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TO ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ' ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ /

/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ - Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ) /

I. Οί Υπουργοί Εξωτερικών τής Ελλάδος, τής Τουρκίας καί 7 
τού Ηνωμένου Βασιλείου διεξήγαγον διαπραγματεύσεις εις Γενεύην 
μεταξύ τής 25ης καί 30ης Ιουλίου 1974. Ουτοι άνεγνώρισαν τήν. 
σπουδαιότητα νά θέσουν εις κίνησιν ώς θέμα έπειγούσης άνάγκης.. 
μέτρα πρός-.-προσαρμογήν καί τακτοποίησιν έντός λογικής χρονικής 
περιόδου τ^ς καταστάσεως είς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου έπί διαρ
κούς βάσεως, λαμβανομένων ύπ’δ'ψιν των διεθνών συμφωνιών.αί όποϊαι 
ύπεγράφησαν είς Λευκωσίαν τήν Ι6η Αύγούστου I960 καί τού ψηφίσμα
τος ύπ’άριθμόν 353 (Σ.Σ. τής 20ης Ιουλίου), τού Συμβουλίου Ασφα
λείας τού ΟΗΕ. Ουτοι συνεφώνησαν, έντούτοις,. έπί τής άνάγκης 
δπως άπρφασίσουν πρώτον έπί όρισμένων μέτρων. ........

2. Οί τρεις Υπουργοί Εξωτερικών διακήρυξαν δτι, πρός σταθε- 
ροποίησιν τής καταστάσεως αί περιοχαί είς τήν Δημοκρατίαν-τής 
Κύπρου ..έλεγχόμεναι ύπό των άντιπάλων δυνάμεων κατά τήν 22αν ώραν 
Γενεύης τής 30ης Ιουλίου 1974 δέν θά πρέπει νά έπεκταθούν, ..έκάλε- 
σαν δέ δλας τάς δυνάμεις, περιλμβανομένων. τών άτακτων, δπως παύ- 
σουν κάθε έπιθετικήν ή έχθρικήν ένέργειαν.

3. Οί τρεις Υπουργοί Εξωτερικών συνεφώνησαν έπίσης δπως τά 
άκόλουθα μέτρα τεθούν είς άμεσον έφαρμογήν.

Α. ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ή έκτασις τής όποίας θ’άποφασισθή άπό 
άντιπροσώπους-τής Ελλάδος, τής Τουρκίας καί τού Ηνωμένου Βασιλείου 
έν συνεννοήσει μέ τήν Ειρηνευτικήν Δύναμιν τού ΟΗΕ είς Κύπρον-καί 
νά έγκαθιδρυθή είς τά δρια των περιοχών τάς δποίας κατέχουν..αί 
τουρκικά/ ένοπλοι δυνάμεις κατά τόν χρόνον τής ύπογραφής τής δια- 
τηρύξεως.. Είς την ζώνην αυτήν δέν θά είσέρχονται άλλαι δυνάμεις 
άπό έκείνας τής Είρηνευτικής Δυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών αί όποϊαι 
καί θά έπιτηρούν τήν άπαγόρευσιν είσόδου. Εν άναμονή τού κάθορ-ΐσμού 
τής έκτάσεως καί τού χαρακτήρας τής ζώνης άσφαλείας καί είς τήν 
ύπάρχουσαν περιοχήν μεταξύ τών δύο δυνάμεων δέν πρέπει νά είσέρχον
ται άλλαι δυνάμεις.

Β- ΟΛΟΙ οί τουρκικοί θύλακοι οί κατεχόμενοι ύπό έλληνμκών 
ή.έλληνικ-ων-κυπριακών δυνάμεων πρέπει νά έκκενωθούν άμέσως.— 
Ο-t .'.θύλακοι αυτοί θά έξακολουθήσουν νά τελούν ύπό τήν προστασία 
τ^ς Είρηνευτικής Δυνάμεως τών Ηνβμένων Εθνών καί νά έχουν τά .προη- 
γουμένας διευθετήσεις διά τήν άσφάλειαν των. ’Άλλοι τουρκικοί 
θύλακοι ..έκτός τής περιοχής τήν όποίαν έλέγχουν αί τουρκικά! ένοπλοι 
δυνάμεις, θά έξακολουθήσουν νά τυγχάνουν προστασίας ύπό,.μιάς ζώνης 
προστασίας τής Είρηνευτικής Δυνάμεως τών Ηνεμώνων Εθνών, καί δυνα
τόν, ώς προηγουμένως, νά διατηρήσουν τήν είδικήν των άστυνομίαν 
καί δυνάμεις άάφαλείας. ,,

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Α
ρχ
είο

 Αν
δρ
έα

 Ζι
αρ
τίδ
η



2.
Γ. Εις τά μικτά χωρία τά καθήκοντα Ασφαλείας καί Αστυνομίας 

θά έκτελρύνται ύπό τής Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμεως εις Κύπρον.
-Δ. Στρατιωτικόν προσωπικόν ή πολίται οί όποιοι κρατούνται 

έξ αιτίας τών προσφάτων έχθροπραξιών είτε θά Ανταλλαγούν είτε θά 
τεθούν έλεύθεροι ύπό την έποπτείαν τού Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, 
έντός τού συντομωτέρου δυνατού χρόνου.

.-4· Οί τρεις Υπουργοί Εξωτερικών έπαναβεβαιούντες ότι ,τό 
ψήφισμα 353 τού Συμβουλίου Ασφαλείας (Σ.Σ. τής 20ης Ιουλίου) 
πρέπει, νά έφαρμοσθή τό ταχύτερου δυνατόν, συνεφώνησαν . δτιr ..έντός 
των πλαισίων μιας δικαίας καί διαρκούς λύσεως Αποδεκτής εις όλα 
τά ένδιαφερόμενα μέρη διά την έγκαθίδρυσιν τής ειρήνης, τής Ασφά
λειας.καί τής'Αμο ιβαίας εμπιστοσύνης εις τήν Κύπρον, πρέπει νά 
ληφθούν μέτρα-τά όποια θά οδηγήσουν εις τήν εις εύθετον χρόνον 
σταδιακήν (ΐε^σιν τού Αριθμού των ένοπλων δυνάμεων, των έξοπλισμών, 
τών πολεμοφοδίων καί τού άλλου πολεμικού ύλικού εις τήν Κυπριακήν 
Δημοκρατ ίαν.

5. ’Έχοντες βαθείαν συνείδησιν των εύθυνων των ώς πρός,.τήν 
διατήρησιν τής Ανεξαρτησίας, τής έδαφικής Ακεραιότητας καί τής 
Ασφαλείας. τής Κυπριακής Δημοκρατίας, οί τρεις Υπουργοί Εξωτερικών 
συνεφώνησαν όπως διεξαχθούν, ώς προνοεΐ τό ψήφισμα 353 τού Συμβου
λίου Ασφαλείας, διαπραγματεύσεις μέ τήν έλαχίστην δυνατήν καθυστέ- 
ρησιν, πρός διασφάλισιν . _

ΠΡΩΤΟΝ τής Αποκαταστάσεως ειρήνης εις τήν περιοχήν καί ..
ΔΕΥΤΕΡΟΝ τής έπανεγκαταστάσεως συνταγματικής κυβερνήσεως 

εις Κύπρον.
Διά τόν σκοπόν αυτόν συνεφώνησαν όπως περαιτέρω συνομιλίαι 

διεξαχθούν τήν .8ην Αύγούστου 1974 εις Γενεύην. Επίσης συνεφώνησαν 
όπως έκπρόσωποι τής Ελληνικής καί τής Τουρκικής κοινότητος τής 
νήσου: άυμμετάσχουν εις Αρχικόν στάδ,ιον εις τάς συνομιλίας αί 
όποιαν θά σχετίζωνται μέ τό Σύνταγμα.

. -Μεταξύ των συνταγματικών θεμάτων τά όποια θά συζητηθούν 
θά είναι ή Αμεσος έπιστροφή εις συνταγματικήν νομιμότητα .τού Αντι
προέδρου. Αναλαμβάνοντας τά λειτουργήματα τά όποια προνοεί τό Σύν
ταγμα τού I960.

- Οί Υπουργοί έσημείωσαν .τήν ύπαρξιν έν τη πράξει εις τήν 
Κυπριακήν. Δημοκρατίαν δύο αύτονόμων διοικήσεων έκείνης.τής ελληνι
κής, κυπριακής κοινότητος καί έκείνης τής τουρκοκυπριακής κοινότη
τας.

- Χωρίς οίανδήποτε προκατάληψιν διά τά συμπεράσματα τά. όποια 
θά έξαχθοΰν Από τήν κατάστασιν αύτήν, οί Υπουργοί συνεφώνησαν όπως 
έξετάσουν κατά τήν προσεχή συνεδρίαν τά προβλήματα τά όποια Αναφύ
ονται Από τήν ύπαρξιν τωνί ··-
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, - 3.
_6. Ot τρεις Υπουργοί Εξωτερικών συνεφώνησαν, όπως διαβιβάσουν 

τό_περιεχόμενον της διακηρΰξεως αυτής πρός τόν Γ.Γ., τοΏ Ο.Η.Ε- 
καί καλέσουν αύτόν νά δράση άναλόγως ύπό τό φΩς της. 'Ωσαύτως^ 
έξέφρασαν τήν πεποίθησιν των εις τήν άνάγκην όπως όλοι ο{ Ενδια
φερόμενοι είς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν συνεργαστούν πληρέστατα 
διά τήν Εφαρμογήν των όρων της."

30.7.1974 -----------------------
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