
Ομολογώ. ~τι όταν πέφτει 
ατα χέρια μαυ Τουρκοκυπρια 
\ό ποίημα νοιώθω μια συγκί 
νηαη . Μοιάζει λεςμε παράνομο 

σημείωμα που ξεσήκωσες με 
χίλιες προφυλ6ξεις από κάποια 
κρύπτη . ή με παληό γράμμα 
πούψαχνες καιρό να το βρεις 
και τα βρήκες κιτρινιαμένο και 

φαγωμένο από τον ακώρο έται 

αναπάντεχα. 

Και δεν είναι αφύαικο αυτό 
το συναίσθημα. Οι σχέσεις μας 

με τους Τουρκοκυπρίους 
έχουν. δυστυχώς. από χρόνια 
τώρα αυτή την μορφή . Είναι 
σχέσεις είτε παράνομες είτε μι
σοπαράνομες. ότσν κι όπου 

υπάρχουν και γι' αυτό ακριβώς 

έχουν πάντα μ ια συγκινησιακή 
Φόρτιση. Ετσι τουλάχιστον 
ένιωσαν όλοι όσοι είχαν την ευ
καιρία να συναντηθούν με 

Τουρκοκυπρίους τόσο στα 
Παγκόσμια Συνέδρια Ειρήνης 

όσο και σε συνάξεις συνδικαλι
στικές, νεολαίας, γυναικών. 

Πόσο έντονα ζει μέσα στην 
μνήμη μου ,κεΙνη η πρώτη συ

νάντηση μου, ύατερα από την 
κρίση και την τραγωδία, με 
τους Τ ουρκοκύπριους φοιτη 
τές στην Κωνσταντινοίιποληl 
Δεν είχεν αναρριχηθεί ακόμη η 
Χούντα στην εξουσία, ήταν διά
χυτος όμως παντο ύ ο κίνδυνος, 
οι φασιστικές συμμορίες των 

«γκρίζων λύκων> κι' οι προβο

κάτορες όλων των λογιων δο
λΟψονούσαν στους δρόμους 
των πόλεων εν ψυχρώ. Ηταν 
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Να στήσουμε πολιτιστικές 
Υέφυρει; προι; την αντίηερα όχθη 

ΤΑ MHNV·MATA ΤΗΣ Τ/Κ πΟIΗΣΗΣ 
ευδοκιμήσει μέσα στην τουρ
κοκυπριακή ποίηση ο σωβινι

σμός και τούτο με την άμεση 
ενθάρρυνση της βρεττανικής 
αποικιοκρατίας. Το 54- 56 εl
χαν έρθει στην Κύπρο μ' από
φαση τουΒρεττανού Διευθυν
τή Πσιδείας 150 δάσκαλοι από 
την TOUPKra και εισαχθήκανε 
μεγάλες ποσότητες τουρκικών 
σχολικών βιβλίων , όπου κυρι
αρχούσε η μεγαλοτουρκική 
προπαγάνδα. Ενας τέτιος δά

σκαλας, πούχε έρθει από την 
Τουρκία, κάποιος Ιμπραήμ 
Μπουντο\φλού έγραφε τότε 
ποιήματα του πιο κάτω στυλ: 

-Είμαι η γλώσσα των κυμότων 
ψιθυρΙζω στ' αυτιά της Κύπρου 
η ΤουρκΙα Πλησιάζει •. 

Είνα ι στην Τ ουρκία, τόνιζαν 

οι αρθρογράφοι, που εκδίδον
ταν μέχρι το . 74, κατά κύριο 
λόγο, τα βιβλίσ των Τουρκοκυ

πρΙων κι' αυτά, γενικά μιλών

τας, μετάτρεπαν σε θρύλο τον 

Τούρκο στρατιώτη, το .αήττη

το του τουρκικού έθνους- κλπ. 

Αργότε ρα μετά το 1964, στην 

περίοδο των διακοινοτικών 

συγκρούσεων. το κλίμα αυτό 

επιδεινώθηκε ακόμη περισσό
τερο . Σύμφωνα με τη Νεσιέ και 
τον Αχμέτ Γιασίν το 1971 είχε 
συσταθεί από τον Ντενκτάς το 

Γ ραΦείο Νεότητας, Αθλητι 
σμού και Λσϊκής ΕπιμόΡφω
σης, πούθετε σαν στόχους την 
δημιουργία .εθνικού θεάτρου, 
εθνικής ποlησης, εθνικής ζω
γραφικής». Στον πρόλογο αν
θολογίας τουρκοκυπριακών 

'~θνΙKών ποιημάτων», που κυ
κλοφόρησε τότε τονιζόταν, ότι 
τα ιδανι κά ήταν ο .τουρκισμός 
κα ι η ένωση με την μητέρα πα

τρlδα» . Τα ποιήματα τώρα μι 
λούσαν για .αίμα γκισούρη 
δων», για δίψα για εκδίκηση 
κλπ . κλπ . Ολ' αυτά στηλιτεύ
ονταν από τους νεαρούς αρ

θρογράφουs, ταυτόχρονα 
όμως αναλύονταν σε βάθος και 
με κοινωνιολογικό κριτήρια οι 

εξΕλίξεις. 

Η τρογωδΙα του 74 έδωσε 
αλλοιώTlκη στροΦή στα πρά 

γματα .• Η άποψη των Τουρκο-

κuπρΙων για την Τ ουρκία.·τονl

ζόταν στο άρθρο, αλλάζει . Η 
Τουρκία παύει να εΙνσι ένα ιδα

νικό και μια ουτοπlα. Οι πολιτι
στικές διαφορές των λαών της 
Τουρκίας και της Κύπρου γί

νονται αισθητές. Ιδιαίτερα η 

πτώση του βιοτικού επιπέδου 
και η ένταση της εκμετάλλευ

σης και της κερδοσκοπίσς σνοί
γουν τα μάτια των Τουρκοκυ-

ΠΑΝ. ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ 
πρίων που συνειδητοποιούν 
πως ελευθερlα δεν είναι ν ' 
άνυψώνεις μονάχο την τουρκι 

κή σημασία •. 

Και η κατάληξη του άρθρου. : 

. Η συγκέντρωση των Τουρκο-

κυπρίων σ ' ένα χώρο, όπου 
ζουν σαν κοινότητα κι' η δημι 
ουργία εκμεταλλευτικών, πα 

ραγωγικών σχέσεων ""εταξύ 
τους. χωρΙςτηνπαρεμβολή του 
ελληνοκυπρι σκού στοιχεlου. 
βοήθησε μέαα στις σκληρές 

συνθιjKες της κστοχής και των 
συνεπειών της στην ανάπτυξη 

της τσξικής συνείδησης μέσα 

στις εργαζόμενες τουρκοκυ-

πρια~ές μάζες, οε ~poέKταση r TOJ πράλογο της έκδοσης 
στην ανάπτυ~η του ρ.006ευτι - τονιζότσν, ότι ·δεν ξεχωρίζει ο 
κού, τoυΡKOKJπριOι(>υ κινήμα - Ελληνοκίιπριος από τον Τουρ-
τος και στην εμφ<\νιση μιας κοκύπριο ποιητή , rδια η δύναμη 
ποίησης Που KurrιIζeι κατόμα- της Φλδγας, ίδιος ο σπέροντος 
τσ την ωμή Kυπρισιeιl πραγμα - πόνος για τσ ερείπισ και το ar-
crικότητα από θέσEI~ πια ταξι - μα , ίδια η απέραντη σγάπη γισ 
κές». την .μικρή αυτή σταγόνα αιμά 

Λέει ο Φικρέτ Ντεμιράγκ, 
Πρόεδρος της Eνωj1ης Τουρ
κοκυπρίων Συγγρόφεων α' ένα 
ποίημα του που naραTleera I 
στο άρθρο της ΝΕοιέ και ΤΟυ 
Αχμέτ. 

.Μες ρωτάτε γιατί (!ργησα: Εί 
ναι απλό_ .σε iς φτα lΤΕ . 

Χρόνια με νανο.ιlρiolJάΤΕ με 
wpαlo λόγια και γλL',-tά όνειρα 

Μα τώρα πια δεν το μnoρεlτε 
Μεlνατε πίσω μου , \11Ι μαζέψετε 

τα νεκρά γράμματα μοu». 

Σ' απάντηση Εκι/νου του 
αφιερώμστος του .Σονάτ Εμε
τζί». το 1980 η ΕΔΟΝ εξέδωσε 
ποιητική συλλογή μΕ τον τίτλο 
~Kότω από τον ίδιο ουρα νό», 
όπου φιλοξενήθη κα, τα ποιή 
ματσ 25 Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων ποιΙl τών (16 
Ε/ Κ κα ι 9 Τ/Κ). 

του στην Μεσόγεια> . • Κι · εΙναι 

ίσως αυτό - συνέχιζε το όρ 
θρο - το ότι δηλαδή πέρασε 
αυτή η ανάγκη να προχωρή
αουμε ώμο με ώμο και στην 

καλλιτεχνΙκή δημιουργlα, μια 
επιβεβαlωαη του ότι τελικά η 
Κύπρος θα νικήσει, του ότι οι 

όνθρωποι που την κατοικούν 
έχουν βαθειές τις ρίζες στα χώ

ματα της> . 

Τ ον ίδιο εκείνο , χρόνο, το 
1980, έκλεισαν οι δρόμοι προς 
την Κωνσταντινούπολη, η 

Χούντα του Εβρέν έκλε ι σε το 
-Σανάτ Εμετζί., φυλάκισε τους 
προοδευτικούς λογοτέχνες, 
που το εξέδιδαν και η νεαρή 
προοδευΤΙΚή τουρκοκυπριακή 
διανόηση αvoγκάστηκε μέσα 
στο εχθρικό κλίμα , όπου βρέ
θηκε, να συγKεvτρώσέι την δρά -

. Δεκέμβρης, βαρύς χειμώνας, 
το κρύο έτσουζε κυριολεκτικά, 

οι σίθουσες όμως των γραφεl
ων της Τουρκικής Επιτροπής 

Ειρήνης. που με φιλοξενούσε. 
εlχαν γεμίσει ασφυκτι.ι.<ά σπό 
φοιτητές, πούχαν έρθει κι ' από 

την Αγκυρσ κι' από την Σμύρ-

νη για νό συναντήσουν έ~ί1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .................. ~ ................ ~~~ 
συμπατριώτη τους Ελληνοκύ-

πριοΙ Παιδιά αμούστακα πολ
λο' οπ' ουτούς, είχαν ανατρα
φεί και μεγαλώσει στα χρόνια 
του διχααμού με τα συρματο
πλέγματα και τις γραμμές αντι 
παράταξης. Κι' ο Ελληνοκ ύ 
πριος ήταν περισσότερο μια 
πολιτική έννοια . 

Υπήρχε θυμάμα ι, πολλή 
θλίψη ε κεlνο το παγερό βράδυ 
σ' εκείνη την παράξενη συνάν
τηση, που καλά - καλά δεν είχε 
συγκεκριμένα αντικείμενο κι ' 
η μερήσια διάταξη. Η επικοινω-
νία γίνονταν με την βοήθεια της 
αγγλικής, μέσω μιας τρίτης δη-
λαδή, κρύας και αμέτοχης και 
γ ια τις δυο πλευρές γλώσσας. 
Κι ' όμως, υπήρχε τέτια ζεστα
σιά, τέτια ψυχικη επαφή. ήταν 
τόσο διάχυτη ατην ατμόσφαι 
ρα η κοινή ταυτότητα ολονών! 
Ηταν τόσα Κύπρι οι, τόσο δικοί 
εκε lνοι ο ι νέοι με τα λαδιά μάτια 
κι ' εκείνες οι χαμηλοβλεπο ύ-
σες, οι μελαχροινές κοπέλλες, 

που κάθοντα ν μπροστά μου κι ' 
ολόγυρα μου και ρουφούσαν 
αχόρταγα όσα' λέγοντα ν. Και 
ρωτούσαν. όλο ρωτούσαν. κυ -
ρίως όμως, κι ' αυτό έκανε εντύ 
πωση, για θέματα γενι κ ής Φύ
υεως, για θέματα πολιτι κά , ιδ ε-

, ολογικά , ακόμη και οργα νωτι 
κά , πως δουλεύει λ.χ . η οργά 
νωση νεολαίας. Τους ενόιέφερε 
όμως κυρίως το Α ΚΕΛ, η ιστο
ρία το υ, οι σγώνες του , ρωτού
OQV για τον Καβάζογλου. Χαιρά
μουνα την ωριμότητα στην σκέ

ψη, !ιούςερε να κατευθύνεται 
προς το κύριο, το ουαιώδες. 
θαύμαζα όμως ταυτόχρονα και 
την μεγάλη ιψοσοχή με Υη ν 
οποία προσήγγιζαν τις κα υτές 
εμπειρίες του εντελώς πρό
σφατου αιματηρού παρελθόν-
τος, που ενώ ήταν προσωπικά 

τους βιώματα, τις παράκα μ -
πταν για να πάνε αε βαθύτερα 

νερά . Αυτή η λεπτότητα και η 
διακριτικότητα που προερχό-
ταν σπό παιδιά στα οποία ήταν 
εμφανή τα σημάδια της προλε-
ταριακής τους προέλευσης έδι-
νε στη συνάντηση ένα ιδισίτε-

ρα σοβαρό, κατανυκ τικό τόνο . 

Οταν τέλειωσε το πολιτικό μέ
ρος της βραδυάς, αυτοσχεδιά
στη"ε επΙ τάπου καλλιιεχνικό 
πρόγραμμα μ' anaγyeAles και 
τραγούδια επαναστατικά κι ' 
αργότερα πήγαμε όλοι μαζί σε 
μια λαϊκή ταβέρνα, σ' ένα από 
τα αοκόκια στιςφτωχογεlτονιές 
'Της πάλης, όπου η κουβέντα πέ
ρασε σε πιο Προσωπικό επΙπε
δα. ΕκεΙ Ι!γι .... λόγος κοι για τσ 
ποιή.μστα της Νεσιέ Γιασίν, που 
τα ξΙ'ραμε ηδη και πούχε έΡθει 
μάλι?τα ειδ ικά στην Κωνσταν -
τινουπολη από την Αγκυρα 
όπου σπούδαζε, για να μας συ: 
ναντήσει. Η κουβέντα για την 
ποΙηση , για εκείνο το τόσο 
γνωστό πια .ποιο από τα δυο 
~oμμάτια πρέπει ν' σγαπώ_, 
εσπρωξε, την συζήτηση προς 
:'lv κατευθυνση τη ς τέχνης. Κι ' 
ηταν μεγάλη η έκπληξη μου 
όταν ανακάλυψα πως εκεί ανά
μεσα μας υπήρχαν τουλάχι
οτ?ν άλλοι δέκα που έγραφσν 
ποιηση . Ηταν από μιας πλευ 
ράς ηρωϊκό να μιλάς' μέσα σ' 
εκεΙνη την παγωμένη νύχτα της 
ΚωνσταντινΟύΠολης με νεσρά 
,Ιαι6ιά. πούβλεπες πως ςεnάγι
αζανντυμένοι έτσι ΦτωΧικά και 
αν?ικονόμητα όπως ήταν, για 
ποιηση, για τ~xνη και για τον 
ρόλο που Πρέπει να διαδραμα_ 
τΙσει στους αγώνες της κοινής 
πατρίδας για λευτεριά και σο
σιαλισμό. 

Την επόμενη με. γέμισαν στο 
ξενοδοχεlο με χειρόγΡαφα κοι 
προτου Φύγω είχαμε κόνει ήδη 
και σχέδια, που την εφαρμογή 
τους την ανάλαβαν με πολύ εν
θουσιασμό οι ίδιοι. Διευθέτη
σαν τις μεταφράσεις και μας τις 
έστειλαν κι ' αντίστροφα: μετά
Φρασαν στα τούρκικα ποιήμα
τα Ελληνοκυπρίων Που τους 
στείλαμε εμεΙς απ' εδώ . Το 
αποτέλεσμα ήτανν' αφιερωθεί 
ένα τεύχος του προοδευτικού 
λογοτεχνικού περιοδικού της 
Κωνσταντινούπολης -Σανά τ 
ΕμετζΙ. στην κυπριακή ποΙηση 
εν. γένει . Μαζί με τα ποιήματα 
των Ελληνοκυπρίων και των 
ΤουΡκοκυπρίων το περιοδικό 
φι.λ~ξένησε σ ' εκείνο το τεύχος 
κι ενα πολύ ενδιαΦέρον άρ
θρο των δυο νεαρών Τουρκο
κυπρίων ποιητών, της Νεσιέ Γι
ασ/ν και Υου αδεΡΦού της Με
χμέτ Γισσίν . Υπογράμμιζε το 
άρθρο εκείνο ότι η ΤουΡκοκυ
πρισK~ λογοτεxvία είχε ιιπει 
στις νεες συνθήκες μετό το 74 
σ ' ένα νέο στάδιο. 

Στην nερ/oδo 55-74 αvo
φέΡΗΟ, ε/~ κα λλιεργηθεr κι' 
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ση της στον δικό της στενό, ΙΙΙJ 
πριακό χώρο με τα χίλια προ

βλήματα της κατοχής και της 

επιβίωσης. Από πληροφορlες 
που παίρναμε από γράμματα, 
που διέγραφαν όλ6κληρους κύ
κλους για ναρθούν νΟ μας 

βρουν. γίνονταν σχέδια για έκ

δοση περιοδικού, για lδρυση 
θεατρικών ομάδων που θάδι
ναν παραστάσεις σε πλατείες 

και χωριά . Πολλά απ ' αυτά τα 
σχέδια έμειναν απλώς μέσα . 

στην πικρή πραγματικότητα 

ωραία όνειρα. Τα υπόγεια όμως 
ρεύματα φούσκωναν και τίπο-
τα δεν μποροίισε να το συγ
κρατήσει. Αρχισαν να κοταΦθά
νουν με χίλιες προφυλάξεις 

ποιήματα και από τις πράσινες 
γρομμές ακόμη και από Τουρ 

κοκυπρίους που τους φόρεσαν 
το χακκί και πούνιωθαν την 
ανάγκη να εξωΤΕρικεύσουν κά 
ποια αιαθήματα που τους έπνι 
γαν . 

--τϊvQι γι ' αυτό που, επανα
λαμβάνω. όταν φτάνουν στα χέ
ρια μου ποιήματα Τουρκοκυ
πρίων νιώθω ~ιo συγκίνηση. 
Είναι μια συγκΙνηση που την 

μεγεθuνει το χάσμα της γλώσ

σας. η όγνοια της γλώσσας των 

κειμένων και το σνυπέρβλητο 
σχεδόν εμπόδιο της σωστής 
μετάφρασης τους. Κι' όμως το 

ξέρεις, το υποψιάζεσαι. ότι 

βρίσκονται εκεί Φλέβες άγνω

στες που οδηγοίιν στη δική 
σου, την κυπριακή γη. 

Πρέπει να το ηω, ότι από τα 

λιγοστά εκεlνα πoιιjμεlTα , ..που 

μεταφράατηκαν, η τουρκοκυ

πριακή ποlηση . και μιλούμε για 
την προοδευτική ποίηση, ξυ
πνά μέσα μος μια παράξενη 
νοσταλγίο για πράγματα πολίι 
γνωστά , πολύ οικε(α. που για 

μας έχασαν (σως την σημασία 
τους, μα "ου έτσι όπως ξρχον -
τοι τώρο απάνω μος. lωτταγμέ
νο μέσο από τα μότι των Τουρ
κοκύπριων, σαν μια πρώτη 

ανακόλυψη, αποκτούν μ ια πα 

ράξενα, ωρσ{ο γΕύση . 

Μιλούν οι φίλο ι μας στον 

βορρά για τον χωρ ισμό. π?ύ
φερε «μαύρο νόστο •• «μαυρο 

μάθημα., .μαύρη ντpo~ή», μ ι 
λ ούν για τους νηστικο υς που 

κολούν τον θεό σε μια γλώσσα 
που δεν μοιόζει μ' ελληνικά ού
τε με το ύρκ ικα . μιλούν για το 
kυπριόπουλο πούφυγε οπ ' το 
βορρά στο νότο και ξέχασε την 
φυσαρμόνικα του κι' απ' το νό
rrO στον βορρά κα ι ξέχασε την 
αμυγδαλιά του, μιλά και λέ~ι ο 
οιητής ότι, η μάνα του τοοχε 

ΠΕΙ, πως το πρώτα πρόσωπο 
που πρωταντίκρυσε όταν γεννή 
θηκε, ήτσν ένας Ελληκύπριος 
γιστρός και πόσο θάθελε να τον 
αγκα λιάσει και να του πει ένα 
μεγάλΟ ευχαριστώ, απευθύνε
ται ο ποιητής προς τον Ελληνο
κύπριο συμποτριώτη και του λέ
ΕΙ πως, του στέλλει μιαν αγκο

λιά μαργαρίτες κι' όλ' συτά 
έχουν μέσα στην απλότητα K~Ι 
την πηγα ιότητα τους τόση ποι 
ηση και τόση ομορφιά που 
ομολογούμενα σπάνια την ?υ
ναντού με τόσο σπτι' μεσα 
στους δικούς μας νέους rή)ιη
τές . Δεν χωρεί αμφιβολ ία, .)τι οι 
συνθήκες ζωής των τουρκοκυ

πριακών μαζών , η εξαθλίωση 
μέσα στην οποία ρίΧ Γηκαν, η 
ασύδοτη εκμετάλλε,ιση στην 

οποίο υΠOβόλλOντι;:l ι κι ' από 
ντόπιους προνομιούχους αλλά 
κι· από τα στρατεύματο κατο

χής και τους έποικου ς, ~ πλ~
ρης κατά ρρευση πολλων μυ
θων που συντηροίισε η σωβι 
νισ τική ηγεσία και που συγκά
λυπταν τις ταξικές σ χέσΕι ς κα ι η 

απότομη προσγείω\Jη σε μια 

αφόρητα απαράδεκτη πρα 
γματι κότητα, ολ ' αυτά δίνουν 
τροφή σε μια τέχνη οληθινή 
στο περιεχόμΕνο κσι λαϊκή - ρε
αλιστι κή στην μορφή. Μια τέ
χνη που αξίζε ι πράγματι νσ την 
γνωρlσουμε και να την μελετή
σουμ ε σαν κάτι που μας ανήκει , 
που εντόσσεται μέσα στην πο 

λιτιστι κή κληρονομιά που δ~
μιουργε ί ο λαός μας . Δεν νοει
ται λ .χ . να εκδίδονται πια στο 
εξωτερι κό Ανθολογίες της Κυ 
nPIQkrjs Ποίησης χωρίς τη" 
συμμετοχή σ' αυτές και Τ ουρ
κοκυπρίων ποιητών. Eχoυ~ε 
υποχρέωση εμείς οι Ελληνοκυ
πριοι σαν το μεγαλύτερ,ο και 
ισχυρόΤΕΡΟ μέρος αυτου πo~ 
ουνιστά το κυπριακό κρότος ν 
οπλώσουμε κοι σ ' αυτά τα θέ
ματα. τσ πνευματικό - πολιτι
στικά , το χέρι μας 

ToυΡ'Kυ~ιρ~~~υ. 
θάτανκαι 

το όνοιγμα κάποιου παρόθυ
ρου προς τσ έξω. Σ' ένα από το 
γράμματα της η Νεσιέ Γιασίν 
μας εκμυστηρε u6ταν πως, ονά
μεσα στα πολλά προβλήματο 
που αντιμετωπlζει η ίδια σλλό 
και οι φίλοι της, είναι αυτή η 
αποκοπή από τον κυπριακό 
κορμό. από την κ υπρια κή παρά 
δοση και την ιστορία . Μελετώ 
- λέει - Τούρκους ποιητές. 
όπως τον ΝαζΙμ Χικμέτ λ.χ .. 
αλλά ξέρω ότι οι ρίζες μου είναι 
στην Κύπρο . αυτές πρέπει ν' 
ονακαλύψω, να μελετήσω και 
βλέπω, ότι υπάρχουν πολλά 
εμπόδια στον δράμο μου . 
γλώσσα λ.χ . 

Μόνο μια δίκαιη λύση του 
Κυπριακού, η πλήρης ανεξαρ 

τησία και το ξανασμίξιμο στα 
πλαlσια της Ομοσπονδίας, 
μπορεΙ νο δώσει στο σύνοικο 

στοιχεΙο την δυνατότητα μιας 
ολόπλευρης, αρμονικής ανά 
πτυξης και στον πολιτιστικό 
χώρο. 

Και σαν κατακλεlδο. Οι προ 
οδευτικές πνευματικές δυνά· 
μεις καλούνται να διαδραματl
σουν και στον χώρο αυτό τον 

πρωτοποριακό τους ρόλο και 

για τον επιπρόσθετο λόγο του 

ότι συνε ιδητοποιοίιν πληρέ 
στε ρο όλες αυτές τις διεργασίες 

ΠΟυ συντελούνται στην κυπρι 
ακή γη στοαύνολο της και 
προσωρινά αντίπερα όχθη . Κι' 
είναι επιπρόσθετα απαλλαγμέ
νες από σωβινι σΤΙΚές επιδρό
σεις. 

Η βοσανιστική πορεία προς 
μια λύση ταυ Κυπριακού, που 
ιια εξ~πηρετεί τα πραγματικά 
συμφεροντα του λσού μας. Ελ
λήνων και Τούρκων περνά 
απαραΙτητα , κι' αυτό oφεΙλoιJV 
να το δούν όλοι, μέσα από τους 
ΧώΡΟ,υς της επαναπροσέγγι
σης. ενας από τους οποίους Εί
ναι και οι γέφυρες που πρέπει 
ν? λειτουργήσουν για την διο
)<ινηση των καλλιτεχνικών και 
πολιτισΤΙκών αξιών . 

Καλή χρονιά Φίλοι της προ

σωρινά αντίπερα όχθηςll 
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