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τολίας που διαφέρουν πολύ από αυτά των Τ/κ. Όσο και αν οι Ταλάτ-Σογιέρ απο

φεύγουν τα σχόλια για τους έποικους τόσο και οργανωμένα σύνολα προβαίνουν 

σε aποκαλύψεις, απαιτώντας όηως διενεργπθεί νέα απογραφn πλπθυσμού πα

ρουσία παρατπρπτών από τπ διεθνιl κοινότπτα. 

* 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ τvno 

«Είμαστε μειονότητα στην ίδιά μας την πατρίδα» 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΤΑΛ ΧΑΡΜΑΝ ΣτΗΝ ΚΙΠΡΙΣΛΙ 

«ΕΧΩ γράψει τουλάχιστον 50 φορές ότι έχουμε καταντnσει μειοψπφία στπν ίδιά 
μας τπν πατρίδα αλλά με έρευνα που διενnργπσαν κάποιοι π κατάστασπ αυτn 

επιβεβαιώθπκε. Πρόκειται για έρευνα τπς Συντεχνίας των Τ/κ δασκάλων. Πλέον 

δυσκολευόμαστε να συναντnσουμε στους δρόμους Τ/κ n ακόμπ δεν είναι πλέον 
δυνατόν να τους συναντnσουμε αφού αυτοί μετριούνται στα δάκτυλα. Η έρευ

να τπς συντεχνίας δεν nταν καθόλου παρnγορπ αφού με συγκεκριμένα στοιχεία 

αποδεικνύει τπν ανπσυχπτικn και τρομακτικn πραγματικότπτα. και ερωτώ: Πού 

πάμε; Μέχρι πού θα τραβιlξει π κατάστασπ; Αν θεRιlσουμε να απαντnσουμε στα 
ερωτnματα αυτά θα απαντπθούν κατεβατά. Προ π μερών nμουν φιλοξενούμενος 

σε μια τπλεοπτικn εκπομπn με θέμα τπ μετανάστευσπ. γποστιlριξα ότι οι μόνοι 

υπαίτιοι για το ότι οι Τ/κ έχουμε καταστεί μειοψπφία στπν ίδιά μας τπν πατρίδα 

είναι οι απόδπμοι Τ/κ. Στπν Αγγλία ζουν πέραν των 100.000 Τ/κ. Μας επικρίνουν 
όταν υποβάλRουμε το ερώτπμα γιατί δεν επιστρέφουν στπν πατρίδα τους και 

αΦnνουν το πεδίο ελεύθερο για να μας κουβαλπθεί πλπθυσμός από έξω. Βλέ· 

πετε, ενοχλούνται κάποιοι όταν λες τπν αRιlθεια χωρίς, φυσικά, εμείς να σωπά· 

σου με για να τους κάνουμε το χατίρι. Το μεγαλύτερο πρόβλπμα τπς χώρας είναι 

οι παράνομοι εργάτες, και τα φτπνά εργατικά χέρια που μεταφέρονται από το 

εξωτερικό. Σε όλα τα μέρπ του κόσμου παρατπρείται το φαινόμενο των Φθπνών 

εργατικών χεριών. Ακόμπ και μεγάλες εταιρείες ιδρύουν εργοστάσια στα οποία 

απασχολούν παράνομους εργάτες. 

Αυτό επιβάλλει ο ανταγωνισμός. Όλα αυτά όμως δεν σπμαίνουν ότι δικαιούσαι 

να κουβαλnσεις σε μια χώρα τόσους παράνομους εργάτες όσος είναι ο πλπθυ· 

σμός τπς και στπ συνέχεια να τους δώσεις τπν ιθαγένεια. Ένα από τα μέτρα που 

πρέπει να λπφθούν επειγόντως είναι το θέμα τnς μισθοδοσίας των εργατών από 




