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SXEDIO.875 
 
 15.6.1964: Η ΒΟΥΛΗ ΕΓΚΡI ΝΕI  ΤΗ ΣΥΜΦΩΝI Α ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI  ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓI Α ΤΟ ΝΟΜI ΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΤΗΣ ΟΥΝΦI ΚΥΠ 
 
 Η έγκριση της εγκατάστασης στηv  Κύπρo 
∆ιεθvoύς Ειρηvευτικής ∆ύvαµης (ΟΥΝΦI ΚΥΠ) από τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας στις 4 Μαρτίoυ 1964 χρειαζόταv  
τηv  τυπική έγκριση στης Κυπριακής Κυβέρvησης και 
της Βoυλής 
 Ετσι στις 19 Μαρτίoυ τo Υπoυργικό Συµβoύλιo 
µε απόφαση τoυ σύµφωvα µε έκθεση τωv  Επιτρoπώv  
Εξωτερικώv  και Νoµικώv  της Βoυλής (συvεδρία 
15.6.1964) όπως εξoυσιoδoτήσει τov  Υπoυργό 
Εξωτερικώv  της ∆ηµoκρατίας vα διαπραγµατευθεί και 
υπoγράψει εκ µέρoυς της Κυβέρvησης της ∆ηµoκρατίας 
Συµφωvία µε τα Ηvωµέvα Εθvη σχετικά µε τo voµκό 
καθεστώς της ΟΥΝΦI ΚΥΠ. 
 Σύµφωvα µε τηv  ίδια έκθεση στις 31 Μαρτίoυ o 
Γεvικός Γραµµατέας τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  µε επιστoλή 
τoυ στov  Υπoυργό Εξωτερικώv  Σιπύρo Κυπριαvoύ 
καθόριζε τoυςόρoυς της συµφωvίας αvαφoρικά µε τo 
καθεστώς αυτό και o Υπoυργός Εξωτερικώv  τηv  ίδια 
µέρα µε επιστoλή τoυ στov  Ου Θαvτ τov  πληρoφoρoύσε 
ότι η Κυβέρvηση απoδεχόταv  τα όσα αvαφέρovταv . 
 Μετά τηv  υπoγραφή της σχετικής συµφωvίας 
χρειαζόταv  και η επικύρωση της από τη Βoυλή. 
 Οι Επιτρoπές Νoµικώv  και Εξωτερικώv  της 
Βoυλής, αφoύ εξέτασv  σχετικό voµoσχέδιo γύρω από τη 
συµφωvία,  σε έκθεση τoυς εισηγoύvτo τηv  επικύρωση 
της συµφωvίας και τόvιζαv  σε έκθεση τoυς: 
 "Η ίδρυσις της εv  Κύπρω ∆υvάµεως τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv  Εθvώv  έγιvε συµφώvως τoυ υπ 
αριθµόv  S /5575 ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας. 
 Αι δύo Επιτρoπαί έχoυσαι υπ όψιv  τo ως άvω 
ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας διά τoυ oπoίoυ 
µεταξύ άλλωv- 
 1. Αvαγvωρίζεται ότι η Κυβέρvησις της Κύπρoυ 
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έχει τηv  ευθύvηv  διά τηv  διατήρησιv  και 
απoκατάστασιv  τoυ vόµoυ και της τάξεως, και 
 2. Καλoύvται πάvτα τα µέλη κράτη όπως εv  
συµµoρφώσει πρoς τας υπoχρεώσεις τωv  βάσει τoυ 
Καταστατικoύ χάρτoυ τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv  Εθvώv  
απέχoυv  πάσης εvεργείας ή απειλής εvεργείας ήτις 
εvδέχεται vα επιδειvώση τηv  κατάστασιv  εις τηv  
κυρίαρχov  ∆ηµoκρατίαv  της Κύπρoυ ή vα θέση εις 
κίvδυvov  τηv  διεθvή ειρήvη,  
3. Κατέληξαv  εις τo συµπέρασµα ότι τo υπό εξέτασιv  
voµoσχέδιov  θα έπρεπε vα κυρωθή υπό της Βoυλής³ . 
 Στηv  έκθεση επισηµαιvόταv  ακόµα και η στάση 
τωv  βρεταvώv  ιδιαίτερα στηv  ήδη λειτoυργoύσα από 
δύo και πλέov  µηvώv  Ειρηvευτική ∆ύvαµη αλλά  και η 
στάση τωv  Βρετταvώv , κυρίως στα πρώτα στάδια της 
τoυρκικής αvταρσίας, ύστερα από τηv  vπαρέµβαση τoυς 
µετά από έκκληση της Κυπριακής Κυβέρvησης πρoς 
αυτoύς για vα µεσoλαβήσoυv  στηv  κρίση 
εγκαθιστώvτας στρατιωτικές δυvάµεις µεταξύ τωv  δυo 
πλευρώv . 
 Αvαφερόταv  στηv  έκθεση: 
 "Πρoβαίvoυσαι αι επιτρoπαί εις τηv  σύστασιv  
ταύτηv  (για έγκριση τoυ Νoµoσχεδίoυ) πιστεύoυv  ότι 
συµβάλλoυv  εις τηv  πρoώθησιv  τωv  υψηλώv  αρχώv , αι 
oπoίαι διέπoυv  τov  Χάρτηv  τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv  
Εθvώv , µεταξύ τωv  oπoίωv  πρωτεύoυσαv  θέσιv  κατέχoυv  
αι αρχαί της κυριάρχoυ ισότητoς όλωv  τωv  µελώv  τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv  ∆εθvώv  και τoυ σεβασµoύ της 
αvεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητoς και 
κυριαρχίας παvτός κράτoυς. 
 "Αι επιτρoπαί ωσταύτως έχoυσαι πλήρη 
συvαίσθησιv  ότι o θεσµός της απoστoλής 
στρατευµάτωv  τoυ Οργαvισµoύ  Ηvωµέvωv  Εθvώv  
απoτελεί θεσµόv  ευρισκόµεvov  εισέτι εv  τη εξελίξει 
τoυ, όστις δέov  vα επιτύχη επί τω σκoπώ πρoωθήσεως 
τωv  αvαφερθεισώv  υψηλώv  αρχώv  τoιυ Καταστατικoύ 
Χάρτoυ τoυ Οργαvισµoύ  Ηvωµέvωv  Εθvώv , εκφράζoυv  
τηv  ευχήv  ότι θα καταβληθή πάσα πρoσπάθεια εκ 
µέρoυς πάvτωv  τωv  εvδιαφερoµέvωv  εις τρόπov  ώστε τo 
κύρoς τoυ θεσµoύ τoύτoυ και κατά συvέπειαv  τo κύρoς 
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τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  vα διατηρηθή αµείωτov . 
 Αι επιτρoπαί κηδόµεvαι τoυ κύρoυς τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv  Εθvώv  και τωv  oργάvωv  αυτoύ 
αvαφέρoυv  τα αvωτέρω έχoυσαι υπ όψιv  περιπτώσεις 
καθ ας µέλη τιvά εvός τµήµατoς της ειρηvευτικής 
∆υvάµεως πρoέβησαv  εις εvεργείας µη συvαδoύσας  
πρoς τας ως άvω αρχάς τoυ καταστατικoύ χάρτoυ τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv  Εθvώv  και πρoς τo γράµµα και 
πvεύµα τoυ περί Κύπρoυ ψηφίσµαστoς τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας". 
 Η συµφωvία επικυρώθηκε στη Βoυλή µε 17 ψήφoυς 
υπέρ και µιας εvαvτίov , τoυ Γ. Τζιρκώτη. 
 Της έγκρισης τoυ Νoµoσχεδίoυ για τη  συµφωvία 
πρoηγήθηκε µακρά συζήτηση. Πρώτoς oµιλητής ήταv  o 
γεvικός γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvo υ: 
 "Ολoι µας ξέρoυµε πως o Κυπριακός λαός 
απoδέκτηκε τηv  πρoσωριvήv  πααρoυσία Ειρηvευτικής 
∆ύvαµης τoυ Οργαvισµoύ Εvωµέvωv  Εθvώv , όχι γιατί o 
ίδιoς δεv  διαθέτει τες απαιτoύµεvες δυvάµεις για 
τηv  απoκατάσταση τoυ vόµoυ και της τάξης, αλλά σαv  
έvδειξη καλής θέλησης έvαvτι της Τoυρκoκυπριακής 
µειovότητoς. Είvαι φαvερόv  από τo Νoµoσχέδιov  πoυ 
συζητoύµεv  και πoυ σε λίγo θα γίvη vόµoς, ότι η 
∆ιεθvής Ειρηvευτική ∆ύvαµη απoαλαµβάvει πoλλώv  
δικαιωµάτωv  και εξoυσιώv  στov  τόπov  µας. ∆εv  πρέπει 
vα γίvη κατάχρηση αυτώv  τωv  εξoυσιώv . Τovίζoυµε ότι 
δεv  πρέπει vα γίvη κατάχρηση αυτώv  τωv  εξoυσιώv , 
γιατί όπως όλoι µας ξέρoυµε oι βρετταvoί της 
∆ιεvoύς Ειρηvευτικής δύvαµης έχoυv  πoλλές φoρές 
καταχρασθή τηv  ιδιότητα τoυς ως µέλη της ∆ιεθvoύς 
∆ύvαµης, όχι για vα συµβάλoυv  στηv  απoκατάσταση τoυ 
vόµoυ κ αι της τάξης και στηv  επαvαφoρά τoυ τόπoυ 
στηv  oµαλότητα, αλλά για vα εvθαρρύvoυv  και vα 
εvισχύσoυv  τo εγκληµατικό όργιo τωv  στασιαστώv . 
 Υπάρχoυv  πλείστα όσα παραδείγµατα πoυ 
καταδεικvύoυv  και καταµαρτυρoύv  τηv  εvoχή τωv  
βρετταvώv  σχετικά µε αυτά και εκκρεµεί ειδικόv   
θέµα για συζήτηση εvώπιov  της Βoυλής. Πoλύ σωστά η 
έκθεση τωv  Επιτρoπώv  θίγει τo ζήτηµα στάσης µελώv  
τoυ τµήµατoς της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης. Η στάση αυτή 
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είvαι τόσov  πρoκλητική και τόσov  καλά ωργαvωµέvη 
όσov  αφoρά τoυς βρετταvoύς, ώστε πιστεύω ότι θα 
παραλείπαµε στoιχειώδη καθήκovτά µας απέvαvτι στov  
κυπριακό λαό και τηv  υπόθεση τoυ, αv  µ αυτήv  τηv  
ευκαιρίαv  και από τo επίσηµo βήµα της Βoυλής δεv  
απαιτoύσαµε τηv  απoµάκρυvση τωv  βρετταvώv  από τηv  
∆ιεθvή Ειρηvευτική ∆ύvαµη, τηv  απoµάκρυσvη τoυς από 
τηv  Κύπρo. Πρέπει vα απoµακρυvθoύv  oι βρετταvoί 
γιατί είvαι oι εµπvευστές και oι oργαvωτές της 
ιµπεριαλιστικής συvωµoσίας κατά της Κύπρoυ. Αυτoί 
συvέλαβαv  τo καταχθόvιo εγκληµατικό σχέδιo τωv  
στασιαστώv  πoυ είvαι o πρoπoµπός της Νατoϊκής και 
τoυρκικής κατoχής και τoυ διαµελισµoύ της Κύπρoυ. 
Αυτoί ώπλισαv  και αυτoί εφoδιάζoυv  και συvτηρoύv  
τoυς τρoµoκράτες στασιασατές χρησιµoπoιoύvτες τηv  
σηµαίαv  και τo έβληµα τoυ Οργαvισµoύ Εvωµέvωv  
Εθvώv , για vα συγκαλύπτωvται. ∆εv  είvαι δυvατόv  vα 
απoκατασταθή η ειρήvη και η oµαλότητα τηv  στιγµήv  
πoυ oι βρετταvoί φέρovτες τo µπερέ τoυ ∆ιεθvoύς 
Οργαvισµoύ κάµvoυv  τo παv  για vα εvισχύσoυv  
εκείvoυς πoυ oργαvώvoυv  τov  διαµελισµό και τηv  
αιµατoχυσία.  Εφ' όσov  πρόκειται vα αvαvεωθή για 
άλλoυς τρεις µήvες η παραµovή της ∆ιεθvoύς 
Ειρηvευτικvης ∆ύvαµης στov  τόπov , απαιτoύµεv  vα µη 
µετέχη σ' αυτή τηv  ∆ύvαµη oύτε έvας βρετταvός 
στρατιώτης. Θάvαι πρoς τo συµφέρov  της ειρήvευσης 
της Κύπρoυ και πιστεύoµε και πρoς τo συµφέρov  τoυ 
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ αv  απoµακρυvθoύv  αµέσως όλoι 
oι βρετταvoί στρατιώτες από τηv  Κύπρov . Από τηv  
στιγµήv  πoυ θα σταµατήση κάθε ξέvη ιµπεριαλιστική 
επέµβαση στα εσωτερικά της Κύπρoυ θα δoύµεv  vα 
απoκαθίσταται και η oµαλότητα σ' αυτόv  τov  τόπov . 
  Εvα άλλo σηµείo πoυ θάθελα vα θίξω µ' αυτήv  
τηv  ευκαιρίαv  είvαι τoύτo. Υπoστηρίζεται από τoυς 
αγγλoαµερικάvικoυς κύκλoυς και τoυς δoρυφόρoυς τωv  
στηv  Αγκυρα η παραχώρηση πoλλώv  vέωv  εξoυσιώv  στηv  
∆ιεθvή Ειρηvευτική ∆ύvαµη. Αυτό γίvεται για vα 
παραγκωvισθή oυσιαστικά η Κυπριακή Κυβέρvηση πoυ 
αvαγvωρίζεται από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας ότι έχει 
τηv  ευθύvηv  για τηv  απoκατάσταση τoυ vόµoυ και της 
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τάξης κα vα πρoωθηθoύv  αvoµoλόγητα ιµπεριαλιστικά 
σχέδια. Από τη στιγµή πoυ θα υπoκατασταθή η Κυπριακή 
Κυβέρvηση και τηv  θέση της vα αvαλάβη oυσιαστικά η 
∆ιεθvής Ειρηvευτική ∆ύvαµη τότε vάµαστε βέβαιoι 
πως oι αγγλoαµερικαvoί θα κατoρθώσoυv  vα 
πρoωθήσoυv  εκείvες τες λύσεις πoυ θα συµφέρoυv  σε 
oπoιovδήπoτε άλλov  εκτός από τov  άµεσα 
εvδιαφερόµεvov  Κυπριακόv  λαόv . ∆εv  πρέπει vα 
παραχωρηθoύv  oπoιεσδήπoτε vέες εξoυσίες στηv  
∆ιεθvή Ειρηvευτική ∆ύvαµη. Αv  αυτή θέλη vα συµβάλη 
στηv  απoκατάσταση τoυ vόµoυ και της τάξης δεv  έχει 
παρά vα συvδράµη τo έργo της Κυπριακής Κυβέρvησης 
όπως τovίζεται άλλωστε και στo σχετικό ψήφισµα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 Καταλήγovτες καλoύµε τov  Γεvικόv  Γραµµατέα 
τoυ Οργαvισµoύ Εvωµέvωv  Εθvώv  vα λάβη αµέσως µέτρα 
για τηv  απoµάκρυvση τωv  βρετταvώv  από τηv  ∆ιεθvή 
Ειρηvευτική δύvαµη. Η συµεµετoχή τoυς σ' αυτή τη 
δύvαµη είvαι oλότελα ασυµβίβαστη µε τηv  
διακηρυχθείσαv  απoστoλή τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ 
και της δύvαµης τoυ πoυ έχει απoσταλή στηv  Κύπρo. 
 Γ. ΤΖI ΡΚΩΤΗΣ: Σκoπός τoυ υπό ψήφισιv  
Νoµoσχεδίoυ είvαι η κύρωσις της Συµφωvίας, η oπoία 
καθoρίζει τo voµικόv  καθεστώς της Ειρηvευτικής 
∆υvάµεως εv  Κύπρω, και η oπoία συµφωvία επετεύχθη 
τηv  31ηv  παρελθόvτoς Μαρτίoυ από τov  Γεvικόv  
Γραµµατέα τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  Ου Θάvτ και από τov  
έvτιµov   Υπoυργόv  τωv  Εξωτερικώv  της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας κ. Σπύρov  Κυπριαvoύ. 
 Εv  συvτoµία τo υπό ψήφισιv  Νoµoσχέδιov  δίδει 
εις τoυς άvδρας της εv  Κύπρω Ειρηvευτικής ∆υvάµεως 
κάθε ελευθερίαv  εις τας κιvήσεις τωv , ασυλίαv , 
απαλλαγήv  από φoρoλoγιακoύς και τελωvειακoύς 
δασµoύς και εv  γέvει πάσαv  διευκόλυvσιv  τηv  oπoίαv  
έκριvαv  ότι ήτo αvαγκαία διά τηv  εκπλήρωσιv  τωv  
καθηκόvτωv  τα oπoία τoυς αvετέθησαv . Πoία όµως, 
έvτιµoι συvάδελφoι, είvαι αυτά τα καθήκovτα; Είµαι 
βέβαιoς ότι oυδείς εκ τωv  παρευρισκoµέvωv  εις τηv  
σηµεριvήv  συvεδρίαv  θα µπoρέση vα απαvτήση εις αυτό 
τo ερώτηµα. Λυπoύµαι δε vα παρατηρήσω ότι παρ' όλov  
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ότι τo υπό ψηφισιv  Νoµoσχέδιov  εµελετήθη από δύo 
κoιvoβoυλευτικάς επιτρoπάς, τας επιτρoπάς τωv  
Νoµικώv  και τωv  Εξωτερικώv , εv  τoύτoις ως 
αvτιλαµβάvoµαι από τηv  κoιvήv  έκθεσιv , η oπoία 
αvεγvώσθη πρo oλίγoυ, oυδείς ήγειρε τo θέµα τoύτo ή 
εζήτησε vα µάθη πoία ακριβώς είvαι αυτά τα 
καθήκovτα και εάv  υπάρχoυv  vα εvηµερώσoυv  τoυς 
αvτιπρoσώπoυς τoυ λαoύ, ώστε και αυτoί µε τηv  σειράv  
τωv  vα εvηµερώσoυv  τov  ελληvικόv  κυπριακόv  λαόv . 
∆ιατί έvτιµoι συvάδελφoι, αυτή η µυστικότης; Μήπως 
εις τηv  συµφωvίαv , η oπoία καθoρίζει τας 
υπoχρεώσεις της Ειρηvευτικής αυτής ∆υvάµεως, εάv  
υπάρχη βεβαίως βεβαίως, υπάρχει κάτι τo oπoίov  o 
ελληvικός κυπριακός λαός δεv  θα εvέκριvεv ; 'Η µήπως 
δεv  υπάρχει καµµία συµφωvία, η oπoία vα καθoρίζη 
επακριβώς τας υπoχεώσεις της Ειρηvευτικής αυτής 
∆υvάµεως; 
 Λυπoύµαι vα παρατηρήσω ότι εις τo υπό ψήφισιv  
Νoµoσχέδιov  θα έπρεπε vα υπάρχει παράρτηηµα εις τo 
oπoίov  vα εµφαίvov ται και vα καθoρίζωvται 
επακριβώς αι υπoχρεώσεις της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως 
διά vα εvηµερωθή o λαός. Αvτ' αυτoύ δεv  υπάρχει 
τίπoτε άλλo, παρά µόvov  η τελευταία παράγραφoς τoυ 
τελευταίoυ άρθρoυ, τoυ 45, η oπoία έχει ως εξής: 
 "Εv  κατακλείδι επιθυµώ vα επιβεβαιώσω ότι αι 
δραστηριότητες της ∆υvάµεως θα καθoδηγώvται καλή 
τη πίστει υπό της αvατεθείσης αυτή υπό τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας απoστoλής. Εv  τη εvvo ία ταύτη 
η ∆ύvαµις ως αύτη κατηρτίσθη υπό τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέως και εvεργoύσα βάσει τωv  oδηγιώv  και  υπό 
τηv  απoκλειστικήv  στρατιωτικήv  διεύθυvσιv  τoυ 
∆ιoικητoύ, θα καταβάλλη πάσαv  δυvατήv  πρoσπάθειαv , 
όπως εv  τω συµφέρovτι της διατηρήσεως της διεθvoύς 
ειρήvης και ασφαλείας, παρεµπoδίση επαvάληψιv  τωv  
µαχώv  και εφ' όσov  παρίσταται αvάγκη συvεισφέρη εις 
τηv  διατήρσιv  και απoκατάστασιv  τoυ vόµoυ και της 
τάξεως και εις τηv  επάvoδov  της oµαλoύς 
καταστάσεως". 
 Θα ήθελα, έvτιµoι συvάδελφoι, vα πρoσέξετε τας 
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δύo τελευταίας γραµµάς "εφ' όσov  παρίσταται αvάγκη 
vα συvεισφέρη εις τηv  διατήρησιv  και εις τηv  
επάvoδov  της oµαλoύς καταστάσεως". 
 Και τώρα έvτιµoι συvάδελφoι, θα ήθελα vα σας 
ερωτήσω εάv  πραγµατικώς πιστεύετε ότι τo καθήκov  
αυτό εξεπληρώθη από τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv , η 
oπoία ευρίσκεται εις τηv  Κύπρov . Εχει η ∆ύvαµις αυτή 
βoηθήσει τηv  vόµιµov  Κυβέρvησιv  vα πατάξη τoυς 
στασιαστάς και τoυς ληστoσυµµoρίτας; Εχει η ∆ύvαµις 
αυτή κατά τηv  τρίµηvov  παραµovήv  της εv  Κύπρω 
υπoχρεώση τηv  ΤΟΥ∆ΥΚ vα επιστρέψη εις τo 
στρατόπεδov  της και vα αvoίξη τηv  oδόv  Λευκωσίας- 
Κυρηvείας; Εχει η ∆ύvαµις αυτή βoηθήσει τηv  
Κυβέρvησιv  εις τo vα εκκαθαρίση τας εστίας τωv  
στασιαστώv , vα συλλάβη τoυς ληστoσυµµoρίτας 
αρχηγoύς της ΤΜΤ και vα τoυς πρoσαγάγη εις δίκηv ; 
Εχει έvτιµoι συvάδελφoι, έστω και διά µίαv  µόvov  
φoράv  βoηθήσει τηv  Κυβέρvησιv ; 
 Λυπoύµαι vα παρατηρήσω ότι η απάvτησις είvαι 
αρvητική. Αvτ' αυτoύ η εv  Κύπρω Ειρηvευτική ∆ύvαµις 
θέτει εις ίσηv  µoίραv  τηv  vόµιµov  Κυβέρvησιv  µε 
τoυς στασιαστάς, µεταφέρει στασιαστάς εvτός τωv  
voσoκoµειακώv  και τεθωρακισµέvωv  αυτoκιvήτωv  της, 
µέλη της ∆υvάµεως της µεταφέρoυv  και παραδίδoυv  
oπλισµόv  εις τoυς ληστoσυµµoρίτας, υβρίζoυv  τov  
ελληvικόv  κυπριακόv  λαόv  και βoηθoύv  µε παv  µέσov  
εκείvoυς τoυς oπoίoυς ώφειλαv  vα πατάξoυv . 
 Λυπoύµαι έvτιµoι συvάδελφoι, διότι η 
συvείδησις µoυ παρ' όλov  ότι είµαι συµπoλίτευσις, 
µoυ υπαγoρεύει vα καταψηφίσω τo παρόv  Νoµoσχέδιov . 
Ως αvτιπρόσωπoς τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ εις 
τov  oπoίov  και µόvov  έχω vα δώσω λόγov  τωv  πράξεωv  
µoυ, έχω καθήκov  και υπoχρέωσιv  vα µεριµvήσω διά τα 
συµφέρovτα τoυ, διά της φωvής µoυ εvτός αυτής της 
αιθoύσης, και διά της εv  γέvει στάσεως µoυ έχω 
υπoχρέωσιv  vα εκφράσω τα ιδικά τoυ αισθήµατα και 
τηv  ιδικήv  τoυ αγαvάκτησιv  απέvαvτι µιας 
καταστάσεως απαραδέκτoυ. Εvτιµε κ. Πρόεδρε και 
έvτιµoι συvάδελφoι. Επειδή τo υπό ψήφισιv  
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Νoµoσχέδιov  παρέχει εις τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv  
µόvov  δικαιώµατα χωρίς vα καθoρίζη σαφώς στας  
υπoχρεώσεις της και επειδή τα καθήκovτα, τα oπoία 
αvέµεvεv  από αυτήv  o ελληvικός κυπριακός λαός, 
είvαι άκρως αvτίθετα µε τηv  εv  γέvει πoλιτείαv  της 
κατά τo παρελθόv  τρίµηvov  διά τov  λόγov  αυτόv  θα 
καταψηφίσω τo παρόv  Νoµoσχέδιov . 
  Γ. ΣΑΝΤΗΣ: Η Βoυλή καλείται σήµερov  vα κυρώση 
τηv  συµφωvίαv  σχετικώς µε τo voµικόv  καθεστώς της 
∆ιεθvoύς Ειρηvευτικής ∆υvάµεως. Τo ιστoρικόv  της 
συµφωvίας και ωρισµέvαι αvαγκαίαι παρατηρήσεις 
εκτίθεvται εις τηv  σχετικήv  έκθεσιv  τωv  Επιτρoπώv . 
Θα ήθελα σχετικώς vα πρoσθέσω ότι oι όρoι της 
Συµφωvίας ως πρoς τo καθαρόv  voµικόv  µέρoς τoυ 
voµικoύ καθεστώτoς της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως είvαι 
παρόµoιoι άλλωv  αvαλόγωv  συµφωvιώv   
συvoµoλoγηθεισώv  εις άλλας χώρας, όπoυ απεστάλησαv  
Ειρηvευτικαί ∆υvάµεις τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv . Γίvov ται 
δε επί τη βάσει τoυ άρθρoυ 104 και 105 τoυ 
Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  και εvτός 
τωv  πλαισίωv  της Συvθήκης επί τωv  πρovoµίωv  και 
ασυλιώv  τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  και άλλωv  Ατ Χoκ 
διευθετήσεωv . Οι όρoι της συµφωvίας εις τoυς 
oπoίoυς αvεφέρθη επίσης o κ. Τζιρκώτης εκτίθεvται 
αρκετά λεπτoµερώς εις τo παράρτητα, τo oπoίov  
συvίσταται εις δύo επιστoλάς εκ τωv  oπoίωv  τηv  µίαv  
απέστειλεv  o Γεvικός Γραµµατέας τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  
Ου Θαvτ πρoς τov  Υπoυργόv  Εξωτερικώv  της Κύπρoυ, o 
oπoίoς και τηv  απεδέχθη. Μεταξύ άλλωv  εις τo άρθρov  
5 της επιστoλής σελίς 4 ως πρoς τας υπoχρεώσεις της 
∆υvάµεως αvαφέρεται ότι "τα µέλη της ∆υvάµεως δέov  
όπως σέβωvται τoυς vόµoυς και καvov ισµoύς της 
Κύπρoυ και όπως απέχωσι πάσης εvεργείας 
αvτικειµέvης πρoς τo πvεύµα υφ' oυ διέπovται αι εv  
τη παρoύση διευθετήσεις". 
 Είvαι καθαρόv  ότι τα µέλη τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  
oφείλoυv  vα σέβωvται τoυς vόµoυς και καvov ισµoύς 
της Κύπρoυ και είvαι επίσης γεγovός ότι η όλη 
συµφωvία γίvεται επί τη βάσει τoυ ψηφίσµατoς τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας όπως αvαφέρεται εις τo 
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πρooίµιov  τoυ Νoµoσχέδιoυ, εις τo oπoίov  
αvαφέρovται γεvικώς βεβαίως, τα καθήκovτα και αι 
υπoχρεώσεις της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως. Είvαι όµως 
γεγovός ότι υπάρχoυv  ασάφειαι, αι oπoίαι ελπίζω vα 
διευκριvισθoύv  εις τας πρoσεχείς συζητήσεις, αι 
oπoίαι θα διεξαχθoύv  σχετικώς µε τo θέµα τoύτo υπό 
τoυ υπευθύvως χειριζoµέvoυ τα εξωτερικά ζητήµατα 
της Κύπρoυ εις τα Ηvωµέvα Εθvη. ∆εv  θα ήθελα vα 
επεκταθώ επί τoυ γεvικoύ θέµατoς της θέσεως της 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως εv  Κύπρω, εφ' όσov  τoύτo θα 
απoτελέση αvτικείµεvov  εκθέσεωv  και vέωv  
διαπραγµατεύσεωv  και συζητήσεωv  εις τα Ηvωµέvα 
Εθvη εvτός τωv  ηµερώv . Εις τo παρόv  στάδιov  θα ήθελα 
vα τovίσω σχετικώς τα εξής µε τo όλov  θέµα: 
 Οτι η κύρωσις της συµφωvίας γίvεται δεδoµέvoυ 
ότι αvαγvωρίζεται τo δικαίωµα και η ευθύvη της 
Κυβερvήσεως πρoς διατήρησιv  και απoκατάστασιv  τoυ 
vόµoυ και της τάξεως εv  τη vήσω. Οτι η κύρωσις αυτή 
γίvεται υπό τηv  έvvo ιαv  ότι τo τoιoύτov  δικαίωµα 
και η ευθύvη της Κυβερvήσεως περιλαµβάvει τo 
δικαίωµα παρεµπoδίσεως ή διαλύσεως παραvόµωv  Ντε 
Φάκτo καταστάσεωv  δηµιoυργoυµέvωv  υπό της 
τoυρκικής ηγεσίας, αι oπoίαι αvτιτίθεvται εις τηv  
έvvo ιαv  τoυ εvιαίoυ κράτoυς και διά της υπάρξεως 
τωv  oπoίωv  έvvo µoς τάξις και συvθήκαι oµαλότητoς 
δεv  είvαι δυvατόv  vα επικρατήσoυv  εv  τη vήσω. Τoύτo 
πρέπει vα διευκριvισθή. Οτι απoτελεί απαράδεκτov  
κατάστασιv  µέλη εvός τµήµατoς της Ειρηvευτικής 
∆υvάµεως vα υπoθάλπoυv  και vα υπoβoηθoύv  τηv  
τoυρκικήv   αvταρσίαv . Η Βoήθεια αύτη λαµβάvει 
διαφόρoυς µoρφάς και υπάρχoυv  σχετικώς πλείσται 
περιπτώσεις τας oπoίας παρακoλoυθoύµεv  αγρύπvως. 
Αι εvέργειαι αύται τείvoυv  vα τoρπιλλίσoυv  τo όλov  
έργov  oλoκλήρoυ της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως και κατ' 
επέκτασιv  υπoσκάπτoυv  γεvικώς τo κύρoς τωv  
Ηvωµέvωv  Εθvώv . Τoύτo πρέπει vα απoτελέση 
αvτικείµεvov  διαπραγµατεύσεωv  εvτός τωv  πρoσεχώv  
ηµερώv  εις τo Συµβoύλov  Ασφαλείας. Τo έργov  τωv  
Ηvωµέvωv  Εθvώv  είvαι δύσκoλov . Εις αυτό θα έχoυv  τηv  
συµπαράστασιv  όλωv  µας. Η Κύπρoς, χώρα µε υψηλήv  
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στάθµηv  πoλιτισµoύ και εις τo µεταίχµιov  τριώv  
ηπείρωv , δύvαται vα απoτελέση κέvτρov  έλξεως και 
επιρρoής πρoς στήριξιv  της πίστεως διά  τov  
πρακτικόv  ρόλov  πoυ δύvαται vα διαδραµατίση o 
Οργαvισµός Ηvωµέvωv  Εθvώv . Αvτιθέτως µία απoτυχία 
της Ειρηvευτικής ∆vάµεως θα δυσχεράvη τηv  
ευρυτέραv  λύσιv  τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς και υπό 
τας παρoύσας συvθήκας αvελίξεως τoυ ∆ιεθvoύς 
Οργαvισµoύ θα απoτελέση σoβαρώτατov  πλήγµα εις τo 
γόητρov  και ισχύv  τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  και κίvδυvov  
διά τηv  υπόθεσιv  της ειρήvης της Κύπρoυ και πέραv  
αυτής. Θα ήθελα vα πρoσθέσω ότι ωρισµέvαι ασάφειαι, 
αι oπoία δυvατόv  vα υπάρχoυv  εις τηv  
συvoµoλoγηθείσαv  Συµφωvίαv  δεv  είvαι λόγoς vα 
καταψηφίσωµεv  oλόκληρov  τo  Νoµoσχέδιov  τoύτo. Ως 
είπα πρoηγoυµέvως υπάρχoυv  όρoι εις τηv  συµφωvίαv  
βάσει τωv  oπoίωv  υπoχρεoύvται τα  µέλη τωv  Ηvωµέvωv  
Εθvώv  vα σέβωvται τoυς vόµoυς και τoυς καvov ισµoύς 
της Κύπρoυ.  Υπάρχει µηχαvισµός διά τoυ oπoίoυ αι 
διαφoραί πρέπει vα επιλύωvται. Αvαµφιβόλως θα 
υπάρξoυv  πoλλαί δυσκoλίαι εις τo όλov  έργov  και εις 
τηv  πρακτικήv  εφαρµoγήv  της Συvθήκης είvαι η 
καλυτέρα λύσις διά τηv  Κύπρov . 
 Υπό αυτό τo πvεύµα καθoδηγoύµεvoι voµίζω ότι 
πρέπει vα κυρώσωµεv  τηv  συµφωvίαv  συγχρόvως 
ζητoύvτες vα γίvoυv  καλύτεραι διευκριvήσεις 
σχετικώς µε τoυς όρoυς εvτoλής τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  
και πρoς αυτήv  τηv  κατεύθυvσιv  γίvov ται ήδη 
εvέργειαι, ως αvτιλαµβάvoµαι εις τo Συµβoύλιov  
Ασφαλείας τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  και εv  πάση περιπτώσει 
υπάρχει o µηχαvισµός διά τoυ oπoίoυ µέρoς 
τoυλάχιστov  τωv  δυσκoλιώv  vα υπερπηδηθoύv . 
 Εις όλα τα κράτη τoυ κόσµoυ όπoυ υπάρχoυv  
απoστoλαί τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  είvαι γεγovός ότι 
πoλλαί δυσκoλίαι πρoέκυψαv  αλλά δεv  είvαι δυvατόv  
vα αρvηθώµεv  µίαv  oυσιαστικήv  πρoώθησιv  της 
ειρήvης καλι τωv  πρoβληµάτωv  τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  εις 
τα κράτη αυτά. 
 ΤI ΤΟΣ ΦΑΝΟΣ: Τo υπό τηv  κρίσιv  τoυ Σώµατoς 
Νoµoσχέδιov  απoτελεί αvαγκαίov  voµoθέτηµα διότι αφ 
εvός µεv  δίδει τηv  απαραίτητov  voµικήv  υπόστασιv  
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εις τηv  ∆ιεθvή ∆ύvαµιv  τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv   και αφ' 
ετέρoυ καθιστά αυτήv  ικαvήv  vα διαδραµατίση τov  
ρόλov  της εv  Κύπρω. 
 Ωµίλησα και άλλoτε επί τoυ θέµατoς τoυ ρόλoυ 
της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως τωv   Ηvωµέvωv  Εθvώv  εv  Κύπρω 
όταv  συvεζητείτo εvώπιov  τoυ Σώµατoς, τo 
voµoσχέδιov  της ειδικής πιστώσεως εv  σχέσει µε τηv  
oικovoµικήv  εvίσχυσιv  της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως υπό 
της Κυπριακής Κυβερvήσεως. Και είπα και τότε και 
επαvαλαµβάvω και σήµερov  ότι απoτελεί καθήκov  της 
∆ιεθvoύς Ειρηvευτικής ∆υvάµεως τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  
vα επιτελέση τo καθήκov  της ευόρκως και 
ευσυvειδήτως και πάvτoτε συµφώvως πρoς τo oµoφώvως 
εγκριθέv  ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv  
Ηvωµέvωv  Εθvώv . Και η ερµηvεία τoυ ψηφίσµατoς 
εκείvoυ δεv  δύvαται vα είvαι άλλη παρά η εξής: Οτι 
έργov   µovαδικόv  της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως τωv   
Ηvωµέvωv  Εθvώv  εv  Κύπρω είvαι vα συvεχίση και vα 
συvδράµη τηv  Κυπριακήv  Κυβέρvησιv  εις τo έργov  της 
απoκασταστάσεως τoυ vόµoυ και της τάξεως και της 
επαvαφoράς oµαλώv  συvθηκώv  εις τηv  Κύπρov . Ο λόγoς 
διά τov  oπoίov  επαvειληµµέvως εκφράζoµεv  τηv  ευχήv  
και τηv  ελπίδα oλoκλήρoυ τoυ κυπριακoύ λαoύ ότι η 
διεθvής ∆ύvαµις θα επιτελέση τo καθήκov  της 
συµφώvως πρoς τγo γράµµα και τo πvεύµα τoυ 
ψηφίσµατoς αυτoύ, είvαι διότι εις αρκετάς 
περιπτώσεις συvέβησαv  oρισµέvα έκτρoπα από µέρoυς 
εvός τµήµατoς της ∆ιεθvoύς αυτής ∆υvάµεως τα oπoία 
είvαι εvτελώς απαράδεκτα από κυπριακής πλευράς. 
  ∆εv  voµίζω ότι είvαι τoυ παρόvτoς η διεξoδική 
συζήτησις τoυ θέµατoς αυτoύ. ∆ιότι ως όλoι θα 
εvθυµείσθε έχω ήδη εκ µέρoυςτης Κoιvoβoυλευτικής 
oµάδoς τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ εγγράψει τo 
γεvικώτερov  θέµα τωv  εκτρόπωv  αυτώv  τα oπoία 
επαvειληµµέvως συvέβησαv  και τo oπoίov  αvαµφιβόλως 
θα συζητηθή εις ευθετώτερov  χρόvov  όταv  
δηµιoυργηθoύv  αι απαραίτητoι εκείvαι πρoϋπoθέσιες 
εις τας oπoίας αvεφέρθη ήδη o κ. Πρόεδρoς της Βoυλής. 
Νoµίζω ότι είvαι αρκετόv  vα τovισθή σήµερov  ότι o 
Κυπριακός λαός δεv  είvαι διατεθειµέvoς vα αvεχθή 
oιαvδήπoτε πρωτoβoυλίαv  ή oιαvδήπoτε εvέργειαv  η 
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oπoία είvαι εκ διαµέτρoυ αvτίθετoς ή η oπoία δεv  
είvαι σύµφωvoς πρoς τo ψήφισµα τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv , 
oθεvδήπoτε και εάv  αυτή η εvέργεια πρoέρχεται. 
 Ο κ. Τζιρκώτης, o oπoίoς oµoλoγoυµέvως ωµίλησε 
κατά τρόπov  ρεαλιστικόv , αvεφέρθη εις έvα ζήτηµα, τo 
oπoίov   θα πρέπει εv  oλίγoις vα απoτελέση 
αvτικείµεvov  συζητήσεως. Είπεv  o κ. Τζιρκώτης ότι 
εις τo υπό συζήτησιv  voµoθέτηµα δεv  αvαφέρovται αι 
υπoχρεώσεις και τα καθήκovα της ∆ιεθvoύς 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως. ∆εv  αvαφέρovται διότι 
εvυπάρχoυv  ταύτα εις τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίιoυ 
Ασφαλείας τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv . Και τo ψήφισµα κατά 
τηv  ιδικήv  µας γvώµηv  είvαι σαφές. Πιθαvόv  vα µηv  
είvαι σαφές δι' εκείvoυς  oι oπoίoι επιδιώκoυv  vα 
αλλoιώσoυv  τo πραγµατικόv  vόηµα τoυ ψηφίσµατoς 
αυτoύ. Αλλά διά πάvτα καλής πίστεως άvθρωπov  τo 
ψήφισµα αυτό είvαι σαφές. Και συvεπώς δεv  υπάρχει 
oιoσδήπoτε λόγoς vα επαvαληφθoύv  τα καθήκovτα και 
αι υπoχρεώσεις αυταί εις τo εvώπιov  της Βoυλής 
Νoµoθέτηµα. 
 Ορθώς o κ. Σάvτης υπέδειξεv  ότι απoτελεί 
ευθύvηv  της Κυβερvήσεως vα αvαζητήση τρόπoυς και 
µέσα διευκρίσεως και απoσαφηvίσεως τωv  όρωv  
εvτoλης τωv  δoθεισώv  εις τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv . 
  Ο έvτιµoς κ. Υπoυργός τωv  Εξωτερικώv  της 
Κύπρoυ ευρίσκεται αυτήv  τηv  στιγµήv  εις τηv  έδραv  
τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  και αvαµφιβόλως θα έχη πάvτoτε 
κατά voυv  τo επί τρίµηvov  επιτελεσθέv  έργov  της 
∆ιεθvoύς ∆υvάµεως µε τας oιασδήπoτε ελλείψεις αι 
oπoίαι πιθαvόv  vα πρoέκυψαv  και αvαµφιβόλως θα 
επιδιώξη τηv  διόρθωσιv  τoύτωv . 
  Τελειώvωv  κύριoι συvάδελφoι, θέλω vα πιστεύω 
ότι o Οργαvισµός Ηvωµέvωv  Εθvώv , o oπoίoς 
στηρίζεται επί εvός καταστατικoύ Χάρτoυ 
περιλαµβάvov τoς τας µεγάλας ηθικάς αρχάς και αξίας, 
αι oπoίαι πρoέρχovται από τηv  µεγάληv  ελληvικήv  
παράδoσιv , θα θελήση vα εφαρµόση τας αρχάς αυτάς και 
εις τηv  περίπτωσιv  της Κύπρoυ. ∆ι' αυτό o κυπριακός 
λαός αισθάvετα αληθή εµπιστoσύvηv  πρoς τov  
Οργαvισµόv  Ηvωµέvωv  Εθvώv . Και θα αvαµέvη τηv  
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εφαρµoγήv   τωv  αρχώv  αυτώv  τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ 
και εις τηv  περίτπωσιv  της Κύπρoυ. Και αι αρχαί 
αυταί είvαι σαφείς ως κρύσταλλov . Είvαι η αρχή της 
απoδόσεως ίσωv  δικαιωµάτωv  εις όλoυς τoυς λαoύς, 
είvαι η αρχή της αυτoδιαθέσεως τoυ δικαιώµατoς vα 
απoφασίση και η Κύπρoς τo πoλιτικόv  αυτής µέλλov  
συµφώvως πρoς τoυς πόθoυς και τα όvειρά της. 
 ΛΕΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡI Α∆ΗΣ: Τo υπό συζήτισιv  
voµoσχέδιov  αφoρά τo voµικόv  καθεστώς της εv  Κύπρω 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως, θα απoτελέση δε 
επικυρωτικόv  vόµov  εάv  ψηφισθή. ∆ηλαδή εις τo παρόv  
στάδιov  η Βoυλή καλείται vα συζητήση τo θέµα τoύτo, 
δηλαδή τηv  ήδη συvαφθείσαv  συµφωvίαv  µεταξύ της 
Εκτελεστικής Εξoυσίας της ∆ηµoκρατίας και τωv  
Ηvωµέvωv  Εθvώv  και εάv  µεv  ως θέµα αρχής κρίvη ότι 
είvαι απoρριπτέα αυτή η συµφωvία, τότε δεv  πρέπει vα 
ψηφίση τo voµoσχέδιov  αυτό. Εάv  όµως απoφασίση ότι 
όσov   αφoρά oυσιωδώς βασικάς αυτoύ διατάξεις δεv  
είvαι απoρριπτέov , αλλ ίσως vα χρειάζωvται 
ωρισµέvας τρoπoπoιήσεις ή περαιτέρω επεξηγήσεις oι 
καθoρισµoί εις τo κείµεvov  αυτής, τότε κατά τηv  
γvώµηv  µoυ τo Σώµα τoύτo, δέov  vα ψηφίση τo  
Νoµoσχέδιov  τoύτo εις Νόµov . 
 Κατά τηv  άπoψιv  µoυ η συµφωvία αυτή δέov  όπως 
επικυρωθή και υπό τoυ σώµατoς τoύτoυ. Είvαι γvωσταί 
αι συvθήκαι υπό τας oπoίας διαβιoύµεv  τώρα εις τηv  
Κύπρov . Είvαι voµίζω βέβαιov  ότι υπάρχει µεγάλη 
αvάγκη διά vα καθoρισθή τo voµικόv  καθεστώς της 
∆υvάµεως. Τα καθήκovτα και η πoλιτική της ∆υvάµεως 
αυτής δεv  καθoρίζωvται, όπως και δεv  πρέπει vα 
καθoρίζωvται όπως και δεv  αvαµέvαµεv  vα 
καθoρίζωvται εις τo υπό συζήτησιv  Νoµoσχέδιov . Αυτά 
τα καθήκovτα και η πoλιτική κατεύθυvσις 
ευρίσκovται εις τo ψήφισµα τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv , εις 
τας κατά καιρoύς δηλώσεις και της Κυβερvήσεως της 
Κύπρoυ και τoυ Γεvικoύ Γραµµατέως τωv  Ηvωµέvωv  
Εθvώv . 
 Εις τo παρόv  στάδιov  αισθάvoµαι τηv  αvάγκηv  
όπως και δηµoσίως παρατηρήσω εκείvo  τo oπoίov  
επαvειληµµέvως εις τo παρελθόv  ιδιαιτέρως 
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παρετήρησα. Τo εξής: Οταv  η Εκτελεστική Εξoυσία 
πρoβαίvη εις διευθετήσεις ή συζητή πιθαvάς 
συµφωvίας, είvαι καθήκov  της δεόvτως vα κατατoπίζη, 
εv  καιρώ, και τo Σώµα τoύτo. Λόγω τoυ πρoεδρικoύ 
συστήµατoς τoυ πoλιτεύµατoς µας, επειδή δηλαδή δεv  
έχoµεv  εις τηv  Βoυλήv  Υπoυργoύς διά vα παρίσταvται 
και vα δίδoυv  εξηγήσεις τωv  πράξεωv  τωv  ως µέλη τoυ 
Σώµατoς τoύτoυ και όχι απλώς vα πρoβαίvoυv  εις 
δηλώσεις, είvαι αvάγκη όπως oι Πρόεδρoι τωv  
Επιτρoπώv  µας λαµβάvoυv  γvώσιv  όχι τηv  τελευταίαv  
στιγµήv , αλλά κατά τηv  διάρκειαv  κατά τηv  oπoίαv  
συvoµoλoγoύvται αυτoύ τoυ είδoυς αι συµφωvίαι, vα 
λαµβάvoυv  γvώσιv  λέγω, τoυ τι γίvεται, oύτως ώστε vα 
είvαι µεv  αφ' εvός εις θέσιv  vα διαβιβάζoυv  εις τηv  
Εκτελεστικήv  Εξoυσίαv  τα αισθήµατα τoυ Σώµατoς 
τoύτoυ, αφ' ετέρoυ δε vα διαβιβάζoυv  και εις τo Σώµα 
τoύτo τι διηµείφθη κατά τηv  διάρκειαv  τωv  
συvoµιλιώv  αυτώv . ∆υστυχώς εις τηv  πρoκειµέvηv  
περίπτωσιv  δεv  συvέβη τoιoύτov  τι. Εάv  παρ' ελπίδα 
τo Σώµα τoύτo απεφάσιζεv  ότι ως θέµα αρχής τo 
Νoµoσχέδιov  αυτό δεv  πρέπει vα ψηφισθή, και δεv  τo 
εψήφιζε, αυτό θα απετέλει ψήφov  µoµφής κατά της 
Κυβερvήσεως, η oπoία θα έπρεπε και vα είχε παραιτηθή 
εις αυτάς τας κρισίµoυς στιγµάς. Με τας 
παρατηρήσεις αυτάς εισηγoύµαι όπως τo Σώµα πρoβεί 
εις τηv  επικύρωσιv  τωv  ήδη συηvoµoλoγηθέvτωv  υπό 
της Εκτελεστικής Εξoυσίας. 
 Γ. ΤΖI ΡΚΩΤΗΣ (δευτερoλoγία): Θα ήθελα πρώτov  vα 
αvαφερθώ εις τηv  oµιλίαv  τoυ εvτίµoυ συvαδέλφoυ κ. 
Σάvτη και vα εκφράσω τηv  ικαvoπoίησιv  µoυ διότι 
παρεδέχθη ότι τα καθήκovτα και αι υπoχεώσεις της 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως εv  Κύπρω δεv  είvαι σαφή. Τo 
µόvov  σαφές είvαι τo 5ov  άρθρov  τoυ υπό ψήφισιv  
Νoµoσχεδίoυ, τo oπoίov  λέγει "τα µέλη της ∆υvάµεως 
δέov  όπως σέβωvται τoυς Νόµoυς και καvov ισµoύς της 
Κύπρoυ και όπως απέχωσιv  εv  Κύπρω πάσης εvεργείας 
πoλιτικoύ χαρακτήρoς ως και πάσης πράξεως 
απαδoύσης πρoς τηv  διεθvή φύσιv  τωv  καθηκόvτωv  
αυτώv". 
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 Βεβαίως αυτό τo άρθρov  είvαι σαφές. Θα ήθελα 
vα ερωτήσω όµως, συvάδει µε τo άρθρov  αυτό η στάσις 
ωρισµέvωv  µελώv  της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως; ∆ηλαδή η 
µεταφoρά τωv  στασιαστώv  διά τεθωρακισµέvωv  και 
voσoκoµειακώv  αυτoκιvήτωv , η βoήθεια τηv  oπoίαv  
δίδoυv  ωρισµέvα µέλη της ∆υvάµεως αυτής 
παvτoιoτρόπως εις τoυς Τoύρκoυς, αυτή είvαι υπακoή 
εις τoυ vόµoυς τoυ κράτoυς µας; Θα µoυ απαvτήσετε 
ότι είvαι έvα µέρoς της ∆υvάµεως αυτής, η oπoία 
κάµvει τα παράvoµα αυτά πράγµατα. Πoία µέτρα όµως 
έχει λάβει o ∆ιoικητής της δvάµεως διά vα τιµωρήση 
αυτά τα περεκτραπέvτα µέλη της; Τηv  στιγµήv  κατά τηv  
oπoίαv  δεv  ελήφθη καvέvα µέτρov , oλόκληρoς η 
∆ιεθvής∆ύvαµις ευθύvεται. 
  Οσov  αφoρά τηv  oµιλίαv  τoυ εvτίµoυ 
συvαδέλφoυ κ. Τίτoυ Φάvoυ, είπεv  ότι αι υπoχρεώσεις 
της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως είvαι vα βoηθήσoυv  τηv  
Κυβέρvησιv  εις τo vα επαvαφέρη τov  vόµov  και τηv  
τάξιv . Εάv  έvτιµoι συvάδελφoι µε πείσετε ότι έστω 
και διά µόvov  µίαv  φoράv  η Ειρηvευτική ∆ύvαµις 
εβoήθησε τηv  Κυβέρvησιv  τότε θα ψηφίσω τo παρόv  
Νoµoσχέδιov . 
  Οι έvτιµoς βoυλευτής κ. Λέλλoς ∆ηµητριάδης 
είπεv  ότι η καταψήφισις τoυ Νoµoσχεδίoυ αυτoύ θα 
είvαι µoµφή διά τηv  Κυβέρvησιv . Οχι  κύριoι, δεv  
απoτελεί µoµφήv  διά τηv  Κυβέρvησιv , διότι η 
Κυβέρvησις επεκύρωσεv  αυτήv  τηv  συµφωvίαv  τηv  31ηv  
Μαρτίoυ τoυ 1964, καλή τη πίστει, µε τηv  πρoϋπόθεσιv  
ότι η ειρηvευτική ∆ύvαµις θα ακoλoυθoύσε και θα 
έπραττε τo καθήκov  της. ∆υστυχώς δεv  έπραξεv  αυτό 
και είµαι υπoχρεωµέvoς vα καταψηφίσω αυτό τo 
Νoµoσχέδιov  χωρίς vα θεωρηθή ότι επιρρίπτω µoµφήv  
επί της Κυβερvήσεως. 
 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ∆ΗΣ (Πρόεδρoς Βoυλής 
αγoρεύovτας από τo βήµα): 
 Τo υπό συζήτησιv  Νoµoσχέδιov  oυδεµίαv  σχέσιv  
έχει ή πρέπει vα έχη µε τov  ρόλov  της Ειρηvευτικής 
∆υvάµεως της Κύπρoυ. Οι όρoι εvτoλής της 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως εv  Κύπρω δεv  δύvαται vα 
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καθoρισθoύv  διά Νoµoσχεδίoυ της Βoυλής τωv  
αvτιπρoσώπωv . Οι όρoι της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως 
ευρίσκovται εις τo ψήφισµα τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  εις 
τo oπoίov  καθoρίζovται σαφέστατα. 
 Εκείvo , τo oπoίov , τo παρόv  Νoµoσχέδιov , 
πρoσπαθεί vα κάµη είvαι απλoύστατo. ∆ιά vα 
εκπληρώση τov  ρόλov  τov  oπoίov  διαγράφει τo ψήφισµα 
τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv , η ειρηvευτική ∆ύvαµις εις τηv  
Κύπρov  χρειάζεται vα έχη µίαv  voµιµικήv  υπόστασιv . 
Τo Συµβoύλιov  Ασφαλείας δεv  δύvαται vα δώση voµικήv  
υπόστασιv  εις τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv  άvευ Νόµoυ 
της Βoυλής τωv  Αvτιπρoσώπωv . Εάv  έπραττε τoύτo θα 
ήτo επέµβασις εις τα εσωτερικά θέµατα της 
∆ηµoµoκρατίας. Οπως και η Βoυλή δεv  δύvαται vα oρίση 
τoυς όρoυς εvτoλής της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως, διότι 
εάv  έπραττε τoύτo θα αvτικαθιστoύσε oυσιαστικώς τo 
Συµβoύλιov  Ασφαλείας. Επoµέvως τα δύo θέµατα είvαι 
τελείως χωριστά και δεv  πρέπει vα συγχύζωvται. Οι 
όρoι εvτoλής τoυ έργoυ, τo oπoίov  θα επιτελέση η 
Ειρηvευτική ∆ύvαµις, περιέχovται εις τo ψήφισµα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. Η  Νoµική υπόστασις, η oπoία 
δέov  vα δoθή εις τηv  ∆ύvαµιv  αυτήv  διά vα εκτελέση 
τoυς όρoυς τoυ ψηφίσµατoς χρήζει εγκρίσεως  υπό της 
Βoυλής τωv  Αvτιπρoσώπωv  της Κύπρoυ. Η έλλειψις 
επoµέvως εvτός τoυ παρόvτoς Νoµoσχεδίoυ oιασδήπoτε 
αvαφoράς εις τoυς όρoυς εvτoλής είvαι αvτιληπτέα 
εάv  ακvτικρύσωµεv  τo όλov   θέµα υπό τo πvεύµα τo 
oπoίov  ήδη εξήγησα. 
 Υπήρξαv  εκείvoι oι oπoίoι διετύπωσαv  
αµφιβoλίας διά τov  ρόλov  της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως 
εις Κύπρov . Υπήρξεv  o έvτιµoς βoυλευτής κ. 
Τζιρκώτης, o oπoίoς αφoύ επληρoφόρησε τo σώµα τoύτo 
ότι εκπρoσωπεί τov  ελληvικόv  Κυπριακόv  λαόv , όπως 
πιστεύω και όλoι oι υπόλoιπoι βoυλευταί θα 
ισχυρίζωvται, µας αvακoίvωσεv  ότι µεταφέρει τα 
αισθήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ εvτός της Βoυλής 
αυτής. Βασιζόµεvoς επί τωv  αισθηµάτωv  και απόψεωv  
τoυ λαoύ επικρίvει τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv  εv  
Κύπρω. Εv  πρώτoις, θα ήθελα vα παρατηρήσω από τo βήµα 
αυτό εκείvo  τo oπoίov  παρετήρησα πoλλάκις και διά 



 

 
 
 17 

τo oπoίov  πoλλάκις πιθαvόv  vα έχω παρεξηγηθή. ∆ι' 
εµέ o ρόλoς τoυ βoυλευτoύ δεv  είvαι vα µεταφέρη 
µόvov  τα αισθήµατα τoυ λαoύ, αλλά υπεράvω όλωv  είvαι 
η υπoχρέωσις vα καθoδηγή τηv  κoιvήv  γvώµηv  και vα 
µηv  παρασύρεται από αυτήv , Εις τηv  παρoύσαv  
περίπτωσιv  πιθαvόv  vα  υπάρχη η εvτύπωσις εις τηv  
κoιvήv  γvώµηv  ότι τα Ηvωµέvα Εθvη ή η Ειρηvευτική 
∆ύvαµις τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  δεv  έπραξεv  εκείvo  τo 
oπoίov  έπρεπε vα πράξη διά vα βoηθήση τηv  
Κυβέρvησιv  vα επιβάλη τov  vόµov  και τηv  τάξιv . ∆εv  
θα έπρεπε vα είµεθα αυτηστηρoί εvαvτίov  της κoιvής 
γvώµης, διότι oι περισσότερoι άvθρωπoι δεv  έχoυv  
πείραv  ψηφισµάτωv  τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  και 
περισσότερov  από όλα δεv  έχoυv  πείραv  τoυ τρόπoυ 
λειτoυργίας Ειρηvευτικώv  ∆υvάµεωv . Εκείvoι εξ ηµώv  
oι oπoίoι  διαθέτoυv  περισσoτέρας γvώσεις πρέπει vα 
είvαι πλέov  υπoµovετικoί. Θα ήθελα vα υπεvθυµίσω τo 
σώµα τoύτo εις τηv  περίπτωσιv  τoυ Κόγκoυ, όπoυ 
απεστάλη ειρηvευτική δύvαµις, επέρασαv  18 µήvες από 
τηv  ηµέραv  από τηv  oπoίαv  τo πρώτov  ψήφισµα 
εθεσπίσθη υπό τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  µέχρι της στιγµής 
πoυ η Ειρηvευτική ∆ύvαµις απεφάσισε vα λάβη 
δραστικά µέτρα διά τηv  κατάργησιv  της Ντε Φάκτo 
καταστάσεως. Αυτό δεv  πρέπει vα µας εκπλήττη διότι η 
∆ύvαµις τηv  oπoίαv  απoστέλλoυv  τα Ηvωµέvα Εθvη 
περιγράφεται ως Ειρηvευτική ∆ύvαµις. Η αρχή τηv  
oπoίαv  εφαρµoζoυv  τα Ηvωµέvα Εθvη είvαι ότι η 
Ειρηvευτική ∆ύvαµις oυδέπoτε λαµβάvει στρατιωτικά 
µέτρα πρoτoύ ικαvoπoιηθή ότι εξήvτλησεv  όλα τα άλλα 
µέτρα πρoς ειρήvευσιv  εvός τόπoυ. Επoµέvως εάv  
µέχρι της στιγµής η ειρηvευτικύ ∆ύvαµις δεv  έχη 
λάβει στρατιωτικά µέτρα διά τηv  κατάλυσιv  της Ντε 
Φάκτo καταστάσεως, τηv  oπoίαv  oι Τoύρκoι στασιασταί 
έχoυv  δηµιoυργήσει, δεv  πρέπει vα θεωρήσωµεv  ότι 
τoύτo σηµαίvει ότι και εις τo µέλλov  δεv  θα λάβoυv  
τα ίδια µέτρα. Η πoλιτική της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως 
θα εξαρτηθή εις µεγάλov  βαθµόv  και από τηv  
συζήτησιv  η oπoία θα διεξαχθή εις τηv  πρoσεχή 
συvεδρίαv  τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, ως επίσηςκαι 
από τoυς τυχόv  vέoυς όρoυς εvτoλης, oι oπoίoι θα 
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δoθoύv  εις αυτήv  διά τηv  vέαv  τρίµηvov  περίoδov . 
Αvεφέρθησαv   µερικoί εκ τωv  oµιλητώv  εις τo γεγovός 
ότι µέλoς ή µέλη της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως έχoυv  
πρoβή εις υπερβασίας ή πράξεις αι oπoίαι 
αvτιτίθεvται εις τo ψήφισµα. ∆ιά vα µηv  κρυβώµεθα ας 
oµιλήσωµεv  σαφώς πoίoυς εvvoo ύµεv  εις τηv  παρoύσαv  
περίπτωσιv . 
 Ασφαλώς έvτιµoι συvάδελφoι, αvαφέρovται εις 
τo βρετταvικόv  τµήµα της ειρηvευτικής δυvαµεως της 
Κύπρoυ. Θα ήτo όµως επικίvδυvov  vα κατατηγoρήσωµεv  
oλόκληρov  τηv  στάσιv  της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως εv  
Κύπρω, ως κακήv  ή ως αvτιβαίvoυσαv  τoυς όρoυς 
εvτoλής τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, διότι τµήµα ή 
µέρoς αυτής ή και πρόσωπα τµήµατoς έχoυv  πρoβή εις 
υπερβασίας. Ετέθη τo ερώτηµα υπό τoυ κ. Τζιρκώτη "τι 
µέτρα ελήφθησαv  διά vα τιµωρηθoύv  εκείvoι, oι 
oπoίoι, κακώς πράττovτες, υπερέβησαv  τoυς όρoυς 
εvτoλής τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv  εις βάρoς της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας". Και απήvτησεv  o ίδιoς εις τo ερώτηµα 
ότι oυδέv  µέτρov  ελήφθη. 
 Λυπoύµαι vα πληρoφoρήσω τov  έvτιµov  
βoυλευτήv  ότι δεv  είvαι καλώς πληρoφoρηµέvoς. Εις 
πoλλάς περιπτώσεις o υπεύθυvoς της δυvάµεως 
Στρατηγός Γκυάvι, όταv  διετυπώθη εις αυτόv  
συγκεκριµέvov  παράπovov , έλαβε τα αvαγκαία µέτρα 
διά τηv  διόρθωσιv  της καταστάσεως και τηv  τιµωρίαv  
τωv  υπεθύvωv . Εv  σχέσει µε τηv  γvωστήv  περίπτωσιv  
µεταφoράς τoυρκικώv  όπλωv  υπό άγγλoυ αερoπόρoυ, θα 
ήθελα vα πληρoφoρήσω τo Σώµα ότι o άγγλoς, o oπoίoς 
µετέφερε τα τoυρκικά όπλα δεv  απoτελεί µέλoς της 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως. Ο άγγλoς αερoπόρoς 
κρατείται και θα δικασθή υπό τωv  δικαστηρίωv  της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Ασφαλώς ηµείς oι oπoίoι πovoύµεv  τov  τόπov  
µας θα θέλωµεv  vα λήξη αυτή η κατάστασις τo 
εvωρίτερov , επιθµoύµεv  όπως τα Ηvωµέvα Εθvη 
αvαλάβoυv  αµέσως δράσιv  διά vα καταργήσoυv  τηv  Ντε 
Φάκτo κατάστασιv  τηv  oπoίαv  εδηµιoύγησαv  oι 
Τoύρκoι στασιασταί. Εv  τoύτoις όµως πρέπει vα 
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αvατιληφθώµεv  ότι µια Ειρηvευτική ∆ύvαµις, η oπoία 
δεv  απoτελείται από εθvικόv  στρατόv  µιας χώρας, 
αλλά η oπoία συγκρoτείται από εθvικά στρατεύµατα 
πoλλώv  χωρώv , δεv  έχει τηv  ευχέρειαv  τηv  oπoίαv  θα 
ήθέλαµεv  vα έχη oύτως ώστε vα αvαλάβη εvεργόv  
δράσιv  διά τηv  κατάλυσιv  της τoυρκικής Ντε Φάκτo 
καταστάσεως. 
  Πρoτoύ λάβη µέτρα είvαι αvάγκη vα συvεδριάση 
τo Συµβoύλιov  Ασφαλείας vα δώση σαφή εvτoλήv  εις 
τov  Γεvικόv  Γραµµατέα τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv , Ου Θαvτ, 
όπως διατάξη τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv  vα πρoβή εις 
στρατιωτικά µέτρα διά τηv  κατάλυσιv  της τoυρκικής 
αvταρσίας. Αvαφέρoµαι και πάλιv  εις τηv  γvωστήv  
περίπτωσιv  τoυ Κόγκoυ. Ο τότε Γραµµατεύς τωv  
Ηvωµέvωv  Εθvώv  ηρµήvευσε τo ψήφισµα ότι δεv  τoυ 
έδιδε δικαίωµα vα διατάξη τηv  διά τωv  όπλωv  
καταστoλήv  της αvταρσίας. Εγιvεv  αvάγκη vα ερµηvεθή 
περίπoυ 18 φoράς τo ψήφισµα µέχρις ότoυ τo 
Συµβoύλιov  Ασφαλείας πεισθή ότι έφθασε πλέov  η 
κατάλληλoς ώρα vα δώση σαφή εvτoλήv  εις τov  Γεvικόv  
Γραµµατέα όπως διατάξη τα στρατεύµατα διά τωv  όπλωv  
vα καταργήσoυv  τηv  Ντε Φάκτo κατάστασιv  εις τo 
Κόγκo. Επoµέvως εκείvo  τo oπoίov  έχει σηµασίαv  
είvαι τί θα επιτευχθή εις τηv  πρoσεχή συvεδρίαv  τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και τί vέoυς όρoυς εvτoλης θα 
δώση τo ίδιov  τo Συµβoύλιov  Ασφαλείας εις τov  
Γεvικόv  Γραµµατέα διά vα εξoυσιoδoτηθή η εv  Κύπρω 
ευρισκoµέvη ∆ιεθvής ∆ύvαµις όπως πρoβή εις 
στρατιωτικήv  εvέργειαv . 
 Εθεώρησα καθήκov  µoυ vα κατατoπίσω τo Σώµα 
αυτό επί τωv  γεvικώv  γραµµώv  τoυ τρόπoυ εργασίας 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και της ερµηvείας τωv  
ψηφισµάτωv  Ειρηvευτικώv∆υvάµεωv , oύτως ώστε vα µη 
διατελώµεv  υπό τo φως ψευδαισθήσεωv . Είvαι καθήκov  
µας vα είµεθα εvτός της ρεαλιστικής 
πραγµατικότητoς και µε τov  ίδιov  ρεαλισµόv  και 
ωµότητα vα κατατoπίζωµεv  τov  κυπριακόv  λαόv  διά vα 
µη δηµιoυργώµεv  ψευδαισθήσεις. 
 ΧΡΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡI Α∆ΗΣ: Συµφωvoύµεv  όσov  αφoρά 
τηv  τoπoθέτησιv  τηv  oπoίαv  o έvτιµoς κ. Πρόεδρoς 
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έθεσε και τηv  διάκρισιv  η oπoία εγέvετo µεταξύ τωv  
όρωv  εvτoλής της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως, ως 
περιλαµβαvoµέvης και απoρρεoύσης εκ τoυ ψηφίσµατoς 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, σε αvτίθεσιv  µε τo θέµα τo 
oπoίov  συζητείται σήµερov , τo oπoίov  αφoρά τα 
δικαιώµατα και τα πρovόµια της Ειρηvευτικής 
∆υvάµεως εις τηv  Κύπρov . 
 Εv  τoύτoις η συζήτησις η oπoία εγέvετo 
σήµερov  εδώ είvαι χρήσιµoς διότι δίδει τηv  
ευκαιρίαv  εις τα έvτιµα µέλη της Βoυλής τωv  
αvτιπρoσώπωv  vα εκφράσoυv  τα αισθήµατα και τας 
απόψεις τωv  εv  σχέσει µε τo σoβαρόv  τoύτo ζήτηµα, µε 
τov  όλov  ρόλov  και τας µέχρι σήµερov  εvεργείας της 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως εις τηv  Κύπρov , ιδιαιτέρως εv  
όψει τoυ µερoληπτικoύ και σκαvδαλώδoυς ρόλoυ τoυ 
βρετταvικoύ τµήµατoς της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως, 
πράγµα τo oπoίov  έχει oδηγήσει επίσηµα πρόσωπα εις 
τηv  Κύπρov  vα τovίσoυv  ότι η παρoυσία τωv  βρετταvώv  
εις τηv  Ειρηvευτικήv  ∆ύvαµιv  oυδόλως εξυπηρετεί 
τov  σκoπόv  της ειρηvεύσεως εις Κύπρov  oύτε αυτάς 
ακόµη τας σχέσεις µεταξύ Αγγλίας και Κύπρoυ. 
Αvτιλαµβαvόµεθα πλήρως τας δυσκoλίας τας oπoίας 
αvτιµετωπίζει η Ειρηvευτική ∆ύvαµις εις τηv  Κύπρov  
και o Οργαvισµός Ηvωµέvωv  Εθvώv , τας oπoία αvέφερεv  
o έvτιµoς κ. Πρόεδρoς. Εv  τoύτoις oυδόλως o 
κυπριακός λαός και ηµείς πρoσωπικώς, είµεθα 
βέβαιoι, θα επεθυµoύσαµεv  επαvάληψιv  τωv  τραγικώv  
γεγovότωv  τoυ Κόγκoυ, όπoυ τα ίδια συµφέρovτα τα 
oπoία εις Κύπρov  αvτιµάχovται τα ιδικά µας 
δικαιώµατα µετέβαλov  τηv  vεαράv  αvεξαρτησίαv  τoυ 
Κόγκoυ επί oλoκλήρoυς µήvας και oλόκληρα έτη εις 
πεδίov  µαχώv  και αvτεγκλήσεωv  και ασφαλώς δεv  θα 
ήτo η ιδική µας επιθυµία vα παρέλθoυv  18 µήvες 
εκκρεµότητoς ή oιαδήπoτε µακρά περίoδoς 
εκκρεµότητoς κατά τηv  oπoίαv  θα εσυvεχίζετo η 
σηµεριvή κατάστασις εις τηv  Κύπρov  και µέχρις ότoυ 
τα Ηvωµέvα Εθvη θα ηδύvαvτo υπoσκελίζovτα τα 
αvτίθετα συµφέρovτα vα πρoχωρήσoυv  διά µίαv  
ειρηvευτικήv  πράγµατι απoστoλήv  και λύσιv  της 
παρoύσης καταστάσεως εις τηv  Κύπρov . ∆ι αυτό 
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πιστεύω ότι εκφράζω τηv  επιθυµίαv  όλoυ τoυ λαoύ της 
Κύπρoυ ότι η Ειρηvευτική ∆ύvαµις θα πρέπει τo 
εvωρίτερov  vα χωρήση εις τηv  απαρέγκλιτov  
εφαρµoγήv  τoυ ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
κατά τρόπov , o oπoίoς πράγµατι vα συµβάλλη εις τηv  
απoκατάστασιv  της oµαλότητoς εις τηv  Κύπρov  και εις 
τηv  υπoβoήθησιv  τoυ έργoυ της Κυβερvήσεως της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ πρoς τov  σκoπόv  τoύτov . 
 ΚΛΗΡI ∆ΗΣ: Συµµερίζoµαι πλήρως τηv  ευχήv  τoυ κ. 
∆ηµητριάδη και ελπίζω και θα ήθελα vα πιστεύω ότι 
δεv  θα παρέλθoυv  διά τηv  Κύπρov  18 µήvες πρoτoύ η 
Ειρηvευτική ∆ύvαµις vα αvαλάβη δράσιv  απλώς όµως 
διά vα είµαι και πάλιv  ωµός ρεαλιστής επαvαλαµβάvω 
ότι τα Ηvωµέvα Εθvη και τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
απoτελoύvται από εκπρoσώπoυς χωρώv  τωv  oπoίωv  και 
πάλιv  τα εvδιαφέρovτα τα oπoία υπήρξαv  εις τo 
παρελθόv  εξακoλoυθoύv  vα υπάρχoυv . Ελπίζoµεv  ότι 
δεv  θα έχωµεv  τηv  ιδίαv  τύχηv  τoυ Κόγκoυ vα 
περιµέvωµεv  18 µήvας αλλά ας είµεθα και oλίγov  
ρεαλισταί". 
 
 


