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ΕΛΕΥΘΗΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Εξοχότατο, 
Γενικό Γραμματέα Ο.Η.Ε., 
κ. Πέρεζ Ντε Κουεγιόρ, 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 

Εξοχότατε, 

Με την ευκαιρία της Δ' Αντικατοχικ~ 
Πορείας προς την κατεχόμενη Περιοχη 
Κυθρέας, που οργόνωσε το Προσφυγικό 
Σωματείο "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ" σε 
συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή 
Περιοχής Κυθρέας σήμερα Κυριακή, 11 
Νοεμβρίου 1990, ομόφωνα εγκρίθηκε το 
παρόν ψήφισμα, με το οποίο υποβόλ
λουμε στην Υμετέρα Εξοχότητα tα πιο 

κότω: 

1 . Απαιτούμε την τοποθέτηση του 
Κυπριακού προβλήματος στην πραγ
ματική του βόση, σαν θέμα εισβολής 
και κατοχής και όχι σαν θέμα κοινοτι
κής διαφορός μεταξύ Ελληνοκυ
πρίων και Τουρκοκυπρίων, που 
οδηγεί στη διχοτόμηση της Κύπρου. 

2. Αξιούμε την επιστροφή όλων των 
προσφύγων στα σπίτια και τις 

περιουσίες τους, σε συνθήκες ασφό
λειας, σε μια Κύπρο Ελεύθερη και 
Ενιαία, πατρίδα όλων των Κυπρίων 
με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για εγκατόσταση, ιδιοκτη
σία και ελεύθερη διακίνηση, χωρίς 
Τουρκικό στρατεύματα κι εποίκους. 

3. Αξιοίιμε τη συζήτηση του Κυπριακού 
από τις δύο υπερδυνόμεις σαν περι
φερειακό πρόβλημα, που να καταλή

γει σε δίκαιη και βιώσιμη λύση, απο
δεκτή και από τα δυο ενδιαφερόμενα 
μέρη. 

4. Απαιτούμε αποτελεσματικές διεθνείς 
εγγυήσεις χωρίς το δικαίωμα μονομε
ρούς επεμβόσεως. 

5. Απαιτούμc από?το Συμβcιύλιο Ασφα
λείας να πόρει πpdκl'tκό μέτρα για 
εφαρμογή των ψηφισμότων του 
Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου Ασφα
λstκ::, που cxouv aκδαβιt ιmτό ιςαι
ρούς vιa την κι:ιrφο. σnαρόλλακτα . 
όπως &χουν ι<όμcι πρ6αφατα μe την 
εισβολή του Ιρόk οτο κ~τ. 

6. Αnαιτούμε τηy. αw.ύρεοη ~~ &ξακρί
βωόη της ~ των aγνοουμ&vων 
σΟ.v ανθρωπι<:tτικό θ&μq~ 

7. Β~ε πως η δική μας ,ΠλειJpρ 
είναι έτοψη να πα~ι .._ αuνο
μιλ{εςμ.$ την προUnό~ \tO· nειοeιι 
μι ev~ κι ~Qδ$iξeις πωι; η 
τQuρκιιςf\ . πλcuρό &χeι ιyι.φτψtψeι 
την. αδιόλλακτη στQαη της κοι προ
σέρχεται για οuοιασ1'tΚό ι.όλογο. 

8L Ελπίζουμε πως '1'ώρα με.τι( π~~ 
θειες για ενοποlηοη της Ευρώπης και 
τη δημιουργ(α evιaιou Ευρωnαικού 
σπιτιού τα Ηνωμένα Έθνη ,κι ολό
κληρη η ανθρωnότητα δεν θα eπtτρ&
ψοuν το διαμελισμό της μιΚρής μας 
πατρίδας Κόπρου. 

Κατ' εντολή της Σuγκέντρωσης 

Χρ.Πtτσας 

Πρόεδρος Σωματείου 'Έλ.euθερη Κυθρtα" 

Κοινοng{Οqη: 

1. Εκπρόσωπο του Γενικού r ραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών ατην Κότφο 

2. Πρόεδρο.Κυnρ~ς ΔημοκρατiΟς 
3. Πρόιδρο Ελλάδος 

4. Πρωθυπουργό Ελλόδας 

5. Πρέσβsις των κρατών·μελών τοu Σuμ· 
βouλlou Ασφαλεiας στην ΚUπρο 


