
βάλλεται πριν και πάνω απ' όλα να διεκδι

κούμε τα δίκαια μας σταθερά και με πειστι

κότητα. Είναι γι· αυτόν ακριβώς το λόγc 

που δεν επιτρέπεται να δίνουμε έστω τη. 

εντύπωση στους ξένους και την Τουρκίc 

ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δεχθούμε 

εμείς οι ίδιοι απαράδεκτους συμβιβασμούς 

στα θέματα αρχής και ιδιαίτερα στα θέματα 

των στρατευμάτων, των εποίκων, των 

προσφύγων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της εφαρμογής ενός λειτουργήσιμου 

συνταγματικού συστήματος. 

Ιδιαίτερα σήμερα που συντελούνται 

κοσμοίστορικές εξελίξεις στα θέματα των 

σχέσεων μεταξύ των λαών και των ανθρω

πίνων δικαιωμάτων έχουμε υποχρέωση να 

συλλάβουμε τα μηνύματα των καιρών να 

αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό υπέρ της υπόθεσης μας τις εξελί

ξεις αυτές και να καταστήσουμε σαφές 

προς κάθε κατεύθυνση ότι παραμένουμε 

ακλόνητοι στις επάλξεις του αγώνα για 

λευτεριά και δικαίωση. Μόνο έτσι είναι 

δυνατό να αξιοποιηθεί σωστά το διεθνές 

κλίμα. Και είναι γι' αυτό το λόγο που επιμέ-
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νουμε ότι ιδεες και σχέδια τα οποία προ

νοούν περιορισμούς ανεπίτρεπτους στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και απαράδεκτους 

συμβιβασμούς σε ότι αφορά την τελική 

λύση του Κυπριακού πρέπει να απορρί

πτονται και να καταγγέλλονται διεθνώς. 

Είναι γι' αυτό που η διαδήλωση της απο

φασιστικότητας του λαού μας να μην 

δεχθεί και να μην προσυπογράψει τα κατο

χικά δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερη σημα

σία προσφέροντας τα σωστά μηνύματα 

προς την Τουρκία και όσους μπορούν να 

την επηρεάσουν. Χωρίς τη δική μας επιμο

νή, σταθερότητα και πειστική διεκδίκηση 

των δικαίων μας ούτε η Τουρκία και οι σύμ

μαχοι της θα συγκινηθούν, ούτε οι φίλοι 

μας θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και 

ούτε γενικά το διεθνές κλίμα είναι δυνατό 

να επενεργήσει θετικά για να λυθεί αυτό

ματα με τρόπο σωστό και δίκαιο τρόπο -το 

Κυπριακό". 

Λευκωσία, 19 Νοεμβρίου 1989. 

ΣΟΣΙΑΛΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΔΕΚ 

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Σ. Κ. 

ΕΔΕΚ Βουλευτή Τάκη Χατζηδημητρίοu 

σε εκδήλωση Κuθρεωτών για επιστροφή 

στα κατεχόμενα εδάφη μας. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Οι τόποι της καταγωγής μας, των σπιτιών 

μας, της ιστορίας μας και του πολιτισμού 

μας είναι κοντά μας. Κι όμως είναι απρόσι

τα. Οι δρόμοι της Κύπρου, οι δρόμοι της 

7ωτ'1c uαc: είνάι κλειστοί. 

Κι εδώ σε αυτή τη συγκέντρωση κατα

θέτουμε την Ο()γή και την αγανάκτηση μας 

για το άδικο. 

Οι Τούρκοι και οι σύμμαχοι τους μας κρα

τούνμακρuάμετηνδύναμητωνόπλων,με 

το θράσος της αυθαιρεσίας, με την ψυχρό

τητα του εγκληματία. 

Νομίζουν ότι η βαναυσότητα της βίας και 

ο χρόνος θα μας κάνουν να ξεχάσουμε. 

Νομίζουν ότι έτσι θα λιγοστέψουν μέσα 

μας τον πόθο του γυρισμού. 

ι"Ινακαλύn rουν και το περιτύλιγμα της 

λησμονιάς και εγκατάλειψης των σπιτιών 
μας. 

Το λέγουν τώρα μαζί με τους άλλους 

δυστυχώς και ο ίδιος ο Γενικός Γραμμα

τέας. Οροφή και ποσοστά προσφύγων που 

θα μπορούν να επιστρέψουν ενώ οι υπόλοι

ποι πρέπει να δώσουν τη γη και τα σπίτια 

τους. 

Χρυσώνουν την εγκατάλειψη της γης και 

της περιουσίας μας με προσφορές αποζη

μιώσεων. Μας λέγουν ότι η Άγκυρα και ο 

Ντενκτάς θα πρέπει να έχουν το μεγαλύ

τερο ποσοστό ιδιοκτησίας στα κατεχόμε

να. Γι' αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψουμε 

εθελοντικά τις περιουσίες μας. 

Πιστεύουν ότι μπορεί να θελήσουμε να 




