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Πα~ίασg των ανθρωπίνων 
δικαιωJ!άτων στgν Κύπ~ 

Το θέμα της κατάφωρης και συστηματι

κής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω

μάτων του κυπριακού λαού, ήγειρε η κυρία 

Έρικα Νταή, κατά τη συνεδρίαση της υποε

πιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, για 

προστασία των μειονοτήτων και ανθρωπί

νων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Η εμπει

ρογνώμων και ειδική εισηγήτρια κ. Νταή, 

αναφέρθηκε πρώτον στη εισβολή και την 

κατοχή του 38% περίπου της Κύπρου, από 
35,000 Τούρκους στρατιώτες. 

Τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, αδί

στακτα, παραβιάζουν κάθε διάταξη της 

παγκόσμιας διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ο εποικισμός της μαρτυρι

κής νήσου, ιδιαίτερα στα Βόρεια κατεχό

μενα εδάφη, συστηματικά συνεχίζεται. Ο 

αριθμός των εποίκων από την Ανατολία, 

υπερβαίνει τις 65,000. Σε αυτούς αν προσ
τεθούν και οι 35,000 Τούρκοι στρατιώτες, 
σε κάθε Τουρκοκύπριο αναλογεί ένας εισα

γόμενος από την Τουρκία, Τούρκος έποι

κος. Μια νέα μορφή νεοαποικισμού εφαρ

μόζεται, που έχει προκαλέσει την αγανά

κτηση ορισμένων ηγετών της τουρκοκυ

πριακής μειονότητας. Η Αμμόχωστος απει

λείται, με πλήρη εποικισμό. Βασικός στό

χος της Τουρκίας, με την παράνομη και 

απάνθρωπη πολιτική και πρακτική του 

εποικισμού, είναι η αλλοίωση του δημογρα

φικού χαρακτήρα της Κι)πρου και η ανα

τροπή των δημογραφικών δεδομένων, που 

θα διευκολύνουν απώτερους πολιτικούς 

και στρατιωτικούς σκοπούς της Τουρκίας. 

Τρίτον, το ανείπωτο δράμα των αγνοου

μένων και των οικογενειών τους, παραμέ

νει άλυτο. Δυστυχώς, τόνισε η κ. Νταή, η 

επιτροπή του ΟΗΕ, για τους αγνοουμένους 

της Κύπρου, απέτυχε. Δεν κατόρθωσε να 

εξακριβώσει την τύχη ούτε ενός αγνοου

μένου και αυτό βασικά οφείλεται, στην 

πλήρη έλλειψη καλής θέλησης και έντιμης 

συνεργασίας από την τουρκοκυπριακή 

πλευρά. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ, το μαρτύριο των εγκλωβι

σμένων στα κατεχόμενα εδάφη, κλιμακώ

νεται. Οι εγκλωβισμένοι εγκατα~είπουν 

σπίτια και περιουσίες και ζητούν άσυλο 

στην ελεύθερη Κύπρο. "Ετσι, γίνονται 

ξένοι, στην ίδια την πατρίδα τους. 

Πέμπτον, κατήγγειλε στη διεθνή Κοινό

τητα την Τουρκία, ότι διαπράττει το 

έγκλημα της πολιτιστικής γενοκτονίας. Τα 

στρατεύματα κατοχής, καταστρέφουν 

ελληνικά μνημεία, λεηλατούν εκκλησίες, 

εξάγουν λαθραία εικόνες και κειμήλια, που 

πωλούνται παράνομα στις διεθνείς αγορές. 

Η τουρκοποίηση των κατεχομένων εδα

φών, με αλλαγή τοπωνυμιών, συστηματικά 

εφαρμόζεται και επεκτείνεται. 

ΕΚΤΟΝ, επεσήμανε ότι η Τουρκία, περι

φρονεί και παραβιάζει όλες τις σχετικές 

αποφάσεις του ΟΗΕ, •διαίτερα αυrές των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο, 

καθώς και τις σχετικές με το κυπριακό 

ζήτημα αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα

λείας. Πρότεινε στην Επιτροπή Εμπειρο

γνωμόνων, να μελετήσει το θέμα των 

κυρώσεων και να εισηγηθεί στα αρμόδια 

όργανα - ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφα

λείας - να λάβει κατά της Τουρκίας, τα 

μέτρα που προβλέπει το άρθρο 41 του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Τις απόψεις 

της κ. Νταή, ιδιαίτερα υποστήριξαν οι 

εμπειρογνώμονες Β. Τουίτικερ και ο πρέ

σβης Β. Σοφίνσκι. Στην, με αδιάσειστα 
στοιχεία και ντοκουμέντα, παρέμβαση της 

κ. Ι'Jταή, προσπάθησε να απαντήσει, ο 

Τούρκος πρέσβης κ. Τιαμπουοάλπ. Αμέ

σως, ανταπάντησε η κ. Νταή και με επιχει

ρήματα και στοιχεία, αναφέρθηκε στην 

Συνέχεια στη σελ. 87 




