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ΑΓΩΝΑΣ MEXPI ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

Με πορεία προς την κατεχόμενη Κυθρέο 

οι πρόσφυγες κάτοικοι της, διατράνωσαν 

για ακόμη μια φορά τη θέληση τους για επι

στροφή στις πατρογονικές τους εστίες, για 

δίκαιη λύση του Κυπριακού, για μια Κύπρο 

ανεξάρτητη και αδέσμευτη. 

Η ποοεία n οποία οογανώθnκε από τn 
σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» και στην 

οποία συμμετείχαν δεκάδες άλλα προσφυ

γικά σωματεία και οργανώσεις ξεκίνησε 

από την Παναγία Παλλουριώτισσας όπου 

αναπέμφθηκε δέηση για την ανεύρεση των 

αγνοουμένων και την επιστροφή των προσ

φύγων στα σπίτια τους. 

Η πορεία των Κυθρεωτών, κατέληξε στο 

οδόφραγμα των Ηνωμένων Εθνών προς τη 

Μια - Μηλιά, όπου επιδόθηκε ψήφισμα 

προς το Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Πέρεζ Ντε Κουε

γιάρ. 

Αρκετά άτομα που συμμετείχαν στην 

aντικατοχική πορεία, προσπάθησαν να 

περάσουν τα συρματοπλέγματα που είχε 

τοποθετήσει η αστυνομία, χωρίς όμως επι

τυ)(ία Τελικά 30-40 διαδηλωτές κατάφεραν 
να μπουν στην νεκρή ζιί1νn από διάΦοοα 

σημεία και να φθάσουν μέχρι το ραοιο

σταθμό των Αμερικάνων. 

ΤΟΨΗΦΙΣΜΑ 

Με το ψήφισμα ζητείται μεταξύ άλλων η 

επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπί

τια και τις περιουσίες τους, υπό συνθήκες 

απόλυτης ασφάλειας. Επίσης επαναλαμ

βάνεται η αξίωση για άμεση αποχώρηση 

όλων των τ-ουρκικών στρατευμάτων κατο

χής και των εποίκων. 

Ταυτόχρονα, με το ψήφισμα τους, οι 

πρόσφυγες ΚυθρεC:ηες υπογραμμίζουν ότι 
ουδέποτε θα δεχθούν τα τετελεσμένα της 

εισβολής και της κατοχής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Σε ομιλία του ο Προέδρος της Δημοκρα

τίας, αναφέρθηκε στη σημερινή λεπτή 

φάση των προσπαθειών για την επίτευξη 

λύσης και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα 

ξεπεραστεί η στασιμότητα και το αδιέξοδο 

που προκάλεσε η άλλη πλευρά, ώστε να 

ΧΑΡΑΥΓΗ, 20 Νοεμβρίου 1989. 

ανοίξε· ο δρόμος για επανέναρξη ουσιαστι

κων συνομιλιών. 

Ο Πρόεδρος Βασιλείου τόνισε και πάλι 

ότι αμετάθετος στόχος της δικής μας 

πλευράς, είναι η επίτευξη με ειρηνικά μέσα 

μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης που με 

βάση τις συμφωνίες κορυφής του 1977 και 
1979, θα προνοεί μια ομόσπονδη, ενωμένη 
Κύπρο απαλλαγμένη από ξένα στρατεύμα

τα και εποίκους, απαλλαγμένη από μονο

μερή δικαιώματα επεμβάσεως με κατοχυ

ρωμένο το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και το δικαίωμα επιστροφής 

όλων των προσφύγων, με ασφάλεια και 

ευημερία για όλους τους Κυπρίους. 

ΟΧΡ. ΠΕτΑΣ 

Προσφωνώντας τους πεζοπόρους από 

μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Χρ. Πέτας 

αφού μετέφερε τον αγωνιστικό χαιρετισμό 

της ηγεσίας του κόμματος ανέφερε ανά

μεσα σ' άλλα: 

Η σημερινή εκδήλωση απευθύνεται 

ιδιαίτερα σε εκείνες τις δυνάμεις προς 

τους δημοκρατικούς ανθρώπους του 

κόσμου που μπορούν να-πιέσουν την Τουρ

κία να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του 

ΟΗΕ, και να σεβαστεί την ανεξαρτησία της 

Κύπρου. 

Σύντομα θα πραγματοποιηθεί στη 

Μεσόγειο η συνάντηση κορυφής των 

Προέδρων της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ Τζ. 

Μπους. Και προς αυτούς θα πρέπει να στα

λεί μήνυμα που να εκφράζει τις προσδοκίες 

του κυπριακού λαού. 

Στον Πρόεδρο της ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορ

μπατσόφ εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη 

του κυπριακού λαού για την μεγάλη βοή

θεια και συμπαράσταση που δίνουν στον 

αγώνα μας για την εξεύρεση μιας δίκαιης 

λύσης. 

Το μήνυμα μας όμως, πρόσθεσε ο Χρ. 

Πέτας,απευθύνεταικαιπροςτονΠρόεδρο 

των ΗΠΑ και επεσήμανε ότι στην Κύπρο 

καταπατούνται οι αρχές για τα δικαιώματα 

των προσφύγων. <<Τι γίνεται από μέρος των 

Προέδρων των ΗΠΑ και των άλλων χωρών, 




