ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ 8ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η Νεολαία της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε.) συνήλθε στο 8ο Συνέδριο της στην Αθήνα στις 07-08
Μαΐου 2016, και συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό στις διάφορες πτυχές του.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ του 8ου Συνεδρίου της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.:
Καταδικάζουµε τη συνεχιζόµενη τουρκική κατοχή του σχεδόν 37% του
εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθώς και τη συνεχιζόµενη παραβίαση
από την Τουρκία των σχετικών ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών, και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθερίων των πολιτών της
Κύπρου. Θεωρούµε ότι η παρούσα κατάσταση στην Κύπρο είναι απαράδεκτη
και ότι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο νησί παραβιάζει κατάφωρα
το διεθνές δίκαιο, το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και πολλά από τα
ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και της Γενικής
Συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του Ψηφ. 3212 (1974).
Καταδικάζουµε τη συστηµατική τουρκική πολιτική του εποικισµού του
κατεχόµενου εδάφους της Κύπρου, που αποτελεί έγκληµα πολέµου, κι έχει ως
στόχο την δραστική αλλαγή του δηµογραφικού χαρακτήρα του νησιού.
Καταδικάζουµε τις συνεχιζόµενες παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς
των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των
εγκλωβισµένων (Ελληνοκύπριων και Μαρωνιτών) που διαµένουν στα
κατεχόµενα, και την άρνησή της Τουρκίας να εφαρµόσει τη Τρίτη Συµφωνία
της Βιέννης του 1975.
Καταδικάζουµε την καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στην
κατεχόµενη Κύπρο, των θρησκευτικών και πολιτιστικών µας µνηµείων, που
αποτελούν τµήµα της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Καταγγέλλουµε την Τουρκία ότι αρνείται να συνεργαστεί εποικοδοµητικά µε
τη ∆ιερευνητική Επιτροπή Αγνοουµένων (∆ΕΑ) και να παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες και να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις
στρατιωτικές περιοχές των κατεχοµένων, για τη διακρίβωση της τύχης των
αγνοουµένων.
Χαιρετίζουµε την εντατικοποίηση των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στους
ηγέτες των δύο κοινοτήτων, Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη και Τουρκοκύπριο
Ηγέτη, κ. Μουσταφά Ακιντζί, στη βάση της Κοινής ∆ιακήρυξης της 11ης
Φεβρουαρίου 2014, µετά τον τερµατισµό των παράνοµων δραστηριοτήτων
της Τουρκίας εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
Εκφράζουµε ικανοποίηση για το θετικό κλίµα και τις νέες προοπτικές για
πρόοδο, που διανοίγονται µετά και την ανάληψη της Τουρκοκυπριακής
ηγεσίας από τον κ. Μουσταφά Ακιντζί, µε την ελπίδα οι πρότερες δηµόσιες
δηλώσεις και θέσεις του Τ/Κ ηγέτη για το Κυπριακό να επαληθευτούν και στην
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πράξη. Ταυτόχρονα χαιρετίζουµε το ανανεωµένο διεθνές ενδιαφέρον για τις
προσπάθειες που καταβάλλονται µε στόχο την επίτευξη συνολικής
διευθέτησης του Κυπριακού προβλήµατος.
Εκφράζουµε υποστήριξη στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας καθώς και της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και την
αποφασιστικότητά τους να εργαστούν ακούραστα µε ισχυρή θέληση και µε
αποτελεσµατικό τρόπο, προς την κατεύθυνση µιας λύσης στο Κυπριακό
πρόβληµα, η οποία θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό της, θα διασφαλίζει
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων,
καθώς και το κοινό τους µέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιβεβαιώνουµε ότι µια συνολική και µόνιµη διευθέτηση του Κυπριακού
προβλήµατος, πρέπει να βασίζεται στις οµόφωνες αποφάσεις του Εθνικού
Συµβουλίου του 2009, να είναι σύµφωνη µε τις Συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου,
των σχετικών ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών, τις αρχές και αξίες της ΕΕ, καθώς και ότι η διευθέτηση θα βασίζεται σε
µια διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία µε ισχυρή κεντρική κυβέρνηση και µε
πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, µε µια και µόνη κυριαρχία, µία διεθνή
προσωπικότητα και µία ιθαγένεια.
Υποστηρίζουµε πλήρως την συνέχιση της διαπραγµατευτικής διαδικασίας
κάτω από την αιγίδα της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και µε την ενεργό συµµετοχή εκπροσώπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε στόχο µια συνολική, δίκαιη, βιώσιµη και
λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήµατος, η οποία θα βασίζεται στις
αρχές του διεθνούς δικαίου, των Συµφωνιών Υψηλού Επιπέδου, των
σχετικών ψηφισµάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου της ΕΕ.
Καλωσορίζουµε την υιοθέτηση µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης που
αποσκοπούν στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων και την
οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο κοινοτήτων, ώστε να ευκολυνθεί η
συνεργασία µεταξύ των νοµίµων πολιτών της Κύπρου. Ζητούµε την άµεση
και άνευ όρων επιστροφή των Βαρωσίων στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους,
όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών 550(1984) και 789 (1992) ως µέτρο οικοδόµησης καλής
θέλησης και εµπιστοσύνης, καθώς και την ανάληψη και άλλων παρόµοιων
µέτρων, όπως για παράδειγµα η αποστρατικοποίηση της εντός των τειχών,
πόλη της Λευκωσίας.
Καλούµε τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει τη διαπραγµατευτική διαδικασία,
όπως έχει συµφωνηθεί µεταξύ των δύο ηγετών και να ασκήσει την επιρροή
της προς την Τουρκία για να εφαρµόσει τις αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας και τις αποφάσεις του Ε∆Α∆ (συµπεριλαµβανοµένης της
απόφασης στην τέταρτη διακρατική υπόθεση Κύπρου εναντίον Τουρκίας) και
να συµβάλει εποικοδοµητικά στη διαδικασία, προκειµένου να καταλήξει σε
επιτυχή ολοκλήρωση, προς όφελος όλων των Κυπρίων.
Καλούµε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από την Τουρκία να
εφαρµόσει τις δεσµεύσεις της που πηγάζουν από την ιδιότητα της ως
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υποψήφια για ένταξη χώρας, ειδικά τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της
(οµαλοποίηση σχέσεων µε γειτονικά κράτη, πρωτόκολλο Άγκυρας κλπ.).
Επιβεβαιώνουµε ότι µια συνολική, δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική λύση του
Κυπριακού προβλήµατος, απαιτείται να στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές και
προϋποθέσεις:
•

Την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων κατοχής
και των εποίκων.

•

Την κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων του 1960

•

Την εφαρµογή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, χωρίς αποκλίσεις

•

Την εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκών αρχών και
αξιών.

•

Την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου

•

Την εφαρµογή των ψηφισµάτων του ΟΗΕ περί Κύπρου

•

Την ενότητα της χώρας, του λαού, των θεσµών και της οικονοµίας
και την κατοχύρωση µιας διεθνούς προσωπικότητας, µιας
ιθαγένειας, και µιας ενιαίας κυριαρχίας.

•

Την κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών, διακίνησης προσώπων,
εγκατάστασης, απόκτησης περιουσίας και ενάσκηση επαγγέλµατος.

•

Την κατοχύρωση των δηµοκρατικών αρχών, όπως εφαρµόζονται
στα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ, χωρίς αποκλίσεις.

•

Η λύση πρέπει να εµπεριέχει οµοσπονδιακή δοµή όπως
προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις των διεθνών
οργανισµών και να προκύπτει ως µετεξέλιξη της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

Η λύση πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του συνόλου του Κυπριακού Λαού
(όλων των νόµιµων κατοίκων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), σε ένα απολύτως
ελεύθερο δηµοψήφισµα. Επαναλαµβάνουµε επιτακτικά την απαίτηση να
εξασφαλιστεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος στους Απόδηµους
Κυπρίους, ως µέτρο ισοπολιτείας, και ιδιαίτερα στους νέους, συνδέοντας µας
µε την πατρίδα των γονέων µας.
Η απραξία, η παθητική στάση και η παραίτηση από την προσπάθεια για
δίκαιη λύση δεν έχουν θέση στον αγώνα µας. Η συνέχιση της παρούσας
κατάστασης είναι απαράδεκτη, και οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην
οριστική διχοτόµηση και µεσοπρόθεσµα στην πλήρη τουρκοποίηση της
Κύπρου. Για τους λόγους αυτούς επαναβεβαιώνουµε την ακλόνητη θέληση
των Αποδήµων Κυπρίων Νέων στην Ελλάδα να συνεχιστεί ο αγώνας µας
µέχρι την τελική δικαίωση.
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