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Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Αναφαίρετο aνθρώπινον δικαίωμα: 

Η γη που γεννήθηκα μου ανήκει. Είναι δι

καίωμα του ανθρώπου να ζει στη γη που 

γεννήθηκε εκεί που οι γονιοί και οι πρό

γονοί του έζησαν και είναι κτισμένες οι 

εκκλησίες και οι βωμοί του. 

Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο 

κανόνας ζωής και η μόνη οδός που οδη

γεί τον κόσμο στην πρόοδο και την Κοι

νωνία των Εθνών στην ευημερία και 

πολύ περισσότερον τους Ευρωπαίους 

στον αλληλοσεβασμό και την κοινή συλ

λογική προσπάθεια για οικονομική και 

πολιτική συνεργασία, ιδιαίτερα μέσα 

στην Ευρωπαική Ένωση εις την οποία η 

Κύπρος έχει θέση και θα γίνει πλήρες 

μέλος σε λίγα χρόνια. 

Όμως στην Κύπρο καταπατούνται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Τουρ

κία που είναι εισβολέας και κατακτητής 

του 40% του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και στερεί ο στρατός κατο

χής των Τούρκων το δικαίωμα της ελεύ

θερης διακίνησης και το δικαίωμα της 

διαχειρίσεως περιουσιών σε 200 χιλιά
δες Έλληνες της Κύπρου που παραμέ

νουν πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα 

τους και πολλοί από αυτούς έχουν χάσει 

τα πάντα σε οικονομική αξία με την κα

τοχή και την βάρβαρη προέλαση του 

Τούρκου εισβολέα. 

Είναι κανόνας ζωής, η προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' 

αυτό το σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» 

με την συλλογή υπογραφών κατοίκων 

ΙάκωΒος Ζωρζής 

Κυθρέας και γειτονικών της χωριών έκα

ναν προσφυγή στο Συμβούλιο Ευρώπης 

για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δι

καιωμάτων στην Κύπρο από την Τουρ

κία. Παράλληλα με την καταγραφή των 

περιουσιών όσων υπέγραψαν τους αρχι

κούς καταλόγους καταγγέλλει την 

Τουρκία που για 23 τώρα χρόνια στερεί 
το δικαίωμα των Ελλήνων κατοίκων ολό

κληρης της περιοχής Κυθρέας να προ

σπελάσουν στα κτήματά τους για καλ

λιέργεια και εκμετάλλευση όπως οι ίδιοι 

νομίζουν κατά τον πιο προσοδοφόρο 

τρόπο. Αυτή είναι η Τουρκία που κόπτε

ται και εκβιάζει να ενταχθεί στην Ενωμέ

νη Ευρωπαίκή Κοινότητα. Η Ευρωπαίκή 

όμως Κοινότητα κατέστησε σαφές στην 

Τουρκία πως για να γίνει μέλος αυτής 

οφείλει να σεβασθεί τα δικαιώματα των 

δικών της κατοίκων στην Τουρκία που 

παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώματα των 

Κούρδων. Απαιτεί ακόμη διευθέτηση 

των Ελληνοτουρκικών διαφορών, λύση 

του Κυπριακού και τότε στο απώτερο 

μέλλο θα δεχθεί την αίτηση της για έντα

ξη στην Ευρωπαική Κοινότητα. 

Η Τουρκία θα πρέπει να είναι στο 

εδώλιο του κατηγορουμένου για εγκλή

ματα πολέμου, για καταστροφή εκκλη

σιών και παράβαση αρχών ηθικής και δι

καίου, για σφαγές λεηλασίες και για άλλα 

εγκλήματα τα οποία η ανθρωπότητα δεν 

μπορεί παρά να την καταδικάσει και να 

την καλέσει σε συμμόρφωση με τις κυ-




