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Εχθρική ενέργεια σε βάρος της Κύπρου 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ Εξωτερικών των 

ΗΠΑ ετοιμάζει κάθε χρόνο, τα τελευ

ταία 18 χρόνια, Έκθεση για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα στις διάφο

ρες χώρες του κόσμου εκτός απο τις 

ΗΠΑ. Οι εκθέσεις αυτές ετοιμάζο

νται για τις επιτροπές Εξωτερικών 

Υποθέσεων του Κογκρέσου και δημο

σιοποιούνται. Έτσι μπορεί κάποιος να 

τις εξασφαλίσει από τις κατά τόπους 

αμερικανικές πρεσβείες, αλλά και 

απο το internet. Στην περίπτωση της· 
Κύπρου η διεύθυνσή είναι: httρ:// 

www. state. gον/ www/ globa\ ... ghts/ 
1998 hrp report/ cyprus. htm/ 

Μελετώντας κανείς και τη φετινή 

έκθεση για τα ανθρώπινα διακαιώμα

τα στην Κύπρο, θα μπορούσε να τη 

χαρακτηρίσει, όπως και προηγουμέ

νως, ως παγκόσμιο μνημείο εξαπά

τησης διά της μεθόδου της αποκρύ

ψεως και της παραπληροφόρησης. 

Και θα μπορούσε να υποστηρίξει επί

σης ότι η έκθεση αυτή συνιστά εχθρι

κή πράξη, σε βάρος του κυπριακού 

λαού στο σύνολο του και ιδιαίτερα 

των Ε/Κ. Για να μην επαναληφθεί η 

ίδια στάση και συμπεριφορά σε μελ

λοντική έκθεση επιβάλλεται να κατα

γελθεί η εν λόγω έκθεση του υπουρ

γείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σε όλες 

τις χώρες του κόσμου ξεχωριστά, σε 

όλους τους διεθνείς οργανισμούς 

Του Κυριάκου Κάλαττα 

που ασχολούνται με ανθρώπινα 

δικαιώματα, καθώς και σε όλες τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπί

νων διακιωμάτων. Επιβάλλεται, επί

σης, να κινητοποιηθούν όλες οι ομο

γενειακές οργανώσεις στις ΗΠΑ 

χωρίς καθυστέρηση. 

Η εν λόγω έκθεση συνιστά εχθρική 

ενέργεια σε βάρος της Κύπρου επει

δή μεταξύ πολλών άλλων: 

1. Εξισώνει τους θεσμούς και τα 

νόμιμα όργανα (π. χ. αστυνομία, δικα

στήρια, σύνταγμα κ.τ.λ) της 

Κύπριακής Δημοκρατίας με τα αντί

στοιχα παράνομα του κατοχικού 

καθεστώτος , το οποίο αναφέρει ως 
τουρκοκυπριακή διοίκηση ή τουρκο

κυπριακές αρχές. Με αυτό τον 

τρόπο το Υπουργείο Εξωτερικών 

των ΗΠΑ προσπαθεί να υποβάλει στη 

διεθνή κοινή γνώμη ότι στην Κύπρο 

υπάρχουν δυό κρατικές οντότητες, 

που η μία, δηλαδή η τουρκική, απλώς 

δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. 

2. Αποσιωπά το γεγονός ότι η λεγό

μενη Τουρκική Δημοκρατία της 

Βόρειας Κύπρου, δηλ. το κατοχικό 

καθεστώς, είναι προ.ίόν εισβολής, 

συνεχιζόμενης κατοχής, βίαιου ξερι

ζωμού 200.000 Ε/Κ, σφετερισμού 

και λεηλασίας των περιουσιών των 
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Ε/Κ νομίμων κατοίκων της κατεχόμε

νης περιοχής, εφαρμογής πολιτικής 

εθνικού ξεκαθαρίσματος και εποικι

σμού. Πράξεις που επιβεβαιώνονται 

απο εκθέσεις του Γ. Γ του ΟΗΕ και 

καταδικάζονται με ψηφίσματα της 

Γεν. Συνέλευσης, του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 

3. Αποσιωπά και αποποκρύπτει το 

γεγονός ότι η ανακήρυξη της λεγό

μενης Τουρκικής Δημοκρατίας της 

Βόρειας Κύπρου καταδικάστηκε απο 

το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο με 

το υπ' αριθμό 541 ψήφισμα του θεω
ρεί την εν λόγω ανακήρυξη ως νομι

κά άκυρη και ζητά την ανάκληση 

της. 

4. Αποκαλύπτει το γεγονός ότι το 1/3 
του πληθυσμού των Ε/Κ έχουν γίνει 

πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα 

τους εξαιτίας της τουρκικής εισβό

λης και συνεχιζόμενης κατοχής. Και 

παρασιωπάται το γεγονός ότι η 

Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει το 

ομόφωνο ψήφισμα 3212 της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, που υοθετήθη

κε απο το Συμβούλιο Ασφαλείας με 

το ψήφισμα 365, και το οποίο ζητεί 
την επιστροφή όλων των προσφύ

γων στα σπίτια τους σε συνθήκες 

ασφάλειας και καλεί τα ενδιαφερό

μενα μέρη να λάβουν επείγοντα 

μέτρα προς τόν σκοπό αυτό. 
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5. Αποσιωπά και αποκρύmει το γεγο
νός ότι οι κατοχικές δυνάμεις στα 

πλαίσια πολιτικής εθνικού ξεκαθαρί

σματος εφάρμοσαν καταπιεστικά, 

τρομοκρατικά και άλλα, μέτρα σε 

βάρος των Ε/Κ εγκλωβισμένων, με 

αποτέλεσματα να μειωθεί ο αριθμός 

τους απο 20.000 το 197 4 σε 390 που 
είναι σήμερα. 

6. Αποκρύπτει τον εποικισμό της 

κατεχόμενης Κύπρου απο μέρους 

της κατοχικής δύναμης, της Τουρκί

ας, πράξη που συνιστά "έγκλημα πο

λέμου" σύμφωνα με συνθήκη της 

Γενεύης και το Πρωτόκολλο του 

1977. Ο εποικισμός της κατεχόμενης 
Κύπρου επιβεβαιώνεται απο την 

έκθεση του Ισπανού βουλευτή, 

Alfons Cuco, που συνέταξε το 1991, 
κατ' εντολή του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, καθώς επίσης και δεκάδες 

δηλώσεις Τ/Κ πολιτικών και απο 

δημοσιεύματα του Τ/Κ Τύπου. 

7. Αποσιωπά και αποκρύπτει το 

γεγονός ότι ο μισός σχεδόν πληθυ

σμός των Τ/Κ εξαναγκάστηκε να 

μεταναστεύσει εξαιτίας της μεταφο

ράς μεγάλου αριθμού εποίκων, που 

ισοδυναμούν με το 70% του συνολι
κού πληθυσμού των Τ/Κ, και εξαιτίας 

των συνθηκών που δημιουργεί η 

συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. 

8. Αποσιωπά και αποκρύπτει το γεγο-



νός ότι στους έποικους που μετα

φέρθηκαν απο την Τουρκία, με σκοπό 

την αλλοίωση του δημογραφικού 

χαρακτήρα της Κύπρου, δόθηκε 

δικαίωμα ψήφου, με αποτέλεσμα οι 

έποικοι να καθορίζουν ποιός θα είναι 

ο ηγέτης της τ/κ μειονότητας. 

9. Αποσιωπά και αποκρύπτει το γεγο
νός ότι οι έποικοι έχουν ιδρύσει και 

το δικό τους κόμμα και ότι, με την 

ψήφο που τους δόθηκε, επηρεάζουν 

σε μεγάλο βαθμό την πολιτική των 

Τ/Κ. 

10. Αποσιωπά και αποκρύπτει το 

γεγονός ότι οι Τ /Κ αποτελούν το 

18% του πληθυσμού της Κύπρου και 
ότι τα τουρκικά στρατεύματα που 

εισέβαλαν το 1974, για να τους 

σώσουν δήθεν απο τους Ε/Κ, κατέλα

βαν και συνεχίζουν να κατέχουν το 

37,6% του κυπριακού εδάφους. Ενώ 
αναφέρεται στο κατά κεφαλήν εισό

δημα των Ε/Κ και των Τ/Κ, στο ποσο

στό ανεργίας μεταξύ Τ /Κ και Ε/Κ, 

στον πληθωρισμό στο κατεχόμενο 

μέρος της Κύπρου, που δεν αποκαλεί 

κατεχόμενο αλλά περιοχή που διοι

κείται απο τις τ/κ αρχές κ.τ.λ. 

11. Αποσιωπά και αποκρύπτει το 

γεγονός ότι όσες εκκλησίες δεν 

καταστράφηκαν μετατράπηκαν σε 

τζαμιά. 

12. Αποσιωπά και αποκρύπτει το 
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γεγονός ότι η διεθνής αγορά έχει 

κατακλυστεί από αρχαιολογικούς και 

θρησκευτικούς θησαυρούς που κλά

πηκαν από τις κατεχόμενες περιοχές 

της Κύπρου. 

13. Αποσιωπά και αποκρύπτει το 

γεγονός ότι στο κατεχόμενο μέρος 

της Κύπρου έχουν αλλάξει τα ονόμα

τα των χωριών, των οδών και των 

τυπωνύμιων στο πλαίσιο της προ

σπάθειας τουρκοποίησης των κατε

χομένων και παραχαράξης της ιστο

ρίας της Κύπρου. 

14. Αποσιωπά και αποκρύπτει τη 

ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του 

μουσουλμανικού φανατισμού στις 

κατεχόμενες περιοχές, τον οποίον οι 

ΗΠΑ υποτίθεται οτι δεν "συμπαθούν". 

15. Αποσιωπά και αποκρύπτει την 

ύπαρξη και τις δραστηριότητες των 

"γκρίζων λύκων". 

16. Δε γίνεται καμιά απολύτως ανα
φορά στις διαπιστώσεις αντικειμενι

κών διεθνών οργάνων που λειτούρ

γησαν δικαστικά, όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, η οποία σε δύο διαδοχικές 

εκθέσεις της βρήκε την Τουρκία 

ένοχη για σωρεία οργανωμένων 

παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμ

μβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 




