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Τούρκος φεύγει Κιvέζος έρχεται 

Μέχρι σήμερα το σύνθημα που ακού

ετο από τα πιο επίσημα τ/κ χείλη ήταν 

«Τούρκος φεύγει, Τούρκος έρχεται» 

και αποτελούσε απάντηση σ' όλους 

όσοι επέκριναν την τ/κηγεσία για την 

ανεξέλεγκτη παραχώρηση της «τ/κιθα

γένειας» αλλά και για την αδιαφορία 

της να αναχαιτίσει τη μετανάστευση 

Τ/κ στο εξωτερικό. 

Φαίνεται όμως ότι οι Τούρκοι της 

Ανατολίας αντιλήφθηκαν ή/και ενη

μερώθηκαν από τους έποικους συγ

γενείς, φίλους και συγχωριανούς 

τους ότι η ζωή στα κατεχόμενα δεν 

είναι όπως την παρουσιάζουν οι 

Ντενκτάς και Ερογλου στα εβδομαδι

αία σχεδόν ταξίδια τους στην Τουρ

κία, ότι η οικονομία βρίσκεται σε 

άθλια κατάσταση, ότι η ανεργία έχει 

υπερβεί τα όρια ακόμη και αυτά της 

Τουρκίας ... Οι πληροφορίες αυτές 

ανάγκασαν πολλούς υποψήφιους 

έποικους να αλλάξουν τα σχέδια 

τους για εγκατάσταση στην κατεχό

μενη Κύπρο. Η απόφαση τους είχε ως 

αποτέλεσμα να προκληθεί προς στιγ

μή κάποια σύγχυση στους στόχους 

που είχε θέσει το κατοχικό καθεστώς 

για ν' αυξήσει τον πληθυσμό των 

κατεχομένων στις 400 ή και 500.000 

Σπύρου Αθανασιάδη 

προκειμένου να διαπραγματεύεται 

επί ίσοις όροις το Κυπριακό. Ο παντα

χού παρών έποικος ψευδοβουλευτής 

σήμερα (και μέχρι τον Δεκέμβριο του 

1998 ψευδοϋπουργός Γεωργίας) 

Κενάν Ακίν βρήκε διέξοδο στο αδιέ

ξοδο. 

Σε συνεργασία με τον επίτιμο «Αντι

πρόσωπο» του ψευδοκράτους στην 

Κίνα καταχώρησαν αγγελίες στον 

τύπο του Χογκ Κογκ και προσέφεραν 

την τ/κ «ιθαγένεια» έναντι 50.000 
δολαρίων εκ των οποίων οι 10.000$ 
ως προκαταβολή. 

Ήταν η εποχή που η πρώην αυτή 

αποικία της Αγγλίας θα μεταβιβαζό

ταν στην Κίνα και πολλοί κάτοικοι του 

Χογκ Κογκ αναζητούσαν νέα ''στέ

γη". Η αναφορά στις αγγελίες ότι η 

Κυπρος θα είναι πλήρες μέλος της 

Ευρωπαlκής Ένωσης από 1.7.1999 
προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για τους υποψήφιους πολίτες της 

"ΤΔΒΚ". 

Πολλοί ήταν αυτοί που αποτάθηκαν 

για να μη χάσουν την "ευκαιρία". Η 

Κίμπρις μάλιστα, η μεγαλύτερη εφη

μερίδα των κατεχομένων, η οποία 

έφερε στην επιφάνεια το όλο θέμα, 



εντόπισε έναν από τους Κινέζους 

που έχουν την "τ/κιθαγένεια", ο οποί

ος, άσχετα αν δήλωσε "επιχειρημα

τίας", σήμερα είναι ιδιοκτήτης ενός 

μικρού κινέζικου εστιατορίου στην 

κατεχόμενη Κερύνεια. Επίσης, με 

διάφορα έγγραφα και στοιχεία απο

κάλυψε τη μεγάλη κομπίνα και συμ

μετοχή του Ακίν σ' αυτή, αφού 

κάποια έγγραφα φέρουν την υπογρα

φή του. Η αντιπολίτευση κάλεσε τον 

ψευδοπρωθυπουργό να επιληφθεί 

του θέματος και να παύσει όλους 

τους "υπουργούς" που με τον έναν ή 

άλλο τρόπο είχαν αναμιχθεί στην 

υπόθεση. Αλλοι ζητούυσαν την άρση 

της aσυλίας του Ακίν για να λογοδο

τήσει. Οαπόηχος της παραχώρησης 

της ιθαγένειας σε Κινέζους συνεχίζε

ται. 

Μαζί όμως με αυτόν, η αντιπολίτευ

ση έθεσε σε θέμα και για τον συνολι

κό αριθμό ατόμων στα οποία παρα

χωρήθηκε η «Ιθαγένεια». Χρόνια 

τώρα η αντιπολίτευση - και όχι μόνο 

- ζητούσε να πληροφορηθεί τον αριθ
μό των εποίκων. Δημοσιογράφος, 

aρθρογράφος, άνθρωπος των γραμ

μάτων και της τέχνης, διανοούμενοι 

ακόμηκαι πολιτικοί ζητούσαν στοι

χεία για τους κουβαλητούς. Φωνή 

βοώντος εν τη ερήμω. Οι συνδικαλι

στικές οργανώσεις έκρουαν τον 

κώδωνα κινδύνου για τις επιπτώσεις 

από το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

εποίκων. Ανίσχυροι παρακολουθού-
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σαν τα προνόμια που αποκτούσαν οι 

εξ Αν01ολίας, την προτίμησή τους 

στις προσλήψεις, την ανάληψη 

έργων του «Δημοσίου» από αυτούς 

κ.λ.π. Εκτός τα κόμματα Εθνικής 

Ενότητος (Ερόγλου) και Δημοκρατι

κό (Σερντάρ Ντενκτάς), τα υπόλοιπα 

εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην 

παραχώρηση της ιθαγένειας γιατί 

μεγάλος αριθμός Τ/Κ "υπηκόων» 

επισκέπτονταν το νησί μόνο κατά την 

προεκλογική περίοδο ή τη μέρα των 

εκλογών. Πολλοί ήταν αυτοί που διερω

τούνταν κατά πόσο ένα δημοψήφισμα για 

το Κυπριακό θα εξέφραζε την πραγματι

κή βούληση των Τ/Κ αφού σ' αυτό θα 

ψηφίσουν και οι έποικοι αλλά και οι·έχο

ντες την τ/κ «ιθαγένεια» αλλά ζουν στην 

Τουρκία. Ο «Διευθυντής» 

του«Τμήματος»Μετανάστευσης Μου

σταφά Μυραλάυ θεώρησε σκόπιμο να 

αποκαταστήσει την «αλήθεια» και να 

δώσει ένα τέρμα στις φήμες. Έπεσε 

όμως έξω γιατί είπε την αλήθεια. 

Χωρίς να υπολογίσει τις αντιδράσεις 

της ηγεσίας και βασιζόμενος σε 

κάποια στοιχεία που είχε, δήλωσε 

( 1.6. 1999) ότι από το 1984 μέχρι το 
1999, 49.000 άτομα απέκτησαν την 
«ιθαγένεια». Ήταν μάλιστα κατηγο

ρηματικός όταν αναφερόταν στην 

περίοδο 1974-1984: «Δεν έχουμε 

στοιχεία για την περίοδο αυτή» ήταν 

η απάντησή του. Είναι γνωστό σ' 

όλους ότι το μεγάλο, το μεγαλύτερο 

κύμα εποίκων ήλθε από την Τουρκία 

ακριβώς μετά την εισβολή και στα 
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πρώτα χρόνια μετά από αυτή. Αν λοι

πόν τα τελευταία χρόνια (1984-1999) 
οι αποκτήσαντες την «ιθαγένεια» 

είναι 49.000 αντιλαμβάνεται κανείς 
ποιος θα ήταν ο αριθμός τους αν η 

αναφορά γινόταν για την τελευταία 

25ετία. 

Ποιος ξέρει τι επιπλήξεις δέχθηκε ο 

Μυραλάυ όταν την 2.6.1999 οι δηλώ
σεις του έγιναν πρωτοσέλιδα στον 

τ/κ τύπο την επόμενη (3.6.1999) με 
πηχυαίους τίτλους οι εφημερίδες 

πληροφορούσαν τους αναγνώστες 

τους ότι επρόκειτο για «Ολίσθημα» 

της γλώσσας, ότι αντί για τη χρονο

λογία 197 4 αναφέρθηκε στη χρονο
λογία 1984 ... και πολλά άλλα. Ούτε 
λέξη για την πρότασή του «Δεν έχου

με στοιχεία για την περίοδο 197 4-
1984». Ο Μυραλάυ αναγκάστηκε να 
δηλώσει ότι ήταν ολίσθημα της 

γλώσσας. Στο ίδιο πνεύμά ήταν και οι 

δηλώσεις του Ερόγλου ενώ ο καθ' 

ύλην αρμόδιος "Υπουργός» Εσωτε

ρικών, πιο επιθετικός για τις aποκα

λύψεις του υφισταμένου του, τις 

αποδοκίμασε σε έντονο ύΦος. Άσχε

τα με τις προσπάθειες της ψευδοκυ

βέρνησης να «μπαλώνει» ότι της 

ήταν δυνατόν, η αντιπολίτευση μέσω 

του αρχηγού του Ρεπουμπλικανικού 

τουρκικού κόμματος Ταλάτ δήλωσε: 

«Από το 1984 μέχρι το 1999 παραχω
ρήθηκαν περισσότερες από 49.000 
«ιθαγένειες». 

Αλλά και ο βουλευτής του Δημοκρα-
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τικού Κόμματος Σερντάρ Ντενκτάς 

Χουσέιν Ο'ζγιουργκιουν δήλωσε 

(1.6.1999) ότι μόνο κατά την προε
κλογική περίοδο του 1993, 2.000 άτο
μα έγιναν υπήκοοι της Τ ΔΒΚ προκει

μένου να αποκτήσουν το δικαίωμα 

του εκλέγειν. Ο σημερινός αντιπρόε

δρος της ψευδοκυβέρνησης Μουστα

φά Ακιvτζή, παλαιότερα, σε ομιλία 

του στον Άγιο Επίκτητο είπε ότι η 

ψευδοκυβέρνηση θα πρέπει να άρει 

την απόφασή της για κατάργηση των 

διαβατηρίων μεταξύ Τουρκίας και 

ψευδοκράτους υπογραμμίζοντας ότι 

η Τουρκία συνέβαλε στο να γεμίσει η 

κατεχόμενη Κύπρος με ανεπιθύμητα 

άτομα. 

Είναι γνωστό ότι ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός εποίκων προέρχεται από τον 

υπόκοσμο της Τουρκίας. Το ίδιο δεν 

ισχύει με τους Κινέζους πολίτες της 

Τ ΔΒΚ. Προς το Παρόν τουλάχιστον 

δεν έχουν απασχολήσει το αστυνομι

κό δελτίο. Δεν ξέρω πως θα αντιδρά

σουν όταν διαπιστώσουν ότι το κατο

χικό καθεστώς δεν αρνείται οτιδήπο

τε στους εκ Τουρκίας εποίκους ενώ 

παρεμβάλλει εμπόδια στα αιτήματα 

των Κινέζων. Ο Τ/Κ υπήκοος, φυσι

κός το επάγγελμα Κινέζος ' Tong 
Zhengrong ζητεί από το κατοχικό 

καθεστώς να τον βοηθήσει οικονομι

κά για να εκδώσει βιβλίο φυσικής με 

τις μελέτες και έρευνες του. Αν του 

το αρνηθούν, ίσως θελήσει να εφαρ

μόσει το εθνικό σπορ της πατρίδας 

του, τις πολεμικές τέχνες. 




