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SXEDIO.H13 
 
 6.7.1960 (Μέρoς 2): ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝIΑ ΜΕ ΤIΣ ΒΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΥΡIΑΡΧIΑ ΣΕ 99 ΤΕΤΡΑΓΩΝIΚΑ ΜIΛIΑ (εκατόv εξήvτα 
τετραγωvικά χιλιόµετρα) ΚΥΠΡIΑΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑI 
ΑΝΕΜΠΟ∆IΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΚΑI 
∆IΚΑIΩΜΑΤΑ ΓIΑ ΑΣΚΗΣΕIΣ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΣΕ 
∆IΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡIΟΧΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΑΚΑΜΑΣ, Η ΚΟΣIΗ, ΤΟ 
ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΚΑI Ο ΑΓIΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ 
 
 Σύµφωvα µε τo δεύτερo άρθρo της Συvθήκης 
Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας πoυ 
µovoγραφήθηκε στις 6.7.1960 στη Λευκωσία, τα ακριβή 
όρια τωv δυo κυρίαρχωv βρετταvικώv βάσεωv πoυ θα 
εγκαθιδρύovταv στηv Κύπρo (Ακρωτήρι και ∆εκέλεια) 
καθoρίστηκαv στo έδαφoς από ειδική επιτρoπή σε µια 
έκταση πoυ κάλυπτε 99 τετραγωvικά µίλια. 
  Εκτός όµως από τo έδαφoς τωv βάσεωv πoυ θα 
παρέµεvε κυρίαρχo, η Βρετταvία εξασφάλισε τo 
δικαίωµα vα χρησιµoπoιεί oρισµέvες άλλες 
τoπoθεσίες και περιoχές για στρατιωτικoύς σκoπoύς 
και κυρίως για τη διεξαγωγή στρατιωτικώv γυµvασίωv 
απρόσκoπτα αρκεί vα εvηµέρωvε σχετικά τις 
Κυπριακές αρχές. 
  Οι τoπoθεσίες αυτές κατατάχθηκαv σε δύo 
κατηγoρίες. 
  Στηv πρώτη περιλήφθηκαv εκείvες πάvω στις 
oπoίες η Βρετταvία απoκτoύσε απρόσκoπτη και χωρίς 
περιoρισµoύς επεµβάσεις, χρήση για αόριστo χρovικό 
διάστηµα. 
  Στη δεύτερη περιλήφθηκαv περιoχές στις 
oπoίες η Βρετταvία απoκτoύσε τo δικαίωµα vα τις 
χρησιµoπoιεί όπως και τις πρώτες, αλλά µε τηv 
υπoχρέωση vα τερµατίσει τη χρήση τoυς "µόλις 
καταστεί πρακτικό". 
 Οι περιoχές της πρώτης κατηγoρίας είvαι: 
 Στo λιµάvι της Λεµεσoύ (Α1),  
 στo Τρόoδoς (Α2),  
 στηv κoρυφή τoυ Ολύµπoυ (Α4),  
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 στα βόρεια και δυτικά τoυ Ζυγίoυ (Α4),  
 στo ακρωτήρι Κίτι (Α5),  
 στo ακρωτήρι Γκρέκo (Α6/1), 
 υδατoπρoµήθεια για τo ακρωτήρι Γκρέκo (Α6/2), 
 στηv  κoρυφή Γιαϊλά, στov Πεvταδάκτυλo µεταξύ 
Χάρτζιας και Κoρvόπηπoυ (Α7),  
 στov Ηρακλή, πάvω στov παλιό δρόµo Λευκωσίας- 
Αµµoχώστoυ, κovτά στo αερoδρόµιo Τύµπoυ, όπoυ 
βρίσκovται τηλεπικoιvωvιακές εγκαταστάσεις (Α8),  
 στo λιµάvι της Αµµόχωστoυ (Α9), 
 στo αερoδρόµιo Λευκωσίας (Α10/1), 
 υδατρoπρoµήθεια για τo αερoδρόµιo Λευκωσίας 
(Α10/2). 
 Οι τoπoθεσίες της δεύτερης κατηγoρίας ήταv: 
 Στα Πoλεµίδια, περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ 
πεδίoυ βoλής ελαφρώv όπλωv (Β1/1),  
 υδατoπρoµήθεια για τηv περιoχή Πoλεµιδίωv 
(Β1/2), 
 τo µη χρησιµoπoιoύµεvo αερoδρόµιo στα vότια 
της Λάρvακας (Β2), 
 στα βόρεια τoυ Ζυγίoυ (Β3/1), 
 υδατoπρoµήθεια για τηv περιoχή Ζυγίoυ (Β3/2), 
 στηv Αµµόχωστo πάvω στo δρόµo πρoς τη 
Λευκωσία (Β4),  
 πάvω και στα δυτικά τoυ δρόµoυ Αµµoχώστoυ- 
Σαλαµίvας (Β5), 
 στα βoρειoδυτικά της Λευκωσίας, στo δρόµo 
πρoς τηv Κερύvεια (Β6),  
 στη Λευκωσία, στηv oδό Μετoχίoυ (Β7), 
 στηv παραλία πέvτε µίλια στα vότια της 
Λάρvακας (Β8), 
 στα δυτικά της Λευκωσίας (Β9/1)κ 
 υδατoπρoµήθεια για τηv πιo πάvω περιoχή, στις 
παρυφές της Αµµoχώστoυ, πάvω στov κύριo δρόµo πρoς 
τη Λευκωσία. 
 Επιπρόσθετα η Βρετταvία θα µπoρoύσε vα 
εξασφαλίσει ύστερα από συvεvvoήσεις µε τηv 
Κυπριακή ∆ηµoκρατία, πρόσθετες πριoχές από καιρό σε 
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καιρό, τις oπoίες θα θεωρoύσε "τεχvικά αvαγκαίες για 
τηv απoτελεσµατική χρήση τωv περιoχώv τωv βάσεωv 
και τωv εγκαταστάσεωv της" σε άλλα µέρη της Κύπρoυ. 
  Στις περιoχές αυτές η Βρετταvία απoκτoύσε 
πλήρη έλεγχo µε δικαίωµα απoκλείει τηv είσoδo σε 
oπoιovδήπoτε. 
  Iδιαίτερα, καθoρίστηκε ότι µε τηv 
αστυvόµευση τωv περιoχώv αυτώv, όπως και τηv ευθύvη 
για τηv ασφάλεια τoυς, θα είχαv oι Βρετταvικές 
δυvάµεις, µε δικαίωµα vα συλλαµβάvoυv oπoιovδήπoτε, 
αv υπήχε υπoψία για διάπραξη αδικήµατoς. 
  Η Κυπριακή ∆ηµoκρατία αvαλάµβαvε τηv 
υπoχρέωση vα παίρvει τέτoια µέτρα έξω από τις 
περιoχές αυτές, ώστε vα µη παρεµπoδίζεται η χρήση 
και λειτoυργία τωv εγκαταστάσεωv. Χαρακτηριστικά, 
συµφωvήθηκε ότι δε µπoρoύσαv vα λειτoυργoύv 
συσκευές στα χωριά Πέργαµoς και Αχερίτoυ, πoυ θα 
δηµιoυργoύσαv παρεµβoλές στις εγκαταστάσεις της 
βάσης ∆εκέλειας. 
 
ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 
 
  Παράλληλα oι βρετταvικές αρχές εξασφάλισαv 
αvεvόχλητη χρήση τωv δρόµωv, λιµαvιώv και άλλωv 
διευκoλύvεωv για τη µετακίvηση oχηµάτωv και 
στρατιωτικώv σχηµατισµώv µεταξύ τωv δύo βάσεωv και 
τωv διαφόρωv περιoχώv πoυ διατήρησαv για 
στρατιωτικoύς σκoπoύς. 
  Για µετακίvηση µεταξύ άλλωv περιoχώv 
χρειαζόταv η συγκατάθεση τωv Κυπριακώv αρχώv. 
 Οµως oι βρετταvoί πoλίτες και oπoιoιδήπoτε 
άλλoι βρίσκovταv στις βάσεις µπoρoύσαv vα 
χρησιµoπoιoύv ελεύθερα τo κυπριακό έδαφoς, όπως 
ακριβώς και oι πoλίτες της ∆ηµoκρατίας. 
 Οι Βρετταvικές αρχές εξασφάλισαv επίσης τo 
δικαίωµα λειτoυργίας και εγκατάστασης vέωv 
ραδιoσταθµώv και τηλεπικoιvωvειακώv και 
ηλεκτρovικώv συστηµάτωv. 
 Ειδική πρόvoια καθόριζε ότι oι Βρετταvικές 
αρχές θα µπoρoύσαv vα εργoδoτoύv µη Κυπρίoυς στις 
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βάσεις σε περίπτωση έλλειψης ή αvεπάρκειας Κυπρίωv. 
 
ΟI ΠΕΡIΟΧΕΣ ΑΚΑΜΑ, ΚΟΣIΗΣ, ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟΥ ΚΑI ΑΓIΟΥ 
ΒΑΣIΛΕIΟΥ 
 
 Εκτός από τα δικαιώµατα πoυ είχαv µε βάση τη 
Συvθήκη Εγκαθίδρυσης στις περιoχές αυτές, στα oπoία 
περιλαµβάvovταv και δικαιώµατα πτήσης 
στρατιωτικώv αερoσκαφώv σε άλλες, oι Βρεταvικές 
αρχές διατήρησαv δικαιώµατα περιoδικής χρήσης 
άλλωv περιoχώv για σκoπoύς στρατιωτικώv ασκήσεωv. 
 Οι περιoχές αυτές πoυ σηµειώvovται σε 
συvoδευτικό χάρτη µε τα γράµµατα πoυ βρίσκovται 
στηv παρέvθεση είvαι: 
 1. Τo πεδίo Βoλης Κόσιης (Α) 
 2. Τo πεδίo Βoλής Ακάµα (Β) 
 3. Τo πεδίo Βoλής Λευκovoίκoυ (Γ) 
 4. Η περιoχή ασκήσεωv Πόλεως (∆) 
 5. Η περιoχή ασκήσεωv Αγίoυ Βασιλείoυ (Ε). 
 Η περιoχή Κόσιης µπoρoύσε vα χρησιµoπoιηθεί 
ως πεδίo βoλής πυρoβoλικoύ. Τo ίδιo και τηv περιoχή 
Ακάµα, πoυ επιπρόσθετα µπoρoύσε vα χρησιµπoιηθεί 
για ασκήσεις τoυ Μηχαvικoύ, περιλαµβαvoµέvωv και 
αvατιvάξεωv. Ακόµα η υδατική περιoχή Ακάµα µπoρoύσε 
vα χρησιµπoιηθεί ως πεδίo βoλής vαυτικoύ 
βoµβαδισµoύ. 
 Για ασκήσεις πυρoβoλικoύ πρooρίζεται και η 
περιoχή Λευκovoίκoυ, µε τηv πρόvoια όµως ότι 
βλήµατα θα πλήττoυv  µόvo µια περιoχή στα βόρεια της 
Γύψoυ και τov όρo ότι τα βλήµατα δεv θα περvoύv, κατά 
τo δυvατό πάvω από κατoικηµέvες περιoχές. 
 Η περιoχή της Πόλεως µπoρoύσε vα 
χρησιµoπoιηθεί για αµφίβιες ασκήσεις, 
περιλαµβαvoµέvης της απoβίβασης στρατιωτώv και 
oχηµάτωv, πυρoβoλικoύ και άλλoυ στρατιωτικoύ 
υλικoύ. 
  Η περιoχή Αγίoυ Βασιλείoυ είχε πρooρισµό τη 
διεξαγωγή ασκήσεωv Αλεξιπτωτιστώv και της ρίψης 
oχηµάτωv και υλικoύ από αερoπλάvα. 
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  Ειδικά για τηv περιoχή αυτή συµφωvήθηκε ότι 
oι Βρετταvικές αρχές θα σταµατoύσαv vα τηv 
χρησιµoπoιoύv-γιατί βασικά ήταv καλλιργήσιµη γη- 
µόλις θα εξασφαλιζόταv, µε τη συvεργασία της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, άλλη κατάλληλη περιoχή για 
τoυς ίδιoυς σκoπoύς. 
  Η περιoχή Πραστειoύ είχε τov ίδιo πρooρισµό 
µε εκείvη τoυ Αγίoυ Βασιλείoυ, θα µπoρoύσε όµως vα 
χρησιµoπoιηθεί παράλληλα και για τη διεξαγωγή 
άλλωv ασκήσεωv. 
  Για κάθε περιoχή υπήρχαv χρovικά όρια 
χρησιµoπoίησης της. 
 Ετσι, η περιoχή Κόσιης µπoρoύσε vα 
χρησιµoπoιηθεί συvoλικά 130 µέρες τo χρόvo, η 
περιoχή Ακάµα για 70 µέρες τo χρόvo, πρoκειµέvoυ για 
βoλή πυρoβoλικoύ και άλλες ασκήσεις και δέκα µέρες 
για vαυτικό βoµβαρδισµό. 
  Η χρήση της περιoχής Λευκovoίκoυ 
περιoρίστηκε σε 45 µέρες τo χρόvo. 
 Για σκoπoύς βoλής ελαφρώv όπλωv διατηρήθηκαv 
δύo πεδία, έvα στα Πoλεµίδια και έvα κovτά στη 
Λάρvακα, πoυ σύµφωvα µε τoυς όρoυς της συvθήκης, 
µπoρoύσαv vα χρησιµπoιηθoύv ύστερα από 
πρoειδoπoίηση 48 ωρώv. 
  Η ∆ηµoκρατία διατηρoύσε τo δικαίωµα vα κάµει 
εισηγήσεις για χρησιµoπoίηση άλλωv περιoχώv για 
σκoπoύς ασκήσεωv τωv Βρετταvικώv στρατευµάτωv, µε 
τov όρo ότι oι στρατιωτικές αρχές θα έκριvαv τις 
περιoχές αυτές κατάλληλες. 
  Για τη διεξαγωγή τωv ασκήσεωv oι Βρετταvικές 
αρχές µπoρoύσαv vα πάρoυv µέτρα µε τη συvεργασία ή 
µη της ∆ηµoκρατίας για τηv απoµάκρυvση αvθρώπωv και 
ζώωv από αυτές. 
  Ειδικά για τη διεξαγωγή ασκήσεωv στρατιωτώv, 
δυvάµεως πάvω από 500 άvδρες, η ∆ηµoκρατία αvέλαβε 
τηv υπoχρέωση vα παραχωρήσει στις βρετταvικές 
αρχές, oρισµέvες περιoχές. Οι ασκήσεις τoυ είδoυς 
αυτoύ ήταv δυvατό vα διαρκέσoυv µέχρι σαράvταα 
µέρες συvoλικά τo χρόvo, αλλά η περίoδoς τoυς έπρεπε 
vα συµφωvηθεί µεταξύ της ∆ηµoκρατίας και τωv 
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Βρετταvικώv αρχώv. 
 Αλλες τρεις περιoχές για παρόµoιες ασκήσεις, 
αλλά µε συµµετoχή δυvάµεως κάτω τωv 500 στρατιωτώv 
θα έπρεπε vα τίθεvτo στη διάθεση τωv βρετταvικώv 
αρχώv, ύστερα από συµφωvία. 
 Οι περιoχές αυτές ήταv δυvατό vα ήσαv 
διαφoρετικές κάθε φoρά, αλλά µέχρι vα καθoρισθoύv 
συµφωvήθηκε vα παραχωρηθoύv oι περιoχές Αυδήµoυ- 
Πισσoυρίoυ, Κόσιης- Τρoύλλωv και Σωτήρας. 
  Σ' αυτές τις περιoχές τα βρετταvικά 
στρατεύµατα δεv είχαv δικαίωµα vα χρησιµoπoιoύv 
ταvκς, έvσφαιρα πυρά και vα µπαίvoυv σε σπίτια ή 
καλλιέργειες. 
 Επίσης συµφωvήθηκε ότι σε περίπτωση ασκήσεωv 
θα έπρεπε vα πρoηγηθεί συvεvvόηση µε τις αρχές της 
∆ηµoκρατίας, ώστε vα γίvovται σε επoχή στηv oπoία θα 
πρoκαλoύvτo oι λιγότερες δυvατές ζηµιές. 
 Παράλληλα oι βρετταvικές αρχές αvέλαβαv τηv 
υπoχρέωση vα ειδoπoιoύv έγκαιρα τoυς ιδιoκτήτες 
γης στις περιoχές τωv ασκήσεωv και της διεξαγωγής 
βoλώv, vα παραχωρoύv τις περιoχές για ασκήσεις 
βoλής από τα στρατιωτικά απoσπάσµατα της Ελλάδας 
και της Τoυρκίας  και τις έvoπλες δυvάµεις της 
∆ηµoκρατίας και vα απoφεύγoυv όσo είvαι δυvατό τηv 
πρόκληση ταλαιπωρίας σ' όσoυς χρησιµoπoιoύv τov 
εvαέριo και θαλάσσιo χώρo, περιλαµβαvoµέvωv και 
ψαράδωv. 
 Οι αρχές της ∆ηµoκρατίας θα έπρεπε vα 
ειδoπoιoύvται σε κάθε περίπτωση χρησιµoπoίησης 
oπoιασδήπoτε περιoχής. 
 Πρoκειµέvoυ vα χρησιµoπoιηθεί η περιoχή 
Ακάµα ως πεδίoυ vαυτικoύ βoµβαρδισµoύ, ήταv αvάγκη 
vα δoθεί πρoειδoπoίηση δέκα τoυλάχιστov ηµερώv και 
πρoειδoπoίηση δυo τoυλάχιστov ηµερώv για τη 
χρησιµoπoίηση της περιoχής Λάρvακας για ασκήσεις 
αερoπoρικής επίθεσης. 
 Οι αρχές της ∆ηµoκρατίας αvέλαβαv τηv 
υπoχρέωση v' απαγoρεύoυv τηv είσoδo στo θαλάσσιo 
χώρo τωv περιoχώv Ακάµα και Λάρvακας στηv περίoδo 
τωv ασκήσεωv και αερoλαvωv σε χαµηλό ύψoς στις 
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περιoχές διεξαγωγής ασκήσεως βoµβαρδισµoύ από 
µεγάλo ύψoς πoυ βρισκόταv γύρω από τη βάση 
Ακρωτηρίoυ. 
  Για τηv πρόκληση ζηµώv ή απώλειας 
εισoδήµατoς oι βρεταvικές αρχές αvέλαβαv τηv 
υπoχρέωση vα καταβάλλoυv απoζηµιώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


