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ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ» (ΣΑΚ)
Η Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. και το Σωματείο ΣΑΚ εξέδωσαν στις 23-10-2020 την παρακάτω Ανακοίνωση,
σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την ιμπεριαλιστική πολιτική της Τουρκίας εναντίον της
Κύπρου και της Ελλάδας:
Καταγγέλλουμε το διευθυντήριο του Ο.Η.Ε. και ειδικότερα τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο
Γκουτέρες που διαρκώς επιχειρούν στα πλαίσια της, Βρετανικής εμπνεύσεως πολιτικής ισότητας, την
εξίσωση κατεχομένων και Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα, μετά την εκπνοή των παράνομων πενταμερών στην Γενεύη το 2017, προχώρησαν
στην απεχθή τριμερή που διοργάνωσαν στο Βερολίνο το 2019, για να καταλήξουν προσφάτως να μην
παρέμβουν, προκειμένου να αποτρέψουν τους Τούρκους κατακτητές, τόσο για τις επεκτατικές τους
ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΖ, όσο και για την εισβολή τους στα Βαρώσια.
Kαταγγέλλουμε τους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα, που ακολουθεί, απέναντι στη
νεοθωμανική επεκτατική συμπεριφορά της Τουρκίας την άσκηση μιας εξωτερικής πολιτικής με το
Κυπριακό στο ράφι.
Η Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ εργάστηκε σκληρά και θα συνεχίσει προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο
μέτωπο του αγώνα απελευθέρωσης σε Ελλάδα, Κύπρο και ομογένεια.
Επιδίωξε και θα επιδιώκει μια διαρκή συνεργασία μαζί με άλλες εμβληματικές προσωπικότητες,
Συλλόγους και Σωματεία με αγωνιστική δραστηριότητα για το Κυπριακό Ζήτημα.
Τα τετελεσμένα που επιχειρούν οι Τούρκοι στην Κυπριακή ΑΟΖ και στα Βαρώσια δεν θα
περάσουν.
Θα υποστηρίξουμε και θα συμμετάσχουμε στις αντικατοχικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται
γι’ αυτό τον σκοπό.
Ο αγώνας μας για την αντιμετώπιση κρίσεων όπως στην περίπτωση του σχεδίου Ανάν, για την
ανάδειξη της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, βάσει των Γενικών Αρχών Δικαίου του
Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε., ως τερατογενή εκτροπή από τους αναγκαστικούς κανόνες του Γενικού
Διεθνούς Δικαίου, για την αποδόμηση των συνομιλιών προς επίλυση του Κυπριακού που επιχειρήθηκαν
από τα Ηνωμένα Έθνη στην Γενεύη, είναι διαρκής και επιδιώκουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο να
κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για μια πορεία απελευθέρωσης από τον κατοχικό ζυγό.
Η δράση μας, μαζί με εγνωσμένου κύρους συλλογικότητες και προσωπικότητες, ανέδειξε με
αυστηρή επιστημονική προσέγγιση ότι οι διασκέψεις της Γενεύης, στην 1η [Γενάρης 2017] και στην 2η ,
στο Κράνς Μοντανά [Ιούλιος 2017] που επιχειρήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη, αποσκοπούσαν στην
κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την νομιμοποίηση της εισβολής, της κατοχής, του εποικισμού
και την μεταμφίεση των διεθνών εγκλημάτων σε «νόμιμη» μορφή, όπως π.χ. η μεταμφίεση του έποικου
Τούρκου σε νόμιμο χρήστη της κατεχόμενης γης.
Τοιουτοτρόπως, αφήνονται ατιμώρητα εγκλήματα πολέμου ποινικά κολάσιμα, σύμφωνα με το
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συνθήκες και τον Καταστατικό Χάρτη.
Αποδείξαμε, ότι οι παραπάνω διασκέψεις δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά εφαρμογή έκνομων
σχεδίων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέσα επικυριαρχίας εκείνων των κρατών [ π.χ.
Eυρωατλαντιστές ] που έχουν την υπεροχή στο διεθνές σύστημα και συνακόλουθα στον ΟΗΕ.

Αναδείξαμε ότι αυτές οι ενέργειες καθορίζουν τον χαρακτήρα του Οργανισμού, ως τοποτηρητή των
συμφερόντων των ισχυρών κρατών - μελών του.
Επισημάναμε ότι ο τρόπος χρησιμοποίησης των μέσων αυτών είναι σε απόλυτη συνάρτηση με την
στάση των αμέσως ενδιαφερομένων κρατών και εθνών που βάλλονται.
Η ΣΕΥΑΕΚ απορρίπτει όλες τις μεθοδεύσεις των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων, που σκοπό
έχουν την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εξανδραποδισμό του Ελληνισμού και θα
αντισταθεί αμείλικτα για την αποτροπή συνομιλιών τύπου Γενεύης που έγιναν εκτός παραμέτρων του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, έχοντας στην φαρέτρα της δύο αμάχητα τεκμήρια:
1)Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος κυρίαρχο και ακατάλυτο σε όλη την επικράτεια. Αυτό
σημαίνει ότι πέρα των ελεύθερων περιοχών της, απαιτείται και επιβάλλεται απελευθέρωση των
κατεχομένων από την Τουρκία.
2) Οποιαδήποτε ενέργεια του Ο.Η.Ε εκτός παραμέτρων του Καταστατικού Χάρτη του, ήτοι εκτός
παραμέτρων των Γενικών Αρχών Δικαίου που θωρακίζει την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και των Θεμελιωδών Αρχών θα είναι άκυρη.
Η ακυρότητα ισχύει και για την περίπτωση που θα παραμείνουν οι εγγυήτριες δυνάμεις, τα
παρεμβατικά δικαιώματα και ο κατοχικός στρατός της Τουρκίας ακόμη και η αποχώρηση αυτού με
χρονοδιαγράμματα.
Προτεραιότητά μας έναντι του επεκτατισμού της Τουρκίας, είναι να θέσουμε επιτακτικά στις
πολιτικές ηγεσίες το ζήτημα της ανάκτησης της αμυντικής μας υπεροχής και την επέκταση της
κυριαρχίας μας, επιβάλοντας στους κυβερνώντες να προβούν στην καθολική επέκταση των χωρικών
υδάτων στα 12 μίλια γιά όλη την Ελληνική επικράτεια.
Αγωνιζόμαστε με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ανακήρυξη της απανταχού Ελληνικής Α.Ο.Ζ ,
χαράζοντας κοινά σύνορα με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Υπερασπιζόμαστε το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-Κύπρου, με σκοπό να τεθεί σε
ισχύ διαρκώς και όχι περιστασιακά.
Αντιπαλεύουμε το προσχηματικό δόγμα της αποποίησης των ευθυνών εκ μέρους της πολιτικής ελίτ
στην Ελλάδα, ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται αφού κατ' αυτό τον τρόπο δεν
μπορεί να εφαρμοστεί το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος- Κύπρου.
Καλούμαστε όλοι οι Έλληνες να πορευτούμε σύσσωμοι για την Εθνική κυριαρχία μας.
Ας αφυπνιστούμε όλοι σε Ελλάδα, Κύπρο και ομογένεια για να δώσουμε τον αγώνα της
απελευθέρωσης. 1821- 2021: αυτά τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία πρέπει να νοηματοδοτήσουν ότι η
επιβίωση του Ελληνισμού συνδέεται άρρηκτα με την απελευθέρωση της Κύπρου.
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