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Ενδοκυπριακιι διαμάχη 

ötn οκιά τοσ Αττίλα
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τόν Kínrpo γ ιά  *ά καταλάβεις Ατι 
δέν μπορεί παρά νά έπικοατεί 
στους Κυπρίους αίσθημα Ανασφά
λειας. Ανησυχίας καί άβιβαιότη- 
τας γ ιά  το  μέλλον. ’Αλλά νιώθεις 
Απωσδήποτε διαφορετικά όταν. έ- 
o-TU καί μόνο. άντικρϋσεκ τΑ 
τουρκικά φυλάκια καί τ ις  σηιιαί- 
«C στά  υψώματα καί τούς λάθους 
στά  δρόμο άπό τά  Αεροδρόμιο τής 
Λάρνακας ιερός τό  Λευκωσία. Α
κόμα καί μέσα στήν Ιδια τήν κυ- 
ττριοΟεΑ ποωτεύουσα. Νιώθεις ά Ι
διος ταπεινωμένος, πληγωμένος 
καί άνήσυτος γιά  τά  μέλλον, όταν 
κοιτάζοντας Αϊτό κΑηοιο παράθυ
ρο ή μπαλκόνι τήν όμορφη καί 
ποΑσινη Ακόμα Λευκωσία καί τό  
τοπίο ώς πέρα στόν Πενταδάκτυ- 
λσ* S ia lT io a  μαγευτικό τ ι ς  ώρες 
το ηλιοβασιλέματος, συλλογίζε
ται πώς όλόκληοο τό  τμήυα τής 
Κύπρου ώς τήν όοοσειοά καί πέ
ρα ώς τ Ις  βορεινές καί Ανατολι
κές Ακτές είναι Ισως a la  Ακόμα 
χαμένη πατρίδα γιΑ  ένα βίαια ξε
ριζωμένο κομμάτι τού έλληνισμου.

Δέν πρόκειται γ ιά  καμιά προκα- 
τΑληφη γιΑ τόν «προαιώνιο εχ
θρό». Μακάρι ή τουρκική σημαία, 
καρφωμένη στό κέντρο σχεδόν τής 
Λευκωσίας, νά *ταν συναδελφωμέ· 
νη μέ τήν έλληνικΑ γ ιΑ  νά συμβο
λίζουν την ειρηνική συμβίωση τών 
δύο κοινοτήτων σ τό  πρόσφατο πα
ρελθόν καί τήν Αναγκαστική μό
νιμη γειτονία τών δυο λαών. Μα
κάρι νά un θύμιζε τόν ’ Α ττίλα , 
τό  έγκλήματά του. τούς 200 χι
λιάδες ξεσπιτωμένους, τούς νε
κρούς. τούς Αγνοούμενους, τήν 
προδοσία καί τήν ήλιδιότητα κά
ποιων δικών μας. τΛ νέα έθνικΑ 
τραγωδία πού έμεινε χωρίς κάθαρ
ση καί, προπαντός, τή  μόνιμη Α
πειλή γ ιά  τό  μέλλον τής Κύπρου.

Τό  εσωτερικό μέτωπο

Ή  ς^υαιότητα . Α Ανασφάλεια καί 
ή Ανησυχία τών'Ελληνοκυποίων πού 
τΙς  τροφοδοτούν Α τουρκική Αδιαλ
λαξία. ή παρέλκυση τών συνομι
λιών, δ τορπιλλισμός Από τόν κ.

Ντενκτάς τού βιακοινοτικού διαλό
γου, ένισγύονται τώρα καί Από 
τή  διάσπαση τού έσωτχρικού με
τώπου, Από τή βαθιά πολιτική 
κρίση πού συνταράζει τώρα τή 
Μεγαλόνησο. ΟΙ διαφωνίες γύρω 
Από τήν τακτική τοά Αγώνα υπήρ
χαν καί παλιά. Καί ότπετέλεσαν 
μάλιστα καί τό  πρόσχημα, τό  Ι
δεολογικό προκάλυμμα, γ ιά  τό  έγ- 
κληματικό πραξικόπημα τού 1974. 
'Αλλά ή παοουσία τής ισχυρής 
προσωπικότητας τού Μακαρίου 
έξασΦάλιζε μιά πλατιά συσπείρω
ση δυνάμεων Από τή  μετριοπαθή 
Δ εξιά  ώς τΑν κομμουνιστικό ’Α 
ριστερά. γύρω Από τόν πολιτική

Τοϋ

ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

του. Η συσπείρωση αύτή διατη
ρήθηκε. Φαινομενικά τουλάχιστον 
καί μέ κάποιες Απώλειες ποός τά 
δεξιά, γύρω Από τό  πρόσωπο τού 
νέου προέδρου, τού κ. Σπ. Κυπρι
ανού.

'Αλλά σήμερα πιΑ δέν υπάρχει, 
έχει σπάσει καί δέ φαίνεται ότι 
μπορεί νά άποκατασταθεί. τουλά
χιστον γύοω Από τό  Ιδιο πρόσω
πο. Ή  Δεξιά  καί φυλοδυτική Αν
τιπολίτευση μέ ήγέτη τόν κ. Γλαύ
κο Κληρίδη. παρόλο πού, έξαιτίας 
τού προηγούμενου έκλογικού συ
στήματος, δέν Αντιπροσωπεύεται 
στή  Βουλή, παρουσιάζεται ένι- 
σχυμένη. Εισπράττει Από τή Φθο
ρά καί τ ό  λάθη τής κυβέρνησης. 
Τό σοσιαλιστικό κόμμα ΕΔΕΚ 
τού κ. Βάσου Λυσαρίδη μέ 4 βου
λευτές στήν Από 35 μέλη Βουλή, 
οπτό καιρό έπικρίνει τήν κυβέρνη
ση τής Λευκωσίας γ ιά  τήν οικονο
μική καί κοινωνική της πολιτική 
καί, τόν περασμένο Φλεβάρη, κα
ταψήφισε τόν προϋπολογισμό. Τώ
ρα διαφώνησε καί μέ τήν Απο
δοχή Από μέρους τού προέδρου 
τής Κύπρου τής νέας «φόρμουλας» 
Βαλντχάιμ γ ιά  τήν έπανάληφη 
των διακοινοτικών.

Τό κομμουνιστικό κόμμα ΑΚΕ 
Δ ,  Α μέ 9 βουλευτές κύρια δύνα
μη άπά άποψη λαϊκής Απήχησης, 
στήν όποια στηριζόταν ό κ. Κυ- 
ποιανού, έπαφε π ιά νά τόν ύπο- 
στηρίζει, διαχώρισε έπίσημα τ ις  
ευθύνες του καί κοττηγοοεί τόν 
πρόεδρο ότι έγκατέλειφε τήν πο
λιτική τού Μακαρίου σ τό  έθνικό 
θέμα καί οδηγεί τήν Κύπρο στήν 
κατταστοοφή.

Τό κόμμα ΔΗΚΟ πού έχει τήν 
Απόλυτη πλειοφηφία στή Βουλή —
19 βουλευτές—  παοουσιάζεται βα
θιά διχασμένο (τριχοτομημένο υ
ποστηρίζουν μεοικοί: στους κεν- 
τροδεξιούς, κεντροαριστερούς καί 
τούς φίλους τού κ. Ά ζ ίν α ) .  σέ 
Ιδεολογική σύγχυση καί έξασθε- 
νημένο σημαντικό όπό άποΦη λαϊ
κής έπιρροής. ('Ορισμένοι λένε 
πώς δέν αντιπροσωπεύει πιά πε
ρισσότερο Από 7— 8% τών ’Ελλη
νοκυπρίων). Ο Ι τέσσερις ανεξάρ
τητοι βουλευτές. Ανάμεσα ατούς 
όποιους ό ποώηνέκποάσωπος σ τις  
διακοινοτικές καί άλλοτε ποόεδοος 
τής Βουλής κ. Τάσος Παπαβόπου- 
λος. Αντιπολιτεύονται επίσης τήν 
κυβέρνηση.

Είναι Φανερό πώς σοβαροί κίν
δυνοι διαγράφονται γιά  τήν Κύ
προ μέ τή διάσπαση αυτή τού έ- 
θνικού μετώπου. Ή  τουρκική πλευ
ρά —  παρά τά  σοβαρά δικά της 
προβλήματα τόσο ^στήν Τουρκία, 
όσο καί στήν Κύποο, όπου οί 
Τουρκοκΰπριοι υποφέρουν, κατατν ι-, . 

υ& σνται-Μ ί εύχονται νά δοβίΙ < 
ποια λύση στά Κυπριακόν;—-  θά 
θελήσει άσΦαλώς νά έκάεταλλευ- 
τε ΐ τ Ι ς  διχογνωμίες όνάμεσα 
στους. 'Ελληνοκυπρίους. Ο ί Ιδιοι 
οί 'Ελληνοκύπριοι, τουλάχιστον 
σημαντική μεοίβα τους, νιώθουν 
τήν Ανάγκη γιά  περισσότερη καί 
Αποφασιστικότερη συμπαράσταση 
Από τήν 'Αθήνα.

Στενότερη
συνεργασία

Πολλοί μού είπαν ότι πρέπει 
νά σταματήσει —  άν όχι τυπικά, 
οπωσδήποτε ούσιαστικά —  τό
«Ή  Κύπρος Αποφασίζει καί ή 
'Ελλάς συμπαρίσταται». Ό χ ι βέ
βαια γ ιά  νά άντικοττασταθεί n i 
τήν παλιά όντίληΦη, ότι « τ ό  έθνι- 
κόν κέντρον» καθορίζει τή  γραμμή 
καί οί Κύπριοι συμμοοΦώνονται, 
Αλλά μέ μία στενότερη συνεογα; 
σία. ΑύτΑ τήν όντίληΦη. αυτό τό 
αίτημα στενότερης συνεργασίας, 
μού Ανέπτυξε. Ανάμεσα σέ άλλους, 
0 Ανεξάρτητος βουλευτής κ. Τά
σος Παπαδόπουλος. ένας άπό τούς 
προικισμένους καί δυναμικούς πο
λιτικούς τής Κύπρου.

Καί ό Αρχιεπίσκοπος Χρυσό
στομος —  έντυπωσιακή καί έπι- 
βλητική Φυσιογνωμία έλληνοοθόδο- 
ξου Ιεράρχη —  μού είπε ότι έχει 
ζητήσει ¿ατό τόν κ. Καραμανλή 
νά προεδοεύσει σέ μία συσκεΦη 
Έλλαδιτών καί Κυπρίων πολιτι
κών ήγετών γ ιά  νά συζητηθεί κοι
νή γραμμή σ τό  Κυπριακό. Πολλοί.
έξάλλου, έκπρόσωποι διαφορετι
κών πολιτικών παοατάξεων. Αλλα 
καί χωρίς Αξιώματα πολίτες, uou 
έθεσαν έπίμονα τό  έοώτημα: γ ια τί 
δέν έρχεται στήν Κύπρο ό πρω^ 
θυπουργός; γ ια τί δέν έρχεται ο 
υπουργός τών Εξωτερικών; γ ια τι 
δέν έρχεται ό Αρχηγός της αςιω- 
ματικής Αντιπολίτευσης; Y ‘ cni 
δέν έρχονται ο( ήγέτες των άλλων
κομμάτων; , ,

Ό  υπουργός Προεδρίας τής Κυ- 
πριακής Δημοκρατίας καί έκποο- 
σωπος τών ’Ελληνοκυπρίων σ τις  
διακοινοτικές συνομιλίες, κ. Γ. 
Ίωαννίδης. ένας νηφάλιος, διεισ
δυτικός καί ψύχραιμος πολιτικός, 
πού μιλά χωοίς πάθος νιά  πρό
σωπα καί ΑπόΦειε. μού έλεγε πως 
μετά τό  θάνατο τού Μακαρίου θά 
έπρεπε νά βρεθεί ένα σύστημα 
συλλογικής ήγεσίας γ ιά  νά κα· 
λύφει μέ έπιτυχία τό  κενό. *0 
συνάδελφος καί Φίλος Μανούσος 
Πλουμίδης. βαθύς γνώστης τού 
Κυπριακού, έθεσε τήν περασμένη 
Κυριακή, στή στήλη του σ τό  «Βή
μα», τό  πρόβλημα τών θεσμικών 
Αλλαγών καί πολιτικών Αναπρο
σαρμογών πού χοειαζόταν νά γ ί
νουν στήν Κύπρο ύστερα άπό τό  
θάνατο τού προέδοου Μακαρίου. 
Σημειώνω πώς πολλοί —  κυοίως 
άπό τή μετριοπαθή Δεξιά  καί τό 
Κέντρο μού μίλησαν γ ιά  τήν Α
νάγκη νά γίνουν Αλλαγές στόν 
τοόπο πού κυβεονάται ή έλεύθεοη 
Κύπρος. Βέβαια τό  τ ΐ  χρειάζεται 
Ακοιβώς θά τό  βρούν οΐ ίδιοι οί 
Κύπριοι. Καί οί Ιδιοι προβλημα
τίζοντα ι.

'Αρκετοί, πάντως. Κάποιοι πι
στεύουν πώς α ιτία  τών σημερινών 
δεινών είναι ή μονοποόσωπη ήγε- 
σ ία  —  σύμφωνα μέ τό  Σύνταγμα, 
ό ποόεδρος έπιλένει άπό έξωκοι- 
νοβουλεντικά πρόσωπα τούς ύπουο 
νους πού 6έ λογοδοτούν κάν στή 
Βουλή, ΟΙ Ιδιοι τονίζουν τήν Α  
νάγκη νά χρησιμοποιηθούν παλιοί 
σύμβουλοι τού Μακαοίου ποΰ σή
μερα είναι μάλλον παοαυεοισμέ- 
νοι (Π, Πασχαλίβης. Πατσαλίδης. 
Σπανός, κ.Α.). Φαίνεται, έξάλλου. 
πώς κάποιες καταγγελίες πού έ
κανε κάποτε ό ποόεδοος γ ιά  εναν
τίον του αννωμοσία άπό στενούς 
συνεργάτες του. καταγγελίες πού 
έμειναν Αναπόδεικτες, υπήρξε ή 
Αρχή υιός καχεξίας σ τις  σχέσεις 
του μέ τό  Αμεσο πολιτικό περι
βάλλον του.

Κάποιοι υπαινιγμοί τού ίδιου 
τού κ. Κυπριανού, σ τό  τελευταίο 
του διάγγελμα, γ ιά  συνεργάτες 
του πού θά έποεπε νά τού συμπα
ραστέκονται καί, άχτιθετά. τόν 
υπονομεύουν, είναι χαρακτηριστι
κοί γ ιά  τό  (m ivóuxvo κλίμα κα- 
χυποΦίος. 01 διαΦωνίεε γύοω Από

τήν Αποδοχή ή άχι τού Αμεοικα- 
νικού σχεδίου γ ιά  «λύση» τού Κυ
πριακού, κάποιος κυβεονητικάς Α- 
νασχηματισυάς πού Αναγγέλλεται 
Από καιρό σέ καιρό καί όλο Ανα
βάλλεται, κάποιες Αποφάσεις πού 
δέν παίονονται, ή «κάθαρση» πού 
δέν έγινε ή πού —  κατά τήν άπο
Φη αρκετών —  κατέληξε σχεδόν 
στήν έπιβοόβευση τών ποαξικοπη- 
ματιών υέ παχυλές συντάξεις καί 
«εφάπαξ», κάποιες δισκοίσεις έ- 
ναντίον κομμάτων καί, τέλος, τά 
«σκάνδαλο Ά ζ ίν α »  μέ τ ι ς  σοβα
ρές συνέπειές του στήν οικονομία 
τής Μεγαλονήσου καί τ (ς  άναθυ- 
μιάαεις του. είναι τά  Αλλα θέματα 
πού προκ&λεσαν διχόνοιες μέσα 
ατά Ιδιο τά κόμμα τού κ. Κυποια- 
νού. Αλλά καί Ανάμεσα στόν ποά- 
εδρο καί τά  Αλλα κόμματα πού 
τόν αποστήθιζαν.

Ά π ό  ποώτη ματιά ή οικονομία 
τής Κύπρου φαίνεται νά έξακο- 
λουθεί νά πηγαίνει καλά. Ή  Απα
σχόληση είναι πάντα «πλήοης». Α 
τουοισυάς Αποδίδει άλο καί πε- 
ρισσότεοο^ συνάλλαγμα. Ά λλΑ  Α  
πόρνου» ήδη μερικά Ανησυχητικά 
σημάδια. Ή  διεθνής ένεογειακή 
κρίση πλήττει, όπως είναι Φυσικά, 
καί τήν Κύποο, πού στεοείται Ι
διαίτερα μετά τήν κατάκτηοπ τού 
πιά παραγωγικού τμήματός της, 
άπά ποώτες ύλες καί πάοους. Ο 
πληθωρισμός Ανεβαίνει καί ύπο- 
λογίζετα ι πώς ά ρυθμός του θά 
ξεπεοάσει έφέτος τά 15%. Ύηάο- 
νουν παράπονα άπά πολίτες καί 
Απά τά  κόμματα τής Άοιεττεοάς 
γ ιά  τή Φορολογική πολιτική πού 
τή ναοακτηοίζουν Αντιλαϊκή.

Κυοίως. όμως, ή υπόθεση τών 
Ατασθαλιών καί τής κακής δια
χείρισης σ τις  συνιογοτπκές έτσι- 
οίες —  πού καθυοπέρησε ή κυ
βέρνηση νά τήν Αντιμετωπίσει καί 
πού σημαίνει έξανέμιση καταθέ
σεων (προσφύγων καί άλλων Κ ο
ποίων) ύφους 70 έκατομμυοίων 
λιρών, άγρήστευση έονοστασίων 
πού έγιναν χωοίς προγραμματι
σμό, προδιαγραφές καί μελέτη. 
Αναθυμιάσεις στήν πολιτική ζωή 
καί Αλληλοκατηγορίες στή Βουλή 
—  κλόνισε σοβαρά τήν έμπιστο- 
σύνη τού λαού καί στόν οικονο
μικά τομέα.

Δύο γραμμές 
άντίθετες

Φαί νη σ ί πώς αύτή Α κατάστα
ση όδήγησε κα| τό  ΑΚΕΛ. κύοιο 
στήριγμα ώς τώοα τού ποοέβοου. 
στήν Απόφαση νά βιαχωοίαει τ ις  
εύθύνες του άπά τάν κ. Κυπρια
νού. Βουλευτικές έκλονές μέ τό 
νέο νόμο τής Αναλογικής πού Ψη
φίστηκε πρόσφατα θά γίνουν μέσα 
στό 1981^ καί τά κόμμα τής κομ
μουνιστικής Α ρ ισ τερός δέν είχε 
καμία διάθεση^ νά συνεχίσει νό 
εισπράττει εύθύνες καί κατακραυ
γή γ ιά  πολιτική καί διακυβέρνη
ση στήν όποια Αμεσα δέν έπαιρνε 
μέρος.

Βέβαια ό διαχωρισμός τών ευ
θυνών έγινε αέ ula κοίσιμη σ τ ιγ 
μή πού γινόταν προσπάθεια Από 
τόν ΟΗΕ νό ξαναοχίσοι/ν οί δια- 
κοινοτικές συνομιλίες καί πού έ
πρεπε τό  κύοος τού ποοέβοου καί 
τής κυπριακής κυβέρνησης νΑ ένι- 
σχυβεί. Καί συνοδεύτηκε μέ σκε
πτικό καί κατηγορίες γ ιά  συνυ- 
πευθυνότητα τού ποοέβοου στή υΑ 
προώθηση τών συνομιλιών πού Α
ναμφισβήτητα δίνουν όπλα στήν 
Αγκυρα καί τόν κ. Ντενκτάς.

Σ^ά σχετικά έοωτήαατα οί η* 
γετκς τού ΑΚΕΛ δέ δίνουν πειστι- 
JSl£.“ 7?.'π.ήσ«ι ς. JPIcoiooíCoj" « *  
ΐη ι  καλού»,«,,. 2239 „».ιδα π ο ιη σ τις --— 
τούς ποά? τόν'«οό*8οο πού. πρβ— 
Υματικά. φαίνεται πώς ήταν πολ
λές καί καθαρές. Καί προσθέτουν 
ότι ό διαχωρισμός έποεπε άπωσ- 
δήποτε κάποια στιγμή νά γίνει 
καί μάλιστα «Ανοιχτά, μποοσχά 
στό  λαό».

Τό πιό σοβαρό, όπως ότναφέ
ραμε καί στήν άοχΑ. είναι ότι οί 
διαφωνίες τών κομμάτων στήν Κύ
ποο περιστρέφονται. κατά κύοιο 
λόγο, γύοω άπό τό  έθνικό πρό
βλημα καί τήν τακτική τού Αγώ
να. Τά ΑΚΕΛ. πού είναι άπά τά  
π ιό π ιστά  στόν «προλεταριακά 
διεθνισμό», δηλαδή στή Μόσχα, 
κόμήατα τής Εύοώπης. κινείται 
α τά  πλαίσια τής σοβιετικής γοαα- 
μής, εκθειάζοντας τή «βοήθεια» 
τής Σοβιετικής Ένωσης ποόί τή» 
Κύποο καί παοασιωπώντας τήν 
κυνικΑ «αγνόηση» άπό τΑν πλευρά 
της τής εισβολής τού Α ττ ίλ α , τ ις  
ιδιαίτερες περιποιήσεις της ποός 
τούς εισβολείς κ.ά. Ή  σοβιετική 
ήγεσία ήδη άπό τό  1966 ̂  μιλά 
γ ιά  άμοσπονδιακή λύση τού Κυ
πριακού καί ν ιά  «δύο κοινότητες».

Ό λατ αυτά, καθώς καί τό  ότι 
τό  ΑΚΕΛ έκτός άπό μικρές πε
ριόδους Αταν ύπέο μιάς συμβιβα
στικής γραμμής ατό  Κυπριακό, 
είναι αωστά. _ 'Αλλά ούτε αυτά 
ούτε Α σχετική σύμπτωση Απόψε
ων στήν άνάγκη τού SioAbou Α
νάμεσα σ τό  ΑΚΕΑ καί »  «Δη 
μοκρατικό Συνανεομό» τού_ Φιλο
δυτικού κ. Κληοίδη μπορούν νά 
στοιχειοθετήσουν τ ις  «υπόνοιες» 
πού έχουν έκΦοαστεί γ ιά  κάποια 
συμφωνία τών δύο Ύπεοβυνάμεων 
γ ιά  τή λύση τού Κυπριακού.

'Οπωσδήποτε αύτή τΑ στιγμή 
τά  κυπριακά κόμματα καί οί πα
ράγοντες τής δημόσιας ζωής τής 
Κύπρου είναι χωοιαυένοι σχετικά 
μέ τήν τακτική στόν έθνικά Αγώνα 
σ έ  δύο άντ·θ-τ«ς νοαμιιές. Ή  μία 
πλευρά (ΑΚΕΛ. Κληοίδης. υεοίδα 
τού ΔΗΚΟ καί Ανεξάρτητοι) πι
στεύουν άτι Α συνέχιση τής ίκκοο 
μότητας δημιουονεί σοβαρούς 
κινδύνους γ ιά  άοιστική διχοτόμη
ση ή καί ν ιά  κατάληΦη, όλό«Χη- 
υης τής Κόποου άογότεοα. Καί 
γ ι '  αχ. ιό . Αλλά καί γ ιά  νά uñ 
χαθεί έντελώς άπά τό  διεθνές προ
σκήνιο τό  Κυποιοκά. ζητούν νά 
έπιδιώκεται μέ έπι μονή ή έπανά- 
ληΦη τού διαλόγου.

Ή  άλλη πλευοά (ΕΔΕΚ τού κ. 
Βάσου Λυσαοίβη. άοχιεπίσκοπος 
Χουσόστομος καί άλλοι) πιστεύ
ουν ότι κό νοόνος δουλεύει νιά  
μάς», άτι « ό  'Ελληνισμός διαθέ
τει τεοάστιεε δυνάμεις στόν κό
σμο» ιεού ποέπει νά τ ις  κινητο
ποιήσουμε, πείθοντας καί τούς Ά  
μεοικανούς. άτι ποαγμςττικά δέν 
είναι δεδομένη Α θέση τής Ελλά 
δας ατό  δυτικό στοατόπεβο καί 
ότι πρέπει νά πεοιμένουμε καλό 
τεοες διεθνείς συγκυρίες γ ιά  τή 
λύση τού Κυποίακού. άποΦεύνον 
τα ς  σ τό  μεταξύ κάθε νομιμσποίιο 
ση τής κατοχής καί τών «τετεΛε 
συένων γεγονότων». 'Υπάρχουν, 
τέλος, καί έκεΐνοι πού θιωοούν 
ότι μποοεί νά ύπάοξει ένας γόνι
μος συγκερασμός Ανάμεσα σ τις  
δύο γραμμές πού πεοιέχουν καί 
οί δύο θετικά στοιχεία (Γ . Ίωαν- 
νΙΒης. Κ.ά.).

θά  έλεγε κανείε ότι Α τουρκική 
Αδιαλλαξία πού άποβείχτηκε καί 
μέ τόν τελευταίο τοοπιλλισηό άπό 
τόν κ. Ντενκτάς καί τήν Άγκυρα 
τός «Φόρμουλας Βαλντνάια» καί 
τών προσπαθειών ν ιά  έπανάληφη 
τών διακοινοτικών. λύνει ούσιαστι- 
κά τή βιαΦοοά γραμμής άνάαεσα 
ατούς Κυπρίους καί τήν κάνει Α
πλή Φιλολογία. Τά  γεγονότα, ό
μως. δέν δικαιώνουν μία τέτοια 
ποοσβοκία. Ή  διαμάχη συνεχίζε
τα ι καί έκτείνεται.

Είναι φαντοό ότι οί 'Ελληνο
κύπριοι. αύιό τό  τόσο ριζωμένο 
σ τις  ελληνικές παοαδόσεις, τόσο 
πολιτισμένο, προωθημένο καί ζων
τανό κομμάτι τού Ελληνισμού, 
πεονά μία άπό τ ις  πιό δύσκολες 
οάσεις τής μετά τήν τουρκική εισ
βολή Ιστοοίας του. Καί τόν πιο- 
νά υέ παοόντα καί _Απειλητικό 
πάντα τόν^ Α ττ ίλ α . Σ ' αυτές τ ις  
κοίσιμις ώοες τους Α ονμπαηά- 
σ τ  non πού ζητούν άπό τόν 'Ελ
λάδα δέν μποοεί παοά νά τούς δο
θεί καί νά είναι άμέριστη.


