(ΣΧΕ∆ΙΟ)
ΕΙ∆ΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ
Το Κυπριακό παραµένει από το 1974 πρόβληµα παράνοµης εισβολής και κατοχής.
Πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλµού η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Ως εκ τούτου:
Πρέπει να απορριφθεί οποιαδήποτε συζήτηση ή ιδέα για λύση ∆∆Ο διότι τέτοιου είδους
συζητήσεις και ιδέες αποτελούν πολιτικοδιπλωµατικό εργαλείο εξόντωσης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και δηµιουργίας µορφώµατος Κράτους το οποίο θα είναι στο έλεος του Τουρκικού
επεκτατισµού.
Καλούµε τη κυβέρνηση και τα κόµµατα να σεβαστούν την ετυµηγορία της συντριπτικής
πλειοψηφίας του Κυπριακού Λαού, όπως εκφράστηκε στο δηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου του
2004 για το σχέδιον Ανάν και να εργαστούν για µια λύση οποία να διασφαλίζει τον τερµατισµό της
κατοχής, την αποµάκρυνση των τουρκικών στρατευµάτων και εποίκων και να αποκαθιστά τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ατοµικές ελευθερίες για όλους τους νόµιµους κατοίκους της Κύπρου.
Επιβάλλεται να ζητηθεί και να πραγµατοποιηθεί, υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ακριβής καταγραφή του πληθυσµού των κατεχοµένων για να αποκαλυφτούν οι
επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και να γίνει αντιληπτό ότι δεν γίνεται διάλογος µεταξύ
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, µε τους οποίους µπορούµε να ζήσουµε αρµονικά σε ένα
ενιαίο κράτος, αλλά γίνεται διάλογος µεταξύ θύµατος και θύτη που αποσκοπεί στην παραπλάνηση
της κοινής γνώµης και τη νοµιµοποίηση του εισβολέα.
Καλούµε τους συµπατριώτες µας να σταµατήσουν να επισκέπτονται για εµπορικούς και
τουριστικούς λόγους τα κατεχόµενα και να κάνουν χρήση του παράνοµου αεροδροµίου της
Τύµπου. ∆εν νοείται διασκέδαση πάνω στα σκλαβωµένα εδάφη µας τα οποία είναι ποτισµένα µε
αίµα συµπατριωτών µας και αδελφών ελλαδιτών, αίµα που έδωσαν για την υπεράσπιση τους.
Με την ευκαιρία της 60ης Επετείου από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνος του 19551959 επαναβεβαιώνουµε την αιώνια ευγνωµοσύνη µας στους Ηγέτες, στους Ήρωες και Αγωνιστές
της Ε.Ο.Κ.Α. και τους έχουµε ιδανικά πρότυπα.
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