
5 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Πραγματικότητες για τις κατεχόμενες περιουσίες 
του Κώστα Maupfδn, ακαδnμαϊκού 

Μία παράξενη «συμμαχία)) σπρώχνει -φανερά ή συγκαλυμμένα-Ε/κ ιδιοκτήτες στην 

Τουρκο-Επιτροπή στα κατεχόμενα. Πολιτικοί δηλώνουν ότι «είναι θέμα πώς νιώθει ο 

καθένας>>. Πρόσωπα, nου κρίθηκαν ικανά για να στελεχώσουν τις τεχνικές ομάδες 

στις διαπραγματεύσεις, συμβουλεύουν ιδιοκτnτες να πουλήσουν. Γνωστοί δικηγόροι 

ισχυρίζονται στους Ε/κ ιδιοκτήτες ότι τάχα, ιιόποιος δεν πάει στnν Επιτροπή ως τον 

Δεκ. 2011. θα χάσει για πάντα το δικαίωμά του>i. Χωρfς όμως να διευκρινίζουν ιιnοιό 
δικαίωμα θΌ χάσει», υπονοώντας πως αν δεν nόει στnν Τ/Επιτροπή θα χάσει δΠθεν 

τnν περιουσία του. Ουσιαστικά. μέσω εξουδετέρωσης των όποιων ηθικών φραγμών 

και μέσω τnς nλάνnς, ωθούν εκβιαστικό τον κόσμο στnν Τ/Εnιτροπrι Όταν δε αυτό 

προέρχονται από Ε/κ δικr1γόροuς που ενεργούν με επfγνωσn, ένας τέτοιος πειθανα

γκασμός nou στηρίζεται στnν nαραnλάνnσπ είναι αδfκnμα. Πάντως. στn «συμμαχία» 
nou θέλει τους Ε/κ να πάμε στnν Τ/Επιτροπή βρίσκεται και n Τοuρκfα! 
Ως έχουν τα πράγματα τ:ώρα, αη:ήσεις στο ΕΔΑΔ για αnοζnμιώσεις <λόγω σι:έρnσnς 

nεριοuσfας>, παραπέμπονται για εξάντλnσn όλων των ένδικων μέσων <τnς 

Τ/Επιτροπής και μετά πιο πάνωJ. Εντούτοις, δεν unοχρέωσr1 για έναν να 

πάει στnν Τ/Επιτροπή. Οι κίνδυνοι όμως Τ/Εnιτροπn είναι τεράστιοι και aπροσ

διόριστοι και δεν αποτελούν ένα απλό διαδικαστικό στάδιο όnως επιτήδεια εμφα

νίζεται. Σtnν nραγμσακότnτα, ο Ε/κ ιδιοκτn1ης αποδέχεται μια διαδικα

σία του ψευδοκράτους με aπροσδιόριστες και με σοβαρό ενδεχόμενο 

στο τέλος <λόγω κόστους, χρονοβόρας διαδικασfαc; 10 χρόνων κ.ό.> να αr1οδεχτεf 
ως αnοζnμfωσn ένα εξευτελιστικό - ακόμη και για όσους θέλουν απλό να 
πωλήσουν χάριν του χρήματος- με ΟΡΙ:ΠΙΚΗ απώλεια τnς περιουσίας. 

Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει μετά τον Δεκέμβρn του 2011. Όμως, 
το χειρότερο σενάριο σε nερfnτωσn που ένας προσφύγει στnν Τ/Επιτροπή 

είναι να χάσει τnν για αποζημιώσεις από το ΕΔΑΔ λόγω στέρnσnς περι

ουσίας. Από τnν όλλn, το χειρότερο σενάριο στnν περfnτωσn που οι Ε/κ ιδιοκτή

τες καταφύγουν στnν Τ/Επιτροπή είναι το οριστικό και συνολικό ιιθόψιμο» των 

περιουσιών μας με βόσn τις τουρκικές επιδιώξεις. 

Σε όσους κακόπιστα n λόγω προβάλλουν πως τον Δε κ. 2011 θα κριθεί το 
δικαίωμα τnς περιουσίας, επαναλαμβάνεται ότι, ούτε το ΕΔΑΔ αμφισβήτησε το 

δικαίωμα ιδιοκτnσfας, ούτε το Εuρωnαϊκιδν Κοινοτήτων <ΔΕΚ>. 

Ειδικό το ΔΕΚ τ:nν ιδιοκτησία στην επικράτεια τnς Κυπρια-

κής Δημοκρατίας την όλων των κρατών τnς ΕΕ να εκτελούν τις 

αποφάσεις Kυnpιaκ<i)V Δικαστηρίων, Στnν πραγματικότητα, το δικαίωμα ιδιοκτη

σίας διαβρώθηκε από όσους προσέφυγαν στnν Τ/Επιτροπή και από tnv υποβολή 
προτάσεων καταστροφικών το θέμα. Αυτά συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο 
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και ωθούν τους Ε/κ να υποκύψουν στην Τ/Επιτροπή. Αλλωστε, πολιτική απόφα
ση ήταν n αnόφασn για πάγωμα της δικαστικής απόφασης εναντίον των Όραμς. 
Πολιτική απόφαση ήταν και οι προτάσεις της Ε/κ πλευράς στο περιουσιακό, που 
καθιστούσαν ανέφικτη την αποκατάσταση Ε/κ περιουσιών στο Τ/κ κρατίδιο. ο 
καθένας αντιλαμβάνεται τα μηνύματα από τέτοιες κινήσεις, που στην πράξη 

οδηγούν τους ιδιοκτήτες μέσα από την απόγνωση να καταλήξουν στον δούρειο 

ίππο που αποτελεί η Τ/Επιτροπή. 

Μερικές ερωτήσεις για προβληματισμό: <aJ Γιατί ο Ερντογάν προέτρεψε τις τουρ
κικές τράπεζες να διαθέσουν κεφάλαια για εξαγορά Ε/κ περιουσιών, τη στιγμή 

που υποτίθεται ότι μετά τον Δεκ. 2011 Θα μπορούν να τα πάρουν όλα <ψούχτινι>; 
(β) Γιατί n Τουρκία επιδιώκει να πάμε στην Τ/Επιτροπή για να μας πληρώσει χρή
ματα, εφόσον μπορεί να πάρει τις περιουσίες μας δωρεάν μετά τον Δε κ. 2011; 
Ιδού μια ορθολογιστική απάντηση. Η Τουρκία, μέσω της Τ/Επιτροπής στα κατε

χόμενα την onofα χειρίζεται το ψευδοκράτος, καθιερώνει μια διαδικασία που οι 

Ε/κ ιδιοκτήτες αποδέχονται ΕΘΕΛΟΥΣίΑ και που συμφέρει στην Τουρκία με όλες 
τις καταστροφικές συνέπειες και κινδύνους για τους ιδιοκτήτες. Επειδή υπάρχει 
ελπίδα μέσα από τη δική μας ομαδική δράση και συμμαχία, θα επανέλθουμε. 
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