ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Τα µέλη του 14ου Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε., που συνεδρίασαν στην
εγκατάσταση της Κυπριακής Εστίας στην Κέκροπος 3 , Πλάκα, στις 22 Μαΐου
2015, παρακολουθούν µε ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως
διαµορφώνονται από τον απευθείας διακοινοτικό διάλογο και όπως
συνεχίζονται σήµερα µε τις νέες διερευνητικές συνοµιλίες.
Εκφράζουν, καταρχήν, την στήριξη τους στον Πρόεδρο και στην
Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, καθώς και στο Εθνικό
Συµβούλιο, στη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλουν για να
απελευθερωθεί η Κύπρος από τις τουρκικές δυνάµεις κατοχής και
ευελπιστούν να εργαστούν όλοι στο πλαίσιο του Εθνικού Συµβουλίου για την
επίτευξη της ΜΕΓΙΣΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ.
Επισηµαίνουν, παράλληλα, την ανάγκη Της απόλυτης προσήλωσης
στις αρχές και στις αξίες, που πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε υπόψη σε κάθε
βήµα της διαπραγµάτευσης, µε στόχο την επιδίωξη Της επίλυσης του Εθνικού
µας προβλήµατος, που θα βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας και της
δηµοκρατίας και θα σέβεται απόλυτα τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
ψηφίσµατα του ΟΗΕ και το συµβατικό ∆ιεθνές ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, καθώς το
πρόβληµα ήταν και παραµένει ζήτηµα εισβολής και κατοχής, εκ µέρους των
στρατευµάτων της Τουρκίας.
Το Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. επιµένει σε λύση που θα προβλέπει:
1. Ότι θα είναι µια, δηµοκρατικά, συµφωνηµένη λύση που θα
προέρχεται από τους ίδιους τους Κύπριους, για να γίνει δυνατή η
επανένωση της Κύπρου και του λαού της, όπως καθορίζεται
από τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών, το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, και µε βάση τις συµβατικές αρχές που
ισχύουν διεθνώς από το ∆ιεθνές ∆ηµόσιο ∆ίκαιο.
2. Τον τερµατισµό της κατοχής και την αποχώρηση ΟΛΩΝ των
τούρκικων στρατευµάτων και ΟΛΩΝ των εποίκων.
3. Κατοχύρωση της ενότητας του εδάφους, του κράτους, της
οικονοµίας, των θεσµών και να προβλέπει το δικαίωµα
επιστροφής όλων των προσφύγων.
4. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΙΑΣ Α∆ΙΑΙΡΕΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΜΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΘΕ
ΑΝΕ∆ΑΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΙΣΑ, ΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ.
5. Κατοχύρωση όλων των βασικών ελευθεριών (και ιδιαίτερα των
βασικών ελευθεριών: εγκατάστασης, διακίνησης και περιουσίας) για
όλους τους νόµιµους πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
6. ∆εν θα αποκλίνει του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου και θα είναι
σύµφωνη µε τα ψηφίσµατα του Ο.Η.Ε. και τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
7. Η λύση που θα προκύψει πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του
συνόλου του Κυπριακού Λαού (όλων των νόµιµων κατοίκων της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), σε ένα απολύτως ελεύθερο και
δηµοκρατικό δηµοψήφισµα. Επισηµαίνεται, ειδικότερα, ότι στο
δηµοψήφισµα για τη λύση του κυπριακού προβλήµατος είναι

επιβεβληµένη και η συµµετοχή των αποδήµων Κυπρίων και,
ιδιαίτερα, των προσφύγων.
Επιπλέον, εκφράζουν µε συµπόνια προς τους συγγενείς τους την
ανάγκη να εξακριβωθεί επιτέλους µε απόλυτα διάφανο τρόπο, η τύχη όλων
των αγνοουµένων και να εφαρµοστούν οι πρόνοιες των συµφωνιών που
αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης και διαµονής των εγκλωβισµένων.
Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποχρέωση να
παραµείνουν αµετακίνητες σε θέµατα αρχών του ∆ιεθνούς και του
Ευρωπαϊκού ∆ίκαιου όσον αφορά τη λύση.
Η Τουρκική πλευρά οφείλει να πάρει ουσιαστικά µέτρα οικοδόµησης
εµπιστοσύνης, µεταξύ των οποίων την πλήρη εφαρµογή της συµφωνίας
τελωνειακής ένωσης, των υποχρεώσεων της Τουρκίας απέναντι στην Ε.Ε.
όσον αφορά, ειδικότερα, την Κύπρο, καθώς και την άµεση και χωρίς όρους
επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αµµοχώστου.
Η Τουρκία µε το βαθύ δηµοκρατικό έλλειµµα, πρέπει επιτέλους να
δώσει πειστικές απαντήσεις για τα ειδεχθή εγκλήµατα που διάρπαξε το
καλοκαίρι του 1974. Επιβάλλεται να αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τις
αρχές και τις αξίες της Ευρώπης εάν θέλει να ελπίζει στην Ευρωπαϊκή
ολοκλήρωσή της, διότι η διαδικασία προς την ένταξη της περνά αναγκαστικά
από τις θέσεις και ενέργειές της στο Κυπριακό.
Η Ο.Κ.Ο.Ε. επαναλαµβάνει επιτακτικά την απαίτηση να διασφαλιστεί η
άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος στους Απόδηµους Κυπρίους, ως µέτρο
ισοπολιτείας. Να δοθούν ίσα δικαιώµατα, ίση µεταχείριση στους Απόδηµους
πρόσφυγες, να ληφθούν µέτρα ανάκτησης της προ-πολεµικής φερεγγυότητάς
τους, και να εφαρµοστεί επιτέλους ουσιαστικά η πολυδιακηρυγµένη απ’ όλους
δίκαιη κατανοµή βαρών της κατοχής.
Η απραξία, η παθητική στάση και η παραίτηση από την
προσπάθεια για κυπριακή λύση δεν έχουν θέση στον αγώνα µας.
Η συνέχιση της κατοχής είναι απαράδεκτη, και διατηρεί την έµπρακτη
διχοτόµηση κυπριακού λαού και εδάφους, ενώ σταδιακά ωθεί στην πλήρη
τουρκοποίηση της κατεχόµενης Κύπρου.
Παράλληλα, ανοίγει την όρεξη και στους ευρωπαίους «συµµάχους»
µας, οι οποίοι υπό την επεκτατική καθοδήγηση της Γερµανίας και µε τη
συνενοχή της πλειοψηφίας των υπόλοιπων κρατών µελών της ευρωζώνης,
καθώς και την ηχηρή και ένοχη σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης,
αποφάσισαν να καρατοµήσουν την κυπριακή οικονοµία µε πρωτοφανή µέτρα
διάλυσης του τραπεζικού της συστήµατος και ρίξιµο στον οικονοµικό καιάδα.
Γι’ εµάς είναι σαφές ότι η «ρεαλιστική» πολιτική της ηγεσίας µας
δηµιουργεί ένα καθαρά τουρκικό κράτος στις κατεχόµενες περιοχές και ένα
µικτό κράτος στις ελεύθερες περιοχές. Αν, δε, δεν υπάρξει µια ριζοσπαστική
πολιτική ανατροπής αυτής της στάσης, για να ταρακουνήσει κι εµάς και τα
Ηνωµένα Έθνη και την Ευρώπη, αυτό που συµβαίνει τα τελευταία χρόνια θα
ολοκληρωθεί µε µαθηµατική ακρίβεια. Και η ηγεσία µας θα συνεχίσει να ζητά
απ’ όλους πίστη στη διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία, που τελικά υπάρχει
µόνο σαν ουτοπική αναφορά µιας στρατηγικής, που στην πραγµατικότητα,
µας οδηγεί στον συνεταιρισµό δυο γειτονικών κρατιδίων. Και υπό την
επικυριαρχία της Άγκυρας.
Γιατί, η διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία δεν µπορεί να έχει «σωστό
περιεχόµενο». Είναι ανέφικτη και ουτοπική.

Καθαρές κουβέντες προς όλους: Το σχέδιο Ανάν ήταν η αποτύπωση
των ολέθριων υποχωρήσεων όλων των Προέδρων και συνοµιλητών της
ελληνικής πλευράς στις συνοµιλίες, από το 1977 µέχρι το 2004. Στο προοίµιο
του σχεδίου αναφερόταν ρητά ότι αν η µία εκ των δύο πλευρών το απορρίψει,
αυτό είναι άκυρο. Το 76% του κυπριακού Ελληνισµού, κατανοώντας καλύτερα
από τους ανεπαρκείς ηγέτες του, τους κινδύνους που ελλόχευαν για τη
βιολογική, εθνική και κυρίως κρατική και πολιτειακή επιβίωσή του, από αυτό
το
ρατσιστικό,
σοβινιστικό,
αντιδηµοκρατικό
και
διεθνοφασιστικό
κατασκεύασµα, που παραβίαζε τον νοµικό, συνταγµατικό και πολιτικό
πολιτισµό, το απέρριψε.
Κι εµείς δεν έχουµε κανένα δικαίωµα να το επαναφέρουµε, ούτε άµεσα,
αλλά ούτε και έµµεσα.
Για όλους τους λόγους αυτούς επαναβεβαιώνουµε την ακλόνητη
θέληση των Κυπρίων Αποδήµων στην Ελλάδα, να συνεχιστεί ο αντικατοχικός
αγώνας µέχρι την τελική δικαίωσή του.
Υιοθετήθηκε κατά την ……. Συνεδρία της Τακτικής Συνέλευσης µε ……
ψήφους υπέρ, ……. Εναντίον και …….. αποχές/λευκές ψήφους.

(Προτείνεται από Λεωνίδα Μασσοστασή – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ)

