Μήνυµα προς τους Συµπατριώτες Τουρκοκυπρίους

Υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 2016,
κατά την 26 Συνεδρία του Κεντρικού Συµβουλίου ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ
και του 8ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της Νεολαίας της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας
Αποδήµων Κυπρίων ΝΕΠΟΜΑΚ
η

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ της 26ης Συνεδρίας του Κ.Σ. ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ και του 8ου
Παγκόσµιου Συνεδρίου της Νεολαίας της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αποδήµων
Κυπρίων ΝΕΠΟΜΑΚ, αναπολούµε παλαιότερες εποχές και τις καλές σχέσεις των
δύο κοινοτήτων, σε συνθήκες ελευθερίας, δηµοκρατίας και αλληλοσεβασµού και
προσβλέπουµε στην ώρα της επανένωσης της πατρίδας µας.
Παρά τα όσα τραγικά µεσολάβησαν και παρά τη συνεχιζόµενη κατοχή από τα
τουρκικά στρατεύµατα πιστεύουµε ότι το απόθεµα αλληλοκατανόησης που ακόµη
υπάρχει είναι αρκετό για να αποτελέσει το βάθρο µιας λύσης που θα εξασφαλίζει µια
Κύπρο επανενωµένη, ανεξάρτητη, δικοινοτική, οµόσπονδη χωρίς κατοχικά
στρατεύµατα και εποίκους, αποστρατικοποιηµένη, κυρίαρχη, µε µια υπηκοότητα, και
µια διεθνή προσωπικότητα, µε πολιτική ισότητα όπως προνοείται στα ψηφίσµατα του
ΟΗΕ, στηριγµένη στις αρχές και τα ψηφίσµατα των Η.Ε., τις Συµφωνίες Κορυφής, το
διεθνές δίκαιο και 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. Οφείλουµε να αγωνισθούµε µαζί για να
απολαύσουµε τα αγαθά που µας προσφέρει η ένταξη µας στην ευρωπαϊκή
οικογένεια. Τον νέο-ανακαλυφθέντα πλούτο των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της
Κύπρου, που ανήκει σε όλους τους νόµιµους κατοίκους της πατρίδας µας, θα είναι
δυνατό να τον απολαύσουµε όλοι σε µια επανενωµένη Κύπρο.
Καλούµε
εσάς,
τους
Τουρκοκύπριους
συµπατριώτες
µας
συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των αποδήµων Τουρκοκύπριων, να κινητοποιηθείτε
και να ενώσουµε τα χέρια µαζί για άρση της τουρκικής κατοχής και την επανένωση
της πατρίδας µας.
Σας καλούµε να συµβάλετε µε το δικό σας τρόπο στη διαπραγµάτευση µεταξύ
των ηγετών και διαπραγµατευτών των δύο κοινοτήτων ούτως ώστε να επιτευχθεί
πρόοδος και να καταλήξουµε σε µια βιώσιµη και λειτουργική λύση. Και αυτό µπορεί
να γίνει µε αυστηρή προσήλωση στα ψηφίσµατα και τις αρχές του ΟΗΕ και της Ε.Ε.

Θεωρούµε ακόµα ως πρώτιστο καθήκον να εργαστούµε συλλογικά ώστε να
αποδοθεί στους νόµιµους κατοίκους της, η περίκλειστη πόλη της Αµµοχώστου, όπως
προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ, χωρίς προαπαιτούµενα και
προϋποθέσεις, καθώς και να υιοθετηθούν και άλλα µέτρα οικοδόµησης
εµπιστοσύνης, όπως η επαναλειτουργία του λιµανιού της Αµµοχώστου υπό την
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εποπτεία της Ε.Ε. και η αποστρατικοποίηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, που
θα φέρουν κοντά τις δύο κοινότητες και θα δώσουν νέα δυναµική στις
διαπραγµατεύσεις.
Η προσήλωση στις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, η εφαρµογή του
διεθνούς δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου, αποτελούν εχέγγυα για τη
διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των ατοµικών ελευθερίων όλων µας.
Επιθυµούµε να ζήσουµε σε ένα καθεστώς ασφάλειας µέσα από µια λύση που θα
αποκλείει την ύπαρξη χωριστών κρατών και συνοµοσπονδίας.
Τονίζουµε ότι η αποτυχία εξεύρεσης λύσης δηµιουργεί µεγάλο κίνδυνο που
µπορεί να οδηγήσει στη µόνιµη διχοτόµηση του νησιού που θα έχει τροµερές
συνέπειες και για τις δύο κοινότητες.
Αυτή η πατρίδα είναι δική µας, όλων µας, και ανήκει σε όλους τους Κύπριους.
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