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Οι ccTOYPKOΚYΠPIOI» δεν έχουν καμιά σχέση με τους

...

Τούρκους της Τουρκίας
Από τον Κώστα Ζ. Γιαννό
Είναι σι'ψερα αναμφισβnτnτο γεγονός,

Τουρκικn Διοίκnσn, αυτό θα είναι παγίδα για

ότι οι ονομαζόμενοι «Τουρκοκύπριοι», θεω

τnν Ελλnνοκυπριακn πλευρό. Διότι ο Ελλnνο

ρούνται πολίτες Β' κατnγορίας και δεν έχουν

κυπριακός πλnθυσμός

καμμία σχέσn με τους κουβαλnτούς εποί

μια μικρn μειοψnφία

-

τότε- θα αποτελεί

μεταξύ Τούρκων εποί

κους, στο καλούμενο <<Τουρκοκυπριακό κρό

κων και Ιουρκοκυπρίων' και έτσι

τος». Οι ίδιοι δε οι <<Τουρκοκύπριοι», αισθάνο

αντιστροφn, τnς πρώτnς εισβολrlς πλnθυ

Τούρκοι

να

πετύχουν τα

σχέδιά

τους οι

δnλaδrl τον πλrlρn εκτουρκισμό

των κατεχομένων εδαφών τnς Κύπρου, βλέ
ποντας τις αρνnτικές προς αυτούς αντιδρά
σεις των <<Τουρκοκυπρίων», έστω και αν τους
συγκέντρωσαν

όλους

εδόφn, κουβόλnσαν

στα

80 000

κατεχόμενα

εποίκους περί

που από τnν Τουρκία, ώστε να εκμnδενίσουν
κάθε αντίδρασn του <<Τουρκοκυπριακού nλn
θυσμού», του γnγενούς δnλαδn εξισλαμισμέ

-

με τις διάφορες προβοκατόρικες ενέργειες

τnς Τουρκικnς

Οι κατάρες προς τα στρατεύματα κα
λnνες τnς Κύπρου, αλλά και από τους Τουρ
κοκύπριους», τους εξισλαμισμένους αυτούς

Έλλnνες. Τούρκος από το Χωριό <<Κόκκινα»,
σε στιγμn απόγνωσnς, είπε για το στρατό κα
τοχnς και τους εποίκους; <<Που νάϊν βουλιάξει

το πλοίον που τους έφερεν», Τα αναβιωμένα
παντουρκιστικό σχέδια τnς Τουρκίας, προ
μόνο στnν

κατοχn

μέρους

n

όλnς τnς Κύπρου, μα και προς άλλες κατευ
θύνσεις, με απώτερο σκοπό τnν αναβίωσn
τnς ... Οθωμανικnς αυτοκρατορίας. Γι' αυτό

n

Τουρκία αντιδρά στnν επιστροφn των

ΕλΜνων προσφύγων στα χωριό τους, στο
κατειλnμμένο

βόρειο

τμnμα

Αλλά κι αν ακόμn δεχθούν
ενός

-

ο

Ελλnνικός

Τμnμα τnς Κύπρου να έχει τπν ίδια τύχn με
τον Ελλnνισμό τnς Ίμβρου, τnς Τενέδου και
τnς Κωνσταντινούπολnς. Γι' αυτό δεν νοείται
λύσn

στο

Κυπριακό

πρόβλnμα, χωρίς τnν

αναγκαία και απαραίτnτn προϋπόθεσn τnς
αποχώρnσnς του Τουρκικού στρατού κατο
χnς και όλων των εποίκων.
Από όσα αναφέρθnκαν πιο πάνω είναι

τοχnς, δεν εκφράζονται μόνο από τους Έλ

και

Κυβέρνnσnς

πλnθυσμός στο βόρειο Τουρκοκρατούμενο

νου πλnθυσμού.

βλέπουν όχι

τεχνnτn

σμιακnς αναλογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα

νται σαν να βρίσκονται υπό κατοχn.

Για

n

σαφές, ότι οι <<Τουρκοκύπριοι» δεν έχουν καμ
μιό σχέσn με τnν Τουρκία

και τους Τούρ

κους. Το διαπίστωσαν rlδn και οι ίδιοι αυτό, με
τnν συμβίωσn τους, με τους εποίκους. Τον Ισ

λαμισμό βέβαια των ''τουρκοκυπρίων'', δεν
μπορούμε σnμερα να τον αμφισβnτnσουμε.
Έχουν εξ άλλου κάθε δικαίωμα, να ακολου
θούν όποια θρnσκεία επιθυμούν, άσχετα αν
οι πρόγονοί τους, οδnγnθnκαν σε αυτn με τn
βία. Ούτε όμως και

n...

Ελλnνικn καταγωγn

των ''τουρκοκυπρίων'' μπορεί να αμφισβnτn
θεf, αφού υπάρχουν ιστορικό ντοκουμέντα,

στοιχεία από τnν παράδοσn τους κι ακόμα
aνθρωπολογικό δεδομένα, όπως οι ομάδες
αίματος που ενισχύουν τα συμπεράσματα.

Κύπρου,

Σημείωση: Το σχόλιο αυτό με τίτλο "Οι

τnν επιστροφn

Τουρκοκύπριοι δεν έχουν καμμιό σχέσn με

τnς

μικρού αριθμού Ελλnνοκυπρίων υπό

τους

...

Τούρκους τnς Τουρκίας" συνδέεται

