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ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 

Νέο δριμύτατο κατηγορώ κατά του ψευδοκράτους από την Όγια 

Γκιουρέλ 

Επικριτικό δημοσίευμα για την πραγ

ματικά επικρατούσα κατάσταση στο ψευ

δοκράτος, κι όχι την εικόνα των κατεχο

μένων που παρουσιάζει η τουρκική προ

παγάνδα προβάλλεται σήμρα στην τουρ

κοκυπριακή εφημερίδα «Ορτάμ>>. 

Τ ο δημοσίευμα υπογράφει η aρθρο

γράφος Όγια Γκιουρέλ και αναφέρεται σε 

δυο προπαγανδιστικά τραγούδια που με

ταδίδονταν συχνά μετά την εισβολή του 

1974 και μεταδίδονται ακόμη, τόσο από 
την τηλεόραση όσο και από το ραδιόφω

νο του παράνομου σταθμού «Μπαϊράκ». 

Το πρωτο τραγούδι τιτλοφορείται 

«Συνδέσαμε την Κερύνεια με την Ανατο

λία>>. Κάποτε, γράφει η Γκιουρέλ, όταν 

ακούγαμε το τραγούδι αυτό δακρύζαμε, 

αισθανόμασταν υπερήφανοι. 

Ας δούμε τώρα, όμως προσθέτει, τι 

πετύχαμε που συνδέσαμε την Κερύνεια 

με την Ανατολία. 

Με τη σύνδεση αυτή, γράφει καταρ

γήθηκαν τα διαβατήρια με αποτέλεσμα να 

γεμίσει η χώρα, κατά την έκφρασή της, με 

λαθραίους ανειδίκευτους εργάτες που κα

ταφθάνουν ως τουρίστες. 

Πλημμύρισε, συνεχίζει, το ψευδο

κράτος με λίρες Τουρκίας, με πληθωρι

σμό, κουβαλήθηκαν οι άνεργοι, εισήχθη η 

γραφειοκρατία και γέμισε η περιοχή με 

κλέφτες και διαρρήκτες. Οι τουρκοκύ

πριοι aρθρογράφος επισημαίνει ότι στο 

ψευδοκράτος εισάγονται όλα τα προιόντα 

που παράγονται στην Τουρκία, ενώ δεν 

εξάγεται τίποτα προς αυτήν, και ότι με τη 

λεγόμενη σύνδεση οι Τουρκοκύπριου aπο

χαιρετούν τη νεολαία τους που εγκαταλεί

πει απελπισμένη το νησί. 

«Φέραμε τη φιλοσοφία της ενοποίη

σης που θα περιορίσει την ανεξάρτητη 

οντότητά μας, την οποία ισχυριζόμαστε 

ότι έχουμε>>, προσθέτει. 

Τέλος, σημειώνει ότι κάποιοι γρα

φειοκράτες από την Τουρκία που βρίσκο

νται στο ψευδοκράτος ρυθμίζουν τα πά

ντα, ενώ ο ψευδοπρωθυπουργός στέκεται 

μπροστά τους ως ένας απλός υπαλληλί

σκος. 

Αναφερόμενη στο δεύτερο τραγούδι, 

που έχει τίτλο «Η πατρίδα μου είναι κάτι 

άλλο», η Όγια Γκιουρέλ γράφει ότι είναι 

κάτι άλλο η πατρίδα μου, αφού οι ισλαμι

στές εισβάλλουν και καταλαμβάνουν σχο

λείο και δηλώνουν ότι θέλουν να το μετα

τρέψουν σε τζαμί>>, ενώ προσθέτει, ο ψευ

δοπρωιθυπουργός τους υπερασπίζεται. 

«Είναι κάτι άλλο η πατρίδα μου,,, συ

νεχίζει, αφού οι νέοι που θέλουν να σπου

δάσουν αναγκάζονται να πραγματοποιούν 

συλλαλητήρια για τα δίδακτρα ή να μετα

ναστεύσουν για ένα καλύτερο μέλλον. 

Επικρίνει επίσης το κατοχικό καθε

στώς ότι φιλοξενεί άτομα που παρουσιά

ζονται ως μεγάλοι επιχειρηματίες και σπα

ταλά ώρες μαζί τους, συζητώντας ενώ δε 

δίνει στις αντιπροσωπείες των συνδικαλι-




