
ΕΛ!ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΠΡQΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ* 

«. .. νά nδμε στr\ν Κuθρέα». 
Κα/.ωσ.ανταμω'θήκαμε φίλ~ ά.yαπητ~ μ~ 
Na )'.όψ01:με η)ν πίττα μ~, νa ποϋμιε: τις ε-σχές :l-tιαS. 
Δ ιi>Qα κι εύ;ι.ές; •μοιιράιζοομε πολλa μt τι~ όκάιδεs, 
ά.φού με λόγια δίδονται και μΑ χΟ>Qlς παρ:άιδες;. · 
ΌλόΨι-'Χ·α χίλιια Κ'αλa -yιa τον ~αι"•οόρyιο χ(}όνο. 
Νάναι '\'ωμάτος; .με χαρες καt μt κανέναν πόνο. 
Το χρόν·ο που ·μϋ.ς πέρwσε ,,σ, τΟν ξ-εχάσα\ψε ολοι 
ΠΟΟ τ:ο\i Ζαλόνvου το yρ~ό έχό~εψεν Ιi πόλη. 
Ma ό "'Αη Δημήη~ης πάντοτε φ\--λάει τ·η Σα/Ι4νfκη. 
Σκότωσε τον 'Εy.;.έλα& κιαι κέ.ρδισ•ε τη νίκη. 
"Α'\'ιΟ<;; Βασίλη~ Ι?ιφτ{ισε ι'mιίΟ την Καισαρί·α 
Κ·ι eφε.ρε έλπίδ~~ μ~η)λιικε-ς; μΑ αίσιοδοξία. 
Κά.."tοιες; <Lνησυχ{'ες; μας πήρανε τώρα. τέλος 
και τ~ ΕΟΚ έγ(ναιμε το Δέ?όατο το Μέλιοs. 
Κι ά.φσϋ νια μέιλος ΠQόκειι.τιαι, a;; νίνη με.λωδίσ. 
να ψάλλο"με τα κάλαντα σ' αύτη τη ·ιrομφο)νία. 
Καινούρ"(ιος χρόνος ίiρχισε με δώeα ~αι παράτ~ 
κι δλο κ(.ιτι Π()i()Ι0Ιμ{wο1.:;μ;ε άπό καwο\iρ'yιες στράη>,ς. 
Στο ·θέ.μα το Κmριακό, ·θα γίνοον έξελ(ξειι<;;. 
Γι' αύτ<> μην (iμq;1:66λλετε. τa iiξει;; καl τα ά.φ[ξειις. 
θa 6νο\:.νε σε πορίσματα, με 6ποσχέσειις τόσες ... 
καl θa κατα"ι'ιrαφοϋν σοφf.ι ει~ τ()ϋ .Βα68λ τtς γλ.ωσσες. 
Γιa ναν.αι έν τάξει στα χαρτια π<tυ 6άιζονν.ε οτ' ά..(ι.χεία 
μ8 -τΙ.~; ύπ<ιη(tεώσιεις 't()'ι)l) γ~α πάσαν άδ~(α. 

Νέα πολλα κα.i. τραντwι.,τf.ι φτ<tν()'ι)ν rορα τήν ff>ρa. 
Φόρμοι:v.α νf:α () Βάλτχα'ίiμ λεν έτοιμά{;ει τ~«. 
Κάτι πάλι σοφ~ονται κ.α\. κύ.τι μ:α..., . .ειιρεύοον. 
Ν' ά.νοίξο~ν πόρ-τ::.; σφαλιιστεs κάπ·οω κλι&ιδ ιι'ι "Υ'-'Qεύουν. 
Μ« τi}ν π(στη hμέις δε χάνουμε. κ.άτι θa γίν.ει έν τέλει 
κι ό Ά ττίλι~ θα ξεικουμπιστεί το θiλει δ8ν το θέλειι. 
Το κα~'ΟΟρ~με, aς i1τ«"'ε τοϋτον το χ.(?όw aχ θεέ μου. 
Να πά.Qει τα 6ρεγ•μ.ένα TO'I). νι'ι πάιει κατ' ά.νέμ'()'\), 
Na ξαστειι@σ(Ιct:ι\' οΙ. ούρανοί, να λάμψουν οί ·αLθέeεs 
στην Κ6Π-Q>Ο ,,, ανατεί.λΟ\-"Vε κ-αλύτειρp,ς ήμ&~ες . 
... Στο Σ·Wδεσμο ε·όχόμαστε. δύναμη, θάρρος;, δ(}άση. 
Να πάει πάλι. στο νησ(, άλλα νι·a va '\'LΟρτάσει, 
τώ~ τα ΕΛJ~ΥθΕΡΙΑ κ.αθwς το έπιθφισuμιε. 
Na πiiιμιε στήν 'Αμμόχωστο .κ·α.l νά. λειτ()uρνηθοi;με. 
Να πάμε mi}ν <<' Μ)·ούλωτη Κερύν~ια>> την ώραία. 
Και με τον Π.έτρο Στuλ~ανοϋ νa πάμε στή·ν Κ'\>θρέια. 
'Όλα νa Ύί''Ο't"V μtα χαeα μΑ τη χ'{>ονιa τη Νέα. 
Ν' ά.λλάξει ρότα ό aν}~μ~, το ΜδομηνταεννS.α. 
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• Δ.ια6άση;καν κατa το κόψιμο ,-ης πί-τας τού Σννδrο>μοv. 




