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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

"Αν όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι και με

ρfδα των Τουρκοκυπρίων γίνει ποτέ αποδεκτό 

ότι στnν Κύπρο υπάρχουν δύο ισότιμοι λαοί 

τότε οι ελπίδες μας για δίκαιn λύσn του Κυ

πριακού θα εκλείψουν γιατί αυτό θα νομιμο

ποιr'Ίσει και θα μονιμοποιr'Ίσει τn διχοτόμnσn 

και θα δώσει το πράσινο φως στπν Τουρκία 

να προχωρr'Ίσει στο επόμενο στάδιο που εί

ναι n πλr'Ίρnς αφομοίωσn τnς κατεχόμενnς 
Κύπρου". 

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, n Λειτουρ
γός του Γραφείου Τύπου και Πλnροφοριώv κ. 

Ελεονώρα Γαβριnλίδn, μιλώντας πρόσφατα 

σε εκδr'Ίλωσn που οργάνωσε n Ομάδα Δρό
σnς Κυπρίων Φοιτnτών με θέμα: "Το φαινόμε

νο Τουρκικr'Ί Δnμοκρατία τnς Βόρειας Κύ

πρου". 

Είπε συγκεκριμένα: 

Το φαινόμενο "Τουρκικr'Ί Δnμοκρατία 

τnς Βόρειας Κύπρου" είναι ένα στάδιο στnν 

εξέλιξn των τουρκικών επιδιώξεων για τnν Κύ

προ. Όπως αποδεικνύεται τόσο οπό τnν μέ

χρι τώρα πολιτικr'Ί των Τούρκων, που εκφρά

ζεται και από τα έργα και τα λόγια τους, πά

γιος στόχος τnς Τουρκfας είναι n μόνιμn διχο
τόμnσn τnς Κύπρου και n αφομοίωσn των 
κατεχομένων από τnνΤουρκία. 

Στnν έκθεσn του Γκόλο Πλόζα. πρώnν 

μεσολαβnτn του ΟΗΕ για το Κυπριακό, φαίνε

ται καθαρό ότι από το '64 n τουρκικr'Ί πλευ
ρό επέμενε σε διζωνικn ομοσπονδία για τnν 

οποία ο Πλόζα έβλεπε σοβαρά μειονεκτnμα

τα και θεωρούσε ότι μόνο με αναγκαστικr'Ί 

μετακίνnσn πλnθυσμών κατά παρόβασn βα

σικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορού-

Ελεονώρα Γαβριηλίδη 

σε να επιτευχθεί και ότι θα οδnγούσε τελικά 

σε διχοτόμnσn. 

Σταδιακό μεθοδεύεται ακριβώς αυτό, n 
διχοτόμnσn, n εμπέδωσn τnς με τn δnμιουρ
γία ανεξάρτnτου "κράτους" και n αφομοίωσn 
του "κρότους" αυτού από τnν Τουρκία. Με 

τnν "ΤΔΒΚ" βρισκόμαστε στο στάδιο τnς 

εμπέδωσnς του διαχωρισμού και τnς προ

σπάθειας να πεισθεί n διεθνnς γνώμn αφε
νός ότι n "ΤΔΒΚ" είναι καθ' όλα νόμιμn και 
αφετέρου ότι είναι n Κυπριακr'Ί Δnμοκρατία 
που είναι παρόνομn και αποτέλεσμα σφετε

ρισμού των δικαιωμάτων των Τουρκοκυ

πρίων. Ο ίδιος ο ψευδοπρωθυπουργός Έρο

γλου, σύμφωνα με πλnροφορίες τnς BIRLIK 
(29.6.88) σε μr'Ίνυμό τους προς το συνέδριο 
του Τουρκικού Σοσιαλδnμοκρατικού Λαϊκιστι

κού Κόμματος, μεταξύ άλλων, αναφέρει: "Τώ

ρα. οι προσπάθειές μας κατατείνουν στnν 

εδραίωσn του δεύτερου τουρκικού κρότους, 

τnς ΤΔΒΚ. Πιστεύουμε ότι θα συνεχισθεί n συ
νεργασία και αλλnλεγγύn με τn μnτέρα πα

τρίδα και θα επιτύχουμε τον στόχο μας". 

Στο NORTH CYPRUS ALMANACK, επί
σnμο βιβλίο αναφοράς του "κρότους" που 

εκδόθnκε το 1987, αναφέρεται χαρακτnριστι
κό ότι: 'Ό τουρκοκυπριακός λαός είναι ανα

πόσπαστο μέρος του Τουρκικού έθνους". 

Επίσnς γίνεται αναφορά στους αγώνες 

των Τουρκοκυπρίων ενάντια σε "γεγονότα 

που αντιστρατεύονταν τnν εθνικn οντότnτό 

τους από το 1878 όταν οι Τουρκοκύπριοι 

αποσπάσθnκαν από τn μnτέρα πατρίδα". 

Η ανακnρυξn τnς δnθεν ανεξάρτnτnς 

"Τουρκικnς Δnμοκρατίας τnς Βόρειας Κύ-
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πρου που ομόφωνα ψnφίστnκε σαν ανεξάρ

τnτο κράτος από τn λεγόμενn Τουρκοκυ

πριακΠ "Βουλr'Ί" στις 15.11.83 είναι n συνέχεια, 
Π το "απόγειο" των aποσχιστικών ενεργειών 

που με τnν καθοδΠγnσn και οργάνωσn τnς 

Τουρκίας άρχισαν εντελώς φανερά από το 

'64, αλλά στnν ουσία από το '55. Το προnγού
μενο στάδιο, Πταν το λεγόμενο ''ομόσπονδο 

Τουρκικό κράτος τnς Κύπρου", που ανακnρύ

χθnκε στις 13.12.1975 που Πταν με τn σειρά
του n συνέχεια τnς "προσωρινΠς Τουρκοκυ
πριακΠς Διοίκnσnς" που ιδρύθnκε το '67. 
Από το '63 που άρχισε n διακοινοτικΠ διαμά
χn και n πλειονότnτα των Τ/Κ, κυρίως κάτω 

από τnν απειλΠ των nγετών τους, απομονώ

θnκαν σε θυλάκους μέχρι το '67, διοικούνταν 
από μια ΓενικΠ επιτροπΠ υπό τnν προεδρία 

του Fazil Kuchuk. 

Ο λόγος που n Τ/Κ nγεσία δίνει για τnν 
ανάγκn μετατροπΠς του ''ομόσπονδου" σε 

'Όνεξάρτnτο κράτος" είναι ότι, άνκαι το ''ομό

σπονδο κράτος" είχε όλα τα χαρακτnριστικά 

του κράτους όσον αφορά τα εσωτερικά, στο 

διεθνές επίπεδο οι Τουρκοκύπριοι παρέμει

ναν ουσιαστικά χωρίς κράτος για το λόγο ότι 

το "ομόσπονδο" κράτος δεν μπορούσε να 

ζnτΠσει διεθνΠ αναγνώρισn. Επίσnς, οι Τούρ

κοι ισχυρίζονται ότι οι Ελλnνοκύπριοι, εντε

λώς παράλογα κατά τnν άποψπ τους, θεω

ρούσαν ότι Πταν n νόμιμn κυπριακΠ κυβέρ
νnσn και προωθούσαν τον οικονομικό και πο

λιτικό αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων τους 

οποίους θεωρούσαν μειονότnτα και συγχρό

νως κατέφευγαν σε διεθνΠ βΠματα, γι' αυτό 

οι διακοινοτικές συνομιλίες δεν κατέλnξαν 

πουθενά και οι Τ/Κ δεν είχανάλλn επιλογΠ 

από το να ανακnρύξουν ανεξαρτnσία, χωρίς 

όμως να αποκλείουν τελικΠ επανένωσn το 

νnσιού από ομοσπονδιακό καθεστώς. 

Το επιχείρnμα αυτό αποδεικνύει περισ

σότερα από τnν δr'Ίθεν ανάγκn για ανακΠρυ-
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ξn κράτους. Καθιστά σαφέστατους τους 

τουρκικούς στόχους και το ρόλο nου καλεί

ται να παίξει n ''τ ΔΒΚ" για τnν επίτευξΠ τους. 

Με τυχόν αναγνώρισn του "κράτους" στnν 

Κύπρο παύει να υφίσταται n νόμιμn Δnμο
κρατία τnς Κύπρου που αυτΠ τn στιγμΠ ανα

γνωρίζεται διεθνώς και n απαίτnσn για επα
νένωσn του κυπριακού κράτους παύει να εί

ναι απόλυτα κατανοnτΠ, φυσικΠ, αυτονόnτn. 

Επαφίεται πια στnν εκλογΠ των δύο καθ' όλα 

ισότιμων "κρατών" αν θα έρθουν σε κάποια 

συμφωνία για ομοσπονδία Π συνομοσπονδία 

και n διαπραγμάτευσn για τον συνεταιρισμό 
ξεκινά με τα ίδια δεδομένα και για τους δύο, 

είναι σαν να μnν υπnρξε ποτέ ενωμένο και 

νόμιμο κράτος, εισβολι'Ί, κατοχΠ, προσφυγο

ποίnσn. Παραγράφονται όλα. Αυτός είναι ο 

σκοπός για τον οποίο ανακnρύχθnκε ανε

ξαρτπσία στα κατεχόμενα. 

2. Αντιδράσεις για την ανακήρυξη και 
τα επακόλουθά της. 

Σ' αντίθεσn με τα προnγούμενα στάδια 

τnς προγραμματισμένnς και μεθοδικΠς από

σχισπς μέρους τnς ΚυπριακΠς Δnμοκρατίας 

από το υπόλοιπο, n ανακnρυξn τnς ''τΔΒΚ" 
αντιμετωπίσθnκεμε θύελλα διαμαρτυριών 

παγκόσμια και τnν ακολούθnσαν εντονότα

τες διαμαρτυρίες στο εσωτερικό, κυρίως σε 

σχέσn με το νέο "σύνταγμα" που n ανακnρυ
ξn κατέστnσε κατά τους "κυβερνώντες" ανα

γκαίο, αλλά που κατά τnν άποψn τnς 'Όντι

πολίτευσnς", κυρίως του ΔΤΚ και ΚΚΑ δεν 

nταν αναγκαίο, αλλά nταν δυνnτικά επικίν

δυνο για τις ελευθερίες τnς Τ/Κ κοινότnτας. 

Το Δnμοκρατικό Τούρκικο Κόμμα του 

Οζκέρ Οζκιούρ και το Κοινοτικοαπελευθερω

τικό, τότε υπό τον Αλπάυ Ντουρτουράν, αντέ

δρασαν έντονα στnν ανακΠρυξn κράτους 

καισ τnν αρχn τουλάχιστον διαδόθnκε ότι ψπ

φισαν υπέρ τnς ανακnρυξnς υπό απειλr'Ί. 



Το ΔΤΚ περισσότερο από το ΚΚΑ r'naν 

ανέκαθεν εναντίον τnς ανακr'φυξnς κρό

τους. Ενώ ο πρώnv αρχnγός του ΚΚΑ Ντουρ

τουρόν, για παράδειγμα, όταν συζnτιόταν n 
πιθανότnτα ανακr'φυξnς. έβλεπε πρακτικές 

δυσκολίες σε αντίθεσn με δυσκολίες αρχnς. 

b Οζκιούρ nταν πάντα αντίθετος για πολιτι
κούς και όχι απλό για πρακτικούς λόγους και 

σε αντίδρασn τnς ίσnς και προς τnν όποψn 

του Ντουρτουρόν, δnλωσε ότι υποστnριζε 

τnν ανεξαρτnσία, το αδέσμευτο και τnν εδα

φικn ακεραιότnτα τnς Κύπρου. 

Παρόλα αυτό, το ΔΤΚ όπως και όλα τα 

άλλα κόμματα ψnφισε υπέρ τnς ανακnρυ

ξnς στις 15.11.83. Διαδόθnκε δε ευρέως ότι ο 
Οζκιούρ απειλrlθnκε με θάνατο αν δεν συ

νεργαζόταν. Σχετικό ισχυρισμό προβάλλει και 

ο Christopher Price στο NEW STATESMAN 
(27.1.84). Όποια και νάνοι n αλrlθεια, σταδια
κό έγινε εμφανές ότι ο Οζκιούρ και το κόμμα 

του καθώς και ο Ντουρτουρόν και το ΚΚΑ 

δεν nταν καθόλου ευτυχείς για τα γεγονότα 

που ακολούθnσαν τnν ανακnρυξn. 

Τα δύο κόμματα, συνnθως με κοινές 

ανακοινώσεις. κατnγορούσαν τον Ντενκτάς 

ότι χρnσιμοποιούσε τnν 'Όνεξαρτnσfα" για να 

ανατρέψει τnν ισορροπία των πολιτικών δυ

νάμεων στα κατεχόμενα προς όφελός του 

και για να δικαιούται επανεκλογn στο αξίωμα 

του Προέδρου βάσει του νέου "συντάγμα

τος". 

Χαρακτnριστικn ανακοίνωσn του ΔΤΚ 

που δnμοσιεύθnκε στnν ORTAM (11.12.83) 
τονίζει ότι n ανακnρυξn τnς "ΤΔΒΚ" έγινε για 
να επιτευχθούν δικτατορικοί σκοποί και για 

να δοθεί n ευκαιρια στον Ντενκτάς να δn
μιουργnσει ένα "αυταρχικό προεδρικό καθε

στώς", να πετύχει τnν κόμψn των πολιτικών 

ελευθεριών και να ξεπουλrlσει τn "χώρα' σε 

πολυεθνικές εταιρείες. 
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Άνκαι. όπως είδαμε οι δnλώσεις του 

Δ ΤΚ για τους κινδύνους που προκύπτουν από 

τnν ανακnρυξn συχνά ταυτίζονται με δnλώ

σεις του ΚΚΑ για το ίδιο θέμα, φαίνεται ότι n 
απαρέσκεια και απογοnτευσn του ΔΤΚ σχετι

κά με τnν ανακnρυξn έχει βαθύτερες ρίζες 

από αυτn του ΚΚΑ Η όποψn αυτn βασίζεται 

στο γεγονός ότι, ενώ το ΚΚΑ μετά τnν ανακn

ρυξn αντιτίθεται στις δικτατορικές κινnσεις 

του Ντενκτάς που αποσκοπούν στnν ενίσχυ

σn τnς δικnς του θέσnς και σrον περιορισμό 

τnς ελευθερίας του λαού τάσσεται ανεπιφύ

λακτα υπέρ τnς ενίσχυσnς τnς "ανεξαρτn

σίας" ώστε αυτn να καταστεί πραγματικn και 

όχι μόνο κατά όνομα ανεξαρτnσία. 

Το ΔΤΚ από τnν άλλn αντιτίθεται ιδεο

λογικά στnν "ανεξαρτnσία" και όποιοι και νά

νοι οι λόγοι για τους οποίους ψnφισε υπέρ. 

δεν nταν αρκετό σοβαροί n μόνιμοι για να 
πείσουν τον Οζκιούρ, n άλλους aξιωματού
χους του κόμματος να κάνουν δnλώσεις 

υπέρ τnς ενίσχυσnς τnς "ανεξαρτnσίας" n 
υπέρ των προσπαθειών για αναγνώρισn του 

ψευδοκράτους. διεθνώς. Για τον Οζκιούρ πε

ρισσότερο παρά για τους άλλους πολιτικούς 

αρχnγούς του ψευδοκράτους ο τελικός σκο

πός είναι n επανένωσn τnς Κύπρου κάτω 
από ομοσπονδιακό σύστnμα και έτσι n απο
σχιστικn ενέργεια τnν οποία, για κάποιους λό

γους ψnφισε το 1983 το ΔΤΚ. πρέπει σε μεγά
λο βαθμό να τους ενοχλεί, ιδιαίτερα με τnν 

σαφn πια εξέλιξn των πραγμάτων προς πΜ

ρn αφομοίωσn των κατεχομένων από τnν 

Τουρκία. 

Με εξαίρεσn μόνο το σόλο για το ανε

λείJθερο "σύνταγμα" στις αρχές του '84 που 
ανrlλθε στα ίδια επίπεδα. n μεγαλύτερn και 
σίγουρα πλατύτερn αντίδρασn του πολιτικού 

κόσμου στα κατεχόμενα. συγκεντρώθnκε γύ

ρω από το οικονομικό σχέδιο που ο Οζάλ 

επέβαλε στnν '"τΔΒΚ" και το σχετικό "πρωτό-
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κολλο" που ουσιαστικό ενοποίnσε τnν οικονο

μία τnς 'ΊΔΒΚ" με αυτn τnς Τουρκίας με κα

ταστροφικές συνέπειες στnν οικονομία, αλλό 

και με πολιηκό συνακόλουθα. 

Η πολιτικn και οικονομικn αφομοίωσn 

με τnν Τουρκία, όπως κάταγγέλλεται από όλα 

τα κόμματα τnς αντιπολίτευσnς, προχωρεί 

ραγδαία και n "δr"ιθεν ανεξαρτnσία" παραμέ
νει νεκρό γρόμμα. Για όλα τα κόμματα πλnν 

του κόμματος τnς λλλnλεγγύnς, των εποίκων 

και του κυβερνώντος Κόμματος Εθνικnς Ενό

τnτας, αυτό είναι μια εντελώς απαρόδεκτn 

εξέλιξn γι' όλλους, γιατί αντιβαίνει προς τnν 

ιδέα τnς πραγματικnς ανεξαρτnσίας, τnν 

οποία επιδιώκουν, όπως για παρόδειγμα για 

το ΚΚΑ και για το ΔΤΚ γιατί αντιβαίνει προς 

τnν ομοσπονδιακn λύσn του προβλr"ιματος. 

Επίσnς, όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι n 
αφομοίωσn έχει καταστροφικό αποτελέσμα

τα, τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό 

επίπεδο. 

3. Τα κόμματα 

Τα κόμματα που αντιπροσωπεύονται 

στnν λεγόμενn 'Έθνοσυνέλευσn" είναι τα 

ακόλουθα:-

1. Τό Κόμμα Εθνικής Ενότητας του 

Ντενκτός-Έρογλου με 25 έδρες στn "Βουλr"ι" 
που είναι δεξιό κόμμα και υπέρ τnς αφο

μοίωσnς με τnν Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. 

Το Κόμμα Εθνικnς Ενότnτας ευθύνεται σε αρ

κετό μεγόλο βαθμό για τnν εισροn των χιλιό

δων εποίκων στα κατεχόμενα, τις ψnφους 

των οποίων τουλόχιστον κατό τα πρώτα χρό

νια, έπαιρνε εξ ολοκλr"ιρου και τώρα συνεχί

ζει να παίρνει σε σnμαντικό βαθμό. 

Το ΚΕΕ είναι επίσnς ο αρχιτέκτονας τnς 

"ανεξαρτnσίας" τnς ''τΔΒΚ", τnν οποία εμφα

νέστατα δεν θεωρεί εμπόδιο στnν ενοποίnσn 

με τnν Τουρκία, αφού μετό τnν ανακnρυξn, 

το καταστατικό του κόμματος τροποποιnθn-

38 

κε ως εξnς: "Τοποθετεί υπερόνω όλων τnν 

εξυπnρέτnσn των κοινοτικών και εθνικών 

συμφερόντων του Τ/Κ λαού και του τουρκι

κού έθνους του οποίου ο Τ/Κ λαός αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος". 

Οι θέσεις του κόμματος στο κυπριακό 

είναι ταυτόσnμες με τις θέσεις Ντενκτός. Δn

λαδn στnν ουσία συνομοσπονδία, αλλό κατ' 

όνομα χαλαρn ομοσπονδία μια διζωνικn, δι

κοινοτικπ ομοσπονδία που θα βασίζεται πό

νω στnν αρχn τnς πολιτικnς ισότnτας των 

δύο, όπως λέγει, "λαών" και αποτελεσματικές 

εγγυnσεις τnς Τουρκίας. 

2. Το Δημοκρατικό Τουρκικό Κόμμα 
του Οζκέρ Οζκιούρ με 12 έδρες στn "Βουλr"ι", 
που είναι αριστερό κόμμα, αντιτίθεται στnν 

αφομοίωσn των κατεχομένων από τnν Τουρ

κία, τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτι

κούς λόγους καθώς στn συνεχιζόμενn εισ

ροn εποίκων, τnν οποία θεωρεί μεταξύ όλ

λων μέθοδο καταπίεσπς τnς πολιτικnς βού

λnσnς των Τουρκοκυπρίων από μέρους τnς 

Τουρκίας. 

Για τπν ανακnρυξπ όπωc; είδαμε, το 

ΔΤΚ δεν υπnρξε ποτέ ενθουσιώδες και στn 

συνέχεια θεωρεί όη τα επακόλουθα επιβε

βαίωσαν τους χειρότερους φόβους του. 

Στο κυπριακό το ΔΤΚ επιθυμεί να δει 

λύσn ομοσπονδίας. υποστnρίζει τις πρωτο

βουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, 

υποστnρίζει τnν προσέγγισn μεταξύ των δύο 

κοινοτrπων, αλλό όπως και όλα τα όλλα Τ/Κ 

κόμματα βλέπει τnν πολιτικn ισότnτα μεταξύ 

Τουρκοκυπρίων-Ελλnνοκυπρίων σαν βόσn 

τnς ομοσπονδίας. 

3. Το Κοινοτικό Απελευθερωτικό Κόμ· 
μα με αρχnγό τον Μουσταφό Ακιντζί με 10 
έδρες στn "Βουλr"ι", είναι κέντρο-δεξιό κόμμα, 

όπως είδαμε είναι υπέρ τnς ανεξαρτnσίας, 

ως θέμα αρχnς, αλλό εκφρόζει έντονες ανn-



συχfες για τnν εξέλιξn των πραγμάτων μετά 

τnν ανακι'φι.jξn που οδnγούν, όχι σε πραγμα

τικn ανεξαρτnσfα, αλλό σε nλrlρn αφομοfω

σn των κατεχομένων από τnν Τουρκfα. Για το 

Κυπριακό υποστnρfζει διζωνικι\ δικοινοτικn 

ομοσπονδία και ότι, για να υπάρξει τέτοια λύ

σn, πρέπει n "τΔΒΚ" να εξασφαλfσει τnν κυ
ριαρχία τnς, να σταθεροποιnθεf n δnμοκρα
τία και να επιδιωχθεί n αναγνώρισn του ψευ
δοκρότους, n οποfα, κατό τnν όποψn του 
ΚΚΑ, μάλλον θα βοnθnσει στnν εξεύρεσn λύ

σnς παρά θα δυσχερόνει τnν κατόστασn. 

4. Κόμμα της Αναγέννησης με έδρα 

στn "ΒουλrΊ". Το Κόμμα τnς Αναγέννnσnς εί

ναι το συνοθύλευμα όλων των μικρών κομ

μάτων που fδρυσαν κατά καιρούς οι έποικοι 

και που έγινε πραγματικότnτα με τnν παρέμ

βασn του Τούρκου "Πρέσβn", που τότε nταν 

ο Ινόλ Μπατού, τον Ιανουάριο του '84. Μέχρι 
τις εκλογές του Απρfλn για ανόδειξn αρχn

γού, ο αρχnγός του Κ.Α. nταν ο Αυτότς Μπε

σιεσλέρ, που τώρα έχει αποχωρnσει από το 

κόμμα μαζί με άλλους 2 "Βουλευτές" και έγι
ναν ανεξόρτnτοι. Ο νέος αρχnγός του κόμ· 

ματος είναι ο Ορχάν Ουτσόκ. 

Το Κόμμα υποmηρfζει τnv ''τΔΒΚ". Για 

τις απόψεις του στο κυπριακό, αυτές, για ευ

νόnτους λόγους είναι ταυτόσnμες με τις 

απόψεις τnς Άγκυρας. 

Ένα Κόμμα που αξίζει να αναφερθεί. 

αν και δεν αντιπροσωπεύεται στn "Βουλn", εί

ναι το Προοδευτικό Λαίκό Κόμμα του οποίου, 

τυπικό προϊσταται προεδρείο, αλλά του 

οποίου στnν ουσfα συναρχnγοί είναι ο Ιρσέν 

Κουτσούκ (πρώnν αρχnγός του Κόμματος 

κοινοτικnς Προόδου) και ο Ισμέτ Κοτόκ (πρώ

nν αρχnγός του Δnμοκρατικού Λαϊκού Κόμ

ματος" που συγχωνεύθnκαν το '86 για να δn
μιουργnσουν το Προοδευτικό Λαϊκό Κόμμα 

που, όπως και τα δύο κόμματα από τα οποία 
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προnλθε εfναι ακροδεξιό. Ο ΠΛΚ είναι υπέρ

μαχος τnς "τΔΒΚ'' και αντιτfθεται έντονα στις 

πρωτοβουλίες Κουεγιόρ, που θεωρεί ότι 

απαιτούν πολλές παραχωρnσεις από το 

"κρότος". Επfσnς αντιπολrτεύεται έντονα το 

ΚΕΕ για τnν πολιτικn αφομοfωσn με τnν Τουρ

κία και ασκεί σφοδρn κριτικn εναντfον τnς οι

κονομικnς πολιτικnς του Οζάλ που κατά τnν 

όποψn του επnρεόζει με καταστροφικό τρό

πο τα κατεχόμενα. 

5. Το "Σύνταγμα" 

Από το δnμοψnφισμα που έγινε για τnν 

έγκρισn του "Συντάγματος" τnς ''τ ΔΒΚ" φόνn

κε ότι το 1/3 των ψnφοφόρων nταν αντίθετοι 
με αυτό. Αν δε λάβουμε υπόψn ότι οι μισοί 

περίπου ψnφοφόροι είναι έποικοι από τnν 

Τουρκία είναι καθαρό πως n μάζα των Τουρ
κοκυπρίων απέρριψε το "Σύνταγμα". 

Σύμφωνα με συχνές παρατnρnσεις 

του ΔΤΚ, αλλά και όπως σαφώς εξάγεται 

ακόμα και από επιφανειακn μελέτn του κει

μένου του "Συντάγματος" το σίJνταγμα τnς 

"ΤΔΒΚ" είναι πάνω κάτω ένα αντίγραφο του 

ανελεύθερου και αντιδnμοκρατικού συντάγ

ματος τnς Τουρκίας. Ενδεικτικό μόνο αναφέ

ρω ότι το σύνταγμα επιτρέπει τn θανατικn 

ποινn και προβλέπει σnμαντικό περιορισμό 

των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών 

που μπορούν, για παράδειγμα, να δικασθούν 

σε στρατωτικά δικαστnρια, μια και σύμφωνα 

με το προσωρινό 10ο άρθρο του "Συντάγμα

τος" υπεύθυνες για τnν εσωτερικn και εξωτε

ρικn ασφάλεια τnς χώρας είναι οι στρατιωτι

κές αρχές που έρχονται από τnν Τουρκία. Η 

διευθέτnσn αυτn καθιστά τnν Τουρκοκυπρια

κn "αστυνομία" υπόλογn στον Τούρκο στρα

τιωτικό διοικnτn. 

Στο "Σύνταγμα" τονίζεται ότι ο ''τουρκο

κυπριακός λαός" είναι αναπόσπαστο μέρος 

του "μεγάλου τουρκικού έθνους" και n εισα-
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γωγrι στnν οποία προβάλλεται αυτn n θέσn
και αναφέρεται με το γνωστό τρόπο στους 

"αγώνες" των Τουρκοκυπρίων ενάντια στnν 

Ελλnνοκυπριακn καταπίεσn αποτελεί, σύμ

φωνα με το όρθρο 163, μέρος του "συντάγ
ματος που περιέχει 164 άρθρα και 12 μετα
βατικό άρθρα. Το "σύνταγμα• του ''ομόσπον

δου κρότους" απετέλεσε σε κάποιο βαθμό 

που περιλαμβάνει το ''σύνταγμα τnς ΤΔΒΚ'' το 

καθιστούν πολύ πιο αντιδnμοκρατικό και ανε

λεύθερο. 

Το "σύνταγμα" προβλέπει πολίτευμα 

κοινοβουλευτικnς δnμοκρατίας, στnν οποία 

n νομοθετικn εξουσία ασκείται από τn "Συνέ
λευσn" που αποτελείται από 50 μέλn. Οι 

"βουλευτικές εκλογές" γίνονται κάθε πενταε

τία. 

Ο "Πρόεδρος" τnς ''τΔΒΚ" εκλέγεται 

επίσnς για περίοδο 5 χρόνων και βάσει του 
"συντάγματος" πρέπει να είναι κυπριακnς κα

ταγωγnς και να έχει ζnσει για τουλάχιστον 5 
χρόνια στnν ''τ ΔΒΚ". 

Ο "Πρόεδρος" διορίζει τον "Πρωθυ

πουργό" από τn "Βουλιl" και τους "Υπουρ

γούς" με τr1ν ένδειξπ του "Πρωθυnοργού". 

Το "σύνταγμα" προβλέπει επίσnς ότι σε 

περίπτωσn εκτάκτου ανάγκnς το "Υπουργικό 

Συμβούλιο" υπό τnν προεδρία του "Προέ

δρου τnς Δnμοκρατίας" μπορεί να κυβερνά 

με διατάγματα που θα έχουν ισχύ νόμου και 

μερικό άρθρα του "Συντάγματος" μπορούν 

να ανασταλούν. 

Το "Υπουργικό Συμβούλιο", βάσει του 

"συντάγματος", αποτελείται από τον "Πρωθυ

πουργό" και τους "υπουργούς", ο "Πρωθυ

πουργός" πρέπει να είναι "βουλευτnς", οι 

"Υπουργοr• μπορεί να μnν είναι. Ο αριθμός 

των "υπουργείων" δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα 10. Κάθε νέα "κυβέρνnσn" πρέπει να εξα
σφαλίζει ψnφο εμπιστοσύνnς προτού εγκα-
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τασταθεί. 

Η δικαστικn εξουσία ασκείται από 

ανεξόρτιπα "δικαστnρια", το ανώτατο από 

τα οποία ονομάζεται "Ανώτατο Δικαστnριο" 

και αποτελείται από "πρόεδρο" και 7 δικα
στές. Όταν δικάζει ως "συνταγματικό δικα

στnριο" αποτελείται από 5 δικαστές συμπερι
λαμβανομένου του Προέδρου. 

Καταλιlγοντας, θα μπορούσε να πει 

κανείς για το ''σύνταγμα" ότι περιέχει μερικό 

στοιχεία κοινοβουλευτικού συστnματος και 

μερικό του προεδρικού συστnματος. 

Ένα ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό σn

μείο είναι ότι το σύνταγμα τnς ''τΔΒΚ" δεν 

αναφέρεται καθόλου στn δnμιουργία ομο

σπονδίας στnν Κύπρο, πράγμα για το οποίο 

έχει εντονότατα επικριθεί από το ΔΤΚ. Τέτοια 

αναφορά υπnρχε στο προnγούμενο ''σύνταγ

μα" και είναι σnμαντικn n παρόλειψn τnς 
ιδιαίτερα όταν τn δούμε σε συνόρτnσn με 

τις σαφέστατες και αρκετά συχνές δnλώσεις 

των αρχόντων τnς ''τΔΒΚ'', ότι το "Κρότος" 

στοχεύει σ' ενοποίnσn με τnνΤουρκία σ' όλα 

τα επίπεδα και σε συνόρτnσn με νομικό και 

πολιτικά μέτρα με τα οποία προωθείται n 
ενοποίnσn αυτn, όπως π.χ. n υπογραφn πρω
τοκόλλου τον Δεκέμβρn 1986 που καθιστού
σε τnν οικονομία των κατεχομένων προέκτα

σn τnς οικονομίας τnς Τουρκίας και τnν κα

τοπινn συμφωνία περί εργατικού δυναμικού 

που όπως σύσσωμn n αντιπολίτευσn κατέ
στnσε σαφές με τις εντονότατες διαμαρτυ

ρίες τnς, στnν ουσία αποσκοπούσε στn νομι

μοποίnσn τnς παρουσίας των εποf:ι.ωv. 

6. Οικονομία και ξένη βοήθεια 

Η οικονομία τnς ''τΔΒΚ'' σnμερα, παρό

λn τn σnμαντικn ξένn βοnθεια που παίρνει 

παρουσιάζει τα συμπτώματα υπανάπτυξnς 

που παρουσίαζε n οικονομία τnς Κύπρου 

αμέσως μετά τnν ανεξαρτnσία. Η τουρκοκυ-



πριακn οικονομία βασίζεται κυρίως στπ γε

ωργία και πολύ λίγο στn βιομnχανία. Το εμπό

ριο και ο δnμόσιος τομέας είναι οι μεγαλύτε

ροι τομείς, ενώ οι επενδύσεις όπως φαίνεται 

κυρίως από το χαμnλό ποσοστό οικοδομικών 

κατασκευών βρίσκονται σε πολύ χαμnλό επί

πεδα. 

Οι κύριοι λόγοι για τn δυσπραγία τπς 

ΤΚ οικονομίας σε συντομία είναι: ''Αδυναμίες 

στn δομn τnς, το πολύ μικρό μέγεθος τnς 

και n εξόρτπσn τnς από τnν τουρκικn οικονο
μία. Αυτό δnμιουργούν προβλrlματα όπως 

ψnλός πλnθωρισμός, πολυδάπανn "δnμόσια 

υπnρεσία" και γενικό "διοίκnσn", δnμοσιονο

μικό έλλειμμα που καλύπτεται μόνο από ξέ

νπ βοnθεια, χαμnλό ρυθμό ανόπτυξnς, έλλει

ψn επενδύσεων, μεγόλn ανεργία, εξόρτnσn 

από τn βοnθεια από τπν Τουρκία και τnν Κυ

πριακn Δnμοκρατία. Το κυριότερο πρόβλnμα 

όμως fσως να είναι ότι οι προοπτικές ανό

πτυξnς είναι περιορισμένες λόγω των αδυνα

μιών στn δομn τnς οικονομίας και το μικρό 

μέγεθος τnς οικονομίας, που όσον αφορά 

τnν παραγωγn είναι μόνο το 1/10 τnς ελλn
νοκυπριακnς οικονομίας. 

Η τουρκικn όποψn για τους λόγους 

που n ΤΚ οικονομία δυσπραγεί είναι ότι τα 

προβλrlματα οφείλονται στον οικονομικό και 

πολιτικό αποκλεισμό από τους ΕΚ, οι οποίοι 

παίρνουν όλπ τnν ξένn βοnθεια που απο

στέλλεται στnν Κύπρο και δεν δίνουν στους 

τκ ΤΟ μερίδιο που τους αναλογεί. Οι ισχυρι

σμοί αυτοί δεν ευσταθούν, αλλά από μελέ

τες του Γραφείου Προγραμματισμού τnς Δn

μοκρατίας και άλλες πnγές προκύπτει ότι: 

Κατά κεφαλrl οι Τουρκοκύπριοι από το 74-84 
πnραν περισσότερn βοnθεια από ότι οι Ελλn

νοκύπριοι. Συγκεκριμένα, 1,298 Λκ έναντι 778 
Λκ που πnραν κατά κεφαλrl οι ΕΚ. Ενδιαφέ

ρον είναι όΤΙ στn βcnθεια που παίρνουν ΟΙ ΤΚ 

συμπεριλαμβάνεται και ο nλεκτρισμός που 
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παίρνουν δωρεάν από τnν Κυπριακn Δnμο

κρατία επίσnς, ότι n περισσότερn από τn 
βοnθεια που παίρνουν οι Τουρκοκύπριοι είναι 

υπό μορφn δωρεάς n δωρεάν υπnρεσιών 
ενώ n περισσότερn από τn βοnθεια που 

παίρνουν οι ελεύθερες περιοχές είναι υπό 

μορφn δανείων που πρέπει να αποπλnρω

θούν. 

Έτσι δεν μπορεί να λεχθεί ότι ο λόγος 

για τnν κακn κατόστασn τnς ΤΚ οικονομίας εί

ναι ο οικονομικός αποκλεισμός και n έλλειψn 
οικονομικnς βοnθειας. Οι πραγματικοί λόγοι 

για τnν πραγματικό κακn αυτn κατόστασn, 

αν θέλουμε να επεκταθούμε λίγο, είναι: 

1) Η αυτοαπομόνωσn τnς ΤΚ οικονο
μίας που αναγκαστικό τnν καθιστό πολύ μι

κρn για να είναι πραγματικό βιώσιμn. 

2) Η καταστροφr'1 τnς οικονομικnς 

δραστnριότnτας με τον εκτοπισμό των ΕΚ το 

'74 που αν υποθέσουμε ότι "αντικαταστόθn
καν" κατά κάποιο τρόπο από τις 45,000 ΤΚ 
που έφυγαν από τις ελεύθερες περιοχές και 

πnγαν στα κατεχόμενα δεν αντικαταστόθn

καν επαρκώς ούτε αριθμnτικά ούτε και ποιο

τικά μια και οι περισσότεροι δεν rπαν σε θέ

σn σύμφωνα με σχόλιο τnς Διεθνούς Τράπε

ζας να χειριστούν τπ σχετικά εξελιγμένn οικο

νομικn υποδομn πουάφnσαν οι ΕΚ. 

3) Οι λεnλασίες των ΕΚ περιουσιών που 
οδnγnσαν μεταξύ άλλων και στnν καταστρο

φιl πολλών πορτοκαλλεώνων λόγω του ότι 

κλάπnκαν n καταστρόφnκαν τα συστnματα 
με τα οποία ποτίζονταν, n καταστροφn κτι
ρίων, εργοστασίων κλπ. 

4) Η πολυέξοδn "δnμόσια υπnρεσία" 
που σύμφωνα με έκθεσn τnς Διεθνούς ~ ρό

πεζας στοιχίζει περισσότερο απ' ότι επιτρέ

πει n ΤΚ οικονομία. 

5) Η χρnσιμοποίnσn τnς τουρκικnς 
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βοnθειας όχι μόνο για επενδύσεις αλλά και 

για καταναλωτικές δαπάνες, πράγμα ενδει

κτικό τπς έλλειψπς αποταμfευσπς και τουμε

γόλου βαθμού εξόρτnσπς από τπν τουρκικn 

βοnθεια. 

6) Η ενοποfπσπ τπς ΤΚ οικονομίας με 
τπν οικονομία τπς Τουρκίας και λόγω του 

ίδιου νομίσματος και μέσω του πρωτοκόλλου 

τπς 5 Δεκεμβρίου, 1986 που είχαν σαν απο
τέλεσμα τπν αύξπσπ του πλπθωρισμού, τπν 

αστάθεια του νομίσματος, έλλειψπ ξένου συ

ναλλάγματος και περιορισμούς στπν εισαγω

γn από χώρες εκτός τnς Τουρκίας, τπν αυξπ

μένπ ανεργία λόγω τπς εισροnς Τούρκων 

εποίκων κατά χιλιάδες στα κατεχόμενα οι 

οποίοι πρέπει να προσθέσουμε δεν διαθέ

τουν τις δεξιότπτες που απαιτεί π ΤΚ οικονο

μία. 

7. Η ύπαρξπ πολλών δπμοσίων εται

ρειών n οργανισμών όπως π.χ. Sanayii 
Holding, Sypfruνex, Enkaf των οποίων το κό
στος λειτουργίας είναι δυσβάσταχτο για τπν 

ΤΚ οικονομία ιδίως όταν το δούμε σε συνάρ

τπσπ με το καθόλου ευκαταφρόνnτο κόστος 

λειτουργίας τnς "κρατικnς μnχανr1ς". Η 

ι)napξn των εταιρειών αυτών δuσχεραίvcι 

τnν ανάπτυξn του ιδιωτικού τομέα σε συvθn

κες ελεύθερπς οικονομίας και πέρα aπ· αυτό 

οι ίδιες δεν είναι αρκετό αποδοτικές. 

8. Ο οικονομικός προγραμματισμός 

του "κρότους" είναι ανεπαρκnς. 

9. Η έλλειψπ ξένου συναλλάγματος, 

που όπως αναφέραμε πιο πάνω είναι απόρ

ροια άλλων προβλπμότων όπως τnς εξόρτπ

σπς τπς ΤΚ οικονομίας από τnν τουρκικn οι

κονομία. 

Η φτωχn απόδοσn τπς ΤΚ οικονομίας 

οφείλεται λοιπόν σε αδυναμίες στπ δομn 

τπς, στις υπαρκτές και αναπόφευκτες αδυ-· 

ναμίες μιας τόσο μικρnς οικονομίας και στο 
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χαμπλό επίπεδο οικονομικnς γνώσπς και ορ

γόνωσπς των "αρχών τπς ΤΔΒΚ". Γι' αυτούς 

τους λόγους και παρόλο που π κατεχόμενn 

περιοχn τnς Κύπρου έχει περισσότερες 

πλουτοπαραγωγικές ππγές απ' ότι οι ελεύθε

ρες περιοχές, π τκ οικονομία σε σύγκρισπ με 

τπν ΕΚ οικονομία, δυσπραγεί. 

7. Βοήθεια που παίρνει η ΤΚ κοινότητα 
ή στην ουσία η ''Υ ΔΒΚ" 

Επίσπς από μελέτπ του Γραφείου Προ

γραμματισμού προκύπτει ότι: 

1. Οι ΤΚ παίρνουν βοnθεια από τπν Κυ
βέρνnσn τπς Δnμοκρατίας υπό μορφn πα

ροχnς υππρεσιών και δωρεάν nλεκτρισμού. 

Μέχρι το '85 το ποσό που στοίχισε παροχr'ι 

δωρεάν πλεκτριομού στους ΤΚ nταν 73 εκ. λί
ρες Κύπρου. Επίσπς παρέχεται επιχορπγπμέ

νο υγραέριο και το νερό για τnν κατεχόμεvn 

Αμμόχωστο και Λευκωσία υφίσταται τπν κα

τόλλπλπ επεξεργασια και διατίθεται από τπ 

Δnμοκρατία. 

2. Οι ΤΚ παίρνουν σπμαντικn οικονομικn 
βοnθεια από τnν Τουρκία και στnν Υπότπ Αρ

μοστεία για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ. Μό

νο στπv περίοδο 74-84 n ξέvn βοnθεια που 
πnραν οι τκ σύμφωνα με τον ΤΚ τύπο και τπ 

Διεθνn Τράπεζα nταν 95.6 εκ. ΛΚ, αν δε προ
στεθεί σ' αυτό το ποσό και τα 73 εκ. ΛΚ που 
πnραν υπό μορφn δωρεάν nλεκτρικού ρεύ

ματος από τους ΕΚ τότε φαίνεται ότι ΟΙ τκ πn

ραν βοnθεια 176 εκ. ΛΚ στπv περίοδο αυτr'1. 
Από το μέρος τnς βοrΊθειας που δίνουν στnv 

Κύπρο σαν σύνολο οι ΗΠΑ μέσω τπς Υπότπς 

Αρμοστείας για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, 

αξίζει να σnμειωθεί, ότι οι ΤΚ παίρνουν το 

19% ποσοστό ελαφρά ψπλότερο τπς πλπθυ
σμιακrΊς τους αναλογίας. 

Στπν πιο πάνω βοrΊθεια που παίρνουν 

οι ΤΚ πρέπει να προστεθεί και n βοnθεια τπν 
οποία π ΚυπριακrΊ Κυβέρνπσn διευθετεί να 
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ΠQ(pνουν μέσω διεθνcίΝ οργανισμών και ξέ

νων κρατών που καλύπτει κυρfως βοι'Ίθεια 

για σχολεία νοσοκομεfα, ιατρικό και κτnνια

τρικό θέματα, υποτροφίες κλπ. 

Επίσnς δάνεια που παρέχονται στnν 

Κυπριακι'Ί Κυβέρνnσn για αναπτυξιακό έργα 

προς όφελος και των δυο κοινοτι'Ίτων απο

πλnρώνονται μόνο από τους ΕΚ μια και οι ΤΚ 

αρνούνται να συμβάλουν στnν αποπλnρωμι'Ί 

με όμεσο ι'Ί έμμεσο τρόπο. Τέτοια δάνεια κα

λύπτουν για τnν επέκτασn τnς παροχι'Ίς 

nλεκτρικού ρεύματος και νερού αποχευτευτι

κού έργου. 

8. Τουρισμός 

Παρόλες τις εντονότατες προσπάθειες 

του "κρότους" για τουριστικι'Ί προβολn και τn 

βοι'Ίθεια τnς Τουρκfας για το σκοπό αυτό κα

θώς και πολλών ξένων τουριστικών οργανι

σμών ο τουρισμός στα κατεχόμενα δεν είναι 

καθόλου ικανοποιnτικός. Οι κύριοι λόγοι, αν 

και n ΤΚ nγεσία ψέγει και πόλι τον δι'Ίθεν οικο
νομικό αποκλεισμό τπς ''τΔΒΚ'' από τους ΕΚ, 

είναι από τn μια n έλλειψn απευθείας πτι'Ίσε
ωv από τnν Ευρώπn στα κατεχόμενα και n 
μειωμένn ζι'Ίτnσn λόγω τnς κακιΊς οργόνω

σnς, τnς έλλειψnς κατάλλπλnς uποδομnς, 

του κακού συντονισμού πτι'Ίσεων από και 

προς τnν Ευρώπn μέσω Τουρκίας, ώστε να 

παρατnρείται σοβαρότατο πρόβλnμα με τις 

πτι'Ίσεις από τουρκικό αεροδρόμια. Επfσnς, n 
αδυναμία τnς "Κυβέρνnσnς" να αγοράσει αε:-

ροπλόνο παρόλες τις συχνές εξαγγελίες για 

τnν επικείμενn αγορό, n έλλειψn οργόνωσnς 
αυτών που ασχολούνται με τnν τουριστικn 

βιομnχανiα και n κακι'Ί εγκατόστασn πολλών 
τουριστικών εγκαταστάσεων. Η έλλειψn ζnτn

σnς διακοπών στα κατεχόμενα από ξένους 

οφείλεται βέβαια εκτός από τα πιο πόνω και 

στο γεγονός ότι n 'Ί'ΔΒΚ'' δεν αναγνωρίζεται 
από καμιό χώρα εκτός από τnν Τουρκία, γε-

γονός που καθιστό παράνομες απευθείας 

πτι'Ίσεις, στnν έκδnλn στρατιωτικι'Ί παρουσία 

στα κατεχόμενα καθώς και σε κάποιο βαθμό 

και στnν παρουσfα των εποfκων. 

Παρόλες τις μέχρι τώρα ανυπέρβλnτες 

δυσκολίες, n ''τΔΒΚ" αναγνωρίζει τnν τερά

στια σnμασία του τουρισμού για τnν οικονο

μία τnς καθώς και ότι για να πετύχει στον το

μέα αυτό επιβάλλεται να προσελκύσει ξέ

νους επενδυτές και όχι μόνο Τούρκους. 

Στον τουρισμό αποδίδεται τεράστια 

σnμασία σαν το κατ' εξοχι'Ίν μέσο ανόπτυξnς 

και οικονομίας του κρότους αλλό και σαν έμ

μεσn βοnθεια για τnν αναγνώρισn τnς 

''τΔΒΚ''. 

Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται 

προσέγγισn ξένων εταιρειών για να πεισθούν 

να επενδύσουν στnν ''ΙΔΒΚ" είναι μέσω τουρ

κικών εταιρειών που διατnρούν σχέσεις μαζί 

τους και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται 

να δελεασθούν οι εταιρείες αυτές να επενδύ-

σουν είναι n παροχι'Ί τουριστιι<ών κινnτρων 

για τουριστικές επενδύσεις. 

τ α κυριότερα κίνnτρα που παρέχει 

στους ξένους επενδυτές το "κρότος" δυνά

μει "νόμου" που ψnφίστnκε το '87 είναι τα 

ακόλουθα: 

α) Ανάλογα με το μέγεθος τnς επένδυ

οnς. το "κρότος" ενοικιάζει yn για περιόδους 
που φθάνουν μέχρι και τα 99 χρόνια. Τα ενοί
κια στις περιπτώσεις αυτές ανέρχονται μέχρι 

το 20% των εν ισχύι ενοικίων. 

β) Υλικό τα οποία δεν παράγονται στο 

"κρότος" και είναι αναγκαία για τnν υπό κα

τασκευι'Ί τουριστικn οικοδομι'Ί θα εισάγονται 

αδασμαλόγnτα. 

γ) Ανάλογα με το μέγεθος τnς ενοικια

ζόμενnς έκτασnς, n "κυβέρνnσn" θα παρέχει 
υποστι'Ίριξn στον επενδυτι'Ί που θα μποροίι-
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σε νσ φθάσει κσι μέχρι το 100% του συνολι
κού ποσού του ενοικίου. 

δ) Θα επιχορnγεfται n διαφr'ιμισn που 
γίνεται για κάθε τουριστικrΊ εγκατάστασn σε 

αναλογία μέχρι και 75% ανάλογα με το δυνα
μικο κλινών τnς επιχείρnσnς. 

ε) Θα παραχωρείται δεκαετrΊς φοροα

παλλαγrΊ για ξενοδοχειακές μονάδες rΊ για 

επενδύσεις με στόχο τις ναυλωμένες πτrΊ

σεις. Η φοροαπαλλαγrΊ για τις εταιρεfες που 

θα κάνουν ναυλωμένες πτr'ισεις ισχύει μέχρι 

ΤΟ 1997. 

στ) Η εν λόγω φοροαπαλλαγrΊ θα πα

ρατείνεται για μια τριετία, σε περιπτώσεις 

που οι μέτοχοι τnς εταιρείας που θα ανα

λαμβάνει τnν επιχείρnσn αυτrΊ δεν θα είναι 

κάτω από τους 50, θα είναι ανοικτrΊ για συμ
μετοχrΊ του λαού, και το κεφάλαιο τnς δεν θα 

είναι κάτω των 200 εκ. Λ τ. 

ζ) Θα παρέχεται εγγύnσn μεταφοράς 

για απόσβεσn κεφαλαίου και τόκου σε περι

πτώσεις πιστώσεων για εξωτερικrΊ προέλευ

σn. 

n) Το 20% του ετr'ισιου σε συνάλλαγμα 
φορολογnτέου εισοδr'ιματος τουριστικών, 

επιχειρr'ισεων, όπως είναι ξενοδοχεία και του

ριστικοί πράκτορες, απαλλάσσεται φορολο

γίας. 

θ) Σε περίπτωσn διόλυσnς μιας επιχεr

ρισnς, επιτρέπεται n μεταφορά του συνόλου 

του από τnν εκποίnσn προερχόμενου ποσού. 

ι) Οι επενδυτές θα μεταφέρουν τα κέρ

δn στις χώρες τους χωρίς κανένα περιορι

σμό. 

ιa) Ειδικευμένο προσωπικό, που δεν εί

ναι δυνατό να εξευρεθεί επιτοπίως, θα μετα

φέρεται aπό το εξωτερικό. 

ιβ) Θα παρέχεται δικαίωμα μεταφοράς 
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του καθαρού κέρδους του ξένου προσωπι

κού στn χώρα του. 

ιγ) Δεν θα καταβάλλονται τέλn άδεια<:; 

τουριστικrΊς οικοδομrΊς. 

ιδ) Κατά τον υπολογισμό του ετr'ισιου 

φορολογnτέου εισοδr'ιματος, παρέχονται και 

οι ακόλουθες απαλλαγές: 

- Οδοιπορικό που αφορούν κάθε εί

δους προβολrΊ και διαφr'ιμισn. 

- Έξοδα διαφnμίσεων, προβολrΊς και 

εμπορίας. 

Μετά τnν ψr'ιφισn του νόμου αυτού το 

"κρότος" τον περασμένο Αύγουστο υπέγρα

ψε πρωτόκολλο μεταξύ τnς τουριστικrΊς εται

ρείας ΕΣΚΑ για τnν ενοικίασn γnς στnν περιο

χrΊ τnς Βουκολίδας για τnν ανέγερσn τουρι

στικού χωριού. 

Άλλn σnμαντικrΊ προσπάθεια τουριστι

κrΊς ανόπτυξnς r'ιταν n ενοικίασn από το 

"κρότος" με απόφασn του "Υπουργικού" 

έκτασnς 1178 στρεμμάτων στnν POLL Υ 
PECK του μεγαλοεπιχειρnματία Ασίλ Ναδιρ 

στnν περιοχrΊ Αλακάτι και Δαυλό καθώς και 

τα ξενοδοχεία LOUIS και TONY'S για 49 
χρόνια με το μnδαμινό αντίτιμο των 8 δολ. το 
χρόνο. Επίσnς ενοικιάστnκε yn στnν περιοχrΊ 

Σαλαμίνας στnν Suffet για ανέγερσn ξενοδο
χείου. 

Φαίνεται καθαρά ότι το κράτος εναπό

θεσε τις ελπίδες του στον τουρισμό και αν 

δεν φαίνεται ακόμα ότι οι προσπάθειες προ

σέλκυσnς ξένων επενδυτών απέδωσαν n πι

θανότnτα να αποδώσουν αυξάνεται καθώς 

αυξάνουν και οι προσπάθειες του κράτους 

και τnς Τουρκίας να προβάλουν τουρισπκά 

τα κατεχόμενα. Για το σκοπό αυτό: 

α) εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία 

προβολrΊς του τουρισμού στα κατεχόμενα: 



- με δnμοσιεύματα στον ξένο τύπο 

- με τnν κuκλαρορfα κατατοπιστικών 

φυλλαδίων στο εξωτερικό μέσω τουρκικών 

και ξένων πρακτορείων. 

β) προσπαθούν με συντονισμένες 

ενέργειες να καταστι'Ίσουν προσιτό τα κατε

χόμενα με ναυλωμένες πτι'Ίσεις. 

γ) προσπαθούν να παρακάμψουν τις 

δυσκολίες και αντιδράσεις που προκαλεί n 
απευθείας αεροπορικι'Ί σύνδεσn τnς Ευρώ

πnς με τα κατεχόμενα με πτι'Ίσεις μέσω Κων

σταντινούπολnς ι'Ί Άγκυρας. 

δ) εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

ενίσχυσn των τουριστικών εγκαταστάσεων 

και τnν εκπαίδευσn προσωπικού για εξυπn

ρέτnσn του τουρισμού. 

Επίσnς καταβάλλονται έντονες προ

σπάθειες να αυξnθεί ο τουρισμός συνεδρίων, 

στα κατεχόμενα καθώς και οι επίσnμοι προ

σκεκλnμένοι του "κρότους" με σκοπό τnν 

προβολι'Ί του. 

Έξαρσn παρουσιάζουν και οι πολιτιστι

κές δραστnριότnτες με τον ίδιο σκοπό. 

9. Ζώνη ελείιθεροu εμηορίοu 

Στο κατεχόμενο λιμάνι τnς Αμμοχώ

στου λειτουργεί "ζώνn ελεύθερου εμπορίου" 

από αρκετό καιρό χωρίς όμως μέχρι τn στιγ

μι'Ί αυτι'Ί ιδιαίτερn επιτυχία. 

Η "ζώνn" καλύπτει περιοχι'Ί 425,000 
τετρ. μέτρων και χωρίζεται σε κομμάτια τα 

οποία ενοικιάζονται προς 0.46 και 0.54 Αμερ. 
δολ. το μέτρο, το χρόνο, για 21 χρόνια και με 
δικαίωμα ανανέωσnς άλλες 2 φορές. Όπως 
διαφnμίζει το "North Cyprus Almanac" οι ταρί
φες είναι οι χαμnλότερες στn Μέσn Ανατολι'Ί. 

Τα άδεια containers δεν χρεώνονται τέλn ει
σαγωγnς n εξαγωγι'Ίς, ισχύουν σε ειδικές χα
μnλές τιμές για όλα τα αποθnκευμένα εμπο-
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ρεύματα που αναμένουν εξαγωγι'Ί ι'Ί πώλnσn 

και τα τέλn αποθι'Ίκευσnς πλnρώνονται μια 

φορά κάθε 6 μι'Ίνες μετά τnv αποθrΊκεuσn. 

Τα κυριότερα πλεονεκτι'Ίματα τnς "ζώ

νnς" είναι": 

1. Η έλλειψn τελωνειακού ελέγχου κατά 
τn διαδικασία φόρτωσnς και εκφόρτωσnς 

εμπορευμάτων. 

2. Διερχόμενα εμπορεύματα δεν περ
νούν από διοικnτικό έλεγχο εκτός για λόγους 

ασφαλείας και υγείας. 

3. Είναι δυνατι'Ί n αποθι'Ίκευσn φορτίων 
εμπορευμάτων υπό διακανονισμό μέχρι τnν 

πώλnσn τους στο εξωτερικό n για τnν στα
διακι'Ί διοχέτευσι'Ί τους στnν επιτόπια αγορά. 

4. Αποθι'Ίκευσn εμπορευμάτων στn 

"ζώνn" μπορεί να αποτρέψει ξαφνικές ελλεί

ψεις διαφόρων ειδών στnν εγχώρια αγορά. 

5. Οι εισαγωγείς μπορούν να επιλέξουν 
τnν κατόλλnλn στιγμι'Ί για να αγοράσουν 

εμπορεύματα παρά να είναι αναγκασμένοι 

να αναμένουν τnν έκδοσn αδειών εισαγωγnς. 

Τα φορολογικό κίνnτρα που προσφέρονται 

από το κρότος σ' εταιρείες που εγκαθίστα

νται στn "ζώνn" είναι: 

1) 5 χρόνια πλι'Ίρους φορολογικι'Ίς 

απαλλαγι'Ίς. 

2) 20% φόρο για εταιρείες εισοδι'Ίμα
τος για προσωπικές απολαβές μετά τα 5 
χρόνια πλrΊρους φορολογικnς απαλλαγnς. 

Επίσnς 

1) Δεν υπάρχει όριο στnν περίπτωσn 
επαναπατρισμού του κέρδους n του κεφα
λαίου και 

2) Δεν πλnρώνονται δασμοί και έμμε
σοι φόροι. 

Το οικονομικό "πρωτόκολλο" του Δεκ. 
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'86 περιέχει πρόνοια απαγόρευσnς των 

απεργιών στn "ζώνn ελεύθερου εμπορίου". 

Αυτό αποτελεί επίσnς κίνnτρο για τους ξέ

νους που κυρίως θέλουν να προσελκύουν οι 

ΤΚ στn "ζώνn" τόσο για οικονομικούς όσο και 

για ευνόnτους πολιτικούς λόγους . 

Τα ελκυστικό κίνnτρα στοχεύουν και 

στnν προσέλκυσn υπερόκτιων εταιρειών και 

παλαιότερα είχε γίνει λόγος για ίδρυσn πα

ραρτnμότων Αμερικανικών εταιρειών στn 

"ζώνn". Μέχρι στιγμnς όμως ελόχιστες είναι 

οι ξένες εταιρείες που δελεόσθnκαν και οι 

λόγοι είναι εν μέρει πολιτικοf, οι ξένες εται

ρείες μπορεί να φοβούνται να συνδέσουν το 

όνομό τους με ένα παρόνομο καθεστώς 

που n χώρα τους δεν αναγνωρίζει μnπως σε 
κόποιο στόδιο αυτό έχει κόποιο αντίκτυπο 

πόνω τους, αλλό μπορεί να είναι και απλό 

πρακτικοί δnλ. να μnν θεωρούν αρκετό ικα

νοποιnτικές τις διευκολύνσεις που το κρότος 

παρέχει στn "ζώνn". 

10. Εμπόριο 

Η ''τΔΒΚ" ισχυρίζεται ότι έχει εμπορικές 

σχέσεις με 80 χώρες πρόγμα που οι ιθύνο
ντες βλέπουν σαν κόποιο είδος έμμεσnς 

αναγνώρισnς και αυτό έχει κόποια βόσn αν 

σκεφθούμε ότι πολλές διπλωματικές απο

στολές στnν Κύπρο δnλ. στnν ελεύθερn Λευ

κωσία διατnρούν εμπορικό γραφεία στα κα

τεχόμενα. 

Εμπορικές σχέσεις τnς ''τΔΒΚ" διατnρεί 

με τις χώρες τnς ΕΟΚ, τn Μέσn Ανατολιl, τις 

ΗΠΑ τnν Ιαπωνία καθώς και διόφορες όλλες 

Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες. 

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου αυ

ξnθnκε τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρε

ται στο North Cyprus Almanac ο σχετικός 
αριθμος για το '84 nταν 136 εκ. Αμερικανικό 
δολλόρια και για το '85, 140 εκ. Αμερικανικό 
δολλόρια.Υπnρξε δnλ. αύξnσn 7.4%. 
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Τα κυριότερα είδn που εξόγει n ''τΔΒΚ" 
είναι εσπεριδοειδr\ nατότες, ζωντανό ζώα 

και ζωικό προϊόντα, γαλακτομικό προϊόντα 

και έτοιμα ενδύματα. 

Για τnν ώρα, όπως παραδέχονται οι 

αρμόδιοι τnς ''τ ΔΒΚ" οι εξαγωγές είναι πολύ 

περιορισμένες και, εκτός από τnν πολιτικn 

κατόστασn, γι' αυτό το γεγονός ευθύνεται n 
πολύ μικρn ποικιλία προϊόντων που εξόγο

νται, n κακn οργόνωσn από μέρους των ΤΚ 
και το μικρό μέγεθος τnς οικονομίας τnς 

'"τΔΒΚ". 

11. Προσπάθειες για αναγνώριση 

Παρ' όλο που συχνό n μn αναγνώρισn 
του ψευδοκρότους από οποιοδιlποτε κρό

τος εκτός τnς Τουρκίας παρουσιόζεται από 

μέρους των κυβερνώντων σαν κόποιο είδος 

"υποχώρnσnς" του "κρότους" που δnθεν δεν 

τnν επιδιώκει συστnματικό, και προβόλλεται 

και n απειλιl ότι αν Όι Ελλnνοκύπριοι δεν φα

νούν λογικοί, δεν εγκαταλείψουν το εμπόρ

γκο, δεν αποδεχθούν το έγγραφο τnς 29nc; 
Μαρτίου κ.λ.π." το κρότος θα επιδ~ώξει σοβα

ρό τπν αναγνώρισn, αυτό είναι μύθος. Η 

αναγνώρισn επιδιώκεται με όλα τα μέσα, αλ

λό μέχρι τώρα τουλόχιστον καμιό χώρα δεν 

είναι διατεθειμένn να πόρει αυτό το εμφα

νώς παρόνομο και όδικο βnμα. 

Τόσο μέσω των εμπορικών συναλλα

γών με όσο το δυνατό περισσότερες χώρες 

όσο και μέσω τnς χρnσιμοποίnσnς τnς κοι

νnς θρnσκείας με τις ισλαμικές χώρες και 

τnς συμμετοχnς τους στο Ισλαμικό συνέδριο 

σαν παρατnρnτές, οι ΤΚ επιδιώκουν αναγνώ

ρισπ του ψευδοκρότους όπως επίσnς και με 

τn διατnρnσn "διπλωματικών αποστολών στο 

εξωτερικό και στn συνεχn προσπόθεια προ

σέλκυσnς οποιουδnnοτε είδους επίσnμπς 

αντιπροσώπευσnς κρατών στα κατεχόμενα 

είτε σαν εμπορικό γραφείο, είτε σαν αντLΠρο-



σωπεfας βουλευτών nόλλων επισnμων δια

φόρων χωρών είτε σαν αντιπροσωπείες σω

μότων όπως το Συμβούλιο τnς Ευρώπnς, τα 

Ηνωμένα Έθνn κλπ. 

Η όποψn μας είναι ότι όδικα μέρος 

τnς αντιπολίτευσnς κατnγορεί τnν "κυβέρνn

σn" ότι δεν καταβόλλει αρκετές προσπό

θειες για αναγνώρισn. Προσπόθειες κατα

βόλλονται διαρκώς, ουσιαστικό αποτελέσμα

τα δεν φέρνουν γιατί n διεθνnς κοινότnτα δεν 
φαίνεται να είναι ακόμα τουλόχιστον διατε

θειμένn να επιτρέψει κότι τέτοιο. Οι λόγοι 

που n ''τ ΔΒΚ'' επιδιώκει αναγνώρισn είναι οι 

ακόλουθοι: 

1) Με τnν αναγνώρισn θα νομιμοποιn
θεί και θα θεωρείται σαν καθ' όλα ισότιμn με 

τnν Κυπριακn Δnμοκρατία. 

2) Η Κυπριακn Δnμοκρατία, θα πόψει 
πια να θεωρείται το μόνο νομικό κρότος 

στnν Κύπρο και κανονικό θα έπρεπε να είναι 

ενωμένn και να περιλαμβόνει και τον ΤΚ πλn

θυσμό και θα θεωρείται το ένα εκ των δυο 

καθ' όλα ισότιμων κρατών στnν Κύπρο με 

όνομα, ίσως, ΕΚ Δnμοκρατία. Αυτό αλλόζει 

όρδnν τα δεδομένα στο Κυπριακό όπως είναι 

εμφανές. Η δε διαπραγματευτικn θέσn τnς 

τουρκικnς πλευρός αυτόματα ενισχύεται σn

μαντικό. Στnν ουσία τα δεδομένα μετατρέπο

νται κατό τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακρι

βώς τι χρειόζονται οι Τούρκοι για να πετύ

χουν μια χαλαρn συνομοσπονδία και να ανα

τρέψουν μια για πόντο τn συνένωσn τnς Κύ

πρου, αφnνοντας τnν πόρτα ανοικτn για τn 

συνέχισn τnς ενοποίnσnς των κατεχομένων 

με τnν Τουρκία. 

Ένας ίσως από τους πολλούς λόγους 

για τους οποίους δεν επέρχεται n αναγνώρι
σn είναι ότι είναι σε όλους γνωστό, μια και το 

-ιονίζουν διαρκώς οι aντιπολιτευόμενοι, που 

είναι και n συντριπτικn πλειονότnτα τnς ΤΚ 
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κοινότnτας, ότι n ''τ ΔΒΚ" δεν είναι πραγματικό 
κρότος αλλό εξόρτnμα τnς Τουρκίας από 

τnν οποία και εξαρτόται πλnρως. Ενδεικτικό 

παραθέτω απόσπασμα από πρόσφωο όρ

θρο του Σενέρ Λεβέντ στnν ΟΡ"ΓΑΜ (5.8.88) 
που περιγρόφει τnν κατόστασn. Αναφερόμε

νος στnν πρόσφατn επίσκεψn του Νενκτός 

στnν Άγκυρα όπου κατό τnν όποψn μεγόλnς 

μερίδας του ΤΚ τύπου ο Ντενκτός έτυχε υπο

δοχnς που όρμοζε σε μουχτόρn και όχι "πρό

εδρο" ο Λεβεντ γρόφει: 

"Αυτοί που βλέπουν τnν "ΤΔΒΚ" σαν 

επαρχία τnς Τουρκίας μπορούν τώρα να 

πουν εύκολα. Δεν σας το είπαμε ότι ΤΔΒΚ εί

ναι επαρχία τnς Τουρκίας; Και μετό; Με-rό θα 

καταλόβουν όλοι ότι δεν έχουμε καμιό πρω

τοβουλία όσον αφορό τις εξελίξεις στο κυ

πριακό. Και θα καταστεί σαφέστερο ότι δεν 

έχουμε απολύτως καμιό ανόδειξn με τις 

φόρμουλες που ευρίσκονται και τις αποφό

σεις που λαμβόνονται. Δεν θα συζnτείται 

καν ότι ο Ντενκτός που δεν έγινε δεκτός σαν 

πρόεδρος αλλό σαν μουχτόρπς, πnγε στπν 

Άγκυρα όχι για να ανταλλόξει απόψεις αλλό 

για να πα'ρει διαταγές ... " 

Στο σχέδιο τπς n ίδια εφnμερίδα συγ
κρίνει τnν υποδοχn τnς οποίας έτυχε ο Πρόε

δρος Βασιλείου κατό τπν επίσπμn επίσκεψn 

του στnν Αθnνα με αυτn τnς οποίας έτυχε ο 

Ντενκτός στnν Άγκυρα και τονίζει ότι τn σn

μασία τnς ανεπαρκούς υποδοχnς -rου Ντεν

κτός τπν οποία εκλαμβόνει ως ενδεικτικn του 

γεγονότος ότι n "ΤΔΒΚ" δεν είναι πραγματικό 
κρότος. 

Το σχόλιο παραθέτει ένα εντυπωσιακό 

κατόλογο γεγονότων που αποδεικνύουν όη n 
"ΤΔΒΚ'' δεν είναι καθόλου ανεξόρτnτπ. 

τίθεται π ερώτnσn: "Τι είδους κρότος εί

μαστε", και προστίθεται: 

"Περισσότερος από το μισό προϋπο-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

λογισμό μας είναι συνδεδεμένος με τnν 

Τουρκία, είμαστε ένα κρότος που συγχίζεται 

όταν σταματnσει αυτn n ροn των χρnμότων''. 

Ένα κρότος που ανέθεσε τα υδατικό 

του έργα στο Τμnμα Υδάτων τnς Τουρκίας, 

τους δρόμους του στο Οδικό Τμnμα τnς 

Τουρκίας. 

Ένα κρότος που μπορεί να αναστατω

θεί από μονόπλευρες αποφάσεις που λαμ

βάνονται στυ λιμάνι τnς Μερσίνας. 

Ένα κρότος που είναι γεμάτο από πα

ράνομους εργάτες "μέσα στο πλαίσιο" τnς 

ενοποίnσnς ... 

Ένα κρότος όπου ο λαός καταπιέζεται 

από κλίκες και αναγκάζεται να μεταναστεύ

σει. 

Ένα κρότος που δεν μπορεί να προ

γραμματίσει τnν εξέλιξn του και που για χά

ρn τnς ενοποίnσnς με τnν Τουρκία εφαρμό

ζει πολιτικn που συνθλίβει το λαό. 

Υπό τις συνθnκες αυτές ο κόσμος κοι

τάζει προς τnν Τουρκία και όχι προς εμάς. 

Όταν κοιτούν προς εμάς δεν βλέπουν μια 

χώρα, πόσο μάλλον μια χώρα στnν οποία 

μπορούν να δώσουν σnμασία, δεν βλέπουν 

καν μια κυρίαρχn κοινότnτα. 

Αυτός είναι ένας καλός λόγος για τn 

μn αναγνώρισn τnς ''τΔΒΚ'', ο σnμαντικότε

ρος όμως λόγος παραμένει το γεγονός ότι n 
''τΔΒΚ'' είναι μια παρόνομn, ανώμαλn κατό

στασn που δnμιουργnθnκε με τn βία και που 

αποβαίνει προς ζnμιό όλων των Κυπρίων τό

σο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό επί

πεδο όπως συχνό διαμαρτύρονται οι ίδιοι οι 

Τουρκοκύπριοι. 

Οι αρχnγοί τnς ΤΚ κοινότnτας βασίζουν 

το Μθεν δικαίωμά τους να aποσχισθούν 

από τnν Κυπριακn Δnμοκρατία πάνω στον 
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παράξενο ισχυρισμό ότι είναι "εθνικn μειονό

τnτα". 

Αυτό είναι πολύ επικίνδυνn έννοια. 

Ποιος αποφασίζει πότε μια μειονότnτα παύει 

να είναι απλό μειονότnτα και γίνεται "εθνικn;" 

Είναι π.χ. θέμα αριθμών; και αν είναι θέμα 

αριθμών ποιο είναι το κατώτατο όριο; Οι ΤΚ 

είναι 18% και οι ΕΚ 82%. Είναι το 185 το χαμn
λότερο όριο n μπορούν ακόμα να ισχυρι

σθούν ότι είναι εθνικές μειονότnτες; 

Ή δεν πρόκειται καν για θέμα αριθ

μών αλλά απόψεων n ψυχολογικών καταστά
σεων; Οι ΤΚ απαιτούν ισότnτα, όχι σαν πολί

τες αλλά σαν σύνολο με τους ΕΚ, το ζnτού

σαν από το 1878 όταν οι Βρεπανοί ανέλαβαν 
τn διακυβέρνnσn τnς Κύπρου και ζnτούν δι

χοτόμnσn ΟΠό ΤΟ 1956 όταν Ο ΤΚ nγέτnς υπέ
βαλε χόρτn στn βρετανία με τnν Κύπρο διχο

τομnμένn με μια γραμμn που ταυτίζεται σχε

δόν απόλυτα με τnν τωρινn γραμμn Α πίλο. 

Δεν είναι οι δύσκολες μέρες του '63 
ούτε το πραξικόπnμα του '74 που ώθnσαν 
τnν Τουρκία να εισβάλει και να επιβάλει τn δι

χοτόμnσn. Η διχοτόμnσn και n ανεξαρτnσία 
είναι δυο στάδια, τους πάγιους τουρκικούς 

σκοπούς για τnν Κύπρο και τυχόν αναγνώρι

σn θα διευκολύνει το πέρασμα στο επόμενο 

στάδιο. 

Η τουρκικn πλευρά ζnτό από τις ισλα

μικές χώρες να αναγνωρίσουν τnν ''τΔΒΚ" λό

γω των ισλαμικών δεσμών, ανέπτυξαν μάλι

στα και σχέσεις με τnν ούλτρα-αντιδραστικn, 

Σαουδαραβικn θρnσκευτικn οργόνωσn 

Rabita τόσο για οικονομικούςλόγους όσο και 
για να προωθnσουν τnν αναγνώρισn. Το σχε

τικά ξαφνικό ενδιαφέρον των ΤΚ και Τούρκων 

για τn θρnσκεία, μας οδnγει στο συμπέρα

σμα ότι είτε υπάρχει κίνδυνος έξαρσnς φο

νταμενταλισμού με απρόβλεπτες συνέπειες. 

είτε ότι το ενδιαφέρον είναι υποκριτικό. 




