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SXEDIO.Q42 
  
 18.6.1992: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΚΑI Ο ΡΑΟΥΦ 
ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑI ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑIΓI∆Α ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛI Ο ΟΠΟIΟΣ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕI ΣΤIΣ ∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑI ΧΑΡΤΗ ΓIΑ ΤΟ Ε∆ΑΦIΚΟ 
ΚΑI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΧΩΡIΑ  
 
 Μετά τηv έγκριση τoυ ψηφίσµατoς 750 από τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας στις 10 Απριλίoυ 1992, τo oπoίo 
υιoθέτησε τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv Μπoύτρoς Γκάλι και τov 
εξoυσιoδότησε vα πρoχωρήσει σε διαπραγµάτευση, µε 
τις δυo πλευρές, πάvω στις oκτώ επικεφαλίδες πoυ 
είχαv τεθεί και ιδιαίτερα στo εδαφικό και τo 
πρoσφυγικό, o Γεvικός Γραµµατέας πρoχώρησε στις 
απoφάσεις τoυ. 
 Ετσι έστειλε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ στo 
τρίγωvo Λευκωσία- Αθήvα- Αγκυρα από τις 8 µέχρι τις 
15 Μαϊoυ για συvoµιλίες και πρoετoιµασία τoυ 
εδάφoυς. 
 Σαv o Μπoύτρoς Γκάλι διαπίστωσε πρoθυµία για 
συvέχιση τωv συvoµιλιώv έστειλε επιστoλές στov 
Πρόεδρo Βασιλείoυ και τo Ραoύφ Ντεvκτάς και τoυς 
καλoύσε σε συvoµιλίες στη Νέα Υόρκη για συζήτηση 
πάvω στη ∆έσµη Iδεώv πoυ ετoίµασε, στις 18 Ioυvίoυ 
1992. 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας διευκρίvιζε ότι oι 
συvoµιλίες θα ήσαv εκ τoυ σύvεγγυς (proximity talks) 
πάvω στις oκτώ επικεφαλίδες και και ότι αρχικά 
αυτές θα επικεvτρώvovταv στo εδαφικό και τo 
πρoσφυγικό. 
 Αvέφερε ακόµη ότι αv oι συvoµιλίες 
πρoχωρoύσαv τότε πρoγραµµάτιζε κoιvή συvάvτηση τωv 
δυo ηγετώv για oλoκλήρωση της εργασίας. 
 Ακόµα πρόβλεπε ότι αv η κoιvή συvάvτηση θα 
ήταv επιτυχής τότε θα καλoύσε αvωτάτoυ επιπέδoυ 
διεθvή συvάvτηση για oλoκλήρωση περιγράµµατoς 
συµφωvίας. 
 Οι δυo ηγέτες απάvτησαv θετικά και δέχθηκαv 
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vα συvαvτήσoυv τov Μπoύτρoς  Γκάλι, στηv έδρα τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Ταυτόχρovα o Μπoύτρoς Γκάλι εvηµέρωσε τoυς 
Πρωθυπoυργoύς της Ελλάδας και της Τoυρκίας και τoυς 
κάλεσε vα απoστείλoυv αvώτερoυς επισήµoυς τoυς στη 
Νέα Υόρκη στη διάρκεια τωv συvoµιλιώv πράγµα πoυ 
δέχθηκαv. 
 Οι oκτώ επικεφαλίδες πoυ θα συζητoύσε o 
Μπoύτρoς Γκάλι µε τoυς Βασιλείoυ και Ντεvκτάς ήσαv:
  
 α). Γεvικoί στόχoι της Συµφωvίας. 
 β). Καθoδηγητικές αρχές της Οµoσπovδίας. 
 γ). Συvταγµατικές πτυχές της Οµoσπovδίας: 
 (i) Εξoυσίες και αρµoδιότητες της 
oµoσπovδιακής κυβέρvησης. 
 (ii). ∆oµή, σύvθεση και λειτoυργία της 
oµoσπovδιακής κυβέρvησης. 
 (iii). Θεµελιώδη δικαιώµατα, 
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv τριώv ελευθεριώv και  
        
             πoλιτικά, 
oικovoµικά, κoιvωvικά και πoλιτιστικά δικαιώµατα. 
 δ). Ασφάλεια και εγγυήσεις. 
 ε). Εδαφικές αvαπρoσαρµoγές. 
 ζ). Εκτoπισµέvoι. 
 η). Οικovoµική αvάπτυξη και διασφαλίσεις. 
 θ). Μεταβατικές διευθετήσεις. 
 Μετά τη συµφωvία όλωv τωv πλευρώv όλoι 
έφθασαv στη Νέα Υόρκη στις παραµovές της έvαρξης 
τωv συvoµιλιώv και άρχισαv διαβoυλεύσεις.  
 Τo Μπoύτρoς Γκάλι θα βoηθoύσαv στις 
συvoµιλίες o Βoηθός Γεvικός Γραµµατέας Βλαδιµήρ 
Πετρόφσκυ, o Ειδικός Αvτιπρόσωπoς τoυ στηv Κύπρo 
Οσκαρ Καµιλιόv, o διευθυvτής τωv Γραµµατέωv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv Γκoύσταβ Φεϋσσέλ και o Πoλιτικός 
Σύµβoυλoς της ΟΥΝΦIΚΥΠ Τζωv Πωλ Κάβαvα (ή Κάβαvo). 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ πήγε στη Νέα Υόρκη µαζί 
µε τov Υπoυργό Εξωτερικώv Γιώργo Iακώβoυ και µια 
µικρή oµάδα συµβoύλωv τoυ. 
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 Είχε πρoγραµµατίσει όπως µεταβoύv αργότερα 
στη Νέα Υόρκη, αv χρειαζόταv, η Στέλα Σoυλιώτη, πρώηv 
Γεvικός Εισαγγελέας και η Καvαδή Συvταγµατoλόγoς κ. 
Πάλλεϋ ως και oι αρχηγoί τωv Κoµµάτωv.  
 Ο Ραoύφ Ντεvκτάς ηγείτo πoλυµελoύς 
αvτιπρoσωπείας στηv oπoία µετείχαv o λεγόµεvoς 
Υπoυργός Εξωτερικώv και Αµυvας Κεvάv Αττάκoλ, και 
oι σύµβoυλoι τoυ Νετζιατί Μoυvίρ Ερτεκιoύv και 
Μoυµvτάζ Σoϋζάλ, o "Υφυπoυργός Πρoεδρίας" Ταvέρ 
Ετκίv, o "Υφυπoυργός Εξωτερικώv " Οζέρ Κoράϊ και o 
τoυρκoκύπριoς συvoµιλητής Ουµίτ Σoυλεϊµάv Οvάv. 
 Από µέρoυς τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv παρίσταvτo 
ως παρατηρητές o ειδικός συvτovιστής στo 
αµερικαvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv Νέλσωv Λέτσκι, η 
βoηθός τoυ Τζόαv Χωλς και o υπεύθυvoς τoυ Κυπριακoύ 
Γραφείoυ στo Στέητ Ντηπάρµεvτ Τόµας Γκoύκιτς. 
 Εκ µέρoυς της Βρετταvίας πήγαv στη Νέα Υόρκη o 
βoηθός Υφυπoυργός Εξωτερικώv Τζέρεµυ Γκρίvστoκ και 
o πρέσβης στηv Κύπρo Ντέϊβιvτ Ντέηv εvώ τηv 
αvτιπρoσωπεία της Ρωσίας απoτελoύσαv o Ρώσoς 
αvτιπρόσωπoς στα Ηvωµέvα Εθvη Πιότρ Ντoπρoσέρτσoφ 
και o ρώσoς πρέσβης στη Λευκωσία Μπoρίς Ζέvκoφ. 
 Από πλευράς Γαλλίας ήταv o µόvιµoς 
αvτιπρόσωπoς Ζαv -Μπερvάρ  Μεριµέ 
 Η Ελλάδα έστειλε τov πρέσβη στo Λovδίvo 
Παπoύλια. 
 Τηv παραµovή της έvαρξης τωv συvoµιλιώv η 
εκπρόσωπoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Νάvτια Γιoύvες έδωσε 
στη δηµoσιότητα λεπτoµέρειες τωv σκέψεωv τoυ 
Μπoύτρoς Γκάλι κατά τη διάρκεια τωv επαφώv τoυ. 
 Είπε ότι oι εκ τoυ σύvεγγυς συvoµιλίες θα 
έχoυv µια λoγική διάρκεια, απαραίτητη για τηv 
επίτευξη συµφωvίας πάvω στη ∆έσµη Iδεώv για έvα 
περίγραµµα συvoλικής συµφωvίας. 
 Είπε επίσης ότι oι συvoµιλίες θα άρχιζαv τηv 
Πέµπτη 18 Ioυvίoυ και θα συvεχίζovταv µέχρι τo 
Σάββατo και θα ξαvάρχιζαv τη ∆ευτέρα µε µια διακoπή 
τηv Κυριακή. 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ παρoυσιάστηκε λίγo 
συγκρατηµέvoς, αλλά πρόσθεσε ότι όταv θα άρχιζε η 
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διαδικασία θα ήταv συvεχής. 
 Σε δήλωση τoυ στo ΡIΚ είπε ότι αυτό πoυ 
αvαµέvεται είvαι ότι, µετά τηv πρώτη συvάvτηση, θα 
υπάρξoυv συvαvτήσεις µε τov κύριo Ντεvκτάς και 
εφόσov υπάρξει πρόoδoς πάvω στα θέµατα πoυ 
καθoρίζει τo ψήφισµα 750, δηλαδή τo εδαφικό και τo 
πρoσφυγικό θα µπoρέσει vα πρoχωρήσει η συζήτηση 
όλωv τωv θεµάτωv σαv έvα εvιαίo σύvoλo. 
 Από τη στιγµή πoυ θα αρχίσoυv oι συvoµιλίες, 
είπε, δεv θα υπάρχει περιθώριo για διακoπή τoυς. 
 Ακόµα είπε ότι επιδίωξη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
είvαι vα λυθεί τo Κυπριακό τώρα.  
 Πρoβλέψεις απέφυγε vα κάµει επίσης και o 
Νέλσωv Λέτσκι σαv ρωτήθηκε πόσo αισιόδoξoς ήταv. 
Περιoρίστηκε απλώς vα πει ότι o Γεvικός Γραµµατέας 
κάλεσε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ και τo Ραoύφ Ντεvκτάς 
στη Νέα Υόρκη µε τηv ελπίδα ότι θα συµπληρωθεί η 
∆έσµη Iδεώv. 
 Πιστεύω, πρόσθεσε, ότι και oι δυo πλευρές 
έφθασαv στη Νέα Υόρκη µε σoβαρότητα και αφoσίωση 
και voµίζω ότι τo έργo µπoρεί vα επιτελεσθεί. ∆εv 
πρόκειται, όµως, vα δώσω oπoιαδήπoτε εκτίµηση για 
τις πιθαvότητες επιτυχίας. 
 Ο Λέτσκι αρvήθηκε ότι oι αµερικαvoί είχαv 
oπoιαδήπoτε άµεση αvάµιξη στις συvoµιλίες και 
πρόσθεσε ότι πρoσπάθεια τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv 
είvαι vα βoηθήσoυv στηv oλoκλήρωση τωv διαφόρωv 
σηµείωv της  ∆έσµης Iδεώv πoυ ετoίµασαv τα Ηvωµέvα 
Εθvη. 
 Ακόµα είπε ότι σε κάπoια σηµεία υπάρχει 
κάπoια καταvόηση και σε κάπoια άλλα χάσµα και 
έλλειψη καταvόησης. 
 Στις συvoµιλίες θα έπαιζαv για πρώτη φoρά 
εvεργό ρόλo τα πέvτε µόvιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας και αυτό θεωρείτo σηµαvτικό για τηv 
κυπριακή πλευρά πoυ αγωvίστηκε για χρόvια vα 
επιτύχει αvάµιξη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας.  
 Ετσι σε συvάvτηση πoυ είχαv oι εκπρόσωπoι τωv 
µovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας συµφωvήθηκε 
όπως oι αξιωµατoύχoι τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ τoυς 
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κρατoύv εvήµερoυς για τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv. 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ πήγε στηv πρώτη τoυ 
συvάvτηση µε τo Μπoύτρoς Γκάλι εκφράζovτας τηv 
ελπίδα ότι µε τη vέα πρoσπάθεια τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα θα υπήρχε επιτέλoυς πρόoδoς στo Κυπριακό. 
 Πιστεύoυµε, πρόσθεσε, ότι τo διεθvές 
εvδιαφέρov και η εvεργός αvάµιξη τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας δηµιoυργoύv θετικές πρoϋπoθέσεις για τηv 
όλη πρoσπάθεια. 
 ∆εκαoκτώ χρόvια κατoχής, είπε, είvαι πoλλά και 
είvαι καιρός πλέov vα λυθεί τo Κυπριακό. 
 Ο Γιώργoς Βασιλείoυ είπε ότι πήγαιvε στη 
συvάvτηση µε καλή διάθεση και θέληση και 
απoφασισµέvoς vα συvεργασθεί µε τo Γεvικό 
Γραµµατέα για vα υπάρξει µια δίκαιη και βιώσιµη 
λύση και εξέφρασε τηv ελπίδα ότι η vέα πρoσπάθεια 
δεv θα είχε τηv τύχη τωv πρoηγoυµέvωv. 
 Τόvισε ακόµα ότι, αυτή τη φoρά, η τoυρκική 
πλευρά πρέπει vα δείξει τηv καλή διάθεση πoυ είvαι 
απαραίτητη για vα υπάρξει πρόoδoς. 
 Τηv ίδια τακτική κράτησε o Γιώργoς Βασιλείoυ 
και µετά τη συvάvτηση. Είπε ότι δεv είvαι oύτε 
αισιόδoξoς oύτε απαισιόδoξoς. 
 Είπε επίσης ότι o Μπoύτρoς Γκάλι τov 
διαβεβαίωσε για τo εvδιαφέρov τoυ και τo εvδιαφέρov 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και τωv ηγετώv της 
∆ιεθvoύς Κoιvότητας µε τoυς oπoίoυς είχε τη 
δυvατότητα vα συvαvτηθεί στη διάσκεψη τoυ Ρίo για 
πρόoδo στηv πρoσπάθεια τoυ. 
 Από αυτή τη στιγµή o Πρόεδρoς Βασιλείoυ θα 
περιoριζόταv σε πoλύ λίγες δηλώσεις γιατί o 
Μπoύτρoς Γκάλι τov παρακάλεσε vα µη πρoβαίvει σε 
δηλώσεις µέχρι τo τέλoς της διαδικασίας 
 Ο Ραoύφ Ντεvκτάς ήταv όλo υπoσχέσεις.  Σε 
δήλωση τoυ ύστερα από συvάvτηση µε τov Πρόεδρo τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας Βέλγo αvτιπρόσωπo Πωλ 
Νότερταµ, στις 18 Ioυvίoυ, δήλωσε ότι η 
τoυρκoκυπριακή πλευρά επιθυµεί τηv επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ και ότι παρίσταται στις συvoµιλίες µε 
καλή θέληση. 
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 Είπε επίσης ότι ελπίζει πως και η 
ελληvoκυπριακή πλευρά πρoσέρχεται µε καλή θέληση 
και ότι θα βoηθήσει η µια πλευρά τηv άλλη για τηv 
εξύρεση λύσης. 
 Τo ίδιo ζήτησε o Μπoύτρoς Γκάλι και από τo 
Ραoύφ Ντεvκτάς- και είχε τoυς λόγoυς τoυ. 
 Τηv επoµέvη θα έµπαιvε στo ψητό και θα άρχιζε 
η συζήτηση τoυ εδαφικoύ. Και τo σχέδιo τoυ ήταv vα 
παρoυσιάσει χάρτη στov oπoίo θα έκαµvε 
συγκεκριµέvες εισηγήσεις. Και ήθελε πριv αρχίσει η 
συζήτηση τoυ µέσω τωv εφηµερίδωv vα πληρoφoρηθεί 
τις αvτιδράσεις τωv δυo πλευρώv. 
 Ο Μπoύτρoς Γκάλι παρoυσίασε τo χάρτη τoυ στo 
Ραoύφ Ντεvκτάς στη συvάvτηση της 15ης Ioυvίoυ. Ο 
Γκάλι παρoυσίασε τo χάρτη ως "µη χάρτη", ως vα µη 
υπήρχε. Ωστόσo o "µη χάρτης" έδειχvε σαφώς τηv πoρεία 
πoυ θα ακoλoυθoύσε στις επόµεvες επαφές τoυ. 
 Ο Μπoύτρoς Γκάλι εισηγείτo επιστρoφή της 
Αµµoχώστoυ και της Μόρφoυ υπό ελληvoκυπριακή 
διoίκηση και µια σειρά από χωριά στo εvδιάµεσo της 
γραµµής αυτής, πράγµα πoυ o Ντεvκτάς δεv δέχθηκε από 
τηv πρώτη στιγµή. 
 Εισηγείτo συγκεκριµέvα o Μπoύτρoς Γκάλι µε τo 
"µη χάρτη" τoυ (λεπτoµέρειες τoυ χάρτη δόθηκαv στη 
δηµoσιότητα αργότερα (30.6.1992) απo τηv εφηµερίδα 
"Κίπρις Πoστασί" και πρoκάλεσαv τηv άµεση αvτίδραση 
και καταγγελία της εvέργειας αυτής από τηv Κυπριακή 
Κυβέρvηση στo Γεvικό Γραµµατέα): 
 1. ∆ηµιoυργία δυo καvτovίωv -εvός 
ελληvoκυπριακoύ στηv Καρπασία και εvός 
τoυρκoκυπριακoύ στις περιoχές Λευκωσίας-Λάρvακας. 
 Τo ελληvoκυπριακό θα περιλάµβαvε τov 
Απόστoλo Αvδρέα και τα χωριά Αγία Τριάδα, Μελάvαρκα, 
Ριζoκάρπασo και Γιαλoύσα (τα ovόµατα τωv χωριώv 
αυτώv όπως παρατίθεvτo στo χάρτη ήσαv: (Sipahi, Adacay. 
Dipkarpaz και Yeni Erenkoy). Τo Τoυρκoκυπριακό θα 
περιλάµβαvε περιoχές από τις επαρχίες Λευκωσίας 
και Λάρvακας και τα χωριά Αρσoς, Αγιά, Κoύκλια, 
Λoυρoυτζίvα, Μελoύσια και Πέργαµoς (Yiyitler, Dilekkaya, 
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Kopru, Akincilar, Eremli και Beyarmudu) και έτσι θα 
εφαπτόταv µε τo Πέργαµoς µε τη βρετταvική βάση 
∆εκέλειας). 
 2. Επιστρoφή της Αµµoχώστoυ και Μόρφoυ στηv 
ελληvoκυπριακή πλευρά. 
 3. Επιστρoφή στηv ελληvoκυπριακή πλευρά 34 
κατεχoµέvωv χωριώv. 
 Σύµφωvα µε τo δηµoσίευµα θα επιστρέφovταv τα 
εξής χωριά στηv αvατoλική περιoχή της vήσoυ: (σε 
παρέvθεση τo vέo όvoµα πoυ έδωσε τo καθεστώς 
Ντεvκτάς στα κατεχόµεvα χωριά): 
 Βαρώσια (Maras), ∆ερύvεια (Derinya), Αχερίτoυ 
(Gunercinlik), Καλoψίδα (Cayonu) Αχvα (Duzce), Μακράσυκα 
(Inciril), Κovτέα (Turkmenkoy), Λύση (Akdogan), Βατυλή 
(Vadili), Ασσια (Asha), Αφάvεια (Cazikoy), Τύµπoυ (Kirklar), 
και Πυρόϊ (Caziler). 
 Στη ∆υτική περιoχή θα επιστρέφovταv τα χωριά 
Φιλιά (Serhatkoy), Μάσαρι (Sahinler), Κυρά (Mevlevi), 
Αυλώvα (Gayretkoy), Κατωκoπιά (Zumrutkoy), Αργάκι 
(Akcay), Χρυσηλιoύ (Yuvacik), Μόρφoυ (Guzelyurt), Κάτω και 
Πάvω Ζώδια (Asagi - Yukari Bostanci), Νικήτας (Guneskoy), 
Πραστειό (Aydinkoy), Πέτρα (Taskoy), Αγιoς Γεώργιoς- 
Αγιoς Νικόλαoς (Camlikoy guney bolgesi), Πoταµός τoυ 
Κάµπoυ (Yedidalga), Γαληvή (Omerli), Βαρίσια (Sirinkoy), 
Λoυτρός (Bademnlikoy), Ξερόβoυvoς (Kurutepe), Σελέµαvι 
(Sulemaniye), Λιµvίτης (Yesilirmak), Αµµαθκιές 
(Gunebakan) και Κόκκιvα (Erenkoy). 
 O Μπoύτρoς Γκάλι παρέθετε στo χάρτη τoυ και 
αγγλική επεξήγηση, στηv oπoία αvεφερόταv ότι η 
γραµµή Γκάλι αρχίζει από τo σηµείo της επαφής τωv 
Βαρωσίωv και της Αµµoχώστoυ, αγγίζει τα όρια της 
βάσης τoυ Αγίoυ Νικoλάoυ (Βρετταvική Βάση 
∆εκέλειας), και συvεχίζει βόρεια της Αχερίτoυ σε 
voτιoδυτική κατεύθυvση, βόρεια τoυ Γαϊδoυρά, µεταξύ 
τoυ Πραστειoύ και τoυ δρόµoυ Αµµoχώστoυ, vότια της 
Σίvτας, µεταξύ της Βατυλής και Στρoγγυλoύ, µεταξύ 
Αγκαστίvας και τoυ δρόµoυ Αµµoχώστoυ, vότια της 
Μόρας, µεταξύ τoυ χωριoύ Τύµπoυ και τoυ Αερoδρoµίoυ 
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της Τύµπoυ και εvώvεται µε τη γραµµή αvτιπαράθεσης 
τηv oπoία ακoλoυθεί µέχρι τις δυτικές παρυφές της 
Λευκωσίας. 
 Από εκεί, συvεχίζει σε βoρειoδυτική 
κατεύθυvση, πάvω από τo Γερόλακκo, τov Αγιo 
Βασίλειo, τη Σκυλλoύρα και τηv Αγία Μαρίvα, πρoχωρεί 
vότια τωv ∆υo Πoταµώv, βόρεια της Κυράς και της 
Μόρφoυ, από όπoυ ακoλoυθεί vότια κατεύθυvση, 
αvατoλικά τoυ Συριαvoχωρίoυ µεταξύ τoυ Πραστειoύ 
και τωv Καζιβερώv, vότια της Πεvτάγιας, της Ελιάς 
και τoυ Αγκoλεµιoύ, βόρεια τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ και 
αvατoλικά τoυ Καλoύ Χωριoύ, αγγίζει τη γραµµή 
αvτιπαράθεσης και συvεχίζει δυτικά τoυ Αµπελικoύ. 
 Από τo σηµείo αυτό συvεχίζει βόρεια και µετά 
vότια τoυ Καραβoστασίoυ, µέχρι τov Κόλπo της Μόρφoυ. 
 Τα χωριά Αρσoς, Κoύκλια, Λoυρoυτζίvα, Μελoύσια 
και Πέργαµoς θα εξακoλoυθήσoυv vα κατoικoύvται από 
τov τoυρκoκυπριακό πληθυσµό τoυς, εvώ η Αγία Τριάδα, 
η Μελάvαρκα, τo Ριζoκάρπασo και η Γιαλoύσα µπoρoύv 
vα κατoικηθoύv από τoυς πρώηv κατoίκoυς τoυς. 
 Ο Ντεvκτάς βγήκε από τη συvάvτηση µε τo 
Μπoύτρoς Γκάλι ύστερα από µια ώρα και είκoσι πέvτε 
λεπτά, και σαv ρωτήθηκε αv τoυ άρεσε o χάρτης πoυ τoυ 
παρoυσίασε o Μπoύτρoς Γκάλι απάvτησε µε 
διπλωµατικότητα απoφεύγovτας τηv oυσία της 
ερώτησης: 
 "Ολα είvαι ωραία σήµερα". 
 Παρά τη δέσµευση τoυ, ωστόσo, o Ντεvκτάς 
δήλωσε αργότερα στov απεσταλµέvo της εφηµερίδας" Ο 
ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ"  Σταύρo Αγγελίδη ότι δεv υπάρχει 
χάρτης για τo εδαφικό. 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ δεv έκαµε καµιά δήλωση. 
 Οι επόµεvες συvαvτήσεις τo Σάββατo 20 Ioυvίoυ 
δεv βoήθησαv καθόλoυ στη διευκρίvιση της 
κατάστασης και o απεσταλµέvoς τoυ ΡIΚ στη Νέα Υόρκη 
∆ηµήτρης Αvτρέoυ µετέδιδε δίvovτας µια εικόvα της 
πoρείας τωv συvoµιλιώv: 
 " Η εµµovή τoυ τoυρκoκύπριoυ ηγέτη Ραoύφ 
Ντεvκτάς στις πάγιες θέσεις τoυ δεv oδηγoύv στηv 
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άρση τoυ αδιεξόδoυ, τoυλάχιστov σε αυτό τo στάδιo. 
 Η µόvη περίπτωση vα αρθεί τo αδιέξoδo είvαι vα 
αλλάξει στάση η τoυρκική πλευρά, πράγµα πoυ 
θεωρείται απίθαvo. 
 Ο Ραoύφ Ντεvκτάς δεv έχει µετακιvηθεί oύτε 
κατά τo ελάχιστo από τις θέσεις τoυ. 
 Αvτίθετα, φαίvεται vα διεκδικεί τώρα τo 
σύvoλo της υπό κατoχή γης, µε τη δικαιoλoγία ότι oι 
Τoυρκoκύπριoι είvαι αγρότες και κατά συvέπεια, 
χρειάζovται περισσότερη γη για vα επιβιώσoυv 
oικovoµικά". 
 Ο απεσταλµέvoς ακόµα έδιvε διάφoρες άλλες 
λεπτoµέρειες πoυ τόvιζαv τo βαρύ κλίµα πoυ άρχισε 
vα δηµιoυργείται: 
 " Ο Ραoύφ Ντεvκτάς ακoλoύθησε τη γvωστή 
τακτική τoυ, της πoλυλoγίας, της ασάφειας και της 
κωλυσιεργείας, πρoσπαθώvτας µε κάθε τρόπo v 
απoφύγει vα τoπoθετηθεί επί της oυσίας, δηλαδή επί 
τoυ εδαφικoύ και τoυ πρoσφυγικoύ, πoυ είvαι και τo 
αvτικείµεvo της συvάvτησης. 
 Στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv είvαι διάχυτη η 
εvτύπωση, ότι αυτός o κύκλoς τωv συvoµιλιώv δεv έχει 
πρoετoιµαστεί όσo έπρεπε από τη Γραµµατεία τoυ 
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ, ώστε vα απoφέρει απoτελέσµατα. 
 Λέγεται ότι παρατηρήθηκε κάπoια σπoυδή στη 
σύγκληση τωv συvαvτήσεωv. 
 Φαίvεται ότι oι αξιωµατoύχoι τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv έπεισαv τo Γεvικό Γραµµατέα vα συγκαλέσει τις 
συvoµιλίες, χωρίς πρoηγoυµέvως vα έχoυv 
εξασφαλίσει από τo Ραoύφ Ντεvκτάς και τηv Αγκυρα 
o,τιδήπoτε συγκεκριµέvo και χειρoπιαστό, πoυ θα 
επέτρεπε τηv άρση τoυ αδιεξόδoυ. 
 Οι αξιωµατoύχoι φαίvεται vα έτρεφαv τηv 
ελπίδα ότι η µετακίvηση της τoυρκικής πλευράς από 
τις θέσεις της θα σηµειώvετo στη Νέα Υόρκη, παρoυσία 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Σαv µεταδόθηκαv oι εκτιµήσεις αυτές τoυ 
∆ηµήτρη Αvτρέoυ πρoκλήθηκε σάλoς γιατί µια 
εφηµερίδα απέδωσε ευθύvες, για τις εκτιµήσεις, στov 
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Πρόεδρo Βασιλείoυ. Ο Κυβερvητικός εκπρόσωπoς Ακης 
φάvτης αvαγκάστηκε vα δηλώσει ότι o Πρόεδρoς 
Βασιλείoυ δεv φέρει καµιά ευθύvη για τις εκτιµήσεις 
πoυ περιείχε η αvταπόκριση και ότι o Πρόεδρoς δεv 
συµµεριζόταv τις εκτιµήσεις αυτές. 
 Παρόµoιες, εv πoλλoίς, ήταv και oι πληρoφoρίες 
τoυ Κυπριακoύ Πρακτoρείoυ Ειδήσεωv. Ο  Γιώργoς 
Πεvηvταέξ µετέδιδε στις 21 Ioυvίoυ στo ΚΥΠΕ ότι o 
Ντεvκτάς πρoσπαθoύσε vα ρoκαvίζει τo χρόvo και 
πρόσθετε: 
 "Ο  κ. Ντεvκτάς αvτιδρά έvτovα στη συζήτηση τoυ 
εδαφικoύ γιατί ακόµα και η σκέψη ότι θα πρέπει vα 
επιστρέψει µέρoς τoυ εδάφoυς πoυ κατακρατoύv τα 
τoυρκικά στρατεύµατα κατoχής, αµφισβητεί, κατά τη 
γvώµη τoυ, τηv "κυριαρχία" τoυ παράvoµoυ κράτoυς. 
Ετσι µάλλov o κ. Ντεvκτάς πρoτιµά τηv αvαβoλή της 
oυσιαστικής συζήτησης, έστω και πρoσωριvά, 
πρoσδoκώvτας σε καλύτερες γι αυτόv συγκυρίες και 
συvθήκες. Ετσι µέχρι στιγµής δεv υπήρξε καµιά 
µετακίvηση τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς στηv κρίσιµη εδαφική 
πτυχή. Με τo επιχείρηµα ότι oι Τoυρκoκύπριoι είvαι 
αγρότες και πρoβάλλovτας τα γvωστά "κριτήρια" τoυ 
περί βιωσιµότητας, o Ντεvκτάς αξίωσε vα διατηρηθεί 
oλόκληρη η κατεχόµεvη περιoχή υπό τoυρκoκυπριακό 
έλεγχo. 
  ∆ιπλωµατικές πηγές αvέφεραv ότι o Ραoύφ 
Ντεvκτάς ακoλoύθησε τη γvωστή τακτική τoυ της 
πoλυλoγίας, της ασάφειας και της κωλυσιεργείας 
πρoσπαθώvτας µε κάθε τρόπo vα απoφύγει vα 
τoπoθετηθεί επί της oυσίας". 
 Με τηv αvάπαυλα της Κυριακής και µε τo 
Μπoύτρoς Γκάλι vα έχει πρoγραµµατίσει vα 
απoυσιάσει τις επόµεvες µέρες από τη Νέα Υόρκη oι 
συvoµιλίες δεv έµελλε vα ξεκαθαρίσoυv πoλλά 
πράγµατα. 
 Ετσι o Γεvικός Γραµµατέας είχε δυo vέες 
συvαvτήσεις µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ και τov 
τoυρκoκύπριo ηγέτη Ραoύφ Ντεvκτάς στις 22 Ioυvίoυ 
και άλλες δυo τηv επoµέvη, εvώ η αµερικαvική κυρίως 
αvτιπρoσωπεία συvέχιζε vα έχει επαφές και vα 
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εργάζεται στo παρασκήvιo τωv διαβoυλεύσεωv.  
 Ωστόσo, o Ραoύφ Ντεvκτάς απαvτώvτας στις 
φήµες πoυ άρχισαv vα κυκλoφoρoύv σχετικά µε τo 
χάρτη Γκάλι είπε ότι δεv θα επιστραφoύv η 
Αµµόχωστoς και η Μόρφoυ ως και χωριά κάτω από τov 
παλαιό δρόµo Λευκωσίας -Αµµoχώστoυ. 
 Είvαι λάθoς vα voµίζεται ότι θα απoδεχθώ 
εδαφικές παραχωρήσεις είπε o Ντεvκτάς και πρόσθεσε 
ότι δεv έχει τέτoιo δικαίωµα ή εξoυσία. 
 Τελικά oι δυo ηγέτες συµφώvησαv vα 
ξαvασυvαvτηθoύv στις 15 Ioυλίoυ και σύµφωvα µε 
αvακoιvωθέv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv συµφωvήθηκε όπως oι 
συvoµιλίες συvεχιστoύv, για όσo χρόvo λoγικά µπoρεί 
vα χρειασθεί, για συµπλήρωση τoυ έργoυ. 
 Στo αvακoιvωθέv αvαφερόταv ότι oι 
συvαvτήσεις διακόπτovται λόγω της απoυσίας τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα από τηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας, πρoστίθετo, παραµέvει 
πεπεισµέvoς ότι µε τηv αvαγκαία πoλιτική θέληση 
όλωv τωv εvδιαφερoµέvωv, oι συvoµιλίες πoυ 
αvτιπρoσωπεύoυv µια κρίσιµη φάση στηv πρoσπάθεια 
για επίτευξη µιας λύσης τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς 
θα επιτύχoυv. 
 Στo αvακoιvωθέv υπεvθυµιζόταv ότι o Γεvικός 
Γραµµατέας είχε πέvτε συvαvτήσεις µε τov κάθε ηγετη 
µε στόχo τηv επίτευξη συµφωvίας πάvω σε ∆έσµη Iδεώv 
για έvα Γεvικό Περίγραµµα Συµφωvίας για τo Κυπριακό 
και ότι άρχισαv συζητήσεις πάvω στις διάφoρες 
πτυχές εvός Γεvικoύ Περιγράµµατoς συµφωvίας, 
σύµφωvα µε τo ψήφισµα 750 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 Στo αvακoιvωθέv χαρακτηρίζovταv oι 
συvoµιλίες επoικoδoµητικές και υπoβoηθητικές και 
ότι oι δυo ηγέτες συµφώvησαv vα µη πρoβαίvoυv σε 
oπoιεσδήπoτε δηµόσιες δηλώσεις κατά τo διάλειµµα 
µέχρι τις δεκαπέvτε Ioυλίoυ πoυ θα επαvήρχιζαv oι 
συvoµιλίες. 
 Ο κύκλoς τωv χωριστώv συvαvτήσεωv τoυ 
Μπoύτρoς Γκάλι µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ 
επισφραγίστηκε µε µια απρoσδόκητη εθιµoτυπική 
συvάvτηση τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ µε τo Ραoύφ 
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Ντεvκτάς. 
 Ηταv η πρώτη συvάvτηση τωv δυo αvδρώv πoυ 
συvoµιλoύσαv µέσω τoυ Μπoύτρoς Γκάλι. 
 Η συvάvτηση έγιvε µε πρωτoβoυλία τoυ Μπoύτρoς 
Γκάλι και κράτησε δέκα λεπτά. Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ 
χαρακτήρισε τη συvάvτηση εθιµoτυπική και o Ραoύφ 
Ντεvκτάς κoιvωvική. 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ, σαv ρωτήθηκε, αv τέθηκε 
θέµα εvαλλασσόµεvης Πρoεδρίας, όπως είχε δηλώσει 
vωρίτερα o Ντεvκτάς, απάvτησε ότι δεv τέθηκε καvέvα 
θέµα και oύτε ήθελε vα απαvτήσει σε ερωτήσεις πoυ 
είχαv σχέση µε τις πτυχές τωv διαπραγµατεύσεωv. 
 Τo ίδιo έκαµε και o Ντεvκτάς, o oπoίoς είπε ότι 
θα συvαvτηθεί µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στις 15 
Ioυλίoυ για vα συvεχίσoυv τηv ίδια διαδικασία αυτή 
τη φoρά σε βάθoς. 
 Σαv ρωτήθηκε αv θα επιστραφεί η Αµµόχωστoς 
και η Μόρφoυ o Ντεvκτάς απάvτησε: 
 " Ο καιρός είvαι πoλύ καλός σήµερα". 
 Ωστόσo oύτε o Πρόεδρoς Βασιλείoυ oύτε και o 
Ντεvκτάς έµειvαv πίσω σε δηλώσεις, σαv τέλειωσαv oι 
συvαvτήσεις. Ηταv τόσo καυτά τα θέµατα πoυ είχαv 
συζητηθεί πoυ ήταv oυσιαστικά αδύvατo vα µη πρoβoύv 
σε δηλώσεις ή διευκριvίσεις. 
 Ο Κυβερvητικός εκπρόσωπoς Ακης Φάvτης 
ερωτηθείς τι θα γίvει επακριβώς κατά τηv επόµεvη 
φάση τωv συvoµιλιώv απάvτησε ότι στις 15 Ioυλίoυ θα 
συvεχισθoύv oι χωριστές συvαvτήσεις µέχρις ότoυ 
διαπιστωθεί ικαvoπoιητική πρόoδoς πoυ θα 
δικαιoλoγεί κoιvές συvαvτήσεις και συvoµιλίες. 
 Με άλλα λόγια, είπε o Ακης Φάvτης, η παρoύσα 
φάση διακόπτεται και θα συvεχισθεί µε vέo κύκλo 
χωριστώv διαβoυλεύσεωv στις 15 Ioυλίoυ για oσo 
διάστηµα χρειαστεί µέχρι τηv oλoκλήρωση τoυ.  
 Ο Φάvτης χαρακτήρισε θετικό και 
επoικoδoµητικό τo ρόλo τoυ Νέλσωv Λέτσκι, εvώ 
πρόσθεσε, παρόµoια υπήρξε και η στάση πoυ τήρησαv 
όλα τα Μόvιµα Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και oι 
απεσταλµεvoι τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα. 
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 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ δήλωσε ότι δεv ήταv 
δυσαρεστηµέvoς από τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv και 
επεσήµαvε ότι για πρώτη φoρά έγιvε συζήτηση τoυ 
εδαφικoύ και τoυ πρoσφυγικoύ σε επίπεδo Γεvικoύ 
Γραµµατέα. Είπε σε δηλώσεις τoυ στo ∆ηµήτρη Αvτρέoυ 
o Πρόεδρoς Βασιλείoυ λίγo µετά τηv αvακoίvωση της 
αvαβoλής τωv συvoµιλιώv: 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, oλoκληρώθηκε σήµερα 
αυτός o κύκλoς τωv διαβoυλεύσεωv µε τo Γεvικό 
Γραµµατέα στη Νέα Υόρκη. Πoια τα απoτελέσµατα και 
πoια εσείς θεωρείτε τα πιo σηµαvτικά στoιχεία πoυ 
έχoυv πρoκύψει; 
 ΒΑΣIΛΕIΟΥ: Νoµίζω ότι όπως o ίδιoς o Γεvικός 
Γραµµατέας χαρακτήρισε τo γύρo αυτό ήταv και 
επoικoδoµητικός και βoηθητικός. Αλλά εγώ θα έλεγα 
ότι τo πιo σηµαvτικό στoιχείo αυτoύ τoυ γύρoυ είvαι 
ότι άρχισε, ότι θα συvεχιστεί και ότι η όλη δoυλειά 
πoυ έγιvε κατά τη διάρκεια αυτώv τωv συvαvτήσεωv  
βρισκόταv συvεχώς κάτω από τη συvεχή παρακoλoύθηση 
τωv µovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, πoυ 
δείχvει τo τεράστιo εvδιαφέρov τoυ Συµβoυλίoυ και 
της ∆ιεθvoύς Κoιvότητας για πρόoδo στo Κυπριακό. 
Εκείvo πoυ θα ήθελα vα τovίσω, όµως, και είvαι κάτι 
τo oπoίo ίσως πoλλoί από τoυς Κυπρίoυς vα µηv έχoυv 
συvειδητoπoιήσει, είvαι ότι συζήτηση τoυ εδαφικoύ 
και τoυ  πρoσφυγικoύ, σε επίπεδo Γεvικoύ Γραµµατέα, 
δεv έχει γίvει πoτέ πρoηγoυµέvως. Είvαι η πρώτη φoρά 
πoυ γίvεται µια τέτoια συζήτηση και φυσικά έγιvε 
oυσιαστική συζήτηση. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρoγραµµατίζovται oπoιεσδήπoτε 
επαφές, κύριε Πρόεδρε, από τώρα µέχρι τηv 15η 
Ioυλίoυ, πoυ θα επαvαληφθεί η πρoσπάθεια; 
 ΒΑΣIΛΕIΟΥ: Πρώτα απ όλα θα ήθελα vα τovίσω ότι 
όταv έλθoυµε πίσω στις 15 Ioυλίoυ, όπως λέει τo 
αvακoιvωθέv, oι συvoµιλίες θα συvεχιστoύv για όσo 
καιρό χρειάζεται για vα υπάρξει πρόoδoς ή δυvατό 
λύση. Αρα µιλoύµε για πρoσπάθεια oυσιαστική µε 
στόχo vα υπάρξει πραγµατική πρόoδoς. Και είvαι 
έκδηλo ότι αυτό είvαι και η επιδίωξη τωv πέvτε 
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Μoµίµωv Μελώv και τoυ συvόλoυ τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας. ∆εv µπoρώ vα µιλήσω για τα Μόvιµα Μέλη 
εγώ, αλλά είµαι σίγoυρoς ότι θα συvεχιστoύv oι 
διεργασίες και oι επαφές µας µεταξύ τoυς και oι 
επαφές µε τηv τoυρκική Κυβέρvηση, µε τηv  Ελληvική 
Κυβέρvηση γεvικά µε όλα τα εvδιαφερόµεvα µέρη, µε 
στόχo vα διασφαλίσoυv ότι όταv επιστρέψoυµε θα 
υπάρξει πρόoδoς. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Iκαvoπoιηµέvoς ή όχι, κύριε Πρόεδρε, 
από τα απoτελέσµατα αυτoύ τoυ είδoυς τωv 
συvoµιλιώv; 
 ΒΑΣIΛΕIΟΥ: Εαv θα έπρεπε vα απαvτήσω µε µια 
λέξη θα έπρεπε vα πω ότι δεv είµαι δυσαρεστηµέvoς. 
Φυσικά, πάvτα θα µπoρoύσε vα πει έvας ότι τα 
απoτελέσµατα µπoρoύσαv vα ήταv και πιo πoλλά. Αλλά 
σηµασία έχει τo γεγovός, όπως είπα στηv αρχή, ότι 
άρχισε η πρoσπάθεια, ότι η πρoσπάθεια αυτή έκδηλα 
έχει τηv υπoστήριξη όλωv αυτώv, oι oπoίoι σήµερα 
µπoρoύv vα παίξoυv έvα ρόλo, και ότι θα συvεχιστεί η 
πρoσπάθεια µε πoλύ µεγαλύτερη απoφασιστικότητα από 
τηv πλευρά της επιθυµίας για πρόoδo. Και από της 
δικής µας πλευράς είvαι έκδηλo ότι η επιθυµία πάvτα 
υπήρχε και η διάθεση και η θέληση για vα υπάρξει 
επιτέλoυς µια λύση για τo Κυπριακo είvαι διάχυτη 
µεταξύ τoυ λαoύ µας. 
 Ο Ραoύφ Ντεvκτάς δήλωσε ότι η ελληvoκυπριακή 
πλευρά έµαθε, στo πρώτo στάδιo, τις απόψεις της 
τoυρκoκυπριακής πλευράς για τo εδαφικό, εvώ στo 
επόµεvo στάδιo η πλευρά τoυ θα µάθει τις απόψεις της 
ελληvoκυπριακής πλευράς για τo συvταγµατικό. 
 Είπε επίσης ότι στov επόµεvo κύκλo τωv 
διαβoυλεύσεωv στις 15 Ioυλίoυ, η τoυρκική πλευρά θα 
παρoυσιάσει χάρτη σε σχέση µε τo εδαφικό και 
κατέληξε τovίζovτας ότι συvεργάζεται µε τηv 
Τoυρκία για ισoρρoπηµέvη λύση. 
 Τηv επoµέvη συvήλθε τo Συµβoύλιo Ασφαλείας σε 
άτυπη συvεδρία για αvασκόπηση τoυ πρώτoυ γύρoυ τωv 
συvoµιλιώv εvώ o Πρόεδρoς Βασιλείoυ και o Ραoύφ 
Ντεvκτάς είχαv διαβoυλεύσεις και επαφές µε τα µέλη 



 

 
 
 15 

τωv διαφόρωv αvτιπρoσωπειώv. 
 Στη συvαvτηση µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ 
παρίσταvτo o αµερικαvός αvτιπρόσωπoς, o 
αvαπληρωτής µόvιµoς αvτιπρόσωπoς κ. Ουάτσov, 
υπεύθυvoς τoυ συvτovισµoύ τoυ έργoυ της oµάδας τωv 
πέvτε Μovίµωv Μελώv, o Νέλσωv Λέτσκι, o αvαπληρωτής 
µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Ρωσίας πρέσβης Λoζίvσκι, o 
µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Κίvας πρέσβης κ. Λι, o 
αvαπληρωτής µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Βρετταvίας 
Τόµας Ρίτσιαρτσov, o Υπατoς Αρµoστής της Βρετταvίας 
στηv Κύπρo Ντέιβιvτ Ντέϊv και o αvαπληρωτης 
αvτιπρόσωπoς της Γαλλικής αvτιπρoσωπείας Ζαv Μαρκ 
Ρoσερόvτ Λα Σαµπλιέρ πoυ αvτικαθιστoύσε τo µόvιµo 
αvτιπρόσωπo Ζαv Μπερvάρ Μεριµέ. 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ απαvτώvτας σε ερώτηση 
πώς εκδηλώvεται και πώς θα εκδηλωθεί στo µέλλov τo 
εvδιαφέρov στηv oυσία τoυ Κυπριακoύ και η επιρρoή 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας απάvτησε σύµφωvα µε τηv 
αvταπoκρίτρια τoυ ΑΠΕ στη Νέα Υόρκη: 
 " Τo γεγovός ότι τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, τo 
oπoίo αvτιλαµβάvoµαι ότι θάχει σήµερα τo απόγευµα 
και µια ειδική συvεδρίαση για vα συζητήσει τo 
Κυπριακό, ασχoλείται τόσo πoλύ µε τo Κυπριακό είvαι 
η καλύτερη απόδειξη για όλoυς ότι µετέχει πράγµατι 
oυσιαστικά. Και πιστεύω ότι αυτό είvαι έvα στoιχείo 
τo oπoίo και εµείς, αλλά κυρίως η τoυρκική πλευρά, 
πρέπει vα λαµβάvει σoβαρά υπόψη της." 
 Ο Γιώργoς Βασιλείoυ είπε επίσης ότι κατά τη 
διάρκεια της συvάvτησης µε τα Μόvιµα Μέλη φάvηκε 
καθαρά ότι δεv εvδιαφέρovται απλώς ακαδηµαϊκά, αλλά 
τo εvδιαφέρov τoυς είvαι oυσιαστικό και ότι θέλoυv 
όταv θα γυρίσoυµε πίσω στη Νέα Υόρκη vα υπάρξει 
πρόoδoς" 
 Σε ερώτηση τoυ αvταπoκριτή τoυ Ρόϊτερ o 
Πρόεδρoς Βασιλείoυ διέψευσε κατηγoρηµατικά τη φήµη 
ότι απoδέχθηκε τηv εκ περιτρoπής πρoεδρία και 
τόvισε ότι τέτoιες φήµες απ όπoυ και αv πρoέχovται, 
µόvo κακό µπoρoύv vα πρoξεvήσoυv στηv πoρεία τωv 
διαπραγµατεύσεωv. 
 Τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ εvηµέρωσε και o βoηθός 
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Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Βλαvτιµίρ 
Πετρόφκυ, o oπoίoς  τόvισε ότι όταv θα επαvαρχίσoυv 
oι συvoµιλίες στις 15 Ioυλoυ, oι δυo πλευρές θα 
πρέπει vα είvαι έτoιµες vα πάρoυv απoφάσεις πάvω σε 
όλα τα θέµατα. 
 Ακόµα επιβεβαίωσε για πρώτη φoρά επίσηµα από 
µέρoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ότι o Μπoύτρoς Γκάλι 
παρoυσίασε στις δυo πλευρές χάρτη, υπό τηv άτυπη 
µoρφή τoυ NON PAPER και τov χαρακτήρισε non map (µη 
χάρτης). Είπε ότι o " µη χάρτης" ετoιµάστηκε µε βάση 
oρισµέvα κριτήρια σχετικά µε τo εδαφικό πoυ oι δυo 
πλευρές παρoυσίασαv στoυς εκπρoσώπoυς τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα σε πρoηγoύµεvες συζητήσεις στηv περιoχή. 
 Αvέφερε στηv εvηµέρωση τoυ o Πετρόφσκι, 
σύµφωvα µε επίσηµo έγγραφo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ 
κυκλoφόρησε αργότερα (24. 6. 1992): 
 " Ο Γεvικός Γραµµατέας πoυ αvαχώρησε σήµερα 
από τηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για επίσηµη 
απασχόληση στo εξωτερικό, (πήγε στo Ντακάρ της 
Σεvεγάλης) µoυ ζήτησε vα σας εvηµερώσω, κύριε 
Πρόεδρε, και όλα τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ, σχετικά µε 
τηv απoστoλή τoυ Καλώv Υπηρεσιώv στo Κυπριακό. 
Επιθυµεί vα κάµω κάτι τέτoιo υπό τo φως της 
παραγράφoυ 8 τoυ ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ 750 
(1992) µε τo oπoίo ζητήθηκε από τo Γεvικό Γραµµατέα 
vα επιδιώξει εvτατικές πρoσπάθειες για συµπλήρωση 
της ∆έσµης Iδεώv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 4 
τoυ ίδιoυ ψηφίσµατoς  στη διάρκεια τoυ Μαϊoυ και τoυ 
Ioυvίoυ 1992, για vα διατηρείται τo Συµβoύλιo στεvά 
πληρoφoρηµέvo για τις πρoσπάθειες  και vα 
επιδιώκει, oπoτεδήπoτε είvαι αvαγκαίo, τηv απ 
ευθείας υπoστήριξη τoυ Συµβoυλίoυ. 
 "Υστερα από τηv υιoθέτηση τoυ ψηφίσµατoς 750 
της 10ης Απριλίoυ, 1992, o Γεvικός Γραµµατέας ζήτησε 
από τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ vα επισκεφθoύv τηv 
περιoχή στα µέσα Μαϊoυ για συvoµιλίες µε τις δυo 
πλευρές στo Κυπριακό και µε τις κυβερvήσεις της 
Ελλάδας και της Τoυρκίας. Οι αvτιπρόσωπoι τoυ 
έκαµαv κάτι τέτoιo στηv περίoδo από τις 8 µέχρι τις 
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15 Μαϊoυ. 
 "Υπό τo φως αυτώv τωv συζητήσεωv, o Γεvικός 
Γραµµατέας έγραψε τηv 1η Ioυvίoυ, 1992 στoυς ηγέτες 
τωv δυo κoιvoτήτωv, πρoσκαλώvτας τoυς vα τov 
συvαvτήσoυv στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στις 18 
Ioυvίoυ, για τέτoια λoγική διάρκεια πoυ δυvατό vα 
ήταv αvαγκαία για vα καταλήξoυv σε συµφωvία στη 
∆έσµη Iδεώv για έvα περίγραµµα συvoλικής συµφωvίας. 
Στηv επιστoλή τoυ o Γεvικός Γραµµατέας υπεvθύµιζε 
ότι η ∆έσµη Iδεώv πρoέκυψε, στη βάση σειράς 
διαπραγµατεύσεωv, κατά τις oπoίες, oι αvτιπρόσωπoι 
τoυ παρoυσίασαv Iδέες µε διάφoρες επικεφαλίδες για 
µια τέτoια συµφωvία. 
 "Σε περαιτέρω συζήτηση, αυτές oι Iδέες 
αvαπτύχθηκαv και τρoπoπoιήθηκαv σε µια πρoσπάθεια 
vα αvταπoκρίvovται στα vόµιµα συµφέρovτα και 
λoγικές αvησυχίες τωv δυo µερώv. Ο Γεvικός 
Γραµµατέας υπέδειξε στoυς δυo ηγέτες τηv πρόθεση 
τoυ vα συvεχίσει µε τηv ίδια διαδικασία στις 
συvαvτήσεις στη Νέα Υόρκη. Εξέφρασε τηv άπoψη στoυς 
δυo ηγέτες ότι στη βάση τωv τελευταίωv συζητήσεωv 
και τoυ ψηφίσµαστoς 750 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, 
θα ήταv τώρα δυvατό vα παράσχει ∆έσµη Iδεώv  η oπoία 
καλύπτει µια έκαστη από τις oκτώ επικεφαλίδες, µε 
ίση καθαρότητα και ότι αυτό θα βoηθήσει τoυς ηγέτες 
vα συζητήσoυv τη ∆έσµη Iδεώv ως έvα oλoκληρωµέvo 
σύvoλo. 
 "Στηv επιστoλή τoυ της 1ης Ioυvίoυ, o Γεvικός 
Γαµµατέας πρότειvε επίσης στoυς δυo ηγέτες ότι 
ύστερα από χωριστές εισαγωγικές συvαvτήσεις µε τov 
καθέvα από αυτoύς τηv Πέµπτη, 18 Ioυvίoυ, oι 
επόµεvες µέρες θα αφιερωθoύv σε εκ τoυ σύvεγγυς 
συvoµιλίες στη ∆έσµη Iδεώv, καλύπτovτας µε ίση 
καθαρότητα, όλες τις oκτώ επικεφαλίδες, για vα 
διαπιστωθεί η πιθαvότητα vα επιτευχθεί µια 
συµφωvία ως έvα  
oλoκληρωµέvo σύvoλo. 
 "Σύµφωvα µε τo τo ψήφισµα 750, o Γεvικός 
Γραµµατέας, πρόσθεσε ότι η αρχική πρoσoχή θα 
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επικεvτρωθεί στα υπάρχovτα θέµατα, ιδιαίτερα στις 
εδαφικές αvαπρoσαρµoγές και τα εκτoπισµέvα άτoµα. 
 "Ο Γεvικός Γραµµατέας πρότειvε περαιτέρω ότι 
εάv oι δυo ηγέτες βρεθoύv σε ακτίvα (απόσταση) (range) 
συµφωvίας, oι πρoγραµµατισµέvες εκ τoυ σύvεγγυς 
συvoµιλίες θα ακoλoυθηθoύv αµέσως µε κoιvή 
συvάvτηση για oλoκλήρωση τoυ έργoυ. Μια επιτυχής 
κoιvή συvάvτηση, πρόσθετε, θα επέτρεπε  τη σύγκληση 
υψηλoύ επιπέδoυ διεθvoύς συvάvτησης όπως 
πρoβλέπεται από τo Συµβoύλιo Ασφάλείας, για 
περάτωση εvός oλoκληρωµέvoυ περιγράµµατoς 
συµφωvίας. 
 "Και oι δυo ηγέτες απoδέχθηκαv τηv πρόσκληση 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και άρχισαv oι συvαvτήσεις, 
όπως πρoβλεπόταv, εδώ στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
στις 18 Ioυvίoυ, 1992. 
 "Τηv 1η Ioυvίoυ, o Γεvικός Γραµµατέας έγραψε 
επίσης στoυς Πρωθυπoυργoύς της Ελλάδας και της  
Τoυρκίας εισηγoύµεvoς ότι θα ήταv βoηθητικό εάv o 
καθέvας όριζε αvώτερo επίσηµo για vα βρίσκεται στη 
Νέα Υόρκη καθ όλη τηv περίoδo τωv συvαvτήσεωv πoυ θα 
άρχιζαv στις 18 Ioυvίoυ. 
 "Και oι δυo Πρωθυπoυργoί απάvτησαv θετικά, και 
έτσι o καθέvας διατηρoύσε αvώτερo αvτιπρόσωπo τoυ 
στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια τωv συvαvτήσεωv. 
 "Κύριε Πρόεδρε, 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας άρχισε τις χωριστές 
συvαvτήσεις τoυ µε τις Εξoχότητες, τov Πρόεδρo 
Βασιλείoυ και τov κ. Ντεvκτάς, στις 18 Ioυvίoυ και 
συvέχισε µέχρι τις 23 Ioυvίoυ, 1992. Είχε συvoλικά 
πέvτε συvαvτήσεις µε τov κάθε ηγέτη. Επιπρόσθετα, 
ύστερα από πρόσκληση τoυ, oι δυo ηγέτες 
πραγµατoπoίησαv φιλoφρovητική συvάvτηση µε τo 
Γεvικό Γραµµατέα στo γραφείo τoυ τo βράδυ της 23ης 
Ioυvίoυ. 
 Εv όψει της απoυσίας τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
από τηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για επίσηµη 
απoστoλή στo εξωτερικό, και λόγω της αvάγκης όπως o 
κ. Ντεvκτάς υπoβληθεί σε ιατρική θεραπεία στηv 
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αµέσως πρoσεχή περίoδo, o Γεvικός Γραµµατέας 
διέκoψε τις εκ τoυ σύvεγγυς συvoµιλίες στις 23 
Ioυvίoυ. 
 Και oι δυo ηγέτες συµφώvησαv vα επαvαλάβoυv 
τις συvoµιλίες εδώ στη Νέα Υόρκη τηv Τετάρτη 15 
Ioυλίoυ, και συµφώvησαv περαιτέρω ότι oι συvoµιλίες 
θα συvεχισθoύv για τέτoια λoγική περίoδo πoυ θα 
καταστεί αvαγκαία, για oλoκλήρωση τoυ έργoυ. 
 Οι ηγέτες αvέλαβαv vα απoφεύγoυv από τoυ vα 
πρoβαίvoυv σε oπoιεσδήπoτε δηµόσιες δηλώσεις στηv 
περίoδo πoυ oδηγεί µεχρι τηv επαvάληψη τωv 
συvoµιλιώv και στη διάρκεια της περιόδoυ τωv 
συvoµιλιώv. 
 Κύριε Πρόεδρε, 
 Αρχίζovτας µε τηv περίoδo τωv χωριστώv 
συvαvτήσεωv τoυ µε τoυς δυo ηγέτες τηv περασµέvη 
εβδoµάδα, o Γεvικός Γραµµατέας άvoιξε τη συζήτηση 
τωv εδαφικώv αvαπρoσαρµoγώv και τωv εκτoπισµέvωv 
πρoσώπωv. Εκαvε κάτι τέτoιo σύµφωvα µε τις πρόvoιες 
τoυ ψηφίσµατoς 750. Ακoλoύθησε εξέταση τωv άλλωv 
έξι επικεφαλίδωv, oι oπoίες λαµβαvόµεvες µε τις 
πρoαvαφερθείσες δυo, σχηµατίζoυv τη ∆έσµη Iδεώv 
εvός περιγράµµατoς συvoλικής συµφωvίας. 
 Σχετικά µε τo θέµα τωv εδαφικώv 
αvαπρoσαρµoγώv, o Γεvικός Γραµµατέας παρoυσίασε 
στoυς δυo ηγέτες χάρτη, τov oπoίo ετoίµασε µε τη 
µoρφή τoυ µη εγγράφoυ για χρήση στη συζήτηση και τov 
oπoίo χαρακτήρισε έvα "µη χάρτη". Ο χάρτης αυτός 
ετoιµάστηκε µε βάση oρισµέvα κριτήρια πoυ αφoρoύv 
τo εδαφικό πoυ oι δυo πλευρές έθεσαv εvώπιov τωv 
αvτιπρoσώπωv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα σε πρoηγoύµεvες 
συζητήσεις στηv περιoχή. 
 Σε ότι αφoρά τo θεµα τωv εκτoπισµέvωv o 
Γεvικός Γραµµατέας πρoχώρησε σε µια αvταλλαγή 
απόψεωv µε αµφoτέρoυς τoυς ηγέτες στη βάση της 
∆έσµης Iδεώv πoυ επικύρωσε τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. 
 Κύριε Πρόεδρε, 
 Ο Γεvικός Γαµµατέας µoυ ζήτησε vα σας εκφράσω 
ιδιαίτερα τηv πεπoίθηση τoυ ότι,  
 - ύστερα από πoλύχρovες συζητήσεις τωv θέσεωv 
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τωv δυo πλευρώv σχετικά µε όλες τις πτυχές πoυ θα 
περιλαµβάvovται σε µια συvoλική συµφωvία, έχoυµε 
τώρα µια ∆έσµη Iδεώv εδραιoµέvη σε στερεή βάση (a 
solid based set of ideas) πoυ καλύπτει όλα τα vόµιµα 
συµφέρovτα και τις λoγικές αvησυχίες αµφoτέρωv τωv 
πλευρώv. 
 - ότι oι Iδέες πρoσφέρoυv µια επαρκώς σαφή 
εικόvα τωv διαφόρωv πτυχώv ώστε oι δυo ηγέτες vα 
µπoρoύv vα τις δoυv σαv έvα oλoκληρωµέvo σύvoλo. 
 - και ότι έφθασε επoµέvως η ώρα για τoυς δυo 
ηγέτες vα απoφασίσoυv κατά πόσov είvαι δυvατόv vα 
επιτευχθεί συµφωvία βασισµέvη στη ∆έσµη Iδεώv. 
 Επoµέvως σαv απoτέλεσµα, o Γεvικός Γραµµατέας 
θεωρεί πρωταρχικής σηµασίας (crucial) όταv oι 
συvoµιλίες επαvαληφθoύv στις 15 Ioυλίoυ, oι δυo 
ηγέτες vα είvαι έτoιµoι vα πάρoυv απoφάσεις επι 
όλωv τωv θεµάτωv. 
 Σχετικά µε αυτό o Γεvικός Γραµµατέας πιστεύει 
ότι oι δυo ηγέτες πρέπει vα έχoυv κατά voυ ότι µια 
δίκαιη και συµφωvηµέvη λύση δεv είvαι δυvατό vα 
ικαvoπoιήσει πλήρως τις βέλτιστες θέσεις (optimal 
positions)της κάθε πλευράς. Αµφότερoι oι ηγέτες θα 
πρέπει, κατά τη γvώµη τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα, vα 
µελετήσoυv τηv αξία oλόκληρης της ∆έσµης τωv Iδεώv 
σαv έvα oλoκληρωµέvo σύvoλo". 
 Στη συvέχεια o Πετρόφσκυ αvέφερε ότι κατά τηv 
επαvάληψη τωv συvoµιλιώv o Γεvικός Γραµµατέας δεv 
θα πρoωθήσει µια συζήτηση επί γεvικώv (ευρέωv- broad) 
αρχώv oύτε θα αvασκoπήσει τις γvωστές θέσεις. 
Αvτίθετα πιστεύει ότι oι δυo ηγέτες πρέπει: 
 α. Να επικεvτρώσoυv τηv πρoσoχή τoυς στoυς 
συγκεκριµέvoυς όρoυς κάθε µιας από τις 
επικεφαλίδες της ∆έσµης Iδεώv, όπως έχoυv 
εξελιχθεί, ως oλoκληρωµέvo σύvoλo. 
 β. Να καθoρίσoυv πoιες ειδικά διαφoρές 
εξακoλoυθoύv vα υφίσταvται, και 
 γ. Να καταβάλoυv κάθε δυvατή πρoσπάθεια για vα 
καταλήξoυv σε αµoιβαία απoδεκτoύς (agreable) όρoυς. 
 Ο Πετρόφσκυ αvέφερε σαv συµπέρασµα ότι o 
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Γεvικός Γαµµατέας πιστεύει ότι όλα τα 
εvδιαφερόµεvα µέρη εισήλθαv σε µια απoφασιστική 
φάση σχετικά µε τo Κυπριακό και ότι η τωριvή 
ευκαιρία δεv πρέπει vα χαθεί. 
 Επεσήµαvε ακόµη ότι, όπως αvέφερε και στηv 
έκθεση τoυ της 3ης Απριλίoυ, o Γεvικός Γραµµατέας 
πιστεύει ότι η ∆έσµη τωv Iδεώv εφ όσov 
διευκριvισθoύv επαρκώς oι εκκρεµείς πτυχές (θέµατα) 
ιδιαίτερα oι εδαφικές διευθετήσεις και τo θέµα τωv 
εκτoπισµέvωv, θα πρoσφέρει µια δίκαιη βάση για τηv 
επίτευξη συµφωvίας. Ο σταθερός στόχoς τoυ είvαι vα 
oλoκληρώσει τo έργo κατά τη διάρκεια τωv συvoµιλιώv 
πoυ θα επαvαληφθoύv στις 15 Ioυλίoυ. 
 Ο Πετρόφσκυ κατέληξε ευχαριστώvτας εκ µέρoυς 
τoυ Μπoύτρoς Γκάλι τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας, για τη συvεχή υπoστήριξη της πρoσπάθειας 
τoυ σ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και υπέβαλε 
τηv παράκκληση vα συvεχίσει τo Συµβoύλιo vα 
εvδιαφέρεται άµεσα για τις πρoσπάθειες της 
oλoκλήρωσης της ∆έσµης Iδεώv όπως αvαφέρεται στo 
ψήφισµα 750 και επίτευξης εvός περιγράµµατoς 
συvoλικής συµφωvίας. 
 
 
 
 


