ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τ.Θ. 29322
1624
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛ.: 99583259
Email: sundesmosupax@gmail.com

Member of EUROMIL

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΚΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού
(ΣΥΚΣ), ενημερώνει τα μέλη του ότι, το δημοσίευμα στην εφημερίδα
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2014 με πρωτοσέλιδο τίτλο «ΣΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΑΛΟΝΙΑ Ο ΑΤΤΙΛΑΣ» καθώς επίσης και μετάδοση σχετικού
ρεπορτάζ το βράδυ της 16 Νοεμβρίου 2014 στο τηλεοπτικό δίκτυο «SIGMA»,
περιέχουν ανακρίβειες, αλλοιώνουν την πραγματικότητα και παραπλανούν
την κοινή γνώμη.
Τα πραγματικά γεγονότα έχουν όπως περιγράφονται σε προηγούμενη
ανακοίνωση

που

αναρτήθηκε

στην

ιστοσελίδα

του

συνδέσμου

Υπαξιωματικών (www.syks.org.cy) για ενημέρωση των μελών του και όχι
όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην εν λόγω εφημερίδα και μεταδόθηκαν στον
τηλεοπτικό σταθμό.
Κανένας

δημοσιογράφος

ή

αρμόδιοι

τηλεοπτικού

καναλιού

δεν

επικοινώνησαν, πριν να ετοιμάσουν αυτό το ρεπορτάζ και να παραθέσουν
γεγονότα, με τον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών ή τον Σύνδεσμο Αξιωματικών
Κυπριακού Στρατού για να ενημερωθούν τι πραγματικά έγινε, ούτε για να
διασταυρώσουν

πληροφορίες

από

τους

άμεσα

εμπλεκόμενους

και

συμμετέχοντες στο συνέδριο, παρά μόνο δημοσίευσαν τις θέσεις που η ίδιοι
οι τούρκοι προέβαλαν για σκοπούς προπαγάνδας στα τουρκικά και
τουρκοκυπριακά ΜΜΕ και στις ιστοσελίδες τους και όχι βασιζόμενοι στα

πραγματικά γεγονότα. Εκ των υστέρων, επικοινώνησαν με τον ΣΥΚΣ αφού
είχαν δώσει ήδη το δημοσίευμα απλά και μόνο για να μας πουν ότι σε λίγο θα
μετεδίδετο αυτό από το τηλεοπτικό κανάλι.
Ορισμένα σημεία που εντοπίσαμε στο δημοσίευμα της εν λόγω εφημερίδας
και

τηλεοπτικού

σταθμού,

τα

οποία

δεν

ανταποκρίνονται

στην

πραγματικότητα ή έχουν διαστρεβλωθεί, έχουν όπως παρακάτω:
1.

Δεν πρόκειται για Οργάνωση Τούρκων Αξιωματικών αλλά για

«Σύνδεσμο Απόστρατων Υπαξιωματικών Τουρκίας» (TAS-SEN) καθώς
επίσης και για σύνδεσμο Τουρκοκύπριων απόστρατων υπαξιωματικών της
«Διοίκησης Δυνάμεων Ασφαλείας» (ΔΔΑ), του ψευδοκράτους.
2.

Δεν εντάχθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών

Συνδέσμων

EUROMIL

κανένας

τουρκοκυπριακός

σύνδεσμος

του

ψευδοκράτους αλλά ο παραπάνω σύνδεσμος της Τουρκίας TAS-SEN, υπό
το καθεστώς παρατηρητή για 2 χρόνια. Το καθεστώς παρατηρητή είναι για να
αξιολογηθεί ο εν λόγω σύνδεσμος αν μπορεί να γίνει πλήρες μέλος.
3.

Η ένταξη του συνδέσμου της Τουρκίας (TAS-SEN) και όχι του

ψευδοκράτους στο EUROMIL ως προσωρινό μέλος, έγινε στο συνέδριο της
Ρώμης στις 18-19 Οκτωβρίου 2014 ενώ η ένταξη του τουρκοκυπριακού
συνδέσμου απόστρατων υπαξιωματικών της «ΔΔΑ» στον σύνδεσμο
απόστρατων υπαξιωματικών Τουρκίας TAS-SEN, έγινε στις 5 Νοεμβρίου
2014. Πως γίνεται να έγιναν μέλη οι τουρκοκύπριοι

στο EUROMIL στο

συνέδριο της Ρώμης αφού η ένταξη τους στον TAS-SEN έγινε 2 εβδομάδες
αργότερα?
4.

Δεν έγιναν παρεμβάσεις ούτε δόθηκαν «σαφείς και αυστηρές»

εντολές από τον Αρχηγό ΓΕΕΦ για αποχώρηση των Κυπριακών συνδέσμων
από το συνέδριο του EUROMIL. Οι σύνδεσμοι επικοινώνησαν με τον Αρχηγό,
τον ενημέρωσαν για τα διαδραματιζόμενα και του ζήτησαν τη συμβουλή και
την άποψη του στο θέμα αναφέροντας του τον τρόπο ενέργειας που
αποφάσισαν να ακολουθήσουν, ο οποίος δεν διέφερε από την άποψη του
Αρχηγού. Η απόφαση του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού,
ήταν να δοθεί αρνητική ψήφος και να γίνει παρέμβαση με δήλωση ενώπιον

όλων των συνέδρων πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξηγώντας
τους λόγους που καταψηφίσαμε τον τουρκικό σύνδεσμο. Οι σύνδεσμοι είναι
ανεξάρτητοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι και ενεργούν από μόνοι τους
σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού τους.
5.

Ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών δεν είχε καμία προγραμματισμένη

συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας μέχρι την δημοσίευση του εν λόγω
δημοσιεύματος όπως λανθασμένα αναφέρεται στο δημοσίευμα.
6.

Όσο για το αν οι Κυπριακοί σύνδεσμοι όφειλαν να γνωρίζουν

ότι ο τουρκικός σύνδεσμος TAS-SEN αποδέχθηκε μετά βαΐων και
κλάδων ως μέλος του ανάλογο σύνδεσμο απόστρατων υπαξιωματικών
της λεγόμενης ΔΔΑ, αυτό ήταν αδύνατο να το γνωρίζουν αφού δεν
διαθέτουν μαντικές ικανότητες για να προβλέπουν το μέλλον και να
γνωρίζουν από τις 18 Οκτωβρίου που έγινε το συνέδριο ότι στις 5 Νοεμβρίου
θα γινόταν αυτό το γεγονός. Πως έπρεπε να γνωρίζουν ένα γεγονός εκ των
προτέρων, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από 2 βδομάδες?
7.

Οι Κύπριοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί θα κάθονται στο ίδιο

τραπέζι με τον τουρκικό σύνδεσμο (όχι τον τουρκοκυπριακό), υπό το όνομα
του νόμιμου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα είναι
αναγκασμένοι οι τούρκοι να την αναγνωρίζουν επίσημα είτε αυτό τους αρέσει
είτε όχι ή αλλιώς θα εξαναγκασθούν σε αποχώρηση.
Ενημερώνουμε και πάλι τα μέλη μας ότι, κατά τη διάρκεια των εργασιών του
Ευρωπαϊκού συνεδρίου, που έγινε στη Ρώμη, εξετάστηκε το αίτημα για
ένταξη νέων μελών στο EUROMIL από στρατιωτικούς συνδέσμους του
Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας. Από πλευράς
Τουρκίας υπεβλήθηκε αίτημα μέλους από το σύνδεσμο Απόστρατων
Υπαξιωματικών TAS-SEN με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Κατά τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο ΣΥΚΣ ως θέμα αρχής υπέβαλε ένσταση στη
συμμετοχή του τουρκικού συνδέσμου στο EUROMIL και εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση την οποία διάβασε η Πρόεδρος του συνδέσμου ενώπιον των
συνέδρων όλων των χωρών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό οργανισμό.
Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Υπαξιωματικών (ΣΥΚΣ) αναφέρεται ότι, ο

ΣΥΚΣ σέβεται το γεγονός ότι ο τουρκικός σύνδεσμος απόστρατων
υπαξιωματικών θέλει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας του, πλην όμως ως θέμα αρχής σε μια χώρα που
βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, δεν μπορεί να δώσει τη ψήφο του σε
τουρκικό σύνδεσμο. Γι αυτό καταψήφισε την ένταξης τους.
Το EUROMIL ως οργανισμός ανεξάρτητος από κάθε πολιτική διάταξη, σκοπό
έχει να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα επαγγελματικά συμφέροντα
των στρατιωτικών και των στρατιωτών των στρατιωτικών συνδέσμων των
ευρωπαϊκών χωρών και όχι τα πολιτικά προβλήματα μεταξύ των χωρών. Γι΄
αυτό το λόγο η υποψηφιότητα του τουρκικού συνδέσμου έγινε αποδεκτή ως
προσωρινό μέλος για περίοδο 2 χρόνων (καθεστώς παρατηρητή) με
πλειοψηφία από τους στρατιωτικούς συνδέσμους των χωρών μελών του
EUROMIL και με 4 ψήφους εναντίον (των 2 Κυπριακών συνδέσμων ΣΥΚΣ και
ΣΑΚΣ και των 2 Ελλαδικών συνδέσμων ΕΤΑΛ και ΑΝΕΑΕΔ) και με αποχή
των συνδέσμων της Φινλανδίας και Ιρλανδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού
θα ενημερώσει τα μέλη του εκτενέστερα για το θέμα αυτό, καθώς επίσης και
για τις σχετικές ενέργειες που θα προβεί στη συνέχεια σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο

Αξιωματικών

Κυπριακού

Στρατού

και

τους

Ελλαδικούς

Συνδέσμους, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΥΚΣ, που θα
πραγματοποιηθεί την 01 Δεκεμβρίου 2014 η ώρα 1800 στο ξενοδοχείο
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.

-ΗΠρόεδρος
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