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Ελεύθερα και ελληνικά 

του πρώπv συvδικαtιιστιi Ανδρέα Μ. Βασιtιείου 

Με αφορμιi τις διαμαρτυρίες μας για τnν ατμοπλοϊκιi σύνδεσn Αμμσχώστου·Λατά· 

κειας (Συρίας> και τnν πρόσφατn συμφωνία Λονδίνου·Αγκυρας και σε μερικές περι· 

πτώσεις τις φωνασκίες μας, ανακαλώ στn μνιiμn μου τις δnλώσεις του μακαρίτn 

τώρα Τουργούτ Οζάλ ιπου διετέλεσε Πρωθυπουργός και Πρόεδρος τnς Τουρκίας> και 
που έλεγε: "Ασ' τα σκυλιά να γαβγίζουν (δnλαδιi εμάς τους Ελλnνες>, το καραβάνι 

προχωρά", και εννοούσε φυσικά τn δnμιουργία τετελεσμένων γεγονότων. 

Στnν κάθε περίπτωσn. όπως π.χ: το άνοιγμα των οδοφραγμάτων που μόνο επιζιiμιο 

αποδεικνύεται για τn δικιi μας πλευρά, αν συνυπολογίσει κανείς τις ζnμιογόνες 

συνέπειες σε πολλούς τομείς, οι Τούρκοι βρίσκονται πάντοτε ένα βιiμα μπροστά · 
πράγμα για το οποίο οι ίδιοι κομπάζουν · και εμείς σαν λαχανιασμένοι δρομείς τρέ· 
χουμε να προλάβουμε. 

Για τρεις και πλέον δεκαετίες αυτό συμβαίνει από τn στιγμιi μάλιστα που εμείς με τις 

επαίσχυντες και aντεθνικές συμφωνίες "υψnλού ·διiθεν επιπέδου" (συμφωνίες κορυ

φής όπως συνnθίζεται να αποκαλΟύνται> αποδεχθιiκαμε έμμεσα τα τετελεσμένα τnς 

εισβολιiς και κατοχιiς. Βάλαμε τπ θnλιά του σχοινιού γύρω από το λαιμό μας και 

δώσαμε τnν άλλn άκρn στnν Τουρκία αφού ουσιαστικά τnν αποενοχοποιιiσαμε και 

δώσαμε διεθνώς τnν εντύπωσn ότι το πρόβλnμά μας είναι διiθεν δικοινοτικιi διαΦο· 

ρά!!! και μάλιστα όταν ο Πρωθυπουργός τnς εισβολιiς Μπουλέντ Ετζεβίτ διiλωνε ότι 

για τnν Τουρκία το πρόβλnμο είναι λυμένο επί του εδάφους και του χάρτου. Προς τί 

λοιπόν οι συνομιλίες για τρεις δεκαετίες αφού οι Τούρκοι διακnρύττουν ότι n λύσn 
πρέπει να λαμβάνει υπόψn τις ούτω καλούμενες, πραγματικότnτες (δύο λαοί, δύο 

κράτn. δύο θρnσκείες κ.λπ .. κ.λπ.> Ρώτnσε ποτέ κανείς τους Τούρκους και τn διεθνιi 
κοινότnτα γιατί αυτά τα οποία διεκδικούν για τnν τ /κυπριακιi μειονότnτα δεν τα 
παραχωρούν οι ίδιοι στους Κούρδους ιi οι Ισπανοί στους Βάσκους, οι Ρώσοι στους 

Τσετσένους; 

·στον ο Ρ. Ντενκτάς ανακιiρυξε τnν ούτω καλούμενn Τ.Δ.Β.Κ. (15.11.1983)· και σε 
αυτιi τnν περίπτωσn μας έπιασαν στον ύπνο · αντί να απαλλαγούμε από τον βραχνά 
των "συμφωνιών" συνεχίζουμε να συνομιλούμε για να Φθάσουμε στο επαίσχυντο 

σχέδιο Ανόν που μετέτρεπε τnν Κύπρο εσαεί σε KIBRISTAN και τις Βρετανικές βάσεις 
σε Γιβραλτάρ τnς Ανατολικής Μεσογείου. Έφυγε ο αδιάλλακτος Ντενκτάς και ήλθε 

ο "προοδευτικός" Ταλάτ. και ακόμα δεν αντιλnΦθιiκαμε ότι υπάρχει μόνο Άγκυρα και 

ουδείς άλλος. Και ότι το μόνο που επιδιώκει n Άγκυρα είναι τnν υπογραφιi μας για 
τn νομιμοποίnσn των τετελεσμένων τnς εισβολιiς και κατοχής και τnν άνευ όρων 

παράδοσn σε αυτιi του πολιτικού και στρατιωτικού ελέγχου ολόκλnρnς τnς Κύπρου 
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(επεμβατικά "δικαιώματα", παραμονι'\ εποίκων κ.λπ.!. Δάθnκε n χρυσι'\ ευκαιρία για 
άσκnσn του δικαιώματος αρνnσικυρίσς (Βέτο! γιο να εμποδίσουμε τnν έναρξn των 

συνομιλιών για ένταξn τnς Τουρκίας στnν Ε.Ε. και να διακηρύξουμε ότι συνομιλούμε 

πλέον με τnν Άγκυρα ως κατοχικι'\ δύναμn και ουδένα άλλον και πάλιν "εκολώσαμε". 
Ακόμα και τnν εφαρμογι'\ του πρωτοκόλλου τnς Άγκυρας και τnν επέκτασn τnς τελω

νειακι'\ς σύνδεσnς και με τnν Κύπρο αρνούνται να εφαρμόσουν και συνεχίζουν να 

εμποδίζουν τnν προσέγγιση πλοίων με κυπριακι'\ σnμαία σε τουρκικά λιμάνια και τnν 

προσγείωση Κυπριακών αεροπλάνων σε τούρκικα αεροδρόμια κ. λ π. 

Τώρα aντιδικούμε μεταξύ μας για το περιεχόμενο τnς δικοινοτικι'\ς-διζωνικι'\ς Ομο

σπονδίας ιείμαι βέβαιος ότι οι Τούρκοι γελούν! και τελικά αρπαχτι'\καμε από τn συμ

φωνία τnς 8/7/2006 ως σανίδα σωτnρίας. 

Όλα αυτά οι Τούρκοι τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια αφού και τις συμ

φωνίες που υπογράφουν είναι για να μnν τις τnρούν αλλά προχωρούν στnν ολο

κλrlρωσn των τετελεσμένων γεγονότων με στόχο να θέσουν τελικά ολόκλnρn τnν 

Κύπρο υπό τον έλεγχό τους. 

Μοναδικό μας "επίτευγμα" n αποδυνάμωση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος και ο 
ενταφιασμός των πυραύλων S-300 στnν Κρι'\τn. Φαίνεται να αγνοούμε το γεγονός ότι 
όλες οι διεθνικές και πολυεθνικές ομοσπονδίες διαλύθηκαν στα εξ ων συνετέθησαν 

ιΣοβιετικι'\ Ένωσn, Γιουγκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία) και τώρα φαίνεται άτι παίρνει σει

ρά το Βέλγιο. Πάσο μάλλον όταν πάνω από τα κεφάλια μας θα επικρέμαται συνεχώς 

n σπάθn του Αττίλσ. 

Η ευθύνn για τnν καταβαράθρωση του Κυπριακού και το σnμερινό μας κατάντημα 

βαρύνει εξ ολοκλι'\ρου και συλλογικά όλn τnν πολιτικι'\ nγεσία ιsic! και ας μnν επιρ

ρίπτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο ι'\ και να επιχαίρουν αφού κατά καιρούς όλοι 

κυβέρνησαν. 

Αν πρόκειται λοιπόν κάποιοι να διαπράξουν χαρακίρι ινα αυτοκτονι'\σουν δnλαδι'\ 

κατά τnν ιαπωνικι'\ παράδοσn) αφού έγινε λόγος περί αυτού τότε ΟΛΟΙ ομαδικά θα 

πρέπει να το πράξουν αφού είναι συνυπεύθυνοι. Υπό αυτές τις συνθι'\κες και σφού 

οι Τούρκοι ΟVΔΕΠΟτΕ θα συγκατανεύσουν σε δίκαιn. βιώσιμn και λειτουργικι'\ λύσn 
και προπαντός σε πραγματικι'\ επανένωση τnς Κύπρου. ας φροντίσουμε τουλάχιστο 

να διαφυλάξουμε τnν ΕΜΗΝΙΚΟΤΗΤΑ των ελευθέρων εδαφών μας μέχρι τnν ημέρα 

τnς πραγματικι'\ς απελευθέρωσης. 




