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SXEDIO.J66 
 
 9.6.1966: ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑI ΤΣΑΓΛΑΓIΑΓΚIΛ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 
ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΑI 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ ∆IΑΛΟΓΟΥ ΓIΝΕΤΑI ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ 
ΣΤΗ ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΕΛΕIΑΣ 
 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv σε 
έκθεση τoυ στις 13 Ioυvίoυ, 1966 απέδιδε µεγάλη 
σηµασία στις πρoσπάθειες για τη διεξαγωγή απ' 
ευθείας συvoµιλιώv µεταξύ της Ελλάδoς και της 
Τoυρκίας. 
 Αvέφερε o Ου Θαvτ: 
 "Σηµειώvεται µε εvδιαφέρov η διεξαγωγή 
συvoµιλιώv µεταξύ τωv κυβερvήσεωv Ελλάδoς 
(Στέφαvoυ Στεφαvoπoύλoυ) και Τoυρκίας (Σoυλεϊµάv 
Ντεµιρέλ) και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα συµβάλoυv 
στη λύση τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς". 
 Οι συvoµιλίες στις oπoίες έκαµvε αvαφoρά o Ου 
Θαvτ ήταv o διάλoγoς πoυ είχε αρχίσει µεταξύ της 
Ελλάδας και της Τoυρκίας λίγες µέρες vωρίτερα. 
 Η έvαρξη τoυ  διαλόγoυ είχε αvακoιvωθεί στηv 
Αθήvα και τηv Αγκυρα ύστερα από πoλύµηvες 
παρασκηvιακές συvεvvoήσεις πoυ τις συvώδευαv oι 
τoυρκικές απειλές και oι εκβιασµoί σε βάρoς τoυ 
ελληvισµoύ της Τoυρκίας και ιδιαίτερα της 
Κωvσταvτιvoύπoλης. 
 Ο Πέτρoς Πετρίδης στηv ειδική µελέτη τoυ 
έγραφε για τη συvέχεια τoυ ελλαδoτoυρκικoύ 
διαλόγoυ (1965-1967) στηv Iστoρική Εγκυκλoπαίδεια 
της Κύπρoυ, τόµoς 1960-73, σελ. 220: 
 "Τηv Εvαρξη τoυ διαλόγoυ διευκόλυvε η 
απαίτηση τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv και αvτιπρoέδρoυ 
της Κυβέρvησης Ηλία Τσιριµώκoυ, τov Απρίλιo τoυ 
1966, ύστερα από διαφωvία τoυ για τηv υπαvαχώρηση 
της ελληvικής κυβέρvησης από τις διευθετήσεις πoυ 
είχαv γίvει για τηv Εθvική Φρoυρά και τo 
"στρατιωτικό θέµα". 
 Τov Τσιριµώκo πoυ είχε δεχθεί ότι τov πρώτo 



 

 
 
 2 

λόγo είχε η Κύπρoς στo πρόβληµά της, διαδέχθηκε ως 
υπoυργός Εξωτερικώv Ναύαρχoς Iωάvvης Τoύµπας, πoυ 
αvακoίvωσε και τηv συµφωvία για τov διάλoγo: 
 " Η Ελλάς και η Τoυρκία εv τη επιθυµία τωv όπως 
διευκoλύvoυv τηv εξεύρεσιv ειρηvικής και 
συµπεφωvηµέvης λύσεως τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς 
και όπως βελτιώσoυv τας σχέσεις τωv, απεφάσισαv, 
όπως αρχίσoυv επαφάς και αvταλλάξoυv απόψεις επί 
τoυ Κυπριακoύ και τωv ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv 
γεvικώτερov". 
 Σύµφωvα µε τo µvηµόvιo τωv συvoµιλιώv τoυ 
Iαvoυαρίoυ- Φεβρoυαρίoυ 1966, η Ελληvική Κυβέρvηση 
θα µπoρoύσε vα διαπραγµατευθεί µε τηv Τoυρκία εφ' 
όσov αvτικείµεvo τωv συvoµιλιώv θα ήταv η Εvωση. Η 
ελληvική Κυβέρvηση διαβεβαίωσε τηv κυπριακή ότι oι 
συvoµιλίες θα διεξάγovταv πάvω σ' αυτή τηv βάση. 
Επoµέvως, η Λευκωσία δεv είχε καµµιά αvτίρρηση vα 
διεξαχθoύv διαπραγµατεύσεις για τηv Εvωση, αv και 
είχε υπ' όψη ότι αµέσως θα πρoέκυπτε τo θέµα τωv 
αvταλλαγµάτωv πoυ θα πρoσφέρovταv  ή θα ζητoύσε η 
Τoυρκία. 
 Εκείvo στo oπoίo είχε έvταση και τo διαµήvυσε 
µε τov Υπoυργό Εξωτερικώv Σπύρo Κυπριαvoύ πoυ πήγε 
στηv Αθήvα στις 27 Μαϊoυ, ήταv η διεξαγωγή 
συζητήσεως πάvω στηv εσωτερική διάρθρωση τoυ 
Κυπριακoύ κράτoυς. 
 Η Τoυρκία δεv απέκλειε τηv Εvωση της Κύπρoυ. 
Αλλά δεv έβλεπε τηv Εvωση από τηv ίδια σκoπιά πoυ 
τηv έβλεπε η Ελλάδα και η Κύπρoς. Η θέση της 
Τoυρκίας, συvoψιζόταv σε τέσσερις βασικές αρχές µε 
τις oπoίες πρoσερχόταv στov διάλoγo: 
 1. Οι συµφωvίες Ζυρίχης και Λovδίvoυ 
εξακoλoυθoύv vα ισχύoυv και δεv είvαι δυvατή 
µovoµερής κατάργηση τoυς. 
 2. Στηv Κύπρo δεv ζoυv πλειoψηφία και 
µειoψηφία, αλλά δύo κoιvότητες πoυ πρέπει vα 
συµπράττoυv στη διακυβέρvηση της vήσoυ. 
 3. ∆εv είvαι δυvατή µovoµερής Εvωση της Κύπρoυ 
µε άλλo κράτoς. 
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 4. ∆εv πρέπει vα διαταραχθεί η ισoρρoπία πoυ 
δηµιoύργησε η συvθήκη της Λωζάvvης. 
 Οπως πρoκύπτει από τo τρίτo σηµείo, η Τoυρκί 
φαιvόταv διατεθειµέvη vα συζητήσει τηv Εvωση, αλλά 
τo τέταρτo σηµείo άφηvε vα εvvoηθεί ότι θα ζητoύσε 
τέτoια αvταλλάγµατα για τη διατήρηση της 
στρατηγικής ισoρρoπίας πoυ είχε δηµιoυργήσει η 
συvθήκη της Λωζάvvης, τoυ 1923. 
 Στηv παρχώρηση τέτoιωv αvταλλαγµάτωv 
αvτιδρoύσε η Κύπρoς και ιδιαίτεα στηv πραχώρηση 
βάσεως στηv Τoυρκία είτε µε κυριαρχικά δικαιώµατα 
είτε µε εvoίκιo. 
 Ο διάλoγoς άρχιζε, χωρίς µεγάλες πρooπτικές 
για επιτυχία εξ αιτίας τωv σχεδόv διαµετρικά 
αvτίθετωv επιδιώξεωv, στις 9 Ioυvίoυ, µε συvάvτηση 
τωv Υπoυργώvv Εξωτερικώv της Ελλάδoς και της 
Τoυρκίας στις Βρυξέλλες, όπoυ έγιvε η σύvoδoς τωv 
Υπoυργώv Εξωτερικώv τoυ ΝΑΤΟ. 
 Στη συvάvτηση αυτή oι δυo Υπoυργoί 
"συµφώvησαv για τη διαδικασια πoυ θα ακoλoυθηθεί 
για vα αρχίσoυv έµπιστευτικές συvoµιλίες µε σκoπό 
vα διευκoλυvθεί ειρηvική και συµπεφωvηµέvη λύση 
τoυ Κκυπριακoύ και άλλωv πρoβληµάτωv, τα oπoία 
επηρεάζoυv τις σχέσεις τωv δύo χωρωv". 
 Η διευθέτηση πoυ συµφωvήθηκε, ήταv vα 
αvατεθεί η διεξαγωγή τoυ διαλόγoυ σε πρεσβευτές τωv 
δύo χωρώv, πoυ θα είχαv συvαvτήσεις σε πρωτεύoυσα 
τρίτης χώρας. 
 Οι oυσιαστικές συvoµιλίες άρχισαv στις 25 
Ioυvίoυ και διεξάγovταv µε απόλυτη µυστικότητα, 
χωρίς vα αvακoιvωθoύv oύτε oι πρεσβευτές πoυ 
συvoµιλoύσαv oύτε o τόπoς διεξαγωγής τωv 
συvoµιλιώv. 
 Ωστόσo, δεv ήταv δυvατό vα απoσιωπηθεί 
εvτελώς τo γεγovός ότι o διάλoγoς δεv σηµείωvε 
πρόoδo. 
 Στις συvoµιλίες εξετάζovταv διάφoρες 
διαζευτικές διευθετήσεις ή σαv αvταλλάγµατα για 
τηv Εvωση, σε κάπoιo στάδιo συζητήθηκε η σκέψη vα 
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µετατραπεί η βάση ∆εκέλειας σε βάση τoυ ΝΑΤΟ, στηv 
oπoία η παρoυσίαση τωv τoυρκικώv στρατευµάτωv θα 
ήταv έvτovη, για πρoστασία τωv τoυρκoκυπρίωv. 
 Τηv ιδέα αυτή δεv τηv δέχθηκε η Τoυρκία. 
 Συζητήθηκε επίσης τo εvδεχόµεvo άλλωv 
εδαφικώv αvταλλαγµάτωv, όπως η παραχώρηση 
ελληvικoύ εδάφoυς στo βoρειαvατoλικό τµήµα της 
Θράκης. 
 Η Τoυρκία δεv ήταv ικαvoπoιηµέvη από τα 
αvταλλάγµατα αυτά. 
 Ο γεvικός διευθυvτής τoυ τoυρκικoύ 
Υπoυργείoυ Εξωτερικώv Γκιoυvεράλπ έδωσε µερικές 
εvδείξεις τωv επιδιώξεωv της χώρας τoυ µε δηλώσεις 
τoυ στις 15 Ioυλίoυ 1966. 
 Συγκεκριµέvα είπε ότι η Τoυρκία πoτέ δεv θα 
δεχόταv τo σχέδιo Ατσεσov πoυ πρovooύσε παραχώρηση 
τoυ µεγαλύτερoυ µέρoυς της Καρπασίας στηv Τoυρκία. 
Οπως αvέφερε, η παραχώρηση τoυ τµήµατoς αυτoύ στηv 
Τoυρκία δεv θα έλυε oλόκληρo τo πρόβληµα. 
 Κατά τηv άπoψη της Τoυρκίας, εκείvo πoυ θα 
έλυε τo πρόβληµα ήταv, εκτός από τηv παραχώρηση της 
Καρπασίας πoυ ήθελε επίσης vα συvδέεται µε τηv 
Λευκωσία και τηv Αµµόχωωστo, η αvαγvώριση 
καθεστώτoς πλήρoυς αυτovoµίας στoυς 
τoυρκoκύπριoυς πoυ θα ισoσδυvαµoύσε µε oυσιαστική 
διχooτόµηση. 
 Ο υπoυργός Εξωτερικώv Iχσάv Σάπρι 
Τσαγλαγιαγκίλ µιλώvτας στηv τoυρκική 
Εθvoσυvέλευση στις 5 Αυγoύστoυ 1966, δεv άφησε 
καµµιά αµφιβoλία ότι εκείvo πoυ επεδίωκε µε τov 
διάλoγo η Τoυρκία ήταv η αvαγvώριση της vτε φάκτo 
διαµελιστικής κατάστασης πoυ υπήρχε στηv Κύπρo. 
 Είπε ότι στηv Κύπρo υπήρχε "µια παράvoµη 
ελληvική Κυβέρvηση" και στρατεύµατα πoυ 
απoστάληκαv από τηv Ελλάδα αλλά ήταv επίσης γεγovός 
ότι εγκαθιδρύθηκε από τηv τoυρκoκυπριακή κoιvότητα 
µια εξoυσία και µια διoίκηση. 
 Πρόσθεσε: 
 "Αv στηv διoίκηση αυτή δεv δόθηκε τo κατάλληλo 
όvoµα, αυτό oφείλεται στηv επιθυµία vα ληφθoύv υπ' 
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όψη oι υφιστάµεvες συvθήκες και vα απoφευχθεί η 
δηµιoυργία συvεvόχωv της διoικήσεως Μακαρίoυ. Στηv 
πραγµατικότητα, η Κυβέρvηση τoυ Μακαρίoυ δεv ασκεί 
καµµιά εξoυσία πάvω στηv τoυρκική κoιvότητα". 
 Και πρoχώρησε vα τovισει ότι o χρovoς δεv 
ευvooύσε τoυς Ελληvες και πως "περισσότερo από κάθε 
άλλη φoρά τo κυπριακό παραµέvει εθvικό πρόβληµα". 
 Για τηv εvίσχυση της "διoίκησης" η Τoυρκία 
είχε µελετήσει σχέδιo, σύµφωvα µε τo oπoίo αv 
µετακιvoύvταv κάπoυ 15.000 τoυρκoκύπριoι, η 
πλειoψηφία τoυς θα ήταv συγκεvτρωµέvη σε µια 
συµπαγή περιoχή, πoυ θα απoτελoύσε τo βασικό 
καvτόvιo κάτω από τov έλεγχo της "τoυρκoκυπριακής 
διoίκησης". 
 Οταv θα σχηµατιζόταv τo καvτόvιo αυτό, η λύση 
θα ήταv έvα oµόσπovδo κράτoς, αv δεv ήταv εδαφική 
διχoτόµηση. 
 Η Ελληvική Κυβέρvηση διαβεβαίωσε διότι o 
διάλoγoς διεξαγόταv µε βάση τηv Εvωση. Η Κυπριακή 
Κυβέρvηση επαvειληµµέvα δήλωσε ότι δεv είχε 
έvσταση στη διεξαγωγή τoυ διαλόγoυ πάvω σ' αυτή τη 
βάση. Αλλά παρ' όλo πoυ oι συvoµιλίες είχαv σαv 
αvτικείµεvo τηv Εvωση και τα αvταλλάγµατα, η 
Τoυρκία δεv δεσµεύθηκε ότι θα δεχόταv λύση πάvω σ' 
αυτές τις γραµµές. 
 Είvαι απoκαλυπτική µια δήλωση πoυ έκαµε 
σχεδόv πέvτε χρόvια αργότερα, στις 27 Iαvoυαρίoυ 
1971, o Πρόεδρoς Μακάριoς, σε εvηµερωτική σύσκεψη 
βoυλευτώv και πoλιτικώv παραγόvτωv για τηv πoρεία 
τoυ Κυπριακoύ. 
 Ο Αρχιεπίσoπoς αvαγώρισε ότι πρόθεση της 
Κυβέρvησης Στεφαvoπoύλoυ ήταv η διαπραγµάτευση της 
Τoυρκίας µε βάση τηv Εvωση "ή µoρφήv τιvά Εvώσεως". 
 Γι' αυτό τov σκoπό έγιvαv διάφoρες 
βoλιδoσκoπήσεις πρoς τηv Τoυρκία σχετικά µε 
αvταλλάγµατα για τηv απoδoχή εvωτικής λύσεως, όπως 
για παράδειγµα η µετατρoπή της βάσης ∆εκελείας σε 
βάση τoυ ΝΑΤΟ, στηv oπoία θα στάθµευαv τoυρκικά 
σρατεύµατα. 
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 Είπε o Μακάριoς: 
 "∆εv γvωρίζω κατά πόσov συγκατετίθετo πρoς 
τoύτo και η Αγγλία, αλλά και αv υπήρχε τoιαύτη 
συγκατάθεσις, η πρoσφoρά δεv εγέvετo απoδεκτή υπό 
της Τoυρκίας. Πoλλαί σκέψεις εγέvovτo ως πρoς τηv 
µoρφήv και τo µέγεθoς τωv πρoς τηv Τoυρκίαv 
αvταλλαγµάτωv διά τηv απoδoχήv της εvώσεως. 
∆ιαρκoύvτoς τoυ διαλόγoυ επαvειληµµέvως εδηλώθη 
από ελληvικής πλευράς ότι µόvov επί εvωτικής βάσεως 
δύvαται η Ελλάς vα διπαγµατευθή και vα επιδιώξη 
λύσιv τoυ Κυπριακoύ, αλλά η τoυρκική κυβέρvησις καθ' 
όληv τηv διάρκειαv τωv διαπραγµατεύσεωv, oυδέπoτε 
αvέλαβε δέσµευσιv ότι θα απεδέχετo τηv Εvωσιv 
έvαvτι oιωvδήπoτε αvταλλαγµάτωv". 
 Ο Πόεδρoς Μακάριoς είχε τηv ευκαιρίαv vα 
εvηµερωθεί πρoσωπικά από τov Στεφαvόπoυλo για τηv 
πoρεία τoυ διαλόγoυ για πρώτη φoρά στις 5 
Σεπτεµβρίoυ, όταv πέρασε από τηv Αθήvα για τo 
Λovδίvo, για vα πάρει µέρoς στηv διάσκεψη κoρυφής 
της Κoιvoπoλιτείας και αργότερα τov Νoέµβριo, στα 
µεσoδιαστήµατα η Κυπρική Κυβέρvηση εvηµερωvόταv 
είτε µε επισκέψεις τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv Σπύρoυ 
Κυπριαvoύ στηv Αθήvα είτε από απεσταλµέvoυς της 
ελληvικής Κυβερvήσεως. 
 (Ο Μακάριoς δεv πρoέβη σε δηλώσεις, αλλά o 
ίδιoς o Στεφαvόπoυλoς δήλωσε στov αvταπoκριτή τoυ 
Φιλελευθέρoυ στηv Αθήvα Ευριπίδη Ακρίτα (7.9.66) "µε 
διαβεβαίωσε κατηγoρηµατικώς ότι o ελληvoτoυρκικός 
διάλoγoς διεξάγεται απoκλειστικώς µε βάσιv τηv 
Εvωσιv, άvευ oιωvδήπoτε εδαφικώv αvταλλαγµάτωv και 
ότι η Ελληvική Κυβέρvησις, τηρoύσα απoλύτως τα 
συµφωvηθέvτα µεταξύ αυτής και τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ κετέστησεv απoλύτως σαφές πρoς τηv 
Κυβέρvησιv της Αγκυρας τα εξής: 
 "Η Ελλάς θεωρεί µόvov τη Εvωσιv ως δικαίαv και 
oριστικήv λύσιv τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς και ότι 
εάv αυτήv τηv λύσιv πρoκρίvη και η Αγκυρα, η Ελλάς 
είvαι αρµoδία vα πρoέλθη εις σχετικήv συµφωvίαv υπό 
τov όρov ότι τηv συµφωvίαv αυτήv θα εγκρίvη o αµέσως 
εvδιαφερόµεvoς κυπριακός λαός και η Εθvική τoυ 
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ηγεσία". 
 Πρόσθετε o Ευριπίδης Ακρίτας: "Εάv η Αγκυρα, 
µoυ εδήλωσε o κ. Στεφαvόπoυλoς, επιδιώκη άλληv λύσιv 
και συγκεκριµέvως τηv λύσιv της αvεξαρτησίας, τότε 
ως κατέστησε σαφές εις τηv τoυρκικήv κυβέρvησιv 
αρµόδιoς επί µιας τoιαύτης λύσεως είvαι µόvov o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς και η Κυπριακή Κυβέρvησις". 
 Ο διάλoγoς πρoχωρoύσε µε πoλύ βραδύ ρυθµό. Τov 
Σεπτέµβριo τoυ 1966 oι Υπoυργoί Εξωτερικώv Ελλάδας 
και Τoυρκίας είχαv τηv ευκαιρία vα αvασκoπήσoυv τηv 
πρόoδo τoυ σε συvoµιλίες πoυ είχαv στη Νέα Υόρκη, 
όπoυ βρίσκovταv για τις εργασίες της Γεvικής 
Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Και oι δύo εξέφρασαv αισιoδoξία για τη 
σύvτoµη έκβαση τoυ, παρ όλo πoυ αvαγvώρισαv ότι o 
διάλoγoς πρoχωρoύσε πλύ αργά. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς πoυ είχε τηv ευκαιρία vα 
εvηµερωθεί για τov διάλoγo τov Νoέµβριo στηv Αθήvα, 
επιστρέφovτας στηv Κύπρo από µια εκτεταµέvη 
περιoδεία τoυ σε χώρες της Λατιvικής Αµερικής, 
διαβεβαίωvε ότι συµφωvoύσε απόλυτα µε τηv Ελληvική 
Κυβέρvηση "ως τηv µέχρι τoύδε υπ' αυτής 
ακoλoυθoυµέvηv γραµµή κατά τηv διεξαγωγήv τoυ 
διαλόγoυ. 
 Σύµφωvα µε τις εκτιµήσεις τoυ σε έvα µήvα θα 
υπήρχαv εvδείξεις για τηv πoρεία τoυ, αλλά oι 
συvoµιλίες είχαv ξεφύγει κάπως από τηv αρχική τoυς 
βάση. 
 Η Τoυρκία υπόβαλε διάφoρες σκέψεις πoυ 
αvαφέρovταv σε κάπoια µoρφή Εvωσεως, αλλά µετά από 
πέvτε χρόvια. 
 Κατά τηv τoυρκική άπoψη, η λύση θα έπρεπε vα 
πρoκύψει απόoσυγκερασµό τoυ σχεδίoυ Ατσεσov και 
τωv εισηγήσεωv της εκθέσεως Πλάζα. Η Εvωση δεv θα 
απoκλειόταv σαv λύση, αλλά oριστική λύση θα 
εφαρµoζόταv ύστερα από πέvτε χρόvια. 
 Στo µεταξύ, όµως, θα καθoριζόταv από τότε η 
µoρφή της Εvώσεως. 
 Στo εvδιάµεσo διάστηµα της πεvταετίας θα 
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εγκαθίσταvτo στηv Κύπρo στρατιωτικά απoσπάσµατα 
της Ελλάδoς και της Τoυρκίας, 7.000 από τηv Ελλάδα 
πoυ θα είχαv σαv βάση τηv ∆εκέλεια και 3.000 από τηv 
Τoυρκία πoυ θα έµεvαv στov καταυλισµό Αγίoυ 
Νικoλάoυ (πρoέκταση της βάσης ∆εκέλειας) εvώ µεταξύ 
τoυς θα παρεµβάλλovταv παρατηρητές τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, µετά τo διάστηµα της πεvταετίας τα ελληvικά 
και τoυρκικά στρατεύµατα θα εvσωµατώvovταv εvιαία 
δύvαµη τoυ ΝΑΤΟ. 
 Στo διάστηµα της πεvταετίας oι τoυρκoκύπριoι 
θα εκπρoσωπoύvταv στηv Κυβέρvηση µε δυo υπoυργoύς, 
έvας από τoυς oπoίoυς θα ήταv υπεύθυvoς για τις 
τoυρκικές υπoθέσεις, εvώ τα θέµατα της 
εκπρoσωπήσεως τoυς στηv Βoυλή και της αστυvόµευσης 
τωv Τoυρκικώv περιoχώv έµειvαv αvoικτά για 
περαιτέρω συζήτηση. 
 Μετά τηv περίoδo της πεvταετίας o Κυπριακός 
λαός σαv σύvoλo θα απoφάσιζε µε δηµoψήφισµα αv 
επιθυµoύσε τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, oπότε 
θα εφαρµoζόταv o συγκεκριµέvoς τύπoς εvώσεως πoυ θα 
πρoκαθoριζόταv. 
 Σαv τέτoιoς τύπoς πρoτάθηκε η 
oµoσπovδoπoίηση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Ο 
Βασιλιάς τωv Ελλήvωv θα ήταv και Βασιλιάς της 
Κύπρoυ, και θα υπήρχε Ελληvας κυβερvήτης, αλλά τo 
κυπριακό κράτoς θα διατηρoύσε κρατική αυτoτέλεια, 
µε ίδιo vόµισµα και oικovoµία και oικovoµικoύς 
δεσµoύς µε τηv Κoιvoπoλιτεία, εvώ oι τoυρκoκύτπριoι 
θα είχαv εκτεταµέvη αυτovoµία. 
 Η πρόταση της Τoυρκίας ήταv τo σχέδιo αυτό vα 
oριστικoπoιηθεί στη συvάvτηση τωv Υπoυργώv 
Εξωτερικώv στo Παρίσι τov ∆εκέµβριo και µετά vα 
εγκριθεί για vα τεθεί σε εφαρµoγή από τις αρχές τoυ 
1967. 
 Τo σχέδιo αυτό συvάvτησε τηv αvτίδραση της 
Κύπρoυ, γιατί παρ' όλo πoυ φαιvόταv vα έχει σαv 
αvτικείµεvo τηv Εvωση στηv πραγµατικότητα 
απoσκoπoύσε σε µια λύση πoυ δεv θα ήταv oύτε Εvωση 
oύτε αvεξαρτησία. 
 Η παράταση τoυ διαλόγoυ, χωρίς συγκεκριµέvo 
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απoτέλεσµα πρoκάλεσε αδηµovία στα Ηvωµέvα Εθvη. Ο 
Ου Θαvτ σε έκθεση τoυ για τo κυπριακό στις 8 
∆εκεµβρίoυ 1966 παρατηρoύσε ότι o ειδικός 
αvτιπρόσωπoς τoυ στηv Κύπρo Κάρλoς Μπερvάρvτες, 
είχε διακόψει τις µεσoλαβητικές πρoσπάθειες τoυ, 
αλλά πρoειδoπoιoύσε ότι η αvαστoλή δεv µπoρoύσε vα 
συvεχισθεί επ' άoριστo: 
 "Παρ' όλo πoυ επαvαλαµβάvω τις ελπίδες πoυ 
διαστύπωσα σε πρoηγoύµεvες περιπτώσεις για τηv 
επιτυχία τωv ελληvoτoυρκικώv συvoµιλιώv, είµαι 
υπoχρεωµέvoς vα πω ότι πρoς τo συµφέρov της τελικής 
λύσεως oι πρoσπάθειες αυτές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δεv 
µπoρoύv v' αvασταλoύv για πoλύ". 
 Η πρώτη φάση τoυ διαλόγoυ, διρευvητική όπως 
χαρακτηρίστηκε έληξε σε συvάvτηση τωv Υπoυργώv 
Εξωτερικωv Iωάvvη Τoύµπα και Τσαγλαγιαγκίλ στo 
Παρίσι στις 17 ∆εκεµβρίoυ 1966, πoυ κράστησε 14 ώρες 
και στις oπoίες oι δύo κυβερvήσεις υπέγραψαv τo 
µvηµόvιo τωv Παρισίωv. 


