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                                                            ΨΗΦΙΣΜΑ 
  
            Η ΟΛΜΕ ήταν  και παραµένει στο πλευρό του Κυπριακού λαού στον αγώνα του  για δίκαιη 
και  βιώσιµη λύση του πολιτικού προβλήµατος της Κύπρου. 
            Η λύση του Κυπριακού µπορεί να προχωρήσει  µε την επανένωση του Κυπριακού λαού µε 
ισότιµες τις δύο κοινότητες,  Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή, που θα λειτουργεί µε βάση  τις 
αρχές του ∆ιεθνούς δικαίου και µε πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων κοινωνικών και πολιτικών 
δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών χωρίς φυλετικές, πληθυσµιακές ή άλλου είδους 
διακρίσεις. 
            Τη λύση αυτή µπορεί να εγγυηθεί πρωτίστως η κοινή θέληση των πολιτών  των δύο 
κοινοτήτων, να ζήσουν µαζί ελεύθεροι και κυρίαρχοι στην κοινή τους πατρίδα. Οι πολίτες της 
Κύπρου, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπροι θα αποφασίσουν για την λύση εκείνη που θα 
διασφαλίσει την ειρηνική τους συνύπαρξη αποκρούοντας τις πιέσεις  και εκβιασµούς των 
ιµπεριαλιστών. Αναγκαία προϋπόθεση για την κοινή και αρµονική συµβίωση και συνεργασία των 
δύο κοινοτήτων είναι η αποφασιστική καταπολέµηση της ιδεολογίας και των πρακτικών του 
Ελληνικού και Τουρκικού εθνικισµού, τόσο του γηγενούς  όσο και του εκπορευόµενου από τις 
«µητέρες πατρίδες». 
            Το καθεστώς των εγγυητριών δυνάµεων, το δικαίωµα µονοµερούς επέµβασης  οποιασδήποτε 
απ’ αυτές και η παρουσία ξένων στρατευµάτων, τουρκικών και ελληνικών καθώς και των 
βρετανικών βάσεων  αποτελούν στην ουσία απειλή για την ασφάλεια του Κυπριακού λαού και 
υπονοµεύουν την κυριαρχία του όποιου Ενιαίου Οµοσπονδιακού κράτους. 
            Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να αντιµετωπιστούν αποφασιστικά οι 
προσπάθειες των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό για τα 
σχέδιά τους στην περιοχή της Εγγύς  και Μέσης Ανατολής.          
            Η ΟΛΜΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των Κυπρίων εκπαιδευτικών 
και γενικότερα όλων των Κυπρίων για µια ενιαία, κυρίαρχη, ελεύθερη, ανεξάρτητη, 
αποστρατικοποιηµένη  Κύπρο, µε σεβασµό και διασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των 
πολιτών της, χωρίς προστάτιδες και εγγυήτριες δυνάµεις, χωρίς ξένες βάσεις  και χωρίς 
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.  
            Θα στηρίξουµε τους κοινούς αγώνες και την αλληλεγγύη των λαών της Ελλάδας, της 
Κύπρου, της Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής ενάντια στον ιµπεριαλισµό και στην νέα 
τάξη. 
            Θα στηρίξουµε το ΟΧΙ του Κυπριακού λαού στο Αµερικανοβρετανικό σχέδιο Ανάν και 
τη διχοτόµηση της Κύπρου. 
  

Για το ∆.Σ της ΟΛΜΕ 
  
                                    Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραµµατέας 
  
  
                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης            Γεώργας ∆ηµήτρης                
  
  
  
  
  
  
  
  

Σελίδα 1 από 2Ο

5/8/2004file://E:\kypriako.htm



  

Σελίδα 2 από 2Ο

5/8/2004file://E:\kypriako.htm


