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Μέσα σ' ένα χρόνο n Κυθρέα και n περιοχn τnς κιlδεψαν 31 nρωομάρτυρες που 
είτε έπεσαν στο πεδίο τnς μάχnς είτε εκτελέστnκαν εν ψυχρώ. Στους 13 στρα
τιώi:ες και στους 18 άμαχους είναι αφιερωμένn αυτn n έκδοσn του περιοδικού 
μας. Ίσως έτσι ξοφλιlσουμε μερικό από το ΧΡΕΟΣ μας απέναντί τους ... 

Όμως τι κι αν n δολΟΦονία αιχμαλώτων πολέμου και αμάχων αποτελεί κατάΦω
ρn παραβίασn του διεθνούς εθιμικού δικαίου και παραβιάζει τnν Τρίτn Συνθnκn 

τnς Γενεύnς για τn μεταχείρισn των αιχμαλώτων πολέμου και τnν Τέταρτn Συν

θιlκn τnς Γενεύnς για τnν προστασία των αμάχων κατά τn διάρκεια πολέμου; Τι 

κι αν n αφαίρεσn ζωιlς αποτελεί κατάφωρn παραβίασn του άρθρου 2 τnς Ευρω
παϊκnς Συνθnκnς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; 

Η Τουρκία προχωρεί δυστυχώς ακάθεκτn και με τις ευλογίες των δυνατών ... για 
να γίνει μέλος τnς Ευρωπαϊκnς Ένωσnς! 

το πιο πικρό τραγούδι 
του Στέλιου Παπαντωνίου 

Εκπαιδευτικού 

Τnς πnραν το λεβέντn τnς σ' ένα κουτί. Το λεβεντονιό που δεν τον χωρούσε n 
αυλιl σαν άνοιγε τα χέρια να χορέψει. δεν τον χωρούσε n κάμαρα έτσι που μεγά
λωνε με τις μέρες. nr\γε στο στρατό; να προσφερθεί στnν πατρίδα; να μάθει να 

υπερασπίζεται το δίκαιο, να αγωνίζεται για το καλό του τόπου, όλων των ανθρώ

πων τnν ελευθερία. Και τώρα τnς τον έφεραν σ' ένα κουτί! Τριανταπέντε χρόνια 

ν' ανnΦορίζει το Γολγοθά και τέλος να μnν έχει. και τώρα τούτο το τέλος το τρα
γικό κι ανέλπιστο. ΑΦού τον έβλεπε στn φωτογραφία. nταν ζωντανός. γονατι

στός με τα χέρια Ψnλά, τον άρπαξαν οι Τούρκοι και πού να τον πnραν; Άλλοι έλε

γαν τους έριξαν στα μπουντρούμια,άλλοι τον είδαν στα κάτεργα, τις νύχτες 

βασανίζονταν με το παιδί τnς, να του πέρασαν χαλκάδες στα πόδια, να τον έχουν 

στις σιδnρογραμμές, να τον χτυπούν, αυτόν που δεν έβλαψε ζουζούνι; 

Λες να ν αλr\θεια πως τον πnραν σκλάβο σ' ένα σπίτι και του έδωσαν τουρκά

λα; κι αν είν' έτσι θα το έκαμαν Τουρκάκι το παιδί, μnν το βασανίζουν, μόνο να 

ν καλά, να βλέπει το φως του nλιου μόνο, και τ' αγέρι να φυσά στο πρόσωπό 

του να δροσίζεται, να μυρίζει βασιλικό και δυόσμο. και τον έφεραν σ' ένα κουτί. 

Πού ν το μεγάλο φέρετρο να κλείσει το γίγαντά τnς; το πλατύ στιlθος π· αγκά

λιαζε n μάνα και περnΦανεύονταν, το σφιχτό κορμί, το πρόσωπο τ' αγγέλου; Πού 
ναι τ' όραμα πως θα ·ρχονταν περίλαμπρος με δόξα και τιμιl; και τώρα n μικρn 
στενn πικρn αλιlθεια: τα λείψανα των λειψάνων σ' ένα κουτί. 

Στnν αρχn nταν ένα φίδι που μπαινόβγαινε στα σωθικά και τα σμπαράλιαζε, ύστε

ρα κουλουριάστnκε κι έτρωγε τnν καρδιά μέρα νύχτα. προπάντων τn νύχτα, όταν 




