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Ομiλία του Γενικού Γραμματ~α του Κόμματος της ΕΔΕΚ και 

Βουλευτή Τάκη Χατζηδημητρίου arn πορεία κατοίκων 
περιοχής Κuθρέας 3.11. 91 

Σε συγκεντρώσεις σαν και αυτές, προ

σφύγων που έχουν στραμμένα τα μότια τους 

στα κατεχόμενα σπίτια και χωρόφια μας και 

έχουν τον βαθύ πόνο του ξεριζώματος μέσα 

στnν καρδιό τους τα πολλό λόγια είναι όπρε

πα και περιπό. 

Αν αφnναμε ελεύθερο το συναίσθnμα 

μας να εκδnλωθεί φορτισμένο μόλιστα από 

τn συγκίνnσn των συναντnσεων, ο βουβός 

πόνος θα γινόταν δόκρυ. 

Όμως κανένας λαός δεν λεφτερώθn

κε, ούτε με όκαρπn προσμονn ούτε με τον 

βουβό του πόνο, ούτε με τα δόκρυα του. 

Αν πρώτα δεν πόρουμε τnν απόφασn 

να παλαfψουμε με όλες μας τις δυνόμεις, 

όλα είναι περιπό και διαπιστώσεις και εξαγ

γελίες και συγκινnτικοί λόγοι και τα ερωτnμα

τικό είναι μπροστό μας. Είμαστε ευχαριστn

μένοι με τnν κατόστασn τnς αδιαφορίας που 

επικρατεί γύρω μας; 

Είμαστε ευχαριστnμένοι που το Κυ

πριακό δεν συζnτείται στn Γενικn Συνέλευσn 

του Ο.Η.Ε.; 

Είμαστε ευχαριστnμένοι που όχι μόνο 

ξένοι αλλό και δικοί μας όνθρωποι υποστnρί

ζουν ότι το Κουβετιαvό όρο και n Τουρκία 
δεν είναι υπεύθυνn για όσα έγιναν στnv 

Κύπρο; 

Είμαστε ευχαριστnμένοι που οι λαϊκές 

εκδnλώσεις θεωρούνται περιπές και το συρ-

ματόπλεγμα απαραβίαστο. 

Είμαστε ευχαριστnμένοι από τον τρόπο 

που αντιμετωπίζεται n παρουσία των εποί
κων, n προκλnτικn στόσn και οι ενέργειες του 
Ντενκτός, n κατοχn και οι απειλές τnς Άγκυ
ρας; 

Αν νaf, τότε δεν έχουμε να κόνουμε 

πολλό. Θα πρέπει να δεχόμαστε αγόγγυστα 

τn μοίρα μας και να υπακούουμε τυφλό σε 

εκείνους που μας θέλουν υπερασπιστές 

ακόμn τnς ίδιας τnς Τουρκίας. 

Αν όχι είναι ανοικτός μπροστό μας ο 

δρόμος τnς πόλnς και του καθnκοντος, 

όπως το διδόσκει n ιστορία και n καθnμερι
νn πραγματικότnτα όλων όσων αγωνίζονται 

για λευτεριό. 

Η απόφασn είναι δικr'Ί μας. Κόποτε από 

κόπου θα πρέπει να αρχίσει μια αντfστροφn 

πορεία πόλnς, διεκδίκnσnς και αγώνα. 

Και οι συνόξεις σαν και αυτn μπορούν 

να αποτελέσουν μιαν απαρχn για ουσιαστικό 

αγώνα επιστροφnς στα σπίτια μας, στnν κα

τεχόμενn σnμερα γn μας, στnν Κυθρέα. 

Η τύχn μας είναι πρώτα απ' όλα στα 

δικό μας χέρια. 




