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Η «αιμορραγία» στην κατεχόμενη γη μας
να σταματήσει!

του δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά

Με φόντο την αδράνεια δυστυχώς από μέρους της πολιτικής ηγεσίας
και της κυπριακής Πολιτείας γενικότερα, συνεχίζεται η «αιμορραγία» στο
σώμα της κατεχόμενης Κύπρου, με την προσφυγή ελληνοκυπρίων ιδιο -
κτητών γης στα κατεχόμενα στην «Επιτροπή Ακι νήτου Περιουσίας» που
εγκαθίδρυσε και λειτούρ γησε η κατοχική Τουρκία ως αποτέλεσμα της
από φασης του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Δημόπουλος το 2010, σαν ένα «απο -
τελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο».

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα ο αριθμός των αιτήσεων αυξά -
νεται συνεχώς και η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την οικονομική κρίση,
πιέζει «το σουγιά» στο λαιμό των αιτητών (ανάλογα με την περίπτωση κα -
νονίζει πόσο βαθιά θα τον σπρώξει) και αντί αποζημιώσεων για απώλεια
χρήσης οι πρόσφυγες αναγκάζονται να πωλήσουν την περιουσία τους σε
εξευτελιστικές τιμές.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, δή -
μαρχο Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανό, έχει αποδυθεί σε μιαν έντονη προσπά -
θεια να κινητοποιήσει το κράτος, τα πολιτικά κόμματα, τους υποψηφίους
για την προεδρία της Δημοκρατίας, τη Βουλή, τη Νομική Υπηρεσία και
άλ λους, για να δούμε όλοι το πρόβλημα με μεγαλύτερη προσοχή και να
με λε τηθούν μέτρα προς εφαρμογή, που θα διαφοροποιήσουν την παρού -
σα αρνητική τροπή στο όλο θέμα που εμπεριέχει φοβερούς κινδύνους για
το εθνικό μας θέμα.

Δυστυχώς σήμερα πληρώνουμε τα τραγικά λάθη της παράλειψης να
υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολιτική ισότιμης και
δίκαιης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την εισβολή του
1974. Μια μερίδα του πληθυσμού στην ελεύθερη Κύπρο είδε τις περιου -
σίες της να αποκτούν αξία και υπεραξία και καμιά ουσιαστική συνδρομή
δεν τους ζητήθηκε ώστε να βοηθηθούν αυτοί που απώλεσαν τη γη τους
(έστω και προσωρινά όπως εμείς πιστεύουμε) στα κατεχόμενα. Υπήρχαν
τα παραδείγματα άλλων χωρών που θα μπορούσαν να μας καθοδηγήσουν
σ’ αυτό το θέμα, π.χ. το τί έγινε στη Γερμανία μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πό -
λεμο αλλά και αλλού, που με φαντασία, αποφασιστικότητα και με ψηλό
το αίσθημα της δικαιοσύνης διασφάλισαν την κοινωνική συνοχή και την
ισότιμη κατανομή των βαρών.



Δυστυχώς εμείς δεν λειτουργήσαμε ως έπρεπε, με αποτέλεσμα να έ -
χου με φτάσει στο σημερινό σημείο να ξεπουλιούνται κόποι και μόχθοι
αιώνων έναντι πινακίου φακής και έτσι να τουρκοποιούμε τα κατεχό -
μενα και σιγά-σιγά θα «λύσουμε» το Κυπριακό μόνοι μας όπως ο θύτης
το επιθυμεί!

Δυστυχώς καθυστερήσαμε πολύ σ’ αυτά τα ζητήματα και όλα σήμερα
με την οικονομική κρίση έγιναν πολύ πιο δύσκολα. Όμως θα πρέπει έστω
και τώρα να γίνει κάτι που θ’ ανακουφίσει τον προσφυγικό κόσμο και θ’
αποτελέσει ανάχωμα στην πορεία του «ξεπουλήματος πατρίδας».

Ένα μέτρο άμεσης δράσης και ενέργειας για να βοηθηθεί ο πρόσφυγας
θα μπορούσε να είναι η εξαγγελία από μέρους της Κυβέρνησης ότι θα
διε τεθεί μέσω κάποιου μηχανισμού (ίσως μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατα -
νομής Βαρών) ένα μέρος του ποσού που θα εισπραχθεί από εταιρείες από
την παραχώρηση αδειών για διενέργεια ερευνών για φυσικό αέριο. Ένα
10%, δηλαδή περίπου 20 εκατ. ευρώ, θα ήταν ένα ικανοποιητικό ποσό
αρχικά. Αυτό θα μπορούσε να διατεθεί με τρόπο που θα αποφασιστεί
προς ανακούφιση κατά προτεραιότητα των προσφύγων που έχουν πιεστι -
κές ανάγκες και που έχουν προσφύγει στην «Επιτροπή», με τον όρο  ότι
θ’ αποσύρουν την όποια αίτηση έχουν κάνει.

Το μέτρο αυτό δεν θα επιλύσει ασφαλώς το πρόβλημα. Χρειάζονται
πολύ περισσότερα προς τούτο, όμως θα μπορούσε να το απαμβλύνει και
να ανακόψει την αυξητική τάση για προσφυγή στην Επιτροπή της Τουρ -
κίας.

Πολύ σύντομα όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι
της διαβούλευσης για ν’ αποφασιστεί συλλογική δράση. Αν ολιγωρήσου -
με και πάλιν, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας!

Το παρόν τεύχος έχει επιχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η επιχορήγηση δεν σημαίνει την αποδοχή του περιεχομένου ή των απόψεων

που εκφράζονται από τη συντακτική επιτροπή από πλευράς του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού.
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