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Για τον προσφυγικό κόσμο της περιοχής

ημερήσιες και νυκτερινές καθιστικές εκδη

Κυθρέας εiνα; απαράδεκτα και απορριπτέα

λώσεις, με απεργίες πείνας, με διεθνείς

πλαίσια σχεδίnυ λύσεως του Κuπριακο(ι

καταγγελίες των συλήσεων και των άλλων

σαν εκείνο που υπέβαλε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ κ.

ωμοτήτων,

Κουεγιάρ στις δυο πλευρές που ενσωμα·,

σουμε το πανίερο αίτημα του λαού μας για

τώνει πλήρως τις τουρκικές θέσεις

λευτεριά και δικαίωση.

κω

αγνοεί τελείως ης θέσεις της Ελληνικής
πλευράς.

θα

επιδιώξουμε

να

προωθή

Και στην προσπάθειά μας αυτή δε θα φει
σθούμε θυσιών και κόπων και- για να θυμη

Αυτά τόνισε, μεταξίι άλλων, ο Πρόεδρος

θούμε μια σχετική φράση του αείμνηστου

του Σωματείου "Ελεύθερη Κυθρέα» κ. Χρι

αρχιεπισκόπου

Μακαρίου

στόδουλος Πέτσας, μιλώντας σε χθεσιν!'J

μυσταγμό

βλέφαρά

δημοσιογραφική διάσκεψη με την ευκαιρία

δούμε την αδικία να αίρεται και τους στοι

της δεύτερης πορείας προς την Κυθρέα,

χειώδεις αυτούς στόχους να καταξιώνον

που

ται>>.

οργανιiJνει

το

Σωματείο

μεθαύριο

Κυριακή.

στα

-

δε

μας

δώσαμε
ίσαμε

να

Παρόντες στη διάσκεψη ήταν και ο Αντι

Μιλώντας κατά τη διάσκεψη ο Γ.Γ. της

πρόεδρος

του

Σωματείου

κ.

Κλείτος

<<Ελεύθερης Κυθρέας» Δρ. Πέτρος Στυλια

Σuμεωνίδης και η Βοηθός r·εvικός ΓραμιJα

νού είπε και τα εξής:-

τέας κ. Ελλίτσσ Στuλιανίδοu.

<<Το σωματείο Ελεύθερη Κuθρέα δεν θα

αφήσει μορφή λαϊκής κινητοποίησης που
δε θα την αξιοποιήσει: με λαϊκές πορείες,
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Πραγματοποιείται
Αντικατοχική

πορεία

η

δοUεί σε αξιωμαω~:ό των Ην. Εθνών στα

την σκλαβω

φυλάκια προς τη Μια Μηλιά, όπου θα φθά

σήμερα
προς

το

πρωϊ

σει η πορεία από την εκκλησία.

μένη κωμόπολη της Κuθρέας.
Οι κάτοικοι της κωμόπολης θα συγκεν

Στο μεταξύ, ανακοίνωση του Προσφυγι

τρωθούν στις 8.30π.μ. στον ιερό ναό Πανα

κού Σωματείου «Ελειjθερο Μόρφου» τονί

γίας Παλλουριώτισσας για τη θεία λειτοuρ··

ζει ότι:

γία.

Θα

<<Με την ειικαιρία αυτή το Σωματείο μας
ακολουθήσει

συγκέντρωση

στην

επαναλαμβάνει την ανάγκη σε αντικατο

Πλατεία της εκκλησίας όπου θα γίνουν ομι

χικr'j ενότητα και δράση, ιδιαίτερα μέσω

λίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και

ενός ενιαίου Παμπροσφυγικού Μετώπου

εκπροσώπους των Κομμάτων.

σωτηρίας και απελευθέρωσης».

Θα εγκριθεί σχετικό ψήφισμα rτου θα επι-
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