∆ιαχρονική ∆ικαίωση και Επικαιροποίηση των στόχων του Νεοκυπριακού Συνδέσµου.
Η Ευρωπαϊκή, Ειρηνική και Ευηµερούσα Κύπρος για Όλους τους Κυπρίους σε µια Πολυπολιτισµική
∆ηµοκρατική Κοινωνία έχει καταστεί µέσα από τις εµπειρίες των τελευταίων χρόνων το όραµα της
µεγάλης πλειοψηφίας του λαού µας. Μετά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές το όραµα αυτό είναι και η
επίσηµη πολιτική του κράτους µας. Οι πρώτες ενέργειες και τα δείγµατα γραφής της προεδρίας
Χριστόφια επιβεβαιώνουν την εκτίµηση µας αυτή, η οποία επισηµάνθηκε στην 33η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Νεοκυπριακου Συνδέσµου η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 5.4.2008 στην Λευκωσία.
Με σεµνότητα µπορούµε να πούµε ότι νοιώθουµε δικαιωµένοι από την πιο πάνω διαπίστωση. Από
την ίδρυση του ο Νεοκυπριακος Σύνδεσµος αµέσως µετά τα τραγικά γεγονότα για την χώρα µας και
τον λαό της (το πραξικόπηµα και την τουρκική επιβολή) έθετε τους ακόλουθους στόχους.
♦ Ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, και της Κρατικής Οντότητας της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
♦ Συνεργασία όλων των εθνοτικών οµάδων της Κύπρου µε σεβασµό της εθνικής καταγωγής
του κάθε ενός, στα πλαίσια της πολίτικης κοινής µας ταυτότητας, αυτής του πολίτη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
♦ Κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των Κυπρίων.
♦ Συµβολή στην λύση του Κυπριακού και στην επανένωση της Κύπρου.
Πολύ περισσότερο όµως τώρα µπορούµε να ελπίζουµε ξανά και αυτό κινητοποιεί όλες τις δυνάµεις
του λαού µας οι οποίες έχουν αυτό το όραµα, να δυναµώσουµε την προσπάθεια µας για να το
κάνουµε πραγµατικότητα.
Παράλληλα µε τις ενέργειες της προεδρίας σηµαντική είναι η συµβολή της κοινωνίας των πολιτών και
του κάθε πολίτη ξεχωριστά. 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 Τουρκοκυπριακή κοινότητα µε τον αµοιβαίο σεβασµό της
διαφορετικότητας. κτίζοντας στα κοινά µας συµφέροντα. Στην επιθυµία µας να ζήσουµε σε συνθήκες
ασφάλειας σε µια ευηµερούσα δηµοκρατική κοινωνία και να οικοδοµούµε εµείς οι ίδιοι οι Κύπριοι
ειρηνικά το µέλλον µας για όλους τους Κυπρίους και για τις γενεές των Κυπρίων που έρχονται. Να
καταστήσουµε την χώρα µας πρότυπο πολυπολιτισµικής κοινωνίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Για το Νεοκυπριακό Σύνδεσµο
Χρίστος Νεοκλέους
9. 4. 2008.

