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κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου ΔΗΚΟ 

Το 1975 ο Κώστας Μόντnς μέτρnσε το μπόι μας, τnν αξιοπρέπειά μας κσι τn φιλο
πατρία μας. Μας «προκάλεσε» λέγοντας: «Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας 

τους έφερε n αγαπnμένn θάλασσα τnς Κερύνειας». Γι' αυτό και εύσχnμα «κατέ

φυγε, στον γέρο Πενταδάκτυλο και τον κάλεσε να ανασnκώσει τnν nλάτn του 
και να τους aποσείσει. Ουσιαστικά όμως, n nρόσκλnσn και πρόκλnσn του ποιnτn 
απευθύνετο στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Μας θύμισε να μnν ξεχνούμε το 

χρέος μας για Απελευθέρωσn. Η ευθύνn για τn συνεχιζόμενn κατοχn, διαίρεσn, 

εκτοπισμό, παράνομο εποικισμό, δnμογραφικn αλλαγn και τn σωρευτικn παρα
βίασn ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν βαραίνει τn θάλασσα και το βουνό, αλλά 
είναι ευθύνn τnς Τουρκίας. Η αντίδρασn και ο αγώνας παραμένει ως ευθύνn και 
καθnκον στους ώμους τnς nγεσίας και του λαού. 

Η Τουρκία παραβιάζει για 35 χρόνια τnν Οικουμενικn Διακnρυξn για τα ανθρώπι
να δικαιώματα που στις 10/12/2008 συμπλr\ρωσε 60 χρόνια ισχύος. Αποβλέπει 
μεθοδευμένα να πετύχει λύσn με τn συγκατάθεσn μας, που θα στnρίζεται στn 
διαφορετικότπτα θρnσκείας και γλώσσας και που θα καθιερώνει ένα ρατσιστικό 
σύστnμα συνετσιρισμού δύο δrlθεν λαών και κρατών. 

Ως απλός πολίτnς, στέλεχος πολιτικού κόμματος και Βουλευτnς τnς Κυπριακnς 

Δnμοκρατίας, θεωρώ απαράδεκτο να συγκατατεθούμε σε λύσπ που ουσιαστικά 
θα στnρίζεται n θα επιβεβαιώνει τα τετελεσμένα που καθιέρωσε και επιδιώκει n 
Τουρκία, που πολιτικά αλλά και νομικά ιαπό το ΕΔΑΔJ κρίθnκε και είναι ένοχn. 
Είναι μια χώρα υπόλογος έναντι του Διεθνούς Δικαίου και τnς πολιτισμένnς διε
θνούς κοινωνίας και δεν μπορεί να παραμένει στο απυρόβλnτο. 

Είναι γι' αυτό που το θράσος του ισχυρού οδr\γπσε τον κ. ταλάτ, πέρα από το 

ρατσιστικό σύστnμα που επιδιώκει για λύσn στnν Κύπρο, να προσπαθεί να εκμε
ταλλευτεί -και όχι τυχαία- τnν κατάστασn αναρχίας και βανδαλισμών στnν οποία 
περιnλθε n Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, για να αποδώσει τnν ευθύνn μπ λύσnς, 
δr\θεν, στα σχέδια τnς Ελλάδας! 

Όσο αδύναμοι και μικροί κι αν είμαστε, δεν υποτασσόμαστε στις καταστρεπτικές 
αξιώσεις τnς Τουρκίας. Χρειάζεται το αγωνιστικό φρόνnμα να παραμένει υψnλό 

και ολόρθο ώστε να διεκδικnσει λύσn που να διασφαλίζει χωρίς προβλnματα το 
μέλλον του τόπου και του λαού. Θυμίζω τι μας διδάσκει ο εθνικός μας ποιnτnς 
Διονύσιος Σολωμός: «Χαρές και πλούτn κι αν χαθούν και τα βασίλεια κι όλα, τίπο
τα δεν είναι αν στnτn μένει n ψυχn κι ολόρθn». 




