Το παράπονο των Τουρκοκυπρίων
Οι γηγενείς Τουρκοκύπριοι αγαπούν την Κύπρο ως την πατρίδα τους. Είναι ο τόπος
που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν αυτοί, τα παιδιά τους, οι παππούδες και προπάπποι.
Μερικοί από αυτούς πιθανό να έχουν τις ρίζες τους σε εξισλαµισθείσες από παλαιά
οικογένειες της Ελληνοκυπριακής κοινότητας ενώ οι πλείστοι κατοικούσαν πριν το 1963
σε µικτές µε εµάς κοινότητες. Η Τουρκία δεν είναι γι αυτούς η «Μητέρα Πατρίδα».
Έρευνα του Νεοκυπριακού Συνδέσµου διαπίστωσε ότι το 88% δηλώνουν «Κύπριοι»(σε σύγκρισή µε το 48% που δήλωσαν αντίστοιχα οι Ελληνοκύπριοι).
Σε αντιδιαστολή, τώρα, προς τα πιο πάνω και από προσωπικές συνεντεύξεις που είχαν
µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Νεοκυπριακού µε ηγέτες πολιτικών κοµµάτων
ανάµεσα στην Τ/Κ Κοινότητα έχει εκφρασθεί η απογοήτευση που έχουν από την
κατάσταση της «µη λύσης», κάτι που τους κάµνει ολοένα και περισσότερο να τείνουν να
αποδέχονται µοιρολατρικά τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας τόσο στην οικονοµική
όσο και στην πολιτική ζωή. Αναφορικά µε τη γνώµη που έχουν για την Ελληνοκυπριακή
πλευρά διαπιστώνουν ότι δεν έχουµε δώσει καµιά ουσιαστική ενθάρρυνση στην
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα ώστε να δοκιµάσει να αποστασιοποιηθεί από την Τουρκία.
∆ικές τους εκδηλώσεις διαµαρτυρίας αντιµετωπίζονται από τη δική µας πλευρά
«δηµοσιογραφικά». ∆ίνονται υποσχέσεις που ωστόσο δεν υλοποιούνται. Η
Τουρκοκυπριακή πλευρά (κάποια κόµµατα) έχουν κάµει εισηγήσεις για µέτρα που να
προάγουν την κατανόηση µεταξύ των δυο κοινοτήτων, όπως π.χ. την έκδοση κοινής
εφηµερίδας για την Ε/Κ και την Τ/Κ κοινότητα, χωρίς όµως οποιαδήποτε συγκεκριµένη
δική µας ανταπόκριση. Και, έτσι, ενώ οι Τουρκοκύπριοι συµπιέζονται ανάµεσα στην
Τουρκία και την Ελληνοκυπριακή πλευρά, η Κυπριακή Κυβέρνηση στην πράξη δεν έχει
προδιαγράψει καµιά συγκεκριµένη πολιτική για το πώς θα µειώσει την εξάρτηση των
Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία και να τους κάµει να «ξαναθυµηθούν» το ενιαίο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από αυτή.
Χρειάζεται να εφαρµοσθούν πρακτικά και αποτελεσµατικά µέτρα και να υιοθετούνται
πολιτικές που να ενθαρρύνουν την Τ/Κ Κοινότητα να θέλει να διαµορφώνει δικές της
θέσεις για τη λύση του Κυπριακού σε αντιδιαστολή µε εκείνες της Άγκυρας. Ακόµη και
για τους υδρογονάνθρακες, η δική µας πλευρά δεν έχει ακόµη εξαγγείλει καθαρή
πολιτική που να δίνει προτεραιότητα για ένα αγωγό που να προµηθεύει αέριο στους
ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς ολόκληρης της Κύπρου. Ούτε έχουµε διαµορφώσει
ειδική νοµοθεσία για ένα Ταµείο Υδρογονανθράκων που να κατανέµει τα καθαρά
έσοδα, αναλογικά, και στις δυο Κοινότητες, και που θα µπορούσε να εξουδετερώσει την
πονηρή πρόταση της Τουρκίας για τη συνδιαχείρισή τους από τις δυο κοινότητες.

Είναι, εποµένως, απογοητευτικό ενώ αναζητούµε λύση του Κυπριακού µε αποχώρηση
της Τουρκίας από την Κύπρο, µια λύση που να ελπίζουµε να την εγκρίνουν σε
δηµοψήφισµα, όχι µόνο οι Ε/Κ αλλά και οι Τ/Κ, να µην έχοµε ούτε ως πολιτικά κόµµατα
αλλά ούτε και ως Κυβέρνηση διαµορφώσει µια συγκεκριµένη στρατηγική για το πώς θα
κερδίσουµε τη στήριξη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας να θέλει να επιδιώκει και αυτή
την εξεύρεση λύσης, µιας λύσης που να ενώνει τον χώρο και τον λαό.
∆εν είναι κρίµα να θέλουν οι Τ/Κ να απαλλαγούν από τον µέχρι ασφυξίας εναγκαλισµό
της Τουρκίας και εµείς να αδιαφορούµε; Τους αφήνουµε να βγάλουν µόνοι τους «τα
κάστανα από τη φωτιά»! ∆εν είναι µεγάλο στρατηγικό λάθος να βλέπουµε τους
Τουρκοκύπριους µάλλον σαν «εχθρούς» και όχι σαν συµπατριώτες και σαν δυνητικούς
συµµάχους ενάντια στην κατοχική Τουρκία;
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