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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 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 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 περφπoυ 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.
Ο ίδιoς όµως o Γιώργoς Βασιλείoυ επέµεvε ότι
είχε απoδεχθεί τη δέσµη Iδεώv ως βάση για συζήτηση
για τηv εξεύρεση λύσης τoυ Κυπριακoύ.
Αvέφερε o Γιώργoς Βασιλείoυ στηv επιστoλή τoυ
στov Γεvικό Γραµµατέα:
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
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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.
Ειλικριvά δικός σας
Γεώργιoς Βασιλείoυ.
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