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Ἀθήνα 21 Ἀπριλίου 2021 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΗΡΥΝΕΙΑ»  

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ συναγωνιστές 

Χαιρετοῦμε καὶ τιμοῦμε τὴν ἐπέτειο τοῦ δημοψηφίσματος, στὸ ὁποῖο ὁ κυπριακὸς 

ἑλληνισμὸς ἀπάντησε μὲ ένα ξεκάθαρο «ΟΧΙ» στὸ ἐπονείδιστο «Σχέδιο Ἀνάν».   

Σήμερα καὶ ἔν ὄψει τῆς ἐπικείμενης καὶ ἀπαράδεκτης «Πενταμεροῦς», γιὰ τὴ διάλυση τῆς 

Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τὴ νομιμοποίηση , μὲ τὴν ὑπογραφή μας, τῶν τετελεσμένων τοῦ 

Ἀττίλα, ἀντὶ ἄλλης ἀνακοίνωσης, γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς πάγιας θέσης μας γιὰ τὸ Κυπριακό, 

ἐπαναφέρουμε προηγούμενη κοινὴ ἔκκληση, ποὺ ἔγινε μὲ δική μας πρωτοβουλία, τῆς 

Χριστιανικῆς Δημοκρατίας μὲ τὸ «Ἀγωνιστικὸ Σοσιαλιστικὸ Κίνημα Ἑλλάδας», τὴν «Ἑλληνικὴ 

Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση» καὶ τὴ «Λαϊκὴ Ἑνότητα», ἀναρτήθηκε στὶς 30 Ἰουνίου 2017 καὶ 

ἀργότερα κατατέθηκε καὶ διαβάστηκε στὴν Ὁλομέλεια τῆς προηγούμενης Βουλῆς ἀπὸ τὸν 

ἀνεξάρτητο βουλευτὴ Στάθη Παναγούλη  καὶ παραμένει ἐπίκαιρη :     

«1.Τα κόμματα και οι πολιτικές κινήσεις που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, παρά τις όποιες 

πολιτικές και ιδεολογικές μεταξύ μας διαφορές, θεωρούμε άμεση και επείγουσα 

προτεραιότητα, να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας σε σχέση με την εξέλιξη των 

συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. 

2.Βρίσκεται σε εξέλιξη η προώθηση μιας «λύσης» η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα είναι 

σαν εκείνη του  σχεδίου Ανάν, την οποία όμως απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία 

(75.83%) ο κυπριακός  Ελληνισμός, επί Προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου, στο 

Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου  του 2004, κόντρα στην ενδοτική και «ρεαλιστική» πολιτική 

των κατεστημένων κομμάτων Αθήνας και Λευκωσίας, τα οποία διακήρυτταν, στη διαπασών, 

ότι το ΟΧΙ θα έφερνε την καταστροφή! Σήμερα με την «λύση» που προωθούν οι ίδιες 

πολιτικές δυνάμεις που χθες ήταν οι σημαιοφόροι του σχεδίου Ανάν,  επιχειρείται: 

-Η αναγνώριση, νομιμοποίηση και μονιμοποίηση, με την υπογραφή της Ελλάδας και της 

Κύπρου, βαρύτατων παραβάσεων του Διεθνούς Δικαίου: της εισβολής, της κατοχής και του 

εποικισμού της Βορείου Κύπρου, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέας κρατικής οντότητας, 

όπου δεν θα ισχύουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές αρχές και ιδίως η 

Αρχή της Πλειοψηφίας στη λήψη των αποφάσεων. 

3.Στις υπό εξέλιξη συνομιλίες, η εκπροσώπηση της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής 

Δημοκρατίας, μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβαθμίζεται σε εκπροσώπηση 

της ελληνοκυπριακής κοινότητας, με ίσους όρους με το τουρκοκυπριακό ψευδοΚράτος-

δημιούργημα της εισβολής και κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία 

το 1974, της βίαιης μετακίνησης πληθυσμών και του παράνομου εποικισμού. 

4.Καλούμε τις Κυβερνήσεις της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις πολιτικές 

δυνάμεις σε Ελλάδα και Κύπρο, όσο είναι ακόμα καιρός, να επανατοποθετήσουν το Κυπριακό 

στη μόνη σωστή του βάση, ως ζήτημα εισβολής, κατοχής και εποικισμού και να 

αγωνιστούν  για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος με την ανάδειξη της Κύπρου ως 
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ενιαίου και κυρίαρχου Κράτους, χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου 

χάριν των συμφερόντων των ισχυρών. Ένα Κράτος ευνομούμενο που θα λειτουργεί στη βάση 

των αρχών της δημοκρατικής πλειοψηφίας στη λήψη όλων των αποφάσεων και της 

προστασίας των δικαιωμάτων του κυπριακού Λαού. 

5.Ζητούμε ο κυπριακός λαός, όπως και κάθε λαός, να μπορεί να ορίζει ο ίδιος τις τύχες του 

και η λύση του Κυπριακού να βασίζεται στο σεβασμό όλων ανεξαιρέτως των αρχών και 

δικαιωμάτων που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης του Ο.Η.Ε. για τα κυρίαρχα κράτη και 

τους λαούς, καθώς και την κατάργηση όλων των καταλοίπων της αποικιοκρατίας: των 

βρετανικών Βάσεων, του καθεστώτος των εγγυητριών δυνάμεων με δικαίωμα επέμβασης και 

της παρουσίας ξένων στρατευμάτων και των εποίκων.» 

Τιμοῦμε τὸ «ΟΧΙ» τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι μιὰ πολιτικὴ 

ἀντίστασης στὶς ἄνομες πιέσεις τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τῶν ἐγχωρίων συνεργατῶν 

του εἶναι ἐφικτή, ἂν ἔχουμε πίστη στὸ δίκαιο τοῦ ἀγώνα.  

    Γιὰ τὸ Κίνημα τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας 

    Ὁ Πρόεδρος  

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΖΕΡΒΟΣ 
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