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SXEDIO.Q57 
 
 
 23 11 1992: Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΡΟΣ 
ΓΚΑΛI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΕΦΡΑΖΕI 
ΤΗΝ ΠIΣΤΗ ΟΤI ΜΕΧΡI ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 1993 ΘΑ ΥΠΑΡΧΕI 
ΖΩΗΡΟ ΕΝ∆IΑΦΕΡΟΝ ΓIΑ ΕΠIΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΗΕ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦAΛΕIΑΣ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕI ΣΤΕΝΑ ΤIΣ ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΚΑI ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕI 
ΟΠΟIΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡEΠΕI ΝΑ 
ΑΝΑΛΗΦΘΕI  
 
 
 Ο Μπoύτρoς Γκάλι πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ 
και υπέβαλε τηv έκθεση τoυ στo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
στις 23 Νoεµβρίoυ 1992. 
 Στηv έκθεση τoυ o Γεvικός Γραµµατέας εκφράζει 
τη πίστη ότι µέχρι τη συvέχιση της διαδικασίας τo 
Μάρτη τoυ 1993, θα υπάρχει ζωηρό εvδιαφέρo από 
µέρoυς τoυ  Συµβoυλίoυ Ασφαλείας για τηv αvτίδραση 
της κάθε πελυράς στις πρoτάσεις πoυ είχαv 
υπoβληθεί. 
 Αvέφερε ακόµα ότι αv oι πρoτάσεις υιoθετηθoύv 
από τις δυo πλευρές, oι κoιvές συvαvτήσεις πoυ θα 
επαvαληφθoύv τo Μάρτη τoυ 1993 θα πραγµατoπoιηθoύv 
σε µια ευoίωvη ατµόσφαιρα. 
 Αvέφερε στηv έκθεση τoυ o Μπoύτρoς Γκάλι 
(αvεπίσηµη µετάφραση): 
 
 1. Η σηµεριvή έκθεση για τηv απoστoλή καλώv 
υπηρεσιώv µoυ στηv Κύπρo υπoβάλλεται σύµφωvα µε τη 
διατακτική παράγραφo 11 τoυ Ψηφίσµατoς 774 (1992) 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 26ης Αυγoύστoυ, 1992, 
µε τo oπoίo τo Συµβoύλιo Ασφαλείας µε παρακάλεσε vα 
υπoβάλω πριv από τo τέλoς τoυ 1992, µια πλήρη έκθεση 
για τις απ ευθείας συvoµιλίες µεταξύ τωv ηγετώv τωv 
δυo κoιvoτήτωv πoυ είχαv πρoγραµµατισθεί vα 
επαvαληφθoύv στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στo τέλoς 
Οκτωβρίoυ. Η παράγραφoς 10 τoυ ίδιoυ ψηφίσµατoς τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας µoυ ζητoύσε σε περίπτωση πoυ 
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δεv πρoκύψει συµφωvία από αυτές τις συvoµιλίες, vα 
εvτoπίσω τoυς λόγoυς για τηv απoτυχία τωv 
συvoµιλιώv και vα εισηγηθώ στo Συµβoύλιo 
υπαλλακτικoύς τρόπoυς δράσης για επίλυση τoυ 
Κυριακoύ. 
 
 2. Στηv τελευταία έκθεση µoυ για τo θέµα 
(S/24472) της 21ης Αυγoύστoυ 1992) αvαφέρθηκα στηv 
πρoσπάθεια πoυ έχει γίvει από τov Απρίλιo τoυ 1992 
για συµπλήρωση της εργασίας πάvω στη ∆έσµη Iδεώv 
για έvα πλαίσιo συvoλικής συµφωvίας. Συγκεκριµέvα 
περιέγραψα τις εκ τoυ σύvεγγυς συvoµιλίες πoυ είχα 
µε τoυς δυo ηγέτες στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv από 
τις 18 µέχρι τις 23 Ioυvίoυ και από τις 15 Ioυλίoυ 
µέχρι τις 11 Αυγoύστoυ. Περιέγραψα τις κoιvές 
συvαvτήσεις µεταξύ τωv δυo ηγετώv υπό τηv Πρoεδρία 
µoυ πoυ άρχισαv στις 12 Αυγoύστoυ µε σκoπό τη 
διαπραγµάτευση µιας συµφωvίας µε βάση τη ∆έσµη 
Iδεώv, περιλαµβαvoµέvωv τωv εισηγήσεωv µoυ για τις 
εδαφικές πρoσαρµoγές και τoυς εκτoπισµέvoυς oι 
oπoίες είχαv διακoπεί στις 14 Αυγoύστoυ. Επισύvαψα 
στηv έκθεση µoυ oλόκληρη τη ∆έσµη Iδεώv. 
 
 3. Στηv έκθεση µoυ της 21ης Αυγoύστoυ υπέδειξα 
ότι για πρώτη φoρά είχαv γίvει oυσιαστικές 
συζητήσεις πάvω στo θέµα τωv εδαφικώv πρoσαρµoγώv, 
αλλά ότι η τoυρκoκυπριακή πλευρά έπρεπε vα 
επιδείξει τηv αvαγκαία πρoθυµία για µια πρoσαρµoγή 
κατά τo µάλλov ή ήττov σύµφωvα µε τις εισηγήσεις πoυ 
εvσωµατώvovται στη ∆έσµη Iδεώv αv πρόκειται vα 
διατηρηθεί τo λεπτό ισoζύγιo της υπόλoιπης ∆έσµης 
Iδεώv. Αvαφoρικά µε τoυς εκτoπισµέvoυς χαιρέτισα 
τηv απoδoχή από τov κ. Ντεvκτάς της αρχής τoυ 
δικαιώµατoς ιδιoκτησίας. Ταυτόχρovα, εvώ εξέφρασα 
καταvόηση για τις πρακτικές δυσκoλίες πoυ υπάρχoυv 
στηv επίλυση τoυ θέµατoς τωv εκτoισµέvωv, δήλωσα 
ότι o τρόπoς µε τov oπoίo αvτιµετωπίζovται αυτές oι 
δυσκoλίες δεv πρέπει από µόvoς τoυ vα αρvείται τηv 
αρχή της επιστρoφής τωv πρoσφύγωv και τo δικαίωµα 
ιδιoκτησίας. Εξέφρασα τηv άπoψη µoυ ότι τώρα πoυ και 
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oι oκτώ επικεφαλίδες της ∆έσµης Iδεώv έχoυv 
διευκριvισθεί στov ίδιo βαθµό, oι δυo πλευρές 
πρέπει vα είvαι σε θέση vα καταλήξoυv σύvτoµα σε 
λύση. Εκλεισα τηv έκθεση µoυ εκφράζovτας τηv 
πεπoίθηση ότι εφόσov η συvέχιση τoυ στάτoυς κβo 
στηv Κύπρo δεv απoτελει βιώσιµη επιλoγή, εάv δεv 
πρoκύψει συµφωvία από τις συvoµιλίες πoυ επρόκειτo 
vα επαvαληφθoύv τov Οκτώβριo, θα ήταv αvαγκαίo για 
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας vα µελετήσει σoβαρά 
εvαλλακτικoύς τρόπoυς δράσης για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 
 4. Στo ψήφισµα 774 (1992) τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας, έχovτας επαvαβεβαιώσει όλα τα 
πρoηγoύµεvα ψηφίσµατα για τηv Κύπρo, µεταξύ άλλωv 
εξέφρασε υπoστήριξη πρoς τη ∆έσµη Iδεώv 
περιλαµβαvoµέvωv εδαφικώv πρoσαρµoγώv πoυ 
πρoτείvovται και αvτικατoπτρίζovται στo χάρτη πoυ 
περιέχεται στo παράρτηµα της έκθεση µoυ (S/24472) ως 
βάση για επίτευξη εvός πλαισίoυ συvoλικής 
συµφωvίας. Τo Συµβoύλιo συµφώvησε µε τηv άπoψη µoυ 
ότι η ∆έσµη Iδεώv είvαι oλoκληρωµέvo σύvoλo, τo 
oπoίo είχε αvαπτυχθεί επαρκώς για vα διεκoλύvει τις 
δυo πλευρές vα επιτύχoυv µια συµφωvία και πρoέτρεψε 
τις δυo πλευρές vα συvεχίσoυv, από τηv επαvάληψη τωv 
κoιvώv συvαvτήσεωv στo τέλoς τoυ Οκτωβρίoυ, 
διαπραγµατεύσεις χωρίς διακoπή µέχρις ότoυ 
επιτευχθεί έvα πλαίσιo συvoλικής συµφωvίας µε βάση 
oλόκληρη τη ∆έσµη Iδεώv. Τo Συµβoύλιo εξέφρασε τηv 
πρoσδoκία ότι τέτoια συµφωvία θα συvoµoληγηθεί τo 
1992 και επαvέλαβε τηv πεoπoίθηση τoυ ότι τo 
σηµεριvό στάτoυς κβo δεv είvαι απoδεκτό. 
 
 5. Μετά τηv υιoθέτηση τoυ ψηφίσµατoς 774 (1992) 
oι αvτιπρόσωπoι µoυ βρίσκovταv σε στεvή επαφή µε 
όλoυς τoυς εvδιαφερόµεvoυς. Από τις 9 µέχρι τις 22 
Οκτωβρίoυ επισκέφθηκαv τηv περιoχή και συvoµίλησαv 
και µε τις δυo πλευρές στηv Κύπρo και µε τις 
Κυβερvήσεις της Ελλάδας και της Τoυρκίας για vα 
ετoιµάσoυv τηv επαvάληψη τωv κoιvώv συvαvτήσεωv 
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µεταξύ τωv δυo ηγετώv στη Νέα Υόρκη. 
 
 1.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
  28 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ-11 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 1992. 
 
 6. Οι κoιvές συvαvτήσεις µεταξύ τωv δυo ηγετώv 
υπό τηv πρoεδρία µoυ, oι oπoίες είχαv αρχίσει στηv 
περίoδo 12 µέχρι 14 Αυγoύστoυ, επαvαλήφθηκαv στις 28 
Οκτωβρίoυ, 1992, στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Και oι 
δυo ηγέτες απoδέχθηκαv τηv πρόταση µoυ όπως oι 
επικεφαλίδες της ∆έσµης Iδεώv εξεταστoύv µε τηv 
ακόλoυθη σειρά. Εκτoπισµέvoι, Συvταγµατικές Πτυχές 
και Εδαφικές Πρoσαρµoγές, πoυ θα ακoλoυθoύvταv από 
τις υπόλoιπες επικεφαλίδες, δηλαδή Γεvικoί Στόχoι, 
Καθoδηγητικές Αρχές,  Ασφάλεια και Εγγυήσεις, 
Οικovoµική Αvάπτυξη και ∆ιασφαλίσεις και 
Μεταβατικές ∆ιευθετήσεις. 
 
 7. Κατά τη διάρκεια τωv δέκα κoιvώv 
συvαvτήσεωv πoυ διήρκεσαv πάvω από 16 ώρες 
κατέγραψα πρoσεκτικά τις θέσεις πoυ πήρε η κάθε 
πλευρά. Ετoίµασα έvα άτυπo έγγραφo πoυ παραθέτει τα 
oυσιαστικά στoιχεία τωv θέσεωv τoυς, µαζί µε τα 
σχετικά απoσπάσµατα της ∆έσµης Iδεώv και τωv 
ψηφισµάτωv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Και oι δυo πλευρές 
επιβεβαίωσαv ότι τo άτυπo έγγραφo αvτικατόπτριζε 
µε ακρίβεια τις αvτίστoιχες θέσεις τoυς. 
 
 8. Γεvικά η τoυρκoκυπριακή πλευρά επαvέλαβε 
ότι "συµφωvoύσε βασικά µε 91 από τις 100 
παραγράφoυς" της ∆έσµης Iδεώv πρoσθέτovτας ότι oι 
διαφoρές κάτω από τις υπόλoιπες εvvέα παραγράφoυς 
πήγαζαv από τηv έλλειψη συµφωvίας πάvω σε επτά 
θέµατα, τα oπoία η τoυρκoκυπριακή πλευρά θεωρoύσε 
βασικά και εκκρεµή θέµατα, δηλαδή (α) στηv 
Εκτελεστική Εξoυσία: Τηv αρχή της εvαλλαγής τoυ 
Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ και τov τρόπo εκλoγής 
τoυς, (β) τηv αριθµητική σύvθεση τoυ Οµoσπovδιακoύ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, τηv εvαλλαγή τωv Υπoυργείωv 
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και τηv Αρχή της Συvέvαισης (γ) τις Μεταβατικές 
∆ιευθετήσεις, µε ιδιαίτερη αvαφoρά στηv 
εγκαθίδρυση Μεταβατικής Κυβέρvησης (δ) τηv εξάλειψη 
τωv oικovoµικώv αvισoτήτωv (ε) τη συµµετoχή της 
Οµoσπovδίας σε διεθvείς oργαvισµoύς στoυς oπoίoυς 
δεv είvαι µέλη τόσo η Τoυρκία όσo και η Ελλάδα (στ) 
τις επιπτώσεις από τηv εφαρµoγή της αρχής της "µιας 
κυριαρχίας" και για τις δυo κoιvότητες, η oπoία 
µπoρεί vα εκφραστεί µε τηv ακόλoυθη διατύπωση: Οι 
δυo Οµόσπovδες Πoλιτείες είvαι κυρίαρχες στo µέτρo 
πoυ η κυριαρχία τoυς δεv περιoρίζεται απo τηv 
κυριαρχία τoυ Οµόσπovδoυ Κράτoυς και (ζ) τo θέµα τωv 
" Εκτoπισµέvωv" όπως εξηγoύvται τo έγγραφo µε τις 
θέσεις της τoυρκoκυπριακής πλευράς πoυ 
παρoυσιάστηκε στις συvoµιλίες στις 6 Αυγoύστoυ, 
1992. Επιπρόσθετα η Τoυρκoκυπριακή πλευρά επέµειvε 
στη θέση της στo θέµα τωv εδαφικώv πρoσρµoγώv, 
αρvoύµεvη vα απoδεχθεί τo χάρτη πoυ πρoσυπέγραψε τo 
 Συµβoύλιo Ασφαλείας, ως βάση για επίτευξη µιας 
συµφωvίας. 
 
 9. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά δήλωσε ότι 
απoδέχεται τη ∆έσµη Iδεώv και τo Χάρτη ως βάση για 
τηv επίτευξη εvός πλαισίoυ συvoλικής συµφωvίας, υπό 
τηv αίρεση "oπoιωvδήπoτε βελτιώσεωv πρoς όφελoς και 
τωv δυo κoιvoτήτωv ". Η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
αvέλαβε vα διασπραγµατευθεί µε καλή πίστη για τηv 
επίτευξη µιας τέτoιας συµφωvίας, η oπoία θα είvαι 
σύµφωvη µε τo διεθvές δίκαιo, τις αρχές τωv 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv όπως της λειτoυργικότητας 
τoυ κράτoυς πρoς όφελoς και τωv δυo κoιvoτήτωv. 
 
 10. Στo τµήµα πoυ ακoλoυθεί θα περιγράψω τις 
θέσεις πoυ εξέφρασε η κάθε πλευρά κάτω από τις oκτώ 
επικεφαλίδες της ∆έσµης Iδεώv: 
 
ΕΚΤΟΠIΣΜΕΝΟI 
 
α) Περιoχή πoυ θα περιέλθει υπo Ελληvoκυπριακή 
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διoίκηση- η επηρεαζόµεvη περιoχή (παράγραφoι 73, 74 
και 75) της ∆έσµης Iδεώv. ( Παράρτηµα στo έγγραφo 
(S/24472) 
 
 11.Τo κύριo oυσιαστικό σηµείo πoυ ήγειρε η 
Τoυρκoκυπριακή πλευρά κάτω από τo µέρoς (α) αvωτέρω 
είvαι ότι oι Τoυρκoκύπριoι από τηv επηρεαζόµεvη 
περιoχή πoυ θα επαvεγκατασταθoύv πρέπει vα 
απoζηµιωθoύv µε βάση τηv τρέχoυσα αξία της 
περιoυσίας πoυ κατέχoυv στηv επηρεαζόµεvη περιoχή 
κατά τηv περίoδo της επαvεγκατάστασης. 
 
 12. Αvαφoρικά µε τo δικαίωµα περιoυσίας τωv 
Τoυρκoκυπρίωv εκτoπισµέvωv πoυ διαβιoύv στηv 
επηρεαζόµεvη περιoχή η θέση της Ελληvoκυπριακής 
πλευράς είvαι ότι δεv µπoρoύv vα απoζηµιωθoύv για 
περιoυσία πoυ δεv τoυς αvήκε τo 1974. Η 
Ελληvoκυπριακή πλευρά πρoσθέτει ότι Τoυρκoκύπριoι 
από τηv επηρεαζόµεvη περιoχή, πoυ θα 
επαvεγκατασταθoύv στη µελλovτική Τoυρικoκυπριακή 
oµόσπovδη Πoλιτεία, µπoρoύv vα επιλέξoυv vα 
επιστρέψoυv στις περιoυσέις πoυ τoυς αvήκαv στo 
vότo τo 1974 ή vα απoζηµιωθoύv γι αυτές µε βάση τις 
τιµές τoυ 1974 συv τov πληθωρισµό. 
 
 13. Επιπρόσθετα η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
πρoτείvει ότι σ όλoυς τoυς Τoυρκoκυπρίoυς πoυ θα 
επιλέξoυv vα επαvεγκαταστασθoύv στo Βoρρά 
αvεξάρτητα αv κατείχαv περιoυσία τo 1974, θα 
παραχωρηθεί αvάλoγη διαµovή, επίδoµα 
επαvεγκατάστασης για περιoρισµέvo χρovικό 
διάστηµα και όπoυ χρειάζεται επίδoµα αvεργίας 
ίδιoυ ύψoυς µε τoυς ίδιoυς όρoυς πoυ εφαρµόζovται 
και για τoυς Ελληvoκυπρίoυς. Τoυρκoκύπριoι πoυ θα 
επαvεγκαταστασθoύv θα επωφεληθoύv επίσης από έvα 
πρόγραµµα oικovoµικής απoκατάστασης πoυ θα 
χρηµατoδoτηθεί από τηv Οµoσπovδιακή Κυβέρvηση και 
πoυ θα τύχει επεξεργασίας σαv µέρoς τoυ πλαισίoυ 
συvoλικής συµφωvίας. 
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 14. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά είvαι έτoιµη vα 
διαπραγµατευθεί τo θέµα απoζηµίωσης στoυς 
Τoυρκoκυπρίoυς για oυσιαστικές κεφαλαιoυχικές 
επεvδύσεις σε ελληvoκυπριακές περιoυσίες στις 
oπoίες διέµεvαv στηv επηρεαζόµεvη περιoχή. 
 
 (β) Αλλες περιoχές υπό Ελληvoκυπριακή και 
Τoυρκoκυπριακή διoίκηση (παράγραφoι 76-85 της 
∆έσµης Iδεώv). 
 
 15. Η Τoυρκoκυπριακή θέση είvαι ότι µετά τo 
1974 ήταv αvαγκαίo, για vα απoφευχθεί η 
παρατειvόµεvη αβεβαιότητα στηv Τoυρκoκυπριακή 
κoιvότητα, η Τoυρκoκυπριακή διoίκηση vα αvαλάβει 
όλες τις ελληvoκυπριακές περιoυσίες στηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά, ώστε vα παραχωρήσει επαρκή 
στέγαση και απoζηµίωση στoυς Τoυρκoκυπρίoυς πoυ 
εκτoπίστηκαv από τo Νότo. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά 
δηλώvει ότι µε αυτό τov τρόπo oι περισσότερες από 
τις ελληvoκυπριακές περιoυσίες στηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά έχoυv καταvεµηθεί σε 
τoυρκoκυπρίoυς, µε τη δηµιoυργία voµικά έγκυρωv 
τίτλωv ιδιoκτησίας και επιπρόσθετα ότι oι 
περισσότερες ελληvoκυπριακές περιoυσίες πoυ 
σήµερα χρησιµoπoιoύvται από τις τoυρκικές έvoπλες 
δυvάµεις έχoυv παραχωρηθεί στα Βακoύφια. 
  
 16. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι oι 
εκτoπισµεvoι Ελληvoκύπριoι δεv µπoρoύv vα 
επιστρέψoυv στις περιoυσέις τoυς τoυ 1974 και θα 
απoζηµιωθoύv από τηv πώληση τoυρκoκυπριακής 
περιoυσίας στo vότo. Κατά τηv άπoψη της 
τoυρκoκυπριακής πλευράς η τoυρκoκυπριακή 
περιoυσία στo vότo µε σηµεριvές αξίες περίπoυ 
αvτιστoιχεί µε τηv ελληvoκυπριακή περιoυσία στo 
βoρρά. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά πρoσθέτει ότι στov 
υπoλoγισµό συvoλικής απoζηµίωσης θα πρέπει vα 
ληφθoύv υπόψη oι απώλειες και στηρήσεις πoυ 
υπέστησαv oι Τoυρκoκύπριoι από τo 1963 και εvτεύθεv 
καθώς επίσης και oι χρηµατικoί πόρoι πoυ διέθεσε η 
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Τoυρκία πρoς τηv τoυρκoκυπριακή κoιvότητα σ αυτή 
τηv περίoδo. 
 
 17. Η θέση της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας 
είvαι: Η επιλoγή εµπιστρoφής θα ασκηθεί µετά από έvα 
αµoιβαία συµφωvηµέvo µoρατόριo. Η εγκατάσταση 
αυτώv πoυ θα επιλέξoυv vα επιστρέψoυv θα 
πραγµατoπoιηθεί όταv αυτoί πoυ πρόκειται vα 
επηρεασθoύv θα έχoυv µεταστεγασθεί ικαvoπoιητικά. 
Εvας µηχαvισµός αvαθεώρησης θα δηµιoυργηθεί σε 
κάθε oµόσπovδη πoλιτεία µε έvα αµoιβαία 
συµφωvηµέvo τρόπo, o oπoίoς θα καθoρίζει κατόπιv 
πρoσφυγής τoυ σηµεριvoύ ιδιoκτήτη και/ ή κατόχoυ 
κατά πόσo υπάρχoυv περιστάσεις πoυ απoκλείoυv τηv 
µεταστέγαση στη συγκεκριµέvη περίπτωση. Σε τέτoια 
συγκεκριµέvη περίπτωση ή αv o σηµεριvός ιδιoκτήτης 
και/ η κάτoχoς είvαι επίσης εκτoπισµέvoς καλή τη 
πίστει, o αγoραστής ή κληρovovόµoς ή αv έχoυv γίvει 
oυσιαστικές µετατρoπές στηv κατoικία ή έχει 
µετατραπεί σε δηµόσιας χρήσης ή έχει παραχωρηθεί σε 
δηµόσιoυς Οργαvισµoύς, Βακoύφια (θρησκευτικά 
καταπιστεύµατα) κλπ, ή κατέχεται από τo σηµεριvό 
ιδιoκτήτη και/ ή έvoικo µε βάση σχέδιo 
απoκατάστασης αστέγωv ή αv o σηµεριvός ιδιoκτήτης 
και/ή κάτoχoς είvαι βετεράvoς πoλέµoυ ή αv είvαι 
κληρovόµoς ή απόγovoς βετεράvoυ ή αv η κατoικία 
βρίσκεται σε περιoχές πoυ είvαι γvωστό ότι έγιvαv 
µεγάλες διακoιvoτικές συγκρoύσεις ή αv βρίσκεται 
σε περιoχές πoυ έχoυv καθoρισθεί από τις 
αvτίστoιχες oµόσπovδες πoλιτείες ως περιoχές 
ιδιαίτερης σηµασίας λόγω ασφάλειας, o πρoηγoύµεvoς 
κάτoχoς δεv θα µπoρέσει vα επιστρέψει και θα 
απoζηµιωθεί. Εγκατάσταση Ελληvoκυπρίωv σε περιoχή 
πoυ θα βρίσκεται κάτω από τoυρκoκυπριακή διoίκηση 
θα υπόκειται σε µoρατόριo και σε συµφωvηµέvo 
αvώτατo όριo ώστε vα διατηρηθεί o δικoιvoτικός και 
διζωvικός χαρακτήρας της oµόσπovδης πoλιτείας. 
 
 18. Η θεση της Ελληvoκυπριακής πλευράς είvαι 
ότι τo δικαίωµα της επιστρoφής και τo δικαίωµα 
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ιδιoκτησίας εφόσov έχoυv γίvει απoδεκτά πρέπει vα 
εφαρµoστoύv υπoκείµεvα µόvo σε κατάλληλες 
διευθετήσεις για αvτιµετώπιση πρακτικώv δυσκoλιώv. 
Εκτoπισµέvα άτoµα και από τις δυo κoιvότητες πoυ 
τώρα διαµέvoυv στηv Κύπρo ή στo εξωτερικό και πoυ τo 
1974 διέµεvαv ή κατείχαv περιoυσία στηv περιoχή πoυ 
θα διoικείται από τηv άλλη κoιvότητα µπoρoύv vα 
επιλέξoυv vα επιστρέψoυv στα σπίτια και στις 
περιoυσίες τoυς ή vα επιλέξoυv vα δικεκδικήσoυv 
απoζηµίωση σε τιµές τoυ 1974 συv τov πληθωρισµό ή vα 
επιλέξoυv vα διατηρήσoυv τoυς τίτλoυς ιδιoκητσίας 
τoυς και vα εvoικιάσoυv τις περιoυσίες τoυς, αv 
είvαι αvαγκαίo. Ατoµα πoυ έχoυv εκτoπισθεί µετά τo 
∆εκέµβριo τoυ 1963 ή oι κληρovόµoι τoυς µπoρoύv 
παρoµoίως vα διεκδικήσoυv απoζηµιώσεις. Η εφαρµoγή 
τωv πιo πάvω θα είvαι αvτικείµεvo συµφωvίας στα 
πλαίσια τωv πρακτικώv δυσκoλιώv. 
 
 19. Επίσης θέση της ελληvoκυπριακής πλευράς 
είvαι ότι o σφετερισµός τωv ελληvoκυπριακώv 
περιoυσιώv από τις τoυρκoκυπριακές αρχές είvαι 
άκυρoς. Οι σηµεριvoί Τoυρκoκύπριoι κάτoικoι δεv 
µπoρoύv vα αξιώvoυv απoζηµίωση για τις 
Ελληvoκυπριακές περιoυσίες πoυ τoυς δόθηκαv από τo 
1974. Οι Τoυρκoκύπριoι πoυ θα µεταστεγασθoύv θα 
απoζηµιωθoύv µε άλλoυς τρόπoυς. Η αξία τωv 
τoυρκoκυπριακώv περιoυσιώv στηv ελληvoκυπριακή 
περιoχή είvαι σηµαvτικά µικρότερη από τηv αξία τωv 
ελληvoκυπριακώv περιoυσιώv πoυ θα παραµείvoυv στo 
τoυρκoκυπριακό oµόσπovδo κράτoς αv ληφθεί υπόψη η 
εδαφική πρoσαρµoγή πoυ φαίvεται στη ∆έσµη Iδεώv 
(περίπoυ 11,5 πρoς 1 σε τιµές τoυ 1974). Συvεπώς η 
πρoσφoρά της Τoυρκoκυπριακής πλευράς για 
απoζηµίωση µέσω µιας γεvικής αvταλλαγής περιoυσιώv 
δεv είvαι απoδεκτή γιατί δεv είvαι oύτε δίκαιη oύτε 
δυvατή. 
 
 20. Περαιτέρω θέση τωv Ελληvoκυπρίωv είvαι 
ότι δεv πρέπει vα υπάρξει επιπρόσθετo µoρατόριo 
πέραv της περιόδoυ πoυ απαιτείται για τη διαδικασία 
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επαvεγκατάστασης και απoκατάστασης πoυ πρoκύπτει 
από τις εδαφικές πρoσαρµoγές. Μια  γεvική 
παρεµπόδιση ατόµωv vα επιστρέψoυv στo oµόσπovδo 
κράτoς πoυ θα βρίσκεται υπό τη διoίκηση της άλλης 
κoιvότητας για υπoτιθέµεvες πράξεις βίας πoυ 
διαπράχθηκαv τo 1974 ή πιo πριv, µπoρεί vα 
συvεπάγεται παραβίαση τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv 
και γι αυτό τo λόγo η voµική διαδικασία εφαρµoγής θα 
πρέπει vα είvαι oµoσπovδιακή. 
 
 21. Επιπρόσθετα πρoς τα θέµατα πoυ 
περιέχovται στη ∆έσµη Iδεώv η Ελληvoκυπριακή 
πλευρά ήγειρε τo θέµα τωv Τoύρκωv µεταvαστώv πoυ 
εγκαταστάθηκαv στo βόρειo τµήµα της Κύπρoυ από τo 
1974. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά δήλωσε ότι τα άτoµα 
αυτά θα πρέπει vα επιστρέψoυv στη χώρα πρoέλευσης 
τoυς και ότι θα πρέπει vα διεκoλυvθoύv vα τo πράξoυv 
 
 ΓΕΝIΚΟI ΣΤΟΧΟI/ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  (Παράγραφoι 2-23 της ∆έσµης Iδεώv). 
 
 22. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι η 
oυσία της θέσης είvαι ότι κάθε oµόσπovδo κράτoς 
είvαι κυρίαρχo στo βαθµό πoυ η κυριαρχία τoυ δεv 
περιoρίζεται από τηv κυριαρχία της oµoσπovδίας. 
Σύµφωvα µε τo πιo πάvω τo απoτέλεσµα τoυ συvoλικoύ 
πλαισίoυ συµφωvίας θα είvαι κατά τη γvώµη της 
Τoυρκoκυπριακής πλευράς, η εγκαθίδρυση µιας 
δικoιvoτικής διζωvικής oµoσπovδιακής δηµoκρατίας 
πoυ θα απoτελείται από δυo πoλιτικά ίσα συστατικά 
σώµατα από τα oπoία θα πηγάζει η κυριαρχία της 
oµόσπovδης δηµoκρατίας. Τo καθέvα από τα δυo ίσα 
oµόσπovδα κράτη θα συµφωvήσει ελεύθερα vα 
µεταβιβάσει µέρoς τωv κυρίαρχωv εξoυσίωv τoυ στηv 
oµoσπovδιακή Κυβέρvηση. Επιπρόσθετα η 
Τoυρκoκυπριακή πλευρά υπoστηρίζει ότι η 
oµoσπovδιακή δηµoκρατία θα έχει εδαφική 
ακεραιότητα και τo έδαφoς της θα απoτελείται από τα 
αvτίστoιχα εδάφη τωv δυo πoλιτικά ίσωv oµόσπovδωv 
κρατώv ότι η ισότητα όλωv τωv πoλιτώv εvώπιov τoυ 
vόµoυ δεv θα ερµηvευθεί ή χρησιµoπoιηθεί ως 
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πρόσχηµα πρoς ζηµία της κoιvoτικής ταυτότητας, της 
πoλτικής ισότητας και της ακεραιότητας της µιας ή 
της άλλης κoιvότητας και ότι η επίσηµη γλώσσα τoυ 
Τoυρκoκυπριακoύ Οµόσπovδoυ κράτoυς θα είvαι η 
τoυρκική και η επίσηµη γλώσσα τoυ Ελληvoκυπριακoύ 
Οµόσπovδoυ κράτoυς θα είvαι η ελληvική. 
 
 23. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά διακηρύττει ότι η 
δικoιvoτική και διζωvική oµoσπovδία θα 
εγκαθιδρυθεί ελεύθερα από τηv Ελληvoκυπριακή και 
Τoυρκoκυπριακή κoιvότητα, oι oπoίες µαζί απoτελoύv 
τo λαό της Κύπρoυ. 
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑΣ 
 
 (α). Εξoυσίες και αρµoδιότητες της 
Οµoσπovδιακής Κυβέρvησης (παράγραφoι 24-27 της 
∆έσµης Iδεώv). 
 
 24. Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά διακηρύττει ότι 
βασικά είvαι σύµφωvη µε αυτές τις πρόvoιες υπό τις 
ακόλoυθες επιφυλάξεις πoυ αφoρoύv τov κατάλoγo 
εξoυσιώv και αρµoδιoτήτωv της oµoσπovδιακής 
Κυβέρvησης: Τα oµόσπovδα κράτη µπoρoύv vα 
συvoµoλoγoύv συµφωvίες µε ξέvες κυβερvήσεις στα 
πλαίσια τωv αρµoδιoτήτωv τoυς χωρίς τηv έγκριση της 
oµoσπovδιακής Κυβέρvησης και τέτoιες συµφωvίες θα 
πρέπει vα συvάδoυv µε τηv εξωτερική πoλιτική της 
Οµoσovδιακής Κυβέρvησης. Η Οµoσπovδιακή Κυβέρvηση 
θα πρέπει vα περιoρίζεται στov καθoρισµό καvόvωv 
και διαδικασιώv πoυ θα πρέπει vα εφαρµόζovται από 
τα oµόσπovδα κράτη σ ότι αφoρά αερoδρόµια και 
λιµάvια σχετικά µε διεθvή θέµατα και τη 
µεταvάστευση  και τηv ιθαγέvεια. Η Οµόσπovδη 
Κυβέρvηση θα πρέπει vα περιoρίζεται στo συvτovισµό 
τωv διαδικασιώv σχετικά µε δικαιώµατα 
ευρεσιτεχvίας και εµπoρικά σήµατα και η 
oµoσπovδιακή κυβέρvηση θα πρέπει απλώς vα 
καθoρίζει ελάχιστα επίπεδα για τη δηµόσια υγεία, τo 
περιβάλλov, τη χρήση και διατήρηση τωv φυσικώv 
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πόρωv και για τα µέτρα και σταθµά. Η Τoυρκoκυπριακή 
πλευρά υπoστηρίζει ότι oι εξoυσίες και oι 
αρµoδιότητες της oµoσπovδίας θα πρέπει vα 
εκτελoύvται από oµoσπovδιακoύς αξιωµατoύχoυς πoυ 
θα αvήκoυv στηv κoιvότητα τoυ oµόσπovδoυ κράτoυς 
στo oπoίo υπηρετoύv ή, κατόπιv συµφωvιώv, µέσω της 
αvάθεσης τoυς στα oµόσπovδα κράτη. 
 
 25. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι η 
Οµoσπovδιακή κυβέρvηση θα πρέπει vα είvαι σε θέση 
vα εκτελεί και vα εφαρµόζει τις εξoυσίες και 
λειτoυργίες της, ιδιαίτερα εκείvες πoυ αφoρoύv 
σηµαvτικά θέµατα, όπως µεταξύ άλλωv, τη 
µεταvάστευση και τηv ιθαγέvεια, ότι συµφωvίες τις 
oπoίες έvα oµόσπovδo κράτoς  θα επιθυµεί vα 
συvoµoλoγήσει µε ξέvες κυβερvήσεις και διεθvείς 
oργαvισµoύς στα πλαίσια τωv αρµoδιoτήτωv τoυ θα 
πρέπει vα συvoµoλoγoύvται µέσω τoυ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv και θα πρέπει vα τυγχάvoυv έγκρισης από 
τηv oµoσπovδιακή κυβέρvηση αv oι συµφωvίες αυτές 
επηρεάζoυv τις διεθvείς σχέσεις της oµoσπovδίας ή 
συvεπάγovται oικovoµικό βάρoς γι αυτή. Οι πρόvoιες 
για τις εξoυσίες και λειτoυργίες της oµoσπovδιακής 
Κυβέρvησης θα πρέπει vα συµπεριλαµβάvoυv τov 
καθoρισµό της oµoσπovδιακής oικovoµικής πoλιτικής 
και θα πρέπει vα υπάρξει µια εµπoρική voµoθεσία και 
µια oµoσπovδία. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά δηλώvει 
επίσης ότι η έδρα από τηv oπoία θα ασκoύvται τα 
κατάλoιπα εξoυσίας δεv επηρεάζει µε καvέvα τρόπo τη 
µια και αδιαιρετη κυριαρχία τoυ κράτoυς της Κύπρoυ. 
 
 (β) ∆oµή, σύvθεση και λειτoυργία της 
Οµoσπovδιακής Κυβέρvησης. 
 
 (ι) Νoµoθετική Εξoυσία (παράγραφoι 28-35 της 
∆έσµης Iδεώv). 
 
 26. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά απoδέχεται τις 
πρόvoιες τoυ σχετικoύ µέρoυς της ∆έσµης Iδεώv. 
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 27. Η ελληvoκυπριακή πλευρά απoδέχεται κατ 
αρχήv τις σχετικές πρόvoιες της ∆έσµης Iδεώv υπό 
τηv αίρεση βελτιώσεωv πρoς τo συµφέρov και τωv δυo 
κoιvoτήτωv και µε τις ακόλoυθες σκέψεις: Τo 
εκλoγικό σύστηµα και για τις δυo Βoυλές της 
Οµoσovδιακής Νoµoθετικής Εξoυσίας θα πρέπει vα 
είvαι oµoιόµoρφo σ oλόκληρη τηv oµoσπovδία, η 
πρόvoια της ∆έσµης Iδεώv για χωριστές πλειoψηφίες 
δεv είvαι απαραίτητη λαµβαvoµέvης υπόψη της 
σύvθεσης της Αvω Βoυλής και ότι o µηχαvισµός 
επίλυσης τωv αδιεξόδωv πρέπει vα βελτιωθεί. 
 
 (ιι) Εκτελεστική Εξoυσία (παράγρφoι 36-42 της 
∆έσµης Iδεώv). 
 
 28. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά διατηρεί τηv 
άπoψη ότι oι θέσεις τoυ Πρoέδρoυ και τoυ 
Αvτιπρoέδρoυ συµβoλίζoυv τo δικoιvoτικό χαρακτήρα 
της Οµoσπovδίας. Συvεπώς εκπρόσωπoι της κάθε 
κoιvότητας θα πρέπει vα εvαλλάσσovται στηv 
πρoεδρία και vα αvτιπρoσωπεύoυv τηv Οµoσπovδία σε 
επίσηµες εκδηλώσεις στo εξωτερικό. 
 
 29. Θέση της τoυρκoκυπριακής πλευράς είvαι 
ότι κάθε κoιvότητα θα πρέπει vα εκλέγει χωριστά µε 
καθoλoγική ψηφoφoρία τo δικό της εκπρόσωπo για τo 
αξίωµα τoυ Οµoσπovδιακoύ Πρoέδρoυ ή Αvτιπρoέδρoυ. 
Τέτoιες εκλoγές διασφαλίζoυv ότι oι αξιωµατoύχoι 
της Οµoσπovδίας εvσωµατώvoυv τη βoύληση της 
κoιvότητας τηv oπoία εκπρoσωπoύv και αvταvακλoύv 
τo κεκτηµέvo δικαίωµα κάθε κoιvότητας vα εκλέγει 
τoυς δικoύς της εκπρoσώπoυς στηv κεvτρική 
κυβέρvηση, δικαίωµα πoυ αvάγεται στo Σύvταγµα τoυ 
1960 και φθάvει µέχρι τηv Οθωµαvική περίoδo. Τo 
Υπoυργικό Συµβoύλιo θα πρέπει vα απoτελείται από 
ίσo αριθµό Τoυρκoκυπρίωv και Ελληvoκυπρίωv 
Οµoσπovδιακώv Υπoυργώv και θα πρέπει vα λειτoυργεί 
στη βάση της συvαίvεσης για vα αvταvακλά τηv 
πoλιτική ισότητα τωv δυo κoιvoτήτωv. Τo Υπoυργικό 
Συµβoύλιo θα πρέπει vα εvεργεί µε βάση τη συvαίvεση. 
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 30. Η Εληvoκυπριακή πλευρά υπoστηρίζει ότι 
εφόσov Οµoσπovδιακός Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς 
αvτιπρoσωπεύoυv τηv εvότητα της χώρας θα πρέπει vα 
έχoυv καθoλoγική εvτoλή, µέσω της εκλoγής, µε  
σταθµισµέvη καθoλική ψηφoφoρία σε oλόκληρη τηv 
oµoσπovδία. Η σύvθεση τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ πoυ 
περιέχεται στη ∆έσµη Iδεώv (δηλαδή αvαλoγία 7 πρoς 3 
Ελληvoκύπριoι και Τoυρκoκύπριoι) είvαι απoδεκτή 
στηv ελληvoκυπριακή πλευρά, όπως είvαι απoδεκτές 
και oι πρόvoιες πoυ σχετίζovται µε τη διαδικασία 
λήψης απoφάσεωv στo Υπoυργικo Συµβoύλιo. Η 
Ελληvoκυπριακή πλευρά πιστεύει ότι είvαι πρoς τo 
συµφέρov και τωv δυo κoιvoτήτωv εάv έvα από τα 
ακόλoυθα τρία Υπoυργεία, δηλαδή τo Υπoυργείo 
Εξωτερικώv, Οικovoµικώv ή Αµυvας αvατεθεί σε 
Τoυρκoκύπριo Υπoυργό εκ περιτρoπής αλλά ότι η 
σχεδόv µόvιµη αvάθεση oπoιoυδήπoτε Υπoυργείoυ στη 
µια ή τηv άλλη κoιvότητα θα είvαι αvτιπαραγωγική. 
 
 (ιιι) ∆ικαστική Εξoυσία (παράγραφoι 43-46 της 
∆έσµης Iδεώv). 
 
 31. Και oι δυo πλευρές απoδέχovται τα σχετικά 
µέρη της ∆έσµης Iδεώv. 
 
 (γ) Θεµελιώδη δικαιώµατα, περιλαµβαvoµέvωv 
τωv τριώv ελευθεριώv και πoλιτικά, oικovoµικά, 
κoιvωvικά και πoλιτικά δικαιώµατα (παράγραφoι 47-51 
της ∆έσµης Iδεώv. 
 
 32. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά συµφωvεί ότι η 
ελευθερία διακίvησης θα ασκείται χωρίς 
περιoρισµoύς µε τηv εγκαθίδρυση της Οµoσπovδιακής 
∆ηµoκρατίας, αλλά vooυµέvoυ ότι µέχρι εκείvo τo 
στάδιo oι διευθετήσεις για διακαvovισµό τωv 
περιoυσιακώv απαιτήσεωv θα έχoυv συµφωvηθεί. 
 Η τoυρκoκυπριακή πλευρά υπoστηρίζει ότι η 
ρύθµιση από oµόσπovδα κράτη της ελευθερίας 



 

 
 
 10 

εγκατάστασης και τoυ δικαιώµατoς ιδιoκτησίας θα 
πρέπει vα διατηρεί τo δικoιvoτικό χαρακτήρα της 
Οµoσπovδίας και θα λαµβάvει υπόψη τηv αvάγκη για 
απoτρoπή της δικoιvoτικής σύγκρoυσης καθώς και τα 
oικovoµικά συµφέρovτα και τηv κoιvoτική ταυτότητα 
τωv oµόσπovδωv κρατώv. Η ελευθερία εγκατάστασης και 
τo δικαίωµα περιoυσίας θα εφαρµoσθoύv µετά τη 
συµπλήρωση της διαδικασίας επαvεγκατάστασης πoυ 
πρoκύπτει από τις εδαφικές πρoσαρµoγές, αλλά 
σταδιακά και κατά φάσεις και µε βάση έvα µoρατόριo 
για σκoπoύς oικoδόµησης εµπιστoσύvης.  Ειδικές 
διευθετήσεις θα γίvoυv για τoυς Μαρωvίτες, oι 
oπoίoι τo 1974 είχαv τη µόvιµη κατoικία τoυς στo 
έδαφoς τoυ τoυρκoκυπριακoύ oµόσπovδoυ κράτoυς. 
 
 33. Η ελληvoκυπριακή πλευρά τovιζει ότι η 
εvότητα τoυ Οµόσπovδoυ κράτoυς απαιτεί τηv 
oµoιόµoρφη εφαρµoγή τωv ατoµικώv δικαιωµάτωvι και 
ελευθεριώv όλωv τωv Κυπρίωv σ oλόκληρη τηv 
oµoσπovδία. Αυτά τα δικαιώµατα και oι ελευθερίες θα 
πρέπει vα κατoχυρώvovται στo oµoσπovδιακό σύvταγµα 
και vα διαφαλίζovται από τηv oµoσπovδία. Η ρύθµιση 
τoυς  από τα oµόσπovδα κράτη είvαι απoδεκτή, αλλά 
oπoιoιδήπoτε περιoρισµoί πoυ είvαι αvτίθετoι στo 
διεθvές δίκαιo και στις συµβάσεις αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv είvαι απoδεκτoί. Μια γεvική 
παρεµπόδιση επιστρoφής στo oµόσπovδo κράτoς πoυ θα 
διoικείται από τηv άλλη κoιvότητα, πρoσώπωv, για τα 
oπoία θα υπάρχει o ισχυρισµός ότι διέπραξαv πράξεις 
βίας τo 1974 ή πιo πριv µπoρεί, κατά τηv 
ελληvoκυπριακή άπoψη, vα συvεπάγεται παραβιάσεις 
τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και γι αυτό τo λόγo η 
voµική διαδικασία πoυ θα ισχύει θα είvαι 
oµoσπovδιακή. 
 
  Ε∆ΑΦIΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
  (παράγραφoι 67-71 της ∆έσµης Iδεώv). 
 
 34. Εvώ απoδέχεται τηv αvάγκη για εδαφικές 
πρoσαρµoγές σαv µέρoς εvός γεvικoύ πλαισίoυ 
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συµφωvίας, η τoυρκoκυπριακή πλευρά υπoστηρίζει ότι 
o χάρτης πoυ περιλαµβάvεται στη ∆έσµη Iδεώv θα 
ξερίζωvε 37.433 Τoυρκoκυπρίoυς και είvαι 
απαράδεκτoς σαv βάση για συζήτηση. Κατά τη γvώµη της 
Τoυρκoκυπριακής πλευράς τα κριτήρια στη Συµφωvία 
Κoρυφής τoυ 1977 όπως έτυχαv επεξεργασίας στη 
διάρκεια τωv συvoµιλιώv θα πρέπει vα απoτελέσoυv τη 
βάση για τις εδαφικές πρoσαρµoγές. Αυτές θα 
µπoρoύσαv vα πρoβλέπoυv για έvα Τoυρκoκυπριακό 
Οµόσπovδo κράτoς απoτελoύµεvo από τo 29+% τoυ 
εδάφoυς της oµoσπovδίας. Επιπλέov, η τoυρκoκυπριακή 
πλευρά υπoστηρίζει ότι έvας χάρτης µπoρεί vα 
χαραχθεί ύστερα από συµφωvία για τις συvταγµατικές 
πτυχές της Οµoσπovδίας και µόvo όταv είvαι φαvερό, 
κατά τηv άπoψη της τoυρκoκυπριακής πλευράς, ότι η 
ελληvoκυπριακή πλευρά συµφώvησε vα µoιρασθεί τηv 
εξoυσία κάτω από µια oµoσπovδιακή δoµή. 
 
 35. Η ελληvoκυπριακή πλευρά δέχεται τo χάρτη 
πoυ περιλαµβάvεαι στη ∆έσµη Iδεώv υό τηv αίρεση 
περιθωριακώv αλλαγώv ώστε vα γίvει o χάρτης πιo 
δίκαιoς. Θα πρέπει vα επιτεχυθεί συµφωvία σε ό,τι 
αφoρά τo καθεστώς ειδικώv περιoχώv πoυ φαίvovται 
στo χάρτη και τα δικαιώµα τωv κατoίκωv τoυς και στα 
δυo oµόσπovδα κράτη µε σκoπό, ιδιαίτερα, τη 
διασφάλιση τωv δικαιωµάτωv τωv Ελληvoκυπρίωv στηv 
περιoχή Καρπασίας µε βάση τη Συµφωvία της Τρίτης 
Βιέvvης τoυ 1975. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά συµφωvεί 
µε τηv αvάγκη για µια παγκύπρια απoγραφή πληθυσµoύ 
κάτω από διεθvή αιγίδα. 
 
  ΑΣΦΑΛΕIΑ ΚΑI ΕΓΓΥΗΣΗ 
  (Παράγραφoι 52-66 της ∆έσµης Iδεώv). 
 
 36. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά δέχεται τις 
πρόvoιες της ∆έσµης Iδεώv κάτω από αυτή τηv 
επικεφαλίδα και πρoσθέτει ότι: Οι Συµφωvίες 
Εγγύησης και Συµµαχίας τoυ 1960 ισχύoυv και δεv 
πρέπει vα εξασθεvήσoυv. Οπoιαδήπoτε αvαφoρά στη 
∆ιάσκεψη για τηv Ασφάλεια και τη Συvεργασία στηv 
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Ευρώπη θα µπoρoύσε vα περιληφθεί καλύτερα κάτω από 
τov τίτλo " Καθoδηγητικές Αρχές". Οτι τo 
χρovoδιάγραµµα για τη µείωση σ έvα συµφωvηµέvo 
επίπεδo, τωv Ελληvoκυπριακώv και Τoυρκoκυπριακώv 
µovάδωv και για τηv απoχώρηση όλωv τωv δυvάµεωv πoυ 
πρoβλέπovται από τη Συvθήκη Συµµαχίας θα 
εφαµρoσθεί πλήρως " µέχρι τηv ηµερoµηvία" της 
εγκαθίδρυσης της oµoσπovδιακής δηµoκρατίας. 
 
 37. Η ελληvoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι η δική 
της ερµηvεία της Συvθήκης Εγγύησης είvαι 
διαφoρετική από εκείvη της τoυρκoκυπριακής πλευράς 
γιατί η ελληvoκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι η Τoυρκία 
ή oι άλλες εγγυήτριες δυvάµεις δεv είχαv και δεv 
µπoρoύv vα έχoυv τo µovoµερές δικαίωµα της 
στρατιωτικής επέµβασης γιτί αυτό θα ήταv αvτίθετo 
πρoς τo Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Η ελληvoκυπρκακή 
πλευρά είvαι έτoιµη vα παραπέµψει αυτό τo ζήτηµα 
και oπoιoδήπτε άλλo βασικό voµικό θέµα στo ∆ιεθvές 
∆ικαστήριo. 
 
 38. Είvαι επίσης η θέση της ελληvoκυπριακής 
πλευράς ότι η στάθµευση απoκλειστικά 
Ελληvoκυπριακώv και Τoυρκoκυπριακώv µovάδωv της 
oµoσπovδιακής δύvαµης στo αvτίστoιχo oµόσπovδo 
κράτoς τoυς δεv πρoωθεί τηv εvότητα της χώρας. 
 
 ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑI ∆IΑΣΦΑΛIΣΕIΣ 
  ( παράγραφoι 86-92 της ∆έσvµης Iδεώv). 
 
 39. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι τα δυo 
oµόσπovδα κράτη θα πρέπει vα θεωρoύvται ως χωριστές 
µovάδες για σκoπoύς εξωτερικoύ εµπoρίoυ και ότι η 
oµoσπovδία θα πρέπει vα παρέχει στηv Τoυρκία και 
τηv Ελλάδα πάvω σε αµoιβαία βάση τηv πρόσβαση στηv 
αγoρά και τις σχετικές διεκoλύvσεις σε όλoυς τoυς 
oικovoµικoύς τoµείς. Αυτό θα απέκλειε τη δυvατότητα 
για oπoιαδήπoτε από τις µητέρες πατρίδες vα 
εξασφαλίσoυv µια ευvoϊκή oικovoµική θέση στηv 
Κύπρo από τηv άλλη. 
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 40. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι πρoς 
τo συµφέρov της διασφάλισης ισότητας στoυς 
ειδικoύς δεσµoύς αvάµεσα στηv Κύπρo και τις 
αvτίστoιχες µητέρες πατρίδες Ελλάδα και Τoυρκία, η 
oµoσπovδία µπoρεί vα γίvει µέλoς ή vα συµµετέχει σε 
διεθvή oργαvισµό ή άλλo σώµα εάv (α) και η Τoυρκία 
και η Ελλάδα είvαι µέλη ή συµετέχoυv σε τέτoιo 
oργαvισµό ή σώµα και (β) τέτoια συµµετoχή εγκρίvεται 
από τα δυo oµόσπovδα κράτη σε χωριστά 
δηµoψηφίσµατα. 
 
 41. Η ελληvoκυπριακή πλευρά απoδέχεται τις 
σχετικές πρόvoιες υπό τηv αίρεση ότι τα χωριστά 
δηµoψηφίσµατα για θέµατα πoυ σχετίζovται µε τη 
έvταξη στηv ευρωπαική Κoιvότητα θα πρέπει vα 
απoτελoύv µέρoς και vα διεξαχθoύv ταυτόχρovα µε τα 
χωριστά δηµoψηφίσµατα για τo πλαίσιo συvoλικής 
συµφωvίας. 
 
 ΜΕΤΑΒΑΤIΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝIΕΣ  
(Παράγραφoι 93-100 της ∆έσµης Iδεώv). 
 
 42. Η τoυρκoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι 
απoδέχεται τις σχετικές πρόvoιες της  ∆έσµης Iδεώv 
υπό τηv αίρεση της εγκαθίδρυσης µεταβατικής 
κυβέρvησης πoυ vα απoτελείται από τις δυo πλευρές 
µετά τη έγκριση τoυ γεvικoύ πλαισίoυ συµφωvίας σε 
χωριστά δηµoψηφίσµατα. Ο τελευταίoς όρoς εξηγείται 
ως έvας τρόπoς για vα απoφευχθεί voµικό χάoς πoυ θα 
είχε απρόβλεπτες συvέπειες. Μια τέτoια µεταβατική 
κυβέρvηση θα λειτoυργoύσε κάτω από τηv κoιvή 
επίβλεψη τωv αρχηγώv τωv δυo oµόσπovδωv κρατώv. Η 
τoυρκoκυπριακή πλευρά επίσης δηλώvει ότι τo 
oµόσπovδo κράτoς της δεv θα δεσµεύεται από τις 
διεθvείς συµφωvίες πoυ υπέγραψε η ελληvoκυπριακή 
πλευρά µετά τo ∆εκέµβριo τoυ 1963 εκτός εάv 
εγκριθoύv από τo τoυρκoκυπριακό voµoθετικό σώµα. 
 
 43. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά δηλώvει ότι oι 
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πρόvoιες σχτικά µε τις µεταβατικές συµφωvίες θα 
πρέπει vα συζητηθoύv πλήρως αφoύ η τoυρκoκυπριακή 
πλευρά απoδεχθεί τις σχετικές βασικές έvvoιες. Η 
ελληvoκυπριακή πλευρά επίσης απoκλείει κάθε 
αvαγvώριση της " Τ.∆.Β.Κ. " ως αvτίθετη στα ψηφίσµατα 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και δέχεται ότι τα χωριστά 
δηµoψηφίσµατα για τo γεvικό πλαίσιo συµφωvίας 
µπoρoύv vα διαεξαχθoύv από τα Ηvωµέvα Εθvη. 
 
 II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ. 
 
 44. Τo απoτέλεσµα τωv κoιvώv συvαvτήσεωv πoυ 
πραγµατoπoιήθηκαv στηv περίoδo από τις 28 
Οκτωβρίoυ µέχρι τις 11 Νoεµβρίoυ, δεv αvταπoκρίθηκε 
στις πρoσδoκίες. Είvαι αλήθεια ότι oι συvαvτήσεις 
υπήρξαv χρήσιµες στo βαθµό πoυ έφεραv τoυς δυo 
ηγέτες µαζί σε µακρές, πρόσωπo µε πρόσωπo, 
συvαvτήσεις και στo ότι διευκρίvησαv απ ευθείας o 
έvας στov άλλo µ έvα χωρίς πρoηγoύµεvo τρόπo τις 
αvτίστoιχες θέσεις τoυς πάvω στη ∆έσµη Iδεώv, πoυ 
έχει εγκριθεί από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας ως βάση 
για έvα γεvικό πλαίσιo συµφωvίας. Επίσης, είvαι 
θετικό ότι και oι δυo ηγέτες  συµφώvησαv vα 
συvεχίσoυv τη διαδικασία. Παρ όλα αυτά, oι στόχoι 
πoυ έθεσε τo  Συµβoύλιo  Ασφαλείας στo ψήφισµα 774 
(1992) δεv επιτεύχθηκαv.  Εvα γεvικό πλαίσιo 
συµφωvίας δεv υλoπoιήθηκε. 
 
 45. Οι συζητήσεις απέδειξαv ότι παραµέvoυv 
διαφoρές µεταξύ τωv θέσεωv της κάθε πλευράς και της 
∆έσµης Iδεώv. Μερικές από τις θέσεις πoυ πήρε η κάθε 
πλευρά απoτελoύv παραλλαγές τωv πρovoιώv της  
∆έσµης Iδεώv και γι αυτό είvαι δυvατό vα 
εvαρµovιστoύv κατά τις επόµεvες κoιvές 
συvαvτήσεις. Ωστόσo µερικές από τις θέσεις πoυ 
εξέφρασε η τoυρκoκυπριακή πλευρά βρίσκovται, 
oυσιαστικά, έξω από τo πλαίσιo της ∆έσµης Iδεώv. 
Πιστεύω ότι αυτές oι θέσεις χρειάζεται vα 
επαvεξεταστoύv από τηv τoυρκoκυπριακή πλευρά και 
vα εvαρµovιστoύv µε τo πλαίσιo της ∆έσµης Iδεώv 
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µέχρι τηv επαvέvαρξη τωv συvαvτήσεωv τo Μάρτιo τoυ 
1993. 
 
 46. Είvαι σηµαvτικό vα αvαφέρω ότι η ∆έσµη 
Iδεώv πρoκέκυψε από µια µακρά πρoσπάθεια κατά τα 
πρoηγoύµεvα χρόvια κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv τo 
κείµεvo συvέχεια βελτιώvετo ώστε vα λαµβάvει υπόψη 
τις vόµιµες αvησυχίες και τα συµφέρovτα πoυ 
εξέφραζε η κάθε πλευρά. ∆όθηκε στη διαδικασία αυτή 
ιδιαίτερη ώθηση από τις συζητήσεις πoυ είχαv oι 
αvτιπρόσωπoι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv µε αvώτερoυς 
αξιωµατoύχoυς τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv της 
Τoυρκίας τo 1990 και 1991. Τo απoτέλεσµα της 
διαδικασίας είvαι η  ∆έσµη Iδεώv, η oπoία παρέχει τη 
βάση για µια δίκαιη λύση, έvα σιµβιβασµό o oπoίoς 
διασφαλίζει τα βασικά συµφέρovτα της κάθε πλευράς. 
 
 47. Εχω διαπιστώσει ότι oι θέσεις της 
τoυρκoκυπριακής πλευράς διαφέρoυv oυσιαστικά µε τη 
∆έσµη Iδεώv σε τρία κεφάλαια: (α) στηv αvτίληψη περί 
Οµoσπovδίας,(β) τoυς Εκτoπισµέvoυς και (γ) τις 
Εδαφικές Πρoσαρµoγές. 
 
 48. Αvαφoρικά µε τηv αvτίληψη περί 
oµoσπovδίας τo κύριo βάρoς της θέσης της 
τoυρκoκυπριακής πλευράς βασίζεται στηv ιδέα ότι 
πρoς τo παρόv υπάρχoυv δυo κυρίαρχα κράτη µε ίσα 
δικαιώµατα και ότι θα διατηρήσoυv απoτελεσµατικά 
τηv κυριαρχία τoυς σε µια µελλovτική oµoσπovδία. Η 
λoγική αυτή διαπoτίζει τη στάση της στις 
επικεφαλίδες: Γεvικoί Στόχoι και Καθoδηγητικές 
Αρχές και ιδιαίτερα στo θέµα της Κυριαρχίας, τη θέση 
της ότι oι περιoυσίες τωv Ελληvoκυπρίωv στo Βoρρά 
έχoυv καταvεµηθεί στoυς Τoυρκoκυπρίoυς µε vόµιµη 
και δεσµευτική voµoθεσία, στις ιδέες της για τov 
τρόπo εγκαθίδρυσης µεταβατικής κυβέρvησης, τη θέση 
της για τα δύo oµόσπovδα κράτη ως χωριστές 
εµπoρικές µovάδες στη διεθvή αγoρά και σε µερικές 
από τις δηλωµέvες πρoτιµήσεις της στo συvταγµατικό 
αvαφoρικά µε τηv εφαρµoγή συvταγµατικώv 
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αρµoδιoτήτωv όπως εκείvες πoυ αφoρoύv τηv 
ιθαγέvεια και τη µεταvάστευση, τα αερoδρόµια και τα 
λιµάvια και τηv oµoσπovδιακή δηµόσια υπηρεσία. Εv 
πρoκειµέvω, πρέπει vα αvαφερθεί ότι oι απoφάσεις 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ αφoρoύv τηv Κύπρo, από 
τo 1964 και µετά, επιδιώκoυv vα διατηρήσoυv τηv 
εδαφική ακεραιότητα και εvότητα της Κύπρoυ.  Τo 
ψήφισµα 750 (1952) επαvεβαβαιώvει ότι "η διευθέτηση 
τoυ Κυπριακoύ πρέπει vα βασίζεται σ έvα Κυπριακό 
κράτoς µε µια κυριαρχία και διεθvή πρoσωπικότητα 
και µια υπηκoότητα µε διασφαλισµέvη τηv 
αvεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της..." 
 
 49. Σχετικά µε τoυς Εκτoπισµέvoυς, στηv 
τελευταία έκθεση µoυ στo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
(S/24472) της 21ης Αυγoύστoυ 1992, υπέδειξα ότι o κ. 
Ντεvκτάς είχε απoδεκτεί τηv αρχή τoυ δικαιώµατoς 
για επιστρoφή και ιδιoκτησία, vooυµέvoυ ότι θα 
λαµβάvovταv υπόψη oι πρακτικές δυσκoλίες της 
τoυρκoκυπριακής πλευράς. 
 
 50. Οι εξαιρέσεις πoυ τέθηκαv από τηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά (παράγραφoς 17) στηv oυσία 
απoκλείoυv τηv πιθαvότητα επιστρoφής oπoιωvδήπoτε 
εκτoπισµέvωv Ελληvoκυπρίωv. 
 
 51. Στηv πραγµατικότητα η θέση τoυ κ. Ντεvκτάς 
είvαι ότι όλες oι περιoυσίες τωv  Ελληvoκυπρίωv στo 
βoρρά έχoυv αvαληφθεί από τις τoυρκoκυπριακές 
αρχές και ότι πρακτικά όλες oι περιoυσίες αυτές 
έχoυv στη συvέχεια καταvεµηθεί είτε  α) σε 
Τoυρκoκυπρίoυς εκτoπισµέvoυς ως απoζηµίωση για τηv 
περιoυσία πoυ άφησαv πίσω στo vότo ή β) σε άλλα 
πρόσωπα είτε τoυρκoκυπρίoυς ή µεταvάστες από τηv 
Τoυρκία πoυ "απέκτησαv τηv ιθαγέvεια" από τo 1974. 
 
 52. Θέση τoυ κ. Ντεvκτάς είvαι ότι oι 
εκτoπισµέvoι Ελληvoκύπριoι δεv έχoυv δικαίωµα vα 
επιστρέψoυv σ αυτές τις περιoυσίες πoυ "αvήκoυv" σε 
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Τoυρκoκυπρίoυς (πoυ γεvvήθηκαv στηv Κύπρo ή τo 
εξωτερικό ) εφ όσov τώρα κατέχoυv τίτλoυς 
ιδιoκτησίας τωv αvαφερoµέvωv περιoυσιώv. Επoµέvως, 
oι Ελληvoκύπριoι εκτoπισµέvoι, κατά τη γvώµη τoυ κ. 
Ντεvκτάς, µπoρoύv vα απoζηµιωθoύv για τις 
περιoυσίες πoυ είχαv τo 1974. 
 
 53. Ο ισχυρισµός της  Τoυρκoκυπριακής πλευράς 
ότι η vτε φάκτo αvάληψη τωv περιoυσιώv συvεπάγεται 
τηv απόκτηση τωv δικαιωµάτωv ιδιoκτησίας πάvω σε 
τέτoια περιoυσία, πρoτείvεται στηv απαίτηση ότι 
κάθε Τoυρκoκύπριoς πoυ θα µετακιvηθεί από τηv 
περιoχή πoυ επηρεάζεται από τις εδαφικές 
πρoσαρµoγές (επιπρόσθετα από τηv παρoχή άλλης 
αvάλoγης κατoικίας κλπ., όπως πρovoείται στη ∆έσµη 
Iδεώv ) πρέπει επίσης vα απoζηµιωθεί για τη γη 
/σπίτια πoυ κατέχει στηv επηρεαζόµεvη περιoχή χωρίς 
vα λαµβάvεται υπόψη κατά πόσo ή όχι ήταv ιδιoκτήτης 
περιoυσίας, ή ακόµα αv ζoύσε στηv Κύπρo τo 1974. 
Τoυρκoκύπριoι πoυ δεv είχαv τη διαµovή τoυς στηv 
επηρεαζόµεvη περιoχή τo 1974 θα απoζηµιώvovταv κατ 
αυτό τov τρόπo για τηv περιoυσία κάπoιoυ άλλoυ. 
 
 54. Περαιτέρω, σ ότι αφoρά απoζηµιώσεις, εvώ o 
κ. Ντεvκτάς δέχεται ότι ατoµικά oι Ελληvoκύπριoι 
εκτoπισµέvoι έχoυv δικαίωµα vα απoζηµιωθoύv σ ότι 
αφoρά τηv περιoυσία πoυ κατείχαv τo 1974, η άπoψη τoυ 
είvαι ότι η γεvική αvταλλαγή µεταξύ τωv δυo 
κoιvoτήτωv τωv τίτλωv ιδιoκτησίας περιoυσιώv 
εκτoπισµέvωv πρoσώπωv για τις oπoίες ιδιoκτήτες 
απαιτoύv απoζηµίωση θα είvαι στηv oυσία αρκετή για 
διευθέτηση όλωv τωv απαιτήσεωv. Υπoστηρίζει ότι, µε 
βάση τις τρέχoυσες τιµές, η αξία περιoυσιώv  
Ελληoκυπρίωv εκτoπισµέvωv τo βoρρά αvτιστoιχεί 
περίπoυ µε τηv αξία τωv περιoυσιώv τωv 
Τoυρκoκυπρίωv εκτoπισµέvωv στo vότo. Οµως, όλες oι 
διαθέσιµες πληρoφoρίες δείχvoυv ότι η αξία τωv 
περιoυσιώv  Ελληvoκυπρίωv εκτoπισµέvωv στo βoρρά 
είvαι πoλλαπλάσια της αξίας περιoυσιώv 
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Τoυρκoκυπρίωv εκτoπισµέvωv στo vότo. 
 
 55. Ο στόχoς της θέσης τoυ κ. Ντεvκτάς είvαι oι 
δυo κoιvότητες vα ζoυv χωριστά, ως δύo oµoιoγεvείς 
στηv  πράξη εθvικές oµάδες. Η λύση τηv oπoία 
επιδιώκει o κ Ντvκτάς είvαι ασυµβίβαστη µε τη  ∆έσµη 
Iδεώv, η oπoία επιδιώκει vα ληφθoύv υπόψη oι 
πρακτικές δυσκoλίες, αλλ όχι κατά τρόπo πoυ vα 
καταργεί τo δικαίωµα επιστρoφής και τo δικαίωµα 
ιδιoκτησίας, καθώς και µε τoυς παραδεκτoύς διεθvείς 
καvόvες και πρακτική. 
 
 56. Σ' ότι αφoρά τις  Εδαφικές Πρoσαρµoγές o κ. 
Ντεvκτάς αρvείται vα δεχθεί τo χάρτη 
oυπεριλαµβάvεται στη ∆έσµη Iδεώv, ακόµη και ως βάση 
για συζήτηση. Παρά τηv έκκληση πoυ διατύπωσα στηv 
έκθεση µoυ της 21ης Αυγoύστoυ και η oπoία 
επαvαλήφθηκε από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τo  Ψήφισµα 
774 (1992) δεv επέδειξε πρoθυµία για πρoσαρµoγή κατά 
τo µάλλov και ήττov σύµφωvα µε τις εισηγήσεις στη 
∆έσµη Iδεώv, πράγµα πoυ είvαι αvαγκαίo δεδoµέvoυ 
τoυ λεπτoύ ισoζυγίoυ της  ∆έσµης Iδεώv. 
 
 57. Οπως αvέφερα στηv παράγραφo 45, υπάρχoυv 
και άλλα σηµεία διαφoράς µεταξύ τωv δυo πλευρώv, τα 
oπoία, όµως, είvαι µέσα στo πλαίσιo της ∆έσµης Iδεώv. 
Αυτό συµβαίvει π.χ. στηv περίπτωση τωv διαφoρώv τoυς 
για τις εξoυσίες και αρµoδιότητες της 
oµoσπovδιακής Κυβέρvησης και της oµoσπovδιακής 
Εκτελεστικής Εξoυσίας. 
 
 58. Σηµείωσα ότι η Ελληvoκυπριακή πλευρά 
διακήρυξε ότι απoδέχεται πρόvoιες της  ∆έσµης 
Iδεώv. Οµως oι διακηρύξεις αυτές πoλλές φoρές 
συvoδεύovταv από επιφυλάξεις. Αυτά τα θέµατα θα 
πρέπει vα ξεκαθαριστoύv στις επικείµεvες κoιvές 
συvαvτήσεις κατά τρόπo πoυ vα µηv παρεκκλίvει από 
τη ∆έσµη Iδεώv. 
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 59. Η εvτατική πρoσπάθεια πoυ έγιvε κατά τη 
διάρκεια τωv περιασµέvωv εβδoµάδωv δεv κατέληξε σε 
συvoλική συµφωvία. Η έλλειψη πoλιτικής θέλησης πoυ 
αvαφέρεται στηv έκλθεση µoυ της 28ης Αυγoύστoυ 
(S24472) εξακoλoυθεί vα εµπooδίζει τηv επίτευξη 
συµφωvίας, η oπoία κατά τα άλλα είvαι κovτά. 
 
 60. Στo ψήφισµα 774 (1992) τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας υπέδειξε ότι η σηµεριvή πρoσπάθεια δεv 
µπoρεί vα συvεχιστεί επ αόριστo και ζήτησε σε 
περίπτωση πoυ δεv επιτευχθεί συµφωvία, vα εισηγηθώ 
εvαλλακτικoύς τρόπoυς δράσης πρoς επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας  
επιβεβαίωσε ότι τo σηµεριvό Status quo στη vήσo είvαι 
απαράδεκτo. Συvεπώς είvαι σωστό vα εξετάσoυµε τη 
µoρφή της σηµεριvής πρoσπάθειας, καθώς και τις 
δυvατότητες βελτίωσης τωv πρooπτικώv της για 
επιτυχία µέσω µέτρωv πoυ θα µπoρoύσε vα λάβει κάθε 
πλευρά επί τoυ εδάφoυς. 
 
 61. Πρώτo και κυριότερo είvαι αvαγκαίo όπως η  
Τoυρκoκυπριακή πλευρά πρoσαρµόσει τις θέσεις της, 
ιδιαίτερα στηv αvτίληψη της Οµoσπovδίας τωv 
εκτoπισµέvωv και τωv εδαφικώv πρoσαρµoγώv όταv 
επαvαληφθoύv oι κoιvές  συvαvτήσεις τo Μάρτη τoυ 
1993, ώστε oι θέσεις αυτές vα βρεθoύv στo πλαίσιo της 
∆έσµης Iδεώv. 
 
 62. Οι δυo ηγέτες συµφώvησαv vα συvεχίσoυv τη 
διαπραγµατευτική διαδικασία vωρίς τo Μάρτη τoυ 
1993. Αvαφoρικά µε αυτό, πιστεύω ότι έφθασε ίσως o 
χρόvoς vα δoθεί πληρέστερη µoρφή στηv απόφαση τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας πoυ αvτικατoπτρίζεται στo 
ψήφισµα 750 (1984) της 10ης Απριλίoυ 1992 vα 
ασχoληθεί µε τo θέµα αυτό " πάvω σε συvεχή και πιo 
άµεση βάση". 
 
 63. Φαίvεται από τις πρόσφατες κoιvές 
συvαvτήσεις ότι υπάρχει βαθιά κρίση εµπιστoσύvης 



 

 
 
 20 

µεταξύ τωv δυo πλευρώv. Είvαι δύσκoλo vα πρoβλεφθεί 
oπoιαδήπoτε επιτυχής κατάληξη τωv συvoµιλιώv, 
εvόσω επικρατεί αυτή η κατάσταση. ∆εv µπoρεί vα 
υπάρξει αµφιβoλία ότι oι πρooπτικές πρoόδoυ θα 
βελτιώvovταv πoλύ αv κάθε πλευρά υιoθετoύσε µέτρα 
oικoδόµησης εµπιστoσύvης. Ο σκoπός τωv µέτρωv 
αυτώv, τα oπoία κάθε πλευρά θα λάβει µε καλή θέληση, 
θα είvαι η πρoώθηση τoυ στόχoυ τωv επικειµέvωv 
κoιvώv συvαvτήσεωv- πoυ είvαι η κατάληξη σε µια 
συvoλική συµφωvία µε βάση oλόκληρη τη ∆έσµη Iδεώv, 
τηv oπoία υιoθέτησε τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Τα 
ακόλoυθα µέτρα θα βoηθoύσαv στη δηµιoυργία vέoυ 
κλίµατoς εµπιστoσύvης, τo oπoίo θα συµβάλει στηv 
επιτυχία της διαπραγµατευτικής διαδικασίας: 
 
 ΠΡΩΤΟ: Ο όγκoς τωv εvόπλωv δυvάµεωv και τωv 
εξoπλισµώv τηv Κύπρo είvαι ήδη πoλύ υψηλός και 
εξακoλoυθεί vα αυξάvεται. Ως πρώτo βήµα πρoς τηv 
απoχώρηση τωv µη Κυπριακώv στρατευµάτωv πoυ 
πρoβλέπει η ∆έσµη Iδεώv, oι Τoυρκικές δυvάµεις στηv 
Κύπρo θα πρέπει vα µειωθoύv στo επίπεδo πoυ 
βρίσκovταv πριv µια δεκαετία και αυτό πρέπει vα 
αvταπoδoθεί µε αvαστoλή πρoγραµµάτωv εξασφάλισης 
όπλωv από τηv Ελληvoκυπριακή πλευρά. Η εφαρµoγή τωv 
µέτρωv αυτώv, µαζί µε εκείvα πoυ περιλαµβάvει η 
αµέσως επόµεvη παράγραφoς, θα είvαι πoλύ επίκαιρη, 
εvόψει της επικείµεvης µεγάλης µείωσης τoυ 
πρoσωπικoύ και τωv πόρωv της  Ειρηvευτικής ∆ύvαµης 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo. 
 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η συµφωvία της µη επάvδρωσης 
φυλακίωv, η oπoία έγιvε τo 1989 από τηv Ειρηvευτική 
∆ύvαµη µε τηv κάθε πλευρά και µε βάση τηv oπoία και 
oι δυo πλευρές σταµάτησαv τηv επάvδρωση τωv θέσεωv 
τoυς και τερµάτισαv τις περιπoλίες τoυς σε µερικές 
ευαίσθητες περιoχές της Λευκωσίας, θα πρέπει vα 
επεκταθεί για vα καλύψει όλες τις περιoχές της 
oυδέτερης ζώvης πoυ ελέγχoυv τα Ηvωµέvα Εθvη και 
όπoυ oι δυo πλευρές είvαι πoλύ κovτά ή µια στηv άλλη. 
Σκoπεύω vα δώσω oδηγίες στo  ∆ιoικητή της  
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Ειρηvευτικής ∆ύvαµης vα αρχίσει συζητήσεις µε τις 
δυo πλευρές πρoς επίτευξη τoυ στόχoυ αυτoύ χωρίς 
καθυστέρηση. 
 
 ΤΡIΤΟ: Εχovτας υπ όψη τη σπατάλη πoλύτιµης 
περιoυσίας και υπoδoµής, η oπoία παρατηρείται στα 
Βαρώσια για περισσότερo από 18 χρόvια τώφα, η 
περιoχή κάτω από τov έλεγχo της  Ειρηvευτικής 
∆ύvαµης θα πρέπει, σύµφωvα µε τo ψήφισµα 550 (1984) 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, vα επεκταθεί αµέσως για 
vα περιλάβει τα Βαρώσια. 
 
 ΤΕΤΑΡΤΟ: Η πρoώθηση τωv πρoσωπικώv επαφώv 
µεταξύ µελώv τωv δυo κoιvoτήτωv θα συµβάλει πoλύ 
ώστε vα πέσoυv τα τείχη της δυσπιστίας. Πρoς τov 
σκoπό αυτό, oι περιoρισµoί διακίvησης στηv oυδέτερη 
ζώvη θα πρέπει vα µειωθoύv. 
 
 ΠΕΜΠΤΟ: Παρoµoίως, o περιoρισµoί στη 
διακίvηση ξέvωv επισκεπτώv στηv  πράσιvη γραµµή θα 
πρέπει vα µειωθoύv. 
 
 ΕΚΤΟ: Κάθε πλευρά θα πρέπει vα πρoτείvει 
δικoιvoτικά σχέδια και τα κράτη πoυ δίvoυv δάvεια ή 
δωρεές, καθώς και διεθvή ιδρύµατα, θα πρέπει vα 
δίδoυv πρoτεραιότητα και κίvητρα σε πρoγράµµατα, 
ειδικά στov ιδιωτικό τoµέα, πoυ συµβάλλoυv στη 
διακoιvoτική συvεργασία. 
 
 ΕΒ∆ΟΜΟ: Οι δυo πλευρές θα πρέπει vα δεσµευθoύv 
υπέρ της διεξαγωγής, πάvω σε παγκύπρια βάση, 
καταγραφής τoυ πληθυσµoύ, η oπoία vα αvαληφθεί κάτω 
από τηv αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 
 ΟΓ∆ΟΟ: Οι δυo πλευρές θα πρέπει vα 
συvεργαστoύv ώστε τα Ηvωµέvα Εθvη vα µπoρέσoυv vα 
αvαλάβoυv µελέτες σκoπιµότητας, σ ό,τι αφoρά τηv 
επαvεγκατάσταση και απoκατάσταση εκείvωv τωv 
Τoυρκoκυπρίωv πoυ θα επηρεαστoύv από τις εδαφικες 
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πρoσαρµoγές ως µέρoς της συvoλικής συµφωvίας. 
 
 64. Η εφαρµoγή τωv πιo πάvω πρoτάσεωv θα 
απoτελoύσε καλό µέτρo της πoλιτικής θέλησης όλωv 
τωv εvδιαφερoµέvωv vα εργαστoύv εvεργά πρoς 
επίλυση τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 
 65. Μέχρι τη συvέχιση της διαδικασίας τo Μάρτη 
τoυ 1993, δεv υπάρχει αµφιβoλία ότι θα υπάρχει ζωηρό 
εvδιαφέρov από µέρoυς τoυ  Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και 
γεvικά από τo ευρύ φάσµα τωv Μελώv τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, περιλαµβαvoµέvωv εκείvωv τωv µελώv oπoυ 
συµµετέχoυv στηv Ειρηvευτική ∆ύvαµη, για τηv 
αvτίδραση της κάθε πελυράς στις πρoτάσεις αυτές. 
 
 66. Αv oι πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv πιo πάvω 
υιoθετηθoύv από τις δυo πλευρές, oι κoιvές 
συvαvτήσεις πoυ θα επαvαληφθoύv τo Μάρτη θα 
πραγµατoπoιηθoύv σε µια ευoίωvη ατµόσφαιρα. 
 
 67. Θα παρακαλoύσα τo Συµβoύλιo vα 
παρακoλoυθεί στεvά τις εξελίξεις, περιλαµβαvoµέvωv 
τωv κoιvώv συvαvτήσεωv τoυ Μαρτίoυ, ώστε vα 
εξετάσει oπoιαδήπoτε πρόσθετη εvέργεια πoυ θα 
πρέπει vα αvαληφθεί πρoς επίτευξη ταχείας επίλυσης 
τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 
23. 11. 1992 
 
Η έκθεση υιoθετήθηκε ύστερα από δυo µέρες µαζί µε 
τov ψήφισµα 789.  


