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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
νομοθετικού

και

πλαίσιου

Ένωσης. Αυτό πιστεύω είναι πιο σωστό

καθώς και στην προσέγγιση του κοινοτι

γιατί όσο πιο γρήγορα παρακολουθήσει

κού κεκτημένου. Τώρα αυτές οι προσπά-

η Κύπρος τις ευρωπαικές εξελίξεις και

θειες πρέπει

όσο πω κοντά συμμετέχει σ' αυτές ης

va

θεσμικού

ενταθούν. Χθες είχαμε

μια πολύωρη συνάντηση με τον κ. Χρι

διεργασίες τόσο πιο έτοιμη είναι για την

στοφή και με τους αρμόδιους υπηρεσια

ένταξη της εκείνη τη στιγμή, όταν θα

κούς παράγοντες υπεύθυνους των δια
φόρων

ομάδων

προετοιμασίας

νομοθετικής εναρμόνισης.

έρθει και ελπίζω να είναι πολύ σύντομα,

της

δεν θα υπάρχει κανένα άλλο τεχνικό επι

Πρέπει να

σας πω ότι φεύγω με άριστες εντυπώ-

χείρημα που θα μπορεί να σταματήσει

σεις για την προετοιμασία αυτής της

αυτή την εξέλιξη. Ταυτόχρονα η Κύπρος

δουλειάς και πρέπει να σας πω επίσης

θα καταλάβει αμέσως τη θέση που της

ότι ο προβληματισμός έχει ήδη ξεπερά

ανήκει στο σκληρό πυρήνα όχι μόνο της

σει τα όρια της απλής τυπικής εναρμόνι

Ευρωπαικής Ένωσης αλλά και της νομι

σης και ο προβληματισμός βρίσκεται στο

σματικής ένωσης που

επόμενο στάδιο που κατά τη γνώμη μου

στην πρώτη της φάση από μια ομάδα

θα αποτελείται

είναι και το πλέον σωστό η Κύπρος να κι

κρατών και όχι όλων των κρατών της Ευ

νείται ως να είναι χώρα της Ευρωπαικής

ρωπαικήςΈνωσης.

Εμπρός, αδέρφια
Εμπρός, αδέρφια, εμπρός

όλοι να βάλουμε τον ώμο μας
να ξεχερσώσουμε τη γης
που να φτιάξουμε ένα περιβόλι
που να σκορπά μοσκοβολιές
και να καρπίζει οπώρες.
Εμπρός, αδέρφια, εμπρός
βάλτε τη Σκέψη και την Τέχνη
αντάμα, να σμιλέψουμε
γαλαζοδιάφανο ένα ουρανό
σαν του μικρού παιδιού τα μάτια

ωριόπλουμο ένα ουρανό
σαν την ονειροφαντασιά παρθένας
γη κι' ουρανό να τους ενώσουμε
με τα δεσμά Υμέναιου ιεροι)

από το σπόρο τ' ουρανού
της γης τη μήτρα

μια νέα φύτρα ζωής να γεννηθεί
ευλογημένη των θεών
χαρά τ' ανθρώπου.
Εμπρός, εμπρός, αδέρφια, τ' όνειρο

εμείς να σαρκώσουμε των αιώνων.

Τάκης Νικολαfδης

