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ΕΛ.ΚΥΘΡΕΑ:Κάθεμορφή 

αγώνα για επιστροφή 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κυθρέα οργανώνει μεθαύ

ριο Κυριακή aντικατοχική πορεία προς το 

οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς, που στόχο 

έχει την διατήρηση της μνήμης της σκλα

βωμένης Κυθρέας και εντατικοποίηση του 

αγώνα για επιστροφή. 

Αυτή θα είναι η δεύτερη aντικατοχική 

πορεία (η πρώτη έγινε το 1983),όπως ανα

φέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 

που δόθηκε χτες στη Λευκωσία για τον 

σκοπό αυτό. 

Αναφέρθηκε ακόμη ότι το σωματείο 

''Ελεύθερη Κυθρέα», δεν θ' αφήσει μορφή 

λαϊκής κινητοποίησης που δεν θα την αξιο

ποιήσει, όπως οι λαϊκές πορείες, οι ημερή

σιες και νυκτερινές καθιστικές εκδηλώ

σεις, οι απεργίες πείνας, οι διεθνείς 

καταγγελίες και άλλοι τρόποι αγώνα. 

Της πορείας θα προηγηθούν λειτουργία 

στην Παλλουριώτισσα, χαιρετισμοί από τα 

κόμματα, ομιλία του προέδρου της Δημο

κρατίας και έγκριση ψηφίσματος. 

ΝΕΑ. Παρασκευή 31 ΟκτωΒρίου 1986 

ΑΝτιΚΑΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» 

Το σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» οργά

νωσε χθες δημοσιογραφική διάσκεψη ενό

ψει της αντικατοχικής πορείας που οργα

νώνει μεθαύριο Κυριακή. Πριν την πορεία 

θα τελεσθεί η Θεία Λειτουογία στον ιερό 

ναό Ευαγγελίστριας παλουριώτισσας και 

θα αναπεμφθεί δέηση για ανεύρεση των 

αγνοουμένων. Της λειτουργίας θα προστεί 

ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. 

Μιλώντας κατά τη διάσκεψη, ο πρόεδρος 

του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» κ. 

Πέτσας είπε ότι αφετηρία της πορείας θα 

είναι η εκκλησία Ευαγγελίστριας στην 

Παλουριώτισσα και τέρμα το οδόφραγμα 

της Μιας Μηλιάς. Στην πορεία θα παρευρε

θεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος της Δημο

κρατίας κ. Κυπριανού. 

Όπως είπε ο κ. Πετσας σκοπός της 

πορείας είναι να αντιληφθούν όλοι πως 

αμετάθετος σκοπός του αγώνα μας είναι η 

αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων 

από την Κύπρο καθώς επίσης και η αποχώ

ρηση των εποίκων. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ. Παρασκευή 31 ΟκτωΒρίου 

1986 

ΤΗΝ KYPIAKH Η ΑΝτιΚΑΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Ο προσφυγικός κόσμος 

εντατικοποιεί τον 

αγώνα για επιστροφή 

Με αφετηρία την εκκλησία Ευαγγελί

στριας Παλουριώτισσας και τtρμα το οδό

φραγμα Μιας Μηλιάς, πραγματοποιείται 

την Κυριακή η 2η aντικατοχική πορεία που 

οργανώνει το Σωματείο «Ελεύθερη 

Κυθρtα». 

Όπως επεσήμανε σε χθεσινή διάσκεψη 

τύπου ο Γενικός Γραμματtας του Δρ. 

Πtτρος Στυλιανού, η διοργάνωση της 

πορείας τοποθετείται μtσα στα πλαfσια της 

προσπάθειας που tχει εξαγγελθεί και στα

διακά υλοποιείται για αναθάθμιση και εντα

τικοποίηση του αγώνα του προσφυγικού 

δυναμικού για επιστροφή στις πατρογονι

κtς του ρίζες και παροχή γενικότερα μιας 

λύσης στο κυπριακό πρόθλημα, που να 

εντάσσεται στις αποφάσεις και τα ψηφί

σματα του ΟΗΕ. 

Εξάλλου ο Πρόεδρος του .. σωματείου κ. 
Χρ. Πtτσας αναφερε απ6, την πλευρά του 

ότι: 

• Της πορείας θά ΙΊροηyηθεί λειτουργία 

και σrη συνέχεια οiηση για την ανεύρεση 

των αyνοουμενων και θα προστεί ο Αρχιε-
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πίσκοπος Χρυσόστομος. Στην πορεία θα 

παρευρεθεί και θα μιλήσει ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού. 

"Έχουμε πλήρη πεποίθηση- πρόσθεσε ο 

κ. Πέτσας - πως η πορεία μας θα καλύψει 
τους πιο κάτω στόχους: 

., Θα δείξουμε σε ντόπιους και ξένους πως 
αμετάτρεπτος σκοπός μας είναι η αποχώ

ρηση των Τούρκικων κατοχικών στρατεu

ΙJάτων και όλων των εποίκων της Α νατολίας 
από την κατειλημμένη Κύπρο και η άμεση 

επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπί

τια και τις περιουσίες τους σε απόλυτη 

ασφάλεια. 

" Ν' αντιληφθούν οι σι1νοικοί μας Τοuριω
κύπριοι πως πρέπει να εγκαταλείψουν όλα 

που ανήκουν στους Ελληνοκύπριοuς στο 

κατειλημμένο τμήμα της Κύπρου, σπίτια 

και περιουσίες, εργοστάσια και ξΕ:vοδο

χεία, σχολεία και εκκλησίες και αρχαιολογι

κούς χιίιρους και να ρθουν στην ελεύθερη 

περιοχή της Κύπρου και να καταλάΒουν 

άθικτες τις δικές τους ιδιοκτησίες που 

νόμιμα τους ανήιωυν. 

"' Να δείξουμε σ' όλο τον έξω κόσμο τη 
/iεγάλη αδικία rroυ μας έκαμαν οι Τούρκοι 

με την εισ6ολι] και κατοχή στην Κύπρο μας 

τσv Ιούλιο του 1974 κατά παράΒαση αρχ.!i>ν 
και ηθικών αΕ;ιών και καταπάτηση του Κατα
στατικού Χάρτη των Ηνωμενων Εθvώιι και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

r. Να δείξουμε σε φίλους και εταίρους που 

καμώνονται πως ενδιαφέρονται δι}Θεν για 

δίκαιη ρύθμιση του Κυπριακού πως δεν θα 

υποκύψουμε σε νόθες και απαράδεκτες 

λύσεις, λύσεις που οδηγούν σε εθνική 

αυτοκτονία, λύσεις που υποΒοηθούν τα 

καταχθόνια σχέδια των Τούρκων για κατά
ληψη και τουρκοποίnση της Κύποου μας. 

Λύσεις που aπεμπολούν τα δίκαια μας και 

μεταΒιΒάζουν τα δικαιώματά μας, λύσεις 

που εξυπηρετούν τον τούρκικο επεκτατι

σμό. 

"' Να δείξουμε σ' όλη την ανθρωπότητα και 
ιδιαίτερα στους aξιωματούχους του ΟΗΕ 

και του ΣυμΒουλίου Ασφαλείας πως πλαί

σια σχεδίου λύσεως του Κυπριακού σαν 

εκείνο που υπέΒαλε ο Γενικός Γραiιματέας_ 
rου ΟΗΕ, κ. Κουεγιάρ στις δυο πλευρές 

που ενσωματώνει πλήρως τις τουρκικές 

θέσεις και αγνοεί τελείως τις θέσεις της 

Ελληνικής πλευράς, τέτοια σχέδια λέγω για 

τον προσφυγικό κόσμο της Περιοχής 

Κυθρέας είναι απαράδεκτα και απορρι

πτέα. 

Στην πορεία θα παρευρεθούν και θα 

μιλήσουν εκπρόσωποι κομμάτων, καθώς 

και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας 

του Σωματείου. 

Στο τέρμα της πορείας θα δοθεί ψήφισμα 

στον υπεύθυνο αξιωματικό του φυλακίου 

της Ειρηνευτικής Δυνάμεως με την παρά

κληση να σταλεί στο Γενικό Γραμματέα του 

ΟΗΕ κ. Πέρεζ Ντε Κουεγιάρ. Παρόμοια 

ψηφίσματα θα σταλούν στον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, στον Πρωθυ

πουργό της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Αναπλη

ρωτή Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, και στα 

πέντε μόνιμα μέλη του ΣυμΒουλίου Ασφα

λείας μέC'.ύ των ΠρεσΒειών τους στην 

Κύπρο. 

Ο Δρ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

Α ναφερόμενος εξάλλου ο Δρ. Πέτρος 

Στυλιανού στις προσπάθεις για αναΒάθ

μιση και εντατικοποίηση του αγώνα του 

προσφυγικού δυναμικού με μαζικές κινη

τοποιήσεις εξέφρασε την πεποίθησή του 

πως ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. 

Λαι πρόσθεσε. Αμtσως μετά το Γ' παγ

κύπριο συνtδριο του σωματείου Ελεύθερη 

Κιιθρtα, οργανώσαμε στις 14/8/86- με την 
ευκαιρία της_ 12ης χρονιάς από την τουρ

κική εισΒολή - την πρώτη aντικατοχική 

πορεία προς το οδόφραγμα του Λήδρα 

Πάλας, μαζί με ολονύκτια καθιστική εκδή

λωση. Πρόσθετα στήσαμε τους πυρήνες 

τοπικών επιτροπών σε είκοσι προσφυγι

κούς συνοικισμόύς και οργανώσαμε επαρ-
_χιακtς επιτροπtς του σωματείου στη 

Λεμεσό και στην Πάφο μ' tνα Βασικό στόχο: 

τ_ην παp'!X!J._TfJS δυνατότ!]_τ~_'!'!JJ_JΙ.ετοκής 
σ' tνα αντικατοχικό μαζικό κiνημα και του 

τελευταίου προσφυγικού δυναμικού της 

περιοχής μας. Πρόσθετα θtσαμε ·από 
φtτος σε νtα οργανωτική υποδομή τα ετή

σια μνημόσυνα των σφαγιασθtντων και 

πεσόντων κατοίκων της περιοχής 

Κυθρtας. 

Στα ίδια ακριΒώς πλαiσια επαναφtραμε 



πάνω σε εη'ιηιι:ιι Β!'!«JΙη πιv 

πορεία προς HJ οi'ίόφραγμ(J της' 711iιαι:;· 

Μηλιάς που rπ~, 

1983. 

Παράλληλα ζητψπιμε αrι' όλtJ Η1 πpoa· 

φυγικά σωματεία να ουντονίαοιφe π.; 

στηριότητές μας επσνσφt.pον1Ί:Jς έται o·rrJ!-' 
επικαιρότητα ένι::ι πολιί πι:ιλιδ κiτ• 

στόχο των προσφυγικών σωμιπεfωγ, ένα 

οραματισμό που σε κάποια • πpωη::κρχικιj 
έστω κατάσ1αση • πρωτοπαρουσιr.!ι<πψ•~~ 

στα 1980, για να σιγήσει όμως ιύcπερο aπό 
μερικούς μήνες κtιιrωων κοινών ηκ-•ηπη·•· 

ριοτήτων. 

Το Σωματείο ΕλειΊθερη Κιιθρέα δε Θ' σφι],. 

σει μορφή λαίΊrής κινητοποίηαης ποι; δε θα 
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πf,Ίω.tοιψ:ιει: με λαϊκές πορείες, ημε

;'Ι!}(JΆεpινtς καθιστικές εκδηλώ

σεις, με (~πιφι•iες πείνας, με διεθνείς 

.rω'! σι;Αήσεων και των άλλων 

IJlH επιδιώξουμε να προωθή

ππ:;vίερο αίτημα του λαού μας για 

i'iιιr:αίωση. 

Κ κι,: cπη•ιι πρcιοπάθειά μας αυτή δε θα φει

eιθcι{ψε θ ι; αιών κσι κόπων και- για να θυμη-

μια ι7)(εηκή φράση του αείμνηστου 

σp;ιrιειflσκόποιι Μακαρίου «δε θα 

δ6Jσι:ηJμε vιιαταyμό στα Βλέφαρά μας ίσαμε 

~ιι::ι δούμε τηv ι:ιιδικiα να αίρεται και τους 

ατωχειώl'ίειι:; αυτούς στόχους να καταξιώ-

Ελευθεροτυπία 
Γlαρασκευή 31 Οκτωβρίου 1986 


