Ρώμη, 25 – 30 Ιουνίου 2017
24η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο.
Κεντρικό θέμα: «Η Χριστιανική διάσταση της παγκόσμιας κρίσης και τρόποι

αντιμετώπισής της»
Ψήφισμα για το Κυπριακό ζήτημα

Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας ,
συνελθούσα στην 24η ετήσια σύνοδό της, στη Ρώμη, από 25 ως 30 Ιουνίου 2017,

Υπενθυμίζοντας τη συνεχιζόμενη για 43 χρόνια κατοχή εδαφών της Κυπριακής
Δημοκρατίας από την Τουρκία, κατά παράβαση των αρχών του ευρωπαϊκού και διεθνούς
δικαίου, ιδιαίτερα δε των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, καθώς και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού,

Υπενθυμίζοντας περαιτέρω τα προηγούμενα Ψηφίσματά της, με τα οποία καταδικάζει τη
στέρηση των θρησκευτικών και λατρευτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των
εγκλωβισμένων και προσφύγων Ελληνοκυπρίων, καθώς και την καταστροφή της
πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της
Κύπρου,

Τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα εισβολής και
συνεχιζόμενης κατοχής,
Ομόφωνα:
1. Επαναβεβαιώνει τη στήριξη και συμπαράστασή της προς τον αγώνα του Κυπριακού
λαού για επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος, βάσει των
σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Προσβλέπει στην ευόδωση της παρούσας φάσης των συνομιλιών για συνολική
επίλυση του Κυπριακού.

3. Καλεί την Τουρκία να τερματίσει την κατοχή και τον εποικισμό, καθώς και να
αποκαταστήσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες
ολόκληρου του Κυπριακού λαού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση του
Κυπριακού, που θα αποκαθιστά την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα
της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλων
των Κυπρίων.
4. Καλεί επίσης την Τουρκία να σεβαστεί τους χώρους λατρείας και τα κοιμητήρια της
Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να συμβάλει εποικοδομητικά στην αποκατάσταση
και συντήρησή τους, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες προς τον κατοχικό στρατό
προς αποτροπή της περαιτέρω βεβήλωσης και σύλησης της θρησκευτικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς στα υπό την κατοχή της Κυπριακά εδάφη.
5. Προσδοκεί ότι, στο περιεχόμενο της λύσης, θα διασφαλίζεται η ελευθερία της
θρησκευτικής συνείδησης και το δικαίωμα της λατρείας για όλους τους Κύπριους
πολίτες, ενώ παράλληλα θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποκατάσταση και διατήρηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στο
σύνολο της χώρας.
6. Απευθύνει έκκληση προς όλα τα Μέλη της Συνέλευσης και τη διεθνή κοινότητα όπως
συμβάλουν στις προσπάθειες για λύση, ασκώντας την επιρροή τους προς την Τουρκία
γι’ αυτό το σκοπό.

