
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

δεύτερο. Δεν θα καθυποτάξει τις ψυχές 

μας και δεν θα λυγίσει το φρόνημά μας. 

Πέτυχε το πρώτο με τη βία της στρατιωτι

κής υπεροπλίας του. Δεν μπορεί να επι

τύχει το δεύτερο. Δεν θα καθυποτάξει τις 

ψυχές μας και δεν θα λυγίσει το φρόνημά 

μας. Είμαστε εδώ ταγμένοι φρουροί και 

θεματοφύλακες στα χώματά μας, λίγοι 

έναντι πολλών, αδύνατοι έναντι ισχυρών, 

αλλ' αυτό καθιερώθηκε να είναι η προαιώ

νια μοίρα των Ελλήνων. Η Ρωμιοσύνμη ε 

φυλή συνότζιαιρη του κόσμου κανένας 

δεν εβρέθηκε για να την εξαλείψει, κανέ

νας γιατί σιέπει την που τ' αψη ο Θεός 

μου. 

Χρειάζεται αγώνας για να κερδηθεί 

η ελευθερία. Αγώνας με σύνεση και υπευ

θυνότητα, αλλά χωρίς ηττοπάθεια και χω

ρίς μοιρολατρεία. Απαιτείται πειστική και 

πεισματική διεκδίκηση των δικαίων μας, 

χρειάζεται πίστη και αποφασιστικότητα, 

σθένος και καρτερία, ενότητα και ενθου

σιώδης συμπόρευση λαού και ηγεσίας. Με 

τη βοήθεια και τη συμπαράταξη της Ελλά

δας, με την πολύτιμη συμπαράσταση ολό

κληρου του Ελληνισμού, και πάνω απ' 

όλα, με τη δική μας ομοψυχία και καθολι

κή συστράτευση στον κοινό αγώνα, θα 

προχωρήσουμε στο δρόμο της λύτρωσης 

και της δικαίωσης. Θα ακολουθήσουμε 
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την πορεία των ιστορικών πεπρωμένων 

μας, με μόνη σκέψη και μόνη έγνοια το ευ

τυχισμένο μέλλον του λαού και του τόπου 

μας. 

Είμαστε μικρός λαός και ο δρόμος 

μας προς τη δικαίωση είναι aνηφορικός και 

δύσκολος. Όμως μπορούμε να οδηγήσου

με σε αίσιο τέρμα τον αγώνα μας, γιατί 

έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε 

πίστη σ' αυτό τον αγώνα, κι έχουμε το θάρ

ρος και την αποφασιστικότητα να διεκδική

σουμε τα δίκαια του λαού μας μέχρι την τε

λική νίκη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμα

στε μονιασμένοι και αδιάσπαστοι, συσπει

ρωμένοι γύρω από τον εκλελεγμένο Πρόε

δρο μας κ. Γλαύκο Κληρίδη μέχρι την 

απαλλαγή αυτού του τόπου από τα κατοχι

κά στρατεύματα. Μέχρι να δούμε μια πραγ

ματικά ελεύθερη Κυθρέα, μια ελεύθερη 

Μόρφου, μια ελεύθερη Κερύνεια, μια ελεύ

θερη Αμμοχώστου και μια ελεύθερη Καρπα

σία, να δούμε ελεύθερη απ' άκρη σ' άκρη 

την τουρκοπατημένη σήμερα γη μας. 

Αυτή θα είναι η καλύτερη προσφορά 

και ο μεγαλύτερος φόρος τιμής προς τους 

ηρωίκούς νεκρούς μας που τιμούμε σήμε

ρα, 

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Φεύγουν τα χρόνια και περνούν 
και η ζωή μικραίνει, 
φεύγουν και πίσω δε γυρνούν 
η νιότη μας μαραίνει 

Κάθε μέρα που περνά 
κάθε στιγμή που φεύγει, 
ασπρίζει ο άνθρωπος γερνά, 
ο χρόνος λιγοστεύει. 

Έχει η ζωή μας βάσανα 

είναι γεμάτη πίκρες. 
δ'ακρυα, καμούς και κλάματα, 
βασανισμένες νύχτες 

Με όσες κι αν είν' οι πίκρες της, 
τα βάσανα, τα ντέρτια, 

έχει κι αυτή τες γλύκες της 
τα όμορφα και τέτοια. 

Ανδρέας Παναγίδης 




