
ΔΗΛ2ΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕ Pl ΑΠΤΙΚΟΥ ΕΚΊΡ0Σ2Π0Υ

Ο Γενικός Γραμματέας της HEO κ. Ζιαρτίδης υποπίπτει 

δυστυχώς σε πολλαπλά ολισθήματα με την ομιλία που έκαμε 
στην Τρίτη Παγκΰπρια Συνδιάσκεψη της Παγκύπριας Συντεχνίας 
Κεταφορών-Λιμενεργατών (ΠΞΟ).

1. Αγνοεί, παραγνωρίζει ή παραποιεί τα γεγονότα. Το 
σύνολο της αναφοράς του στις εξελίξεις των τελευταίων 
δεκατεσσάρων μηνών είναι αθεμελίωτο, ατεκμηρίωτο και άσχετο 
με την πραγματικότητα. Οι δείκτες Κουεγιάρ, στους οποίους 
κατά τρόπο ανεξήγητο επανειλημμένα επανέρχεται ο κ· Ζιαρτίδης. 
δεν ’’ρίχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων”, ο δε χειρισμός μας 
που χαρακτηρίσθηκε και δημόσια εποικοδομητικός και θετικός 
από τον ίδιο τον κ. Ντε Κουεγιάρ εκτιμήθηκε καθολικά και 
διεθνώς. Η Τουρκία και ο κ. Ντενκτάς είναι πού έριξαν στο 
καλάθι των αχρήστων και τους δείκτες και την πρωτοβουλία Ντε 
Κουεγιάρ της άνοιξης του 1984 και τις αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής.

Ούτε και η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέως, όπως 
εκδηλώθηκε με τα σημεία εργασίας που υπέβαλε στη Βιέννη, 
εκινδΰνευσε καθ 'οιονδήποτε-τρόπο από τους δικούς μας χειρισμούς 
και διασώθηκε από τον κ. Ζιαρτίδη και από τις πιέσεις, στις 
οποίες με τόση αξιοπερίεργη φυσικότητα και ανεξήγητη 
ευκολία αναφέρεται ο κ. Ζιαρτίδης0

2. Σχετικά με τις πιέσεις επί του Προέδρου, στις οποίες 
αναφέρεται ο κ. Ζιαρτίδης^ παρουσιάζεται να ομιλεί εκ μέρους 
του ΑΚΕΛ,αλλά και εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ομιλεί, 

επίσης, εκ μέρους και του Κ.Κ.Ε. και της Νέας Δημοκρατίας, 
φθάνει δε και μέχρι του σημείου να ομιλεί και για λογαριασμό 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καραμανλή και να 
του αποδίδει ”άσκηση πιέσεων” προς τον Πρόεδρο Κυπριανού, 

πράγμα απολύτως ανακρι βές αλλά και αχαρακτήριστο.
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3. Το μόνο γεγονός είναι, και αυτό το ομολογεί τώρα ο 
κ. Ζιαρτίδης, ότι ο ίδιος και το Χόμμα του, για τα οποία 
δικαιούται να όμιλεί, άσκησαν ή εδοκίμασαν να ασκήσουν 
πιέσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να χειρισθεί το 
Κυπριακό όπως ο κ. Ζιαρτίδης και το Κόμμα του ήθελαν και 
όχι όπως έκρινε, συνεκτιμώντας όλες τις περιστάσεις ο Πρόεδρος 
και έχοντας υπόψη όλο το φάσμα των σχετικών απόψεων. Τέτοιες 
πιέσεις, όπως επανειλημμένα αποδείχθηκε στην πράξη, δεν επη
ρεάζουν τον Πρόεδρο στις αποφάσεις του^αλλά και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και εθνικώς επιζήμιες και αυτό πρέπει να 
γίνει άπαξ και διά παντός κατανοητό" σε όλους.

4. Οι πιέσεις, τις οποίες έχει κατά νου- ο κ. Ζιαρτίδης. 
« ττρομάτςπ τιι , 

και που/υποστηριζει οτι πρεπει να συνεχισθουν, ούτε την 
πρωτοβουλία ντε Κουεγιάρ συντηρούν ή διασώζουν, ούτε το 
Κυπριακό προωθούν. Αν συντηρούν κάτι, είναι την Τουρκική 
αδιαλλαξία που συντηρούν, εφόσον τα σήματα που στέλλονται 
προς την Τουρκική πλευρά είναι ότι πιέσεις ασκούνται σταθερά 
επί της δικής μας ηγεσίας. Το μήνυμα προς τον κ. Ντενκτάς^. 
από την ομιλία του κ. Ζιαρτίδη και άλλες παρόμοιες^είναι 
όχι να καμφθεί εκείνος αλλά να περιμένει να καμφθούμε εμείς.

5. Παρόμοιο μήνυμα στέλλεται και τώρα στον κ. Ντενκτάς 
για τη "συνάντηση κορυφής". 0 κ. Ζιαρτίδης, ενώ τόσον 
κόπτεται για τις συνομιλίες εκ του σύνεγγυς, ουσιαστικά τις 
αναιρεί, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται ουσιαστική συμφωνία 
σ'αυτές τις συνομιλίες προτού πραγματοποιηθεί συνάντηση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Ντενκτάς. Αλλά τι νόημα 
τότε έχουν τρεις γύροι συνομιλιών εκ του σύνεγγυς, αν χωρίς 
καμιά ουσιαστική συμφωνία σ'αυτές προχωρούσαμε στο επόμενο στάδιο;
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Ο η, Ζιαρτίδης λέγει, ότι “θα ελυπείτο άν εματαιώνετο 
η συνάντηση κορυφής”. Αλλά ποιος την ματαιώνει και ποιος 
είναι το εμπόδιο; Δεν είναι λοιπόν ο μ, Ντ&κτάς 

το εμπόδιο, κατά τον κ. Ζιαρτίδη, 
που ανακήρυξε το ψευδοκράτος όταν προετοιμαζόταν μιά τέτοια 
συνάντηση, που παραγνώρισε και παραβίασε όλες τις αποφάσεις 

του Συμβουλίου Ασφαλείας και παραμένει αμετακίνητος στα 
διχοτομικά. σχέδιά του μετά οπό δυο γύρους συνομιλιών εκ του 
σύνεγγυς; Δεν αναφέρει ο κ. Ζιαρτίδης ποίον υπονοεί ως το 
εμπόδιοζαλλά τα συμφραζόμενα είναι σαφή.

6. Θα πρέπει να σταλεί και ένα. μήνυμα προς τον κ. Ζιαρτίδη, 

κατά τον τρόπο που και ο ίδιος στέλλει σήματα και μηνύματα 
προς διάφορες κατευθύνσεις: Το μήνυμα είναι ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να επηρεασθεί από συγκεκαλυμμένες 
ή απροκάλυπτες πιέσεις και επιθέσεις. Το Κυπριακό το χειρίζεται 
και θα εξακολουθήσει να το χειρίζεται με αποκλειστικό γνώμονα 
το εθνικό συμφέρον.

Βίγαι καιρός ο κ. Ζιαρτίδης και οποιοιδήποτε άλλοι 
επιθυμούν δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού να μη εθελο
τυφλούν, να δούν την πραγματικότητα και να στρέψουν τα πυρά τους 
προς εκείνους που εμποδίζουν τη λύση του Κυπριακού και, αντί 
να υπονομεύουν να υποστηρίζουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στις προσπάθειές του.

30 Οκτωβρίου, 1984»
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΡΧΕΡΜΟΥ 31-35, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΤΗΛ. 73192-96

ΑΗΑΚΟΙΗ2Θ6Ν

Ανακοίνωση από το Γραφείο του Γ.Γ. της

ΠΕΟ κ. Ανδρέα Ζιαρτίδη.

0 Γ.Γ. της ΠΕΟ ενημερώθηκε πάνω στο περιεχόμενο της σημερινής δή
λωσης του Κυβερνητικού εκπροσώπου με την οποίαν σχολιάζεται η ομιλία 
προς την 3η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Συντεχνίας Εργατών Μεταφορών, 
Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατών Κύπρου.

2. 'Οποιος διαβάσει ή ακούσει την δήλωση του Κυβερνητικού εκπρο
σώπου θα ομολογήσει ότι αυτός έχασε την ψυχραιμία του. Γιατί; Διότι ο 
Γ.Γ. της ΠΕΟ ετόλμησε να πη την άποψη του και την άποψη της Αριστερός 
πάνω σε ζητήματα που συζητούνται και ενδιαφέρουν την κοινήν γνώμην.

3. Δεν είναι η πρώτη φορά τον τελευταίον καιρόν που κάθε άποψη 
που τείνει να σχολιάσει και πολύ περισσότερον να επικρίνει τους χει- 
ρισμούς που έγιναν ή γίνονται χαρακτηρίζεται σαν ενισχυτής του Ντεγκτάς 
και της πολιτικής του. 0 Γ.Γ. της ΠΕΟ δεν είναι το πρώτο ούτε το μόνο 
θύμα αυτής της υβριστικής νοοτροπίας. Είναι και αποκρουστική και 
αποκρουστέα αυτή η νοοτροπία. Τείνει να φημώσει κάθε καλόπιστη κι’ 
εποικοδομητική κριτική και να παρεμποδίσει την ελεύθερη έκφραση απόψεων 
και κρίσεων πάνω σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την λαό. Απορρίπτουμε 
με αηδίαν τον ισχυρισμό του Κυβερνητικού εκπροσώπου ότι "το μήνυμα 
προς τον κ. Ντεγκτάς από την ομιλία του κ. Ζιαρτίδη και άλλες παρόμοιες, 
είναι όχι να καμφθεί εκείνος αλλά να περιμένει να καμφθούμε εμείς."

4. 0 κυβερνητικός εκπρόσωπος ασχόλείται πολύ με την πολιτική πίεση 
για την οποίαν έγινε λόγος στην ομιλία του Γ.Γ. της ΠΕΟ. 0 εκπρόσωπος 
μιλά για την πολιτική πίεση σαν να πρόκειται για κάτι το αθέμιτο και 
απαράδεκτο. ,Είναι και αυτό χαρακτηριστικό μιας νοοτροπίας. Η άσκηση 
πολιτικής πίεσης από τα πολιτικά κόμματα είναι όχι μόνον δικαίωμα αλλά 
και καθήκον τους προπάντων όταν διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα και το 
μέλλον του λαού.. Άν τα πολιτικά κόμματα παύσουν να ασκούν την πολιτική 
το·ο<ς ττυεση κοττά τρόπον vouliiov, δηυοκοατικόν και ελεύθερον τότε η 
πολιτική γίνεται απλή λειτουργ ία παρασκηνίων. Η φυσικότητα λοιπόν με 
την οποίαν εμίλησε ο κ. Ζιαρτίδης για την πολιτική πίεση δεν είναι 
"αξιοπερίεργη" ούτε και η ευκολία με την οποίαν εμίλησε, "ανεξήγητη". 
0 Κυβερνητικός εκπρόσωπος διαστρεβλώνει όσα είπε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ 
σχετυκά με την στάση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ν.Δ. 
και του Κ.Κ.Ε. 0 κ. Ζιαρτίδης είπεν ότι άν είχαμε τους χειρισμούς που 
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είχαμε ως τώρα "αυτό ωφείλεται στο ότι εγνώσθη η θέληση της πλειο- 
ψηφίας του λαού" και εδο5 στην Κύπρο και εκεί στην Ελλάδα.

5. Εκακοφάνη στον Κυβερνητικόν εκπρόσωπον διότι ο Γ.Γ. της
ΠΕΟ αναφέρθηκε στους Δείκτες Κουεγιάρ και είπε ότι "ρίχθηκαν στο καλάθι 
των αχρήστων". Εάν η δήλωση ότι τους Δείκτες "ούτε τους εδεχθήκαμε 
ούτε τους απορρίψαμε" σημαίνει τίποτε διαφορετικό απ’αυτό που είπε ο 
Γ.Γ. της ΠΕΟ, κάθε πολιτικός παρατηρητής μπορεί να κρίνει.

'Οτι ο Ντεγκτάς και η Τουρκία έρρεψαν στο καλάθι των αχρήστων τους 
δείκτες, ότι με την αδιαλλαξία τους οδηγούν και την τελευταία πρωτο
βουλία σε αποτυχίαν, είναι γνωστόν. Αλλά τώρα συζητούμε όχι τους
χειρισμούς της Τ/Κ ηγεσίας,^αλλά τους δικούς μας χειρισμούς. Αυτοί 
ol τελευταίοι θέλουμε να είναι τέτοιοι που, όπως είπε ο Γ.Γ. της 
ΠΕΟ στην ομιλία του, ούτε καν μερικά να βάζουν στους ώμους μας την 
ευθύνη της αποτυχίας. \

6. 0 Κυβερνητικός εκπρόσωπός διαστρεβλώνει επίσης τις απόψεις του 
Γ.Γ. της ΠΕΟ όσον αφορά την συνάντηση κορυφής. Εδήλωσεν ότι ο 
κ. Ζιαρτίδης "αναιρεί ουσιαστικά τις εκ του σύνεγγυης συνομιλίες 
υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται ουσιαστική συμφωνία σ’αυτές προτού 
πραγματοποιηθεί συνάντηση τού Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Ντεγκτάς".
Αποτελεί διαστρέβλωση, διότι ο Γ.Γ. της ΠΕΟ είπε στην ομιλία του και με 
έμφαση, ότι η συνάντηση κορυφής πρέπει να προετοιμασθή. Ετόνισεν ότι 
αυτό δεν συζητείται. Και είναό φανερόν ότι η προετοιμασία θα γίνει στες 
εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, αφού προηγούμενα στην ομιλία του εδήλωσεν
ότι "μετά την κατ’αρχήν θετικήν αντίκρυση είναι η γνώμη μας ότι έπρεπε
ν’ακολουθήσει η εργασία πάνω σπ σημεία, με την σειρά και την διαδι
κασία που ώριζε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ με τα 4 ερωτήματα του, δηλ. πρώτον 
Συνομιλίες εκ του σύνεγγυης και υστέρα συνομιλίες κορυφής".

7. Τέλος, είναι φανερόν ότι(μεταξύ των απόψεων της Αριστερός 
και εκείνωλ/ του Κυβερνητικού πεορρώπου υπάρχει διαφορά. Εμείς πι
στεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι\ορθές και θα τις λέμε όσο και άν 
επιχειρείται η παραποίηση, η διαστρέβλωση και η εξύβριση τους.

Λευκωσία, 30/10/1984
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