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Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα 

είναι η γη και το περιβάλλον που γεννή-

θηκε. Είναι απαραβίαστο δικαίωμα του 

καθενός να ζει στο σπίτι που γεννήθηκε. 

Θεμελιώδες ακόμη δικαίωμα του ανθρώ

που είναι να καρπούται την ακίνητη πε

ρουσία την οποία είτε αγόρασε ο ίδιος, 

είτε την κληρονόμησε από τους γονιούς 

και προγόνους του. Αναπαλλοτρίωτο δι

καίωμα σε κάθε άνθρωπο είναι η ελεύθε

ρη διακίνηση, η ελεύθερη εγκατάσταση 

και ελεύθερη εξάσκηση του επαγγέλμα

τος. 

Τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιώ

ματα του ανθρώπου είναι κανόνας και 

τρόπος ζωής και η εφαρμογή τους η μό

νη οδός που οδηγεί τον κόσμο στην 

πρόοδο και την ευημερία, στον αλληλο

σεβασμό και εκτίμηση. Είναι η εφαρμογή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οδη

γούν στην κοινή συλλογική προσπάθεια 

που αναπτύσσουν την οικονομική και πο

λιτική συνεργασία στην ανάπτυξη και τον 

πολιτισμό. 

Η προσπάθεια της Ευρωπαίκής 

Ένωσης για σύμπηξη όλων των κρατών 

της Ευρώπης είναι η πιστή εφαρμογή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα 

οδηγήσει σε συνεργασία και ανάπτυξη, 

να σταματήσει ο εξοπλιστικός ανταγωνι

σμός, και να εξοικονομηθούν χρήματα 

για να ιδρυθούν έργα κοινής ωφελείας. 

Η Κύπρος προσβλέπει εναγωνίως να γί

νει πλήρες μέλος γιατί η ένταξη θα οδη

γήσει σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυ

πριακού και θα νοιώσει ασφάλεια από τις 

επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. 

Η Τουρκία παραβιάζει τα ανθρώπι-

Ιάκωθος Ζωρζής 

να δικαιώματα στην Κύπρο. Κατακρατεί 

τις ελληνικές περιουσίες στην κατεχόμε

νη Κύπρο, τις πουλεί σε ξένους και παίρ

νει χρήματα που τα χρησιμοποιεί για εξο

πλισμούς, για μελλοντική κατάληψη όλης 

της Κύπρου μας. Κατέστρεψε την πολιτι

στική και θρησκευτική μας κληρονομιά. 

Αρχαία, εικόνες, ψηφιδωτά, τα φυγάδευσε 

σε ξένες χώρες πουλώντας τα σε ψηλές 

τιμές. Μετέτρεψε τις εκκλησίες μας σε 

τζαμιά και άλλες μετέτρεψε σε λέσχες, 

στρατώνες, αποθήκες χωρίς συναίσθηση 

πως είναι ιεροί τόποι και να τύχουν έστω 

και στοιχειώδους σεβασμού. Εγκατέστησε 

στα σπίτια και τις περιουσίες μας πάνω 

από 120 χιλ. έποικους από την Ανατολία. 
Με αυτούς τους σχεδιασμοι'Jς που κάμνει 

πρέπει να αντιληφθούν όσοι κόπτονται 

και εμπλέκονται στο κυπριακό πως ουδέ

ποτε θα λογικευθεί για να εγκαταλείψει 

την αδιάλλακτη στάση και συγκατατεθεί 

για λύση. 

Πολύ ορθά έπραξε το Σωματείο 

«ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ» να καταφύγει 

στο Συμβούλιο Ευρώπης για την καταπά

τηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για 

την κατακράτηση και εκμετάλλευση των 

περιουσιών μας. Παρόμοιες προσφυγές 

πρέπει να κάμουν και άλλα Σωματεία. Εί

ναι τούτη η προσπάθειά μας ένα μέσο να 

βρίσκεται διαρκώς η Τουρκία στο εδώλιο 

του κατηγορουμένου και προπαντός τώρα 

με τη τελωνειακή ένωση που εντείνει τις 

προσπάθειες της να καταστεί πλήρες μέ

λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυο φορές 

το Συμβούλιο Ευρώπης καταδίκασε την 

Τουρκία για την καταπάτηση των ανθρωπί-




