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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
κατά τον βουλ γαρικόν πόλεμον του
κατέστρεψε

-

φαίνεται

-

μερικός

Διασυμμαχικού πολέμου.
Ας είναι λοιπόν για μας φωτεινό ορό

αρτηρίας της γλώσσης και ούτω δεν

σημο στον αγώνα που

δύναται να ομιλή ευχερώς

για την απελευθέρωση των σκλαβω-

διεξάγουμε

Το τέλος της ιεράς αυτής μυσταγω

μένων μας εδαφών από τον Τούρκο

γίας επεσφράγισεν ο Εθνικός Ύμνος

εισβολέα.

ψαλείς υπό της χορωδίας.

Δυο χρόνια

Από της εκκλησίας ο Συνταγματάρ
χης

συνοδευόμενος

υπό

πλήθους

λαού μετέβη εις την φιλόξενον οικίαν
του κ. δημάρχου όπου προσεφέρθη

Μερόνυχτα σε καρτερώ νάλθεις στο
σπιτικό μας

δυο χρόνια π' aρνήθηκες τον κόσμο
το δικό μας

σαν αναψυκτικά. Αφού δε παρέμεινε
περί την μίαν περίπου ώραν, ηυχαρί

Στο σπίτι ολομόναχη κλαίω κι' α να·

στησε θερμώς τον κ. δήμαρχον και

στενάζω

την

ευγενή

σύζuγόν

του

δια

την

με πόνο και με σπαραγμό τ' όνομα

δεξίωσιν αυτά1ν και είτα μετέβη εις
την οικίαν του αδελφού του
χριστοδούλου,

ένθα

.

Χατζη

Πόσο ψηλά στους ουρανούς ανέβη

και

κες παιδί μου;

Περί την ?ην δε μ.μ. ώρα ανεχώρησε

μετά της ακολουθίας του εις Λευκω
σίαν.
'Ηταν πραγματικά ιστορική η υποδοχή
που επεφύλαξε ο λαός της Κuθρέας,
στο τέκνο της Κυθρέας, στον ήρωα
Συνταγματάρχη

σου φωνάζω.

Φώτιο

Παντσζή.

Ο

Και δεν ακοuς τους σπαραγμούς
rης

ψυχής μου;

Κουράστηκε η καρδούλα μου, γέρα ..

σε το κορμί μου

έχει δυο χρόνια να σε δω μονάκριβο
παιδί μου.

Φώηος ο Πανταζής τίμησε τη γενέ

Πvou αέρας Τάκη μου έλα και δρό

τειρά του, αγωνιζόμενος στα πεδία

σισέ με

των μαχwν για την απελευθέρωση

σκούπισε μου τα δάκρυα και γλυκο ..

των

σκλαβωμένων

ελληνικών

εδα

φίλησε με

φών. Γι' αυτό και η Ελλάδα τον τίμη··

Άρπαξέ με και πάρε με ψηλά στους

σε με το χρυσό Σταυρό του Σωτήρος,

ουρανούς

με το μετάλλιο Στρατιωτικής αξίας,
με

τα

μετάλλια

πολέμων και

των

με το

Βαλκανικών

μετάλλιον του

για να ξεχάσω Τάκη μου θλίψεις και
καημοίJς.
Εuγεvοι)λα Σωτηριάδοu,

31.8.2000

