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Ομορφε Πενταδοκτυλε 11ου οσολειποc: θο στεκειc:
τουc: ομορφουc: τους το11nυc: μοc: θε:λω νο τουc: rφοσεχειc:

Ano

τον Πε:ντοδοκτυλο ωc: την Μεοοοριο

ολοι νο 11ομε σ11ιτι μοc: μεχρι την Κορ11οσιο
Στον Ποντοδυνομο Θεο εχουμε την Fλ11ιδο
νο φερει ειc: την Κυ11pο μοc: Χορο Fλευθεριο

Στο ομορφο μονοστηρι σου Α11οστολε Ανδρεο
νορθουμε ειc: την Χορη σου με δc1φνες κοι Ελοιο
Μεσο στην Εκκληοιο σου γιο νο 11pοσευχηθουμε
κοι την χρυσην εικονο σου γιο νc1 την 11pοσκυνουμε

Στο ομορφο κομ11ονοριο κομ11ονεc: νο κτυ11ουσι
κοι στο ΧΡLΙΟΟ μονουπλιο σου λομ11οδεc: να οτηθουοι
τn ομορφο οκρογιολιο σου να μην τουρκο11οτουοι

και τ

ογιο σου ΧLJμοτο να ελευθερωθουσι

Και συ χρυσε Σωτηρο μας στηc: Ακονθουc: το μερη
εσυ να φερε:ιc: Λευτεριο με το δικο σου yερι
Αρογε 11ωc: την βλε11ετε τουτην Ηlν οδικιο
για να 11οτουν οι ονομοι μεσο στην Εκκλησιο

Φοινετοι ητnν τυyερο 11pοσφυγες να γινουμε:
μοκρον

0110

το 011ιτιο μοc: οι δυοτυyοι να Ζ'ουμε

Στον Πολυελεο Θεο οτελλω την δεηση μοc:
ιοωc: και μοc: λιJ11ηθει η Ku11ρoc: να λευθεrωθει
να ζησει με ε:ιρηνη

n

11οθητη η γη μοc:

Και εσυ ωροιο Λοπηθοc: το γοργορο νερο σου

110u

rrεφτουν με την διJνομη στ

Κεrυνειο μοι1 οφρόλουστη

11ou

ογια χωμοτο rJΟιι

η θολcωοο σε Ζ:ωνει

το ωραιο λιμανc1κι οου με rrλοιcι που γεμωνει

Και εσυ Κυθρεο ομορφη

110u σε σκε11αΖ:ουν οι ελιεc:

τn χοροιJrrοδεντrο σου κι ωροιοc: Κεφολο(1ρυσοc:
το κρυπ το νερα οοιι

Αμμοχωστος Πονcμορφη το ωrοιο σου λιμονι
11ου δεν εχει εc'>ω κονω ολλο γιο νο σου ιιοιοi'ει
Βορωοι μου Ιlονεμορφο κοι μοσχομυρισμενο

με τουc: ανθοίΙC: rrορτοκολιόc: ησουνο σκεrτοσμενο
Ω Παντοδυνομε Θεε κοι ελευθερωτη μοc:
στειλε χορο κοι δυνομη στην 11οθητη την γη μοc:

Εσυ που ελευθερωσεc: τον μονοyο σου γιουλλη
κι εστειλες φως και δυνομη στην Οικουμενη ουλλη
Ω Πονογιο Δεσnοινο Ιlαντανοσσο Μαριο

11οpοκολώ σε στειλε μοc: χορcΊ κι ελευθεριο
Εσυ 0110υ 11ικροθηκες γιο τον Μονογενη σου
εσυ ο11ου την ενιωσες την θλιψη την δικη σου

Ελευθεριο στην
μ

Ku11po μας πcΊντστε θο ζητουμε

ογοrrη και με θεληοη ολοι νο αγωνιστούμε

Θεε μου 11ου μοc: εrrλοοες τη γη να κυβερνουμε
με 11ικρεc: λυrrεc: κοι yopεc: ολοι μος γιο νο ζουμε

Moc: εδωσεc: χορισμοτα 11σλλα να σε δο[σλογουμε
μα ειμοστε οχοριστοι κοι τα κοτα11ατουμε

Το μίσος και τον Πόλεμο σ ονθpω11ος τον καμνει
να 11ολεμούντοι οι λασι κοι νο γεννισίJντοι ολλοι
Ιlρσσφυγοc:

Ελενη Μ

Ανοστοσιου

0110

την Αμμοχωστο του
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