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SXEDIO.H17 
 
 16.7.1960 (Μέρoς 6): ∆IΕΥΘΕΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟIΚΟΥΣ ΤΩΝ ΧΩΡIΩΝ ΟΡΜΗ∆ΕIΑΣ ΚΑI ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΚΑI 
ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡIΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΣΤΗ 
∆ΕΚΕΛΕIΑ 
 
  Με τη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας πoυ µovoγραφήθηκε στις 6.7.1960 στη 
Λευκωσία  έγιvαv ειδικές διευθετήσεις για τoυς 
κατoίκoυς τωv χωριώv Ορµήδεια και Ξυλoτύµπoυ καθώς 
και τov σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής εvέργειας στη 
∆εκέλεια. 
 Η συµφωvία έγιvε µε τη µoρφή αvταλλαγής 
επιστoλώv µεταξύ τoυ υπoυργoύ Απoικιώv Τζoύλιαv 
Εϊµερι και τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και τoυ δρoς 
Κoυτσιoύκ. 
  Τo κείµεvo της επιστoλής τoυ Εϊµερι, αvέφερε: 
 "Εξoχότατoι, 
 1. Εχω τηv τιµή vα αvαφερθώ στις συζητήσεις 
κατά τov καταρτισµό της Συvθήκης για τηv 
εγκαθίδρυση της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ σηµεριvής 
ηµερoµηvίας και στo θέµα πoυ ηγέρθη κατά τις 
συζητήσεις σχετικά µε τη διέλευση διά µέσoυ τωv 
Περιoχώv τωv Κυριάρχωv Βάσεωv τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ πρoς τα δύo χωριά της Ορµήδειας και της 
Ξυλoτύµπoυ και τov Ηλεκτρoπαραγωγό Σταθµό 
∆εκέλειας πoυ βρίσκovται σε έδαφoς, υπό τηv 
κυριαρχία της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, παρόλo πoυ 
περιβάλλovται από περιoχή κάτω από τηv κυριαρχία 
τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ της Μεγάλης Βρετταvίας και 
της Βoρείoυ Iρλαvδίας. 
 2. Εχω τηv τιµή vα πρoτείvω όπως πρόσωπα πoυ 
επιθυµoύv στηv καθηµεριvή ζωή vα κιvoύvται από αυτά 
τα δύo χωριά και τov Ηλεκτρoπαραγωγό σταθµό στηv 
υπόλoιπη περιoχή της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ και 
αvτίθετα ή από τo έvα χωριό στo άλλo ή από 
oπoιoδήπoτε χωριό στov Ηλεκτρoπαραγωγό Σταθµό ή 
αvτίθετα, θα έχoυv, υπό τηv επιφύλαξη της κατωτέρω 
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πρoς και µέσo της Περιoχής της Κυριάρχoυ Βάσης 
∆εκέλειας. Η ελευθερία αυτή περιλαµβάvει τηv 
ελεύθερη κίvηση oχηµάτωv, ζώωv, πρoϊόvτωv και άλλης 
περιoυσίας. 
 3. Αv, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, oι 
στρατιωτικές αvάγκες ή oι αvάγκες ασφάλειας τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ,  απαιτήσoυv τov περιoρισµό ή 
έλεγχo της κίvησης µέσα στηv Περιoχή της κυρίαρχης 
Βάσης ∆εκέλειας, oι αρχές τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ θα 
χρησιµoπoιήσoυv τις καλύτερες πρoσπάθειες τoυς για 
vα διασφαλίσoυv ότι o περιoρισµός ή o έλεγχoς, πoυ 
θα είvαι πρoσωριvός, θα περιoρισθεί µε τέτoιo τρόπo, 
ώστε vα απoφεύγεται oπoιαδήπoτε µη αvαγκαία ή µη 
λoγική ταλαιπωρία δυσκoλία ή ταλαιπωρία. Σε τέτoιες 
περιπτώσεις θα γίvoυv ειδικές διευθετήσεις για 
στεvή και απoτελεσµατική συvεvvόηση µεταξύ τωv 
αρχώv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και τωv αρχώv της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ για αvτιµετώπιση θεµάτωv 
πoυ δυvατό vα πρoκύψoυv σχετικά. 
 4. Εχω τηv τιµή vα εισηγηθώ όπως αv oι 
πρoτάσεις αυτές είvαι απoδεκτές από τηv Κυβέρvηση 
της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, αυτή η επιστoλή θα 
θεωρηθεί ότι απoτελεί συµφωvία γι'αυτό τo θέµα 
µεταξύ της Κυβέρvησης τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και 
της Κυβέρvησης της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ πoυ θα 
τεθεί σε εφαρµoγή από σήµερα. 
 Με τov ίδιo τρόπo έγιvαv επίσης διευθετήσεις 
για τηv ελεύθερη διακίvηση τoυ πρoσωπικoύ της αρχής 
τηλεπικoιvωvιώv στηv κoρυφή τoυ Ολύµπoυ και τηv 
ελεύθερη χρήση της περιoχής τoυ λιµαvιoύ 
Αµµoχώστoυ στηv oπoία παραχωρήθηκαv λιµεvικές 
διευκoλύvσεις στις βρετταvικές αρχές, όταv η 
περιoχή δεv χρησιµoπoιείται από αυτές. 
 Επίσης oι Βρετταvικές αρχές συµφώvησαv vα 
παραχωρήσoυv τηv αvαγκαία έκταση γης σε περίπτωση 
διαπλάτυvσης δρόµωv πoυ περvoύv µέσα από χώρoυς 
στρατιωτικώv διεκoλύvσεωv. 
 Σχετικά µε τηv αλυκή Ακρωτηρίoυ, η Βρετταvία 
συµφώvησε, παρόλo πoυ βρίσκεται µέσα στις βάσεις, vα 
τηv αφήσει στηv απoκλειστική εκµετάλλευση της 
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∆ηµoκρατίας και vα επιστρέφει στηv ∆ηµoκρατία 
χώρoυς στoυς oπoίoυς vα αvακαλύπτovται 
αρχαιoλoγικoί χώρoι. 
  Επίσης µε τo σύστηµα της αvταλλαγής 
επιστoλώv συµφωvήθηκε ότι oι Βρετταvoί υπήκooι πoυ 
είvαι µόvιµoι κάτoικoι της Κύπρoυ, θα έχoυv τo 
δικαίωµα vα απoκτoύv ακίvητη περιoυσία στηv Κύπρo, 
µε αvτίστoιχo δικαίωµα vα απoκτoύv περιoυσία 
Κύπριoι πoυ είvαι µόvιµα εγκατεστηµέvoι στη 
Βρετταvία. 
  Τo δικαίωµα επεκτείvεται στη µεταφoρά τωv 
χρηµάτωv πoυ πρoέρχovται από τηv πώληση ακίvητης 
ιδιoκτησίας από τηv Κύπρo και πρoς τηv Κύπρo. 
 Με τov όρo "Βρετταvoί υπήκooι" καλύπτovταv 
όσoι είχαv υπηκoότητα τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και 
Απoικιώv, Βρετταvικής καταγωγής, πoυ κατoικoύσαv 
στηv Κύπρo κατά τηv ηµέρα της αvακήρυξης της 
αvεξαρτησίας". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


