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τόσο απαραiτητη σήμερα ενότητα και ομο
ψυχία aποτελεί υπέρτατο χρέος, εθνική επι
ταγή και ιερή υποχρέωση που Εχουμε έναντι 
στους νεκρούς μας και στους ήρωες μας, 
παλιούς κω νέους, που με ης θυσίες και τους 
αγώνες τους, κατόρθωσαν να κρατήσουν 
aτόφιο τον Ελληνισμό στην εσχατιά αυτή 
της Μεσογεiοu. Εχουμε καθήκον ιερό έναντι 
της ιστορίας, Evavη του Εθνους, και έναντι 
των μελλούμενων γενιιiJν, να διατηρήσουμε 
και να παραδώσουμε ελεύθερη την ιδιαίτε
ρη μας πατρiδα. Χωρiς ομοψυχία και άρρη
χτη καθολική ενότητα, και χωρίς γνήσιο 
αγωνιστικό φρόνημα και συντονισμό προ
σπαθειών, δεν μπορούμε να τιμήσουμε το 
εθνικό μας χρΕος. Κω θα είμαστε άξιοι ωώ
νιας εθνικής περιφρόνησης αν, συνεχiζον
τας το διχασμό, γινόμαστε υπεύθυνοι γιο 
μια ακόμα χαμένη πατρίδα. Κανένας Κύπρι
ος πατριώτης δεν θα μπορούσε να δεχθεί 
τέτοια ταπείνωση. Ας αναλογιστούμε πως 
πριν λίγεςyέρες η ηγεσία του Εθνους Εχ~ι 
διακηρύξει παντού με στεντόρεια τη φωνη, 
πως δεν θα επιτραπεί παραπέρα η .συ~ρi
κνωση του Ελληνισμού ή η δημιουργια νεων 

Η φωνή του Εθνους, οι χιλιάδες μάρτυρες 
και οι ήρωες μας μέσα στους οποlους συνα

ριθμούν και οι πεσόντες και σφαγιασθέντες 

της περιοχής Κυθραίας τους οποlους μνη
μονεύουμε και τιμούμε σήμερα, μας καλοίιν 
να αναλογισθούμε τις τεράστιες μας ευθίι
νες και να ανταποκριθούμε άμεσα και χωρ!ς 

αμφιταλαντεύσεις στο κάλεσμα για ενότητα 
και ομοψυχία, για τη σφυρηλάτηση ενός χα

λύβδινου μετώπου στο οποiο να προσκρού
ει και θρυμματισθεi κάθε επιβουλή εναντ!ον 
της ιδιαίτερης μας πατρ!δας, εναντίον της 

ίδιας τι)ς ύπαρξriς μας. 

χαμένων πατρίδων. 

Ο εθνικός φρονηματισμός, η περlσκεψη 

και η συνένωση των δυνάμεων μας προς την 
κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει εκπλήρω
ση του εθνικού χρέους, θα δικωώσει τις θυ
σίες των μαρτύρων και των ηρώων μας, 
όλων των εποχιίιν, κω θα είναι το καλύτερο 
μνημόσυνο που θα μπορούσαμε να κάμου
με για τους πεσόντες και σΦαγιασθΕντες της 
περιοχής Κυθραiας που σήμερα ημούμε, για 

τους οποίους η μνι)μη θα είναι αιώνια. 

ΛΕς τζαί ~<:λΕίσαν συμφωνία 
πάντα να τηι; ~<:λουθά ποττ( 
να μΕν ποχωριστούσιν 

Το σπίτι που yf-;\'\'1)0tJK« το σπίτι που νΗiJθηκα 
τζι 'αν το πατά ο τούρκος 

την \'ύκτα ε\' τζαί ρίζει το γι νίσκεται δικό μου 

Πάω που τζεί θωριtJ τα πράματά μου τζιαιιαί 
στον τόπο τοιJς 

παντr.ς τζι' tφυα χτες όπως τάφψω δεν τα 
πείραξε κανέ\•ας 

ΚάJι\'(1) χαρά Jit:yάλi} 

Ο Τούρκος φι::ύκι::ι τζαί τζείνος πάt:ι ιιακρυά 
θέλει να δεί τζαι τζείνος τοuς τόποuς ποu 

yενν1]θη 

τους τόποuς που νt<iJθΙJ. 

Το πρωί άμα ξυΠ\'1)σω τ.όνειpο διαλύεται, πά-
ει, χάνεται, 

μαζί του χάνεται τζι' 11 χαρά ιιου. 
J\·1ε πλακ(iJνεt π<iλαι η Λύπη 

Η ).ύπη δεν ποχωρίζεται ποττέ που τη χαρά 
είναι πιση] συντρόφισσά της. 

Α μα έρτει στο πλάσιια ιιια στάξt) χαρά με στη 
ζω1] 

νάσου τζαί τη λύπη τρεzτή εις το πλεuρό της 
Λες τζαί κλείσαν συμφοη•ία πά\'tα να της 

κλουθά ποττέ να μεν ποχωριστούσι. 

Με~πομf:νη χ·· Γρηγορίου 


