Α.Ε. κ. Νίκο Αναστασιάδη,
Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
ΨΗΦΙΣΜΑ
Υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 2016,
κατά την 26η Συνεδρία του Κεντρικού Συµβουλίου ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ
και του 8ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της Νεολαίας της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας
Αποδήµων Κυπρίων ΝΕΠΟΜΑΚ
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ της 26ης Συνεδρίας του Κ. Σ. ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ και του 8ου
Παγκόσµιου Συνεδρίου της Νεολαίας της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αποδήµων
Κυπρίων ΝΕΠΟΜΑΚ, τα οποία έλαβαν χώρα στη Λευκωσία, τον Ιούλιο του 2016,
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την εκτίµησή τους για την ενηµέρωση που έλαβαν για τις τελευταίες
εξελίξεις στο Κυπριακό από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Κύπρου
συµπεριλαµβανοµένου του ιδίου του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Τουρκία µε τη συνεχιζόµενη για 42 χρόνια κατοχή του
36.2 % του εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το οποίο από το 2004 αποτελεί
τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσφυγοποίηση του ενός τρίτου του
κυπριακού πληθυσµού από τις πατρογονικές του εστίες, τη συστηµατική πολιτική του
εποικισµού και της αλλοίωσης του δηµογραφικού χαρακτήρα των κατεχοµένων,
την µη αποτελεσµατική συνεργασία για τη διακρίβωση της τύχης όλων των
αγνοουµένων, το σφετερισµό και την εκµετάλλευση των ελληνοκυπριακών
περιουσιών, την απαράδεκτη πολιτική για αναγνώριση του παράνοµου
καθεστώτος και εµπέδωσης των τετελεσµένων της εισβολής και κατοχής,
εξακολουθεί να θέτει εµπόδια στις προσπάθειες για εξεύρεση µιας δίκαιης,
βιώσιµης, λειτουργικής και δηµοκρατικής λύσης στο Κυπριακό, µίας λύσης
συµβατής µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας
και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η οποία θα εγγυάται ένα κράτος όπου θα
διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι βασικές ελευθερίες (διακίνηση,
εγκατάσταση, εργασία, ιδιοκτησία) του κάθε πολίτη και της κάθε κοινότητας χωρίς
διακρίσεις µε βάση τη φυλετική καταγωγή ή τη θρησκεία, µία λύση η οποία θα
αποκλείει τη διχοτόµηση, τη λύση δύο κρατών, τη χαλαρή οµοσπονδία ή
συνοµοσπονδία, την προσάρτηση τµήµατος ή του συνόλου της Κύπρου µε
οποιοδήποτε κράτος.
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πρέπει να σεβαστούν τις
αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού.
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ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ανησυχία για το γεγονός ότι οι διακοινοτικές συνοµιλίες
παρουσιάζουν δυσκολίες λόγω της αδιάλλακτης στάσης της τουρκικής πλευράς.
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ την αυτονόητη βούληση τους να στηρίξουν τη δύσκολη
προσπάθεια που καταβάλλεται για επίλυση του Κυπριακού.
ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι η προβαλλόµενη επιχειρηµατολογία της τουρκικής πλευράς για
δήθεν «αποµόνωση» των Τουρκοκυπρίων είναι παραπλανητική και ανυπόστατη
καθώς η κατάσταση στα κατεχόµενα είναι αποτέλεσµα της τουρκικής κατοχής, η οποία
έχει µετατρέψει το κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου σε υποτελή διοίκηση της Τουρκίας
και προτεκτοράτο.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας 550/84 και 541/83 τα
οποία καλούν τη διεθνή κοινότητα να µην αναγνωρίσει την αποσχιστική
οντότητα των κατεχοµένων
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι η µερική άρση των περιορισµών στη διακίνηση, που
αναγκάστηκε να υιοθετήσει το κατοχικό καθεστώς κάτω από την πίεση των εξελίξεων,
και η οποία πρέπει να υπογραµµισθεί ότι δεν αποτελεί λύση, απέδειξε ότι είναι δυνατή
η ειρηνική συµβίωση και η συνεργασία των δυο κοινοτήτων όσο και η λύση του
προβλήµατος στη βάση συγκεκριµένων αρχών και αξιών.
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για µια δίκαιη λύση, σύµφωνη µε τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες,
συµβατή µε το κοινοτικό κεκτηµένο, τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τις Αποφάσεις του
ευρωπαϊκού δικαστικού συστήµατος, διασφαλίζοντας την ειρηνική συµβίωση, το
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των
Κυπρίων, περιλαµβανοµένης της ελεύθερης διακίνησης εργασίας, εγκατάστασης και
διασφάλισης της περιουσίας σε όλη την κυπριακή επικράτεια.
ΕΠΙΚΡΟΤΩΝΤΑΣ την συνεχή στήριξη της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας από
την Κυπριακή ∆ηµοκρατίας, µε την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα σεβαστεί τις
ευρωπαϊκές αρχές, αξίες και νόµους και θα ευθυγραµµισθεί µε αυτές χωρίς
παρεκκλίσεις. Η Άγκυρα έχει δεσµευθεί και οφείλει να αναγνωρίσει και να
οµαλοποιήσει τις σχέσεις της µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καθώς και να εφαρµόσει
πλήρως τη συµφωνία Τελωνειακής Ένωσης, να προσδιορίσει χρονοδιάγραµµα
αποχώρησης των κατοχικών στρατευµάτων και των εποίκων από την Κύπρο, χώραµέλος της Ε.Ε. Ο σεβασµός και η εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) και του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) αναφορικά µε την Κύπρο αποτελεί µια
επιπρόσθετη υποχρέωση και κριτήριο προσαρµογής της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά
θέσµια.
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι το κλειδί για επίτευξη λύσης παραµένει στα χέρια της κατοχικής
Τουρκίας, η οποία οφείλει να συµµορφωθεί στις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις επιταγές
του διεθνούς δικαίου και της Ε.Ε.
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΝΤΑΣ την πολιτική της αµφισβήτησης από την Τουρκία των χωρικών
υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονοµικής της Ζώνης, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
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ως αυτά προνοούνται από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και την Σύµβαση των ΗΕ για το ∆ίκαιο
της Θάλασσας.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την ολόψυχη συµπαράσταση των Αποδήµων Κυπρίων στον αγώνα
που διεξάγει ο Κυπριακός Λαός για εθνική και φυσική επιβίωση στον τόπο του.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ στην εξεύρεση λύσης η οποία :
1. Θα είναι µια συµφωνηµένη λύση, µε στόχο την επανένωση της Κύπρου
βασισµένη σε µια διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία και στην πολιτική
ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ην. Εθνών, µια πραγµατική οµοσπονδία, µε βάση τις αρχές που
ισχύουν παγκοσµίως για τα οµοσπονδιακά συστήµατα διακυβέρνησης, σε
αντιδιαστολή µε τα συνοµοσπονδιακά συστήµατα ή ενώσεις κρατών, µε
βάση τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, τις συµφωνίες υψηλού επιπέδου
(Μακαρίου-Ντενκτάς & Κυπριανού-Ντενκτάς), τη συµφωνία της 8ης Ιουλίου
2006 Παπαδόπουλου-Ταλάτ, καθώς και την Κοινή ∆ιακήρυξη της 11ης
Φεβρουαρίου 2014. . Μια λύση χωρίς επιδιαιτησίες και ξένες παρεµβάσεις
για µια Κύπρο µε µια διεθνή προσωπικότητα, µία αδιαίρετη κυριαρχία, µια
ιθαγένεια, που θα συνάδει µε το ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
2. ∆εν θα αποκλίνει από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και θα είναι σύµφωνη µε
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού συστήµατος.
3. Θα τεθεί υπό την κρίση του συνόλου του Κυπριακού Λαού (όλων των
νόµιµων κατοίκων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), σε ένα απολύτως ελεύθερο
δηµοψήφισµα στο οποίο θα συµµετέχουν και οι απόδηµοι Κύπριοι, που
αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν λόγω της τουρκικής εισβολής.
Ακόµα η λύση να προβλέπει:
1. Τον τερµατισµό της κατοχής και την αποχώρηση των τούρκικων
κατοχικών στρατευµάτων και των εποίκων. Η ανάγκη συνεννόησης µε
το σύνοικο στοιχείο προβάλλει όσο ποτέ αναγκαία για την αποτροπή της
διχοτόµησης και την κατοχύρωση όλων των βασικών ελευθεριών (και
ιδιαίτερα των βασικών ελευθεριών: εγκατάστασης, διακίνησης εργασίας και
περιουσίας) για όλους τους νόµιµους πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
2. Την κατοχύρωση της ενότητας του εδάφους, του κράτους, της οικονοµίας,
των θεσµών και το δικαίωµα επιστροφής των προσφύγων, την πλήρη
εφαρµογή των ευρωπαϊκών αρχών για όλους τους Κυπρίους, την
κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων, και ιδιαίτερα της αυθαίρετης
ερµηνείας για µονοµερή τουρκική επέµβαση και την αποστρατικοποίηση της
Νήσου την κατοχύρωση µιας διεθνούς προσωπικότητας, µίας αδιαίρετης
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κυριαρχίας, µίας ιθαγένειας, και την απόρριψη κάθε ανεδαφικής σκέψης για
χωριστά κράτη και συνοµοσπονδία.

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΚΑΛΟΥΝ τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση προς την τουρκική πλευρά να
ενεργήσει µε εποικοδοµητικό τρόπο και σύµφωνα µε τη συµφωνηµένη βάση λύσης
στις διακοινοτικές συνοµιλίες, ώστε να επιτευχθεί µια συνολική, λειτουργική και
βιώσιµη λύση, τονίζοντας ότι η διχοτόµηση ή τα δύο ξεχωριστά κράτη είναι
απαράδεκτα, αλλά και ότι η µη λύση δεν αποτελεί λύση αλλά εδραίωση της κατοχής
και της διχοτόµησης.
ΖΗΤΟΥΝ από τα Ηνωµένα Έθνη, και τους αντιπροσώπους τους να διαδραµατίζουν µε
προσήλωση το ρόλο του καλόπιστου µεσολαβητή και πάντα στα πλαίσια των όρων
εντολής τους, ως καθορίζονται από τα περί Κύπρου ψηφίσµατα του ΟΗΕ.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την αναγνώριση εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας των κυριαρχικών
δικαιωµάτων της Κύπρου και ειδικότερα τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της ΕΕ, βάσει των οποίων η Τουρκία προτρέπεται να αποφεύγει κάθε
είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόµενη κατά κράτους µέλους και τονίζονται, εκ νέου,
όλα τα κυρίαρχα δικαιώµατα των κρατών µελών της ΕΕ τα οποία περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων, τη σύναψη διµερών συµφωνιών, καθώς και την εξερεύνηση και
εκµετάλλευση των εθνικών πόρων τους, σύµφωνα µε το κεκτηµένο της ΕΕ και το
διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της Σύµβασης των ΗΕ για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας.
ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΝ τη συνεργασία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε γειτονικά κράτη στο
θέµα της εκµετάλλευσης των ενεργειακών αποθεµάτων και της ασφαλείας.
Θεωρούν ότι η ύπαρξη και αναβάθµιση του Εθνικού Συµβουλίου είναι απόλυτα
απαραίτητη ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προετοιµασία για να εκτιµηθεί και να
καθοριστεί η ενιαία στρατηγική που θα ακολουθεί για την επίλυση του Κυπριακού.
ΚΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ να εργαστούν για την επίτευξη ΕΝΟΤΗΤΑΣ και ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ,
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η διαπραγµατευτική µας ισχύς. Για τον λόγο αυτό
επισηµαίνουν την ανάγκη απόλυτης προσήλωσης, στις αρχές και τις αξίες, που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε βήµα της διαπραγµάτευσης, µε στόχο πάντα
την εξεύρεση µιας δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης του Εθνικού µας
προβλήµατος, το οποίο ήταν και παραµένει ζήτηµα εισβολής, κατοχής,
εθνοκάθαρσης και εποικισµού, και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
ΚΑΛΟΥΝ το διεθνή παράγοντα και κάθε εµπλεκόµενο να σεβαστεί το δικαίωµα των
Κυπρίων να εξεύρουν λύση, χωρίς ξένη ποδηγέτηση και επιδιαιτησίες. Μια λύση, που
θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και αποφάσεις του ΟΗΕ & της Ε.Ε., και θα
συνάδει µε τις παραπάνω διακηρυχθείσες αρχές. Πρέπει για την επίτευξη της λύσης
αυτής και ιδιαίτερα της διεθνούς πτυχής της, να εξαναγκασθεί η κατοχική Τουρκία,
από τη ∆ιεθνή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει την πρέπουσα
θέληση και στάση, διαφοροποιώντας την αδιάλλακτη στάση της. Η ενεργός εµπλοκή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία λύσης είναι επιβεβληµένη σήµερα,
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προκειµένου να πειθαναγκαστεί η Τουρκία και η Τ/Κ ηγεσία να καταθέσει προτάσεις
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων που θα συνάδουν µε το διεθνές δίκαιο και το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, και τις δεσµεύσεις στις συµφωνίες και κοινά ανακοινωθέντα
υψηλού επιπέδου.
ΖΗΤΟΥΝ την απόδοση της περίκλειστης πόλης της Αµµοχώστου στους νόµιµους
κατοίκους της ως µία πρώτη ένδειξη καλής θέλησης από την κατοχική δύναµη (χωρίς
προαπαιτούµενα και διασύνδεση µε την αναγνώριση του παράνοµου αεροδροµίου
στα Κατεχόµενα), και την συµµόρφωση της προς τα σχετικά ψηφίσµατα 550 (1984)
και 789 (1992) Σ.Α του ΟΗΕ. Ακόµα το άνοιγµα του λιµανιού της Αµµοχώστου υπό
την εποπτεία των αρχών της Ε.Ε. και την αποστρατικοποίηση της εντός των τειχών
πόλεως της Λευκωσίας που αποτελούν πρόσθετα Μέτρα Οικοδόµησης
Εµπιστοσύνης.
ΖΗΤΟΥΝ να διακριβωθεί µε απόλυτα διάφανη τρόπο, η τύχη όλων των αγνοουµένων
και την εφαρµογή των προνοιών των συµφωνιών που αφορούν στις συνθήκες
διαβίωσης και διαµονής των εγκλωβισµένων, και άµεση εφαρµογή της Συµφωνίας
της 3η Βιέννης.
ΕΠΙ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΝ κάθε προσπάθεια κοινής δράσης Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, και κύρια των µη κυβερνητικών οργανώσεων στον τοµέα του
πολιτισµού, του αθλητισµού και της κοινής διεκδίκησης της κοινής πατρίδας. Οι
δικοινοτικές δράσεις φέρνουν πιο κοντά το λαό, καλλιεργούν πνεύµα εµπιστοσύνης
και κατανόησης, και συµβάλλουν στην επαναπροσέγγιση που είναι προϋπόθεση για
την ειρηνική συµβίωση, πρόοδο και προκοπή. Οι διαµαρτυρίες των
Τουρκοκυπρίων, και η απαίτηση τους να µην «εξαφανιστούν» από τον ίδιο το τόπο
τους λόγω του συνεχούς εποικισµού και του ενδεχόµενου κινδύνου αφοµοίωσης των
κατεχοµένων από την Τουρκία και τον εποικισµό, αποτελούν αδιάψευστο µάρτυρα της
συνειδητοποίησης της κυπριακής ταυτότητας των Τ/Κ και του αδιεξόδου που έχει
επιφέρει η συνεχιζόµενη κατοχή.
ΖΗΤΟΥΝ ειδικότερα να λογοδοτήσει η Τουρκία για εγκλήµατα που διέπραξε και
διαπράττει ως αποτέλεσµα της εισβολής του 1974 και της συνεχιζόµενης κατοχής, και
στηρίζουν την προσφυγή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κατά της Τουρκίας για τα
εγκλήµατα πολέµου της εθνοκάθαρσης και του εποικισµού.
ΖΗΤΟΥΝ την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης (ή επιτροπών που θα
δηµιουργηθούν κατά τα πρότυπα της µετά απαρτχάϊντ περιόδου στη Νότια Αφρική)
όλων όσοι βαρύνονται µε εγκλήµατα πολέµου, και εγκλήµατα κατά του άµαχου
πληθυσµού ακόµη και σε καιρό ειρήνης, ανεξάρτητα ποιος τα διέπραξε, σε ποια
κοινότητα ανήκει, όσο ψηλά και εάν βρίσκεται.
ΘΕΩΡΟΥΝ απαραίτητη τη διαµόρφωση πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής, και την
αναζήτηση συνεργατών και εταίρων µε στόχο την ανάπτυξη και την ανοικοδόµηση των
κερδοφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, και την εκµετάλλευση του φυσικού
πλούτου και των υδρογονανθράκων.
ΑΞΙΩΝΟΥΝ προστασία του πλούτου από τους υδρογονάνθρακες, που αποτελεί
περιουσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, από ξένες επιβουλές και σχεδιασµούς, και να
αναζητηθούν συµµαχίες και αµοιβαία επωφελείς συνεργασίες. Οι όποιοι εκβιασµοί της
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Τουρκίας πρέπει σθεναρά να αποκρουστούν και να γίνει σαφής η θέση µας ότι και οι
Τ/Κ συµπατριώτες µας, νόµιµοι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µπορούν να
απολαύσουν οφέλη, µετά από την δίκαιη, βιώσιµη και αµοιβαία αποδεκτή λύση του
Κυπριακού προβλήµατος.
ΚΑΛΟΥΝ τους Ελληνοκυπρίους, θέτοντας την πατρίδα υπεράνω του ατοµικού
συµφέροντος να µην προσφεύγουν στη λεγόµενη «Επιτροπή Αποζηµιώσεων
Ελληνοκυπριακών Περιουσιών» του παράνοµου κατοχικού κράτους, η οποία
αποτελεί τέχνασµα της Τουρκίας για αναβάθµιση του κατοχικού καθεστώτος και
στοχεύει στην έµµεση νοµιµοποίηση του σφετερισµού των περιουσιών των
Ελληνοκυπρίων. Παράλληλα καλούν την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Εκκλησία της
Κύπρου να εξεύρουν τρόπους για αντιµετώπιση του σοβαρότατου αυτού
προβλήµατος. Έστω και τώρα είναι ανάγκη να ληφθούν µέτρα για τη στήριξη των
προσφύγων, περιλαµβανοµένης της ανταλλαγής µέρους της κατεχόµενης περιουσίας
τους µε χαλίτικη γη. Ιδιαίτερα απαιτούν σεβασµό στα δικαιώµατα των προσφύγων
πρώτης γενιάς που αναγκάστηκαν να αποδηµήσουν, και δεν έτυχαν οιασδήποτε
βοήθειας.
ΖΗΤΟΥΝ να δοθούν ίσα δικαιώµατα, ίση µεταχείριση στους Απόδηµους
πρόσφυγες, να ληφθούν µέτρα ανάκτησης της προ-πολεµικής φερεγγυότητάς τους,
και να εφαρµοστεί επιτέλους ουσιαστικά η πολυ-διακηρυγµένη απ’ όλους ίση
κατανοµή βαρών της κατοχής.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την ακλόνητη θέληση των Κυπρίων Αποδήµων, να συνεχιστεί
ο αγώνας για τον άµεσο τερµατισµό της κατοχής, την επανένωση της πατρίδας,
την ευηµερία και πρόοδο ολόκληρου του Κυπριακού Λαού Ε/Κ, Τ/Κ, Αρµενίων,
Μαρωνιτών και Λατίνων.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι η επανάληψη µια αποτυχίας, δηµιουργεί το µεγάλο κίνδυνο που
µπορεί να οδηγήσει στη µόνιµη διχοτόµηση του νησιού που θα έχει τροµερές
συνέπειες και για τις δύο κοινότητες.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ τις ολόψυχες ευχαριστίες µας για την ποικιλότροπη και πολύτιµη
διαχρονική συµπαράσταση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού στην Κύπρο,
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την αδιάλειπτη και ποικιλόµορφη συµβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης,
του ελληνικού λαού και του Ελληνισµού γενικότερα στην προώθηση του Κυπριακού
προβλήµατος το οποίο αποτελεί πρωταρχικό εθνικό θέµα για την Ελληνική Εξωτερική
Πολιτική.

..……………………..

…...........…………..…

Ανδρέας Παπαευριπίδης Φίλιπ Κρίστοφερ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΜΑΚ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΣΕΚΑ
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