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Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ τακτική της

Τουρκίας προς την Κύπρο

που εκδηλώθηκε την περα-

σμένη εβδομάδα δια στόμα-

τος Ερντογάν και συνεχίζεται,

έχει εμφανή στόχο την εξα-

σφάλιση τουρκικού μεριδίου

επί των "υγρών και αερίων"

που - καθώς λέγεται - ΥΠΑΡ-

ΧΟΥΝ στον υποθαλάσσιο

χώρο μεταξύ της Μεγαλονή-

σου και του Ισραήλ.

ΓΙΑ το θέμα αυτό και τις ανα-

μενόμενες εξελίξεις στο Κυ-

πριακό μιλήσαμε την

περασμένη Κυριακή ραδιο-

φωνικώς με τον πρόεδρο της

Κυπριακής Κοινότητας Σύδ-

νεϋ και ΝΝΟ, Μιχάλη Χριστο-

δούλου, ο οποίος πλειστάκις

έχει δώσει δείγματα κατόχου

σοβαρών πληροφοριών,

τόσο για θέματα της Κύπρου,

όσο και της αυστραλιανής

πολιτικής, οι οποίες δεν είναι

ευρύτερα γνωστές.

ΩΣ εκ τούτου, πέραν των

ακροατών αξίζει τα όσα συζη-

τήθηκαν μαζί του την Κυ-

ριακή να τεθούν υπ' όψιν και

των αναγνωστών ούτως

ώστε αν οι προβλέψεις που

περιλαμβάνουν επαληθευ-

θούν να υπάρχει και η γρα-

πτή απόδειξή τους.

ΟΠΩΣ ο καθένας μας, έτσι

και ο κ. Χριστοδούλου βλέπει

ότι οι νέες τουρκικές απειλές

στόχο έχουν το "πάπλωμα"

που στην περίπτωση αυτή

είναι το μερδικό επί των προ-

ϊόντων που αναμένεται να

εξαχθούν από τις υποθαλάσ-

σιες γεωτρήσεις που προ-

γραμματίζονται ν' αρχίσουν

τον Οκτώβριο από Κύπρο και

Ισραήλ, ενώ η Ελληνοκυ-

πριακή πλευρά έχει συνάψει

και σχετική συμφωνία με την

Αίγυπτο για κοινή δραστηριό-

τητα και προς τα αιγυπτιακά

ύδατα.

ΤΟ μερδικό που ζητά η Τουρ-

κία, δεν το δικαιούται κατά

την άποψη του κ. Χριστοδού-

λου, αν και οι εξελίξεις που

πιστεύει ότι θα υπάρξουν για

το Κυπριακό μέσα στο προ-

σεχές 18μηνο, ίσως προσφέ-

ρουν κάποια δικαιώματα

στην Τουκοκυπριακή πλευρά

και κατ' επέκταση στην Αγ-

κύρα.

"ΠΟΙΕΣ, κατά τη γνώμη
σας, θα είναι αυτές οι εξε-
λίξεις"; ήταν το ερώτημα που
αντιμετώπισε ο πρόεδρος της

Κυπριακής Κοινότητας, μετά

την παραπάνω δήλωσή του,

και μετά από κάποιο δι-

σταγμό, αφού τόνισε ότι ίσως

ωρισμένα πράγματα δεν θα

έπρεπε να λέγονται, αποκά-

λυψε ότι προβλέπει τα εξής:

"ΣΤΟ προσεχές 18μηνο θα
υπάρξουν πολύ ισχυρές
πιέσεις από τις ισχυρές δυ-
νάμεις και προς την τουρ-
κική και προς την ελληνική
πλευρά για λύση του Κυ-
πριακού προβλήματος. Α-
ΠΑ - ΡΑΙ- ΤΗ- ΤΩΣ!. Και η
λύση αυτή για να είναι
αποδεκτή θα περνά από
δημοψήφισμα με συμμε-
τοχή όλων των κατοίκων
όλης της Κύπρου. Φυσικά
η λύση (της διζωνικής Κύ-
πρου) την οποία θα κλη-
θούν να εγκρίνουν όλοι οι
Κύπριοι δεν θα είναι ακρι-
βώς αυτή που θα θέλαμε.
Μπορεί όμως να εγκριθεί
και από Ελληνοκυπρίους,
ιδιαίτερα νέους, αν περι-
λαμβάνει την επιστροφή
της Αμμοχώστου, Μόρφου
και κάποια χωριά προς Ρι-
ζοκάρπασο και Μεσορία.
Διότι αυτό θα δώσει την ευ-

καιρία επιστροφής πολλών
στις πατρογονικές εστίες".

ΤΟ συμπέρασμα που βγαί-

νει από τις δηλώσεις, προ-

βλέψεις αν θέλετε, ή και

αποκαλύψεις του κ. Χριστο-

δούλου, είναι ότι "κάτι ψήνε-

ται" για ν' αλλάξει το 37χρονο

"στάτους κβο" στην Κύπρο

που κάνει πολλούς

να πιστεύουν ότι θα

διαιωνίζεται και κάθε

χρόνο το "ΔΕΝ

ΞΕΧΝΩ" θα το... θυμούνται

όλο και λιγότεροι (με απτό

παράδειγμα τις εκδηλώσεις

για τη Μαύρη Επέτειο στο

Σύδνεϋ).

ΕΧΟΝΤΑΣ, όπως προανέ-

φερα, εμπιστοσύνη σε προ-

βλέψεις του κ. Χριστοδούλου,

λόγω επαληθεύσεων τους

στο παρελθόν, λαμβάνω σο-

βαρά υπ' όψιν τα όσα μου

είπε την Κυριακή και τα θέτω

και στην κρίση των ενδιαφε-

ρομένων. Προσθέτοντας,

ως σημαντική λεπτομέρεια,

το γεγονός ότι ο ίδιος έχει

στενή φιλία και σχέση με τον

πρόεδρο της Κύπρου Δημή-

τρη Χριστόφια, από τον

οποίο προφανώς γνωρίζει

κάποια από όσα αναμένον

ται, πριν αυτά γνωστοποι-

ηθούν ευρύτερα?..

ΤΟ "ζήτημα" όμως είναι αν,

με τα προβλήματα που προ-

έκυψαν και τις επιθέσεις που

δέχεται, θα είναι ο κ. Χριστό-

φιας πρόεδρος της Κύπρου

έως την μέρα που "οι πιέσεις

των ισχυρών δυνάμεων" θα

επιφέρουν - θα επιβάλλουν

μάλλον - στο Κυπριακό την

λύση που επιδιώκουν.

ΩΣ επίλογο πα-

ραθέτω την δήλωση «Θέ-
λουμε μία ομοσπονδία με
δύο κοινότητες και δύο
ζώνες και μάλιστα το συν-
τομότερο δυνατό», που είχε
κάνει η Αμερικανίδα υπουρ-

γός Εξωτερικών, Χίλαρυ

Κλίντον, όταν βρισκόταν στην

Κωνσνταντινούπολη.

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ
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και ντόπιεςκαι ντόπιες

προβλέψειςπροβλέψεις

ΛΥΣΗ

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΓΙΝΕ
ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΥΦΛΑ νάχουν τα επιτεύγματα των αναρχικών της Αθήνας μπρο-

στά στο ρημαδιό της βρετανικής πρωτεύουσας που επιτεύχτηκε

από την λονδρέζικη νεολαία, η οποία - πρέπει να το πούμε - δεν

είναι εξ’ ολοκλήρου αγγλοσαξωνικής καταγωγής...

ΠΑΝΤΩΣ σε πολλά πρόσωπα φιλήσυχων και νομοταγών συμπα-

τριωτών μας είδαμε ένα πικρό χαμόγελο ικανοποίησης, από την

διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα ξεσπάσματα

αναρχίας και καταστροφής...

“ΝΑ που γίνονται χειρότερα κι' άλλου” λένε, αλλά βάρδα μην αρ-

χίσουν να γίνονται ΠΑΝΤΟΥ, μ' αυτή την ασυδοσία του ππλλοούύ--

ττοουυ, που ξαπλώνει τη φφττώώχχεειιαα σ' όλα τα μήκη και πλάτη.


