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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Δ' έκδοση 1981 
Β' έκδοση 1984 
Γ' έκδοση 1985 
Δ' έκδοση 1987 
Ε' έκδοση 1989

Στ' έκδοση 1991
Ζ’ έκδοση 1992

Ή έκδοση αύτή πραγματοποιείται
μέ τήν εθνική χειρονομία τού ομογενή μας 
στό Λονδίνο
κ. Ελευθερίου Εύγενίου.

Οί δύσκολοι καιροί πού περνά ή Κύπρος μάς υποχρεώνουν νά 
κοιτάζουμε μερικές συνδέσεις μας μέ τόν άλλο Ελληνισμό καί νά τις 
ενδυναμώσουμε. Ό «“Υμνος εις τήν Ελευθερίαν» τού έθνικοϋ ποιητή 
μας Διονύσιου Σολωιμοϋ άποτελεϊ σάν σύνολο σύνδεση ποιητικά μέ τις 
απαρχές τού έθνιικοΰ νεοελληνικού βίου μας. Τά παιδί καί ό έφηβος, 
άλλά καί ό ώριμος άνθρωπος, μέ τόν αισθητικό τρόπο εύκολα αισθάνον
ται τις ρίζες τους. Ή έπαφή μέ τήν ποίηση τού «Εθνικού "Υμνου» δη
μιουργεί στήν ψυχή τέτοιους κραδασμούς πού οί έννοιες πατρίδα καί 
ελευθερία άναθερμαίνονται καί άποκτοΰν τόν καθοδηγητικό τους χαρα
κτήρα .

Γι’ αύτό τό λόγο ό « Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» 
μέ τήν ειδική γιά τό σκοπό αύτό οικονομική άρωγή τού άριστου 
τής όμογένειας μέλους Ελευθέριου Εύγενίου πραγματοποίησε τήν 
παρούσα έκδοση τού «Εθνικού "Υμνου» μας. Ελπίζει ή έργασία 
αύτή νά προστεθεί στή γενική κίνηση γιά αυτογνωσία καί συντήρηση 
τής έλληνιικής ταυτότητάς μας.

Ή έκδοση αύτή δέν είναι ή μόνη συμβολή τού Ομίλου μας στόν 
τομέα Διονύσιος Σολωμός καί τήν έθνική σημασία του γιά μάς. Από 
τά χρόνια τής άγγλιικής άποικιοκρατίας ό "Ομιλος διοργάνωσε σχετικές 
συγκεντρώσεις καί υλοποίησε κάποια μονιμάτερα έργα, ώς έζής:

α) Δυό διαλέξεις (31 Μαίου 1951 καί 4 Απριλ. 1951) γιά τό 
βίο καί τό έργο τού Σολωμού άπό τόν Κώστα Χατζηστεφάνου στή 
σειρά «Διά νά γνωρίσωιμε τή νεοελληνική λογοτεχνία».

β) «Σολωμική Εορτή» στις 4 Μαίου 1952: ομιλητής ό Θεόκλη
τος Σοφσκλέους μέ θέμα «Ή σημασία τού Σολωμοΰ γιά τόν Ελλη
νισμό»' άπό τούς « Ελεύθερους Πολιορκημένους» άπάγγειλε ή Καλλιό
πη Καραγεώργη μέ μουσική ύπόκρουση, πού σύνθεσε ειδικά ό Γιάγκος 
Μιχαηλίδης, ή Λυσιμάχη Αναστασιάδου τραγούδησε τή σύνθεση τού 
Ρόδιου «Δέν μ' άγαπάς» τού Σολωμού’ καί ή χορωδία τού Ελληνικού 
Ωδείου Λευκωσίας τή σύνθεση τού Γιώργου Αρβανιτάκη τού ποιήμα-
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TOC «Ή αγνώριστη». Τό προϊόν της γιορτής κατατέθηκε στο ταμείο έ- 
ράνων γιά προτομή τού Σολωμοϋ. Ο Ομιλος είχε πράς τούτο άπο- 
στείλει σχετικές εκκλήσεις γιά εισφορές.

γ) Από διάφορες εισφορές ό "Ομιλος πραγματοποίησε τήν προ- 
σπάθειά του γιά τό στήσιμο προτομής τοϋ Σολωμοϋ σάν μόνιμη ύπεν- 
θύμιση τών έθνικών μας ύποχρεώσεων. Τά άποκαλυπτήρια τής Προτο
μής Σολωμοϋ έγιναν άπό τόν αείμνηστο ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καί Ε
θνάρχη Μακάριο Γ' στις 20 Ιουνίου 1954. Τήν προτομή φιλοτέχνησε 
ό γλύπτης Ιωάννης Νοταράς. Στά άποκαλυπτήρια μιλήσανε ό Αρχιε
πίσκοπος, ό πρόεδρος τοϋ Ομίλου Κωνσταντίνος Σπυριδάκις καί ό δή
μαρχος Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης.

δ) Αργότερα καί γιά χρόνια ό “Ομιλος κατά τήν έπέτειο τής 
Εθνικής Παλιγγενεσίας τής 25ης Μαρτίου 1821 στεφάνωνε τήν προ

τομή τοϋ Σολωμοϋ.

ε) Αρκετά μέλη τοϋ Ομίλου σέ διαλέξεις τους άναφέρσνταν ατό 
έργο τοϋ Σολωμοϋ.

Βέβαια οί ύποχρεώσεις μας ώς κυπριακού έλληνισμοΰ πράς τά 
πρόσωπα έκεϊνα πού έθνικά τροφοδοτούν τόν κόσμο μας στήν Ελλάδα, 
έδώ καί στή διασπορά δέν τελειώνει μέ τά έλάχιστα πού έχουμε κά
νει γΓ αυτά. "Ομως ή πρόθεσή μας είναι νά συνεχίσουμε. Ή συνέχεια 
καί ή έπιμονή έχουν πάντοτε μεγάλη σημασία.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Πρόεδρος τοϋ ’Ομίλου

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

"Υμνος: Επειδή ό έθνικός ύμνος είναι ένας ύμνος, θά δούμε 
πώτα σέ συντομία τί είναι ό ύμνος. Είναι ένα ειδικό ποίημα, μιά ώδή 
τιμητική γιά κάποιο θεό, ήρωα ή νικητή άγώνων, έπομένως είναι ένα 
έγκώμιο, ένας έπαινος. Σχετικό είναι τό ρήμα ύμνώ καί έξυμνώ πού 
σημαίνει επαινώ, έγκωμιάζω.

Στούς άρχαίους οί ύμνοι άποτελοϋσαν μέρος μιας τελετουργίας. 
Ήταν άσματα ιερά πού ψάλλονταν μέ μουσική συνοδεία κατά τις θυ
σίες, τις τελετές καί άλλες έορταστικές εκδηλώσεις. ’Αναφέρονται μά
λιστα καί μουσικοί—ποιητικοί άγώνες μέ ύμνους «άσαι ύμνον εις τόν 
Θεόν». Τέτοιοι μουσικοί καί ποιητές άναφέρονται ό Όρφέας, ό Εΰμολ- 
πος, ό Λίνος, ό Θάμυρις, ό Αλκαίος, ό Ανακρέων κ.ά.

Στούς χριστιανούς έχουμε θρησκευτικούς ύμνους (εωθινούς, έ- 
σπερινούς, έιπιλύχνιους κ.ά.). Είναι σέ όλους πολύ γνωστός ό ’Ακάθι
στος "Υμνος.

Έϋνιηάς ύμνος: Είναι τό μελοποιημένο ποίημα (σέ μερικές περι
πτώσεις μόνο μουσική), τό άσμα πού είναι καθιερωμένο έπίσημα άπό 
κάθε κράτος σάν ό ύμνος του. "Εχει δική του μουσική καί συμβολίζει 
τό έθνος καί τό κράτος, τήν έθνική ένότητα, όπως περίπου καί ή ση
μαία. Είναι ιερό έθνικό σύμβολο, καί άπαιτεί σεβασμό. Ψάλλεται ή ά- 
νοκρούεται σέ ποικίλες περιπτώσεις, επίσημες τελετές έντός ή έκτος 
τής έπικράτειας, σέ έθνικούς έορτασμούς, σέ στρατιωτικές τελετές, σέ 
έπίσημεο έκδηλώσεις κ.ά.

Τόν έθνικό ύμνο τοϋ Ελληνισμού άποτελοΰν οί δυό πρώτες τε
τράστιχες στροφές τού ποιήματος τού Διονύσιου Σολωμοϋ «"Υμνος 
εις τήν Ελευθερίαν». Τό έργο αύτό πού άποτελεϊται συνολικά άπό 158 
τετράστιχες τροχαϊκές στροφές γράφτηκε στή Ζάκυνθο τό Μάιο 1823, 
δηλ. τόν τρίτο χρόνο τής μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης, άφοΰ ή
δη είχαν προηγηθεϊ σημαντικά πολεμικά γεγονότα. Τυπώθηκε πρώτη 
φορά τό 1825 στό Μεσολόγγι. Τό 1825 έκδόθηκε καί στό Παρίσι μέ 
φροντίδα τού Α. Κοραή μαζί μέ Γαλλική μετάφραση. Τό 1828 έγινε 
ή μελοποίησή του άπό τό Ν. Μάντζαρο (1795—1873), ό όποιος τό 
1833 άφιέρωσε τή μουσική του στό βασιλιά "Οθωνα.

Σάν έθνικός ύμνος καθιερώθηκε τό 1865. Γιά πρώτη φορά χρη
σιμοποιήθηκε τό 186'5 κατά τή μετάβαση τού βασιλιά Γεωργίου Α' στήν 
Κέρκυρα μέ τήν ευκαιρία τής ένωσης τής Επτάνησου. Στις 4 Αύγού- 
στου 1865 μέ ειδικό διάταγμα οριζόταν νά παιανίζεται τό ποίημα τού 
Διονυσίου Σολωμοϋ «κατά πάσας τάς ναυτικός παρατάξεις θεωρούμε- 
νον ώς έπίσημον έθνικόν άσμα». Δινόταν δέ έντολή νά άνακοινωθεϊ 
τούτο στις ξένες πρεσβείες καί προξενικές άρχές, νά ψάλλεται όταν 
θ' άποδίδονταν τιιιές στό Βασιλέα καί στήν Έθνική Σημαία καί νά τό 
χρησιμοποιεί τό 'Υπουργείο Στρατιωτικών.

Ό τίτλος τοϋ ποιήματος είναι «Ύμνος εις τήν Ελευθερίαν». Κά
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τω άπό τόν τίτλο ό ποιητής χρησιμοποιεί δυό στίχους άπό τή Θεία 
Κωμωδία τοΰ Δάννη:

Liberia νο cantando, ch’ é si cara 
come sa chi per lei vita rifiuta.
(Έλευθρερία, εσένα ψάλλω πούσαι τόσο αγαπητή
όσο ξέρει εκείνος που για σένα άρνείται τή ζωή του).

Είναι ένα ποίημα πολύ λυρικό καί επικό καί δραματικό μέ πολλή 
όρμή καί πλούσιο περιεχόμενο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Μέ βάση τό περιεχόμενό του μπορεί νά τό χωρίσουμε σέ έπτό 
ενότητες' μερικές φορές στό τέλος τους έπαναλαμβάνεται ή δεύτερη 
στροφή (ό·π' τό κόκκολα βγαλμένη. . . κ.τ.λ.).

'Ενότητα πρώτη: Στροφές 1---- 16.
Ό ποιητής χαιρετίζει τήν Ελευθερία πού τή γνωρίζει άπό τήν 

όψη καί άπό τήν άγωνιστική όρμή, πού τήν κάμνει κυριολεκτικά νά 
βγαίνει άπό τά ιερό κόκκαλα τών ‘Ελλήνων. Τήν ταυτίζει μέ τήν Ελ
λάδα, πού περίμενε τόσο χρόνια στή σκλαβιά. "Ομως ούτε οί δόξες 
της συγκινούσαν κανένα ούτε τά παθήματά της, οϋτε ένδισφερόταν 
κανένας παρά τίς εκκλήσεις της καί παρά τις υποσχέσεις τους, γιατί

δέν εΙν’ εύκολες οί θύρες 
εάν ή χρεία τές κουρταλή.

Μόνο τά παιδιά της θά τήν έλευθερώοουν πού, νά, τώρα πολεμούν μέ 
άνδρεία γιά τή νίκη ή γιά τό θάνατο.

'Ενότητα δεύτερη: Στροφές 17---- 34.
Μετά τήν έξέγερση όμως άλλάζοον τά πράγματα. "Ολα τά μέρη 

τής Ελλάδας άνταποκρίνονται στό κάλεσμα τής Ελευθερίας. Τά νη
σιά τού Ίονίου άναταράσσονται παρά τίς δυσκολίες τους, γιατί ή έλευ- 
θερία τους είναι πλασματική, συγκινείται ή Αμερική, χαιρετά ή Ισπα
νία, υποψιάζεται ή Ρωισσία, ή Αγγλία έξοργίζεται, καί έχθρεύεται ή 
Αυστρία τοΰ Μέττερνιχ πού καταδυναστεύει τήν Ιταλία, ή 'Ελλάδα ό
μως δέν φοβάται πιά, μιά πού άγωνίζεται έμπρακτα καί τήν τρέμει ό
ποιος βρεθεί μπροστά της.

'Ενότητα τρίτη: Στροφές 35---- 74.
Ακολουθεί ή σκληρή πολιορκία τής Τριπαλιτσάς, περιγράφονται 

πολύ βίαιες σκηνές, τό πείσμα τής μάχης, άναταράζονται οί άδικοσκο- 
τωμένοι, έπικρατεί μιά κόλαση, φόβος, τρομάρα, στεναγμοί, κλάματα 
καί ξεψυχισμοί. Ό ποιητής άκούει τουφέκια, σμίξιμο σπαθιών, κτυπή
ματα καί τρίξιμο δοντιών. Τόση είναι ή μανία καί ή οργή πού συσσώ- 
ρευσε ή τετρακοσάχρονη σκλαβιά, ή αδικία καί ή καταπίεση πού φο
βάται ένας «μήπως δέν μείνει ένας ζωντανός». Κάθε κτύπημα είναι 

«κτύπημα θανάτου» πού δέν χρειάζεται νά έπαναληφθεϊ. Τό πεδίο τής 
μάχης παρουσιάζει εικόνα τρομερή, ή φύση, ή άτμόσφαιρα, τά πάντα.

Παντού φό§ος, και τρομάρα, 
καί φωνές, καί στεναγμοί· 
παντού κλάψα, παντού αντάρα 
καί παντού ξεψυχισμοί.

Στό τέλος έρχεται ή έλευθερία άπ’ τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά 
ιερά ένώ ό άέρας χαιρετίζει τό σταυρό άντί τό μισοφέγγαρο.

'Ενότητα τέταρτη: Στροφές 75—-87.
Μάς μεταφέρει στή μάχη τής Κορίνθου μέ τό Δράμαλη, όπου ό 

μεγάλος ήρωίσμός κάμνει τόν ποιητή νό καλέσει τούς τρακόσιους τοϋ 
Λεωνίδα γιά νό δουν άξιους άπογόνους.

Ω τριακόσιοι ! σηκωθήτε 
καί ξανάρθετε ’ς εμάς 
τά παιδιά σας θέλ’ ίδήτε 
πόσο μοιάζουνε μέ σάς.

Τό συγκινοϋν οί κοπέλλες πού πίσω άπό τήν ομορφιά καί τά έρω- 
τικά μάτια κρύβουν τή δύναμη πού ετοιμάζει καί άνατρέφει τά παλλη- 
κάρια.

'Ενότητα πέμπτη: Στροφές 88---- 122.
Γίνεται ένας ώραιότατος συνδυασμός έλευθερίας καί Θρησκείας. 

Ή θρησκεία, πού έλευθερώνει συνήθως τόν άνθρωπο, έλευθερώνεται 
τώρα άπό τήν Έλευθερία. Στό Μεσολόγγι τήν ύποόέχεται ή Θρησκεία 
πού άπειλεϊ έκείνους πού διατάραξαν τή θεία τάξη ύποτάζοντας άνθρώ- 
πους. Μπροστά στήν 'Αγία Τράπεζα παίρνει σχεδόν υπερούσια, ύπερ- 
γήϊνη μορφή:

Λάμψιν έχει όλη φλογώδη 
χείλος, μέτωπο, οφθαλμός· 
φως τό χέρι, φως τό πόδι, 
κι' όλα γύρω σου είναι φως, 

καί τάζει φοβερές τιμωρίες στούς άπιστους, τιμωρίες καί μετά τό θά
νατο. Τό ποίημα έδώ παίρνει ένα μεταφυσικό χαρακτήρα.

Ακολουθούν σάν ύποενότητα οί στροφές 104 — 122 όπου ή φύση 
συμμαχεί μέ τούς άδικημένους 'Έλληνες κΓ έτοιμάζει, μέ τό πλημμύρι
σμα τοϋ Αχελώου, τρομερή καταστροφή στούς έχθρούς, έτσι πού θυμί
ζει τόν καταποντισμό τών Αιγυπτίων στήν Ερυθρά Θάλασσα. Είναι πο
λύ έντονη έδώ ή επιθυμία καί ή εύχή τοΰ ποιητή νά τιμωρηθούν οί 
έχθροί καί νά μείνει ελεύθερη ή θρησκεία καί ή πατρίδα.

'Ενότητα έκτη: Στροφές 123---- 138.
Ή έλευθερία άγωνίζεται καί στή θάλασσα. Μεγάλες ήταν οί νίκες 

τών Ελλήνων στούς ναυτικούς άγώνες καί γνωστοί οί μεγάλοι πυρπο
λητές. Τό θαλάσσιο στοιχείο πού έδωσε τόση δόξα στούς 'Έλληνες 
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παίρνει κι' αύτό εκδίκηση, γιατί έκεϊ έρριξαν τό νεκρό τοΰ Πατριάρχη 
μετά πού τόν κρέμμαισαν. Ό Πατριάρχης, άφοϋ προηγουμένως κοινώ- 
νησε καί καταράστηικε «όποιον δέν πολεμηση καί ήμπορεί νά πολεμη», 
είναι νεκρός, ή φωνή του όμως «άνάβει τήν αϊώνιαν άστραιπή».

'Ενότητα έβδομη". Στροφές 139----158.
Έδώ άλλάΖει τό σκηνικό: άντί πολέμους, έχουμε μιά σοβαρότητα, 

προειδοποίηση καί έκκληση. Κάμνει συνειδητό τόν κίνδυνο νά πάνε χα
μένες όλες οί θυσίες, οί νίκες των Ελλήνων καί νά χαθεί ό,τι κερδή- 
θηκε. Ό ποιητής μέ τό στόμα τής Ελευθερίας διδάσκει, έξορκι'Ζει, νου
θετεί. Υποφέρει βλέποντας τις καταστροφές, πού προέρχονται άπό τή 
διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων, πού τούς μαδεί τις δόξες, καί τή Ζη
μιά άπό τούς ξένους τής Εύρώπης. Πολύ Ζωντανά τή βλέπει νά διχά- 
Ζει καί νά έχθρεύει τούς δοξασμένους νικητές ξεγελώντας τους μέ 
τήν υπόσχεση τής έξουσίας προσφέροντάς τους τό σκήπτρο τής έξου- 
σίας καί τού έγωίσμοΰ.

«'Η Διχόνοια πού βαστάει 
ενα σκήπτρο ή δολερή· 
καθενος χαμογελάει 
πάρ’ το λέγοντας, και σν.*

"Ομως 'αύτή ή ώραία υπόσχεση φέρνει καταστροφές, ρίχνει 'σέ δάκρυα 
θλιβερά’. Καί αύτά όλα, τή στιγμή πού ό άγώνας δέν τελείωσε άκόμη 
καί υπάρχει φόβος οί ξένοι νά πουν «έάν μισούνται άνάμεσά τους, δέν 
τούς πρέπει ελευθερίά». Ενώ, αν ενωθούν, θά τούς άκολουθεϊ πάντα 
ή νίκη.

Κάμνει έκκληση τέλος, ένωμένοΊ όλοι, άφοΰ όλο τό αίμα πού χύ
νεται γιά έλευθερία καί γιά πίστη, έχει τήν ίδια τιμή, νά στραφούν 
ατούς μεγάλους, νά τούς θυμίσουν ότι πολεμούν γιά τό Σταυρό, πού 
καί κείνοι τιμούν, καί νά τούς καλέσουν ν’ άντιδράσουν ένάντια ατούς 
επίσημους καί ατούς ξένους, κυρίως τό Μέττερνιχ πού προσπαθούν 
νά παρεμποδίσουν τήν άπελευθέρωση τής 'Ελλάδας γιά λόγους πολι
τικούς. Αν εκείνοι τό κάμουν αύτό, τότε είναι σάν νά πολεμούν τό 
Σταυρό.

Ό Διονύσιος Σολωμός σ’ αύτό τό ποίημα έδωσε όλο τό πνεύμα 
καί τό νόημα τής Επανάστασης. "Αφησε ατούς μεταγενέστερους τόν 
τρόπο νά Ζοϋν τήν Επανάσταση καθημερινά. Μιά έπανάσταση πού άπο- 
σκοπούσε καθαρά στό νά διώξει τούς ξένους κατακτητές καί νά κά
μει τούς "Ελληνες άφέντες τού τόπου τους. Μιά έπανάσταση έθνική, 
όλου τού λαού γιά άπελευθέρωση καί δημιουργία έλεύθερης πατρίδας. 
Δείχνει όμως άκόμα καί τις δυσκολίες άπό τις παρεμβάσεις καί έπεμ- 
βάσεις των ξένων κυβερνήσεων, καθώς καί τούς κινδύνους άπό τις 
διχόνοιες τών Ελλήνων.

Ό Σολωμός πρέπει νά έΖησε πολύ έντονα καί βαθιά μαΖϊ μέ τούς 
πολεμιστές τήν άπέχθεια πρός τή δουλεία, τή λαχτάρα τής λευτεριάς 
καί τή μαγεία πού γεννά στις ψυχές όσων τις διεκδικοΰν μέ τή Ζωή 

τους σάν άντάλλαγμα. Μάς μεταδίδει έντονα τό μίσος κατά τής τυ
ραννίας, τήν άγάπη τής έλευθερίας, τόν πόνο άπό τις άδελφοκτόνες 
συγκρούσεις, τήν άνηουχία άπό τή στάση τών Μεγάλων καί τήν άγω- 
νία γιά τή δημιουργία έλεύθερης πατρίδας. Ό ύμνος είναι, όπως λέ
γει ό ποιητής στό Διάλογό του «ξεχείλισμα ψυχής». Γράφει χαρακτηρι
στικά ένας μορφωμένος Αθηναίος τής έποχής, ό Γ. Ψύλλας στήν ‘Ε
φημερίδα τών Αθηνών' στις 11 Νοεμβρίου 1825 μεταξύ άλλων σέ μιά 
ένθουσιώδη κριτική του. «Ναι, μέ τά μάτια βουρκωμένα έκατεβαίναμεν 
μέ τόν ποιητήν είς τά ιερά μνήματα τών προγόνων μας, όπου Ζωντανά 
έβλέπομεν τήν Ελευθερίαν νά δέρνεται καί νά κτυπιέται καί άπό πά
νω της άλλο νά μήν άκούη παρά ταίς φωναϊς, ταϊς κλάψαις καί ταϊς 
αλυσαις τών τέκνων της. . . ».

ΞεχωρίΖουμε συναισθήματα, όπως τήν άγάπη στήν έλευθερία, τήν 
αύταπάρνηση καί αύτοθυσία, τό μίσος κατα τής τυραννίας, τό φόβο 
μπροστά στή διχόνοια καί τήν άπέχθεια γι’ αύτή, τήν άπογοήτευση άπό 
τήν άδιαφορία καί άρνητική στάση τών Μεγάλων, τόν τρόμο άπό τις 
φοβερές συγκρούσεις, τήν άνακούφιση άπό τις νίκες κ.α.

Υπάρχουν πολλές, πολύ έντονες, έκφραστικές εικόνες. "Ολες δέ 
αύτές οί εικόνες δέν είναι έφεύρεση ένός εύφάνταστου ποιητή, άλλά 
τό ξαναΖωντάνεμα καί τό λογοτεχνικό δόσιμο τών γεγονότων. Πίσω 
άπό τόν ύμνο ύπόκεινται κατορθώματα πολεμικά, πράξεις άνδρείας 
μεγάλες. Οί "Ελληνες έπραξαν καί ό Σαλωμός έγραψε, άπόδωσε ποιη
τικά. Γενικά είναι ή εικόνα τής έπαναστατημένης Ελλάδας πού μέ 
ήρωϊσμό καί πείσμα διεκδικεϊ τήν έλευθερία της. Καταπληκτική είναι ή 
εικόνα τής έξόδου τής Έλευθερίας άπό τούς τάφους καί τά κόκκαλα 
τών 'Ελλήνων, πού τέτοια κόκκαλα γίνονται ιερά.

Ό Σολωμός δίνει ψηλό νόημα στόν άγώνα, τόν δικαιώνει, τόν 
προβάλλει. ΤονίΖει τούς ήρωίσμούς — όχι προβολή προσώπων — κά- 
μνει μιά άναφορά στά σημαντικότερα γεγονότα, συνδέει τήν Ελευθε
ρία μέ τή Θρησκεία, καταπολεμά τή διχόνοια καί έξαίρει τήν ομόνοια. 
Τά σκληρά περιστατικά, άποτέλεσμα τής σκλήρυνσης τής καρδίας πού 
δημιούργησε ή μακραίωνη δουλεία καί τού μίσους γιά τις αδικίες, γί
νονται σύμβολα αιώνια άγώνα γιά έλευθερία, πίστη, δικαιοσύνη.

Ή έλευθερία μέ τή μορφή μιας γυναίκας σκληρής καί άποφασιστι- 
κής, μέ τό σπαθί στό χέρι, προχωρεί άπό τόπο σέ τόπο, στά κυριότερα 
θέατρα τής έπανάστασης, συνάπτει σκληρούς άγώνες, νικά, έλευθερώ- 
νει. Ή έλευθερία δέν είναι ιδέα, δέν είναι φιλοσοφική ή μεταφυσική 
έννοια, άλλά κατάσταση εύχάριστη, έστω άκριβοπληρωμένη, βγαλμένη 
άπό τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά, κερδισμένη μέ άγώνες σκλη
ρούς. Ή έλευθερία πού φέρνει ή Έλευθερία είναι νά μπορεί ό άν
θρωπος, όπως λέγει ό μεγάλος Κοραής, νά πράττει άνεμπόδιστα ό,τι 
επιτρέπουν οί νόμοι, νά μπορεί νά είναι άφέντης στόν τόπο του καί 
στό σπίτι του. "Εχοντας αύτή τήν έλευθερία ό άνθρωπος — έδώ ό 
"Ελληνας — θά μπορέσει νά πραγματώσει όλες τις άλλες μορφές της. 
Προϋπόθεση γιά όλα αύτά είναι ό άγώνας καί ή θέληση γιά τή θυσία, 
όπως έπιδείχτηκε πέρα γιά πέρα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, 
άπό τούς έλεύθερους πολιορκημένους στό Μεσολόγγι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
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1. Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψι 
του σπαθιού τήν τρομερή, 
σέ γνωρίζω άπό τήν όψι, 
πού μέ βία μετράει τήν γή.

2. Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
των Ελλήνων τά ίερά, 
καί σαν πρώτα άνδρειωμένη, 
χαϊρε, ώ χαιρε, ’Ελευθερίά I

3. Εκεί μέσα έκατοικουσες 
πικραμένη, έντροπαλή, 
κι’ ένα στόμα άκαρτερουσες, 
έλα πάλι, νά σου πή.

4. Αργείε νά λθη έκείνη ή μέρα, 
καί ήταν όλα σιωπηλά, 
γιατί τά σκίαζε ή φοβέρα, 
καί τά πλάκωνε ή σκλαβιά.

5 Δυστυχής ! παρηγοριά 
μόνη σου έμενε, νά λές 
περασμένα μεγαλεία, 
καί διηγώντας τα νά κλαΐς.

6. Καί άκαρτέρει, καί άκαρτέρει 
φιλελεύθερη λαλιά, 
ένα έκτύπαε τ’ άλλο χέρι 
άπό τήν άπελπισιά,

7. κ’ έλεες' πότε, ά ! πότε βγάνω 
τό κεφάλι άπό τ’ς έρμιές ;
Καί άποκρίνοντο άπό πάνω 
κλάψες, άλυσες, φωνές !
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8. Τότ’ έσήκωνες τό βλέμμα 
μέσ’ στα κλάιματα θολό, 
και εις τό ρούχο σου έσταζ αιμα, 
πλήθος αίμα Ελληνικό.

9. Μέ τα ρούχα αίματωμένα, 
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, 
νά γυρεύης ε’ις τά ξένα 
άλλα χέρια δυνατά.

10. Μοναχή τόν δρόμο έπήρες, 
έξανάλθες μοναχής 
Δέν εΐν’ εύκολες οί θύρες, 
έάν ή χρεία τές κουρταλή.

11. * Αλλος σου έκλαψε εις τά στήθια 
άλλ’ ανάσαση καμμιά’ 
άλλος σου έταξε βοήθεια 
και σέ γέλασε φρικτά!

12. ’Αλλοι, ώιμέ ! στή συφορά σου 
όπου έχαίροντο πολύ, 
σύρε νά βρής τά παιδιά σου 
σύρε, έλέγαν οί σκληροί.

13. Φεύγει όπίσω τό ποδάρι 
καί όλογλήγορο πατεϊ 
ή τήν πέτρα ή τό χορτάρι, 
πού τήν δόξα σου ένθυμεϊ

14. Ταπεινότατη σου γέρνει 
ή τρισάθλια κεφαλή, 
σάν φτωχού πού θυροδέρνει 
κ’ είναι βάρος του ή ζωή.

15. Ναί, άλλά τώρα άντιπαλεύει 
κάθε τέκνο σου μέ όρμή, 
που άκατάπαυστα γυρεύει 
ή τήν νίκη ή τή θανή.

16. ’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
των ‘Ελλήνων τά ιερά, 
καί σάν πρώτα άνδρειωμένη, 
χαιρε, ώ χαϊρε, Ελευθερίά !

17. Μόλις είδε τήν όρμή σου 
ό ουρανός, που γιά τ’ς έχθρούς, 
εις τήν γη τήν μητρική σου 
έτρεφ’ άνθια καί καρπούς,

18. έγαλήνευσε' καί έχύθη 
καταχθόνια μία βοή, 
καί του Ρήγα σου άπεκρίθη 
πολεμόκραχτη ή φωνή.

19. "Ολοι οί τόποι σου σ’ έκράξαν, 
χαιρετώντας σε θερμά, 
καί τά στόματα έφωνάξαν 
δσα αίσθάνετο ή καρδιά.

20. Έψωνάξανε ώς τ’ άστέρια 
του Ίονίου καί τά νησιά, 
καί έσηκώσανε τά χέρια 
γιά τά δείξουνε χαρά,

21. μ’ δλον που ναι αλυσωμένα 
τό καθένα τεχνικά, 
καί είς τό μέτωπο γραμμένα 
έχει’ Ψεύτρα Ελευθερίά.

16
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22. Γκαρδιακά χαροποιήθη 
καί του Βάσιγκτων ή γή, 
καί τά σίδερα ένθυμήθη 
που τήν έδεναν καί αύτή.

23. Άπ’ τόν πύργο του φωνάζει, 
σά νά λέη σέ χαιρετώ, 
καί τήν χήτη του τινάζει 
τό Λιοντάρι το Ισπανό-

24. Έλαψιάσθη τής ’Αγγλίας 
τό θηρίο, καί σέρνει εύθύς 
κατά τ’ άκρα τής Ρουσίας 
τά μουγκρίσματα τ’ς όργής.

25. Είς τό κίνημά του δείχνει, 
πώς τά μέλη εΐν’ δυνατά’ 
καί στου Αιγαίου τό κύμα ρίχνει 
μιά σπιθόβολη ματιά.

26. Σέ ξανοίγει άπό τά νέφη 
καί τό μάτι του ’Αετού, 
που φτερά καί νύχια θρέφει 
μέ τά σπλάχνα του ΊταλοΟ.

27. Καί σ’ έσέ καταγυρμένος, 
γιατί πάντα σέ μισεί, 
έκρωζ’ έκρωζ’ ό σκασμένος 
νά σέ βλάψη, άν ήμπορή.

28. Άλλο έσύ δέν συλλογιέσαι 
πάρεξ που θά πρωτοπας’ 
δέν μιλεϊς καί δέν κουνιέσαι 
στές βρισιές, δπου άγροικόίς.

29. Σάν τό βράχον, όπου άφήνει 
κάθε άκάθαρτο νερό 
εις τά πόδια του νά χύνη 
εύκολόσβηστον άφρό,

30. δπού άφήνει άνεμοζάλη 
καί χαλάζι καί βροχή 
νά του δέρνουν τή μεγάλη, 
τήν αίώνιαν κορυφή.

31. Δυστυχιά του, ώ δυστυχιά του 
όποιανου θέλει βρεθή 
στό μαχαίρι σου άπό κάτου 
καί σ’ έκεΐνο άντισταθή.

32. Τό θηρίο π’ άνανογιέται, , 
πώς του λείπουν τά μικρά, 
περιορίζεται, πετιέτοα, 
αίμα άνθρώπινο διψά.

33. Τρέχει, τρέχει όλα τά δάση, 
τά λαγκάδια, τά βουνά 
καί δπου φθάση, δπου περάση 
φρίκη, θάνατος, έρμιά.

34. Έρμιά, θάνατος καί φρίκη, 
δπου έπέρασες καί έσύ, 
ξίφος έ'ξω άπό τή θήκη 
πλέον άνδρείαν σου προξενεί.

35. ’Ιδού έμπρός σου ό τοίχος στέκει 
τής άθλίας Τριπολιτσάς’ 
τώρα τρόμου άστροπελέκι 
νά τής ρίξης πιθυμάς.

19
18

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



36. Μεγαλόψυχο τό μάτι 
δείχνει πάντα όπως νικεϊ, 
και ας είν’ άρματα γεμάτη 
καί πολέμια χλαλοή,

37. Σου προβαίνουνε καί τρίζουν, 
γιά νά ίδής, πώς ειν’ πολλά* 
δέν άκους που φοβερίζουν 
άνδρες μύριοι καί παιδιά ;

38. Λίγα μάτια, λίγα στόματα 
θά σάς μείνουνε άνοιχτά 
γιά νά κλαύσετε τά σώματα 
πού θέ νάβρη ή συμφορά.

39. Κατεβαίνουνε, καί άνάφτει 
του πολέμου άναλαμπή. 
τό τουφέκι άνάβει, άστράφτει, 
λάμπει, κόφτει τό σπαθί.

40. Γιατί ή μάχη έστάθη όλίγη ; 
Λίγα τά αίματα γιατί ;
Τόν έχθρόν θωρώ νά φύγη 
καί στό κάστρο ν’ άνεβή.

41. Μέτρα... είν’ άπειροι οι φευγάτοι, 
όπου φεύγοντας οειλιουν* 
τά λαβώματα στήν πλάτη 
δέχοντ’, ώστε ν’ άνεβουν.

42. Έκει μέσα άκαρτερειτε 
τήν άφεύγατη φθορά’ 
Νά, σάς φθάνει* άποκριθήτε 
στής νυκτός τή σκοτεινιά.

43. ’Αποκρίνονται, καί ή μάχη 
έτσι άρχίζει, όπου μακρυά 
άπό ράχι έκεΐ ’σέ ράχι, 
άντιβούιζε φοβερά

44. ’Ακούω κούφια τά τουφέκια, 
άκούω σμίξιμο σπαθιών, 
άκούω ξύλα, άκούω πελέκια, 
άκούω τρίξιμο δοντιών.

45. Ά ! τί νύκτα ήταν έκείνη, 
πού τήν τρέμει ό λογισμός ; 
’Άλλος ύπνος δέν έγίνη 
πάρεξ θάνατου πικρός.

46. Τής σκηνής ή ώρα, ό τόπος, 
οί κραυγές, ή ταραχή, 
ό σκληρόψυχος ό τρόπος 
του πολέμου, καί οί καπνοί,

47. καί οί βροντές, καί τό σκοτάδι, 
όπου άντίσκοφτε ή φωτιά, 
έπαράσταιναν τόν Άδη 
πού άκαρτέρειε τά σκυλιά.

48. Τ’ άκαρτέρειε. Έφαίνοντ’ ήσκιοι 
αναρίθμητοι γυμνοί, 
κόρες, γέροντες, νεανίσκοι 
βρέχη άκόμη εις τό βυζί.

49. 'Όλη μαύρη μυρμηγκιάζει, 
μαύρη ή έντάφια συντροφιά, 
σάν τό ρούχο όπου σκεπάζει 
τά κρεββάτια τά στερνά.
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50. Τόσοι, τόσοι άνταμωμένοι 
έπετιοΰντο άπό τή γη, 
όσοι είν’ άδικα σφαγμένοι 
από τούρκικην όργή.

51. Τόσα πέφτουνε τά θερι
σμένα άστάχια εις τούς άγρούς’ 
σχεδόν όλα έκειά τά μέρη 
έσκεπάζοντο απ’ αυτούς.

52. θαμποφέγγει κανέν’ άστρο, 
καί άναδεύοντο μαζί, 
άναβαίνοντας τό κάστρο 
με νεκρώσιμη σιωπή.

53. ’Έτσι χάμου είς τήν πεδιάδα, 
μέσ’ στό δάσος τό πυκνό, 
όταν στέλνη μιαν άχνάδα 
μισοφέγγαρο χλωμό,

54. έάν οί άνεμοι μέσ’ στ’ άδεια 
τά κλαδιά μουγκοφυσούν, 
σειούνται, σειούνται τά μαυράδια, 
όπου οί κλώνοι άντικτυπουν.

55. Μέ τά μάτια τους γυρεύουν, 
δπου εΐν’ αίματα πηχτά, 
καί μέσ’ στ’ αίματα χορεύουν 
μέ βρυχίσματα βραχνά,

56. καί χορεύοντας μανίζουν 
εις τούς "Ελληνας κοντά.
Καί τά στήθια τους έγγίζουν 
μέ τά χέρια τά ψυχρά.

57. Έκειό τό έγγισμα πηγαίνει 
βαθιά μέσ’ τά σωθικά, 
δθεν δλη ή λύπη βγαίνει, 
καί άκρα αισθάνονται άσπλαχνιά.

58. Τότε αύξάνει του πολέμου 
ό χορός τρομακτικά, 
σάν τό σκόρπισμα του άνέμου 
στου πελάου τή μοναξιά.

59. Κτυπουν δλοι άπάνου κάτου* 
κάθε κτύπημα πού έβγή 
είναι κτύπημα θανάτου, 
χωρίς νά δευτερωθή.

60. Κάθε σώμα ιδρώνει, ρέει* 
λές καί έκεϊθεν ή ψυχή, 
άπ* τό μίσος πού τήν καίει, 
πολεμάει νά πεταχθή.

61. Τής καρδίας κτυπιές βροντάνε 
μέσ’ στά στήθια τους άργά, 
καί τά χέρια όπού χουμάνε 
περισσότερο εΐν’ γοργά.

62. Ούρανός γι’ αυτούς δέν είναι, 
ουδέ πέλαγο, ούδέ γη· 
γι’ αυτούς δλους, τό παν είναι 
μαζωμένο άντάμα έκεί.

63. Τόση ή μάνητα καί ή ζάλη 
πού στοχάζεσαι, μή πώς 
άπό μιά μεριά καί άπ’ άλλη 
δέν μείνη ένας ζωντανός.
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64. Κοίτα, χέρια απελπισμένα 
πώς θερίζουνε ζωές !
Χάμου πέφτουνε κομμένα 
χέρια, πόδια, κεφαλές.

65. Και παλάσκες καί σπαθία 
μέ όλοσκόρπιστα μυαλά, 
καί μέ όλόσχιστα κρανία 
σωθικά λαχταριστά.

66. Προσοχή καμμιά δέν κάνει 
κανείς, όχι, είς τή σφαγή, 
πάνε πάντα έμπρός. νΩ! φθάνει, 
φθάνει* έως πότε οί σκοτωμοί;

67. Ποιος άφήνει έκεϊ τόν τόπο, 
πάρεξ όταν ξαπλωθή ; 
δέν αισθάνονται τόν κόπο 
καί λές κι είναι εις τήν άρχή.

68. ’Ολιγόστευαν οι σκύλοι, 
καί ’Αλλά έφώναζαν Άλλα* 
καί των Χριστιανών τά χείλη 
Φωτιά έφώναζαν, φωτιά.

69. Λεονταρόψυχα έκτυπιουντο, 
πάντα έφώναζαν φωτιά 
καί οί μιαροί κατασκορπιουντο, 
πάντα σκούζοντας ’Αλλά.

70. Παντού φόβος καί τρομάρα 
καί φωνές καί στεναγμοί" 
παντού κλάψα, παντού αντάρα 
καί παντού ξεψυχισμοί.

71. ’’“Ηταν τόσοι! πλέον τό βόλι 
εις τ’ αυτιά δέν τούς λαλεϊ. 
"Ολοι χάμου έκείτοντ’ όλοι 
εις τήν τέταρτην αυγή.

72. Σάν ποτάμι τό αίμα έγίνη 
καί κυλάει στή λαγκαδιά, 
καί τό άθωο χόρτο πίνει 
αίμα άντίς γιά τή δροσιά.

73. Τής αυγής δροσάτο αέρι, 
δέν φυσάς τώρα έσύ πλιό 
στών ψευδόπιστων τό άστέρι" 
φύσα, φύσα εις τό ΣΤΑΥΡΟ.

74. ’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά ιερά, 
καί σάν πρώτα ανδρειωμένη 
χαΐρε, ώ χαϊρε, Ελευθερίά !

75. Τής Κορίνθου Ιδού καί οί κάμποι* 
δέν λάμπ’ ήλιος μοναχά
εις τούς πλάτανους, δέν λάμπει 
εις τ’ αμπέλια εις τά νερά*

76. Εις τόν ήσυχον αιθέρα 
τώρα άθώα δέν άντηχεϊ 
τά λαλήματα ή φλογέρα, 
τά βελάσματα τό άρνί.

77. Τρέχουν άρματα χιλιάδες, , 
σάν τό κύμα εις τό γυαλό* 
άλλ’ οί ανδρείοι παλληκαράδες 
δέν ψηφουν τον αριθμό.
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78. τρακόσιοι σηκωθήτε
και ξανάλθετε σέ μας' 
τά παιδιά σας θέλ’ ίδήτε 
πόσο μοιάζουνε μέ σάς.

79. "Ολοι έκεϊνοι τά φοβούνται, 
καί μέ πάτημα τυφλό 
είς τήν Κόρινθο άποκλιουνται 
κι δλοι χάνονται άπ’ έδώ.

80. Στέλνει ό άγγελος του όλέθρου 
Πείνα καί Θανατικό, 
πού μέ σχήμα ένός σκελέθρου 
περπατούν άντάμα οι δυό.

81. Καί πεσμένα εις τά χορτάρια 
άπεθαίνανε παντού 
τά θλιμμένα άπομεινάρια 
τής φυγής καί του χαμού.

f

82. Καί έσύ αθάνατη, έσυ θεία, 
πού δ,τι θέλεις ήμπορεις, 
εις τον κάμπο, ’Ελευθερία, 
ματωμένη περπατεις.

83. Στή σκιά χειροπιασμένες, 
στή σκιά βλέπω κι έγώ 
κρινοδάχτυλες παρθένες 
όπου κάνουνε χορό.

'84. Στο χορό γλυκογυρίζουν 
ώραϊα μάτια έρωτικά 
καί είς τήν αύρα κυματίζουν 
μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά.

85. Ή ψυχή μου άναγαλλιάζει, 
πώς ό κόρφος καθεμιάς 
γλυκοβύζαστο έτοιμάζει 
γάλα ανδρείας καί ελευθερίάς.

86. Μές στά χόοτα, στά λουλούδια, 
τό ποτήοι δέν βαστώ.
Φιλελεύθερα τραγούδια 
σάν τον Πίνδαρο έκφωνώ.

87. Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
των Ελλήνων τά ιερά, 
καί σάν πρώτα ανδρειωμένη 
χαιρε, ώ χαιρε, ’Ελευθερίά !

88. Πήγες είς τό Μεσολόγγι 
τήν ήμέρα του Χρίστου, 
μέρα πού άνθισαν οί λόγγοι 
γιά τό τέκνο του θεού.

89. Σοΰλθε έμπρόσ λαμποκοπώντας 
ή Θρησκεία μ’ ένα σταυρό, 
καί τό δάχτυλο κινώ/; ας, 
όπού άνεΐ τον ουρανό,

90. ’σ αυτό, έφώναξε, τό χώμα 
στάσου ολόρθη, Ελευθερίά’ 
καί φιλώντας σου τό στόμα 
μπαίνει μές τήν Έκκλησιά.

91. Είς τήν τράπεζα σιμώνει 
καί τό σύγνεφο τό αχνό 
γύρω γύρω της πυκνώνει 
πού σκορπάει τό θυμιατό.
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92. Άγροικάει την ψαλμωδία 
όπου έδίδαξεν αυτή’ 
βλέπει τή φωταγωγία 
στους ‘Αγίους έμπρός χυτή.

93. Ποιοι εΐν’ αυτοί πού πλησιάζουν 
με πολλή ποδοβολή, 
κι άρματ’ άρματα ταράζουν ; 
Έπετάχτηκες ’Εσύ.

94. "Α! τό φως πού σε στολίζει 
σαν ήλιου φεγγοβολή, 
και μακρόθεν σπινθηρίζει, 
δέν είναι, όχι, άπό τή γη'

95. Λάμψιν έχει όλη φλογώδη 
χείλος, μέτωπο, όφθαλμός’ 
φως τό χέρι, φως τό πόδι 
κι όλα γύρω σου είναι φως.

96. Τό σπαθί σου άντισηκώνεις, 
τρία πατήματα πατάς, 
σαν τόν πύργο μεγαλώνεις, 
καί εις τό τέταρτο κτυπάς.

97. Με φωνή πού καταπείθει, 
προχωρώντας όμιλεις’ 
« σήμερα, άπιστοι, έγεννήθη, 
» ναί, του κόσμου ό Λυτρωτής.

98. « Αυτός λέγει.... Άφογκρασθήτε.
» ’Εγώ εΐμ’ νΑλφα, Ώ μέγα έγώ. 
» Πέστε, που θ’ άποκρυφθήτε 
» έσεϊς όλοι άν όργισθώ ;

99. « Φλόγα άκίμητην σάς βρέχω, 
» πού μ’ αυτήν άν συγκριθή 
» κείνη ή κάτω όπού σάς έχω 
» σαν δροσιά θέλει βρεθή.

100. « Κατατρώγει ωσάν τή σχίζα, 
» τόπους άμετρα υψηλούς, 
» χώρες, όρη, άπό την ρίζα, 
» ζώα καί δένδρα καί θνητούς.

101 « Καί τό πάν τό κατακαίει, 
» καί δε σώζεται πνοή, 
» πάρεξ του άνεμου, πού πνέει 
» μές στή στάχτη τή λεπτή».

102. Κάποιος ήθελε’έρωτήσει 
του θυμού του είσαι αδελφή ; 
Ποϊος εΐν’ άξιος νά νικήση 

μέ σέ νά μετρηθή ;

103. eH γη αισθάνεται τήν τόση 
του χεριού σου άνδραγαθιά, 
πού δλην θέλει θανατώσει 
τήν μισόχριστη σπορά.

104. Τήν αισθάνονται καί αφρίζουν 
τά νερά καί τ’ άγροικώ 
δυνατά νά μουρμουρίζουν 
σάν νά ρυάζετο θεριό.

105. Κακορίζικοι, πού πάτε 
του ’Αχελώου μές^στή ροή 
καί πιδέξια πολεμάτε 
άπό τήν καταδρομή.
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106. Νά άποφύγετε ! Tô κύμα 
έγινε δλο φουσκωτός 
έκει εύρήκατε τό μνήμα, 
πριν νά εύρήτε άφανισμό.

107. Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει 
κάθε λάρυγγας έχθρου, 
και τό ρεύμα γαργαρίζει 
τές βλασφήμιες τοΟ θυμου.

108. Σφαλερά τετραποδίζουν 
πλήθος άλογα, καί όρθά, 
τρομασμένα χλιμιτρίζουν, 
καί πατούν είς τά κορμιά.

109. Ποιος στόν σύντροφον^άπλώνει 
χέρι, ώσάν νά βοηθηθή’ 
ποιος την σάρκα του δαγκώνει, 
δσο δπού νά νεκρωθή’

110. κεφαλές άπελπισμένες, 
μέ τά μάτια πεταχτά, 
κατά τάστρα σηκωμένες 
γιά τήν ύστερη φορά.

111. Σβιέται—αύξαίνοντας ή πρώτη 
του ’Αχελώου νεροσυρμή,— 
τό χλιμίτρισμα, καί οί κρότοι, 
καί του άνθρώπου οί γογγυσμοί.

112. Έτσι ν’ άκουα νά βουΐξη 
τόν βαθύώκεανό, 
καί στο κύμα του νά πνίξη 
κάθε σπέρμα ’Αγαρηνό.

113. Καί έκεί πού ναι ή 'Αγία Σοφία» 
μέσ’ στους λόφους τους έπτά, 
δλα τ’ άψυχα κορμία, 
βραχοσύντριφτα, γυμνά,

114. σωρισμένα νά τά σπρώξη 
ή κατάρα του θεού, 
κι’ άπ’ έκεϊ νά του μαζώξη 
ό άδελφός του φεγγαριού/

115. Κάθε πέτρα μνήμα άς γένη’ 
καί ή θρησκεία κ’ ή Ελευθερίά 
μ’ άργοπάτημα άς πηγαίνη 
μεταξύ τους, καί άς μετρ§.

116. Ένα λείψανο άνεβαίνει 
τεντωτό, πιστομητό, 
κι* άλλο ξάφνου κατεβαίνει 
καί δέν φαίνεται καί πλιό.

117. Καί χειρότερ’ άγριεύει 
καί φουσκώνει ό ποταμός’ 
πάντα, πάντα περισσεύει 
πολυφλοίσβισμα καί άφρός.

118. *Α ! γιατί δέν έχω τώρω 
τήν φωνή του Μωϋσή ; 
Μεγαλόφωνα, τήν ώρα 
δπου έσβιουντο οί μισητοί,

119. τόν θεόν εύχαριστοϋσε 
στου πελάου τήν λύσσα έμπρός, 
καί τά λόγια ήχολογουσε 
άναρίθμητος λαός.
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120. Άκλουθάει τήν αρμονία 
ή άδελφή του Άαρών, 
ή Προφήτισσα Μαρία, 
μ’ ένα τύμπανο τερπνόν,

121. καί πηδούν δλες οι κόρες 
μέ τ’ς αγκάλες ανοικτές, 
τραγουδώντας, άνθοφόρες 
μέ τά τύμπανα κ’ έκειές.

122. Σέ γνωρίζω άττο τήν κόψι 
του σπαθιού τήν τρομερή, 
σέ γνωρίζω άπό τήν όψι 
που μέ βία μετράει τή γή.

123. Εις αύτήν, ειν’ ξακουσμένο 
δέν νικιέσαι έσύ ποτέ' 
όμως, όχι, δέν ειν’ ξένο 
καί τό πέλαγο για σέ.

124. Τό στοιχειον αυτό ξαπλώνει 
κύματ’ άπειρα εις τήν γή, 
μέ τά όποια τήν περιζώνει, 
κ’ είναι εικόνα σου λαμπρή.

125. Μέ βρυχίσματα σαλεύει 
πού τρομάζει ή άκοή' 
κάθε ξύλο κινδυνεύει 
καί λιμιώνα άναζητει.

126. Φαίνετ’ έπειτα ή γαλήνη 
καί τό λάμψιμο του ήλιου, 
καί τά χρώματα άναδίνει 
του γλαυκότατου ούρανου.

127. Δέν νικιέσαι, εΙν’ ξακουσμένο, 
στήν ξηράν έσύ ποτέ* 
όμως, όχι, δέν ειν’ ξένο 
καί τό πέλαγο γιά σέ.

128. Περνούν άπειρα τά ξάρτια, 
καί σάν λόγγος στριμωχτά 
τά τρεχούμενα κατάρτια, 
τά όλοφούσκωτα πανιά.

129. Συ τές δύναμές σου σπρώχνεις, 
καί άγκαλά δέν ειν’ πολλές, 
πολεμώντας, άλλα διώχνεις, 
άλλα παίρνεις, άλλα καις.

130. Μέ έπιθύμια νά τηράζης 
δύο μεγάλα σέ θωρώ, 
καί θανάσιμον τινάζεις 
έναντίον τους κεραυνό.

131. Πιάνει, αύξαίνει, κοκκινίζει, 
καί σηκώνει μιά βροντή 
καί τό πέλαο χρωματίζει 
μέ αίματόχροη βαφή.

132. Πνίγοντ’ όλοι οί πολεμάρχοι 
καί δέν μνέσκει ένα κορμί 
χάρου, σκιά του Πατριάρχη, 
που σέ πέταξαν έκεϊ.

133. Έκρυφόσμιγαν οί φίλοι 
μέ τ’ς έχθρούς τους τή Λαμπρή, 
καί τούς έτρεμαν τά χείλη, 
δίνοντάς τα εις τό φιλί.
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134. Κειές τές δάφνες, πού έσκορπίστε 
τώρα πλέον δεν τές πατει 
και το χέρι, όπου έψιλήστε, 
πλέον, ά! πλέον δέν ευλογεί.

135. (Όλοι κλαύστε* αποθαμένος
<ό αρχηγός τής ’Εκκλησίας* 
κλαύστε, κλαύστε* κρεμασμένος 
ώσάν νάτανε φονιάς.

136. *Εχει ολάνοικτο το στόμα 
π’ ώρες πρώτα είχε γευθή 
τ’' "Αγιον Αίμα, τ’ "Αγιον Σώμα’ 
λές πώς θέ νά ξαναβγή

137. ή κατάρα πού είχε άφίση 
λίγο πριν νά άδικηθή 
εις όποιον δέν πολεμήση, 
καί ήμπορει νά πολεμή.

138. Τήν άκούω, βροντάει, δέν παύει 
εις τό πέλαγος εις τήν γή, 
καί μουγκρίζοντας ανάβει 
τήν αίώνιαν αστραπή.

139. Ή καρδιά συχνοσπαράζει...
πλήν τι βλέπω; σοβαρά 
νά σωπάσω μέ προστάζει 
μέ τό δάχιυλο ή θεά.

140. Κοιτάω γύρω εις τήν Εύρώπη 
τρεις φορές μ’ άνησυχιά* 
προσηλώνεται κατόπι 
στήν Ελλάδα, καί άρχινά.

141. « Παλληκάρια μου! οι πολέμοι 
» για σάς δλοι είναι χαρά, 
» καί τό γόνα σας δέν τρέμει 
» στους κινδύνους έμπροστά.

142. « Άπ’ έσάς άπομακραίνει
> κάθε δύναμι έχθρική’ 
» άλλ’ άνίκητη μιά μένει 
» πού τές δάφνες σας μαδει’

143. « Μία, πού όταν ώσάν λύκοι, 
» ξαναρχόστενε ζεστοί, 
» κουρασμένοι άπό τή νίκη, 
» *Αχ! τόν νουν σας τυραννεϊ.

144. « Ή Διχόνοια πού βαστάει
» ένα σκήπτρο ή δολερή* 
» καθενός χαμογελάει, 
» πάρ’ το, λέγοντας, καί σύ.

145. «Κειό τό σκήπτρο, πού σάς δείχνει 
>έχει άλήθεια ώραια θωριά.
>Μήν τό πιάστε, γιατί ρίχνει
>είσέ δάκρυα θλιβερά.

146 <’Από στόμα οπού φθονάει, 
>παλληκάρια, άς μήν πωθή, 
>πώς τό χέρι σας κτυπάει 
>τοϋ άδελφοϋ τήν κεφαλή.

147. «Μήν είπουν στόν στοχασμό τους 
»τά ξένα έθνη άληθινά’ , 
»έάν μισούνται άνάμεσό τους, 
>δέν τούς πρέπει έλευθεριά.
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148. «Τέτοια άφίστενε φροντίδα’
>δλο τό αίμα όπου χυθή
>γιά θρησκεία, καί για πατρίδα, 
>δμοιαν έχει τήν τιμή.

149. «Στό αίμα αύτό, πού δέν πονείτε 
>γιά πατρίδα, για θρησκεία, 
»σάς όρκίζω, άγκαλιασθήτε, 
>σάν άδέλφια γκαρδιακά.

150. « Πόσον λείπει, στοχαστήστε, 
» πόσο άκόμα να παρθή’ 
» πάντα ή νίκη, άν ένωθήτε, 
» πάντα έσάς θ’ άκολουθή.

151. «7Ω άκουσμένοι εις τήν άνδρεία! 
^καταστήστε ένα σταυρό, 
>καί φωνάξετε με μία’ 
>Βασιλεϊς κοιτάξτ’ έδώ.

152. «Τό σημείο πού προσκυνάτε 
>εΐναι τούτο, καί γι’ αύτό 
>ματωμένους μάς κοιτάτε 
>στόν αγώνα τόν σκληρό.

155. «Δέν άκουτε, έσεϊς εικόνες 
»του θεού, τέτοια φωνή ; 
>Τώρα έπέρασαν αιώνες, 
>καί δέν έπαψε στιγμή.

156. «Δέν άκουτε ; είς κάθε μέρος 
>σάν του Άβέλ καταβοςι’ 
>δέν είν’ φύσημα του άέρος, 
>πού σφυρίζει είς τά μαλλιά*

157. «Τί θά κάμετε ; θ’ άφίστε
>νά άποκτήσωμεν έμείς 
>έλευθερίαν, ή θά τήν λύστε 
>έξ αιτίας πολιτικής ;

158. «Τούτο άνίσως μελετάτε, 
>ίδού έμπρός σας τόν Σταυρό* 
>βασιλεις, έλάτε, έλάτε, 
>καί κτυπήσετε κ* έδώ>.

153. «Άκατάπαυστα τό βρίζουν 
»τά σκυλιά, καί τό πατούν 
»καί τά τέκνα του άφανίζουν, 
>καί τήν πίστι άναγελουν.

154. «Έξ αιτίας του έσπάρθη, έχάθη 
>αίμα αθώο χριστιανικό, 
>πού φωνάζει άπό τά βάθη 
>τής νυκτός· Νά ’κδικηθώ.
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ΌΈόνικός μαςΎμνος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σ τίχοκ At ον. Σολωμοϋ Μουσική: Ν. Μαντζάρου

MAESTOSO. (Με ύφος άγερωχοκκαι μεγαλόπρεποι)

Σε γνω. ρί . Ζωάηό την κό _ ψι τού σηα.διού την τρο. με. 
Έ_ κεΐ με. σα κα. toi . κού. σες πι . κρα. με . νηεν.τρο. ττα,_

...ρη,— Γ< ι pe.Tpaji τη
λή— κι’ε_ να στΰ. μα καρ.τε.ρού.σες ε _ λα πα . λι να σοϋ

1) Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου καί 
ό Διονύσιος Σολωμός τού Κ. Χρυσάνθη................................5

2) Ο Ελληνικός Εθνικός "Υμνος τοΰ Γ. Προδρόμου 7

3) Φωτογραφία Διονύσιου Σολωμοϋ.............................................. 12

4) "Υμνος εις τήν Ελευθερίαν......................................................13

5) Εθνικός "Υμνος (μουσική)..............................................................38

γη— ’Απ' τά κόκ. κα.λα δγαΚ.μέ.νη τών 'ΕΚ.Κη _ νωντά ΐε_ 
πή   "Αρ.γειε ναρ.δηεκείν’ ή με . ρα πού ή ταν δ _ Χασιω.πη-

ρα,— και σαν πρώ.τα άν. δρε^ω-με.νη χαΐ.ρεώ χαΐρ’ ελευ.δε.
Κα ,— για. τι τα.σκια.ζ’ή q>o. 6ε.ρα κα'ι τά πλα . κων'ή σκλα.

ρια , 
6ια ,

' I -UI Ρ* · ν'
καί σάν πρώ.τα άν.δρειω.με. νη χαΐρεώ χαϊρ ε.λευ. δε. 
για _ τϊ τά'.σκια/’ή φο. 6ε . ρα και τά πλα.κων’η σκλα.

για. τι τά.σκιαί,’η <fo. 6ε . ρα καϊ τα πλο. κων η σκλαοια.
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