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----. ·· -«Παράδεισος» για_ απατεώvες •.• 
Έχει καταατεf το Τοuρκοκατεχομενο βόρειο τμήμα της 

όπως ισχυρίζεται το γερμανικό περιοδικό 
«ΝΤΕ ΣΠΗΓΚΕΛ» 

έρχεταισέpνοvτά~ 
του και ανο!γει την εκκλησια. 

Μέσα στο σκοτάδι λάμπει χρυσό το εικονο

στάσι, το ρεύμα του αέρα κινεί κρυστόλλι

Vι)Uς πολυελαίους που κρέμονται από 

ένα βιβλίο με ψαλμούς 

στα είναι ανοικτό. 

Κατά τα άλλο το μοναστήρι του Αποστό

λcΗJ Ανδρέα στο βορειανατολικό άκρο της 

Κι1προο είναι εγκαταλειμμένο. Στη μεγάλη 

α.υλη αναβλύζει το νερό ποο θεωρείται 

και nou σύμφωνα με την 
προήλθε όταν κτύπησε ο Απόστολος 

Ανδρέας τα βράχια πριν σχεδόν 2.000 χρό
νια. Κανένας δεν βρέχει πια σ' αυτό το 

rφόοωπο και τα χέρια. 

Τα κελιά των μοναχών είναι άδεια, μπρο

ση:t από μερικά κάθονται γυναίκες με μαν-

στο κεφάλι τους, αστυνομικός 

το όνομα κάθε επισκέπτη'. 

Από το 1974 που ο τουρκικός στρατός 
ε!σέ6aλε με την κ.ωδικη 

ρηση Αrτίλας» και έθεσε uπό την 

του το τμήμα του νησιού, από τότε 

που το νέο σύνορο ερμητικό με 

και συρματόπλεγμα τους Έλληνες 

στον Νότο και τους στο Βορρά, 

το ιερό αυτό στη χερσόνησο της Καρπα

έχει καταστεί aπροσπέλαστο για τους 

Ελληνορθόδοξους πιστούς. 

Το τείχος του Βερολίνου 

κε, το Σιδηρούν Παραπέτασμα 

τολής και Δύσης διαλύθηκε, όμως η 

200 χιλιομέτρων διαχωριστική γραμμή nou 
διασχίζει το τρίτο σε μέγεθος νησί της 

Μεσογείου και την πρωτεύουσά του Λευ

κωσία παραμένει αδιαπέραστη όπως την 

πρώτη μέρα. Δεν οπάρχει κανένα σημείο 

διέλευσης για τους Κυπρίους. 

Οι συνομιλίες που άρχισαν με πρωτοβου

λία του r.r. των Ηνωμένων Εθνών Πέρεζ 
ντε Κουεγιάρ μεταξύ του Γιώργου Βασι

λείου, Προέδρου της ελληνικής Δημοκρα

τίας και του Ραούφ Ντενκτάς, «Προέδρου» 

της τουρκικής βόρειας Δημοκρατίας, σχε

τικό με την ίδρυση ενός ομοσπονδιακού 

κράτους, δεν έφεραν μέχρι τ<Ι>pα καvένα 
αποτέλεσμα. Οι δύο πλευρές επφρίmοuν 
η μια στην άλλη την ευθύνη για την αποτυ

χία. 

Ο ΑΡΧΙΕΠ!ΣΚΟΠΟΣ 

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος της ελληνικής 

ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, Χρυ

σόστομος, εξέφρασε την έηιθuμία να 
τελέσει λειτουργία στην εκκλησία του Απο
στόλου Αντρέα στις 30 Νοεμβρίου μαζί με 
500 συμπατριώτες του, ο βορράς του 

αρνήθηκε την είσοδο. 

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας απέ-

φυγε έτσι οδυνηρές εντυπώσεις. Γιατί 

καθοδόν προς το μοναστήρι γίνεται πρόδη

λο, γιατί η εκκλησία χρειάζεται αστυνομική 

προστασία. 

Αυτό που είχαν εξασκήσει οι Οθωμανοί 

κατακτητές του νησιού μετά το 1570, το 
μιμήθηκαν οι απόγονοί τους. Πριν από 400 
χρόνια οι νέοι Μουσουλμάνοι κυρίαρχοι 

μετέτρεπαν γοτθικούς καθε

'-'"''"'"'" ναούς σε τεμένη, προσθέτοντας 
στα χρυσόστικτa·κτίσματα Γά.λλων αρχιτε

κτόνων χονδροειδείς μιναρέδες: Η 

Σοφία στη Λευκωσία μετατράπηκε στο 

τέμενος Σελιμιγιέ, ο Άγιος Νικόλαος στην 

Αμμόχωστο στο τέμενος του Λαλά Μου

σταφά. Αη:ό τότε to αλλοτινό μοναστήρι 
κοντό 

έχει και το πιο 

μικρό εκκλησάκι των Ελλήνων στο βορρά. 

εκκλησίες με τα καμπαναριά που 

από μακριά μέσα. στο χειι1εpινό 

εντύηωση 

δεν 

εκκλησlες μετατρά

πηκαν σε τεμένη, άλλες καταστρέφονται 

ή στεγάζουν κατσίκες και 

πρόβατα. 

Σταυροί δεν uπάρχ.οuν πια στα καμπανα

ριά, τους αφαίρεσαν. Οι καμπάνες δεν μπο

ρούν πια να κτυπήσουν. γιατί τα σχοινιά 

τους έχουν αποκοπει Μόνο οι καταιγίδες 

τις κάνουν κάποτε να ηχήσουν. Μερικά 
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καμπαναριά μοιάζουν τώρα με βλήματα 

που κατευθύνονται προς τον ουρανό, από 

τότε που οι Τούρκοι πρόσθεσαν σ' αυτά 

έναν πυραuλοειδή κώνο για να τα κάνουν 

τεμένη. 

ΕΡΕΙΠΙΑ 

Παντού στην παραλία ερε!πια: κuρ!ως 

λεηλατημένα ξενοδοχεία και εστιατόρια. 

Ανήκουν σε Ελληνοκυπρ!ους που εκδιώ

χθηκαν στο νότο μετά το διαμελισμό τ~υ 
νησιού. Σε ερωτήσεις αναφορικά με τους 

ιδιοκτήτες αυτών των χαλασμάτων, τα 

οποία κατά κανόνα βρίσκονται στις πιο 

ελκυστικές περιοχές, οι ντόπιοι σηκώνουν 

μόνο τους ώμους και λένε: «Θα πρέπει να 

ήταν αλλοδαποί.» 

Εφιαλτικό το Βαρώσι, το εγκαταλειμμένο 

νότιο μοντέρνο τμήμα της πόλης της Αμμο

χώστου με τα 58 μεγάλα ξενοδοχεία, του 
οποίου προηγουμένως η πλειοψηφία των 

κατοίκων ήταν Έλληνες, περιφραγμένο με 

συρματόπλεγμα και παντέρημο, ένας 

τεχνητός Βιότοπος για κάθε είδους μικρό: 
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ζώα, φροuρούμενο από Τούρκους στρα

τιώτες με εφ' όπλου λόγχη. 

Στο δρόμο προς το μοναστήρι του Απο

στόλου Αντρέα, μέσα σ' ένα χωράφι από 

κι ανάμεσα σε πρόβατα που 

βόσκουν, βρίσκεται κι εκείνη η μικρή 

βυζαντινή εκκλησία της Κανακαριάς, της 

οποίας οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά 

έτεοπα~ για 14 αιώνες τους πιστούς, μέχρι 
που. κτιιπηαε μια μαφία διεθνών αρχαιοκα
πήλων. 

Πολύ προσεκτικά αφαίρεσαν τέσσερα 

ψηφιδωτά από το θόλο - έναν αγένειο Χρι
στό, δυο Αποστόλους και έναν Αρχάγγελο

και τα μετέφεραν παράνομα εκτός Κύπρου. 

Μια έμπορος έργων τέχνης στην Ινδιανό
πολη (ΗΠΑ) τα αγόρασε τον Ιούλη του 1988 
έναντι του ποσού των 1 ,2 εκατομμυρίων 
δολλαρ!ων και τα πρόσφερε αμέσως μετά 

για πώληση - ζητώντας τώρα 20 εκατομμύ
ρια δολλόρια. 

Τελικά ένα δικαστήριο στις ΗΠΑ έθεσε 

τέρμα στο εμπόριο και διέταξε την επι~ 



στροφή των θησαυρών τέχνης στην ελλη

νορθόδοξη Εκκλησια της {νότιας) Κύπρου. 

Το λεηλατημένο εκκλησάκι εξακολουθε( 

να χρησιμοποιείται ως στάβλος προβάτων, 

μεγόλα τμήματα των πανάρχαιων. τοιχο

γραφιών καταστρέφονται παρaiJελημένα. 
Μόνο ο γυμνός θόλος λάμπει από τη φρέ

Φ'ΚΟ άσπρη μπογιά. 

ΟΟΖΓΚΙΟΥΡ 

Αναρiθμητα εκκλησιαστικό αντικεlμενα 

τέχνης, ανάμεσά τους εικόνες εκατοντά

δες_ χρόνων, έχουν κλαπει από ορθόδοξες 

εκκλησlες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου -
όπως διαπίστωσε η Εταιρεια για Απειλού

μενους Λαούς - και πωλήθηκαν στη διεθνή 

μαύρη αγορά. Σ' αυτό συγκαταλέγεται και η 

τοιχογραφία του 13ου και 14ου αιώνα από 

την εκκλησια του Αγlου θεμονιανού κοντό 

στην Αμμόχωστο. Αυτή η τοιχογραφια απο

συγκολλήθηκε και κόπηκε από ειδικούς σε 

34 κομμάτια, μεταφέρθηκε στο εξωτερικό 
και πωλήθηκε έναντι ενός εκατομμυρlου 

δολλαρlων στις ΗΠΑ. 

«Η χώρα μας καταληστεύεται», παραπο

νεlται ο Οζκέρ Οζγκιούρ, πρόεδρος του 

αντιπολιτευόμενου Ρεπουπλικανικού 

Τουρκικού Κόμματος. Όμως κανένας δεν 

σταματά τους ληστές. 

ΑΠό το 1983 που ο Ντενκτάς ανακήρυξε 
το δικό του τμήμα του νησιού σε Τουρκική 

Δημοκρατ!α της Βόρειας Κύπρου, η χώρα 

θεωρεlται διεθνώς παρίας, δεν αναγνωρι

ζεται από κανένα κρότος του κόσμου εκτός 

από το μεγόλο αδελφό την Τουρκlα, ε!γαι 

μια «Δημοκρατία σε εισαγωγικό» όπως 

έγραψε η εφημερlδα Frankfurter Rundschau 
{Φρόγκφουρτερ Ρούντσιαου). 

Όταν ο «Πρόεδρος» Ντενκτάς προτlθεται 

να ταξιδεύσει στο μη τουρκικό εξωτερικό, 
πpέπει να χρησιμοποιήσει τουρκικό διπλω

ματικό διαβατήριο. Από ταχυδρομικής σκο

πιάς η χώρα του αποτελεl τμήμα τη~ τουρ

κικής παράλιας πόλης Μερσlνας, διεθνε!ς 

τήλεφωνικές συνδιαλέξεις γlνονται μόνο 
με τους κωδικούς αριθμούς της Τουρκlας. 

Για την Ιντερπόλ η βόρεια Κύπρος ειναι 

απροσπέλαστη, απρόσιτη επίσης για το 
Διεθνές Δ!καιο, ιδεώδης χώρος για παρά

νομες επιχειρήσεις κάθε εlδους. Αυτή η 

ψωριασμένη Δημοκρατlα στην Ευρώπη,. 

λέει ο Ντοού Περιντζιέκ, aρχισυντάκτης 
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του περιοδικού «Προς το 2.000» της Κων
σταντινούπολης, έχει περιπέσει στο καθε

στώς ενός «νησισύ πειρατών» και έχει 

καταστεί «κέντρο του λαθρεμ'πορlου ναρ
κωτικών και όπλων». 

Ναρκωτικό και οπλισμός από το Λlβανο 

μεταφέρονται κατά την άποψη ντόπιων στο 

λιμάνι της Αμμοχώστου ή μυστικά σε aπό

μερους κόλπους. Τα όπλα τοποθετούνται 

προσωρινά σε μυστικές αποθήκες, η πρώτη 

ύλη των ναρκωτικών υφlσταται χημική επε
ξεργασlα. 

ΝΑΡΚΩτΙΚΑ 

Στο τουρκικό λιμάνι της Μερσlνας κατα

σχέθηκαν πρόσφατα χημικές. ουσίες για 

την παρασκευή ηρωϊνης αξίας 30 εκατομ
μυρίων μάρκων, προτού μεταφερθούν με 

πλοlο στη βόρεια Κύπρο, λέει ο aντιπολι

τευόμενος πολιτικός Αλπόυ Ντουρτουράν. 

Είναι πεπεισμένος ότι ccκάπου πρέπει να 

υπάρχει εδώ ένα μεγάλο εργοστάσιο ηρωϊ

νης». 

Όj.ιως οι αρχές δεν κάνουν τlποτα, ούτε 

και οι περlπου 30.000 Τούρκοι στρατιώτες, 
οι οποlοι κατά τα άλλα επιτηρούν καχύπο

πτα κάθε γωνιά της κατεχόμενης απ' 

αυτούς χώρας. Οι απατεώνεςι στη βόρεια 

Κύπρο αισθάνονται τόσο ασφαλείς, που 

ακόμη και οι πειρατές εμπορικών σημάτων 

καταγίνονται εντελώς ανοιχτά με το παρά

νομο εμπόριο του. 

Έτσι σ' ένα εργοστάσιο κοντά στην 

Αμμόχωστο ράβεται αθλητικός ρουχισμός 

της μάρκας BOSS του Schwaben (σημ. μετ. 
Ο.Δ .. Γερμανlας), κοντό στην Κερύνεια 

κατασκευάζονται είδη ένδυσης Lacoste 
πλαστογραφημένα και πάμφθηνα. Μια 
φανέλλα με τον κροκόδειλο στοιχlζει από 

το εργοστάσιο 8 μάρκα, μια αθλητική 

φόρμα περίτιου 24 μάρκα. Τα πιο μοντέρνα 
προϊόντα από όλες σχεδόν τις εκλεκτές 

μάρκε.ς εκτlθενται στις προθήκες των 
καταστημάτων. 

Τα κομψά αυτοκ!νητα γερμανικής παρα

γωγής, μέσα στα οποία μοντέρνοι νεαροί . 
άντρες διασχίζουν την Κερύνειci, έχουν 
σχεδόν όλα γερμανικούς αριθμούς εγγρα

φής, που κι αυτοί είναι πλαστοί. 

ΟΙ τογΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ 

Κυρ!ως οι Τουρκοκύπριοι βλέπουν με 
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αρχαι υς ναρκωη 

και πλαστογράφους εμπορικών σημάτων, 
δηλ. έχει μετατραπεί σε νησf πεφατών. 

στη χώρα τους, στα 

ιu:.ι:ι.νι)ιω•ιιενα ήθη αναγνωρίζουν ένα σuμ

τοuρκο

τοιις. 

ότι αισθάνον

ται συμπάθεια για τους Ελλη

vοκuτφίοuς στο νότο παρά για τους «μαu

όπως.αποκαλούv 

rouς Τούρκους από την ηπειρωτική Τουρ

κία. 

ένα διαφορετικό από 

της Ανατολίας,, εξηγεί ο 55χρο

νος καταστηματάρχης Τζεμάλ κοντό στην 

Αμμόχωστο, ο οποίος γεννήθηκε οτην 

ελληνική Λεμεσό, «εμείς αισθανόμαστε 

Ευρωπαίοι». Ο αντιπολιτειJόμενος πολιτι-

Ντοι,ιρτοuράν, μπροστά από το σπίτι 

του οποίου πρόσφατα εξερράγη μια βόμβα, 

δηλώνει: «Είμαι Τούρκος, αλλά πρώτα απ' 
όλα είμαι Κύπριος.» 

Οι Τουρκοκύπριοι θεωροίιν τους εαυ
τούς τους πιο μορφωμένους, πιο κοσμι

κούς και πιο νομιμόφρονες από τους Τούρ

κους της Τουρκίας. Και aυτοί είναι. μου
σουλμάνοι, πολύ πιο φιλελεύθεροι 

Οι γυναίκες τους δεν καλύπτουν το κεΦάλι. 

Μια Γερμανίδα που κατοικεί στη βόρεια 

διηγήθηκε όη 

ηό.ντοτε να ιιπολογίζοιιν σε 

ιωπριaκή βοήθεια όταν τις παρενοχλούν 

από την Ανατολία. 

Κι aυτών ο αριθμός συνεχώς. 

Κατά την άποψη του ειδικο(ι σε κυπριακά 

θέματα δημοσιογράφου της 

εφημερίδας «Μιλλιέτ"" Τσιετίν Γιετκίν το 

βόρειο τμήμα του «ξαναμοι

ράζεται>'. 

Βέβαια δεν στοιχεία 

για τον αριθμό τοον εποίκων από την Τουρ
κία. Σχετικές επερωτήσεις της αντιπολί

τευσης ατη Βουλή δεν έχουν απαντηθεί 

ακόμη, λέει ο ηγέτης των Ρεμποuπλικάνων 

Οζγκιοίφ, ο aρίθμός των 'fούρκων στρα

τιωτών θεωpε[ται κρατικό μυστικό. Οι έποι

κοι έρχονται από την Τουρκία ως τουρίστες 

και παραμένουν ως φθηνό εργατικό δυνα

μικό. 

Κατό βούληση το Κόμμα Εθνικής Ενότη· 

τας που πρόσκειται ατην κυβέρνηση Ντεν

κτάς τοuς πολιτογραφεί, κι έτσι διαμορ

έντεχνα τους εκλογείς του, ισχuρί~ 
ζεται η αντιπολίτευση. 

'-


