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SXEDIO.Q43 
 
 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΣΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΑΝ Ο I∆IΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕI ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΚΑIΟ. ∆ΗΣΥ,∆ΗΚΟ ΚΛΑI 
Ε∆ΕΚ ∆IΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕIΡIΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ επέστρεψε στηv Κύπρo και 
αµέσως συγκάλεσε τo Εθvικό Συµβoύλιo (29 6 92) τo 
oπoίo εvηµέρωσε για τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv και 
ιδιαίτερα για τo χάρτη τoυ Μπoύτρoς Γκάλι.  
 Η συvεδρία κράτησε τέσσερις ώρες. 
 Εvα από τα θέµατα πoυ τέθηκε στη συvεδρία ήταv 
και η αvάγκη για παρoυσία τωv πoλιτικώv ηγετώv στη 
Νέα Υόρκη στη διάρκεια τoυ vέoυ γύρoυ πoυ είχε 
πρoγραµµατισθεί σε δεκαπέvτε µέρες. Και όπως φάvηκε 
απo τις δηλώσεις τωv ηγετώv και τις µετέπειτα 
αvακoιvώσεις τωv κoµµάτωv τoυς θα συvόδευαv τov 
Πρόεδρo, αv o ίδιoς έκριvε ότι ήταv απαραίτητη η 
πρoυσία τoυς στη Νέα Υόρκη. 
 Ολoι συµφωvoύσαv σε έvα σηµείo: Ο,τι δεv έγιvε 
καµιά µετακίvηση από µέρoυς τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς o 
oπoίoς και δεv πρόσφερε κάτι τo καιvoύργιo. Είπαv oι 
ηγέτες µετά τη συvεδρια: 
 
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ: 
 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρξε πρόoδoς στις συvoµιλίες; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αv εvvoείτε ότι υπάρχoυv 
µετακιvήσεις είτε της µιας πλευράς είτε της άλλης, 
όχι. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα πάτε στη Νέα Υόρκη; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αv µας καλέσει o Πρόεδρoς Βασιλείoυ 
τότε τo κάθε κόµµα θα απoφασίσει αv θα πάει. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Γεvικός Γραµµατέας έχει καλέσει 
τις δυo πλευρές vα είvαι έτoιµες vα πάρoυv 
απoφάσεις στις 15 Ioυλίoυ, πάvω σε όλα τα θέµατα. 
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Πoιoς θα τις πάρει o Πρόεδρoς µόvoς τoυ; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι απoφάσεις είχαv ήδη παρθεί και 
στηv πρoηγoύµεvη συvεδρίαση τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ 
είχαµε εκδόσει και αvακoιvωθέv ότι παραµέvoυµε 
στις oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆ηλαδή η πλευρά µας θα πάει στη Νέα 
Υόρκη; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ασφαλώς θα πάει. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήταv σφάλµα αv δεv πηγαίvαµε; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαιότατα. 
 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡIΣΤΟΦIΑΣ: 
 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Από τη σηµεριvή εvηµέρωση βρίσκετε 
ότι δικαιoλoγείται η µετάβαση τoυ Πρoέδρoυ της 
∆ηµoκρατίας και της πoλιτικής ηγεσίας τoυ τόπoυ 
στις 15 Ioυλίoυ στη Νέα Υόρκη; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα σας πω τί θα κάµει τo ΑΚΕΛ αv 
κληθεί από τov Πρόεδρo vα πάει στη Νέα Υόρκη. Αv 
κληθoύµε θα πάµε. Εµείς θα αvταπoκριθoύµε στηv 
πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆ηλαδή µέχρι τώρα κύριε Χριστόφια 
δεv έχετε διαπιστώσει ότι πρέπει vα πάτε ή δεv 
κατέληξε o Πρόεδρoς Βασιλείoυ ότι πρέπει vα σας 
καλέσει vα πάτε από τηv αρχή; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επαvαλαµβάvω ότι εµείς σαv ΑΚΕΛ 
κρίvoυµε ότι αv κληθoύµε από τov Πρόεδρo θα πρέπει 
vα αvταπoκριθoύµε θετικά. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆ιαπιστώσετε ότι επετεύχθη πρόoδoς 
µε βάση τηv εvηµέρωση πoυ είχατε; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εχω δηλώσει και πρoηγoυµέvως ότι τα 
πράγµατα ακόµα είvαι σε τέτoιo σηµείo πoυ δεv 
µπoρεί καvέvας vα µιλά, oύτε για πρόoδo, oύτε για 
oπισθoδρόµση. Αυτό τo διατύπωσε και τo Πoλιτικό 
Γραφείo τoυ ΑΚΕΛ. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας έχει κάµει γvωστό τov άτυπo χάρτη 
o Πρόεδρoς Βασιλείoυ σήµερα; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εv µπoρώ vα κάµω τέτoιες δηλώσεις 
µε τηv έvvoια ότι έχoυµε δεσµευθεί vα µηv κάµoυµε 
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δηλώσεις αυτή τηv ώρα. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Τo κόµµα σας θα τoπoθετηθεί επίσηµα 
µετά τη σηµεριvή εvηµέρωση από τov Πρόεδρo; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Θα συζητήσoυµε αύριo στη 
Γραµµατεία της Κεvτρικής Επιτρoπής κατά πόσo 
χρειάζεται vα τoπoθετηθoύµε ή όχι. 
  
ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ: 
 
 ∆ΗΛΩΣΗ : Νoµίζω πως τις απόψεις µoυ τις έχετε. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ : Τώρα όµως εvηµερωθήκατε κύριε 
Λυσσαρίδη.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ∆εv voµίζω πως πρoσετέθη τίπoτε 
διότι η εvηµέρωση ήταv η ίδια πoυ είχαµε µετά τηv 
επιστρoφή τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ από τη Νέα Υόρκη. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Τo ερώτηµα είvαι αv διαπιστώθηκε 
πρόoδoς στη Νέα Υόρκη και αv δικαιoλoγείται 
συvέχιση τωv συvoµιλιώv 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιµέvω ότι επ αυτoύ εξεφράστηκα 
και θα εκφραστώ και πάλι. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ : ∆εv µάθατε τίπoτα καιvoύργιo; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τίπoτα. 
  Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ δεv έκαµε δηλώσεις και 
περιoρίστηκε vα πρoσθέσει ότι τo Κόµµα θα εκδόσει 
αvακoίvωση αργότερα. 
 Aς δoύµε όµως τις θέσεις τωv Κoµµάτωv όπως 
αυτές αvακoιvώθηκαv ύστερα από συvεδρίες τωv 
αρµoδίωv oργάvωv  τoυς. 
 
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
 
 Η Πoλιτική Επιτρoπή τoυ ∆ΗΣΥ διαπίστωσε ότι o 
Πρόεδρoς Βασιλείoυ εξέφρασε απόψεις και πάvω σε 
oρισµέvες άλλες ιδέες της έκθεσης Γκάλι πoυ δεv 
συvάδoυv µε τις oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ 
Συµβoυλίoυ, ότι δεv άλλαξαv oι θέσεις της τoυρκικής 
πλευράς ιδιαίτερα στo πρoσφυγικό και τo εδαφικό και 
τov επέκριvε έvτovα ότι παρέλειψε vα επιδείξει τη 
δέoυσα σταθερότητα και vα τηρήσει τη σωστή 
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τακτικτή, πρoκειµέvoυ vα απoφύγει συζήτηση και 
άλλωv θεµάτωv. 
  Αvαλυτικότερα o ∆ηµoκρατικός Συvαγερµός 
ύστερα από συvεδρία της Πoλιτικής Επιτρoπής στις 30 
Ioυvίoυ, τηv επoµέvη δηλαδή της συvεδρίας τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ αvέφερε ότι πήρε τις πιo κάτω 
απoφάσεις: 
 1. Επαvαβεβαιώvει ότι εµµέvει σταθερά στηv 
oµόφωvη θέση τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ της 21ης 
Απριλίoυ 1992 ότι " τo Κυπριακό µπoρεί και πρέπει vα 
λυθεί µε βάση τις απoφάσεις και πρoτάσεις τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ τoυ Iαvoυρίoυ 1989 πoυ 
στηρίζovται στις συµφωvίες υψηλoύ επιπέδoυ 1977-79 
και τα ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ για τo Κυπριακό. 
 2. Η Πoλιτική Επιτρoπή, µε βάση τηv εvηµέρωση 
πληρoφoρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια τωv πρoσφάτωv 
διαβoυλεύσεωv τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας µε τo 
Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συζητήθηκαv 
η εδαφική πτυχή και τo θέµα τωv πρoσφύγωv. Οµως η 
συζήτηση δεv oλoκληρώθηκε επειδή διεκόπη, λόγω τoυ 
ταξιδιoύ τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα στηv Αφρική για τo 
αφρικαvικό Συvέδριo, η δε vέα συvάvτηση της 15ης 
Ioυλίoυ απoτελεί συvέχεια. Κατά συvέπεια η συζήτηση 
για τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό θα συvεχιστεί. 
 3. Από τηv ίδια εvηµέρωση πρoκύπτει ότι o 
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας στις επαφές της Νέας 
Υόρκης εξέφρασε απόψεις πάvω σε oρισµέvες άλλες 
ιδέες της έκθεσης Γκάλι πoυ δεv συvάδoυv µε τις 
oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ καθώς 
και πάvω σε πτυχές τoυ Κυπριακoύ πoυ δεv 
καλύπτovται από τηv έκθεση Γκάλι. 
 4. Επίσης η Πoλιτική Επιτρoπή κατέληξε στo 
συµπέρασµα πως στηv πραγµατικότητα γεvικά δεv 
έχoυv αλλάξει oι τoυρκικές  θέσεις και ειδικότερα 
δεv έχoυv αλλάξει πάvω στo πρoσφυγικό και τo 
εδαφικό και πως απλώς η τoυρκική πλευρά είχε 
πρoσπαθήσει vα εµφαvισθεί διεθvώς ότι ακoλoυθεί 
διαλλακτικότερη πoλιτική. Γεγovός είvαι ότι στις 
διαβoυλεύσεις έχει υπoβληθεί έvας "µη χάρτης" τov 
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oπoίo όµως o κ. Ντεvκτάς δεv απoδέχθηκε σαv βάση για 
συζήτηση της εδαφικής πτυχής. 
 5. Στηv απόφαση της 18ης Απιριλίoυ 1992 η 
Πoλιτική Επιτρoπή αvέφερε σχετικά µε τη έκθεση 
Γκάλι και τo ψήφισµα 750 και τα ακόλoυθα: 
 " ....παρά τα πιo πάvω αρvητικά στoιχεία εφόσov 
κληθoύµε για διαβoυλεύσεις και συvoµιλίες µε τo 
Γεvικό Γραµµατέα ή τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ θα πρέπει 
vα αvταπoκριθoύµε θετικά και vα εργαστoύµε για 
περίγραµµα λύσης πoυ δεv θα περιέχει τα αρvητικά 
στoιχεία, αλλά θα συvάδει µε τις oµόφωvες απoφάσεις 
τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Αv αρvoύµεθα vα λάβoυµε 
µέρoς και αv καταγγέλλαµε τo ψήφισµα θα απαλλασόταv 
η τoυρκική πλευρά από τηv απoκλειστικότητα της 
ευθύvης για τυχόv συvέχιση τoυ αδιεξόδoυ και έvαρξη 
της σταδιακής διεθvoύς αvαγvώρισης τoυ 
ψευδoκράτoυς" 
 Σήµερα υπό τo φως τωv πρoσφάτωv διαβoυλεύσεωv 
της Νέας Υόρκης η Πoλιτική Επιτρoπή πιστεύει ότι 
για τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ η oρθή θέση θα ήταv 
vα µηv πρoχωρήσει στη διερεύvηση τωv άλλωv πτυχώv 
τoυ Κυπριακoύ αv δεv εσηµειώvετo πρόoδoς στo 
εδαφικό και τo πρoσφυγικό. 
 Και στo σηµείo αυτό η Πoλιτική Επιτρoπή 
πρoσθέτει ότι o Πρόεδρoς Βασιλείoυ παρέλειψε vα 
επιδείξει τη δέoυσα σταθερότητα και vα εφαρµόσει 
σωστή τακτική πρoκειµέvoυ vα απoφύγει τηv πιo πάvω 
εξέλιξη. 
 Παρά ταύτα, λαµβάvovτας υπόψη ΠΡΩΤΟ ότι η 
συζήτηση  όσov αφoρά τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό 
δεv έχει oλoκληρωθεί, ∆ΕΥΤΕΡΟ ότι o Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας έχει ήδη δεσµευτεί vα συvεχίσει στη Νέα 
Υόρκη τις διαβoυλεύσεις στις 15 Ioυλίoυ και ΤΡIΤΟ 
τηv πρoαvαφερθείσα απόφαση της Πoλιτικής 
Επιτρoπής, πιστεύoυµε ότι θα πρέπει vα συvεχιστεί o 
διάλoγoς µε τo Γεvικό Γραµµατέα. 
 6. Η Πoλιτική Επιτρoπή επαvαβεβαιώvει ακόµα 
τη θέση της πoυ περιλαµβάvεται στηv απόφαση της 
18ης Απριλίoυ 1992 ότι "δεv βλέπει vα υπάρχει 
oπoιαδήπoτε σκoπιµότητα για απ ευθείας διάλoγo 
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µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και 
τoυ κ. Ντεvκτάς ή µεταξύ ελληvoκυπριακής και 
τoυρκoκυπριακής πλευράς εφόσov δεv υπάρχει 
oυσιαστική αλλαγή τωv τoυρκικώv θέσωv γιατί τo 
απoτέλεσµα εvός τέτoιoυ διαλόγoυ θα είvαι µια vέα 
απoτυχία". 
 
ΤΟ ΑΚΕΛ 
 
 Τo ΑΚΕΛ µε αvακoίvωση της Κεvτρικής τoυ 
Γραµµατείας (30 6 92) εκθείαζε τις πρoσπάθειες τoυ 
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και πρόσθετε ότι η µάχη πoυ 
δόθηκε και συvεχιζόταv έπρεπε vα δoθεί µε βάση τις 
συµφωvηµέvες αρχές τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ τoυ 1989. 
 Αvέφερε τo ΑΚΕΛ: 
 Αvταπoκριvόµεvoς σε πρόσκληση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ και στη βάση της απόφασης τoυ 
Εθvικoύ Συµoυλίoυ τoυ Απρίλη, o Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας Γιώργoς Βασιλείoυ πήγε στη Νέα Υόρκη 
όπoυ από τις 18 ως τις 23 τoυ Ioύvη είχε συvoµιλίες 
µε τo Γ. Γ. 
  Τo ΑΚΕΛ εκτιµά ότι κατά τη διάρκεια αυτώv τωv 
συvoµιλιώv o Πρόεδρoς Βασιλείoυ υπερασπίστηκε µε 
συvέπεια τις θέσεις της Ελληvoκυπριακής πλευράς 
όπως αυτές εκφράζovται στις πρoτάσεις τoυ Γεvάρη 
τoυ 1989. Θεωρoύµε θετικό τo γεγovός ότι η 
Γραµµατεία τoυ ΟΗΕ πρόταξε στις συvoµιλίες πoυ είχε 
µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ και τov τoυρκoκύπριo ηγέτη 
κ. Ραoύφ Ντεvκτάς τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό 
υπoβάλλovτας µάλιστα συγκεκριµέvo χάρτη. 
 Μετά απo  σύvτoµη διακoπή oι συvoµιλίες της 
Νέας Υόρκης θα συvεχιστoύv στις 15 τoυ Ioύλη. Τo 
ΑΚΕΛ θεωρεί ότι o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας oρθά 
έχει απoδεχτεί τηv πρόσκληση τoυ Γ. Γ. vα πάρει µέρoς 
και στo δεύτερo γύρo τωv συvoµιλιώv, δεδoµέvoυ ότι 
ακριβώς πρόκειται περί της ίδιας διαδικασίας, η 
oπoία και συvεχίζεται. 
 Για vα υπάρξει πρόoδoς πρoς τηv κατεύθυvση 
καταρτισµoύ περιγράµµατoς λύσης τoυ Κυπριακoύ, πoυ 
είvαι και o στόχoς τωv συvoµιλιώv, θα πρέπει στις 
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διαβoυλεύσεις πoυ επαvαρχίζoυv στις 15 Ioυλίoυ o κ. 
Ντεvκτάς vα τoπoθετηθεί θετικά στo εδαφικό και τo 
πρoσφυγικό. Στo διάστηµα πoυ µεσoλαβεί µέχρι τηv 
επαvάληψη τωv συvoµιλιώv o Γ. Γ. τoυ ΟΗΕ, τα Μόvιµα 
Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και ιδιαίτερα oι ΗΠΑ  
και η Βρετταvία θα πρέπει vα στραφoύv πρoς τηv 
Αγκυρα και vα ασκήσoυv τηv επιρρoή και τις πιέσεις 
τoυς για oυσιαστική µετακίvηση της τoυρκικής 
πλευράς από τις µέχρι σήµερα απαράδεχτες, 
αδιάλλαχτες θέσεις της. 
 Μόvo µε µια τέτoια oυσιαστική µετακίvηση 
µπoρoύµε vα φτάσoυµε σε περίγραµµα λύσης πoυ vα 
στηρίζεται στα ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ και τις συµφωvίες 
κoρυφής, vα απoκαθιστά τηv αvεξαρτησία και εδαφική 
ακεραιότητα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, vα 
απoκαθιστά και κατoχυρώvει τα αvθρώπιvα δικαιώµατα 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ και vα κατoχυρώvει επίσης τα 
καλώς vooύµεvα συµφέρovτα τωv δυo κoιvoτήτωv στα 
πλαίσια µας λειτoυργήσιµης oµoσπovδίας. 
 Επαvαλαµβάvoυµε ότι τo κλειδί της λύσης τoυ 
Κυπριακoύ βρίσκεται στηv Αγκυρα και εκεί πρέπει vα 
στρέψoυv τηv πρoσoχή τoυς όσoι εvδιαφέρovται για 
δίκαιη και βιώσιµη λύση τoυ πρoβλήµατoς. 
 Είvαι πεπoίθηση µας ότι o Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας δίδει τη µάχη για µια τέτoια ακριβώς 
λύση. Τo ΑΚΕΛ δηλώvει απερίφραστα ότι είvαι έτoιµo 
vα συvoδεύσει τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στη Νέα Υόρκη 
και vα συµβάλει στηv καλύτερη δυvατή αvτιµετώπιση 
όλωv τωv εξελίξεωv. 
 Σ αυτή τηv κρίσιµη και oριακή στιγµή πoυ ίσως 
κριθεί η τύχη της πατρίδας µας διεξάγεται 
εκστρατεία εvάvτια στη λύση της Οµoσπovδίας, 
ακoύovται φωvές εvάvτια στη µετάβαση τoυ Πρoέδρoυ 
Βασιλείoυ στη Νέα Υόρκη καθώς και συvεχείς 
επικρίσεις τωv χειρισµώv τoυ Πρoέδρoυ. Εχoυµε τηv  
ισχυρή άπoψη ότι αυτές oι εvέργειες απoδυvαµώvoυv 
τη διαπραγµατευτική θέση της Ελληvoκυπριακής 
πλευράς. 
 Πιστεύoυµε ακράδαvτα ότι στις δύσκoλες 
τoύτες ώρες, λαός και ηγεσία, πρέπει vα δώσoυµε σαv 
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έvας άvθρωπoς τη µάχη της Κύπρoυ, µε βάση τις αρχές 
λύσης τoυ Κυπριακoύ τoυ ∆εκέµβρη 1988 και τις 
πρoτάσεις µας τoυ Γεvάρη 1989 και µε στόχo vα 
πετύχoυµε λύση όσo γίvεται πιo κovτά σ αυτές. 
 
ΤΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΚΟΜΜΑ 
 
 Τo ∆ηµoκρατικό Κόµµα ζήτησε τηv ίδια µέρα (30 
6 92) όπως πριv από τις συvoµιλίες της 15ης Ioυλίoυ 
στη Νέα Υόρκη, συγκληθεί Παvεθvική σύσκεψη στηv 
Αθήvα ή τoυλάχιστov συvάvτηση τωv µελώv τoυ Εθvικoύ 
Συµβoυλίoυ µε τηv Κυβέρvηση της Ελλάδας, µε σκoπό vα 
χαραχθεί κoιvή γραµµή και τακτική στις κρίσιµες 
εξελίξεις πoυ διαγράφovται. 
 Υπoστήριξε επίσης ότι από τηv απόφαση τoυ 
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ για µετάβαση στη Νέα Υόρκη και 
έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε βάση τo ψήφισµα 750 και 
τις Iδέες Γκάλι, έχει πρoκληθεί ζηµιά ίσως 
αvεπαvόρθωτη και µη αvαστρέψιµη. 
 Αvέφερε τo ∆ΗΚΟ ( 30.6. 1992): 
 Τo ∆ηµoκρατικό Κόµµα από τηv αρχή διαφώvησε 
µε τηv εµπλoκή της Ελληvo-κυπριακής πλευράς σε 
συvoµιλίες ή σε διαπραγµατεύσεις µε βάση τις Iδέες 
Γκάλι, πoυ κατά γεvική oµoλoγία διαγράφoυv έvα 
απαράδεκτo και εθvικά oλέθριo πλαίσιo λύσης τoυ 
Κυπριακoύ. Ηταv και παραµέvει η εκτίµηση και άπoψη 
τoυ ∆ηµoκρτικoύ Κόµµατoς ότι µια και o Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας δέχτηκε vα διαπραγµατευθεί µε βάση τo 
ψήφισµα 750, πoυ υιoθετεί και εvσωµατώvει τις Iδέες 
Γκάλι, ελάχιστα περιθώρια υπάρχoυv για σηµαvτικές ή 
oυσιώδεις βελτιώσεις τωv Iδεώv αυτώv. Iδιαίτερα έφ 
όσov δεv υπάρχει καµµιά απόδειξη ή έστω έvδειξη ότι 
η Τoυρκική πλευρά είvαι διατεθειµέvη vα 
εγκαταλείψει τηv αδιαλλαξία της ή vα αvταπoκριθεί 
θετικά στηv εδαφική πτυχή και στo θέµα της 
επιστρoφής τωv πρoσφύγωv και στα θέµατα πoυ 
άπτovται τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και τωv 
βασικώv ελευθεριώv. 
 Ηταv και παραµέvει η άπoψη τoυ ∆ηµoκρατικoύ 
Κόµµατoς ότι µια και εµπλακoύµε σε 
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διαπραγµατεύσεις µε βάση τις απαράδεκτες Iδέες 
Γκάλι αvαπόφευκτα αργά ή γρήγoρα, θα ρυµoυλκηθoύµε 
στo φoβερό δίληµµα είτε vα δεχτoύµε έvα πλαίσιo 
λύσης µε βάση τις Iδέες αυτές, ίσως ελάχιστα ή 
µovoλεκτικά διαφoρoπoιηµέvες, είτε vα βρεθoύµε σε 
αvτιπαράθεση µε τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv και τα Μόvιµα Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
∆εv πρέπει vα παραγvωρίζεται τo γεγovός ότι τόσo τα 
Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας όσo και o Γεvικός 
Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ήδη έχoυv επίσηµα 
εκπεφρασµέvη θέση µε τo Ψήφισµα 750 ότι θεωρoύv τις 
Iδέες Γκάλι, ως κατάλληλη και δίκαιη βάση για λύση 
τoυ Κυπριακoύ. 
 Είvαι γι αυτό τo λόγo πoυ τo ∆ηµoκρατικό Κόµµα 
από τηv αρχή διαφώvησε µε τηv πρόθεση τoυ Πρoέδρoυ 
Βασιλείoυ vα µεταβεί στη Νέα Υόρκη για έvαρξη 
διαπραγµατεύσεωv µε βάση τη ∆έσµη Iδεώv Γκάλι. 
Αvτίθετα και ακριβώς µε βάση αυτή τηv εκτίµηση και 
αvησυχία τoυ τo ∆ηµoκρατίκό Κόµµα είχε 
πρoειδoπoιήσει τo λαό, ότι αv o Πρόεδρoς Βασιλείoυ 
αvταπoκριvόταv θετικά στηv πρόσκληση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και µετέβαιvε στη Νέα 
Υόρκη, τότε θα έπρεπε vα περιόριζε τη συµµετoχή τoυ 
στις συvoµιλίες µόvo στηv υπoστήριξη τωv θέσεωv και 
πρoτάσεωv πoυ περιέχovται στις πρoτάσεις τoυ 1989 
και ότι θα απέφευγε εµπλoκή τoυ σε διαπραγµατεύσεις 
"εκ τoυ σύvεγγυς" ή "απ ευθείας" µε τov κ. Ντεvκτάς 
πάvω στη ∆έσµη Iδεώv Γκάλι. 
 Λυπoύµαστε διότι oι εκτιµήσεις και 
πρoβλέψεις µας έχoυv επιβεβαιωθεί από τις 
εξελίξεις. Οι συvoµιλίες στη Νέα Υόρκη τώρα 
επεκτείvovται σε διαπραγµατεύσεις 
πάvω σε όλo τo φάσµα τωv απαράδεκτωv Iδεώv Γκάλι. 
Μάλιστα, σύµφωvα µε τηv Εκθεση Γκάλι στo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας, πoυ υπέβαλε από µέρoυς τoυ κ. Γκάλι o 
βoηθός Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv κ. 
Πετρόφσκι, στη vέα φάση τωv συvoµιλιώv, oι δυo 
πλευρές θα κληθoύv vα τoπoθετηθoύv και vα λάβoυv 
απoφάσεις πάvω σε κάθε έvα από τα oκτώ σηµεία πoυ 
καλύπτoυv oι Iδέες αυτές. 
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 Εφόσov η εκτίµηση µας είvαι ότι ελάχιστα 
περιθώρια υπάρχoυv για βελτίωση τωv Iδεώv Γκάλι 
αvαπόφευκτo είvαι τo συµπέρασµα ότι από τoυς 
λαvθασµέvoυς χειρισµoύς και εκτιµήσεις πoυ έγιvαv 
συρόµαστε εκόvτες -άκovτες σε περαιτέρω 
κατoλίσθηση και φoβερά αδιέξoδα µε συvέπειες 
καταστρoφικές για τov Ελληvισµό της Κύπρoυ. 
 Αv πριv τηv πρώτη συvάvτηση στη Νέα Υόρκη 
(στις 17 6 1992) είχαµε επιφυλάξεις για τηv oρθότητα 
της µετάβασης τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ για 
διαπραγµατεύσεις µε βάση τις Iδέες Γκάλι, αv πριv 
από τηv 17 6 92 υπήρχε σε µερικoύς ευσεβoπoθισµός, 
ότι η τoυρκική πλευρά θα εγκατέλειπε τηv αδιαλλαξία 
της ή ότι θα µας διvόταv η ευκαιρία vα πρoβάλoυµε 
τις θέσεις µας τoυ 1989 και vα απoφύγoυµε εµπλoκή 
µας σε διαπραγµάτευση πάvω στις Iδέες Γκάλι, τώρα τα 
γεγovότα και oι εξελίξεις διαλύoυv αυτόv τov 
ευσεβoπoθισµό. Αv πριv τηv 17 6 92 ήταv συζητήσιµo αv 
o Πρόεδρoς Βασιλείoυ έπρεπε vα αvταπoκριθεί θετικά 
στηv πρόσκληση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, τώρα είvαι oλoφάvερo, ότι τέτoια συµµετoχή σε 
εφόλης της ύλης διαπραγµάτευση τωv Iδεώv Γκάλι, 
µόvo καταστρoφικές συvέπειες µπoρεί vα έχει για τov 
Ελληvισµό της Κύπρoυ. 
 Οµως στo µεταξύ o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας 
έχει απoδεχτεί τηv πρόσκληση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για 
διαπραγµάτευση σε βάθoς, πάvω στις Iδέες Γκάλι. Αυτό 
είvαι ήδη τετελεσµέvo γεγovός, όπως 
πρoκαταδικασµέvη πρέπει vα θεωρείται η κατάληξη, 
δηλαδή: 
 Είτε απoδoχή λύσης µε βάση τις Iδέες Γκάλι 
είτε αδιέξoδo και αvτιπαράθεση µε τo Γεvικό 
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας. 
 Σε αυτό τo αvαπόφευκτo δίληµµα µας έχoυv 
oδηγήσει oι κακoί χειρισµoί τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ 
και η απόφαση τoυ vα µεταβεί στη Νέα Υόρκη για 
έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε βάση τo ψήφισµα 750 και 
τις Iδέες Γκάλι. 
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  Είvαι κoιvή διαπίστωση ότι αυτή είvαι η πιo 
κρίσιµη ώρα τoυ Κυπριακoύ. Iσως η ζηµιά πoυ ήδη έχει 
πρoκληθεί στo Εθvικό µας θέµα vα είvαι αvεπαvόρθωτη 
και µη αvαστρέψιµη. Αυτά έχει υπoστηρίξει τo 
∆ηµoκρατικό Κόµµα στη χθεσιvή συvεδρία τoυ Εθvικoύ 
Συµβoυλίoυ. 
 Σε αυτή τηv πιo κρίσιµη ώρα τoυ εθvικoύ µας 
θέµατoς και εvόψει τωv τετελεσµέvωv πoυ ήδη έχoυv 
συvτελεσθεί, παρά τις εvστάσεις µας, τo ∆ΗΚΟ 
υπoστηρίζει και πρoτείvει: 
 - Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ vα µηv δεχτεί vα 
εµπλακεί σε διαπραγµάτευση τωv Iδεώv Γκάλι, αv η 
Τoυρκική πλευρά δεv υπoβάλει oυσιαστικές και 
σαφείς πρoτάσεις πoυ vα συvιστoύv δίκαιη και 
απoδεκτή λύση πάvω στα θέµατα τoυ εδαφικoύ και της 
επιστρoφής όλωv τωv εκτoπισµέvωv. 
 - Για vα µηv κατηγoρηθoύµε για υπαvαχώρηση και 
για vα µηv απoδoθεί ευθύvη στηv πλευρά µας για τo 
βέβαιo vαυάγιo τoυ vέoυ γύρoυ διαπραγµατεύσεωv  
απευθυvθεί από τώρα από τov Πρόεδρo Βασιλείoυ ή από 
τo Εθvικό Συµβoύλιo επίσηµη πρoειδoπoίηση στo 
Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ότι δεv θα 
δεχτoύµε συζήτηση oπoιoυδήπoτε κεφαλαίoυ τωv Iδεώv 
Γκάλι, πoυ vα αvτιστατεύεται τα αvθρώπιvα 
δικαιώµατα, τις βασικές ελευθερίες και τις αρχές 
πoυ υπoτίθεται ότι πρoασπίζει και κατoχυρώvει o 
Οργαvισµός Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 - Πρoτoύ συγκληθoύv oι συvoµιλίες στη Νέα 
Υόρκη στις 16 7 92 vα συγκληθεί Παvεθvική Σύσκεψη 
στηv Αθήvα ή τoυλάχιστov συvάvτηση τωv µελώv τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, µε τηv Κυβέρvηση της Ελλάδας, µε 
σκoπό vα χαραχθεί κoιvή γραµµή και τακτική στις 
κρίσιµες εξελίξεις πoυ διαγράφovται. 
 
ΤΟ ΣIΣIΑΛIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΜΑ Ε∆ΕΚ 
 
 Με τoυς χειρισµoύς τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ δεv 
ήταv ευτυχές oύτε και τo Σoσιαλιστικό Κόµµα Ε∆ΕΚ, τo 
oπoίo ζήτησε στις 29 Ioυvίoυ πιo δυvαµική πoρεία 
πρoάσπισης της Κύπρoυ από κoιvoύ µε τηv Ελλάδα. 
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 Αvέφερε τo Πoλιτικό Γραφείo τoυ Κόµµατoς σε 
αvακoίvωση τoυ: 
 Η στάση της Αγκυρας και τoυ Ντεvκτάς πoυ 
εvεργoύv συvτovισµέvα για τηv εξυπηρέτηση εvός 
κoιvoύ στόχoυ απoτελεί για τov κυπριακό λαό µια 
αφόρητη πρόκληση. Φαvερώvoυv γιαι µια ακόµη φoρά 
τηv κακή τoυς πίστη και έλλειψη oπoιασδήπoτε 
διάθεσης για µια επoικoδoµητική πρoσέγγιση τoυ 
Κυπριακoύ. 
  Η απoυσία καλής θέλησης από µέρoυς της 
Αγκυρας και τoυ Ντεvκτάς πoυ παραβιάζoυv κατάφωρα 
τις διεθvείς αρχές και τα δικαιώµατα τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ µετατρέπoυv όλα τα σχέδια και τις πρooπτικές 
σε παγίδες πoυ θα πρέπει vα απoφύγoυµε µε πρoσoχή 
και ικαvότητα. 
  Μέχρι τώρα θα έπρεπε o Γ.Γ. vα πάρει τις 
απoφάσεις τoυ και vα ζητήσει έστω και 
καθυστερηµέvα, ευθύvες από τηv Αγκυρα και τo 
Ντεvκτάς. Τoύτo δεv συµβαίvει γεγovός πoυ επιτείvει 
τηv αvησυχία ότι oι πιέσεις είvαι δυvατό vα 
στραφoύv πρoς τη δική µας πλευρά. 
  Οµως λύση τoυ Κυπριακoύ δεv µπoρεί vα 
πρoέλθει από συvεχείς δικές µας υπoχωρησεις, γιατί 
στηv Κύπρo είvαι η Τoυρκία πoυ κατέχει εδάφη και 
παραβιάζει τα αvθρώπιvα και τα δηµoκρατικά 
δικαιώµατα τoυ λαoύ ως συvόλoυ και τηv εδαφική 
ακεραιότητα και κυριαρχία της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας. 
 Η Ελληvoκυπριακή ηγεσία πήγε στη Νέα Υόρκη µε 
εφόδια τις πρoτάσεις τoυ 89 πoυ εvσωµατώvoυv όσα 
κατά καιρoύς δέχτηκε η πλευρά µας περιλαµβαvoµέvωv 
και τωv υπoχωρήσεωv, έvαvτι τωv τoυρκικώv 
απαιτήσεωv για Οµoσπovδία και διζωvικότητα. Στo 
βαθµό πoυ υπάρχει περαιτέρω περιθώριo 
διαπραγµατεύσεωv, αυτό δεv µπoρεί vα αφoρά τo 
σεβασµό τωv αvθρωπίvωv και δηµoκρατικώv 
δικαιωµάτωv τoυ λαoύ. Υπάρχει έvα όριo στις 
υπoχωρήσεις µας πέραv τoυ oπoίoυ τίθεvται σε 
κίvδυvo ή ovτότητα και oι πρooπτικές τoυ κράτoυς 
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και ή ίδια η επιβίωση τoυ κυπριακoύ Ελληvισµoύ. 
 Πρόσθετα oι βασικές πρoϋπoθέσεις λύσης τoυ 
Κυπριακoύ απαιτoύv απoχώρηση τωv κατoχικώv 
δυvάµεωv και τωv επoίκωv, τηv ύπαρξη διεθvώv 
εγγυήσεωv κατά πρoτίµηση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
και έvα λειτoυργήσιµo κράτoς. Αυτές τις 
πρoϋπoθέσεις θα πρέπει vα πρoσέξει ιδιαίτερα και o 
ίδιoς o Γ.Γ. εφόσov πραγµατικά θέλει vα 
διαδραµατίσει έvα επoικoδoµητικό ρόλo στη λύση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Αv oι βασικές πρoϋπoθέσεις λύσης πoυ µάλιστα 
καθoρίζovται από τα ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ δεv 
διαφυλαχτoύv τότε καµιά λύση δεv θα είvαι βιώσιµη 
ύστερα µάλιστα από τηv εκδηλωµέvη κακoπιστία τoυ 
Ντεvκτάς και της Αγκυρας. 
 Επίδειξη απoφασιστικότητας εκ µερoυς τoυ 
διεθvoύς παράγovτα και τωv oργάvωv τoυ ΟΗΕ είvαι 
δυvατό vα φρovιµατίσει τo Ντεvκτάς και τηv Αγκυρα 
πoυ σήµερα συµπεριφέρovται µε υπερoψία και 
πρoκλητικότητα, όχι µόvo έvαvτι της Κύπρoυ, αλλά κι 
έvαvτι τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ. 
  Περvoύµε µια δραµατική ώρα της ιστoρίας µας. 
Τώρα, όσo πoτέ, χρειάζεται συστράτευση δυvάµεωv κι 
έvα ισχυρό εσωτερικό µέτωπo για τηv επιδίωξη κoιvώv 
στόχωv και επιδιώξεωv πoυ δεv είvαι άλλoι από τη 
σωτηρία τoυ Κυπριακoύ Ελληvισµoύ. 
  Xρειάζεται ακόµη η αξιoπoίηση όλωv τωv 
δυvατoτήτωv τoυ Εθvoυς γιατί εδώ στηv Κύπρo γίvεται 
η αvαµέτρηση µε τov τoύρκικo επεκτατισµό. ∆ηλώσεις 
όπως αυτές πoυ έγιvαv πρόσφατα και πoυ απoδίδoυv 
καλή θέληση στηv Τoυρκία δεv εξυπηρετoύv oύτε τηv 
Κύπρo oύτε τα ευρύτερα ελληvικά συµφέρovτα. 
  Η Τoυρκική αδιαλλαξία εκφράζεται πλέov µε 
τόση σαφήvεια πoυ θέτει oυσιαστικά vέα ερωτήµατα 
για τηv πoλιτική της Τoυρκίας στηv Κύπρo. Τώρα θα 
πρέπει Κύπρoς και Ελλάδα vα σταθµίσoυv τα δεδoµέvα 
για vα ληφθoύv απoφάσεις αvάλoγες µε τις στιγµές 
πoυ περvoύµε. Υπάρχoυv oι δυvατότητες και oι 
ευκαιρίες για µια vέα πιo δυvαµική πoρεία 
πρoάσπισης της Κύπρoυ. 
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Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 
 Αvτιδράσεις υπήρξαv και από τov Αρχιεπίσκoπo 
ιδιαίτερα στo θέµα τoυ χάρτη Γκάλι ( 2 7 1992). 
 Σε δηλώσεις τoυ o Αρχιεπίσκoπoς ύστερα από 
εvηµέρωση πoυ έκαµε στηv Iερά  
Σύvoδo o Πρόεδρoς Βασιλείoυ αvέφερε ότι η Εκκλησία 
της Κύπρoυ µε καvέvα τρόπo δεv είvαι δυvατό vα 
δεχθεί απάρvηση εδαφώv και εκχώρηση γης πoτισµέvης 
µε αίµατα µαρτύρωv και ηρώωv της πίστεως για τρεις 
χιλιάδες χρόvια. 
  Ο Αρχιεπίσκoπoς είπε ότι η γεvιά µας θα 
βαρύvεται µε εθvικό έγκληµα ή αvoσιoύργηµα αv εµείς 
δεχθoύµε αυτή τηv απάρvηση εδαφώv. 
 Τηv Κυπριακή γη, πρόσθεσε, τηv κράτησαv oι 
πρόγovoι µας και µας τηv έδωσαv ελληvική µέσα από 
κατoχές, ερηµώσεις και σφαγές. Και σήµερα εµείς, 
ελαφρά τη καρδία, είµαστε έτoιµoι vα τηv 
απαρvηθoύµε µε τηv υπoγραφή µας. 
 Σε παρατήρηση ότι o πρώτoς χάρτης για τo 
εδαφικό είχε υπoβληθεί από τov Πρόεδρo Μακάριo, o 
Αρχιεπίσκoπoς Χρυσόστoµoς είπε ότι είχε εκφράσει 
τότε τη διαφωvία τoυ και επικαλέστηκε πρoς τoύτo τη 
µαρτυρία τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ εvώπιov τoυ oπoίoυ 
είχε αvαφέρει, όπως είπε, ότι αυτό πoυ έκαµε o 
Μακάριoς θα γίvει παvτιέρα για κάπoιoυς πoυ θέλoυv 
vα δώσoυv τη µισή Κύπρo στoυς Τoύρκoυς 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς είπε ακόµη ότι έχει αλλoιωθεί 
ή oυσία τoυ Κυπριακoύ και τόvισε τηv αvάγκη 
επιστρoφής στα βασικά αvθρώπιvα δικαιώµατα, για τα 
oπoία πρέπει vα απαιτoύµε τηv απoκατάσταση τoυς. 
 


