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λό να το δεχθούμε για να κρατηθεί και συ
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νεχιστεί ο διάλογος.

Κουεγιόρ που η Τούρκικη μειοψηφία του

Πολύ ορθό κατά την γνώμη μου έπραξε η
δική μας πλευρό να μη το δεχθεί και ειση
γήθηκε την πρόταξη για συζήτηση των

Ελληνική πλευρό του

τριών βασικών και κεφαλαιωδών θέσεων

που θα οδηγήσουν πραγματικό σ' ένα έντι
μο συμβιβασμό, σε εξεύρεση δίκαιης, βιώ

σιμης και λειτουργήσιμης λύσεως του κυ
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του

έχει πλήρη πολιτική ισότητα με την
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που παρέχεται

βέτο σε όλα τα ζητήματα της νομοθετικής
και εκτελεστικής εξουσίας, που το «Τουρ
κοκυπριακό Ομόσπονδο Κρότοςιι αποκτό

διεθνή προσωπικότητα και μπορεί να συ
νάψει διεθνείς εγγυήσεις κλπ.

πριακού μας προβλήματος. Οι θεμελιώδεις

Με τούτα μόνο τα στοιχεία γίνεται αντι

τούτες αρχές είναι η αποχώρηση των τουρ

ληmό πως και οι πρόνοιες του σχεδίου δεν

κικών στρατευμότων και όλων των εποίκων

πρόκειται να λειτουργήσουν, αλλό αντίθε

της Ανατολίας, κατωχυρωμένες διεθνείς

τα να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα με επι

εγγυήσεις, οι τρεις βασικές ελευθερίες,

κίνδυνες συνέπειες.

της διακίνησης και εγκατάστασης, το δι
καίωμα ιδιοκτησίας και η επιστροφή όλων
των προσφύγων στα σπίτια και τις περιου
σίες τους σε συνθήκες απόλυτης ασφά
λειας.

Ας ελπίσουμε πως η μη σώφρων επίσκε
ψη του πρωθυπουργού της Τουρκίας στο

κατειλημμένο τμήμα της Κύπρου μας και οι
νέοι όροι εντολής που έλαβε ο κ. Κουεγιόρ

από το Συμβούλιο Ασφαλείας να προβλη

Ευταρσώς και με παρρησία ο πρωθυ

ματίσουν όχι μονάχα το Γενικό Γραμματέα

πουργός της Ελλάδας κ. Ανδρέας Παπαν

του Ο.Η.Ε. αλλό και όλους που κόπτονται

δρέου μιλώντας πολύ πρόσφατα από το

για τη λύση του Κυπριακού και να πιέσουν

βήμα στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ο.Κ. ανά

την Τουρκία να εγκαταλείψει τις ακραίες

φερε ανάμεσα στ' άλλα -Πόλεμος αν κάνει

θέσεις της, να δείξει πνεύμα πολιτικής

την παραμικρή κίνηση ο Απίλας στην Κύ

βούλησης, σύνεσης και διαλλακτικότητας,

προ-. Αξιοπρεπής εθνΙκή απάντηση στις ε

γιατί τότε θα επιτευχθεί μια δίκαιη, βιώσιμη

πεκτατικές βλέψεΙς της Τουρκίας. Συγχαί

και λειτουργήσιμη λύση που θα σκορπίσει

ρουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την

την ευτυχία και ευημερία σ' ολόκληρη την

ελληνοπρεπή στάση που τήρησε στην κα

πολυβασανισμένη Κύπρο μας.

τάλληλη ώρα και στον κατάλληλο χώρο.
Προβληματίζει η λακωνΙκή τούτη ρήση
όχι μονάχα την Τουρκία αλλά και φίλους και
συνεταίρους και όλλους διεθνείς οργανι

σμούς που ενδιαφέρονται για λύση του Κυ
πριακού προβλήματος. Να συνετισθούν και

Τελειώνοντας ευχαριστώ τους aξιωμα

τούχους της Ε.Δ.Ε.Κ. για την οργάνωση
τούτων των εκδηλώσεων που εκφράζουν
την αγανάκτηση και την οργή όλων μας για
την παρούσα προκλητική επίσκεψη.
Ευχαριστώ

να προτείνουν όχι εξαμβλωματικό εκτρώ-

ψγΧΗ

Αμοιβάδα η ψυχή μας

που κινείται μέσα στο χώρο της ελπ[δας
με προσεκβολές αλλάζοντας
αέναα, σχήματα και μορφές.
Αν κόπου συναντήσει μιαν αντίσταση
αναπτύσσει ψεuδοπόδιο σ' άλλη περιοχή
αξιοποιώντας το χώρο που της παρέχεται.
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