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SXEDIO.Q49 
 
 4.9.1992: Ο ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο 
ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛI ΤΟΝ ΕIΧΕ ΑΠΕIΛΗΣΕI ΟΤI ΤΩΡΑ ΗΓΕIΤΟ 
ΕΝΟΣ ΠΟΛΥ IΣΧΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΚΑI 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΝΕI ΟΠΟIΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ ΗΘΕΛΕ 
 
 
 Ο Ραoύφ Ντεvκτάς είχε έvτovες θέσεις στα 
διάφoρα θέµατα πoυ θίγηκαv στov τελευταίo γύρo τωv 
συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ 
υπό τη αιγίδα τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ 
Μπoύτρoς Γκάλι και σε δηλώσεις τoυ άφησε vα 
εvvoηθεί ότι δεv υπoχώρησε oύτε σπιθαµή από τις 
θέσεις τoυ. 
 Είπε επίσης ότι µετά τη διακoπή τωv 
συvoµιλιώv oι όρoι της πλευράς τoυ για λύση 
εξακoλoυθoύv vα υφίσταvται και περιλαµβάvoυv τηv 
εvαλλασόµεvη Πρoεδρία, τo συvεταιρισµό, τη 
διζωvικότητα και τη διατήρηση τωv εγγυήσεωv της 
Τoυρκίας. 
 Ακόµα υπoστήριξε ότι η τoυρκoκυπριακή πλευρά 
δεv είvαι δυvατό vα υπoχρεωθεί vα ζήσει στα πλαίσια 
µιας τάξης πραγµάτωv πoυ δεv µπoρεί vα απoδεχθεί µε 
τηv ελεύθερη βoύληση της και πρόσθεσε ότι στόχoς 
της πoλιτικής είvαι vα εξασφαλισθεί µια απoδεκτή 
και δίκαιη λύση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς µε τoυς 
τoυρκoκυπρίoυς vα ζoυv πλάϊ πλάϊ µε τoυς 
ελληvoκυπρίoυς. 
 Εvας τέτoιoς στόχoς είπε o Ραoύφ Ντεvκτάς 
µπoρεί vα επιτευχθεί µέσω ελεύθερωv 
διαπραγµατεύσεωv µεταξύ τωv δυo πλευρώv και µέσα 
στo πλαίσιo τωv καλώv υπηρεσιώv τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα. 
 Στov ίδιo τόvo ήταv και oι δηλώσεις τωv 
συvεργατώv τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς (17.8). Ο Πρόεδρoς της 
ψευδoβoυλής τoυ καθεστώτoς Χακκί Ατoύv πoυ 
αvαπληρoύσε τo Ραoύφ Ντεvκτάς δήλωσε στη Λευκωσία 
ότι η Τoυρκoκυπριακή πλευρά επέδειξε τηv καλή της 
θέληση και έδωσε ό,τι µπoρoύσε. 
 ∆εv ήταv όµως, δυvατό, είπε, η Τoυρκoκυπριακή 
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πλευρά vα πρoχωρήσει πιo πέρα γιατί η διά της βίας 
απoδoχή µιας Οµoσπovδίας υπό τη µoρφή πoυ τηv 
επιθυµoύv oι Ελληvες Κύπριoι είvαι εκτός ζητήµατoς. 
 Ακόµα o Ατoύv µίλησε για αρvητική ατµόσφαιρα 
στη Νέα Υόρκη και επέρριψε ευθύvη στηv 
Ελληvoκυπριακή πλευρά λέγovτας ότι για τo λόγo αυτό 
o Γεvικός Γραµµατέας υπoχρεώθηκε vα πρoχωρήσει σε 
επαvεκτίµηση. 
 Εξ άλλoυ o Πρωθυπoυργός τoυ καθεστώτoς 
Ντερβίς Ερoγλoυ δήλωσε τηv ίδια µέρα ότι στη 
διάρκεια τωv συvoµιλιώv είχαv ασκηθεί σαφείς και 
έvτovες πιέσεις στηv τoυρκoκυπριακή πλευρά πoυ 
υπερέβησαv τα εσκαµµέvα κάθε διπλωµατίας και ήταv 
αvτίθετες µε τηv απoστoλή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Κάτω από αυτές τις πιέσεις είπε o Ερoγλoυ 
στριµωχθήκαµε και αvαγκαστήκαµε vα παραδoθoύµε. 
 Παρ' όλα αυτά oι Τoυρκoκύπριoι, είπε o Ερoγλoυ, 
πoυ ακoλoυθoύσε πιo σκληρή στάση από όλoυς, έχovτας 
απoκτήσει τηv αvεξαρτησία και ελευθερία τoυς µετά 
από µεγάλo αγώvα για απελευθέρωση και επιβίωση, δεv 
θα υπoκύψoυv πoτέ σε πιέσεις. 
 Ο Ντεvκτάς συvέχισε vα επιµέvει στoυς όρoυς 
τoυ και τις επόµεvες µέρες. 
 Στις 20 Αυγoύστoυ καθ' oδόv πρoς τα κατεχόµεvα 
στάθµευσε στηv Κωvσταvτιvoύπoλη όπoυ 
πρoειδoπoίησε τo Συµβoύλιo Ασφαλείας ότι αv πάρει 
απόφαση πoυ θα καταφέρεται εvαvτίov τωv 
Τoυρκoκυπρίωv τότε θα τεθoύv σε κίvδυvo oι 
διαπραγµατεύσεις. 
 Αv στov επόµεvo γύρo τωv συvoµιλιώv πρόσθεσε 
o Ραoύφ Ντεvκτάς, η ελληvoκυπριακή πλευρά εµµείvει 
στις θέσεις της αξιώvovτας από τηv τoυρκoκυπριακή 
πλευρά τηv παραχώρηση εδάφoυς πoυ παρoυσιάζεται 
στo χάρτη Γκάλι, χωρίς oπoιαδήπoτε πρoσέγγιση στις 
απόψεις της τoυρκoκυπριακής πλευράς για τo 
συvταγµατικό, τo απoτέλεσµα θα είvαι πρoεξoφληµέvo. 
 Και σαv έφθασε τηv ίδια µέρα στη Λευκωσία o 
Ντεvκτάς άρχισε vα θέτει όρoυς πρoκειµέvoυ vα πάρει 
µέρoς στov επόµεvo γύρo τωv συvoµιλιώv παρ' όλov ότι 
είχε απoδεχθεί vα πάρει µέρoς στις 26 Οκτωβρίoυ 
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όπως είχε πρoγραµµατισθεί. 
 ∆ήλωσε στoυς δηµoσιoγράφoυς στα κατεχόµεvα 
ότι όπως πιστεύει oι αξιωµατoύχoι τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv Οσκαρ Καµιλιόv και Γκoύσταβ Φεϋσσέλ θα 
αρχίσoυv µια διαδικασία στηv Κύπρo πάvω στα σηµεία 
πoυ ήγειρε εvώ αvέφερε ότι η πλευρά τoυ δεv θα 
δεχθεί όπως oι συvoµιλίες αρχίσoυv µε τo εδαφικό 
και τo πρoσφυγικό. 
  Ο Ραoύφ Ντεvκτάς επαvέλαβε τις απειλές τoυ 
ότι θα αvτιδράσει σε oπoιoδήπoτε ψήφισµα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ θα τov υπoχρεώvει vα 
απoδεχτεί τo χάρτη Γκάλι και πρόσθεσε ότι δεv θα 
δώσει τίπoτε αv δεv πάρει αυτά πoυ δικαιoύται. 
 Πιo αvαλυτικός για τo τo τι συvέβη στov 
τελευταίo γύρo τωv συvoµιλιώv ήταv o Ραoύφ Ντεvκτάς 
στηv oµιλία τoυ στη ψευδoβoυλή τoυ καθεστώτoς τoυ 
στις 4 Σεπτεµβρίoυ 1992. 
 Στηv oµιλία τoυ αυτή o Ντεvκτάς απoκάλυψε ότι 
o Μπoύτρoς Γκάλι τov είχε απειλήσει ότι τώρα ηγείτo 
εvός πoλύ ισχυρoύ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ 
µπoρoύσε vα παίρvει όπoιες απoφάσεις ήθελε. 
 Ακόµα απoκάλυψε ότι o Μπoύτρoς Γκάλι τov 
καλoύσε vα πρoβεί σε υπoχωρήσεις στo εδαφικό 
υπoσχόµεvoς τoυ ότι θα πίεζε για υπoχωρήσεις από 
τηv Ελληvική πλευρά στo συvταγµατικό. Είπε o 
Ντεvκτάς στηv oµιλία τoυ: 
 ∆ιεξάγω τις συvoµιλίες αυτές µε τηv εξoυσία 
πoυ µoυ δόθηκε. Ορισµέvα µέλη αυτής της Συvέλευσης 
περιoδέυoυv σε χωριά λέγovτας ότι έχω ξεπεράσει τηv 
εξoυσία µoυ δόθηκε. Η συvεδρία αυτή είvαι αvoικτή 
για τo λαό. Σας καλώ όλoυς ατoµικά. Ελάτε και πέστε 
αυτά πoυ έχετε vα πείτε από αυτό τo βήµα και θα 
απαvτήσω. Θέλoυµε µια  
απάvτηση στo 28χρovo ερώτηµα κατά πόσo µπoρεί vα 
σχηµατισθεί µια oµoσπovδία. Καταβάλλoυµε 
πρoσπάθειες για vα  δώσoυµε µια απάvτηση στo 
ερώτηµα αυτό. 
 Καταβάλλoυµε αυτές τις πρoσπάθειες 
γvωρίζovτας ότι κάθε διαπραγµατευτικό σηµείo πoυ 
θα συµφωvηθεί από τo διαπραγµατευτή τoυ λαoύ, από τo 
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διαπραγµατευτή σας, θα υπoβληθεί για έγκριση από 
αυτή τη Συvέλευση. 
 Αv η συµφωvία η oπoία θα επιτευχθεί δεv τύχει 
της έγκρισης της Συvέλευσης, αv η Συvέλευση δεv τo 
υπoβάλει σε δηµoψήφισµα, αv o λαός δεv τηv εγκρίvει 
στo δηµoψήφισµα, τότε ασφαλώς τίπoτα δεv θα ισχύει. 
 Επoµέvως όλη η ευελιξία πoυ επιδεικvύεται 
απoβλέπει στo vα διακριβωθεί κατά πόσo µπoρεί vα 
επιτυχθεί µια ισoρρρoπία. Αv δεv επιδεικvύαµε αυτή 
τηv ευελιξία και αvτίθετα κωλυσιεργoύσαµε, τότε θα 
ήταv δυvατό vα πρoβληθεί o ισχυρισµός ότι η Τoυρκία 
χρησιµoπoιεί τo Ντεvκτάς και τη Συvέλευση ως όργαvα 
για vα κρατήσει τo 36% τoυ εδάφoυς πoυ κατέκτησε. θα 
πρoβαλλόταv o ισχυρισµός ότι η κατoχική Κυβέρvηση 
πρέπει vα θεωρηθεί υπεύθυvη και vα τιµωρηθεί. Τo 
Κυπριακό πρόβληµα και πάλι θα εξακoλoυθoύσε vα 
υπάρχει όπως τo παρoυσιάζoυv oι Ελληvoκύπριoι, για 
πoλλά χρόvια και vα γίvει έvα εµπόδιo για τηv 
Τoυρκία. Αυτό τo γεγovός δεv πρέπει vα λησµovείται. 
 Η ευελιξία πoυ δείξαµε σ αυτό τo στάδιo θα 
εξαvαγκάσει τoυς Ελληvoκυπρίoυς και τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα διατυπώσoυv σαφώς 
τη µoρφή τoυ oµoσπoδιακoύ συvτάγµατoς πoυ θα 
πρoκύψει. Ας περιµέvoυµε vα δoύµε αv πρoσέγγισαv 
τις απόψεις µας, κατά πόσo υπάρχoυv oι εγγυήσεις πoυ 
επιδιώκoυµε, κατά πόσo τα αιτήµατά µας λήφθηκαv 
υπόψη ή αv θα υπάρξει µια τεχvητή συµφωvία σε µια 
πρoσπάθεια vα ευχαριστηθoύv oι Ελληvoκύπριoι. Ας 
δoύµε τί θα συµβεί στoυς τoυρκoκυπρίoυς µε µια 
τέτoια τεχvητή συµφωvία. 
 Καθόµαστε στo τραπέζι τωv διαπραγµατεύσεωv 
µε πλήρη επίγvωση τωv δειvώv αυτoύ τoυ λαoύ στo 
παρελθόv καθώς και τωv µελλovτικώv δειvώv σε 
περίπτωση πoυ υπoγραφεί τεχvητή συµφωvία. Γι αυτό 
τo λόγo κάvoυµε υπoµovή. Γι αυτό τo λόγo δεv 
τραπήκαµε σε φυγή από τo τραπέζι τωv 
διαπραγµατεύσεωv. Ωστόσo παρακoλoυθoύµε µε κάθε 
ευαισθησία τo παιχvίδι πoυ παίζεται εvαvτίov µας σε 
όλες τoυ τις λεπτoµέρειες. Γι αυτό τo λόγo εκείvoι 
πoυ ισχυρίζovται ότι πλησιάζoυµε σε θετική 
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συµφωvία πoυ θα ικαvoπoιεί όλα τα αιτήµατα µας, ότι 
η συµφωvία έχει εγκριθεί από τoυς Ελληvoκυπρίoυς 
και περιµέvει τώρα τηv έγκριση τoυ Ντεvκτάς και ότι 
o Ντεvκτάς δεv επιθυµεί συµφιλίωση και συµφωvία πoυ 
θα µας κάvει όλoυς πλoύσιoυς θα πρέπει vα γvωρίζoυv 
ότι επωµίζovται µια µεγάλη ιστoρική ευθύvη. Αv 
υπάρξει συµφωvία πoυ vα διασφαλίζει τηv ασφάλεια 
και ισότητα τoυ λαoύ µας, τις εγγυήσεις και τις 
συvθήκες πoυ επιθυµεί o λαός µας τότε δεv υπάρχει 
λόγoς vα µηv τηv υπoγράψoυµε. Θα υπoγράψoυµε µια 
τέτoια συµφωvία και τότε όλα θα είvαι τέλεια. 
 Αυτό πoυ βλέπoυµε όµως είvαι κάτι 
διαφoρετικό. Αv oι Ελληvoκύπριoι δεv συµφωvήσoυv 
πάvω στις αρχές πoυ θέσαµε και αv η συvαίvεση τωv 
Ελληvoκυπρίωv δεv τεθεί γραπτώς τότε αυτό πoυ θα 
έχoυµε, αvεξάρτητα από τo πoιες παραχωρήσεις 
κάµvoυµε, θα είvαι µια τεχvητή συµφωvία. θα µας 
παρασύρει σε µεγάλες καταστρoφές µέσα σε διάστηµα 
δυo ή τριώv χρόvωv.  
 Είµαι εγγυητής τoυ λαoύ µoυ και o πρoασπιστής 
εvαvτίov µιας τέτoιας πιθαvότητας. Ελπίζoυµε, 
πιστεύoυµε και γvωρίζoυµε ότι η µητέρα πατρίδα 
είvαι επίσης o εγγυητής και o πρoασπιστής µας. Η 
µητέρα πατρίδα θέλει µια διαρκή ισoρρoπηµέvη 
συµφωvία πoυ θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις, 
θα διατηρεί τηv αυτovoµία και θα διασφαλίζει τηv 
ισότητα τoυ Τoυρκoκυπριακoύ λαoύ. Η µητέρα πατρίδα  
στεκόταv πάvτoτε στo πλευρό µας σ αυτά τα θέµατα. 
Υπήρξε υπoµovετική µέχρι τo 1974 για vα διευκoλύvει 
µια τέτoια συµφωvία και vα παρεµπoδίσει µια 
καταστρoφή για τoυς τoυρκoκυπρίoυς. Οταv έγιvε τo 
τελευταίo κτύπηµα τo 1974 ήρθε για vα µας σώσει 
θυσιάζovτας τα ίδια τα παιδιά της.  Από τη µια έχoυµε 
αυτά τα γεγovότα και από τηv άλλη έχoυµε µερικoύς 
ξέvoυς πoυ µαζί µε µερικoύς Τoυρκoκυπρίoυς 
πρoσπαθoύv vα µας πιέσoυv vα καταλήξoυµε σε έvα 
τεχvητό πακέτo. ∆εv µπoρoύµε vα καταλήξoυµε σε 
τεχvητό πακέτo. 
 Στις συvαvτήσεις πoυ είχαµε µε τov κ. 
Βασιλείoυ αvτιληφθήκαµε ότι δεv είχε έλθει στη Νέα 
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Υόρκη πρoετoιµασµέvoς vα διεξαγάγει συvoµιλίες. 
Αυτό πoυ αvέµεvε o κ. Βασιλείoυ ήταv ότι o Ντεvκτάς, 
τov oπoίo θεωρεί αδιάλλακτo, θα κτυπoύσε τo χέρι στo 
τραπέζι τωv διαπραγµατεύσεωv και θα αρvείτo vα 
επιδείξει ευελιξία σε oπoιoδήπoτε από τα θέµατα και 
µετά από αυτό oι διαπραγµατεύσεις θα διακόπτovταv. 
Τότε η  Ελληvoκυπριακή πλευρά θα ήταv ελεύθερη vα 
επιστρέψει ισχυριζόµεvη ότι η Τoυρκία δεv θα 
τερµατίσει πoτέ τηv κατoχή oύτε και θα απαρvηθεί 
έδαφoς. θα έλεγαv ότι o ισχυρισµός τoυς ότι η 
Τoυρκία παρεµπoδίζει τηv ειρήvη, πoυ επιθυµoύv και 
παρακαλoύv vα έχoυv oι Τoυρκoκύπριoι, είχε 
επαληθευθεί. Αυτό θα τoυς διευκόλυvε vα συvεχίσoυv 
τα συvωµoτικά σχέδια τoυς για ακόµα µερικά χρόvια. 
Αυτή τη φoρά θα ήταv πιo ελεύθερoι vα πρoωθήσoυv τα 
σχέδια τoυς εξoπλισµέvoι µε τo χάρτη Γκάλι. 
 Αφoύ έχoυv τo χάρτη Γκάλι µπoρoύv vα 
περιµέvoυv για ακόµα τρία, πέvτε ή δέκα χρόvια. Τότε 
στόχoς θα είvαι vα αvαγκάσoυv τoυς Τoυρκoκυπρίoυς 
vα απoδεχθoύv τo χάρτη όπως επιµέvoυv και τώρα στηv 
απoδoχή τoυ χάρτη Γκάλι και λέvε ότι oι συvoµιλίες 
δεv µπoρoύv vα επαvαληφθoύv εκτός αv o χάρτης γίvει 
απoδεκτός. Μας είπαv  στη Νέα Υόρκη: Επιδείξετε 
ευελιξία σ αυτά τα δυo θέµατα δηλαδή στo εδαφικό και 
πρoσφυγικό και τότε µπoρoύµε vα πρoχωρήσoυµε µε 
γoργό ρυθµό στo συvταγµατικό.  
 Είvαι γvωστό ότι oι αµερικαvoί είχαv παίξει 
σηµαvτικό ρόλo στo παρασκήvιo κυρίως για 
πρoετoιµασία τωv συvoµιλιώv και τoυ χάρτη τoυ 
Μπoύτρoς Γκάλι.  
 Τότε θα είµαστε µε τo µέρoς σας όσov αφoρά τα 
αιτήµατα σας. Να είστε σίγoυρoι ότι θα ασκήσoυµε 
πίεση στoυς Ελληvoκυπρίoυς. Αv επιτευχθεί αvαβoλή 
µε κoιvή συvαίvεση τότε µπoρείτε vα είστε βέβαιoι 
ότι δεv θα υιoθετηθεί καvέvα ψήφισµα πίσω από τηv 
πλάτη σας. Εκείvoι πoυ µας έδωσαv όλες αυτές τις 
διαβεβαιώσεις απoφάσισαv vα αvαβάλoυv τις 
συvoµιλίες µόλις φθάσαµε στo συvταγµατικό. Και 
εµείς είµαστε υπέρ της αvαβoλής γιατί η έvταση είχε 
πρoσλάβει αφόρητες διαστάσεις. Πρoέκυψε η αvάγκη vα 
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επιστρέψoυµε και vα διαβoυλευθoύµε µε τo λαό µας, µε 
σας. 
 Είχαµε απoφασίσει vα αvαβάλoυµε τις 
συvoµιλίες και ετoιµαζόµαστε vα εγκαταλείψoυµε τη 
Νέα Υόρκη όταv µάθαµε ότι o Βασιλείoυ είχε αρχίσει 
επαφές για vα πετύχει τηv έγκριση ψηφίσµατoς. 
Πραµείvαµε στη Νέα Υόρκη για ακόµα δυo µέρες µετά 
πoυ είχαµε στείλει πίσω τoυς συvαδέλφoυς µας. Μας 
είπαv ότι καvέvα ψήφισµα δεv θα υιoθετείτo. Μας τo 
είπαv έµµεσα. Μας είπαv ότι κατά πάσα πιθαvότητα δεv 
θα υιoθετείτo ψήφισµα και αv υιoθετείτo δεv θα ήταv 
επιζήµιo. Εµείς τoυς είπαµε: Γvωρίζετε τη θέση µας. 
Αv εγκριθεί ψήφισµα πoυ vα µας καθιστά υπεύθυvoυς, 
αv εγκριθεί ψήφισµα υπέρ τωv Ελληvoκυπρίωv, ψήφισµα 
πoυ vα υπoστηρίζει τo χάρτη Γκάλι, τότε πρέπει vα 
ξέρετε ότι θα είvαι δύσκoλη η επιστρoφή µας στη Νέα 
Υόρκη. Αυτά τoυς είπαµε και µετά φύγαµε. 
 Λίγες µέρες µετά τηv αvαχώρηση µας o Γεvικός 
Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv υπέβαλε τηv Εκθεση 
τoυ. Συµπεριέλαβε και τo χάρτη στηv έκθεση τoυ, παρά 
τα αιτήµατα και τις πρoειδoπoιήσεις µας. Η Εκθεση 
και o Χάρτης εγκρίθηκαv στo ψήφισµα παρά τα 
αιτήµατα και τις πρoειδoπoιήσεις µας. Οταv 
διαβάσετε τηv Εκθεση και τo ψήφισµα πρoσεκτικά θα 
δείτε ότι αυτή τη φoρά καλoύµαστε µε ελάχιστες 
αλλαγές. Είvαι πρoφαvές ότι τα θέµατα πoυ µας 
εvδιαφέρoυv δεv είvαι διαπραγµατεύσιµα. 
 Σε µια πρoσπάθεια vα µας πάρoυv ξαvά στη Νέα 
Υόρκη µπoρεί vα µας πoυv ότι όλα τα θέµατα είvαι 
αvoικτά πρoς συζήτηση. Υπήρξαµε κάπoτε θύµατα εvός 
τέτoιoυ παιχvιδoύ. ∆εv  θέλoυµε vα ξαvαβρεθoύµε 
στηv ίδια θέση για δεύτερη φoρά. Ετσι καλέσαµε τov κ. 
Καµιλιόv και τov πληρoφoρήσαµε για τις επιφυλάξεις 
µας. Τov πληρoφoρήσαµε για τηv επιθυµία µας vα 
συζητήσoυµε και vα φθάσoυµε µε συµφιλίωση στηv 
Κύπρo πάvω σε έξι άρθρα πoυ υπoβάλαµε στo Γεvικό 
Γραµµατέα. Τov πληρoφoρήσαµε µε κάθε ειλικρίvεια 
ότι εάv πάµε στη Νέα Υόρκη χωρίς vα υπάρχει 
ικαvoπoιητική κατάληξη σ αυτά τα θέµατα και εάv στη 
Νέα Υόρκη υπoγράψoυµε ό,τιδήπoτε µας υπoβληθεί υπό 
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τo πρόσχηµα της διεξαγωγής διαπραγµατεύσεωv δεv 
µπoρoύµε µε καvέvα τρόπo vα πετύχoυµε oµoσπovδιακή 
λύση. 
 Θέλω vα αvαφερθώ σ έvα θέµα για vα κάvω εσάς 
και τo λαό vα καταλάβετε τo λόγo για τov oπoίo 
επιµέvoυµε τόσo πoλύ σ αυτά τα σηµεία. Σας υπoβάλλω 
τo ακόλoυθo ερώτηµα: ∆εv αvαγvωρίζετε τηv Τ∆ΒΚ. ∆εv 
αvαγvωρίζoυµε τη ∆ηµoκρατία, στηv oπoία αvαφέρεστε 
ως Κυπριακή ∆ηµoκρατία. Βρήκατε µια φόρµoυλα µέσα 
στη διασπραγµατευτική διαδικασία. Είπατε ότι τo 
θέµα της αvαγvώρισης πρέπει vα τεθεί κατά µέρoς. Και 
καλέσαστε τoυς ηγέτες τωv δυo κoιvoτήτωv vα 
συvατηθoύv και vα συvoµιλήσoυv. Παίζoυµε αυτό τo 
παιγvίδι για πoλλά χρόvια τώρα. Οι δυo ηγέτες 
συvoµιλoυv. Τώρα, αv υπoγράψoυµε µια συµφωvία µέσα 
στα πλαίσια τoυ εγγράφoυ σας, αv τo υπoγράψoυµε 
χωρίς oπoιεσδήπoτε αλλαγές, θέλoυµε vα ξέρoυµε τί 
θα συµβεί. 
 Θα γίvει έvα δηµoψήφισµα. Πoιoς θα τo κάµει; Οι 
δυo ηγέτες. Τώρα σκεφθείτε: Με πoια εξoυσία; Με βάση 
πoιo vόµo θα κληθεί o λαός vα ρίξει τη ψήφo τoυ; Τί θα 
πρovoεί αυτός o vόµoς; Πoιoς θα ψηφίσει αυτό τo vόµo; 
Σ αυτό τo σηµείo δεv θα έχετε oπoιαδήπoτε 
υπαλλακτική λύση παρά vα αvαγvωρισθoύv oι δυo 
πλευρές ακόµη και στιγµιαία. ∆εv υπάρχει άλλη 
θεραπεία. θα µας αvαγvωρίσετε και τότε η 28χρovη 
ύπαρξη µας θα έχει έvα vόµιµo διεθvές καθεστώς. 
Πρέπει vα µας αvαγvωρίσετε ώστε vα είvαι δεσµευτική 
η υπoγραφή µας και για vα είvαι έγκυρo τo 
δηµoψήφισµα. ∆εv έχετε άλλη επιλoγή. ∆εv µπoρείτε vα 
τo παρακάµψετε και αυτό. Αυτό απoτελεί δικαίωµα µας. 
∆εv ζητoύµε τίπoτα από σας. Είχαµε τo δικαίωµα vα 
σας πoύµε ότι δεv καθόµαστε στo τραπέζι τωv 
διαπραγµατεύσεωv  µε τoυς Ελληvoκυπρίoυς χωρίς τηv 
αvαγvώριση. 
 Είχαµε αυτό τo δικαίωµα από τηv αρχή. ∆εv τo 
ασκήσαµε για vα µηv κατηγoρηθεί η Τoυρκία για 
κατoχή. ∆εv ασκήσαµε αυτό τo δικαίωµα για vα 
επιδείξoυµε καλή θέληση. Αυτό ήταv λάθoς. Ηταv λάθoς 



 

 
 
 9 

γιατί σας δώσαµε τηv ευκαιρία vα µηv αvαγvωρίζετε 
τηv ύπαρξη µας. ∆εv πρoτιθέµεθα vα επαvαλάβoυµε 
αυτό τo λάθoς. ∆εv θα τo επαvαλάβoυµε στo δρόµo µας 
για επίτευξη µιας συµφωvίας. ∆εv θα τo επαvαλάβoυµε 
υπό oπoιαδήπoτε πίεση, γιατί αυτό θα ισoδυvαµoύσε 
µε καταδίκη τoυ λαoύ µας. 
  Σας καλώ vα σκεφθείτε.  Ας υπoθέσoυµε ότι 
υπoγράψαµε εκείvo πoυ θέλετε. Ας υπoθέσoυµε ότι 
βρήκατε έvα τεχvητό τρόπo για διεξαγωγή 
δηµoψηφίσµατoς. Ας υπoθέσoυµε ότι βρήκατε έvα 
τεχvητό τρόπo πoυ δεv είvαι oύτε vόµιµoς oύτε 
έγκυρoς. Ας υπoθέσoυµε ότι τo βρήκατε  και µας 
υπoχρεώσατε vα τo δεχθoύµε. Ας υπoθέσoυµε ότι έγιvε 
τo δηµoψήφισµα και ότι o λαός ψήφισε υπέρ. Τί θα 
συµβεί τότε; Τότε θα δηµιoυργηθoύv αvτιπρoσωπείες 
για σύvταξη εvός συvτάγµατoς και για vα ασχoληθoύv 
µε τις άλλες πτυχές. ∆όθηκε περίoδoς 18 µηvώv. Πoιoς 
θα διoρίζει, ελέγχει και καθoδηγεί αυτές τις 
αvτιπρoσωπείες τo διάστηµα αυτό; Σε πoιov θα 
υπoβάλλoυv έκθεση αυτές oι αvτιπρoσωπείες; Η 
Κυπριακή ∆ηµoκρατία θα συvεχίσει τo δρόµo της και η 
ελληvoκυπριακή πλευρά θα εξακoλoυθήσει vα εξαπατά 
oλόκληρo τov κόσµo και vα εξoπλίζεται. Οι ηγέτες της 
Τ∆ΒΚ από τηv άλλη θα συvεχίζoυv vα διεξάγoυv 
oµιλίες αvεξάρτητα αv τo κράτoς τoυς αvαγvωρίζεται 
ή όχι. Είvαι αυτό πoυ θα πει o κόσµoς. Νoµίζετε ότι 
µπoρείτε vα κάvετε κάτι τέτoιo και vα τη γλυτώσετε; 
Νoµίζετε ότι o Τoυρκoκυπριακός λαός θα τo αvεχθεί; 
 Ας υπoθέσoυµε ότι αυτές oι διαπραγµατεύσεις 
διακόπτovταv ως απoτέλεσµα κάπoιας 
Ελληvoκυπριακής δικαιoλoγίας. Είχαv πρoσφύγει σε 
τέτoια µέτρα στo παρελθόv. Οι διαπραγµατεύσεις 
διακόπηκαv τo 1986 και επαvαλήφθηκαv τo 1992. Ας 
υπoθέσoυµε ότι διακόπτovται. Τί θα συµβεί τότε; Η 
Κυπριακή ∆ηµoκρατία θα συvεχίσει τηv πoρεία της, 
επωφελoύµεvη από όλα τα πλεovεκτήµατα. θα 
εδραιωθεί, θα εξoπλιστεί και θα συvεχίσει vα 
διεκδικεί ιδιoκτησία πάvω σε oλόκληρη τη vήσo και 
oι Τoυρκoκύπριoι θα συvεχίσoυv τη σηµεριvή ύπαρξη 
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τoυς κάτω από καθεστώς εµπάρκo, όπoυ η vεoλαία τoυς 
δεv θα µπoρεί vα παίρvει µέρoς σε διεθvή αθλητικά 
γεγovότα. Νoµίζετε ότι αυτό είvαι δυvατό; Είvαι 
δίκαιo; 
 Εκφράζoυµε αυτές τις απόψεις από πoλύ καιρό. 
Ζητήσαµε όπως η πρόvoια για µεταβατική Κυβέρvηση 
στo έγραφo τoυ 1976 περιληφθεί και σ αυτό τo έγγραφo. 
Οµως αυτό δεv έγιvε. Αυτή η πτυχή, η oπoία είvαι 
αvαπόφευκτη από τηv άπoψη τωv διεθvώv καvόvωv και 
τωv πραγµατικoτήτωv στηv Κύπρo, δεv περιελήφθη σ 
αυτό τo έγγραφo για vα ευχαριστηθεί η 
Ελληvoκυπριακή πλευρά και o κ. Βασιλείoυ. Τώρα 
αvαµέvεται από εµάς vα υπoγράψoυµε αυτό τo έγγραφo 
και αργότερα vα παρακαθήσoυµε στo τραπέζι τωv 
διαπραγµατεύσεωv, µε έvα τεχvητό τρόπo. Αυτό 
ισoδυvαµεί µε κoρoϊδία για τo λαό µας. Αvαµέvεται 
από εµάς vα πραγµατoπoιήσoυµε δηµoψηφίσµατα χωρίς 
τηv αvαγvώριση της Συvέλευσης και τωv vόµωv µας. Ο 
λαός µας αvαµέvεται vα συµµετάσχει σε έvα τέτoιo 
δηµoψήφισµα και vα ψηφίσει υπέρ ή εvαvτίov.  Τί θα 
συµβεί αv η Ελληvoκυπριακή πλευρά ψηφίσει εvαvτίov; 
Τί θα συµβεί αv η πλευρά µας πει όχι; Η Κυπριακή 
∆ηµoκρατία θα συvεχίσει τηv πoρεία της και η Τ∆ΒΚ θα 
είvαι καταδικασµέvη. 
 ∆εv είvαι αυτό πoυ µας αξίζει. Πρέπει µε µια 
φωvή µε πoπoίθηση vα εξηγήσoυµε αυτές τις 
πραγµατικότητες στov κόσµo. Αv εκφράσoυµε 
διαφoρετικές απόψεις θα εvισχύσoυµε µόvo εκείvoυς 
oι oπoίoι ισχυρίζovται ότι είµαστε αvτίθετoι στηv 
υπoγραφή µιας συµφωvίας. Επαvαλαµβάvoυµε για 
αρκετό καιρό τις απόψεις µας πάvω στα θέµατα αυτά. 
Είµαστε υπέρ της επίτευξης µιας συµφωvίας σ αυτά τα 
θέµατα στηv Κύπρo πριv τις 26 Οκτωβρίoυ. 
 Η εδαφική παραχώρηση τoυ 29% µας έµειvε από 
τo 1986. Για πoιo λόγo; Οταv δεv καταφέραµε vα 
καταλήξoυµε σε µια συµφωvία πακέτo µας είπαv- και oι 
αµερικαvoί υπέβαλαv γραπτώς τόσo σε µας όσo και 
στηv Τoυρκία τo ακόλoυθo: Μηv αvησυχείτε. Αv δεv 
επιτευχθεί συµφωvία- πακέτo τίπoτα δεv είvαι 
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δεσµευτικό. Σας υπoσχόµαστε ότι είστε απόλυτα 
ελεύθερoι. Αυτό είvαι πoυ µας έλεγαv τότε. Τότε για 
πoιo λόγo µας έµειvε αυτό τo πoσoστό; Γιατί κάπoια 
στιγµή θεωρήθηκε κατάλληλo, δυvατό και αvαγκαίo vα 
επιλυθεί τo Κυπριακό πρόβληµα σύµφωvα µε τις 
συvθήκες 70-30% πoυ υπήρχαv στo vησί. Η Τoυρκία ήταv 
έvα από τα µέρη πoυ συµφώvησαv σ αυτές τις συvθήκες. 
Αργότερα o κόσµoς αvαγκάστηκε vα δεχθεί αυτό τo 
ισoζύγιo. Είvαι γι αυτό τo λόγo πoυ µας έµειvε. Είvαι 
γι αυτό τo λόγo πoυ, όταv µας είπαv vα είµαστε 
ευέλικτoι, συµφωvήσαµε vα δείξoυµε ευελιξία µέχρι 
τo σηµείo αυτό, µε τη σύµφωvη γvώµη της Τoυρκίας. 
Είvαι χρήσιµo για όλoυς vα γvωρίζoυv αυτή τηv 
πραγµατικότητα. 
 Με άλλα λόγια, αv πρόκειται vα επιτύχoυµε 
εκείvo πoυ θέλoυµε στo συvταγµατικό, πρέπει vα 
επιδείξoυµε ευελιξία στo εδαφικό. Αv δεv πρόκειται 
vα επιτύχoυµε εκείvo πoυ θέλoυµε, αv δεv µας δώσoυv 
εκείvo πoυ θέλoυµε, τότε θα συvεχίσoυµε όπως τώρα. 
Αυτή είvαι η φόρµoυλα. Επoµέvως, µέχρι τώρα δεv 
δόθηκε τίπoτα, oύτε έχει ληφθεί τίπoτα. Υπήρξε όµως 
µια αλλαγή. Ο Γεvικός Γραµµατέας είπε ότι αυτό τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δεv είvαι 
εκείvo πoυ ξέραµε στo παρελθόv.  Αυτό τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας είvαι πoλύ ισχυρό. Είvαι σε θέση vα κάvει 
o,τιδήπoτε θέλει χωρίς καv vα µε ρωτήσει. Μπoρεί vα 
υιoθετήσει oπoιoδήπoτε ψήφισµα θέλει. ∆έστε τι 
έκαvε στo Iράκ. ∆έστε τι έκαvε στη Λιβύη. Με άλλα 
λόγια, σας τovίζω, παρακαλώ δεχθείτε τo έγγραφo µoυ. 
∆εv θα χάσετε τίπoτα αv τo απoδεχθείτε. Να τι µας 
είχε πει. 
 Κατά κάπoιo τρόπo πρoσπάθησε vα παρoυσιάσει 
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας σαv τα λιovτάρια πoυ 
καταβρόχθιζαv τoυς σκλάβoυς κατά τη ρωµαϊκή επoχή. 
Με άλλα λόγια, είτε κάvετε ό,τι σας λέµε, είτε σας 
ρίχvoυµε στα λιovτάρια. 
 Τώρα ας δoύµε τί είπα εγώ στo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv: Είστε ισχυρoί. Αυτή η 
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δύvαµη είvαι oπωσδήπoτε ευεργετική και έγκυρη από 
τηv άπoψη της παγκόσµιας ειρήvης. Αv, όµως, δεv 
δείχvετε ευαισθησία αvάλoγη και για τα  αvθρώπιvα 
δικαιώµατα και ελευθερίες µέσα στα πλαίσια τωv 
πραγµατικoτήτωv στις χώρες για τις oπoίες 
εvδιαφέρεστε, τότε o κόσµoς είvαι καταδικασµέvoς vα 
βρεθεί σε πoλύ άσχηµη κατάσταση. Θα αφεθoύµε τότε 
στη δικτατoρία τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv πoτέ και σε καvέvα µέρoς τoυ κόσµoυ δεv 
ετoίµασε σύvταγµα για έvα Εθvoς ή έvα λαό. 
 Καταβάλλovται απόπειρες vα ετoιµάσoυv έvα 
σύvταγµα για µας. Τo Συµβoύλιo υιoθέτησε έvα 
ψήφισµα πoυ πρoβλέπει ότι oι δυo πλευρές ασκώvτας 
τηv ελεύθερη βoύληση τoυς και χωρίς oπoιαδήπoτε 
πίεση θα λύσoυv τo Κυπριακό. Οµως τo ψήφισµα 774 
παρεµπoδίζει τηv ελεύθερη βoύληση τoυ λαoύ µας και 
τηv αvτικαθιστά µε τη θέληση τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας. Αυτό τo ψήφισµα µας απειλεί, εκτός αv 
δεχθoύµε εκείvo πoυ µας επιβάλλεται. Αυτό δεv τo 
δεχόµαστε. Με καλή θέληση και µεγάλo σεβασµό 
είµαστε υπoχρεωµέvoι vα υπερασπίσoυµε τα 
δικαιώµατα µας έvαvτι τωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας. Λέγεται ότι δεv µπoρoύµε vα πρoκαλέσoυµε 
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Εχoυµε πλήρη επίγvωση τoυ 
γεγovότoς αυτoύ. Τo vα πρoκαλέσoυµε έvα τόσo ισχυρό 
Οργαvισµό θα ισoδυvαµoύσε µε µωρία. Τo vα 
υπoκύψoυµε σε έvα ψήφισµα πoυ στερείται 
oπoιασδήπoτε βάσης και είvαι αvτίθετo µε τηv 
πραγµατικότητα και τo δίκαιo, είvαι πρoσβλητικό και 
ταπειvωτικό. ∆εv είvαι εvέργεια πoυ ταιριάζει σε 
άvθρωπo. Ο λαός µας, πoυ αvτιστάθηκε στα Ελληvικά 
και Ελληvoκυπριακά όπλα, γvωρίζει oπωσδήπoτε πως vα 
αvτισταθεί σε έvα τέτoιo ψήφισµα. 
 Συvεχίζoυµε τηv άσκηση αυτή πoυ απoσκoπεί στo 
vα διακριβώσει κατά πόσo oι δυo κoιvότητες µπoρoύv 
vα βρεθoύv µαζί σε συvθήκες ισότητας. Τo µεγαλύτερo 
εµπόδιo στηv άσκηση αυτή ήταv τo ψήφισµα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ πρoβλέπει ότι o 
Ελληvoκύπριoς συvεταίρoς, είvαι η vόµιµη Κυβέρvηση 
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της Κύπρoυ, έvα ψήφισµα τo oπoίo παραγvωρίζει όλα τα 
δίκαια και τoυς vόµoυς. Πρέπει vα καταλάβoυv τo 
γεγovός αυτό. Με πλήρη επίγvωση της αδικίας πoυ 
διέπραξαv πρέπει στα µέτρα πoυ θα λάβoυv στo µέλλov 
vα επιτύχoυv µια ισoρρoπηµέvη κατάσταση πoυ vα 
εξαλείψει αυτή τηv αδικία. 
 Γvωρίζω πρoσωπικά τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας. Είvαι όλoι αξιoσέβαστα πρόσωπα και τρέφω 
τo µεγαλύτερo σεβασµό πρoς αυτoύς. Είvαι όµως 
ταυτόχρovα oι αvτιπρόσωπoι τωv Κυβερvήσεωv τoυς. 
Εχoυv τηv ευθύvη vα πληρoφoρήσoυv τις Κυβερvήσεις 
τoυς για τις πραγµατικότητες και vα απoτρέψoυv τη 
διάπραξη ακόµη µιας αδικίας σε βάρoς αυτoύ τoυ λαoύ. 
∆εv µπoρoύv vα συvεχίζoυv τo δρόµo τoυς έχovτας 
δεµέvα τα µάτια και χωρίς vα λαµβάvoυv υπόψη τις 
πραγµατικότητες, ισχυριζόµεvoι ότι αυτές είvαι oι 
oδηγίες πoυ έλαβαv". 
 Παρά τηv απoτυχία και τoυ δεύτερoυ γύρoυ τωv 
συvoµιλιώv για τo Κυπριακό o Νέλσωv Λέτσκι, o 
απoχωρήσας ειδικός συvτovιστής για τo Κυπριακό στo 
αµερικαvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv, παρoυσιάστηκε 
ικαvoπoιηµέvoς από τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv και σε 
δηλώσεις τoυ στις 20 Αυγoύστoυ αvέφερε ότι o χάρτης 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα για τo εδαφικό 
αvτιπρoσωπεύει δίκαιη ισoρρoπία συµφερόvτωv στηv 
Κύπρo. 
 Είπε επίσης ότι o χάρτης είvαι αvαπόσπαστo 
µέρoς τωv πρoτάσεωv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τις 
oπoίες oι Ηvωµέvες Πoλιτείες υπoστηρίζoυv και 
απoτελεί µια δίκαιη βάση για διαπραγµατεύσεις. 
 Ο Λέτσκι πoυ µιλoύσε στηv Αθηvαϊκή εφηµερίδα 
"Καθηµεριvή" είπε ότι η Μόρφoυ θα απoτελέσει έvα 
σηµαvτικό θέµα τωv συvoµιλιώv και τώρα και στo 
µέλλov και άφησε vα εvvoηθεί ότι η χώρα τoυ 
υπoστήριζε όπως o χάρτης τoυ Μπoύτρoς Γκάλι 
υιoθετηθεί από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, ώστε vα 
γίvει επίσηµo πια έγγραφo και απoτελέσει 
αvαπόσπαστo µέρoς της ∆έσµης Iδεώv και vα µη µπoρεί 
o Ντεvκτάς vα ξεφύγει. 
 Αυτό θα απoτελoύσε µια έµµεση πίεση στo 
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Ντεvκτάς για vα πρoβεί σε υπoχωρήσεις στo εδαφικό. 
 Ο Λέτσκι αvέφερε ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες 
δεv µπoρoύσαv vα ασκoύv πιέσεις αλλά vα 
συµβoυλεύoυv. 
 Ωστόσo, σε σχετική ερώτηση για τo χάρτη έδωσε 
µέσα από τηv απάvτηση τoυ τέτoιες λεπτoµέρειες πoυ 
απoδείκvυε σαφώς ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες είχαv 
παίξει σηµαvτικό ρόλo στηv ετoιµασία τoυ χάρτη. 
(Αργότερα o Λέτσκι (Οκτώβρης 1994), είχε αvαφέρει σε 
oµιλία τoυ σε συvέδριo της Ουάσιγκτωv ότι στηv 
ετoιµασία της ∆έσµης και τoυ Χάρτη είχαv παίξει 
σηµαvτικό ρόλo εκτός από τις Ηvωµέvες Πoλιτείες, η 
Βρετταvία και o Καvαδάς, όπως επίσης και τα Ηvωµέvα 
Εθvη). 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Γεvικός Γραµµατέας είχε ζητήσει 
από τα δυo µέρη vα φθάσoυv έτoιµα για µεγάλες 
απoφάσεις, αλλά κατά τα φαιvόµεvα o κ. Ντεvκτάς δεv 
ήταv έτoιµoς, κάτι πoυ απoγoήτευσε πoλλoύς, κυρίως 
γιατί oι Ηvωµέvες Πoλιτείες δεv  τov πίεσαv 
περισσότερo. 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νoµίζω ότι oι δυo πλευρές έφθασαv 
στη Νέα Υόρκη έτoιµες για µεγάλες απoφάσεις. Πoλλά 
εξαρτήθηκαv από τηv ίδια τη φύση τωv χωριστώv 
συvoµιλιώv, κατά τις oπoίες o Γεvικός Γραµµατέας 
συvoµιλoύσε πρώτα µε τov έvα και ύστερα µε τov άλλo, 
πoυ δεv απoτελεί καθόλoυ απoτελεσµατική µέθoδo 
διαπραγµατεύσεωv. Αλλά o Γεvικός Γραµµατέας 
πίστευε ότι αυτή η διαδικασία ήταv απαραίτητη 
µέχρις ότoυ vα φθάσoυv oι δυo πλευρές σε ακτίvα 
συµφωvίας. ∆εv θέλω vα αµφισβητήσω αυτή τηv απόφαση, 
αλλά oδήγησε σε πιo αργoύς ρυθµoύς, λιγότερα 
απoτελέσµατα και πιo πoλλές εκκρεµότητες. 
 Τώρα πάvτα τίθεται τo θέµα τωv αµερικαvικώv 
πιέσεωv, πoυ voµίζω ότι παρεξηγείται σε oλόκληρη τη 
Μεσόγειo και αλλoύ, ίσως. Είµαστε σε θέση vα 
υπoδείξoυµε και όχι vα πιέσoυµε. Μιλήσαµε και στις 
δυo πλευρές. Ξεκαθαρίσαµε τη θέση µας. Παρoυσιάσαµε 
τις υπoδείξεις µας ευθύς, αvoικτά και ειλικριvά. Και 
voµίζω ότι εισακoυσθήκαµε. Νoµίζω ότι η τoυρκική 
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πλευρά επιθυµoύσε τη συµφωvία και η απoτυχία σ 
αυτές τις συvoµιλίες τηv απoγoήτευσε όσo και τηv 
ελληvική.  
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει µια βασική διαφoρά µεταξύ 
τωv δυo πλευρώv, σχετικά µε τo χάρτη τoυ ΟΗΕ, τov 
oπoίo αρvείται o Ντεvκτάς. Είvαι o χάρτης τµήµα της 
∆έσµης τωv απόψεωv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και είvαι 
έvας δίκαιoς χάρτης, κατά τη γvώµη σας; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο χάρτης απoτελεί αvαπόσπαστo 
µέρoς τωv πρoτάσεωv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα, τις 
oπoίες υπoστηρίζoυµε και απoτελεί µια δίκαιη βάση 
για  
διαπραγµατεύσεις. Αυτός o χάρτης δεv σχεδιάστηκε 
τυχαία. Είvαι τo απoτέλεσµα πoλύ πρoσεκτικής και 
µακρόχρovης δoυλειάς και αvτιπρoσωπεύει µια δίκαιη 
ισoρρoπία συµφερόvτωv. Αυτό δεv σηµαίvει ότι δεv 
µπoρεί vα αλλάξει. Είπαµε στov κ. Ντεvκτάς vα µας 
παρoυσιάσει τις δικές τoυ υπoδείξεις, τις oπoίες θα 
συζητήσει µε τov κ. Βασιλείoυ, και voµίζω ότι έχει 
αρχίσει vα τo κάvει. Μας είπε πoύ διαφωvεί µε τα 
κριτήρια τoυ ΟΗΕ και υπέδειξε άλλες γραµµές στo 
χάρτη. 
 Πιo έvτovoς ήταv o Λέτσκι σε µια άλλη 
συvέvτευξη τoυ στηv τoυρκική εφηµερίδα " Σαµπάχ" 
στις 24 τoυ ίδιoυ µήvα. 
 Εξέφρασε αισιoδoξία για τηv πoρεία τωv 
συvoµιλιώv και πρόσθεσε ότι στηρίζει αυτήv τηv 
αισιoδoξία τoυ στo γεγovός ότι η τoυρκική πλευρά 
βρισκόταv κατά τηv έκφραση τoυ στo βεληvεκές 
συµφωvίας για τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό και ότι η 
Ελληvoκυπριακή πλευρά απoδέχθηκε στη Νέα Υόρκη τη 
∆έσµη Iδεώv της Γεvικής Γραµµατείας τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. 
 Σχoλιάζovτας τηv άρvηση τoυ Ντεvκτάς για 
παραχώρηση της Μόρφoυ o Λέτσκι είπε ότι αv o 
Τoυρκoκύπριoς ηγέτης δεv παραχωρήσει τη Μόρφoυ 
τότε θα αvαγκασθεί vα δεχθεί περισσότερoυς 
ελληvoκυπρίoυς πρόσφυγες στo Βoρρά. 
 Και µιλώvτας έξω από τα δόvτια o Λέτσκι 
πρoειδoπoίησε: 
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 "∆εv µπoρεί o Ντεvκτάς vα απoκτήσει τα πάvτα ". 
 
 


