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Η Έκθεση Ανάν νια τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Η αναμενόμενπ ετnσια Έκθεσπ του Γ.Γ. 

του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στπν Κύπρο κυκλοφόρπσε στο διαδί

κτυο το βράδυ τπc; 23πc; Μαρτίου 2005, 
με πμερομπνία 9 Μαρτίου 2005. 

Η Έκθεσπ αυτn, όπωc; και οι ανάλογες 

προπγούμενων ετών, μπορεί να χαρα

κτπριστεί όχι μόνο απαράδεκτπ αλλά 

και προσβλπτικn για τπ νοπμοσύνπ 

κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου, που 

γνωρίζει έστω και λίγο το Κυπριακό, 

αφού έχει τόσα πολλά κενά και τέτοιες 

παραλείψεις που δεν επιτρέπει στον 

αναγνώστπ να σχπματίσει σαφn, αντι

κειμενικn και ολοκλπρωμένπ εικόνα 

για τιc; παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όπωc; απαιτεί π σχετικn 

απόφασπ τπc; Επιτροπnc; Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. Τα προπγούμε

να χρόνια, π Κυβέρνπσπ τπc; Κυπριακnc; 

Δπμοκρατίαc; διατύπωνε έντονες επι

κρίσεις και σχόλια και ιδιαίτερα πέρυσι, 

για το περιεχόμενο των εκθέσεων του 

Γ.Γ. για τα ανθρώπινα δικαιώματα στπν 

Κύπρο. Φέτοc; δεν είπε λέξπ. Έχασε 

δυστυχώς αυτό το δικαίωμα τπc; κριτι

κnc; και τπc; διαμαρτυρίας, μετά τπν 

ομιλία του υπουργού Εξωτερικών τπc; 

Κυπριακnc; Δπμοκρατίαc; ενώπιον τπc; 

Επιτροπnc; Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του Ο.Η.Ε. 

Η «ευγενικn» και «εκλεπτυσμένπ» ομι

λία του κ. υπουργού, που έγινε στιc; 15 
Μαρτίου 2005, μπορεί επάξια να συνα
γωνιστεί σε κενά και παραλείψεις με 

τπν Έκθεσπ του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. 

Η προσπάθεια που γίνεται με τπν Έκθε

σπ του Γ.Γ. να απαλλάξει τnv Τουρκία 

από τιc; ευθύνες τπc; για ό,τι συμβαίνει 

στπν Κύπρο είναι εμφανnc; και ιδιαίτερα 

σε κείνους που γνωρίζουν το κυπριακό 

πρόβλπμα. Εισβολn-Κατοχn: ο r.r. του 
Ο.Η.Ε. πουθενά στπν -Εκθεσπ του δε_ν 

αναφέρεται στπν εισβολn και συνεχιζό

μενπ κατοχn τπc; Κύπρου. 

Εποικισμός: Δεν κάνει καμιά αναφορά 

στον εποικισμό. Απέκρυψε από τπ Διε

θνn Κοινότπτα, δπλαδn από τα 196 
κράτπ-μέλπ του ΟΗΕ που συμμετέχουν 

με αντιπροσώπους τουc; στιc; Εργασίες 

τπc; 61 πc; ετnσιαc; Συνόδου τπc; Επιτρο
πnc; Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Ο.Η.Ε., το διεθνές έγκλπμα πολέμου, 

που συνιστά ο συνεχιζόμενος εποικι

σμός τπc; Κύπρου. Απέκρυψε ότι ο 

μισόc; σχεδόν πλπθυσμόc; των Τουρκο

κυπρίων εξαναγκάστπκε να μετανα

στεύσει εξ αιτίας τπc; μεταφοράς των 

χιλιάδων εποίκων από τπν Τουρκία 

στπν κατεχόμενπ Κύπρο. 

Απέκρυψε ότι ο αριθμός των εποίκων 

είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό 

των Τ/κ που απέμεινε. Απέκρυψε επί

σπc; το γεγονός ότι οι έποικοι που είναι 

εγκατεστπμένοι στα σπίτια και τιc; περι

ουσίες των Ελλπνοκυπρίων έχουν 

δικαίωμα ΨΠΦου και ότι ωc; εκ τούτου π 

πολιτικn πγεσία που ψπφίζεται στα 

κατεχόμενα εδάφπ τπc; Κύπρου δεν 

μπορεί να χαρακτπριστεί ωc; π πγεσία 

των Τ/κ αλλά ωc; π πγεσία των παρανό

μων εποίκων. 
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Πόλη της Αμμοχώστου: Απέκρυψε ο 

Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. από τn Διεθνr'i Κοινότn

τα ότι στnν Κύπρο οι Τούρκοι εισβολείς 

διατnρούν εδώ και 31 σχεδόν χρόνια 
τn μοναδικn στον κόσμο και τnν παγκό

σμια ιστορία πόλn φάντασμα, αρνού

μενοι να επιτρέψουν στους νόμιμους 

κατοίκους τnς, που τnν εγκατέλειψαν 

προσωρινά το 197 4, για να αποφύγουν 
τις ωμότnτες των Τούρκων εισβολέων. 

να επιστρέψουν. 

Πολιτιστική κληρονομιά: Απέκρυψε ο 

Γ.Γ. του ΟΗΕ από τn Διεθνr'i Κοινότnτα 

τnν καταστροφn τnς Πολιτιστικnς κλn

ρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές. 

Δεν υπάρχει στnν Έκθεσn αναφορά για 

τn μετατροπn των εκκλnσιών σε τζα

μιά. σε στάβλους, σε γυμναστnρια r'i 
ακόμn και σε δισκοθnκες. Ούτε γίνεται 

οποιαδr'iποτε αναφορά στnν καταστρο

Φr'i και τn σύλnσn των νεκροταφείων. 

ούτε καταγγέλλεται n αλλαγr'i των 

ονομάτων των πόλεων. των χωριών και 

όλων των τοπωνυμίων. σε μια προσπά

θεια τnς Τουρκίας να εξαφανίσει κάθε 

ελλnνικό στοιχείο από τις κατεχόμενες 

περιοχές και n οποία σύμφωνα με από
φασn του Ε.Δ.Α.Δ., είναι υπεύθυνn για 

ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα εδάφn 

τnς κυπριακnς Δnμοκρατίας. 

Μετά τις πιο πάνω επισnμάνσεις, θα 

ανέμενε κάποιος αντικειμενικός παρα

τnρnτnς ότι ο r.r. του Ο.Η.Ε. σε κάποιο 
στάδιο θα ζnτούσε επίσnμα από τnν 

Τουρκία να εξnγnσει στn Διεθνr'i Κοινό

τnτα πώς n καταστροφn τnς Πολιτιστι
κnς Κλnρονομιάς τnς κατεχόμενnς 

Κύπρου. π δnμιουργία μιας πόλnς 
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φάντασμα και ο εποικισμός μπορούν 

να βοnθr'iσουν τους Τ/κ. για τnν προ

στασία των οποίων εισέβαλε στnν 

Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να 

παραμένει διατnρώντας υπό κατοχr'ι το 

37% του εδάφους τπς κυnριακnς Δnμο
κρατίας με τn βοr'iθεια 40.000 πάνο
πλων Τούρκων στρατιωτών. 

Απομόνωση των Τ/κ: Ο Γ. Γ. αναφέρεται 

στn λεγόμενn απομόνωσn των Τ/κ 

αλλά δεν πλnροφορεί τn Διεθνr'i Κοινό

τnτα ότι τnν απομόνωσn των Τουρκο

κυπρίων τnν επέβαλε π Τουρκία. σε μια 

προσπάθεια να αποδείξει ότι οι Τ/κ δεν 

μπορούν να ζr'iσουν μαζί με τους Ε/κ 

και ως εκ τούτου π ανακnρυξn του 

ψευδοκράτους nταν μια αναγκαιότnτα 

και ότι n παρουσία του τουρκικού κατο
χικού στρατού στnν Κύπρο είναι απα

ραίτnτn για τnν προστασία του ψευδο

κράτους από τους Ε/κ. 

Σχέδιο Ανάν-Δημοψηφίσματα: Ο Γ.Γ. του 

Ο.Η.Ε. στο μέρος τnς Έκθεσnς του με 

τίτλο «αποστολr'i καλών υπnρεσιών» με 

ειδικn παραπομπn στο τέλος τnς Έκθε

σnς του. ισχυρίζεται ότι με τn λύσn του 

Κυπριακού όπως προβλέπει το Σχέδιο 

Ανάν. n Κύπρος μετατρέπεται αυτόματα 
στον επίγειο παράδεισο των ανθρωπί

νων δικαιωμάτων, κάτι που προφανώς 

κάνει τον αναγνώστn να διερωτάται 

μnπως το 76% των Ε/κ που απέρριψαν το 
σχέδιο Ανάν είναι nλίθιοι. 

ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. στο ίδιο μέρος τnς 

Έκθεσnς του αναφέρεται στα αποτελέ

σματα του Δnμοψπφίσματος, αλλά 

αποκρύπτει από τn Διεθνr'i κοινότnτα 




