3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΟΥ 14ου
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
Το 14ο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε., το οποίο έγινε στην Αθήνα 23 και 24 Μαΐου
ασχολήθηκε διεξοδικά µε το Κυπριακό πρόβληµα.
Ο Ελληνοκύπριος συνοµιλητής κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης ενηµέρωσε τους
συνέδρους για τις τρέχουσες εξελίξεις του Κυπριακού και την προοπτική λύσης του µε
µια εφ΄ όλης της ύλης ενηµέρωση. ( http://www.cyprusnet.gr/assets/KYPE-MavrogiannisOKOE.pdf ).
Το 14ο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε επαναλαµβάνει τις πάγιες θέσεις της
Οµοσπονδίας.
α) Το Κυπριακό είναι πρόβληµα εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης και εποικισµού
και ως τέτοιο αντιµετωπίστηκε διαχρονικά µέχρι σήµερα απ΄ όλες τις κυβερνήσεις
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
β) Η µη λύση του προβλήµατος οφείλεται αποκλειστικά στην άκαµπτη και αδιάλλακτη
στάση της Τουρκίας, η οποία καταδυναστεύει τον Κυπριακό λαό στο σύνολο του,
Ε/Κ και Τ/Κ, εξυπηρετώντας µόνο τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά της
συµφέροντα παραβιάζοντας αδιάλειπτα και απροκάλυπτα κάθε έννοια δικαίου.
γ) Απαραίτητη είναι η ενότητα της Ελληνοκυπριακής πλευράς στην προσπάθεια για
επίτευξη καλύτερης δυνατής και αµοιβαίας αποδεκτής λύσης και αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µε βάση την οµόφωνη απόφαση του εθνικού συµβουλίου του 2009.
δ) Η λύση του Κυπριακού προβλήµατος πρέπει να βασίζεται στην οµόφωνη απόφαση
του Εθνικού Συµβουλίου 2009, στα περί Κύπρου ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., στις συµφωνίες υψηλού επιπέδου µεταξύ των δυο µερών και
να είναι σύµφωνη µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Η µετεξέλιξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε Οµοσπονδιακό κράτος µε µια και
αδιαίρετη κυριαρχία, µια διεθνή προσωπικότητα και µια ιθαγένεια των πολιτών της,
αποτελούν τη µόνη εφικτή λύση σήµερα και εδώ πρέπει να επιµείνουµε αν
θέλουµε να είµαστε αξιόπιστοι διεθνώς και να έχουµε διεθνή στήριξη.
ε) Οι εγγυήσεις που υπάρχουν είναι αναχρονιστικές και πρέπει να καταργηθούν µε τη
σύµφωνη γνώµη και των εγγυητριών δυνάµεων και να αποσυρθεί ο στρατός
κατοχής και κάθε άλλη στρατιωτική δύναµη από το έδαφος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
στ) Ο εποικισµός αποτελεί έγκληµα πολέµου και έτσι πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
εξαίρεση όσων εποίκων θα παραµείνουν για ανθρωπιστικούς και µόνο λόγους.
ζ) Η παράταση της κατοχής εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για όλους τους Κύπριους.
Ο Κυπριακός Ελληνισµός εκριζώνεται παντελώς από το βόρειο τµήµα και η
επιβίωση του στο
νότιο τµήµα τίθεται σε κίνδυνο µεσο- µακροπρόθεσµα. Οι
Τουρκοκύπριοι κινδυνεύουν να
χάσουν την Κυπριακή τους ταυτότητα και γίνονται
µειοψηφία στον τόπο τους µε ότι αυτό συνεπάγεται.
Υπάρχει σήµερα παράθυρο ελπίδας για λύση µέσα από ουσιαστική
διαπραγµάτευση µεταξύ των δυο ηγετών Αναστασιάδη και Ακιντζί , οι οποίοι µπορούν
από κοινού µε τη συµπαράσταση όλων των Κυπρίων να καταλήξουν σε λύση αµοιβαία
αποδεκτή από τις δύο κοινότητες και να κάµψουν την Τουρκική αδιαλλαξία µε τη στήριξη
της διεθνούς κοινότητας.
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Η διεθνής συγκυρία και το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό ευνοούν τη λύση η
οποία θα τερµατίζει την κατοχή, θα επανενώνει την πατρίδα µας στο έδαφος, στο κράτος,
στην κοινωνία και στην οικονοµία.
Μια αµοιβαία επωφελής λύση θα εδραιώσει την ειρήνη στη λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου και θα φέρει ευηµερία στο σύνολο του Κυπριακού λαού.
Το µόνιµο και το διαχρονικό µας στήριγµα στον αγώνα µας για ελευθερία είναι ο
Ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτική και πολιτειακή
ηγεσία τους οποίους
ευχαριστούµε.

