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Χαιρετισμός  

από Τάκη Χατζηδημητρίου 

Ζούμε στη μεγαλύτερη καμπή της ιστορικής πορείας του νησιού. Όλα έχουν συμβεί 

και  φτάνουμε στο τέλος του χρόνου. 

Υπάρχει ένα παρελθόν που το ξέρουμε καλά. 

Και υπάρχει ένα άγνωστο μέλλον που δε θα είναι ούτε συνέχεια, ούτε επανάληψη αυτού του 

παρελθόντος. Και αυτό το ξέρουμε καλά. 

Και  υπάρχει το δίλημμα: Θα θελήσουμε να οδηγήσουμε αυτό το δύσκολο μέλλον προς μια 

νέα εποχή για την Κύπρο ή θα το αφήσουμε να κυλήσει από μόνο του μέσα σε ένα 

παρατεταμένο αδιέξοδο; 

Αν επιλέγαμε τη λύση, θα είχαμε ψηφίσει «Ναι» το 2004, ή το αργότερο, θα είχαμε 

συμφωνήσει με τις προτάσεις του ΓΓ στο Γκράν Μοντανά. Αλλά και πάλι η ιστορία μας 

φέρνεται γενναιόδωρα και μας έδωσε νέα ευκαιρία. Ήρθε ο Ακιντζί και μας πρόσφερε την 

αποδοχή των προτάσεων του Γκουτέρες. Όμως δεν αρπάξαμε την ευκαιρία. Την αφήσαμε να 

χρονίσει για να σαπίσει μέσα στο βάλτο του Κυπριακού. 

Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του προβλήματος δείχνει να έχουμε προσαρμοστεί στην 

άρνηση ανάληψης ευθύνης και στην παθητική παρακολούθηση του χρόνου. Μια τακτική 

που μόνο μια ερμηνεία επιδέχεται: Την αποδοχή της διαίρεσης, τη σταδιακή εδραίωση των 

τετελεσμένων της κατοχής, την παγιοποίηση της διχοτόμησης, με τελική κατάληξη τα δυο 

κράτη και τότε αυτή να παρουσιαστεί ως αναπόφευκτη εξέλιξη. Πολιτική όχι τυχαία αλλά 

επιλογή όσων επενδύουν στο διαχωρισμό, στο φυλετικό μίσος, στη συνεχή αντιπαράθεση. 

Τώρα με την πολιτική των απόλυτων θέσεων και των αδιεξόδων πάνε να ολοκληρώσουν 

αυτό που άρχισε το 1974, με το πραξικόπημα και την εισβολή. 

Και τι σημάνει μισή Κύπρος; Το λογαριάσαμε; Το σίγουρο είναι ότι μισή Κύπρος σημαίνει 

καμία Κύπρος, για όλους μας, για ΕΚ και ΤΚ. Δε θα είναι η Κύπρος του λαού της Κύπρου, αλλά 

των πατριδοκάπηλων, των τυχοδιωκτών και των κερδοσκόπων του βορρά και του νότου. 

Εκείνο που χρειάζεται ο τόπος αυτή την περίοδο είναι φωνές αλήθειας, ειλικρίνειας και 

προοπτικής. Φωνές ανθρώπων που έβγαλαν τα συμπεράσματά τους από το παρελθόν, αλλά 

έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο μέλλον. 

Να πουν το πρώτο, το πιο απλό, ότι σε αυτό το νησί ζούμε και είμαστε εξίσου πατριώτες 

όλοι, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι. Όλοι μαζί 



μοιραζόμαστε το χώμα, τον αέρα, τη θάλασσα και την εξουσία. Όλοι κρατούμε από ένα 

κόμματι αυτής της πατρίδας. Όλοι κάτι πρέπει να δώσουμε και να πάρουμε στα πλαίσια της 

κοινής πατρίδας, του κοινού μέλλοντος 

Ένας συμβιβασμός μας περιμένει ως μόνη προϋπόθεση για συνεννόηση και συνεργασία 

μεταξύ μας και, αν το μπορέσουμε, για εμπιστοσύνη και αλληλοκατανόηση. Και μεταξύ μας 

και με τις χώρες της περιοχής, της Τουρκίας συμπεριλαμβανόμενης. 

Ποια θα είναι η λύση το ξέρουμε καλά. Τη συζητήσαμε μεταξύ μας χρόνια και χρόνια, τη 

ζήσαμε μέσα σε οδυνηρή πραγματικότητα. Ήρθε ο Γκουτέρες, ο ΓΓ γραμματέας του ΟΗΕ και 

μας έδωσε τις απαντήσεις και εκεί που μας πονούσε περισσότερο. Και όλοι γνωρίζουμε ότι 

με όσα στο μεταξύ συμφωνήθηκαν φτάσαμε πολύ κοντά στη λύση. Γιατί την 

εγκαταλείπουμε; Και προς τι; 

Γι’ αυτή τη λύση θα επιμένουμε και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να μαχόμαστε 

ενάντια σε κάθε αντιξοότητα. Έχουμε την πίστη και την πεποίθηση ότι μπορούμε να 

επανενώσουμε το νησί, να δώσουμε νέα ευκαιρία στο λαό μας, στο σύνολο του κυπριακού 

λαού για  μια νέα αρχή, μια νέα ευκαιρία στην ιστορία. 

Οι δυνάμεις υπάρχουν και είναι εκείνες που όλα αυτά τα δίσεκτα χρόνια, πεισματικά και 

αθόρυβα, παραγνωρισμένες από τις επίσημες αρχές, πέτυχαν να διατηρήσουν γέφυρες 

επαφής. Είναι οι δυνάμεις που πάλεψαν όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα σε αντίξοες 

συνθήκες για να στηρίξουν την πορεία της λύσης, που αγωνίστηκαν για το άνοιγμα των 

οδοφραγμάτων, που πίστεψαν στην επικοινωνία. Είναι οι δυνάμεις που οικοδομούν το κοινό 

μέτωπο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Οι δυνάμεις που στάθηκαν αντιμέτωπες με το 

φασισμό, που καταπολεμήθηκαν αλλά άντεξαν και συνεχίζουν να μάχονται, οι δυνάμεις που 

χαρακτηρίστηκαν από τους πατριδοκάπηλους προδοτικές και οι φορείς τους προδότες. Είναι 

οι δυνάμεις της πρωτοπορίας, της αλλαγής, του σοσιαλισμού. Όλοι εμείς, μαζί και με όλους 

όσους συμμετέχουν σε ένα πλατύτερο μέτωπο, στον κοινό αγώνα για τη διάσωση της 

πατρίδας. Για μας το μέλλον είναι φανερό, θα έχουμε είτε λύση είτε κρίση. Είναι γι’ αυτό που 

αγωνιούμε. Σήμερα, από αυτή την αίθουσα εκπέμπουμε μήνυμα αγωνίας, αλλά και πίστης 

στην ενότητα του τόπου και του λαού. 

Να είστε βέβαιοι ότι η κρίσιμη ώρα θα έρθει και τότε, όπως παλαιοτέρα, οι ένοχοι θα 

εξαφανιστούν, ενώ εμείς, ασκημένοι από όλες τις προηγούμενες εμπειρίες μας, θα είμαστε 

έτοιμοι και θα είμαστε εκεί παρόντες και πολλοί, για ν’ ανοίξουμε τους δρόμους του 

μέλλοντος, της ενότητας και της ειρήνης. 

 


