
Ο Εσαγόρας Παλληκαρίδης 

 Ο Γοαγόναξ Παιιεθανίδεξ γεκκήζεθε ζημ πωνηό 

Τζάδα ηεξ επανπίαξ Πάθμο ζηηξ 27 Φεβνμοανίμο 

1938.  

Φμίηεζε ζημ δεμμηηθό ζπμιείμ ημο πωνημύ ημο θαη 

έπεηηα ζημ Γιιεκηθό Γομκάζημ Πάθμο. Όηακ ήηακ 

αθόμα μαζεηήξ ηεξ Γ΄ ηάλεξ ημο Γομκαζίμο Πάθμο 

έγηκε έκα από ηα πνώηα μέιε ηεξ Γ.Ο.Κ.Α. θαη πήνε 

μένμξ ζε πμιιέξ δηαδειώζεηξ εκακηίμκ ηωκ Άγγιωκ. 

Σε μηα από αοηέξ ημκ ζοκέιαβακ μη Άγγιμη. Μηα μένα 

όμωξ πνηκ δηθαζηεί, βγήθε ακηάνηεξ ζηα βμοκά ηεξ Πάθμο. Καηαζθεύαδε βόμβεξ θαη 

δίδαζθε ηε πνήζε ηωκ όπιωκ ζε άιιμοξ αγωκηζηέξ. Έπαηνκε μένμξ ζε εκέδνεξ εκακηίμκ 

ηωκ αγγιηθώκ ζηναηεομάηωκ. Όμωξ, μηα μένα, ε μμάδα ημο έπεζε ζε εκέδνα ηωκ 

Άγγιωκ θαη ημοξ ζοκέιαβακ. Σηεκ θαημπή ημο είπε έκα όπιμ. Οη Άγγιμη ημκ δίθαζακ θαη 

ημκ θαηαδίθαζακ ζε ζάκαημ.  

«Εύτομαι μα είμαι ο ηελεσηαίος ποσ θα οδηγηθεί ζηημ κρεμάλα. Δεμ μεηαμιώμω για όηι 

έκαμα. Όηι έκαμα ηο έκαμα ζαμ Έλλημας Κύπριος ποσ αγωμίζεηαι για ηημ ελεσθερία ηης 

παηρίδας ηοσ», ήηακ ηα ηειεοηαία ιόγηα ημο 19πνμκμο παιιεθανημύ ηεξ Πάθμο.  

Τμ πνωί ηεξ 14εξ Μανηίμο 1957 μη Άγγιμη ημκ απαγπόκηζακ. Πνόζθενε ημκ εαοηό ημο 

ζοζία ζημ βωμό ηεξ Λεοηενηάξ ηεξ Κύπνμο. Τε μένα ημύηε μ «Βαγμνήξ» ζοκάκηεζε ηεκ 

«Κόνε» πμο ημκ πενίμεκε, αθμύ «αοηό μμκάπα δεημύζε» από ηε δωή. Καη γίκεθε αζηένη 

μ Γοαγόναξ. Αζηένη ιαμπνό γηα κα ιάμπεη αηώκηα εθεί ζηα μονάκηα. Γηα κα θωηίδεη ημ 

δηθό μαξ δνόμμ. Τμ δύζθμιμ δνόμμ ηωκ κέωκ ηεξ Κύπνμο μαξ γηα ηε Λεοηενηά. 

Ο Γοαγόναξ Παιιεθανίδεξ είπε έμθοημ πμηεηηθό ηαιέκημ. Τμ πημ λαθμοζηό, ηδηαίηενα 

ακάμεζα ζηεκ θοπνηαθή κεμιαία πμο ημ αγάπεζε θαη ημ ηναγμοδά πενήθακα είκαη θαη ημ 

πημ θάηω: 

Θα πάρω μια αμηφοριά (Λεστεριά) 

Θα πάνω μηακ ακεθμνηά 

ζα πάνω μμκμπάηηα 

κα βνω ηα ζθαιμπάηηα 

πμο πακ ζηε ιεοηενηά. 

 

Θ' αθήζω αδέιθηα, ζογγεκείξ 

ηε μάκα, ημκ παηένα, 

μεξ ηα ιαγθάδηα πένα 

θαη ζηηξ βμοκμπιαγηέξ. 



Ψάπκμκηαξ γηα ηε Λεοηενηά 

Θα 'πω πανέα μόκε 

θαηάιεοθμ ημ πηόκη 

βμοκά θαη νεμαηηέξ. 

 

Τώνα θη ακ είκαη πεημωκηά, 

ζα 'νζεη ημ θαιμθαίνη 

ηε Λεοηενηά κα θένεη 

ζε θάμπμοξ θαη πωνηά. 

 

Θα πάνω μηακ ακεθμνηά, 

ζα πάνω μμκμπάηηα 

κα βνω ηα ζθαιμπάηηα 

πμο πακ ζηε ιεοηενηά. 

 

Τα ζθαιμπάηηα ζ' ακεβώ, 

ζα μπω ζ' έκα παιάηη.   

Τμ λένω, ζα κ' απάηε 

δε ζα 'καη αιεζηκό. 

 

Μεξ ημ παιάηη ζα γονκώ, 

ώζπμο κα βνω ημ ζνόκμ. 

Βαζίιηζζα μηα μόκμ 

κα θάζεηαη ζ' αοηό. 

 

Κόνε πακώνηα, ζα ηεξ πω, 

άκμηλε ηα θηενά ζμο 

θαη πάνε με θμκηά ζμο, 

μμκάπ' αοηό δεηώ. 

 

Όιε ε Κύπνμξ ζα ημκ ζομάηαη αηώκηα με εογκωμμζύκε θαη ζα ηημά ημκ ήνωα μαζεηή θαη 

πμηεηή ηεξ Πάθμο. 

 

 


