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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει και καταγγέλλει
τη συνεχιζόμενη απάνθρωπη συμπεριφορά του κατοχικού καθεστώτος
του Ντεκτάς προς τον Τουρκοκύπριο αγωνιστή δημοσιογράφο Σιενέρ
Λεβέντ, εκδότη της εφημερίδας AVRUPA AFRICA, τον οποίο
επιμένει να κρατεί όμηρο, αιχμάλωτο και δέσμιο στις
κατεχόμενες περιοχές, καταπατώντας προκλητικά κάθε έννοια του
Διεθνούς Δικαίου και θεμελιώδεις αρχές και κανόνες των διεθνών
συμβάσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Όταν ο Σιενέρ Λεβέντ τη νύχτα της Κυριακής, 4 Μαΐου, πήγε στο
τουρκικό οδόφραγμα του “ΛΥΔΡΑ ΠΑΛΑΣ” για να περάσει στην
ελεύθερη περιοχή της Λευκωσίας, όπου τον ανέμεναν εκπρόσωποι
της Ενωσης Συντακτών Κύπρου για προγραμματισμένη συνάντηση με
τον Πρόεδρο της ΕΣΚ Ανδρέα Καννάουρο, όργανα του κατοχικού
καθεστώτος τον ανέκοψαν και του ανέφεραν ότι είναι
“απαγορευμένη” η έξοδος του από τη λεγόμενη Τουρκική
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ο Σιενέρ Λεβέντ διαμαρτυρήθηκε
έντονα και προτού αποχωρήσει απευθύνθηκε στους εκπροσώπους της
ΕΣΚ, που τον ανέμεναν και ζήτησε να μεταφερθεί στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Τάσο Παπαδόπουλο αίτημα και έκκλησή του, ως
πολίτη της Δημοκρατίας, να γίνουν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλους διεθνείς
οργανισμούς για να καταγγελθεί η εγκληματική ομηρία του από
ένα παράνομο καθεστώς και να αξιωθεί η διασφάλιση της
ελευθερίας και των ατομικών του δικαιωμάτων, ως ισότιμου
πολίτη του διεθνώς αναγνωρισμένου Κυπριακού Κράτους.
Ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος προσπάθησε και χθες να περάσει
το οδόφραγμα του “ΛΥΔΡΑ ΠΑΛΑΣ”, ανεπιτυχώς και αυτή τη φορά,
αφού βρέθηκε πάλι αντιμέτωπος με την αυταρχική συμπεριφορά των
οργάνων του κατοχικού καθεστώτος. Ωστόσο στην απέναντι πλευρά,
την ίδια ώρα, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνάδελφοί του

διαμαρτύρονταν για τη δίωξή του και την καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.
Η Ενωση Συντακτών Κύπρου με ψήφισμά της κατήγγειλε το γεγονός
αυτό προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και κάλεσε τα Ηνωμένα
Εθνη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς να προβούν σε επείγοντα και έντονα
διαβήματα προς την Τουρκική κυβέρνηση και το καθεστώς Ντεκτάς
για άμεσο τερματισμό της βάναυσης ομηρίας του Σιενέρ Λεβέντ,
για σεβασμό της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα, και για τερματισμό της απάνθρωπης
βίαιης διαίρεσης της Κύπρου και του λαού της.
Η ΕΣΗΕΑ συντάσσεται με την Ενωση Συντακτών Κύπρου και δηλώνει
ότι θα σταθεί στο πλευρό του Τουρκοκύπριου συναδέλφου και θα
ζητήσει με κάθε μέσο αποφασιστική παρέμβαση του ΟΗΕ, της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Διεθνών Οργανισμών για να
διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων ανεξαρτήτως
εθνικότητας και θρησκεύματος.

