
11 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πολίτες έχουν κάνει παραστάσεις για τπν κατάστασπ αυτιi, και μάλιστα και προς 

τπν ΕΕ. Αυτοί κινιiθηκαν για να προστατέψουν το βουνό, την ιστορία και το περι

βάλλον, δεν υπιiρχαν άλλες ιστορίες εκεί, δεν υπιiρχαν κρυφά συμφέροντα, και 

πολιτικές φιλοδοξίες. 

Οι κινιiσεις τους ιiταν ειλικρινείς, και ανταποκρίνονταν στις εκκλιiσεις του πλη

γωμένου βουνού. Υπάρχουν Φωνές στην τουρκοκυπριακιi πλευρά, υπάρχουν 

άνθρωποι με συνειδιiσεις που καταλαβαίνουν την καταστροφιi, και προσπαθούν 

να προειδοποιιiσουν ότι είναι οι ανθρώπινες πράξεις που επιδεινώνουν καθημε

ρινά τη σχέση μας με το περιβάλλον, με την ιστορία, τη σχέση μας με τη γη των 

προγόνων μας. Με αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να συνεργαστούμε, οι 

πράσινοι και από τις δυο μεριές, οι οικολόγοι, οι επιστιiμονες, οι άνθρωποι που 

γνωρίζουν με μαθηματικιi ακρίβεια τις συνέπειες της αλόγιστης ανάπτυξπς. 

Η φύσn πάντα εκδικείται και αντιστέκεται στον ανθρώπινο παραλογισμό. Αυτιi 

είναι και n μοναδικιi διέξοδός μας αν θέλουμε να προστατέψουμε τον τόπο, όλο 
τον τόπο, όλο το νnσί. 

* 
Η χειραγώγηση των τουρκοκυπρίων και οι μύθοι 

του οκοδnμοϊκού Κώστα Μουρίδn 

Πρόσφατα, στις ελεύθερες περιοχές παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα δnμο
σκοπιiσεων που διενεργιiθηκαν στα κατεχόμενα. Ο επικεφαλιiς του ερευνητικού 
κέντρου «ΚΑΝΤΕΜ» στα κατεχόμενα, σε συνέντευξιi του για το θέμα, ανέφερε ότι 
οι δnμοσκοπιiσεις διενεργούνται ανά δίμηνο τα τελευταία χρόνια, κατ εντολιi του 
«προεδρικού». Που σημαίνει με τnν υπόδειξπ του Ταλάτ. Το δείγμα κάθε φορά 
αποτελείται από άτομα που διαμένουν στα κατεχόμενα, στους οποίους τέθηκε και 
η εξιiς ερώτnσn: •<Εχετε νιώσει ιi ζιiσει περιστατικά εχθρότπτας από Ελλπνο
κύπριους ιάσχπμης συμπεριφοράς ιi επιθέσεων);» το ποσοστό που απάντησε ναι, 
δεν ξεπέρασε το 1 ,2%. Δηλαδιi, με βάση την κοινιi γνώμη των Τ/κ το ποσοστό που 
θεωρεί ότι αντιμετώπισε εχθρότητα από Ε/κ είναι στατιστικώς μnδέν. Επιπλέον, το 
ποσοστό που έτυχε θετικιiς υποδοχιiς ιi ακόμn και Βοιiθειας από ε/κ πλευράς 
κυμαίνεται από 25% μέχρι 35%. 

Η πιο πάνω πραγματικότητα ανατρέπει το μύθο που στιiθπκε για χρόνια, ότι οι Ε/κ 

αντιμετωπίζουν με εχθρότητα τους Τ/κ. ο μύθος πρωτοεμφανίστηκε στα 

«επαναπροσεγγιστικά» σεμινάρια κι έκτοτε αναπαράγεται εγχώρια π.χ. μέσω «επι

στημονικών» συνεδρίων και τελευταίως μέσω «αναλύσεων» στα ΜΜΕ. Ωστόσο, ενώ 

γνωρίζαμε πως η χρηματοδότηση για στιiσιμο τέτοιων μύθων προερχόταν από το 
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εξωτερικό, τώρα μαθαίνουμε «εnίσnμο» ότι στnν περίπτωσn ως εφnμερίδας "Dia
Ιogue", που εκδίδεται στα κατεχόμενα και διανέμεται δωρεάν στα οδοφράγματα, ο 

μυστικός χρnματοδότnς είναι το «Υπουργείο Εξωτερικ6)ν» του Ταλάτ. Στnν εΦn

μερίδα προβάλλονται και άρθρα Ε/κ που ο υπεύθυνος της εφnμερίδας και υμνπτnς 

του Ρ. Ντενκτάς, αξιολογεί προφανώς ότι βολεύουν το κατοχικό καθεστώς. Αυτά 

όμως προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις από άλλους Τ/κ -όπως του αντικατοχικού 

δnμοσιογράφου Σ. Λεβέντ που επιδιώκουν τnν εnανένωσn τnς Κύπρου με άρσn 

τnς κατοχnς. Εντούτοις, n άποψn των «στρατευμένων» είναι nροδιαγραμμένn: εάν 
δεν προχωρούν οι συνομιλίες, φταίμε εμείς που δεν κάνουμε τσ απαιτούμενα 

βιlματα για να βρεθεί n λύσπ. 

"Ετσι έλεγαν για τον τ. Παπαδόπουλο. έτσι θα λένε για τον Δ. Χριστόφια εάν επιμέ

νει σε αρχές και οι συνομιλίες αποτύχουν. Προς το παρόν, τον έχουν εγκολπωθεί 

προσδοκώντας να εφαρμόσουν τπν πολιτικn τους με περαιτέρω βnματα προς τις 

τουρι<ικές θέσεις. ταυτόχρονα, προέκυψε στnν επικαιρότπτα n αναστάτωσn από 
«επεισόδια» μεταξύ Ε/κ και Τ/κ, που συμβιώνουν στnν Πύλο. Κυριότερο ιiταν π 

ρίψn γύψου στnν προτομιi του Ατατούρκ. τα συμβάντα παραφσυσκώθnκαν από τα 

ελεγχόμενα ΜΜΕ στα κατεχόμενα και με τn συμπόρευσn των «στρατευμένων» στις 

ελεύθερες περιοχές, π ρίψn γύψου μετατράπnκε σε «επιθέσεις εναντίον τικ 

καταστnμάτων και βεβιiλωσn μνnμείου του Ατατούρκ», σε «καταστροφές», «υπσ

στολn τnς τουρκικnς σnμαίας» κι άλλα πολλά ώστε να επισκεφτεί τnν Πύλο ο 

Ταλάτ ως ... ειρnνοποιός. Επιπλέον, αποσιωπιiθnκε 6τi n προτσμι1 βρίσκεται στnν 
αυλιi του Τ/κ δnμοτικού σχολείου όπου γίνn':ται εργασίες και υπάρχει εκτεθει

μένος γύψος. Ενώ, το «Υπουργείο Εξωτερiκών» του Ταλάτ αποφάσισε ιiδn ότι τnν 

επίθεσn διέπραξαν Ε/κ και γι' αυτό «Καλεί τnν ε/κ διοίκnσn να εντοπίσει και 

τιμωριiσει τους δράστες». 

·ομως, ο ιστορικός ρεαλισμός δείχνει ποιος σχεδίασε και διέπραξε τις «επιθέσεις». 

Είναι εκείνος που aναζnτά επειγόντως αποδείξεις τnς «εχθρότnτας των Ε/κ 

εναντίον των Τ/Κ». Εκείνος που - ενόψει και των επικείμενων συνομιλιών - πρέπει 

να πείσει τους Τ/κ για τπν «εχθρότπτα των Ε/Κ». Εκείνος που διαθέτει «βιογραφικό 

σnμείωμα» με πάμπολλες προβοκατόρικες ενέργειες με πανομοιότυπα χαρακτnρι

στικά και ιδίως, φτιαχτές κι aνώδυνες επιθέσεις εναντίον συμβολικών τουρκικών 

χώρων που εξάπτουν όμως τnν τουρκικn γνι~μn. "Ετσι έγινε πολλές φορές, 

εναντίον των Ελλιiνων τnς Πόλnς, εναντίον των Κούρδων στο Ντιγιάρ Μπακίρ κι 

εναντίον των Ε/κ στnν Κύπρο. Έτσι ενεργεί το αδίσταχτο τουρκικό κράτος με το 

υποτελές καθεστώς του στnν Κύπρο. Αλλά όπως και περίπτωσn τnς κατοχικnς 

προπαγανδιστικιiς εφnμερίδας «Dialogυe», θα περιμένουμε μερικά χρόνια ώσπου 

κάποιο όργανο τnς Τουρκίας να το ομολογιiσει δnμόσια; 




