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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΑΝΤΕΞΕΤΑΣΗ 

Να επιδιωχθεi ενερyός ανάμιξη 

της Ελλάδας ..• 

Συνέντευξη του Προέδρου του Σωματείου Ελεύθερη Κuθρtα 
κ. Χριστόδουλου Πέτσα με τη «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» 19.2.90. 

ΤουΖ. Κυριάκου 

ο Πρόεδρος του προσψu_y~Ι(~_Ι) _ _?~j!Ο_:-_ 
τε ίου Κυθρέα» κ. Χpιστόδοuλ,()~ . 
Πέτσας, είναι κατηγορηματικός: «Πρέπει • 
και επιβάλλεται να επιδιωχθεl ενεργός · 
ανάμιξη της Ελλάδος στο Κυπριακό. Τ ο 
σύνθημα .. η Κύπρος αποφασίζει και η 

Ελλάς σuμπαρισταται», δεν εξυπηρετει τη 

σημερινή φάση του αγώνά μας. Η πολιτική 
ηγεσία της Κύπρου, έχει υποχρέωση να 
πιέσει την Ελλάδα για καθορισμό κοινής 
γραμμής που να στοχεύει στην ανατροπfl 
της σημερινής ντε - φόκτο κατάσταο;nς και 
η οπο!α θα διασφαλιζει την επιβ[ωση του 

Ελληνισμού της Κύτφοιi και θα 6ό:ζει 1 
στην προσπάθεια 

1οuρκοποlηση της r..ιιJrtΙJ"ι;ιu"'. 

Σε 

απέναντι στο κόνι::; 

μια νέα στρατηγική και 

του προσφυγικού 

την τουρκική 

-Κύριε Πέτσα, σαν npι:Jσ~pu1J''~'v 
τείο και σαν άμεσα πληγέ;ντες ι:ιπΔ 

εισβολή του Απ(λα, πιστεΟεται ότι η 

κια έχει την πι;>όθεαη να προχωρήσει 
iφηνικ~ εΠίλυση του Κυπριακού; 

Ο διακοινοτικός διάλογος που 

λ!γοuς μήνες μετά την εισθολή σuνεχ!ζε·rαι 
μέχρι σήμερα χωρ!ς ν' αποδώσει το παραμι- · 
κρό, γιατ! η Τοuρκ!α δεν έχει την πολιτικfι 

βούληση να λύσει ειρηνικό το Κυπριακό, 

παρόλη την καλή θέληση της δικής μας 

πλευράς_ που tχει Ι(gμ_ε:ιQ~yνηρ~ς_uποχω.._._ 
pήσεις. Απαιτοι:ιν να δεχθούμε λύση που 
Θα' χει σαν τlτλο τηv ομοσΠοvΙSια και σαν 
περιεχόμενο τη διχοτόμηση. Σuμμtτέχοuν 

σε διάλογο πού το θtλοιiν να είναι μο'\Ιόλο- ' 
γος.Καταπατούν θεμελιώδεις αρχtς, περι

φρονούν το διεθνές δ(καιο, αyνοοίιν απο

,Φ{ιg_ειι:;_κι;ι!_ψ_ηΦ!cmg'fί.t_!QιJ_QΙ!f;Ι(αι ~~~~
Διεθνών Οργανισμών. Αδιόλλακτοι, αρνη

τικο!, αueαιp~τοι, ανuποχ(i)ρητο~. εmδιΦ

κοuν να εrιιβάλοuν λύση της αρεσκεlας 
τους, Μση που να εξυπηρετε( τους δικοός · 
τους στόχους που δεν ειναι ω.Λοι από την 
εδραίωση της ντεφό.κτο κατό:στασης, τη 

δημιουργ!α νέων τετελεσμένων με επιστέ

γασμα την κατάληψη και Τουρκοποlηση 

της Κύπρου μας. 

-Πώς αιηολογε[τε τον πιο πόνω συλλο

γισμό; 

Πολύ πρόσφατα ο Ντενκτό:ς απι:ιiτησε 

κοντά σης όλλες έξαλλες αξιώσεις του και 

την ισ6rητα ι.J' όλi:!. Λξlωση αδιανόητη και 

Εlναι δυνατό τσ 1/5 της 
"''"""r'"".''" της Κύπρου που απο

vα 

τα 4/5 της πληθuσμιακfις 

ο δε 
vn,n.rηtτι'ί,nΙI'"Wf.i: σα\1' .. τοupΚΟΚIJΙ1f."\ι0-

Π0λιJ-ΠΟλό rφόσφατα 

του ΟΗΕ κ. Κοuε
κατό τον πιο επίσημο τρόπο διακήρυξε 

ηως η Τοιιρκ!α δεν απο-ι:ελε[ μtρος του 

Πpοβλrjματος. Λυπηρό ν' ανα~ 
φέρω όη ο κ. Κοuεγιάρ έζησε χρόνια στην 

Κίιπρο και εl.ναι γνώστης του Κuπριαι<ού 
· όσο κανένας · άλλος · ενδιαφερόμενος. 
· Εκτός aυτού, το aξfωμα που κατ~χε:ι δεν 
του επιτρέπει να rφοθα(νει σε τtτοιοuς 
χαρακτηρισμούς πόu δlvόuv άφεση αμαρ.ο. 



. ΕΛΕγΘΕΡΗ Ι(γΘΡIΞΑ 

τιών στην Τουρκlα που έlναι ο εμνευ(:πής 
και ·ο εκτελεστής του ολέθpου και της 
καταστροφής της Κύπρου μας. 

-Πως αντιμετωπlζετε το διεξαγόμενο 

διόλογο; 

()πως διεξόγεται σήμερα ο διόλογος 

εlναι αδύνατο ν' αΠοδώσει. 

,-Γιατl; 
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Πρώτα, πρέπει να i.ιπόρχει η ημερήσια · 
διόταξη. Αύτή &ε, να περιλαμβόνει θέματα · 
ούσlας και ν; αποφεύγονται τελ.tlως, διαδι-. 
κασlες, που tlναι χρονοβόpf:ς. Τέτοια 
θέματα ουσlας έlναι οι τρεις έλευθερlες 

· 6ιακlνησης, εyκατόστασής ιδιοκτησιας και 
το μη διαπραγματεύσιμο δικαlωμα της έπι

στροφης όλων των προσφύγων στα σπlτια 

και τις περιουσlες τους σε συνθήκες από

λυτης ασψόλειας. Άλλα θέματα ουσlας . 
εΙ ναι η συνταγματική mυχή του Κυπριακού 

που πρέπει να κατοχυρώνει το δικαlωμα 

της πλειοψηφίας. Ποτέ να μη δεχθούμε τις 

όξαλλες απαιτήσεις του Ντενκτός γιατl αν 

δεν κυριαρχεl το ελληνικό σtοιχεΙσ στην 

όλη διακυΕ!έρνηση!ης Ι(ύπρο!.! •. n_λJ)ση πgυ . 
θα δοθεl θα εlναι πολύ εύθράυστη και θα 

καταλήξει σε αποτυχlα. Καλό εlναι ο διόλο

γος να διεξαχθεl με την εποmεlα μόνΙμων 

μελών του Συμβουλlού Ασψαλέlας και με 

το δικαlωμα να επεμβαlνουν στις παρόλο

γες gΠαιτήσεις_τnu Ντενκτός. Έτσι θ_cι..μπο~_ 

ρέσουμε να ξεσκεπόσουμε το Ντενκτός 
i<άι να του κατaλόγισθούν ευθύνες στις ; 
έξαλλες αξιώσεις του. () Γενικος Γραμμα
τέας εlτε δε θέλει εlτε δεν έχει τη δύναμη 

να καταλογlσει ευθύνες και να βόλει με 

όλλα λόγια το Ντενκτός στη θέση του. · 
-Η Τουρκlα αρνεlταΊ αυτό το διόλογο 

και θέτει συνεχώς νέους όρους. Εσεlς, σαν 

προσφυγικό σωματεlο, ποια νομlζετε ότι, 
s(ναι η όμεση προτεραιότητα για μας; 
Η εισήγηση μας έlναι καθαρ(J: Νά καθή-

. σουν σε συνομιλlες, Κυβέρνησή, πολιτικός 
κόσμος και όλλες προσωπικότητες της 

Κύπρου να μελετήσουν σε βόθος το. 

Κυπριακό και να χαρόξουν στόχους βραχυ

Πρόθεσμους,μεσοπρόθεσμουςκαιμακρο
npόθεσμους ·καΙ τρόπόίJC; αντιμέτώπισης 
κόθε δυσκολlας rioυ δυνατόν να παρου-

. aιόζε1'αι μt την πόροδο του j(ρόνου. Αφόύ 
λοιπόν αποlφυστάλλωθεl μια τέτοια νtα. 
πολιτικfι μeλετημέvtJ άπ' όλες τις nλtιiptς; ' 

οι Ιδιοι πολιτικοl της Κύπρου να μεταβούν 

στη μητρόπολη του Ελληνισμού και να 

συζητηθεl η νέά τούτη πολιτική του
Κυπριακού με την Ελληνικι'J Κυβέρνηση και 
τον πολιτικό κόσμο της Ελλόδας. Να 

δεχθούν προκειμένου εισηγήσεις και 'rρο

ποποιήσεις εόν υπόρξουν των Ελλαδιτών, 

οπότε να θέσουν το Κυίτριαi<ό σε μια νέα · 
ορθή βόση και ουδέποτε να παρέκλlνουν · 
:ιπ' αυτή. Έτσι μήορεl να επιτευχθε( μια 
5Ικαιη και βιώσιμη λύσrί ότο Κυπριακό μας 
πρόβλημα. Όσο αφορά τη νέα ttολιτίκή που 
θα χαραΧΟέl, παι)όλληλα πρέπει να χαρα
χθε( και νέά στράτnνίκfl στο Κυπριακό. 
Πρέπέί και επιβαλλεται να επιδιωχθεl ενερ
γός ανόμιξη της Ελλάδας στο Κυπριακό. Να 
χαρaχθεl από κοινού πορεtα αγωνιστική 
που να ανατρέπει τα σημερινό δεδομένα. 

Το σύνθημα «Η Κύπρος αποφασίζει και· η 

Ελλόδα συμπαρlσταται» σlγουρα δεν εξυ
πηρετεl τη σημερινή φάση του αγώyα μας. 

-Ναι, .αλλό η Ελλάδα δf:ν .. dνάτρέπει» 
αυτό το δόγμα ... 
Η θέση που εκφράζεται δυστυχώς από 

την εκόστοτε Ελληνική Κυβέρνηση εlναι 

ολοΦόνεpη γι' αποψυγή ανόληψης ευθύ

νων. Εlναι αποδυνόμωμα της ελληνοκυ
πριακής nλείφός που από μόνη της δεν 
μπορεί να πετuχει μεγόλα πρόγματα. 
Σήμερα δεν cφκεl η στήριξη των θέσεων 

της κυπριακής aπό την πλευρό της Ελληνι

κής Κυβέρνησης. Επιβάλλεται να χαραχθεl 

από κοινού η όλη στρατηγική του Κυπρια

κού. Η Ελλόδα να αναλάβει επlσημα και 

αμετάκλf]τα τις δικές της ευθύνες σαν 

εγγυήτρια δύναμη και σαν μητέρα πατρlδα. 
Γι' αυτό, η πολιτική ηγεσlα της Κύπρου έχει 
υποχρέωση να πιέσει την Ελλόδα για καθο
ρισμό κοινής γραμμής που να στοχεύει 
στην ανατροπή της σημερινής ντε φόκτο 

κατόστασης και η οποlα να διασφαλlζει στο 

μέλλον την επιβlωση του Ελληνισμού της 

Κύπρόυ και να βόζει- ακόμη φραγμό στις 

επεκτατικές προσπάθειες για τουρκο

ποlηση του νησιού. Αυτή η κοινή πορεlα 
πρέπει να εlναι nοικιλόμορφή και πολύ
πλευρη. Πρωτlστως όμως Πρέπει να δια

σφαλ[ζει στρατιωτικά ·την ασφόλεια του 
. ελεύθερου τμήματος της Κύπροu. Η αμυν
τική θωρόκιση θά · εlναι ανασταλτικός 
παρόγοντά(; προς τον τοιίρκικό επεκτάτt:: 
σμό·για κατόληψη της Κόπρου,;·' · 
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Παρόλληλα η στρατιωτική μας ισχύς θα . 

δυναμώνει τη διαπραγματευτική μqς 

δύναμη και θα μας κόμει υπολογiοιj..Ιους 

στον αντiπαλο. Με αυτές τις σκέψεις έχω 
τη γνώμη πως μπορεl να υπόρξει πιθανό

τητα δίκαιης λύσης του Κυπριακού. 

-Ποια εlναι η θέση σας απέναντι στην 

Ομοσnονδlα; 

Πρώτα πρέπει να πούμε ότι το Κυπριακό 

είναι θέμα εισβολής και κατοχής και σαν 

τέτοιο πρέπει να προβόλλεται παντού και 

ιδ!ως στα διεθνή βήματα. Ε(μαστε ενόντια 

στο σημερινό στότους κβο και aπαιτούμε 

μια ενιαlα Κύπρο, ομόσπονδη, αποστρατι

κοποιημένη κυρ(αp)(η, εδαφικό ακέραιη και 
αποτελεσματικές διεθνεις εγγυήσεις που 

να αποκλε!ουν το δικαlωμα της μονομε

ρούς επέμβασης. 

-Η Ομοσnονδlα, πώς συμβιβόζεται με τη 

θέση σας για επιστροφή όλων των προσ

φύγων; 

Η λύση πρέπει να εξασφαλlζει στο εγγύς 

εiτε στο απώτερο μέλλον την καθολική επι

στροφή. Ο κόθε πρόσφυγας πρέπει να έχει 

το δικαίωμα της κατοχύρωσης της επιστρο

φής όσχετα αν δεν θέλει τελικό νΙJ. επι-
στρέψει. · -

• - u ~-· -·---·· ---- ---~---- ~-.•---·--••ο ·•--- ·--~·-···~·---

-Κύριε Πέτσα, έχουν κουραστεΙ οι 
πρόσφυγες, 1!> χρόνια μετό την τουρκική 
εισβολή; 

Οι πρόσφυγες έχουν αντοχή, αν εξαιρέ

σουμε μερικούς νέους οι οποlοι τακτο

ποιήθηκαν στο Νότο και έκαναν οικογέ

νειες. Αυτοl, αρνούνται την επιστροφ_ή και 
ιδiως εκείνοι που δεν έχουν περιουσlα στα 

κατεχόμενα. Όμως η μεγόλη πλειοψηφlα 

του 1:φοσφυγικού κόσμου έχει αντοχή ν' 

αγωνιστεl για την επιστροφή, αρκεl να 

κα._θοδηγηθεl σωστό. 

-Λέτε ότι, υπόρχουν νέοι που δε θέλουν 

να επιστρέψουν; Δεν σάς ανησυχε( αυτή .n 
εξέλιξη; 

Βέβαια μας ανησυχεl. Γί' αυτό, πρέπει ν• 
αναληφθε( μια μεγόλη διαφωτιστική 

εκστρατεlα yια νcί πε.ιστούν οι νέοι μας ότ,ί · . 
δεν έχασαμε μια περιόυσlα qrα κaτεyόμε~ •.;
να, αλλό έχασε · to tθvΟς εδόΦη nou θα 
θρέψουν τον Ελλ.ηνιόμό. 

-Πιστεύετε ότι θα βρούμε τελικό δlκdιη 
λύση στο .Κυπριακό; · 

Πιστεύω στο δiκαιο. Όσο κι αν το πρό
βλημα μας καταβαραθρώνεται σήμερα, 

τελικό θα επικρατήσει η δικαιοσύνη. 


