
για λύση του Κυπριακού πως: 

1. Απαιτούμε τότε μόνο ν' αρχίσουν συ

νομιλίες αν πεισθούμε πως η Τουρκία 

και η Τουρκοκυπριακή πλευρά έχει εγ

καταλείψει την αδιάλλακτη στάση της 
και προσέρχεται στις συνομιλίες μ· όλη 

την καλή θέληση ν· ανοίξει ένας διάλο

γος ουσίας που οριστικά θα οδηγήσει 
σε δίκαιη και βιώσιμη λύση. 

2. Το Κυπριακόναεξετασθείσανπρόβλη

μα εισβολής και κατοχής και όχι σαν 

θέμα διακοινοτικής διαφοράς. 

3. Η λύση να εξασφαλίζει την ενότητα της 

Κύπρου, την ανεξαρτησία και κυριαρχία 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σ· όλη την 

επικράτεια. 

4. Η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 

ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλί

ου Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί κατά 

καιρούς για την Κύπρο και προνοούν 

την επιστροφή όλων των προσφύγων 

στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

5. Να αποχωρήσουν από την Κύπρο όλα τα 
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τουρκικά στρατεύματα κατοχής και 

όλοι οι κουβαλητοί έποικοι της Ανατο

λίας που αποτελούν σοβαρό εμπόδιο 

στην εξεύρεση δίκαιης; και διαρκούς λύ

σης στο Κυπριακό μας πρόβλημα. 

6. Να αποκατασταθούν σ· όλο τον Κυπρι

ακό χώρο τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

παραβιάζονται κατάφωρα εδώ και 16 
χρόνια από την Τουρκία και την Τουρ

κοκυπριακή ηγεσία. 

7. Να εξασφαλιστούν αποτελεσματιι:s:ές 

διεθνείς εγγυήσεις που να αποκλείουν 

κάθε δικαίωμα μονομερούς επέμβα

σης. 

Καλούμε όλο τον προσφυγικό κό

σμο και γενικότερα όλο τον Κυπριακό 

Ελληνισμό να παραμερίσει κάθε άλλη 

ασχολία και να πάρει μαζικά μέρος στη 

σημερινή μας εκδήλωση. 

Χρ. Πέτσας 

Πρόεδρος του Σωματείου 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» 

Λευκωσία, 6 Μαρτίου 1991 

Ομιλία για την εκδήλωση μνήμης Κυθρέας ποv έγινε στο 
κέντρο Μακεδονίτισσα στις 17 Απριλίου 1991 

από τον Πρόεδρο του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» 
κ. Χριστόδουλο Πέτσα 

Αγαπητοί συγχωριανοί και συγχωρια

νές, 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω 
την παρούσα συγκέντρωση και ευχαριστώ 
όλους που είχετε την ευγενή καλοσύνη να 
παραμερίσετε κάθε άλλη ασχολία η και 
πολλοί να θυσιάσετε και αυτή την ανάπαυ
σή σας για να έρθετε στη σημερινή μας 
εκδήλωση. Η πλατειά σας παρουσία μας δί
δει πίστη και θάρρος για παρόμοιες τέτοιες 

εκδηλώσεις που συντηρούν τη μνήμη των 
προσφιλών μας τόπων και διατηρούν άσβε
στο τον πόθο για επιστροφή και δικαίωση. 

Η σημερινή μας σύναξη σκοπό έχει να 
αποδώσουμε την καλύτερη μνήμη και τιμή 
στη δοξασμένη μας Κωμόπολη που στο πέ
ρασμα τόσων αιώνων ανέδειξε από τα παλιά 
χρόνια μέχρι τα σημερινά άξια τέκνα που 
διακρίθηκαν σ· όλους τους τομείς της αν
θρώπινης δράσης. Στον πολιτικό, εθνικό και 




