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Τελευταία από μέρους τπς Κυβέρνπσπς ανακοινώνονται εξαγγελίες για επενδύ·
σεις σε ακίνπτπ ιδιοκτπσία στπν Κύπρο από ξένες ακόμπ και μουσουλμανικές

χώρες, τις οποίες και λόγω τπς οικονομικΠς κρίσπς καλωσορίζει. Εάν οι επενδύ·
σεις αυτές αφορούν και γπ

Free hold

και όχι μισθώσεις πρέπει πάσπ θυσία να

αποφευχθούν, γιατί τα κακά που θα προκύψουν θα είναι αθεράπευτα. Σχετικά με
τις ενδοκυπριακές συνομιλίες όπου γίνεται και π συζΠτπσπ του εδαφικού πρέπει

να τονιστεί ότι κανένας πάνω σ' αυτόν τον πλανnτπ ακόμπ και με δπμοψπφισμα
δεν έχει το δικαίωμα να στερΠσει από τον αυτόχθονα τπν ακίνπτπ ιδιοκτπσία,
ούτε και με τπ θέλπσπ του γιατί επέρχεται αρχικά π δπμογραφικΠ αλλοίωοπ π
οποία είναι έγκλπμα πολέμου και σε μεταγενέστερο στάδιο το ολοκλπρωτικό
ξερίζωμα, οπότε δεν θα γίνεται λόγος για χαμένες πατρίδες Π περιοχές αλλά για
πουλπμένες.
Τπν ευθύνπ για τέτοια κατάλπξπ θα έχει αποκλειστικά π Κυβέρνπσπ που δεν προ·
στάτευσε τα συμφέροντα τπς ακίνπτπς ιδιοκτπσίας των Ελλπνοκυπρίων κατοί·
κων των κατεχόμενων περιοχών. που για χιλιετπρίδες κρατιlθπκαν με νύχια και
με δόντια.Στέρπσπ ιδιοκτπσίας μπορεί να γίνει μόνο για σκοπούς δπμόσιας ωΦε·
λείας και κατόπιν αναγκαστικΠς απαλλοτρίωσπς, τπς οποίας π πιο δίκαια διευθέ·
τπσπ είναι π ανταλλαγr'i με ισάξια γπ στπν ίδια περιοχr'i.

Σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες αξιοποιΠσεις των ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα.

σύμφωνα με τπν ΚυπριακΠ. ΟθωμανικΠ αλλά και παγκόσμια νομοθεσία, πάντοτε
r'iταν γνωστό ότι οτιδr'iποτε ανεγερθεί πάνω στπ γπ ανnκει σ· αυτΠν και κατ· επέ·
κτασπ στον ιδιοκτΠτπ τπς. Επομένως ας μπν αναζπτούν σανίδα σωτπρίας οι σΦε·
τεριστές και άρπαγές τ π ς. Σε ό,τι αφορά τους ξένους αγοραστές ούτε γι' αυτούς
υπάρχει δικαιολογία. Ψεύδονται όταν προβάλλουν το επιχείρπμα ότι δεν γνώρι·
ζαν ότι π γπ είναι προϊόν αρπαγnς. Βαρύνονται ακόμπ και με τπν κατπγορία τπς

κλεπταποδοχnς. Ο πλέον οδυνπρός συμβιβασμός που θα μπορεί να γίνει μεταξύ
του νόμιμου Ε/κ ιδιοκτnτπ Π των κλπρονόμων του είναι να αφεθεί ο κλεπταπο·
δόχος να καρπούται το κτnμα για περίοδο που να μπν υπερβαίνει τα
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από τπν πμερομπνία τπς αξιοποίπσπς του κτnματος, γιατί μέσα στπν περίοδο
αυτn όλες οι γενόμενες αξιοποιΠσεις αποσβένονται και τούτο μόνο στπν περί·
πτωσπ που ο νόμιμος ιδιοκτnτπς συγκατατεθεί στπ μπ κατεδάΦισπ των ανεγερ·
θέντων σπιτιών.
Δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις Ε/κ για λόγους ανάγκπς επιθυμούν να
πωλr'iσουν ακίνπτπ ιδιοκτπσία τους στα κατεχόμενα. Για να μπν περιέλθουν οι
ιδιοκτπσίες αυτές σε χέρια κερδοσκόπων. πολύ δε περισσότερο σε χέρια Τ/κ Π

ξένων, επιβάλλεται οργανωμένπ από τπν ελλπνικr'i πλευρά αντιμετώπισπ του
ζπτnματος. Οικονομικοί παράγοντες τπς περιοχnς, οργανισμοί, συνεργατικά ιδρύ·

ματα. εκκλπσίες, μοναστnρια και άλλα θα πρέπει να συμβάλουν στπν ίδρυσπ
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ενός φορέα, ο οποίος να αγοράζει τις περιουσίες αυτές ώστε να μn μειωθεί

n

έκτασn τnς ε/κ κατεχόμενnς ιδιοκτnσίας.

Ο φορέας αυτός στο μέλλον θα επιδιώκει τnν επιστροφn τπς γnς στον προnγού
μενο ιδιοκτnτn τnς γnς και, αν αυτός δεν τn θέλει τn διάθεσn τnς με ορισμένα

κριτnρια, όπως είναι

n συγγένεια,

π συνιδιοκτnσία, ο συνορεύων ιδιοκτnτnς κ. α.

σε άλλους ομοχώριους Ε/κ.

Με τον τρόπο αυτό θα διασωθεί
ολόκλnρn

n

n ε/κ

κατεχόμενn ιδιοκτnσία και κατ' επέκτασn

Κύπρος, γιατί θα αντιλnΦθούν αυτοί που προωθούν τις επιδιώξεις

τnς Τουρκίας αλλά και

n ίδια

Τουρκία ότι έχει να κάμει με το λαό ο οποίος ουδέ

ποτε αΦέθnκε να ξεριζωθεί από τις πατρογονικές του εστίες.

Επιλογικό για τα ονόματα της Κύπρου
του Σάββα Παύλου,
Μέλους τnς Μόνιμnς κυπριακής Επιτροπής
τυποποίnσnς Γεωγραφικών ονομάτων

Στα δύο προnγούμενα σnμειώματα εξετάσαμε τn στάσn τnς Άγκυρας και του
κατοχικού καθεστώτος απέναντι στα ιστορικά ονόματα τnς Κύπρου και τnν προ

σπάθειά τους για τον εκτουρκισμό του νnσιού. Εξετάσαμε, ακόμn, τους αγώνες
τnς Κύπρου για τnν υπεράσπισn των ονομάτων που μας κλnροδότnσε
και

n Παράδοσn.

n

Ιστορία

Τώρα βρισκόμαστε σε ένα με-ταιχμιακό σnμείο για το κυπριακό

και διαισθάνομαι ότι ίσως υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει

n

πολιτικn για τα τοπω

νύμια σε μια νέα συμβιβαστικn τοποθέτnσn που θα αναγνωρίζει εν μέρει τnν
τουρκικn αυθαιρεσία. τα μέλn τnς Επιτροπnς για τnν Τυποποίnσn των Γεωγραφι
κών Ονομάτων, που μέχρι στιγμής επέζnσαν τριών Κυπρίων προέδρων και επτά
υπουργών Παιδείας, και έδωσαν συνεχείς μάχες εναντίον των μεθοδεύσεων τnς
τουρκικnς πολιτικnς για τnν υπεράσπισn των ιστορικών ονομάτων τnς Κύπρου,
χωρίς να δεχτούν οποιαδιlποτε υποχώρnσn και συμβιβασμό, ίσως δεν είναι βολι

κά για τn νέα εποχn. Το πράγμα κάνει πιο τραγικό το γεγονός ότι στnν ιστορικn
διαδρομn τnς Κύπρου, επί συνόλου
χουν μόνο

7 χωριά
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χωριών και πόλεων του νnσιού υπάρ

με τουρκικό όνομα. Οι τουρκοκύπριοι έμεναν σε μεικτά χωριά

και δέχονταν το ιστορικό όνομα του χωριού

n,

ακόμn, και σε χωριά με αμιγn

τουρκοκυπριακό πλnθυσμό κρατούσαν το παλιό όνομα πριν από τον εξισλαμι-

