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Επεκτατική η τουρκική πολιηκη 

έναντι .της Κύπρου 

Η τουρκική πολιτική στην Κύπρο ήταν 

από την αρχή και παραμένει μέχρι σήμερα 

επεκτατική. Αυτό αποδεικνύεται από 
σωρεία δηλώσεων Τούρκων πολιτικών τόσο 
στο απώτερο όσο και στο πρόσφατο παρελ

θόν-και στο παρόν. 

Αυτά υπογράμμισε η Ελεονώρα Γαβριη

λίδοu, λειτουρvός του Γραφε[ου Τύπου και 
Πληροφοριών σε διάλεξη της, τη Δευτέρα 4 
τρέχοντος στην πόλη Αμμοχώοτοu με 

θέμα: «Τούρκικη επιχειρηματολογ(α και 

πολιτική στο Κυπριακό». Επρόκειτο για την 

πρώτη από μια σειρά διαλέξεων που οργα

νώνει η Ομάδα Δράσης Κuπριων Φοιτητών 

με στόχο, όπως ανακοινώθηκε, την κατα

τόπιση φοιτητών και τη μάθηση των τελευ

ταίων τόξεων του λυκεlοu για το Κυπριακό. 

Η Ελεονώρα Γαβριηλ!δου, αφού tκαμε 

εκτενή αναφορά στη γενικfι τοίιρκικη επι

χειρηματολογία επεσήμανε ότι από τους 

Τούρκους: 

«Γενικά γ!νεται μια ;φοcmόθεια κιβδηλο~ 

ποίησης της ιστορ!ας, κακομεταχεiρισης 

της γεωγραφίας και σuναισθημι::ιτικής 

εκμετάλλευσης της κοινfις γνώμης στην 

οποία προβάλλεται η εικόνα ότι τόσο η 

όσο και η Τ/Κ ηγεσl:α δεν είχαν 

εκλογή παρό να πράξουν ως έπραξαν, 

η Τουρκία να εισβάλει ή με τη δική τους 

ορολογία επέμβει για να προστατεύσει την 

Τ/Κ κοινότητα, και να επαναφέρει τη συν~ 

ταγμαηκή τάξη ως εγγυήτρια δόναμη και η 

τ.ικ ηγεσία, να ανακηρόξει χωριστό .. κρά~ 
τος». 

ΟΑτατούρκ 

Και προσθέτει: «Πολύ πριν οπό τα γεγο

νότα του '63 που οι Τουρκοκύπριοι αλλά και 
η Τοuρκια προβάλλουν σαν· την αρχfι του 
Κυπριακού προβλήματος και το λόγο που 
τους ώθησε σε διαφετικfι πολιτικf) τα 
Τουρκικά επεκτατικά σχέδια εlχαν fιδη 
αρχίσει να εκφράζονται απροκάλυπτα. 

»Ο ίδιος ο Ατατούρκ που οι Τούρκοι θεω
ροι'ίν εθνάρχη τους, και που χάραξε την 
πολιτική της νέας Τουρκlας, απαντώντας σ' 

.. Της Ελεονώρας Γαβριηλlδοf 

ερώτηση για το τι γινεται με την Κίιπρο, με 
αφορμή fην προσάρτηση της Jυο.εξανδρέτ
τας δfιλωσε: «Η σεφά της Κόπρου δεν tχει 
έρθει ακόμα». 

Το 1954, εννιά ολόκληρα χρόνια πριν το 
1963 και τη διακοινοτικf) διαμόχη, ο τότε 
Υπουργός Εξωτερικών Κοπροuλοά, 
δήλωσε ότ.ι η Κύπρος εiναι ~επέκταση της 
Ηπειρωτικής Τοuρκ!αςιο και θα έπρεπε να 

επιστραφεί στην Τοuρκ{α .. λόγω γεωγραφι
κής γειτνιάσεως». Λfγο αργότερα, το 1955, 
ο τότε Τούρκος Υπουργός Εξωτερικd>ν 

Ζορλοίι δήλωσε στην Τριμερή Διάσκεψη 
για την Κύπρο ότι: ..... Η σημασfα της 
Κύπρου για την Τοuρκ[α δεν προέρχεται 

από μια μόνο αιτια, ειναι μια αναγκαιότητα 
που -πηγάζει από τις απαιτήσεις της ιστο~ 

ρίας, γεωγραφ!ας, οικονομlας και στρατιω- ~ 

τικής πολιτικής, από το δικα!ωμα όπαρξης 

και ασφάλειας που ειναι το ιερότερο 

δικαίωμα κάθε κράτους, με λιγα λόγια, από 

αυτή τη φύση των πραγμάτων». 

Υπό τοι.φκικό tλεvχο 

ιστορικός Γκοuρκάν, mo 
t-'"""'Ιιι, στην «Κiπρις Ποσtaσl:ιο 

από στρατηγική 

θα μπορούσαμε να πούμε όη για την 

ασφάλεια της Τοuριι:Ιας, μια ασφαλής 

θα ήταν μια Κύπρος ποιι θα Ι'Jταν 
στο σύνολο της κάτω από Τουρκικό έλεγ
χο». 

Αλλά ίσως οι πιο εντι;πωmακtς εκφρά

σεις των Τουρκικών διαθέσεων για την 
Κύη:ρο είναι οι. ακόλουθες: 

• Tou Γκιουvές, Πρώην γποuργο(ι Εξω
τερικών της Τοuρκ!ας, που ε!πε: 

«Η Κύπρος ειναι τόσο πολύτιμη όσο το 
δεξί χέρι για μια χώρα που ενδιαφέρεται για 
την όμuνα της ή τα επεκτατικά της σχέδια, 
αν έχει οποιαδήποτε επεκτατικά σχέδια. Αν 
δεν θυμούμαστε συνεχώς αυτη τη στρατη
γική σημασία της Κύπρου, δεν θα μπορέ

σουμε να καταλάβουμε την όλη κρlση στην 

Κύπρο ... Πολλές χώρες, σε κάποιο βαθμό 



γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα; 

τους, θ&λουν να δουν το Κυπριακό, απλώς\ 
σαν την επιθυμία μας να προστατεΟσουμε · 
την Τουρκική κοινότητα στο νησί ... Ενώ το 

· πραγματικό πρόβλημα είναι η ασφόλεια 
1-ων 45 εκατομμυρίωvtοΟρκων στην Ηπει
ρωτική Τουρκία μαζί με τους ΤοΟρκους στο 

νησί και τη διατήρηση της ισορροπίας στη 
Μέση Ανατολή». 

(«Χουριγιέτ» 20.7.80) · 
00ζ6λ 

• Του Οζόλ, Πρωθυπουργού της Τουρ

κίας, που άναφερόμενος στη μονομερή 
ανακήρυξη ανεξαρτησίας στο κατεχόμενο 

τμήμα της Κύπρου το Νιόβρη του 1983, 
είπε: 

«Η Κύπρος είναι ένα νησί που διαπερνό 

την Τουρκία σαν μαχαίρι. Είναι εξαιρετικό 

ζωτική από την όποψη της ασφόλειας μας. 

Αυτό το νησί δεν πρέπει να βρίσκεται σε 

εχθρικό χέρια. Η ύπαρξη των Τούρκων στο 

βορρό είναι μια "εγγύηση προς αυτή την 

κατεύθυνση». 

Από τον ίδιο τον Ντενκτός που δήλωσε: 

«Φυσικό και έχει η Τουρκία στρατηγικό 

συμφέροντα στην Κύπρο. Είναι ευτύχημα 

για την Τουοκία που n Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα βρίσκεται εδώ. Ακόμα και αν η 

Τουρκοκυπριακή δεν υnήpχε, η Τουρκία 
δεν θα όφηνε την Κόπρο στην Ελλόδα. Ο κ. 

Κοpούτουpκ μου είπε κότι πολύ σημαντικό. 
Ο έντιμος Πρόεδρος είπε: Αν η Κύπρος 
περόσει στην Ελλόδα και στρατικοποιηθεί, 

η Τουρκία παύει να είναι ναυτικό κρότος. 
Αυτός είναι ένας εξαιρετικό σημαντικός 

παρόγων». 

(«Μιλιγιέτ», 23.7.85) 

«Kupfaρxo έδαφος» 

Πιο πρόσφατα ο Καθηγητής Μουσταφό 
Κουρόν, μιλώντας σε συμπόσιό με θέμα 
«Τουρκικό Προβλήματα», αναφερόμενος 
στη συνεχιζόμενη παρουσία των Τουρκι

κών στρατευμότων σε μέρος εδόφους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ όλλων 

είπε: 

«Λέγουν ότι δεν επιβουλευόμαστε 

εδόφη που βρίσκονται έξω από το 
κυρίαρχο έδαφος μας. Αυτό είναι λόθος. 
Όλα τα έθνη έχουν τη μεγόλη ιδεολογία 
τους. Στην περίπτωση αυτή, τι κόνει ο 

Τουρκικός στρατός (ττην Κύπρο; Η Κύπρος 
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δεν βρίσκεται μέσα στα σύνορα του 

κυρίαρχου 'εδόφους μας». 
(«Τζουμχουριγιέτ», 3.2.86) 

Πιο πρόσφατα από όλους ο Τούρκος 

Πρωθυπουργός κ. Οζόλ, με πληθώρα 

δηλώσεων του, κατέστησε σαφείς τους 

πραγματικούς σκοπούς της Τουρκίας, 

όσον αφορό την Κύπρο. Σε συνέντευξη του 
στην «lντερνασιοναλ Χέραλντ Τρlμπιουν» 
(2.8.86) ο Οζόλ δήλωσε: 
«Το νησί ουδέποτε υπήρξε Ελληνικό 

στην ιστορία του. Ανήκε στους Ενετούς και 

μετό το κατέλαβαν οι Οθωι1ανοί. Αργότερα 

ήρθε η Βρετανική\ διοiκηση. Πιστεύω ότι 
ήταν κατό την Οθωμανική περίοδο και 

aργότερα, υπό τους Βρετανούς που Έλλη

νες μετανόστευσαν στο νησι. Όπως είπα, 

αν θέλει/κανεiς να ονομόσει το νησί κότι 
ε(ναι πιο Τουρκικό παρό Ελληνικό. Για πολ

λές εκατονταετηρίδες ήταν υπό Οθωμα
νική διοίκηση». 

Και έτσι, σύμφωνα με τον υπαινιγμό, η 

Κύπρος θα έπρεπε να επιστραφεί στους 

Τούρκους. Και όμως, όπως δηλώνουν κατό 

καιρούς Τούρκοι επίσημοι, η Τουρκία εισέ

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

Επαρχiα της Τουρκiας 

Η παρόνομη επίσκεψη του Οζόλ στο 

κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου τον Ιούλιο 

'86 από μόνη της φανερώνει τους σκοπούς 
της Τουρκιας. Αλλό οι σχετικές δηλώσεις 

δεν έλειψαν ... Σε ομιλία του στην πλατεία 
Αrατούρκ την ημέρα της όφιξης του ο Οζόλ 

είπε: «Τη στιγμή που rΊότησα το πόδι μου 
εδώ ένιωσα σαν να βρισκόμουν σε μια από 

τις επαρχίες, πόλεις, χωριό της Τουρκίας, 

δεν υπόρχει διαφορό». Στην ίδια· ομιλία, 

αναφερόμενος στην αντίδραση των Ελλή

νων και των Ελληνοκυπρίων για την παρό

νομη επίσκεψη του, ο Οζόλ είπε: 

«Είναι πιθανό ότι θα υπόρξουν αυτοί που 

θα εκμεταλλευθούν την επίσκεψη μου εδώ 

για να δημιουργήσουν φασαρία. Μην τους 

δίνετε σημασία, πόντα φωνασκούσαν. Γνω

ρίσαμε τους προγόνους τους στο Αιγαίο, 

γνωρίσαμε τους προγόvοίις τους στη 
Σμύρνη, γνωρίσαμε τους προγόνους τους 

στο Ντουμλουnλινόρ· γι' αυτό ποτέ δεν 

τους δώσαμε σημασία, δεν έχει σημασία, 
αφήστε τους να λένε ότι θέλουν. Μπόρε-
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σαν να σταματήσουν την επίσκεψη μου 
Βρ!σκομαι εδώ μπροστά σας». 

Επίσης, 

«Για να αποκτηθεί μια χώρα, μια γη, είναι 

ανάγκη να χυθεί αίμα ... αίμα γι' αυτή.». 
(Μπαϊράκ, 2.7.86) 

Σε άλλη ομιλία του κατά την επίσκεψη 

αυτή ( «Χαλκίν Σεσί», 5. 7.86), ο Οζάλ είπε ότι 
ο λόγος που η Ελληνοκυπριακή πλευρά 

αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε 

στην επίσκεψη του στα κατεχόμενα είναι 

ότι είναt οδύνατη και δεν μπορεί να αντι
δρόει δφψορετικά. Το σημείο αυτό της 

αδ'υνα~ του Ελληνικού έθνους και της 
δύναμ~~ου Τουρκικού επαναλήφθηκε σ' 
όλες σΧt~{iν τις ομιλίες του Οζάλ κατά την 
επίσκεψη του και κάθε φορά το συμπέρα

σμα ήταν ότι οι αντιδράσεις των Ελλήνων 

δεν έχουν καμιά σημασία. Οι προκλητικές 

αυτές δηλώσεις απαντήθηκαν και από τους 

Τουρκοκύπριους. Χαρακτηριστικά ο Οζκέρ 

Οζκιούρ (αρχηγός του αντιπολιτευόμενου 

Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος) 
λέει: «Ο Οζάλ δεν ηρθε στην ΤΔΒΚ σαν 

φιλοξενούμενος αλλά ως να ήταν ο ιδιο: 

κτήτης της ΤΔΒΚ». 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, 

«Κάποιος που θα άκουγε τον Οζάλ, θα 

τον εξελάμβανε Σουλτάνο που πολύ πρόσ

φατα ανήλθε στο θρόνο του πατέρα του». 

(«Γιενί Ντουζέν», 7.7.86) 

Το μόνο πού μπορούμε να συμπληρώ

σουμε είναι «Πραγματικά». Και ακόμα ότι 

αυτό δεν αφορά μόνο τον Οζάλ, αλλά και 

την Τουρκ(α και δεν ενδιαφέρει μόνο τα 

κατεχόμενα, αλλά ολόκληρη την Κύπρο. 

Τρομοκρατικές μέθοδοι 

Τα πιο πάνω καθιστούν ξεκάθαρους τους 
επεκτατιι<ούς σκοπούς της Τουρκίας για. 

την Κίiπρο. Αλλά και οι τρομοκρατικοί 

μέθοδdι rtoυ χρησιμοποίησε η Τουρκία για 
την επ[τεyξη των στόχων της στην Κύπρο 

έρχεταr.σε πλήρη αντίθεση με την επιχει
ρηματολΦγία του αμυνόμ$νου που προ
βάλλει .. Ά 

Όταν· Ί'Ι·Τουρκία έστειλε τον αξιωματικό 
του Τοupκικού στρατού Ρίζα Βουρουσκάν 
στην Κύπρο με σκοπό να οργανώσει την 

τρομοκΡατική οργάνωση ΤΜΤ έκανε το 
πρώτο ·βήμα στη μεθόδευση της πάγιας 
πολιτικής της για την προσάρτηση μέρους, 
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τουλάχιστον, της Κύπρου. 

Ο ίδιος ο κ. Ντενκτάς σε συνέντευξη που 

έδώσε στους «Τάιμς» του Λοvοrνο-υ 
(20.1. 78) παραδέχεται ότι ηταν ο οργανω
τής της ΤΜΤ λέγοντας: «'Επρεπε να 

ιδρύσω την ΤΜΤ με μερικούς φίλους για να 

οργανώσουμε τα άτομα που έτρεχαν απ' 

εδώ και απ' εκεί κάνοντας διάφορα πράγ

ματα». 

Ποια «πράγματα» έκαναν τα άτομα αυτά; 

Ο Εμίν Ντιρβάνα οε άρθρο του στη «Μιλι
γιέτ» (15.5.64) μας δίνει κάποια απάντηση 
φανερώνοντας συγχρόνως μια ενδιαφέ

ρουσα και όχι τόσο γνωστή Πλευρά του 
χαρακτήρα του κ. Ντενκτάς. 

Λέει ο Ντιρβάνα: 

«Ο Ντενκτάς με κατηγόρησε επίσης ότι 

δεν επέτρεψα να τιμηθεί η μνήμη των 

Τούρκων που έπεσαν το 1958 και να αναρ
τηθούν μεσίστιες οι σημαίες. Ντράπηκα για 

λογαριασμό του γιατί διαστρεβλώνει την 

αλήθεια σε τέτοιο βαθμό. Λυπάμαι αλλά 

πρέπει να δώσω μια απάντηση. Οι Τούρκοι 

της Κύπρου τιμούν τη μνήμη τωv νεκρών 
τους στις 28 Ιανουαρίου. Αυτή τη μέρα το 
1958 ένας αριθμός Τουρκοκυπρίων σκοτώ
θηκαν σε συμπλοκή με τους Βρετανούς. 

Εκείνη την ημέρα επίσης παρέστηκα στην 

τελετή μαζί με όλο το προσωπικό της Πρε

σβείας και τους αξιωματικούς του στρατιω

τικού αποσπάσματος. Ο Ντενκτάς ήθελε 

όμως και την 7ην Ιουνίου να εορτάζeιιαι. Ο 

Δρ Κουτσιούκ δίσταζε και ήλθε να με σί.ιμ
βουλευθεί. Πληροφορήθηκα ότι στις 7 Ιου
νίου, 1958, μια βόμβα είχε τοποθετηθεί στο 
Τουρκικό Γραφείο Τύπου στη Λευκωσία 

από πρόσωπα, που όπως φάνηκε αργότερα 

δεν ε!χαν καμιά σχέση με τους Ελληνοκυ~ 

πρίους. Οι Τούρκοι της Λευκωσίας υποκι

νήθηκαν να τους καταλάβει ιερή αγανά

κτηση και έκαναν πράξεις παρόμοιες με 

εκείνες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρ!ου, 1955 
' στην Κωνσταντινούπολη. 

Ατμόσφαιρα έντασης 

Ο Ντενκτάς, σε συνέντευξη που έδωσε 

στο Ιτν στα πλα!σια του προγράμματος 

«Cyprυs, Britain's grim legacy», ε!πε σχετικά: 

·<Εγινε μια έκρηξη στο γραφείο πληρο
φοριών του Τουρκικού προξενε!ου. Ένα 
πλήθος είχε (]δη μαζευτεί εκεί, πλήθος από 


