
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΟΒΠ 

Η Τουρκία πουλά Ελλάδα ποοκειμένου 

να μπει στην τουριστική αγορc1 είχ::: δηλ:iJ·· 

σει στη «Σ» σε αποκλεισηκη συνέvη;υξη 

του ο Γενικός ΕΟΤ κ. 

Λαζαρίδης. Αλλά μαζί με την τφοω-

·eείται και το κατεχόμενο της 

Κύπρου που δυστυχώς πουλά Κίπφο. 

Πουλούν οι Τουρκοκύπριοι στο γνωστό 

και αξιόπιστο όνομα της στη διε

θνή τουριστική αγορά τα ξενοδοχεία μας 

στα κατεχόμενα εδάφη .. Πουλούν τις ομορ· 
φιές του νησιο(ι αλλά πουλοι:ιν και την ιστο

ρία μας. 

Ταυτόχρονη 

Ευρώπη η Τ ουρία και η 

Εκεί όπου 

μίζεται και το 

νησιοΙJ. Και η 

πολύ μεγάλη. Η 

εισβάλει δυναμικά στην 

στική αγορά γνωρίζοντας ότι, του 

τουριστικοίι θα της λύσει ηολλό. 

οπό τα οικονομικά της προβλi]ματα. ΛΦο·~• 

λοιπόν, η Τοvρκία αντιγράφει την Ελλάδα 

στην προβολή, να λεχθεί όη η 

Τουρκία μπΙΊκε στην τοuρισηκii με 

τα τσαρούχια. 

Εκατομμύρια 

ΟΙ TOYPKOI 
μύρια λίρες στην 

κής βιομηχανίας και ε<ναι 

η προβολή που για να αξιοηοιηθοuν 

και να αποδώσουν οι επενδύσεις αυτές. 

Μαζί με την Τουρκl.α 

κατεχόμενο τμήμα της 

χρόνια μετά την εισβολfi, δεν 

διατηρήσει αλλά και οΙJτε να επαvακη'jσει 

την τουριστική nou εiχε πριν 
από το 1974. 

ΤΟΥ 

Παρά τις προσπάθειες που κατα-

βάλλονται, το κατεχόμενο τμήμα της 

Κύπρου c:λάχιστη προβολή εξασφαλίζει 

Και ουτ6 γιατί πολύ γραφεία 

vα;τ6)ν ταξtδΗiJν ποuλ.ούν 

Κί:προ κι αυτά ανr'1κουν σε Τούρκους επι

επέμβαση 

απ6 δεν μπορε[ να γίνει. 

Τέτοια γραφεία βρίσκει στην Αγγλία 

της, πτήσεων 

αν και φέτος 

έδωσαν άδεια για 

arι6 το αεροδρόμιο 

Στι1vση:;τ ιωvtά στο Λονδίνο. 

Αυτή η δεν κατέστη δυνατό 

να επΙ.Βεβα.ιωθεί αλλά εηίσημοι κύκλοι στην 

το 

ανησυχία ότι κάτι τέτοιο 

να αποκλε!εται. επ' άπειρο. 

του τι μπορεί να συμ

προς το τουριστικά 

τμήμα της Κύπρου εξα

από την 

προορίζονται 

καη::χόμενο του νησιού 

την Κωνσταντινούπολη ή τη 

ή δρομολογημένη 

την Τίιμπου με 



πτήσεις των οι:ιτω καλουμένων 

πριακών 

Αερογραμμών 

τικότητα. 

Χαρακτηριστικό το Μάιο Ε'ντοιιπρτ 

Τζέφφρu έγραψε στη "Νταιηλι Μαίλ» 
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'•(ιi:ν vραφείων φαίνεται καθαρά ότι 

περιοχές 

από ότι τις κατεχόμενες .. 
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ακόμη ένα ήσυχο μέρος γεμάτο ομορφιές 
χωρίς να έχει καταστραφεί στο βωμό της 

τουρκικής βιομηχανίας. 

Αναφέρεται εττίσης και στις ελεύθερες 

περιοχές και υποστηρίζει ότι είναι ιδεώδες 

μέρος για όσους αρέσκονται σε θορυβώ

δεις διακοπές. «Βορράς και Νότος- γρά

φει- διαφέρουν πάρα πολύ και χωρίζονται 

από διαχωριστική στρατιωτική γραμμή την 

οποία κανείς δεν μπορεί να περάσει». 

Μιλά επίσης ο Άγγλος δημοσιογράφος 

για την Αμμόχωστο, την Κερύνια και τις 

ομορφιές του Πενταδακτύλου και διανθίζει 

το ρεπορτάζ του με φωτογραφίες από ότι 

Περισσότερο Ελληνικό μπορούσε να βρει. 
Τη Σαλαμίνα! 

Διαφημιστικά φυλλάδια 

ΦΥΣΙΚΑ οι Τουρκοκύπριοι δεν περιμέ

νουν μόνο από τους ξένους βοήθεια για να 

παραβιάσουν την ιστορία και να προσελ

κύσουν τουρίστες. Εκδίδουν κι αυτοί με τη 

σειρά τους διαφημιστικά φυλλάδια στα 

οποία προβάλλονται οι φυσικές ιστορικές 

ομορφιές των κατεχομένων εδαφών. 

Υπάρχουν φυλλάδια για ολόκληρη την 

κατεχόμενη περιοχή ή ξεχωριστά για κάθε 

πόλη και αξιοθέατο. Δεν διστάζουν να 

μιλούν για τις Ελληνικές αρχαιότητες του 

νησιού όπως τη Σαλαμίνας ή των Σόλων ή 

ακόμη και την Αγιά Σοφιά στη Λευκωσία και 

τον Άγιο Νικόλαο στην Αμμόχωστο. 

Παράλληλα οι Τουρκοκύπριοι έχουν 

εκδώσει και χάρτες ολόκληρης της Κύπρου 

με το κατεχόμενο μέρος φυσικά να διαφέ-
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ρει σε χρώμα. Αλλά δεν δ!στασαν να αλλά

ξουν τα Ελληνικά ονόματα των τοπονυμιών 

όχι μόνο των κατεχομένων αλλά και των 

ελεύθερων περιοχών. 

Σε έξαρση 

ΜΙΑ άνευ προηγουμένου έξαρση παρα

τηρείται από πλευράς Τουρκοκυπρίων για 

τουριστική προβολή των κατεχομένων 

εδαφών. Καταβάλλονται συνεχώς προσ

πάθειες να προωθήσουν νέες αγορές 

πάντα φυσικά με τη συνεργασία των Τούρ

κων. Δοκίμασαν χωρίς όμως ιδιαίτερη επι

τυχία στην Ελβετία και την Ιταλία και τώρα 

κάνουν μια προσπάθεια να μπουν στην 

αγορά της Φιλανδίας. 

Ήδη έχουν καταχωρηθεί οι σχετικές δια

φημίσεις σε Φιλανδικές εφημερίδες σύμ

φωνα με τις οποίες οι πτήσεις από το 

Ελσίνκι προς τα Άδανα και την κατεχόμενη 

Κύπρο θα αρχίσουν στις 7 Οκτωβρίου. Γίνε
ται λοιπόν αντιληπτό ότι οι Τουρκοκύπριοι 

παράλληλα με το θερινό 1Όυρισμό προσπα
θούν να προωθήσουν και το χειμερινό του
ρισμό. 

Οι ελπίδες τους για κάτι θετικό είναι 

φυσικά περιορισμένες. Το θέμα όμως είναι 

μέχρι πότε. Ήδη η εκστρατεία εντείνεται 

και αν οι διοργανωτές ταξιδιών διαπιστώ

σουν ότι τα οικονομικά τους συμφέροντα 

είναι στο βορρά κανείς δεν θα τους εμπο

δίσει να ανοίξουν προς τα εκεί τα φτερά 

τους. Ίσως μάλιστα στην προσπάθεια τους 

αυτή να έχουν τις ευλογίες των Κυβερνή

σεων των χωρών τους. 

Λάκης Αβρααμiδης 

Κι αυτά τα ονόματα των ελευθέρων περιοχών έχουν μΕ
τατρέψει σε Τουρκικά οι Εισβολείς. 


