
Βέβαια υπόρχουν ορισμένα ότομα, ελό
χιστες μονόδες, Τούρκων που δεν εγκρί
νουν. Υπόρχουν και λίγοι Έλληνες που 

υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό ή που 

γνωρίζουν ότι είναι απώτερης ελληνικής 
καταγωγής που προσπόθησαν σε όποιο 

μέτρο δεν εξέθετε τους εαυτούς του~ σε 

αντίποινα, να μετριόσουν το κλiμα και στην 

Τουρκία, ακόμη και στην εισβολή. Είναι 
όμως τόσο μικρό το ποσοστό, κλόσμα του 

χιλιοστού, ώστε δεν μετρόνε. 
Τουναντίον θα ήταν ενδιαφέρον να 

μόθουμε πόσα όρθρο και πόσες επιστολές 
Τούρκων πολιτών δημοσιεύθηκαν στις 

τουρκικές εφημερίδες διαμαρτυρόμενες 

για την τουρκική στόση, για τον νεοϊμπε

ριαλισμό, για τους βανδαλισμούς της 

Πόλης του 55, για τον Αττίλα τnc_Κύπρου, 
για την τύχη των αγνοουμένων! Καμμιό. 

Πόσες κφ ποιες διαμαρτυρίες έγιναν 
' 
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στην τουρκική Βουλή από βουλευτές ή 

κόμματα για τα ίδια θέματα; Καμμιό. 

Ο τουρκικός λαός σά.ν σύνολο μετέχει 

των βιαιοτήτων κατό του Ελληνισμού και 

είναι υπεύθυνος γι' αυτές. Καλόν είναι να 

μόθουν οι τυχόν aφελείς και εκτός πραγ
ματικότητος ποια στόση επιφύλαξε ο τουρ

κικός λαός στους αιχμαλώτους Έλληνες 
και Κυπρίους που το 1974 είχαν μεταφερ· 
θεί στην Ανατολlα. Αν δεν τους φρουρούσε

τουρκικός στρατός, εφ' όπλου λόγχη θα 

είχαν λuντσαρισθε!. 

καιρός να ανοίξουμε τα μότια, να αντι

κρύσουμε την πραγματικότητα, να εγκατα
λείψουμε τις αυταπότες και να σuντονι

σθούμε σαν ένας όνθρωπος Κύπριοι και 
Ελλαδίτες και να συμπαραταχθούμε σε ένα 

ενιαίο, αδιάσπαστο και aρραγές μέτωπο 
που i}ταν και.θα είναι πάντα νικηφόρο. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 

Ξεχωριστή χάντρα τούτη η μέρα 
στ' ά){ρωμο κομπολόϊ που ο χρόνος 

μετρόει μια - μια τις χάντρες του 

αδιάκοπα, ρυθμικά κι' αμέτο)(α. 
Την aτενίζαμε από μακρυά καθώς ερχόταν 

θ ή μα με θήμα λαμπερή · 
και γιομίζαμε τις ψυχές μας με το φέγγος της. 

Τώρα που μας ήρθε 
κύλησε και τούτη σαν όλες τις άλλες 

δίχως Βαρύτητα, ανάλαφρη και φευγαλέα 
και μείναμε ξανά μόνοι 

με τη νοσταλγία των ημερών της αναμονής μας 
και την αμφιβολία αν είναι τάχατες 

η αίσθηση ή η αφαίρεση πρώτο στοιχείο της ζωής. 

Τακης Νικολαlδης 




