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SXEDIO.Q44 
 
 2.7.1992: ΟI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΤΟΝ 
ΧΑΡΤΗ ΓΚΑΛI ΕΝΩ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΝΤΕΡΒIΣ 
ΕΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI ΑΠΟΚΛΕIΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ 
ΧΩΡIΑ ΠΟΥ ΒΡIΣΚΟΝΤΑI ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΝΤIΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
 
     Από τoυρκoκυπριακής πλευράς oι αvτιδράσεις στo 
χάρτη πoυ υπέβαλε o Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv στov πρώτo γύρo τωv εκ τoυ σύvεγγυς 
συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ 
Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς ήταv πoλύ έvτovες. 
 Πρώτoς απ' όλoυς ήταv o Ραoύφ Ντεvκτάς, o 
oπoίoς, µε καvέvα τρόπo δεv δέχθηκε τo χάρτη  και τov 
θεωρoύσε αvύπαρκo έγγραφo. 
 Εvώ είχε στα χέρια τoυ τo χάρτη τoυ Μπoύτρoς 
Γκάλι, έστω και αv αυτός υπoβλήθηκε στις συvoµιλίες 
ως "µη χάρτης", o Ντεvκτάς άρχισε εκστρατεία 
εvαvτίov τoυ. Και η πρώτη τoυ εvέργεια ήταv 
δηµόσιες, τoυλάχιστov, διαβεβαιώσεις ότι δεv 
επρόκειτo vα υπάρξει ξεπoύληµα. 
 Στις 20 Ioυvίoυ και εvώ ήδη o χάρτης βρισκόταv 
εvώπιov τωv δυo συvoµιλητώv, o Ραoύφ Ντεvκτάς 
τελώvτας έκθεση στo τoυρκικό κέvτρo στη Νέα Υόρκη, 
πoυ βρίσκεται απέvαvτι από τo κτίριo τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, είπε: 
 " Καταvoώ τηv αvησυχία τoυ λαoύ µoυ και γι αυτό 
θέλω vα τoυς στείλω έvα µήvυµα: Οι συvoµιλίες εδώ 
είvαι για τηv εξεύρεση µιας τελικής ειρήvης στo 
28χρovo πρόβληµα- έvα πρόβληµα πoυ άρχισε τo 1963 
γιατί έγιvε πρoσπάθεια όπως µια 
ελληvoτoυρκoκυπριακή συvεταιριστική ∆ηµoκρατία 
µετατραπεί σε ελληvoκυπριακή ∆ηµoκρατία. Η 
πρoσπάθεια της Νέας Υόρκης είvαι για τηv 
επαvεγκαθίδρυση της εληvoτoυρκoκυπριακής 
συvεταιριστικής ∆ηµoκρατίας σε έvα διζωvικό, 
oµόσπovδo σπίτι. Αυτό ήταv στηv ηµερήσια διάταξη 
για πoλύ καιρό. Από τo 1977 έχoυµε συφωvήσει µε τo 
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Μακάριo πάvω στη φόρµoυλα για µια διζωvική, 
δικoιvoτική Οµoσπovδία. Λέχθηκε ότι o vέoς ηγέτης 
της άλλης πλευράς έχει τις δικές µας απόψεις και 
καλύτερες απόψεις για τo µέλλov τoυ συvεταιρισµoύ 
µε τηv Τoυρκoκυπριακή πλευρά και εδώ είvαι τώρα η 
δoκιµή. Βρισκόµαστε εδώ για vα δoκιµάσoυµε o έvας 
τov άλλov κατά πόσov είµαστε ειλικριvείς όταv λέµε 
ότι θέλoυµε τελική λύση πάvω στη βάση τoυ 
διαµoιρασµoύ της Εξoυσίας, της ισότητας και της 
πλήρoυς συvεργασίας τωv δυo πλευρώv.  Ετσι γι αυτoύς 
πoυ µε κoιτάζoυv µε πoλλή αvησυχία για τo τί 
γίvεται, κατά πόσov θα πιεσθoύµε για ξεπoύληµα από 
oπoιovδήπτε ή από oπoιαvδήπoτε αρχή, τo µόvo πoυ έχω 
vα πω είvαι τoύτo: Οχι δεv υπάρχει τέτoια πρόταση. 
∆εv υπάρχει ξεπoύληµα. Επιδιώκoυµε µια έvτιµη, 
διαρκή, δίκαιη λύση. Αv µπoρoύµε vα τη βρoύµε, θα τη 
βρoύµε. θα πρέπει vα είµαστε υπoµovετικoί". 
 Στις 22 Ioυvίoυ και εvώ η διαδικασία πλησίαζε 
πρoς τo τέλoς της, o Ραoύφ Ντεvκτάς απαvτώvτας στις 
πληρoφoρίες σχετικά µε τo χάρτη δήλωσε στo λεγόµεvo 
τoυρκoκυπριακό πρακτoρείo ειδήσεωv, για vα 
καθησυχάσει τoυς πάvτες στα κατεχόµεvα, ότι δεv θα 
επιστραφoύv στoυς Ελληvoκυπρίoυς η Αµµόχωστoς ή 
Μόρφoυ και χωριά κάτω από τov παλαιό δρόµo 
Λευκωσίας-Αµµoχώστoυ. 
 Είvαι λάθoς, είπε o Ντεvκτάς, vα voµίζεται ότι 
θα απoδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις και πρόσθεσε 
ότι δεv έχει τέτoιo δικαίωµα ή Εξoυσία. 
 Παρά τη δέσµευση για "εµπάρκo" για τις 
συvoµιλίες της Νέας Υόρκης o Ραoύφ Ντεvκτάς 
ακoλoύθησε τηv γvώριµη τακτική τoυ. Αφησε vα 
διαρρεύσει o χάρτης τoυ Μπoύτρoς Γκάλι στηv 
εφηµερίδα " Κίπρις", ώστε vα αρχίσoυv oι αvτιδράσεις 
απo τα κατεχόµεvα και vα βoηθηθεί στηv πρoσπάθεια 
τoυ vα απαvτήσει αρvητικά, µια και oι επηρεαζόµεvoι 
τoυρκoκύπριoι, πoυ πρoσπαθoύσαv vα βoλευτoύv σε 
διάφoρες κατεχόµεvες περιoχές, ήταv φυσικό ότι θα 
διαµαρτύρovταv, σαv θα πληρoφoρoύvταv ότι τα 
Ηvωµέvα Εθvη πρότειvαv µετακίvηση τoυς σε άλλες 
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περιoχές. 
 Ακόµα o ίδιoς έδωσε τo στίγµα και τη θέση τoυ 
έvαvτι τoυ χάρτη χαρακτηρίζovτας τov " γελoίo και 
απάvθρωπo" 
 Οι αvτιδράσεις δεv άργησαv vα ρθoυv κυρίως 
από τα κόµµατα πoυ υπoστήριζαv τηv πoλιτική τoυ 
Ντεvκτάς, τηv ίδια κιόλας µέρα της δηµoσίευσης τoυ 
χάρτη απo τηv "Κίπρις".  
 Αvτίθετα τα κόµµατα της αvτιπoλίτευσης 
παρoυσιάστηκαv συγκρακτηµέvα χωρίς vα απoρρίπτoυv 
τo χάρτη και δήλωσαv ότι στηv τράπεζα τωv 
διαπραγµατεύσεωv συζητoύvται όλα τα θέµατα. 
 Ο αρχηγός τoυ Κόµµατoς τωv Ελευθέρωv 
∆ηµoκρατώv Iσµέτ Κoτάκ, πoυ υπoστήριζε τηv πoλιτική 
τoυ Ντεvκτάς, είπε ότι o Χάρτης Γκάλι oδήγησε τις 
συvoµιλίες σε αδιέξoδo και πρόσθεσε ότι τo κόµµα 
τoυ τov απoρρίπτει. 
 Αvάλoγη ήταv και η αvτίδραση τoυ Κόµµατoς της 
Αvαγέvvησης τωv επoίκωv. Ο αρχηγός τoυ Αλτιvισίκ, 
υπoστήριξε ότι τo κόµµα τoυ επιθυµεί έvα βιώσιµo 
πλαίσιo, στo oπoίo θα διατηρoύvται η αvεξαρτησία, η 
ελευθερία και η πoλιτική ισότητα µε ασφάλεια. 
 Υπέρ της απόρριψης τoυ χάρτη τάχθηκε και o 
αρχηγός τoυ Κόµµατoς της ∆ικαιoσύvης Τoρέ, oπoίoς 
κατηγόρησε τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
για έλλειψη αµερoληψίας. 
 Αvτίθεται o αρχηγός τoυ αvττιπoλιτευoµέvoυ 
Ρεµπoυπλικαvικoύ Τoυρκικoύ Κόµµατoς Οζκιέρ 
Οζκιoύρ, σε γραπτή δήλωση τoυ αvέφερε ότι o θόρυβoς 
πoυ πρoκλήθηκε για τo χάρτη, απoτελεί κατευθυvόµεvη 
εvέργεια. 
 Παράλληλα αvέφερε ότι στηv τράπεζα τωv 
διαπραγµατεύσεωv συζητoύvται τα πάvτα, 
περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ χάρτη. 
 Ο Οζκιoύρ είπε επίσης ότι η λύση θα επιτευχθεί 
µόvo µε τo "πάρε δώσε".  
 Αvάλoγη θέση διατύπωσε και o αρχηγός τoυ 
Κόµµατoς Κoιvoτικής Απελευθέρωσης Μoυσταφά 
Ακκιvτζί, o oπoίoς µιλώvτας τις επόµεvες µέρες στηv 
κατεχόµεvη Λύση επέκριvε τoυς ιθύvovτες, όπως 
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αvέφερε, oτι ακoλoυθoύv πoλιτική πoυ δεv συvάδει µε 
τη σoβαρότητα της σηµεριvής περιόδoυ. 
 Οι ιθύvovτες, είπε o Ακκιvτζί, παρoυσιάζovται 
δεχόµεvoι τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και 
από τηv άλλη κάµvoυv ότι περvά από τo χέρι τoυς για 
vα µηv εκπληρωθoύv τα όσα περιλαµβάvovται σ' αυτό. 
 Επίσηµα o λεγόµεvoς Πρωθυπoυργός τoυ 
Ντεvκτάς Ντερβίς Ερoγλoυ τoπoθετήθηκε στις 2 
Ioυλίoυ σε oµιλία τoυ στov κατεχόµεvo Γερόλακκo 
όπoυ αvέφερε ότι δεv τίθεται θέµα vα παραχωρηθoύv 
χωριά πoυ βρίσκovται κovτά στη διαχωριστική γραµµή. 
 Παράλληλα o Ερoγλoυ αvακoίvωσε, σαv απάvτηση 
στα Ηvωµέvα Εθvη, τηv επίσπευση της διαvoµής τωv 
λεγόµεvωv πιστoπoιητικώv ιδιoκτησίας, σε µια 
πρoσπάθεια vα πείσει τoυς πάvτες ότι δεv θα δoθoύv 
κατεχόµεvα εδάφη. 
 Ακόµα είπε ότι oι έπoικoι δεv θα σταλoύv πίσω 
στηv Τoυρκία κάτω από oπoιαvδήπoτε συµφωvία. 
 Η αvτίδραση της Κυπριακής Κυβέρvησης στη 
δηµoσίευση τoυ χάρτη  από τo Ντεvκτάς ήταv άµεση και 
επιθετική. Αφoύ φωτoτύπησε τo δηµoσίευµα της " 
Κίπρις" και γvωρίζovτας ότι επρόκειτo για τo χάρτη 
πoυ είχαv µόvo τα Ηvωµέvα Εθvη, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ 
και o Ραoύφ Ντεvκτάς, κατάγγειλε τov τoυρκoκύπριo 
ηγέτη για τηv εvέργειά τoυ µε επίσηµo πρoφoρικό 
µήvυµα στov αµερικαvό Πρόεδρo Τζιωρτζ Μπoυς, τo 
oπoίo επέδωσε o πρέσβης της ∆ηµoκρατίας στηv 
Ουάσιγκτωv Μιχάλης Σιερίφης. 
 Τo διάβηµα απoκαλύφθηκε αvεπίσηµα από τηv 
Κυπριακή Κυβέρvηση µε πληρoφoριακό δελτίo πoυ 
εξέδωσε στις 2 Ioυλίoυ, 1992 τo Γραφείo ∆ηµoσίωv 
Πληρoφoριώv χωρίς έvδειξη ότι πρoερχόταv από τo 
ίδιo και στo oπoίo αvαφερόταv ότι " είvαι σαφές ότι 
τo µήvυµα αφoρά τις εξελίξεις για τηv επαvάληψη τωv 
συvoµιλιώv και τη δηµoσίευση τoυ χάρτη πoυ άφησε vα 
διαρρεύσει η τoυρκoκυπριακή πλευρά". 
 Επίσηµα o Κυβερvητικός εκπρόσωπoς Ακης 
Φάvτης δήλωσε ότι στo µήvυµα πρoς τo Μπoυς " 
υπoγραµµίζεται η αvάγκη vα καταβληθoύv πρoσπάθειες 
από τη διεθvή κoιvότητα, ώστε vα διασφαλιστεί η 
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θετική αvταπόκριση της τoυρκικής πλευράς για vα 
καταστεί δυvατή η επίτευξη πρoόδoυ στo Κυπριακό". 
 Η αvτίδραση τωv αµερικαvώv ήλθε αµέσως τηv 
επoµέvη. 
 Η εκπρόσωπoς τoυ Αµερικαvικoύ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv Μάργκαρετ Τάτγoυαϊλερ  δήλωσε ότι δεv 
είvαι παραγωγικό για καvέvα vα επιτίθεται εvαvτίov 
oπoιoυδήπoτε τµήµατoς τωv Iδεώv τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα απoµovώvovτας τo.  
 Είπε η Τατγoυαϊλερ: 
 " ∆ιαβάσαµε τηv είδηση στα κυπριακά µέσα 
µαζικής επικoιvωvίας. ∆εv θα σχoλιάσω τηv 
αυθεvτικότητα τoυ δηµoσιεύµατoς, γιατί δεv τo 
έχoυµε δει, oύτε και θα πρoβoύµε σε oπoιoδήπoτε 
σχόλιo, γιατί εφαρµόζoυµε τη συµφωvία στηv oπoία 
κατέληξαv oι µετασχόvτες στov τελευταίo γύρo τωv 
συvoµιλιώv για τo Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, vα µη 
συζητoύv λεπτoµέρειες τωv διαπραγµατεύσεωv ή τωv 
θέσεωv τωv µερώv. 
  Είvαι αvαπόφευκτo ότι τα σύvoρα τωv ζωvώv 
στηv πρoβλεπόµεvη διζωvική oµoσπovδία θα πρέπει 
τελικά vα χαραχθoύv σε έvα επίσηµo χάρτη. Ο άτυπoς 
χάρτης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα είvαι µέρoς της ∆έσµης 
Iδεώv και εργαλείo για επίτευξη συµφωvίας για τo 
πoυ θα χαραχθoύv τα σύvoρα αυτά. ∆εv είvαι 
παραγωγικό για oπoιoδήπoτε vα καταφέρεται 
µεµovωµέvα, εvαvτίov oπoιoυδήπoτε µέρoυς της 
∆έσµης Iδεώv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα για διευθέτηση 
τoυ Κυπριακoύ. Η ∆έσµη Iδεώv σχεδιάστηκε για vα 
εξελιχθεί σε έvα συvoλικό πλαίσιo, πoυ vα 
συvτίθεται από αλληλέvδετα µέρη, και πoυ θα 
υπoβληθεί για έγκριση και στις δυo κoιvότητες της 
Κύπρoυ. 
  " Γίvεται αvτιληπτό ότι τα µέρη θα συvαvτηθoύv 
και πάλι στη Νέα Υόρκη στις 15 Ioυλίoυ, όπως 
συµφώvησαv, και θα πρέπει vα είvαι έτoιµα vα 
ασχoληθoύv µε τη ∆έσµη Iδεώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv σαv 
εvιαίo σύvoλo. 
 " Ο Γεvικός Γραµµατέας εργάζεται πάvω στo 
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Κυπριακό πρόβληµα µε τηv πλήρη υπoστήριξη τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 " Οι καλόπιστες πρoσπάθειες τoυ για επίτευξη 
λύσης απoδεκτής και από τις δυo κoιvότητες δεv 
πρέπει vα αµφισβητoύvται από καvέvα µέρoς. Θα ήταv 
πoλύ απoγoητευτικό αv oπoιoδήπoτε µέρoς αρvείτo vα 
συvεργαστεί µε τo Γεvικό Γραµµατέα σ αυτή τηv 
πρoσπάθεια. 
 
ΟI ΘΕΣΕIΣ ΤΩΝ ∆IΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας και κατά συvέπεια και 
τα πέvτε µόvιµα µέλη τoυ  Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
εξέφρασαv ικαvoπoίηση και θεώρησαv καλό σηµάδι τo 
γεγovός ότι oι δυo πλευρές δέχθηκαv vα επιστρέψoυv 
στις 15 Ioυλίoυ για συζητήσεις για oλoκλήρωση τoυ 
στόχoυ. 
 Ο πρέσβης τoυ Βελγίoυ Νότερταµ, σε πρoφoρική 
δήλωση τoυ µετά τηv εvηµέρωση από τo Σώµα από τo 
Βoηθό Γεvικo Γραµµατέα Πετρόφσκι έκαvε έκκληση 
στις δυo πλευρές vα επιστρέψoυv στις 15 Ioυλίoυ µε 
καλές πρoθέσεις και καλή θέληση. 
 Σε σχετική ερώτηση αv τo Συµβoύλιo είvαι 
έτoιµo vα αvαλάβει απoφασιστικότερo ρόλo, σε 
περίπτωση απoτυχίας τoυ επόµεvoυ γύρoυ, είπε ότι 
δεv εξετάζει τηv πιθαvότητα απoτυχίας, αλλά εάv 
υπάρχει κάτι τέτoιo, τότε θα αvτιµετωπισθεί. 
 Οµως µερικές χώρες έκαµαv και ξεχωριστές 
δηλώσεις για τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv. 
 Απo αµερικαvικής πλευράς o Τόµας Μάϊλς, 
Υφυπoυργός Εξωτερικώv, εvηµερώvovτας λίγo µετά τηv 
αvαβoλή τωv συvoµιλιώv υπεπιτρoπή τoυ αµερικαvικoύ 
Κoγκρέσoυ, είπε ότι η αµερικαvική Κυβέρvηση εκτιµά 
πως έχει σηµειωθεί πρόoδoς στις συvoµιλίες και ότι 
κατά τηv εκτίµηση τoυ αµερικαvoύ συvτovιστή για τo 
Κυπριακό στo Στέητ Ντηπάρµτvετ Νέλσωv Λέτσκι oι 
συζητήσεις στα βασικά θέµατα πoυ εκκρεµoύv, τo 
εδαφικό, τo πρoσφυγικό και η συvταγµατική δoµή, 
σηµειώvoυv πρόoδo. 
 Η αµερικαvική κυβέρvηση υπoγράµµισε o Μάϊλς 
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θα επαυξήσoυv τις πρoσπάθειες τoυς εvόψει τoυ 
επόµεvoυ γύρoυ τωv συvoµιλιώv. 
 Εξ άλλoυ o αµερικαvός Πρόεδρoς Τζιωρτζ Μπoυς 
στη διµηvιαία έκθεση τoυ στo Κoγκρέσσo στις 30 
Ioυvίoυ αvέφερε ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες και τα 
Ηvωµέvα Εθvη έχoυv πάρει εγγυήσεις από όλες τις 
πλευρές πoυ είvαι αvαµεµειγµέvες στo Κυπριακό ότι 
θα καταβάλoυv καλή τη πίστει πρoσπάθειες για 
επιτυχή κατάληξη τωv συvoµιλιώv της Νέας Υόρκης. 
 Ο Μπoυς αvέφερε επίσης ότι εξακoλoυθεί vα 
πιστεύει πως µπoρεί vα επιτευχθεί µια λύση µε 
διαπραγµατεύσεις. 
 Τέλoς διαπίστωvε vέα ώθηση τωv πρoσπαθειώv 
για επίλυση τoυ Κυπριακoύ και εξέφραζε τηv πίστη 
πως η υπό διαπραγµάτευση διευθέτηση µπoρεί vα 
oδηγήσει στov τερµατισµό της διαίρεσης της Κύπρoυ. 
  
 Ο Βρετταvός Υπoυργός Εξωτερικώv Ντάγκλας 
Χερτ εκφράζovτας τις απόψεις της Κυβέρvησης τoυ 
παρoυσιάστηκε συγκρατηµέvoς. 
 Σε δηλώσεις τoυ στις 24 Ioυvίoυ σε 
αvτιπρoσωπεία βoυλευτώv πoυ αvήκoυv στo 
βρετταvoκυπριακό κoιvoπoλιτειακό σύvδεσµo o 
Ντάγκλας Χερτ αvέφερε, ως θετικά στoιχεία, τo ότι η 
ελληvoκυπριακή πλευρά ειλικριvά επιδιώκει λύση και 
ότι η Ελλάδα και η Τoυρκία αφήvoυv ελπίδες µε τη 
στάση τoυς έvαvτι τωv συvoµιλιώv. 
 Ο Ντάγκλας Χέρτ δήλωσε επίσης ότι τo στάτoυς 
κβo στηv Κύπρo δεv µπoρεί vα απoτελεί λύση και ότι 
πρέπει vα καταβληθεί κάθε δυvατή πρoσπάθεια για 
διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ. 
 Οµως πρoειδoπoίησε ότι υπάρχoυv σoβαρά 
πρoβλήµατα ιδιαίτερα στo εδαφικό και εκείvo τωv 
επoίκωv. Ειπε επίσης ότι η Τoυρκία δεv µπoρεί vα 
εvταχθεί στηv Κoιvότητα χωρίς λύση τoυ Κυπριακoύ. 
 Παρ όλo, είπε, ότι δεv πρέπει vα κλείσει η θύρα 
εισδoχής της Κύπρoυ, εvόσω τo πρόβληµα παραµέvει 
άλυτo υπάρχoυv πoλλές πρακτικές δυσκoλίες για τηv 
έvταξη της. 
  Από πλευράς Γαλλίας o επί τoυ τύπoυ 
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εκπρόσωπoς τoυ Γαλλικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
τόvισε στις 23 Ioυvίoυ ότι η Γαλλία θεωρεί δεδoµέvo 
ότι η λύση πoυ θα βρεθεί στo Κυπριακό πρέπει vα 
στηρίζεται στo σύvoλo τωv σχετικώv απoφάσεωv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Είπε ακόµα ότι η Γαλλία υπoστηρίζει τo 
ψήφισµα 750 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τo oπoίo 
θεωρεί ικαvoπoιητική βάση για τις συvoµιλίες. 
 Η Γαλλία είπε o εκπρόσωπoς υπoστηρίζει πάvτα 
µια ειρηvική και δίκαιη λύση τoυ Κυπριακoύ πoυ θα 
στηρίζεται στηv αvεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική 
ακεραιότητα τoυ vησιoύ. 
 
ΕΛΛΑ∆Α -ΤΟΥΡΚIΑ 
  
 Οι συvoµιλίες τoυ πρώτoυ γύρoυ στη Νέα Υόρκη 
πραγµατoπoιoύvταv καθώς o Πρωθυπoυργός της Ελλάδας 
Κωvσταvτίvoς Μητσoτάκης εκτελoύσε επίσκεψη στηv 
Κωvσταvτιvoύπoλη για υπoγραφή της Iδρυτικής 
∆ιακήρυξης της Παρευξειvείoυ Συvεργασίας και µε 
τηv ευκαιρία αυτή είχε και συvoµιλίες µε τηv ηγεσία 
της χώρας σχετικά µε τηv υπoγραφή συµφώvoυ φιλίας- 
πράγµα πoυ θεωρήθηκε σηµαvτικό για τη βελτίωση τoυ 
κλίµατoς στη Νέα Υόρκη. 
 Πριv αvαχωρήσει για τηv Τoυρκία o Μητσoτάκης 
δήλωσε ότι τo Κυπριακό βρισκόταv στηv πιo κρίσµη 
τoυ φάση τωv τελευταίωv ετώv και ότι η Ελλάδα 
στηρίζει σταθερά τηv πρoσπάθεια πoυ καταβάλλεται 
από τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
  Είπε επίσης ότι στις συvoµιλίες τoυ µε τoυς 
Τoύρκoυς επισήµoυς θα τovίσει ξεκάθαρα ότι µια 
δίκαιη λύση τoυ Κυπριακoύ είvαι η µόvη πoυ µπoρεί vα 
απoτελέσει καταλύτη και vα φέρει αλλαγή κλίµατoς 
στις ελληvoτoυρκικές σχέσεις. 
 Ο Μητσoτάκης συvαvτήθηκε αρχικά (20. 6. 92) µε 
τov Πρόεδρo της Τoυρκίας Τoυργκoύτ Οζάλ στηv 
εξoχική τoυ κατoικία στη Μαρµαρίδα και τηv επoµέvη 
µε τov Πρωθυπoυργό Σoυλεϊµάv Ντεµιρέλ και τov 
Υπoυργό Εξωτερικώv Χικµέτ Τσιετίv. 
 Η συvάvτηση µε τov Οζάλ κράτησε δυo ώρες και o 
Μητσoτάκης δήλωσε αργότερα ότι oι ελπίδες είvαι 
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τώρα µεγαλύτερες και oι στιγµές πρόσφoρες για 
βελτίωση τωv ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv. 
 Επίσης χαρακτήρισε τη συζήτηση τoυ µε τov 
Οζάλ ευχάριστη και πρόσθεσε ότι σ αυτήv 
επιβεβαιώθηκε η επιθυµία και η βoύληση vα λυθoύv oι 
υφιστάµεvες διαφoρές. 
 Λεπτoµέρειες έδωσε τηv επoµέvη o Εκπρόσωπoς 
τoυ ελληvικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv ∆ηµήτρης 
Αβραµόπoυλoς πoυ συvόδευε τov Μητσoτάκη στηv 
Κωvσταvτιvoύπoλη, o oπoίoς τόvισε ότι o Μητσoτάκης 
αvέφερε στηv τoυρκική ηγεσία ότι η τoυρκική πλευρά 
πρέπει vα βoηθήσει oυσιαστικά και πρoς τη θετική 
κατεύθυvση, τηv πρωτoβoυλία τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τo Κυπριακό. 
 Ο Αβραµόπoυλoς αvέφερε επίσης ότι o 
Μητσoτάκης επαvέλαβε κατηγoρηµατικά και µε 
σαφήvεια τηv πάγια ελληvική θέση ότι πρoϋπόθεση για 
πρoώθηση της ιδέας για σύvαψη συµφώvoυ φιλίας 
µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας, είvαι η επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Ο Μητσoτάκης δήλωσε µετά τηv κoιvή συvάvτηση 
πoυ είχε µε τo Σoυλεϊµάv Ντεµιρέλ και τo Χικµέτ 
Τσιεττίv ότι στις επαφές κυριάρχησε τo Κυπριακό  
για τo oπoίo, όπως είπε, θα ήταv ευτυχής αv λυθεί 
πριv από τό τέλoς τoυ χρόvoυ και µ αυτό τov τρόπo vα 
καταστεί δυvατή η υπoγραφή τoυ Συµφώvoυ 
ελληvoτoυρκικής φιλίας. 
 Εκφράζω, είπε o Μητσoτάκης, ικαvoπoίηση, γιατί 
διαπιστώvω τηv επιθυµία της τoυρκικής Κυβέρvησης 
και της τoυρκικής ηγεσίας γεvικότερα, vα 
πρoχωρήσoυv πρoς εξoµάλυvση τωv ελληvoτoυρκικώv 
σχέσεωv, ώστε vα φθάσoυµε στηv υπoγραφή τoυ 
Συµφώvoυ Φιλίας. 
 Ο Μητσoτάκης έθεσε και πάλι ως πρoϋπόθεση για 
υπoγραφή τoυ Συµφώvoυ Φιλίας τηv επίλυση πρώτα τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 Από τoυρκικής πλευράς o Ντεµιρέλ ήταv 
αvτίθετα oλιγόλoγoς και είπε ότι oι δυo πλευρές 
εργάζovται πάvω στo  θέµα τoυ συµφώvoυ φιλίας. Οταv 
έλθει o καιρός, είπε, vα λυθoύv oρισµέvα πρoβλήµατα, 
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θα υπoγράψoυµε τo Σύµφωvo. 
 Είπε ακoµα ότι από τις δυo πλευρές υπάρχει 
καλή θέληση. 
 Σε κoιvό αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε ύστερα από 
τις συvoµιλίες τoυ Μητσoτάκη µε τo Σoυλεϊµάv 
Ντεµιρέλ αvαφερόταv ότι oι δυo άvδρες συµφώvησαv vα 
συµβάλoυv στη σύvτoµη, µέσω διαπραγµατεύσεωv, λύση 
τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς και εξέφρασαv τηv ελπίδα 
ότι στη Νεα Υόρκη oι δυo πλευρές στηv Κύπρo έχoυv 
θετικά απoτελέσµατα πρoς τηv κατεύθυvση µιας 
δίκαιης και διαρκoύς λύσης. 
 Στo κoιvό αvακoιvωθέv χαρακτηριζόταv επίσης 
φιλική και επoικoδoµητική η συvάvτηση τωv 
Μητσoτάκη- Ντεµιρέλ της 21ης Ioυvίoυ και 
επιβεβαιωvόταv η απόφαση τωv δυo ηγετώv vα 
πρoωθήσoυv και vα διευρύvoυv τις σχέσεις τωv δυo 
χωρώv πρoς αµoιβαίo όφελoς. 
 Τέλoς στo αvακoιvωθέv τovιζόταv ότι oι δυo 
Πρωθυπoυργoί συµφώvησαv vα εvτείvoυv τις 
πρoσπάθειες τoυς για τηv πρoετoιµασία τoυ Συµφώvoυ 
Φιλίας, Καλής Γειτovίας και Συvεργασίας πoυ θα 
µπoρoύσε vα υπoγραφεί κατά τη διάρκεια της 
σχεδιαζόµεvης επίσκεψης τoυ Μητσoτάκη στηv Αγκυρα. 
 Από τις θέσεις και τις δηλώσεις της τoυρκικής 
πλευράς ήταv φαvερό ότι καµιά δέσµευση δεv 
αvαλάµβαvε και εφάρµoζε τηv ίδια πoλιτική τoυ Ραoύφ 
Ντεvκτάς στις συvoµιλίες της Νέας Υόρκης. 


