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Στους εποίκους παραχωρούνται συνή

ΕΛΕΥΘΕΡΗ i<ΥΘΡΕΑ
-rουρκική εισβολή

νησι και βρήκαν μια

-ro

θως σπίτια και χωράφια, των οποίων οι νόμι

νέα πατρίδα στη Μ. Βρεττανία, τον Καναδό

μοι ιδιοκτήτες είναι Έλληνες που ζουν

ή την Αυστραλία.

τώρα στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο
νότιο τμήμα του νησιού.

Η φυγή τους έχει διαφοροποιήσει την
ηληθι,ισμιακή δομή ακόμα περισσότερο σε

Σίιμφωνα με την αντιπολίτευση και ο

8όρος των ντόπιων. Ακριβείς αριθμοί δεν

Ντενκτάς και οι εκλεκτοί του κόμματός του

υπάρχουν, αφού η Άγκυρα κατακρατεί τα

είχαν οικονομικά οψέλη από τον εκτοπισμό

αποτελέσματα -rης απογραφής του πληθυ

των Ελλήνων, κι έτσι είναι ενάντια σε κάθε

σμού του

διαφοροηοίηση όπως και οι μαυρογένηδες.

Ντουρτουράν.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφο
ρίες

Για το δήμαρχο του τουρκικοv τμήματος

1985, λέει ο

ζουν τώρα

Βόρεια Κύπρο,

165.000

άνθρωποι στη

απ' αυτούς τοιJλάχιστον

της πρώην πρωτεύουσας του νrjοιού Λευ

50.000

κωσίας

χρόνια από την Τουρκία κι η τάση είναι

και

Μουσταφά

αντιπολιτευόμενο
Ακκιντζί

είναι

βουλευτή

σαφές:

«Το.

κυβερνών κόμμα και οι έποικοι θεωρούν το

στάτοu~βο λύση του κυπριακού προβλή

έχουν έρθει μέσα στα περασμένα

συνεχώς ανοδική. Αν συνεχισθεί αυτή η
τάση», φοβάται ο Κύηριος Οζγκιούρ, «θά
μαστε το αργότερο σε δέκα χρόνια μειονό
τητα στην ίδια τη χώρα μας».

ματος».

ΤΟ ΜΙΞΛΛΟΝ

Ο

Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι όλο και

συμπατριώτης του

ο

Ντοuρτοuράν

είναι της γνώμης πως μόνο διεθνής πίεση

περισσότεροι τ όuρκοκύπριοι αμφισβητούν

θα

ότι θα υπάρξει ένα καλό μέλλον στη χώρα

Κύπρο από του να καταστεί τουρκική επαρ

τους. Απ' αυτούς γύρω στις

χία: «Τότε θα εξαφανιστούμε απλώς μέσα

30.000

έχουν

εγκαταλείψει μέσα στα ~ 6 χρόνια από την

μπορέσει να

προφυλάξει τη

στη θάλασσα των Ύοίφκωv."

Κuθρέα μου δεν σε ξεχνώ
Κuθρέa μου δεν σε
τα πλούσια νερά σου που

πορτοκαλιές,

μοuσσιεθκιές τζισί λεμονιές, τομάτες, τα ιφαμπιά σου
ο ποταμός γεμάτος
τους ελαιώνες μας, μεσπηλιές, μανταρινιές

τες

όλα ολόγυρα σου χίλιων ειδών λουλούδια
δεν ξεχνώ
των Πιερούδωv τα περ66λια, το 6ερκί και τις θιολέπες

λεμονανθούς και rριανταφυλιές, ολόδροσο κυλάει
κατασεφά κcιθάτζι που κάτω στο αυλάτζι
ο ποταμός τρεχάτος
περνά τον Στέφανον να πάη στον Κορώνα, κάτω που
το Σαράϊον να μπεl στο Πετσνάτζι που ούλλο μονοπάτι
ο ποταμός γεμάτος
να αλέση αλεύρι για νι::ι τρώμε μεις πουρκοιίρι τζιαι
δεν ξεχνώ
του Παπαστεφαvή την φωνrj μουρμοuριοτά να κόψη γιασεμί
rραθά για την Χρυσlδα του Jιμlου Σrαuρού την εκκλησιά

v' ανάψουμε καντήλι τζια{ κεριά για να τελέση την θεlα
λεπουρylα.

Φωτεινή Μ. Πετρiδοu

βόρεια

