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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής Κυθρέας και 
Μεσαορίας, που αναγκαστήκαμε από τον 

Τούρκο εισβολέα, μαζί με το 40% του Κυπρια
κού λαού, να εγκαταλείψουμε ης πατρογονι

κές μας εστίες ·-και να γίνουμε πρόσφυγες 
στην ίδια μας την πατρίδα και που, παρά ψηφί
σματα των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία δε μας 
επιτρέπει να επιστρέψουμε στα σπίτια και τις 
περιουσίες μας, συγκεντρωμένοι σήμερα, 23 
Οκτωβρίου 1983, στο χώρο της εκκλησίας Πα
ναγίας Ευaγγελίστριας Παλλουριωτίσσης στη 

Λευκωσία, 9 χρόνια μετά το ξεριζωμό μας. 
Διακηρύττουμε: 

Α. Καταδικάζουμε την απρόκλητη Τούρκικη 

εισβολή, την αρπαγή και κατοχή της γης των 
προγόνων μας από τους Τούρκους κατα

χτητές. 
Τη γη μας την πότισαν με aiμa και ιδρώτα 

γενεές προγόνων μας και ουδέποτε θα δε

χτούμε απεμπόληση των δικαιωμάτων μας. 

Β. Ζητούμε λύση του Κυπριακού προβλήματος 

σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών. 
Γ. Ζητούμε επιστροφή όλων των προσφύγων 
στα-Όπiτια·τσuς- και -εψαpμbγή -ταιv· ανθρωπί

νων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους 
της Κύπρου, Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυ

πρίους, Αρμένιους και Μαρωνίτες. 
Δ. Απαιτούμε άμεση αποχώρηση των κατοχι

κών στρατευμάτων και των εποίκων οπό την 

Τουρκία. 

Ε. Θέλουμε ειρηνική λύση του Κυπριακού, λύ
ση που να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, κυ-

ριαρχία και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δη
μοκρατίας και κατοχύρωση ελεύθερης εγκα
τάστασης, διακίνησης και ιδιοχτησίος όλων 
των Κυπρίων. 

ΣΤ. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Γενι
κού Γραμματέα των Η. Ε. και προσδοκούμε σε 
λύση σύμφωνη με τα ψηφίσματα των Ηνωμέ
νων Εθνών. 

Ζ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς 

την Ελληνική Κυβέρηση, τον Πρόεδρο και τον 

Πρωθυπουργό της, για την ολόψυχη συμπαρά
σταση και συμπαράταξη τους για ενίσχυση του 

αγώνα μας. 
Η. Εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο του Σωμα
τείου «Ελεύθερη Κυθρέα", όπως αποστείλει 
το παρόν ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της Δη
μοκρατίας, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, 

το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
τον αντιπρόσωπο του στην Κύπρο και τους 

Πρέσβεις των κρατών-μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας στην Κύπρο. 
Αντίγραφο του ψηφίσματος στάληκε: 
1. Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
2. Πρόεδρο της Ελλάδος 

· {t. Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
4. Αντιπρόσωπο Γενικού Γραμματέα Ο.Η.Ε. 
στην Κύπρο 

5. Πέντε πρέσβεις μονίμων κρατών του Συμ
βουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

ΧΡ. ΠΕτΣΑΣ 

Πρόεδρος του Σωματείου 
~~Ελεύθερη Κυθρέα~ι 


