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στα κατοχικά δεδομένα. Όμως επιμένουμε ότι η λύση είναι εφικτή αν αυτοί που
επηρεάζουν τις τύχες των λαών περάσουν επιτέλους το μήνυμα στην Τουρκία
ότι η λύση πρέπει να στηριχτεί σε κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να χαρα-
κτηρίζουν κάθε ευνομούμενη χώρα, μάλιστα που είναι και κράτος-μέλος της
Ε.Ε. 

Περιμένουμε με αγωνία αλλά δεν απελπιζόμαστε, ούτε είμαστε διατεθειμένοι
να αποδεχτούμε την οποιασδήποτε λύση που δεν θα έχει τα εχέγγυα μιας μα-
κροπρόθεσμα βιώσιμης διευθέτησης. Ποτέ δεν ξεχνούμε αυτό που κάποτε είπε
χαρακτηριστικά ο Βίκτωρ Ουγκώ ότι και την πιο σκοτεινή νύχτα τη διαδέχεται
ο ήλιος! Θέλουμε λύση που να είναι συμβατή με το διεθνές και προπάντων με το
ευρωπαϊκό δίκαιο, χωρίς ασφαλώς να παραγνωρίζουμε και την ανάγκη να γί-
νουν και κάποιοι έντιμοι συμβιβασμοί, και προσωρινές διευθετήσεις που θ’ αφο-
ρούν την πορεία μετάβασης από τη σημερινή ανώμαλη κατάσταση στη νέα
κατόπιν λύσης. Εμείς θέλουμε μόνιμη ειρήνη εν δικαιοσύνη κι’ όχι απλά μπα-
λώματα. Έτσι θ’ αναπαυθούν οριστικά και οι ψυχές των αδικοχαμένων συμπα-
τριωτών μας, όπως του Ανδρέα Πανταζή που κηδεύουμε σήμερα.

Αγαπητέ μας Ανδρέα, ο Δήμος της ωραίας κωμόπολης της Κυθρέας που τόσο
αγάπησες σου αποτίει φόρο τιμής, σε αποχαιρετά σήμερα και επίσημα, έστω και
μετά από καθυστέρηση 39 χρόνων και σε βεβαιώνει ότι πάντοτε θα σε θυμόμαστε
με αγάπη. Αιωνία ας είναι η μνήμη σου και ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει
εδώ στη Λευκωσία, μέχρι να επιστρέψουμε στην άγια γη της Κυθρέας μας!

Στης σκοτωμένης μάνας του την άψυχη αγκαλιά*
του Σάββα Φελλά

Απίστευτο μα αληθινό πέρα ως πέρα το γεγονός που ακολουθεί
Σαν από μηχανής Θεός γυναίκα εκεί στον τόπο θα βρεθεί
Χέρι βοήθειας να δώσει και το βρεφάκι θα σωθεί!

Γλυκιά μου Μάνα! Αδέλφια μου! Ανίψια μου, πολυαγαπημένοι!
Αιώνια η Μνήμη σας να μένει
Υπέρτατη η θυσία σας. Το χρέος μας ασήκωτο, βαρύ
Δικαίωση η Πατρίδα περιμένει κι εκπλήρωση του χρέους καρτερεί.

Νέα γενιά να πάρει τη σκυτάλη και στόχο αμετάθετο να βάλει
Μ’ ενότητα και σύνεση οδηγό στην ξενοπατημένη μας γη να φέρει
Απ’ άκρη σ’ άκρη λυτρωμό!

Τους άγρια σφαγιασθέντες συγγενείς και χωριανούς μου μνημονεύω
Και στην υπέρτατη θυσία τους τη γραφή μου τούτη αφιέρωμα προσφέρω.

* Αφιερωμένο στους 8 εν ψυχρώ του εκτελεσθέντες του Νέου Χωρίου Κυθρέας.


