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Και ακρίδες ακόμη 

μεταναστεύουν από τα κατεχόμενα 

Πολλά ειπώθηκαν και γράφτηκαν για 

την παράνομη επίσκεψη του πρώην 

Τούρκου υπουργού Εξωτερικών 

Ισμαήλ Τζεμ στα κατεχόμενα και ακό

μη περισσότερα για τα όσα είπε πριν 

αναχωρήσει για την πατρίδα του 

μετά από τριήμερη παραμονή στην 

Κύπρο. 

Δήλωσε ικανοποιημένος επειδή του 

δόθηκε η ευκαιρία να ακούσει τις 

απόψεις της αντιπολίτευσης και 

οργανωμένων συνόλων. Η επιλογή 

όλων όσων θα συναντούσαν τον 

Τζεμ έγινε με πολλή σχολαστικότη

τα. Δεν θα έπρεπε να δεχόταν αντι

προσωπείες συνδέσμων και οργανώ

σεων που αντιτίθενται στην πολιτική 

Ντενκτάς. Ακόμη και τον Μεχμέτ Αλή 

Ταλάτ, αρχηγό του αντιπολιτευόμε

νου τουρκικού Ρεπουμπλικανικού 

κόμματος, που θα ήταν ο μόνος από 

τους εντός ψευδοβουλής, αρχηγός 

κόμματος που θα του έλεγε κάποιες 

αλήθειες, προσπάθησαν να βρουν 

ένα τρόπο για να μην τον αφήσουν 

μόνο με τον Τζεμ. Ο μόνος τρόπος 

ήταν να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα 

ούτως ώστε ο Τζεμ να δεχθεί ομού 

τους τρεις αρχηγούς της αντιπολί

τευσης, όπως και έγινε.Τα σχέδια 

των αρμοδίων έπεσαν στο κενό όταν 

Σπύρος Αθανασιάδης 

ο Ταλάτ, παρουσία των άλλων αρχη

γών, ζήτησε από τον Τζεμ να του 

αφιερώσει λίγο χρόνο για κατ' ιδίαν 

συνάντηση. Το αίτημα έγινε δεκτό και 

οι δυο άντρες τα είπαν για 1 Ο· 

κεκλεισμένων των θυρών.Αν το αίτη

μα του Ταλάτ έγινε αποδεκτό επειδή 

υποβλήθηκε παρουσία πολλών, το 

α~ημα της πλατφόρμας «Αυτή η 

χώρα είναι δική μας» για συνάντηση 

με τον Τζεμ απορρίφθηκε ασυζητητί. 

Έτσι δεν άκουσε για την αγανάκτηση 

και οργή των Τ/Κ για την αδιαλλαξία 

του Ντενκτάς, την επιθυμία για μια 

ενωμένη Κύπρο, για μια δικοινοτικfl

διζωνική ομοσπονδιακή λύση, την 

απαίτηση για μη ανάμιξη της Τουρ

κίας στα εσωτερικά του ψευδοκρά

τους και κυρίως δεν άκουσε για την 

μαζική φυγή-μετανάστευση των Τ/Κ 

από τα κατεχόμενα. Εδώ και 28 χρό

νια οι Τ/Κ μεταναστεύουν και αυτό το 

γνωρίζει, σαφώς και ο Τζεμ. Το κατο

χικό καθεστώς δεν θα ήθελε να 

δώσει την ευκαιρία στα μέλη της 

πλατφόρμας να πουν κατά πρόσωπον 

στον ΥΠΕΞ της ''Μητέρας Πατρίδας» 

ότι η εισβολή, η κάθοδος των εποί

κων, η άστατη πολιτική της Τουρκίας 

στο κυπριακό ..... ευθύνονται για την 

μαζική μετανάστευση των Τ/Κ. Στην 



αρχή μετανάστευαν οι πτωχοί-και 

κυρίως νέοι-Τουρκοκύπριοι. Ήθελαν 

να εξασφαλίσουν ένα μέλλον σε μια 

χώρα (Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά ... ) 

όπου υπάρχει πολιτική σταθερότητα, 

ευημερία, ασφάλεια. Τους νέους ακο

λούθησαν οι μεσήλικες αλλά και 

συνταξιούχοι Τ/Κ οι οποίοι αντιλαμ

βάνονται ότι η κατάσταση οδηγείται 

από το κακό στο χειρότερο. Κλοπές, 

διαρρriΕ,εις, εγκληματικές πράξεις

μέχρι f<aι δολοφονίες-τους υποχρέω

σαν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμε

να και να εγκατασταθούν δίπλα στα 

παιδιά τους.Μετανάστευσαν ακόμη 

και οι οπαδοί των αντιντενκτασικών 

κομμάτων αφού δέχονταν αφόρητες 

πιέσεις, αδυνατούσαν αν βρουν δου

λειά, ούτε λόγος για πρόσληψη στο 

«Δημόσιο". Τους Τ/Κ ακολούθησαν οι 

έποικοι. Πολλοί από αυτούς αντιλή

φθηκαν-άλλοι νωρίς άλλοι αργά-ότι η 

ζωή στα κατεχόμενα είναι πολύ 

δύσκολη, καλπάζει ο πληθωρισμός 

στα ύψη η ανεργία."Οσοι τους έταξαν 

λαγούς με πετραχήλια αθέτησαν τις 

υποσχέσεις τους."Οσοι προσχώρησαν 

στα υπό την επιρροή του Ντεντκάς 

κόμματα, διορίστηκαν στην «αστυνο

μία», «πυροσβεστική", «δημόσιο». Οι 

χιλιάδες έποικοι της Καρπασίας απο

τελούν μια δεξαμενή ψήφων. Πολλοί 

επιστρέφουν στην ανατολία για να 

τους διαδεχθούν άλλοι. Δεν είναι και 

λίγοι οι έποικοι που αφού εξασφαλί-
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σουν την Τ/Κ «ιθαγένεια», μετανα

στεύουν στην Αγγλία όπου αλλού 

τους δεχθούν. Οι αθίγγανοι-τα άτομα 

αυτά της φυλής των Ρομάνων που 

ανήκουν στην Τ/Κ κοινότητα-για χρό

νια τώρα έβλεπαν την αλλοίωση της 

δημογραφικΙΊς σύνθεσης του ψευδο

κράτους, δέχονταν απειλές προσβλη

τική συμπεριφορά από τ/κ και εποί

κους .... χωρίς ποτέ να αντιδράσουν. 

Ηταν εξ άλλου πολύ λίγοι για να 

ενδιαφερθούν με τα πάμπολλα προ

βλήματα τους οι πολιτικοί, επενδύο

ντας στις ψf]φους τους. 

Υπέκυπταν στις πιέσεις, αδικίες, 

εκβιασμούς, συμπεριφορά πολίτη Β· 

κατηγορίας. 

Ωσπου πήραν και αυτοί τον δρόμο 

της ξενητιάς για να εξασφαλίσουν τα 

προς το ζην.Αρκετοί ζουν σήμερα 

στο Λονδίνο και πολλοί έχουν εξα

σφαλίσει πολιτικό άσυλο. 

Η αξίωση της Αγγλίας για θεώρηση 

των Τ/Κ «διαβατηρίων>> χάλασε τα 

σχέδιά τους. Έτσι αναζήτησαν άλλο 

τόπο φυγής.Και αυτός δεν ήταν 

άλλος από τις ελεύθερες περιοχές. Η 

φιλοξενία σε ξενοδοχεία, η καταβο

λή επιδόματος, συσσιτίου ... στις πρώ

τες «φουρνιές>> άνοιξε την όρεξη και 

των υπολοίπων. Το κατοχικό καθε

στώς δεν παρενέβαλε κανένα εμπό

διο στη φυγή τους.Απεναντίας μάλι

στα. 
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Όσους επέστρεφαν στα κατεχόμενα, 

γιατί κατάλαβαν ότι η δημοκρατία δεν 

είναι διατεθειμένη να τους συντηρεί 

εσαεί, προέβαιναν σε δηλώσεις για 

δήθεν απάνθρωπα βασανιστήρια, 

απάνθρωπη και βάναυση συμπεριφο

ρά των Ε/Κ απέναντι τους και χίλια 

δυο άλλα, ικανά να τροφοδοτήσουν 

τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του 

ψευδοκράτους ως μια απόδειξη της 

βαρβαρότητας(!!!) των Ε/Κ. 

Πολλοί από όσους επέστρεφαν στα 

κατεχόμενα επανέρχονταν στις 

ελεύθερες περιοχές αφού το επίδομα 

ήταν εξασφαλισμένο. Σιγή ιχθύος 

από τους Τ/Κ πολιτικούς και aρθρο

γράφους για τη φυγή τους στις ελεύ

θερες περιοχές. Όταν όμως επέστρε

φαν στα κατεχόμενα συναγωνίζο

νταν ποιος πολιτικός θα πει τα περισ

σότερα για τους «δυστυχείς που έπε

σαν θύματα της έχθρας των Ε/Κ κατά 

των κατά των Τ /Κ χωρίς να θίξουν 

τους λόγους που ανάγκασαν τους 

αθίγγανους να περάσουν στις ελεύ

θερες περιοχές. 

Παρά την κεκλεισμένων των θυρών 

συνάντηση Τζεμ-Ερογλου, τα τουρκι

κά ΜΜΕ, και κυρίως οι γνωστοί Τούρ

κοι αρθρογράφοι έχουν τους τρό

πους τους να μαθαίνουν τα όσα δεν 

δημοσιοποιούνται. Στις 19.4.01 ο 

aρθρογράφος της Μιλλιέτ Κωνστα

ντινούπολης Σαμί Κοχέν ανέφερε τα 
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όσα είπε ο ψευδοπρωθυπουργός 

στον Τούρκο ΥΠΕΞ. «Αν δεν ξεπερα

στεί η οικονομική κρίση, πολύ φοβά

μαι ότι οι δικοί μας θα λιμπίζονται την 

ζωή των Ε/Κ του Νότου». Ο Ερογλου 

έλεγε την μισή αλήθεια, αφού γνωρί

ζει καλά ότι για χρόνια τώρα, πολύ 

πριν από την οικονομική κρίση, οι Τ/Κ, 

έποικοι, αθίγγανοι, «λιμπίζονταν» 

την ζωή στις ελεύθερες περιοχές. 

Ακόμη και οι ακρίδες «μυρίστηκαν» 

το που υπάρχει ψωμί. Ως ορθόπτερα, 

οι ακρίδες εισβάλλουν στις ελεύθε

ρες περιοχές ανενόχλητες, οι αθίγ

γανοι μπαινοβγαίνουν άνετα με τις 

ευλογίες του κατοχικού καθεστώτος 

αφ' ενός μεν για να τους ξεφορτωθεί, 

αφ' ετέρου για να μας δημιουργή

σουν προβλήματα, τα οποία θα χρησι

μοποιήσει ο Ντενκτάς στην ανθελλη

νική του προπαγάνδα. Αλλοίμονο 

στους Τ/Κ και έποικους που είναι 

καταδικασμένοι να ζουν στη μιζέρεια 

και ανασφάλεια των κατεχομένων. Το 

καθεστώς παρεμβάλλει εμπόδια, 

απαγορεύει κάθε επαφή Τούρκων και 

Ε/Κ. Όπως ελέχθη πολλές φορές από 

Τ/Κ χείλη: 

«Αν τολμά ο Ντενκτάς ας αφήσει για 

2 μόνον ώρες ανοικτό το οδόφραγμα 
του Λήδρα Πάλας. Μετά το δίωρο, ο 

μόνος που θα παραμείνει στο βορρά 

θα είναι ο ίδιος». 




