Α.Ε. κον Τάσσο Παπαδόπουλο,
Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

ΨΗΦΙΣΜΑ
Υιοθετήθηκε την 24 Αυγούστου 2007,
κατά το ΙΕ΄ Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων, και
τη Γ΄ σύνοδο του Κεντρικού Συµβουλίου της Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ.
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ του ΙΕ΄ Παγκοσµίου Συνεδρίου Αποδήµων Κυπρίων, και της Γ΄
συνόδου του Κ.Σ. της ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ., το οποίο έλαβε χώρα στη Λευκωσία, µεταξύ 21ης και
24ς Αυγούστου 2007.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την ολόψυχη συµπαράσταση των Αποδήµων Κυπρίων στον αγώνα που
διεξάγει ο Κυπριακός Λαός για εθνική και φυσική επιβίωση στον τόπο του.
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ότι η τουρκική πλευρά µε τη συνεχιζόµενη για 33 χρόνια αδιαλλαξία και
κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τώρα Ευρωπαϊκού εδάφους,
µε την πολιτική του εθνικού ξεκαθαρίσµατος που ακολουθεί, µε τη µαζική µεταφορά
εποίκων που συνεχίζεται µε ένταση µέχρι σήµερα, τη προσφυγοποίση του ενός τρίτου του
πληθυσµού στην ίδια του πατρίδα, τη µη διακρίβωση ακόµα της τύχης χιλιάδων
αγνοουµένων, µε το σφετερισµό και το ξεπούληµα των ελληνοκυπριακών περιουσιών, µε τις
απαράδεκτες και παράλογες απαιτήσεις που προβάλλει για αναγνώριση του ψευδοκράτους
και των τετελεσµένων της εισβολής - κατοχής, εµποδίζει οποιαδήποτε πρόοδο προς την
κατεύθυνση εξεύρεσης µιας δίκαιης, βιώσιµης, λειτουργικής και δηµοκρατικής λύσης στο
Κυπριακό. Μία λύση που θα διασφαλίζει µιαν επανενωµένη Κύπρο µε Οµόσπονδη δοµή που
θα εγγυάται µία διεθνή προσωπικότητα, µία αδιαίρετη κυριαρχία, µία ιθαγένεια, και θα
απορρίπτει κάθε ανεδαφική σκέψη για χωριστά κράτη και συνοµοσπονδία.
ΘΕΩΡΟΥΝ ότι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία εξακολουθούν να
συµπεριφέρνονται αλαζονικά και να επιδεικνύουν αδιαλλαξία για την επίλυση του
Κυπριακού, µε αποκορύφωµα την υπαναχώρηση τους από τη συµφωνία της 8ης Ιουλίου.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την ευχή στην επικείµενη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων, η
τουρκική πλευρά να ανταποκριθεί θετικά στους όρους της συµφωνίας της 8ης Ιουλίου 2006
που επιτεύχθηκε στην παρουσία του βοηθού Γενικού Γραµµατέα του Ο.Η.Ε. Γκαµπάρι, ώστε
να υπάρξει η αναγκαία κινητικότητα στο Κυπριακό και µια σωστή προετοιµασία για
συµπεφωνηµένη λύση και να γίνει δυνατή η «επανένωση της Κύπρου βασισµένης σε µια
διπεριφερειακή δικοινοτική οµοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως προνοείται από τα
ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών», και µε βάση τις αρχές που ισχύουν
παγκοσµίως για τα οµοσπονδιακά συστήµατα διακυβέρνησης.
ΘΕΩΡΟΥΝ ότι η προβαλλοµένη επιχειρηµατολογία της Τουρκικής πλευράς για αποµόνωση
του ψευδοκράτους (και όχι των απλών Τουρκοκυπρίων) είναι αποτέλεσµα της τουρκικής
κατοχής, η οποία έχει µετατρέψει το κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου σε υποτελή διοίκηση της
Τουρκίας και προτεκτοράτο.
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∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ότι η µερική άρση των περιορισµών στη διακίνηση, που αναγκάστηκε να
υιοθετήσει το κατοχικό καθεστώς κάτω από την πίεση των εξελίξεων, (που πρέπει να
υπογραµµισθεί ότι δεν αποτελεί λύση), απέδειξε περίτρανα ότι είναι δυνατή η ειρηνική
συµβίωση και λύση του προβλήµατος στη βάση αρχών και αξιών.
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνοιξε µια νέα
σελίδα για το µέλλον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια της ευρύτερης Ευρωπαϊκής
οικογένειας, ιδιαίτερα µε τη µελλοντική προοπτική της πλήρους εφαρµογής του Κοινοτικού
Κεκτηµένου και των Ευρωπαϊκών θεσµών και αρχών και του Ευρωπαϊκού δικαιϊκού
συστήµατος σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια. Η συνειδητή επιλογή της Ευρωπαϊκής
πορείας, που είναι αποδεκτή από τους Ελληνο-Κύπριους και τους Τουρκο-Κύπριους
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια Ευρωπαϊκών προδιαγραφών λύση και τα εχέγγυα για
όλους τους νόµιµους κατοίκους του νησιού για µια ειρηνική συµβίωση στο µέλλον µε
σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες ενώ παράλληλα θα
διασφαλίσει σε όλο το έδαφος της Κύπρου την ελεύθερη διακίνηση εγκατάσταση και
απόκτηση περιουσίας.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ την απόφαση των Κυπρίων να αποδεχθούν την Ευρωπαϊκή πορεία της
Τουρκίας, µε την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα επιλέξει και θα ασπαστεί πραγµατικά το
σεβασµό των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Η Άγκυρα οφείλει να αναγνωρίσει την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία και να εφαρµόσει πλήρως τη συµφωνία τελωνειακής ένωσης, να
προσδιορίσει χρονοδιάγραµµα αποχώρησης των κατοχικών στρατευµάτων και των εποίκων
από την Κύπρο µια χώρα µέλος της Ε.Ε., και η τουρκοκυπριακή πλευρά να προσέλθει άµεσα
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια της συµφωνίας της 8 Ιουλίου 2006.
ΘΕΩΡΟΥΝ απαράδεκτο η Τουρκία, µια υπό ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να
κατέχει µέρος του εδάφους µιας χώρας µέλους της Ένωσης, και οφείλει να συµµορφωθεί
άµεσα µε τους νόµους και τους κανόνες τους διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ τη στήριξη τους στην απόφαση των Ελληνο-Κυπρίων να απορρίψουν στο
∆ηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου το προταθέν Σχέδιο για την οριστική επίλυση του
Κυπριακού (Ανάν 5) και είναι κατηγορηµατικά αντίθετο στην επαναφορά του ή της
διχαστικής, διχοτοµικής φιλοσοφίας του. ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ τις όποιες «τιµωρητικές»
ενέργειες, την κινδυνολογία και τις πιέσεις που ασκούνται από ξένους παράγοντες σε βάρος
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε προώθηση µέτρων που έχουν ως στόχο τη διχοτόµηση και
το διαχωρισµό. ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ τη θέληση και επιµονή του να στηρίξουν τον Πρόεδρο
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Εθνικό Συµβούλιο, την Κυπριακή Πολιτική και Πολιτειακή
ηγεσία, και τους ΚΑΛΟΥΝ να συνεχίσουν να εργάζονται για τη µέγιστη δυνατή Ενότητα,
ώστε να επιτευχθεί σε νέες διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ µια συµπεφωνηµένη
λύση, χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και επιδαιτησίες, προωθώντας εποικοδοµητικά
ουσιαστικές προτάσεις, για να επιτευχθεί λύση που πρέπει να είναι δίκαιη, βιώσιµη και
λειτουργική.
Η λύση, µέσα από τις νέες συνθήκες που δηµιουργεί η ένταξη στην Ε.Ε., πρέπει να
στηρίζεται:
¾ Στον τερµατισµό της τούρκικης στρατιωτικής κατοχής και την αποµάκρυνση
των εποίκων,
¾ Στο σεβασµό και κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων για όλους τους νόµιµους κατοίκους της Κύπρου και ιδιαίτερα των
τριών ελευθεριών (ιδιοκτησίας, εγκατάστασης, διακίνησης),
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¾ Στην πλήρη εφαρµογή των Ευρωπαϊκών αρχών για όλους τους Κυπρίους,
¾ Στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου, τις αποφάσεις
και τα περί Κύπρου ψηφίσµατα του Ο.Η.Ε., τις συµφωνίες υψηλού επιπέδου
µεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων της Κύπρου του 1977 και 1979, τη
συµφωνία της 8ης Ιουλίου 2006, καθώς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
¾ Στην κατοχύρωση του σεβασµού της ενότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της
Κύπρου χωρίς ξένες επικυριαρχίες, χωρίς ξένους στρατούς και επεµβατικά
δικαιώµατα, πλήρως αποστρατικοποιηµένης, µε µια διεθνή νοµική
προσωπικότητα, µια αδιαίρετη κυριαρχία και µια ιθαγένεια,
¾ Στην παροχή αποτελεσµατικών διεθνών εγγυήσεων ασφαλείας και εγγυήσεων για
την εφαρµογή της λύσης.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Κυπριακής Βουλής να
ζητήσουν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η αποδοχή
της αίτησης από την κοµισιόν και η επίτευξη του στόχου αυτού θα συµβάλλει σηµαντικά
στην αναβάθµιση της πολιτικής υπόστασης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσα στην Ε.Ε., θα
βοηθήσει de-facto στην ενοποίηση της οικονοµίας σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας
και θα δηµιουργήσει καλύτερες προοπτικές για την επαναπροσέγγιση των δυο κοινοτήτων
και την επίλυση του πολιτικού προβλήµατος.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την πρόταση του Προέδρου Παπαδόπουλου για την κοινή συνδιαχείριση
του λιµανιού της Αµµοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ταυτόχρονη
επιστροφή της περιφραγµένης πόλης της Αµµοχώστου στους νόµιµους κατοίκους της, όπως
προνοεί το ψήφισµα 550 του Σ.Α. του ΟΗΕ και η συµφωνία υψηλού επιπέδου Κυπριανού –
Ντενκτας του 1979, και να εφαρµοστεί µορατόριουµ στην παράνοµη εκµετάλλευση των
Ελληνοκυπριακών περιουσίων στα κατεχόµενα.
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ τις προσφυγές, των ελάχιστων έστω Ελληνοκυπρίων, στη λεγόµενη
«Επιτροπή Αποζηµιώσεων Ελληνοκυπριακών περιουσιών» του ψευδοκράτους, η οποία
αποτελεί τέχνασµα της Τουρκίας για αναβάθµιση του κατοχικού καθεστώτος και στοχεύει
στην έµµεση νοµιµοποίηση του σφετερισµού των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων. Καλούν
τους συµπατριώτες µας να αποφεύγουν τέτοιες πράξεις αισχύνης, που υπονοµεύουν το δίκαιο
αγώνα µας και δίνουν «γη και ύδωρ» στον Τούρκο κατακτητή.
ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ την αποφασιστικότητα των Αποδήµων Κυπρίων να εντείνουν
τις ενέργειές τους µέχρι την τελική δικαίωση της Κύπρου. ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ότι οι Απόδηµοι
στέκουν αλληλέγγυοι στον αγώνα του Κυπριακού Λαού για ελευθερία και επανένωση της
µαρτυρικής µας Πατρίδας.
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