
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

την πατρίδα τους και θέλουν να ζήσει και 

να προοδεύσει. Σ' αυτούς που ένοιωσαv 

την κακομοιριά που τους οδήγησε η 

εισβολή του Αττίλα. Τους καλώ να 'ρθουν 

να ενωθούν στον αντικατοχικό μας αγώνα, 

να διώξουμε τους Αττίλες και τους έποι

κους. Να κάτσουμε κατόπι αντικρυστά στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων οπότε 

σίγουρα θα βρούμε τη σωστή λύση προς 

αμοιβαίο όφελος. 

Δυό λόγια έχω να πω και στους ηρωικούς 

εγκλωβισμένους, νιατί αυτοί αποτελούν το 

τελευταιο νήμα που μας συνδέει μe; ιu 

πατρογονικά μας εδάφη. Κρατηθείτε στα 

σπίτια σας, γιατί κόντεψε η μέρα της aπολύ

τρωσης να γιορτάσουμε τα κυΠριακά ελευ

θέρια στις πόλεις και τα χωριά μας. Και στους 

γονείς και συγγενείς των αγνοουμένων 

μας. Ο πόνος σας είναι και δικός μας πόνος. 

Ατσαλώστε την καρδιά, ξεχάστε τον καημό 

σταματάτε τα δάκρυα. Αντλείστε δύναμη 

και πίστη στη νίκη. Να παρακαλέσουμε την 

τριαδική θεότητα να φωτίσει την αντίπερα 

πλευρά να δείξει κατανόηση στο ανθρωπι

στικό τούτο θέμα και να καταπραϋνει τον 

καημό με την ουράνια παρηγοριά. 

Ο Κυπριακός λαός στέλλει σήμερα τούτο 

το μήνυμα σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο. 

Πως εδώ στην άκρη της Μεσογείου υπάρ

χει ένας αξιοπρεπής λαός, λάτρης της λευ

τεριάς, αλλά καταπροδωμένος. Παρ' όλες 
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όμως τις συμφορές, τις ταπεινώσεις, τα 

δάκρυα και τον πόνο παραμένει όρθιος, δε 

γονατίζει, δε λυγίζει, δεν προσκυνά Αττί

λες και δεν παραδίδει ούτε σπιθαμή γης 

των προγόνων του. 

Ας ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης 

είμαστε λαός προικισμένος και πάνοπλος 

με τα πιο ακριβά οπλικά συστήματα. Την 

αθάνατη ελληνική ψυχή, την πίστη στο 

δίκαιο του αγώνα μας, το απαράμιλλο 

ψυχικό σθένος, μα προπαντός τον κρυμ

μένο στα βάθη πόθο για την απελευθέρωση 

της σκλαβωμένης γης μας. 

Πρίν κλέισω την παρούσα μου θεωρώ 

υποχρέωση να ευχαριστήσω το Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου που 

από εθνικό καθήκο τίμησε την σημερινή 

μας εκδήλωση και απηύθυνε χαιρετισμό 

όπως και τον κ. Υπουργό παιδείας, τον 

Πρέσβη της Ελλάδας, τους αρχηγούς ή 

εκπροσώπους των κομμάτων που χαιρέτη

σαν την Πορεία μας, τους άλλους υψηλούς 

προσκεκλημένους, τους γονείς και εξαρ

τωμένους των πεσόντων και αγνοουμένων 

μας, σ' όλους εκφράζω άπειρες ευχαρι

στίες. Η παρουσία επίσης του ευρύτερου 

κοινού έδωσε βαρύτητα και επιβλητικό

τητα στη σημερινή πορεία γι' αυτό ευχαρι

στώ ιδιαίτερα. 

Σας ευχαριστώ. 

Πάρε με κυρά μου 

Έλα πάρε με κυρά μου, 

8άλεμε στην αγκαλιά σου 

και με τα γλυκά φιλιά σου 

να κερδίσω την καρδιά σου 

Μήν ματώνεις την καρδιά μου 

με το πείσμα το δικό σου, 

έλα πάρε με κοντά σου, 

8άλεμε στ' αρχοντικό σου 

και σ' ορκίζομαι κυρά μου 

θάμαι σκλάΒος στην ποδιά σου 
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