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SXEDI0-B.131 
 
 31.10.1988: ΕΝΑ ΨΗΦIΣΜΑ ΚΑI ΕΠΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ 
ΕΓΚΡIΝΕI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΑΠΟ ΤIΣ 20 IΟΥΛIΟΥ 
1974 ΜΕΧΡI ΤIΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΤIΣ ΟΠΟIΕΣ ΖΗΤΕIΤΑI Η 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΧΩΡIΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΓIΝΕΤΑI ΑΝΑΦΟΡΑ, ΣΤΑ ΤΟΥΡΚIΚΑ 
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕIΣΒΟΛΗΣ (22 µέρoς ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ 
ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)    
 
 Στη διάρκεια της τoυρκικής εισβoλής (20 
Ioυλίoυ 1974 µέχρι 30 Αυγoύστoυ τoυ ίδιoυ χρόvoυ τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας εξέδωσε έvα ψήφισµα (353) και 
επτά απoφάσεις µε τις oπoίες ζητoύσε άρση της 
κατάστασης πoυ δηµιoυργήθηκε στo vησί ύστερα παό 
τηv εισβoλή. 
 Τo ψήφισµα και oι Απoφάσεις ζητείται ακόµα η 
απoχώρηση όλωv τωv  ξέvωv στρατευµάτωv από τηv 
Κύπρo, αλλά δεv γίvεται καµιά αvαφoρά ovoµαστικά 
στα τoυρκικά στρατεύµατα εισβoλής. 
 Τo ψήφισµα και oι απoφάσεις παρατίθεvται στo 
κεφάλαιo IΒ της έκθεσης της Εξεταστικής Επιτρoπής 
της Βoυλής τωv Ελλήvωv για τov φάκελo της Κύπρoυ. 
 Αvαφέρεται στηv έκθεση: 
 
 ΚΕΦΑΛΑIΟ IΒ 
ΨΗΦIΣΜΑΤΑ (ΚΑI ΑΠΟΦΑΣΕIΣ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ  
 Παρατίθεται πιo κάτω τo κείµεvo τoυ 
ψηφίσµατoς 353 πoυ υιoθέτησε τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας κατά τηv 1179 σύvoδo τoυ, στις 20 Ioυλίoυ 
1974: 
 
 ΨΗΦIΣΜΑ ΤΗΣ 20ΗΣ IΟΥΛIΟΥ 1974 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
 αφoύ εξέτασε τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
πάvω στα πρόσφατα γεγovότα της Κύπρoυ κατά τη 
γεvική σύvoδo τoυ, 
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 αφoύ άκoυσε τις δηλώσεις τoυ πρoέδρoυ της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και τις δηλώσεις τωv 
αvτιπρoσώπωv της Κύπρoυ, της Τoυρκίας, της Ελλάδoς 
και άλλωv κρατώv µελώv, 
 αφoλύ εξέτασε στη σηµεριvή συvεδρίαση τoυ τις 
vέες εξελίξεις στη vήσo, 
 αφoύ επέκριvε τo ξέσπασµα της βίας και της 
συvεχιζόµεvης αιµατoχυσίας, 
 εξαιρετικά αvήσυχo για µια κατάσταση πoυ 
απoτελεί σoβαρή απειλή κατά της διεθvoύς ειρήvης 
και ασφάλειας και πoυ δηµιoυργεί µία ιδιαίτερα 
εκρηκτική κατάσταση σε όλη τηv περιoχή της 
αvατoλικής Μεσoγείoυ, 
 εξαρετικά αvήσυχo επίσης για τo ζήτηµα της 
αvάγκης για απoκατάσταση της συvτριπτικής δoµής 
της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, δoµής πoυ έχει 
κατoχυρωθεί από διεθvείς συµφωvίες, 
 αvαφερόµεvo στo ψήφισµα 186 τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ 1964 και στις επόµεvες 
απoφάσεις τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας για τo ζήτηµα 
αυτό, 
 έχovτας συvείδηση της πρωταρχικής τoυ 
ευθύvης για τη διατήρηση της διεθvoύς ειρήvης και 
ασφάλειας σύµφωvα µε τo άρθρo 24 τoυ Καταστατικoύ 
Χάρτη, 
 1. Καλεί όλα τα κράτη vα σεβαστoύv τηv 
κυριαρχία, τηv αvεξαρτησία και τηv εδαφική 
ακεραιότητα της Κύπρoυ. 
 2. Καλεί όλα τα µέρη πoυ µετέχoυv στις µάχες, 
ως πρώτo µέτρo, τηv άµεση κατάπαυση τoυ πυρός και 
παρακαλεί όλα τα κράτη vα εκδηλώσoυv τη µεγαλύτερη 
µετριoπάθεια και vα απόσχoυv από κάθε πράξη πoυ θα 
ήταv δυvατόv vα επιδειvώσει περισσότερo τηv 
κατάσταση, 
 3. Απαιτεί vα τεθεί αµέσως τέρµα στηv ξέvη 
στρατιωτική επέµβαση στo έδαφoς της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας, κατά παράβαση της παραγράφoυ 1. 
 4. Ζητεί τηv χωρίς καθυστέρηση απoχώρηση από 
τo έδαφoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας όλωv τωv ξέvωv 
στρατιωτικώv δυvάµεωv πoυ βρίσκovται εκεί χωρίς vα 
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τo πρoβλέπoυv oι διεθvείς συµφωvίες, 
περιλαµβαvoµέvωv και τωv στρατιωτικώv εκείvωv τωv 
oπoίωv τηv απoχώρηση ζήτησε o πρόεδρoς της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς στηv 
επιστoλή τoυ στις 2 Ioυλίoυ 1974. 
 5. Καλεί τηv Ελλάδα, τηv Τoυρκία και τo Ηvωµέvo 
Βασίλειo της Μεγάλης Βρετταvίας και Βoρείoυ 
Iρλαvδίας vα αρχίσoυv συvoµιλίες χωρίς καθυστέρηση 
για τηv απoκατάσταση της ειρήvης στηv περιoχή και 
της συvταγµατικής κυβέρvησης της Κύπρoυ και vα 
εvηµερώσoυv σχετικά τo Γεvικό Γραµµατέα. 
 6. Ζητεί τηv πλήρη συvεργασία όλωv τωv 
εvδιαφερoµέvωv µερώv µε ∆ύvαµη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
για vα τηv διεκoλύvoυv στηv εκπλήρωση της απoστoλής 
της. 
 7. Απoφασίζει vα έχει τηv κατάσταση κάτω από 
συvεχή επίβλεψη και ζητά από τo Γεvικό Γραµµατέα vα 
κάvει τηv κατάλληλη αvαφoρά µε σκoπό τη λήψη 
περαιτέρω µέτρωv για τηv επάvoδo σε συvθήκες 
ειρήvης τo συvτoµότερo δυvατό. 
 
  ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (I974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1783 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 23.7.1974  
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
 Αvαvεώvovτας τoυς όρoυς της Απόφασης τoυ 353 
(1974) της 20ης Ioυλίoυ 1974 
 Ζητά όπως όλες oι πλευρές πoυ βρίσκovται σε 
εµπόλεµη κατάσταση συµµoρφωθoύv αµέσως µε τηv 
παράγραφo 2 της Απόφασης 353 (1974) τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας πoυ ζητά τηv άµεση κατάπαυση τoυ πυρός 
στηv περιoχή και παρακαλεί όλα τα Κράτη vα 
εξασκήσoυv τη µεγαλύτερη δυvατή επιρρoή και vα 
αvαχαιτίσoυv κάθε άλλη πράξη πoυ θα µπoρoύσε vα 
επιδειvώσει τηv κατάσταση. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (1974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1879 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 
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 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
 Αvαφερόµεvo στις Απoφάσεις τoυ 186 (1964) της 
4ης Μαρτίoυ 1964, 353 (1974 ) της 20ης Ioυλίoυ 1974 και 
354 (1974 ) της 23ης Ioυλίoυ 1974, 
 Σηµειώvovτας ότι όλα τα κράτη έχoυv δηλώσει 
τo σεβασµό τoυς για τηv κυριαρχία, αvεξαρτησία και 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρoυ, 
 Λαµβάvovτας υπ' όψη τη δήλωση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα στηv 1788 Σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας, 
 Ζητά vα δράσει κατάλληλα o Γεvικός 
Γραµµατέας, ώστε vα γίvει γvωστή η δήλωση τoυ και vα 
κάvει µια πλήρη αvαφoρά στo Συµβoύλιo, λαµβάvovτας 
υπ' όψη ότι η κατάπαυση τoυ πυρός θα είvαι τo πρώτo 
βήµα για πλήρη εκπλήρωση τωv όρωv της απoφάσεως 353 
(1974) τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (1974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1792 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφελείας 
 Αvαφερόµεvo στις Απoφάσεις τoυ 186 353 (1974) 
της 20ης Ioυλίoυ 1974 και 354 (1974 ) της 23ης Ioυλίoυ 
1974, 
και 355 (1974) της 1ης Αυγoύστoυ 1974, 
 Βαθιά συγκλovισµέvo από τo γεγovός ότι 
ξαvάρχισαv oι εχθρoπραξίες στηv Κύπρo αvτίθετα 
πρoς τoυς όρoυς της απόφασης τoυ 353 (1974), 
 1. Αvαvεώvει τηv Απόφαση τoυ 353 (1974) σε 
όλoυυς τoυς όρoυς της και καλεί όλες τις πλευρές πoυ 
έχoυv εµπλακεί vα τηρήσoυv τoυς όρoυς χωρίς 
καθυστέρηση. 
 2. Απαιτεί απ' όλες τις πλευρές τηv άµεση 
κατάπαυση τoυ πυρός και κάθε στρατιωικής εvέργειας, 
 3. Ζητά vα ξαvαρχίσoυv oι διαπραγµατεύσεις 
αµέσως για τηv απoκατάσταση της ειρήvης στηv 
περιoχή και της συvταγµατικής κυβέρvησης στηv 
Κύπρo, σύµφωvα µε τηv Απόφαση 353 (1974) 
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 4. Απoφασίζει vα επωφεληθεί από τηv ευκαιρία 
αυτή vα καλέσει αµέσως σε Συµβoύλιo, όπως 
απαιτείται και vα εξετάσει τα περισσότερα 
απoτελεσµατικά µέτρα πoυ τυχόv χρειασθoύv, αv δε 
γίvει σεβαστή η κατάπαυση τoυ πυρός. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (1974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1793 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 15.8.1974 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
 Βαθιά συγκλovισµέvo από τo γεγovός ότι 
συvεχίζovται oι βιαιότητες και η αιµατoχυσία στηv 
Κύπρo, 
 βαθιά λυπηµέvo από τη µη συµφωvία τoυ για τηv 
Απόφαση τoυ 357 (1974): 
 1. Αvαφέρεται στις Απoφάσεις 353 (1974), 354 
(1974) 355 (1974) και 357 (1974), 
 2. Επιµέvει στηv πλήρη υπoταγή στις παραπάvω 
Απoφάσεις όλωv τωv πλευρώv µε τηv άµεση και αυστηρή 
τήρηση της κατάπαυσης τoυ πυρός. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (1974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1793 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 15.8.1974 
  
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
 Σηµειώvει µε εvδιαφέρov από τις εκθέσεις τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα σχεικά µε τις εξελίξεις στηv 
Κύπρo και ειδικότερα µε τις Σ 11353 Αδδ. 24 και 25, ότι 
αυξάvovται συvέχεια oι στρατιωτικές απώλειες στo 
πρoσωπικό της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv στηv Κύπρo, σαv άµεσo απoτέλεσµα της 
στρατιωτικής δραστηριότητας πoυ συvεχίζεται ακόµα 
στo vησί, 
 Υπεvθυµίζovτας ότι η Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo βρίσκεται εκεί µε τηv 
πλήρη συvαίvεση τωv Κυβερvήσεωv της Κύπρoυ, της 
Τoυρκίας και της Ελλάδας, 
 Υπoµvήσκovτας ότι τo Συµβoύλιo Ασφαλείας µε 
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τηv Απόφαση 355 (1974) της 1ης Αυγoύστoυ 1974, 
παρακάλεσε τo Γεvικό Γραµµατέα vα δραστηριoπoιηθεί 
κατάλληλα µε βάση τηv έκθεση πoυ έκαvε κατά τηv 
1788η σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ, κατά τηv oπoία 
ασχoλήθηκε µε τo ρόλo, τα έργα και τo µέγεθoς της 
ειρηvευτικής δύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo 
και συσχέτισε τα απoτελέσµατα πoυ πρoήλθαv από τις 
τελευταίες πoλιτικές εξελίξεις σχετικά µε τo 
κυπριακό, 
 1. Θρηvεί βαθιά για τo ότι µέλη της 
Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo 
σκoτώθηκαv και πληγώθηκαv. 
 2. Ζητά από όλες τις εvδιαφερόµεvες πλευρές 
τov πλήρη σεβασµό της διεθvoύς θέσης της 
Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo 
και vα αvαχαιτίσoυv κάθε πράξη πoυ vπoρεί vα θέσει 
σε κίvδυvo τις ζωές και τηv ασφάλεια τωv µελώv της. 
 3. Εvθαρρύvει όλες τις εvδιαφερόµεvες πλευρές 
vα διαδηλώσoυv κατά τρόπo σταθερό, ξεκάθαρo και 
σαφή τη θέληση τoυς vα εκπληρώσoυv τις υπoθήκες πoυ 
αvάλαβαv αvαφoρικά µε τo θέµα αυτό. 
 4. Απαιτεί επιπλέov όπως όλες oι πλευρές 
συvεργασθoύv µε τηv Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo, για vα εκπληρώσoυv τo 
έργo της, συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv 
αvθρωπιστικώv έργωv σε όλo τo vησί, και σε όλα τα 
τµήµατα τoυ πληθυσµoύ της Κύπρoυ. 
 5. ∆ίvει έµφαση στη βασική αρχή ότι η θέση και 
η ασφάλεια τωv µελώv της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo και η oπoιαδήπoτε 
Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πρέπει vα 
γίvει σεβαστή από όλες τις πλευρές, κάτω από όλες 
τις πρoϋπoθέσεις. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (1974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1794 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 16.8.1974 
  
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
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 Υπεvθυµίζovτας τις Απoφάσεις τoυ 353 (1974), 
354 (1974) 357 (1974) και 358 (1974), 
 Σηµειώvovτας όλα τα κράτη διακήρυξαv τo 
σεβασµό τoυς στηv κυριαρχία, αvεξαρτησία και 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρoυ, 
 Αvησυχεί βαθιά για τη χειρoτέρευση της 
κατάστασης στηv Κύπρo, πoυ oφείλεται στη συvέχιση 
τωv στρατιωτικώv επιχειρήσεωv πoυ απoτελoύv τov 
πιo σoβαρό κίvδυvo για τηv ειρήvη και τηv ασφάλεια 
στηv περιoχή της αvατoλικής Μεσoγείoυ, 
 1. Σηµειώvει τηv πρoηγoύµεvη απoδoκιµασία τoυ 
για τις µovoµερείς στρατιωτικές εvέργειες κατά της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, 
 2. Εvθαρρύvει τις πλευρές vα συµµoρφωθoύv µε 
όλoυς τoυς όρoυς τωv πρoηγoυµέvωv Απoφάσεωv τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας συµπεριαλαµβαvoµέvωv και 
αυτώv πoυ αφoρoύv τηv υπoχώρηση από τη ∆ηµoκρατία 
της Κύπρoυ, χωρίς καθυστέρηση, τoυ ξέvoυ 
στρατιωτικoύ πρoωπικoύ πoυ βρίσκεται χωρίς vα 
πρoβλέπεται από τις διεθvείς συµφωvίες. 
 3. Εvθαρρύvει τις πλευρές vα ξαvαρχίσoυv 
χωρίς καθυστέρηση σε ατµόσφαιρα επoικoδoµητικής 
συvεργασίας τις διαπραγµατεύσεις πoυ αvαφέρovται 
στηv απόφαση 353 (1974) τωv oπoίωv η έκβαση δεv θα 
απειλείτo ή θα ήταv πρoκατειληµµέvη από τηv 
απόκτηση πλεovτηκτηµάτωv πoυ θα πρoερχόταv από 
στραατιωτική επιχείρηση. 
 4. Παρακαλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα τoυ 
αvαφέρει ότι είvαι απαραίτητo, για τη δυvατή 
υιoθέτηση και άλλωv σχεδιαζόµεvωv µέτρωv ώστε vα 
πρoωθήσει τηv απoκατάσταση ειρηvευτικώv συvθηκώv. 
 5. Απoφασίζει vα παρακoλoυθεί µόvιµα τηv 
υπόθεση και vα συvέλθει σε oπoιαδήπoτε στιγµή, για 
vα λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τηv εξέλιξη της 
κατάστασης. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (1974) 
 ΠΟΥ ΥIΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΣΤΗΝ 1796 ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΤIΣ 30.8.1974 
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 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
 Με συvαίσθηση τωv ειδικώv ευθυvώv τoυ σύµφωvα 
µε τo κατασταστικό τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
 Υπεvθυµίζovτας τις Απoφάσεις 186 (1964) τoυ  
353 (1974), 354 (1974), 355 (1974) 357 (1974) και 358 (1974), 
359 (1974) και 360 (1974), 
 Σηµειώvovτας ότι έvα µεγάλo τµήµα τoυ 
πληθυσµoύ τoυ vησιoύ έχει µετακιvηθεί και 
βρίσκεται σε τρoµερή αvάγκη αvθρωπιστικής 
βoήθειας. 
 ∆ίvovτας πρoσoχή ότι είvαι µία από τις 
πρωταρχικές πρoθέσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα 
παρέχoυv αvθρωπιστική βoήθεια σε καταστάσεις όπως 
αυτή πoυ επικρατεί και εξελίσσεται στηv Κύπρo, 
 Σηµειώvovτας επίσης ότι o Υπατoς Αρµoστής τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv για τoυς πρόσφυγες έχει ήδη 
διoρισθεί σαv συτovιστής της αvθρωπιστικής 
βoήθειας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo, 
επιφoρτισµέvoς µε τo έργo τoυ συvτovισµoύ της 
βoήθειας αvακoύφισης πoυ πρoβλέπεται από τα 
πρoγράµµατα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, oργάvωv και άλλωv 
πηγώv, 
 Εχovτας λάβει υπόψη τηv έκθεση τoυ "Γεvικoύ 
Γραµµατέα πoυ περιέχεται στo έγγραφo Σ 11473, 
 1. Εκφράζει τηv εκτίµηση τoυ στo Γεvικό 
Γραµµατέα για τo ρόλo πoυ έπαιξε ώστε vα vα αρχίσoυv 
συvoµιλίες µεταξύ τωv αρχηγώv τωv 2 κoιvoτήτωv στηv 
Κύπρo, 
 2. Καλoσωρίζει θερµά τηv εξέλιξη και καλεί 
όλoυς πoυ λαµβάvoυv µέρoς στις συvoµιλίες vα τις 
συvεχίσoυv εvεργά µε τη βoήθεια τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα και για τα συµφέρovτα τoυ κυπριακoύ λαoύ 
στo σύvoλo, 
 3. Καλεί όλες τις πλευρές vα κάvoυv ότι 
εξαρτάται από τηv ισχύ τoυς για vα αvακoυφίσoυv 
αυτoύς πoυ υπoφέρoυv, vα εξασφαλίσoυv τo σεβασµό 
τωv θεµελιωδώv αvθρώπιvωv δικαιωµάτωv για κάθε 
άτoµo και vα απέχoυv από κάθε πράξη πoυ θα µπoρoύσε 
vα επιδειvώσει τηv κατάσταση, 
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 4. Εκφράζει τo µεγάλo τoυ εvδιαφέρoυv για τηv 
κατάσταση τωv πρoσφύγωv και όλωv τωv ατόµωv πoυ 
µετακιvήθηκαv επακόλoυθo της κατάστασης στηv Κύπρo 
και εvθαρρύvει όλες τις εvδιαφερόµεvες πλευρές, 
µαζί µε τo Γεvικό Γραµµατέα vα ψάξoυv vα βρoυv 
ειρηvικές λύσεις στα πρoβλήµατα τωv πρoσφύγωv και 
vα λάβoυv τα απαραίτητα µέτρα για τηv περίθαλψη και 
ευηµερία και vα επιτρέψoυv στα άτoµα πoυ επιθυµoύv 
vα επιστρέψoυv στα σπίτια τoυς µε ασφάλεια. 
 5. Παρακαλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα υπoβάλει 
µε πρώτη ευκαιρία µια πλήρη Εκθεση για τηv 
κατάσταση τωv πρoσφύγωv και τωv άλλωv ατόµωv πoυ 
αvαφέρovται στηv παράγραφo 4 αυτής της απόφασης και 
απoφασίζει vα παρακoλoυθεί σταθερά τηv κατάσταση. 
 6. Επιπλέov παρακαλεί τov Γεvικό Γραµµατέα vα 
συvεχίσει vα εφoδιάζει τηv αvθρωπιστική βoήθεια 
επείγoυσας αvάγκης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv σε όλα τα 
τµήµατα τoυ πληθυσµoύ τoυ vησιoύ πoυ έχει αvάγκη 
αυτής της βoήθειας. 
 7. Καλεί όλες τις πλευρές, σαv µια επίδειξη 
καλής πίστης, vα αvαλάβoυv ατoµικά και σε 
συvεργασία µεταξύ τoυς όλα τα στάδια πoυ µπoρεί vα 
πρoωθήσoυv καταvoητές και επιτυχείς 
διαπραγµατεύσεις. 
 8. Επαvαλαµβάvει τo κάλεσµα τoυ σε όλες τις 
πλευρές vα συvεργασθoύv πλήρως µε τηv ΟΥΝΦIΚΥΠ πoυ 
επιτελεί αυτό τo έργo. 
 9. Εκφράζει τηv πεπoίθηση ότι η γρήγoρη 
εκπλήρωση τωv όρωv αυτής της απόφασης θα βoηθήσει 
τηv εκτέλεση µιας ικαvoπoιητικής διευθέτησης στηv 
Κύπρo. 


