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Σε νεκροταφείο στα κατεχόμενα 

τυμβωρύχοι έσκαψαν τον τάφο γυναίκας η 

οποία πέθανε το 1985, προκειμένου να 
της κλέψουν τη χρυσή οδοντοστοιχία 

που είχε. 

Σημειώνεται ότι το είδος αυ-τής της 

<<Κλοπής» ανθεί στην Τουρκία, όπου οι 

τυμβωρύχοι πωλούν τα οστά των νεκρών 

σε φοιτητές της ιατρικής για το μάθημα 

της ανατομίας. 

Απαγόρευσαν σε Τουρκοκυπρίους να παρακολουθήσουν τη συναυλία 
Θεοδωράκη 

Το εκφραστικό όργανο του Κόμμα

τος «Νέα Κύπρος» η εβδομαδιαία «Γενί 

Τσαγ••, επέκρινε τις στρατιωτικές αρχές 

του καθεστώτος επειδή απαγόρευσαν τη 

μετάβαση προσκεκλημένων στις ελεύθε

ρες περιοχές. Η εφημερίδα αναφέρει ότι 

οι λεγόμενες «αρχές ασφαλείας•• επενέ

βησαν στην έγκριση του λεγόμενου 

«υπουργείου Εσωτερικών•• και διέγραψαν 

αριθμό ονομάτων ατόμων που ήταν έτοιμα 

να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές για 

να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μί

κη Θεοδωράκη. Η ενέργεια αυτή των 

στρατιωτικών αρχών, αναφέει η <<ΓΤ•>, έγι

νε αιτία διαμαρτυριών ενώ αριθμός φιλει

ρηνιστών κάλεσαν την ψευδοκυβέρνηση 

σε παραίτηση. 

ΣτιΣ 200 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ TOYPKOI ΕΠΟΙΚΟΙ 
ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 

Τα κακώς έχοντα από την ανεξέ

λεγκτη είσοδο Τούρκων εποίκων στο 

ψευδοκράτος στιγματίζει ο συγγραφέας 

και ερευνητής Αχμέτ Αν στην τακτική 

στήλη του στη «Γενί Τσαγ», aποκαλύ

πτοντας ότι οι έποικοι έχουν φθάσει τις 

200 χιλιάδες προ πολλού, ενώ οι Τουρ
κοκύπριοι μειώθηκαν στις 80 χιλιάδες, 

αφού 40 χιλιάδες μετανάστευσαν. 

Α να φερόμενος στην πληθυσμιακή 

δομή του ψευδοκράτους, ο συγγραφέας 

επικρίνει την ψευδοκυβέρνηση συνασπι

σμού ότι δεν πέτυχε το παραμικρό στο 

θέμα αναχαίτισης της καθόδου των Τούρ

κων στο ψευδοκράτος, καθώς και της 

εγκατάστασης τους. 

Ο Αν αναφέρει ότι ο λεγόμενος 

«Υπουργός Εργασίας» Ορκάν Μουράτ κά

τι προσπαθεί να κάνει. Συγκεκριμένα γρά

φει ότι σε κάποια σύσκεψη για το θέμα του 

πληθυσμού στρατιωτικός διοικητής του εί

πε: «τί θέλετε να πείτε; Εμείς στοχεύουμε 

να αυξήσουμε τον πληθυσμό της «ΤΔ.ΒΚ» 

στις 300-400 χιλιάδες». Σύμφωνα με στοι
χεία που δημοσιεύει στη στήλη του ο Α ν 

αναφέρει ότι υπάρχουν 35 χιλιάδες Τούρ
κοι στρατιώτες (αξιωματικοί και μέλη των 

οικογενειών τους) 150 χιλιάδες έποικοι και 
«Πολίτες» του ψευδοκράτοαυς, καθώς και 




