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Η ανθρωπιά ενός ανώνυμου ευεργέτη
€13.000 για τους εγκλωβισμένους φοιτητές της Καρπασίας
εται. Η φοιτήτρια παρατηρεί πως το αν αστειεύεται κάποιος προκύπτει και από το ύφος που
ίσαι Τουρκού;». Το ερώτημα για ρωτά. «Υπάρχουν κάποιοι συμφοιτητές μας
μια Τουρκάλα μπορεί να αποτελεί που όντως ρωτάνε είτε από περιέργεια είτε
και ευκαιρία να εκφράσει την υπε- αστειευόμενοι, αλλά αυτό είναι άλλο», λέει.
ρηφάνειά της για την καταγωγή της. Για έναν
Δεύτερη φοιτήτρια παρατηρεί ότι της έτυαπό εμάς ίσως είναι ενοχλητικό, λόγω και της χε και αυτής. «Για μένα αυτό είναι ρατσιστιτουρκικής εισβολής. Για τους εγκλωβισμέ- κό εις βάρος μας», προσθέτει.
νους, το να τους ρωτά κάποιος αν είναι Τούρ«Μου έτυχε κι εμένα» λέει η τρίτη, χωρίς
κοι αποτελεί ύβρη. Άλλοι ρωτούν χωρίς να θέ- να προσθέσει οτιδήποτε.
λουν να θίξουν κανέναν, άλλοι με κάποιου είΔεν χρειάζονται άλλα λόγια. Είναι μια πίκρα
δους υποτίμηση, άλλοι από πλήρη άγνοια για στη ματιά τους για μας που κλεισμένοι στα
το τι σημαίνει να είσαι εγκλωβισμένος.
γραφεία μας εφαρμόζουμε τους κανονισμούς
Το ερώτημα υποβάλλεται κυρίως σε φοι- κατά γράμμα και κόβουμε επιδόματα, αφαιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι εγκλωβι- ρούμε χορηγίες και επικρίνουμε τους εγκλωσμένοι. Μερικές από τις φοιτήτριες αυτές συ- βισμένους ωσάν να τα είχαν όλα στη ζωή και
ναντήσαμε χθες στη Βουλή με την ευκαιρία δεν φάνηκαν αντάξιοι των προδοσκιών όλων
σεμνής τελετής παράδοσης επιταγών από εμάς που περιμέναμε να αριστεύσουν χωρίς
άγνωστο πολίτη. Το ενδιαφέρον του συγκε- σχολεία, χωρίς ιδιαίτερα μαθήματα και χωρίς
κριμένου πολίτη ο οποίος δεν επιθυμεί να γνω- τον κατάλληλο εξοπλισμό.
στοποιηθεί η ταυΣιγά-σιγά καταφθάτότητά του, εκδηνουν και οι υπόλοιποι
Αχαρακτήριστη συμπεριφορά
λώθηκε ύστερα
φοιτητές και όλοι μακάποιων που τους ρωτούν αν είναι
από τη συνεδρία
ζί καταλήγουν σε αίτης Επιτροπής
Τούρκοι, καταγγέλλουν οι φοιτητές... θουσα της Βουλής.
Προσφύγων της
Ο βουλευτής ΖαχαΒουλής την περαρίας Κουλίας αναφέρει
σμένη Παρασκευή. Όπως είναι γνωστό, φοι- στους φοιτητές ότι θα τους παραδοθούν επιτητές εξέφρασαν παράπονα επειδή κάθε χρό- ταγές από άγνωστο, εις ένδειξιν εκτίμησης
νο η κρατική χορηγία παρέχεται στο τέλος κά- και αναγνώρισης των αγώνων των εγκλωβιθε εξαμήνου και νοουμένου ότι οι φοιτητές σμένων. Ο κ. Κουλίας εξηγεί ότι του παραδόθα έχουν καλή απόδοση. Σε περίπτωση που θηκαν €13.000 για τους 13 φοιτητές της Καρη απόδοση δεν είναι ικανοποιητική, οι φοι- πασίας. «Τελικά, φαίνεται ότι είσαστε 14 φοιτητές καλούνταν να επιστρέψουν τα χρήμα- τητές γι’ αυτό θα σας εκδοθεί επιταγή με την
τα που τους παραχωρούνται.
ένδειξη €928», λέει ο κ. Κουλίας. Ο ίδιος αναΌταν γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα, ο φέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες έζησαν
άγνωστος τηλεφώνησε στον βουλευτή Ζα- οι γονείς των φοιτητών αλλά και οι ίδιοι οι φοιχαρία Κουλία (ο οποίος ήγειρε και το θέμα των τητές μετά την τουρκική εισβολή.
επιδομάτων των φοιτητών) και του παρέδω«Στα σχολεία μας, στην Καρπασία, φαίνεσε €13.000. Από αυτά τα χρήματα θα παρα- ται ότι δεν έγινε η καλύτερη δουλειά», λέει ο
χωρούνταν €1.000 σε κάθε φοιτητή που προ- κ. Κουλίας ο οποίος στη συνέχεια καλεί τους
έρχεται από την Καρπασία. Εν τέλει, οι φοι- φοιτητές να μην ντρέπονται να
τητές ήταν 14 και στο όνομα του κάθε φοι- ζητήσουν βοήθεια όταν αιτητή εκδόθηκε επιταγή €928.
σθάνονται ότι έχουν κενά. «Στο
Οι φοιτητές άρχισαν να καταφθάνουν στη πανεπιστήμιο πιστεύω υπάρΒουλή λίγο μετά τις 11 το πρωί. Πλησιάσαμε χουν άνθρωποι που μπορούν να
τις πρώτες φοιτήτριες και τις ρωτήσαμε πώς σας βοηθήσουν μέσω των
«εισπράττουν» την αντιμετώπιση της οποίας διαφόρων προγραμμάτων
τυγχάνουν στις ελεύθερες περιοχές. «Καλά», που υλοποιούν», πρόλένε. Σας αντιμετωπίζουν διαφορετικά επει- σθεσε. «Αν νομίζετε ότι
δή ζήσατε στα κατεχόμενα; «Κάποιοι, ναι», μπορούμε να βοηθήαπαντά η μία. «Δηλαδή;», ρωτάμε.
σουμε είμαστε στη
«Κάποιοι, όταν ακούσουν ότι δεν γεννή- διάθεσή σας για να
θηκα από εδώ και ότι οι γονείς μου ζουν στην έχετε όσον το δυναάλλη πλευρά, με ρωτούν αν είμαι Τουρκού ή τόν καλύτερα αποτεΤούρκισσα».
λέσματα», συμπλήΠαρατηρούμε πως ίσως κάποιος αστειεύ- ρωσε.
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«

Εκ μέρους των φοιτητών
και των φοιτητριών η Ελένη Χατζηγιάννη εκφράζει
ευχαριστίες στον ανώνυμο που διέθεσε €13.000
για τους φοιτητές της
Καρπασίας. «Για μας είναι
αρκετά και ευχαριστούμε
τόσο αυτόν όσον και τους
υπόλοιπους που ενδιαΔύο μπουκέτα
φέρονται για τους
κυκλάμινα από
εγκλωβισμένους»,
την Καρπασία
συμπλήρωσε.
για τον
Εκ μέρους των φοιτηανώνυμο
τών η Ελένη Χατζηδωρητή
γιάννη παρέδωσε στον
βουλευτή Ζαχαρία Κουλία δύο μπουκέτα κυκλάμινα από την Καρπασία για
τον ανώνυμο δωρητή.
«Δεν έχουμε τίποτε άλλο να
του ανταποδώσουμε τις
ευχαριστίες
μας», είπε.
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Το βρέφος που έγινε μητέρα
ΠΑΡΟΥΣΑ στην εκδήλωση και η κ. Αγγελική
Προδρόμου, μητέρα έξι παιδιών εκ των οποίων οι δύο φοιτητές (φωτ. αριστερά). «Δεν
θέλουμε τίποτε από εσάς εκτός από του
να μας κάνετε περήφανους με τις πράξεις σας και την όλη συμπεριφορά σας,
είπε απευθυνόμενη στους φοιτητές».
Ανέφερε πως ήταν ηλικίας μόλις
έξι μηνών όταν διενεργήθηκε η
τουρκική εισβολή και πρόσθεσε:
«Κάποτε νιώθουμε άβολα όταν
μας δίνουν βοήθεια. Ως μη-

τέρα έξι παιδιών εκ των οποίων οι δύο φοιτητές
θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοηθούν
τους εγκλωβισμένους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όσους επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τους
εγκλωβισμένους. Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστώ και τον ανώνυμο κύριο που έστειλε αυτή
τη βοήθεια στους φοιτητές μας και εύχομαι κάποτε να αποκαλυφθεί ποιος είναι ώστε να τον
ευχαριστήσουμε και από κοντά».
«Όταν ελευθερωθεί η Κύπρος να σας τον φέρω εκεί στην Καρπασία», παρεμβαίνει ο κ. Κουλίας.

