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του Νεοκυπριακού
Συνδέσμου
Η εuρcaιιιciΊΙCΉ, ειρηνική και ευημερούσα Κύπρος
για Όλους τους ΚυπρΙους σε μια Πολιιπολιτισμική
Δημοκρατική Κοινωνία έχει καταστεί μέσα από τις
εμπειρίες των τελευταίων χρόνων το όραμα της μεγά
λης πλειοψηφίας του λαού μας. Μετά τις τελευταίες
προεδρικές εκλογές το όραμα αυτό είναι και η επίση

μη πολιτική του κράτους μας. Οι πρώτες ενέργειες και
τα δείγματα γραφής της προεδρίας Χριστόφια επι
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βεβαιώνουν την εκτίμησή μας αυτή, η οποΙα επιση
μάνθηκε στην]3η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Νεο
κυπριακου Συνδέσμου η οποία πραγματοποιήθηκε
στις

5.4.2008 στη Λευκωσία.

Με σεμνότητα μπορού

με να πούμε ότι νιώθουμε δικαιωμένοι από την αιο
πάνω διαπίστωση. Από την ίδρυσή του ο Νεοκυπρια
κος Σύνδεσμος αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα για

τη χώρα μας και το λαό της (το πραξικόπημα και την
τουρκική εισβολή) έθετε τους ακόλουθους στόχους:

•

Ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της Κρα

τικής Οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•

Συνεργασία όλων των εθνοτικών ομάδων της Κύ

πρου με σεβασμό της εθνικής καταγωγής του καθε
νός, στα πλαίσια της πολιτικής κοινής μας ταυτότη
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τας, αυτής του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•

Κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δι

καιωμάτων όλων των Κυπρίων.

•

Συμβολή στη λύση του Κυπριακού και στην επανέ

νιvση της Κύπρου. Πολύ περισσότερο όμως τώρα μπο
ρούμε να ελπίζουμε ξανά και αυτό κινητοποιεί όλες

τις δυνάμεις του λαού μας οι οποίες έχουν αυτό το
όραμα, να δυναμώσουμε την προαπάθειά μας για να

το κάνουμε πραγματικότητα. Παράλληλα μέ τις ενέρ
γειες της προεδρίας σημαντική είναι fI συμβολή της κοι
νωνίας των πολιτών και του κάθε πολίτη ξε)(ωριστά. Για
να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει η λύση στην
οποία στοχεύουμε χρειάζεται να το επιθυμούν και οι
δυο κοινότητες. Μπορούμε να συμβάλουμε όλοι στην
καλλιέργεια της ιδέας της κοινής συμβίωσης με την

Ι

Ανο

τουρκοκυπριακή κοινότητα με τον αμοιβαίο σεβασμό

ΈΧΙΙΙβ.

της διαφορετικότητας, κτίζοντας στα κοινά μας συμ

ρίατης α

φέροντα. Στην επιθυμία μας να ζήσουμε σε συνθήκες

μαστού. Ί

ασφάλειας σε μια ευημερούσα δημοκρατική κοινω

τικό νοO<J

νία και να οικοδομούμε εμείς οι ίδιοι οι Κύπριοι ει

λογικό Κέ

ρηνικά το μέλλον μας για όλους τους Κυπρίους και

καιδέχτηl

για ης γΙΎιι'ς Ίων Κιιιιρίιιιν ποιι fPXOV1(I1. Να Κ(ΙΊ(Ι
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στήσουμε τη χώρα μας πρότυπο πολυπολιτισμικr1ς

πρου. Με Ι

κοινωνίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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