53

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Τ/κύπριος φεύγει- Τούρκος έρχεται

Πολλές φορές ακούσαμε τον Τ/κ nγέ

λεται να

τn Ντενκτάς να καθnσυχάζει τους Τ/κ

Όσοι επισκέπτονται τα κατεχόμενα με

για το μεγάλο κύμα

μετανάστευσnς

ταυτότnτα θα δικαιούνται να παραμεί

που παρετnρείτο-και παρατnρείται-στα

νουν καθορισμένο χρονικό διάστnμα

κατεχόμενα λέγοντας ότι δεν υπάρχει

στο νnσί διαφορετικά θα κινείται διαδι

λόγος ανnσυχίας καθ' ότι ο αριθμός

κασία εναντίον τους.

των τούρκων στο νnσί δεν μειώνεται
αφού τους Τ/κ

που

μεταναστεύουν

αναπλnρούνΤούρκοιαπότnντουρκ~.
Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να

παραδεχτούν

ότι

n

παρουσία

τόσο

το

εισέρχονται

μέτρο

αυτό

θα

με

διαβατriριο.

έπρεπε

λnφθεί προ ετών καθ' ότι

n

να

είχε

παρουσία

λαθραίων εργατών από τnν Τουρκία
αποτελούσε πάντοτε πονοκέφαλο στο

κατοχικό

καθεστώς.

ντων

ων εργατών μόνο κακά θα μπορούσε

αρμόδιοι του καθεστώτος παρέβλεπαν

να επιφέρει στους τουρκοκύπριους και

τnν παρανομία τόσο των εργοδοτών

στnν Κύπρο γενικότερα.

όσο και των παρανόμως εργοδοτουμέ

Η κατάστασn με τους λαθραίους κατέ

στn ανεξέλεγκτn όταν το καθεστώς και
ο Ντενκτάς, εν τn παντοδυναμία του,
κατrΊργnσαν τα διαβατrΊρια και καθιέ

ρωσαν τnν είσοδο των Τούρκων στα
κατεχόμενα με τnν επίδειξn τnς ταυτό
τnτάς τους και μόνο.

του

Χάριν συμφερό

μεγάλου αριθμού εποίκων και λαθραί

κεφαλαίου

οι

καθ'

ύλnν

νων. Όταν όμως στους χώρους όπου

διαμένουν οι παράνομοι παρουσιάστn

καν κρούσματα
νειών,

μολυσματικών ασθε

κινnτοποιrΊθnκαν

τα

«υπουρ

γεία» εσωτερικών και υγείας και άρχισε
ένας συστnματικός έλεγχος των υπο

στατικών διαμονrΊς τους καθ' ότι αυτά

στερούνται και των υποτυπωδών συν

Το δίδυμο Ερντογάν- Ταλάτ αποφάσισε

θnκών υγιεινrΊς, αφού τις περισσότε

να θέσει ένα τέλος στnν απαράδεκτn

ρες φορές άνθρωποι,

αυτrΊ κατάστασn και στις

ζουν όλοι μαζί, χωρίς νερό και φως.

7

Σεπτεμβρί

ου μονογράφnσε σχετικό πρωτόκολλο

το orioίo υποβλnθnκε στο «Υπουργικό»

<15-9)
για

και διαβιβάστnκε στn «βουλrΊ»

τροποποίnσn

του

«Περί

μετανά

στευσnς Νόμου»

ζώα, τρωκτικά

Η άθλια κατάστασn των υποστατικών
ανάγκασε το λεγόμενο δrΊμαρχο Κερύ

νειας να δnλώσει πως «ακόμn και στα
ναζιστικά

στρατόπεδα

συγκέντρωσnς

οι συνθrΊκες διαβίωσnς rΊταν καλύτε

Σύμφωνα με τnν πρότασn στο εξrΊς,

ρες»

όσοι Τούρκοι από τnν Τουρκία φθά

«υπουργό» <Εσωτερικών) να δnλώνει:

με

τον

καθ'

ύλnν

αρμόδιο

νουν στο νnσί με σκοπό να ζnτrΊσουν

Παρόμοιες

άδεια παραμονrΊς και εργασίας επιβάλ-

μόνο σε υποανάπτυκτες χώρεc. Μου

σκnνές

συναντά

κανείς
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nταν αδύνατο να φανταστώ ότι στο

κά

μαργαριτάρι τπς Κύπρου, τπν τουριστι

σματα τπς χώρας. Επίσπς μας κουβαλι'i

κn Κερύνεια, θα συναντούσα αυτn τπν

θπκαν

απαράδεκτη

που

κατάσταση.

<Γενn Ντουζέν
Τπν

οργι'i

Ντράππκα•

από

διάφορα

εγκλπματικά

διαμερί

στοιχεία,

κι'iρuξαν πτώχευσπ,

άτομα

οπαδοί του

ΡΚΚ και καταζπτούμενοι Κούρδοι aπέ

27-8-04>.

του

πλπθυσμό

«υπουργού• και

τπς

πολυμελούς συνοδε~ς του κατέγρα

ψαν τα ΜΜΕ στπν Κερύνεια, μέσα σε
μια μικρn πανσιόν που προ τινος οι

νταρες οικογένειες, άτομα που ι'iθελαν
να

χρπσιμοποιnσουν

τπν

Κύπρο

ως

εφαλτι'iριο για να βρεθούν στπν Ευρώ
ΠΠ>>.

υγειονομικές «αρχές• διέταξαν το κλεί

Μετά τις aποκαλύψεις για τις μολυσμα

σιμό τπς επειδn δεν πλπρούσε τους

τικές ασθένειες σε

όρους υγιεινnς. ο ιδιοκτnτπς τπς τπν

διαμένουν οι παράνομοι εργάτες, πανι

υποστατικά όπου

χρπσιμοποιούσε παράνομα και φιλοξε

κός επικρατεί μεταξύ των Τ/κ αφού,

νούσε σε αυτn

όπως έγραψε π «Κίπρις>> στις

130

<εκατόν τριάντα>

ο

aρθρογράφος

Μπολαγίρ

τπς

<12-9-04>

«Κίπρις>>

Κεμάλ

γράφει για τους

έποικους και λαθραίους εργάτες:
«Πριν

το

1974

οι

18/9/04,

μόνο τον τελευταίο ενάμισπ μnνα τα

παράνομους εργάτες.

επισκέπτες

κρούσματα του τυφοειδούς πυρετού
και του τύφου έφθασαν τα

82.

Όπως

μου έλεγε Τ/κ συνάδελφος «Ο Ντεν
κτάς θερίζει αυτά που έσπειρε. Εμείς,

τπς

όμως, σε τι φταίμε;••

Κύπρου nταν κυρίως από τπν Τουρκία
και τπν Ελλάδα. Ήταν άνθρωποι σοβα

ροί και πλούσιοι. Η άΦιξι'i τους γινόταν
με διαβατι'iρια. Δεν μπορούσες τότε να
εισέλθεις στο νπσί με ταυτότπτα, κάρ

τες πλαστικού χρnματος

n

με άδεια

οδι'iγπσπς. Το νπσί δεν nταν ξέφραγο

αμπέλι. ΟΙ Τούρκοι δεν μπορούσαν να
έλθουν στο νπσί χωρίς διατυπώσεις,

απλώς

μεταξύ

των

πόλεων τπς Τουρκίας. Μετά το

μετακινούνταν

1974

έφθασαν

στο

νπσί πολλοί Τούρκοι.

Αυτοί δεν nταν όπως οι προ του

1974

επισκέπτες. Εμείς θα θέλαμε Τούρκους

όπως εκείνους αφού θα συνέβαλλαν
στπν κοινωνικοοικονομικn μας ανάπτυ
ξπ. Τελικά ποιοι μας ι'iλθαν; Ακούστε:
Το τουρκικό κράτος μετακίνπσε ομαδι-

Σπύρος Αθανασιάδnς

