
ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ .

Οί τρεις ‘Υπουργοί υπέγραψαν έπίσης χωριστήν δήλωση τής όποί- 
ας τό κείμενο έχει ώς έξης;

"Οί ‘Υπουργοί ’Εξωτερικών, Ελλάδος, Τουρκίας καί ‘Ηνωμένου 
Βασιλείου κατέστησαν σαφές οτι ή προσήλωσες των κυβερνήσεων των 
είς τήν σημερινήν διακήρυξιν κατ’ ούδένα τρόπον έπηρεάζει τάς ά- 
πόψεις των έπί τής έρμηνείας ή εφαρμογής τής Συνθήκης Έγγυήσεως 
του η96Ο ή των δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων των δυνάμει τής Συνθή
κης ταύτης".

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΜΑΥΡΟΥ -

.'θ' άντιπρόεδρος καί Ύπουργόξ Εξωτερικών τής ’Ελλάδος . 
κ. Γ.Μαύρος μετά τόν τερματισμό τής τελετής τής υπογραφής των έ- 
πισήμων κειμένων προέβη στίς ακόλουθες δηλώσεις πρός τούς δημοσι
ογράφους! )

” Τό άντικείμενον τής συναντήσεως ήτο πολύ περιορισμένον. Οί 
τρεις 'Υπουργοί συνεκεντρώθησαν διά νά έξετάσουν τούς τρόπους έφαρ- 
μογής τής άποφάσεως του Συμβουλίου ’Ασφαλείας διά τήν άποκατάστα-7 
σιν τής είρήνης, τήν άπομάκρυνσιν των ξένων στρατευμάτων καί τήν 
έπαναφοράν τής συνταγματικής τάξεως είς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου. 
Πράγματι, ό πρώτος καί πλέον επείγον σκοπός ήτο νά καταπαύσουν αΐ 
στρατιωτικοί έπιχειρήσεις καί νά άποφευχθοΰν περαιτέρω άπωλειαι 

? X

ανθρωπίνων ύπαβξεων. Τούτο έπετελέσθη. "Ετερον έπίτευγμα ύπήρξεν 
ή συμφωνία περί πλήρους έφαρμογής τής άποφάσεως του Συμβουλίου 
’Ασφαλείας καί ή καθιέρωσις τής πρός τούτο διαδικασίας. Ταΰτα 
είναι τά ούσιαστικά αποτελέσματα πού έπετεύχθησαν. Αί τελετυταϊ- ; 
αι ήμέραι ύπήρξαν πράγματι πολύ δύσκολοι. ’Αλλά έπί πλέον των 
άναφερθέντων ούσιαστικων αποτελεσμάτων ή διάσκεψις αύτη άνοίγει 
τόν δρόμον διά μίαν προσεχή διαρκή λύσιν του Κυπριακού προβλήματος 
ούτως ώστε οι κάτοικοι τής Κυπρου να δυνανται νά προσβλέπουν πρός 
έν ειρηνικόν μέλλον τότε πιστεύω δτι αΐ έξαντλητικαί προσπάθειαι, 
αϊ μαραθώνιοι συνεδριάσεις καί ή έλλειψις υπνου αξίζουν τό άποτέ- 
λεσμα αύτό. Ελπίζω ότι πράγματι ότι-έτσι θά συμβή καί βασίζω τήν 
έλπίδα είς τό γεγονός ότι ή ‘Ελλάς καί η Τουρκία έπέτϋχον νά

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Α
ρχ
είο

 Αν
δρ
έα

 Ζι
αρ
τίδ
η



συμφωνήσουν παρ ‘ δλον τό έπικρατουν κλίμα έντάσεως είς τάς σχέ
σεις των δύο χωρων έν μέσω του δποίου οί τρεϊς^Υπουργοί ύπεχρεώ- 
θησαν νά έργασθουν. Τήν έλπίδα μου αύτήν στηρίζω εις τό δτι ή 
Ελλάς καί ή Τουρκία δέν δύνανται νά έπιτρέψουν είς ,.έαυτάς την 
!Ιπολυτέλε ιαν” τής έχθρότητος. Είναι, άς μου έπιτραπή ή έκφρασις, 
καταδικασμέναι νά είναι φίλαι ύπό τής γεωγραφίας καί των ζωτικων 
των συμφερόντων, θά ήθελα νά έπωφεληθω τής εύκαιρίας ταύτης διά 
νά' έκφράσω είς τόν κ. Γκάλλαχαμ την βαθειαν μου έκτίμησιν διά τήν 
εύγένειαν καί διά τό έπίμονον καί άοκνρν έργον του καθ1. δλη τήν . 
διάρκειαν του μαραθωνίου των συνεδριάσεων των τελευταίων ήμερων 
έν τή προσπαθείς έπιτεύξεως μιας δικαίας συμφωνίας άποδέκτής ύφ’ 
όλων τίίίν μερών

‘Ο κ. Μαύρος έτόνισε δτι τό βασικόν έπίτευγμα τής διάσκεψης 
είναι δτι οι τρεις 'Υπουργοί ‘Εξωτερικών έχουν άποφασίσεί νά έ- 
φαρμόσουν τό ψήφισμα τοΰ· Συμβουλίου ‘Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ διά τήν 
άποχώρησιν δλων των ξένων στρατευμάτων άπό τήν Κύπρον έκτός άπό 
έκείνα τά όποια σταθμεύουν βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης καί Λονδί
νου.

‘Ερωτηθείς κατά πόσου ή διάσκεψη έχει δεχθεί χωριστές διοική
σεις γιά τίς δύο κοινότητες ό κ. Μαύρος άπήντησε δτι έπί τοΰ θέ
ματος αύτοϋ θά άποφασίσεί ό λαός τής Κύπρου καί δχι οί τρεις έγ- 
γυητριες δυνάμεις. . λ \ι .
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Ό κ. Γκάλλαχαμ

Σέ δημοσιογραφική διάσκεψη ό 'Υπουργός ’Εξωτερικών τής 
Βρεττανίας κ. Γκάλλαχαμ άνέφερε ότι καμμία πλευρά δέν εύνοεϊ τήυ 
διχοτόμηση τής Κύπρου καί πρόσδεσε ότι ή συμφωνία αποτελεί τό 
πρώτο βήμα σ’ ένα μακρύ δρόμο. "Δέν υποτιμώ βεβαίως, είπε, τίς 
δυσκολίες πού παραβάλλονται στην όδό τής εξεύρεσης μιας δίκαιης 
καί διαρκούς Απάντησης στά συνταγματικά προβλήματα τής νήσου".

Ό κ.Γκάλλαχαμ άνέφερε επίσης ότι η διάσκεψη, ή όποια θά 
αρχίσει τό βράδυ τής 8ης Αΰγούστου, θά έπιληφθει άλλων θεμάτων τά 
όποια προκάλεσαν τήν διένεξη μεταξύ τών δύο κοινοτήτων καί ευρύ
τερες διεθνείς επιπτώσεις. Ή δεύτερη φάση, είπε θά διαρκέσει 
τρεις μέρες.

Σ’ έρώτηση κατά πόσον οΐ Κύπριοι αντιπρόσωποι θά είναι παρα
τηρητές ή σύνεδροι ό κ.Γκάλλαχαμ άπήντησε^ "Ούδέποτε έσκέφθην ό
τι οΰτοι θά είναι οτιδήποτε άλλο.παρά σύνεδροι· έφ’ όσον πρόκειται 
τό μέλλον τών ιδίων νά συζητηθή”.

Ό Βρεττανός Υπουργός είπε επίσης.ότι είχε όλονύκτια συνο
μιλία μέ τον Αμερικανό συνάδελφο του κ. Κίσσινγκερ καί πρόσθεσε 
ότι, βασική επιδίωξη τών έγγυητριών δυνάμεων πρέπει νά είναι ή 
μείωση καί όχι ή αύξηση δυνάμεων στήν Κύπρο.

Ο ΓΚΙΟΥΝΕΣ

Έξ άλλου ό Τούρκος Υπουργός ’Εξωτερικών κ. Γκιουνές σέ δη
λώσεις του πρός τούς δημοσιογράφους χαρακτήρισε τά αποτελέσματα 
τής τριμερούς διάσκεψης σάν θετικό βήμα πρός τήν έπίλυση τών προβ
λημάτων καί τή βελτίωση τών σχέσεων τής χώρας του μέ τήν 'Ελλάδα. 
"Ολες οί πλευρές, προσέθεσε,, μίλησαν εναντίον τής διχοτόμησης σάν 
λύσης τού Κυπριακού. "Ή Κύπρος, έτόνισε , είναι ακόμη ανεξάρτητο 
κράτος καί φρονώ ότι πρέπει νά διατηρήσομε.τήν έδαφική ακεραιότη
τα της ύπό τήν άποψη τού Διεθνούς Δικαίου”.

Έρωτηθείς άν ή Τουρκία βρίσκεται τώρα πλησιέστερον πρός τήν 
ομοσπονδιακή.λύση τήν οποία ύπεστήριξε γιά τήν Κύπρο, ό κ. Γκιου
νές άπήντησε.

"Δέν έφθάσαμεν ακόμη στό πρόβλημα αυτό".

Σ’ έρώτηση άν έξεπληρώθησαν οί όροι τούς οποίους ή Τουρκία 
έθεσε στίς διαπραγματεύσεις ό κ.Γκιουνές άπήντησε καταφατικά. *0 
κ. Γκιουνές έπλεξε τό έγκώμιο τού κ.Μαύρου ώς διαπραγματευτή.κα
θώς καί γιά τίς προθέσεις του γιά τίς ελληνοτουρκικές θέσεις.
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‘0 η, Γκιουνές άνέφερε τέλος δτι ή ύπογραφεϊσα διακήρυξη 
είναι'πολύ σημαντική γιά τις σχέσεις μεταξύ Αθηνών καί “Άγκυρας»

"Ή Τουρκία, είπε, πάντοτε άπέβλεπε είς φιλικάς σχέσεις καί 
συνεργασίαν μεταξύ των δύο χωρων".

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος προέβη στήν άκόλουθη δήλωση:

"'Εκφράξω τήν ΐκανοποίησιν μου διότι κατ’ αρχήν διά τής 
συμφωνίας αυτής τίθεται τέρμα εις τάς εχθροπραξίας. Πιστεύω δέ 
ότι, δύναται νά άποτελέση αφετηρίαν μιας δικαίας διευθετήσεως 'τ-"" 
Κυπριακού ή οποία θά άσφαλίση τήν γαλήνη καί τήν εύημερίαν τού 
λαού τής μεγαλονήσου, τήν άποκατάστασιν των σχέσεων δύο γειτονι
κών χωρων καί θά κατοχύρωση τήν ειρήνη είς τήν περιοχή αύτήν του 
κόσμου".

0 ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ό Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Έτζεβίτ έδήλωσε ότι, ώς πιστεύε 
ή έπιτευχθεισα συμφωνία θά συμβάλει στήν δημιουργία τής βάσης νέ·· 
ου καθεστώτος στήν Κύπρο^
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