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Η Κυπριακή Δημοκρατία 

δικαιούται να τερματίσει τα αγγλικά δικαιώματα 

χρήσης των Βάσεων 

ο ΔΙΚΑΗΗΣ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί

ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Λουκής 

Λουκαϊδης τονίζει ότι η Κυπριακή Δημο

κρατία δικαιούται σύμφωνα με το 

Δίκαιο των Συνθηκών να τερματίσει τα 

αγγλικά δικαιώματα χρήσης των Βάσε

ων. ο κ. ΛουκαΤδης σε συνέντευξή του 

στο "φ" σημειώνει ότι οι Άγγλοι. προβαί

νοντας σε εχθρικές προς την Κύπρο 

ενέργειες, παραβαίνουν παράλληλα τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως 

είναι η υποχρέωση της εγγύησης της 

ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότη

τας και ασφάλειας της Κυπριακής Δημο

κρατίας και απαγόρευσης δραστηριοτή

των που προωθούν το διαμελισμό τπς 

νήσου. Μια υποχρέωση, όπως εξήγησε. 

που είναι αλληλένδετη με την υποχρέω

ση της Κύπρου να σέβεται τα βρετανικά 

δικαιώματα σε σχέση με τις Βάσεις. ο κ. 

Λουκαϊδης σημειώνει πως δεν έχουν, 

μεταξύ άλλων, κανένα δικαίωμα στην 

υφαλοκρηπίδα κάτω από τη θαλάσσια 

περιοχή που γειτνιάζει με τις Βάσεις. 

ο Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί

ου αναφέρει ότι «διεκδικώντας τα δικαι

ώματα μας έναντι της Αγγλίας δεν ανοί

γουμε οποιοδήποτε μέτωπο". Αμυνόμα

στε, σημείωσε, απλώς σε ένα μέτωπο 

που άνοιξε η Αγγλία από την εποχή της 

aποικιοκρατίας και συνεχίζει να το δια

τηρεί ανοιχτό πλήττοντας βάναυσα τα 

δίκαια του κυπριακού ελληνισμού. 

Με βάση τις Συνθήκες του 1960 σε 
περίπτωση που βρεθεί πετρέλαιο στη 

θαλάσσια περιοχή των Βάσεων ποιος θα 

έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσής 

του; Η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι Βρε

τανοί; 

- Είχα τnν ευκαιρία στο παρεΑθόν να εξn

γnσω το νομικό καθεστώς των Βάσεων 

που παρόΑο ότι ονομάζονται «Κυρίαρχες» 

δεν έχουν, κατά τn γνώμn μου, αυτr'i τnν 

ιδιότnτα. Με βάσn τιc; πρόνοιες που ρυθ

μίζουν το νομικό αυτό καθεστώς, μπορεί 

έναc; να το συνοψίσει Αέγονταc; ότι απο

τεΑεί μια σύνθεσn συμβατικών δικαιωμά

των τnc; αγγΑικnc; κυβέρνnσnc; επί καθο

ρισμένου χώρου. τα οποία όμωc; Αόγω 

τnc; συμβατικr'ic; τουc; φύσnc; και των 

περιορισμών που τα συνοδεύουν δεν 

ισοδυναμούν με αυτόνομn κρατικr'i r'i 
κυριαρχικr'i εξουσία. Τπν άποψn αυτn 

βρr'iκα αργότερα να τπν υιοθετούν και 

διακεκριμένοι ΓάΑΑοι διεθνοΑόγοι. όπωc; 

είναι ο Daillier και ο Pellet. οι οποίοι στο 
σύγγραμά τουc; «Δnμόσιο Διεθνές Δίκαιο» 

κατατάσσουν τιc; εν Αόγω Βάσεις στιc; 

«εδαφικές παραχωρr'iσειc; χωρίc; μεταβί

βαση κυριαρχίac;». Για τουc; Αόγουc; 
αυτούc; οι Βάσεις δεν μπορούν να διεκδι

κι'ίσουν δικαιώματα «χωρικών υδάτων>> 

που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μπο

ρούν να έχουν μόνο κράτn. Με τnν ίδια 

νομικι'ί αιτιοΑογία οι Βάσεις δεν έχουν 

δικαίωμα σε οποιαδr'iποτε υφαΑοκρnπί

δα. Συνεπώς οι βρετανοί δεν έχουν κανέ

να δικαίωμα στnν υφαΑοκρππίδα κάτω 

από τn θαΑάσσια περιοχr'i που γειτνιάζει 

με τιc; Βάσειc;. Η υΦαΑοκρππίδα αυτn 

ανnκει στο κράτοc; τπc; Κυπριακnc; Δnμο

κρατίαc; του οποίου αποτεΑεί φυσικn 



προέκτασπ και γι· αυτό το πετρέλαιο που 

μπορεί να προέλθει από τπν εν λόγω 

περιοχn ανnκει στο κράτοc; αυτό. 

ΟΙ ΒΡΕτΑΝΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ τΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩ

ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝτι ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩ

ΣΕΙΣ ΠΟΥ EINAI ΑΛΛΗΛΕΝΔΕτΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΣΕΒΕτΑΙ ΤΑ 

ΒΡΕτΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ τΙΣ 

ΒΑΣΕΙΣ 

-Πριν από το δημοψήφισμα υπήρχε η 

εντύπωση πως οι βρετανοί εκχωρούσαν 

δικαιώματα από τις Βάσεις περιορίζοντας 

το έδαφός τους. Τελικά από την εφαρμο

γή του Σχεδίου τι θα ωφελούνταν; 

- Το Σχέδιο δεν αφαιρούσε βρετανικά 

δικαιώματα. Αντίθετα εισnγαγε μια πρό

νοια που nταν διατυπωμένπ έντεχνα για 

να πετύχει διεύρυνσπ των δικαιωμάτων 

των βρετανών ειδικότερα όσον αφορά 

την έκτασπ και το σκοπό χρnσεωc; των 

θαλάσσιων περιοχών που γειτνιάζουν 

στιc; Βάσεις. Θα καθορίζονταν ν:έα όρια 

σύμφωνα με έκθεσπ που θα ετοιμαζόταν 

από αυτούc;, π δε Βρετανία «θα συνέχιζε 

να απολαμβάνει πλnρη και ανεμπόδιστπ 

πρόσβασπ για οποιοδriποτε σκοπό>> στιc; 

περιοχές αυτέc;. Φαίνεται ότι με τπν πρό

νοια αυτri επιδιωκόταν π επέκταση βρε

τανικών δικαιωμάτων στο υποθαλάσσιο 

έδαΦοc; και στη θαλάσσια «οικονομικri 

ζώνη>>. Η φράσπ «θα συνέχιζε να απολαμ

βάνει>> είναι παραπλανπτικri, διότι επρό

κειτο για πρόνοια που δεν υπriρχε προη

γουμένως. Η Βρετανία θα έπαιρνε βέβαια 

και μια επιβεβαίωσπ των αρχικών δικαιω

μάτων τηc; τα οποία έτυχαν αμφισβriτπ

σηc; από ορισμένους νομικούς κύκλουc;. 

Όμωc; μια τέτοια επιβεβαίωσπ δεν καταρ

γεί τιc; όποιες νομικές αδυναμίες των 

δικαιωμάτων αυτών. 
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- Οι Βρετανοί έχουν χαρακτηρισθεί ως 

«Ο κακός δαίμονας>> της Κύπρου. Μια 

εκτίμηση που ισχύει για κάποιους και 

για άλλους όχι. Το ερώτημα είναι κατά 

πόσον υπάρχει δυνατότητα να εγείρει n 
Κύπρος θέμα Βάσεων. 

- Συμφωνώ με την εκτίμπσπ αυτn. Μια 

απλn ιστορικri αναδρομri στο ρόλο που 

διαδραμάτισαν οι Άγγλοι από τον καιρό 

τπc; αποικιοκρατίαc; μέχρι σriμερα, όπωc; 

επιβεβαιώνεται και από τα έγραφα του 

βρετανικού Δημόσιου Αρχείου, αποδει

κνύει την καταστροφικri πολιτικn τπc; 

Αγγλίας ενάντια στα συμφέροντα του 

κυπριακού λαού ωc; συνόλου. Η αγγλικri 

πολιτικn στπν Κύπρο riταν εκείνη του 

«διαίρει και βασίλευε>> και έφτασε μέχρι 

του σπμείου οργανωμένπc; παραγωγnc; 

μίσους από μέρουc; των Τ/Κ έναντι των 

Ε/Κ που περιλάμβαναν και τπν πρόκλπσπ 

Φόνων ιπ.χ. σφαγn στο ΚιόνελιJ και γενικά 

την ενθάρρυνσπ τηc; τουρκικnc; διχοτομι

κric; πολιτικnc;, που κατέλπξε στην τουρκι

κn κατοχri. Η υπονόμευσπ τπc; ακεραιότπ

ταc;, ενότπταc; και ανεξαρτησίας τπc; 

Κυπριακric; Δπμοκρατίαc; συνεχίζει μέχρι 

σriμερα και πriρε τπ μορφri των χειρότε

ρων και πιο ύπουλων μεθόδων. Και όλα 

αυτά για να μην υπάρξει ποτέ π δυνατό

τητα ενόc; αυτόνομου και ενωμένου 

κυπριακού κράτους που θα μπορούσε να 

εππρεάσει τπ λειτουργία των βρετανικών 

Βάσεων. Το συμπέρασμα αυτό συνοψίζε

ται σε ένα έγγραφο του Βρετανικού Δημό

σιου Αρχείου τπc; 4πc; Απριλίου 1964 ιc 

1015/1361) ωc; εξric;: 

"Μια πflrίρως ανεξάρτnτn και ενωμένn 

Κύπρος... θα rίταν από τnν άποψn των 

εξωτερικών υποθέσεων n χειρότερn flύσn 
από όflες. Ένα τέτοιο κράτος ... θα καθι
στούσε ... τn flειrουργία των Βάσεων αδύ-
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νarn raν δεν rις καrαργούαε κιόf/αςJ." 

Πιστεύω ότι δεν θα r'iτaν υπερβοΑr'i να πει 

έναc; ότι τα δεινά τπc; Κύπρου ξεκίνπσαν 

από τουc; ΆγγΑουc; οι οποίοι συνεχίζουν να 

συμβάΑΑουν στπ διατιiρπσιi τουc; και που 

γι' αυτό δεν πρέπει να τουc; έχουμε εμπι

στοσύνπ. Οι ΆγγΑοι προβαίνοντας σε 

εχθρικές προc; τπν Κύπρο ενέργειες παρα

βαίνουν παράΑΑπΑα τιc; συμβατικές τουc; 

υποχρεώσεις, όπωc; είναι π υποχρέωσπ τπc; 

εγγύπσπc; τπc; ανεξαρτπσίαc;, τπc; εδαΦικιic; 

ακεραιότπταc; και ασΦάΑειαc; τπc; κυπρια

κιic; Δπμοκρατίαc; και απαγόρευσπc; δρα

στπριοτιiτων που προωθούν το διαμεΑι

σμό τπc; νιiσου. Μια υποχρέωσπ που είναι 

αΑΑπΑένδετπ με τπν υποχρέωσπ τπc; 

Κύπρου να σέβεται τα βρετανικά δικαιώμα

τα σε σχέσπ με τιc; Βάσειc;. Η παραβίασπ 

αυτιi είναι συνεχιζόμενπ και επαναΑππτι

κιi. αν κρίνει έναc; και από τιc; σπμερινέc; 
ενέργειες τπc; Βρετανίας περιΑαμβανομέ

νων των προσπαθειών τπc; για απευθείας 

εμπόριο με τα κατεχόμενα. Γι' αυτό 

πιστεύω ότι π Κυπριακιi Δπμοκρατία δικαι

ούται σύμφωνα με το Δίκαιο των Συνθπ

κών να τερματίσει τα αγγΑικά δικαιώματα 

των Βάσεων. Ο τερματισμός των δικαιωμά

των αυτών δικαιοΑογείται νομικά και αν 

ακόμπ δεχθούμε τπν αγγΑικιi θέσπ ότι «[οι 

Βάσειc;J αποτεΑούν αποικία που κατακτιi

θπκε ιi παραχωριiθπκε από τιc; 

5/11/1914/» {Halsbury·s. τομ. 6 παρ. 862J. 
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπωc; 

εκφράζεται στπ σχετικιi διακιiρυξπ του 

Ο.Η.Ε. {24/10/1970), οι aποικίες καταργού
νται εφόσον ο Aaόc; ασκιiσει το δικαίωμα 

τπc; αυτοδιάθεσπc;. 

- Μπορούμε να αντέξουμε δεύτερο 

μέτωπο; Δεν είναι καλύτερα να υπάρξει 
προσπάθεια προσέγγισης με τους βρε

τανούς; 
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-Διεκδικώντας τα δικαιώματά μac; έναντι 

τπc; ΑγγΑίαc; δεν ανοίγουμε οποιοδιiποτε 

μέτωπο. Αμυνόμαστε απΑώc; σε ένα 

μέτωπο που άνοιξε n ΑγγΑία από τπν 

εnοχιi τnc; aποικιοκρατίας και συνεχίζει 

να διατnρεί ανοιχτό nΑιiττονταc; βάναυσα 

τα δίκαια του κυπριακού εΑΑnνισμού. Η 

κακεντρέχεια με τnν οποία μac; ποΑεμά 

έφτασε στο σπμείο τnc; παρότρυνσnc; τnc; 

Τουρκίας {1954-1955) να επιδιώξει δικαιώ
ματα στnν Κύπρο όταν n τεnευταία αδια
φορούσε για τέτοιο θέμα. Η δικιi μac; στά

σn έναντι τnc; αγγΑικr'ic; ποnιτικιic; ιiταν 

στάσπ αΦέΑειαc; και δουΑοnρέπειαc;. Για 

παράδειγμα, παρά τπ διαμεΑιστικιi ποΑιτι

κιi τπc; ΑγγΑίαc; ζπτιiσαμε τιc; καΑέc; τπc; 

υπnρεσίεc; για τπν αντιμετώπισn των δια

κοινοτικών ταραχών το 1963! ΆΑΑο nου 
δεν ιiθεΑαν οι ΆγγΑοι οι οποίοι τεΑικά 

μέσω του στρατnγού Youπg τράβπξαν τn 

διχοτομικr'i πράσινn γραμμιi! Για τα 13 
σnμεία τροποποίnσπc; του Συντάγματος 

ζπτιiσαμε τn συνεργασία του ΆγγΑου 

Αρμοστιi στnν Κύπρο! Επικαnεστιiκαμε δε 

τιc; ιδιόγραφες σnμειώσειc; του πάνω στα 

σπμεία αυτά για να αποδείξουμε ότι είχα

με και τπν αγγΑικιi υποστr'iριξπ στιc; προτά

σεις μac;! Ποια αγγΑικr'i υποστιiριξπ; ΑΦού 

οι ΆγγΑοι υπονόμευαν με συνέπεια τnν 

ποΑιτικιi του ανεξάρτnτου και ενιαίου 

κυπριακού κράτους. Και αυτό οφείΑαμε να 

το γνωρίζουμε. Οι ΆγγΑοι υπονόμευαν με 

συνέπεια τπν ποΑιτικr'i του ανεξάρτnτου 

και ενιαίου κυπριακού κράτους. και αυτό 

οΦείΑαμε να γνωρίζουμε. Οι ΆγγΑοι μέχρι 

τώρα μac; ποΑεμούν και εμείc; σκύβουμε 

τον αυχένα. Η μόνn Αοιπόν άμυνα που 

έχουμε - όπωc; μου είπε και έναc; ΦίΑοc; 

Γερμανός καθπγnτιic;-είναι να τουc; υποδεί

ξουμε ότι εφόσον συνεχίζουν να εκδnΑώ

νουν τnν εχθρότπτά τouc; προc; εμάc; n 
δπμιουργία εχθρικού περιβάΑΑοντοc; στιc; 




