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26.10.1992: Ο ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕI ΕΜΠΟ∆IA
ΓIΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΡIΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑIΓI∆Α
ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛI ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ∆ΕΣΜΗ I∆ΕΩΝ ΓΚΑΛI
Ο τρίτoς και πιo κρίσιµoς γύρoς τωv
συvoµιλιώv µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ
Ραoύφ Ντεvκτάς, θα γιvόταv πρόσωπo µε πρόσωπo
µεταξύ τωv δυo συvoµιλητώv και θα πραγµατoπoιόταv
στov 38o όρoφo τoυ Μεγάρoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, όπoυ
o Γεvικός Γραµµατέας διατηρεί ειδική αίθoυσα για
διασκέψεις
και
συvαvτήσεις
µε
πoλυµελείς
αvτιπρoσωπείες.
Ο γύρoς αυτός γιvόταv κάτω από τηv πίεση
µερικώv γεγovότωv τα oπoία είχαv επισηµαvθεί από
τηv αρχή τόσo από Κύπριoυς πoλιτικoύς ηγέτες όσo
και γεvικά τoυς αvτιπάλoυς τoυ Κυπρίoυ Πρoέδρoυ.
Τα γεγovότα αυτά ήσαv ότι σε πέvτε µέρες από
τηv καθoρισθείσα πρώτη συvάvτηση στις Ηvωµέvες
Πoλιτείες θα διεξάγovταv πρoεδρικές εκλoγές, εvώ η
θητεία τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ έληγε σε τρισήσιµυ
µήvες.
Αυτά τα δυo σηµαvτικά γεγovότα όσo κι αv δεv
ήθελε καvέvας vα τα παραδεχθεί, σίγoυρα επηρέαζαv
τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv αvεξάρτητα τoυ αv έvας θα
αvέµεvε συvέχιση της πoλιτικής τωv συvoµιλιώv και
µετά τις εκλoγές, τόσo από τo vέo αµερικαvό Πρόεδρo,
όσo και τo vέo Πρόεδρo της Κύπρoυ.
Αξίζει όµως vα αvαφερθεί ότι στo διάστηµα
αυτό είχαv γίvει από αµερικαvικής πλευράς, στηv
oπoία η Κύπρoς είχε στηρίξει όλες τις ελπίδες της
για πιέσεις στηv Τoυρκία, δυo σηµαvτικές αλλαγές: Ο
Τζαίηµς Μπαίηκερ, Υπoυργός Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv είχε απoµακρυvθεί από τo Υπoυργείo
Εξωτερικώv και τη θέση τoυ κατέλαβε πρoσωριvά o
διπλωµάτης Λώρεvς Ηγκoλµπεργκερ, εvώ o αµερικαvός
ειδικός συvτovιστής για τo Κυπριακό Νέλσωv Λέτσκι,
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απoχώρησε και τη θέση τoυ κατέλαβε, λίγo αργότερα, o
vέoς συvτovιστής Τζωv Μαρέσκα.
Από τηv άλλη o αµερικαvoς Πρόεδρoς Τζιoρτζ
Μπoυς και πατέρας τoυ µετέπειτα επίσης πρoέδρoυ
Τζιoρτζ Μπoυς, o oπoίoς ήταv o άvθρωπoς πoυ είχε
θέσει σε κίvηση τη vέα διαδικασία µε τις επισκέψεις
τoυ vωρίτερα αυτό τo χρόvo στηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκία, αvτιµετώπιζε τώρα σoβαρά πρoβλήµατα
επαvεκλoγής και ήταv φυσικό vα τov απασχoλoύv
περισσότερo τα δικά τoυ παρά εκείvo της Κύπρoυ.
Ετσι άφησε τα πράγµατα στo αµερικαvικό
κατεστηµέvo, πoυ µέσα σ' αυτό τov κυκεώvα τωv
αvαµεvόµεvωv αλλαγώv, πρoτιµoύσε διατήρηση τoυ
στάτoυς κβo, αvεξάρτητα από τηv πoρεία τωv
συvoµιλιώv, για vα κερδηθεί χρόvoς µέχρι vα
αvαλάβει o vέoς Πρόεδρoς τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv
(πoυ πρoήλθε τελικά από τις κάλπες και o oπoίoς δεv
έδιvε συvέχεια στη διoίκηση µια και vικητής ήταv o
δηµoκρατικός Μπιλ Κλίvτov).
Από τoυρκικής πλευράς υπήρχε έvα άλλo
πρόβληµα, τo oπoίo απαιτoύσε τη συvέχιση τωv
συvoµιλιώv, και όχι για τηv επίτευξη πρoόδoυ στo
Κυπριακό. Αυτό ήταv τo Συµβoύλιo Σύvδεσης ΤoυρκίαςΕυρωπαϊκής Κoιvότητας τo oπoίo θα συvεδρίαζε στις
Βρυξέλλες και για τηv Τoυρκική πλευρά ήταv
σηµαvτικό vα παρoυσιασθεί ότι συvέχιζε τo διάλoγo
για τo Κυπριακό τoυ oπoίoυ η λύση είχε τεθεί ως όρoς
στη διάσκεψη τωv ηγετώv της Κoιvότητας στα τέλη τoυ
πρoηγoύµεvoυ χρόvoυ στo ∆oυβλίvo.
Από Κυπριακής και Ελλαδικής πλευράς υπήρχε
µόvo έvας στόχoς: Να εκµεταλλευθoύv ακόµα µια
συvάvτηση για vα διαπιστωθoύv oι θέσεις της
Τoυρκικής πλευράς, η oπoία επαvειληµµέvα τα
τελευταία 18 χρόvια απέφευγε επιµελώς vα δεσµευθεί
και vα εκφράσει τις απόψεις της σε όλα τα θέµατα και
ιδιαίτερα στo εδαφικό. Σ' αυτό τo τελευταίo, δηλαδή
τo εδαφικό, υπήρχε τo βάθρo: Ηταv o Χάρτης Γκάλι, τov
oπoίo υπoστήριζαv όλα τα µόvιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας- κάτι σπάvιo µέχρι σήµερα στηv πoρεία τωv
διεθvώv θεµάτωv- και τα oπoία συvέχιζαv vα παίζoυv
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πρωταγωvιστικό ρόλo στηv πραγµατoπoίηση της
συvάvτησης.
Στηv oµιλία τoυ στo Λovδίvo πριv αvαχωρήσει
για τις συvoµιλίες της Νέας Υόρκης o Πρόεδρoς
Βασιλείoυ ήταv σαφής:
"Αv η τoυρκική πλευρά δεv είvαι έτoιµη και
εξαιτίας αυτoύ αvαβάλoυµε τις συvoµιλίες πότε θα
είvαι έτoιµη, σε έvα µήvα, σε τρεις, σε δώδεκα ή σε
εκατόv είκoσι;"
Γι' αυτό, έστω και αv η τoυρκική πλευρά δεv
είχε δώσει σαφείς εvδείξεις στις παρασκηvιακές
επαφές πoυ είχαv πρoηγηθεί µε τις επαφές τoυ vέoυ
ειδικoύ συvτovιστή για τo Κυπριακό Τζωv Μαρέσκα και
τωv αξιωµατoύχωv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Οσκαρ Καµιλιώv,
Γoύσταβ Φεϋσσέλ και Τζωv Πωλ Κάβαvα στo τρίγωvo
Λευκωσία- Αγκυρα- Αθήvα, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ
δεσµευµέvoς από τηv υπόσχεση πoυ είχε δώσει στo
Μπoύτρoς Γκάλι στov τελευταίo γύρo τωv συvoµιλιώv,
o oπoίoς είχε λήξει στις 14 Αυγoύστoυ, πήγε στις
συvoµιλίες µε τηv ελπίδα, αv όχι κάπoιας αλλαγής
στις τoυρκικές θέσεις, τoυλάχιστov vα τις ακoύσει
γι άλλη µια φoρά και vα καταγραφεί στα επίσηµα
έγγραφα τωv Ηvωµέvωv Εθvωv, στηv παρoυσία τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέα, τι τελικά επιδίωκε o Ραoύφ
Ντεvκτάς.
Από τηv άλλη, σίγoυρα έvα σπάσιµo τoυ
αδιεξόδoυ και κάπoια, έστω και µικρή επιτυχία, θα
τov βoηθoύσε και στηv επικείµεvη µάχη πoυ θα έδιvε
για τηv Πρoεδρία σε λίγoυς µήvες, έστω κι αv επίσηµα
δεv τo παραδεχόταv.
Στη ∆έσµη Iδεώv τoυ Μπoύτρoς Γκάλι
περιλαµβαvόταv και o Χάρτης για τo εδαφικό πoυ
παρoυσιαζόταv πoλύ ευvoϊκός για τηv Κύπρo και
σίγoυρα για τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στις επικείµεvες
εκλoγές.
Αv επιτύγχαvε κάπoια πρόoδo στo θέµα αυτό, µε
µια εvδεχόµεvη παράδoση της Αµµoχώστoυ στα Ηvωµέvα
Εθvη ή απoδoχή τωv πρoτάσεωv για απελευθέρωση της
Μόρφoυ, πράγµα πoυ είχε επαvαφερθεί για πρώτη φoρά
τόσo έvτovα µε τo χάρτη τoυ Μπoύτρoς Γκάλι και είχε
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πρoκαλέσει τις έvτovες αvτιδράσεις τoυ Ραoύφ
Ντεvκτάς στov πρoηγoύµεvo γύρo, oι πρooπτικές τoυ
για επαvεκλoγή θα εvισχύovταv σηµαvτικά µια και η
υπόλoιπη πoλιτική ηγεσία τoυ τόπoυ δεv είχε
κατoρθώσει µε τov έvα ή µε τov άλλo τρόπo τόσα
χρόvια.
Οµως o Ραoύφ Ντεvκτάς, όπως φάvηκε από τις
θέσεις πoυ εξέφρασε αργότερα στις συvoµιλίες, πήγε
σ' αυτές µε vέoυς όρoυς πoυ ήσαv χειρότερoι από τoυς
πρoηγoύµεvoυς: Πρόβαλε τηv αξίωση όπως η ελληvική
Κυπριακή πλευρά τoυ αvαγvωρίσει ότι όλα όσα
κατέλαβε o κατoχικός στρατός ήσαv δικά τoυ και
ξεδιάvτρoπα είπε ότι όλα όσα άφησαv oι 160,000
πρόσφυγες στα κατεχόµεvα ισoδυvαµoύσαv µε όσα
είχαv αφήσει oι 40,000 Τoυρκoκύπριoι στo Νότo.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς πρόβαλλε τις αξιώσεις τoυ
σαv vα µιλoύσε για κάτι πoλύ δικό τoυ, oπότε σε
κάπoιo στάδιo τωv συvoµιλιώv o Πρόεδρoς Βασιλείoυ
τoυ απάvτησε ρωτώvτας τov παράλληλα µεταξύ σoβαρoύ
και αστείoυ:
- Μήπως o κυριoς Ντεvκτάς αισθάvεται ότι τoυ
χρωστάµε κι από πάvω;
Μέσα σ' αυτό τo σκηvικό oι δυo συvoµιλητές
πήγαv στη Νέα Υόρκη έτoιµoι για τη συvάvτηση της
26ης Οκτωβρίoυ. Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ πήγε αυτή τη
φoρά συvoδευόµεvoς µόvo από τρεις από τoυς έξι
πoλιτικoύς ηγέτες: Τoυς ∆ηµήτρη Χριστόφια, Γεvικό
Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ, Νίκo Ρoλάvδη, Πρόεδρo τoυ
Κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv και Μιχάλη Παπαπέτρoυ
Πρόεδρo τoυ Α∆ΗΣΟΚ.
Οι άλλoι τρεις ηγέτες Γλαύκoς Κληρίδης,
Πρόεδρoς τoυ ∆ηµoκρατικoύ Συvαγερµoύ, Σπύρoς
Κυπριαvoύ, Πρόεδρoς τoυ ∆ηµoκρατικoύ Κόµµατoς και
Βάσoς Λυσσαρίδης, Πρόεδρoς τoυ Σoσιαλιστικoύ
Κόµµατoς Ε∆ΕΚ, πρoτίµησαv vα µείvoυv στηv Κύπρo
λέγovτας ότι δεv χρειαζόταv vα µεταβoύv στη Νέα
Υόρκη, γιατί δεv πρόβλεπαv αλλαγή στηv τoυρκική
στάση.
Κoιvή θέση τoυς ήταv επίσης ότι αv o Πρόεδρoς
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έκριvε ότι χρειαζόταv η παρoυσία τoυς για τη λήψη
σηµαvτικώv απoφάσεωv τότε θα µπoρoύσε vα τoυς
καλέσει αργότερα.
Οµως υπήρχε και έvας άλλoς λόγoς πoυ δεv
πήγαv. Ο Γλαύκoς Κληρίδης είχε ήδη αvακoιvώσει τηv
απόφαση τoυ ότι θα ήταv υπoψήφιoς στις επικείµεvες
πρoεδρικές εκλoγές και ήθελε µε κάπoιo τρόπo vα
απoσυvδεθεί από τov Πρόεδρo Βασιλείoυ, τoυ oπoίoυ
υπoστήριζε όλες τις εvέργειες από τηv επoµέvη της
εκλoγής τoυ στις πρoεδρικές εκλoγές τoυ 1987, µε τηv
ελπίδα vα εξασφαλίσει τις ψήφoυς τoυλάχιστov τoυ
∆ΗΚΟ, εvώ τo ∆ΗΚΟ και η Ε∆ΕΚ είχαv αvακoιvώσει τηv
απόφαση τoυς vα δηµιoυργήσoυv Μέτωπo Αγωvιστικώv
∆υvάµεωv και vα συµπράξoυv στις εκλoγές.
Κι' εvώ σίγoυρα αvησυχoύσαv για τηv πoρεία τoυ
Κυπριακoύ, βλέπovτας ότι δεv υπήρχε καµιά ελπίδα
πρoόδoυ στις συvoµιλίες, πρoτίµησαv vα παραµείvoυv
στηv Κύπρo και vα συvεχίσoυv τις πρoσπάθειες τoυς
για τηv εξεύρεση κoιvoύ υπoψηφίoυ πoυ θα ηγείτo τoυ
ψηφoδελτίoυ τoυ Μετώπoυ.
Τα δυo Κόµµατα είχαv θέσει ως στόχo vα
αvακoιvώσoυv τo όvoµα τoυ υπoψηφίoυ τoυ Μετώπoυ
µόλις τέλειωvαv oι συvoµιλίες και εv πάση
περιπτώσει πριv από τηv αvαµεvόµεvη αvακoίvωση της
υπoψηφιότητας τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ.
Και η καθυστέρηση στηv εξεύρεση τoυ υπoψηφίoυ
απαιτoύσε vα βρίσκovται στηv Κύπρo για συvέχιση τωv
διαβoυλεύσεωv τoυς παρά στη Νέα Υόρκη, όπoυ θα
συvεχιζόταv έvας άκαρπoς διάλoγoς.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς µόλις έφθασε στη Νέα Υόρκη
άρχισε v' απειλεί ότι θα δηµιoυργoύσε πρoβλήµατα
και ότι θα απoχωρoύσε από τις συvoµιλίες αv
συvεχιζόταv, όπως αvέφερε, η ίδια τακτική από τo
Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv εθvώv έvαvτι της
τoυρκoκυπριακής πλευράς
Σε δηλώσεις τoυ στo Γαλλικό Πρακτoρείo στη
Νέα Υόρκη o Ντεvκτάς είπε ότι στov πρoηγoύµεvo γύρo
τωv συvoµιλιώv ήταv µάλλov o Μπoύτρoς Γκάλι, παρά o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ πoυ διαπραγµατευόταv µαζί τoυ.
Είπε επίσης ότι o χάρτης τoυ Μπoύτρoς Γκάλι
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για τo εδαφικό καταρτίστηκε χωρίς vα ληφθoύv υπ' όψη
oι απόψεις της Τoυρκoκυπριακής πελυράς και
πρόσθεσε ότι η έγκριση τoυ χάρτη από τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας έχει παρεµπoδίσει τη διαπραγµατευτική
διαδικασία.
Ετσι εφαρµόζovτας τηv πρoειδoπoίηση τoυ o
Ραoύφ Ντεvκτάς δεv πήγε τόσo στηv ιδιαίτερη
συvάvτηση τoυ µε τo Μπoύτρoς Γκάλι όσo και στηv
κoιvή συvάvτηση πoυ είχε πρoγραµµατισθεί µε τov
Πρόεδρo Βασιλείoυ, στις 26 Οκτωβρίoυ.
Ωστόσo είκoσι λεπτά αργότερα o Τoυρκoκύπριoς
ηγέτης πήγε στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και
απoχώρησε µετά από τρία λεπτά.
Ως πρόσχηµα για τις εvέργειες τoυ αυτές o
Ντεvκτάς χρησιµoπoίησε, όχι τις πρoηγoύµεvες
απειλές τoυ, αλλά αvαφoρά πoυ περιείχετo σε
εσωτερικό δελτίo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τo
πρόγραµµα επαφώv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και στηv
oπoία o Πρόεδρoς Βασιλείoυ παρoυσιαζόταv ως
"Πρόεδρoς της Κύπρoυ", εvώ o ίδιoς ως " Η Αυτoύ
Εξoχότης".
Στόχoς τoυ Ντεvκτάς ήταv vα δώσει τo µήvυµα
στoυς ξέvoυς ότι στηv Κύπρo υπάρχει ακόµα έvα
κράτoς και ακόµα έvας Πρόεδρoς ή καvέvας Πρόεδρoς,
παρά µόvo δυo κoιvότητες και oι ηγέτες τoυς
συvαvτώvταv στη Νέα Υόρκη για τηv εξεύρεση µιας
λύσης. Πρoκειµέvoυ vα µειώσει τo κύρoς της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας δεv τov πείραζε vα
παρoυσιασθεί και o ίδιoς ό ηγέτης κoιvότητας, παρ
όλov ότι τo γvώριζε ότι o ∆ιεθvής Οργαvισµός έτσι
τov θεωρoύσε.
Σε επιστoλή τoυ στo Γεvικό Γραµµατέα o Ραoύφ
Ντεvκτάς διαµαρτυρήθηκε επειδή δεv έγιvε σεβαστή,
κατά τηv έκφραση τoυ, η αρχή της διεξαγωγής τωv
συvoµιλιώv σε ίση βάση.
Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Ραoύφ Ντεvκτάς
υπό ηµερoµηvία 26 Οκτωβρίoυ, τηv oπoία υπέγραφε ως
"Πρόεδρoς της Τoυρκικής ∆ηµoκρατίας της Βόρειας
Κύπρoυ" (εφηµερίδα " Ο Φιλελεύθερoς" 30. 11. 1992):
"Αγαπητέ κύριε Γεvικέ Γραµµατέα,
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Σε απάvτηση της πρόσκλησης σας, ήλθα στη Νέα
Υόρκη για vα επαvαλάβω τις κoιvές συvαvτήσεις µoυ
µε τov ηγέτη της Ελληvoκυπριακής κoιvότητας, κ.
Βασιλείoυ, κάτω από τηv αιγίδα σας.
Ωστόσo, σήµερα τo πρωϊ τα µέλη τoυ Τύπoυ µoυ
έθεσαv υπόψη ότι στov κατάλoγo τωv επαφώv σας oι
ηγέτες τωv δυo κoιvoτήτωv χαρακτηρίζovται µε τρόπo
o oπoίoς είvαι αvτίθετoς µε τηv εγκαθιδρυθείσα αρχή
πoυ έγιvε απoδεκτή ότι oι συvoµιλίες πρέπει vα
διεξάγovται πάvω σε ίση βάση.
Είµαι σίγoυρoς ότι θα συµφωvείτε ότι, τo
γεγovός ότι αυτό έγιvε γvωστό δηµόσια, µε έχει θέσει
σε µια αδύvατη θέση.
Παρά τo γεγovός ότι τo θέµα ηγέρθη πρoς τoυς
επισήµoυς της Γραµµατείας δεv έχoυµε πληρoφoρηθεί
µέχρι σ αυτή τη στιγµή ότι έχει διoρθωθεί.
Ως εκ τoύτoυ δεv είµαι σε θέση, για λόγoυς τoυς
oπoίoυς είµαι σίγoυρoς ότι εκτιµάτε, vα παρευρεθώ
στη σηµεριvή συvάvτηση.
Εv τoύτoις, είµαι έτoιµoς vα συvεχίσω τις
συvoµιλίες κάτω από απoδεκτές διαδικασίες, πάvω σε
ίση βάση.
Παρακαλώ
δεχθείτε,
εξoχότατε,
τις
διαβεβαιώσεις της µεγάλης εκτίµησης µoυ".
Ραoύφ Ρ. Ντεvκτάς
Πρόεδρoς
Παρεvθετικά αvαφέρεται ότι τα Ηvωµέvα Εθvη
είχαv κάµει έvα διαχωρισµό στις συvoµιλίες.
Επίσηµα o Γιώργoς Βασιλείoυ θεωρείτo ως o
Πρόεδρoς της Κύπρoυ και έτσι στα επίσηµα έγγραφα
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv αvαφερόταv µε τov τίτλo τoυ. Στις
συvoµιλίες όµως oι Βασιλείoυ και Ντεvκτάς
αvαφέρovταv ως ηγέτες τωv δυo κoιvoτήτωv.
Ετσι εvώ στo επίσηµo εσωτερικό δελτίo τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv o Γιώργoς Βασιλείoυ αvαφερόταv ως o
Πρόεδρoς στo επίσηµo αvακoιvωθέv πoυ είχε εκδόσει η
Γραµµατεία στις 26 Οκτωβρίoυ για τις συvoµιλίες
γιvόταv αvαφoρά σε κoιvή συvάvτηση τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα µε τoυς ηγέτες τωv δυo κoιvoτήτωv.
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Μετά τηv άρvηση τoυ Ντεvκτάς vα πρoσέλθει
στις συvoµιλίες o Μπoύτρoς Γκάλι, σύµφωvα µε τoυς
απεσταλµέvoυς τωv κυπριακώv µέσωv εvηµέρωσης,
έγιvε θηρίo. Και όταv o Ντεvκτάς πήγε vα τov
συvαvτήσει, σε µια συvάvτηση πoυ o ίδιoς τηv
χαρακτήρισε ως φιλoφρovητική, θα πρέπει vα τov
έδιωξε από τo γραφείo τoυ ή θα περιoρίστηκε vα πάρει
κάτι από αυτόv. Πάvτως ότι και αv πρoσπάθησε vα
δώσει στo Μπoύτρoς Γκάλι o Ραoύφ Ντεvκτάς, αυτό δεv
πρέπει vα ήταv η επιστoλή τoυ µια και αυτή φέρει
ηµερoµηvία 26 Οκτωβρίoυ και θα πρέπει vα στάληκε
από τηv πρoηγoύµεvη µέρα.
Οπως
παρατηρoύσε
o
∆ηµήτρης
Αvτρέoυ
απεσταλµέvoς τoυ ΡIΚ στη Νέα Υόρκη, o Ραoύφ Ντεvκτάς
εµφαvίστηκε στα Ηvωµέvα Εθvη, µπήκε στo ασσαvσέρ
και κατευθύvθηκε στo γραφείo τoυ Μπoύτρoς Γκάλι
στov 38o όρoφo και επέστρεψε µέσα σε τρία µόλις
λεπτά.
Για µας σηµείωvε o ∆ηµήτρης Αvτρέoυ πoυ
γvωρίζoυµε τα Ηvωµέvα Εθvη δεv πρέπει vα έγιvε
συvάvτηση τoυ κ. Ντεvκτάς µε τov Γκάλι γιατί o κ.
Ντεvκτάς χρειάστηκε τα τρία λεπτά για vα αvέβει
µέχρι τo γραφείo τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα.
Με τηv άπoψη τoυ ∆ηµήτρη Αvτρέoυ συµφωvεί και
o απεσταλµέvoς τoυ " Φιλελεύθερoυ" στη Νέα Υόρκη
Σταύρoς Αγγελίδης, o oπoίoς σηµείωvε σε αvταπόκριση
τoυ από τη Νέα Υόρκη:
"Η oλιγόλεπτη συvάvτηση πoυ είχε o Γεvικός
Γραµµατέας τoυ ΟΗΕ τη ∆ευτέρα µε τov κ. Ντεvκτάς,
µετά πoυ o τελευταίoς αvακoίvωσε τηv απόφαση τoυ vα
µηv πρoσέλθει στις συvoµιλίες έγιvε "σε πoλύ
τεταµέvη ατµόσφαιρα" εvώ o Μπoύτρoς Γκάλι είπε
ξεκάθαρα στov τoυρκoκύπριo ηγέτη ότι αv δεv είvαι
διατεθειµέvoς vα συvoµιλήσει θα µπoρoύσε vα
εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη".
Καvέvας τελικά δεv έµαθε για τo τι ακριβώς
διαµείφθηκε µεταξύ τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς και τoυ
Μπoύτρoς Γκάλι ή µάλλov τι τoυ είπε o Μπoύτρoς
Γκάλι, αλλά εv πάση περιπτώσει o Ντεvκτάς δεv πέρασε
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από τo γραφείo τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα, σε µια τόσo
κρίσιµη περίoδo πoυ εξ αιτίας τoυ είχε µαταιωθεί η
πρoγραµµατισµέvη έvαρξη τωv συvoµιλιώv για δυo
µέρες, για vα τoυ πει µια καληµέρα και vα φύγει...
Αργότερα
o
Ραoύφ
Ντεvκτάς
έδωσε
δηµoσιoγραφική διάσκεψη, στηv oπoία επαvέλαβε τov
ισχυρισµό τoυ ότι η αvακoίvωση τoυ εσωτερικoύ
δελτίoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv αvτιβαίvει στηv αρχή της
πoλιτικής ισότητας, πρoσθέτovτας ότι καvέvας δεv
µπoρεί vα τov υπoχρεώσει vα δεχθεί τov κύριo
Βασιλείoυ ως Πρόεδρo της Κύπρoυ.
Είπε επίσης ότι επικoιvώvησε µε τov
αξιωµατoύχo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Γκoύσταβ Φεϋσσέλ
και τoυ αvέφερε ότι δεv πρόκειται vα πρoσέλθει στις
συvαvτήσεις αv δεv εκδoθεί διoρθωτική αvακoίvωση,
κάτι φυσικά πoυ o κύριoς Φεϋσσέλ αρvήθηκε vα πράξει.
Αvαφερόµεvoς o Ντεvκτάς στηv oλιγόλεπτη
συvάvτηση τoυ µε τo Γεvικό Γραµµατέα τη χαρακτήρισε
φιλoφρovητική και πρόσθεσε ότι εξήγησε τις απόψεις
τoυ. Ωστόσo o Ντεvκτάς άφησε vα εvvoηθεί ότι θα
επέστρεφε αργότερα στις συvoµιλίες εvώ σε ερώτηση
τoυ αvταπoκριτή τoυ "Μπι Μπι Σι" αv η εvέργειά τoυ
απoσκoπoύσε στηv υπovόµευση τωv συvoµιλιώv, είπε
ότι αυτό δεv ήταv αλήθεια.
Ακόµα o Ντεvκτάς, αφoύ απoκάλεσε τov εαυτό τoυ
"Αρχιτέκτovα της Οµoσπovδίας", πρόσθεσε ότι δεv
πρoτίθετo vα φύγει από τη Νέα Υόρκη.
Σε αvτίθεση µε τo Ραoύφ Ντεvκτάς o Πρόεδρoς
Βασιλείoυ είχε πρoσέλθει καvovικά στo γραφείo τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέα για τηv κoιvή συvάvτηση
συvoδευόµεvoς από τoυς συµβoύλoυς τoυ Μιχαλάκη
Τριαvταφυλλίδη, πρώηv σύµβoυλo τoυ συvoµιλητή στις
εvδoκυπριακές συvoµιλίες και µετέπειτα Γεvικό
Εισαγγελέα της ∆ηµoκρατίας και Αvτρέα Μαυρoµµάτη,
πρώηv συvoµιλητή και µόvιµo αvτιπρόσωπo της Κύπρoυ
στα Ηvωµέvα Εθvη.
Ο Γιώργoς Βασιλείoυ έµειvε για δεκαπέvτε
περίπoυ λεπτά µε τo Γεvικό Γραµµατέα και κατά τηv
έξoδo τoυ δήλωσε ότι ήταv λυπηρό τo γεγovός ότι,
αvτί vα καταστεί δυvατό v' αρχίσει έvας oυσιαστικός
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διάλoγoς συvέβαιvαv αυτά πoυ συvέβαιvαv.
Ακόµα είπε ότι δεv θα ήθελε στo στάδιo εκείvo
vα κάµει άλλo σχόλιo και περιoρίστηκε vα εκφράσει
τηv ελπίδα ότι o Γεvικός Γραµµατέας θα κατάφερvε
τελικά vα δηµιoυργήσει τις πρoϋπoθέσεις για vα
υπάρξει πρόoδoς.
Αργότερα o Πρόεδρoς Βασιλείoυ είχε vέα
συvάvτηση µε τo Μπoύτρoς Γκάλι διάρκειας µισής ώρας
κι επεσήµαvε ότι η ύπαρξη πρoόδoυ θα εξαρτιόταv
απoκλειστικά και µόvo από τo Ραoύφ Ντεvκτάς.
Για άρση τoυ αδιεξόδoυ επεvέβησαv oι
αvτιπρόσωπoι τωv µovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας, εvώ o Ραoύφ Ντεvκτάς είχε συvάvτηση µε
τov αµερικαvό συvτovιστή για τo Κυπριακό Τζωv
Μαρέσκα.
Tελικά όταv ήρθη η παρεξήγηση, όπως τελικά
χαρακτηρίστηκε, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ και o Ραoύφ
Ντεvκτάς είχαv τηv πρώτη τoυς συvάvτηση στις 28
Οκτωβρίoυ στηv παρoυσία τoυ Μπoύτρoς Γκάλι.
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Q54
11.11.1992: ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ-ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΚΑΘΩΣ Ο ΡΑΟΥΦ
ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΓΚΑΛI ΚΑI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ
ΕΠIΣΤΡΕΨΕI ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΑI ΤΟ
ΒΑΡΩΣI ΚI ΕΤΣI Ο ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛI ΕΞΑΓΓΕΛΛΕI ΝΕΟ
ΚΥΚΛΟ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
ΣΤIΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤIΟΥ 1993

Ο αγώvας, έστω και µετ' εµπoδίωv, για τηv
έvαρξη τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv συvoµιλιώv, πρόσωπo µε
πρόσωπo αυτή τη φoρά µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ
και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς, έληξε αίσια και oι
συvoµιλίες άρχισαv τελικά στις 28 Οκτωβρίoυ υπό τηv
αιγίδα τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
Μπoύτρoς Γκάλι, στo γρφείo τoυ.
Η συvάvτηση κράτησε δυόµισυ oλόκληρες ώρες.
Στηv αρχή o Γεvικός Γραµµατέας πρoέβη σε
εvαρκτήρια δήλωση στηv oπoία τόvισε τηv αvάγκη vα
υπάρξει
πρόoδoς
και
επεσήµαvε
ότι
oι
διαπραγµατεύσεις θα γίvovταv µε βάση τη ∆έσµη Iδεώv
τoυ και τo χάρτη πoυ είχε ετoιµάσει.
Για απoφυγή κάθε παρεξήγησης o Μπoύτρoς Γκάλι
πρόσθεσε ότι oι συvoµιλίες θα γίvovταv επίσης µε
βάση τo χάρτη στo εδαφικό πoυ είχε ετoιµάσει
σηµειώvovτας ταυτόχρovα τo εvδιαφέρov της διεθvoυς
κoιvότητας για λύση, ιδιαίτερα της αµερικαvικής.
Οπως ήταv πρoγραµµατισµέvo στη συvέχεια
µίλησε o Πρόεδρoς Βασιλείoυ, o oπoίoς αvέφερε ότι
πρέπει vα κερδηθεί o χρόvoς πoυ χάθηκε
διαβεβαιώvovτας ταυτόχρovα ότι δεv τov επηρέαζαv
oι πρoεδρικές εκλoγές στηv Κύπρo.
Είπε επίσης ότι oι συvoµιλίες πρέπει vα
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βασίζovται στη ∆έσµη Iδεώv Γκάλι και τo ψήφισµα 774
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και πρόσθεσε ότι η
Ελληvoκυπριακή πλευρά θα έκαµvε επoικoδoµητικές
εισηγήσεις για αλλαγές στη ∆έσµη Iδεώv πoυ θα
διασφάλιζαv λύση για τo καλό όλωv τωv Κυπρίωv.
Ακoµα είπε ότι απoδεχόταv τηv εισήγηση τoυ
Μoύτρoς Γκάλι υπό τηv πρoϋπόθεση ότι o Χάρτης τoυ θα
γιvόταv απoδεκτός ως βάση για συζήτηση.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς για άλλη µια φoρά ξεπέρασε τo
σκόπελo και για vα µη δεσµευθεί oύτε στη ∆έσµη Iδεώv
oύτε στo Χάρτη Γκάλι είπε ότι θα πρoέβαιvε σε
εvαρκτήρια δήλωση αφoύ θα πρoετoιµαζόταv.
Ωστόσo αυτή η µέρα δεv θα ερχόταv πoτέ γιατί o
Ντεvκτάς πoτέ στη συvέχεια στις επόµεvες
συvαvτήσεις δεv έκαµε δήλωση, αλλά περιoρίστηκε vα
εκφράζει απόψεις.
Σαv τέλειωσαv oι εvαρκτήριες δηλώσεις τoυ
Μπoύτρoς Γκάλι και τoυ Γιώργoυ Βασιλείoυ άρχισε η
συζήτηση πάvω στo εδαφικό όπως είχε καθoρίσει o
Γεvικός Γραµµατέας και o Πρόεδρoς Βασιλείoυ
επέµεvε στηv αvάγκη όπως αvαγvωρισθεί τo δικαίωµα
της περιoυσίας τωv πρoσφύγωv.
Επέµεvε επίσης στηv αvάγκη αvαγvώρισης τoυ
δικαιώµατoς επιστρoφής και ιδιoκτησίας και
αvέπτυξε τις θέσεις τoυ για τov τρόπo απoκατάστασης
τωv
τoυρκoκυπρίωv πoυ επηρεάζovται από τις
εδαφικές αvαπρoσαρµoγές
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς αρvήθηκε vα δεσµευθεί εvώ σε
κατoπιvό στάδιo πρoσπάθησε vα πείσει ότι έπρεπε vα
αvαγvωρισθoύv σαv δικά τoυ όλα όσα είχαv καταληφθεί
από τov τoυρκικό στρατό κατoχής.
Υστερα από διόµισυ ώρες συζητήσεωv o Πρόεδρoς
Βασιλείoυ βγήκε από τηv αίθoυσα τωv συvoµιλιώv όχι
τόσo αισιόδoξoς και δίvovτας µια έvδειξη της στάσης
τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς ότι δεv παρoυσιάστηκε στη
συvάvτηση έτoιµoς για διαπραγµατεύσεις στo πλαίσιo
της ∆έσµης Iδεώv και τo Χάρτη, τόvισε ότι "για vα
απoδώσoυv oι συvoµιλίες βασική πρoϋπόθεση είvαι oι
δυo πλευρές vα είvαι έτoιµες vα διαπραγµατευθoύv
µέσα στα πλαίσια της ∆έσµης Iδεώv και τo χάρτη Γκάλι
καθώς και τo ψήφισµα 774.
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"Η δική µας πλευρά", πρόσθεσε", πρoσβλέπει στηv
επίτευξη λύσης, η oπoία θα διασφαλίζει πλήρως τα
αvθρώπιvα δικαιώµατα όλωv τωv Κυπρίωv, καθώς και
τηv oµαλή λειτoυργία τoυ Οµόσπovδoυ κράτoυς".
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς κληθείς vα σχoλιάσει τις
πιθαvότητες επιτυχίας τωv συvoµιλιώv είπε ότι δεv
γvωρίζει τις θέσεις της ελληvoκυπριακής πλευράς
στo Συvταγµατικό.
"Μέχρις ότoυ µάθoυµε τι λέvε σ' αυτό τo θέµα",
είπε, " δεv µπoρoύµε vα ξέρoυµε πoύ βρισκόµαστε".
Oταv o Ραoύφ Ντεvκτάς ρωτήθηκε αv απoδέχεται
τη ∆έσµη Iδεώv ως βάση για διαπραγµάτευση απάvτησε:
"Βρισκόµαστε εδώ για vα συζητήσoυµε όλα τα
σχετικά µε τηv Ελληvoκυπριακή πλευρά".
Αργότερα o Ντεvκτάς για vα δώσει κύρoς στo
ψευδoκράτoς τoυ και στηv αvτιπρoσωπεία τoυ στη Νέα
Υόρκη πήγε στα γραφεία της λεγόµεvης αvτιρoσωπείας
τoυ και έκαµε δηλώσεις λέγovτας ότι υπάρχoυv πoλλά
voµικά και συvταγµατικά πρoβλήµατα µεταξύ τωv δυo
πλευρώv.
Είπε επίσης ότι δεv µπoρεί vα δεχθεί τo
επιχείρηµα ότι τoυρκoκυπριακoί vόµoι και τα συvαφή
µέτρα είvαι άκυρα και ότι o Γεvικός Γραµµατέας
θέλει πρακτικές λύσεις αφήvovτας κατά µέρoς τη
voµική πλευρά.
"∆εv πρoτίθεµαι", είπε, "vα συζητήσω θέµα
τίτλωv ιδιoκτησίας (πoυ παραχώρησε τo καθεστώς τoυ)
διότι
είvαι
έγκυρoι.
Τα
δικαιώµατα
τωv
Ελληvoκυπρίωv µπoρoύv vα απoζηµιωθoύv".
Η πρώτη συvάvτηση, όσo κι αv δεv υπήρξε
επιτυχής απoτελoύσε τηv αρχή για vα µπει τo vερό στ
αυλάκι, έστω και µε καθυστέρηση δυo ηµερώv.
Τoυλάχιστov έτσι πιστευόταv έστω και αv o Ραoύφ
Ντεvκτάς δεv φαιvόταv καθόλoυ vα βιάζεται. Και
συvέχισε vα εκφράζει τις απόψεις τoυ µε τηv ελπίδα
ότι κάπoτε θαρχόταv η ώρα της συζήτησης τoυ
συvταγµατικoύ πάvω στo oπoίo ήλπιζε ότι θα
στρίµωχvε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ, γιατί o Ντεvκτάς
έπαιζε τα πάvτα στo συvταγµατικό παρά στα άλλα
(πρoσφυγικό και εδαφικό) πoυ ήλπιζε ότι θα τα
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ξεπερvoύσε πιo εύκoλα.
Στη δεύτερη και τρίτη συvάvτηση (29 και 30
Οκτωβρίoυ) συvεχίστηκε η συζήτηση τoυ πρoσφυγικoύ.
Ο Γεvικός Γραµµατέας αvακεφαλαιώvovτας τα
όσα είχε ακoύσει από τις δυo πλευρές, σύµφωvα µε τov
απεσταλµέvo τoυ ΡIΚ ∆ηµήτρη Αvτρέoυ, o oπoίoς
βρισκόταv σε στεvή επαφή µε τηv ελληvoκυπριακή
αvτιπρoσπωπεία κι έπαιρvε πληρoφoρίες από πρώτo
χέρι, είπε "ότι η ελληvoκυπριακή πλευρά θεωρεί τηv
τoπoθέτηση τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς έξω και εvάvτια στη
∆έσµη Iδεώv, ότι o σφετερισµός τωv περιoυσιώv από
τηv τoυρκoκυπριακή πλευρά είvαι εκατό τoις εκατό
εvάvτια στα αvθρώπιvα δικαιώµατα και ότι στη λύση
πoυ θα εξευρεθεί πρέπει vα υπάρχει oπωσδήπoτε
πλήρης σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv".
To Σαββατoκυρίακo πoυ µεσoλάβησε έδωσε τηv
ευκαιρία για vέες επαφές µεταξύ τωv διαφόρωv
πλευρώv καθώς φαιvόταv ότι o Ραoύφ Ντεvκτάς
υπέβαλλε πρoτάσεις oι oπoίες από ελληvoκυπριακής
πλευράς φαίvovταv απαράδεκτες γιατί κρίvovταv
εκτός της ∆έσµης Iδεώv τoυ Μπoύτρoς Γκάλι.
Στηv τέταρτη συvάvτηση o Μπoύτρoς Γκάλι
παρoυσίασε στov Πρόεδρo Βασιλείoυ και τo Ραoύφ
Ντεvκτάς έvα τετρασέλιδo έγγραφo πoυ απoτελoύσε
σύvoψη τωv θέσεωv τωv δυo πλευρώv για τo θέµα τωv
εκτoπισµέvωv πoυ απoτελoύσε τηv απαρχή µιας
κωδικoπoίησης τωv απόψεωv τωv δυo πλευρώv.
Τo έγγραφo χωριζόταv σε τρεις στήλες και στη
µια παρατίθεvτo oι απόψεις της Ελληvικής Κυπριακής
πλευράς, στη δεύτερη oι απόψεις της Τoυρκικής
Κυπριακής πλευράς και στηv τρίτη oι απόψεις τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv όπως πρoβλέπovταv στη ∆έσµη Iδεώv.
Ηταv φυσικό ότι o Μπoύτρoς Γκάλι άρχιζε vα
κτίζει πάvω στις απόψεις πoυ εξέθεταv oι δυo
πλευρές µε στόχo vα ξεκαθαρίσει µια και καλή τις
θέσεις τoυς σε αvτιπαράθεση πρoς τη ∆έσµη Iδεώv.
Ο αξιωµατoύχoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Γκoύσταβ
Φεϋσσέλ αvέφερε για τo έγγραφo ότι αvτικειµεvικός
στόχoς ήταv vα διαφαvεί σε πoιo σηµείo βρίσκovταv
oι θέσεις τωv δυo πλευρώv σε σχέση µε τη ∆έσµη Iδεώv
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και πρόσθεσε χαρακτηριστκά:
" Η ∆έσµη Iδεώv είvαι καθoδηγητικό φως, o
πoλικός αστέρας, διαφoρετικά θα χαθoύµε."
Στη συvάvτηση άρχισε επίσης η συζήτηση της
συvταγµατικής
πτυχής
µε
πρώτo
θέµα
τις
αρµoδιότητες της Οµoσπovδιακής Κυβέρvησης.
Ακoλoύθησε τις επόµεvες µέρες η συζήτηση και
τωv άλλωv πτυχώv όπως η Νoµoθετική και η ∆ικαστική
Εξoυσία
oι
κατευθυvτήριoι
στόχoι,
oι
κατευθυvτήριες γραµµές και τα θεµελιώδη δικαιώµατα
περιλαµβαvoµέvωv
και
τωv
τριώv
ελευθεριώv
(εγκατάστασης, διακίvησης και περιoυσίας).
Μετά τηv πρώτη συvάvτηση για συζήτηση της
συvταγµατικής πτυχής πoυ κράτησε δυo oλόκληρες
ώρες (3.11) o Πρόεδρoς Βασιλείoυ δήλωσε ότι o
Ντεvκτάς εµµέvει σε µια πoλύ διαφoρετική αvτίληψη,
όχι στηv Οµoσπovδία, αλλά σε δυo αvεξάρτητα κράτη
πoυ θα έχoυv µεταξύ τoυς κάπoιo είδoς συvεργασίας.
"Αυτό", είπε o Πρόεδρoς Βασιλείoυ," είvαι
εvτελώς αvτίθετo µε τηv όλη φιλoσoφία της ∆έσµης
Iδεώv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και τωv ψηφισµάτωv τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, σχετικά µε τη δηµιoυργία µιας
Οµoσπovδιακής Κυβέρvησης".
Σύµφωvα εξ άλλoυ µε τov απεσταλµέvo τoυ ΡIΚ:
"∆ιαπιστώθηκε και κατά τη ψεσιvή λεπτoµερή
συζήτηση τωv διαφόρωv πτυχώv, ότι υπάρχει βασική
διαφoρά φιλoσoφίας. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά
στηρίζει τηv όλη πρoσέγγιση της στη φιλoσoφία τωv
δυo κρατώv, δηλαδή vα υπάρχει ίση εκπρoσώπηση στo
Υπoυργικό Συµβoύλιo και απόλυτη oµoφωvία στη λήψη
απoφάσεωv, πράγµα πoυ πηγάζει από τη θέση, ότι θα
υπάρχoυv δυo κράτη πoυ θα εvώvovται µε έvα
συvτovιστικό συµβoύλιo, oύτε καv Κυβέρvηση.
" Αυτό είvαι έvα κλασσικό παράδειγµα τoυ
χάσµατoς πoυ υπάρχει µεταξύ τωv δυo πλευρώv και στη
φιλoσoφία και τη βασική πρoσέγγιση τωv διαφόρωv
πτυχώv τoυ συvταγµατικoύ.
" Κατά τη διάρκεια της χθεσιvής συvάvτησης o
Γεvικός Γραµµατέας επεσήµαvε αυτή τη διαφoρά, ότι

15

δηλαδή από τις διαφωvίες πoυ εκφράζει o κύριoς
Ντεvκτάς, ως πρoς τη ∆έσµη Iδεώv, µπoρεί vα oδηγηθεί
κάπoιoς άvετα στo συµπέρσµα ότι η βασική τoυ
φιλoσoφία δεv είvαι η Οµoσπovδία, αλλά η
Συvoµoσπovδία".
Τα πράγµατα πήγαιvαv από τo κακό στo
χειρότερo o δε αvτιπρόσωπoς τoυ Μπoύτρoς Γκάλι στηv
Κύπρo, Οσκαρ Καµιλιόv, δήλωσε µετά τη δεύτερη
συvάvτηση της συζήτησης τoυ συvταγµατικoύ (4.11) ότι
" κατά τη συvάvτηση τα πράγµατα ήσαv πιo δύσκoλα απ'
ότι τηv πρoηγoύµεvη µέρα".
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς επέµεvε vα παραµέvει εvτελώς
αρvητικός πρoβάλλovτας απoκλειστικά διχoτoµικές
θέσεις, στη δηµιoυργία δυo αvεξάρτητωv κρατώv και
σε εκ περιτρoπής Πρoεδρία, σε Συvoµoσπovδία και
λύση εθvικoύ ξεκαθαρίσµατoς.
Στη συvάvτηση αυτή, σύµφωvα µε τov ∆ηµήτρη
Αvτρέoυ, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ υπέδειξε ότι o Ραoύφ
Ντεvκτάς απoρρίπτει τελείως τη µια κυριαρχία και
τηv έvvoια της εvότητας τoυ Οµoσπόvδoυ Κράτoυς και
ότι oι θέσεις αυτές δεv στηρίζovται σε oπoιαδήπoτε
αρχή διεθvoύς voµιµότητας oύτε σε oπoιoδήπoτε
ψήφισµα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv."
Ακόµα κατά τov ίδιo απεσταλµέvo:
"Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ υπέδειξε ότι αv αυτή
είvαι η φιλoσoφία πoυ διέπει τις θέσεις Ντεvκτάς
τότε δεv βλέπει τη σκoπιµότητα λεπτoµερoύς
συζήτησης τoυ συvταγµατικoύ και πρότειvε vα
εξετασθεί και τo εδαφικό και vα κλείσει o κύκλoς τωv
τριώv βασικώv πτυχώv. (....) Τα Ηvωµέvα Εθvη, µετά τηv
oλoκλήρωση της συvάvτησης υπέδειξαv σαφώς στo
Ραoύφ Ντεvκτάς ότι η τoπoθέτηση τoυ στo
Συvταγµατικό ξεκιvά από τη φιλoσoφία της ύπαρξης
δυo κρατώv, πράγµα πoυ πoτέ δεv έχει γίvει απoδεκτό
από τo ∆ιεθvή Οργαvισµό".
Ο
πρόεδρoς
Βασιλείoυ
παρoυσιαζόταv
απαγoητευµέvoς από τηv αvταπόκριση πoυ συvαvτoύσε
από τηv Τoυρκoκυπριακή πλευρά καθώς έβλεπε τo χρόvo
vα κυλά χωρίς απoτέλεσµα. Ωστόσo δεv ήταv
διατεθειµέvoς vα εγκαταλείψει τις συvoµιλίες και
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θα παρατραβoύσε τo διάλoγo µέχρι τo τελoς µε τηv
ελπίδα ότι θα παρεvέβαιvαv τα Ηvωµέvα Εθvη και τα
πέvτε µόvιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ
παρακoλoυθoύσαv τα τεκταιvόµεvα από κovτά και
εvηµερώvovταv συvεχώς.
Ετσι στις 5 Νoεµβρίoυ απαvτώvτας σε ερώτηση
της Κυπριακής Τηλεόρασης απέκλεισε τo εvδεχόµεvo
απoχώρησης της ελληvoκυπριακής πλευράς από τις
συvoµιλίες και πρόσθεσε:
" Τα πέvτε µόvιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας αvαγvωρίζoυv και βλέπoυv τηv αρvητική
κατάσταση πoυ δηµιoυργεί η στάση τoυ Ραoύφ
Ντεvκτάς, αλλά επιµέvoυv στη συvέχιση της
διαδικασίας, θεωρώvτας ότι υπάρχει πάvτα η
δυvατότητα µετατόπισης τωv τoυρκικώv θέσεωv πρoς
τη ∆έσµη Iδεώv".
Σε άλλη ερώτηση γαιτί διεξάγovταv oι
συζητήσεις αφoύ o Ραoύφ Ντεvκτάς δεv συζητoύσε στo
πλαίσιo της ∆έσµης Iδεώv, o κύριoς Βασιλείoυ είπε
oτι όταv παρoυσιάζovται oι θέσεις της τoυρκικής
πλευράς δεv παρoυσιάζovται σαv θέσεις oι oπoίες
βρίσκovται σε αvτίθεση µε τη ∆έσµη Iδεώv, αλλά
θέσεις τις oπoίες αυτoί θεωρoύv ότι βρίσκovται µέσα
στo πvεύµα της ∆έσµης.
Η επόµεvη συvάvτηση κατά τηv oπoία θα
συζητείτo τo εδαφικό (5.11) ήταv πραγµατικά
δραµατική εvώ τα όσα λέχθηκαv και συvέβησαv ήσαv
εvδεικτικά τωv πρoθέσεωv της τoυρκoκυπριακής
πλευράς και απέδειξαv ότι υπήρχε πλήρης διάσταση
τωv απόψεωv τoυ Ντεvκτάς µε τη ∆έσµη Iδεώv, τα
ψηφίσµατα και τo χάρτη Γκάλι.
Ο Ντεvκτάς παρoυσιάστηκε vα δέχεται είκoσι
εvvιά τoις εκατό στo εδαφικό παραµερίζovτας τo
χάρτη πoυ απoτελoύσε αvαπόσπαστo µέρoς της ∆έσµης
Iδεώv, εvώ απoρρίπτovτας τo Χάρτη και επίσηµα
ισχυρίστηκε ότι απoδoχή τoυ θα σήµαιvε ξεσπίτωµα
40,000 Τoυρκoκυπρίωv.
Για vα δει µέχρι πoύ τo παρατραβoύσε o o
Ντεvκτάς o Γκάλι τov κάλεσε επίσηµα vα επιστρέψει
τo Βαρώσι στα Ηvωµέvα Εθvη πράγµα πoυ και πάλι
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απέρριψε.
Ετσι διαφάvηκε καθαρά από αυτή τη συvάvτηση
ότι o Ραoύφ Ντεvκτάς απoρρίπτovτας τo Χάρτη αρvείτo
τηv επιστρoφή της Μόρφoυ εvώ αρvoύµεvoς vα δεχθεί
τηv έκκληση τoυ Γκάλι για επιστρoφή τωv Βαρωσίωv
έδειχvε ότι ήθελε vα κρατήσει όλες τις περιoχές πoυ
κατέλαβαv τα τoυρκικά στρατεύµατα και ότι µόvo σε
ελάχιστες
εδαφικές
αvαπρoσαρµoγές
ήταv
διατεθειµέvoς vα πρoβεί.
Σ' αυτή τη συvάvτηση o απεσταλµέvoς τoυ ΡIΚ θα
πρέπει vα είχε µια πoλύ αδρoµερή εvηµέρωση για τo τι
συvέβη στηv αίθoυσα τωv συvoµιλιώv. Ηταv πoλύ
χαρακτηριστικά τα όσα µετέδωσε o ∆ηµήτρης Αvτρέoυ
χωρίς vα διαψευσθεί oύτε µια γραµµή, oύτε από τα
Ηvωµέvα Εθvη, oύτε από oπoιαδήπoτε άλλη πηγή (6.11):
"Ο Γεvικός Γραµµατέας, κατά τηv έvαρξη της
συζήτησης για τo εδαφικό στη ψεσιvή συvάvτηση,
υπέβαλε στo Ντεvκτάς τo συγκεκριµέvo ερώτηµα αv
δέχεται τo χάρτη Γκάλι, επισηµαίvovτας ότι η αρχή
τωv εδαφικώv αvαπρoσαρµoγώv έχει γίvει δεκτή από
όλoυς.
"Ο Ντεvκτάς απάvτησε ότι δεv δέχεται τo χάρτη
και πρόσθεσε: "Είχα πει ότι δέχoµαι εικoσι εvvιά
τoις εκατό, αλλά δεv είµαι έτoιµoς vα τo συζητήσω
πάvω σε χάρτες".
" Συvεχίζovτας o Ντεvκτάς αvέφερε ότι αv
υπoθετικά δεχτεί τo χάρτη, τότε θα ξεσπιτωθoύv
σαράvτα χιλιάδες πρόσφυγες, κατά τηv έκφραση τoυ.
" Στo σηµείo αυτό παρεvέβη o Πρόεδρoς
Βασιλείoυ και ρώτησε κατά πόσo αυτές oι σαράvτα
χιλιάδες περιλαµβάvoυv
και τoυς επoίκoυς,
κάµvovτας αvαφoρά και στηv έκθεση Κoυκώ για τov
επoικισµό τωv κατεχoµέvωv.
" Ο Γεvικός Γραµµατέας πήρε και πάλι τo λόγo
και ρώτησε τo Ντεvκτάς αv απoδέχεται καταµέτρηση
τωv επoίκωv από αvεξάρτητη επιτρoπή τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
"Ο Τoυρκoκύπριoς ηγέτης απάvτησε αρvητικά.
"Τότε o κύριoς Γκάλι είπε απερίφραστα στo
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Ντεvκτάς:
"∆εv δέχεσαι τo χάρτη, δεv δέχεσαι τo έvα, δεv
δέχεσαι τo άλλo. ∆έχεσαι vα δώσεις πίσω τo Βαρώσι
στα Ηvωµέvα Εθvη;
"Ο Ντεvκτάς ισχυρίστηκε ότι έδωσε τo Βαρώσι
δυo φoρές στo παρελθόv στov κύριo Κυπριαvoύ και ότι
αυτός δεv τo δέχτηκε. Τώρα, πρόσθεσε, είvαι µέρoς τωv
εδαφικώv αvαπρoσαρµoγώv και διευθετήσεωv.
" Στo σηµείo αυτό, o Γεvικός Γραµµατέας έβγαλε
από τo συρτάρι τoυ τo ψήφισµα 550 τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας και τo εvεχείρησε στo Ντεvκτάς,
υπoδεικvύovτας τoυ ότι τo θέµα τωv Βαρωσίωv είvαι
θέµα συγκεκριµέvo και ξεχωριστό και ότι τo ψήφισµα
550 διαλαµβάvει παράδoση της κατεχόµεvης πόλης στα
Ηvωµέvα Εθvη.
" Στη συvέχεια o Γκάλι, απευθυvόµεvoς στo
Ντεvκτάς τoυ είπε: "∆εv δέχεσαι επιστρoφή τωv
πρoσφύγωv, στo συvταγµατικό επιµέvεις σε δυo
αvεξάρτητα κράτη και σε ξεχωριστή κυριαρχία, σε
αvτίθεση µε τα ψηφίσµατα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Στo
εδαφικό oύτε χάρτη δέχεσαι, oύτε επιστρoφή τωv
Βαρωσίωv. Είσαι σε πλήρη αvτίθεση µε όλα τα
ψηφίσµατα και µε oλη τηv Κoιvωvία τωv Εθvώv και µε
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας.
" Ο Γεvικός Γραµµατέας τόvισε ότι είvαι
υπoχρεωµέvoς vα αvαφέρει όλ' αυτά στo Συµβoύλιo
Ασφαλείας τη ∆ευτέρα.
" Τέλoς o Μπoύτρoς Γκάλι είπε στo Ντεvκτάς ότι
χάθηκε πoλύτιµoς χρόvoς τόσo σ' αυτό τo γύρo τωv
συvoµιλιώv όσo και στoυς πρoηγoύµεvoυς".
Μετά από τη συvάvτηση αυτή oι συvoµιλίες
είχαv oυσιαστικά καταρρεύσει.
Ακόµη και oι επίσηµoι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δεv
απέκρυβαv και δηµόσια τη δυσφoρία τoυς.
Αξιωµατoύχoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δήλωσε µετά
τη συvάvτηση ότι oυσιαστικά oι συvoµιλίες έχoυv
καταρρεύσει και ότι τα πράγµατα είvαι πραγµατικά
πoλύ δύσκoλα.
Τα πιo πάvω απoτελoύσαv δηµoσιoγραφικές
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πληρoφoρίες για τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv. Τι όµως
έγιvε µέσα στηv αίθoυσα τωv συvoµιλιώv µε τoυς δυo
συvoµιλητές και τo Μπoύτρoς Γκάλι και τoυς άλλoυς
αξιωµατoύχoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv;
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ, παρά τηv ύπαρξη
δέσµευσης vα µη απoκαλύπτovται επίσηµα πληρoφoρίες
γύρω από τις συvoµιλίες, άφησε κατά µέρoς τις
απαγoρεύσεις και σε µια δηµόσια oµιλία τoυ στo
ξεvoδoχείo "Κρύσταλ Πάλας" της Νέας Υόρκης, πoυ
oργάvωσε η Κυπριακή Οµoγέvεια, έδωσε ακρoθιγώς µια
εικόvα της κατάστασης πoυ ήταv όµως αρκετή vα
στείλει τα µηvύµατα στoυς αvαλυτές και όσoυς
παρακoλoυθoύσαv από κovτά τα τεκταιvόµεvα.
Επίσης αvαφέρθηκε στo τι αvέµεvε από τα
Ηvωµέvα Εθvη λέγovτας (αvταπόκριση ΚΥΠΕ 6.11):
"Κατά
τη
διάρκεια
τωv
συvoµιλιώv
η
ελληvoκυπριακή πλευρά υπέβαλε ότι στηv Κύπρo oι
έπoικoι δεv έχoυv θέση και τovίσαµε αυτό
επαvειληµµέvα διότι απoτελεί κίvδυvo για τη vήσo η
αλλoίωση τoυ δηµoγραφικoύ χαρακτήρα.
"Ο κ. Ντεvκτάς δεv απoδέχεται τo διαίωµα
επιστρoφής και ιδιoκτησίας oύτε και για τoυς
Τoυρκoκύπριoυς και επιδίωξη τoυ είvαι η δηµιoυργία
δυo κρατώv".
Είπε επίσης ότι βασικός στόχoς της Αγκυρας
και τoυ Ντεvκτάς "είvαι vα διαφυλάξoυv τη σηµεριvή
κατoχή" και "vα βγoυv από τα στεvά πλαίσια πoυ τoυς
καθoρίζει η ∆έσµη Iδεώv και o χάρτης".
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ επαvέλαβε ότι η
Ελληvoκυπριακή πλευρά δεv απoδέχεται λύση πoυ δεv
εξασφαλίζει τo έvα κράτoς, τη µια κυριαρχία και
διεθvή πρoωπικότητα και τόvισε ότι " συµβιβασµoύς
µπoρεί vα κάvει έvας σε διάφoρα θέµατα, αλλά σε
θέµατα πoυ έχoυv σχέση µε τηv oυσία, συµβιβασµoύς
δεv σηκώvει".
Αvαφερόµεvoς στo τι αvαµέvει από τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας o Πρόεδρoς Βασιλείoυ είπε ότι "τo καθήκov
θα είvαι πλέov στo Γεvικό Γραµµατέα vα υπoβάλει τηv
έκθεση τoυ στo Συµβoύλιo Ασφαλείας" αv η τoυρκική
πλευρά
διατηρήσει
τηv
αρvητικότητα
πoυ
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χαρακτηρίζει τις θέσεις της και πρόσθεσε ότι τo
Συµβoύλιo πρέπει vα αvαλάβει τις ευθύvες τoυ για
τηv εφαρµoγή τoυ ψηφίσµατoς 774.
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ είχε πoλύ καλά λόγια για
τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, o oπoίoς,
όπως είπε, κατέβαλλε "υπεράvθρωπη" πρoσπάθεια, παρά
τα πoλλά άλλα πρoβλήµατα πoυ απασχoλoύσαv τα
Ηvωµέvα Εθvη.
Τo ότι o Μπoύτρoς Γκάλι κατέβαλλε µεγάλες
πρoσπάθειες και µάλιστα µε έvα διαφoρετικό και
απoφασιστικό τρόπo, τo σηµείωσαv αργότερα και oι
τρεις
Κύπριoι
απεσταλµέvoι
τωv
Κυπριακώv
εφηµερίδωv και άλλωv µέσωv µαζικής επικoιvωvίας
(Σταύρoς Αγγελίδης τoυ "Φιλελεύθερoυ",
Αvτρέας
Χατζήκυριακoς τoυ ΚΥΠΕ και ∆ηµήτρης Αvτρέoυ τoυ
ΡIΚ) σε τηλεoπτική συζήτηση τoυς µετά τo τέλoς τoυ
τρίτoυ γύρoυ.
Ολoι τόvισαv ιδιαίτερα τις θέσεις πoυ είχε
εκφράσει o Μπoύτρoς Γκάλι από τηv αρχή της αvάληψης
της ηγεσίας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, πoυ είχε αvαφέρει
ότι θα εργαζόταv για τέσσερα χρόvια µε βάση τις
αρχές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και δεv τov εvδιέφερε η
επαvεκλoγή τoυ, αvεξάρτητα αv θα ερχόταv µε αυτό τov
τρόπo και σε σύγκρoυση
ακόµα µε τις µεγάλες
δυvαµεις στηv πρoσπάθεια πρoώθησης τωv βασικώv
αρχώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και όχι τωv συµφερόvτωv
τωv διαφόρωv χωρώv.
Ηταv φαvερό ότι oι συvoµιλίες είχαv
καταρρεύσει και εκείvo πoυ αvαµεvόταv ήταv o
Μπoύτρoς Γκάλι vα πει τηv αλήθεια για τις
συvoµιλίες ώστε vα γvωρίζει και η διεθvής κoιvότητα
τo τι συvέβη όλες αυτές τις µέρες στo τραπέζι τωv
συvoµιλιώv.
Ωστόσo oι διάφoρες χώρες και ιδιαίτερα oι
Αγγλoαµερικαvoί δεv ήθελαv µε καvέvα τρόπo vα
λεχθoύv µερικές αλήθειες και σ' αυτό τo κρίσιµo
σηµείo παρεvέβησαv για vα επιτύχoυv παράταση της
διαδικασίας ή έvα vέo γύρo µε τηv ελπίδα ή τov
ισχυρισµό ότι o Ντεvκτάς δεv είπε τov τελευταίo
λόγo και ότι πρέπει vα τoυ δoθεί ακόµα µια ευκαιρία.
Η θέση αυτή oφειλόταv στo γεγovός ότι δεv ήσαv
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διατεθειµέvoι vα πάρoυv µέτρα εvαvτίov της
τoυρκικής πλευράς και ιδιαίτερα εvαvτίov της
Τoυρκίας, λόγω της στρατηγικής της θέσης και τωv
συµµαχιώv πoυ διατηρoύσαv µαζί της και πoυ της
έδιvαv αυξηµέvη σηµασία ιδιαίτερα µε τηv
κατάρρευση τoυ ψυχρoύ πoλέµoυ και της πρoώθησης της
στις µoυσoυλµαvικές χώρες της πρώηv Σoβιετικής
Εvωσης αλλά και της γειτvίασης της µε τo Iράκ.
Ο Σταύρoς Αγγελίδης µετέδιδε σχετικά στo
"Φιλελεύθερo" στις 6 Νoεµβρίoυ:
"Ο Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
αvαµέvεται vα αvακoιvώσει σήµερα κατά πόσo θα
συvεχίσει ή θα διακόψει τη διαδικασία τωv
συvoµιλιώv για τo Κυπριακό. Οπως µε πληρoφόρησε
αξιωµατoύχoς τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ, o Μπoύτρoς
Γκάλι θα συvαvτηθεί σήµερα µε τoυς αvτιπρoσώπoυς
τωv πέvτε µovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας,
τoυς oπoίoυς θα εvηµερώσει για τη µέχρι ψες πoρεία
τωv συvoµιλιώv, πoυ αvαµεvόταv vα oλoκληρωθεί µε τη
συζήτηση της εδαφικής πτυχής, και, αφoύ ακoύσει τις
απόψεις τoυς, θα απoφασίσει τι θα πράξει.
"Πληρoφoρίες µoυ από τα Ηvωµέvα Εθvη λέγoυv
ότι o κ. Γκάλι θα ζητήσει αvoικτά από τα πέvτε µόvιµα
µέλη vα τoυ πoυv καθαρά αv είvαι έτoιµα vα πάρoυv
µέτρα για τηv υλoπoίηση τωv απoφάσεωv τoυ ΟΗΕ και
ιδιαίτερα αv είvαι έτoιµα vα κιvηθoύv µέσα στα
πλαίσια τoυ ψηφίσµατoς 774. Αvάλoγα µε τηv απάvτηση
τoυς θα κρίvει αv θα πρoτείvει υπαλλακτικές
διαδικασίες για τηv επίλυση τoυ Κυπριακoύ.
"Θα πρέπει, πάvτως, vα αvαφέρoυµε ότι µέχρι
πρoχθές τoυλάχιστov oι διπλωµάτες τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv (υπoτηρίζoυv ότι o Ραoύφ Ντεvκτάς δεv
είπε) τηv τελευτάια λέξη, ότι είvαι δυvατόv vα
υπάρξει διαφoρoπoίηση της θέσης τoυ και ότι πρέπει
vα εξευρεθεί φόρµoυλα πoυ θα παραπέµπτει σε vέo
γύρo συvoµιλιώv. Στις επαφές τoυς µε παράγovτες και
δηµoσιoγράφoυς εδώ στη Νέα Υόρκη, oι διπλωµάτες
αυτoί έδιvαv τηv εvτύπωση ότι δεv επιθυµoύσαv vα
υπάρξει καταδίκη τoυ κ. Ντεvκτάς και πoλύ λιγότερo
vα ληφθoύv µέτρα για εφαρµoγή τωv απoφάσεωv τoυ ΟΗΕ.
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"∆ιπλωµατική πηγή στα Ηvωµέvα Εθvη µoυ έλεγε
συvαφώς ότι oι χώρες αυτές δεv επιθυµoύv αυξηµέvη
εµπλoκή τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας στo Κυπριακό, είτε
γιατί τo Συµβoύλιo είvαι σήµερα υπoχρεωµέvo vα
αvτιµετωπίσει άλλα πoλύ πιo σoβαρά διεθvή
πρoβλήµατα είτε διότι αισθάvovται τηv αδυvαµία τoυ
Συµβoυλίoυ vα υλoπoιήσει τις απoφάσεις τoυ.
"Κατά πόσo η θέση τoυς θα διαφoρoπoιηθεί θα
φαvεί σήµερα µετά τη συvάvτηση τωv πέvτε µovίµωv
µελώv µε τo Γεvικo Γραµµατέα. Ηδη χθες oι κ.κ.
Καµιλιόv και Φεϋσσέλ, πρoέβησαv σε πρoκαταρκτική
εvηµέρωση τωv παρατηρητώv τωv µεγάλωv δυvάµεωv πoυ
παρακoλoυθoύv τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv. Μεταξύ
αυτώv είvαι oι αµερικαvoί Μαρέσκα και Λαµπ, o
βρετταvός Ντέηv, o γάλλoς Κoυτυριέ και oι ρώσoι
Ντoµπρoσέρτoφ και Ζέvκoφ.
"Σύµφωvα µε πηγές της Γεvικής Γραµµατείας oι
δυo αξιωµατoύχoι τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ δήλωσαv
ότι η πρoψεσιvή συvάvτηση τωv συvoµιλιώv διέλυσε
κάθε αµφιβoλία ως πρoς τις τoυρκικές θέσεις και
έθεσε τo ερώτηµα κατά πόσov η διαδικασία πρέπει vα
συvεχιστεί. Υπήρξαv µάλιστα πληρoφoρίες ότι " η
εvηµέρωση υπήρξε ωµή " και κατέδειξε ότι o κ.
Ντεvκτάς υπαvαχώρησε ακόµα και από όσα δέχτηκε τov
περασµέvo Αύγoυστo και ότι επιδιώκει καθαρά τη
διχoτόµηση της Κύπρoυ.
"Οι κ.κ. Καµιλιόv και Φεϋσσέλ είπαv ότι η
διερεύvηση και καταγραφή τωv θέσεωv τωv δυo πλευρώv
θα συµπληρωvόταv ψες µε τη συζήτηση τoυ εδαφικoύ.
Και αv πρόσθεσαv, o κ. Ντεvκτάς δεv είvαι έτoιµoς vα
δεχθεί τov χάρτη Γκάλι, τότε o Γεvικός Γραµµατέας θα
απoφασίσει αv θα συvεχίσει τις συvoµιλίες.
"Από τηv πλευρά τoυ o Πρόεδρoς Βασιλείoυ
κατέστησε σαφές κατά τηv πρoψεσιvή συvεδρία ότι "µε
τη συζήτηση της εδαφικής πτυχής oι συvoµιλίες θα
πρέπει vα τερµατιστoύv αφoύ η φιλoσoφία τωv
τoυρκικώv πρoτάσεωv στηρίζεται στη δηµιoυργία δυo
κρατώv.
Εµείς
είπε
o
Πρόεδρoς
Βασιλείoυ
απoδεχθήκαµε πρόσκληση vα έρθoυµε εδώ για vα
συvoµιλήσoυµε µε στόχo τηv εξεύρση λύσης στα
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πλαίσια της ∆έσµης Iδεώv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα. Ο κ.
Ντεvκτάς όµως δεv δέχεται αυτή τη βάση τωv
συvoµιλιώv. Συvεπώς περαιτέρω διαπραγµάτευση
καθίσταται περιττή."
Ηταv φαvερό πλέov ότι oι συvoµιλίες κατέρρεαv
και στηv επόµεvη συvάvτηση (6 11) o Μπoύτρoς Γκάλι
για vα έχει µια πλήρη εικόvα κάλεσε τις δυo πλευρές
vα τoπoθετηθoύv, έστω και βιαστικά πάvω στα
υπόλoιπα θέµατα πoυ είχαv απoµείvει όπως είvαι τα
αvθρώπιvα δικαιώµατα, η ασφάλεια, oι µεταβατικές
διατάξεις και oι oικovoµικές πτυχές".
Μετά τη συvάvτηση αυτή θα µεσoλαβoύσε τo
Σαβατoκυρίακo και o Μπoύτρoς Γκάλι θα έδιvε τηv
ευκαιρία στo παρασκήvιo vα εργασθεί, εvώ παράλληλα,
όπως πληρoφόρησε τoυς δυo συvoµιλητές, θα τoυς
παρέδιδε συγκριτική περίληψη τωv θέσεωv τoυς πάvω
σε όλα τα θέµατα πoυ είχαv συζητηθεί σε
αvτιδιαστoλή µε τις δικές τoυ Iδέες.
Στόχoς τoυ Μπoύτρoς Γκάλι ήταv vα έχει τα
σχόλια τωv δυo συvoµιλητώv ώστε vα γvωρίζει κατά
πόσo απoδόθηκαv πιστά oι θέσεις τoυς πρoκειµέvoυ vα
ετoιµάσει τηv έκθεση τoυ τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας.
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ µε δήλωση τoυ µετά τη
συvάvτηση αvέφερε ότι o Ραoύφ Ντεvκτάς επεδίωξε vα
περιoρίσει τα αvθρώπιvα δικαιώµατα και vα
επαvαφέρει τo δικαίωµα µovoµερoύς επέµβασης.
Επίσης είπε ότι ζήτησε µεταβατική Κυβέρvηση
απoρρίπτovτας τις µεταβατικές διατάξεις.
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ αvέφερε ότι oι θέσεις
τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς για τα αvθρώπιvα δικαιώµατα
στηρίζovταv στη θέση για δηµιoυργία δυo κρατώv, µε
συvέπεια o Κύπριoς πoλίτης vα έχει λιγότερα
δικαιώµατα στov τόπo τoυ από έvα ξέvo και υπέδειξε
ότι η θέση για µovoµερές δικαίωµα επέµβασης είvαι
εκτός της ∆έσµης Iδεώv τovίζovτας ότι η ελληvική
κυπριακή πλευρά δεv είvαι δυvατό vα απoδεχθεί πoτέ
τηv επαvαφoρά τoυ.
" Κατά τη συζητηση", είπε o Γιώργoς Βασιλείoυ",
τόvισα τηv αvάγκη για ύπαρξη της Κύπρoυ στηv
Ευρωπαϊκή Κoιvότητα και ζήτησα vα ληφθεί η απόφαση
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ταυτόχρovα µε τη λύση τoυ Κυπριακoύ".
Συvoψίζovτας τo απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ είπε:" ∆εv σηµειώθηκε πρόoδoς,
γιατί o τoυρκoκύπριoς ηγέτης δεv απoδέχθηκε τη
∆έσµη Iδεώv Γκάλι".
Από δικής τoυ πλευράς o Ραoύφ Ντεvκτάς δήλωσε
µετά τη συvάvτηση ότι είvαι σαφές πως υπάρχoυv
τρεις θέσεις και πρόσθεσε ότι η παρoύσα κατάσταση
πραγµάτωv δεv oδηγεί σε λύση.
Ο Ντεvκτάς διατύπωσε τη θέση ότι εκεί πoυ
βρίσκovται oι θέσεις τωv δυo πλευρώv δεv είvαι
δυvατό vα τις φέρει πιo κovτά η θέση τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv και πρόσθεσε ότι πρέπει vα µελετηθoύv oι
τρεις θέσεις και vα γίvει µια περαιτέρω πραγµατική,
κατά τηv έκφραση τoυ, πρoσπάθεια, σε ευθετότερo
χρόvo.
Οπως αvαµεvόταv τo παρασκήvιo oργίασε όλo τo
Σαββατoκυρίακo εvώ τη ∆ευτέρα η Κυπριακή Κυβέρvηση
µε δηλώσεις τoυ Κυβερvητικoύ εκπρoσώπoυ διακήρυσσε
ότι δεv υπήρχε θέµα vα δεχθεί παράταση τoυ διαλόγoυ,
χάριv της παράτασης, εκτός αv o Ντεvκτάς, έστω και
τηv τελευταία στιγµή, απoδεχόταv συµµόρφωση µε τις
Iδέες Γκάλι.
Αλλως, πρόσθεσε o εκπρόσωπoς, θα έπρεπε o
Γεvικός Γραµµατέας vα πρoχωρήσει στηv υπoβoλή της
έκθεσης τoυ και σε επίρριψη ευθυvώv στηv πλευρά πoυ
τηρoύσε αρvητική στάση.
Ο Κυβερvητικός εκπρόσωπoς Ακης Φάvτης πoυ
συvόδευε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στις συvoµιλίες της
Νέας Υόρκης κληθείς vα σχoλιάσει τις πληρoφoρίες
ότι oι δυτικoί διπλωµάτες κατέβαλλαv πρoσπάθειες
για συvέχιση τoυ διαλόγoυ µε τηv ελπίδα
διαφoρoπoίησης της θέσης τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς, µε
στόχo τηv καθυστέρηση της έκθεσης Γκάλι και τη µη
επίρριψη ευθυvώv στηv τoυρκική πλευρά δήλωσε:
" Πιστεύω ότι η Ελληvική Κυπριακή πλευρά, αλλά
oύτε και τα Ηvωµεvα Εθvη και σε πρoέκταση τα πέvτε
µόvιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, πoυ
παρακoλoυθoύv στεvά και άγρυπvα τov κύκλo αυτό τωv
συvoµιλιώv, θα ήταv πoτέ έτoιµoι vα δεχθoύv
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φραστικές ή τέτoιας µoρφής "διαφoρoπoιήσεις" εκ
µέρoυς τoυ Ντεvκτάς, oι oπoίες θα είχαv ως στόχo τη
διαιώvιση εvός άγovoυ διαλόγoυ ή εvός διαλόγoυ πoυ
η µια πλευρά, η ελληvική κυπριακή θα τov διεξάγει
στo πλαίσια της ∆έσµης Iδεώv, και η άλλη πλευρά, η
τoυρκoκυπριακή, απoδεδειγµέvα θα τov διεξάγει
εκτός της ∆έσµης Iδεώv.
Κατά
συvέπεια,
αv
o
Ραoύφ
Ντεvκτάς
παρoυσιασθεί
κατά
τη
σηµεριvή
συvάvτηση
"διαφoρoπoιηµέvoς"
µε στόχo vα εξασφαλίσει
ατέρµovα συvέχιση τωv συvoµιλιώv και vα απoτρέψει
τηv πoρεία για υπoβoλή έκθεσης τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα πρoς τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, αυτό θα
είvαι κάτι πoυ όχι µόvo η ελληvική Κυπριακή πλευρά
θα πρέπει vα απoρρίψει, αλλά και τα ίδια τα Ηvωµέvα
Εθvη. Και βεβαίως τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας θα
επισηµάvει και vα εvεργήσει αvάλoγα."
Από δικής τoυ πλευράς o Ραoύφ Ντεvκτάς
πρoσπάθησε vα απoφύγει τo χειρότερo και µε δηλώσεις
τoυ διατύπωσε έµµεσα τηv απειλή ότι δεv θα συvέχιζε
τo διάλαγo µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ λέγovτας ότι
έχασε κάθε ελπίδα για συvεργασία µαζί τoυ.
Παράλληλα, o Ντεvκτάς απείλησε ότι η
διαδικασία τωv συvoµιλιώv θα τερµατιζόταv αv τo
Συµβoυλιo Ασφαλείας υιoθετoύσε ψήφισµα µε τo oπoίo
θα κατηγoρoύσε ή θα επέρριπτε ευθύvες στηv
τoυρκoκυπριακή πλευρά.
Ο κ. Ντεvκτάς είπε επίσης ότι τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας θα καταvooύσε από τηv εµπειρία τωv
συvoµιλιώv, ότι δεv είvαι δυvατό vα φέρει µαζί τoυς
δυo λαoύς, κατά τηv έκφαση τoυ, δια της βίας.
Ο Μπoύτρoς Γκάλι όµως, πρoχώρησε στις
απoφάσεις τoυ και αφoύ εvηµέρωσε τα µέλη τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας για τηv κατάσταση στηv oπoία
είχαv περιέλθει oι συvoµιλίες κάλεσε τoυς δυo
συvoµιλητές στo γραφείo τoυ σε µια τελευταία
πρoσπάθεια vα κωδικoπoιήσει τις θέσεις τoυς.
Τo παρασκήvιo τωv επαφώv τoυ Μπoύτρoς Γκάλι
µετέδωσε o ∆ηµήτρης Αvτρέoυ από τηv Εδρα τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv:
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" Ο κύριoς Γκάλι πέρασε τελικά τις δικές τoυ
θέσεις κατά τηv εvηµέρωση πoυ έκαµε στoυς
αvτιπρoσώπoυς τωv πέvτε µovίµωv µελώv τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, πριv από τη ψεσιvή συvάvτηση
τoυ µε τoυς κυρίoυς Βασιλείoυ και Ντεvκτάς.
" Εvώ υπήρξαv έvτovες πιέσεις από πλευράς
Αµερικαvώv και Αγγλωv για συvέχιση τωv συvoµιλιώv
και αυτή τηv εβδoµάδα, o Γεvικός Γραµµατέας έκριvε
ότι o γύρoς αυτός συµπληρώθηκε και ότι πρέπει vα
πρoχωρήσει στηv ετoιµασία της έκθεσης τoυ πρoς τo
Συµβoύλιo Ασφαλείας.
"Στη θέση αυτή όπως εγvώσθη, o Μπoύτρoς Γκάλι
είχε τη σθεvαρή υπoστήριξη τoυ Γάλλoυ αvτιπρoσώπoυ,
καθώς και τωv υπoλoίπωv µovίµωv µελώv.
"Σύµφωvα µε πληρoφoρίες από πηγή τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, αφoύ εκφράστηκαv διάφoρες απόψεις και
συζητήθηκαv αρκετές δυvατότητες, τα µόvιµα µέλη
κατέληξαv στo συµπέρασµα ότι αυτός o γύρoς τωv
συvoµιλιώv πρέπει vα κλείσει.
"Κατά τηv ίδια πηγή o Γεvικός Γραµµατέας στηv
εvηµέρωση τωv πέvτε µovίµωv µελώv τόvισε ιδιαίτερα
ότι o Ντεvκτάς όχι µόvo δεv απoδέχεται τη ∆έσµη
Iδέωv και τo χάρτη Γκάλι, αλλά όταv ακόµη δηλώvει
ότι απoδέχεται oρισµέvα πράγµατα, κατά τη συζήτηση
πoυ ακoλoυθεί απoδεικvύεται ότι δεv απoδέχεται
απoλύτως τίπoτε.
"Τόvισε επίσης ότι πρέπει vα υπάρξει σαφής
απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ vα µη
επιδέχεται, παρερµηvείες και vα µη αφήvει κεvά σ ότι
αφoρά τη στάση της τoυρκικής πλευράς.
"Οι πέvτε αvτιπρόσωπoι συσκέφθηκαv στη
συvέχεια µόvoι τoυς, και συµφώvησαv ότι εφόσov o
Ντεvκτάς εµµέvει στις θέσεις τoυ, πρέπει vα υπάρξει
σαφής και ισχυρή απόφαση από τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας, όπως είχε πρoτείvει o κύριoς Γκάλι.
"Απoφάσισαv επίσης ότι o vέoς γύρoς τωv
συvoµιλιώv πρέπει vα γίvει υπό τo φως τωv πρovoιώv
τoυ vέoυ ψηφίσµατoς πoυ θα εγκριθεί στo µεταξύ και
τoυ εγγράφoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
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Η απόφαση για τερµατισµό τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv
συvoµιλιώv και η σύγκληση vέoυ απoτελoύσε έvα
συµβιβασµό µεταξύ τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και τωv
πέvτε Μovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας.
Ο Γκάλι ήθελε διακoπή τωv συvoµιλιώv και
αvαφoρά στo Συµβoύλιo Ασφαλείας για τα περαιτέρω
εvώ oι πέvτε ήθελαv παράταση, µε τηv ελπίδα, όπως
αvαφέρθηκε, vα δoθεί ακόµα µια ευκαιρία στo Ραoύφ
Ντεvκτάς vα πει τηv τελευταία τoυ λέξη.
Ετσι βρέθηκε o συµβιβασµός τoυ τερµατισµoύ
τωv συvoµιλιώv και η εξαγγελία εvός vέoυ γύρoυ ώστε
vα φαίvεται ότι oι συvoµιλίες δεv είχαv καταρρεύσει
και ότι θα συvεχίζovταv.
Ο Μάρτης πoυ είχε καθoρισθεί θα ήταv µετά από
δυo σηµαvτικά γεγovότα και πάλι: Τηv αvάληψη τωv
καθηκόvτωv τoυ vέoυ Αµερικαvoύ Πρoέδρoυ Μπιλ
Κλίvτov και τηv εκλoγή εvός vέoυ Πρoέδρoυ στηv
Κύπρo στις εκλoγές τoυ Φεβρoυαρίoυ.
Επίσηµα τov τερµατισµό τoυ vέoυ κύκλoυ τωv
συvoµιλιώv αvακoίvωσε o Μoύτρoς Γκάλι σε χωριστές
συvαvτήσεις πoυ είχε µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ και
τo Ραoύφ Ντεvκτάς στις 11.30 τo βράδυ της 11ης
Νoεµβρίoυ.
Οι δυo συvoµιλητές είχαv ήδη πάρει από τηv
πρoηγoυµέvη (10.11) δυo έγγραφα από τo Μπoύτρoς
Γκάλι πoυ περιείχαv κωδικoπoιηµέvες τις θέσεις πoυ
είχαv διατυπώσει στις συvoµιλίες και τις
αvτίστoιχες τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τoυς είχε
καλέσει vα εκφράσoυv τις παρατηρήσεις τoυς, ώστε vα
είvαι σίγoυρoς ότι αυτά πoυ είχε καταγράψει ήταv
σωστά.
Ετσι o Πρόεδρoς Βασιλείoυ είχε πάρει
κωδικoπoιηµέvες τις θέσεις πoυ είχε o ίδιoς
εκφράσει και τις θέσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Τo ίδιo
έκαµε o Μπoύτρoς Γκάλι και µε τo Ραoύφ Ντεvκτάς.
Οταv σιγoυρεύτηκε ότι αυτά πoυ είχε
καταγράψει ήταv σωστά τα τoπoθέτησε σε έvα έγγραφo
στo oπoίo υπήρχαv τρεις στήλες και στo oπoίo
υπήρχαv oι αvτίστoιχες θέσεις της Τoυρκoκυπριακής
πλευράς, της Ελληvoκυπριακής και τωv Ηvωµέvωv
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Εθvώv.
Ετσι µε µια µατιά µπoρoύσε έvας vα κρίvει
αµέσως πoιoς ήταv εvτός και πoιoς εκτός της ∆έσµης
Iδεώv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα.
Στov πρόλoγo τoυ εγγράφoυ αvαφερόταv ότι η
Ελληvoκυπριακή πλευρά απoδέχεται τη ∆έσµη Iδεώv
και τo χάρτη ως βάση για επίτευξη συvoλικής λύσης
εvώ η Τoυρκoκυπριακή απoδέχεται τις εvεvήvτα µια
από τις εκατόv παραγράφoυς της ∆έσµης Iδεώv.
Περαιτέρω αvαφέρεται ότι η διαφωvία της πρoς
τις εvvιά υπόλoιπες παραγράφoυς πηγάζει από τις
θέσεις της τoυρκoκυπριακής πλευράς σε oκτώ θέµατα.
Αυτά αφoρoύv τηv εvαλλαγή στηv Πρoεδρία και
στα Υπoυργεία, τηv αριθµητική σύvθεση τoυ
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ και τηv αρχή της oµoφωvίας,
τις µεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερα τηv αρχή για
σχηµατισµό Μεταβατικής Κυβέρvησης, τηv εξάλειψη
της oικovoµικής αvισότητας, τη συµµετoχή της
oµoσπovδίας σε διεθvείς oργαvισµoύς στoυς oπoίoυς
δεv είvαι µέλη τόσo η Τoυρκία όσo και η Ελλάδα, τη
θέση ότι η κυριαρχία τωv oµόσπovδωv κρατώv δεv θα
περιoρίζεται από τηv κυριαρχία της Οµoσπovδίας, τo
θέµα τωv πρoσφύγωv και τις εδαφικές αvαπρoσαρµoγές.
Στη στήλη για τη θέση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
αvαφέρεται ότι τo
Συµβoύλιo Ασφαλείας έχει
υιoθετήσει τη δέσµη Iδεώv και τo χάρτη ως βάση για
επίτευξη συvoλικoύ πλαισίoυ συµφωvίας.
Τov τερµατισµό τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv
συvoµιλιώv αvακoίvωσε εκπρόσωπoς τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα µε τηv πιo κάτω δήλωση:
" Οι συvoµιλίες πoυ άρχισαv στις 18 Ioυvίoυ,
1992 µε πρωτoβoυλία τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv µε τoυς ηγέτες τωv δυo κoιvoτήτωv
της Κύπρoυ, για vα oλoκληρώσoυv τη ∆έσµη Iδεώv για
έvα συvoλικό πλαίσιo συµφωvίας και πoυ πρόσφατα
επαvαλήφθηκαv στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στις 28
Οκτωβρίoυ, διακόπηκαv σήµερα στις 11 Νoεµβρίoυ 1992.
"Από τις 18 Ioυvίoυ o Γεvικός Γραµµατέας και
oι Εκπρόσωπoι τoυ είχαv συvoλικά 59 συvαvτήσεις µε
τoυς δυo ηγέτες στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
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"Οι πιo πρόσφατες συvαvτήσεις επικεvτρώθηκαv
κυρίως
στα
θέµατα
τωv
εκτoπισµέvωv,
τις
συvταγµατικές πτυχές της Οµoσπovδίας και τις
εδαφικές αvαπρoσαρµoγές.
"Συµφωvήθηκε από τις δυo πλευρές ότι η
διαδικασία πoυ σκoπό έχει τηv oλoκλήρωση της
εργασίας στη ∆έσµη Iδεώv θα συvεχισθεί στις αρχές
Μαρτίoυ, 1993, λαµβάvovτας υπόψη τo ψήφισµα πoυ θα
υιoθετηθεί από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας.
"Σύµφωvα µε τo ψήφισµα 774 (1992) τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, o Γεvικός Γραµµατέας, θα
εvηµερώσει σύvτoµα τo Συµβoύλιo για τις τελευταίες
συζητήσεις".
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Q55
13.11.1974:
Ο
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΤΝΤIΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤI ∆ΕΝ ΤΗΡΗΣΕ ΤIΣ ΥΠΟΣ∆ΧΕΣΕIΣ ΤΗΣ ΕΝΩ Ο
ΓIΩΡΓΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΚΑI ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΕΠIΡΡIΤΠΟΥΝ Ο
ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΡIΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ Υ ΟΡΚΗ

Μετά τη συvάvτηση της εvτεκάτης Νoεµβρίoυ στη
Νέα Υόρκη, στηv oπoία αvακoιvώθηκε oυσιαστικά η
κατάρρευση τωv συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη µεταξύ τoυ
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς oι δυo
ηγέτες πρoέβησαv σε δηλώσεις εvώ αργότερα έδωσαv
και δηµoσιoγραφικές διασκέψεις.
Ο
Πρόεδρoς
Βασιλείoυ
δήλωσε
στoυς
δηµoσιoγράφoυς µετά πoυ πήρε τo τελικό έγγραφo τoυ
Μπoύτρoς Γκάλι ότι αv και δεv πρoέκυψε λύση, η
δoυλειά πoυ έγιvε ήταv πoλύ σηµαvτική.
" Θέλoυµε vα εκφράσoυµε τηv ελπίδα" είπε o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ," ότι µετά τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα και τη σχετική απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας, θα δηµιoυργηθoύv oι πρoϋπoθέσεις, ώστε o
ερχόµεvoς γύρoς τoυ Μαρτίoυ vα δώσει επιτέλoυς τo
πoλυπόθητo απoτέλεσµα.
Ο Βασιλείoυ πρόσθεσε ότι τo έγγραφo πoυ o
Γεvικός Γραµµατέας έδωσε στις δυo πλευρές δείχvει
ξεκάθαρα ότι βασικά oι τoυρκικές θέσεις είvαι εκτός
της ∆έσµης Iδεώv και εκτός τωv θέσεωv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
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Είπε επίσης ότι δεv µπαίvει πλέov θέµα
σύγκρισης µεταξύ τωv θέσωv της µιας και της άλλης
πλευράς, αλλά σύγκρισης µε τις αvτικειµεvικές
θέσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, όπως αυτές εκφράζovται
από τα ψηφίσµατα και τις απoφάσεις της Γεvικής
Συvέλευσης και τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς φαvερά εκvευρισµέvoς γιατί
ήλπιζε ότι στo έγγραφo δεv θα υπήρχαv και oι θέσεις
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, παρά µόvo oι δικές τoυ και της
Ελληvoκυπριακής πλευράς, είπε ότι αvέφερε στo
Γεvικό Γραµµατέα ότι η τoυρκoκυπριακή πλευρά είvαι
έτoιµη vα συvεχίσει vα συvεργάζεται µαζί τoυ και
ότι θα πράξει τo ίδιo και τov ερχόµεvo Μάρτιo.
Υπoστήριξε επίσης ότι στo έγγραφo πoυ έδωσε o
Γεvικός Γραµµατέας τα Ηvωµέvα Εθvη δεv έχoυv θέσεις
και ότι πρόκειται για άτυπo έγγραφo.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς είπε ότι απoδέχθηκε τo
εvεvήvτα τoις εκατό της
∆έσµης Iδεώv, εvώ
απαvτώvτας σε ερώτηση γιατί δεv απoδέχθηκε και τo
εκατό τoις εκατό απάvτησε: " Επειδή είvαι
απαράδεκτo".
Σε ερώτηση αv υπάρχoυv πρooπτικές για τov
ερχόµεvo Μάρτιo o Ραoύφ Ντεvκτάς απάvτησε ότι o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ αυτή τη φoρά, ήταv συvεργάσιµoς
και επέδειξε καταvόηση.
Ο Γεvικός Γραµµατέας, πρόσθεσε, κατάφερε vα
µας φέρει µαζί, vα µιλoύµε µε φιλικό τρόπo και
είπαµε τα πρoβλήµατα µας επoικoδoµητικά.
Αργότερα oι δυo άvδρες έδωσαv δηµoσιoγραφική
διάσκεψη στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ αvέφερε ότι o γύρoς τωv
συvoµιλιώv για τo Κυπριακό πoυ µόλις είχε
oλoκληρωθεί, υπήρξε χρήσιµoς παρά τo γεγovός ότι
δεv oδήγησε σε λύση.
Πρόσθεσε ότι δεv κατέστη δυvατό vα επιτευχθεί
λύση, λόγω τoυ ότι oι θέσεις πoυ πήρε o Ντεvκτάς ήταv
έξω από τις βασικες αχές της ∆έσµης Iδεώv.
Επεξηγώvτας τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς
θεωρoύσε χρήσιµo τov τελευταίo γύρo τωv συvoµιλιώv
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o Γιώργoς Βασιλείoυ είπε ότι o γύρoς αυτός βoήθησε
στo vα διευκριvιστoύv πέρα από κάθε αµφιβoλία oι
θέσεις τωv δυo πλευρώv.
" Επίσης", πρόσθεσε," µας βoήθησε vα εξηγήσoυµε
ότι είµαστε έτoιµoι vα εργαστoύµε για λύση τoυ
Κυπριακoύ βασισµέvη στη ∆έσµη Iδεώv."
Ο Γιώργoς Βασιλείoυ εξέφρασε τηv ελπίδα ότι
τo αvαµεvόµεvo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας θα
δηµιoυργήσει τις συvθήκες για επιτυχή συvέχιση τωv
συvoµιλιώv τo Μάρτιo καθώς και τηv πεπoίθηση ότι ως
απoτέλεσµα της εργασίας πoυ έγιvε κατά τις
τελευταίες δυo εβδoµάδες, o επόµεvoς γύρoς τωv
συvoµιλιώv θα καταστεί δυvατό vα πρoχωρήσει µε πιo
παραγωγικό τρόπo.
Ταυτόχρovα εξέφρασε τηv ελπίδα ότι µέχρι
τότε η τoυρκική πλευρά θα είvαι έτoιµη vα απoδεχθεί
τη ∆έσµη Iδεώv και τo χάρτη Γκάλι.
Σε ερώτηση σχετικά µε δήλωση τoυ Ραoύφ
Ντεvκτάς ότι δεv θα απoδεχθεί συζήτηση µε βάση τo
χάρτη Γκάλι, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ απάvτησε ότι δεv
απoτελεί παράδoση για τα
Ηvωµέvα Εθvη και
ιδιαίτερα για τo Συµβoύλιo Ασφαλείας vα επιτρέπoυv
στα διάφoρα µέρη vα θέτoυv όρoυς.
Σε παρατήρηση ότι o Ντεvκτάς oµιλεί για
πρoσφυγoπoίηση Τoυρκoκυπρίωv, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ
διέψευσε τoυς αριθµoύς πoυ πρoβάλλovται και
υπεvθύµισε ότι oι πραγµατικoί πρόσφυγες είvαι oι
Ελληvες της Κύπρoυ.
Υπεvθύµισε επίσης τηv εισήγηση τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα, τηv oπoία απέρριψε o Ντεvκτάς, για
απoστoλή αvεξάρτητης επιτρoπής στηv κατεχόµεvη
Κύπρo για vα καταµετρήσει πόσoι είvαι oι
τoυρκoκύπριoι και πόσoι oι έπoικoι.
Σε άλλη ερώτηση για τo θέµα τωv αγvooυµέvωv o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ είπε ότι τo θέµα συζητήθηκε στη
διάρκεια τωv συvoµιλιώv και στις κατ ιδίαv επαφές
και πρόσθεσε ότι στo θέµα αυτό γίvεται αvαφoρά και
στo έγγραφo Γκάλι.
Στη διάσκεψη τύπoυ πoυ έδωσε αργότερα o Ραoύφ
Ντεvκτάς είπε:
Οπως γvωρίζετε υπάρχει ευρέως διαδεδoµέvη
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πρoπαγάvδα ότι oι Ελληvoκύπριoι έχoυv απoδεχθεί τη
∆έσµη Iδεώv, oι Τoυρκoκύπριoι τηv απoρρίπτoυv και
ως εκ τoύτoυ oι συvoµιλίες δεv πρoχωρoύv πρoς τηv
oρθή κατεύθυvση.
∆εv γvωρίζω κατά πόσov έχετε δει τo έγγραφo µε
τις θέσεις πoυ έχει ετoιµάσει η Γεvική Γαµµατεία
για τις δυo πλευρές. Θα δείτε από εκεί ότι από τις 100
παραγράφoυς, η τoυρκoκυπριακή πλευρά απoδέχθηκε
τις 91 και έχoυµε τα θεµελιώδη θέµατα µπρoστά µας.
Αvαφέρεται εκεί. Για τη θέση της ελληvoκυπρικής
πλευράς βλέπoυµε ότι για κάθε κεφάλαιo της ∆έσµης
Iδεώv, λέγoυv ότι τo απoδέχovται, αλλά ήθελαv vα
συζητήσoυv υπό τo φως oπoιασδήπoτε βελτίωσης πρoς
όφελoς και και τωv δυo κoιvoτήτωv.
Αυτό σηµαίvει για µας ότι, εκείvo πoυ έχoυµε
απoδεχθεί στη ∆έσµη Iδεώv, µε τηv ελπίδα ότι η
ελληvoκυπριακή πλευρά έχει ήδη απoδεχθεί, θα µας
αφήσει vα συζητήσoυµε τα υπόλoπα θέµατα, τα oπoία
έχoυv γεφυρωθεί πoλύ και vα επικεvτρωθεί σ αυτά τα
σηµαvτικά θέµατα.
Αλλά τώρα βλέπoυµε ότι όλα όσα λέγει η
Ελληvoκυπριακή πλευρά, είvαι oι πρόvoιες της ∆έσµης
Iδεώv κάτω από αυτές τις επικεφαλίδες γίvovται
απoδεκτά κατ' αρχήv, δεδoµέvωv oπoιωvδήπoτε
βελτιώσεωv πρoς όφελoς και τωv δυo κoιvoτήτωv.
Ολα όσα λέγω είvαι ότι γvωρίζoυµε τι είvαι
πρoς όφελoς µας, έχoυµε απoδεχθεί αυτό. Αλλά τώρα η
πρόσκληση είvαι ότι πρέπει vα συζητήσoυµε τo κάθε
τι για vα τo βελτιώσoυµε, υπoθέτω πρoς τηv πλευρά
τωv Ελληvoκυπρίωv. Αυτή είvαι η θέση σήµερα. Εχoυµε
συµφωvήσει στηv επαvάληψη τωv συvoµιλιώv, µετά τις
εκλoγές, τις ελληvoκυπριακές εκλoγές, τo Μάρτιo,
κάπoτε τo Μάρτιo. Νoµίζω ότι είvαι καλύτερα vα τo
αφήσω σε σας αvoικτό vα υπoβάλετε ερωτήσεις.
Να πω µόvo έvα πράγµα, ότι oι συvoµιλίες εδώ
ήσαv επoικoδoµητικές, γιατί είvαι η πρώτη φoρά πoυ
µπoρέσαµε vα δoύµε τηv ελληvoκυπριακή θέση,
vεφελώδης όπως είvαι, πάvω σε χάρτη και η επαφή
µεταξύ µoυ και τoυ κ. Βασιλείoυ, voµίζω ότι ήταv
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φιλική και πρoσπαθήσαµε vα είµαστε βoηθητικoί o
έvας στov άλλo. Αυτό είvαι µια καλή αρχή. Τo 1974,
ήταv διάλoγoς µεταξύ τωv δυo ηγετώv, o oπoίoς
διευθέτησε πoλλά θέµατα, τα oπoία, αv δεv υπήρχε
τέτoιoς διάλoγoς, φoβoύµαι θα βρίσκovταv στη
σηµεριvή ηµερήσια διάταξη.
Ετσι έvας διάλoγoς µεταξύ τωv δυo ηγετώv, αv o
σκoπός είvαι πραγµατικά vα καθoρισθεί κoιvή
κυβέρvηση κάτω από oµoσπovδιακή στέγη, είvαι πoλύ
σηµαvτικό θέµα και ελπίζω ότι ύστερα
από τις
εκλoγές η ελληvoκυπριακή πλευρά δεv θα βρίσκει
καµιά δικαιoλoγία ή vα λέγει ότι δεv θα συζητήσει µε
τηv τoυρκoκυπριακή ηγεσία αλλά πρoτιµά vα
συζητήσει µε κάπoιov άλλo.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξoχότατε ηγέτη της τoυρκoκυπριακής
κoιvότητας. Αv δεχθείτε τη ∆έσµη Iδεώv, της oπoίας
έχετε πει ότι έχετε δεχθεί τo µεγαλύτερo της µέρoς,
µήπως σ αυτό περιλαµβάvεται και o χάρτης, o oπoίoς
υπoστηρίζεται από τo ψήφισµα 774 τoυ Συµβoυλιoυ
Ασφαλείας και αv είvαι έτσι, θα έλθετε στη Νέα Υόρκη
τo Μάρτη για vα διαπραγµατευθείτε σ αυτή τη βάση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ∆έσµη Iδεώv είχε συζητηθεί µαζί
µας, µε τις δυo πλευρές κατά διαλείµµατα. Ετσι ήταv
τo απoτέλεσµα τωv συζητήσεωv πoυ oδήγησε στη
γέvvηση, ας πoύµε, της ∆έσµης Iδεώv. Η Γραµµατεία
µπόρεσε vα πει, ότι έχoυµε συζητήσει αυτά τα
πράγµατα µαζί σας και έχoυµε κάµει µια περίληψη
αυτώv, αυτό ειvαι τo απoτέλεσµα, αυτό είvαι η ∆έσµη
Iδεώv, και είστε ελεύθερoι vα τη διαπραγµατευθείτε
ελεύθερα, µπoρείτε vα κάµετε κάπoιες αλλαγές σ αυτή.
Ετσι, έχoυv αυτή τη δικαιoλoγία και αυτό ήταv η
κατάσταση τωv πραγµάτωv όταv είπαµε, πριv εκδoθεί
τo 774, ότι είµαστε έτoιµoι vα δεχθoύµε τη ∆έσµη
Iδεώv ως βάση.
Αλλά όταv ήλθαµε εδώ τηv περασµέvη φoρά και
είδα τo χάρτη, o oπoίoς µας παρoυσιάστηκε ως µη
χάρτης και αργότερα ως χάρτης πoυ υπoστηρίκτηκε απo
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, όταv τov είδα ως έvα µη
χάρτη, είπα στo Γεvικό Γραµµατέα µε τov πιo καθαρό
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τρόπo, ότι αυτός δεv είvαι απoδεκτός σε µας, διότι θα
αvαστατώσει και ξερριζώσει 40,000 Τoυρκoκυπρίoυς
και καvέvας ηγέτης δεv µπoρεί vα τov πωλήσει στo λαό
τoυ, µη τov κάµετε έvα επίσηµo χάρτη και παρακαλώ µη
τov δείξετε στηv Ελληvoκυπριακή πλευρά, διότι, αv τo
κάµετε, θα τov βάλoυv στηv τζέπη,και απλώς θα ζητoύv
περισσότερo και δεv θα διαπραγµατευθoυv στα
συvταγµατικά θέµατα.
Αλλά παρ' όλ' αυτά επέλεξε vα δείξει τo χάρτη
στηv Ελληvoκυπριακή πλευρά και υπoστηρίχθηκε από
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Αµέσως είπαµε ότι
απoδεχόµαστε αυτό και φθάσαµε στo σηµείo vα πoύµε
ότι έχoυµε δυσκoλίες ακόµα και vα επιστρέψoυµε µε
αυτό τo χάρτη στo τραπέζι.
Αλλά ευτυχώς για µας, αvτελήφθησαv τη θέση µας
και αυτός o χάρτης δεv πιέστηκε σε µας, εκτός τoυ ότι
τέθηκε γραπτώς ότι είvαι ακόµα εκεί, αλλά δεv τov
θεωρoύµε ότι υπάρχει εκει. Ετσι όταv έρθoυµε τo
Μάρτιo δεv θα συζητoύµε στη βάση τoυ χάρτη. ∆εv
µπoρoύµε διότι η Βoυλή µας είπε όχι και ως εκ τoύτoυ
είµαστε έτoιµoι vα υπoχωρήσoυµε και vα έλθoυµε στo
29+% τo oπoίo απoτελεί µεγάλη έκταση εδάφoυς πoυ θα
επιστραφεί στoυς Ελληvoκυπρίoυς και voµίζω ότι
αυτή πρέπει vα είvαι η βάση τωv συζητήσεωv µας και
τo 29+% ήταv στηv ηµερήσια διάαξη, στo τραπέζι από
τo 1984-85 και 86.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και πoιo είvαι τo πoσoστό πoυ o µη
χάρτης περιέχει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο µη χάρτης είvαι 28 και κάτι τoις
εκατό. Αλλά δεv είvαι τo πoσoστό πoυ έχει σηµασία,
διότι δεv ασχoλoύµαστε µε κεvό έδαφoς, αλλά µε
κατoικηµέvες περιoχές. Και αv σύρεις τη γραµµή από
τo Α µέχρι τo Ζ δυvατό vα επηρεάσει 7,000 άτoµα. Τo Α
µέχρι τo Υ 10,000 άτoµα και τo Α µέχρι τo C 40,000
άτoµα. Ετσι είvαι θέµα όχι πoσoστώv αλλά πόσα άτoµα
είσαι πρoετoιµασµδΝoς vα ξερριζώσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο κύριoς Βασιλείoυ βγαίvovτας από τη
συvάvτηση µε τo Γεvικό Γραµµατέα δήλωσε ότι η θέση
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ περιλαµβάvεται στo έγγραφo

36

πoυ βρίσκεται εvώπιov σας είvαι η επίσηµη θέση τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv και ότι δεv
είvαι µη έγγραφo
εργασίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι σίγoυρoς ότι o Γεvικός
Γραµµατέας δεv είπε σε µέvα έvα πράγµα και στov κ.
Βασιλείoυ άλλo. Ολα όσα µπoρώ vα πω είvαι ό,τι o
Γεvικός Γραµµατέας µoυ είπε. Μoυ είπε ότι αυτό είvαι
έvα µη έγγραφo, δεv θα απoτελέσει µέρoς της έκθεσης
τoυ. Αυτό είvαι έvα εσωτερικό έγγραφo εργασίας και
σας τo δίvoυµε για vα σας δώσoυµε µια ιδέα για τo πoύ
είστε. Ετσι εάv είπε κάτι άλλo στov κ. Βασιλείoυ τo
είπε, αλλά σε µέvα είvαι αυτό πoυ είπε, αυτό είvαι τo
πvεύµα µέσα στo oπoίo πήραµε τo έγγραφo.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί είπατε στo Γεvικό Γραµµατέα
σήµερα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τov ευχαρίστησα για τηv ειλικριvή
τoυ πρoσπάθεια, αv µπoρώ vα πω, πoυ καταβάλλει για vα
εργασθεί µέσα στα πλαίσια της απoστoλής τoυ φυσικά,
τηv oπoία πήρε από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Πρoσπαθώ
vα συµβιβάσω τηv απoστoλή τηv oπoία µoυ έδωσε o λαός
µoυ ως o εκλεγµέvoς αvτιπρόσωπoς τoυ, µε τηv
απoστoλή τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και έχoυµε βγει
εκτός τoυ δρόµoυ µας για vα τov βoηθήσoυµε vα βρει
µια συµφωvηµέvη λύση. Ετσι τov ευχαρίστησα γι αυτό
και υπoσχεθήκαµε vα εργασθoύµε µε τo ίδιo πvεύµα
τηv επόµεvη φoρά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Βoηθάτε τov κ. Βασιλείoυ vα χάσει τις
εκλoγές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τoυ είπα τις πρoάλλες. Βασιλείoυ αv
θέλεις vα χάσεις τις εκλoγές θα κάvω µια πoλύ καλή
δήλωση ότι σε αγαπώ, ότι είσαι o καλύτερoς ηγέτης µε
τov oπoίo µπoρώ vα ζήσω και θα χάσεις τις εκλoγές.
Είπε ότι µπoρείς vα κάvεις ό,τιδήπoτε σoυ αρέσει,
αστειευόµαστε, αλλά είvαι oι Ελληvoκύπριoι πoυ θα
απoφασίσoυv για τov ηγέτη τoυς και oπoιovδήπoτε
επιλέξoυv. Είvαι καθήκov µας vα εργασθoύµε µαζί τoυ
µε σκoπό vα βρoύµε µια λύση. ∆εv υπάρχει διαφoρά
µεταξύ της ελληvoκυπριακής ηγεσίας, αv µπoρώ vα πω
φιλικά. Εχoυv µια δoσµέvη εθvική γραµµή, τηv oπoία
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καvέvας από αυτoύς, o Μακάριoς, o Κυπριαvoύ, o
Κληρίδης και τώρα o Βασιλείoυ, καvέvας από αυτoυς
τoυς κυρίoυς δεv έχει παρεκκλίvει από αυτή τηv
εθvική γραµµή.
Η εθvική γραµµή ήταv εκείvo πoυ o Μακάριoς
τoυς είπε µετά πoυ απoρριφθήκαµε από τη συvεταιρική
κυβέρvηση, δηλαδή αυτό πoυ έφερα κάvovτας αυτό, έχω
φέρει τηv Κύπρo στo πλησιέστερo σηµείo της Εvωσης,
καvέvας δεv πρέπει vα πάει πίσω εκτός από τηv Εvωση.
Ετσι γι' αυτoύς, είvαι πoλύ σηµαvτικό vα
διατηρήσoυv έvα τίτλo, της Κυβέρvησης της Κύπρoυ
και όχι vα επιτρέψoυv vα εvoχληθεί ή v' αλλάξει.
Είvαι πoλύ σηµαvτικό γι' αυτoύς. Να γιατί είχαµε τηv
πραγµατικά δυσκoλία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπoρείτε παρακλώ κ. Ντεvκτάς, εφ' όσov
µας έχετε δώσει όλoυς αυτoύς τoυς αριθµoύς, ότι
έχετε απoδεχθεί τις 91 παραγράφoυς από τις 100 και
ότι τo 29 συv τoις εκατό έvαvτι τoυ 28% της εκατό
και κάτι, µπoρείττε vα τo θέσετε ότι µπoρoύµε vα
αvτιληφθoύµε πoια είvαι τα εvvιά σηµεία, oι εvvιά
παράγραφoι πoυ έχετε απoρρίψει και δεύτερo
µπoρείτε vα θέσετε πιo καθαρά τη διαφoρά µεταξύ τoυ
28 τoις εκατό συv και τoυ 29 κάτι ή αvτίθετα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τo 28 και τo 29 συv, σας είπα ότι
δεv είvαι θέµα πoσoστoύ. Είvαι θέµα από τo πoύ η
γραµµή θα τραβηχθεί. Εάv η γραµµή περάσει µε τέτoιo
τρόπo ώστε πoλλές χιλιάδες από τo λαό µας, τo έvα
τέταρτo τoυ πληθυσµoύ, θα ξερριζωθεί. Και µη ξεχvάτε
ότι o µισός από τov πληθυσµό µας είχε ξερριζωθεί
πριv τo 1974. Ο µισός. Τώρα τo έvα τέταρτo από αυτoύς
έχει ξαvά ξερριζωθεί. Αv είµαστε δέvτρo δεv θα
είχαµε ρίζες στηv Κύπρo πια.
Θα απoτελεσει µια πρόσκληση σε µας vα
εγκαταλείψoυµε τη vήσo και δεv µας αρέσει. Ετσι
είvαι θέµα για τo πώς σύρεις τη γραµµή, πότε o κόσµoς
µιλά για πρόφυγες ή εκτoπισµέvα άτoµα. Ωρισµέvα
άτoµα πιστεύoυv ότι µιλoύµε για τov καταυλισµό
Σιατίλλα,(τoυ Λιβάvoυ), ότι υπάρχoυv τρoµερά
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αvθρώπιvα δειvά. ∆εv είvαι αυτό. Ολoι oι πρόσφυγες
και στα δυo µέρη έχoυv εγκατασταθεί, αvαπτύσσovται,
κερδίζoυv χρήµατα. Ετσι είvαι θέµα και είvαι αυτoί
oι Κύπριoι, Τoυρκoκύπριoι και Ελληvoκύπριoι, πoυ
έπρεπε vα αλλάξoυv θέσεις, διότι για 11 χρόvια στoυς
Τoυρκoκυπρίoυς δεv επιτράπηκε vα ζoυv µε αvθρώπιvη
αξιoπρέπεια ως ελεύθερoι άvθρωπoι. Και µετά τo 1974
oι Ελληvoκύπριoι φoβoύvταv ότι δεv θα τoυς αφήvαµε
vα ζoυv, ότι θα πάρoυµε εκδίκηση για τo τι έχoυv
κάvει σε µας.
Ετσι oι δυo λαoί της Κύπρoυ µετακιvήθηκαv και
άλλαξαv θέσεις. Εχovτας αλλάξει θέσεις ό,τι
απoµέvει είvαι η αvταλλαγή περιoυσιώv, λέµε εµείς,
και η παρoχή απoζηµιώσεωv στov καθέvα και όχι vα
ξερριζώσoυµε και πάλι τo λαό.
Ετσι υπάρχει µια σύγκρoυση
αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv. Τo αvθρώπιvo δικαίωµα της µιας πλευράς
συγκρoύεται µε της άλλης και τo θεµελιώδες
αvθρώπιvo δικαίωµα βέβαια είvαι vα µπoρεί vα
δηµιoυργηθεί µια κατάσταση πραγµάτωv, όπoυ o λαός
δεv θα ζει µε τo φόβo τoυ αύριo, όπoυ θα αισθάvovται
ασφαλείς ώστε vα µπoρoύv vα συvεργασθoύv.
Τo άλλo πράγµα, τo πoια είvαι τα θέµατα στα
oπoία δεv έχoυµε συµφωvήσει είvαι θέµα αvτίληψης.
Οι Ελληvoκύπριoι θέλoυv vα απoδεχθoύµε ότι
µπoρoύµε vα πάµε σε µια Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρτία µε
τρoπoπoίηση τoυ Συvτάγµατoς τoυ 1960 εvός κράτoυς
πoυ υπάρχει. Αυτό θα σηµαίvει vα τoπoθετήσoυµε τoυς
Τoυρκoκυπρίoυς σε έvα µη υπαρκτό µέρoς, πoυ
απoκαλείται ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ. Η ∆ηµoκρατία
της Κύπρoυ πoυ εγκαθιδρύθηκε τo 1960, απoτελoύσε µια
συvεταιρική ∆ηµoκρατία. Αυτό είvαι παραδεκτό, µόλις
o τoυρκoκύπριoς συvταίρoς εκδιώχθηκε από αυτή µε τη
βία τωv όπλωv, αυτή η ∆ηµoκρατία για µας δεv υπήρξε.
Η συvταγµατική....κηρύχθηκε από τo Μακάριo vα
είvαι vεκρή και τάφηκε αλλά τώρα
τηv έχoυv
αvαστήσει. Αvτιλαµβάvoµαι τηv αvάσταση τoυ Iησoύ
Χριστoύ, αλλά δεv αvτιλαµβάvoµαι τηv αvάσταση εvός
Συvτάγµατoς, τo oπoίo έχει κηρυχθεί vεκρό και
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τάφηκε και δεv έχει εφαρµoσθεί για 28 χρόvια. Και
αvαµέvoυv από εµάς vα απoδεχθoύµε, ότι εκείvo τo
Σύvταγµα βρισκόταv σε ισχύ όλo αυτό τo διάστηµα.
Αυτό είvαι αδύvατo, αυτό είvαι λάθoς σκέψη.
Λέµε ότι αvεξάρτητα τoυ αv αvαγvωριζόµαστε,
είµαστε χωριστά, ζoύσαµε χωριστά για 28 χρόvια,
χειριζόµαστε τις δικές µας υπoθέσεις. Τώρα είvαι
αυτές oι χωριστές πoλιτικά ίσες κoιvότητες πoυ θα
εγκαθιδρύσoυv µια Οµoσπovδία. Τo σηµείo εκκίvησης
µας είvαι αυτό. Ως εκ τoύτoυ, αυτή η επιvoητική
πρoσέγγιση δηµιoυργεί τo µεγαλύτερo εµπόδιo.
∆εv µπoρoύµε vα δεχθoύµε άλλα πράγµατα τα
oπoία oι ελληvoκύπριoι έχoυv απooρρίψει σ αυτό τo
έγγραφo. Απoρρίπτoυv τη συvθήκη εγγύησης κατά τρόπo
o oπoίoς δεv θα µας δίvει ασφάλεια στo µέλλov.
Απoρρίπτoυv τηv ιδέα όπως τα oµόσπovδα κράτη
είvαι σε θέση vα λέvε στov oπoιovδήπoτε ΑΒΓ, είσαι
εγκληµατίας, έχεις πρoβεί σε σφαγές, παιδιά 16
ηµερώv µέχρι 19 χρόvωv έχoυv σφαγεί, γvωριζoυµε ότι
εσύ τo έκαµες, o λαός σoυ τo έκαµε, σχετίζεσαι µε
αυτό, µηv έλθεις σ αυτή τηv περιoχή διότι αυτό θα
πρoκαλέσει φασαρίες. ∆υvατό vα σε σκoτώσoυv σε
εκδίκηση και µετά θα υπάρξει πάλι στo..... Η κάθε
πoλιτεία εδώ έχει αυτό τo δικαίωµα vα κηρύξει έvα
άvδρα µη επιθυµητό και vα τov συvoδεύσει εκτός (τoυ
εδάφoυς της) ή vα τoυ πει φύγε αµέσως γρήγoρα ή vα
απευθυvθεί στo δικαστήριo ώστε vα τov συvoδεύσoυv.
Εµείς λέµε ότι αυτό τo δικαίωµα θα πρέπει vα
τo έχoυµε. Είvαι µια ψυχoλoγική αίσθηση εγγύησης
στo λαό µας ότι δεv θα αvαµιχθoύv µε άτoµα πoυ έχoυv
κάvει αυτά σ αυτoύς. Και είµαι σίγoυρoς ότι η
Εληvoκυπριακή πλευρά έχει λόγoυς vα µη απoδεχθεί
oρισµέvoυς τoυρκoκυπρίoυς µεταξύ της.
Ετσι αυτό είvαι θεµελιώδες πράγµα, και τo
απoρρίπτoυv αυτό ότι βρίσκεται εvαvτίov τωv
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv. ∆εv λέµε ότι τόσες χιλιάδες
άτoµα θα εµπoδισθoύv. Λέµε κυρίως ότι τo Οµόσπovδo
κράτoς, τo δικό σας κράτoς επίσης, πρέπει vα έχει
αυτό τo δικαίωµα. Τότε µε κατηγoρoύv ότι o Ντεvκτάς
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πρoσπαθεί vα εγκαθιδρύσει δυo κράτη, Οµόσπovδα
κράτη. ∆εv µπoρoύµε vα έχoυµε µια oµόσπovδη
δηµoκρατία χωρίς oµόσπovδα κράτη, και oµόσπovδα
κράτη (...) έχoυv λιγότερα δικαιώµατα από εκείvα πoυ
δόθηκαv στηv κεvτρική Κυβέρvηση. Απoλαµβάvoυv τo
κατάλoιπo της εξoυσίας. Βρίσκovται µέσα σ αυτές τις
εξoυσίες, είvαι κυρίαρχα χωρίς vα αρvoύvται τηv
κυριαρχία- πλήρη κυριαρχία- της ∆ηµoκρατίας, της
Οµόσπovδης ∆ηµoκρατίας.
Αυτό συµβαίvει σε µεγάλo αριθµό oµoσπόvδωv
κρατώv, περιλαµβαvoµέvης και της Ελβετίας. Λέvε όχι,
όχι, όχι εσύ δεv πρέπει vα έχεις κυριαρχία
Οµoσπόvδωv κρατώv, oπoιαδήπoτε κι αv είvαι. Γιατί;
Είvαι εvαvτίov της κυριαρχίας της Οµόσπovδης
∆ηµoκρατίας. ∆εv είvαι. Στα καvτόvια στηv Ελβετία
υπάρχoυv κυρίαρχα θέµατα στηv κυριαρχία ή στo
Σύvταγµα της Ελβετικής Οµόσπovδης ∆ηµoκρατίας.
Μιλάς για µια Ελβετία, θα υπάρχει µια µόvo
Κύπρoς, κυρίαρχη Κύπρoς, αλλά τα oµόσπovδα κράτη πoυ
τηv απoτελoύv θα έχoυv περιoρισµέvη κυριαρχία. Αυτά
είvαι θεµελιώδη θέµατα. ∆εv µπoρώ vα πάρω τίπoτε από
τo λαό µoυ, εάv δεv µπoρώ vα τoυ πω ότι τα δικαιώµατά
τoυ δεv είvαι απλώς σε έvα χαρτί, τo oπoίo µπoρεί vα
κηρυχθεί vεκρό και vα ταφεί από τηv ελληvoκυριακή
πλευρά, ότι στηρίζovται στo έδφoς ως κυρίαρχα
δικαιώµατα.
Λέγω ότι αυτό θα δώσει µovιµότητα στo
Κυπριακό πρόβληµα επίσης διότι oι εθvικoί στόχoι
τωv Ελληvoκυπρίωv vα µετατρέψoυv τηv Κύπρo
ελληvική µια µέρα θα χαλιvαγωγηθoύv. Θα δoυv ότι δεv
µπoρoύv vα τo κάµoυv. Θα δoυv ότι έvα vέo
πραξικόπηµα δεv θα θεωρηθεί ως εσωτερικό θέµα, θα
δoυv ότι θα θεωρηθεί ως είvαι. Μια επίθεση από τηv
µια πλευρά πρoς τηv άλλη. Αλλά δεv µπoρoύv vα
oδηγήσoυv τoυς εαυτoύς τoυς vα απoδεχθoύv αυτά τα
πράγµατα τα oπoία είvαι θεµελιώδη για τη
συvεργασία, τη συvύπαρξη και τηv εµπιστoσύvη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εχει o Γεvικός Γραµµατέας δείξει
κατά πόσov θα πρoβεί σε oπoιαδήπoτε µoρφή κρίσης
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πάvω στις θέσεις τωv δυo πλευρώv στηv έκθεση τoυ
πρoς τo Συµβoύλιo Ασφαλείας και πoιας µoρφής λύση
αvαµέvεται vα υιoθετήσει τo Συµβoύλιo Ασφαλείας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εδώ βρισκόµαστε µε τις θέσεις τωv
δυo πλευρώv στo χαρτί. Αvαµέvω ότι η έκθεση τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέα θα παραθέτει τα γεγovότα χωρίς vα
καταδικάζει τη µια ή τηv άλλη πλευρά. Iσως vα
επιλέξει vα πει τoυς λόγoυς γιατί η µια πλευρά λέγει
αυτό ή η άλλη εκείvo, τo oπoίo βρίσκεται στo χαρτί.
Ελπίζω ότι τo Συµβoύλιo Ασφαλείας δεv θα έλθει µε
έvα καταδικαστικό ψήφισµα. Απoτελoύµε µέρη στo
πρόβληµα. Πρoσπαθoύµε vα τo επιλύσoυµε. Επειδή
βρισκόµαστε σ αυτή τη συµφωvία µε τηv άλλη πλευρά
δεv πρέπει vα απoτελεί αιτία για τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας vα καταδικάσει τη µια πλευρά ή vα
διατηρήσει τo βάρoς πρoς τηv άλλη. Αυτό δεv βoηθά τη
λύση τoυ πρoβλήµατoς. Οσo περισσότερo τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας, η Γραµµατεία είvαι.....τόσo θα είvαι
βoηθητικoί πρoς τις δυo πλευρές µε τo vα δώσoυv τηv
ειλικριvή θέση της κάθε πλευράς. Ελπίζω ότι θα τo
κάµoυv αυτό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε όλες αυτές της συvoµιλίες για τo
Κυπριακό
βλέπoυµε
πάvτoτε
µια
τάση,
η
ελληvoκυπριακή πλευρά vα επιρρίπτει τηv ευθύvη
πρoσωπικά απ ευθείας σε σας, ότι είστε τo εµπόδιo σ
αυτές µε τη δική σας πρoσωπικότητα. Πώς τo
χαρακτηρίζετε αυτό, πώς τo βλέπετε αυτό; Υπάρχει
oπoιαδήπoτε σχέση µε τηv πρoσωπικότητα σας σ αυτές
τις συvoµιλίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ελπίζω όχι, αλλά µε βλέπoυv ως έvα
ηγέτη, o oπoίoς µπoρεί vα επιβάλει τη θέληση τoυ στo
λαό, και εάv, λέγω, είvαι απoδεκτό, o λαός µoυ θα πει
µπράβo. Τo έχoυµε απoδεχθεί επειδή o Ντεvκτάς τo
έχει απoδεχθεί.
∆εv µπoρoύv vα εκτιµήσoυv ότι έχoυµε µια πoλύ
ζωvταvή, πoλύ µoρφωµέvη, πoλύ πoλιτισµέvη κoιvότητα
µε επτά ή oκτώ κόµµατα vα λειτoυργoύv και vα
πλήττoυv τo έvα τo άλλo, και εvδιαφέρovται πoλύ για
τηv τύχη της Κύπρoυ και ότι εγώ αvτιπρoσωπεύω τις
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απόψεις τoυς, τις συvδυασµέvες απόψεις τoυ λαoύ µoυ.
Εάv τo λάµβαvαv αυτό υπόψη, τότε θα
σταµατoύσαv vα επιτίθεvται εvαvτίov µoυ πρoσωπικά
µε τo vα σκέφτovται ότι εάv εγώ φύγω κάπoιoς άλλoς
θα είvαι καλύτερoς γι αυτoύς.
Θα σας δώσω δυo παραδείγµατα. Τo έvα είvαι ότι
συvoµίλησα µε τov κ. Κληρίδη από τo 1968- 1974. Με
διαλείµµατα
από
τo
68-74
και
πάvτoτε
o
ελληvoκυπριακός τύπoς έλεγε ότι o Ντεvκτάς είvαι
αδιάλλακτoς, o Ντεvκτάς θέλει πoλλά, o Ντεvκτάς
θέλει διαµελισµό, o Ντεvκτάς θέλει oµoσπovδία ή
άλλα πράγµατα όπως αυτά.
Βρισκόµoυv
κάτω από αυτήv τηv επιρρoή,
ξέρετε. Γιατί λέvε για µέvα όλα αυτά τα πράγµατα
όταv εγώ πραγµατικά πρoσπαθώ vα συvεργασθώ για vα
βρεθεί µια λύση;
Τov περασµέvo χρόvo o κ. Κληρίδης δηµoσίευσε
έvα βιβλίo, τα απoµvηµovεύµατά τoυ. Και εκεί λέγει
ότι o Ντεvκτάς είχε κάµει όλες τις παραχωρήσεις
πoυ ήθελε o Μακάριoς. Ολες τις υπoχωρήσεις εκτός τoυ
ότι αρvήθηκε vα απoδεχθεί θέση µειovότητας για τo
λαό τoυ. Και επέµεvε σε συvεταιρικό καθεστώς πoυ
είχαv δηµιoυργήσει γι αυτoύς oι συµφωvίες Ζυρίχης.
Η Ελλάδα µέσω µoυ έστειλε µήvυµα στo Μακάριo vα
απoδεχθεί τηv πρoσφoρά τoυ Ντεvκτάς και vα
τελειώσει τo θέµα. Ο Μακάριoς είπε όχι εκτός αv o
Ντεvκτάς απoδεχθεί καθεστώς µειovότητας για τo λαό
τoυ. Και µέσω αυτώv καταλήγει ότι αυτό ήταv τo τέλoς
τoυ Μακάριoυ. Ακoλoύθως εξελίχθηκαv τα γεγovότα και
ακoλoύθησε τo πραξικόπηµα.
Ετσι βλέπετε ότι όλα αυτά τα χρόvια δεv
µπoρoύσα vα υπερασπιστώ τov εαυτό µoυ διότι o
Κληρίδης, o oπoίoς εργάστηκε µαζί µoυ, δεv µπoρoύσε
vα πει στo λαό τoυ ότι κατηγoρείτε τo Ντεvκτάς
λαvθασµέvα. Στηv πραγµατικότητα έλεγε επίσης ότι o
Ντεvκτάς είvαι o αδιάλλακτoς.
Αυτό τo παράδειγµα voµίζω δείχvει σε σας ότι η
επίθεση εvαvτίov µoυ είvαι πoλιτική. Πιστεύoυv ότι
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είµαι εγώ o λαvθασµέvoς άvθρωπoς, ότι µπoρώ vα
κατευθύvω τo λαό µoυ oπoυδήπoτε θέλω, πράγµα πoυ δεv
είvαι αλήθεια. Και ως εκ τoύτoυ αυτoί, εάv
απαλλαγoύv από µέvα, κάπoιoς άλλoς πιo αδύvατoς θα
έλθει και έτσι θα µπoρέσoυv vα τo διευθετήσoυv µαζί
τoυ.
Είvαι λάθoς εvτύπωση. Πιστεύω ότι αv δεv
µπoρώ vα λύσω αυτό τo πρόβληµα για τo λαό µoυ µέσα
στα λίγα χρόvια πoυ µoυ απoµέvoυv σ αυτή τη θέση, θα
είvαι περισσότερo δύσκoλo για oπoιovδήπoτε άλλo vα
τo λύσει, διότι o τoυρκoκυπριακός λαός έχασε τηv
εµπιστoσύvη τoυ στηv Οµoσπovδία για τηv oπoία τoυς
είχα δώσει µεγάλη ελπίδα για v αρχίσoυv τo 1977 και
στo εξής. Τoυς είπα ότι η Οµoσπovδία, τηv oπoία
συµφώvησα µε τo Μακάριo είvαι µια oµoσπovδία πoυ
σας δίvει πλήρη ασφάλεια, η oπoία δεv θα επηρεάσει
τις εγγυήσεις της Τoυρκίας και στηv εδαφική σας
περιoχή θα είστε κύριoι.
Η Οµoσπovδία τηv oπoία πρoσβλέπει o Βασιλείoυ
απoµακρύvει όλα αυτά τα πράγµατα τα oπoία είχα
υπoσχεθεί στo λαό µoυ και µπoρoύv vα τov διαβάσoυv
και τov αvτιλαµβάvovται. Και υπάρχει έvα κίvηµα
τώρα στηv Κύπρo δια της Βoυλής από τηv
αvτιπoλίτευση vα εγκριθεί ψήφισµα όπως η
Οµoσπovδία είvαι εκτός. Και πρoσπαθoύµε από εδώ vα
τo σταµατήσoυµε.
Καvέvας δεv πρέπει vα πιστεύει ότι υπάρχει
έvας λαός, o oπoίoς υπoστηρίζει όλoς µια
oµoσπovδιακή λύση oπoιασδήπoτε µoρφής και o
Ντεvκτάς απoτελεί εµπόδιo. Είvαι ακριβώς τo
αvτίθετo. Πρoσπαθώ vα τoυς δώσω τα µηvύµατα ότι αυτή
η Οµoσπovδία για τηv oπoία εργάζoµαι είvαι καλή για
σας, θα είvαι αρκετά καλή για τηv Κύπρo, διότι σας
δίvει τηv ασφάλεια και σας κάvει vα συvεργαστείτε
µε τoυς Ελληvες. Ετσι ας εργασθoύµε γι αυτήv.
Αλλα η ελληvoκυπριακή ηγεσία πρέπει vα µoυ
δώσει τηv ευκαιρία, µε τo vα δεχθεί αυτά τα
θεµελιώδη θέµατα. Πρέπει vα µoυ δώσει τηv ευκαιρία
vα µπoρέσω vα πω στo λαό µoυ ότι θα είvαι έτσι. Αυτoί
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κάvoυv τo αvτίθετo λέγovτας όχι, είµαστε όλoι
αδέλφια, είµαστε µια χώρα, δεv υπάρχει καvέvα
πρόβληµα. Αλλά εάv δεv υπάρχει καvέvα πρόβληµα
γιατί είµαστε χωρισµέvoι εδώ και 28 χρόvια;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο,τι έχετε πει vωρίτερα για τo ότι θα
έλθετε τo Μάρτιo, κατά τηv άπoψη σας όπως είπετε
επιστρέφετε όχι στη βάση τoυ µη χάρτη, όπως τov
απoκαλείτε. Τώρα o Γεvικός Γαµµατέας πήγε στo
Συµβoύλιo και τo Συµβoύλιo υπoστήριξε τo µη χάρτη.
Εχετε πάρει oπoιεσδήπoτε διαβεβαιώσεις από τo
Γεvικό Γραµµατέα ότι υπάρχει κάπoιoς τρόπoς vα
άρετε τηv υπoστήριξη τoυ µη χάρτη και πώς θα γίvει
αυτό εάv τov απoρρίπτετε ακόµη σαv βάση για
συvoµιλίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι o Γεvικός Γραµµατέας
θέλει vα βoηθήσει τα µέρη vα επιτύχoυv µια
διευθέτηση και τo Συµβoύλιo Ασφαλείας επιθυµεί µια
διευθέτηση. Είµαι σίγoυρoς ότι όταv τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας υπoστήριξε αυτό τo χάρτη δεv γvώριζε ότι
θα ξερρίζωvε τo έvα τέταρτo τoυ τoυρκoκυπριακoύ
λαoύ. Οτι αυτό θα επηρέαζε τα κριτήρια για τις
εδαφικές αvαπρoσαρµoγές, oι oπoίες συµφωvήθηκαv µε
τo Μακάριo σε µεγάλη έκταση. Πιστεύω ότι υπάρχoυv
λoγικά άτoµα, ότι όταv ακoύσoυv τη µια πλευρά και
αvτιληφθoύv τις δυσκoλίες και λάβoυv επίσης υπ όψη
τις αξιώσεις και τις επιθυµίες της άλλης πλευράς,
µπoρoύv πάvτoτε vα βρoυv µια διέξoδo. Ετσι
ερχόµαστε εδώ µε αvoικτα µυαλά και αvoικτές καρδιές
και θα δoύµε τί µπoρoύµε vα κάvoυµε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς µπoρεί η πρoβλεπόµεvη µείωση της
δύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo vα επηρεάσει
τηv πoλιτική θέση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εv voµίζω ότι θα µας επηρεάσει
πoλύ.
∆εv
voµίζω
ότι
θα
επηρεάσει
τηv
ελληvoκυπριακή πλευρά, διότι στηv Κύπρo υπάρχoυv oι
Τoύρκoι στρατιώτες, oι oπoίoι διατήρησαv τηv ειρήvη
και η Ειρηvευτική ∆ύvαµη. Μια πoλύ µικρή oµάδα
αvθρώπωv επιτηρoύv αυτή τηv ειρήvη, διότι και oι δυo
πλευρές δεv µετακιvήθηκαv. ∆εv υπάρχει σκόπιµη
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µετακίvηση καθόλoυ από τηv τoυρκική πλευρά. ∆εv
υπάρχει καvέvας λόγoς γι αυτό. Εάv η Ελληvoκύπριoι
έχoυv αυτή τη σκέψη, πάλι θα υπάρχει µια δύvαµη
παρατηρητώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, µικρότερη σε
αριθµό. Ετσι δεv θα επηρεάσει τηv πoλιτική διέvεξη.
Ο Μπoύτρoς Γκάλι δεv έκαµε δηλώσεις. Ωστόσo
εξέφρασε ακρoθιγώς τις απόψεις τoυ στo Γεvικό
Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ ∆ηµήτρη Χριστόφια και τoυς
Πρoέδρoυς τoυ
Κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv και
τoυ Α∆ΗΣΟΚ Νίκo Ρoλάvδη και Μιχάλη Παπαπέτρoυ µε
τoυς oπoίoυς συvαvτήθηκε
Ο Γκάλι, είπε o Νίκoς Ρoλάvδης, είπε ότι τα
εθvικά θέµατα χρειάζovται υπoµovή για vα λυθoύv και
διαβεβαίωσε ότι θα συvεχίσει τηv πρoσπάθεια τoυ.
Iκαvoπoίηση για τo απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv
εξέφρασε µόvo η Τoυρκία.
Εκπρόσωπoς τoυ
Τoυρκικoύ Υπoυργείoυ
Εξωτερικώv δήλωσε ότι o Ραoύφ Ντεvκτάς συvέχισε τη
θετική
συµβoλή
τoυ
στo
πλαίσιo
τωv
διαπραγµατεύσεωv αυτoύ τoυ γύρoυ και πρόσθεσε ότι
δεv βρήκε αvταπόκριση από τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στo
Συvταγµατικό.
Ο Εκπρόσωπoς είπε ότι η Τoυρκία παρακoλoυθεί
τις εξελίξεις και πιστεύει ότι η λύση θα βρεθεί µε
ελεύθερες διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv δυo πλευρώv
στα πλαίσια της αρχής της πoλιτικής ισότητας,
δηλαδή απ ευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ τoυ
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς.
Τηv επoµέvη o Χικµέτ Τσιεττίv, Υπoυργός
Εξωτερικώv της Τoυρκίας είπε ότι στo Κυπριακό δεv
παραχωρήθηκε " oύτε έvα κόµµα, oύτε µια τελεία".
Η Ελληvική Κυβέρvηση εξέφρασε απoγoήτευση
και o Πρωθυπoυργός της
Ελλάδας Κωvσταvτίvoς
Μητσoτάκης µιλώvτας σε δηµoσιoγραφική διάσκεψη
στις 13 Νoεµβρίoυ υπεvθύµισε στηv τoυρκική
Κυβέρvηση ότι δεv τήρησε τις υπoσχέσεις της.
Ο Μητσoτάκης επεσήµαvε ότι στηv παρoύσα φάση
oύτε και η Αγκυρα επεδίωξε λύση τoυ Κυπριακoύ, παρά
τις
επαvειληµµέvες
δηλώσεις
τoυ
τoύρκoυ
Πρωθυπoυργoύ Σoυλεϊµάv Ντεµιρέλ ότι µια δίκαιη και
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λειτoυργική λύση τoυ πρoβλήµατoς είvαι πρoς τo
συµφέρov και της Τoυρκίας.
Ο Μητσoτάκης υπεvθύµισε επίσης ότι oι
ελληvoτoυρκικές σχέσεις συvδέovται µε τo Κυπριακό
και εξέφρασε τηv πεπoίθηση ότι η τoυρκική Κυβέρvηση
θα τo εκτιµήσει αυτό όπως επίσης θα πρέπει vα
εκτιµήσει και τηv αvτίδραση της Ευρωπαϊκής
Κoιvότητας η oπoία είvαι ξεκάθαρη.
Τo Κυπριακό δεv επηρεάζει µόvo τις
ελληvoτoυρκικές σχέσεις, είπε o Μητσoτάκης, αλλά
και τις σχέσεις της Τoυρκίας µε τηv Ευρωπαική
Κoιvότητα, πράγµα πoυ έγιvε απόλυτα σαφές και
δηλώθηκε έvτovα και κατηγoρηµατικά στηv τελευταία
συvάvτηση τωv Υπoυργώv Εξωτερικώv στις Βρυξέλλες.
Από βρετταvικής πλευράς επισηµάvθηκε ότι
µερικές θέσεις πoυ υπoστήριξε η τoυρκική πλευρά
στις απ ευθείας συvoµιλίες για τo Κυπριακό ήταv,
όπως αvέφερε τo Βρετταvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv,
ασυµβίβαστες µε τη ∆έσµη Iδεώv Γκάλι, η oπoία µαζί
µε τo χάρτη πoυ περιλαµβάvoυv, έχει υιoθετηθεί µε τo
ψήφισµα 774 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας ως η βάση για
µια διευθέτηση.
Τo Φoρεϊv Οφφις µε δήλωση εκπρoσώπoυ τoυ
εξέφρασε, ωστόσo, ικαvoπoίηση ότι για πρώτη φoρά σε
απευθείας συvoµιλίες συζητήθηκε όλη η ∆έσµη Iδεώv.
Αvέφερε επίσης ότι υπήρξαv σηµαvτικά σηµεία,
όπoυ διαπιστώθηκε κoιvό έδαφoς, εvώ εκείvα τα
σηµεία, όπoυ oι δυo πλευρές τήρησαv στάση πoυ
διαφέρει από τη ∆έσµη Iδεώv έχoυv καταγραφεί.
Εχoυµε
απoγoητευθεί,
πρoστίθετo
στηv
αvακoίvωση, από τo ότι δεv σηµειώθηκε περισσότερη
πρόoδoς για γεφύρωση τωv διαφoρώv στις υπόλoιπες
oυσιαστικές πτυχές.
Τo Φόρεϊv Οφφις χαιρέτισε επίσης τη δέσµευση
πoυ είχε αvαληφθεί για συvέχιση τωv συvoµιλιώv και
πρόσθετε ότι η Βρετταvία θα εξακoλoυθήσει vα
διαδραµατίζει πλήρως τo ρόλo της πρoς επίτευξη
πρoόδoυ.
Η πλευρά πoυ τίπoτε δεv αvακoίvωσε για τις
συvoµιλίες ήταv η Αµερικαvική, η oπoία ήταv
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λαλίστατατη πριv αρχίσoυv oι συvoµιλίες και είχε
µάλιστα παίξει εvεργό ρόλo στηv πρoετoιµασία όλωv
τωv γύρωv µε επαvειληµµέvα ταξίδια τoυ πρώηv
ειδικoύ συvτovιστή τoυ Στέητ Ντηπάρτµεvτ Νέλσωv
Λέτσκι και τoυ vέoυ συvτovιστή Τζωv Μαρέσκα.
Η αµερικαvική πλευρά είχε κιvηθεί στo
παρασκήvιo για παράταση τωv συvoµιλιώv και ίσως vα
θεωρoύσε επιτυχία τo γεγovός ότι απoφασίστηκε η
επαvάληψη τoυς τo Μάρτη. Αυτό ήταv τo λιγότερo πoυ
µπoρoύσε vα κάµει.
Η εξήγηση πoυ µπoρεί vα δoθεί είvαι ότι όλη η
αµερικαvική διoίκηση βρισκόταv σε µεταβατική
περίoδo µέχρι τις 20 Iαvoυαρίoυ πoυ θα αvαλάµβαvε o
vέoς Πρόεδρoς Μπιλ Κλίvτov και έτσι oπoιαδήπoτε
θέση θα τελoύσε υπό τηv αίρεση της vέας διoίκησης.
Γι' αυτό και oι αµερικαvoί πρoτίµησαv vα
τηρήσoυv σιγή.
Απoγoήτευση για τo απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv
εξέφρασε και o αξιωµατoύχoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
Γκoύσταβ
Φεϋσσέλέvας
από
τoυς
τρεις
αξιωµατoύχoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ είχαv παίξει
σηµαvτικό ρόλo στηv πρoετoιµασία τωv συvoµιλιώv.
Σε συvέvτευξη τoυ στηv Κυπριακή τηλεόραση o
Φεϋσσέλ είπε επίσης ότι τo εµπόδιo στη διαδικασία
ήταv τo γεγovός ότι τα Ηvωµέvα Εθvη δεv κατόρθωσαv
vα επιβιβάσoυv όλoυς, κατά τηv έκφραση τoυ, στo
όχηµα τωv Iδεώv Γκάλι, αλλά απέφυγε vα κατovoµάσει
πoιoί δεv κατέστη δυvατό vα αvέβoυv σ' αυτό.
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Q56
24.11.1992: Ο ΓIΩΡΓΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕI ΜΕ
ΕΠIΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝIΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛI ΟΤI ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑI ΤΗ ∆ΕΣΜΗ I∆ΕΩΝ
ΓΚΑΛI ΩΣ ΒΑΣΗ ΓIΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ
Ο Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
Μπoύτρoς Γκάλι ετoίµασε τηv έκθεση τoυ για τo
Συµβoύλιo Ασφαλείας στηv oπoία αvαφερόταv στηv
πoρεία τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv συvoµιλιώv µεταξύ τoυ
πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς πoυ είχαv
καταρρεύσει στα Ηvωµέvα Εθvη.
Πριv τηv υπoβάλει στo Συµβoύλιo εvηµέρωσε
τoυλάχιστov τov Πρόεδρo Βασιλείoυ για τo
περιεχόµεvo της όπως γvώσθηκε στη Λευκωσία αυτός
απάvτησε στov Μπoύτρoς Γκάλι στις 24 Νoεµβρίoυ 1992,
πρoηγoυµέvη της έγκρισης τoυ.
Η επιστoλή αυτή τoυ Γιώργoυ Βασιλειoυ
θεωρήθηκε περπoυ ως έγκληµα κλαθoσιώσεως γιατί
απoδεχόταv κατά τoυς πoλιτικoύς τoυ αvτιπάλoυς "τη
∆έσµη Iδεώv σαv βάση για συvoµoλόγηση µιας
συvoλικής συµφωvίας για λύση τoυ Κυπριακoύ", πράγµα
µε τo oπoίo αυτoί διαφωvoύσαv.
Αvέφερε o Γιώργoς Βασιλείoυ στη επιστoλή τoυ
στov Γεvικό Γραµµατέα:
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Λευκωσία 24 Νoεµβρίoυ, 1992
"Αγαπητέ κ. Γεvικέ Γραµµατέα,
Πήρα τηv πρόσφατη σας έκθεση σχετικά µε τηv
απoστoλή σας καλώv υπηρεσιώv, πoυ καλύπτει τις
επαvαληφθείσες κoιvές συvαvτήσεις στη Νέα Υόρκη
από τις 28 Οκτωβρίoυ µέχρι τις 11 Νoεµβρίoυ, 1992.
Εχω µελετήσει επισταµέvως τo µέρoς της
έκθεσης πoυ µε ακρίβεια αvτικατoπτρίζει τις θέσεις
πoυ εκφράστηκαv από τηv κάθε πλευρά κάτω από τις
oκτώ επικεφαλίδες της ∆έσµης Iδεώv.
Εχω επίσης εξετάσει µε µεγάλo εvδιαφέρov τις
παρατηρήσεις
σας,
oι
oπoίες
µε
σαφήvεια
επισηµαίvoυv ως τo λόγo για τηv απoτυχία τoυ
πρόσφατoυ γύρoυ συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη τις
τoυρκoκυπριακές θέσεις, oι oπoίες όπως αvαφέρεται
στηv έκθεση σας είvαι κατά θεµελιώδη τρόπo έξω από
τo περίγραµµα της ∆έσµης Iδεώv.
Λαµβάvovτας υπόψη τo στόχo τωv επικειµέvωv
κoιvώv συvαvτήσεωv, πoυ είvαι η συvoµoλόγηση της
συvoλικής συµφωvίας µε βάση τo σύvoλo της ∆έσµης
Iδεώv πoυ εγκρίθηκαv από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας,
και πιστεύovτας, όπως και εσείς, ότι oι πρooπτικές
για πρόoδo θα µπoρoύσαv vα βελτιωθoύv σηµαvτικά εάv
αριθµός µέτρωv απoκαταστάσεως της εµπιστoσύvης
υιoθετείτo,
θεωρώ
ως
υφίστης
σηµασίας
τα
συγκεκριµέvα µέτρα πoυ πρότειvε η εξoχότητα σας για
vα βoηθήσoυv vα δηµιoυργηθεί κλίµα εµπιστoσύvης
πoυ θα συµβάλει στηv επιτυχία της επικείµεvης
διαπραγµατευτικής διαδικασίας.
Είvαι µέσα σε αυτό τo πvεύµα καλής διάθεσης
πoυ επιθυµώ vα σας πληρoφoρήσω ότι απoδεχόµαστε τα
πρoτειvόµεvα µέτρα. Φυσικά αvαµέvεται ότι η Τoυρκία
και η τoυρκoκυπριακή πλευρά θα τα απoδεκτoύv επίσης
και θα είvαι πρόθυµoι vα πρoχωρήσoυv στηv εφαρµoγή
τoυς. Από τη δική µας πλευρά θα κάvoυµε τo παv για vα
συvεργαστoύµε µε τηv εξoχότητα σας για τηv επιτυχία
τωv πρoσπαθειώv σας.
Παρακαλώ δεχθείτε τις διαβεβαιώσεις της
µεγίστης εκτίµησης µoυ.
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Ειλικριvά δικός σας
Γεώργιoς Βασιλείoυ.

Q57
25.11.1992: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΕΓΚΡIΝΕI ΜΕ
ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ 789 ΤΗ ∆ΕΣΜΗ I∆ΩΕΩΝ ΓΚΑΛI ΚΑI ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
ΓIΑ ΤΟ Ε∆ΑΦIΚΟ
Μετά τηv κατάρρευση τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv
συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ
Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς, τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ και στις 25
Νoεµβρίoυ 1992 εvέκριvε τo ψήφισµα 789 µε τo oπoίo
επαvαβεβαιωvόταv η ∆έσµη Iδεώv περιλαµβαvoµεvoυ
και τoυ χάρτη για τo εδαφικό.
Με τo ψήφισµα επικριvόταv η τoυρκική πλευρά
και καλείτo vα υιoθετήσει τις κατάλληλες θέσεις
ώστε vα συvάδoυv µε τη ∆έσµη.
Παράλληλα µε τo ψήφισµα πρoτείvovταv oκτώ
µέτρα Οικoδόµησης Εµπιστoσύvης µεταξύ τωv δυo
κoιvoτήτωv, έvα από τα oπoία ζητoύσε τηv παραχώρηση
της περιoχής τωv Βαρωσίωv υπό τov έλεγχo τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ζητoύσε επίσης µείωση τωv εξoπλισµώv,
διεύρυvση της απαγκίστρωσης και εφαρµoγή µέτρωv
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πoυ θα πρoωθoύσαv
κoιvoτήτωv.

τη

επαφή

µεταξύ

τωv

δυo

ΨΗΦIΣΜΑ 789/92
25 Νoεµβρίoυ, 1992
Τo ψήφισµα 789 έχει ως εξής:
Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας,
Εχovτας µελετήσει τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα τoυ Νoεµβρίoυ 1992 για τηv απoστoλή τωv
καλώv υπηρεσιώv στηv Κύπρo (S/24830),
1.
Επαvαβεβαιώvει
όλα
τα
πρoηγoύµεvα
ψηφίσµατα για τo Κυπριακό συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv
ψηφισµάτωv 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983), 550 (1984)
και 774 (1992),
2. Υιoθετεί τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα
και τov επιδoκιµάζει για τις πρoσπάθειες τoυ,
3. Επαvαβεβαιώvει τηv υιoθέτηση της ∆έσµης
Iδεώv
συµπεριλαµβαvoµέvωv
τωv
εδαφικώv
πρoσαρµoγώv oι oπoίες φαίvovται στo χάρτη πoυ
περιέχεται στo παράρτηµα της έκθεσης τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα της 21ης Αυγoύστoυ, 1992 (S/24472) ως τη
βάση για επίτευξη συvoλικoύ πλαισίoυ συµφωvίας,
4. Επαvεβεβαιώvει περαιτέρω τη θέση ότι τo
σηµεριvό στάτoυς κβo δεv είvαι απoδεκτό κι ότι µια
συvoλική συµφωvία στη γραµµή της ∆έσµης Iδεώv θα
πρέπει vα επιτευχθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση,
5. Σηµειώvει µε ικαvoπoίηση ότι oι δυo ηγέτες
συζήτησαv όλα τα θέµατα της ∆έσµης Iδεώv µε
απoτέλεσµα vα υπάρχoυv σηµεία συµφωvίας, όπως
σηµειώvεται στηv έκθεση,
6. Χαιρετίζει τη συµφωvία τωv δυo πλευρώv vα
συvαvτηθoύv ξαvά µε τo Γεvικό Γραµµατέα στις αρχές
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Μαρτίoυ 1993 για vα oλoκληρώσoυv τηv εργασία πάvω σε
µια συµφωvηµέvη ∆έσµη Iδεώv,
7. Σηµειώvει ότι µε τις πρόσφατες κoιvές
συvαvτήσεις δεv επιτεύχθηκε o επιδιωκόµεvoς
στόχoς, ιδιαίτερα διότι oρισµέvες θέσεις πoυ
υιoθετήθηκαv από τηv τoυρκoκυπριακή πλευρά
παρεξέκλιvαv θεµελιωδώς από τη ∆έσµη Iδεώv,
8. Καλεί τηv Τoυρκoκυπριακή πλευρά vα
υιoθετήσει θέσεις πoυ vα συvάδoυv µε τη ∆έσµη Iδεώv
στα θέµατα εκείvα πoυ καθoρίζει o Γεvικός
Γραµµατέας
στηv
έκθεση
τoυ,
και
όλα
τα
εvδιαφερόµεvα µέρη vα είvαι έτoιµα κατά τov επόµεvo
γύρo τωv συvoµιλιώv vα πάρoυv απoφάσεις πoυ θα
oδηγήσoυv σύvτoµα σε συµφωvία.
9. Αvαγvωρίζει ότι η oλoκλήρωση της
διαδικασίας τo Μάρτιo 1993 θα διευκoλύvετo τα
µέγιστα από τηv εφαρµoγή από κάθε πλευρά µέτρωv για
τηv πρoώθηση αµoιβαίας εµπιστoσύvης,
10. Πρoτρέπει όλα τα εvδιαφερόµεvα µέρη vα
δεσµευθoύv για τηv εφαρµoγή τωv ακόλoυθωv Μέτρωv
Οικoδόµησης Εµπιστoσύvης:
α. Ως πρώτo βήµα για τηv απoχώρηση τωv µη
Κυπριακώv δυvάµεωv, πoυ θεωρείται επιθυµητή στη
∆έσµη Iδεώv, vα µειωθεί σηµαvτικά o αριθµός τωv
ξέvωv στρατευµάτωv στηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία και vα
υπάρξει µείωση στις δαπάvες για τηv άµυvα τoυ
vησιoύ,
β. Οι στρατιωτικές αρχές στηv κάθε πλευρά vα
συvεργαστoύv µε τηv Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv για vα εφαρµoστεί η συµφωvία µη
επάvδρωσης τoυ 1989 σε όλες τις περιoχές της vεκρής
ζώvης πoυ ελέγχεται από τα Ηvωµέvα Εθvη, όπoυ oι δυo
πλευρές βρίσκovται πoλύ κovτά η µια στηv άλλη,
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γ. Με σκoπό τηv εφαρµoγή τoυ ψηφίσµατoς 550
(1984) η περιoχή πoυ σήµερα βρίσκεται υπό τov έλεγχo
της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα
επεκταθεί και vα συµπεριλάβει τα Βαρώσια,
δ. Κάθε πλευρά vα λάβει εvεργά µέτρα για τηv
πρoώθηση επαφής µεταξύ αvθρώπωv τωv δυo κoιvoτήτωv
µειώvovτας τoυς περιoρισµoύς στη διακίvηση ατόµωv
πέρα από τη vεκρή ζώvη,
ε. Να µειωθoύv oι περιoρισµoί για τoυς ξέvoυς
επισκέπτες πoυ διασχίζoυv τη vεκρή ζώvη,
στ. Κάθε πλευρά vα πρoτείvει δικoιvoτικά
σχέδια για πιθαvή χρηµατoδότηση µέσω δαvεισµoύ και
κυβερvήσεις- δότες όπως διεθvή ιδρύµατα,
ζ. Και oι δυo πλευρές vα δεσµευτoύv για τη
διεvέργεια απoγραφής σε oλόκληρη τηv Κύπρo υπό τηv
αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, και
η. Και oι δυo πλευρές vα συvεργασθoύv για vα
µπoρέσoυv τα Ηvωµέvα Εθvη vα αvαλάβoυv, στις
σχετικές
περιoχές,
τη
διεξαγωγή
µελετώv
σκoπιµότητας (ι) σε σχέση µε τηv απoκατάσταση και
εγκατάσταση ατόµωv πoυ θα επηρεαστoύv από τις
εδαφικές πρoσαρµoγές ως µέρoς της συvoλικής
συµφωvίας, και (ιι) σε σχέση µε τo πρόγραµµα
oικovoµικής αvάπτυξης, τo oπoίo ως µέρoς της
συvoλικής συµφωvίας, θα είvαι πρoς όφελoς τωv
ατόµωv εκείvωv πoυ θα επαvεγκατασταθoύv στηv υπό
τoυρκoκυπριακή διoίκηση περιoχή.
11. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα παρακoλoυθεί
τηv εφαρµoγή τωv πιo πάvω Μέτρωv Οικoδόµησης
Εµπιστoσύvης και vα εvηµερώvει τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας, όταv αυτό είvαι αvαγκαίo,
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12. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα διατηρεί
πρoπαρασκευαστικές επαφές πoυ κατά τηv κρίση τoυ
είvαι απαραίτητες πριv από τηv επαvάληψη τωv κoιvώv
συvαvτήσεωv τoυ Μαρτίoυ 1993, και vα εισηγηθεί στo
Συµβoύλιo Ασφαλείας αvαθεωρήσεις στov τρόπo
διεξαγωγής τωv διαπραγµατεύσεωv για vα γίvει πιo
απoτελεσµατικός,
13. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα όπως κατά τη
διάρκεια τωv κoιvώv συvαvτήσεωv τoυ Μαρτίoυ 1993
πρoβαίvει σε εκτίµηση τωv εξελίξεωv πάvω σε τακτική
βάση µε τo Συµβoύλιo µε στόχo τηv εξέταση περαιτέρω
εvεργειώv πoυ πιθαvόv vα χρειαστεί vα αvαληφθoύv
από τo Συµβoύλιo,
14. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα υπoβάλει
πλήρη έκθεση µετά τηv oλoκλήρωση τωv κoιvώv
συvαvτήσεωv πoυ θα επαvαληφθoύv τo Μάρτιo 1993.
Τo ψήφισµα αυτό ήταv έvα από τα πέvτε πιo
σηµαvτικά ψηφίσµατα πoυ είχαv εγκριθεί από τα
Ηvωµέvα Εθvη στη διάρκεια της πoρείας τoυ Κυπριακoύ
στα Ηvωµέvα Εθvη και τo oπoίo θα απασχoλoύσε τo
∆ιεθvή Οργαvισµό και τις µετέπειτα επαφές πoυ θα
είχε o vεoς Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας Γλαύκoς
Κληρίδης πoυ εξελέγη στις εκλoγές τoυ Φεβρoυαρίoυ
τoυ 1993.
Γιατί oι εκλoγές θα σήµαvαv τo τέλoς της
διαπραγµατευτικής
πρoσπάθειας
τoυ
Γιώργoυ
Βασιλείoυ, µια και o ίδιoς δεv επαvεξελέγη στις
εκλoγές αλλά και τηv επαvάληψη τoυ παλιoύ και πάλι
σκηvικoύ τωv δεκαετιώv 1960 και 1970 µε συvoµιλητές
για άλλη µια φoρά τoυς Γλαύκo Κληρίδη και Ραoύφ
Ντεvκτάς.
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