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ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Τ/Κ Τύπος 

Κοινωνική και Οικονομική εξαθλίωση στο ψευδοκράτος 

Κοινωνική και οικονομική κρίση 

διέρχεται το ψευδοκράτος, ενώ λεγόμε

νοι βουλευτές καλούν την ψευδοκυβέρ

νηση να κηρύξει πρόωρες «εκλογές». Ο 

αντιπρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμμα

τος Δικαιοσύνης Ντογκάν Ερκάτζ δήλω

σε ότι το ψευδοκράτος διέρχεται κοινω

νική και οικονομική κρίση και ότι όσο πα

ραμένει στην εξουσία η παρούσα ψευδο

κυβέρνηση, η κατάσταση χειροτερεύει. 

Συνεχίζονται οι κλοπές και λη

στείες στα κατεχόμενα 

Οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες 

γράφουν ότι συνεχίζονται οι κλοπές και 

ληστείες, περιγράφοντας νέα ληστεία 

στην κατεχόμενη περιοχή της Λευκω

σίας. 

Η «ΟΡΤΑΜ>> στο πρωτοσέλιδο της 

αναφέρεται στο θέμα με τον τίτλο: «Οι 

κλοπές και ληστείες στη χώρα μας, που 

κατάντησε ξέφραγο αμπέλι, συνεχίζο

νταιαυξανόμενες». 

Εξέγερση των εργαζομένων στα κατεχόμενα 

Η πρόσφατη συνεδρία της παράνο

μης «βουλής» των κατεχομένων κατά 

την οποία ψευδοβουλευτές αναφέρθη

καν στην ανεργία, τη μετανάστευση και 

τα οικονομικά προβλήματα, απασχολεί 

το σημερινό Τ/κ Τύπο. Όπως αναφέρουν 

οι εφημερίδες καθημερινά στα κατεχό

μενα σημειώνονται όλο και περισσότερο 

κρούσματα διαρρήξεων και κλο

πών. Για πολλοστή φορά θύμα των διαρ

ρήξεων ήταν το λεγόμενο «τμήμα ματα

νάστευσης», από το οποίο, εκτός από 

μετρητά, κλάπηκαν και παράνομα 

«διαβατήρια» του κατοχικού καθεστώ

τος. 

Επίσης, δημοσιεύουν δηλώσεις 

ιδιοκτήτη υπεραγοράς με τις οποίες πε

ριγράφει τα κατεχόμενα ως «ξέφραγο 

αμπέλι». Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης 

της υπεραγοράς, όσοι φθάνουν στα κα

τεχόμενα χωρίς διαβατήρια, στην αρχή 

εργάζονται για ψίχουλα, όταν όμως αρ-

χίσουν, να πεινούν εποφθαλμιούν τα 

υπάρχοντα των γύρω τους. Τώρα πια 

δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε 

στους δρόμους ούτε μέρα, πολύ πε

ρισσότερο τη νύκτα, είπε χαρακτηρι

στικά. 

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι στο 

λεγόμενο Τ/κ εμπορικό επιμελητήριο 

κατήλθαν σε απεργία διαρκείας και 

πραγματοποίησαν πορεία προς το κτί

ριο της ψευδοβουλής. Αυτοί, όπως και 

η συνδικαλιστική οργάνωση των λεγό

μενων «δημοσίων υπαλλήλων,,, ζητούν 

αυξήσεις. Οι λεγόμενοι «δημό

σιοι υπάλληλοι>> επέδωσαν χθες τελε

σίγραφο προς το Χακί Ατοι)ν, απειλ<JJ

ντας ότι σε περίπτωση που δεν ικανο

ποιηθούν τα αιτήματά τους θα κατέλ

θουν σε απεργία. Παράπονα για την 

παράνομη «κυβέρνηση, των κατεχομέ

νων έχουν και οι συνταξιούχοι παλαιοί 

πολεμιστές οι οποίοι ζητούν την υλο-




