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Η λαίλαπα του εποικισμού 

του Γιάwn Σnαvσύ 

Η αποκαλυπτικn δπμοσίευσπ τπς «τζουμχουριέτ» Κωνσταντινουπόλεως, ότι από τπν 

Άγκυρα και τπν κατεχόμενπ συνοικία τπς Λευκωσίας έχουν «Πολιτογραφπθεί» επτα

κόσιες χιλιάδες Τούρκοι σαν Κύπριοι πολίτες, επιβάλλεται ν' ακουστεί όπως εκείνες 

τις μεγάλες καμπάνες των μοναστπριών, που με τους βαρείς nχους τους ξυπνούν 

βουνά κι ανθρώπους. Και στπν υπό αναφορά αποκάλυψπ οφείλουν να δώσουν τπν 

αναγκαία προσοχn π Λευκωσία και π Αθnνα. Διότι το καμπάνισμα είναι το προανά

κρουσμα τπς επερχόμενπς λαίλαπας, του εποικιστικού εφιάλτπ. Ενός δαιμονικού 

σχεδίου που συνέλαβε ο νους του Κιρκπάτρικ από τπ δεκαετία του '50 και υιοθέτπ
σαν έκτοτε οι κακοί δαίμονες του Φόρεϊν Όφις, για να διαστρεβλώσουν φριχτά τπν 

ιστορικn δπμογραφικn πραγματικότπτα τπς πατρίδας μας και με τπν πλασματικn 

αριθμπτικn εξίσωσπ του μουσουλμανικού στοιχείου που εμφανίζεται από το 1570 και 
εντεύθεν με βίαιους εξισλαμισμούς και εγκαταστάσεις εισβολέων. με τπν από χιλιε

τιών ελλπνικn κι ορθόδοξπ εικόνα, να επιβάλουν τα άνομα σχέδια τπς βρετανικnς 

aποικιοκρατίας προς ίδιον συμφέρον, οικονομικό και πολιτικοστρατιωτικό, στπν Ανα

τολικn Μεσόγειο και κατ' επέκτασπ στπ γειτνιάζουσα Μέσπ Ανατολn. 

Με τ π συνωμοτικn παραμόρφωσπ τπς αλnθειας, οι εΦευρέτες του aπάνθρωπου δόγ

ματος «διαίρει και βασίλευε» εφάρμοζαν τπν πολιτικn των Άγγλων, οι οποίοι στnρι

ζαν τπν αυτοκρατορία τους στπ διπλωματία των κανονιοφόρων και τπ διαίρεσπ του 

κόσμου των αποικιών τους, για τπ δικn τους επίπλευσπ στα αίματα των αντιμαχιών 

που προκαλούσαν με διχοτομnσεις και μεταδόσεις διαιρετικών επιδπμικών στοιχείων 

μίσους ανάμεσα στους ανθρώπους. Πειστικά δείγματα οι διχασμοί και οι διαμάχες aπ· 

όπου πέρασαν οι Άγγλοι, Ινδία, Παλαιστίvπ. Κύπρος κ.ά. και χώρες που προσέγγισαν 

n που βάσκανος μοίρα υπέταξε στις βρετανικές επιρροές, π.χ. ο Λίβανος. Μάλιστα, 
στπν περίπτωσπ του Λιβάνου, είχαμε επισπμάνει τπν αvαλυτικn εξέλιξπ των πλπθυ· 

σμιακών διαμορφώσεων με παράθεσπ των δπμογραφικών δεδομένων κατά τις απο

γραφές 1916,1932 και εντεύθεν, υπογραμμίζοντας ότι π χριστιανικn πλειοψπφία δια
φοροποιnθπκε, λόγω υπεργεννπτικότπτας των Μουσουλμάνων σε μειοψπΦία, και π 

πολιτειακn αντιστροΦΠ με κατίσχυσπ τπς μουσουλμανικnς κοινότπτας στο εξουσια

στικό επίπεδο είναι γεγονός 

Αυτn n μέθοδος, τπς δπμογραφικnς αλλοίωσπς των πλπθυσμιακών δεδομένων είναι 
προσφιλιlς για τπν Τουρκία, ως διαδόχου τπς οθωμανικnς αυτοκρατορίας, π οποία 

εξαφάνισε από τπ Μικρά Ασία τα εννέα εκατομμύρια Μικρασιατών Ελλιlνων, με 

αποτέλεσμα να εμφανίσει τπν κοιτίδα του πολιτισμού τπς ανθρωπότπτας, τπv Ιωνία, 
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σαν Τουρκία, παρ' όλον ότι το τουρκικό στοιχείο εμφανίστπκε από το πουθενά περί 

τον έκτο αιώνα μ.Χ στπ Μεσοποταμία και εγκαινίασε τις επιδρομικές του επιθέσεις 

στπ Μικρασία τον ενδέκατο αιώνα. Δείγμα π περίπτωσπ Αλεξάνδρειας Ιδρύθπκε τον 

τέταρτο αιώνα, πιθανότατα από τον Μέγα Αλέξανδρο μετά τπ μάχπ τπς ισσού το 333 
μ Χ. Η πόλπ, ανάμεσα στο ακρωτnριο τπς Συρίας Ρασ-ελ-Καν-ζίν και των Μικρασια

τικών Αδάνων, απετέλεσε αυτόνομπ συριακn επαρχία μεταξύ 1925-1938, μετατρά
πnκε σε Δπμοκρατία χατάι και στις 23 Ιουνίου 1939 προσαρτnθπκε στπν Τουρκία σαν 
ισκεντερούν! !Στα αραβικά Ισκεντέρ = Αλέξανδρος, ο μέγας), αν και ακόμα δεν εfχε 
ίσn αντιπροσώπευσn το τουρκικό στοιχείο έναντι του αραβικού. Εδώ λειτούργπσαν π 

μπχανn των εποικιστικών κυμάτων και οι φάμπρικες του γεννοβολιlματος διά τπς 

πολυγαμίας. Το ίδιο έγινε και με τπν Κωνσταντινούπολπ, όπου από τις τετρακόσιες 

χιλιάδες των Ελλιlνων απέμειναν στπν Πόλπ δυο χιλιάδες λόγω των διωγμών και των 

μετακινnσεων από τnν Ανατολία, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν πλέον τα εκατομ

μύρια των εποίκων. 

Επί του θέματος aρθρογραφούμε από ετών. Καταδεικνύουμε τον κίνδυνο με αριθ

μούς, γεγονότα, aποκαλύψεις. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και καλούμε 

τπν πολιτικn πγεοία να εγκύψει επί των τεκταινομένων του εποικισμού, να εκλάβει 

το πρόβλπμα οτις διαστάσεις των εγκλπμάτων πολέμου κατά τπ ρπτn υπαγόρευσπ 

των συνθπκών Γενεύπς και ν' αποδυθεί σε αγώνες όπου δει, για τπν αναχαίτισπ του 

επερχομένου, τnν καταδίκπ και τπν αποτελεσματικn αντιμετώπισπ του εφιάλτπ, με 

βάσπ τπν ειαnγπσπ του Ευρωβουλευτn Γ. Μάτσπ, για άμεσπ αναγγελία ίδρυσπς 

ταμείου βοnθειας των εποίκων για να επιστρέψουν στπ χώρα τους. και στο ταμείο 

να κλπθούν να εισφέρουν οι χώρες τπς Ευρωπαϊκnς Ένωσπς και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ και 

π Αγγλία που αδιάκοπα διατείνονται ότι ενδιαφέρονται για ανθρωπιστικά προβλιlμα· 

τα και άλλα συναφn περί το Κυπριακό. Χρόνος χρονοτριβnς δεν απέμεινε, ενώ προ

κλπτική προβάλλει π ώρα των δπμοσίων κατπγοριών. 

Οι εκδόσεις του Περιοδικού «Ελεύθερη Κυθρέα» 

επιχορηγούνται από τις Πολιτιστικές Υηρεσfες 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 




