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5.1.1993: Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΖIΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΝIΖΕI ΟΤI ΣΥΜΦΩΝΕI
ΠΩΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΣΥΝEΧIΣΘΕI ΤΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΚΒΟ ΚΑI ΟΤI
ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΕΠIΤΕΥΧΘΕI ΜIΑ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ∆ΕΣΜΗ
I∆ΕΩΝ ΓΚΑΛI
Στo διάστηµα µετά τo vαυάγιo τωv συvoµιλιώv
µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ
Ντεvκτάς και εvώ η Κύπρoς βρισκόταv σε περίoδo
πρoεδρικώv εκλoγώv o αµερικαvός Πρόεδρoς Τζιoρτζ
Μπoυς, σε έκθεση τoυ στo Κoγκρέσo αvέφερε ότι
συµφσωvoύσε µε τηv πρόvoια τoυ Ψηφίσµατoς τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 789 ότι υφιστάµεvo καθεστώς
στηv Κύπρo δεv είvαι απoδεκτό.
Αvέφερε ακόµα ότι µια πλήρης συµφωvία σύµφωvα
µε τη " ∆έσµη Iδεώv" θα πρέπει vα επιτευχθεί χωρίς
καθυστέρηση.
Αvέφερε στηv έκθεση τoυ o Πρόεδρoς Μπoυς:
ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΥΣ
(Μετάφραση)
ΛΕΥΚΟΣ ΟIΚΟΣ
Γραφείo Γραµµατείας Τύπoυ
5 Iαvoυαρίoυ, 1993
ΚΕIΜΕΝΟ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑI ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ
ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Βoυλής,
Κύριε Πρόεδρε
"Σύµφωvα µε τo ∆ηµόσιo Νόµo 95-384 (22 U.S.C.
2373 (a), σας υπoβάλλω αυτή τη διµηvιαία έκθεση για
τηv πρόoδo σε µια διυθέτηση τoυ Κυπριακoύ
πρoβλήµατoς µε διαπραγµατεύσεις. Αυτή η έκθεση
καλύπτει τoυς µήvες Σεπτέµβριo και Οκτώβριo και,
για σκoπoύς συvέχειας και συµπλήρωσης, τις πρώτες
12 ηµέρες τoυ Νoεµβρίoυ 1992. Επίσης, στηv έκθεση
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περιλαµβάvovται η έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα για
τo γύρo τωv συvoµιλιώv τoυ Σεπτεµβρίoυ και
Νoεµβρίoυ και τo ψήφισµα 789 τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας, τo oπoίo υιoθέτησε τηv έκθεση, πoυ έχoυv
εκδoθεί στα µέσα τoυ Νoεµβρίoυ τoυ 1992.
Η περισσότερη από τηv αvαφερόµεvη περίoδo τoυ
Σεπτεµβρίoυ και Οκτωβρίoυ χρησιµoπoιήθηκε για τηv
πρoετoιµασία της επαvάληψης τωv διαπραγµατεύσεωv
για τo Κυπριακό πoυ πρoωθoύvται (sponsored) από τα
Ηvωµέvα Εθvη πoυ είχαv πρoγαµµατισθεί για τις 26
Οκτωβρίoυ. Στη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης
εβδoµάδας τoυ Σεπτεµβρίoυ, o πρέσβης Νέλσωv Λέτσκι
πραγµατoπoίησε τo τρίτo ταξίδι τoυ στηv Κύπρo, τηv
Ελλάδα και τηv Τoυρκία πριv αφυπηρετήσει στις 30
Σεπτεµβρίoυ και τηv παράδoση της θέσης τoυ ως
ειδικoύ συvτovιστή για τo Κυπριακό στov πρέσβη Τζωv
Μαρέσκα.
Στη διάρκεια της επίσκεψης τoυ στηv περιoχή o
πρέσβης Λέτσκι συζήτησε τo καθεστώς και τo µέλλov
τωv διαπραγµατεύσεωv µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ της
Κύπρoυ, τov τoυρκoκύριo ηγέτη Ραoύφ Ντεvκτάς, τov
Πρωθυπoυργό Ντεµιρέλ της Τoυρκίας και τov
Πρωθυπoυργό Μητσoτάκη της Ελλάδας.
Στη διάρκεια της τρίτης εβδoµάδας τoυ
Σεπτεµβρίoυ, πρώτη εβδoµάδα της Γεvικής Συvέλευσης
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv τoυ 1992, o τότε εκτελώv
καθήκovτα
Υπoυργoύ
Εξωτερικώv
Λώρεvς
Ηγκoλµπεργκερ συvαvτήθηκε στη Νέα Υόρκη µε τov
Πρόεδρo Βασιλείoυ, τov Ελληvα Υπoυργό Εξωτερικώv
Παπακωvσταvτίvoυ,
και
τov
Τoύρκo
Υπoυργό
Εξωτερικώv Τσιετίv.
Ο πρέσβης Λέτσκι συvoδευόµεvoς από τo διάδoχo
τoυ, Πρέσβη Τζωv Μαρέσκα, είχε επιπρόσθετες
συvαvτήσεις µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ, τoυς
Υπoυργoύς Εξωτερικώv Παπακωvσταvτίvoυ και Τσιετίv
και αvτιπρoσώπoυς της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας.
Ο πρέσβης Μαρέσκα ταξίδευσε στηv Κύπρo, τηv
Ελλάδα και τηv Τoυρκία στη διάρκεια της δεύτερης
και τρίτης εβδoµάδας τoυ Οκτωβρίoυ για περισσότερη
πρoπαρασκευαστική εργασία για τις συvoµιλίες στη
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Νέα
Υόρκη
πoυ
ήσαv
πρoγραµµατισµέvες
vα
επαvαρχίσoυv στις 26 Οκτωβρίoυ. Στη διάρκεια της
ίδιας περιόδoυ oι αvτιπρόσωπoι τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ταξίδευσαv στηv Κύπρo,
τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία για πρoετoιµασία τωv
συvoµιλιώv.
Οι απ' ευθείας συvαvτήσεις µεταξύ τoυ
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ κ. Ντεvκτάς υπό τηv
πρoεδρία τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα επαvαλήφθηκαv στις
28 Οκτωβρίoυ στη Νέα Υόρκη µε καθυστέρηση δύo
ηµερώv πoυ oφειλόταv σε πρoβλήµατα πoυ σχετίζovται
µε τov τρόπo πoυ oι τίτλoι τωv δύo ηγετώv
καταχωρήθηκαv
στηv
ηµερήσια
διάταξη
της
Γραµµατείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Μεταξύ τις 28ης
Οκτωβρίoυ και της 11ης Νoεµβρίoυ έγιvαv 10 κoιvές
συvαvτήσεις, στη διάρκεια τωv oπoίωv o Γεvικός
Γραµµατέας κατέγραψε λεπτoµερώς τις θέσεις τωv δυo
πλευρώv πάvω στη" ∆έσµη Iδεώv" τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
για έvα περίγραµµα διευθέτησης τoυ Κυπριακoύ.
(Αvτίγραφo της ∆έσµης Iδεώv εvσωµατώvεται στηv
έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα στις 21 Αυγoύστoυ,
1992, η oπoία έχει περιληφθεί στηv τελευταία µoυ
επιστoλή πάvω στo θέµα).
Εχovτας σηµειώσει τις θέσεις τωv µερώv, o
Γεvικός Γραµµατέας πρoετoίµασε έvα "µη έγγραφo" στo
oπoίo καθoρίζovται τα oυσιώδη στoιχεία τωv θέσεωv
τωv δύo πλευρώv, µαζί µε τα σχετικά τµήµατα της
"∆έσµης Iδεώv"και τα ψηφίµατα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Και oι δυo πλευρές επιβεβαίωσαv ότι oι αvτίστoιχες
θέσεις τoυς αvτικατoπτρίζovταv oρθά στo "µη
έγγραφo"(non-paper) τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα.
Η έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα στo Συµβoύλιo
Ασφαλείας στις 19 Νoεµβρίoυ, 1992, για τις καλές τoυ
υπηρεσίες
στo
Κυπριακό,
πoυ
επισυvάπτεται,
πρoχώρησε σε µερικές λεπτoµέρειες πάvω στις θέσεις
τωv δυo πλευρώv, και σηµείωσε ότι σε µερικές
περιoχές η τoυρκoκυπριακή πλευρά παρεκκλίvει από
τη " ∆έσµη Iδεώv" τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Ο Γεvικός
Γραµµατέας σηµείωσε επίσης, ότι παρ' όλov ότι η
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Ελληvoκυπριακή πλευρά διακήρυξε ότι απoδέχεται τις
πρόvoιες της "∆έσµης Iδεώv", τέτoιες διακηρύξεις
συvoδεύovταv τακτικά από όρoυς. Τόvισε ότι αυτά τα
θέµατα θα πρέπει vα ξεκαθαρίσoυv µε τρόπo πoυ vα µη
παρεκκλίvoυv από τη " ∆έσµη Iδεώv".
Ο Γεvικός Γραµµατέας στηv παράγραφo 59 της
έκθεσης τoυ άφησε vα εvvoηθεί ότι oι εvτατικές
πρoσπάθειες απέτυχαv vα επιτύχoυv µια πλήρη
συµφωvία, και κατέληξε ότι η έλλειψη πoλιτικής
θέλησης πoυ αvέφερε στηv πρoηγoύµεvη έκθεση τoυ
"συvεχίζει vα παρεµπoδίζει τηv κατάληξη σε µια
συµφωvία η oπoία κατά τα άλλα είvαι κovτά".
Σηµείωσε στηv επόµεvη παράγραφo ότι τo
Συµβoύλιo Ασφαλείας ζήτησε στo ψήφισµα τoυ 774 (πoυ
σας υπέβαλα µε τηv τελευταία µoυ επιστoλή) ότι αv
δεv επιτευχθεί µια συµφωvία, o Γεvικός Γραµµατέας
θα πρέπει vα εισηγηθεί υπαλλαηκτική πoρεία δράσης
για επίλυση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. Στις
επόµεvες παραγράφoυς περιγράφovται oι πρoτάσεις
τoυ, στις oπoίες περιλαµβάvεται αριθµός µέτρωv τα
oπoία θα βoηθήσoυv στη δηµιoυργία εvός vέoυ
κλίµατoς εµπιστoσύvης µεταξύ τωv δυo πλευρώv, oι
oπoίες
θα
συµβάλoυv
στηv
επιτυχία
της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Αυτά τα µέτρα
oικoδόµησης
εµπιστoσύvης
αvαφέρovται
στηv
παράγραφo 63 της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα.
Στις 25 Νoεµβρίoυ, τo Συµβoύλιo Ασφαλείας
υιoθέτησε τo ψήφισµα 789 τo oπoίo πρoσυπoγράφει τηv
έκθεση τoυ Γεvκκoύ Γραµµατέα της 19ης Νoεµβρίoυ,
και καλεί τις δυo πλευρές vα δεσµευθoύv στα µέτρα
εµπιστoσύvης
τoυ
Γεvικoύ
Γραµµατέα,
περιλαµαβoµέvης και της έvαρξης στη σηµαvτική
µείωση τωv ξέvωv στρατευµάτωv και τωv δαπαvώv για
τηv άµυvα στη vήσo.
Είµαι ευτυχής vα σηµειώσω ότι πριv τηv
αvαχώρηση τoυς τo Νoέµβριo από τη Νέα Υόρκη τα µέρη
συµφώvησαv vα επαvαλάβoυv τις απ ευθείας
συvoµιλίες τoυς τo Μάρτη τoυ 1993, πoυ θα είvαι µετά
τις πρoεδρικές εκλoγές στη ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ,
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oι oπoίες πρoγραµµατίζovται για τις 7 Φεβρoυαρίoυ,
1993. Θα πρoτιµoύσαµε, βεβαίως, ότι o γύρoς τωv
διαπραγµατεύσεωv τoυ Οκτωβρίoυ- Νoεµβρίoυ vα
πρoχωρoύσε πέραv τoυ σηµείoυ τoυ καθoρισµoύ τωv
θέσεωv και τωv διαφoρώv και vα εισερχόταv στη φάση
της γεφύρωσης τωv διαφoρώv µεταξύ τωv θέσεωv τωv
µερώv και της " ∆έσµης Iδεώv " τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ χάρτη τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα, o oπoίoς παραµέvει η βάση τωv
διαπραγµατεύσωv για µια δίκαιη και µόvιµη λύση η
oπoία θα είvαι πρoς όφελoς όλωv τωv Κυπρίωv.
Συvεχίζω vα πιστεύω και συµφωvώ µε τηv
πρόvoια τoυ Ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας
789 ότι τo παρόv καθεστώς (status quo) δεv είvαι
απoδεκτό. Μια πλήρης συµφωvία σύµφωvα µε τη " ∆έσµη
Iδεώv" θα πρέπει vα επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση.
Καλώ επίσης όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς vα
δεσµευθoύv στηv εφαρµoγή τωv µέτρωv εµπιστoσύvης
πoυ καθoρίζovται στo ψήφισµα 789 και vα έλθoυv στov
επόµεvo γύρo τωv συvoµιλιώv, πρoετoιµασµέvoι vα
πάρoυv τις δύσκoλες απoφάσεις πoυ θα επιτύχoυv µια
ταχεία συµφωvία.
Ειλικριvώς
Τζιoρτζ Μπoυς.
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