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ΧΡΙΣΤΟ ΜΑ ΥΡΗ
Μερίδα προσφύγων περιέπεσαν σε

15/2/1994
20

οίες, που για

χρόνια τώρα τα κατοικούν

αδρόνεια και αδιαφορία τονίζει σε συνέ

και τα εκμεταλλεύονται ξένοι και όσχετοι μ'

ντευξn του ο πρόεδρος του σωματείου

αυτό, ενώ ο

ιcΕλεύθερn Κυθραία», κ. Χριστόδουλος Πέ

σμος

τσας, με αποτέλεσμα τn διόβρωσn του

κούς συνοικισμούς, σε σπίτια στενόχωρα

εθνικού

και

θρnσκευτικού

ιδεώδους

πρόγματα που δεν συνόδουν με τnν ελλn

πλείστος

εγκαταστόθnκε

προσφυγικός κό
στους

προσφυγι

και ασφυκτικό, που ένας Θεός ξεύρει πώ
ςπερνούν σ' αυτό για χρόνια.

νοχριστινιανικn μας αγωγn.

Το πρόβλnμα τnς στέγnς εξακολου

Ο κ. Πέτσας, στn συνέντευξn που

θεί να βασανίζει τα παιδιό και τα εγγόνια

ακολουθεί, δnλώνει ότι δεν σvμφωνεί κα

των προσφύγων, εξαιτίας των aστρονομι

θόλου με τn γνώμn πως

στέγασn των

κών τιμών που έχουν φθόσει οι οικοδομές,

προσφύγων σε συνοικισμούς μnδένισε τnν

τόσο στα σπίτια, όσο και τα διαμερίσματα.

αγωνιστικότnτό τους και αυτό γιατί τα σπί

Τα μικρό ποσό των

τια των συνοικισμών nταν τόσο φτωχικό

που παρέχονται για στέγασn

και απέρριτn

σφυγικό ζευγόρια από τnν Υπnρεσία Μερί

n

n

επίπλωσn και ο οικιακός

5

και ό χιλιόδων λιρών
στα προ

εξοπλισμός τους που δεν όφnναν περιθώ

μνnς θεωρούνται συμβολικn βοnθεια και

ρια

δεν μπορούν ν' ανακουφίσουν τα προσφυ

εγωϊσμού

και

περnφόνειας που να

πΜξουν τnν αγωνιστικότnτα και τn μαχnτι

γόπουλα, μπροστό στο

κότnτό τους για αγώνα επιστροφnς.

των

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΓΩΝ:

-

Είκοσι χρόνια μετό τnν τουρ

κικn εισβοΜ και με αυτn όλn τnν ευμό
ρεια που υπόρχει στις ελεύθερες περιοχές
τnς Κύπρου, μπορούμε να μιλούμε σnμε
ρα για πρόσφυγες;

50

και

60

υπέρογκο ποσό

χιλιόδων λιρών που απαιτού

νται σnμερα για ένα σπίτι μέτριο και υπο
φερτό για ανθρώπινn διαβίωσn.
Εδώ πρέπει ν' αναφερθεί πως οι πρό
σφυγες όστεγοι και ακτnμονες δεν έχουν

κτnματα να πουλnσουν ένα απ' αυτό 5-ό
σκόλες και να πόρουν εκατοντόδες χιλιό
δες λίρες και να έχουν έτσι τnν οικονομικn

Χ. ΠffiAΣ: Η προσφυγικn ιδιότnτα,

ευρωστία να στεγόσουν και αποκαταστn

κατό τn δικn μου όποψn, πρέπει να συνεχι

σουν τα παιδιό τους, όπως γίνεται με τους

σθεί μέχρι τnς επιστροφnς και εγκατόστα

aυτόχθονες στnν ελεύθερn

σnς όλων των προσφύγων στις πατρογονι

Βε'βαια θα

υπόρχει ένα

Κύπρο

μας.

μικρό ποσοστό

κές τους εστίες, ανεξόρτnτα από κόθε

προσφύγων που ζει,όπως αναφερθnκατε

ευμόρεια και ευδαιμονισμό που επικρατεί

στnν ευμόρεια, αλλό αυτοί είναι ελόχιστοι

σnμερα στnν ελεύθερn Κύπρο μας. Ευδαί

μπροστό στις

μονες δεν μπορούν να θεωρnθούν όλοι οι

πρόσφυγες. Δυστυχώς αυτοί περιπέπεσαν

πρόσφυγες, ποu. έχασαν σπίτια και περιου-

σε αδρόνεια και αδιαφορίαμε αποτέλεσμα

200

χιλιόδες που είναι οι
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τn διόβρωσn του εθνικού και θρnσκευτι

- Οι

προσφυγικοί συνοικισμοί έπρεπε

κού ιδεώδους-πρόγμα Που δε συνόδουν

να κτιστούν. Ήταν ανόγκn να κτισθούν για

μετnν ελλnνοχριστιανικι'ψας αγωγι'ι

να στεγόσουν τότε τους ξεσπίτωτους πρό

-

n

Επικρατεί ευρέως

σφυγες που είχαν απόλυτn ανόγκn στέγα

όποψn ότι οι

σnς. Οι

πρόσφυγες βολεύτnκαν και πως τώρα δε
θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Πώς το σχο

καταυλισμοί που δn
στnν

αρχn,

τnς

προσφυγιός με τσαντnρια και παρόγκες,

λιόζετε αυτό;

nταν

μια

λύσn

τελείως

προσωρινn

και

ιδέα

έπρεπε πολύ σύντομα να εγκαταλειφθεί,

αυτn τnς μn επιστροφnς των προσφύγων

γιατί nταν απαρόδεκτn και επικίνδυνn για

στις πατρογονικε'ς τους εστίες επικρατεί

τn διαβίωσn των προσφύγων.

-

Είναι αΜθεια, κ. Μαυρι'ι πως

πρόχειροι

μιουργnθnκαν

n

μεταξύ μιας πολύ μικρnς, ευτυχώς μερί

Δεν συμφωνώ καθόλου με τn γνώμn

δας νέων, γιατί βολεύτnκαν με το σπίτι, και

μερικών που υποστnρίζουν πως

εξασφόλισαν τn δουλειό τους στις ελεύθε
ρες περιοχές. Κακώς σκέπτονται και κο
ντόφθαλμα

αποφασίζουν.

φτωχικό

n

των συνοικισμών

και

επίπλωσn και ο οικιακός

εγωϊσμού και περnφόνειας που να πΜ

τους νέους, να τους συμβουλεύσουν ν'

ξουν τnν αγωνιστικότπτα και τn μαχnτικό

αλλόξουν γνώμn. Ν' ακολουθnσουν το με

τnτό τους για αγώνα επιστροφnς.

γόλο ρεύμα τnς επιστροφnς. Έτσι θα ρι
ζώσοψ και στεριώσουμε στ' όγια χώματό

Η

μας. Ευτυχώς, όπως ανέφερα και προn

αγωνιστικότnτα

των

προσφύγων

βρίσκεται σε ψnλό βαθμό, ποιος είπε πως

μερίδα τούτn είναι μικρn, ελό

μnδενίσθnκε; Η

χιστn. Διακαnς πόθος τnς ολότnτος των

n

σπίτια

εξοπλισμός που δεν όφnσαν περιθώρια

μια εθνικn σταυροφορία. Ν' aπομονώσουν

προσφύγων είναι

τα

τόσο απέρριτn

δραματίσουν το ρόλο τους. Ν' αρχίσουν

n

στέγα

νισε τnν αγωνιστικότnτό τους. Ήταν τόσο

Ακριβώς εδώ

πρέπει τα προσφυγικό σωματεία να δια

γουμένως

n

σn των προσφύγων σε συνοικισμούς μnδέ

μνnμn των κατεχομένων

και ο διακαnς πόθος όλων των προσφύ

επιστροφn, γιατί εκεί

γων να στραφούν πίσω στ' όγια χώματό

περιμένουν να ζnσουν και πεθόνουν. Εκεί

τους τους παροτρύνει για αγώνα ενόντια

να θαφτούν και να μετακομίσουν, εκεί, και

στnν εισβολn και τn συνεχιζομενn κοτοχn.

τα κόκκαλο, όσων συγγενών των πέθαναν

Πέρασαν

στnν προσφυγιό. Όνειρο όλων των προ

των εκτοπισμένων είναι

σφύγων

n

περιουσιών

τους

στα

όλn

κατεχόμενα.

τnν

υπόλοιπn

χρόνια και τα βλέμματα όλων
στραμμένα στις

βεβnλωμένες εκκλnσίες μας, στα ρnμαγ

επανόκτnσn των σπιτιών και των

οραματίζονται

20

Εκεί

μένα

ζωn

κροταφεία μας, στα σχολεία μας, στα αρ

μοναστnρια, στα

τους, γιατί στ' όγια χώματό τους θα βρουν

χαία

τnν ειρnνn και τn γαλnνn, τnν πραγματικn

θρnσκευτικn μας κλnρονομιό. Απ' αυτό

ευτυχία τnς ζωnς.

όλα αντλούμε πίστn και δύναμn για αγώνα

-Οι προσφυγικοί συνοικισμοί έ.πρεπε

'

μνnμεία

μας,

λεnλατnμένα νε

στnν

πολιτιστικn

και

απελευθέρωσnς.

- τr

να κτισθούν; Μερικοί υποστnρίζουν ότι μn

ρόλο παίζουν τα πολλό και διό

δένισαν τnν αγωνιστικότnτα των προσφύ

φορα

γων. Εσείς τί νομίζετε;

χουν σnμερα;

Προσφυγικό Σωματεία που υπόρ
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-

Τα

πολλό

Προσφυγικό

Σωματεία

που υπόρχουν σι'ψερα με τις διόφορες

συγκεντρώσεις
σεις.

που

χοροεσπερίδες,

κόμνουν

συνεστιό

μνnμόσυνα

πεσό

ψε n Κύπρος, του
· Μαόστριχτ, τnς Ε.Ε.

Ελσίνκι, τnς ΔΑΣΕ, του
και του Συμβουλίον Ευ

ρώπnς μπορεί να εξασφαλισθεί μία δίκαιn
λύσn. εφαρμόσιμn και βιώσιμn, φθόνει να

ντων και προσφύγων που πέθαναν στnν

το θελr'\σει και

προσφυγιό κλπ. τους δίδεταιn ευκαιρία να

τις επεκτατικές τnς βλέψειςπου έχει για

βρεθούν μαζί, να πουν τα δικό τους. και

τnν Κύπρο. Η γn τούτn εδώ και

έτσι ανανε~νονται οι σχέσεις. οι συγγέ

τnρίδες nταν και είναι

n

Τουρκία. Να εγκαταλείψει

3 1/2 χιλιε

ελλnνικn και δεν

νειες, οι φιλίες. οι οικειότnτες και δnμιουρ

είναι δυνατό

γούνται νέοι δεσμοf. νέες προσεγγίσεις Με

τρέψει να καταλnφθεί από τους Τούρκους.

αυτό τον τρόπο συντnρούν τn μνr'ψn των

Ας παύσει ο κ. Ντερμιρέλ να διατείνεται

n

Διεθνnς Κοινωνία να επι

κατεχομένων τόπων μας που συμβόλλει

πως

αξιόλογα στον αγώνα που διεξόγουμε σn

χnμα τnς Τουρκίας.

μερα, Κυβέρνnσn και

κυπριακός ελλnνι

σμός, για επιστροφn και δικαίωσn.

- Πιστεύετε
-

n

Κύπρος είναι το ίνδαλμα και το καύ

-

Με τί ασχολείστο

στnν Κυθραία

πριν σας ξεσπιτώσουν οι Τούρκοι εισβο

ότι θα λυθεί το κυπριακό;

λείς;

Εξ αρχnς nμουν αισιόδοξος για iη

-

λύσn του κυπριακού. Εξακολουθώ να δια

λος

τnρώ τnν αισιοδοξία μου. Για να λυθεί πρέ

μετα

Εργόσθnκα για

σε

μικρές

20
15

και

40

χρόνια δόσκα

μεγόλες

κοινότnτες

τελευταία χρόνια διευθυντnς και

πει να φύγουν τα τούρκικα στρατεύματα

μετα

και όλοι οι έποικοι γιατί αποτελούν σοβα

νοικο και στnν Κυθραία. Παρόλλnλα με το

χρόνια διευθυντnς Α' στο Λευκό

ρό εμπόδιο λύσnς. Μετό τnν αποχώρnσn

διδασκαλικό επόγγελμα διέθετα τον ελεύ

τους να καθnσουμε στο τραπέζι των δια

θερο μου χρόνο για δενδροφύτευσn, κυ

πραγματεύσεων με τους Τουρκοκυπρίους.

ρίως

Τότε εξόπαντος θα βρουμε μια ειρnνικn

Είχα στnν

λύσn που θα οδnγnσει τnν Κύπρο μας σε

από τον Κ(;:<ραλόβρυρσο nς Κυθραίας και

ευnμερία και ευτυχία. Μία Κύπρο ενιαία,

μπορούσα όνετα να τα συντnρnσω. Όνει

αποστρατικοποιnμένn, δnμοκρατικn.

που

ελαιοδέντρων

και

ιδιοκτnσία μου

λεμονοδέντρων.

12

ώρες νερού

ρό μου nταν να περιέλθουν στους aπογό

θα σκορπίζει τn χορό και τnν ειρnνn σ'

νους

όλους τους κατοίκους τnς.

προσδοκίες μου, γιατι nλθαν τα φουσότα

-Πώς βλέπετε εσείς μία δίκαιn λύσn
του κυπριακού;

-

με κατοχυρωμένα

Δυστυχώς

διαψεύσθnκαν

οι

τnς Ανατολίας. αφού μας έδιωξαν τα κατέ
λαβαν και ούτε να τα επισκεφθούμε μας
επιτρέπουν οι πειρατές τnς Άγκυρας, εδώ

Η ιδανικότερn λύσn για μια δnμο

κρατικn Κύπρο είναι να κυβερνό
ψnφία

μου.

n

πλειο

και εγγυnμένα

όλα τα δικαιώματα τnς μειοψnφίας. Μα
και με τn λύσn που προτείνεται με τις συμ
φωνίες Κορυφnς με τα ψnφίσματα και τις

και

20 χ'ρονια.
-

Ήσασ:

.

δόσκαλος. Γιατί όμως κό

θεστε και σnμερα στα θρανία των Επιμορ
φωτικών Κέντρων;

-

Τέλειωσα δόσκαλος το

1935,

δύο

αποφόσεις του ΟΗΕ και του Συμβουλίου

χρόνια πριν λειτουργnσει το Διδασκαλικό

Ασφαλείας με τις συμβόσεις που υπέγρα-

Κολλέγιο Μόρφου. Είναι σ' όλους γνωστό

