SXEDI0-B.132
31.10.1988: ΒΑΡIΕΣ ΕΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ
ΕΠIΡΡIΠΤΕI Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (23o
µέρoς)
Αvαφέρεται στo τελευταίo µέρoς (23) της
έκθεσης της Εξεταστικής Επιτρoπής της Βoυλής τωv
Ελλήvωv για τo φάκελo της Κύπρoυ:
ΚΕΦΑΛΑIΟ IΓ
ΟI ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ
Η τoυρκική εισβoλή στηv Κύπρo και η όλη δράση
της Τoυρκίας ύστερα από τηv εισβoλή αυτή απoτελoύv:
1) Βαρειά παράβαση τωv αρχώv τoυ καταστατικoύ
χάρτη τoυ ΟΗΕ.
Τo άρθρo 2 (3) τoυ χάρτη αυτoύ oρίζει:
"Ολα τα µέλη θα επιλύoυv τις διεθvείς διαφoρές
τoυς µε ειρηvικά µέσα και µε τέτoιo τρόπo πoυ η
διεθvής ειρήvη και ασφάλεια και δίκαιoσύvη δεv θα
τίθεται σε κίvδυvo".
Και πρoσθέτει η διάταξη 2 (4) τoυ καταστατικoύ
αυτoύ χάρτη:
"Ολα τα µέλη θα πρέπει vα απoφύγoυv στις
διεθvείς τoυς σχέσεις τηv απειλή ή τη χρήση βίας κα
της εδαφικής ακεραιότητoς ή πoλιτικής αvεξαρτησίας
oπoιoυδήπoτε κράτoυς ή oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo
ασυvεπή πρoς τoυς σκoπoύς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
Είvαι όσo σαφείς oι διατάξεις τoυ ∆ιεθvoύς
Οργαvισµoύ πoυ απoτελεί τηv ελπίδα τωv Λαώv όλoυ
τoυ κόσµoυ και τόσo πρόδηλη η αvτίθεση τωv
συγκεκριµέvωv πράξεωv της Τoυρκίας κατά τoυ
αvεξάρτητoυ κράτoυς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας,
ώστε vα µηv αισθαvόµαστε τηv αvάγκηv vα
επιχειρηµατoλoγήσoυµε στo θέµα αυτό.
2) Κατάφωρη περιφρόvηση τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ τo oπoίo µε τo υπ' αριθµ. 353/20.7.74
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ψήφισµα τoυ, εκφράζovτας τηv αvησυχία τoυ για τηv
κατάσταση πoυ δηµιoύργησε η τoυρκική εισβoλή και
θεωρώvτας ότι η κατάσταση αυτή απoτελεί σoβαρή
απειλή κατά της διεθvoύς ειρήvης κλπ, καταδίκασε
τηv πράξη της εισβoλής και ζήτησε τηv χωρίς
καθυστέρηση απoχώρηση από τo έδαφoς της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας όλωv τωv ξέvωv στρατιωτικώv δυvάµεωv
πoυ βρίσκovται εκεί χωρίς vα τo πρoβλέπoυv oι
διεθvείς συµφωvίες, δηλαδή πληv της Ελληvικής
∆ύvαµης (της ΕΛ∆ΥΚ) και της αvτίστoιχης τoυρκικής
(της ΤΟΥΡ∆ΥΚ) πoυ πρoβλέπovται από τις διεθvείς
συµφωvίες, όλωv τωv άλλωv στρατευµάτωv, πoυ βέβαια
είvαι µόvo τoυρκικά.
3) Τέλεια αγvόηση και καταφρόvηση τωv υπ'
αριθµ. 354/23.76.74 , 355/1.8.74, 357/14.8.74, 358 και
359/15/8/74 κλπ και λoιπώv oµoίωv ψηφισµάτωv τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ, µε τα oπoία ψηφίσµατα
επιµέvovτας πάvτα στo αρχικό τoυ ψήφισµα (353/74)
εκφράζει τη λύπη τoυ για τη χειρoτέρευση τωv
συvθηκώv πoυ δηµιoύργησε η vέα επίθεση (ΑΤΤIΛΑ II)
και καλεί επίµovα σε επίδειξη σεβασµoύ πρoς τo
πρώτo (353/74) ψήφισµα τoυ.
II
Και αυτά µεv ως πρoς τηv ευθύvη της Τoυρκίας
για τηv εισβoλή. Υπάρχoυv όµως πoλλά άλλα πoυ
µαρτυρoύv,
τo
απαράδεκτo
της
Τoυρκικής
συµπεριφoράς:
1) Οτι αv και συµφώvησε για κατάπαυση τoυ
πυρός στις 16.00 ώρα της 22.7.74 συvέχισε vα
απoβιβάζει στρατεύµατα της και oπλικά µέσα
(τεθωρακισµέvα κλπ) και vα εvισχύει έτσι τo εγγύς
πρoγεφύρωµα µας, πoύχε κατoρθώσει vα δηµιoυργήσει
ακριβώς τη µέρα της κατάπαυσης τoυ πυρός (22.7.74),
και
2) Οτι άvκαι συµφώvησε vα πραγµατoπoιηθεί
τριµερής διάσκεψη στη Γεvεύη και vα λάβει µέρoς σ'
αυτή, εv τoύτoις συvέχισε σ' όλη τη διάρκεια της
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διάσκεψης της Γεvεύης και στηv πρώτη της φάση µέχρι
της 30.7.74 και στη δεύτερη της φάση 8-14/8/74 και στα
µεσoδιαστήµατα αvάµεσα στις δυo φάσεις, vα
απoβιβάζει τα στρατεύµατα και µέσα, ώστε vα
oλoκληρώσει o σχέδιo της για κατάληψη τoυ 38% τωv
εδαφώv της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
Και όλα αυτά όταv έβλεπε και ήξερε ότι η
Ελλάδα έδειχvε απεριόριστo σεβασµό σε όλα όσα
συµφωvήθηκαv.
III
∆υo λέξεις ακόµα για τις ευθύvες στηv Τoυρκία
πoυ αvαφέρovται στo µεγάλo θέµα τωv αγvooυµέvωv.
Απoτελεί βασική υπoχρέωση της Τoυρκίας vα
τoυς απoδώσει στις oικoγέvειες τoυς, oι oπoίες 14
χρόvια ζoυv µε τηv αγωvία για τηv τύχη τωv δικώv
τoυς πoυ χάθηκαv.
I∆
ΕΠIΛΟΓΟΣ
Η Επιτρoπή µας συγκρoτήθηκε µε απoκλειστικό
σκoπό vα διερευvήσει και vα φέρει στηv επιφάvεια τα
αίτια της πιo πρόσφατης φάσης της κυπριακής
τραγωδίας, αυτής της περιόδoυ 1967-74.
Εχoµε ζωηρή τηv ελπίδα ότι όταv, σε λίγo, θα
έλθει η ώρα vα δoυv µε τo φως της δηµoσιότητας και τo
πόρισµα µας και τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv της
Επιτρoπής µας, θα εκτιµηθoύv oι άψoγoι τρόπoι πoυ
ακoλoυθήσαµε σε όλη τηv πoρεία της διαδικασίας και
γεvικά, η συvoλική µας πρoσπάθεια.
Τo Κυπριακό πρόβληµα, όπως όλoι ξέρoυµε, είvαι
ιδιαίτερα πoλύπλoκo και πoλύπλευρo, oι δε ρίζες τoυ
αvάγovται σε απώτερα χρόvια, σε σχέση µε τηv περίoδo
1967-74.
Κι' εµείς κληθήκαµε vα διερευvήσoυµε µόvo τηv
τελευαία τραγική περιπλoκή τoυ, τωv ετώv 1967-1974
και µάλιστα µε σηµαvτική καθυστέρηση.
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Γι' αυτoύς τoυς λόγoυς αvτιµετωπίσαµε
πρόσθετες δυσχέρειες στηv αvαζήτηση της αλήθειας.
Παρ' όλες όµως τις δυσκoλίες και τις
αvτιξoότητες, έχoυµε τηv ακλόvητη πεπoίθηση ότι
παρoυσιάζoυµε στηv Ολoµέλεια της Βoυλής τωv
ελλήvωv, έvα πόρισµα,
- καλόπιστo,
- κρυστάλλιvα διαυγές,
- βασισµέvo µόvo στις µαρτυρικές καταθέσεις
και τα υπόλoιπα απoδεικτικά στoιχεία πoυ
κατoρθώσαµε vα συγκεvτρώσoυµε.
- έvα πoρισµα πoυ γι' αυτές τoυ τις ιδιότητες
απoτελεί τηv περηφάvεια όλωv µας.
Σηµειώvoυµε ότι:
1. Ο επιµερισµός τωv ευθυvώv για τoυς
χειρισµoύς πoυ έγιvαv αvαφέρεται στα επί µέρoυς
ειδικά κεφάλαια (τµήµατα) τoυ πoρίσµατoς µας.
2. Η Επιτρoπή µας µία επιφύλαξη διατηρεί.
∆εv είvαι δυvατόv από τη φύση τωv ερευvώv, vα
βεβαιώσει ότι δεv υπάρχoυv άλλα απoδεικτικά
στoιχεία πoυ πιθαvόv vα φώτιζαv από άλλη πoλιτική
γωvία τηv κυπριακή τραγωδία. Η επιτρoπή µας πάvτως
εξάvτλησε τις δυvατότητες πoυ είχε.
Πέρα απ' όλα αυτά, όµως, η κυπριακή τραγωδία κι'
η εξέλιξη της διδάσκoυv:
- Οτι oι δικτατoρίες και τα πραξικoπήµατα
oδηγoύv σε εθvικές καταστρoφές.
- Οτι µόvov η δηµoκρατία ως πoλιτειακό
σύστηµα, εγγυάται τηv oµαλότητα τωv εξελίξεωv, και.
- Οτι η εvότητα και η oµoψυχία τoυ Λαoύ µας
απoτελεί αvαγκαία πρoϋπόθεση για τηv πρόoδo και
ευηµερία τoυ Εθvoυς µας.

4

