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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Υπόμνημα ημερομ. 23.9.2016 του Δημάρχου Κυθρέας
δρα Πέτρου Καρεκλά προς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
αναφορικά με τις διεξαγόμενες συνομιλίες για λύση
του Κυπριακού.
Σεπτεμβρίου, 2016
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη
Προεδρικό Μέγαρο
1400 Λευκωσία
Εξοχότατε,
Θέμα: Διεξαγόμενες συνομιλίες για λύση του Κυπριακού
Με αγωνία παρακολουθούμε τις κοπιώδεις και επίπονες προσπάθειές σας,
στα πλαίσια των διεξαγομένων εντατικοποιημένων συνομιλιών, για επίτευξη
μιας λύσης που θ’ απαλλάσσει την πατρίδα μας από την τουρκική κατοχή και θ’
ανοίγει νέους δρόμους για όλο τον Κυπριακό λαό ώστε να ζήσει ειρηνικά και
να ευημερήσει σ’ αυτό τον τόπο. Θέλουμε να γνωρίζετε, κ. Πρόεδρε, ότι στηρίζουμε ολόψυχα αυτές σας τις προσπάθειες και ευχόμαστε αυτές να ευδοκιμήσουν και να πετύχετε το συντομότερο μια λύση διαρκή, βιώσιμη και λειτουργική,
συμβατή με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως αρμόζει σε μια χώρα -μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα στα ζητήματα που άπτονται του κεφαλαίου του εδαφικού και που
βρίσκονται τώρα υπό συζήτηση, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε ορισμένες
απόψεις μας που αντλούν από δηλώσεις και τοποθετήσεις που δημόσια ακούονται και γράφονται. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατ’ αρχήν θέση της πλευράς μας
συνοψίζεται στην επιδίωξη επιστροφής υπό Ε/Κ διοίκηση εδαφών που κατά
βάση προβλέπονταν στο Σχέδιο Ανάν (5) το 2004, ΣΥΝ, με στόχο την επιστροφή
τουλάχιστον 100.000 εκτοπισμένων.
Η διευθέτηση ασφαλώς του 2004 στο εδαφικό αντανακλούσε ένα συγκεκριμένο % εδάφους που θα επιστρεφόταν και μεταφραζόταν και σ’ ένα συγκεκριμένο αριθμό εκτοπισμένων που είχε τη δυνατότητα επιστροφής υπό Ε/Κ διοίκηση. Θέση και γενική επιδίωξη της πλευράς μας θεωρούμε πως θα πρέπει σήμερα να είναι όπως αυτό το ποσοστό και ο αριθμός εκτοπισμένων αυξηθούν,
ανεξάρτητα από το ποιες περιοχές αφορούν (είτε δηλαδή επιστρέφονταν είτε όχι
το 2004). Πρωταρχική σημασία έχει να μεγιστοποιηθεί το όφελος τόσο σε ποσοστό εδάφους όσο και σε αριθμό εκτοπισμένων, με την εφαρμογή κάποιων διακριτών κριτηρίων (όπως π.χ. ποιες περιοχές αποδίδουν μεγαλύτερους αριθμούς
εκτοπισμένων σ’ ένα συγκεκριμένο % εδάφους) και όχι κατ’ ανάγκη το αν οι περιοχές που τώρα θα τεθούν υπό Ε/Κ θα είναι οι ίδιες ή όχι με εκείνες το 2004.
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Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το σχέδιο Ανάν που απορρίφθηκε από το 76% των
Ε/Κ ήταν προϊόν επιδιαιτησίας και ότι πολλά πράγματα έγιναν τελικά αυθαίρετα και κατόπιν πιέσεων τρίτων, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά το εδαφικό. Δε
θεωρούμε ορθό ν’ ακολουθηθεί σ’ αυτό το ζήτημα η πεπατημένη και ν’ αγνοηθεί
και πάλιν η σημασία άλλων περιοχών που θα πληρούσαν καλύτερα ορισμένα
κριτήρια και που ενδεχόμενα θα μείωναν και το κόστος της λύσης.
Ως “Κυθρεώτες” (δημότες Κυθρέας και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των
6 γύρω χωριών) τηρήσαμε μέχρι σήμερα μια συγκρατημένη και διακριτική στάση
που συμβάλλει στη διατήρηση αρραγούς προσφυγικού μετώπου και αποφυγή
αντιπαλότητας στη διεκδίκηση αιτημάτων, με στόχο το γενικό καλό. Από την
άλλη όμως δε μπορούμε σ’ αυτή τη φάση να μην τονίσουμε με έμφαση την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Κυθρέα και η ευρύτερη περιοχή της. Με την επιστροφή ενός σχετικά μικρού ποσοστού εδάφους (γύρω στο 2%) θα μπορούσε να
επιστρέψει υπό Ε/Κ διοίκηση ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων (13 -15
χιλιάδες), μια ανάσα από την πρωτεύουσα! Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όντας ουσιαστικά μια περιοχή της ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας, με την ανάλογη μεγάλη αξία των σχεδόν αποκλειστικά Ε/Κ περιουσιών,
μια επιστροφή θα μείωνε κατά πολύ το κόστος της λύσης, εκτός άλλων θετικών
επιπτώσεων.
Αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες δυσκολίες και τα διλήμματα που αντιμετωπίζετε. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό να πεισθεί ο κόσμος ότι διάφορα πράγματα διευθετήθηκαν κατά ένα σχετικά δίκαιο και λογικό τρόπο και με βάση κάποια διαφανή και εμφανή κριτήρια κι όχι ως αποτέλεσμα πιέσεων ή άλλων υπολογισμών και διεργασιών.
Ευχόμαστε ειλικρινά κάθε επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο σας και όπως σύντομα φθάσουμε σ’ ένα αίσιο τέλος που θα θέτει τέρμα στα δεινά του τόπου και
του λαού μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,
Δρ Πέτρος Μ. Καρεκλάς
Δήμαρχος Κυθρέας και
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής
Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας

