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Ι;ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ο μισός πληθυσμός στο Βορρά είναι έποικοι
Σε ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας π Τοuρ·
κάλα ανταποκρίτρια τοu ιΡS στην Κωνστα·
ντινούπολπ Ναντίρε Ματέρ
κε

πρόσφατα

mν

nou

για εξισορρόπnσn με τον εναπομείναντα ελ

λnνικό πλnθυσμό.

επισκέφθn·

κατεχόμενη

Κύπρο,

σε

Ωστόσο εκφράζει φόβους ότι είναι δυ

νατόν να ξεσπάσουν ταραχές μεταξύ Τούρ

ανταπόκριση της από τη λεuκωσία παραδέ·

κων και Τουρκοκυπρίων. <<θα πρέπει να βρε

χεται ότι ο αριθμός των εποίκων σuμπα·

θεί μια λύσn στα προβλιlματα των φτωχών

τριωτών της στα κατεχόμενα φθάνει σχε·

αυτών μεταναστών», λέει ο πγέτnς των κου

δόν τις

βαλnτών τnς Άγκυρας.

80.000.

ccOι

μισοί

Τούρκοuς

nou

σχεδόν

από τις

160.000

αποτελούν τον τοuρκικό πλη·

«Τα παιδιά των πρώτων μεταναστών»

n

παρατnρεί

Τουρκάλα

δnμοσιογρόφος,

θuαμό mς Κύπροu έχοuν φθάσει στο νησί

είναι σnμερα

από τότε

τούν για το ποιοί και το τί είναι».

nou

η Τοuρκία εισέβαλε και διαίρε·

1974», αναφέρει

σε τη χώρα το

χαρακτηρι·

στικά η Ματέρ.

Στn

18

χρόνων και άρχισαν να ρω

συνέχεια

πραγματικό

δίνονται

συναισθnματα

ανάγλυφα

τα

των Τουρκοκυ

Αναφέρει επίσης ότι ολόκληρα χωριά

πρίων τόσο έναντι των Ελλnνοκυπρίων όσο

κuρίως της βόρειας, της ανατολικής και

και έναντι των εποίκων. <<Η 33χρονn Γκιλέρ,

της

κεντρικής

Ανατολίας,

ccεξήχθησανι•

στην Κύπρο και ότι πολλοί είναι εκείνοι
πιστεύουν ότι

αuτή

η μετακίνηση

nou

πληθu·

ιδιοκτr'ηρια,

βιβλιοπωλείου»,

τα αν είναι Τούρκοι

ανατροπής τοu

κοι τnς Τουρκίας με

ισοζuyίοu

σmν κuπριακή πολιτική ζωή.
<<Δεν

υπάρχουν

n

περισσότερα κοινό μεταξύ τους, ανεξόρτn

αμού έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα
παραδοσιακού

αναφέρει

ανταπόκρισn, <<Πιστεύει ότι οι νnσιώτες έχουν

n

Έλλnνες, παρά οι Τούρ
εκείνους του νnσιού

(τοαυς Τουρκοκυπρίους). Η εθνικn διένεξn

περιορισμοί

και

δεν

υποκινείται

για να

κρύβει τις πραγματικές

χρειάζονται διαβατnρια για να ταξιδέψει κά

συγκρούσεις που διχάζουν τnν κοινωνία», δn

ποιος στο νnσί από τn χώρα (τπν Τουρκία)»,

λώνει

επισnμαίνει

n

προσθέτοντας

Τουρκάλα

ότι

δnμοσιογρόφος,

καθnμερινό

φθάνουν

n

Γκιλέρ.

Η

ίδια

θέτει

εnίσnς το

ζnτnμα

τnς

θέσnς τnς γυναίκας επισnμαίνοντας ότι στnν

στnν Κύπρο νέοι έποικοι σε αναζnτnσn καλύ

Κύπρο οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερο

τερου βιοτικού επιπέδου.

ανεξόρτnτες, ενώ μεταξύ των εποίκων συμ

Η ανταπόκρισn παραθέτει επίσnς διl
λωσn

του

Προέδρου

του

Κόμματος

βαίνει το αντίθετο. <<Υπάρχει μια γενικn εχ
θρότnταμεταξύ των νnσιωτών και των Τούρ

<<Αναγέννnσn» των εποίκων Ένβερ Οζτούρκ,

κων τnς Τουρκίας έστω και αν κανένας δεν

ο οποίος επιχειρώντας να δικαιολογnσει τον

το παραδέχεται», προσθέτει.

εποικισμό προβάλλει

τον ισχυρισμό ότι

<<n

Αλλά και ίδιοι οι έποικοι δεν φέρονται

μετανόστευσn», σύμφωνα με τnν έκφρασn

να είναι ευχαριστnμένοι με τnν κατόστασn.

του, <<είναι αναγκαία για τnν καλλιέργεια τnς

<<Η Σαλίς έφθασε πρόσφατα από τn βορειοα

γnς, για να κατοικnθούν τα έρnμα σπίτια και

νατολικn Τουρκία μαζί με τnν εξαμελιl οικο-

