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ΕΝΟΤΗΤΑ
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σπίτια τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

στις διεκδικήσεις μας και την εuθύvη

σε ομιλία του προς τους πεζοπόρους υπο·

μαςναοδηγήσουμετοντόπομαςυε
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φής όλων των προσφύγων αποτελεί εθνική

δικαιοσύνης και ευτυχίας.

ανάγκη γιατί πρόσθεσε αν αποκλεισθεί rι

Η πrφεία τερμάτισε στο οi')όφραγμα της

επιστροφή των προσφύγων αυτό σημαίνει
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Μηλιάς, όπου αντιπροσωrιεία εηέ··

Βολή του δημογραφικού χαρακτήρα στην

είχε εγκριθεί στη συγκέντρωση.

κατεχόμενη περιοχή και συμΒάλλουμε οι

ίδιοι στη μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στο ψήφισμα τονίζεται μεταξύ άλλων (ηι

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε

το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και ;ωτο·

επίσης ότι χρέος ιστορικό όλων μας είναι

χής και σαν ι-':τοιο πρέπει να αντιμετωπι

να μην επιτρέψουμε να οδηγηθεί η Κύπρος

σθεί για την εξεύρεση δίκαιης λύσης κc •. ότι

κάτω από το μόνιμο έλεγχο της lΌυρκίας ή

απαραίτητη προϋπόθεση

να οδηγήσουν τον τόπο σε νέες περιπέ
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τειες και νέες τραγωδίες.
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