Συµφωνία της Τρίτης Βιέννης (2 Αυγούστου 1975)
Ανακοινωθέν εκδοθέν µετά την τρίτην φάσιν των διακοινοτικών συνοµιλιών εις
Βιέννην.
Η τρίτη φάσις των συνοµιλιών διά την Κύπρον διεξήχθη εις Βιέννην από της 31ης
Ιουλίου µέχρι της 2ας Αυγούστου, 1975.
Προκαταρκτικαί συζητήσεις διεξήχθησαν επί των εξουσιών και αρµοδιοτήτων
µιας οµοσπόνδου κυβερνήσεως επί τη βάσει των υποβληθεισών κατά την
πρώτην φάσιν Ελληνοκυπριακών προτάσεων, των Τουρκοκυπριακών
προτάσεων, αι οποίαι υπεβλήθησαν την 21ην Ιουλίου και των πλέον συνοπτικών
προτάσεων των υποβληθεισών υπό του κ. Κληρίδη κατά την παρούσαν φάσιν
των συνοµιλιών. Η περαιτέρω εξέτασις του θέµατος τούτου θα συνεχισθή εις
Λευκωσίαν προς τον σκοπόν µιας τελικής συζητήσεως του προβλήµατος, οµού
µετά των άλλων πτυχών των συναφών προς την λύσιν του Κυπριακού
προβλήµατος κατά την προσεχή φάσιν των συνοµιλιών. Ο κ. Ντενκτάς εξέθεσε
τας απόψεις του επί των συνοπτικών προτάσεων των υποβληθεισών υπό του κ.
Κληρίδη, ως επίσης και επί των ιδικών του προτάσεων περί µιας κοινής
µεταβατικής κυβερνήσεως των υποβληθεισών υπ’ αυτού την 18ην Ιουλίου. Ο κ.
Κληρίδης επανέλαβε την προηγούµενην θέσιν του επί του θέµατος τούτου.
Επίσης διεξήχθη συζήτησις επί των γεωγραφικών πτυχών ενός µελλοντικού
διακανονισµού του Κυπριακού προβλήµατος. Συνεφωνήθη όπως επί του
θέµατος αυτού οι κ.κ. Κληρίδης και Ντενκτάς έχουν περαιτέρω ιδιαιτέρας
συνοµιλίας προ της τετάρτης φάσεως των συνοµιλιών, ώστε να προετοιµασθή το
έδαφος διά την συζήτησιν του θέµατος τούτου, η οποία θα γίνη κατά την εν λόγω
φάσιν.
Επιπροσθέτως συνεφωνήθησαν τα ακόλουθα:
1. Εις τους Τουρκοκυπρίους τους επί του παρόντος διαµένοντας εις το νότιον
τµήµα της νήσου θα επιτραπή, εάν επιθυµούν, να µετακινηθούν εις τον βορράν
µετά των υπαρχόντων των, επί τη βάσει ωργανωµένου προγράµµατος και µε την
βοήθειαν της Ειρηνευτικής ∆υνάµεως.
2. Ο κ. Ντενκτάς επανέλαβε, και συνεφωνήθη, ότι οι Ελληνοκύπριοι οι επί του
παρόντος διαµένοντες εις το βόρειον τµήµα της νήσου είναι ελεύθεροι να
παραµείνουν και ότι θα παρασχεθή εις αυτούς πάσα βοήθεια διά να δύνανται να
διάγουν µίαν οµαλήν ζωήν, περιλαµβανοµένων διευκολύνσεων εις τον
εκπαιδευτικόν τοµέα και διά την άσκησιν της θρησκείας των, ως επίσης και
ιατρικής περιθάλψεως υπό ιδικών των ιατρών και ελευθέρας διακινήσεως εις τον
βορράν.
3. Οι Ελληνοκύπριοι οι επί του παρόντος διαµένοντες εις τον βορράν, οι οποίοι
κατόπιν αιτήσεώς των και χωρίς να υποστούν οιασδήποτε φύσεως πίεσιν, θα
εκδηλώσουν την επιθυµίαν να µεταβούν εις τον νότον θα δύνανται να πράξουν
τούτο.

4. Η Ειρηνευτική ∆ύναµις των Ηνωµένων Εθνών θα έχη ελευθέραν είσοδον εις τα
Ελληνοκυπριακά χωρία και τόπους διαµονής των Ελληνοκυπρίων εις τον βορράν.
5. Προς εφαρµογήν της ανωτέρω συµφωνίας θα δοθή προτεραιότης εις την
επανασύνδεσιν οικογενειών, πράγµα το οποίον δύναται ωσαύτως να
συνεπάγεται την µεταφοράν αριθµού Ελληνοκυπρίων επί του παρόντος
διαβιούντων εις το νότιον τµήµα, εις τον βορράν.
Επίσης εξητάσθη το θέµα των εκτοπισµένων προσώπων.
Παρ’ όλον ότι αµφότεραι αι πλευραί επανεβεβαίωσαν άπαξ έτι ότι δεν κρατούν εν
γνώσει των αδηλώτους αιχµαλώτους πολέµου ή άλλους κρατουµένους,
συνεφωνήθη αµοιβαίως όπως παρέχωνται πλήρεις διευκολύνσεις δι’ ερεύνας,
κατόπιν πληροφοριών παρεχοµένων είτε από της µιας είτε από της άλλης
πλευράς.
Αµφότεραι αι πλευραί εδήλωσαν ότι ο ∆ιεθνής Αερολιµήν Λευκωσίας, ο οποίος
έχει επισκευασθή υπό των Ηνωµένων Εθνών δυνάµει της συµφωνίας της
επιτευχθείσης κατά την πρώτην φάσιν, δύναται να χρησιµοποιήται, ως πρώτον
βήµα υπό των Ηνωµένων Εθνών διά τας ανάγκας των.
Λόγω των υποχρεώσεων του Γενικού Γραµµατέως εν σχέσει µε την Γενικήν
Συνέλευσιν, η τετάρτη φάσις των συνοµιλιών θα πραγµατοποιηθή εις την Έδραν
των Ηνωµένων Εθνών, εν Νέα Υόρκη, την 8ην και 9ην Σεπτεµβρίου, 1975.
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