
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 54 

200.000 εκτοπισθέντες καθημερινά ζουν την πίκρα του ξεριζωμού 

Οι συνέπειες του πραξικοπr'ψατος και 

της τούρκικης εισβολι'1ς συνεχfζουν να βασσ

νfζουν την Κύπρο, ολόκληρον τον κυπριακό 

λαό και ιδιαfτερα τους 200.000 περfπου 

εκτοπισθέντες που ζουν καθημερινό την 

πfκρα του ξεριζωμού. Με πόνο και αγωνία 

προσμένουν να ανατεfλουν καλύτερες μέρες 

για να βρουν το δfκαια τους, να επιστρέψουν 

στα σπfτια τους και τις περιουσfες τους, να 

ζnσουν ειρηνικό και να επιδοθούν στα δη

μιουργικό τους έργα σε μια ελεύθερη, δη

μιουργικn και ευημερούσα Κύπρο. Σε μια 

Κύπρο πατρfδα όλων των κατοfκων της. 

Οι πρόσφυγες μας έζησαν και ζουν 

για 17 τόσα χρόνια μέσα στις πιο δύσκολες 
συνθnκ€ς και εμπειρfες. 

Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο Εθνικό 

θέμα, οι αυξανόμενες απαιτnσεις της καθη

μερινnς ζωnς και οι ανάγκες των εκτοπισθέ

ντων και των οικογενειών τους για αξιοπρεπn 

επιβίωση επιβάλλουν την άμεση επfλυση των 

πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπfζουν. 

Ένα από τα πιο σοβαρό θέματα που 

παραμένει ακόμα άλυτο, το θέμα της φερεγ

γυότητας των εκτοπισθέντων και πληγέντων 

δημιουργεf ένα τερόστιο πρόβλημα ηθικnς 

τάξης. 

Η αναγνώριση της φερεγγυότητας 

έστω και για ένα μικρό ποαοστό, στην αρχn, 

της αξfας των κατεχομένων περιουσιών, έχει 

τερόστια πολιτικn και εθνικn σημασία γιατf, 

εκτός των άλλων. επιβεβαιώνει την αποφασι

στικότητά μας να μη δεχτούμε χαμένες πε

ριουσfες, οπουδnποτε και αν βρίσκονται. Για 

μας η επικρότεια του Κρότους καλύπτει ολό-

του Μιχαλάκη I(~(J 

κληρη την Κύπρο. 

Αυτό που πρέπει να εfχε i«:ιτό. νουν ο 

σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρc::rrfας tιrav 

στις 10:11.1987 κατά τη διάρκεια mς ηεντό- ~·.· 

λεπτης ομιλfας του στην τηλεόραtm, ονQφε

ρε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

ιιΚαι τελικό έχουμε το τερόστιο θέμο 

της δfκαιης κατανομnς βαρών. Τπς φερεγ

γυότητας των προσφύγων. Γιατf δεν μπορού-

με να διεξάγουμε ένα εθνικό αγώνα και να 

χωρfζεται ο λαός στους τυχερούς και στους 

άτυχους. Στους ευνοούμενους και τους αδι

κημένους. Και για μας εfναι απαρόδεκτο, το 

ότι ο aπερχόμενος Πρόεδρος όλα αυτό τα 

χρόνια δεν βρnκε ούτε ένα λεπτό για να με

λετnσει n να αναφερθεf αΌυτό το θέμα. Το 
ότι τόσα χρόνια δεν κατορθώθηκε ακόμα να 

εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησfας σε όλους τους 

πρόσφυγες για τις κατεχόμενες περιοuα!ες 

και στη συνέχεια να τους δοθεf η δuνατόmτα 

αναγνώρισης έστω και ενός μικρού μtρους 

· τriς αξfας τους για σκοπούς δανειοδότησης, 
ε!τε για να σπουδόσουν τα παιδιά τους, εtrε ~· 

για να δραστηριοποιηθούν. Το θέμα αυτό 

έχει αναμφιβόλως τερόστια πολιτικn anμa

σfa. Γιατr αnμερα τΙ τους λένε; Τους λένε ότι 

μπορεf να εrχατε περιουσrες αλλά δεν μπο

ρούμε να τις αναγνωρfσουμε. Ενώ εμεfς με 

τn θέσn αυτn που παfρνουμε λέμε ότι αvα

γνωρlζουμε ότι n κυπριακn επικρότεια καλύ
πτει όλο το νnσr. Για μας οι περιουσfες που 

εrναι στην Κερύνεια, στn Μόρφου, στην Καρ

πασfα, στπν Αμμόχωστο εfναι περιουσf€ς που 

μας ανr'ικουν και έχουν αξfα και σnμερα.» 

Στις 17.1.1988 το Γραφεfο Τόπου του 
τότε Ανεξάρτητου Υποψr'ιφιου για τις προε-. 
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δρικές; εκλογές του 1988 Γιώργου Βασιλείου 
και τώρα Προέδρου τnς; Δr1μοκρατfας είχε 

εκδώσει ένα ανακοινωθέν που γέμιζε με ελπf-

τον προαφuγικό κόσμο μας. Θα αναφέ

ρω εnr λέξΕΙ το απόσπασμα που αφορούσε 

το θέμα nou συζnτούμε σrψερα 

Στnν ομιλία του ο Ανεξάρτnτος; Πρόε-· 

δρας έκανε ιδιαίτερn αναφορά στα προσφυ

γικά nροβλr'ψατα και αvαφέρθnκε στπ φε

ρεγγuότnτα για ης περιουσίες στα 

κατεχόμενα. Ανάμεσα στ' άλλα ο Γιώργος Βα

σιλείου τόνισε τα ακόλουθα: 

«Οι πρόσφυγες μας έζnσαν καΙ ζουν 

για περισσότερο αnό 13 χρόνια τώρα, μέσα 
στις πιο δύσκολες αυνθnκες και εμπειρίες. 

Εσείς οι ίδιοι με τις εμπεφfες σας γνωρίζετε 

πολύ καλά πόσο ακατόλλr1λα είναι τα Τ/Κ 

σnfηα στο Μοuπαλο στα οποία τώρα ζείτε. 

πολύ καλό ότι οι Κυβερνώντες κcί.1-

φευσαν στα επαvειλnμμένα αιτnματό σας 

για επισκευές. Γνωριζετε πολύ καλό όη 

vαν λόγια τα όσα υπόσχονταν. Για μας n 

τους, που όπως είναι γνωστό και το πρόβλn

μα αυτό αντιμετωπίατnκε 

νrες σπασμωδικό και αnρογραμμότιστο. 

Επιβάλλεται n επiλuσn των nιε-

στικών nροβλnμότων που τόσο όσο και 

nολλ.οf όλλοι πρόσφυγες αvτιμετωnfζοuν. 

Φερεγyuότnτα για τις nεριοuαίες 

ma κaταόμwα 

Το θέμα τnς φερεγγυότnτος των εκτο

πισθέντων και πλnγέντων, δnμιοuργεί ένα τε

ράστιο nρόβλnμα nθικnς τόξnς. 

Για μας εfvαι εντελώς απαράδεκτο να 

διεξάγουμε αγών'i για αnελεuθέρωσn τnς 

nατρfδας μας και ο λαός; να χωρίζεται σε τu-
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χερο(Jς και 

κnμένοuς 

ΚΥΘΡΕΑ 

""''-"r,,ntYrι:c"'"' από ·13 μετό 

τπν εγκατι)λειψn των περιαυ-

σιc.ίJV που βρlσκονrαι στα κατεχόμενα 

τους νόμιμους δικαιούχους τους. οι κυβερ-· 

νώντες δεν διέθεσαν ούτε ένα λεπτό για να 

μελετr'Ίσουv n να αναφερθούν καν α' αυτό το 
τερόατιο Πέρασαν περισσότερο 

αnό13 χρόνια και δεν καν να 

εκδόσουv τlτλοuς ιδ:οκτnσίας για ης κατεχό

μενες 

σει ότι θα προχωρι'Ίσουμε ui-,J:cu·ω~.... 

δοσn τίτλων ιδιοκτnαίας για 

μενες περιουσίες. Ταυτόχρονα, 

nροχωρnσουμε για να κα,σοοιcποι 

βώς οι διαδικααfες με ης 

λισθεf n δuνατότnτο να χρnσψοnοιούv ης 

περιουοlες τους σαν εγγύnσn για σκοπούς 

n 
των παιδιών τους. 

Η 

των 

πολιηκn και εθνικn 

εκτόc~ των ό..λλων. επιβεβαιwνει τπν αnοφασι

σηκότnτό μας να μnv δεχτο(ιμε 11€-

""''""-"-''"'"' οπουδnποτε και αν "'""''""'v' 

Συνεχfζει να ό.η;nο 

το nρόβλnμα αναφορικό με τα 

χρέπ των πλnγέντων και εκτοπισθέντων και 

τrις; υποθriκευσnς των rιερ1οuαιών τους στις 

ελεύθερες περΙοχές για δόνεια πριν αnό 1Ό 

1974. 

Το 1979, 
σn υnοαχέθnκε ότι «εντός; έξι μπνώv,, θα υπέ

βαλλε τελικό νομοσχέδιο για τnv ολοκλnρωτι-

i -
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κn λύσn του προβλι"ιματος των προσφυγικών 

χρεών. Από τότε πέρασε όχι ένα αλλά 16 (δε
καέξn) εξόμnνα και δεν υποβλι"ιθnκε το τελι

κό νομοσχέδιο. 

Η Κυβέρνnσn τnς Αλλαγnς δεσμεύεται 

να προωθnσει τnν οριστικn λύσn του θέμα

τος των χρεών και τnς όμεσnς απαλλαγnς 

περιουΟJών στnν ελεύθερn Κύπρο από οιαν

δnποτε επιβόρυνσn». 

Και τέλος στις 28.2.1988 κατά τnν έκτα
κτn συνεδρία τnς Βουλι"ις για τnν εγκαθίδρυ

ση του κ. Βασιλεlου στο Προεδρικό αξίωμα ο 

ίδιος ανάφερε επί λέξει τα ακόλουθα: 

«Μια όλλn μεγόλn μερίδα του λαού 

που πρέπει να τύχει κοινωνικnς αλλnλεγγύnς 

και φροντίδας από μέρους τnς Κυβέρνnσnς 

είναι ο προσφυγικός μας κόσμος. Η Τούρκικn 

ΕισβοΜ εκτός των άλλων προβλnμότων που 

προκάλεσε, δnμιούργnσε και αυτό το τερό

στιο ανθρωπιστικό πρόβλnμα που δεν θα 

κλείσει παρό μόνο με τnν επιστροφn όλων 

των προσφύγων στα σπίτια τους. 

Μέχρι τnν εκπλι"ιρωσn αυτού του στό

χου, n νέα Κυβέρνnσn θα εφαρμόσει τnν 
aρxn τnς ίσnς κατανομnς των βαρών σαν δι

καιότερη κοινωνικι'Ί πολιτικι'Ί. Πολλά προβλι'Ί

ματα έχουν συσσωρευτεί, ενώ χρονίζει αυτό 

των χρεών και τnς φερεγγυότητας. Όλα τα 

μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα υλοποιη

θούν το συντομότερο δυνατό». 

Μετά από σκλnρούς αγώνες ολόκλη

ρου του προσφυγικού κόσμου όλα τα κόμ

ματα έμπρακτα απέδειξαν τnν προθυμία 

τους να συμπαρασταθούν στn δοκιμαζόμε

νη αυτn μερίδα του λαού μας ψnφίζοντας το 

Νόμο 141/89 περί του Κεντρικού Φορέα Jσό
τιμnς Κατανομι'Ίς Βαρών. 

Με τnν ψι'Ίφισn του Νόμου 141/89 ανα
γνωρlζεται ότι το βάρος και οι συνέπειες τnς 
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Τουρκικnς Εισβολής και Κατοχnς πρέπει να 

κατανεμηθούν μεταξύ όλων των πολιτών τnς 

Κυπριακnς Δnμοκρατlας. Οτι δεν εfναι δίκαιο 

το βάρος αυτό να το επωμίζοντοι μόνον οι 

εκτοπισθέντες και οι πλnγέντες. διότι τούτο 

επιβάλλουν στοιχειώδεις αρχές mς Φuαικtις 

Δικαιοσύνnς. Τούτο είναι nθικό και πατριωτι

κό καθnκον. Τούτο επιβάλλεται καικόρn mς 

Κοινωνικnς Δικαιοαύνnς. Μόνο με τον τρόnο 

αυτό δεν θα ξεγρόψουμε τις περιουαίες μας -
για να μπορέσουν να ανταπεξέλΘσνν στο οι

κονομικό βάρn και έτσι να συμβόλοuv θε'Ι'ικά 

στον αγώνα για δικαίωσn και επιστροφ{ι; 

Στις 7/3/1990 ο Κεντρικός Φορ@ος Ισό
τιμnς Κατανομnς Βαρών, που enαρτίζιεrο. 

από εκπροσώπους των υπουργεtωv Οι~ 

μικών, Γεωργίας Εμπορίου και B!OμnχtiVIaς 

και Εσωτερικών και από εκπροσώπους· του 

ΣΠΟΠ, ΠΕΠ και ΠΑΣΥΠΕ και υπό mv προεδρ(ο 
του υποφαινόμενου όρχισε τn λειτοοpγiα: του 

και σuvι"ιλθε μέσα στο 1990 σε 28 σuνe:δρίες, 
και μέσα στο 1991 σε άλλες 10 σuνeδpίες vιa 
να διακόψει τn λειτουργία του μετά mν υπο

χρεωτικn αποχώρnση του Προέδρου '1'00 και 

ενός Μέλους του κ .. Αριστοφάνη Γεωργίου 
που μέχρι σι'Ίμερα δεν έχουν αντικοτaσταθεί. 

Ο Φορέας εργάστnκε κάτω aπό πολύ 

aντίξοες λειτουργικές συνθι'Ίκες παρό mν 

προθυμία και εργατικότητα των μελών 

του.Περιορίζομαι να αναφέρω ότι ο Φορέας 

δεν ευδόκnσε να έχει ούτε έστω και ένα γρα~ 

φέα δικό του, ούτε ένα κλnτnρο αλλά ούτε · 
και στέγn. Συνεδρίαζε τα απογεύματα μέσα 

σε μια αίθουσα του υπουργείου ΟικονΟμι
κών. 

Στις 13.9.1990 ο Πρόεδρος του ΦQρέα 
κατόπιν επανειλημμένων αιτnσεων του κα

τόρθωσε να έχει τnν πρώτn του συνόντπσn 

με τον Πρόεδρο τnς Δnμοκρατlας στπν πα

ρουσία του Υπουργού Οικονομικών. 



Ο Πρόεδρος τnς Δnμοκρατfας κατό 

τn αυνόντnσn αυτn εξέφρασε τnv άποψn όη 

ο Φορέας θα πρέπει να δώσει προτεραιότn

τα καΙ να περιοριστεί στr1 φερεγγυότnτα με 

τρόπο που να έχει άμεσn σχέσπ με τnv εnα

ναδραστnριοποίnσn και ότι αργότερα θα 

μπορούσε να εξετάσει και τnv ένταξn και 

άλλες υπnρεσfες στο Φορέα CJou ασχολού
νται με Τ/Κ περιουσίες, στέγ.Jσn και ι'Jλλα 

προαφuγικό θέματα. 

Ο Πρόεδρος τnς Δπμοκρατfας ανέφε

ρε ότι n Κυβέρνnσn είναι έτο;μn νσ 
nροικοδοτnσει το Φορέα με ποσό Ε 

10,000,000.- που να κατατεθεί σε διcιφc)pε:c 

Τράπεζες έναντι εγγίιnσnς για τnν παραχc.δ

ρnσn διευκολύνσεων πιστωτικού παρατρα

βnγματος και μ' αυτό τον τρόπο ο Φορέας 

Θα μnορεf να δώσει από τrιν aρxn δάνεια με

γαλίπερου ύψους των t 10,000,000.- και όη 

θα πρέπει να έχει μόνιμους πόρους από φο

ρολογία τπς unεροξfας τnc; γnς που προέκυ

ψε λόγω τnς Τουρκικr'κ; ΕισβολrΊς. 

Στις 15.12.1990 ο Κεντρικός 
διαβίβασε 

τn ΚΟ! του ως προς τις 

τις οποfες θα μπορούσε να αντλrΊσει uυι,uu'"'

va έσοδα για να να επεκτείνει τn 

δραστnριότnτά του στα πλαίσια του υφιστά

μενου Νόμου. Σε συντομία ο Φορέας "'''"'n'"''
το τnv αύξnσn των τελών αεροπορικών 

διών που να αποφέρει σrο Φορέα 

1 ,500,000, αύξπσπ του Φόροu καrαναλώσε

ωc~ των που Θα απέφερε f: 
500,000.- εnιβοΜ φόρου υπεραξίας nόνω 

σrnv ακίvnπ1 περιουσία με βόσn τnν aξia 

τnς ynς το 1980, με ύψος 2 τοις χιλfοις που 
αναμένετο να προσκομίσει 10.000.000 aύξn
an του συντελεστn Φ.Π.Α. κατά μια nοσο

στιαiα μονάδα που υnολογiζετο να αποφέρει 

8,000.000. 

Enfσnς ο φορέας υπέβαλε το Σχέδιο 
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Αποκατόστασnς Προπολεμικnς Φερεγγυότn 

τος Ιδιόκτnτnc; Aκfvnτnς Περιοuσfας που βρί

σκεται στις κατεχόμενες και Αnροσπέλαστες 

περιοχές λόγω τnς Τούρκικnς ΕισβολΠς και 

ζnτούσε όπως το Σχέδιο nροωθnθεf και εγ

κριθεί για να μπορούσε ακολούθως να εξαγ

γελθέι και εφαρμοστεί. (Αντfγραφο του Σχε

δίου έχει κυκλοφορnσει ). 

Το Σχέδιο προβλέπει όη θα μπορεί να 

nσρασχεθεf εyγύnσn σε δικαιοuχο πρόσωπο 

για τους πιο κάτω λόγους: 

(α) επσγγελματικn δραστnριοnοίrισn n 
επέκτασn. 

(β) εξασφάλισn στέγnς. 

(γ) ιατροφαρμακεuηκn nερίθαλψn. 

(δ) σπουδές. 

(ε) nροικοδότnσn n αποκατόσταοn 
κατευθείαν γραμμn απογόνων του δικαιού

χου προσώπου. 

Οι προϋποθέσεις έγκρισnς αιτnσεωv: 

να ΙΚΟVΟΠΟΙ!'Ί·· 

σει τον Φορέα όη auτn είναι βιώσιμn. Ο Φο-

όμως δύναται αν το κρivει σκόπιμο, να 

ζnτnσΕΙ τnν εκπόvnσn και προσαγωγn αnό 

τον αιτnη'1 μελέτnς σκοπιμότnτας, ισολσγι~ 

αμώv n φορολογικών δnλώσεων. 

Νοείται ότι n έγκρισn τέτοιας μnορεl 
σε κατόλλnλες να συvδυασθεi 

με τnv ευχέρεια που έχει ένα δικαιούχο πρό

σωπο να δαvειοδοτnθεί οnό το σχέδιο Eno·· 
νοδραστnριοποlnσnς Εκτοπισθέντων και 

Πλnγέντων Επιχειρnμαηών και με τους όρους 

nou nθε:λε καθορfσει ο Φορέας. 

(β) προκειμένου περί σπουδών, οφεί~ 

λει να προοκομfσει nιστοnοιnτικό εγγραφnς 

n, ανάλογα με τnν nερ!πτωσn, και πιστο-
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ποιnηκό προόδου του φοιτnτι'ο από το ανώ

τερο n ανώτατο εκnαιδευτfιρια 

(γ) προκειμένου περί nροικοδοη'1σε

ως, οφείλει να nροσκομfσει ικανοnοιnηκfι 

αnόδειξn πΊς τέλεσnς ~~ επικείμεvnς τέλεσnς 

γόμου και 

(δ) προκειμένου περί λόγων υγεfα~ 

οφεfλει να nροσκομfσει κατόλλnλα ιατρικό 

πισrοnοιnηκό. 

Προτεραιότnτα δίδεται σε αιτnτές δι

καιούχα πρόσωπα τα οποία εfναι πρόσφυ

γες. 

Το ύψος naρoxnς εγγύnσnς; δεν μπα-

να unερβεf το 35% τnς αξfας τr1ς κατεχό
μεvnς aκfvnτnς περιουσίας του δικαιούχου 

σε τιμές του 1974 είτε το ποσό f: 20,000.
οποιοδnποτε από τα ποσό αυτό είναι το μΙ

κρότερο. 

Στον καθορισμό του ύψους τnς παρε

χόμενnς εγγύnσnς θα λαμβόνοvται unόψn 

και τα ακόλουθα: 

το ποσό με το onoio 
ο αιτnτιiς με βόσn όλλα aχέ·· 

δια για το σκοπό αυτό θα 

υπόψn τυχόν δόvΕΙα, χορnγfες, σnfτια κλπ 

καθώς και όλα τα δεδομένα τnς κόθε συγκε

και 

(β) n γενικrΊ οικοvομικn κατό-

Το Σχέδιο προβλέπει όη: 

Ο Φορέας θα προβεί οης κατόλλnλες 

διεuθετnσειc; και θα λόβει τα κατάλλnλα 

μέτρα ώστε οι καθοριζόμενοι από το χρnμα

τοnιστωτικό ίδρυμα όροι του δανείου που θα 

παρέχονται με βόσn τnν εγγύnσn του Φορέα 

να περιέχουν μεταξύ όλλων, πρόνοια όη: 

(α) το ύψος του επιτοκίου θα είναι 
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κατά τρεις ποσοαηαfες μονόδες χαμnλC>τε

ρο από το σιJVnθως επιβαλλόμενο. 

(β) ιΊ περίοδος αποnλnρωμnς να εlvaι 

μέχρι 15 χρόνια. 

(γ) θα παρέχεται περίοδος χάριτος 

μέχρι 2 χρόνια και 

(δ) το χρnματοnιστωτικό ίδρυμα vnο

χρεούται να λαμβάνει όλα τα δικαστικό n 
άλλα κοτόλλnλα μέτρα εναντίον του πρωτο

φειλέτn για εξόφλnσn του δανείου που πα

ραχώρnσε πριν κινr1θεί εναvτfον του εγγurπι'ι 

Παρό ης γραπτές του 

Φορέα και τnv υποβολn τεκμπριωμένου σχε

δίου φερεγγυότnτας, τίποτε δεν έχει γfνει 

μέχpι αnμερα. 

Η κυβέρνnσn δεν έδωσε ούτε γρόσι για 

προικοδότnσn του Φορέα και έτσι τα σχέδια 

που υποβΜθnκε όπως από το 

Νόμο παραμένουν μόνο στα χαρηά. 

Οι κuβερνnηκές unοσχέοεις δεν uλο· 

noιi'Ίθnκav και το θέμα τnς Κατοvο· 

μnς Βαρών ποραnέμφθnκε στις Ελλnνικές 

Η λειτουργία του Φορέα σrομότn

σε από το τέλος Maiou σε avαμovn 
σμού νέου προέδρου και Και έτσι n 
εργασfα 

πο!nτn. 

Ο προσφυγικός κόσμος που έδωσε 

nfστr1 σης κuβερνnηκές uποσχέοεις αnογοrJ

τεύτrικε όλλrΊ μια φορό. 

Αλλό και στο θέμα τnς διαγραφrΊς των 

προπολεμικών χρεr..ίJν από ης εμπορικές 

nεζες n Κυβέρvnσn επέδειξε ακaτaνόιππ 

aπροθυμία σε αvτiθεσn με τις προεκλογικές; 

τnς υποσχέσεις. Παρ' όλο που n ΒουΜι των 
Αvηnροσι~πων ρίJθμισε νομοθετικό το 

τnς διαγραφnς των προπολεμικών χρεών 

προς τις εμπορικές τρόπεζες και ψι'!φιαε 


