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Ό περί Tfjc Ai€0vouc Συμφωνίας διά την ϊδρυσιν τοϋ Πανεπιστημίου 
Ειρήνης είς Κόστα - Ρίκα ('Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 11 τοϋ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Δ Ι Α ΤΗΝ Ι ΔΡΥ Σ IN 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙ Σ ΚΟΣΤΑ - Ρ ΙΚΑ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό ιταρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Διεθνούς Συμ- Συνο-τπ-ιικός 

φωνΐιας οιά την ϊδρυισιν του 'Πανεπιοίτη^μίου Ειρήνης ε'ις 'Κόστα - ΡΟκα τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1982. 

2. Έ ν τω παρόντ ι Νόμω, έκτος εάν έκ τοϋ κε ιμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«Συμφων ία» σημα ίνε ι την Διεθνή Συμφων ίαν δ ιά τήν ϊδρυσιν 
του Πανεπιστημίου Ειρήνης ε'ις Κόστα  Ρ ίκα , τής όποιας το κεί

μενον έν τω ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ ε κ τ ί θ ε τ α ι ε ις το Πρώτον Μέρος 
Γτιο.ΰ ΠίναΐκΌς κ α ι έν μεταφράσε ι «Ιίς τήν έίλληνιίκήν εΐίς τό Δεύτε Πίναξ. 
ρον Μέρος τοϋ Π ί ν α κ ο ς : Πρώτον 

Δεύτερον 
κ . „ „ , / , η ι » ^  c <  Μέρος. 
Νοείται οτι εν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των ουο κείμενων 

υπερισχύει τό ε'ις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Ή Συμφωνία, τής οποίας ή υπό τής Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωσις 
υπογραφή απεφασίσθη διά τής ύπ' αρ. 20.655 και ήμερομηνίαν 6ην Συμβάσεως. 
Αυγούστου, 1981, 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, διά του 
παρόντος Νόμου κυρουται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 

INTERNATIONAL AGREEMENT FOR THE (ESTABLISHMENT 
OF THE UNIVERSITY FOR PEACE AND CHARTER 

OF THE IUINIVERSITY FOR PEACE 
The States Parties to the present Agreement, 
(RECALLING that, by its resolution ι34/ΊΙ1ι1 of 14 December 

1979, the General Assembly of itthe United Nations established 
an international commission which, in collaboration with the 
Government of Costa iRica, was requested to prepare the orga
nisation, structure and setting in motion of the University for 
Peace, 
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iD'ESURJOUS of giving effect to the recommendations of the 
Comimiission on the University for Peace endorsed toy /the General 
Assembly at its 36th session, 

HAVE AGREED, in pursuance of General Assembly resolution 
35/35 of 5 December 1980, as follows : 

Article 1 
Establishment of the University for Peace 

/The University for Peace (hereinafter referred to as " the 
University") is hereby established, to function in accordance with 
the Charter of ifche University for Peace, the text of which 
is reproduced in the annex to the present Agreement. 

Article 2 
Headquarters of the University 

1. The (headquarters of the University shall be established 
in Costa iRica on land donated for this purpose by the Govern
ment of Costa Rica., 

'2. The University shall conclude a headquarters agreement 
with the Government of the host country. 

Article 3 
Legal (Capacity, privileges and immunities 

'The University shall have in the host country such legal 
capacity and facilities and 'shall enjoy such privileges and im
munities as are necessary for the exercise of its functions and 
the fulfilment of its purposes. 

Article 4 
Financing of the University 

il. The expenses of the University shall be met from voluntary 
contributions made by Governments, by intergovernmentail orga
nizations and by foundations and other nongovernmental sources, 
and from revenue derived from tuition and related charges. 

2. The financing of the University shall not have any finan
cial implications for the budget of the United Nations or that 
of the United Nations University. The budget of the University 
shall not impose any obligatory assessments on the States Parties 
to the present Agreement, unless they agree otherwise. 

Article 5 
Amendments 

1. .Parties to the present Agreement may propose amend
ments. Sucih proposals shall be transmitted to the Depositary 
for communication to the other parties.· The Depositary shall 
consult with the parties as to the procedure for consideration 
of any amendments proposed., 

12. The Charter of the University for iPeace, the text of which 
is reproduced in the annex to the present Agreement, may be 
amended by the Council of the University in accordance with 
the procedure laid down in Article 19 lof that Charter. 

Article 6 
Definitive signature or accession 

The present Agreement shall be open to all States for defini
tive signature until 3.1 December, 1981, or for accession. Instru
ments of accession shall be deposited with the Depositary. 
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Article 7 
Entry into Force 

The present Agreement shall enter into force on the date 
on which it shall nave been signed or acceded to by ten States 
from more than one continent., For States signing or acceding 
after the entry into force, the Agreement shall enter into force 
upon the date of signature or accession. 

Article 8 
Depositary 

The present Agreement, the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall 
be deposited with the SecretaryiGeneral of the United Nations 
who shall perform the functions Of 'Depositary. 

Annex to the Agreement 
CHARTER OF THE UNIVERSITY FOR (PEACE 

Article 1 
Establishment 

The University for 'Peace (hereinafter referred to as the 
University) shall be an international Institution of higher edu
cation for peace established pursuant to the International Agree
ment for the Establishment of the University for Peace, of 
which the present Charter is an integral part, in the light of 
the general principles contained in the appendix hereto. 

Article 2 
Aims and purposes 

The University is established with a clear determination to 
provide humanity with tan international institution of higher 
education for peace and with the aim of promoting among all 
human beings the spirit of understanding, tolerance and peace
ful coexistence, to stimulate cooperation among peoples and to 
help lessen obstacles and threats to /world peace and progress, 
in keeping with the noble aspirations proclaimed in the Charter 
of the United Nations. To this end, the University shall con
tribute to the great universal task of educating for peace by 
engaging in teaching, research, postgraduate training and dis
semination of knowledge fundamental to the full development 
of the human person and societies through the interdisciplinary 
study of all matters relating to peace. 

Article 3 
Legal Status 

The University shall 'have the legal status necessary to enable 
it to fulfil its purposes and objectives. It shall enjoy autonomy 
and academic freedom in its operations, in keeping with its 
profoundly humanistic purpose, within the framework of the 
Charter of the United Nations and the Universal Declaration 
of Human Rights. 
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Article 4 
Relationship with Governments, Organizations 

and Institutions 
1. The University may enter into association or conclude 

agreements with Governments and intergovernmental and other 
organizations and institutions in the field of education. 

12. The University shall, in particular, seek to establish a close 
relationship with the United Nations University. The association 
Which may link the University with the United Nations Univer
sity should be determined by common agreement between the 
two institutions. 

(3. The University shall maintain close links with the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 
view of its special responsibilities in the field of education. 

Article 5 
Organization 

The University shall have an organizational framework con
sisting of the •following:! 

(ia) The Council of the University for Peace, which shall 
toe the governing body of the (University j 

(lb) the Rector of the University for Peace, who shall be 
the chief administrative officer of the University ; 

(c) the Internationa! Foundation, as a financial supporting 
body operating independently ; 

(d) the International Centre for Documentation and Infor
mation for Peace ; 

(e) the International Advisory Board of the University 
for Peace. 

Article 6 
Composition of the Council 

1. The Council of the University for Peace shall be t he 
supreme authority of the University. It shall be composed of: 

(a) The following ex officio members : 
(i) The Rector ; 

(ii) area directors ; 
i(iii) 4 representatives designated by the Secretary

General of the United Nations, by the Director
General of UNESCO, by the Rector of the United 
Nations University and Iby the Executive Director 
of the United Nations Institute for Training a n d 
Research, respectively ; 

(iv) 2 representatives designated by the Government 
of the host country ; 

Ob) the following additional 'members : 
(i) 10 representatives of the academic community, 

appointed by the SecretaryGeneral of the United 
Nations in consultation with the DirectorGeneral 
of UNESCO; 

(ii) ,3 students representing the student body. 
2. In the appointment of the representatives of the 'academic 

community, who shall be persons of distinction in the academic 
field, regard shall be had to a broad academic, geographical 
and cultural distribution. 
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ι3. The term of office of the representatives of the inter
national academic community serving as members of the Council 
shall 'be 4 years. They may be reappointed. 

4. The term of office of the persons representing the student 
body on the Council shall be one year. They may be re
appointed. 

Article 7 
Functions and powers of the Council 

The Council shall have the following powers : 
(a) To establish the general policies which shall, govern 

the activities and operations of the University ; 
(b) to adopt, revise or abrogate such regulations and rules 

as are required for the application of the present 
Charter and the proper operation of the University ; 

(c) ito adopt its own rules of procedure ; 
<(d) To elect a President and a VicePresident of the 

Council for i2year terms which may be renewed; 
(e) to elect the Rector for a 5year term which may be 

renewed; 
(f) to adopt, on the proposal of the Rector, the annual 

programme and budget of the University and to assist 
in their execution; 

. Og) to consider the annual and other reports of the Rector 
ion the activities of the University ; 

(h) to establish such organs and offices as are required 
If or the fulfilment of the purposes of the University, 
'within the framework of the present Charter ; 

(i) to amend the present Charter in accordance with the 
(procedure set out in Article 19 'below and subject to 
the provisions of the International Agreement for the 
'Establishment of the University for Peace ; 

(j) Such other powers as belong to it in accordance with 
the present Charter. 

Article 8 
Sessions of the Council 

The Council shall meet in regular session twice a year. 
Special sessions shall be held in the cases specified in the 
relevant rules of procedure of the Council. Sessions of the 
Council shall be convened by the Rector. 

Article 9 
Majority required for decisions 

(Except as otherwise specified in the case of amendments to 
the present Charter, the Council shall adopt its decisions by 
a majority of its members present and voting. 

Article 10 
Rector 

The Rector of the University for Peace shall be the chief 
academic and administrative officer of the University.. In this 
capacity he shall assume the overall responsibility for the orga
nization, direction and administration of the University in ac
cordance with the general policies formulated by the Council. 
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• — Article 11 
Functions and iFowers of the Rector 

The Rector shall, inter alia j 
(a) Implement the policies established by the Council; 
(b) administer the University 5 
(c) prepare the programme, work plans and annual budget 

'estimates of the University for submission to the 
(Council for its approval; 

(d) execute the work programmes and make the expendi
. itures envisaged in the budget approved by the Council; 

(e) propose to the Council names of persons qualified for 
membership in the International Advisory Board ;< 

Of) act as the legal representative of the University ; 
. (g) appoint such staff and designate such officials as are 

required for the proper functioning of the University. 
He shall have sudh other functions and powers as may be 

prescribed by the provisions of the present Charter or other
wise entrusted to nirii pursuant to decisions, rules and regula
tions adopted by the Council. 

Article 12 
International Centre for Documentation 

and Information for Peace 
The International Centre for Documentation and Information 

for Peace shall form an integral part of the organizational 
structure of the University. Its purpose s'hall be to ensure 
the proper functioning of the University by identifying, collect
ing and disseminating data and information relating to peace. 

Article 13 
International Advisory Board 

The International Advisory Board of the University for Peace 
shall be composed of distinguished specialists in the various 
disciplines pursued at the University. The Board shall advise 
the University on its academic programmes. The Board shall 
function on the basis of regulations formulated by the Council 
of the University. 

Article 14 
International Foundation 

There shall be attached to the University an International 
Foundation set up in accordance with arrangements to be made 
by the Council in consultation with the host Government. It 
shall be composed of persons of recognized standing. It shall 
have its own assets and operate independently as a financial 
suppOrtiwg foody for the University. 

Article 15 
Faculty and Staff 

1. AH members of the faculty shall be appointed on the basis 
of their high academic qualifications and of their commitment 
to the purpose and objectives of the University, with due regard 
to the need for appropriate representation in terms of geo
graphy, social systems, cultural traditions, age and sex. I n the 
performance of their duties, they shall be expected to comply 
with the highest standards of efficiency, competence and 
integrity. 
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2. The faculty of the University shall consist of the Rector, 
the academic staff, visiting professors, fellows, academic con
sultants and the research staff at the University campus and 
at such other centres or in such programmes other than at the 
University headquarters as may toe determined by the Council. 
. 3. The Rector shall appoint administrative and other person

nel on terms and conditions determined by the Council for 
such appointments and in accordance with the present Charter. 
Due regard shall be paid in their appointment to the purposes 
and objectives of the University. 

4. The Rector may at this discretion appoint temporary faculty 
members and staff on an ad hoc basis in accordance with the 
present Charter. 

Article 16 
Students 

(Students shall be admitted to the University in accordance 
with requirements established by the Council, in this regard, 
the Council shall bear in mind the need to ensure a worldwide 
representation with special attention being given to the parti
cipation of minorities. Parity should be sought between men 
and women students at the University. 

Article 17 
University 'Programmes and Degrees 

" 1. IrenOlogy, which shall comprise the study of peace, educa
tion for peace iand human rights, shall be the main concern 
of the University. The studies carried out at the University 
shall focus <0n the topic of international peace. Completion of 
a .programme of studies, including irenology as a compulsory 
subject, shall be required for obtaining any degree granted by 
the University. 

2. The University shall, inter alia, grant master's degrees 
and doctorates under terms and condition's established by the 
Council. 

Article 18 * 
Assets, financing and use of financial resources 

1. The assets of the University shall comprise the land donated 
by the Government of Costa iR'ica as the headquarters site of 
the University, the facilities thereon and such endowment funds 
as may be allocated to it., 

2. The University shall derive its revenues from voluntary 
contributions made by Governments, by intergovernmental 
organizations and by foundations and other nonGovernmental 
sources, and from tuition and related charges. 

3. The University may decide freely on the use of the finan
cial resources available to it for the execution of its. functions, 
in accordance with financial regulations formulated and approved 
by the Council. 

Article 19 
Amendments 

1. Amendments to the present Charter which are compatible 
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with the basic aims and purposes of the University and with 
the international 'Agreement for the Establishment of the Uni
versity for Peace may be proposed to (the Council by: 

(a) A iState (Party to the Agreement; 
(b) the Rector ; 
(c) any other member of the Council., 

(2. Amendments shall require a twothirds majority of the 
members of (the Council for adoption. 

3. The States Parties to the International Agreement for the 
Establishment of the University for Peace shall foe notified 
without delay if any amendment to «the Charter is adopted by 
the Council. 

Appendix to the Chanter 
GIEINERAIL iPRJIiNCIPLlES FORMULATED BY THE 
iCOMMUSBHON ON THE UNIVERSITY FOR PEACE 

ESTABLISHED 'BY THE CEMERAiL 'ASSEMBLY 
PURSUANT TO ITS RESOLUTION 34/liDl 

OF 14 DEOEIMBER, 1979 
1. The persistence of war in the history of mankind and the 

growing threats against peace in recent decades jeopardize the 
very existence of the human race and make it imperative that 
peace should no longer be viewed as a negative concept, as the 
end of conflict or as 'a simple diplomatic compromise, but 
rather that it should be achieved and ensured through the most 
valuable and most effective resource that man possesses : 
education. 

i2. Peace is the primary and irrevocable obligation of a nation 
and the fundamental objective of the United Nations ; lit is 
the reason for its existence. However, the best tool for achiev
ing this supreme good for humankind, namely education, has 
not been used. 

3. Many nations and international organizations have attempted 
to attain peace through disarmament. This effort must be 
continued; yet, facts show that man should not be too opti
mistic as long as (the human mind has not been imbued with 
the notion of peace from an early age. It is necessary to break 
the vicious circle of struggling for peace without an educational 
foundation. 

4. This is the challenge that how faces all nations and all 
men as the i2llst century approaches. The decision must be 
made to save the human race, which is threatened by war, 
through education for peace. If education has been the instru
ment of science and technology, there is all the more reason 
to use it to achieve this primary right of the human being. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ.ΙΔΡΥΣΙΝ 
TOY ΠΑΙΝΈΙΠ Ι'ΣΤΗΜΙΟΥ ΈΙ ΡΗΙΝΗ Σ ΕΦΣ' ίΚΟΣΤΑ  Ρ ΙΙΚΑ 

Τα Κράτη—Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, ' ·■ "' 
ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΑ ότι ή Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων 'Εθνών, 

δια της αποφάσεως της ύπ' άρ. 34/111, της 14ης Νοεμβρίου, 1979, 
συνιείκιρότηοε μίαν ίδιεθνη ιέττυτροίπηΛ/ ήτις, εν συνεριγοίσία μειτά της 
Κυβερνήσεως της ΚόσταΡίκα, εκλήθη να προετοιμάση τήν όργά
νωσιν, διάρθρωσιν και λειτουργίαν τοΰ Πανεπιστημίου Ειρήνης, 
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ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑ όπως υλοποιήσουν τάς εισηγήσεις της Επιτροπής 
επί του Πανεπιστημίου Ειρήνης τάς εγκριθείσας υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως κατά την τριακοστή ν πέμπτην σύνοΐδον αυτής, 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ, κατ' έφαρμογήν τής αποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως υπ' αρ. 35/55 τής 5ης Δεκεμβρίου, 1980, ως άκο

* λούθως: 

"Αρθρον 1 
"Ιδρυσις του Πανεπιστημίου Ειρήνης 

Διά τής παρούσης ιδρύεται το Πανεπιστήμιον Ειρήνης (εν τοις 
* εφεξής καλορμενον «το

 !
Πανΐ8πιστήΐμυον»), δια να λειτοοργή συΐμφώνως 

προς το Καταστατικόν του Πανεπιστημίου Ειρήνης, το κείμενον του 
οποίου περιέχεται εις το Παράρτημα τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 2 
"Εδρα του Πανεπιστημίου 

1. Ή έδρα του Πανεπιστημίου θά ευρίσκεται εις Κόστα  Ρίκα έπί 
γηπέδου προς τούτο δωρηθέντος υπό τής Κυβερνήσεως τής* Κόστα 
Ρ ίκα. 

2. Το Πανεπιστήμιον θά συνομολόγηση μετά τής Κυβερνήσεως τής 
φιλοξενούσης χώρας συμφωνίαν περί έδρας. 

"Αρθρον 3 
Νομική Ικανότης, προνόμια και άσυλίαι 

Το Πανεπιστήμιον θά έχη εις τήν φιλοξενούσαν χώραν τοιαύτην 
νομικήν ικανότητα κα ι διευκολύνσεις καΐ θά άπολαύη τοιούτων 

% προνομίων κα ι ασυλιών ως είναι άναγκαϊον διά τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων του και τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών του. 

,ν "Αρθρον 4 
Χρηματοδότησις του Πανεπιστημίου 

" 1. Αϊ δαπάναι του Πανεπιστημίου θά καλύπτωνται έξ εκουσίων 
/ συνεισφορών πραγματοποιούμενων υπό Κυβερνήσεων διακυβερνη

τικών οργανισμών κα ι Ιδρυμάτων καΐ ετέρων μή κυβερνητικών πηγών, 
καθώς καΐ έξ εσόδων προερχομένων εκ διδάκτρων καΐ συναφών 

* τελών. 
2. Ή χρηματοδότησις του Πανεπιστημίου ουδόλως θά έχη οιασδή

ποτε οίκονομικάς επιπτώσεις διά τον προϋπολογισμόν τών Ηνωμένων 
'Εθνών ή διά τον προϋπολογισμόν του Πανεπιστημίου τών Ηνωμένων 
'Εθνών. Ό προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου δεν θά έπιβάλλη 
οιασδήποτε ύποχρεωτικάς επιβαρύνσεις έπί τών Κρατών  μελών τής 
παρούσης Συμφωνίας έκτος εάν ταύτα συμφωνήσουν άλλως. 

"Αρθρον 5 
Τροποποιήσεις 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη τής παρούσης Συμφωνίας δύνανται νά 
προτείνουν τροποποιήσεις. ΑΙ τοιαυται προτάσεις θά διαβιβάζονται 
'προς τον θεματοφύλακα προς κοινοποίησα/ εις τά λοιπά Συμβαλ
λόμενα Μέρη. Ό θεματοφύλαξ θά διαβουλεύεται μετά τών Συμβαλ

^ λομένων Μερών ως προς τήν διαδικασίαν εξετάσεως οιωνδήποτε 
προτεινομένων τροποποιήσεων. 

2. Τό Καταστατικόν του Πανεπιστημίου Είρήνης, το κείμενον του 
^ οποίου εκτίθεται εις τό Παράρτημα τής παρούσης Συμφωνίας, δύνα

τα ι νά τροποποιηθή υπό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου συμ
φώνως προς τήν εν "Αρθρω 19 του Καταστατικού έκτιθεμένην διαδι
κασίαν. 
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"Αρθρον 6 
'Οριστική υπογραφή ή προσχώρησις 

Ή παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή δι' όριστικήν ύπογραφήν 
μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1981, ή δια προσχώρησα/. Τα έγγραφα 
προσχωρήσεως θα κατατίθενται παρά τω θεματοφύλακι. 

"Αρθρον 7 
"Εναρξις Ισχύος 

Ή παρούσα Συμφωνία θα τεθή εν ίσχύι κατά τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ήν θά έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει ε'ις αυτήν δέκα κράτη 
έκ πλειόνων της μιας ηπείρων. Διά κράτη άτινα υπογράφουν ή 
προσχωρούν μετά τήν εναρξιν της ισχύος αυτής, ή Συμφωνία θά 
άρχίση ισχύουσα κατά τήν ήμερομηνίαν υπογραφής ή προσχωρή
σεως. 

"Αρθρον 8 
θεματοφύλαξ 

Ή παρούσα Συμφωνία, της όποιας το Άραβικόν, Κινεζικόν, 
Άγγιλικόν, Γαλίλικόν, Ρωουκόν και Ίοίπανικόν κιείΐμενον εΐναι εξ 
ϊσου αυθεντικά, θά κατατεθή παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνω
μένων Εθνών δστις θά έκτελή καθήκοντα θεματοφύλακος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΚΑΤΑ Σ TAT IKON ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 

"Αρθρον 1 
" Ι δρυσις 

Το ΠανίεπυοίτήιμίΌν Ειρήνης (Ιέν τοις εφεξής καλούμενοι «το Πανε
πιστήμιον») θά άποτειλή διεθνές ΐδρυ'μα ανωτέρας εκπαιδεύσεως Ιδια 
τήν είρήνην καθιδρυόμενον κατ' έφαρμογήν της Διεθνούς Συμφω
νίας διά τήν "Ιδρυσιν του Πανεπιστημίου Ειρήνης, της όποιας το 
παρόν Καταστατικόν συνιστά άναπόσπαστον μέρος ύπό το φώς τών 
γενυκών άρχων αΐτινες περιέχονται είίς το Προίσάρτηίμα του Κατα
στατικού. 

"Αρθρον 2 
Στόχοι και Σκοποί 

Το Πανεπιστήμιον Ιδρύεται με σαφή σκοπόν νά παράσχη εις τήν 
ανθρωπότητα εν διεθνές ίδρυμα ανωτέρας εκπαιδεύσεως διά τήν 
είρήνην και με στόχον τήν προαγωγήν μεταξύ δλων τών ανθρω
πίνων δντων του πνεύματος κατανοήσεως, ανοχής και ειρηνικής 
συνυπάρξεως, νά διεγείρη τήν συνεργασίαν μεταξύ τών λαών και 
νά βοηθήση ε'ις τήν μείωσιν τών εμποδίων και απειλών κατά της 
παγκοσμίου ειρήνης και προόδου, εν συμφωνία προς τους ευγενείς 
σκοπούς οΐτινες διακηρύσσονται εις το Καταστατικόν τών Ηνωμένων 
'Εθνών. Προς τούτο, το Πανεπιστήμιον θά συμδάλλη είς το μέγα 
παγ'κόσίμΐΌν έργον τής εκπαιδεύσεως διά τήν ©ίρήνηιν διά της ανα
λήψεως διδασκαλίας, έρεύνης, μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως και 
διαδόοεως γνώοΐεων βασϋκών διά τήν ώλοίκληρωιμένην άνάπιτυξιν του 
άνθρωπου και τών κοινωνιών μέσω τής συστηματικής μελέτης 
πάντων τών συναφών προς τήν είρήνην θεμάτων. 

"Αρθρον 3 
Νομικόν Καθεστώς 

Το Πανεπιστήμιον θά εχη το νομικόν καθεστώς το άναγκαΐον διά 
νά δύναται νά εκπλήρωση τους σκοπούς και στόχους του. Τούτο 
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θά άπολαύη αυτονομίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας εις τάς εργα
σίας του, εν συμφωνία προς τον βαθύτατα άνθρωπιστικόν σκοπόν 
του, εντός του πλαισίου του Καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών 
καΐ της Παγκοσμίου Διακηρύξεως των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

"Αρθρον 4 
Σχέσεις μετά Κυβερνήσεων, 'Οργανισμών 

και Ιδρυμάτων 
1. Τό Πανεπιστήμιον δύναται να συναπτή σχέσεις ή συμφωνίας 

μετά Κυβερνήσεων και διακυβερνητικών και ετέρων οργανισμών και 
Ιδρυμάτων εις τον έκπαιδευτικόν τομέα. 

2. Τό Πανεπιστήμιον, 'ιδία, θά επιδίωξη νά συνάψη στενήν σχέσιν 
μετά του Πανεπιστημίου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή σχέσις ήτις 
δύναται νά συνδέη τό Πανεπιστήμιον μετά του Πανεπιστημίου τών 
Ηνωμένων 'Εθνών θά καθορισθη διά κοινής συμφωνίας μεταξύ τών 
δύο ιδρυμάτων. 

3. Τό Πανεπιστήμιον θά διατηρη στενούς δεσμούς μετά του 
Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών 
Ηνωμένων 'Εθνών εν δψει τών ειδικών ευθυνών αυτού ε'ις τον έκπαι
δευτικόν τομέα. 

"Αρθρον 5 
Όργάνωσις 

Τό Πανεπιστήμιον θά έχη όργανωτικόν πλαίσιον άποτελούμενον 
εκ τών κάτωθι: ν 

(α) Τό Συμβούλιον του Πανεπιστημίου Ειρήνης, δπερ θά άπο
τελη τό διοικούν σώμα τού Πανεπιστημίου" 

(β), ό πρύτανις του Πανεπιστημίου Ειρήνης, δστις θά εΐναι ό 
Προϊστάμενος Διοικητικός Λειτουργός του Πανεπιστημίου" 

(γ)
1 τό Διεθνές "Ιδρυμα, ως ανεξαρτήτως .λειτουργούν σώμα 

οικονομικής υποστηρίξεως* 
(δ) τό Διεθνές Κέντρον Τεκμηριώσεως και Πληροφοριών διά 

την Είρήνην" 
(ε) ή Διεθνής Συμβουλευτική 'Επιτροπή του Πανεπιστημίου 

διά τήν Είρήνην. 
"Αρθρον 6 

Σύνθεσις τοΰ Συμβουλίου 
1. Τό Συμβούλιον του Πανεπιστημίου θά είναι ή ανωτάτη αρχή 

του Πανεπιστημίου. Τούτο συντίθεται: 
(α) Έκ τών ακολούθων ex officio μελών: 

(ι) Του Πρυτάνεως· 
(ιι)ι τών Περιφερειακών Διευθυντών' 
(ι ι ι)! τεσσάρων αντιπροσώπων υποδεικνυομένων αντιστοί

χως ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων 
'Εθνών, ύπό του Γενικού Διευθυντού τού 'Εκπαιδευ
τικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού 
τών 'Ηνωμένων Εθνών, ύπό τού Πρυτάνεως τού Πανε
πιστημίου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και τού 'Εκτελεστικού 
Διευθυντού τού 'Ινστιτούτου 'Εκπαιδεύσεως και 'Ερευ
νών τών 'Ηνωμένων Εθνών" 

(ιν)' δύο αντιπροσώπων υποδεικνυομένων ύπό της Κυβερνή
σεως τής φιλοξενούσης χώρας. 

(β) Έ κ τών ακολούθων επιπρόσθετων μελών: 
(ι) ' δέκα αντιπροσώπων έκ τής ακαδημαϊκής κοινότητος, 

υποδεικνυομένων ύπό τού Γενικού. Γραμματέως τών 
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Ηνωμένων Εθνών έν συνεννοήσει μετά τοΰ Γενικού 
Διευθυντού του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού κα ι 
Πολιτιστικού 'Οργανισμού των 'Ηνωμένων 'Εθνών 

(ι ι) τριών φοιτητών εκπροσωπούντων τό φοιτητικόν σώμα. 
2. Κατά την ύπόδειξιν τών αντιπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινό

τητος οΐτινες δέον νά είναι πρόσωπα διακριθέντα εις τον άκαδη
μαϊκόν τομέα, δέον νά λαμβάνεται φροντίς δι ' εύρεΐαν άκαδημαϊκήν, 
γεωγραφικήν και πολιτιστικήν κατανομήν. . 

3. Ή διάρκεια της θητείας τών αντιπροσώπων της διεθνούς ακα
δημαϊκής κοινότητος ώς μελών τοΰ Συμβουλίου θά είναι τετραετής. 
Οδτοι δύνανται νά υποδειχθούν έκ νέου. 

4. Ή διάρκεια τής θητείας τών εκπροσώπων του φοιτητικού σώ
ματος εις τό Συμβούλιον θά είναι μονοετής. Οδτοι δύνανται νά 
υποδειχθούν έκ νέου. 

"Αρθρον 7 
Τό Συμβούλιον κέκτηται τάς ακολούθους εξουσίας: 

(α). Νά καθορίζη την γενικήν πολιτικήν ήτις θά διέπη τάς δρα
στηριότητας και εργασίας τοΰ Πανεπιστημίου' 

(β) νά υίοθετή, άναθεωρή ή καταργή τοιούτους κανονισμούς 
και κανόνας οίοι είναι απαραίτητοι διά την έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος Καταστατικού και την κατάλληλον λειτουργίαν 
τοΰ Πανεπιστημίου' 

(γ) νά υίοθετή τους οικείους αύτοΰ κανόνας διαδικασίας" 
(δ); νά έκλέγη τον Πρόεδρον και Άντιπρόεδρον τοΰ Συμβου

λίου επί διετή θητείαν δυναμένην νά άνανεοΰτάι' 
(ε) ' νά έκλέγη τον Πρύτανιν έπί πενταετή θητείαν δυναμένην 

νά άνανεοΰτάι' 
(στ)' νά υίοθετή, τή προτάσει τοΰ Πρυτάνεως, τό έτήσιον πρό

γραμμα κα ι τον προϋπολογισμών τοΰ Πανεπιστημίου κα ι 
νά βοηθή εις την έφαρμογήν των' 

(ζ) νά μελέτα τάς ετησίας κα ι λοιπάς εκθέσεις τοΰ Πρυτάνεως 
περί τών δραστηριοτήτων τοΰ Πανεπιστημίου* 

(η) νά συνιστά τοιαΰτα όργανα και γραφεία οία απαιτούνται 
διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τοΰ Πανεπιστημίου, εντός 
τοΰ πλαισίου τοΰ παρόντος Καταστατικού' 

(θ) νά τροποποιή τό παρόν Καταστατικόν συμφώνως προς τήν 
έν τω κατωτέρω "Αρθρω 19 έκτιθεμένην διαδικασίαν κα ι 
τηρουμένων τών διατάξεων τής Διεθνούς Συμφωνίας διά 
τήν ΐδρυσιν τοΰ Πανεπιστημίου Ειρήνης' 

(ι) τοιαύτας ετέρας εξουσίας δσαι ανήκουν εις τοΰτο δυνάμει 
τοΰ παρόντος Καταστατικού. 

"Αρθρον 8 
Σύνοδοι τοΰ Συμβουλίου 

Τό Συμβούλιον θά συνέρχεται εις τακτικήν σύνοδον δις τοΰ έτους. 
"Εκτακτοι σύνοδοι θά συγκαλούνται εις περιπτώσεις καθοριζομένας 
ε'ις τους σχετικούς κανόνας διαδικασίας τοΰ Συμβουλίου. Αϊ σύνοδοι 
τοΰ Συμβουλίου θά συγκαλούνται ύπό τοΰ Πρυτάνεως. 

"Αρθρον 9 
Ή διά τάς αποφάσεις αναγκαία πλειοψηφία 

'Εκτός ώς άλλως προβλέπεται, έν περιπτώσει τροποποιήσεων τοΰ 
παρόντος Καταστατικού, τό Συμβούλιον θά λαμβάνη τάς αποφάσεις 
αύτοΰ διά πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών αύτοΰ. 
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"Αρθρον 10 
Πρύτανις 

Ό Πρύτανις του Πανεπιστημίου Ειρήνης θα είναι ό προϊστάμενος 
ακαδημαϊκός και διοικητικός λειτουργός του Πανεπιστημίου. Ύπό 
την εν λόγω 'ιδιότητα οδτος θα άναλαμβάνη γενικήν ευθυνην δια 
την όργάνωσιν, διεύθυνσιν καΐ διαχείρισιν του Πανεπιστημίου συμ
φώνως προς την υπό του Συμβουλίου χαρασσομένην γενικήν 
πολιτικήν. 

"Αρθρον 11 
Καθήκοντα και έξουσίαι του Πρυτάνεως 

Ό Πρύτανις, μεταξύ άλλων: 
(α) θ α έφαρμόζη τήν ύπό του Συμβουλίου χαρασσομένην 

πολιτικήν 
(β) θα διοική το Πανεπιστήμιον' 
(γ)1 θα καταρτίζη το πρόγραμμα, τα σχέδια εργασίας και τάς 

εκτιμήσεις του ετησίου προϋπολογισμού τοΰ Πανεπιστημίου 
προς ύποβολήν των είς το Συμβούλιον δι' εγκρισιν* 

(δ) θα έκτελή τα προγράμματα εργασίας και θα προβαίνη είς 
τάς δαπανάς αΐτινες προβλέπονται είς τον προϋπολογισμόν 
τον εγκριθέντα ύπό του Συμβουλίου' 

(ε) θα προτείνη είς το Συμβούλιον ονόματα προσώπων κατε
χόντων τα προσόντα ίνα καταστούν μέλη της Διεθνούς 
Συμβουλευτικής 'Επιτροπής' 

(στ)ί θα ενεργή ώς νομικός αντιπρόσωπος τοΰ Πανεπιστημίου' 
(ζ) θά διορίζη προσωπικόν και ύποδεικνύη αξιωματούχους ώς 

ήθελεν εΐναι άναγκαΐον δια τήν κατάλληλον λειτουργίαν τοΰ 
Πανεπιστημίου. 

Οδτος θά εχη τοιαύτα έτερα καθήκοντα και εξουσίας ώς ήθελον 
καθορισθή διά των διατάξεων τοΰ παρόντος Καταστατικού ή ώς 
άλλως ήθελον άνατεθή είς τούτον δυνάμει αποφάσεων, κανόνων 
και κανονισμών υιοθετουμένων ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

"Αρθρον 12 
Διεθνές Κέντρον Τεκμηριώσεως και Πληροφοριών 

Ειρήνης 
Το Διεθνές Κέντρον Τεκμηριώσεως και Πληροφοριών Ειρήνης θά 

άποτελή άναπόσπαστον μέρος τής οργανωτικής δομής τοΰ Πανεπι
στημίου. Σκοπός τούτου θά είναι ή διασφάλισις τής καταλλήλου 
λειτουργίας τοΰ Πανεπιστημίου διά τής εξακριβώσεως, συλλογής 
και διαδόσεως στοιχείων και πληροφοριών αναφερομένων ε'ις τήν 
ειρήνη ν. 

"Αρθρον 13 
Διεθνής Συμβουλευτική 'Επιτροπή 

Ή Διεθνής Συμβουλευτική 'Επιτροπή τοΰ Πανεπιστημίου Ειρήνης 
θά συντίθεται εκ διακεκριμένων ειδικών εις τους διαφόρους κλάδους 
μορφώσεως οΐτινες θά διδάσκωνται εν τω Πανεπιστημίω. Ή 'Επι
τροπή θά συμβουλεύη το Πανεπιστήμιον επί τών ακαδημαϊκών τούτου 
προγραμμάτων. Ή 'Επιτροπή θά ενεργή επί τή βάσει κανονισμών 
διατυπουμένων ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Πανεπιστημίου. 

"Αρθρον 14 
Διεθνές "Ιδρυμα 

Μετά τοΰ Πανεπιστημίου θά ευρίσκεται συνδεδεμένον το Διεθνές 
"Ιδρυμα το όποιον θά συσταθή συμφώνως προς διευθετήσεις είς τάς 
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όποιας θα προβή το Συμβούλιον εν συνεννοήσει μετά της φιλοξε
νούσης Κυβερνήσεως. Τούτο θα συντίθεται έκ προσώπων άνεγνωρι
qμέvoυ κύρους. Τούτο θά εχη 'ιδίαν περιουσίαν και θα λειτουργή 
ανεξαρτήτως ως σώμα οικονομικής ενισχύσεως του Πανεπιστημίου. 

"Αρθρον 15 

Σχολή και Προσωπικόν 
1. "Απαντα τα μέλη τής Σχολής θά διορίζωνται επί τή βάσει τών 

υψηλών ακαδημαϊκών των προσόντων και τής προσηλώσεώς των 
ε'ις τους σκοπούς καΐ στόχους τοΰ Πανεπιστημίου, λαμβανομένης 
δεόντως υπ' δψιν τής ανάγκης αναλόγου εκπροσωπήσεως από από
ψεως γεωγραφικής, κοινωνικών συστημάτων, πολιτιστικών παραδό
σεων, ηλικίας καί φύλου. Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, 
ούτοι απαιτείται νά άνταποκρίνωνται προς τά ύψιστα επίπεδα άπο
δοτικότητος, 'ικανότητος καί άκεραιότητος. 

2. Ή σχολή τού Πανεπιστημίου θά άποτελήται έκ τοΰ Πρυτάνεως, 
τοΰ ακαδημαϊκού προσωπικού, τών φιλοξενουμένων καθηγητών, τών 
υποτρόφων επιμελητών, τών ακαδημαϊκών συμβούλων καί τοΰ προ
σωπικού ερευνών εντός τοΰ Πανεπιστημιακού γηπέδου και είς 
τοιαύτα έτερα κέντρα ή προγράμματα έκτος τοΰ Πανεπιστημίου ως 
ήθελον καθορισθή ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

3. Ό Πρύτανις θά διορίζη το διοικητικόν καί λοιπόν προσωπικόν 
συμφώνως δρων καί προϋποθέσεων καθοριζομένων ύπό τοΰ Συμ
βουλίου άναφορικώς προς τους εν λόγω διορισμούς καί συμφώνως 
προς το παρόν Καταστατικόν. Κατά τον διορισμόν των δέον νά λαμ
βάνωνται προσηκόντως ύπ' δψιν οι σκοποί καί στόχοι τοΰ Πανεπι
στημίου. 

4. Ό Πρύτανις δύναται κατ' οίκείαν κρίσιν νά διορίζη έκτακτα 
μέλη καί προσωπικόν τής Σχολής επί ειδικής βάσεως συμφώνως 
προς το παρόν Καταστατικόν. 

"Αρθρον 16 

Φοιτηταί 
Οι φοιτηταί θά είσάγωνται είς το Πανεπιστήμιον συμφώνως προς 

προαπαιτήσεις καθοριζομένας ύπό τοΰ Συμβουλίου. Προς τούτο 
το Συμβούλιον θά λαμβάνη ύπ' δψιν του τήν ανάγκην εξασφαλί
σεως παγκοσμίου εκπροσωπήσεως, καταβαλλομένης ειδικής φρον
τίδος είς τήν συμμετοχήν μειονοτήτων, θ ά επιδιώκεται ή έξασφά
λισις Ίσότητος μεταξύ φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου αμφοτέρων τών 
φύλων. 

"Αρθρον 17 

Πανεπιστημιακά Προγράμματα καί Διπλώματα 
•1. Ή ε'ιρηνολογία, ή οποία θά* περιλαμβάνη τήν μελέτην τής 

ειρήνης, ή έκπαίδευσις διά την είρήνην καί τά ανθρώπινα δικαιώ
ματα θά εΐναι τά κύρια θέματα τοΰ Πανεπιστημίου. Αϊ εν τω 
Πανεπιστημίω πραγματοποιούμενοι σπουδαί θά συγκλίνουν επί τοΰ 
ζητήματος τής διεθνούς ειρήνης. Διά τήν άπόκτησιν οιουδήποτε 
διπλώματος απονεμομένου ύπό τοΰ Πανεπιστημίου θά άπαιτήται ή 
διεξαγωγή διαγωνισμού είς σειράν μαθημάτων, περιλαμβανομένης 
καί τής ε'ιρηνολογίας ως υποχρεωτικού θέματος. 

2. Το Πανεπιστήμιον, μεταξύ άλλων, θά άπονε μη πτυχία καί 
δοκτοράτα ύπό δρους καί προϋποθέσεις καθοριζομένας ύπό τοΰ 
Συμβουλίου. 
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"Αρθρον 18 
Περιουσία, Χρηματοδότη σις και Χρησιμοποίησις· 

των Οικονομικών Πόρων 
1. Ή περιουσία του Πανεπιστημίου θα περιλαμβάνη την ύπό της 

Κυβερνήσεως της ΚόσταΡ ίκα δωρηθεΐσαν γήν έπί της όποιας θα 
ευρίσκεται το Πανεπιστημιακόν συγκρότημα και αϊ διευκολύνσεις 
αύτοϋ καΐ τα ταμεία δωρεών ατινα ήθελον παραχωρηθή ε'ις αυτό. 

2. Το Πανεπιστήμιον θα άντλη τά έσοδα του εξ εκουσίων εισφο
ρών κυβερνήσεων, διακυβερνητικών οργανισμών κα ι ιδρυμάτων και 
εξ ετέρων μη κυβερνητικών πηγών, καθώς επίσης εκ διδάκτρων και 
συναφών επιβαρύνσεων. 

3. Τό Πανεπιστήμιον δύναται να άποφασίζη ελευθέρως επί' της 
χρησιμοποιήσεως τών είς την διάθεσιν αυτού οικονομικών πόρων 
δια την έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, συμφώνως προς οικονομικούς 
κανονισμούς καταρτιζόμενους και εγκρινόμενους ύπό τοϋ Συμβου
λίου. 

"Αρθρον 19. 
Τροποποιήσεις 

1. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, αΐτινες δεν αντί
κεινται προς τους βασικούς στόχους καΐ σκοπούς του Πανεπιστη
μίου και προς την Διεθνή Συμφωνίαν δια την ΐδρυσιν τοϋ Πανεπι
στημίου Ειρήνης, δύνανται νά προτείνωνται προς τό Συμβούλιον 
ύπό: 

(α) Κράτους  μέρους της Συμφωνίας" 
(β) τοΰ Πρυτάνεως' 
(γ)ι οιουδήποτε ετέρου μέλους του Συμβουλίου. 

2. Αϊ τροποποιήσεις θα απαιτούν προς υίοθέτησιν πλειοψηφίαν 
δύο τρίτων τών μελών του Συμβουλίου. 

3. Εις τά Κράτη  μέρη της Διεθνούς Συμφωνίας δια την "ΐδρυσιν 
του Πανεπιστημίου Ειρήνης θά γνωστοποιήται άνευ καθυστερήσεως 
ή υίοθέτησις ύπό του Συμβουλίου οιασδήποτε τροποποιήσεως του 
Καταστατικού." 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ Ι ΑΡΧΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΘΕΙ Σ ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Σ Υ Σ Τ Α Θ Ε Ι Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 34/111 

ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1979 
1. Ή έμμονος τάσις τοΟ πολέμου είς την ίστορίαν της άνθρωπό

τητος και αϊ αύξανόμεναι άπειλαί κατά της ειρήνης κατά τάς τε
λευταίας δεκαετίας θέτουν εν κινδύνω αυτήν ταύτην τήν υπαρξιν 
της ανθρωπινής φυλής καΐ καθιστούν έπιτακτικήν τήν ανάγκην όπως 
ή ειρήνη μη αντιμετωπίζεται πλέον ώς αρνητική έννοια, ήτοι, ύπό 
τήν μορφήν τού τερματισμού μιας συγκρούσεως ή του όπλου διπλω
ματικού συμβιβασμού, άλλα μάλλον δτι αϋτη πρέπει νά επιτυγχά
νεται καΐ έμπεδουται μέσω του πλέον πολυτίμου και αποτελεσμα
τικού βοηθήματος τό όποιον κατέχει ό άνθρωπος, ήτοι, της εκπαι
δεύσεως. 

2. Ή ειρήνη συνιστά τήν κυρίαν κα ι άμετάκλητον ύποχρέωσιν 
ενός εκάστου έθνους καθώς και τον θεμελιώδη στόχον τών Ηνωμέ
νων Εθνών" εΐναι ό λόγος της υπάρξεως των. Έ ν τούτοις, τό καλύ
τερον όργανον επιτεύξεως του υπέρτατου τούτου άγαθου διά τήν 
ανθρωπότητα, ήτοι, ή έκπαίδευσις, δεν έχει χρησιμοποιηθή. 
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3. Πλείστα έθνη και διεθνείς οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να 
επιτύχουν την ειρήνην μέσω του αφοπλισμού. Ή προσπάθεια αυτή 
πρέπει να συνεχισθή' παρά ταύτα, τα γεγονότα δεικνύουν δτι ό 
άνθρωπος δεν πρέπει νά είναι τόσον αισιόδοξος, εφ' δσον ό ανθρώ
πινος νους δεν έχει έμποτισθή με την ϊδέαν της ειρήνης από νεαρας 
ηλικίας. Είναι άναγκαΐον νά διαρρηχθή ό φαύλος κύκλος του 
αγώνος διά την ειρήνην άνευ εκπαιδευτικών θεμελίων. 

4. Αύτη εΐναι ή πρόσκλησις την οποίαν τώρα αντιμετωπίζουν δλα 
τά έθνη και δλοι οί άνθρωποι καθώς πλησιάζει ό εικοστός πρώτος 
αιών. Ή άπόφασις πρέπει νά ληφθη διά την σωτηρίαν της ανθρω
πινής φυλής, ή οποία απειλείται υπό του πολέμου, μέσω της εκπαι
δεύσεως διά την ειρήνην. Έάν ή έκπαίδευσις απετέλεσε το όργα
νον της επιστήμης κα ι της τεχνολογίας, τοσούτω μάλλον δύναται 
νά δικαιολογηθή ή χρησιμοποίησις αυτής εις την έπίτευξιν του 
υπέρτατου δικαιώματος του άνθρωπου. 

Έτυπώθη έν τ φ Τυπογράφείcp της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


