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Συναγερµός έχει σηµαίνει στην κυβέρνηση, καθώς 
οι προσφυγές Ελληνοκυπρίων στη λεγόµενη επιτρο-
πή αποζηµιώσεων του ψευδοκράτους ξεπέρασαν τις 
πέντε χιλιάδες. Κι αν ως αριθµός µπορεί να µην λέει 
και πολλά, ωστόσο, η ανησυχία της κυβέρνησης έγκει-
ται στο γεγονός ότι η πολιτική «εξαγοράς» της ελληνο-
κυπριακής γης στα κατεχόµενα έχει άµεσο αντίκτυπο 
στις ίδιες τις διαπραγµατεύσεις για το Κυπριακό.

 Όπως αναφέρει η εφηµερίδα «Πολίτης», είναι χα-
ρακτηριστικό το αριθµητικό δεδοµένο που τέθηκε 
υπόψη της κυβέρνησης, ότι εάν η «επιτροπή αποζη-
µιώσεων» «εξαγοράσει» ακόµα 300.000 σκάλες γης, 
η ελληνοκυπριακή γη θα µειοψηφεί στα κατεχόµενα.

 Την ανησυχία του για το γεγονός ότι σηµαντικός 
αριθµός Ελληνοκυπρίων προσφεύγει στη λεγόµενη 
επιτροπή αποζηµιώσεων των κατεχοµένων, έχει εκ-
φράσει και δηµόσια, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, κάνοντας µάλιστα λόγο για ξε-
πούληµα των περιουσιών τους.

 «Για όσα τόσα χρόνια υπέµεναν και ανέµεναν, τους 
καλώ να συνειδητοποιήσουν ότι µέσα από το ξεπούλη-
µα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα, 
αποδυναµώνουν τη διαπραγµατευτική µας θέση για 
επιστροφή και ιδιαίτερα για εδαφικές αναπροσαρµο-
γές», είπε κατά την οµιλία του στην 33η αντικατοχική 
πορεία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ηµερών Μνή-

µης Μόρφου» που οργάνωσε ο κατεχόµενος δήµος.
 «Ας συνειδητοποιήσουν», είχε αναφέρει ο πρόε-

δρος Αναστασιάδης «ότι χωρίς να το θέλουν ή έστω 
και εξ ανάγκης δηµιουργούν αρνητικές προϋποθέσεις 
είτε για απελευθέρωση και επανένωση είτε για τη δια-
πραγµατευτική ισχύ που πρέπει να έχουµε στο τραπέζι 
των διαπραγµατεύσεων».

Στο πλαίσιο της αναχαίτισης του κύµατος προσφυ-
γών Ελληνοκυπρίων στη λεγόµενη επιτροπή των κα-
τεχοµένων, η κυβέρνηση, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα 
του «Πολίτη» µελετά διάφορα µέτρα.

 Ανάµεσα στις εισηγήσεις για λήψη µέτρων περι-
λαµβάνονται:

 - ρύθµιση για επιµήκυνση της αποπληρωµής δα-
νείων στον Κεντρικό Φορέα Κατανοµής Βαρών

- αναστολή δικαστικών µέτρων για εκποίηση της 
πρώτης κατοικίας εκτοπισθέντων ιδιοκτητών κατεχό-
µενων περιουσιών για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα

- αναστολή ποινικών διώξεων για οικονοµικές 
οφειλές ατόµων που έχουν περιουσία στα κατεχόµενα

- διακοπή της όποιας κυβερνητικής βοήθειας λαµ-
βάνουν οι πρόσφυγες που αποτείνονται στην επιτρο-
πή αποζηµιώσεων των κατεχοµένων είναι ανάµεσα

 Τις εισηγήσεις αυτές καθώς κι άλλες θα εξετάσει 
σύντοµα η αρµόδια διυπουργική επιτροπή που έχει 
συσταθεί.

«Πονοκέφαλος» το ξεπούλημα 
ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα

Η Αστυνοµία αξιολογώντας τα στοιχεία που εί-
δαν πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας σε σχέση 
µε την υπόθεση που αφορά τον Μπεν Νίντχαµ, ο 
οποίος εξαφανίστηκε πριν από 22 χρόνια, ενώ βρι-
σκόταν σε διακοπές µε τους γονείς του στην Κω, θα 
καθορίσει τα επόµενα βήµατά της, δήλωσε σήµερα 
ο υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης, Ιω-
νάς Νικολάου.

Σε δηλώσεις στη Λάρνακα και απαντώντας σε 
ερώτηση ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι «η Αστυνοµία 
έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία», προ-
σθέτοντας ότι «φαίνεται πως εκτός από την πληρο-
φορία που είχαµε ότι εθεάθη κάποιο πρόσωπο που 
βρισκόταν µαζί µε αθίγγανους και υπήρχαν υποψί-
ες ότι µπορούσε να ήταν ο µικρός Μπεν δεν υπάρ-
χει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία».

Γι’ αυτό, συνέχισε,  «η Αστυνοµία αξιολογώντας 
αυτά τα στοιχεία από εβδοµάδας θα καθορίσει ποιά 
είναι τα επόµενα βήµατα αναζητώντας οποιεσδή-

ποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που µπορεί να 
έχουν οι αστυνοµικές Aρχές της Ελλάδας, που να 
µπορούν να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν 
στα πλαίσια της διερεύνησης αυτής της υπόθεσης».

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης υπογράµµισε ότι «σί-
γουρα δεν πρόκειται να αφήσουµε αυτό το ζήτηµα 
χωρίς να το διερευνήσουµε αλλά για να γίνουν 
έρευνες χρειάζεται να υπάρχει και η απαιτούµενη 
πληροφόρηση. Επιπρόσθετα θα διερευνηθούν ζη-
τήµατα τα οποία έχουν δει το φως της δηµοσιότη-
τας, ότι αθίγγανοι καταλήγουν στο να πουλούν τα 
παιδιά τους», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι είχε συνοµιλία µε τον Αρχηγό 
της Αστυνοµίας µε τον οποίο  συµφώνησαν, όπως 
ανέφερε, πως «τα ζητήµατα αυτά θα διερευνηθούν  
ξεκινώντας από τα δηµοσιεύµατα που είχαµε χθες 
και διεξάγοντας έρευνα µεταξύ των προσώπων 
εκείνων που πιθανόν να γνωρίζουν τη διάπραξη 
τέτοιας µορφής αδικηµάτων ή τέτοιων ενεργειών».

Η Αστυνοµία άρχισε να συγκεντρώνει 
στοιχεία στην υπόθεση του Μπεν




