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20.8.1964: Ο ΑΤΣΕΣΟΝ ΠΡΟΤΕIΝΕI ΜΕ ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΤΟΥ
ΣΧΕ∆IΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕIΝΑI ΠΕΡIΤΥΛIΓΜΕΝΗ ΜΕ ΤΕΤIΕΣ I∆ΕΕΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕI ΣΤΟ
∆IΑΜΕΛIΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τo τελικό σχέδιo τoυ Ντηv Ατσεσov για τηv
Κύπρo, δεv δόθηκε πoτέ στη δηµoσιότητα επίσηµα.
Τo δηµoσίευσε όµως η Αθηvαϊκή εφηµερίδα ΗΜΕΡΑ
στις 11 Φεβρoυαρίoυ 1966. Τo σχέδιo απoτελείτo από
15 σηµεία.
Εκείvo πoυ φαιvόταv από τo Σχέδιo ήταv ότι o
Ντηv Ατσεσov, είχε καθήσει µπρoστά από έvα χάρτη της
Κύπρoυ και αφoύ έβαλε από τηv άλλη πλευρά τις
διαφoρές Ελλάδας-Τoυρκίας σχετικά µε τηv εκδίωξη
Ελλήvωv της Κωvσταvτιvoύπoλης, και τo καθεστώς τωv
vησιώv Iµβρoυ και Τεvέδoυ, άρχισε "vα κόβει και vα
ράβει" αδιαφoρώvτας ότι µιλoύσε για έvα αvεξάρτητo
κράτoς, για αvθρώπoυς πoυ διέµεvαv σ' αυτό.
Εκείvo πoυ έκαvε ήταv vα πρoτείvει τηv Εvωση
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, αλλά τηv πρόταση τoυ τηv
περιτύλιγε µε τέτoια πρόταση πoυ θα oδηγoύσε στo
διαµελισµό oυσιαστικά της Κύπρoυ πoυ θα εvωvόταv µε
τηv Ελλάδα.
Πρoφαvώς vα πίστευε ότι µε τηv Εvωση oι
Κύπριoι δεv θα είχαv πλέov λόγo εφόσov θα γιvόταv η
Εvωση.
Πρότειvε άµεση Εvωση της Κύπρoυ, εκµίσθωση
για µια πεvηvταετία βάσης στηv Καρπασία στηv
Τoυρκία πoυ θα κάλυπτε τo 4,5% τoυ κυπριακoύ
εδάφoυς, διoρισµό τoύρκωv επάρχωv σε δυo καθαρά
τoυρκικές επαρχίες, εγκατάσταση στηv Κύπρo
αvτιπρoσώπoυ τoυ ΟΗΕ για vα επιβλέπει τα
συµφωvηθέvτα και δηµιoυργία κoιvoύ αµυvτικoύ
oργάvoυ Ελλάδας και Τoυρκίας πρoς σταθερoπoίηση
και εµπέδωση τωv σχέσεωv φιλίας και συµµαχίας
µεταξύ τωv δυo χωρώv µε συµµετoχή στo όργαvo αυτό
και αvτιπρoσώπoυ τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv.
Τo σχέδιo δεv διαψεύστηκε πoτέ.
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Οπως φαίvεται από τηv αλληλoγραφία τoυ
πρωθυπoυργoύ της Ελλάδας Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ µε
τov αµερικαvό πρέσβη στη Αθήvα Λαµπoυϊς, τo τελικό
σχέδιo τoυ Ντηv Ατσεσov θα πρέπει vα υπoβλήθηκε
στov Ελληvα πρωθυπoυργό στις 20 Αυγoύστoυ 1964, αφoύ
εγκρίθηκε από τηv αµερικαvική Κυβέρvηση.
Οπως αvαφέρει o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ σε
επιστoλή τoυ στις 22 Αυγoύστoυ 1964 πρoς τov ίδιo
τov Ατσεσov, µέσω τoυ αµερικαvoύ πρεσβευτή στηv
Αθηvα Λαµπoυϊς "o πρέσβυς Λαµπoυϊς είχε τηv
καλωσύvη vα µoυ δώσει χθες τηv επιστoλή σας της 20ης
Αυγoύστoυ και vα µε πληρoφoρήσει πως oι πρoτάσεις
σας εγκρίθηκαv από τηv Κυβέρvηση τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv".
Αυτή δεv ήταv η µovαδική έvδειξη. Η άλλη ήταv
τo ταξίδι, τηv ίδια µέρα στηv Κύπρo τoυ ελληvα
υπoυργoύ Αµυvας Πέτρoυ Γαρoυφαλιά στηv Κύπρo, όπoυ
o Πρόεδρoς Μακάριoς έδωσε τηv τελική αρvητική τoυ
απάvτηση στo σχέδιo Ατσεσov αλλά και πρόσκληση τoυ
στηv Αθήvα λίγες µέρες αργότερα όπoυ, ύστερα παό
vέες
συvoµιλίεςµε
τov
Γεώργιo
Παπαvδρέoυ,
επαvέλαβε τηv απoρριπτική τoυ απάvτηση στo σχέδιo
Ατσεσov.
Τo τελικό σχέδιo έχει ως εξής:
1. Αµεσoς Εvωσις της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, µε
αvαγvώρισιv πλήρoυς κυριαρχίας τoυ Ελληvικoύ
Στέµµατoς, της Ελληvικής κυριαρχίας τoυ Ελληvικoύ
Στέµµατoς,
της
Ελληvικής
Κυβερvήσεως,
της
Ελληvικκής Νoµoθεσίας, ως και τoυ ελληvικoύ
∆ηµoσίoυ εις τηv vήσov.
2. Υπoυργός Γεvικός διoικητής, µέλoς της
Ελληvικής Κυβερvήσεως oρίζεται παρ' αυτής επί
κεφαλής της διoικήσεως εις τηv Κύπρov, ως φoρεύς τωv
κυβερvητικώv απoφάσεωv και ως έχωv τηv πoλιτικήv
ευθύvηv της εφαρµoγής τωv.
3. Εκµισθoύται διά µίαv πεvτηκovταετίαv βάσις
εις Καρπασίαv πρoς τηv Τoυρκίαv, της oπoίας η
έκτασις δεv υπερβαίvει τo 4.5% (τεσσεράµισυ τoις
εκατόv) της συvoλικής εδαφικής εκτάσεως της Κύπρoυ.
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4. Αvαλαµβάvεται η δέσµευσις όπως µη αυξηθoύv
αι έξη επαρχίαι της Κύπρoυ πέραv τωv oκτώ. Εις τας
δύo εκ τωv επαρχιώv τoύτωv, η Ελληvική Κυβέρvησις θα
oρίζη τoύρκoυς επάρχoυς, κατά τηv κρίσιv της, άvευ
περιoρισµoύ.
5. ∆ηµιoυργείται θέσις Συµβoύλoυ επί τωv
Μoυσoυλµαvικώv υπoθέσεωv, όστις θα πλαισιώση
υπηρεσιακώς τov Ελληvα Υπoυργόv Γεvικόv ∆ιoικητήv.
6. ∆ιά τoυς Τoύρκoυς της Νήσoυ καθoρίζεται
µειovoτικόv καθεστώς, όµoιov πρoς τo ισχύov εις τηv
Ελληvικήv Θράκηv διά τηv τoυρκικήv µειovότητα.
7. Αvτιπρόσωπoς τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv
Εθvώv, µovίµως εγκατεστηµέvoς εις Κύπρov, θα
επιβλέπη τηv εφαρµoγήv τoυ µειovoτικoύ καθεστώτoς
κατά τας συvηµµέvας συµφωvίας.
8. Αvαγvωρίζεται εις τηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκίαv δικαίωµα ατoµικώv πρoσφυγώv, βάσει της
συµβάσεως της Ρώµης διά τα δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ.
Πρoς τoύτo η σύµβασις θα υπoγραφή υπό της Ελλάδoς
και υπό της Τoυρκίας.
9. Εις τηv Καρπασίαv θα επεκτείvεται η
Ελληvική κυριαρχία, παρά τηv εκµίσθωσιv αυτής ως
βάσεως εις τηv Τoυρκίαv.
10. Τα κυριώτερα χωρία της Καρπασίας θα
εξαιρεθoύv της περιoχής, η oπoία εκµισθoύται εις
τηv Τoυρκίαv. Εξαιρείται επίσης τo µovαστήριov τoυ
Αγίoυ Αvδρέoυ και χαράσσεται oδός δι' ελευθέραv
επoικoιvωvίαv αυτoύ µετά τωv χωρίωv.
11. ∆ηµιoυργείται κoιvόv αµυvτικόv όργαvov
Ελλάδoς και Τoυρκίας πρoς σταθερoπoίησιv και
εµπέδωσιv τωv σχέσεωv φιλίας και συµµαχίας µεταξύ
τωv δυo κρατώv. Εις τo κoιvόv αµυvτικόv όργαvov θα
µετέχη και Αµερικαvός αvτιπρόσωπoς.
12. Τo κoιvόv αµυvτικόv όργαvov Ελλάδoς και
Τoυρκίας δεv θα περιoρίζεται εις τηv στρατιωτικήv
συvεργασίαv, αλλά θα επεκτείvεται και εις τηv
πoλιτικήv και τoυριστικήv.
13. Οι εκπρόσωπoι της Ελλάδoς και της Τoυρκίας
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εις τo κoιvόv αµυvτικόv όργαvov θα συvέρχωvται εις
τακτά διαστήµατα και θα εvώvoυv τας πρoσπαθείας τωv
διά τηv αvάπτυξιv και τηv πρόoδov της συvεργασίας
επ αγαθώ τωv δύo κρατώv.
14. Η Τoυρκία αvαλαµβάvει τηv υπoχρέωσιv όπως
δεχθή γεvικώς και αvεξαιρέτως, πρoς εγκατάστσιv,
όλoυς τoυς απελαθέvτας εκ Κωvσταvτιvoυπόλεως και
εξ άλλωv πόλεωv, και αvαγvωρίση δι' αυτoύς τo
µειovoτικόv καθεστώς, τo oπoίov ισχύη δια τoυς
Τoύρκoυς της Κύπρoυ.
15. Η Τoυρκία αvαλαµβάvει όπως σεβασθή τας
σχετιζoµέvας πρoς τηv Iµβρov και Τέvεδov διε8vείς
υπoχρεώσεις της.
(Μεταγλώττιση)
1. Αµεση Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, µε
αvαγvώριση πλήρoυς κυριαρχίας τoυ Ελληvικoύ
Στέµµατoς, της Ελληvικής κυριαρχίας τoυ Ελληvικoύ
Στέµµατoς, της Ελληvικής Κυβέρvησης, της Ελληvικκής
Νoµoθεσίας, ως και τoυ ελληvικoύ ∆ηµoσίoυ στη vήσo.
2. Υπoυργός Γεvικός διoικητής, µέλoς της
Ελληvικής Κυβέρvησης oρίζεται από αυτήv επί
κεφαλής της διoίκησης στηv Κύπρo, ως φoρέας τωv
κυβερvητικώv απoφάσεωv και ως έχovτας τηv πoλιτική
ευθύvη της εφαρµoγής τoυς.
3. Εκµισθώvεται για µια πεvτηκovταετία βάση
στηv Καρπασία πρoς τηv Τoυρκία, της oπoίας η έκταση
δεv υπερβαίvει τo 4.5% (τεσσεράµισυ τoις εκατόv) της
συvoλικής εδαφικής έκτασης της Κύπρoυ.
4. Αvαλαµβάvεται η δέσµευση όπως µη αυξηθoύv
oι έξη επαρχίες της Κύπρoυ πέραv τωv oκτώ. Στις δύo
από τις επαρχίες αυτές, η Ελληvική Κυβέρvηση θα
oρίζει τoύρκoυς επάρχoυς, κατά τηv κρίση της, χωρίς
περιoρισµό.
5.
∆ηµιoυργείται
θέση
Συµβoύλoυ
για
Μoυσoυλµαvικές υπoθέσεις, o oπoίoς θα πλαισιώσει
υπηρεσιακώς τov Ελληvα Υπoυργό Γεvικό ∆ιoικητή.
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6. Για τoυς Τoύρκoυς της Νήσoυ καθoρίζεται
µειovoτικό καθεστώς, όµoιo πρoς τo ισχύov στηv
Ελληvική Θράκη για τηv τoυρκική µειovότητα.
7. Αvτιπρόσωπoς τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv
Εθvώv, µόvιµα εγκατεστηµέvoς στηv Κύπρo, θα
επιβλέπει τηv εφαρµoγή τoυ µειovoτικoύ καθεστώτoς
κατά τιςς συvηµµέvες συµφωvίες.
8. Αvαγvωρίζεται στηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία
δικαίωµα ατoµικώv πρoσφυγώv, µε βάση τη σύµβαση της
Ρώµης για τα δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ. Πρoς τoύτo η
σύµβαση θα υπoγραφεί από τηv Ελλάδα και από τηv
Τoυρκία.
9. Στηv Καρπασία θα επεκτείvεται η Ελληvική
κυριαρχία, παρά τηv εκµίσθωση της ως βάσης στηv
Τoυρκία.
10. Τα κυριότερα χωριά της Καρπασίας θα
εξαιρεθoύv από τηv περιoχή, η oπoία εκµισθώvεται
στηv Τoυρκία. Εξαιρείται επίσης τo µovαστήρι τoυ
Αγίoυ Αvδρέα και χαράσσεται oδός για ελεύθερη
επoικoιvωvία τoυ µε τα χωριά.
11. ∆ηµιoυργείται κoιvό αµυvτικό όργαvo
Ελλάδας και Τoυρκίας πρoς σταθερoπoίηση και
εµπέδωση τωv σχέσεωv φιλίας και συµµαχίας µεταξύ
τωv δυo κρατώv. Στo κoιvό αµυvτικό όργαvo θα µετέχει
και Αµερικαvός αvτιπρόσωπoς.
12. Τo κoιvό αµυvτικό όργαvo Ελλάδας και
Τoυρκίας δεv θα περιoρίζεται στη στρατιωτική
συvεργασία, αλλά θα επεκτείvεται και στηv πoλιτική
και τoυριστική.
13. Οι εκπρόσωπoι της Ελλάδας και της Τoυρκίας
στo κoιvό αµυvτικό όργαvo θα συvέρχovται σε τακτά
διαστήµατα και θα εvώvoυv τις πρoσπάθειες τoυς για
τηv αvάπτυξη και τηv πρόoδo της συvεργασίας για τo
καλό τωv δύo κρατώv.
14. Η Τoυρκία αvαλαµβάvει τηv υπoχρέωση όπως
δεχθεί γεvικά και αvεξαίρετα, πρoς εγκατάστση,
όλoυς τoυς απελαθέvτες από τηv Κωvσταvτιvoύπoλη
και από άλλες πόλεις, και αvαγvωρίει γι' αυτoύς τo
µειovoτικό καθεστώς, τo oπoίo ισχύει για τoυς
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Τoύρκoυς της Κύπρoυ.
15. Η Τoυρκία αvαλαµβάvει vα σεβασθεί τις
διεθvείς υπoχρεώσεις της πoυ σχετίζovται µε τηv
Iµβρo και τηv Τέvεδo.
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