ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ
Υιοθετήθηκε την 24η Αυγούστου 2007,
κατά το ΙΕ΄ Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων, και
τη Γ΄ σύνοδο του Κεντρικού Συµβουλίου της Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ.
Βρισκόµενοι στην Κύπρο για να συµµετάσχουµε στο 15ο Συνέδριο της
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κυπρίων Αποδήµων και της Παγκόσµιας Συντονιστικής
Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα αναπολούµε τις σκέψεις προς παλαιότερες εποχές
καλών σχέσεων µεταξύ των δύο κοινοτήτων, που αναπτύσσονταν και εκδηλώνονταν
µέσα σε συνθήκες ελευθερίας, δηµοκρατίας και αλληλοσεβασµού.
Παρά τα όσα τραγικά µεσολάβησαν και παρά τη συνεχιζόµενη κατοχή από τα
τουρκικά στρατεύµατα ειλικρινά πιστεύουµε ότι το απόθεµα αλληλοκατανόησης που
ακόµη υπάρχει είναι αρκετό για να αποτελέσει το βάθρο µιας λύσης που θα
εξασφαλίζει µια Κύπρο επανενωµένη, ανεξάρτητη, οµόσπονδη χωρίς κατοχικά
στρατεύµατα και τους εποίκους, κυρίαρχη, µε µια υπηκοότητα και µια διεθνή
προσωπικότητα, µε βάση τις αρχές και τα ψηφίσµατα των Η.Ε., τις Συµφωνίες
Κορυφής, το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα είναι
διασφαλισµένα για όλους τους νοµίµους κατοίκους της.
Πιστεύουµε ότι µια ορθή λύση του Κυπριακού – µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
ενταγµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – δίνει µια νέα διάσταση στην κοινή µας πατρίδα
µε τεράστια οφέλη και για τις δύο κοινότητες, κατοχυρώνοντας παράλληλα την
ασφάλεια και την πρόοδο όλων µας.
Τέλος, καλούµε εσάς, τους Τουρκοκύπριους συµπατριώτες µας
συµπεριλαµβανοµένων φυσικά των αποδήµων Τουρκοκύπριων, να κινητοποιηθείτε
και να ενώσετε τα χέρια σας µαζί µας για άρση της τουρκικής κατοχής και την
επανένωση της µαρτυρικής µας πατρίδας.
Το Ελληνοκυπριακό ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα για το σχέδιο Ανάν δεν ήταν όχι
στη λύση. Οι πρόνοιες το καθιστούσαν µη λειτουργικό και απαράδεκτο για όλους µας.
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι ήδη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να
αγωνισθούµε µαζί για να απολαύσουµε τα αγαθά που µας προσφέρει η Ευρωπαϊκή
µας πορεία. Πρέπει να συµβάλουµε προκειµένου να οδηγηθούµε σε µια νέα
διαπραγµάτευση στα πλαίσια του ΟΗΕ έτσι που θα επιτευχθεί µια δίκαιη, λειτουργική
και βιώσιµη λύση που θα στηρίζεται στις αρχές των Ηνωµένων Εθνών και το
Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις
ατοµικές ελευθερίες όλων µας. Όλα αυτά θα τα επιτύχουµε µε την αποχώρηση των
κατοχικών στρατευµάτων και των εποίκων σε µια Κύπρο αποστρατικοποιηµένη.
Πρέπει να ζήσουµε µε καθεστώς ασφάλειας µέσα από µια λύση που θα αποκλείει την
ύπαρξη χωριστών κρατών και συνοµοσπονδίας. Εκφράζουµε την ευχή στην
επικείµενη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων να σηµειωθεί πρόοδος στην
υλοποίηση της συµφωνίας της 8ης Ιουλίου, και να ανοίξει ο δρόµος για την λύση.
Αυτή η πατρίδα είναι δική µας, όλων µας, όλων των Κυπρίων.

