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Δημοσιογραφική Διάσκεψη με την ευκαιρία της Γ Αντικατοχικής 

Πορείας προς Μια Μηλιά και την περιοχή Κυθρέας, που έχει γίνει 

στο αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών την 

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 1989, στις 11 το πρωϊ. 

Αγαπητοί εκπρόσωποι του Κυπρωκού 

Τύπου και του P.I.K., 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή 

μας δημοσιογραφική διάσκεψη και έχω την 

ελπίδα πως η συνάντηση και συζήτηση για 

την επικείμενη Γ Αντικατοχική μας Πορεία 

προς τη Μιά Μηλιά και την περιοχή 

Κυθρέας την ερχόμενη Κυριακή, 19 Νοεμ
βρίου 1989, θα αποβεί καρποφόρα και θα 
συντελέσει τα μέγιστα στην επιτυχία της 

προσπάθειας μας. 

Είμαι σίγουρος πως με την πολύτιμη βοή

θεια σας για μιά πλατειά δημοσιότητα από 

δικής σας πλευράς στον ημερήσιο τύπο 

που εκπροσωπείτε και στα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας θα καλύψει τους πιο κάτω 

στόχους: 

1. Να δείξουμε σόλο τον κόσμο πως το 
Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και 

κατοχής από μια ξένη δύναμη την 

Τουρκία, που είναι μέλος του Ο.Η.Ε. 

και κατακρατεί για 15 τώρα χρόνια 
περίπου το 40% του κυπριακού εδά
φους και παραβιάζει κατάφωρα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

2. Απαιτούμε την άμεση αποχώρηση τοι: 
τούρκικων κατοχικών στρατευμάτων 

και όλων των εποίκων της Ανατολίας 

και αυτών ακόμη που νυμφεύθηκαν με 

Τουρκοκύπριες ή παντρεύτηκαν με 

Τουρκοκύπριους. 

3. Αξιούμε λύση του Κυπριακού σύμφωνα 
με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις 

του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου Ασφα

λείας που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς 

για την Κύπρο. 

4. Αξιούμε διάλογο ουσίας στο Κυπριακό 
και να συζητηθοι:ιν σε βάθος οι τρεις 

βασικές ελευθερίες, διακίνησης, 

εγκατάστασης ιδιοκτησίας και το ανα

φαίρετο δικαίωμα της επιστροφής 

όλων των προσφύγων στα σπίτια και 

τις περιουσίες τους ανάμεσα σε συν

θήκες απόλυτης ασφάλειας. 

5. Είμαστε ενάντια στο σημερινό στάτους 
κβό που κρατεί διαιρεμένο το νησί και 

αποτρέπει τη συνύπαρξη των δυο κοι

νοτήτων. 

6. Απαιτούμε μιά ενιαία Κύπρο, ομόσπονδη, 
αποστρατικοποιημένη, κυρίαρχη, 

εδαφικά ακέραιη και αποτελεσματικές 

διεθνείς εγγυήσεις που να αποκλεί

ουν το δικαίωμα μονομερούς επέμβα

σης. 

7. Καλούμε τους συμπατριώτες μας Τουρ
κοκύπριους να συστρατευθούν μαζί 

μας στον αντικατοχικό μας αγώνα, 

γιατί και τούτοι υποφέρουν. 

Η πορεία θα ξεκινησει από την εκκλησία 

της Παλλουριώτισσας και θα προχωρήσει 

στον δρόμο Λευκωσίας-Αμμοχώστου μέχρι 

το φυλάκιο της Ειρηνευτικής Δύναμης στο 

οδόφραγμα Μια Μηλιάς. 

Μετά τη λειτουργία θα αναπεμφθεί δέηση 

από το ευλαβές ιερατείο της εκκλησίας για 

διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων 

και για επιστροφή και δικαίωση. Στη συνέ

χεια θα απευθύνει χαιρετισμό στο προαύ

λιο της εκκλησίας ο Πρόεδρος της Δημο

κρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου, ο Πρόεδρος 

της Βουλής, ο Πρέσβης της Ελλάδας, 

αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, ο Πρόε

δρος της Π.Ε.Π. κ. Χρ. Αρτεμίου και θα 

μιλήσει ο Πρόεδρος του Σωματείου "Ελεύ

θερη Κυθρέα" κ. Χριστόδουλος Πέτσας. 

Στην Πορεία έχουν προσκληθεί να λάβουν 

μέρος Υπουργοί, Βουλευτές, Γενικοί Διευ

θυντές Υπουργείων και Ημικρατικών Οργα

νισμών και άλλοι ανώτεροι δημόσιοι υπάλ

ληλοι, συγγενείς πεσόντων και αγνοουμέ

νων, οι δήμαρχοι των κατεχομένων δήμων 

και άλλων, προσφυγικά σωματεία, σύσσω

μος ο προσφυγικός κόσμος και όλος ο 

κυπριακός λαός. 

Στο τέρμα της πορείας θα δοθεί ψήφισμα 

που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα 

του Ο.Η.Ε. κ. Κουεγιάρ. 




