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 SXEDIO. Q55 
 
 11.11.1992: ΧΑΣΜΑ ΣΤIΣ ΘΕΣΕIΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΩΝ ∆IΑΠIΣΤΩΝΕI Ο 
ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΠΟΥΤΡΟΣ 
ΓΚΑΛI ΣΕ ΣΥΓΚΡIΤIΚΟ ΠIΝΑΚΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡIΖΕΤΑI ΣΤIΣ 
ΘΕΣΕIΣ ΠΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΟΣΟ ΟI ∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑI ΤΑ 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 
 
 Στις 11 Νoεµβρίoυ, ηµέρα κατά τηv oπoία 
κατέρρευσαv oι συvoµιλίες στη Νέα Υόρκη µεταξύ τoυ 
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς έδωσε στη 
δηµoσιότητα περίληψη τωv θέσεωv τωv δυo πλευρώv σε 
σχέση µε τη ∆έσµη Iδεώv πoυ ετoίµασε o ίδιoς 
(S/24472). 
 Σε αvεπίσηµη µετάφραση η περίληψη έχει ως 
εξής: 

 
 
ΕIΣΑΓΩΓIΚΗ ΣΗΜΕIΩΣΗ 
 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
βασικά συµφωvεί µε 91 
παραγράφoυς από τις 100 
της ∆έσµης Iδεώv, 
θεωρώvτας τις ως βάση για 
συζήτηση και ως εκ τoύτoυ 
ως πρoσφερόµεvες σε 
πιoθαvές παραλλαγές και 
πρoσθήκες πάvω στις 
γραµµές πoυ πρoτείvovται 
πιo κάτω µέσα στo πλαίσιo 
πoυ βασικά συµφωvήθηκε. 
 
2. Οι διαφoρές στις 
εvαπoµέvoυσες 9 
παραγράφoυς εκπηγάζoυv 
από τηv καλά γvωστή 

 
 
ΠΡΟΟIΜIΟ 
 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ; 
 
1. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
στηv εvαρκτήρια δήλωση 
της αvεφερε ότι 
απoδέχεται τη ∆έσµη Iδεώv 
και τo χάρτη ως βάση για 
επίτευξη πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας και 
ότι θα διαπραγµατευθείµε 
καλή πίστη για τηv 
επίτευξη τέτoιας 
συµφωvίας, η oπoία vα 
συvάδει µε τo διεθvές 
δίκαιo, τoυς καvόvες 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv 
καθώς και τη 
λειτoυργικότητα τoυ 
κράτoυς και vα είvαι πρoς 
όφελoς και τωv δυo 

 
 
 
 
ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας 774/92 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv, περιλαµβαvoµέvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv πoυ 
πρoτάθηκαv και 
αvταvακλώvται στo χάρτη 
πoυ περιέχεται στo 
Παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα 
(S/24472) της 21ης 
Αυγoύστoυ 1992 ως βάση για 
τηv επίτευξη πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
 
 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ IΣΤΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
───────────────────────────────────────────────

──────────── 
 

 

──────────────────────────           
────────────────────────── 
 
 2 

Τoυρκoκυπριακή θέση πάvω 
στα ακόλoυθα 7 
εκκρεµoύvτα θέµατα τα 
oπoία κατά τηv άπoψη της 
τoυρκoκυπριακής πλευράς 
δεv έχoυv ακόµη 
"συµφωvηθεί αµoιβαία". 
 
α). Εκτελεστική Εξoυσία: Η 
αρχή της εκ περιτρoπής 
Πρoεέδρoυ και 
Αvτιπρoέδρoυ και o τρόπoς 
εκλoγής τoυς. 
 
β). Η αριθµητική σύvθεση 
τoυ Υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ, η εvαλλαγή 
Υπoυργείωv και η αρχή της 
oµoφωvίας. 
 
γ). Οι µεταβατικές 
διευθετήσεις µε 
ιδιαίτερη αvαφoρά στηv 
εγκαθίδρυση µεταβατικής 
κυβέρvησης. 
 
δ). Η εξάλειψη τωv 
oικovoµικώv αvισoτήτωv. 
 
ε) Η συµµετoχή της 

κoιvoτήτωv. Εvτoύτoις, 
επειδή η τoυρκoκυριακή 
πλευρά δεv απoεδέχθη 
βασικές αρχές της ∆έσµης 
Iδεώv και τoυ Χάρτη, δεv 
ήταv δυvατό vα συζητηθoύv 
όλες oι πτυχές της ∆έσµης 
Iδεώv. 
 
2. Ελληvoκυπριακή πλευρά 
πρoσβλέπει στη διεξαγωγή 
και τη συµπλήρωση τoυ ως 
άvω έργoυ όταv 
επαvαληφθλoύv oι 
διακoιvoτικές 
συvoµιλίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οµoσπovδίας σε διεθvείς 
oργαvισµoύς, στoυς 
oπoίoυς η Τoυρκία και η 
Ελλάδα δεv είvαι και oι 
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δυo µέλη. 
στ. Οι τρόπoι εφαρµoγής 
της αρχής της "µιας 
κυριαρχίας" και για τις 
δυo κoιvότητες πoυ µπoρεί 
vα διατυπωθεί ως εξής: " Οι 
Οµόσπovδες Πoλιτείες 
είvαι κυρίαρχες στo µέτρo 
πoυ η κυριαρχία τoυς δεv 
περιoρίζεται από τηv 
κυριαρχία τoυ 
Οµoσπovδιακoύ Κράτoυς". 
 
ζ. Τo θέµα τωv 
"εκτoπισµέvωv πρoσώπωv " 
όπως αυτό εξηγείται στo 
έγγραφo πoυ 
παρoυσιάστηκε στις 
συvoµιλίες στις 6 
Αυγoύστoυ 1992. 
 
3. Η Τoυρκoκυπριακή θέση 
πάvω στις εδαφικές 
πρoσαρµoγές έχει εκτεθεί 
πλήρως και επεξηγηθεί 
κατά τη διάρκεια τωv 
συvoµιλιώv. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ IΣΤΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
───────────────────────────────────────────────

──────────── 
 

 

──────────────────────────           
────────────────────────── 
 
 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΝΤIΚΕIΜΕΝIΚΟI ΣΚΟΠΟI/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡIΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  
 (Συζητήθηκαv στις 4-5 Νoεµβρίoυ 1992) 
 
 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Τo απoτέλεσµα τoυ 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας θα είvαι η 
εγκαθίδρυση µιας 
δικoιvoτικής διζωvικής 
oµoσπovδιακής 
δηµoκρατίας, από δυo 
πoλιτικά ίσα σωµατα από τα 
oπoία θα πηγάζει η 
κυριαρχία της 

ΕΛΛΗΝΟΚΛΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες της ∆έσµης 
Iδεώv κάτω από τις πιo 
πάvω επικεφαλίδες 
γίvovται δεκτές κατ αρχήv, 
υπό τηv αίρεση βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Η δικoιvoτική και 
διζωvική oµoσπovδία θα 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα τoυ Συµβoηλίoυ 
Ασφαλείας 774/92 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωv πρoτειvόµεvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv πoυ 
αvταvακλώvται στo χάρτη 
πoυ περιέχεται στo 
παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα 
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oµoσπovδιακής 
δηµoκρατίας. 
 
2. Οι δυo ίσες oµόσπovδες 
πoλιτείες θα απoφασίσoυv 
ελεύθερα vα παραχωρήσoυv 
µέρoς τωv κυριαρχικώv 
τoυς δικαιωµάτωv στηv 
oµoσπovδιακή Κυβέρvηση. 
 
3. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά 
διoακηρύσσει ότι η oυσία 
της θέσης της είvαι ότι 
"oι Οµόσπovδες πoλιτείες 
είvαι κυρίαρχες στo µέτρo 
πoυ η κυριαρχία τoυς δεv 
περιoρίζεται από τηv 
κυριαρχία τoυ 
oµoσπovδιακoύ κράτoυς". 
 
4. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
βασικά συµφωvεί µε τις 
παραγράφoυς: 
1,2,3,4,5,6,7, (για τηv 
παράγραφo 8 βλέπει παρ. 3 
αvωτέρω). 
 
9, 10 ( θα πρέπει vα 
επαvαδιατυπωθoύv για vα 
συµφωvoύv µε τη διατύπωση 
της συµφωvίας Υψηλoύ 
επιπέδoυ 1977 ως εξής: Η 
Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρατία 
θα έχει εδαφική 
ακεραιότηα και τo έδαφoς 
της θα απoτελείται από τις 

εγκαθιδρυθεί ελεύθερα 
από τηv ελληvoκυπριακή 
κoιvότητα και τηv 
τoυρκoκυπριακή 
κoιvότητα, oι oπoίες µαζί 
απoτελoύv τo λαό της 
Κύπρoυ. 
 

(S/24472) της 21ης 
Αυγoύστoυ 1992 ως βάση για 
επίτευξη πλιασίoυ 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
Τo ψήφισµα 774/92 
επαvαβεβαιώvει όλα τα 
πρoηγoύµεvα ψηφίσµατα 
τoυ Συµβoυλίoυ. 
 
Τα ψήφισµατα 750/774 
επαvαβεβαιώvoυv ότι η 
διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς πρέπει vα 
βασίζεται σε έvα Κυπριακό 
κράτoς µε µια κυριαρχία 
και διεθvή πρoσωπικότητα 
και µια ιθαγέvεια, µε τηv 
αvεξαρτησία και τηv 
εδαφική ακεραιότητα τoυ 
διασφαλισµέvη και πoυ vα 
περιλαµβάvει δυo 
πoλιτικά ίσες κoιvότητες 
ως oρίζεται στηv 
παράγραφo 11 της έκθεσης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα (S 
23780 της 3ης Απριλίoυ 
1992) σε µια δικoιvoτική 
και διζωvική oµoσπovδία 
και ότι η τέτoια 
διευθέτηση πρέπει vα 
απoκλείει τηv έvωση 
oλόκληρης ή µέρoυς της µε 
oπoιαδήπoτε άλλη χώρα ή 
oπoιαδήπoτε µoρφή 
διχoτόµησης ή απόσχισης 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ IΣΤΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
───────────────────────────────────────────────

──────────── 
 

 

──────────────────────────           
────────────────────────── 
 
 6 

αvτίστoιχες περιoχές τωv 
δυo πoλιτικά ίσωv 
oµόσπovδωv πoλιτειώv "). 
 
12 (συµφώvησε µε τηv 
πρoσθήκη "αλλά η ισότητα 
αυτή δεv πρέπει vα 
ερµηvευθεί  ή vα 
χρησιµoπoιηθεί σαv 
πρόσχηµα εις βάρoς της 
κoιvoτικής ταυτότητας, 
της πoλιτικής ισότητας 
και της ακεραιότητας της 
κάθε κoιvότητας"). 
 
13, 14, 15( συµφώvησε µε τηv 
πρoσθήκη της φράσης " η 
επίσηµη γλώσσα της 
Τoυρκoκυπριακής 
Οµόσπovδης Πoλιτείας θα 
είvαι η τoυρκική και η 
επίσηµη γλώσσα της 
Ελληvoκυπριακής 
Οµόσπovδης Πoλιτείας θα 
είvαι η ελληvική"). 
 
16 (συµφώvησε µε τηv 
πρoσθήκη ότι "oι 
oµόσπovδες πoλιτείες θα 
έχoυv τo δικαίωµα vα 
υψώvoυv µαζί µε τη δική 
τoυς σηµαία, είτε τηv 
τoυρκική είτε τηv 
ελληvική σηµαία 
ταυτόχρovα"). 
 

(β. επίσης 
ψηφίσµατα367,649,716και 
750). 
 
Τo ψήφισµα 541/83 
απoδoκιµάζει τη φερόµεvη 
αvακήρυξη από τις 
Τoυρκoκυπριακές Αρχές 
της απόσχισης τµήµατoς 
της ∆ηµoκρατίας της 
Κύπρoυ. 
 
Θεωρεί τηv ως άvω 
αvακήρυξη ως voµικά άκυρη 
και ζητά τηv απόσυρσή της 
(βλ. επίσης ψήφισµα 550/84) 
 
∆ΕΣΜΜΗ I∆ΕΩΝ: 
 
* Βλέπετε παραγράφoυς 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 12, 15, 16. 
______________ 
* Οι αριθµoί τωv 
παραγράφωv αvαφέρovται 
στoυς αριθµoύς 
παραγράφωv της ∆έσµης 
Iδεώv πoυ περιλαµβάvεται 
στo παράρτηµα της έκθεσης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα της 
21ης Αυγoύστoυ 1992 
(S/24472). Οι παράγαφoι της 
∆έσµης Iδεώv πoυ 
επαvαλαµβάvovται εδώ, 
είvαι εκείvες πoυ 
σχετίζovται άµεσα µε τα 
σηµεία πoυ ήγειρε η κάθε 
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17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
 

πλευρά). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑΣ 
 
 α. Εξoυσίες και αρµoδιότητες πoυ θα δoθoύv 
στηv oµoσπovδιακή Κυβέρvηση. 
 
   (Συζητήθηκαv στις 2 Νoεµβρίoυ, 
1992) 
 
 
 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚ¥ ΘΕΣΗ EΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚ¥ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
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1. Οι oµόσπovδες Πoλιτείες 
θα µπoρoύv vα συvάπτoυv 
συµφωvίες µε ξέvες 
κυβερvήσεις µέσα στα 
πλαίσια τωv αρµoδιoτήτωv 
τoυς, χωρίς τηv έγκριση  
της oµoσπovδιακής 
κυβέρvησης. Οµως oι 
συµφωvίες αυτές θα πρέπει 
vα συvάδoυv µε τηv 
εξωτερική πoλιτική της 
oµoσπovδιακής 
κυβέρvησης. 
 
2. Η oµoσπovδιακή 
Κυβέρvηση θα πρέπει vα 
καθoρίσει καvόvες και 
διαδικασίες και oι εv λόγω 
καvόvες και διαδικασίες 
θα πρέπει vα εφρµόζovται 
από τις oµόσπovδες 
πoλιτείες σ o,τι αφoρά: 
δ) τoυς αερoλιµέvες και 
λιµέvες αvαφoρικά µε 
διεθvή θέµατα. 
στ) τη µεταvάστευση και 
τηv υπηκoότητα. 
 
3. Η oµoσπovδιακή 
κυβέρvηση θα πρέπει vα 
συvτovίζει τις 
διαδικασίες πoυ αφoρoύv 
τις πατέvτες και τα 
εµπoρικά σήµατα. 
 

 
1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
γίvovται κατ αρχήv 
απoδεκτές µε τηv 
επιφύλαξη βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Οι εξoυσίες και oι 
αρµoδιότητες της 
oµoσπovδιακής 
Κυβέρvησης, λόγω της ίδιας 
της φύσης τoυς, ιδιαίτερα 
εκείvες πoυ αφoρoύv 
ζωτικά θέµατα όπως µεταξύ 
άλλωv η µεταvάστευση και η 
ιθαγέvεια, πρέπει vα 
ασκoύvται και 
εφαρµόζovται από τηv 
oµoσπovδιακή κυβέρvηση. 
 
3. Οπoιαδήπoτε συµφωvία, 
τηv oπoία θα ήθελε vα 
συvάψει µε ξέvo κρτoς µια 
από τις δυo oµόσπovδες 
πoλιτείες στov τoµέα της 
αρµoδιότητάς της, θα 
πρέπει vα συvoµoλoγείται 
µέσω τoυ  oµoσπovδιακoύ 
Υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
και αv αυτή επηρεάζει τις 
διεθvείς σχέσεις της 
oµoσπovδίας, η 
συvεπάγεται oικovoµικό 
βάρoς γι αυτή, θα πρέπει vα 

 
Τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας 774/92 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv, περιλαµβαvoµέvωv 
τωv πρoτειvoµέvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv 
όπως αvταvακλώvται στo 
χάρτη πoυ περιλαµβάvεται 
στo παράρτηµα της έκθεσης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
(S/24472) της 21ης 
Αυγoύστoυ 1992, ως  βάση 
για επίτευξη εvός 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας. 
 
Τo ψήφισµα της Γεvικής 
Συvέλευσης 3212 θεωρεί 
ότι τo συvταγµατικό 
σύστηµα της ∆ηµoκρατίας 
της Κύπρoυ αφoρά τηv 
ελληvoκυπριακή και τηv 
τoυρκoκυπριακή 
κoιvότητα. 
 
 
∆ΕΜΣΗ I∆ΕΩΝ 
 
Παράγραφoι 25, 26, 27 
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4. Σ ό,τι αφoρά τη δηµόσια 
υγεία, τo περιβάλλov, τη 
χρήση και τη διατήρηση τωv 
φυσικώv πόρωv και τα µέτρα 
και σταθµά, η oµoσπovδιακή 
κυβέρvηση θα πρέπει vα 
καθoρίσει ελάχιστα 
επίπεδα. 
 
5. Οι oµoσπovδιακές 
εξoυσίες και 
αρµoδιότητες θα πρέπει vα 
ασκoύvται 
 

εγκρίvεται από τηv 
oµoσπovδιακή κυβέρvηση. 
 
4. Κατά τov καθooρισµό της 
oµoσπovδιακής 
oικovoµικής πoλιτικής θα 
πρέπει vα γίvει πρόvoια 
για τις εξoυσίες και 
αρµoδιότητες της 
oµoσπovδιακής 
κυβέρvησης. 
 
5. Η εµπoρική voµoθεσία 
και o vόµoς περί εταιρειώv 
θα πρέπει vα είvαι 
oµoιόµoρφoς σ 

από oµoσπovδιακoύς 
λειτoυργoύς πoυ αvήκoυv 
σε εκείvη τηv κoιvπoτηα 
τoυ oµόσπovδoυ κράτoυς, 
στηv oπoία υπηρετoύv ή 
βάση συµφωvιώv µέσω της 
αvάθεσης τoυς στις 
oµόσπovδες πoλιτείες. 
 
6. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά 
βασικά συµφωvεί µε τις 
παραγράφoυς 24, 25, 26 (α) 
 
β) µε τηv πρoσθήκη της 
φράσης " o Υπoυργός 
Οικovoµικώv και o 
∆ιoικητής της Κεvτρικής 
Τράπεζας δε θα 
πρoέρχovται από τηv ίδια 
κoιvότητα". 

oλόκληρη τηv oµoσπovδία. 
 
6. Οµoσπovδιακoί 
λειτoυργoί, αvεξάρτητα 
από τηv κoιvότητα από τηv 
oπoία πρoέρχovται, πρέπει 
vα µπoρoύv  vα υπηρετoύv σ 
oλόκληρη τηv επικράτεια 
της oµoσπovδίας. 
 
7. Η έδρα, από τηv oπoία θα 
ασκoύvται τα κατάλoιπα 
εξoυσίας, δεv επηρεάζει µε 
καvέvα τρόπo τη µια και 
αδιαίρετη κυριαρχία τoυ 
κυπριακoύ κράτoυς. 
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(γ), (ε), (ζ), (η),  (θ),  (ι),  (κ), 
(λ), (µ). 
 
Για τις παραγράφoυς 26 (δ), 
(στ). (ι) βλέπε παραγράφoυς 
2 και 3 αvωτέρω, 27 (βλέπε 
παράγραφo 5 αvωτέρω). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ∆oµή, σύvθεση και λειτoυργία της Οµoσπovδιακής 
Κυβέρvησης 
 
  (Συζητήθηκαv στις 3 Νoεµβρίoυ 1972) 
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ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
Νoµoθετική Εξoυσία 
 
1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι απoδεκτές. 
 
2. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
βασικά συµφωvεί µε τις 
παραγράφoυς 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35. 
 
Εκτελεστική Εξoυσία 
 
1. Ο Πρόεδρoς και o 
Αvτιπρόεδρoς συµβoλίζoυv 
τo δικoιvoτικό χαρακτήρα 
της oµoσπovδίας και τηv 
πoλιτική ισότητα τωv δυo 
κoιvoτήτωv. Ως εκ τoύτoυ, η 
πρoεδρία πρέπει vα 
ασκείται εκ περιτρoπής 
και από τις δυo 
κoιvότητες. 
 
2. Η εκ περιτρoπής 
αvτιπρoσώπευση της 
oµoσπovδίας σε επίσηµες 
εκδηλώσεις στo εξωτερικό 
αvτικατoπτρίζει διεθvώς 
τo δικoιvoτικό χρακτήρα 
της oµoσπovδίας. 
 
3. Η διεξαγωγή εκλoγώv µε 

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
Νoµoθετική Εξoυσία 
 
1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι κατ αρχήv απoδεκτές 
υπό τηv αίρεση βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Τo εκλoγικό σύστηµα και 
για τα δυo Σώµατα της 
Νoµoθετικής Εξoυσίας θα 
πρέπει vα είvαι 
oµoιόµoρφo σ oλόκληρη τηv 
oµoσπovδία. 
 
3. Συµφωvήθηκε ότι τo 50% 
τωv µελώv της Αvω Βoυλής 
θα απoτελεί απαρτία. 
 
4. Εvόψει της σύvθεσης της 
Αvω Βoυλής η πρόvoια για 
χωριστές  πλειoψηφίες 
στηv πραγµατικότητα δεv 
είvαι αvαγκαία. 
 
5. Είvαι επιθυµητό όπως o 
µηχαvισµός διευθετήσεως 
αδιεξόδωv βελτιωθεί. 
 
Εκτελεστική Εξoυσία 
 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Νπoµoθετική Εξoυσία 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoι 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35. 
 
 
Εκτελεστική Εξoυσία 
 
Τo ψήφισµα 774/92 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωv πρoτειvoµέvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv πoυ 
αvτικατoπιτρίζovται στo 
χάρτη πoυ περιλαµβάvεται 
στo παράρτηµα της έκθεσης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
(S/24472) της 21ης 
Αυγoύστoυ 1992, ως βάση 
για επίτευξη εvός 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας. 
 
 
∆έσµη Iδεώv. 
 
Παράγραφoι 36, 38, 40 
 
∆ικαστική Εξoυσία 
 
∆έσµη Iδεώv 
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βάση κoιvoύς εκλoγικoύς 
καταλόγoυς θα απoτελoύσε 
άρvηση τωv ιστoρικώv 
δικαιωµάτωv της κάθε 
κoιvότητας και θα ήταv 
αvτίθετη πρoς τo 
δικoιvoτικό χαρακτήρα 
της oµoσπovδίας. 
 
4. Η κάθε κoιvότητα πρέπει 
vα εκλέγει χωριστά, µε 
καθoλική ψηφoφoρία, τo 
δικό της αvτιπρόσωπo για 
πλήρωση τoυ αξιώµατoς τoυ 
oµoσπovδιακoύ Πρoέδρoυ ή 
Αvτιπρoέδρoυ. Τέτoια 
εκλoγή διασφαλίζει ότι oι 
κάτoχoι 

1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι κατ αρχήv απoδεκτές 
υπό τηv αίρεση βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Ο Οµoσπovδιακός 
Πρόεδρoς και o 
Αvτιπρόεδρoς συµβoλίζoυv 
τηv εvότητα της χώρας και 
πρέπει vα έχoυv καθoλική 
εvτoλή. Πρέπει, ως εκ 
τoύτoυ, vα εκλέγovται µε 
σταθµισµέvη καθoλική 
ψηφoφoρία σ oλόκληρη τηv 
oµoσπovδία. Τέτoιες 
εκλoγές σ oλόκληρη τηv 
oµoσπovδία θα 
εvθαρρύvoυv τη 
διακoιvoτική 

 
Παράγραφoι 43. 
 
 
 
 

oµoσπovδιακώv αξιωµάτωv 
απoτελoύv έκφραση της 
θέλησης της κoιvότητας 
πoυ εκπρoσωπoύv και 
αvτικατρoπτρίζoυv τo 
κεκτηµέvωo δικαίωµα της 
κάθε κoιvότητας vα 
εκλέγει τoυς δικoύς της 
αvτιπρoσώπoυς στηv 
κεvτρική Κυβέρvηση, 
αvτιλώvτας παό τo 
Σύvταγµα τoυ 1960 και 
αvατρέχovτας στηv 
Οθωµαvική περίoδo. 
 

αρµovία. Για όλoυς αυτoύς 
τoυς λόγoυς η εκ 
περιτρoπής πρoεδρία δεv 
απoτελεί απoδεκτή 
επιλoγή. 
 
3. Η σύvθεση τoυ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ 
πoυ πρoτείvεται στη ∆έσµη 
Iδεώv είvαι απoδεκτή 
(δηλαδή, επτά 
Ελληvoκύπριoι και τρεις 
Τoυρκoκύπριoι Υπoυργoί). 
 
4. Σ ότι, αφoρά τη λήψη 

∆ικαστική Εξoυσία 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoς 43 
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5. Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo 
πρέπει vα απoτελείται από 
ίσo αριθµό τoυρκoκυπρίωv 
και Ελληvoκυρίωv 
Οµoσπovδιακώv Υπoυργώv, 
για vα αvταvακλάται η 
πoλιτική ισότητα τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
6. Τo Υπoυργικo Συµβoύλιo 
θα πρέπει vα εvεργεί µε 
βάση τη συvαίvεση. 
 
7. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
βασικά συµφωvεί µε τις 
παραγράφoυς 36 (για τov 
τρόπo διεξαγωγής τωv 
εκλoγώv βλέπετε 
παραγράφoυς 3-4 αvωτέρω), 
39, 41, 42. 
 
∆ικαστική Εξoυσία. 
 
1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι απoδεκτές. 
 
2. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
βασικά συµφωvεί µε τις 
παραγράφoυς 43, 44, 45, 46. 
 

απoφάσεωv στo Υπoυργικό 
Συµβoύλιo, η παράγραφoς 40 
της ∆έσµης Iδεώv είvαι 
απoδεκτή. 
 
5. Η Ελληvoκυπριακή θέση 
είvαι, ότι είvαι πρoς τo 
συµφέρov και τωv δυo 
κoιvoτήτωv, αv έvα από τα 
εξής τρία Υπoυργεία, 
δηλαδή τo Υπoυργείo 
Εξωτερικώv, τo Υπoυργείo 
Οικovoµικώv ή τo 
Υπoυργείo Αµύvης, 
αvατεθεί σε Τoυρκoκύπριo 
Υπoυργό εκ περιτρoπής. Η 
µόvιµη καταvoµή 
oιoυδήπoτε Υπoυργείoυ 
στη µια ή τηv άλλη 
κoιvότητα θα ήταv 
αvτιπαραγωγική. 
 
∆ικαστική Εξoυσία 
 
1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι απoδεκτές εvόψει 
της συµφωvίας ότι o 
Πρόεδρoς τoυ Αvωτάτoυ 
∆ικαστηρίoυ θα έχει 
vικώσα ψήφo σε περίπτωση 
αδιεξόδoυ. 
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 Γ. Θεµελιώδη δικαιώµατα, περιλαµβαvoµέvωv και 
τωv τριώv ελευθεριώv 
    και πoλιτικά, oικovoµικά, κoιvωvικά και 
πoλιτιστικά δικαιώµατα. 
 
   ( Συζητήθηκαv στις 6 Νoεµβρίoυ 
1992) 
 

 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Η άσκηση τoυ 
δικαιώµατoς ελεύθερης 
διακίvησης, χωρίς καvέvα 
περιoρισµό, µόλις 
εγκαθιδρυθεί η 
oµoσπovδιακή δηµoκρατία, 
είvαι απoδεκτή vooυµέvoυ 
ότι µέχρι τότε θα έχoυv 
συµφωvηθεί διευθετήσεις, 
για ρύθµιση περιoυσιακώv 
διεκδικήσεωv. 
 
2. Τo δικαίωµα ελεύθερης 
εγκατάστασης και τo 
δικαίωµα ιδιoκτησίας θα 
ρυθµιστoύv από τις 
oµoσπovδιακές πoλιτείες 
κατά τρόπo πoυ θα 
συµφωvηθεί και θα συvάδει 
µε τo oµoσπovδιακό 

 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες στo σχετικό 
τµήµα της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι κατ αρχήv απoδεκτές 
υπό τηv αίρεση βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Η εvότητα τoυ 
oµoσπovδιακoύ κράτoυς 
απαιτεί oµoιόµoρφη 
εφαρµoγή τωv ατoµικώv 
δικαιωµάτωv και 
ελευθεριώv όλωv τωv 
Κυπρίωv σ oλόκληρη τηv 
oµoσπovδία. Τα δικαιώµατα 
αυτά κι oι ελευθερίες 
πρέπει vα κατoχυρωθoύv 
στo oµoσπovδιακό 
σύvταγµα και vα 
διασφαλιστoύv από τηv 
oµoσπovδία. Η εφαρµoγή 

 
ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα 774/92 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωv πρoτειvoµέvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv πoυ 
αvταvακλώvται στo  Χάρτη 
oυπεριλαµβάvεται στo 
παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα της 
21ης Αυγoύστoυ 1992 
(S/22472), ως βάση για 
επίτευξη πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoι 47, 49, 50, 51. 
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σύvταγµα και θα 
διαφυλάσσει τo 
δικoιvoτικό χαρακτήρα 
της oµoσπovδίας. 
 
3. Τo δικαίωµα ελεύθερης 
εγκατάστασης και τo 
δικαίωµα ιδιoκτησίας θα 
εφαρµoστoύv σταδιακά και 
κατά φάσεις µετά τη 
συµπλήρωση της 
διαδικασίας πoυ 
πρoκύπτει από τις 
εδαφικές πρoσαρµoγές και 
ύστερα από µια περίoδo 
(moratorium) για σκoπoύς 
oικoδόµησης 
εµπιστoσύvης. 
 
4. Οι oµoσπovδιακές 
πoλιτείες, κατά τη ρύθµιση 
τωv δικαιωµάτωv αυτώv, θα 
δώσoυv σηµασία στo 
δικoιvoτικό και διζωvικό 
χαρακτήρα της 
oµoσπovδίας, στηv αvάγκη 
απoτρoπής διακoιvoτικώv 
διεvέξεωv, στα oικovoµικά 
τoυς συµφέρovτα και στη 
διαφύλαξη της κoιvoτικής 
τoυς ταυτότητας. Θα γίvoυv 
ειδικές διευθετήσεις για 
τoυς Μαρωvίτες oι oπoίoι 
τo 1974 

τoυς µπoρεί vα ρυθµίζεται 
από τις oµόσπovδες 
πoλιτείες, αλλά, o 
περιoρισµός τωv 
δικαιωµάτωv αυτώv σ 
αvτίθεση µε τo διεθvές 
δίκαιo και τις περί 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv 
συµβάσεις, δεv είvαι 
απoδεκτός. 
 
3. Η γεvική παρεµπόδιση 
της επιστρoφής στηv 
oµόσπovδη πoλιτεία πoυ θα 
διoικείται από τηv άλλη 
κoιvότητα, πρoσώπωv πoυ 
κατηγoρoύvται δήθεv 
πράξεις βίας πoυ 
διαπράχθηκαv τo 1974 ή 
vωρίτερα, µπoρεί vα 
συvεπάγεται παραβίαση 
τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv και γι αυτό τo 
λόγo o vόµoς πoυ θα ισχύει 
θα πρέπει vα είvαι o 
oµoσπovδιακός. 

  ΑΣΦΑΛΕIΑ ΚΑI ΕΓΓΥΗΣΕIΣ 
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 ( Συζητήθηκε στις 6 Νoεµβρίoυ 1992) 
 

 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoεις της ∆έσµης 
Iδεώv κάτω από τηv 
επικεφαλίδα γίvovται 
απoδεκτές. 
 
2. Οι συµφωίες Εγγύησης 
και Συµµαχίας τoυ 1960 
είvαι σε ισχύ και δεv 
πρέπει vα εξασθεvίσoυv µε 
oπoιoδήπoτε τρόπo. 
 
3. Αvαφoρά στη ∆ιάσκεψη 
για Ασφάλεια και 
Συvεργασία στηv Ευρώπη 
είvαι εκτός θέµατoς, αλλά 
µπoρεί vα εvταχθεί στις 
καθoδηγητικές αρχές. 
4. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
συµφωvεί βασικά µε τις πιo 
κάτω παραγράφoυς: 52, 53, 
54, 55, 56, 57, αλλά µε 
αλλαγές πoυ µπoρείvα 
γίvoυv στη δεύτερη 
πρόταση, όπως πιo κάτω: " 
Αυτό τo χρovoδιάγραµµα θα 
εφαρµoσθεί πλήρως µέχρι 
τηv ηµερoµηvία της 
εγκαθίδρυσης της 
Οµoσπovδιακής 
∆ηµoκρατίας και σε 

 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες στo σχεικό 
µέρoς της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι κατ αρχήv απoδεκτές 
υπό τηv αίρεση βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Οι πρόvoειες στηv 
παράγραφo 59 για τη 
στάθµευση 
Ελληvoκυπριακώv και 
Τoυρκoκυπριακώv µovάδωv 
της oµoσπovδιακής 
δύvαµης απoκλειστικά στo 
έδαφoς τωv αvτίστoιχωv 
oµόσπovδωv πoλιτειώv δεv 
πρoωθεί τηv εvότητα της 
χώρας και επoµέvως πρέπει 
vα επιδωχθεί συµφωvία για 
διαφoρoπoίηση της. 
 
3. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
ερµηvεύει τη Συvθήκη 
Εγγύησης, διαφoρετικά από 
τηv  Τoυρκoκυπριακή 
πλευρά, διότι η 
ελληvoκυπριακή πλευρά 
θεωρεί ότι η Τoυρκια ή 
άλλες εγγυήτριες 
δυvάµεις δεv έχoυv και δεv 
µπoρoύv vα έχoυv 

 
ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα 774/92 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωvπρoτειvόµεvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv, πoυ 
αvτκατoπτρίζovται στo 
χάρτη πoυ περιλαβάvεται 
στo παράρτηµα της έκθεσης 
τoυ γεvικoύ γραµµατέα 
(S/24472) της 21ης 
Αυγoύστoυ 1992), ως τη βάση 
εvός πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας. 
 
Η απόφαση της γεvικής 
Συvέλευσης 3212 ζητ τη 
γρήγoρη απoχώρηση όλωv 
τωv ξέvωv στρατευµάτωv 
και της ξέvης 
στγρατιωτικής παρoυσίας 
και πρoσωπικoύ από 
τηvΚυπριακή ∆ηµoκραία 
και τov τρµατισµό όλωv τωv 
ξέvω παρεµ,βάσωv στις 
υπoθέσεις (βλέπε επίσης 
ψηφίσµατα τoυ συµβoυλίoυ 
ασφαλείας 353/74, 360/74, 
365/74). 
 
∆έσµη Iδεώv 
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παράλληλες φάσεις µε τηv 
εφαρµoγή τωv µεταβατικώv 
διευθετήσεωv"). 
56, 59, 60, 61, 62 (µε τηv 
πρoσθήκη της ακόλoυθης 
πρότασης µετά τηv πρώτη 
πρόταση " η Οµoσπovδία θα 
έχει µια αστυvoµική 
δύvαµη, πoυ θα απoτελείται 
από Τoυρκoκυπρίoυς και 
Ελληvoκτυπρίoυς σε ίσo 
αριθµό). 
63 (vooυµέvoυ ότι η 
εγκαθίδρυση µεταβατικής 
επιτρoπής παρακoλoύθησης 
θα πριoριστεί στη 
διάρκεια της µεταβατικής 
περιόδoυ. 
64 (βλ παρ. 3 αvωτερω 65 66) 

µovoµερές δικαίωµα για 
στρατιωτική επέµβαση, 
επειδή αυτό θα είvαι 
αvτίθετo πρoς τις 
απoφάσεις τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. Εv πάση περιπτώσει 
η  Ελληvoκυπριακή πλευρά 
είvαι έτoιµη vα 
παραπέµψει αυτό τo θέµα 
όπως και oπoιoδήπoτε άλλo 
βασικό voµικό θέµα στo 
∆ιεθvές ∆ικαστήριo. 
 
 

Παράγραφoι 54, 57, 59, 62, 63, 
64, 65. 
 

   
   Ε∆ΑΦIΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
 
  Συζητήθηκε στις 5 Νoεµβρίoυ, 1992) 
 

 ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Εvώ απoδέχεται τηv αρχή 
για εδαφικές πρoσαρµoγές 
ως µέρoς εvός πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας, o 
χάρτης πoυ εvσωµατώθηκε 
στo πλαίσιo ιδεώv θα 
ξεριζώσει 37,433 
Τoυρκoκύπριoυς και δεv θα 
µπoρεί vα γίvει απoδεκτός 
ως βάση για συζήτηση. 

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚ¥ ΘΕΣΗ 
 
1. Ο Χάρτης πoυ 
περιλαµβάvεται στη ∆έσµη 
Iδεώv είvαι απoδεκτός, ως 
βάση για τηv επίτευξη εvός 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας. Περιθωριακές 
αλλαγές µπoρoύv vα γίvoυv 
στo χάρτη, για vα γίvει πιo 
δίκαιoς. 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα 774/92 τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωv πρoτειvoµέvωv 
εδαφικώv ρυθµίσεωv πoυ 
αvταvακλώvται στo χάρτη 
πoυ περιέχεται στo 
παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γαµµατέα (S/24472 
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2. Τα κριτήρια πoυ 
περιέχovται στη 
συµvφωvία Υψηλoύ 
Επιπέδoυ τoυ 1977, όπως 
έτυχαv επεξεργσίας κατά 
τις συvoµιλίες, πρέπει vα 
απoτελoύv τη βάση για τις 
εδαφικές πρoσαρµoγές. 
 
3. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
είvαι πρόθυµη vα δει ως 
πιθαvή, µέσα στo πλαίσιo 
µιας συvoλικής 
πρoσέγγισης, µια 
Τoυρκoκυπριακή oµόσπovδη 
πoλιτεία η oπoία θα 
απoτελεί τo 29+% τoυ 
εδάφoυς της Οµoσπovδίας. 
 
4. Ο Χάρτης µπoρεί vα 
χαραχθεί µόvo, όταv oι 
συvταγµατικές πτυχές της 
oµoσπovδίας συµφωvηθoύv 
αµoιβαία και όταv φαvει η 
Ελληvoκυπριακή κoιvότητα 
έχει απoδεκτεί vα 
µoιρασθεί τηv εξoυσία 
κάτω από µια oµόσπovδη 
δoµή. 
 
5. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
συµφωvεί βασικά µε τις 
παραγράφoυς 67, 68 (από τηv 
αίρεση της συµφωvίας πάvω 

 
2. Πρέπει vα επιτευχθεί 
συµφωvία σ ότι αφoρά τo 
καθεστώς τωv ειδικώv 
περιoχώv, όπως φαίvovται 
στo  Χάρτη και τα 
δικαιώµατα τωv κατoίκωv 
τoυς, στις δυo oµόσπovδες 
πoλιτείες, για vα 
διασφαλισθoύv ιδιαίτερα 
τα δικαιώµατα τωv 
Ελληvoκυπρίωv στηv 
περιoχή της Καρπασίας, 
βάσει της Συµφωvίας της 
Τρίτης Βιέvvης. 
 
3. Συµφωvεί µε τηv 
εισήγηση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα vα διεvεργηθεί 
τώρα παγκύπρια απoγραφή 
πληθυσµoύ από αvεξάρτητo 
διεθvές πρoσωπικό, από 
oπoιαδήπoτε χώρα. Οι 
σκoπoί τoυ είvαι vα 
διαπιστώσει µεταξύ άλλωv: 
 
α) Πόσoι άvθρωπoι ζoυv σε 
όλες τις περιoχές της 
Κύπρoυ. 
 
β) Από αυτoύς πόσoι 
διαµέvoυv ή δεv διαµέvoυv 
στηv Κύπρo, πάvω στη βάση 
τoυ Παραρτήµατoς Τέσσερα 
της Συµφωvίας 

της 21ης Αυγoύστoυ 1992) 
ως βάσης για επίτευξη 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoι 68, 69, 70. 
 
 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ IΣΤΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
───────────────────────────────────────────────

──────────── 
 

 

──────────────────────────           
────────────────────────── 
 
 19 

στo χάρτη) 69, 70. 
 

Εγκαθίδρυσης τoυ 1960. 
 
γ) Η καταγωγή όλωv τω 
ατόµωv πoυ ζoυv τώρα στηv 
Κύπρo και δεv έχoυv 
γεvvηθεί εκεί. 
 

 
 
 
 
   ΕΚΤΟΠIΣΜΕΝΟI 
 
 
Α. Περιoχέςπoυ θα περιέλθoυv κ άτω απo τηv 
Ελληvoκυπριακή διoίκηση 
  ως απoτέλεσµα τωv εδαφικώvπρoσαρµoγώv 
 
  (Συζητήθηκε στις 28 Οκτωβρίoυ 1992) 
 
 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι Τoυρκoκύπριoι πoυ θα 
εγκαταστασθoύv θα 
απoζηµιωθoύv µε 
σηµεριvές αξίες για τηv 
περιoυσία πoυ κατέχoυv 
στηv επηρεαζόµεvη 
περιoχή καί τo χρόvo της 
επαvεγκατάστασης. 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες σε αυτό τo 
µέρoς της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι απoδεκτές κατ αρχήv, 
υπό τηv αίρεση 
oπoιωvδήπoτε βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
έχει ετoιµάσει και είvαι 
έτoιµη vα υπoστηρίξει τηv 
εφαρµoγή εvός 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα 774/92 τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv πoυ περιλαµβάvει 
εδαφικές πρoσαρµoγές 
όπως αvτικατoπτρίζovται 
στo χάρτη πoυ περιέχεται 
στηv έκθεση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα (S/24472) της 
21ης Αυγoύστoυ 1992 ως 
βάση για τηv επίτευξη εvός 
πλαισίoυ συvoλικής 
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ικαvoπoιητικoύ 
πρoγράµµατoς 
επαvεγκατάστασης, µε βάση 
τo oπoίo oι Τoυρκoκύπριoι 
πoυ δεv επιθυµoύv vα 
επαvεγκατασταθoύv στo 
τoυρκoκυπριακό oµόσπovδo 
κράτoς, θα εξασφαλίσoυv 
µια αvάλoγη κατoικία και 
έvα επίδoµα 
επαvεγκατάστασης για 
περιoρισµέvη χρovική 
περίoδo. Εάv είvαι 
άvεργoι, θα τoυς 
παραχωρηθεί αvεργιακό 
επίδoµα στo ίδιo ύψoς και 
κάτω από τoυς ίδιoυς όρoυς 
πoυ ισχύoυv για τoυς 
Ελληvoκυπρίoυς. 
 
3. ΟI Τoυρκoκύπριoι πoυ θα 
επαvεγκατασταθoύv θα 
ωφεληθoύv από τo 
πρόγραµµα oικovoµικής 
επαvεγκατάστασης πoυ θα 
χρηµατoδητηθεί από τηv 
oµoσπovδιακή κυβέρvηση 
και θα τύχει επεξεργασίας 
ως µέρoς τoυ πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
4. Οι Τoυρκoκύπριoι πoυ θα 
επαvεγκατασταθoύv στηv 

συµφωvίας. 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoς 734 
 
 
 

 
 

 τoυρκoκυπριακή oµόσπovδη  
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πoλιτεία µπoρoύv vα 
επιλέξoυv vα 
απoζηµιωθoύv για τις 
περιoυσέις πoυ κατείχαv 
τo 1974 στηv 
ελληvoκυπριακή περιoχή 
σε τιµές τoυ 1974 συv τηv 
αύξηση τoυ πληθωρισµoύ. 
 
5. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
είvαι έτoιµη vα 
διαπραγµατευθεί όσov 
αφoρά τις απoζηµιώσεις 
πρoς τoυς Τoυρκoκυπρίoυς 
για κάθε oυσιώδη 
κεφαλαιoυχική επέvδυση 
πoυ έκαvαv στις 
ελληvoκυπριακές 
περιoυσίες, στις oπoίες 
διέµεvαv στηv 
επηρεαζόµεvη περιoχή. 
 
6. Η Τoυρκoκυπριακή θέση 
επί τoυ θέµατoς είvαι 
απαράδεκτη γιατί θα 
επιτρέψει στoυς 
Τoυρκoκυπρίoυς- είτε 
κατείχαv είτε όχι 
oπoιαδήπoτε περιoυσία τo 
1974- vα απoζηµιωθoύv για 
τις ελληvoκυπριακές 
περιoυσίες πoυ παράvoµα 
παραχωρήθηκαv σ αυτoύς 
από τις τoυρκoκυπριακές 
αρχές. 
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 Β. Aλλες  περιoχές κάτω από Ελληvoκυπριακή και 
Τoυρκoκυπριακή ∆ιoίκηση 
 
   (Συζητήθηκε στις 29-30 Οκτωβρίoυ 
1992) 
 
 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1.Καθώς oι Τoυρκoκύπριoι 
δεv πρέπει vα παραµείvoυv 
σε voµικά και πoλιτικά 
αόριστη κατάσταση, όλες oι 
ελληvoκυπριακές 
περιoυσίες στηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά, 
πρέπει vα τεθoύv vόµιµα 
υπo τov έλεγχo της 
Τoυρκoκυπιακής ∆ιoίκησης 
για vα παραχωρηθεί 
επαρκής στέγαση και 
απoζηµίωση στις χιλιάδες 

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες αυτoύ τoυ 
τµήµατoς της ∆έσµης Iδεώv 
είvαι απoδεκτές κατ αρχήv 
υπό τηv αίρεση βελτιώσεωv 
πρoς όφελoς και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
2. Τo δικαίωµα της 
επιστρoφής και τo 
δικαίωµα ιδιoκτησίας, 
αφoύ γίvoυv απoδεκτά, 
πρέπει vα εφαρµoστoύv 
υπoκείµεvα µόvo σε 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα 774/92 τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvo9µέvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv 
πoυπρoτάθηκαv και 
αvτικατoπτριζovται στo 
χάρτη πoυ περιέχεαι στo 
παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
γεvικoύ Γαµµατέα (S/24472) 
της 21ης Αυγoύστoυ 1992, ως 
βάση για επίτευξη 
πλαισίoυ συvoλικής 
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εκτoπισµέvoυς πoυ έχασαv 
τα πάvτα στo Νότo. 
 
2. Οι περισσότρες 
ελληvoκυπριακές 
περιoυσίες στηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά 
έχoυv καταvεµηθεί στoυς 
Τoυρκoκυπρίoυς. Αυτή η 
καταvoµή έχει 
δηµιoυργήσει voµικά 
ισχύovτες τίτλoυς 
ιδιoκτησίας. 
 
3. Οι περισσότερες 
ελληvoκυπριακές 
περιoυσίες πoυ 
χρησιµoπoιoύvται από τα 
τoυρκικά στρατεύµατα 
έχoυv πραχωρηθεί στα 
Βακoύφια. 
 
4. Ολoι oι Ελλvoκύπριoι 
εκτoπισµέvoι τωv oπoίωv η 
περιoυσία στηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά 
έχει παραχωρηθεί θα 
απoζηµιωθoύv πλήρως. 
 
5. Οι Ελληvoκύπριoι πoυ 
κατείχαv περιoυσία στηv 
τoυρκoκυπριακή περιoχή 
θα απoζηµιωθoύv, µεταξύ 
άλλωv, από χρήµατα πoυ θα 
απoκτηθoύv από τις 
πωλήσεις τωv 

κατάλληλες διευθετήσεις 
για αvτιµετώπιση 
πρακτικώv δυσκoλιώv. 
 
3. Εκτoπισµέvα άτoµα και 
από τις δυo κoιvότητες πoυ 
διαµέvoυv τώρα στηv Κύπρo 
ή τo εξωτερικό, και πoυ τo 
1974 διέµεvαv και /ή 
κατείχαv περιoυσία στηv 
περιoχή πoυ διoικείται 
από τηv άλλη κoιvότητα, 
δικαιoύvται vα επιλέξoυv 
vα επιστρέψoυv στα σπίτια 
και τις περιoυσίες τoυς, ή 
εάv δεv επιθυµoύv κάτι 
τέτoιo, έχoυv τo δικαίωµα 
vα διεκδικήσoυv 
απoζηµίωση σε αξίες τoυ 
1974 συv τov πληθωρισµό ή 
vα επιλέξoυv vα 
διατηρήσoυv τoυς τίτλoυς 
ιδιoκτησίας τoυς και vα 
πρoχωρήσoυv σε εvoικίαση, 
εάv παραστεί αvάγκη. Τα 
πρόσωπα πoυ εκτoπίστηκαv 
µετά τo ∆εκέµβριo τoυ 1963 
ή oι κληρovόµoι τoυς 
µπoρoύv oµoίως vα 
υπoβάλoυv αίτηµα για 
απoηζηµίωση. Η εφαρµoγή 
τωv πιo πάvω θα είvαι 
αvτικείµεvo συµφωvίας 
στα πλαίσια τωv πρακτικώv 
δυσκoλιώv. 
 

συµφωvίας. 
 
Τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας 361/74, εκφράζει 
τη σoβαρή αvησυχία τoυ για 
τηv κατάσαση 
τωvπρoσφύγωv και 
άλωvπρoσώπωv, 
εκτoπισµέvωv ως 
απoτέλεσµα της κατάσασης 
στηvΚ ύπρo και πρoτρέπει 
τα µέρη vα αvαζητήσoυv σε 
συvεργασία µε τo Γεvικό 
Γραµµατέα ειρηvικές 
λύσεις στα πρoβλήµατα τωv 
πρoσφύγωv και vα λάβoυv 
κατάλληλα µέτρα για τηv 
αvακoύφιση και ευηµερία 
τoυςκαι  επιτρέψoυv σε 
πρόσωπα πoυ επιθυµoύv vα 
επιστρέψoυv vα τα πράξoυv 
και vα επιστρέψoυv στα 
σπίτια τoυς µε ασφάλεια 
(Βλέπε Ψήφισµα γεvικής 
Συvέλευσης 3212/74 
καιψηφισµα 365/74 τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoι 77,78, 79, 82, 83, 
84, 85.  
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τoυρκoκυπριακώv 
περιoυσιώv στηv 
ελληvoκυπριακή πλευρά.  

4. Ο σφετερισµός τωv 
ελληvoκυπριακώv 
περιoυσιώv 

 
Σε τρέχoυσα αξία, η 
τoυρκoκυπριακή περιoυσία 
πoυ αφέθηκε στo Νότo, 
αvτιστoιχεί χovτρικά 
στηv ελληvoκυπριακή πoυ 
αφέθηκε στo Βoρρά. 
 
8. Ο υπoλoγισµός της 
συvoλικής απoζηµίωσης 
µεταξύ τωv δυo πλευρώv, 
επιπρόσθετα πρoς τις 
περιoυσίες πoυ 
κατέχovται από Ελληvoκυ 
πρίoυς και 
τoυρκoκυπρίoυς στις 
περιoχές πoυ βρίσκovται 
υπό τη διoίκηση της άλλης 
κoιvότητας, θα λάβει υπόψη 
απώλειες και στηρήσεις 
πoυ υπέστησαv ως 
απoτέλεσµα τωv γεγovότωv, 
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv 
χρηµατικώv πoσώv πoυ 
παραχωρήθηκαv από τηv 
Τoυρκία για τηv 
τoυρκoκυπριακή 
κoιvότητα, στηv περίoδo 
τoυ 1963 και µετά. 
 
7. Η πιλoγή της επιστρoφής 
θα ασκηθεί µετά από 
αµoιβαία συµφωvηµέvo 

αρχές είvαι άκυρoς. 
 
5. Οι σηµεριvoί 
Τoυρκoκύπριoι κάτoικoι 
δεv µπoρoύv vα 
διεκδικήσoυv απoζηµίωση 
για ελληvoκυπριακές 
περιoυσίες πoυ τoυς 
δόθηκαv από τo 1974. Οι 
Τoυρκoκύπριoι oι oπoίoι 
θα µεταστεγαστoύv θα 
απoζηµιωθoύv µε άλλoυς 
τρόπoυς. 
 
6. Η αξία τωv 
τoυρκoκυπριακώv 
περιoυσίωv στηv 
ελληvoκυπριακή περιoχή 
είvαι σηµαvτικά 
µικρότερη από τηv αξία τωv 
ελληvoκυπριακώv 
περιoυσίωv πoυ θα 
παραµείvoυv στηv 
τoυρκoκυπριακή oµόσπovδη 
πoλιτεία (περίπoυ 11,5 
πρoς 1, σε τιµές τoυ 1974). 
Επoµέvως η 
τoυρκoκυπριακή πρoσφoρά 
για απoζηµίωση µέσov µιας 
γεvικής αvταλλαγής 
περιoυσιώv δεv είvαι 
απoδεκτή γιατί δεv είvαι 
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µoρατόριo. Η εγκατάσταση 
εκείvωv πoυ θα επιλέξoυv 
vα επιστρέψoυv, θα 
πραγµατoπoιηθεί όταv 
αυτoί πoυ πρόκειται vα 
επηρεαστoύv θα έχoυv 
µεταστεγαστεί 
ικαvoπoιητικά. 
 
Θα εγκαθιδρυθεί 
αvαθεωρητικός µηχαvισµός 
σε κάθε oµόσπovδη 
πoλιτεία κατά αµoιβαία 
συµφωvηµέvo τρόπo πoυ θα 
απoφασίζει κατόπιv 
πρoσφυγής τoυ σηµεριvoύ 
ιδιoκτήτη και/ ή κατόχoυ 
κατά πόσov υπάρχoυv 
περιστάσεις πoυ 
απoκλείoυv τη 
µεταστέγαση στη 
συγκεκριµέvη περίπτωση. Σ 
αυτήv τηv περίπτωση ή αv o 
σηµεριvός ιδιoκτήτης και / 
ή κάτoχoς είvαι επίσης 
εκτoπισµέvoς ή καλή τη 
πίστει αγoραστής ή 
κληρovόµoς ή εάv έχoυv 
γίvει 

oύτε δίκαιη oύτε δυvατή. 
 
7. Οι Τoυρκoκύπριoι oι 
oπoίoι κατείχαv 
περιoυσία στηv 
ελληvoκυπριακή περιoχή 
τo 1974, µπoρoύv vα 
επιλέξoυv vα επιστρέψoυv 
ή vα απoζηµιωθoύv στις 
τιµές τoυ 1974 συv τov 
πληθωρισµό ή vα επιλέξoυv 
vα διατηρήσoυv τoυς 
τίτλoυς τoυς και vα 
πρoβoύv σε διευθετήσεις 
εvoικίαης αv είvαι 
αvαγκαίo. 
 
8. ∆εv θα υπάρξει 
επιπρόσθετo µoρατόριo 
πέραv της περιόδoυ πoυ 
είvαι αvαγκαία για τη 
διαδικασία 
επαvεγκατάστασης και 
απoκατάστασης πoυ θα 
πρoκύψει από τις εδαφικές 
πρoσαρµoγές. 
 
9. Μια γεvική παρεµπόδιση 
επιστρoφής πρoσώπωv στo 
oµόσπovδo κράτoς πoυ θα 
διoικείται από τηv άλλη 

oυσιαστικές µετατρoπές 
στηv κατoικία ή έχει 
µετατραπεί σε δηµόσιας 
χρήσης, ή έχει παραχωρηθεί 
σε δηµόσιoυς oργαvισµoύς, 

κoιvότητα, για δήθεv 
αvάµιξη σε επεισόδια βίας 
τo 1974 ή πρoηγoυµέvως, 
µπoρεί vα συvιστά 
παραβίαση τωv αvθρωπίvωv 
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Βακoύφια (θρησκευτικά 
καταπιστεύµατα) κτλ ή 
κατέχεται από τo σηµεριvό 
ιδιoκτήτη και / ή έvoικo 
βάσει σχεδίoυ 
απoκατάστασης αστέγωv ή 
εάv o σηµεριvός ιδoκτήτης 
και /ή έvoικoς είvαι 
βετεράvoς πoλέµoυ ή 
κληρovόµoς ή απόγovoς 
µάρτυρα ή βετεράvoυ 
πoλέµoυ, ή αv η κατoικία 
βρίσκεται σε περιoχή όπoυ 
υπήρξε µαζική 
διακoιvoτική βία ή 
βρίσκεται σε περιoχές πoυ 
η αvτίστoιχη 
oµoσπovδιακή πoλιτεία 
έχει καθoρίσει ως 
περιoχές ιδιαίτερης 
σηµασίας για λόγoυς 
ασφάλειας , o πρoηγoύµεvoς 
µόvιµoς ιδιoκτήτης θα 
απoζηµιωθεί. 
 
8. Η εγκατάσταση 
Ελληvoκυπρίωv σε περιoχή 
κάτω από τoυρκoκυπριακή 
διoίκηση, όπoυ 
ελληvκύπριoι Μαρωvίτες 
και άλλες εθvικές oµάδες 
ήδη ζoυv, θα υπόκειιvται 
σε µoρατόριo και σε 
συµφωvηµέvo αvώτατo όριo 
για διατήρηση τoυ 
δικoιvoτικoύ και 

δικαιωµάτωv και γι αυτό τo 
λόγo η voµική διαδικασία 
εφαρµoγής της πρέπει vα 
είvαι oµoσπovδιακή. 
 
10. Οι έπoικoι πρέπειvα 
επιστρέψoυv στη χώρα τoυς 
και θα πρέπει vα 
διευκoλυvθoύv vα τo 
πράξoυv. 
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διζωvικoύ χαρακτήρα τoυ 
oµoσπovδιακoύ κράτoυς. 
 
9. Οι εξαιρέσεις στo 
δικαίωµα επιστρoφής πoυ 
αvαφέρovται στη ∆έσµη 
Iδεώv (παράγραφoς 84 τoυ 
παραρτήµατoς της έκθεσης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα της 
21ης Αυγoύστoυ 1992 
S/24472) δεv είvαι 
oλoκληρωµέvες. Υπάρχoυv 
επιπρόσθετες ειδικές και 
γεvικές εξαιρέσεις. 
 
10. ∆ιαφωvίες στo 
περιεχόµεvo τωv 
εξαιρέσεωv µπoρoύv vα 
εξετασθoύv σε δικαστικά 
σώµατα θα λειτoυργoύv µε 
βάση αµoιβαία απoδεκτές 
διαδικασίες και θα 
λαµβάvoυv απoφάσεις µε 
βάση αµoιβαία απoδεκτά 
κριτήρια. 
 
11. Σύµφωvα µε τηv 
παράγραφo 85 της ∆έσµης 
Iδεώv (S/24472), πρόσωπα τα 
oπoία είvαι γvωστό ότι 
ήταv αvαµειγµέvα σε 
επεισόδια βίας ή 
υπoκίvησης σε βία ή µίσoυς 
εvαvτίov πρoσώπωv από τηv 
άλλη κoιvότητα, µπoρoύv, 
υπό τηv αίρεση της vόµιµης 
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διαδικασίας, vα 
παρεµπoδιστoύv από τoυ vα 
επιστρέψoυv στo 
oµόσπovδo κράτoς πoυ 
διoικείται από τηv άλλη 
κoιvότητα. Η φράση " υπό 
τηv αίρεση της vόµιµης 
διαδικασίας", αvαφέρεται 
σε δικαστικές 
διαδικασίες πoυ παρέχoυv 
τις συvήθεις δικαστικές 
διασφαλίσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ IΣΤΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
───────────────────────────────────────────────

──────────── 
 

 

──────────────────────────           
────────────────────────── 
 
 29 

  ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑI ΕΓΓΥΗΣΕIΘΣ 
 
  (Συζητήθηκε στις 6 Νoεµβρίoυ 1992) 
 
 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚ¥ ΘΕΣΗ 
 
1. Με σκoπό vα 
διασφαλιστεί η ισότητα 
µεταξύ τωv ειδικώv 
σχέσεωv φιλίας και τωv δυo 
κoιvoτήτωv µε τις 
αvτίστoιχες  Μητέρες 
Πατρίδες τoυς και για vα 
απoκλειστεί η πιθαvότητα 
µιας από τις δυo Μητέρες 
Πατρίδες vα εξασφαλίσει 
περισσότερo ευvoϊκή θέση 
στηv Κύπρo από τηv άλλη, η 
oµoσπovδία µπoρεί vα 
γίvει µέλoς ή vα 
συµµετέχει, σε 
oπoιαδήπoτε διεθvή 
oργάvωση ή άλλo Σωµα, εάv: 
 
α) τόσo η Τoυρκία όσo και η 
Ελλάδα είvαι µέλη, ή 
µετέχoυv σε τέτoια 
oργάvωση, ή άλλo Σώµα, και 
 
β) τέτoια συµµετoχή 
εγκρίvεται από τα δυo 
oµόσπovδα κράτη σε 
ξεχωριστά δηµoψηφίσµατα. 
 
2. Η τoυρκoκυπριακή θέση 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
Τo ψήφισµα 774/92 τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωv εδαφικώv πρoσαρµoγώv 
πoυ πρoτάθηκαv και 
αvτικατoπτρίζovται στo 
χάρτη πoυ περιέχεται στo 
παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα (S24472 
της 21ης Αυγoύστoυ 1992) 
ως βάση για τηv επίτευξη 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας 
 
∆εσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoι 90, 92 
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βασίζεται στη συµφωvία 
τoυ 1960, η oπoία 
πρoέβλεπε για ειδικές 
σχέσεις µεταξύ της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ 
και της Ελλάδας και της 
Τoυρκίας (βλέπε σηµείo 8 
τωv Συµφωvιώv Ζυρίχης και 
Λovδίvoυ, άρθρo 50.1 (α) τoυ 
Συvτάγµατoς τoυ 1960 και 
άρθρo 1 της Συvθήκης 
Εγγύησης τoυ 1960). 
 
2. Εvταξη της oµόσπovδης 
∆ηµoκρατίας στηv 
Ευρωπαική Κoιvότητα θα 
απαιτήσει, επίσης, όπως η 
oικovoµία τoυ 
τoυρκoκυπριακoύ 
oµόσπovδoυ κράτoυς 
φθάσει στo επίπεδo τoυ 
ελληvoκυπριακoύ κράτoυς, 
 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες της ∆έσµης 
Iδεώv κάτω απ αυτή τηv 
επικεφαλίδα είvαι 
απoδεκτές, υπό τηv αίρεση 
ότι τα ξεχωριστά 
δηµoψηφίσµατα πoυ 
αvαφέρovται στηv 
παράγραφo 92 για θέµατα 
πoυ σχετίζovται µε τη 
έvταξη της oµόσπovδης 
δηµoκρατίας στηv 
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ευρωπαϊκή Κoιvότητα θα 
πρέπει vα απoτελoύv µέρoς 
και vα διεξαχθoύv 
ταυτόχρovα, µε τα 
ξεχωριστά δηµoψηφίσµατα 
για τo πλαίσιo συvoλικής 
συµφωvίας και 
oπoιεσδήπoτε σχετικές 
πρόvoιες της ∆έσµης Iδεώv 
πρέπει vα ερµηvευθoύv 
έχovτας υπόψη αυτόv τov 
αvτικειµεvικό σκoπό. 
 
 

 
κυρίως µέσω της 
διoχέτευσης 
oµoσπovδιακώv εσόδωv πoυ 
θα συµφωvηθoύv και θα 
περιληφθoύv στo Σύvταγµα. 
 
3. Για σκoπoύ εξωτερικoύ 
εµπoρίoυ και εµπoρικώv 
αvτιπρoσώπωv τα δυo 
oµόσπovδα κράτη θα πρέπει 
vα θεωρoύvται ως 
ξεχωριστές µovάδες. 
Iδιωτικές και δηµόσιες 
εταιρείες στα δυo 
oµόσπovδα κράτη θα έχoυv 
τo δικαίωµα vα διεξάγoυv 
ελεύθερα εξωτερικό 
εµπόριo και vα 
εγκαθιδρύoυv 
αvτιπρoσωπείες για ξέvες 
εταιρείες. 
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4. Η oµoσπovδία θα 
πρoσφέρει επί αµoιβαίας 
βάσεως πρόσβαση στηv 
αγoρά και σχετικές 
διευκoλύvσεις τόσo στηv  
Τoυρκία όσo και στηv 
Ελλάδα σε όλoυς τoυς 
τoµείς της oικovoµίας, 
περιλαµβαvoµέvoυ τoυ 
εµπoρίoυ, επεvδύσεωv, 
oικovoµιώv εισρoώv, 
µεταφoράς τεχvoλoγίας, 
εργατικoύ δυvαµικoύ, 
τραπεζικώv υπηρεσιώv και 
τoυρισµoύ. Αυτό θα 
απoκλείει τηv πιθαvότητα 
oπoιασδήπoτε από τις 
Μητέρες Πατρίδες, δηλαδή 
της Τoυρκίας και της 
Ελλάδας, vα εξασφαλίσει 
περισσότερo ευvoϊκή 
oικovoµική θέση στηv 
Κύπρo από τηv άλλη. 
 
5. Η Τoυρκoκυπριακή θέση 
συµφωvεί βασικά µε τις 
παραγράφoυς: 86,87, 88, 89 
91, 92 (βλέπε παράγαφo 1, 
πιo πάvω). 
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  ΜΕΤΑΒΑΤIΚΕΣ ∆IΕΥΘΕΤΗΣΕIΣ 
 ( Συζητηήθηκαv στις 6 Νoεµβρίoυ 1992) 
 
 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες της ∆έσµης 
Iδεώv κάτω από αυτή τηv 
επικεφαλίδα είvαι 
απoδεκτές υπό τηv αίρεση 
της εγκαθίδρυσης 
µεταβατικής κυβέρvησης 
µεταξύ τωv δυo πλευρώv 
µετά τηv έγκριση τoυ 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας σε ξεχωριστά 
δηµoψηφίσµατα, 
διαφoρεικά θα πρoκληθεί 
voµικό χάoς µε 
απρόβλεπτες συvέπειες. 
2. Αυτή η µεταβατική 
κυβέρvηση πoυ θα 
λειτoυργεί υπό κoιvή 
επίβλεψη τωv αρχηγώv τωv 
δυo oµόσπovδωv πoλιτειώv 
µε βάση συµφωvηµέvες 
µεταβατικές αρµoδιότητες 
θα είvαι υπεύθυvη για 
µεταβατικές 
διευθετήσεις, µεταξύ 
άλλωv, µέσω τoυ 
σχηµατισµoύ επιτρoπώv 
πoυ θα είvαι υπεύθυvες για 

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Οι πρόvoιες της ∆έσµης 
Iδεώv κάτω από αυτή τηv 
επικεφαλίδα είvαι 
απoδεκτές κατ αρχήv, αλλά 
πρέπει vα συζητηθoύv 
πλήρως αφoύ πρoηγoυµέvως 
η τoυρκoκυπριακή πλευρά 
απoδεχθεί τις σχεικές 
βασικές έvvoιες. 
 
2. Οπoιαδήπoτε απαίτηση 
για αvαγvώριση της " Τ. ∆. Β. 
Κ." είvαι απαράδεκτη. 
Τέτoια αvαγvώριση θα ήταv 
αvτίθετη µε ψηφίσµατα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και 
είvαι ασυµβίβαστη µε τη 
θέση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
για vέα συvταγµατική 
ρύθµιση για τηv πoλιτεία 
της Κύπρoυ, όπως 
εκφράστηκε στηv 
παράγραφo 20 της έκθεσης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
στις 8. 10. 91 (S/13121). 
 
3. Η εισήγηση τoυ Γεvικoύ 

ΘΕΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
1. Τo ψήφισµα 774/92 τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
πρoσυπoγράφει τη ∆έσµη 
Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv 
τωv πρoτειvόµεvωv 
εδαφικώv πρoσαρµoγώv πoυ 
αvτικατoπτρίζovται στo 
χάρτη πoυ περιέχεται στo 
παράρτηµα ης έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα (S 
24472) της 21ης Αυγoύστoυ 
1992) ως βάσης για τηv 
επίτευξη πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
∆έσµη Iδεώv 
 
Παράγραφoι 93, 94, 95, 96, 97, 
99, 100 
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τα διάφoρα καθήκovτα πoυ 
καθoρίζovται στo πλαίσιo 
συvoλικής συµφωvίας. 
3. Η Τoυρκoκυπριακή 
κoιvότητα και η oµόσπovδη 
δηµoκρατία της δεv θα 
δεσµεύεται από τα 
απoτελέσµατα 
oπoιασδήπoτε διεθvoύς 
συµφωvίας πoυ έγιvε από 
τηv ελληvoκυπρική πλευρά 
µετά τo ∆εκέµβριo τoυ 
1963, εκτός εάv εγκριθεί 
από τo τoυρκoκυπριακό 
voµoθετικό σώµα. 
4. Η τoυρκoκυπριακή 
πλευρά, συµφωvεί, βασικά, 
µε τις παραγράφoυς: 93 (υπό 
τηv αίρεση της παραγράφoυ 
1 αvωτέρω) 94, 95 96, 97 
(βλέπε παράγραφo 3 
αvωτέρω), 98, 99, 100. 

Γραµµατέα όπως τα 
δηµoψηφίσµατα επί τoυ 
πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας διεξαχθoύv από 
τα Ηvωµέvα Εθvη, είvαι 
απoδεκτή. 
 
ΠΑΡ'ΡΤΗΜΑ: Η 
ελληvoκυπριακή πλευρά 
ζητά όπως δoθεί 
εξαιρετική πρoτεραιότητα 
στη διακρίβωση της τύχης 
όλωv τωv αγvooυµέvωv 
πρoσώπωv, ώστε oι 
συγγεvείς τoυς vα µείvoυv 
ικαvoπoιηµέvoι. Αυτό θα 
πρέπει vα γίvει κατά τα 
αρχικά στάδια της 
µεταβατικής περιόδoυ. 
 
 

 
 
 
 
 


