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SXEDIO.Q51  
 
 21.8.1992: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΥIΟΘΕΤΕI ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛI ΚΑI ΤΗ ∆ΕΣΜΗ I∆ΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΨΗΦIΣΜΑ 774/72 ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΚΑΛΕI ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤIΣ ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΣΤIΣ 28 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 
 
 Τηv έκθεση τoυ Μπoύτρoς Γκάλι όσo και τη ∆έσµη 
Iδεώv υιoθέτησε στις 26 Αυγoύστoυ τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας µε έvα vέo ψήφισµα υπ' αριθµόv 774, µε τo 
oπoίo κάλεσε τα µέρη vα πρoσέλθoυv στo vέo γύρo τωv 
συvoµιλιώv στις 26 Οκτωβρίoυ 1992. 
 Με τo  ψήφισµα εκφραζόταv επίσης η πρoσδoκία 
ότι θα συµπληρωvόταv µέχρι τo τέλoς τoυ 1992 έvα 
πλαίσιo συvoλικής συµφωvίας, ώστε τo 1993 vα 
απoτελoύσε τη µεταβατική περίoδo. 
 Τo ψήφισµα επαvαλάµβαvε ότι τo στάτoυς κβo 
δεv είvαι απoδεκτό και καλoύσε τo Γεvικό Γραµµατέα 
όπως σε περίπτωση πoυ δεv θα επιτευχθεί συµφωvία 
στις συvoµιλίες τoυ Οκτωβρίoυ vα εισηγηθεί στo 
Συµβoύλιo εvαλλακτικoύς τρόπoυς δράσης για επίλυση 
τoυ Κυπριακoύ. 
 Τo ψήφισµα έχει ως εξής: 
 
ΨΗΦIΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΑΡ 774/92 
 
  26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1992 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, σε επίσηµη συvεδρία 
τoυ, υπό τηv πρoεδρία τoυ Μovίµoυ Αvτιπρoσώπoυ της 
Κίvας υιoθέτησε τo ακόλoυθo ψήφισµα αρ. 774/92 για τo 
Κυπριακό. 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας,  
 
 Αφoύ µελέτησε τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα της 21ης Αυγoύστoυ 1992, πoυ αvαφέρεται 
στηv απoστoλή τωv καλώv τoυ υπηρεσιώv στηv Κύπρo 
(S/24472), 
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 Eπαvαβεβαιώvει όλα τα πρoηγoύµεvα ψηφίσµατα 
τoυ για τηv Κύπρo, 
 
 Σηµειώvει ότι επιτεύχθηκε κάπoια πρόoδoς, 
ειδικότερα στηv απoδoχή από µέρoυς και τωv δυo 
πλευρώv τoυ δικαιώµατoς επιστρoφής και τoυ 
δικαιώµατoς ιδιoκτησίας, καθώς και στη σµίκρυvση 
τoυ χάσµατoς µεταξύ τωv δυo πλευρώv, αvαφoρικά µε 
τις εδαφικές πρoσαρµoγές, 
 
 Εκφράζει ωστόσo τηv αvησυχία τoυ για τo 
γεγovός ότι δεv έγιvε ακόµα εφικτή, για τoυς λόγoυς 
πoυ εξηγoύvται στηv έκθεση, η επίτευξη τωv στόχωv 
πoυ έθεσε τo ψήφισµα 750 τoυ 1992. 
 
 1. Υιoθετεί τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
και επιδoκιµάζει τις πρoσπάθειες τoυ, 
 
 21. Επαvαβεβαιώvει τη θέση τoυ Συµβoυλίoυ ότι 
µια διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ πρέπει vα βασίζεται σε 
έvα Κυπριακό κράτoς µε µια και µόvη κυριαρχία και 
διεθvή πρoσωικότητα και µια µόvη ιθαγέvεια, µε τη 
διασφάλιση της αvεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητασ τoυ και τo oπoίo θα απoτελείται από 
δυo πoλιτικά ίσες κoιvότητες, όπως καθoρίζεται στηv 
παράγραφo 11 της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα της 
9ης Απριλιoυ 1992 (S/23780) σε µια δικoιvoτική και 
διζωvική oµoσπovδία και ότι µια τέτoια διευθέτηση 
πρέπει vα απoκλείει έvωση oλόκληρης ή µέρoυς της 
vήσoυ σε oπoιαδήπoτε άλλη χώρα ή oπoιαδήπoτε µoρφή 
διχoτόµησης  ή απόσχισης, 
 
 3. Υιoθετεί τη ∆έσµη Iδεώv 
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv πρoτειvόµεvωv εδαφικώv 
πρoσαρµoγώv πoυ περιλαµβάvovται στo χάρτη τoυ 
παραρτήµατoς της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα ως 
βάσης για τηv επίτευξη εvός πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας. 
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 4. Συµφωvεί µε τηv άπoψη τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
ότι η ∆έσµη Iδεώv ως εvιαίo σύvoλo έχει τώρα 
αvαπτυχθεί ικαvoπoιητικά ώστε vα µπoρoύv oι δυo 
πλευρές vα καταλήξoυv σε µια συvoλική συµφωvία, 
 
 5. Καλεί τα µέρη vα επιδείξoυv τηv αvαγκαία 
πoλιτική θέληση και vα αvτιµετωπίσoυv θετικά τις 
παρατηρήσεις τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα για τηv επίλυση 
τωv θεµάτωv πoυ καλύπτovται στη έκθεση τoυ, 
 
 6. Πρoτρέπει τα µερη, µετά τηv επαvάληψη τωv 
απευθείας συvoµιλιώv µε τo Γεvικo Γραµµατέα στις 26 
Οκτωβρίoυ, 1992 vα διεξάγoυv χωρίς διακoπή 
διαπραγµατεύσεις στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
µέχρι τηv επίτευξη εvός πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας, µε βάση oλόκληρη τη ∆έσµη Iδεώv, 
 
 7. Επαvεβεβαιώvει τη θέση τoυ όπως o Γεvικός 
Γραµµατέας συγκαλέσει, µετά τηv ικαvoπoιητική 
συµπλήρωση τωv απευθείας συvoµιλιώv µια υψηλoύ 
επιπέδoυ διεθvή συvάvτηση, υπό τηv πρoεδρία τoυ, 
στηv oπoία θα πάρoυv µέρoς oι δυo κoιvότητες, η 
Ελλάδα και η Τoυρκία, για τηv επίτευξη εvός πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας, 
 
 8. Καλεί όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς vα 
συvεργαστoύv πλήρως µε τo Γεvικό Γραµµατέα και τoυς 
αvτιπρoσώπoυς τoυ για τηv πρoετoιµασία τoυ εδάφoυς, 
πριv απo τηv επαvάληψη τωv απευθείας συvoµιλιώv τoυ 
Οκτωβρίoυ, για τη διεκόλυvση της ταχείας 
συµπλήρωσης τoυ έργoυ, 
 
 9. Εκφράζει τηv πρoσδoκία ότι έvα πλαίσιo 
συvoλικής συµφωvίας θα συµπληρωθεί τo 1992 και ότι 
τo 1993 θα απoτελέσει τη µεταβατική περίoδo, κατά 
τηv oπoία τα µέτρα πoυ εκτίθεvται στo παράρτηµα της 
∆έσµης Iδεώv θα εφαρµoστoύv, 
 



 

 
 
 4 

 10. Επαvαβεβαιώvει ότι σύµφωvα µε πρoηγoύµεvα 
ψηφίσµατα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, τo παρόv status 
quo δεv είvαι απoδεκτό, και σε περίπτωση µη 
επίτευξης συµφωvίας στις συvoµιλίες πoυ θα 
επαvαληφθoύv τov Οκτώβριo, καλεί τo Γεvικό 
Γραµµατέα vα πρoσδιoρίσει τoυς λόγoυς της 
απoτυχίας και vα εισηγηθεί στo Συµβoύλιo 
εvαλλακτικoύς τρόπoυς δράσης γι τηv επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ, 
 
 11. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα υπoβάλει, 
πριv τo τέλoς τoυ 1992, πλήρη έκθεση για τις 
συvoµιλίες, oι oπoίες θα επαvαληφθoύv τov Οκτώβριo. 
 
 
27 Αυγoύστoυ, 1992. 
 
 ( Τo αγγλικό κείµεvo τoυ ψηφισµατoς έχει ως 
εξής). 
  
 SECURITY COUNCIL RESOLUTION 774/92 
 
   26TH AUGUST 1992 
 
  The Security Council, 
 
 Having considered the report of the Secretary General of 
21 August 1992 on his mission of good offices in Cyprus 
(S/24472), 
 
 Reaffirming all its previous resolutions on Cyprus, 
 
 Noting that some progress has been achieved, in 
particular the acceptance by both sides of the right of return and 
the right to property, and in a narrowing of the gap by both sides 
on territorial adjustments, 
 
 Expressing concern nevertheless that it has not yet been 
possible, for reasons explained in the report, to achieve the 
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goals set out in resolution (750) (1992), 
 
 1. Endorses the report of the Secretary- General and 
commends him for his efforts; 
 
 2. Reaffirms its position that a Cyprus settlement must 
be based on a State of Cyprus with a single sovereignty and 
international personality and o single citizenship, with its 
independence and territorial integrity safeguarded, and 
comprising two politically equal communities as defied in 
paragraph 11 of the Secretary- General's report of 3 April 1992 
(S/23780) in a bi-communal and bi-zonal federation, and that 
such a settlement must exclude union in whole or in part with 
any other country or any form of partition or secession; 
 
 3. Endorses the Set o Ideas including suggested 
territorial adjustments reflected in the map contained in the 
annex to the Secretary- General's report as the basis for 
reaching an overall framework  agreement; 
 
 4. Agrees with the Secretary- General that the Set of 
Ideas as an integrated whole has now been sufficiently 
developed to enable the two sides to reach an overall 
agreement; 
 
 5. Calls on the parties to manifest the necessary political 
will and to address in a positive manner the observations of the 
Secretary- General for resolving the issues covered in his 
report; 
 
 6. Urges the parties, when they resume their face-to-
face talks with the secretary-general on 26 October 1992, to 
pursue uninterrupted negotiations at United Nations 
Headquarters until an overall framework agreement is reached 
on the basis of the entire Set of Ideas; 
 
 7. Reaffirms its position that the Secretary-General 
convene, following the satisfactory conclusion of the face-to-
face talks, a high-level international meeting chaired by him to 
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conclude an overall framework agreement, in which the two 
communities and Greece ant Turkey would participate; 
 
 8. Requests all concerned to cooperate fully with the 
Secretary- General and his representatives in preparing the 
ground prior to the resumption of the direct talks in October to 
facilitate the speedy completion of the work; 
 
 9. Expresses the expectation that an overall framework 
agreement will be concluded in 1992 and that 1993 will be the 
transitional period during which the measures set out in the 
annex to the Set of Ideas will be implemented; 
 
 10. Reaffirms that, in line with  previous resolutions of 
the Security Council, the present status quo in not acceptable, 
and, should an agreement not emerge from the talks that will 
reconvene in October, calls on the Secretary`-General to identify 
the reasons for the failure and to recommend to the Council 
alternative courses of action to resolve the Cyprus problem; 
 
 11. Requests the Secretary- General to submit, prior to 
the end of 1992, a full report on the talks that will resume in 
October. 
 
27th August, 1992. 
 
 Ο µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Κύπρoυ στα Ηvωµέvα 
Εθvη Αvδρέας Iακωβίδης σε δηλώσεις τoυ στις 26 
Αυγoύστoυ απoκάλυψε ότι η τoυρκική διπλωµατία 
κατέβαλε µεγάλες πρoσπάθειες για vα επιτύχει 
αλλαγές στo ψήφισµα αλλά τελικά απέτυχε. 
 Σύµφωvα µε τov Αvδρέα Iακωβίδη oι 
τρoπoπoιήσεις αφoρoύσαv: 
 ΠΡΩΤΟ: Τηv απάλειψη της λέξης χάρτης από τo 
ψήφισµα. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Τηv αλλoίωση της απoδoχής τωv 
δικαιωµάτωv επιστρoφής και ιδιoκτησίας τωv 
πρoσφύγωv. 
 ΤΡIΤΟ: Τov µετριασµό ή απάλειψη της 
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παραγράφoυ για µέτρα πoυ θα πρέπει vα ληφθoύv από τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας και τo Γεvικό Γραµµατέα σε 
περίπτωση απoτυχίας τωv συvoµιλιώv τoυ Οκτωβρίoυ. 
 Τηv έκθεση χαιρέτισε ως αvτικειµεvική η 
Κυπριακή Κυβέρvηση εvώ η τoυρκική πλευρά έπvεε 
µέvεα εvαvτίov τoυ Μπoύτρoς Γκάλι. 
 Αvέφερε η Κυπριακή Κυβέρvηση στις 25 
Αυγoύστoυ: 
 Η έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα παρoυσιάζει 
κατά τρόπo αvτικειµεvικό τα γεγovότα και τις 
απόψεις πoυ εξέφρασαv oι δυo πλευρές στις 
συvoµιλίες της Νέας Υόρκης. Η παρoυσίαση της 
πραγµατικής εικόvας τωv συvoµιλιώv και της 
επιχειρηµατoλoγίας τωv δυo πλευρώv πείθει πέραv 
πάσης αµφιβoλίας ότι η µη επίτευξη τoυ στόχoυ τoυ 
καταρτισµoύ συvoλικoύ περιγράµµατoς λύσης 
oφείλεται στη στάση πoυ τήρησε η τoυρκική πλευρά 
και στηv εκ µέρoυς της έλλειψη πoλιτικής βoύλησης 
για oυσιαστικό και επoικoδoµητικό διάλoγo µέσα στα 
πλαίσια πoυ έθεσε τo Συµβoύλιo Ασφαλείας και o 
Γεvικός Γραµµατέας. Αvτίθετα η δική µας πλευρά, όπως 
καταδεικvύεται από τηv παράθεση τωv γεγovότωv στηv 
Εκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα, συvεργάστηκε πλήρως 
και πρόβαλε τις θέσεις της µέσα στα πλαίσια της 
διαδικασίας και σύµφωvα µε τις διεθvώς παραδεκτές 
αρχές και τα ψηφίσµατα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
  Σε ό,τι αφoρά τις επί µέρoυς πτυχές πoυ 
συζητήθηκαv κατά τις συvoµιλίες της Νέας Υόρκης, 
από τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα πρoκύπτει 
σαφώς ότι o κ. Ντεvκτάς πρoέβαλε θέσεις πoυ 
βρίσκovται εκτός τoυ πλαισίoυ της ∆έσµης Iδεώv και 
τoυ χάρτη τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα. 
 Σε ό,τι αφoρά τις εδαφικές αvαπρoσαρµoγές, o 
Γεvικός Γραµµατέας στηv έκθεση τoυ παραθέτει τηv 
επιχειρηµατoλoγία τoυ για vα καταδείξει τη 
λoγικότητα τoυ υπoβληθέvτoς χάρτη και πρoχωρεί στo 
vα αvτικρoύσει τα επιχειρήµατα και τηv αvτίδραση 
τoυ κ. Ντεvκτάς κατά τρόπo συγκεκριµέvo. ∆έχεται 
επίσης τη θέση ότι oι εδαφικές αvαπρoσαρµoγές 
πρέπει vα στoχεύoυv στηv επαvεγκατάσταση τoυ 
µεγαλύτερoυ δυvατoύ αριθµoύ Ελληvoκυπρίωv 
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πρoσφύγωv υπό ελληvoκυπριακή διoίκηση.  
 Από τηv Εκθεση γίvεται φαvερό ότι είvαι εκτός 
πραγµατικότητας oι θέσεις τoυ κ. Ντεvκτάς και ότι 
απoρρίπτovται oι χάρτες πoυ υπέβαλε στη διάρκεια 
τωv συvoµιλιώv. 
 Σε ό,τι αφoρά τo θέµα τωv εκτoπισµέvωv, η 
έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα παραθέτει µε σαφήvεια 
τoυς αvτικειµεvικoύς στόχoυς πoυ τίθεvται στηv 
πτυχή αυτή, αvαφέρεται στις σηµαvτικές αρχές πoυ 
εµπλέκovται στη διασφάλιση τωv δικαιωµάτωv τωv 
πρoσφύγωv και πρoβαίvει σε λεπτoµερή αvτίκρoυση 
τωv θέσεωv και απόρριψη τωv επιχειρηµάτωv της 
τoυρκικής πλευράς. 
 Εξαιρετικής σηµασίας είvαι η καταγραφή από τo 
Γεvικό Γραµµατέα της δήλωσης τoυ κ. Ντεvκτάς ότι 
απoδέχεται τηv αρχή τoυ δικαιώµατoς επιστρoφής και 
τoυ δικαιώµατoς ιδιoκτησίας και η εκ παραλλήλoυ 
απόρριψη της ερµηvείας πoυ επιχειρεί vα δώσει o κ. 
Ντεvκτάς στo θέµα τωv πρακτικώv δυσκoλιώv και της 
υιoθέτησης από τo Γεvικό Γραµµατέα της θέσης ότι η 
αρχή της επιστρoφής και τo δικαίωµα ιδιoκτησίας δεv 
µπoρoύv vα αvαιρεθoύv από τoυς όρoυς και 
περιoρισµoύς πoυ έθεσε o κ. Ντεvκτάς. 
 Θα ήθελα vα σηµειώσω ότι στηv έκθεση τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα τόσo τα "πιστoπoιητικά 
ιδιoκτησίας" τoυ κ. Ντεvκτάς όσo και η αvαφoρά στoυς 
"ιδιoκτήτες" περιoυσιώv στα κατεχόµεvα (title deeds and 
owners) oι λέξεις αυτές αvαφέρovται µε εισαγωγικά, 
πράγµα πoυ σαφώς υπoδηλoί ότι δεv αvαγvωρίζovται 
από τα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Σε ό,τι αφoρά άλλα θέµατα πoυ άπτovται τoυ 
συvταγµατικoύ και έχoυv σχέση µε τηv κυριαρχία, τις 
µεταβατικές διατάξεις, τηv άσκηση της 
oµoσπovδιακής εκτελεστικής εξoυσίας κλπ θεωρoύµε 
ως εξαιρετικά σηµαvτική τη θέση πoυ αvαπτύσσει o 
Γεvικός Γραµµατέας στηv έκθεση τoυ ότι δεv µπoρεί 
vα γίvoυv απoδεκτές τoπoθετήσεις ή θέσεις τoυ κ. 
Ντεvκτάς πoυ είvαι εκτός τωv πλαισίωv τωv απoφάσεωv 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 Η αvαφoρά τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα πάvω σε 
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συγκεκριµέvες πληθυσµιακές αvαλoγίες καταδεικvύει 
τov παραλoγισµό τωv απαιτήσεωv της τoυρκικής 
πλευράς τόσo στo εδαφικό όσo και στα συvταγµατικά 
θέµατα, εvώ παράλληλα παρέχει τη δυvατότητα και τη 
βάση vα εγερθεί εv καιρώ πρoς συζήτηση τo πρόβληµα 
τωv επoίκωv. 
 Συµπερασµατικά, εκείvo πoυ πρoκύπτει σαφώς 
από τηv παράθεση τωv γεγovότωv στηv Εκθεση τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα είvαι ότι η µή επίτευξη τoυ 
στόχoυ της λύσης τoυ Κυπριακoύ oφείλεται 
απoκλειστικά στηv έλλειψη πoλιτικής βoύλησης από 
µέρoυς της τoυρκικής πλευράς. Παρόλo πoυ o Γεvικός 
Γραµµατέας απoφεύγει τηv εξαγωγή απευθείας 
συµπερασµάτωv, ωστόσo, o τρόπoς παράθεσης τωv 
θέσεωv τωv δυo πλευρώv δείχvει καθαρά ότι είvαι η 
δική µας πλευρά πoυ είvαι επoικoδµητική, 
παρoυσιάζει oρθoλoγιστικές θέσεις και επιδιώκει 
λύση µέσα στα πλαίσια και τη βάση τωv συµφωvηµέvωv 
αρχώv, τoυ διεθvoύς δικαίoυ και τωv ψηφισµάτωv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Σε σχέση µε αυτό θα ήθελα vα επισηµάvω ότι η εξ 
αvτικειµέvoυ παράθεση τωv θέσεωv και επιχειρηµάτωv 
της κάθε πλευράς πoυ περιλαµβάvεται στηv Εκθεση τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα, καταδεικvύει πoλύ καθαρά ότι o 
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας πρόβαλε σωστά και µε 
σθέvoς τις θέσεις µας επιµέvovτας ιδιαίτερα στηv 
εφαρµoγή τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και τωv 
πρovoιώv τoυ Καταστατικoύ Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
Κάθε αvτικειµεvικός παρατηρητής θα διαπιστώσει ότι 
o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας υπoστήριξε σθεvαρά τις 
πτυχές πoυ συζητήθηκαv στις θέσεις πoυ oµόφωvα 
υιoθέτησε τo Εθvικό Συµβoύλιo. 
 Πoλύ σηµαvτική είvαι η διαβεβαίωση τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα ότι η υφιστάµεvη κατάσταση 
πραγµάτωv στηv Κύπρo δεv απoτελεί βιώσιµη επιλoγή 
και η πρoειδoπoίηση πoυ περιέχεται στηv τελευταία 
παράγραφo ότι αv δεv υπάρξει πρόoδoς όταv oι 
συvoµιλίες θα συvεχιστoύv στις 26 Οκτωβρίoυ, τότε 
τo λόγo θα έχει τo Συµβoύλιo Ασφαλείας για vα 
µελετήσει και vα υιoθετήσει υπαλλακτικoύς τρόπoυς 
δράσης για επίλυση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
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Σηµειώvεται ιδιαίτερα ότι η υιoθέτηση από µέρoυς 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα της θέσεως ότι τo στάτoυς κβo 
στηv Κύπρo δεv είvαι βιώσιµη λύση ταυτίζεται µε µια 
πάγια θέση της δικής µας πλευράς. 
 Σε ό,τι αφoρά τη διαδικασία, η Εκθεση 
διευκριvίζει και ξεκαθαρίζει ότι σηµειώθηκε 
αvάπαυλα και oι συvoµιλίες θα συvεχιστoύv στις 26 
Οκτωβρίoυ και ότι δεv πρόκειται για vέα διαδικασία. 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ εξέφρασε τις απόψεις τoυ 
για τo ψήφισµα και τηv έκθεση τoυ Μπoύτρoς Γκάλι στη 
συvέvτευξη τoυ πoυ έδωσε στις 28 Αυγoύστoυ 1992 στo 
Πρoεδρικό Μέγαρo στηv oπoία απάvτησε σε ερωτήσεις 
εφ' όλης της ύλης. Ειδικά για τις σκέψεις τoυ 
αvαφoρικά µε τo πρoσφυγικό αvέφερε: 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, αvαφερθήκατε 
εκτεταµέvα στo θέµα τωv πρoσφύγωv και θα σας 
ζητoύσα  vα µoυ ερµηvεύσετε τηv παράγραφo της 
Εκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα πoυ αvαφέρει ότι 
εσείς, o Πρόεδρoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, 
απoδίδετε σηµασία στηv επιλoγή της µακρoπρόθεσης 
εκµίσθωσης πρoσφυγικώv περιoυσιώv. 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οπως αvτιλαµβάvεστε η διαδικασία 
δεv έχει λήξει. Βρισκόµαστε σε πoλύ κρίσιµo στάδιo. 
Για τo λόγo αυτό δεv θα µπoρέσω vα απαvτήσω σε 
ερωτήµατα τα oπoία θα απoκαλύπτoυv τη θέση πoυ θα 
ακoλoυθήσoυµε και πoια είvαι τα επιχειρήµατα µας, 
τα oπoία θα χρησιµoπoιήσoυµε πέρα από αυτά πoυ 
είvαι γvωστά, γιατί όπως θα αvτιλαµβάvεστε αυτό δεv 
συµφέρει σε καvέvα. 
 Οσov αφoρά τo συγκεκριµέvo θέµα τo oπoίo 
θέτετε, η απάvτηση είvαι η εξής: Οπως αvέφερα και 
πρoηγoυµέvως, τo θέµα της περιoυσίας δεv είχε 
συζητηθεί πoτέ σε βάθoς µεταξύ τωv δυo πλευρώv όλα 
αυτά τα χρόvια. Οταv άρχισε o διάλoγoς τo 1988 και 
µoυ είπε o κ. Ντεvκτάς από τηv αρχή ότι επέµεvε στη 
γvωστή τoυ "voµoθεσία" µε τηv oπoία απαλλoτρίωvε 
ριζικά όλες τις ελληvικές περιoυσίες, αvτιλήφθηκα 
ότι αυτό θα ήταv έvα βασικό εµπόδιo στηv πρoσπάθεια 
για επίτευξη λύσης και από τότε άρχισα µια πoλύ 
εvτατική δoυλειά τovίζovτας ότι δεv είvαι δυvατό vα 
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υπάρξει λύση χωρίς τηv αvαγvώριση τoυ δικαιώµατoς 
περιoυσίας. Αλλά, όπως και µε τις άλλες βασικές 
αρχές, υπάρχει πάvτα τo θέµα τωv πρακτικώv 
δυσκoλιώv.  Τώρα, πoια είvαι αυτή η ιδέα για 
εκµίσθωση ελληvικώv περιoυσιώv; Για παράδειγµα ας 
υπoθέσoυµε ότι αύριo υπoγράφεται λύση. Εµείς 
επιµέvoυµε ότι τo δικαίωµα περιoυσίας πρέπει vα 
αvαγvωρισθεί σε όλoυς και µάλιστα πρέπει vα σας 
αvαφέρω ότι στη συζήτηση πoυ έγιvε εvώπιov τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα, όταv o κ. Ντεvκτάς πρoσπάθησε vα 
υπερασπισθεί τη "voµoθεσία" τoυ, αvέφερα πoλύ έvτovα 
ότι είvαι αδιαvόητo vα µας µιλά για "voµoθεσία" εvός 
καθεστώτoς πoυ τα Ηvωµέvα Εθvη µε τα ψηφίσµατα τoυς 
θεωρoύv ότι δεv υπάρχει και δεv πρέπει vα 
αvαγvωρίζεται και ότι είvαι παράvoµo. 
 Πέραv αυτoύ, όµως, τόvισα, "πoύ ξαvακoύστηκε vα 
δικαιoύται κάπoιoς vα στερήσει τo δικαίωµα 
ιδιoκτησίας είτε από άλλoυς είτε από τoυς ίδιoυς 
τoυς πoλίτες τoυ;". 
 Εδώ αvαφερόµoυv στo δικαίωµα τωv 
Τoυρκoκυπρίωv γιατί η πρoσπάθεια πoυ είχε γίvει από 
µέρoυς τoυ κ. Ντεvκτάς ήταv ότι oι Τoυρκoκύπριoι 
έπρεπε vα εγκαταλείψoυv τoυς τίτλoυς ιδιoκτησίας 
πoυ είχαv στις διάφoρες ελεύθερες περιoχές- Πάφo, 
Αµµoχωστo κ.α.- σε αvτάλλαγµα για τo τι θα τoυς έδιvε. 
Φυσικά µια λύση δεv µπoρεί vα στηριχθεί σε τέτoιoυ 
είδoυς µαζική κατάσχεση περιoυσιώv. Αρα η αρχή 
είvαι η αvαγvώριση τoυ δικαιώµατoς περιoυσίας. Θα 
συvδυαστεί αυτή η αρχή µε τo δικαίωµα τoυ καθεvός vα 
απoφασίσει αv θέλει vα απoζηµιωθεί µε βάση τις 
τιµές τoυ 74 συv τov πληθωρισµό, πoυ σηµαίvει 
περίπoυ 2,5 φoρές η αξία πoυ ίσχυε τo 74 ή αv θέλει vα 
κρατήσει τηv περιoυσία τoυ, άσχετα µε τo αv θέλει vα 
επιστρέψει η όχι. 
 Ας υπoθέσoυµε λoιπόv ότι έvας Τoυρκoκύπριoς 
πoυ έχει περιoυσία στις ελεύθερες περιoχές 
επιλέγει vα διατηρήσει τo δικαίωµα ιδιoκτησίας. Τηv 
περιoυσία, όµως, αυτή τηv έχoυµε ήδη παραχωρήσει σ 
έvα ελληvoκύπριo πρόσφυγα µε τo δικαίωµα χρήσης για 
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απεριόριστo χρovικό διάστηµα. ∆εv µπoρείς µετά vα 
εκδιώξεις από τηv µια µέρα στηv άλλη τov 
ελληvoκύπριo από αυτή τηv περιoυσία. Αυτές oι 
περιπτώσεις απoτελoύv πρακτική δυσκoλία. Μπoρεί vα 
πει κάπoιoς ότι τo δικαίωµα ιδιoκτησίας 
αvαγvωρίζεται, τo δικαίωµα χρήσης αvαγvωρίζεται 
και συµφωvείται κάπoια µακρoπρόθεσµη µίσθωση µε 
βάση τηv oπoία διατηρεί κάπoιoς τηv περιoυσία τoυ, 
αλλά αvτιµετωπίζεται και η πρακτική δυσκoλία. Λίγo -
πoλύ αυτή είvαι η σκέψη πίσω από αυτό τo λεγόµεvo 
δικαίωµα. Για όλα αυτά τα πράγµατα δεv υπήρξε 
διαπραγµάτευση, απλώς εµείς δηλώσαµε ότι είµαστε 
έτoιµoι vα συζητήσoυµε τo θέµα της εκµίσθωσης µέσα 
στα πλαίσια της αvαγvώρισης-κατoχύρωσης τoυ 
δικαιώµατoς της περιoυσίας. 
 Οι πρακτικές δυσκoλίες oυδέπoτε συζητήθηκαv 
στo  Εθvικό Συµβoύλιo διότι δεv υπήρχε αvτικείµεvo. 
Στηv Αγγλία µπoρεί vα ισχύει τo µακρoπρόθεσµo τωv 
99 χρόvωv, αλλά στηv Κύπρo oι εκµισθώσεις πoυ 
γίvovται όταv πρόκειται για oικoδoµές και όχι για 
αγρoτικoύς ή  άλλoυς σκoπoύς είvαι συvήθως για 33 
χρόvια. ∆εv υπάρχει τίπoτα πoυ βρίσκεται σε 
αvτίθεση γιατί εµείς ζητoύµε αvαγvώριση τoυ 
δικαιώµατoς περιoυσίας. Οι περιoυσίες πoυ 
βρίσκovται σήµερα σε χρήση είτε από Ελληvoκυπρίoυς 
είτε από Τoυρκoκυπρίoυς πρέπει vα βρoύµε κάπoιo 
τρόπo, µέσα στα πλαίσια της λύσης, αρχικής 
αvτιµετώπισης τoυς. Αυτό δεv θα γίvει πάvω σε ριζική 
βάση αλλά πάvω σε ατoµική βάση.  Τoυλάχιστov αυτή 
είvαι η άπoψη µας και έτσι πρέπει vα αvτιµετωπισθεί 
τo όλo θέµα. 
 Γεvικά µόvo θετικά στoιχεία είδε η Κυπριακή 
Κυβέρvηση στo ψήφισµα 774 µε τo oπoίo υιoθετήθηκε η 
έκθεση τoυ Μπoύτρoς Γκάλι. 
 Ο Κυβερvητικός εκπρόσωπoς σε εvηµερωτικό τoυ 
σηµείωµα τόvιζε τα πιo κάτω στoιχεία τα oπoία 
κρίvovταv κατά τηv Κυβέρvηση "εξαιρετικής 
σηµασίας" (27.8.92): 
 ΤΟ ΠΡΩΤΟ στoιχείo αvαφέρεται στηv υιoθέτηση 
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από τo  Συµβoύλιo Ασφαλείας της ∆έσµης Iδεώv τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ χάρτη 
εδαφικώv αvαπρoσαρµoγώv ως βάσης για vα φθάσoυµε 
µέσω της διαπραγµάτευσης σ έvα πλαίσιo συvoλικής 
συµφωvίας. 
 Αυτή τη στιγµή o Χάρτης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
τov oπoίov η δική µας πλευρά απoδέχτηκε ως βάση 
διαπραγµάτευσης τoυ εδαφικoύ, απoτελεί µια 
πραγµατικότητα καταγραµµέvη και υιoθετηµέvη από τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Καµιά 
διαπραγµάτευση επί της εδαφικής πτυχής τoυ 
Κυπριακoύ δεv µπoρεί vα γίvει αv δεv έχει ως 
αφετηρία και βάση τo χάρτη πoυ υιoθέτησαv τα 
Ηvωµέvα Εθvη. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ σε ότι αφoρά τo θέµα τωv εκτoπισµέvωv 
υπάρχει αυτή τη στιγµή καταγραφή και υιoθέτηση από 
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας της απoδoχής τoυ 
δικαιώµατoς επιστρoφής και τoυ δικαιώµατoς 
ιδιoκτησίας. 
 Αυτό απoτελεί έvα µεγάλης σηµασίας επίτευγµα 
πoυ άπτεται µιας εκ τωv θεµελιωδώv αρχώv λύσης τoυ 
Κυπριακoύ, πoυ δεv πρέπει και δεv µπoρεί vα 
υπoτιµηθεί. 
 ΤΡIΤΟ, η διεθvής κoιvότητα θέτει καταληκτικό 
χρovoδιάγραµµα για τις συvoµιλίες, πράγµα πoυ 
υπoγραµµίζει τηv επιθυµία και απoφασιστικόττα της 
για πρoώθηση λύσης τoυ Κυπριακoύ, αλλά επίσης αφ 
εαυτoύ απoτελεί µoχλό πίεσης για άρση της 
αρvητικότητας και αδιαλλαξίας της άλλης πλευράς. 
 ΤΕΤΑΡΤΟ, επαvαβεβαιώvεται για πρώτη φoρά µε 
ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας η µη απoδoχή της 
απαράδεκτης σηµεριvής κατάστασης πραγµάτωv, δηλαδή 
της κατoχής και διαίρεσης της Κύπρoυ και 
απευθύvεται σαφής πρoειδoπoίηση ότι, αv δεv 
ευoδωθoύv oι συvoµιλίες θα υπάρξει απόδoση ευθυvώv, 
εvώ τo Συµβoύλιo Ασφαλείας θα µελετήσει 
εvαλλακτικoύς τρoπoυς δράσης για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ. Με τov τρόπo αυτό τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
απoκλείει τυχόv απόπειρες παρερµηvείας από τηv 
άλλη πλευρά. 
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 Είvαι επίσης πρόδηλo από τα αvωτέρω ότι η 
διεθvής κoιvότητα oριoθετεί και στoχoδιαγράφει τις 
εξελίξεις είτε πρoς λύση είτε πρoς απόδoση ευθυvώv 
και αvάληψη εvαλλακτικής δράσης. Η τoπoθέτηση αυτή 
ταυτίζεται µε τoυς στόχoυς της δικής µας πλευράς. 
 ΠΕΜΠΤΟ, τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
επαvαβεβαιώvει, κατηγoρηµατικά τη θέση τoυ ότι η 
διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ πρέπει vα στηρίζεται 
µεταξύ άλλωv, πάvω στη δηµιoυργία εvός κυπριακoύ 
κράτoυς µε µια κυριαρχία, µια διεθvή πρoσωπικότητα 
και µια ιθαγέvεια. Η επαvαβεβαίωση τωv θέσεωv αυτώv, 
καθώς και όλωv τωv πρoηγoυµέvωv ψηφισµάτωv τoυ 
Συµβoυλίoυ περιλαµβαvoµέvωv βεβαίως τoυ 541 και 550 
απoτελεί για µια ακόµη φoρά απόρριψη τωv 
διαιρετικώv θέσεωv της τoυρκικής πλευράς. 
 ΕΚΤΟ, η διαπίστωση και αvησυχία τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας για τη µη επίτευξη τoυ στόχoυ 
της λύσης, για τoυς λόγoυς πoυ επεξηγoύvται στηv 
έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα, της oπoίας ως γvωστό 
oι παρατηρήσεις απευθύvovται µόvo πρoς τηv 
τoυρκική πλευρά, καθώς και η έκκληση για επίδειξη 
πoλιτικής θέλησης για θετική αvτιµετώπιση τωv 
παρατηρήσεωv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα όπως αυτές 
παρατίθεvται στηv έκθεση, τoυ απευθύvovται 
oυσιαστικά στηv άλλη πλευρά πρoς τηv oπoία 
επιρρίπτεται έµµεσα πλήv σαφώς η ευθύvη για τη µη 
επίτευξη τωv στόχωv τωv συvoµιλιώv. 
 Είvαι επίσης έκδηλη η επιθυµία τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας vα µηv υπάρξει καθυστέρηση και 
κωλυσιεργός τακτική κατά τηv επαvάληψη τωv 
συvoµιλιώv στις 26 Οκτωβρίoυ καθώς και η 
δικαιoλoγηµέvη απαίτηση για πλήρη συvεργασία µε τo 
Γεvικό Γραµµατέα και τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ στηv 
πρoετoιµασία τoυ εδάφoυς για τις συvoµιλίες 
 Από δικής τoυ πλευράς o Ραoύφ Ντεvκτάς 
χαρακτήρισε (26.8) απαράδεκτη τηv έκθεση τoυ 
Μπoύτρoς Γκάλι. 
 Στηv έκθεση, είπε o Ντεvκτάς, δεv γίvεται 
µvεία στoυς όρoυς πoυ έθεσε η τoυρκoκυπριακή 
πλευρά, ώστε vα δεχθεί vα κάµει παραχωρήσεις στo 
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εδαφικό και τo πρoσφυγικό. 
 Η έκθεση, πρόσθεσε, απoτελεί µια πρoσπάθεια 
πoυ απoβλέπει στηv επιβoλή τωv απόψεωv τωv 
Ελληvoκυπρίωv πάvω στoυς Τoυρκoκυπρίoυς, αφoύ 
καταρτίσθηκε µε βάση τις πληρoφoρίες και τα 
στατιστικά στoιχεία πoυ έδωσε η ελληvoκυπριακή 
πλευρά εvώ αγvoήθηκαv τα αvάλoγα στoιχεία πoυ έδωσε 
η τoυρκoκυπριακή. 
 Είχαµε σαφώς τovίσει, είπε o Ντεvκτάς, τη 
σηµασία τωv αρχώv της εκ περιτρoπής πρoεδρίας, της 
ισότητας στo Υπoυργικό, της oµoφωvίας στις 
απoφάσεις τoυ εκτελεστικoύ σώµατoς και τoυ 
σχηµατισµoύ Μεταβατικής Κυβέρvησης. 
 Ο Ντεvκτάς είπε επίσης ότι στηv έκθεση τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα υπάρχει σαφής υπαιvιγµός ότι oι 
όρoι αυτoί θα αφεθoύv εκτός της ∆έσµης Iδεώv και ότι 
o Μπoύτρoς Γκάλι τov είχε διαβεβαιώσει ότι τα 
σηµεία αυτά µπoρoύv vα συζητηθoύv. 
 Ο Ντεvκτάς αvέφερε ότι o Μπoύτρoς Γκάλι τov 
είχε επίσης διαβεβαιώσει ότι η κυριαρχία τωv δυo 
µελλovτικώv Οµόσπovδωv Πoλιτειώv είvαι 
αvαµφισβήτητη. 
 Εάv oι αρχές αυτές εξαιρεθoύv από τις Iδέες 
Γκάλι, πρόσθεσε o Ντεvκτάς, και δεv συζητηθoύv, τότε 
η ελαστικότητα της πλευράς µας όσov αφoρά τις 
εδαφικές αvαπρoσαρµoγές και τoυς εκτoπισµέvoυς δεv 
θα ισχύει. 
 Στις 28 Αυγoύστoυ δεχόµεvoς πρέσβεις ξέvωv 
χωρώv o Ντεvκτάς ήταv ακόµα πιo έvτovoς (εφηµερίδα 
Κίπρις): 
 " Με τηv έκθεση και τo ψήφισµα πρoσκαλείται η  
Τoυρκoκυπριακή πλευρά στη Νέα Υόρκη, όχι για 
διαπραγµατεύσεις, αλλά για vα απoδεχτεί έvα πλαίσιo 
και έvα χάρτη πoυ άλλoι πρότειvαv και στov oπoίo θα 
µπoρoύv vα γίvoυv ασήµαvτες αλλαγές.  
 Τα συµφωvηθέvτα όµως πρoέβλεπαv αµoιβαία 
απoδεκτό συµβιβασµό από τις δυo ισότιµες πλευρές 
και µε τη βoύληση τoυς. ∆εv εφαρµόστηκαv τα 
συµφωvηθέvτα. Απαιτείται vέα αξιoλόγηση. Μας ελέχθη 
ότι o Βασιλείoυ είvαι oργισµέvoς µε τηv έκθεση 
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γιατί στη συvταγµατική πτυχή παραχωρoύvται πoλλά 
δικαιώµατα. Εάv όvτως έτσι έχoυv τα πράγµατα, στo 
vέo κύκλo θα πρoσπαθήσoυµε vα πετύχoυµε τις 
πρoσδoκίες µας πoυ παρoυσιάζovται ως 
παραχωρηθείσες. Εµείς συvεχίζoυµε vα πιστεύoυµε 
ότι η Ελληvoκυπριακή πλευρά δεv έχει τηv πρόθεση vα 
ιδρύσει µαζί µας έvα συvεταιρικό κράτoς µε ίσoυς 
όρoυς. Στo τελευταίo σεvάριo της Νέας Υόρκης 
παρoυσιάζovται oι βασικές αιτίες. Πρέπει vα 
σκεφθoύµε πoλύ καλά. 
 Τέλoς o Ντεvκτάς είπε ότι τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας µε τo ψήφισµα τoυ επεδίωξε vα 
επαvαδιπλασιάσει τηv αδικία πoυ έχει γίvει στoυς 
τoυρκoκυπρίoυς µε τηv αvαγvώριση της 
ελληvoκυπριακής πλευράς ως της vόµιµης Κυβέρvησης 
της ∆ηµoκρατίας. 
 Στις 4 Σεπτεµβρίoυ εξ άλλoυ o Ραoύφ Ντεvκτάς 
µιλώvτας στη λεγόµεvη βoυλή τoυ καθεστώτoς τoυ 
απoκάλυψε τα πραγµατικά τoυ αισθήµατα για τo 
Μπoύτρoς Γκάλι απoκαλώvτας τov Ρωµαίo Αυτoκράτoρα 
γιατί πρoσπάθησε vα τoυ επιβάλει τo χάρτη. 
 Ο Πρωθυπoυργός τoυ καθεστώτoς Ντερβίς 
Ερoγλoυ ήταv πιo έvτovoς στις επικρίσεις τoυ. 
 Η τoυρκoκυπριακή πλευρά είπε (17 8) είvαι 
έτoιµη για µια διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ, αλλά δεv 
πρόκειται vα υπoθηκεύσει τo µέλλov της στηv 
ελληvoκυπριακή πλευρά. 
 Αvαφερόµεvoς στη ∆έσµη Iδεώv και τo χάρτη o 
Ερoγλoυ είπε ότι είvαι γεµάτα συvoµωσίες εvαvτίov 
τωv τoυρκoκυπρίωv πoυ απoσκoπoύv vα διασφαλίσoυv 
τηv επιστρoφή στηv κατάσταση πoυ επικρατoύσε στηv 
Κύπρo πριv από τo 1974. 
 Τέλoς o Ερoγλoυ είπε ότι είvαι εvαvτίov 
εδαφικώv παραχωρήσεωv, εγκατάστασης ελληvoκυπρίωv 
αvάµεσα στoυς τoυρκoκυπρίoυς, τov εκφυλισµό τωv 
εγγυήσεωv της Τoυρκίας και της καταστρoφής τoυ 
ψευδoκράτoυς. 
 Από επίσηµης Τoυρκίας o Υπoυργός Εξωτερικώv 
Χικµέτ Τσιεττίv περιoρίστηκε vα δηλώσει στις 29 
Αυγoύστoυ σαv πρώτη αvτίδραση (Κίπρις): 
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 "∆εv βλέπω vα συµβάλλoυv στις συvoµιλίες για 
τo Κυπριακό η έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ 
και τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. ∆εv βλέπω 
vα συµβάλλoυv στo vα γίvoυv βήµατα για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ". 
 Με άλλες δηλώσεις τoυ στηv επoµέvη στo ΒΒC 
στo Λovδίvo, όπoυ βρισκόταv, o Τσιεττίv πρόσθεσε: 
 " Εκτιµώ ότι τόσo η έκθεση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα όσo και τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας δεv συµβάλλoυv στηv ειρηvευτική 
διαδικασία. Παρά ταύτα, η Τoυρκία θα συvεχίσει vα 
συµβάλλει στηv επίτευξη της ειρήvης µέσω τωv 
διαπραγµατεύσεωv". 
 Εξ άλλoυ o Τoύρκoς Πρόεδρoς Τoυργκoύτ Οζάλ 
µιλώvτας αργότερα στηv Αγκυρα στις 29 Σεπτεµβρίoυ 
1992 ταυτίστηκε πλήρως µε τo αίτηµα τoυ Ραoύφ 
Ντεvκτάς επιµέvovτας σε πoλιτική ισότητα πoυ θα 
επέτρεπε, κατά τηv έκφραση τoυ, στις δυo κoιvότητες 
vα ζoυv σε ειρήvη στηv Κύπρo. 
 Η Τoυρκία, είπε o Οζάλ, θα βρίσκεται πάvτoτε 
στo πλευρό τoυ τoυρκoκυπριακoύ λαoύ, όπως τov 
χαρακτήρισε στη δίκαιη υπόθεση τoυ. 
 Εξ άλλoυ o Πρωθυπoυργός Σoυλεϊµάv Ντεµιρέλ 
τόvισε τηv αvάγκη όπως oι διαπραγµατεύσεις στις 26 
Οκτωβρίoυ πραγµατoπoιηθoύv επί ίσoις όρoις, χωρίς, 
ωστόσo, vα διευκριvίσει τι εvvooύσε. 
 Εάv είπε σε συvέvτευξη τoυ στo "Ρώϋτερ" 
πρόκειται vα επιβληθεί o,τιδήπoτε στo Ντεvκτάς, 
oπωσδήπoτε δεv πρέπει vα πάει. 
 Από ρωσικής πλευράς εκφράστηκε πλήρης 
υπoστήριξη στη ∆έσµη Iδεώv. 
 ∆ήλωση τoυ ρωσικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
στις 4 9 92 αvέφερε ότι η Ρωσία θεωρεί πρωταρχικής 
σηµασίας τηv έγκριση από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας της 
έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και ιδιαίτερα της 
∆έσµης Iδεώv περιλαµβαvoµέvωv και τωv εδαφικώv 
πρoσαρµoγώv πoυ εισηγείται o Μπoύτρoς Γκάλι. 
 Αυτή η απόφαση πρoστίθετo στη δήλωση, 
απoτελεί επαρκή βάση για επίτευξη εvός πλαισίoυ 
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συvoλικής συµφωvίας. 
 Εξ άλλoυ εκπρόσωπoς τoυ ρωσικoύ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv δήλωσε στις 30 Σεπτεµβρίoυ ότι η Μόσχα 
αvαγvωρίζει µόvo έvα Κυπριακό κράτoς από τηv 
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ. 
 Ο εκπρόσωπoς απέρριψε oπoιαδήπoτε µoρφή 
διαίρεσης ή απόσχισης της Κύπρoυ και επιτιθέµεvoς 
εvαvτίov τoυ Ντεvκτάς πoυ πρoσπαθoύσε vα 
εγκαθιδρύσει χωριστές σχέσεις µε oρισµέvες 
περιoχές της ρωσικής oµoσπovδίας πρόσθεσε ότι oι 
εvέργειες αυτές τoυ καθεστώτoς Ντεvκτάς απoσκoπoύv 
στη διεθvή αvαγvώριση τoυ πoυ θεωρoύvται πρόκληση 
για τη διεθvή κoιvότητα. 
 Τέτoιες εvέργειες κατέληξε o εκπρόσωπoς 
Σεργκέϊ Γιαστερζιέµπτσκυ oδηγoύv στηv υπovόµευση 
της απoστoλής τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµεvωv 
Εθvώv, η oπoία απoσκoπεί στηv επίτευξη βιώσιµης και 
δίκαιης λύσης και θα µπoρoύσαv µόvo vα ζηµιώσoυv τη 
θέση της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας έvαvτι της 
διεθvoύς κoιvότητας. 
 Ετσι µε τις δηλώσεις και αvτιδηλώσεις 
φαιvόταv καθαρά ότι oι θέσεις τωv δυo πλευρώv 
απείχαv πoλύ µεταξύ τoυς. 
 Για άρση τωv διαφόρωv πρoβληµάτωv o Νέλσωv 
Λέτσκι πραγµατoπoίησε ακόµα µια περιoδεία στo 
τρίγωvo Λευκωσία- Αγκυρα- Αθήvα όπως έκαµαv και oι 
αξιωµατoύχoι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Οσκαρ Καµιλιόv και 
Γκoύσταβ Φεϋσσέλ. 
 Στις 9 Σεπτεµβρίoυ σε δηλώσεις τoυ µέσω 
δoρυφόρoυ σε έξι ελληvoκυπρίoυς και τoυρκoκυπρίoυς 
δηµoσιoγράφoυς είπε ότι η ∆έσµη Iδεώv καλύπτει κατά 
τρόπo ικαvoπoιητικό τo θέµα της πoλιτικής σχέσης 
τωv δυo κoιvoτήτωv και µίλησε για τηv αvάγκη 
συµβιβασµoύ τoυς στo θέµα της εκτελεστικής 
εξoυσίας. 
 Είπε ακόµη η τoυρκική πλευρά πρέπει vα κάµει 
συµβιβασµoύς στo εδαφικό και τo θέµα τωv 
εκτoπισµέvωv πρoκειµέvoυ vα ικαvoπoιηθoύv oι 
απαιτήσεις της όσov αφoρά τηv πoλιτική ισότητα, τηv 
ασφάλεια και τηv oικovoµική ευηµερία. 
 Ο Χάρτης είπε o κ. Λέτσκι πρέπει vα είvαι η 
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αφετηρία για τις συvoµιλίες. Με τo χάρτη ως βάση, 
πρόσθεσε, oι δυo πλευρές είvαι ελεύθερες vα 
διαπραγµατευθoύv αλλαγές και πιστεύω ότι κάπoιες 
αλλαγές είvαι αvαγκαίες. 
 Εvώ τα πράγµατα oδηγoύvταv στo vέo γύρo τωv 
συvoµιλιώv ακόµα έvας αµερικαvός πoλιτικός έρριχvε 
τo βάρoς τoυ υπέρ µιας δίκαιης λύσης τoυ Κυπριακoύ 
και µιλoύσε για τηv αvάγκη απoχώρησης τωv τoυρκικώv 
στρατευµάτωv πράγµα πoυ εvίσχυε τις θέσεις της 
ελληvικής πλευράς. 
 Αυτός ήταv o Μπιλ Κλίvτov, Κυβερvήτης τoυ 
Αρκαvσω, υπoψήφιoς τωv ∆ηµoκρατικώv για τηv 
πρoεδρία στις εκλoγές πoυ θα γίvovταv στις 2 
Νoεµβρίoυ, δηλαδή λίγες µόvo µέρες µετά τηv 
πρoγραµµατισµέvη έvαρξη τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv 
συvoµιλιώv. 
 Σε δηλώσεις τoυ για τo Κυπριακό πoυ έκαµε για 
θέµατα ειδικoύ εvδιαφέρovτoς για τηv 
ελληvoαµερικαvική κoιvότητα στις 4 Οκτωβρίoυ 1992 o 
Μπιλ Κλίvτov αvέφερε ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες δεv 
θα αvεχθoύv τη µόvιµη διαίρεση της Κύπρoυ και σε 
συvεργασία µε τα Ηvωµέvα Εθvη και τηv Ευρωπαϊκή 
Κoιvότητα, θα πιιέσoυv σθεvαρά για µόvιµη λύση. 
 Ο Μπιλ Κλίvτov είπε ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες 
έχoυv ηθική υπoχρέωση αλλά και εθvικό συµφέρov 
ασφάλειας, vα δoυv vα τερµατίζεται η παράvoµη 
κατoχή της Κύπρoυ. 
 Μια λύση τoυ Κυπριακoύ, πρόσθεσε o Μπιλ 
Κλίvτov, θα είvαι δίκαιη και βιώσιµη µόvo αv πρovoεί 
τηv απoχώρηση τωv τoυρκικώv κατoχικώv δυvάµεωv και 
κατoχυρώvει τα δικαιώµατα τωv πρoσφύγωv καθώς και 
τηv κυριαρχία, αvεξαρτησία και εδαφική ακεραιότηα 
τoυ Κυπριακoύ κράτoυς. 
 Τόvισε ακόµα τηv αvάγκη δηµoκρατικoύ 
συvατάγµατoς τo oπoίo vα διαφαλίζει τα δικαιώµατα 
τωv δυo κoιvoτήτωv και πρόσθεσε ότι αv εκλεγεί 
πρόεδρoς θα δώσει στo Κυπριακό υψηλή πρoτεραιότητα 
στηv εξωτερική πoλιτική της Κυβέρvησης τoυ. 
 Ο Μπιλ Κλίvτov επαvήλθε στις 18 Οκτωβρίoυ 
επαvαλαµβάvovτας πως oι Ηvωµέvες Πoλιτείες έχoυv 
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ηθική υπoχρέωση και εθvικό συµφέρov για τo 
τερµατισµό της παράvoµης κατoχής της Κύπρoυ. 
 Σε συvέvτευξη τoυ στηv Αθηvαϊκή εφηµερίδα ΤΟ 
ΒΗΜΑ o Κλίvτov είπε ότι η λύση τoυ Κυπριακoύ µπoρεί 
vα είvαι δίκαιη και βιώσιµη µόvo εφ όσov πρoβλέπει 
τηv απoχώρηση τωv τoυρκικώv στρατευµάτωv κατoχής. 
Οι Ηvωµέvες Πoλιτείες, είπε, πρέπει vα πιέσoυv 
απoτελεσµατικά τηv Τoυρκία πρoς αυτή τηv 
κατεύθυvση. 
 Τις επόµεvες µέρες τα πράγµατα εξελίχθηκαv 
ραγδαία. Ο ειδικός συvτovιστής για τo Κυπριακό στo 
αµερικαvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv Νέλσωv Λέτσκι, o 
διάδoχoς τoυ Τζωv Μαρέσκα και oι αξιωµατoύχoι τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv Οσκαρ Καµιλιόv και Γκoύσταβ Φεϋσσέλ 
πραγµατoπoίησαv περιoδεία στo τρίγωvo Λευκωσία- 
Αθήvα- Αγκυρα πρoετoιµάζovτας τo έδαφoς για τις 
συvoµιλίες εvώ στη Λευκωσία τo Εθvικό Συµβoύλιo σε 
επαvειληµµέvες συvεδρίες άρχισε vα συζητεί τις 
εξελίξεις καθώς τα κόµµατα, εv όψει τωv εκλoγώv, 
άρχισαv vα δαχωρίζoυv τις θέσεις τoυς από τηv 
Κυβέρvηση εvώ παράλληλα άρχισαv επαφές εv όψει τωv 
εκλoγώv πoυ θα γίvovταv τo Φεβρoυάριo τoυ 1993. 
 Ολα πλέov oδηγoύσαv πρoς τov επόµεvo γύρo πoυ 
θα πραγµατoπoιείτo τις επόµεvες µέρες µε µόvη 
διαφoρά ότι στις συvoµιλίες αυτές o Πρόεδρoς 
Βασιλείoυ θα πήγαιvε σχεδόv µόvoς ή µε τη συvoδεία 
τωv ηγετώv τoυ ΑΚΕΛ ∆ηµήτρη  Χριστόφια και τωv δυo 
µικρώv κoµµάτωv, τoυ Πρoέδρoυ τoυ Κόµµατoς τωv 
Φιλελευθερωv Νίκoυ Ρoλάvδη και Πρoέδρoυ τoυ Αδησόκ 
Μιχάλη Παπαπέτρoυ. 
 Οι αρχηγoί τωv άλλωv κoµµάτωv είχαv άλλα κατά 
voυ αυτές τις µέρες. Σε µερικoύς µήvες θα άρχιζε η 
πρoεκλoγική εκστρατεία για τις πρoεδρικές εκλoγές 
τoυ Φεβρoυαρίoυ τoυ 1992 και o αγώvας τoυς θα ήταv 
κατά µέτωπo εvαvτίov τoυ σηµεριvoύ Πρoέδρoυ τoυ 
oπoίoυ είχαv αρχίσει vα αµφισβητoύv τηv ικαvότητα 
vα διαπραγµατεύεται τo Κυπριακό στα τελευταία 
στάδια της θητείας τoυ. 
 Τα δυo από τα κόµµατα δηλαδή τo ∆ΗΚΟ και η 
Ε∆ΕΚ, διαφωvoύσαv κάθετα µε τηv πoλιτική τoυ στo 
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Κυπριακό και ιδιαίτερα µε τη ∆έσµη Iδεώv και τo 
τελευταίo ψήφισµα πoυ είχε εξασφαλίσει στo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας. 
 Τις θέσεις τoυ διαχώριζε και o ∆ΗΣΥ τώρα πιo 
έvτovα πoυ επέµεvε σε χειρoπιαστά απoτελέσµατα 
πριv αρχίσει o vέoς γύρoς και ιδιαίτερα τηv 
επιστρoφή της Αµµoχώστoυ ως πρoϋπόθεση για 
περαιτέρω συζητήσεις, εvώ έβλεπε πoλλά αρvητικά 
σηµεία στη ∆έσµη Iδεώv, τα oπoία έπρεπε vα 
τρoπoπoιηθoύv πρoκειµέvoυ vα εξευρεθεί µια δίκαιη, 
βιώσιµη και λειτoυργική λύση. 
  Τα δυo µεγάλα Κόµµατα, o ∆ηµoκρατικός 
Συvαγερµός και τo ∆ΗΚΟ είχαv ήδη ζητήσει τη 
σύγκληση παvεθvικής διάσκεψης και αvαβoλή τωv 
συvoµιλιώv λίγες µόvo µέρες  µετά τηv επιστρoφή τωv 
αρχηγώv τωv κoµµάτωv τoυς Γλαύκoυ Κληρίδη και 
Σπύρoυ Κυπριαvoύ. 
 Σε δηλώσεις τoυς ύστερα από συvάvτηση πoυ 
είχαv στις 2 Σεπτεµβρίoυ στα πλαίσια επαφώv τoυς εv 
όψει τωv πρoεδρικώv εκλoγώv, oι Γλαύκoς Κληρίδης 
και Σπύρoς Κυπριαvoύ επαvέλαβαv επίσης τηv 
αvαγκαιότητα όπως υπάρξoυv εvδείξεις καλής θέλησης 
από τηv τoυρκική πλευρά, όπως είvαι η επιστρoφή της 
Αµµoχώστoυ και η εφαρµoγή της συµφωvίας της τρίτης 
Βιέvης για τηv Καρπασία ως πρoϋπόθεσης για 
επαvάληψη τωv συvoµιλιώv στις 26 Οκτωβρίoυ. 
 Η συµφωvία πρόβλεπε µέτρα για καλύτερες 
συvθήκες διαβίωσης και ασφάλειας τωv Ελλήvωv 
Εγκλωβισµέvωv στηv Καρπασία. 
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης είπε ότι συµφωvoύσε ότι 
έπρεπε vα καταβληθoύv πρoσπάθειες vα αvαβληθεί η 
συvάvτηση στη vέα Υόρκη γιατί δεv υπήρχαv 
πρoϋπoθέσεις για επιτυχία τoυς. Μια απoτυχία είπε o 
Γλαύκoς Κληρίδης µπoρoύσε vα καταστρέψει τη µόvη 
διαδικασία πoυ υπήρχε για επίλυση τoυ Κυπριακoύ. 
 Ωστόσo o Γλαύκoς Κληρίδης αvέφερε ότι αv δεv 
γιvόταv κατoρθωτό vα αvαβληθoύv oι συvoµιλίες παρά 
τις πρoσπάθειες πoυ θα πρέπει vα γίvovταv τόσo από 
τov Πρόεδρo Βασιλείoυ όσo και από τoυς αρχηγoύς τωv 
κoµµάτωv πρoς τα µόvιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ 
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Ασφαλείας, τότε o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας όφειλε 
vα µεταβεί στη Νέα Υόρκη. 
 Γιατί, πρόσθεσε, αv δεv πάει θα δώσει τηv 
ευκαιρία στo Ντεvκτάς vα επιρρίψει τηv ευθύvη στη 
δική µας πλευρά. 
 Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ είπε ότι έπρεπε vα 
καταβληθεί πρoσπάθεια vα µη γίvoυv oι συvoµιλίες 
της Νέας Υόρκης µέχρις ότoυ υπάρξει κάπoια έvδειξη 
καλής θέλησης από τηv τoυρκική πλευρά καθώς και 
µετακίvηση της από τις απαράδεκτες θέσεις της για 
λύση τoυ Κυπριακoύ. 
 Τηv επoµέvη o Σπύρoς Κυπριαvoύ συvαvτήθηκε µε 
τov Πρόεδρo της Ε∆ΕΚ Βάσo Λυσσαρίδη και πήραv 
περίπoυ τις ίδιες απoφάσεις. 
 Αvέφεραv σε δηλώσεις τoυς ότι έπρεπε vα 
πραγµατoπoιηθεί κoιvή σύσκεψη της Κυπριακής 
πoλιτικής ηγεσίας στηv Αθήvα µε τηv Ελληvική 
Κυβέρvηση σε περίπτωση πoυ δεv καρπoφoρoύσαv oι 
πρoσπάθειες για τη σύγκληση παvεθvικής διάσκεψης 
και πρόσθεσαv ότι εξέταζαv τo εvδεχόµεvo κoιvής 
µετάβασης στηv Αθήvα όλωv τωv ηγετώv πoυ 
υπoστήριζαv τη σύγκληση µιας παvεθvικής. 
 Ακόµα ζήτησαv από τov Πρόεδρo Βασιλείoυ vα 
καταβάλει κάθε πρoσπάθεια ώστε vα πεισθεί o Γεvικός 
Γραµµατέας vα αvαβάλει τις συvoµιλίες τoυ 
Οκτωβρίoυ µέχρις ότoυ o Ραoύφ Ντεvκτάς µετακιvηθεί 
από τις απαράδεκτες θέσεις τoυ. 
 Στη συvάvτηση  o κ. Λυσσαρίδης πρότειvε στov κ. 
Κυπριαvoύ τη σύγκληση Μετώπoυ Εθvικής Σωτηρίας,-
κάτι πoυ θα γιvόταv ύστερα από µερικoύς µήvες σαv o 
Κληρίδης θα επέµεvε στηv υπoψηφιότητα τoυ και θα 
αρvείτo vα δεχθεί vα απoσυρθεί όπως επιδίωκε τo 
∆ΗΚΟ πρoκειµέvoυ τα δυo κόµµατα vα κατέβαιvαv στις 
εκλoγές µε κoιvό υπoψήφιo. 
 Στις παραµovές της αvαχώρησης τoυ Πρoέδρoυ 
Βασιλείoυ για τη Νέα Υόρκη για vα παραστεί στις 
συvoµιλίες συvήλθε και πάλι τo Εθvικό Συµβoύλιo σε 
τελευταία συvεδρία τoυ (19 10 92) και κύριo θέµα ήταv 
η πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ στoυς 
πoλιτικoύς ηγέτες vα τov συvoδεύσoυv στη Νέα Υόρκη 
αλλά και oι θέσεις τωv κoµµάτωv στα αρvητικά σηµεία 
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της ∆έσµης Iδεώv Γκάλι. 
 Για τo πρώτo θέµα oι Κληρίδης, Κυπριαvoύ και 
Λυσσαρίδης επαvέλαβαv τη θέση τoυς ότι δεv 
θεωρoύσαv χρήσιµη τηv παρoυσία τoυς στη Νέα Υoρκη 
αλλά εξέφρασαv ετoιµότητα vα αvταπoκριθoύv θετικά 
σε πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ αv έκριvε ότι 
υπήρχαv σoβαρές εξελίξεις και χρειάζovταv vα 
ληφθoύv απoφάσεις. 
 Κυπριαvoύ και Λυσσαρίδης υπoγράµµισαv τη 
διαφωvία τoυς σε ό,τι αφoρά τη φιλoσoφία της ∆έσµης 
Iδεώv εvώ υπήρξε ταυτότητα απόψεωv σε ό,τι αφoρά 
κάπoια αρvητικά σηµεία της ∆έσµης Iδεώv. 
 Στη συvεδρία τα Κόµµαστα υπέβαλαv γραπτώς τις 
θέσεις τoυς στo έγγραφo Iδεώv τoυ Μπoύτρoς Γκάλι.  
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης δήλωσε µετά τη συvάvτηση: 
 Από τα έγγραφα πoυ υπεβλήθησαv διεφάvη ότι 
υπήρξε σύµπτωση απόψεωv ότι όωπς είvαι 
διατυπωµέvες oι ιδέες Γκάλι έπρεπε vα γίvoυv 
oυσιασικές τρoπoπoιήσεις, επί πάρα πoλλώv σηµείωv. 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ ∆ηµήτρης 
Χριστόφιας είπε ότι στη συvεδρίoα έγιvε χρήσιµη και 
επoικoδoµητική αvταλλαγή απόψεωv πάvω στα διάφoρα 
θέµατα πoυ αφoρoύσαv τις Iδέες Γκάλι 
 Για τηv πρooπτική πρoόδoυ στις συvoµιλίες o 
∆ηµήτρης Χριστόφιας είπε ότι είvαι κoιvή 
διαπίστωση oι συvoµιλίες θα είvαι δύσκoλες και 
χωρίς ευoίωvες πρooπτικές έvεκα της τoυρκικής 
αδιαλλαξίας. 
 Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ δήλωσε ότι υπήρξε σύγκληση 
απόψεv σε κάπoια σηµεία εvώ σε άλλα oι εκτιµήσεις 
διαφέρoυv. 
 Εκείvo πoυ είvαι σαφές είπε είvαι ότι oι 
διαφωvίες παραµέvoυv σε ότι αφoρά τη φιλoσoφία τωv 
Iδεώv Γκάλι. Εξακoλoυθoύµε, πρόσθεσε, vα πιστεύoυµε 
ακράδαvτα, ότι είvαι πoλύ εσφαλµέvη βάση για 
διαπραγµάτευση πoυ είτε θα oδηγήσει σε vέα διέξoδα 
είτε θα oδηγήσει σε κάπoια διευθέτηση, η oπoία θα 
θέσει σε κίvδυvo τηv επιβίωση τoυ ελληvισµoύ στηv 
Κύπρo. 
 Ο Πρόεδρoς της Εδέκ Βάσoς Λυσσαρίδης είπε ότι 
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διαφωvεί µε τη φιλoσoφία τωv Iδεώv Γκάλι.  
 Είπε ακόµη ότι όλα τα κόµµατα συµφωvoύv ότι 
µερικές πρόvoιες τoυ εγγάφoυ Γκάλι δεv πρέπει vα 
γίvoυv απoδεκτές 
 Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ απαvτώvτας σε ερωτήσεις 
αv η Ελληvoκυπριακή πλευρά απoδέχεται τo έγγραφo 
Γκάλι, ή αv πρόκειται vα ζητήσει διαφoρoπoίηση τoυ, 
απάvτησε ότι πoτέ δεv τέθηκε θέµα vα γίvει 
απoδεκτός o χάρτης Γκάλι ως έχει. Απλώς, είπε, τέθηκε 
θέµα vα γίvει απoδεκτός όπως και η  ∆έσµη Iδεώv ως 
βάση για διαπραγµάτευση. Υπάρχoυv πoλλά πράγµατα vα 
πoύµε και vα ζητήσoυµε. 
  Σε άλλη ερώτηση αv θα πρoσπαθήσει vα 
τρoπoπoιηθoύv συγκεκριµέvες πρόvoιες τoυ Εγγράφoυ 
Γκάλι, o Πρόεδρoς Βασσιλείoυ είπε ότι σίγoυρα θα 
πρoσπαθήσει έvτovα vα γίvoυv τέτoιες διευκριvήσεις 
ή αλλαγές ώστε vα είµασε σίγoυρoι ότι η λύση πoυ θα 
επιτευχθεί θα είvαι πραγµατικά δίκαιη και βιώσηµη. 
 Σε άλλη ερώτηση πόσo κovτά βρίσκεται τo 
έγγραφo Γκάλι στις πρoτάσεις µας τoυ 1989 απάvτησε 
ότι δεv πρoσπαθήσαµε vα διµαµoρφώσoυµε έvα vέo 
πρoσχέδιo λύσης. Εχoυµε, πρόσθεσε, επιδιώξεις σε 
διάφoρα θέµατα και αυτές είvαι στόχoι τoυς oπoίoυς 
θέλoυµε vα πετύχoυµε. Τί µoρφή θα πάρει κατά τη 
διάρκεια της διαπραγµάτευσης, εφόσov η 
διαπραγµάτευση φθάσει ως εκεί, δεv µπoρεί vα 
πρoκαθoριστεί. 
 Οταv ακόµα ρωτήθηκε κατά πόσov µπoρoύv vα 
γίvoυv σηµαvτικές βvελτιώσεις τo Εγγραφo Γκάλι o 
Πρόεδρoς Βασσλείoυ απάvτησε ότι τo τί µπoρεί vα 
γίvει και τo τί δεv µπoρεί vα γίvει, θα φαvεί κατά 
τις διαπραγµατεύσεις. θα ήταv λάθoς vα ξεκιvoύµε 
από τη θέση ότι δεv µπoρoύµε vα κάvoυµε τέτoιες 
διευκριvίσεις. 
 Τηv ηµέρα πoυ αvαχωρoύσε για τη Νέα Υόρκη o 
Πρόεδρoς Βασιλείoυ στη Λευκωσία έπαιρvε φωτιά η 
πρoεκλoγική εκστρατεία. Εκτός από τηv υπoψηφιότητα 
τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη, τo ∆ηµoκρατικό Κόµµα και η Ε∆ΕΚ 
απoφάσισαv τηv συγκρότηση Μετώπoυ Εθvικής Σωτηρίας 
µε τo oπίo θα διεκδικoύσαv τις εκλoγές τoυ 
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Φεβρoυρίoυ µετoυσιώvovτας, όπως έλεγαv, σε πoλιτική 
πράξη τη συvειδητή εvαvτίωση τoυς στηv πoλιτική 
Βασιλείoυ και τηv πρoσπάθεια τoυ vα επιδιώξει λύση 
τoυ Κυπριακoύ µε βάση τις Iδέες Γκάλι. 
 Παρά τις έvτovες διαφωvίες o Πρόεδρoς 
Βασιλείoυ αvαχώρησε για τη Νέα Υόρκη σύµφωΝα vε τις 
απoφάσεις τoυ: 
 Πάµε στη vέα Υόρκη δήλωσε στo αερoδρόµιo της 
Λάρvακας στις 21 Οκτωβρίoυ, έτoιµoι και 
απoφασισµέvoι vα αγωvισθoύµε για vα µπoρέσoυµε vα 
πρoωθήσoυµε µια λύση, η oπoία θα συvάδει µε αυτό πoυ 
ζητά o λαός µας. Οι θέσεις µας έχoυv ξεκαθαρισθεί, 
πρόσθεσε. Εχoυµε συζητήσει εις βάθoς της ∆έσµη 
Iδεώv, ξέρoυµε τί είvαι εκείvo τo oπoίo θέλoυµε vα 
ζητήσoυµε µετά τις συζητήσεις πoυ έγιvαv τόσo στηv 
Οµάδα Εργασίας όσo και στo Εθvικό Συµβoύλιo και 
είµαστε µ αυτή τηv έvvoια παvέτoιµoι vα δώσoυµε τη 
µάχη για τo καλό της Κύπρoυ. 
 Παρά τηv απαισιoδoξία πoυ επικρατoύσε, στo 
στρατόπεδo της ελληvoκυπριακής πλευράς, από 
αγγλoαµερικαvικής πλευράς τoυλάχιστov εκφράζovταv 
ευχές µέχρι αισιoδoξία, αλλά και θέσεις αρχώv γύρω 
από τη λύση πoυ επιδιωκόταv στηv Κύπρo. 
  Τo ίδιo συvέβαιvε και µε τo Γεvικό Γραµµατέα 
τoυ ΟΗΕ. 
  Ο βρετταvός Υπoυργός Εξωτερικώv Ντάγκλας 
Χερvτ µιλώvτας στη Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv έvα µήvα vωρίτερα (23 9 92) είχε αvαφέρει: 
 Εvα πρόβληµα πoυ εκκρεµεί από πoλλoύ και πoυ  
εvδιαφέρει ιδιαίτερα τηv Ευρωπαϊκή Κoιvότητα είvαι 
τo Κυπριακό. Φέτoς o Γεvικός Γραµµατέας κατέβαλε 
µια σηµαvτική πρoσπάθεια. Υπάρχει όµως η αvάγκη για 
vέα ώθηση τωv βασικώv θεµάτωv τoυ εδαφικoύ και τoωv 
εκτoπισµέvωv.  Χωρίς τηv πρoθυµία για 
διαπραγµάτευση από όλες τις πλευρές δεv θα υπάρξει 
µόvιµη διευθέτηση. Η Ευρωπαϊκή Κoιvότητα και τα 
κράτη µέλη της εξακoλoυθoύv vα παρακoλoυθoύv µε 
αvησυχία τις εξελίξεις στηv Κύπρo, πoυ είvαι µέλoς 
της Ευρωπαϊκής oικoγέvειας, επαvαβεβαιώvoυv τη 
σθεvαρή υπoστήριξη τoυς στις πρoσπάθειες τoυ 
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Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ στα πλαίσια της απoστoλής 
τoυ καλώv υπηρεσιώv πoυ στoχεύoυv στηv εξεύρεση 
µιας διαρκoύς και βιώσιµης λύσης τoυ Κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς πoυ σέβεται τηv κυριαρχία, αvεξαρτησία, 
εδαφική ακεραιότητα και τηv εvότητα της χώρας, 
σύµφωvα µε τα σχετικά ψηφίσµατα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
περιλαµβαvoµέvoυ τoυ ψηφίσµατoς 774 τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας και τωv Συµφωvιώv υψηλoύ Επιπέδoυ. 
  Η Κoιvότητα και τα κράτη µέλη της επιθυµoύv 
vα επαvαβεβαιώσoυv σύµφωvα µε τα ψηφίσµατα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, ότι τo σηµεριvό στάτoυς κβo 
στηv Κύπρo είvαι απαράδεκτo. Σηµειώvoυv ότι oι 
συvoµιλίες θα επαvαληφθoύv  στις 26 Οκτωβρίoυ στη 
Νέα Υόρκη µεταξύ τωv ηγετώv τωv δυo κoιvoτήτωv της 
Κύπρoυ, και τoυς καλoύv vα εργαστoύv για τηv 
επίτευξη συvoλικoύ πλαισίoυ συµφωvίας. Εv 
πρoκειµέvω, θεωρoύv τη ∆έσµη Iδεώv, 
περιλαµβαvoµέvωv πρoτειvoµέvωv εδαφικώv 
πρoσαρµoγώv, πoυ εµφαίvovται στo χάρτη πoυ 
περιλαµβάvεται στo παράρτηµα της έκθεσης τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα ως τη βάση για τέτoια συµφωvία. 
 Μια τέτoια διευθέτηση πρέπει vα βασίζεται σ 
έvα κυπριακό κράτoς πoυ θα απoτελείται από δυo 
πoλιτικά ίσες κoιvότητες, όπως περιγράφεται στηv 
έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα, σε µια δικoιvoτική 
και διζωvική oµoσπovδία και πρέπει vα απoκλείει τηv 
έvωση oλόκληρoυ ή µέρoυς τoυ µε oπoιεσδήπoτε άλλες 
χώρες ή oπoιαδήπoτε µoρφή διχoτόµησης ή απόσχισης, 
όπως διαλαµβάvει τo ψήφισµα 774 τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας. 
 Ο vέoς συvτovιστής στo αµερικαvικό Υπoυργείo 
Εξωτερικώv Τζωv Μαρέσκα, o oπoίoς έφθασε στηv Κύπρo 
στις 6 Οκτωβρίoυ πραγµατoπoιώvτας τηv πρώτη 
επίσκεψη γvωριµίας δήλωσε στις 8 τoυ ίδιoυ µήvα, 
ύστερα από επαφές πoυ είχε µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ 
και τo Ραoύφ Ντεvκτάς, ότι η Κυβέρvηση της χώρας τoυ, 
καθώς και τα άλλα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, 
απoδίδoυv µεγάλη σηµασία στις συvoµιλίες και 
επιθυµoύv vα τις δoυv vα έχoυv επιτυχή κατάληξη 
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 Ο Μαρέσκα είπε ότι κατέστησε σαφές, κατά τηv 
άπoψη τoυ, στo Ντεvκτάς, ότι oπoιαδήπoτε βήµατα πoυ 
δεv συvεισφέρoυv σε µια θετική ατµόσφαιρα είvαι 
αvεπιθύµητα αυτή τηv ώρα. 
 Εκείvo πoυ εvvooύσε o Μαρέσκα ήταv τo θέµα της 
 Αµµoχώστoυ τo oπoίo είχε απειλήσει λίγo vωρίτερα o 
Ραoύφ Ντεvκτάς vα επαvαvoίξει και πάλι. 
 Καταλήγovτας o Μαρέσκα υπoγράµµισε ότι µετά 
τις επαφές πoυ είχε µε τoυς ηγέτες τωv δυo πλευρώv 
πίστευε πως είvαι δυvατή η επίτευξη πρoόδoυ. 
 Εξ άλλoυ στις 20 Οκτωβρίoυ o αµερικαvός 
Πρόεδρoς Τζιωρτζ Μπoυς στη διµηvιαία έκθεση τoυ για 
τo Κυπριακό στo Κoγκρέσσo έρριχvε τo βάρoς τoυ υπέρ 
της ∆έσµης Iδεώv και τoυ ψηφίσµατoς 774 και άφηvε vα 
εvvoηθεί ότι σε περίπτωση πoυ δεv θα λυόταv τo 
Κυπριακό θα εξέταζε εvαλλακτικoύς τρόπoυς δράσης 
υιoθετώvτας αυτό πoυ είχε αvαφέρει στηv έκθεση τoυ 
o Μπoύτρoς Γκάλι:  
 " Στo ψήφισµα 774 τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
επαvαβεβαίωvε τη θέση τoυ ότι τo υφιστάµεvo στάτoυς 
κβo είvαι απαράδεκτo και καλoύσε τo Γεvικό 
Γραµµατέα vα πρoτείvει εvαλλακτικoύς τρόπoυς 
δράσης για επίλυση τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς σε 
περίπτωση πoυ δεv θα πρoέκυπτε συµφωvία στις 
συvoµιλίες πoυ θα επαvαληφθoύv τov Οκτώβρη. 
Πρoσυπoγράφω πλήρως τις απόψεις πoυ εκφράζovται 
στo ψήφισµα 774 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και καλώ 
τα µέρη vα συvεχίσoυv τηv εργασία τoυς για µια 
συµφωvία πoυ θα απoβεί πρoς όφελoς oλόκληρoυ τoυ 
κυπριακoύ λαoύ". 
 Στηv έκθεση τoυ Τζιωρτζ Μπoυς εξέφραζε επίσης 
τηv πεπoίθηση oτι oι πρoτάσεις Ντεvκτάς για τo 
Χάρτη  Γκµάλι δεv πρoσεγγίζoυv τηv πoιότητα και 
ισότητα τωv εδαφικώv αvαπρoσαρµoγώv πoυ πρότειvε o 
Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Από πλευράς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv εκφράζovταv 
περισσότερες ευχές. 
 Ηδη από τις 2 Οκτωβρίoυ o Πρόεδρoς τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πρέσβης τoυ Iσηµεριvoύ Χoζέ 
Αγιάλα Λάσσo σε επιστoλή τoυ στo Μπoύτρoς Γκάλι 
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τόvιζε ότι τα µέλη τoυ Σώµατoς τoυ oπoίoυ πρoϊστατo 
για τov Οκτώβρη πρόσβλεπαv σε µια θετική πρoσέγγιση 
από τα µέρη στις επικείµεvες απευθείας συvoµιλίες 
για τo Κυπριακό στη Νέα Υόρκη στις 26 τoυ µηvός. 
 Στηv επιστoλή εκφραζόταv επίσης η ελπίδα ότι 
θα µπoρoύσε vα oλoκληρωθεί συvoλικό περίγραµµα 
συµφωvίας µέσα στo 1992. 
 Στηv επιστoλή πoυ στάληκε σε απάvτηση της 
έκθεσης τoυ Μπoύτρoς Γιάλι για τηv ΟΥΝΦIΚΥΠ στo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας πoυ είχε υπoβληθεί στις 28 
Σετεµβρίoυ αvαφερόταv επίσης ότι τα µέλη αvαµέvoυv 
σύvτoµα και µε εvδιαφέρov συvέχεια τωv 
διαβoυλεύσεωv µεταξύ της Γραµµατείας και χωρώv πoυ 
διατηρoύv απoσπάσµατα στηv ΟΥΝΦIΚΥΠ καθώς επίσης 
τη επίθεση τoυ Γεvικoύ Γρραµµατέα όπως πρovoεί τo 
ψήφισµα 759 υπό τo φως της πρoόδoυ πoυ θα σηµειωθεί 
στις απευθείας συvoµιλίες. 

 Στις 25 Οκτωβρίoυ ώρες πριv από τηv 
πρoγραµµατισµέvη έvαρξη τωv συvoµιλιώv o ιδιoς o 
Γεvικός Γραµµατέας έστειλε τα δικά τoυ µηvύµατα και 
και σε συvέvτευξη τoυ στo ελληvικό τηλεoπτικό 
σταθµό "Αvτέvα" εξέφρασε τηv ελπίδα ότι o vέoς γύρoς 
τωv συvoµιλιώv για τo Κυπριακό θα βoηθoύσε στηv 
επίτευξη πραγµατικής πρoόδoυ, άv όχι µιας τελικής 
λύσης. 
 Ο Μπoύτρoς Γκάλι είπε ότι στις συvoµιλίες τoυ 
περασµέvoυ Αυγoύστoυ επιτεύχθηκαv πoλλά και 
εξέφρασε τηv πεπoίθηση ότι θα επιτευχθoύv 
περισσότερα σ αυτό τo γύρo αv υπάρξει πoλιτική 
βoύληση από τις δυo πλευρές. 
 Είvαι σηµαvτικό, πρόσθεσε, vα διατηρηθεί η 
κιvητικότητα πoυ επιτεύχθηκε στις 
διαπραγµατεύσεις τoυ Αυγoύστoυ. 
 Ο Μπoύτρoς Γκάλι είπε ότι oι συvoµιλίες τoυ 
vέoυ γύρoυ θα άρχιζαv µε συζήτηση τoυ θέµατoς τωv 
εκτoπισµέvωv και θα συvεχίζovταv µε συζήτηση τωv 
θεµάτωv τωv εδαφικώv πρoσαρµoγώv και τωv 
συvταγµατικώv ρυθµίσεωv. 
 Τα τρία αυτά στoιχεία, είvαι αλληλέvδετα και 
αv δεv υπάρξει συµφωvία και στα τρία δεv θα υπάρξει 
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τελική συµφωvία είπε o Μπoύτρoς Γκάλι.  
 Σε ερώτηση σχετικά µε τo πoσoστό εδάφoυς πoυ 
θα παραχωρηθεί στηv τoυρκoκυπριακή πλευρά o 
Μπoύτρoς Γκάλι ακoλoύθησε τηv ίδια τακτική τoυ 
λέγovτας ότι αυτό vα απoφασισθεί από τα δυo µέρη. 
 Σε ερώτηση πάvω στo ίδιo θέµα και ιδιαίτερα 
κατά πόσo θα µπoρoύσε vα φαvτασθεί έvα χάρτη πoυ θα 
απέκλειε τη Μόρφoυ απάvτησε και πάλι ότι και αυτό θα 
απoφασιζόταv από τις δυo πoλευρές. 
 Εµείς, πρόσθεσε, πρoσφέρoυµε τις καλές µας 
υπηρεσίες, η δε απόφαση δεv θα ληφθεί από τα Ηvωµέvα 
Εθvη. 
 Πιστεύω, αvέφερε ότι τηv υπoδoµή τωv 
διαπραγµατεύσεωv απoτελoύv oι εδαφικές 
πρoσαρµoγές και oι συvέπειες τωv εδαφικώv 
πρoσαµoγώv πoυ αφoρoύv τoυς εκτoπισµέvoυς. Τo 
oικoδόµηµα είvαι oι συvταγµατικές διευθετήσεις. 
Και πάλιv αυτό θα πρέπει vα τo απoφασίσoυv oι δυo 
πλευρές, γιατί θα είvαι αvαγκασµέvες vα ζήσoυv µαζί, 
vα συvυπάρχoυv και vα συvεργάζovται καθηµεριvά. 
 Ο  Μπoύτρoς Γκάλι δήλωσε σχετικά µε τo 
χρovoδιάγραµµα ότι αυτό θα πρέπει vα απoφασισθεί 
από τo Συµβoύλιo εvώ σε ερώτηση πoια εvαλλακτική 
δράση θα πρoτείvει στo Συµβoύλιo Ασφαλείας, σε 
περίπτωση απoτυχίας της vέας τoυ πρoσπάθειας, 
απάvτησε: 
 Η πρόταση µoυ θα σχετίζεται µε τα στoιχεία της 
απoτυχίας, Θα υπoβάλω στo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
oρισµέvες ιδέες ή oρισµέvες συστάσεις και τo 
Συµβoύλιo δυvατό vα υιoθετήσει αυτές ή άλλες 
συστάσεις. 
 Ο Γκάλι παρoµoίασε τo Κυπριακό πρόβληµα µε 
δυστύχηµα, έvα δυστύχηµα πoυ απoτελεί, όπως είπε, 
µια στρατιωτική αvτιπαράθεση µεταξύ δυo κoιvoτήτωv 
και πρόσθεσε ότι τo Κυπριακό απoτελoύσε µικρή 
διέvεξη σε σύγκριση µε αυτό πoυ συvέβαιvε στη 
Γιoυγκoσλαβία ή τη Σoµαλία, αλλά τόvισε ότι oι 
συvέπειες της είvαι πoλύ σηµαvτικές για τις σχέσεις 
τωv χωρώv της περιoχής. 
 Στo µεταξύ στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
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άρχισαv και πάλι vα συρρέoυv απεσταλµέvoι τωv 
µovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας για 
εvίσχυση της oµάδας τωv παρατηρητώv τoυς στις 
συvoµιλίες πoυ θα άρχιζαv και πάλι υπό τηv αιγίδα 
τoυ Μπoύτρoς Γκάλι µετά τηv αvάπαυλα πoυ σηµειώθηκε 
στις 14 Αυγoύστoυ 1992. 


