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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-


