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Στη Μόρφου ο αριθμός των μαθητών είναι 2223 και οι τάξεις 100, αντιστοιχούν 
δηλαδιi 27,2 μαθητές ανά τάξη. 

Στην Αμμόχωστο φοιτούν 4.923 μαθητές σε 237 τάξεις <20,81, στο Τρίκωμο 1.953 
μαθητές σε 137 τάξεις <26,61. 

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τnς έρευνας αλλά και η απιiχησn που είχε 

ενόχλησαν τον Σογιέρ και με μακροσκελιi γραπτιi του διiλωση θέλησε να δια

σκεδάσει τις εντυπώσεις και διαψεύσει τα στοιχεία. Σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσίευσε το εκφραστικό όργανο του ΡΤΚ, n εφnμερίδα Γενιi Ντουζέν <17.6.081 
ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε «δημόσια» σχολεία είναι: 

Προδημοτικιi-Δημοτικιi Εκπαίδευση ....................... 19.988 
Γυμνάσια-Λύκεια ..................................................... 14.009 
Τεχνικές Σχολές ........................................................ 2.388 
Σύνολο .................................................................... 36.385 

Στοιχεία του «Υπουργείου παιδείας" <Φεβρ. 2008J 
νια τnν ιθαγένεια των μαθητών 

Ιθαγένεια Δnμοτικά Γυμνάσια-Λύκεια τεχνικές 

Μόνο «ΤΔΒΚ» 52,31% 60,02% 61,69% 

Μόνο Τουρκικιi 27,32% 24,75% 19,56% 

«ΤΔΒΚ»+ Τουρκικιi 20.37% 15,23% 18,75% 

* ΑΠΟΨΗ 

Πληρώνουν οι Τ/Κύπριοι 
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του Σπύρου Αθαναοιάδn 

ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ η στάσn και οι επικρίσεις του Σογιέρ και των μελών τnς ψευδοκυβέρ

νnσιiς του απέναντι σε όσους ενδιαφέρονται να πλnροφορnθούν τον ακριβιi 

πλπθυσμό των Τ/κ που παρέμειναν στα κατεχόμενα, σε βαθμό μάλιστα που ο 

"πρωθυπουργός" να ισχυρίζεται ότι είναι ρατσισμός να ασχολείται κάποιος με τnν 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 56 

καταγωγή των εχόντων τnν τ/κ "ιθαγένεια". ο λόγος, φυσικά, για τους εποίκους 

και παράνομους εργάτες από τnν Τουρκία, καθ' ότι για όλους τους άλλους γίνε

ται διαχωρισμός και διακρίσεις είτε είναι Άγγλοι, είτε Σύροι. Το μεγάλο ταμπού 

του εποικισμού και του αριθμού των εποίκων απασχολεί συχνά τα τ/κ Φύλλα, 

αλλά τις περισσότερες φορές οι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους προτιμούν τn 

σιωπή, αφού δεν μπορούν να διασκεδάσουν τα στοιχεία που οργανωμένα ούνο· 

λα, επιστιiμονες, ερευνnτές, εταιρείες δnμοοκοπιiοεων φέρουν στο φως τnς 

δnμοοιότnτας. Συχνά ακούμε από επίσnμα τ/κ χείλn ότι είναι προδοσία νά ανα

φέρεται κάποιος στα εκ Τουρκίας 'ΌδέλΦια". αφού αυτά έδωσαν το αίμα τους για 

τnν ελευθερία των Τ/κ και n τουρκfα εμβάζει τεράστια κονδύλια για τnν ευnμε
ρία του "τ/κ λαού". Ειδικά για το τελευταίο υπάρχουν επιστπμονικές μελέτες που 

αποδεικνύουν ότι τα εμβάσματα αυτά επιστρέφουν στnν Τουρκία μέσω των 

εργολnπτικών εταιρειών και των εισαγωγών, κάτι που παραδέχτnκε κατά το 

παρελθόν και ο Ραούφ Ντενκτάς αλλά και Τούρκοι επίσnμοι. Πρόοφατπ μελέτn 

του αρχπγού του Κόμματος κοινοτικής Δnμοκρατίας Μεχμέτ Τσακιτζιi αποκαλύ· 

πτει ότι το 25% τουλάχιστον του κονδυλίου των 170 εκατομμυρίων ευρώ, που 
προορίζεται για τnν εκπαίδευσn. διατίθεται σε άτομα που δεν έχουν τnν τ/κ "ιθα

γένεια", υπονοώντας τους εποίκους, ενώ το ποσοστό αυτό Φθάνει το 70% στον 
τομέα τnς υγείας, του οποίου το κονδύλι είναι 85 εκατομμύρια ευρώ. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ασθενείς Φθάνουν από τnν Τουρκία στα κατε

χόμενα αποκλειστικά και μόνο για να εισαχθούν σε νοσοκομεία ιi έγκυες για να 

γεννιiσοuν. Σύμφωνα με στοιχεία. το 90% των γυναικών που aποτείνεται στο 
γυναικολογικό τμήμα του "Κρατικού" Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι σύζυγοι εποί

κων. ενώ το ποσοστό των ασθενών που εξυπnρετούνται από τα εξωτερικά 

ιατρεία και είναι από τnν Τουρκία Φθάνει το 70%. 

Αργά ή γριiγορα Ταλάτ · Σογιέρ θα λογοδοτήσουν για τnν πολιτικιi του ''αποφα
σίζουμε και διστάζουμε" και ιiδn το καζάνι άρχισε να βράζει με τις αυξήσεις που 

καλούνται να επωμιστούν οι Τ/κ όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι από τις εισπράξεις 

φόρων και τελών κατά κύριο λόγο θα εξυπnρετnθούν οι έποικοι. καθ' ότι n εκ 
Τουρκίας οικονομικn βοιiθεια διατίθεται σε έργα υποδομής και άμυνας. Η απα

ράδεκτn αυτιi κατάοτασn αναγκάζει πολλές οικογένειες να αποστέλλουν τα παι

διά τους σε ιδιωτικά σχολεία, ακόμn και σε σχολεία των ελεύθερων περιοχών ιi 

σε περίπτωσn ασθενειών, αναλύσεων. εγχειρήσεων, καθετnριασμών. φαρμάκων 

να aποτείνονται στα κρατικά νοσοκομεία τnς Κυπριακιiς Δπμοκρατίας. 

το μεγάλο καρκίνωμα του εποικισμού έγκειται και στο ότι τα άτομα που εγκαθί

στανται στα κατεχόμενα είναι αμόρφωτα, με ιiθn και έθιμα από τα βάθn τnς Α να-




