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Ψήφισμα 

Εξοχότατο Γενικό 

Γραμματέα Ο.Η.Ε. 

κ. Πέρεζ Ντε Κουεγιόρ 

Εξοχότατε, 

Με τnν ευκαιρία τnς Ε' Αντικατοχικnς 

Πορείας προς τnν κατεχόμενn περιοχn Κυ

θρέας, που οργάνωσε το Προσφυγικό Σωμα

τείο 'ΈΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ", σε συνεργασία με 

τn Συντονιστικn Επιτροπn Περιοχnς Κυθρέας 

σnμερα Κυριακn 3 ΝΟεμβρίου 1991, 17 χρό
νια μετά τnν τουρκικn εισβολrl και τον ξερι

ζωμό 200,000 Ελλnνοκυπρίων από τις πατρο
γονικές τους εστίες, ομόφωνα εγκρίθnκε το 

παρόν ψnφισμα με το οποίο υποβάλλουμε 

στnν γμετέρα Εξοχότnτα τα πιο κάτω: 

1. Απαιτούμε τnν τοποθέτnσn του Κυπρια
κού προβλrlματος στnν πραγματικn του 

βόσn, σαν θέμα εισβολrlς και κατοχnς και 

όχι σαν θέμα διακοινοτικnς διαφοράς με

ταξύ Ελλnνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

2.. Αξιούμε τπν επιστροφn όλων των προ

σφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες 

τους, σε συνθnκες ασφάλειας, σε μια 

Κύπρο ελεύθερn και ενιαία, πατρίδα 

όλων των Κυπρίων με κατοχυρωμένα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για εγκατόστα

σn, ιδιοκτnσία και ελεύθερn διακίνnσn, 

χωρίς Τουρκικό στρατεύματα και εποί

κους. 

3. Απαιτούμε αποτελεσματικές διεθνείς εγ
γυnσεις χωρίς το δικαίωμα μονομερούς 

επεμβάσεως. 

4. Απαιτούμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
να πόρειπρακτικό μέτρα για εφαρμογn 

των ψnφισμότων του Ο.Η.Ε. και του Συμ

βουλίου Ασφαλείας, που έχουν εκδοθεί 

κατά καιρούς για τnν Κύπρο, για επανένω-
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σn τnς μόνnς Ευρωπσϊκnς χώρας που 

είναι διαιρεμένn. 

5. Ζnτούμε όμεσn διακρίβωσπ τnς τύχnς και 

ανεύρεσnς των αγνοουμένων και aνθρω

πιστικές συνθnκες διαβιώσεως των εγ

κλωβισμένων. 

6. Βεβαιούμε πως n δικn μσς πλευρό είναι 
έτοιμn να καθnσει σε συνομιλίες αφού 

πεισθεί με ενδείξεις πως n τουρκικn πλευ
ρό έχει εγκαταλείψει τnν αδιόλλσκτn 

στόσn τnς και προσέρχεται για ουσιαστι

κό διάλογο. 

7. Απορρίπτουμε τους όρους Ντενκτάς για 

"εκ περιτροπnς Προεδρία", για _"πολιτικn 

ισότnτα" "κυριαρχία" και "συνεταιρισμό" 

ως εντελώς απαράδεκτους. 

8. Ελπίζουμε πως τώρα με τις προσπάθειες 

για ενοποίnσn τnς Ευρώπnς και τn δn

μιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού σπιτιού, τα 

Ηνωμένα Έθνn και ολόκλnρn n ανθρωπό
τnτα δεν θα επιτρέψουν το διαμελισμό 

τnς μικρnς μας πατρίδας Κύπρου. 

Κατά εντολrl τnς Συγκέντρωσnς 

(Χρ.Πέτσας) Πρόεδρος Σωματείου 

"Ελεύθερn Κυθρέα" 

Κοινοποίnσn: 

1. Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνων στnν Κύπρο. 

2. Πρόεδρο Κυπριακnς Δnμοκρατίας 

3. Πρόεδρο Ελλάδας 

4. Πρωθυπουργό Ελλάδας 

5. Πρέσβεις των 5 μονίμων -μελών του Συμ
βουλίου Ασφαλείας στnν Κύπρο. 
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Ραδιοφωνική εκπομπή από το Ρόδιο ccΚινύρας~> στην Πόφο 

που έγινε στις 4 Νοεμβρrου 1991 και ώρα 9 π.μ. για την 
πορεία προς περιοχή Μια Μηλιός · Κυθρέας. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έγινε χθες Κυριακι'ι 3 Νοεμβρίου 1991, 
n Ε' Αντικατοχικn πορεία προς τnν περιοχn 

Μια Μπλιός- Κυθρέας. 

Τnν πορεία οργόνωσε το σωματείο 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» σε συνεργασία με τα 

δυο Σωματεία τnς Μια Μnλιός και τn Συντονι

στικn Επιτροπn περιοχnς Κυθρέας , όλα τα 
σωματεία των χωριών Κυθρέας, Βώνnς, Νέου 

Χωριού, Τραχωνίου, Παλαικύθρου και Έξω 

Μετοχίου. 

Αφετnρία τnς πορείας nταν n εκκλn
σία τnς Παναγίας Ευαγγελιστρίας στnν Παλ

λουριώτισσα και τέρμα το οδόφραγμα Μια 

Μnλιός. 

Μετό τn λειτουργία αναπέμφθnκε 

δέnσn για τn διακρίβωσn τnς τύχnς των 

αγνοουμένων και για επιστροφn των προ

σφύγων. Τnς δέnσnς προέστn ο Πανοσιολο

γιότατος Ηγούμενος τnς Ιερός Μονnς Κύκ

κου, κ. Νικnφόρος που τον πλαισίωνε n 
χορωδία τnς Μονnς που έδιδε πραγματικn 

βυζαντινn αίγλn και μεγαλοπρέπεια στnν 

όλn τελετn.' 

Ακολούθnσαν στο προαύλιο τnς εκ

κλnσίας χαιρετισμοί του Προέδρου τnς Κυ

πριακnς Δnμοκρατίας που προσφώνnσε ο 

έντιμος Υπουργός Γεωργίας κ. Ανδρέας Γα

βριnλίδnς, του Προέδρου τnς Βουλιlς που 

προσφώνnσε ο κ. Ανδρέας Χειμωνίδnς και 

χαιρετισμοί των πολιτικών κομμότων με 

πρώτο το πρόεδρο του ΔΗΚΟ και πρώnν 

πρόεδρο τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας κ. 

Σπύρο Κυπριανού και στπ συνέχεια των εκ

προσώπων του ΔΗ.ΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ. ΑΔΗΣΟΚ. 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΑΚΟΠ, ο Πρόεδρος τnς 

ΠΕΠ, ο Πρόεδρος τnς Επιτροπnς Ανθρωπί

νων Δικαιωμότων για ολόκλnρn τnν Κύπρο κ. 

Γεώργος Χριστοφίδnς, που αναφέρθnκε 

στnν καταπότnσn των ανθρωπίνων δικαιωμό

των στnν Κύπρο, από τnν Τουρκία 

Κύριος ομιλnτnς στnν Πορεία_ nταν ο 

Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥ

ΘΡΕΑ», κ. Χριστόδουλος Πέτσας που διατρό

νωσε στnν ομιλία του τnν πόγια θέσn των 

προσφύγων γιαεπιστροφn και δικαίωσn. Χα

ρακτnριστικό ανόφερε: «Για μας δεν υπόρ

χουν χαμένα εδόφn. Υnόρχουν μόνο απαρό

δεκτα τετελεσμένα τnς ωμnς βίας. Δεν 

ξεχνούμε τασκλαβωμένα χωριό και τις πό

λεις μας». Και συνέχισε «θα αγωνισθούμε αρ

νnτές και ανυποχώρnτοι μέχρις ότου ξεπλυ

θεί το μίασμα με το οποίο ο βόρβορος 

Ασιότnς μόλυνε τον αγέρωχο Πενταδόκτυλο. 

Μέχρις ότου κατοικnθεί n Κυθρέa με όλα τα 
γειτονικό τnς χωριό, n Μια Μnλιό και όλες οι 
κατειλnμμένες πόλεις και χωριό μας από 

όλους εμός τους Έλλnνες, τους νόμιμους 

κατοίκους>»> 

Παρέστnσαν στnν τελετn ο Υπουργός 

Γεωργίας κ. Ανδρέας Γαβριnλίδnς Βουλευτές, 

εκπρόσωποι τnς Ελλnνικnς Πρεσβείας στnν 

Κύπρο, τnς Εθνικnς Φρουρός, τnς Αστυνο

μίας, Δnμαρχοι, Κοινοτικές Αρχές, εκπρόσω

ποι σωματείων και οργανώσεων και πλι'lθος 

κόσμου από τους πρόσφυγες και ολόκλnρο 

τον Κυπριακό Λαό. 

Στn συνέχεια ξεκίνnσε n πορεία στο 



δρόμο Λευκωσίας- Αμμοχώστου τnς οποίας 

nγείτο ο Πανοσιολογιότατος Ηγούμενος Κύκ

κου πλαισιωμένος από ιερείς και επισnμους 

με εnικεφαλnς τnv εικόνα τnς Παναγίας Χαρ-

δακιώτισσας, που μετέφερε στις ελεύθερες 

περιοχές κατά θεία έμπνευσn ο Πρόεδρος 

τnς εκκλnσιαστικnς επιτροπnς κ. Μιχαrlλ Κυ

οιόκου όπως και τα τίμια λείψανα του Αγίου 

Δπμnτριανού, επισκόπου Κυθρέας που μετέ

φερε ο αιδεσιμότατος Παπακώστας Παπανα

στασίου στις 14 Αυγούστου 1974, φεύγοντας 
για τις ελεύθερες περιοχές. 

Ακολουθούσαν οι εκπρόσωποι των σω

ματείων Κυθρέας, Μια Μnλιός και περιχώ

ρων μετα λόβαρό τους και πλrlθος κόσμου 

με τις ελλnνικές και κυπριακές σnμαίες. 

Ήταν μια ειρnνικn διαδnλωσn, σεμνn και επι

βλnτικn που προκαλούσε εθνικό ρίγος σ' 

όλους τους θεατές που στέκονταν και τnν 

παρακολουθούσαν από τις δυο πλευρές του 

δρόμου τnς διαδρομnς και από τους εξώ

στες και τα μπαλκόνια. Κάλυψε μια απόστα

σn πάνω από 2 χιλιόμετρα κι έφθασε στο 

οδόφραγμα Μια Μnλιάς. Αντιπροσωπεία με 

επικεφαλrlς τον Πανοσιολογιότατο, βουλευ

τές, δnμόρχους, αντιπροσώπους Σωματείων 

παρέδωσε ψnφισμα στον υπεύθυνο τnς Ει

ρnνευτικnς Δι)ναμnς για το Γενικό Γραμμα

τέα τουΟΗΕ κ. Κουεγιόρ. 

Το ψnφισμα συνοπτικά περιλάμβανε: 

Αποχώρnσn των τουρκικών στρατευμάτων 

και των εποίκων από τnν Κύπρο, που αποτε

λούν σοβαρό εμπόδιο στnν εξεύρεσn δίκαι

πς και βιώσιμnς λύσnς του Κυπριακού. Να 

στραφούν στα σπίτια και τις περιουσίες τους 

όλοι οι πρόσφυγες Ελλnνοκύπριοι και Τουρ

κοκύπριοι. Να επικρατnσουν σ' όλn τnν 

Κύπρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι τρεις 

βασικές ελευθερίες διακίνnσnς, εγκατόστα

σnς και ιδιοκτnσίας. Η πλειοψnφία να κυβερ

νά με σεβαστό και κατοχυρωμένα τα δικαιώ-
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ματό τnς μειοψnφίας. Να κατοχυρωθεί το 

ενιαίο του κρότους και να αποκλείεται κάθε 

δικαίωμα μονομερούς επέμβασnς n απόσχι
σnς με διεθνείς εγγυnσεις. 

Αντίγραφο του ψnφίσματος θασταλεί: 

Πρόεδρο τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας, Πρό

εδρο τnς Βουλrlς. Στα 5 μόνιμα μέλn του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, μέσω των πρε

σβειών τους στnν Κύπρο. Στον Πρόεδρο και 

τον Πρωθυπουργό τnc; Ελλnνικnς Δnμοκρα

τίας. Σ' όλα τα πολιτικό κόμματα τnς Κύπρου 

και τnς Ελλάδας. 

Εκεί στο οδόφραγμα παρέμεινε πολύς 

κόσμος για αρκετn ώρα aτενίζοντας τα 

Τουρκοπατnμένα εδόφn μας και τον επιβλn

τικό Πενταδάκτυλο που περιμένει τα παιδιά 

του, τους Έλλnνες να τα δεχτεί στnν αγκαλιά 

του. 

Τραγούδnσαν διάφορα εθνικά τραγού .. 
δια και στο τέλος έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο, 

για να διαλυθούν με οπόλυτn τόξn και nσυ

χία. 

Ευχαριστοί;με όλους που με τπν πα

ρουσία συνέτειναν στπv επιτυχία τπς Λντικα

τοχικnς μας ΕκΜλωσnc:;. 

Λευκωσία , 4 Νοεμβρίου 1991 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Πρόεδρος του Σωματείου 




