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ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η 

ΕΓΙΙΗΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Με πορεία προς την κατεχόμενη γη ·~οι.ις, 

οι κάτοικοι της περιοχής Κυθρέας δωδή· 

λωσαν και πάλι την αιτοφασιστικ6ττμiι τι:ιιις 

για συνέχιση του αγώνα y;σ επιι:πρcιφή στα 

σπίτια τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

σε ομιλία του προς τους πεζοπόρους υπο· 

γράμμισε και πάλι ότι το δικαίωμα επιστρο

φής όλων των προσφύγων αποτελεί εθνική 

ανάγκη γιατί πρόσθεσε αν αποκλεισθεί rι 

επιστροφή των προσφύγων αυτό σημαίνει 

ότι εμείς οι ίδιοι αποδεχόμαστε την μετα

Βολή του δημογραφικού χαρακτήρα στην 

κατεχόμενη περιοχή και συμΒάλλουμε οι 

ίδιοι στη μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε 

επίσης ότι χρέος ιστορικό όλων μας είναι 

να μην επιτρέψουμε να οδηγηθεί η Κύπρος 

κάτω από το μόνιμο έλεγχο της lΌυρκίας ή 

να οδηγήσουν τον τόπο σε νέες περιπέ

τειες και νέες τραγωδίες. 

Κα ι6 τη μα{ιι~\Ί συγιΙέ:ντrJιικη τηι; Β' Αντι 

καΊοχη<ηr.:: :ιρο:~ -~·η\' 1 .ι:.:ιΙ\ηι...~.μένη 
Περιοχr1 της f:ιωμtος. ιωι, ι :.J 

προσφυγ;κί'> l..rJ .. •μu rεισ [ι'ΞΥt:::ι :. i' 
ΚΥΘΡΕΑ σήμιφο Κιφωιυ ,' r.:c.εμCρίο ι: 

1986, ομ6φωνα εγ;ψίθiiΙ'.ι: :x·:r. \ ·.μr']ψ> 

σμα, με το οποίο urω(JcVλι .. Ι ·'' i'• ·, '"· 

τέρα Εξοχι)τητα 1α πιο ;"]τω: 

1. Το f<ιπφιω..::) εi·"ιι ,·Ιί.Ι ·•,;οβολ;iς κω 

κατοχής κ_αι σαν τ-r: r ο;σ ιτρ::~Ι ί:.- ι \1. ον i ιμ[··r:;)

πιστεί, για να ε~rΞc~ιρεΟεί μ~:.> 1i.' 1 t~ιωο;~Jη 

και λειτουργ1']ω:.'η λ1Ίση. 

2. 1\ηαραίΊητη 

pηοη Hι.JV iΊ"J(ιρ:;,'\(ιi' 

χής; ΚΟθ(i,μ~ ~'λΗ 6λύ.)\.· 

τολίας. ιιου no:~Jή 

Κύπρο. 

ι ω-ι εηοίfωJν της Α .. .-ι:~ 
Η[Jίσκονται στην 

3. Αηαιτοι:η.ιf. την 61 ιεοι1 υπ:οκατιΊσωοη 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ο κ.Κuπριανού τόνισε: την ανάγκη 

για ενότητα του λαού, αγωνιστικό

τητα και συνέπεια και πειστικότητα 

στις διεκδικήσεις μας και την εuθύvη 

μαςναοδηγήσουμετοντόπομαςυε 

συνθήκες πραγματικής ελευθερίας, 

δικαιοσύνης και ευτυχίας. 

Η πrφεία τερμάτισε στο οi')όφραγμα της 

Μιας Μηλιάς, όπου αντιπροσωrιεία εηέ·· 

δωσε σε εκπρόσωπο του ΟΗΕ ψήcj;ισμcι ποιi 

είχε εγκριθεί στη συγκέντρωση. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Στο ψήφισμα τονίζεται μεταξύ άλλων (ηι 

το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και ;ωτο· 

χής και σαν ι-':τοιο πρέπει να αντιμετωπι

σθεί για την εξεύρεση δίκαιης λύσης κc •. ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απGχώ

ρηση των τουρκικών στρατευμάτων και 

όλων των εποίκων. 
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( Oι1 (1KtU 'ίC f)(;ρυΓ· ·;·ων f-ΞλΙην·.~~-: l ΠΓ<tΩV ε()ώ 

:·.οι !:2 ;.'H:)\r~f'~ 

/\ΓΙΓ.l!.(!')t.)!,·.ε ΓηV εψαi_Ίμ(~;·,,ι() Τi.:..ι\1 ·ιutL}V 

Η:ν·ηj·,.u.ιν .. ~λε'-jΟ~:ρι(i)V, της ελειJθερ!μ~ εγκα

τ.:ωταrrης. iΊιαt<lνησηι.; Ι<C\l ιο σναφι•ίρι::το 

διr.uίωμα ίης ίδιοt\'.ησiαι; 

5 Ληαιτι'Jljftε την cιηο;:ρυφή όΛων των 

:τρηοψι:Jγ<.υν 

τουι:. κι:χ::u (ί.~, ,J 

ιΙΟ. l'rH Ιί<.; πεpιουσι>.ς 

απόλυ, ης ασφό-

!'(ι~ττριu.!~ 01,'1 Προ 

Hl εκ6στοτ;,, .fιηΦf· 

.l<: (i~\i,)rtι(t;_;ιt~ :Όυ 

"1. /:\{)!\)U~J~·~ τη συ· 1 •• ,.:(~·rτ;οη /\ιεti'/(Η~ις 1\tά-
r,_H.f::. λύσητ.jς 

διcUν}-:ις 
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ποτέ τα τετελεσμένα yεyovcno rιou εηέ

βαλε στην Κύπρο η εισβολή ιωι κατο_;;:ι'Ί ιωι 

ο πληρεξούσιος της Τουρκίας σι η•; Ι<ίιπ. 1 ·ο 
Ντενκτάς. 

1 Ο. Το παρόν ψήφισμα να στuΜ.ίτ,,.,υ.; iί•'· 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων ΕθΗιίΙ·· 

τον αντιπρόσωπό του στην Κωφο. τυ 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ων ΓΙ μ. lJ'' 

,[i*'· 
Κuριο 

Χρ. Πέτσιι 

J58 

Πρόεδρο .Lωfiι• '<)• · 

Θρέα»., 

ΠεvΊέλιις 

Δασούηολιι 

ΛεuιαuοlιJ. 

Αγαπητέ ιι !itινtι, 

ρος KurφιtoVιP!J 

Β' Ανηιαιrοχι~ΙΊς 

και εuχuρ~ι:r-1 c;~ 

ΔιαιΊιdti(ω 

Σrης Κυθρέcις τφ· ιι,γιε!π 

έλαθα ιιέρος ιι, εγύι 

γιατί με ιτροοφυγr>ιιι!i Λr; 

και το χωριό μου ~ιγfιιι ·λ 

Όλοι yiνa,ω; ιι, 

ηγεσια κω λω5<.' 

και φωνι1Ε,cιμε " 
απ' τον ~ιόιιο μο.ς 

Την ΓlαΙιπyίο της 

πι?ραμε κι αυτή μαζί 

πάντοτε ιφουτάιριrι 

και να μυς καΟοδηγι·.' 

ιισυργό της Ι:ΞλλιΊδας και τους Πρέσβεις 

των κριJ Η.JΙ' Συ ι :βουλίου Ασφα

λεωc; .ιιηv ΚιΊιψ(J. 

Πμόι.οροc; 

f(u ι' εν ιΟλtΊΙ.· ιηι; ::ωyι<.έν τ ρω σης 

λρ. Πέτσας 

ωυ Σωμ<ιιεiυυ Ελεύθερη 

•'<ιliιf'iH'A.Ji ..<. *Ι-.'ιι•ίC.ιl\' 

f:YWto Ν ι.r' Ho~Hi'O i\ι::μιhVt.iUi., 

f<υθρέα 


