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··εneκtΑτικΗΙ"Ι τοΎΡκικΗ 
ΠΟΑ1τtΚΗ ΕΝΑΝτt ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Η Τουρκική πολιtική στην Κύπρο ήταν 

<rιϊό την αρχή και παραμένει μέχρι σήμερα 

εnεκτατική. Αυτό αποδεικνύεται από 

οωρεια δηλιbσεων Το.ύρκων πολιτικών τόσο 
στο gπώtερο όσο και στο πρόσφατο παρελ-

ΘΟV}U.U,ό'rn.ηαpόν. .. 0 . , 
,;,~ιrra ιΜο~p6J1~φ~;},S]\εονώρα rαβpιη- · 

·· ΛtiΟίriλέιtόϋρV6ι;:·i~fft",_.ισ~::τόmuΊ<αι 
rtληροφοριΦνσε&ιCί~ξfι"tης,τη Δeuτέρα4 
)\rφιλίοu 1980 στην niJλη λμμοχώστου με 
θέμα: «Τούρκικη επιχειρηματολογtα και 
πολιτική στο Κυπριακό». Επρόκειτο για την 

πρώτη από μια σειρά διαλέξεωvποu· οργα
νώνει η Ομόδα Δρόση~ :Κυπρίων Φοι'tητών 
με .σt;όχο, όπως ανακοινώθηκε, την κατα,. 

t'Οnιοη Φοιτητών καιtημlιθηοη τωντsλεu
τάfωvtάξtωντοuλu!Φίοu:VιαtΊ:>ΚunJ)iaf(ό. 
·Η·eι.εονΦβά ΓαΈΙ:ριηΜδου,·. αψό\) έκαμε. 

· ι~·4V0φ0ρό ατηy&vοοΊ τοιJρκιΜι}·.εnι~ 
. χ~ιf)~~ια ··επεCJΙ'\μιiνe όcτι.από'{οtiς 
Τbόρκους: · 

τας δήλωσε: «Η σειρά της Κύπρου δεν έχει 

έρθει ακόμα». 

Το 1954, εννιά ολόκληρα χρόνια πριν το 
1963 και τη δtακοινοτική διαμάχη, ο τότ~ 
Υπουργός Εξωτερικών Κοπρουλοu, 

δήλωσέ όrι η Κόnρος είναι «t.riέκταόη της 
ΗπεΦω-r~~ι;~tουρκfας» και θα tπρεnε να 
εnι0τpαφεtσ"rη~1'οuρκrα «λόγω γεωγραφι
κής γειtνιόοε~"· Λίγο αργότε.ρα, το 1955, 
ο τότε Τοόρκος Υnοuργός Εξωτερικών 
Ζορλού δflλωσε στην Τρψερή Διάσκεψη 
για την Κ(Jπρο ότι « ..• Η σημασlα της Κύπρου 

για την Τουρκία δεν προέρχεται από μια 
μόνο αι-rtα, εlναι μια αναγκαιότητα ·πού 

πηγόζει από τις απαιτήσεις της ιστορίας, 

γεωyραφιας, οικονομιας και σtρατιωtικής 

mλιτtκής, από το δικαίωμα (ιπqρξης και 
ασφάλειας nou είναι το ιερότερο δικαίωμα 
κάθε κράτους, με λlγα λόγια, από αυτή -rη 

φύση των πραγμάτων» . 
Υπ6 rουρκικ6 έλεγχο 

~Γενικά γίνεται ιJιαnροσnάθειaκtβδηλο- Ο Τούρκος ιστορικός rκουρκάν, πιο 
ποίη~ της ιστορία~. κάκομεttιχειρισης πρόσφατα έγραψε στην «Κίπρις Ποστασίν» 
της γεωγραφίας και συναισθηματικής (20.12.83): 
εκμeτάλλtυ~ της κοινής γνώμης στην «Μιλιbντας από καθαρό στρατηγική 
οποία προβάλλεται η εικόνα ότι τόσο η άποψη θα μπορούσαμε να ποuμε ότι για την 
Τουρκία όσο και η Τ/Κ ηyεσlα δεν e(Xov ασφάλεια της Τουρκίας, . μια ασφαλής 

όλληεκλοyι\nαρiν~~~ξΟt:J.!Φςέ~ev· ... , J(e~.,t)tt tι~αν μια Κύπρος που &αfl:ι-αν 
η .'touj)~{ςl.·~~ ι~t·:if::,)$ tηcδitι:ifiifs~Ά. mo .. crovoλo της κάτω από Τουρκικό 6λεγ-

. oPσ~t~v•i~-ιπcmίiRt'rttν χο». 
Τι'Κ:κ~νόm:fΟ· · · ·· ····· · ··· ·· ·· .· · Αλλό..lοωc; οι nιο εντυrιωοιβκsς.εκφρά-

:ι-ο:νι.κnικfl4ό .. · .. .... . .. .. . · .. ~ · .. tών .'fwpκι8ν διαθeοεων. γki τηv 
·;τ~~'Jt~~~~·~i~~~,~~~~~ · >;~'εtναtοιaκόλόuθες: 

. .. .. . . . . . oArmo(Jti~ . . . ·•·· ...•. · .. ·..• ~:~τ::::ι=~ :;::ρvou Εξιιrrsρι-
και πρodett~t: .;rι~tirφ\vV<iWo:t«;~ . 

νQτατου '63 που οιτοuρκοκ(Ιtφιοιaλλά'Ι(ctι · · ..-Η· f<un~. ,;ιναt τόσο πολ(ιτφf1 .όΘΘ το · 
η\τουρι<tct προβάΛ~ σαν την αρχή τοu ·δsξιχtp.ίψto;μιa)(tbpαnou.εv&toφtpa-tcnγιo 
Κυπριακοu προβλfιι:ιαwς ~ το ~~ο·που · "rηv άμυνα της ή τα επεκ-rατικά της οχsδια, 
τοuς ώθησε οε ~ιαφeτικfl tιολιτιι.t~ τα ανeχειοποιαδήnοτεεπεκτατικάοχέδια.Αν 
Τουρκικά επεκτατιΙ<d ·~!δια· ·ειχαν fιδη δεv θuμοόμαατε οuνεχ~ αυτή τη στρατη-
αρχ(οει να εκφράζόντοι.αrφοκάλutιtrα; γική οημασtα της Κύπρου, δεν θα μπορέ-

.. ο !διος 0 λτατο(Ιρκnοu οι οοuμε να καταλάβουμε την όλη κρ{οη στην 
ροόν εθνάρχη. Κuπρο ... nΟλλ.tς χώρες, σε κάποιο βαθμό 
πολιτικήτης γιατί αυτό εξυπηρετει τα σUμφspovra 
~ρd)τησηγια -rσυς, θέλ.οuν να: δΌuν το Κuπριακό, οπλΦς 
αφορμffτην σαν την επιβυμία μας να προοτατε11σοuμε 

/,..'_:;~:,~>;ι , J 

;;-,, .(_· 



την Τουρκική κοινότητcι στο νησί. Ενώ το 

πραγματικό πρόβλημα είναι η ρσφόλεια 

των45 εκατομμυρίων Τούρκων σrην Ηπει

ρωτική Τουρκία μαζί με·τοuς Τούρκους στο 

νησί και τη διατήρηση της ισορροπίας στη 

Μέση Ανατολή». 
( «Χουριγιέτ 20.7 .80) 

Ο Οζάλ 

• Του Οζάλ, Πρωθυπουργού της Τουρκίας, 
που. οναφερόμενος στη μονομερή ανακή

ρυξη ανεξαρτησίας στο κατεχόμενο τμήμα 

της Κύrφοu το Νιό6ρη του 1983, είπε: 

«Η Κ.ύJΊρος είναι ένα νησί που διαπερνά 

την ίοuρκία σαν μαχαίρι Είνοι αξαφετικά 
ζωτική απότrιv.άποψητης ασφάλειας μας. 
Αυτό το νησι δεν πρέπει να βρίσκεται σε 

εχθpικάχέpια. Η ίιπαpξη των Τούρκων στο 
βορΡά είναι μιο εγγύηση προς αυη'ι την 
κατeίιθuνση». 

Αnότ.Qν !διο. τονΝτεκτάς που δήλωσε: 

<<Φuσικa και έχει ηΤοuρκία στρατηγικά 
σuμφtροντα στην Κύπρο. Είναι ευτύχημα 

για την ΤΟUρΚίQ Π0U rj iουρκοκυπριακή 
κοινότητα βρίσκεται εδώ. Ακόμα κ<:lι αν η 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν υπήρχε, η 
Τουρκ!α <δεν θα ό.φηνε την Κύπρο στην 
Ελλό.δά. Ο κ. Κορού.τουρκ μου είπε καtι 
πολύ σημμαντικό. Ο έντιμος Πρόεδρος 
είπε: Αν η Κύπρος περάοει στην Ελλάδα και 

στρατικοποιηθεί, η Toupκiα παύει να είναι 

ναυτικό κρότος. Αυτός είναι ένας εξαιρε

τικό σημαντικός παράγων''· 
(«Μιλιγιέτ" 23.7.85) 
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«Κυρίαρχο έδαφος" 

Πιο πρόσφατα ο Καθηγητής Μουσταφά 

Κοιφάν, μιλώντας σε συμπόσιο με θέμα 

"Τουρκικά Προβλήματα», αναφερόμενος 

στη συνεχιζόμενη παρουσία των Τουρκι

κών στρατευμάτων σε μέρος εδάφους της 

ΚυπριQκής Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων 

είπε: 

«Λέγουν ότι δεν επιβουλευόμαστε 

εδάφη που βρίσκονται έξω από το 

κ:uρίαρχο έδαφος μας. Αυτό είναι λόθος. 

Όλα τα έθνη έχουν τη μεγάλη 

τους. Στην περίπτωση αυτή, τι κάνει ο 

Τουρκικός στρατός στην Κύπρο; Η Κύπρος 

δεν βρίσκεται μέσα στα σίινορα του 

κυρίαρχου εδάφους μας». 

(«Τζοuμχοuριγιέτ», 3.2.86) 

Πιο πρόσφατα από όλους ο 

Πρωθυπουργός κ. Οζάλ, με πληθώρα 

δηλώσεων του, κατέστησε σαφείς τους 

πραγματικούς σκοπούς της Τουρκίας, 

όσον αφορά την Κύπρο. Σε συνέντευξη του 

στην «Ιντερνασιοναλ Χέραλντ Τρίμπιουv» 

(2.6.86) ο Οζάλ δήλωσε: 

«Το νησί ουδέποτε υπήρξε Ελληνικό 

στην ιστορία του. Ανήκε στους Ενετούς και 

μετά το κατέλαβαν οι Οθωμανοί. Αργότερα 

ήρθε η Βρεπανική διοίκηση. Πιστεύω ότι 

ήταν κατά την Οθωμανική περίοδο και 

αργότερα, υπό τους Βρετανούς που 'Ελλη

νες μετανάστευσαν στο νησί. είπα, 

αν θέλει κανείς να ονομάσει το νησί κάτι 

είναι πιο Τουρκικό παρό Ελληνικό. Για ηολ-
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λές εκατονταετηρίδες ήταν υπό Οθωμα

νική διοίκηση». 

Καί έτσι, σύμφωνα με τον υπαινιγμό, η 

Κύπρος θα έπρεπε να επιστραφεί στους 

Τούρκους. Και όμως, όπως δηλώνουν κατά 

καιρούς Τούρκοι επίσημοι, η Τοuρκίcι εισέ

βαλε στην Κύπρο το 1974 για να επαναφέ
ρει τη συνταγματική τάξη και μόνο. 

Επαρχία της Τουρκίας 

Η παράνομη εηίσκεψη του Οζάλ στο 

κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου τον Ιούλιο 

'86 από μόνη της φανερώνει τους σκοfίοί1ς 
της Τουρκίας. Αλλό οι σχετικές δηλrJ;σεις 

δεν έλειψαν ... Σε ομιλία του στην πλατεία 
Ατατούρκ την ημέρα της άφιξης του ο Οζάλ 

είπε: «Τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου 

εδώ ένιωσα σαν να βρισκόμουν σε μια αr1ό 

τις επαρχίες, πόλέις, χωριά της Τουρκίας, 

δεν υfίόρχει διαφορά». Στην ίδια ομιλία, 

αναφερόμενος στην αντίδραση των Ελλή

νων και των Ελληνοκυπρίων για την παρά

νομη επισκεψη του, ο Οζάλ είπε: 

«Είναι πιtJανό ότι θα υπάρξουν αυτοί που 

θα εκμεταλλευθούν την επίσκεψη μου εδι.ίJ 

για να δημιουργήσουν φασαρία. Μην τους 

δίνετε σημασία, πάντα φωνασκούσαν. Γνω

ρίσαμε τους προγόνους τους στο Αιγαίο, 

γνωρίσαμε τους προγόνους τους στη 

Σμύρνη, γνωρίσαμε τους προγόνους τους 

στο Ντουμλουπλιvάρ γι' αυτό ποτέ δεν 

τους δώσαμε σημασία, δεν 

αφήστε τους να λένε ότι θέλουν. Μπόρε

σαν να σταματήσουν την επίσκεψη μου; 

Βρίσκομαι εδώ μπροστά σας». 

Επίσης, 

«Για να αποκτηθεί μια χώρα, μια γη, ειναι 

a-·όγκη να χυθεί αίμα ... αίμα γι' αυτήν». 
(Μπαϊράκ, 2.7.86) 

Σε άλλη ομιλία του κατά την επίσκεψη 

αυτή (<<Χαλκίν Σεσί", 5.7.86), ο Οζάλ είπε 6n 
ο λόγος που η Ελληνοκυπριακή πλευρά 

αντέδρασε με τον τρόπο που αvτει)οtιοε 

στην επίσκεψη του στα είναι 

ότι είναι αδύνατη και δεν μπορεί να αντι

δράσει διαφορετικά. Το σημείο αυτό της 

αδυναμίας του Ελληνικού έθνους και της 

δύναμης του Τουρκικού επαναλήφθηκε σ' 

όλες σχεδόν ης ομιλίες του Οζάλ κατά την 

επίσκεψη του και κάθε φορά το σuμrtέρα

σμα ήταν ότι οι αντιδράσεις των Ελλιivωv 

δεν έχουν καμιά σημασία. Οι προκλητικές 
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αrταvτήθηκαν και από τους 

ΊΌυρκοκύπριοuς. Χαρακτηριστικά ο Οζκέp 

Οζκιούρ {αρχηγός του αντιπολιτευόμενου 

Ρεποuμπλικανικο() Τοuρκικο() Κόμματος) 

λέει: «Ο Οζάλ δεν J)ρθε στην ΤΔΒΚ σαν 

φιλοξενούμενος αλλό ως να ήταν ο ιδιο

κτ!']της της ΤΔΒΚ». 

στο ίδιο cφθρο, 

που θα άκουγε τον Οζάλ, θα 

τον εξελάμβανε Σοuλrάvο που πολύ πρόσ

φατα ανήλθε στο θρόνο του πατέρα του». 

(«ΓΊεvί Ντοuζέν), 7.7.86) 

Το μόνο που μπορούμε να συμπληρώ

σουμε είναι «Πραγματικά». Και ακόμα ότι 

αυτό δεν αφορά μόνο τον Οζάλ, αλλά και 

την Τουρκία και δεν ενδιαφέρει μόνο τα 

καη:χόμενα, αλλά ολόκληρη την Κύπρο. 

Τρομοκρατικές'""'"','"~'~' 

Τα πιο ηάvω καΘιστοι)ν ξεκάθαρους τους 

σκοπούς της Τουρκίας για 

την Κ(ιπροο Αλλά και οι τρομοκρατικοί 

μέθοδοι που χρησιμοποίησε η Τουρκία για 

την επίτευξη των σrόχων της στην Κύπρο 

σε πλr']ρη αντίθεση με την εrιιχει

ρηματολογία του αμυνόμενου που προ

βάλλει. 

Όταν η έστειλε τον αξιωματικό 

σrραΊού Ριζά Βουροuσκόν 

με σκοπό να οργανώσει την 

ΤΜΤ έκανε το 

πρώτο βήμα σrη μεθόδευση της πάγιας 

της για την προσάρτηση μέρους. 

τουλάχωτον, της Κύπρου" 

Ο ίδιος ο κο σε συνέντευξη που 

ι';δωσε στους του Λονδίνου 

.781 παραδέχεται ότι r)rαv ο οργανω
της της ΤΜΤ λέγοντας: <<Επρεπε να 

τη ΤΜΤ με μερικούς φίλους για να 

οργανώσουμε τα άτομα που έτρεχαν απ' 

εδώ και απ' εκεί κάνοντας διάφορα πράγ

ματα". 

Ποω έκαναν τα άτομα αυτά; 

Ο Ντιρβόνα σε όρθρο του σrη «Μιλι-

γιέτ» μai:; δίνει κάποια απάντηση 

φανερι.ίJVοντας συγχρόνως μια ενδιαφέ

ρουσα και όχι τόσο γνωστή πλευρό του 

χαρακτήρα τοu κ, Νrενκτάς. Λέει ο Ντιρ

βάνη: 

.,ο με κατηγόρησε επίσης ότι 

δεν επέτρεψα να τιμηθεί η μνήμη των 

Τούρκων που έπεσαν το 1958 και να αναρ· 



τηθούν μεσίστιες οι σημ(l[ες. Ντρό.nηκα γιcι 
λογαριασμό του γιατί διασtρεβλώνει την 

αλήθεια σε τέτοιο βαθμό. ΛυΗό.μαι αλλά 

πρέπει να δώσω μια απάντηση. Οι Τούρκοι 

της Κύπρου τιμούν τη μνήμη των νεκρών 

τους στις 28 Ιανουαρίου. Αυτή τη μέρα το 
1958 ένας αριθμός Τοιφκοκυπριwv σκοτώ
θηκαν σε συμπλοκή με τους Βρετανούς. 

Εκείνη τη ημέρα επίσης παρέστηκα στην 
τελετή μαζί με όλο το ηροσωπικό της Πρε
σβzίας και τους αξιωματικούς του στρατιω·· 

τικού αποσπάσματος. Ο Ντενκτάς !')θελε 

όμως και την 7η Ιουνίου να Ο 

Δρ Κουτσιούκ δίσταζε και ήλθε να με συμ

βουλευθεί. Πληροφορi]θηκα ότι σης 7 Ιου
νίου, 1958, μια βόμβα εlχε τοποθετηθεί στο 
Τουρκικό Γραφείο Τύπου στη Λευκωσία 

από πρόσωηα, που όπως φάνηκε αργότερα 

δεν είχαν καμιά σχέση με τους Ελληνοκυ

πρίους. Οι Τούρκοι της Λευκωσίας υποκι

νήθηκαν να τους καταλάβει ιερη αγανά

κτηση και έκαναν πράξεις παρόμοιες με 

εκείνες της 6ης και Σεπτεμβρίου, 1955 
στην Κωνσταντινούπολη. 

Ατμόσφαιρα έντασης 

Ο Ντενκτάς, σε συνέντευξη που έδωσε 

στο ιτν στα πλαίσια του προγράμματος 

Cyprυs, Brίtaln's grim legacy", είπε σχετικό: 

•<Εγινε μια έκρηξη στο γραφείο πληρο

φοριών του Τουρκικού προξενείου. Ένα 

πλήθος είχε ήδη μαζευτεί εκεί, πλήθος από 

την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και απο-
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φάσισαν σχεδόν αμέσως ότι οι Έλληνες Ί 

είχαν κάνει και ορκίζονταν εκδίκηση εvαv .. 
τ ίον των Ελληνων κλπ. 

Αργότερα, ένας φίλος μου που το όνομα 

του έμεινε μυστικό, μου εκμυστηρεύθηκε 

ότι αuτόc; είχε τοποθετήσει τη μικρή βόμβα 

στην είσοδο τους για να δημιουργtισει 

ατμόσφαιρα <:ντα σης για να μάθει ο κόσμος 

ότι ςιι Τουρκοκί.ιπριοι έχουν m1μαοία". 

Το ζενίθ της αγανάκτησης» στην 

οποία ο Ντιρβόνα αναφέρεται, 11ταν ο σφα

γιασμός 8 aόπλων Ελληνοκυπρίων, κοντά 
στο χωριό Κιόνελι στις 12 Ιουνίου, 1958, 
δηλαδή πέντε μέρες μετά την έκρηξη. 

Διερευνητική επιτροπή που είχε συστα

Θεί υπό την προεδρία του Αρχιδικαστή για 

να διερευνήσει την υπόθεση, εξέδωσε 

έκθεση, της οποίας παραθέτουμε απόσπα
σμα: 

«Για μερικές μέρες πριν την 12η Ιουνίου, 

κατ' ακρίβεια από τις 7 Ιουνίου, τα διακοι
νοτικά αισθήματα ήταν εξημμένα στο νησί 

και υπήρξαν πολλές περιπτώσεις επιθέ

σεων από Τούρκους κυρίως στη Λευκωσία, 
εναντίον μελών της Ελληνοκυπριακής κοι

νότητας και επί Ελληνοκυπριακής ιδιοκτη

σίας. 

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα κτηνώδης και οι 

τραυματισμοί που εγιναν δείχνουν μια 

άνείι προηγουμένου βαρβαρότητα. 


