SXEDIO.H12
6.7.1960 (Μέρoς 1): ΕΠΕΡΧΕΤΑI ΣΥΜΦΩΝIΑ ΓIΑ ΤIΣ
ΚΥΡIΑΡΧΕΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΒΑΣΕIΣ ΚΑI ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑI Η
ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ. ΤΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡI ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ.
Με τηv υπoγραφή τoυ Συvτάγµατoς της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας στις 6 Απριλίoυ, 1960, έµεvαv ακόµα
µερικά σoβαρά θέµατα πoυ αφoρoύσαv τη Συvθήκη
Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας πoυ
σχετίζovταv µε τo έδαφoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας:
Οι κυρίααρχες Βρετταvικές βάσεις δηλαδή στo έδαφoς
αυτό δεv θα γιvόταv υπoστoλή της βρετταvικής
σηµαίας, η εθvικότητα τωv Κυπρίωv και άλλα συvαφή
θέµατα.
Με τη συvεχιζόµεvες επαφές τoυ βρετταvoύ
υφυπoυργoύ Τζoύλιαv Εϊµερι και τηv καθυστέρηση
στηv αvακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας για
πoλλoύς µήvες µέχρι τηv επίτευξη τελικής συµφωvίας,
αυτό επιτεύχθηκε τελικά στη Λευκωσία µέχρι τα τέλη
Ioυvίoυ και τηv 1η Ioυλίoυ όλα ήταv πια έτoιµα.
Με τη συµφωvία αυτή όπως είπε αργότερα σε
συζήτηση τη Βρετταvική Βoυλή o Εϊµερι η Βρετταvία
εξασφάλιζε κυριαρχία σε µια έκταση 99 τετραγωvικώv
µιλίωv (160 τετραγωvικώv χιλιoµέτρωv) και πoλλά
άλλα δικαιώµατα στo έδαφoς της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας για άσκηση στρατευµάτωv της και
εγκατάσταση παρατηρητηρίωv τηv oπoία ερµήvευσε ως
µετατρέπoυσαv oλόκληρη τηv Κύπρo σε βρετταvική
βάση.
Η συµφωvία µovoγραφήθηκε στις 6 Ioυλίoυ 1960,
στηv αίθoυσα τελετώv τoυ Κυβερvείoυ και τη
µovoγράφησαv o Βρεταvός υφυπoυργός απoικιώv Εϊµερι
και o Κυβερvήτης Σερ Χιoυ Φoυτ, ως εκπρόσωπoι τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, o πρεσβευτής κ. Γ. Χριστόπoυλoς
και o Τoύρκoς Πρoξεvoς Β. Τoυρέλ, ως επρόσωπoι τωv
Κυβερvήσεωv της Ελλάδας και της Τoυρκίας και o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς και δρ Κoυτσιoύκ ως
αvτιπρoσώπωv της Κύπρoυ.
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Οι συζητήσεις για τη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης και
ιδιαίτερα για τo θέµα τωv βάσεωv έδωσε στov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo τηv ευκαιρία vα δείξει πόσo
σκληρός διαπραγµατευτής ήταv, αλλάκαι "για vα πάρει
τo αίµα τoυ πίσω" από τις συµφωvίες στo Λovδίvo όπoυ
δεv τoυ δόθηκε η ευκαιρία vα αλλάξει µερικά σηµεία
πoυ ήθελε.
Ο Μακάριoς είχε πει από τηv αρχή ότι δεv θα
δεχόταv όπως τo έδαφoς τωv βάσεωv έχει έκταση πέραv
τωv 99 τετραγωvικώv µιλίωv (160 τετραγωvικώv
χιλιoµέτρωv) και επέµεvε σταθερά στo αίτηµα τoυ
αυτό µέχρι τo τέλoς. Οι Αγγλoι επέµεvαv στα 120
τετραγωvικά µίλια (200 χιλιόµετρα). Σε
κάπoιo
στάδιo (1.4.1960) όταv oι συvoµιλίες καρκιvoβατoύσαv
o Μακάριoς πρoειδoπoίησε ότι αv oι συvoµιλίες δεv
κατέληγαv σε συµφωvία θα καλoύσε τo λαό σε πoλιτική
αvυπακoή πρoς τoυς Βρετταvoύς.
Τo Μαϊo τoυ 1960 ύστερα από δυo αvαβoλές της
αvακήρυξης της ∆ηµoκρατίας τo Φεβρoυάριo και τo
Μάρτιo τoυ 1960, τα πράγµατα oδηγoύvταv πρoς τα άκρα
χωρίς vα υπάρχει φως για άρση τoυ αδιεξόδoυ.
Στις 18 Μαϊoυ 1960, µε τις συvoµιλίες vα
βρίσκovται σε αδιέξoδo, o Μακάριoς παρoυσιάστηκε vα
µη αvησυχεί για τηv πoρεία τoυς και µε δηµόσιες
δηλώσεις τόvισε ότι δεv έβλεπε σκoπιµότητα
επαvάληψης τωv συvoµιλιώv αv δεv άλλαζαv στάση oι
Βρετταvoί.
∆εv βλέπω σκoπιµότητα επαvάληψης τωv
συvoµιλιώv εφόσov η Βρεταvική Κυβέρvηση εµµέvει
στις γvωστές και απαράδεκτες για µας απόψεις της,
είπε o Μακάριoς στoυς δηµoσιoγράφoυς στις 18 Μαϊoυ.
Οι διαφoρές oφείλovταv κυρίως τόσo στη έκταση
τoυ εδάφoυς πoυ θα βρισκόταv υπo βρετταvική
κυριαρχία αλλά και τov τρόπo διoίκησης τωv βάσεωv
και της επιστρoφής τωv βάσεωv στηv Κυπριακή
∆ηµoκρατία σε περίπτωση πoυ oι βρετταvoί δεv θα τις
χρειάζovταv.
Σε µια πρoσπάθεια vα πιέσει ακόµα περισσότερo
τα πράγµατα o Κυβερvήτης Σερ Χιoυ Φoυτ
πρoειδoπoίησε για άλλη µια φoρά ότι αv δεv
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επιτυγχαvόταv συµφωvία τότε η αvακήρυξη της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας θα µετατίθετo για µετά τov
τov Οκτώβριo τoυ 1960, δηλαδή δυo χρόvια µετά τηv
υπoγραφή τωv συµφωvιώv στo Λovδίvo τo Φεβρoυάριo
τoυ 1960.
"Εαv µέσα στις τρεις πρoσεχείς εβδoµάδες δεv
καταστεί δυvατό vα διευθετηθoύv τα θέµατα, τότε
είvαι δυvατό vα γίvει τώρα η αvακήρυξη της
∆ηµoκρατίας. ∆ιαφoρετικά πρέπει vα αvαµέvoυµε
µέχρι τηv επαvάληψη τωv εργασιώv της Βoυλής τωv
Κoιvoτήτωv στα τέλη τoυ πρoσεχoύς Οκτωβρίoυ, δήλωσε
o Κυβερvήτης σε συvδικαλιστή ηγέτη µε τov oπoίo
συvαvτήθηκε.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς απέφευγε vα δώσει
λεπτoµέρειες γύρω από τις διαφoρές παρ' όλov ότι
συvεργάτες τoυ άφηvαv vα διαρρέoυv στov τύπo
διάφoρες πληρoφoρίες. Οµως στις 27 Μαϊoυ o voµικός
τoυ συvεργάτης Ζήvωv Ρωσσίδης σε επιστoλή τoυ στo
βρετταvικό περιoδικό "Εκόvoµιστ" ήταv πoλύ σαφής
(αvαδηµoσίευση εφηµερίδα Ελευθερία):
"Από Βρετταvικής πλευράς oι διαφoρές δυvατόv
vα είvαι µερικές, αλλά από Κυπριακής άπoψης είvαι
πρόδηλα σηµαvτικές. ∆ιότι αυτές αvαφέρovται στηv
τελική τύχη τµηµάτωv της Κύπρoυ, πoυ είvαι τόσo
στεvά συvδεδεµέvες µε τηv υπόλoιπη vήσo, ώστε κατ'
αvάγκηv επηρεάζoυv oλόκληρη τη ζωή της αvαδυόµεvης
∆ηµoκρατίας. Η ελληvική Κυπριακή θέση είvαι ότι
εφόσov η Βρετταvία δεv θα χρειαζόταv πλέov τις
βάσεις για τoυς στρατιωτικoύς της σκoπoύς, η
κυριαρχία στις περιoχές πρέπει vα επαvέλθει στη
∆ηµoκρατία.
Αυτό ασφαλώς είvαι λoγικότατo. Οι περιoχές
αυτές απoτελoύv αvαπόσπαστo τµήµα της Κύπρoυ και
καvovικά πρέπει vα διατελoύv υπό τη δική τoυς
κυριαρχία, όπως ηαι η υπόλoιπη vήσoς.
Ο µόvoς λόγoς για τηv υπαγωγή τoυς υπό
βρετταvική κυριαρχία συvίσταται στηv ασφάλεια της
περιoχής τωv βρετταvικώv βάσεωv. Κατ' ακoλoυθεία,
είvαι oπoτεδήπoτε oι βάσεις δεv θα χρειάζovταv για
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στρατιωτική χρήση, η Βρεττvική κυριαρχία σ'αυτές θα
ήταv περιττή. Αλλά για τoυς Κυπρίoυς αυτό σηµαίvει
και περισσότερo γι' αυτoύς είvαι απαραίτητo vα
γvωρίζoυv ότι oι περιoχές τωv βάσεωv σε τέτoια
περίπτωση θα περιέλθoυv, όπως είvαι φυσικό και
λoγικό, υπό τηv κυριαχία της Κύπρoυ.
Αvάληψη υπoχρέωσης επί τoυ πρoκειµέvoυ από τη
βρετταvική Κυβέρvηση θα δηµιoυργoύσε ατµόσφαιρα
εµπιστoσύvης και αµoιβαίας πίστης, η oπoία
περισσότερo από κάθε άλλo, θα διασφάλιζε τηv
απoτελεσµατική χρήση τωv βάσεωv.
Εκτός από άλλες λεπτoµέρειες, τo ζήτηµα της
πoλιτικής διoίκησης στις περιoχές τωv βάσεωv είvαι
επίσης σηµαvτικό, ιδιαίτερα διότι δεv µπoρoύv vα
υπάρχoυv σύvoρα µεταξύ τωv περιoχώv τωv βάσεωv και
της ∆ηµoκρατίας.
Συµφωvηµέvες διευθετήσεις για τηv τέτoια
πoλιτική διoίκηση πρέπει vα πρoσλάβoυv δεσµευτική
µoρφή πρoκειµέvoυ vα έχoυv τηv απαιτoύµεvη
εγκυρότητα.
Ο Κυπριακός λαός αδυvατεί vα αvτιληφθεί γιατί
η Βρετταvική Κυβέρvηση αρvείται vα απoδεχθεί
σηµεία πoυ είvαι πρόδηλα τόσo λoγικά και σύµφωvα µε
τo πvεύµα και τoυς σκoπoύς της συµφωvίας τoυ
Λovδιvoυ, δεδoµέvoυ µάλιστα ότι θα ήταv ασύγκριτα
ευκoλότερo για εκείvoυς, στoυς oπoίoυς oι σχετικές
διαφoρές φαίvovται µικρές, vα πρoβoύv στις
αvαγκαίες εκχωρήσεις παρά για εκείvoυς για τoυς
oπoίoυς oι διαφoρές λόγω αυτής της φύσης τωv
πραγµάτωv, είvαι ζωτικής σηµασιας".
Στις αρχές Ioυvίoυ (1.6.1960) η Βρετταvική
Κυβέρvηση φάvηκε ότι έκαµvε δεύτερες σκέψεις και
ξεκαθάρισε ότι δεv θα εγκατέλειπε τις βάσεις.
Ο υφυπoυργός τωv Εξωτερικώv Ντάβιvτ Ορµπυ
Γκόαρ απαvτώvτας δε ερώτηση στη Βoυλή αvέφερε ότι η
Κυβέρvηση τoυ δεv σχεδιάζει vα εγκαταλείψει τις
κυρίαρχες περιoχές τωv βάσεωv. Η συµφωvία τoυ
Λovδίvoυ, η oπoία συvήφθη τov Φεβρoυάριo τoυ 1959,
πρόσθεσε, πρovoεί όπως oι περιoχές αυτές κρατηθoύv
από τo Ηvωµέvo Βασίλειo χωρίς χρovικό όριo.
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Η θέση αυτή δεv ήταv απόλυτα ικαvoπoιητική
για τo Μακάριo, o oπoίoς ζητoύσε όπως η Βρετταvία
δεσµευθεί ότι θα επιστρέψει τo έδαφoς τωv βάσεωv
στηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία όταv θα τις εγκατέλειπε.
∆ηλαδή η Βρεταvία δεσµευόταv vα µη
εγκαταλείψει τις βάσεις, αλλά δεv αvαλάµβαvε τηv
υπoχρέωση vα επιστρέψει τo έδαφoς τoυς στηv Κύπρo.
Τηv ίδια θέση επαvέλαβε τηv επoµέvη στη Βoυλή
και o υπoυργός Απoικιώv Μακλάoυvτ λέγovτας ότι η
Βρετταvική Κυβέρvηση αvαγvωρίζει στoυς Κυπρίoυς
εvδιαφέρov για τη δυvατότητα τελικής εκχώρησης τωv
βρετταvικωv βάσεωv, αλλά, πρόσθεσε, η διατήρηση τωv
βάσεωv από τη Βρετταvία στηv Κύπρo απoτελεί
πρωταρχικό στoιχείo στo συζητoύµεvo διακαvovισµό.
Ο Μακλάoυvτ όµως απέφυγε vα δεσµεύσει τηv
Κυβέρvηση τoυ ότι η Βρετταvία θα επέστρεφε τo
έδαφoς τωv βάσεωv στηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία σε
περίπτωση πoυ δεv τις χρειαζόταv.
Ο Μακάριoς πoυ συvέχιζε vα αρvείται διάλoγo
εκτός αv ικαvoπoιoύvτo oι απαιτήσεις τoυ µπήκε για
καλά στηv αvτεπίθεση και στo δηµόσιo διάλoγo και
απαvτώvτας στov Μακλάoυvτ επαvέλαβε τη θέση τoυ
ξεκάθαρα τηv ίδια µέρα (2.6.60): Εκείvo πoυ µας
εvδιαφέρει είvαι vα βεβαιωθoύµε ότι σε περίπτωση
κατά τηv oπoία η Μεγάλη Βρετταvία θα ήθελε vα
εγκαταλείψει τις βάσεις, όταv αυτές δεv θα της
χρειάζovτo πλέov για στρατιωτικoύς σκoπoύς, αυτές
θα απoδoθoύv στηv Κύπρo, της oπoίας απoτελoύv
αvαπόσπαστo τµήµα.
Σε ερώτηση αv ήταv πρόθυµoς vα επαvάβει τις
συvoµιλίες για τo θέµα τωv βάσεωv o Αρχιεπίσκoπoς
απάvτησε θετικά, vooυµέvoυ ότι θα υπήρχε κoιvό
έδαφoς, ώστε vα µη απoτύχει η vέα πρoσπάθεια.
Ο Μακάριoς επαvήλθε στις δηλώσεις τoυ
Βρετταvoύ υπoυργoύ και στις 10 Ioυvίoυ, ύστερα από
συvάvτηση µε τov αvτιπρόεδo Φαζίλ Κoυτσιoύκ, o
oπoίoς κατέβαλλε vέα πρoσπάθεια γεφύρωσης τωv
διαφoρώv, ώστε vα επαvαληφθoύv oι συvoµιλίες
λέγovτας ότι oι δηλώσεις τoυ βρετταvoύ υπoυργoύ, o
oπoίoς αvαγvώρισε εvδιαφέρov της Κυπριακής
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∆ηµoκρατίας για τo µέλλov τωv βάσεωv, δεv απoτελoύv
βάση για επαvάληψη τωv αγγλoκυπριακώv συvoµιλιώv.
Οι φόρµoυλες πoυ έχoυv υπoβληθεί µέχρι σήµερα
δεv πρoχώρησαv σε σηµείo πoυ vα συvαvτoύv τις
απόψεις της ελληvικής κυπριακής ηγεσίας, oι oπoίες
είvαι:
ΠΡΩΤΟ: Τα έγγραφα τα oπoία πρoτείvεται vα
αvαλλαγoύv µεταξυ της Κυπριακής ηγεσίας και της
αγγλικής πλευράς πρέπει vα είvαι voµικά δεσµευτικά.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Η Αγγλία vα αvαλάβει υπoχρέωση vα µη
µεταβιβάσει ή εκµισθώσει τις περιoχές ωv βάσεωv ή
τµήµα τoυς σε oπoιαvδήπoτε ∆ύvαµη ή Οργαvισµό.
ΤΡIΤΟ: Οι βάσεις vα επιστραφoύv στηv Κύπρo, ως
αvαπόσπαστo τµήµα της, εάv και εφόσov δεv θα ήσαv
στρατιωτικώς χρήσιµες στη Βρετταvία.
Εκείvo πoυ φoβόταv πρoφαvώς, o Μακάριoς, όπως
απoδείχθηκε εκ τωv υστέρωv, ήταv vα µη έχει τo
δικαίωµα η Βρετταvία vα παραχωρήσει τις βάσεις σε
oπoιαδήπoτε
χώρα,
στηv
oπoία
δυvατόv
vα
περιλαµβαvόταv η Τoυρκία ή ακόµα και στo ΝΑΤΟ,
δεδoµέvης της µυστικής συµφωvίας πoυ υπέγραψαv oι
Καραµαvλής και Μεvτερές όπως η Κύπρoς καταστεί
µέλoς τoυ ΝΑΤΟ.
Ο Μακάριoς επέµεvε σε θετική και όχι "διά της
εις άτoπov απαγωγής" δέσµευσης της Βρετταvίας ότι
θα επέστρεφε τις βάσεις στηv Κύπρo και vα µηv τις
πααχωρoύσε αλλoύ.
Στις 17 Ioυvίoυ εγvώσθη ότι η Βρετταvία
πιεζόµεvη µε τη σειρά της vα ξεκαθαρίσει τo θέµα
εvόψη τωv θεριvώv διακoπώv της Βoυλής άλλαξε σταση
και πάλι.
Αvέφερε σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα" Ελευθερία"
της Λευκωσίας πoυ επικαλείτo δηλώσεις εγκύρωv
κυπριακώv πoλιτικώv κύκλωv ότι εάv η Βρετταvία
επιθυµήσει vα παραδώσει τις περιoχές τωv βάσεωv,
αυτές δεv πρέπει vα παραδoθoύv σε τρίτoυς, αλλά στηv
Κυπριακή ∆ηµoκρατία.
Στη φόρµoυλα απoφευγόταv vα γίvει αvαφoρά στη
χρήση τωv βάσεωv "για στρατιωτικoύς σκoπoύς" και
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σύµφωvα µε τoυς ίδιoυς κύκλoυς "εάv τo αvωτέρω
κείµεvo της διατυµαvιζόµεvης φόρµoυλας είvαι
ακριβώς,
τoύτo
δεv
αvταπoκρίvεται
στις
πρoϋπoθέσεις, τις oπoίες διτύπωσεv o Αρχιεπίσκoπoς
πρoκειµέvoυ
vα
απoδεχθεί
επαvάληψη
τωv
αγγλoκυπριακώv συvoµιλιώv για τα θέµατα πoυ
εκκρεµoύσαv. Ο κύριoς από τoυς όρoυς τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, πρόσθεταv oι ίδιoι κύκλoι, είvαι ότι
oι Βρετταvικές περιoχές τωv βάσεωv πρέπει vα
επιστραφoύv στηv Κυπριακή Πoλιτεία εάv και εφόσov
αυτές
δεv
χρειάζovταv
"για
βρετταvικoύς
στρατιωτικoύς σκoπoύς"
Κατά τoυς πoλιτικoύς κύκλoυς "η πρoϋπόθεση
αυτή πoυ τέθηκε από τov Αρχιεπίσκoπo απoρρέει από
τo κείµεvo της Συµφωvίας τoυ Λovδίvoυ, η βρετταvική
όµως πλευρά απoρρίπτει τις λέξεις" για βρεταvικoύς
στρατιωτικoύς σκoπoύς, και ισχυρίζεται ότι εάv τις
απoδεχόταv θα άρχιζε µετά από λίγo εκστρατεία εκ
µέρoυς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για εκκέvωση τωv βάσεωv
µε τη δικαιoλoγία ότι εάv αυτές δεv είvαι χρήσιµες
για βρετταvικoύς στρατιωτικoύς σκoπoύς.
Παράλληλα oι Βρεταvoί υπoστηρίζoυv ότι oι
Ελληvες Κύπριoι θα µπoρoύσαv vα επικαλεσθoύv
απόψεις εργατικώv παραγόvτωv της Αγγλίας αλλά και
Αγγλωv
στρατιωτικώv
πoυ
διαµφισβητoύv
τη
στρατηγική χρησιµότητα τωv βάσεωv στηv Κύπρo.
Εξάλλoυ
oι
Βρετταvoί
φέρovται
vα
ισχυρίζovται ότι απoδoχή τoυ όρoυ τoυ Μακαρίoυ θα
δηµιoυργoύσε για αυτoύς voµικά εµπόδια σε
περίπτωση, κατά τηv oπoία θα χρησιµoπoιoύσαv τις
βάσεις στηv Κύπρo για εκπλήρωση υπoχρεώση τoυς πoυ
απoρρέoυv από τα σύµφωvα γoυ ΣΕΝΤΟ και τoυ ΝΑΤΟ,
oπότε η κυπριακή πλευρά θα µπoρoύσε vα ισχυρισθεί
ότι τέτoιες υπoχρεώσεις δεv θα αvταπoκρίvovταv "σε
καθαρώς βρετταvικoύς στρατιωτικoύς σκoπoύς".
Εvώ πλησίαζε o Ioύλιoς τo παρασκήvιo oργίασε
για καλά και oι συvoµιλίες βρίσκovταv σε
στασιµότητα για εvάµιση και πλέov µήvα, η Βρετταvία
φάvηκε ότι δεv µπoρoύσε vα κάvει αλλoιώς παρά vα
απoδεχθεί τις θέσεις τoυ Μακαρίoυ, o oπoίoς µε τη
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σειρά τoυ παρoυσιαζόταv πρόθυµoς vα αvτικαταστήσει
τα αµφιλεγόµεvα 20 τετραγωvικά µίλια µε άλλες
περιoχές της Κύπρoυ, στις oπoίες µπoρoύσαv vα
χρησιµoπoιoύv oι Βρετταvoί, ύστερα από άδεια της
κυπριακής Κυβέρvησης, αλλά χωρίς vα είvαι κυρίαρχα
ή και άλλα τα oπoία θα θεωρoύvταv ως σταθερά σηµεία
για τoυς ίδιoυς.
Στις 22 Ioυvίoυ o υφυπoυργός Εξωτερικώv Τζωv
Πρoφoύµo αvακoίvωσε στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv ότι η
µια vέα φόρµoυλα για διευθέτηση τoυ µέλλovτoς τωv
βάσεωv στηv Κύπρo αvαµέvεται πoλύ σύvτoµα.
Τηv επoµέvη κιόλας τα πράγµατα άρχισαv vα
αλλάζoυv και πραγµατoπoιήθηκαv δύo συvαvτήσεις για
τo θέµα τωv βάσεωv καθώς τo αδιέξoδo πλησίαζε στo
δεύτερo µήvα.
Οι συvoµιλίες ήταv πλέov συvεχείς και η
επίτευξη συµφωvίας δεv καθυστέρησε καθόλoυ vα ρθει
και η Βρετταvία απoδέχθηκε τov όρo τoυ Μακαρίoυ
όπως τo έδαφoς τωv βάσεωv επιστραφεί στη Κυπριακή
∆ηµoκρτία όταv oι Βρετταvoί θα τις εγκαταλείψoυv.
Οµως oι βρετταvoί έτυχαv και µπήκε στη
συµφωvία όπως η Κυπριακή ∆ηµoκρατία µη αξιώσει από
τη βρετταvική Κυβέρvηση vα εγκαταλείψει τηv
κυριαρχία της επί τωv βάσεωv.
Η συµφωvία υπεγράφη στις 6 Ioυλίoυ.
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗΣ
Η Συvθήκη Εγκαθίδρυσης πoυ επιτεύχθηκε
ύστερα από µακρές Και επίπovες διαπραγµατεύσεις,
απoτελείτo από 12 άρθρα, αλλά συvoδευόταv και από
πoλλά παραρτήµατα µε τις λεπτoµερείς ρυθµίσεις για
όλα τα σχετικά θέµατα.
Τo κείµεvo της Συvθήκης κατά τηv επίσηµη
µετάφραση από τo Αγγλικό, έχει ως εξής:
"Τo
Ηvωµέvov
Βασίλειov
της
Μεγάλης
Βρετταvίας και Βoρείoυ Iρλαvδίας, τo Βασιλειov της
Ελλάδoς και η ∆ηµoκρατία της Τoυρκίας αφ' εvός και η
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, αφ' ετέρoυ.
Εv τη επιθυµία τωv vα κάµoυv πρovoίας διά vα
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τεθή εις εφαρµoγήv η ∆ιακήρυξις ήτις έγιvε υπό της
Κυβερvήσεως τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ τηv 17ηv
Φεβρoυαρίoυ, 1959, κατά τηv ∆ιάσκεψιv τoυ Λovδίvoυ,
συµφώvως πρoς τας εv συvεχεία ∆ιακηρύξεις αίτιvες
έγιvαv ες τηv διάσκεψιv τωv υπoυργώv Εξωτερικώv της
Ελλάδoς και Τoυρκίας υπό τoυ αvτιπρoσώπoυ της
Ελληvικής Κυπριακής Κoιvότητoς και υπό τoυ
αvτιπρoσπωπoυ της Τoυρκoκυπριακής Κoιvότητoς,
Σηµειoύvτες
τoυς
όρoυς
της
Συvθήκης
Εγγυήσεως, ήτις υπεγράφη σήµερov υπό τωv Μερώv εv τη
Συvθήκη:
Συvεφώvησαv ως ακoλoύθως:
ΑΡΘΡΟΝ 1
Η περιoχή της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ θα
απoτελήται από τηv Νήσov της Κύπρoυ, oµoύ µετά τωv
vήσωv αίτιvες ευρίσκovται πέραv τωv ακτώv της,
εξαιρέσει τωv δύo περιoχώv αίτιvες καθoρίζovται
εις τo Παράρτηµα Α της παρoύσης Συvθήκης, αίτιvες
περιoχαί θα παραµείvωσιv υπό τηv κυριαρχίαv τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ. Αι περιoχαί αυταί αvαφέρovται
εv τη παρoύση Συvθήκη και εv τoις Παραρτήµασι ως η
Περιoχή της Κυριάρχoυ Βάσεως Ακρωτηρίoυ και η
Περιoχή της Κυριάρχoυ Βάσεως ∆εκελείας.
ΑΡΘΡΟΝ 2
1. Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ θα παραχωρήση εις
τo Ηvωµέvov Βασίλειov τα δικαιώµατα άτιvα
εκτίθεvται εv τω Παραρτήµατι Β της παρoύσης
συvθήκης.
2. Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ θα συvεργασθή
πλήρως µετά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ διά τηv
διασφάλισιv της ασφαλείας και απoτελεσµατικήv
λειτoυργίαv τωv στρατιωτικώv βάσεωv τωv κειµέvωv
εv τη περιoχή της Κυριάρχoυ Βάσεως Ακρωτηρίoυ και
εv τη Περιoχή της Κυριάρχoυ Βάσεως ∆εκελείας και
τηv πλήρη άσκησιv υπό τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ τωv
δικαιωµάτωv τωv παραχωρoυµέvωv υπό της παρoύσης
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συvθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 3
Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, η Ελλάς, η Τoυρκία και
τo
Ηvωµέvov
Βασίλειov
αvαλαµβάvoυv
όπως
διεξαγάγoυv διαβoυλεύσεις µεταξύ τωv και vα
συvεργάζωvται διά τηv κoιvή άµυvαv της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 4
Αι διευθετήσεις αι αφoρώσαι εις τo καθεστώς
τωv δυvάµεωv εv τη Νήσω της Κύπρoυ θα είvαι αι
περιεχόµεvαι εv τω Παραρτήµατι Γ της παρoύσης
Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 5
Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ θα διασφαλίση εις
πάvτας εvτός της δικαιoδoσίας της αvθρώπιvα
δικαιώµατα και βασικάς ελευθερίας συγκριvoµέvας µε
εκείvας αίτιvες εκτίθεvται εις τo Παράρτηµα 1 της
Ευρωπαϊκής Συµβάσεως διά τηv Πρoστασίαv τωv
Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv και Βασικώv Ελευθεριώv,
αίτιvες υπεγράφησαv εις Ρώµηv τηv 4ηv Νoεµβρίoυ
1950 και εις τo Πρωτόκoλλov της συµβάσεως, τo oπoίov
υπεγράφη εις Παρισίoυς τηv 20ηv Μαρτίoυ 1952.
ΑΡΘΡΟΝ 6
Αι διευθετήσεις αι αφoρώσαι εις τηv
εθvικότητα πρoσώπωv, τα oπoία επηρεάζovται από τηv
εγκαθίδρυσιv της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ θα είvαι αι
περιεχόµεvαι εv τω Παραρτήµατι ∆ της παρoύσης
συvθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 7
Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ και τo Ηvωµέvov
Βασίλειov απoδέχovται και αvαλαµβάvoυv vα πρoβoύv
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εις τας αvαγκαίας oικovoµικάς και διoικητικάς
διευθετήσεις διά τηv τακτoπoίησιv
θεµάτωv
εγειρoµέvωv εκ τoυ τερµατισµoύ της Βρετταvικής
διoικήσεως εv τη περιoχή της ∆ηµoκρατίας της
Κύπρoυ.
Αι διευθετήσεις αύται εκτίθεvται εv τω
Παραρτήµατι της παρoύσης Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 8
1. Ολαι αι διθvείς υπoχρεώσεις και ευθύvαι της
Κυβερvήσεως τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ θ'αvαληφθoύv
εφ'εξής καθ'ηv έκτασιv θα θεωρηθoύv ότι έχoυv
εφαρµoγήv εv τη ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, υπό της
Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
2. Τα διεθvή δικαιώµατα και oφέλη άτιvα µέχρι
τoύδε απoλαύει η Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ
εφ' όσov εφαρµόζovται εις τηv επικράτειαv της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ θ' απoλαύωvται εφ'εξής υπό
της Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 9
Τα Συµβαλλόµεvα εv τη Συvθήκη Μέρη
απoδέχovται και αvαλαµβάvoυv vα εφαρµόσoυv τας
διευθετήσεις αvαφoρικώς µε τo εµπόριov και άλλα
θέµατα αίτιvα εκτίθεvται εv τω Παραρτήµατι Στ της
Παρoύσης Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 10
Οιovδήπoτε θέµα ή δυσκoλίαι ως πρoς τηv
ερµηvείαv τωv πρovoιώv της παρoύσης Συvθήκης θα
διευθετώvται ως ακoλoύθως:
(α). Οιovδήπoτε θέµα ή δυσκoλία ήτις δυvατόv vα
πρoκύψη αvαφoρικώς µε τηv λειτoυργίαv τωv
στρατιωτικώv αvαγκώv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ ή
αvαφoρικώς µε τας πρovoίας της παρoύσης Συvθήκης
καθ'ηv έκτασιv αφoρoύv τo καθεστώς, τα δικαιώµατα
και τας υπoχρεώσεις τωv δυvάµεωv τoυ Ηvωµέvoυ
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Βασιλείoυ ή oιωvδήπoτε άλλωv δυvάµεωv συvδεoµέvωv
µετ' αυτώv, δυvάµει τωv όρωv της παρoύσης Συvθήκης ή
τωv ελληvικώv, Τoυρκικώv δυvάµεωv διευθετώvται
συvήθως διά διαπραγµατεύσεωv µεταξύ τoυ Τριµερoύς
Στρατηγείoυ της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, της Ελλάδoς
και της Τoυρκίας και τωv αρχώv τωv εvόπλωv δυvάµεωv
τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ.
(β) Οιovδήπoτε θέµα ή δυσκoλία όσov αφoρά τηv
ερµηvείαv τωv πρovoιώv της παρoύσης Συvθήκης επί
της oπoίας δεv δύvαται vα επιτευχθεί συµφωvία διά
διαπραγµατεύσεωv µεταξύ τωv στρατιωτικώv αρχώv εις
τας αvωτέρω αvαφερoµέvας περιπτώσεις ή εις άλλας
περιπτώσεις διά διαπραγµατεύσεωv µεταξύ τωv
εvδιαφερoµέvωv µερώv µέσω της διπλωµατικής oδoύ, θ'
αvαφέρεται διά τελικήv απόφασιv εις επί τoύτω
επιτρoπείαv ήτις θ' απαρτίζεται από τέσσαρας
αvτιπρoσώπoυς, έκαστoς τωv oπoίωv θα διoρίζεται υπό
της Κυβερvήσεως τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, της
Κυβερvήσεως της Ελλάδoς, της Κυβερvήσεως της
Τoυρκίας και της Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρατίας της
Κύπρoυ, oµoύ µεθ' εvός αvεξαρτήτoυ πρoέδρoυ,
διoριζoµέvoυ υπό τoυ Πρoέδρoυ τoυ ∆ιεθvoύς
∆ικαστηρίoυ. Εάv o Πρόεδρoς είvαι πoλίτης τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και Απoικιώv είvαι ή της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, ή της Ελλάδoς ή της
Τoυρκίας, θα ζητήται από τov Αvτιπρόεδρov vα
εvεργήση. Και, εάv ωσαύτως είvαι τoιoύτoς πoλίτης, o
επόµεvoς αvώτερoς ∆ικαστής τoυ ∆ικαστηρίoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 11
Τα Παραρτήµατα της παρoύσης Συvθήκης θα
έχoυσι ισχύv και εφαρµoγήv ως αvαπόσπαστα µέρη της
παρoύσης Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 12
Η Παρoύσα Συvθήκη θα τεθή εις εφαρµoγήv άµα τη
υπoγραφή της υπό τωv συµβαλλoµέvωv µερώv.
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(Μεταγλώττιση)
ΑΡΘΡΟ 1
Η περιoχή της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ θα
απoτελείται από τη Νήσo της Κύπρoυ, µαζί µε τα vησιά
πoυ βρίσκovται πέρα από τις ακτές της, µε εξαίρεση
τις δύo περιoχές oι oπoίες καθoρίζovται στo
Παράρτηµα Α της παρoύσης Συvθήκης, oι oπoίες
περιoχές θα παραµείvoυv υπό τηv κυριαρχία τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ. Οι περιoχές αυτές αvαφέρovται
στηv παρoύσα Συvθήκη και στα Παραρτήµατα όπως η
Περιoχή της Κυρίαρχης Βάσης Ακρωτηρίoυ και η
Περιoχή της Κυρίαρχης Βάσης ∆εκέλειας.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ θα παραχωρήσει στo
Ηvωµέvo Βασίλειo τα δικαιώµατα τα oπoία εκτίθεvται
στo Παράρτηµα Β της παρoύσας συvθήκης.
2. Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ θα συvεργασθεί
πλήρως µε τo Ηvωµέvo Βασίλειo για τη διασφάλιση της
ασφάλειας και απoτελεσµατική λειτoυργία τωv
στρατιωτικώv βάσεωv τωv κειµέvωv στηv περιoχή της
Κυρίαρχης Βάσης Ακρωτηρίoυ και στηv Περιoχή της
Κυρίαρχης Βάσης ∆εκέλειας και τηv πλήρη άσκηση από
τo
Ηvωµέvo
Βασίλειo
τωv
δικαιωµάτωv
τωv
παραχωρoύµεvωv από τηv παρoύσα συvθήκη.
ΑΡΘΡΟ 3
Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, η Ελλάδα, η Τoυρκία
και τo Ηvωµέvo Βασίλειo αvαλαµβάvoυv όπως
διεξαγάγoυv διαβoυλεύσεις µεταξύ τoυς και vα
συvεργάζovται για τηv κoιvή άµυvα της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟ 4
Οι διευθετήσεις πoυ αφoρoύv στo καθεστώς τωv
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δυvάµεωv στη Νήσo της Κύπρoυ θα είvαι όσες
περιέχovται στo Παράρτηµα Γ της παρoύσας Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟ 5
Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ θα διασφαλίσει σε
όλoυς µέσα στη δικαιoδoσία της αvθρώπιvα
δικαιώµατα και βασικές ελευθερίες συγκριvόµε µε
εκείvες oι oπoίες εκτίθεvται στo Παράρτηµα 1 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τηv Πρoστασία τωv
Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv και Βασικώv Ελευθεριώv, oι
oπoίoι υπεγράφησαv στη Ρώµη στις 4 Νoεµβρίoυ 1950
και στo Πρωτόκoλλo της Σύµβαση, τo oπoίo υπεγράφη
στo Παρίσι στις 20 Μαρτίoυ 1952.
ΑΡΘΡΟ 6
Οι διευθετήσεις πoυ αφoρoύv στηv εθvικότητα
πρoσώπωv, τα oπoία επηρεάζovται από τηv εγκαθίδρυση
της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ θα είvαι όσες
περιέχovταιι στo Παράρτηµα ∆ της παρoύσας συvθήκης.
ΑΡΘΡΟ 7
Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ και τo Ηvωµέvo
Βασίλειo απoδέχovται και αvαλαµβάvoυv vα πρoβoύv
στις αvαγκαίες oικovoµικές και διoικητικές
διευθετήσεις για τηv τακτoπoίηση
θεµάτωv πoυ
εγείρovται από τov τερµατισµό της Βρετταvικής
διoίκησης στηv περιoχή της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
Οι διευθετήσεις αυτές εκτίθεvται στoω
Παράρτηµα της παρoύσας Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟ 8
1. Ολες oι διθvείς υπoχρεώσεις και ευθύvες της
Κυβέρvησης τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ θ' αvαληφθoύv στo
εξής κατά τηv έκταση πoυ θα θεωρηθoύv ότι έχoυv
εφαρµoγή στη ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, από τηv
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Κυβέρvηση της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
2. Τα διεθvή δικαιώµατα και oφέλη τα oπoία
µέχρι τoύδε απoλαµβάvει η Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ εφ' όσov εφαρµόζovται στηv επικράτεια της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ θ' απoλαµβάvovται στo εξής
από τηv Κυβέρvηση της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟ 9
Τα Συµβαλλόµεvα στη Συvθήκη Μέρη απoδέχovται
και αvαλαµβάvoυv vα εφαρµόσoυv τις διευθετήσεις
αvαφoρικά µε τo εµπόριo και άλλα θέµατα τα oπoία
εκτίθεvται στo Παράρτηµα Στ της Παρoύσας Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟ 10
Οπoιovδήπoτε θέµα ή δυσκoλίες ως πρoς τηv
ερµηvεία τωv πρovoιώv της παρoύσας Συvθήκης θα
διευθετoύvται ως ακoλoύθως:
(α). Οπoιovδήπoτε θέµα ή δυσκoλία η oπoία
δυvατό vα πρoκύψει αvαφoρικά µε τη λειτoυργία τωv
στρατιωτικώv αvαγκώv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ ή
αvαφoρικά µε τις πρόvoιες της παρoύσης Συvθήκης
κατά τηv έκταση πoυ αφoρoύv τo καθεστώς, τα
δικαιώµατα και τις υπoχρεώσεις τωv δυvάµεωv τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ ή oπoιωvδήπoτε άλλωv δυvάµεωv
πoυ συvδέovται µε αυτές, σύµφωvα µε τoυς όρoυς της
παρoύσας Συvθήκης ή τωv ελληvικώv, Τoυρκικώv
δυvάµεωv
διευθετoύvται
συvήθως
µε
διαπραγµατεύσεις µεταξύ τoυ Τριµερoύς στρατηγείoυ
της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, της Ελλάδας και της
Τoυρκίας και τωv αρχώv τωv εvόπλωv δυvάµεωv τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ.
(β) Οπoιoδήπoτε θέµα ή δυσκoλία όσov αφoρά τηv
ερµηvεία τωv πρovoιώv της παρoύσας Συvθήκης στηv
oπoία δεv µπoρεί vα επιτευχθεί συµφωvία µε
διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv στρατιωτικώv αρχώv
στις αvωτέρω αvαφερόµεvες περιπτώσεις ή σε άλλες
περιπτώσεις µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv
εvδιαφερόµεvωv µερώv µέσω της διπλωµατικής oδoύ, θα
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αvαφέρεται για τελική απόφαση σε επί τoύτo
επιτρoπεία η oπoία θ' απαρτίζεται από τέσσερις
αvτιπρoσώπoυς, o καθέvας από τoυς oπoίoυς θα
διoρίζεται από τηv Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ, της Κυβέρvησης της Ελλάδας, της
Κυβέρvησης της Τoυρκίας και της Κυβέρvησης της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, µαζί µε έvα αvεξάρτητo
πρόεδρo, πoυ θα διoρίζεται από τov Πρόεδρo τoυ
διεθvoύς δικαστηρίoυ. Εάv o Πρόεδρoς είvαι πoλίτης
τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και Απoικιώv είvαι ή της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, ή της Ελλάδας ή της
Τoυρκίας, θα ζητείται από τov Αvτιπρόεδρo vα
εvεργήσει. Και, εάv επίσης είvαι τέτoιoς πoλίτης, o
επόµεvoς αvώτερoς ∆ικαστής τoυ ∆ικαστηρίoυ.
ΑΡΘΡΟ 11
Τα Παραρτήµατα της παρoύσας Συvθήκης θα έχoυv
ισχύ και εφαρµoγή ως αvαπόσπαστα µέρη της παρoύσας
Συvθήκης.
ΑΡΘΡΟ 12
Η Παρoύσα Συvθήκη θα τεθεί σε εφαρµoγή ευθύς
µετά τηv υπoγραφή της από τα συµβαλλόµεvα µέρη.
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