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Ομiλία του Γενικού Γραμματ~α του Κόμματος της ΕΔΕΚ και
Βουλευτή Τάκη Χατζηδημητρίου
περιοχής Κuθρέας
Σε συγκεντρώσεις σαν και αυτές, προ

arn πορεία
3.11. 91

κατοίκων

ματόπλεγμα απαραβίαστο.

σφύγων που έχουν στραμμένα τα μότια τους
Είμαστε ευχαριστnμένοι από τον τρόπο

στα κατεχόμενα σπίτια και χωρόφια μας και
έχουν τον βαθύ πόνο του ξεριζώματος μέσα
στnν καρδιό τους τα πολλό λόγια είναι όπρε

που αντιμετωπίζεται
κων,

n

Ντενκτός,

πα και περιπό.

n

παρουσία των εποί

προκλnτικn στόσn και οι ενέργειες του

n

κατοχn και οι απειλές τnς Άγκυ

ρας;

Αν αφnναμε ελεύθερο το συναίσθnμα
μας να εκδnλωθεί φορτισμένο μόλιστα από
τn συγκίνnσn των συναντnσεων, ο βουβός

Αν νaf, τότε δεν έχουμε να κόνουμε

πολλό. Θα πρέπει να δεχόμαστε αγόγγυστα
τn μοίρα μας και να υπακούουμε τυφλό σε

πόνος θα γινόταν δόκρυ.

εκείνους
Όμως κανένας λαός δεν λεφτερώθn
κε, ούτε

που

μας

θέλουν

υπερασπιστές

ακόμn τnς ίδιας τnς Τουρκίας.

με όκαρπn προσμονn ούτε με τον
Αν όχι είναι ανοικτός μπροστό μας ο

βουβό του πόνο, ούτε με τα δόκρυα του.

δρόμος
Αν πρώτα δεν πόρουμε τnν απόφασn

όπως το

τnς

πόλnς

διδόσκει

n

και

του

ιστορία και

καθnκοντος,

n

καθnμερι

να παλαfψουμε με όλες μας τις δυνόμεις,

νn πραγματικότnτα όλων όσων αγωνίζονται

όλα είναι περιπό και διαπιστώσεις και εξαγ

για λευτεριό.

γελίες και συγκινnτικοί λόγοι και τα ερωτnμα
τικό είναι μπροστό μας. Είμαστε ευχαριστn

μένοι με τnν κατόστασn τnς αδιαφορίας που

πορεία πόλnς, διεκδίκnσnς και αγώνα.

επικρατεί γύρω μας;
Είμαστε

Η απόφασn είναι δικr'Ί μας. Κόποτε από

κόπου θα πρέπει να αρχίσει μια αντfστροφn

ευχαριστnμένοι

που

το

Κυ

πριακό δεν συζnτείται στn Γενικn Συνέλευσn

Και οι συνόξεις σαν και αυτn μπορούν

να αποτελέσουν μιαν απαρχn για ουσιαστικό
αγώνα επιστροφnς στα σπίτια μας, στnν κα

του Ο.Η.Ε.;

τεχόμενn σnμερα γn μας, στnν Κυθρέα.

Είμαστε ευχαριστnμένοι που όχι μόνο
ξένοι αλλό και δικοί μας όνθρωποι υποστnρί
ζουν ότι το Κουβετιαvό όρο και
δεν

είναι

υπεύθυνn

για

όσα

n

Τουρκία

έγιναν

στnv

Κύπρο;
Είμαστε ευχαριστnμένοι που οι λαϊκές
εκδnλώσεις θεωρούνται περιπές και το συρ-

Η τύχn μας είναι πρώτα απ' όλα στα
δικό μας χέρια.
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Ομιλία του Προέδρου της ΓJΕΠ

arnv Sn

Αντικατοχική

πορεία τnς Kuθpaiaς και των περιχώρων Χρίσrοu Αρτεμίοu

Με δεδομένα

νας τπς σωτπρίας τπς πατρίδας.

Τπν ΤουρκικrΊ αδιαλαξία

Διαπιστώνεται βούλπσπ για λύσπ από

Τον Τουρκικό επεκτατισμό.

τα Η.Ε. ιδιαίτερπς σπουδαιότπτας π εμπλοκrΊ
του
Το Μεγαλοϊδεαλισμό τπς Άγκυρας για

Συμβουλίου

Ασφαλείας,

και

των

δυο

Υπερδυνόμεων και ουσιαστικό των Η.Π.Α. τπς

ανασύστασπ με όλλο σχrΊμα τπς Οθωμανι

Ε.Ο.Κ.

κrΊς Αυτοκρατορίας μέσω των μικρών Τουρκι

δυνατότπτα να ασκrΊσουν πιέσεις στπν Τουρ

κών Πατρίδων

κία.

-

γεγονότα που για αρκετό

χρόνια θα μας καταδυναστεύουν. Πθεται σrΊ

-

και τπς Κοινοπολιτείας, που έχουν τπν

Γι' αυτό συνέχεια θα επαγρυπνούμε,

μερα από τον Κυπριακό λαό το ερώτπμα: Με

Πρέπει

βέβαια δυσμενrΊ δεδομένα υπόρχουν δυνα

τότπτες λύσπς:

n

όπως μερικοί αρέσκονται

να λένε κλεισίματος του Κυπριακού: και οφεί
λουμε να πούμε τα πρόγμαrα με το όνομα

τους: Η κυοφορία βρίσκεται εν εξελίξει. Ανα

διεθνές δίκαιο, τπν διασφόλισπ των Ανθρωπί
νων Δικαιωμότων, και τα ψπφίσματα των Η.Ε.

Απαραίτπτες προϋποθέσεις διεξαγωγrΊς του
αγώνα μας και γι' αυτό απαιτείται: είναι ανα

μένεται τοκετός. Ίδωμεν.

γκαιότπτα,
Αλοίμονο εαν εκλείψουν οι ελπίδες

ιδιαίτερα

στπ

σπμερινrΊ

να ενπμερώνουμε, γα πείθου

με, και να απαιτούμε λύσπ σύμφωνα με το

εποχrΊ

-

που

-

τπν

είπαν εποχrΊ του σύνδρομου τπς Ιεριχούς.
Τπς εποχrΊς τπς κατόρρευσπς των τειχών.

εθνικού

π

διαφύλαξπ

Συμβουλίου, οι

του

θεσμού

του

συναιτικές αποφό

σεις και για μας τους πρόσφυγες π εμμονrΊ
όλων στις αποφόσεις του Εθνικού Συμβου
λίου το Γενόρπ του

Με το τέλος του ψυχρού πολέμου έπε

1989.

Είμαι υποχρεωμένος να τονίσω:

σαν τα τείχπ που χώριζαν τον κόσμο σ' ανα
Πως λύσπ που καταστρατπγεί το δικαί

τολrΊ και δύσπ. Τα τείχπ που χώριζαν τπν Ευρώππ.

Τείχπ

αντιπαρόθεσπς

μίσους

ωμα επιστροφrΊς όλων των προσφύγων στις

έχθρας

πολεμικrΊς σ' ανατολn

και

δύσπ σε βορρό- και- νότο σ' όλες τις ππεί
ρους το ένα μετό το όλλο καταρρέει. θα κα

πατρογονικές τους εστίες aσεβεί προς τις
αρχές τπς Ελευθερίες

-

τπς δικαιοσύνπς και

των ανθρωπίνων δικαιωμότων.

ταρρεύσει οπωσδrΊποτε και το τελευταίο τεί

Είμεθα παρόλλnλα υποχρεωμένοι να

χος που απέμεινε στπν Ευρώππ. Το τείχος του

τονίσουμε πως θα ζrΊσουμε αρμονικό, χωρίς

μίσους- και του διαμελισμού τις μικρrΊς μας

διακρίσεις, με τους συμπατριώτες μας Τουρ

Πατρίδας.
Οφείλουμε να είμεθα

κοκύπριους. Με γνώμονα τπν ευλαβικrΊ προ
αισιόδοξοι έχο

ντας πόντοτε όμως δεδομένο πως εόν χρεια

στεί θα δοθεί ο υπερπόντων αγώνας. Ο αγώ-

σrΊλωσπ στον πλουραλισμό

τία

-

και τπν ΑλrΊθεια.

-

τπν Δπμοκρα

