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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, εντεταλμένο για τη διατήρηση 
της μνήμης γεγονότων και αγωνιστικού φρονήματος των ηρώων, αλλά και όλων όσοι 
συμμετείχαν αποφασιστικά στον Αγώνα της απελευθέρωσης της Κύπρου από τον 
Αγγλικό ζυγό, παρουσιάζει το ιστορικό αυτό κειμήλιο προς τον Ελληνικό Κυπριακό λαό. 

Ένα βιβλίο που για 40 ολόκληρα χρόνια ήταν απόρρητο. 

Μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου 1997 μετά από ενέργειες του τότε Γενικού Εισαγγελέα 
Αλέκου Μαρκίδη λήφθηκε η απόφαση από την Ελληνική και Κυπριακή Κυβέρνηση να 
αποχαρακτηριστεί και να δημοσιευτεί η Πρώτη Διακρατική Προσφυγή της Ελλάδας 
κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο αποχαρακτηρισμός της Δεύτερης Διακρατικής Προσφυγής της Ελλάδας κατά του 
Ηνωμένου Βασιλείου ακολούθησε τον Απρίλιο του 2006. 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη ιστορική δημοσίευση των δύο Εκθέσεων 
στην Ελληνική Γ λ ώ σ σ α και γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση του Συμβουλίου 
Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε Ο Κ Α 1955-59 και του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα 

Σκοπός η ενημέρωση για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ατομικών 
και συλλογικών, στη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα από τις Βρεττανικές Αρχές, 
αλλά και η Μνήμη μιας ένδοξης περιόδου της Ιστορίας της Κύπρου. 

Μέσα από τα κείμενα αυτά θα λάμψει η Αλήθεια και η Δύναμη της ψυχής του 
αγωνιζόμενου τότε λαού μας. 

Θα φανερωθεί ότι ο λαός αγωνιζόταν για το Δίκαιο, την Ελευθερία και την 
Δημοκρατία. 

Τονίζουμε ότι αυτές τις τρεις πολύτιμες για τον άνθρωπο αρχές δεν θα επιτρέψουμε σε 
κανένα κατακτητή και καταπιεστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταπατήσει, αλλά 
θ' αγωνιστούμε με σθένος και σταθερότητα για την επικράτηση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και την επανένωση της πατρίδας μας. 

Η Δικαιοσύνη είναι Αρχή και Τέλος του Αγώνα και Χρέος κάθε Έλληνα της Κύπρου. 

ΕΟΚΑ. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.Α.Ε. 
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Εισαγωγή: Οι Δ ύ ο Διακρατικές Προσφυγές της Ελλάδας κατά του 

Ηνωμένου Βασιλείου για το Κυπριακό Πρόβλημα 

I. Γένεση του Συστήματος Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ε υ ρ ώ π η ς 

Στις 5 Μαΐου 1949 δέκα δυτικοευρωπαϊκά κράτη μέλη ίδρυσαν το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, ένα πολιτικό οργανισμό που αποτέλεσε την αφετηρία για την ενίσχυση 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών κρατών, μετά το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιερώθηκαν η 
Γραμματεία, της οποίας επικεφαλής τέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η Συμβουλευτική Συνέλευση, η οποία το 1974 μετονομάστηκε σε 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση, και η Επιτροπή των Υπουργών Εξωτερικών, η οποία είναι 
το πολιτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης και το όργανο που έχει την ευθύνη 
για εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων. 

Αναμφίβολα η σημαντικότερη επιτυχία του Συμβουλίου της Ευρώπης υπήρξε η 
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ή Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, όρος που εναλλακτικά χρησιμοποιείται στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία) 
και Θεμελιωδών Ελευθεριών, στις 4 Νοεμβρίου 1950 στη Ρώμη. Η Σύμβαση συνιστά 
τον πυρήνα για την ευρωπαϊκή προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Αν και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν υπήρξε 
η πρώτη σχετική σύμβαση, εφόσον προηγήθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Νέας Υόρκης, το 1948, υπήρξε πάντως η πλέον 
επιτυχής, εγκαθιδρύοντας ένα περιφερειακό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που υπήρξε πρόδρομος των άλλων νεότερων περιφερειακών 
συστημάτων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως του Αμερικανικού ή του 
Αφρικανικού συστήματος. 

Το προοίμιο της Σύμβασης αναφέρει ότι οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις, μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, επιβεβαιώνουν τη βαθιά τους προσήλωση στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα, η προάσπιση των οποίων συνιστά μέσο για 
την επίτευξη του σκοπού της ενότητας μεταξύ των Κρατών Μελών, και εκφράζεται 
περαιτέρω η άποψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
συνιστούν το βάθρο της δικαιοσύνης και της ειρήνης και η διατήρηση τους είναι 
συνυφασμένη προς την αληθινή δημοκρατία. Η ίδια η Σύμβαση προστατεύει το 
δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), το δικαίωμα για μη υποβολή σε βασανιστήρια ή σε 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (άρθρο 3), το δικαίωμα για μη υποβολή σε 
δουλεία ή σε καταναγκαστικά έργα (άρθρο 4), το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία 
και ασφάλεια (άρθρο 5), το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και στο τεκμήριο αθωότητας 
(άρθρο 6), το δικαίωμα σε μη επιβολή ποινής άνευ νόμου (άρθρο 7), το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 8), την ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 9), την ελευθερία έκφρασης (άρθρο 10), την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11), το δικαίωμα σύναψης 
γάμου (άρθρο 12), το δικαίωμα σε αποτελεσματική θεραπεία (άρθρο 13) και το 
δικαίωμα προστασίας από διακρίσεις (άρθρο 14). Εξάλλου τα μεταγενέστερα 
Πρωτόκολλα της Σύμβασης έχουν καθιερώσει σειρά από άλλα προστατευόμενα 
δικαιώματα. 
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Το πλέον αμφιλεγόμενο άρθρο της Σύμβασης είναι πάντως το άρθρο 15, με το οποίο 
δίδεται το δικαίωμα στα κράτη - μέλη να περιορίσουν την εφαρμογή ορισμένων 
άρθρων της Σύμβασης στην επικράτεια τους σε περιόδους πολέμου ή άλλου δημόσιου 
κινδύνου που να απειλεί τη ζωή του έθνους. Η έκταση του περιορισμού θα πρέπει να 
είναι πάντως η απολύτως αναγκαία σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ενώ θα 
πρέπει να γίνονται σεβαστές και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του κράτους σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο και να έχει ενημερωθεί εγκαίρως για την εφαρμογή του άρθρου 15 ο 
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το άρθρο 15 υπήρξε σημείο 
αναφοράς σε όλες σχεδόν τις διακρατικές προσφυγές. 

II. Το Δικαστικό Σύστημα του Στρασβούργου 

Το αρχικό δικαστικό σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθιέρωνε δύο ξεχωριστά 
όργανα που θα είχαν την ευθύνη για εξασφάλιση του σεβασμού της Σύμβασης. Αυτά 
ήταν: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα παράπονα για παράβαση της Σύμβασης εξετάζονταν σε 
πρώτο στάδιο από την Επιτροπή, η οποία απέρριπτε τις απαράδεκτες ή προφανώς 
αβάσιμες προσφυγές. Η Επιτροπή είχε αρχικά σχεδιαστεί για να λειτουργεί τόσο ως 
πολιτικό, όσο και ως δικαστικό όργανο και δεν συνιστούσε επομένως καθαρά δικαστικό 
όργανο, ενώ είχε ως ουσιαστικό στόχο την προσπάθεια για επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού μεταξύ των μερών, ασκώντας επομένως ένα διαμεσολαβητικό ρόλο 
μεταξύ των διαδίκων. Κατά την άσκηση των εξουσιών της για επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού, η Επιτροπή λάμβανε υπόψη τόσο τα συμφέροντα των διαδίκων, όσο 
και τα γενικότερα συμφέροντα που εξυπηρετούσε η Σύμβαση. Στην πράξη η Επιτροπή 
εξελίχθηκε σε ένα καθαρά δικαστικό όργανο και λειτούργησε σταδιακά ως δικαστήριο, 
με μόνη διαφορά ότι δεν λάμβανε αποφάσεις, αλλά απλώς εξέφραζε γνώμη. 

Υποθέσεις που κρίνονταν ως παραδεκτές και στις οποίες δεν είχε επιτευχθεί φιλικός 
διακανονισμός και παρουσίαζαν ενδιαφέροντα νομικά σημεία προς επίλυση, 
παραπέμπονταν από την Επιτροπή προς το Δικαστήριο. Υποθέσεις προς το 
Δικαστήριο δικαιούνταν να παραπέμψουν επίσης τα Κράτη Μέλη, εφόσον οι 
προσφεύγοντες ενώπιον της Επιτροπής ήταν υπήκοοι τους ή εφόσον οι προσφυγές 
είχαν καταχωρηθεί εναντίον τους. Η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο γινόταν 
εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της Έκθεσης της Επιτροπής προς την 
Επιτροπή Υπουργών. Το Δικαστήριο εξέταζε τις υποθέσεις και σε περίπτωση 
παραβίασης των άρθρων της Σύμβασης είχε το δικαίωμα να επιδικάσει εύλογη 
αποζημίωση. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου θεωρούνταν ως δεσμευτικές και την 
εκτέλεση τους επέβλεπε η Επιτροπή Υπουργών. Τελικά, με την υπογραφή και θέση σε 
ισχύ του Πρωτοκόλλου 11 της Σύμβασης, η Επιτροπή και το Δικαστήριο ενοποιήθηκαν, 
με την ίδρυση ενός ενιαίου Δικαστηρίου πλήρους λειτουργίας, το οποίο συνεδριάζει σε 
μόνιμη βάση και εξετάζει τόσο το παραδεκτό, όσο και την ουσία των προσφυγών. Η 
επιτήρηση της εκτέλεσης των αποφάσεων εξακολουθεί πάντως να ασκείται από την 
Επιτροπή Υπουργών. 

Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν δύο είδη προσφυγών, 
σύμφωνα με το σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
Στρασβούργου: η ατομική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί κατά των κρατών - μελών 
από ιδιώτες, είτε είναι πολίτες του κράτους κατά του οποίου προσφεύγουν, είτε και όχι, 
εφόσον το κράτος αυτό είναι μέλος της Σύμβασης και εφόσον το κράτος αυτό έχει 
δώσει την έγκριση του μέσω γραπτής δήλωσης προς άσκηση ατομικών προσφυγών 
εναντίον του. Οι προσφεύγοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι υπήρξαν θύματα 
παραβιάσεων της Σύμβασης λόγω ενεργειών ή λόγω υπαιτιότητας του κράτους κατά 
του οποίου προσφεύγουν. Το δεύτερο είδος προσφυγής, είναι η διακρατική προσφυγή 
στην οποία αμφότεροι οι διάδικοι είναι κράτη - μέλη της Σύμβασης. Τα δικαστικά 

14 

όργανα του Στρασβούργου καλούνται σε μια διακρατική προσφυγή να αποφασίσουν 
κατά πόσο υπήρξε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση. Είναι γεγονός ότι η διακρατική 
προσφυγή έχει έντονα πολιτικό χαρακτήρα, εφόσον ένα κράτος είναι συνήθως 
απρόθυμο να προσφύγει κατά ενός άλλου κράτους, εκτός αν υπάρχει σοβαρή πολιτική 
διαφορά μεταξύ των δύο κρατών, που να περιλαμβάνει και παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως μέρος της. 

Όλες οι μέχρι σήμερα διακρατικές προσφυγές σχετίζονταν με σοβαρά πολιτικά 
προβλήματα της Ευρώπης, όπως το Βορειοϊρλανδικό πρόβλημα με αντίδικους την 
Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, την περίοδο της Ελληνικής Δικτατορίας με 
αντίδικους την Ελλάδα από τη μια και τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία και την 
Ολλανδία από την άλλη, το πρόβλημα του Νοτίου Τυρόλο με αντίδικους την Αυστρία 
και την Ιταλία, τη Δικτατορία στην Τουρκία με αντίδικους από τη μια την Τουρκία και 
από την άλλη τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Γαλλία, καθώς 
και το κυπριακό πρόβλημα, τόσο με αντίδικους το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα 
κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας της Κύπρου, όσο και με αντίδικους την Κυπριακή 
Δημοκρατία πλέον και την Τουρκία μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή. Καθίσταται 
εμφανές ότι οι διακρατικές προσφυγές υποδηλώνουν εκ των πραγμάτων και πολιτικά 
προβλήματα και κατά συνέπεια τα δικαστικά όργανα του Στρασβούργου καλούνται να 
προστατεύσουν με αποτελεσματικό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνει 
η Σύμβαση μέσα σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό τοπίο. Το έργο αυτό δεν είναι εκ 
των πραγμάτων ευχερές και ειδικά στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της Σύμβασης, η 
Επιτροπή αντιμετώπιζε εκ των πραγμάτων δυσκολίες σε μια προσπάθεια να ασκήσει 
ορθά τα καθήκοντα της. 

III. Το Ιστορικό Υπόβαθρο των Διακρατικών Προσφυγών της Ελλάδας κατά του 
Ηνωμένου Βασιλείου 

Οι δύο Εκθέσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση αφορούν στις δύο πρώτες 
διακρατικές προσφυγές στην ιστορία του συστήματος δικαστικής προστασίας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και καταδεικνύουν με γλαφυρό τρόπο τα διλήμματα που 
αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όταν κλήθηκε να 
εκφράσει γνώμη για την απαρχή της περιπετειώδους διαδρομής του σύγχρονου 
κυπριακού προβλήματος. 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία παραχώρησε στη Βρετανία το δικαίωμα κατοχής και 
διοίκησης της Κύπρου με τη Συνθήκη Αμυντικής Συμμαχίας, η οποία υπογράφηκε στις 
4 Ιουνίου 1878 στην Κωνσταντινούπολη. Με την υπογραφή της Συνθήκης του 1878 
ξεκινά επίσημα η περίοδος της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, εφόσον η Βρετανία αποκτά 
πλήρη νομοθετική και διοικητική αρμοδιότητα αναφορικά με την Κύπρο και υποκαθιστά 
την Οθωμανική αυτοκρατορία στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων επί της νήσου. 
Θα πρέπει πάντως να παρατηρηθεί ότι η Οθωμανική αυτοκρατορία διατήρησε την ψιλή 
κυριότητα επί της νήσου και οι Κύπριοι εξακολουθούσαν να θεωρούνται Οθωμανοί 
υπήκοοι. Το 1914, στις απαρχές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανία προσάρτησε 
μονομερώς την Κύπρο, ως αντίδραση στην είσοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων. Ταυτόχρονα με προκήρυξη του 
Βρετανού ύπατου αρμοστή της Κύπρου διακηρύχθηκε ότι οι Κύπριοι που γεννήθηκαν 
και διέμεναν στην Κύπρο κατέστησαν Βρετανοί υπήκοοι. Οι μονομερείς Βρετανικές 
ενέργειες αναγνωρίστηκαν τελικά από την Τουρκία το 1923, όταν με την υπογραφή της 
Συνθήκης της Λωζάννης αποποιήθηκε όλων των δικαιωμάτων της επί της Κύπρου. Το 
1925 η Κύπρος ανακηρύχθηκε αποικία του βρετανικού Στέμματος. 
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Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία του νησιού ήταν ανέκαθεν ελληνική, η 
μετάβαση από την Τουρκοκρατία στην Αγγλοκρατία θεωρήθηκε από τον ελληνικό 
πληθυσμό της Κύπρου ως προθάλαμος του οράματος της Ένωσης με την Ελλάδα. 
Σύντομα όμως κατέστη εμφανές ότι η Βρετανία δεν είχε παρόμοια πρόθεση. Μετά από 
πολλαπλές απογοητεύσεις και μετά τους σκληρούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν 
στους Έλληνες του νησιού λόγω των γεγονότων των Οκτωβριανών του 1931, κατέστη 
εμφανές ότι οι Έλληνες της Κύπρου προσανατολίζονταν στη διεξαγωγή ένοπλου 
απελευθερωτικού αγώνα. Μετά την διενέργεια του ενωτικού δημοψηφίσματος της 15ης 
Ιανουαρίου 1950, στο οποίο σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού 
ψήφισε υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και ενόψει της συνεχιζόμενης 
άρνησης της Βρετανίας να προβεί σε παραχώρηση ουσιαστικής αυτοκυβέρνησης των 
Ελλήνων της Κύπρου, μιας άρνησης που κορυφώθηκε με το περίφημο σχόλιο του 
Υφυπουργού Αποικιών Χένρυ Χόπκινσον στις 28 Ιουλίου 1954, σύμφωνα με το οποίο 
υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Κοινοπολιτεία οι οποίες λόγω των ειδικών συνθηκών 
που τις περιβάλλουν, δεν μπορούν ουδέποτε να ελπίζουν σε πλήρη ανεξαρτησία, 
ιδρύθηκε η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, γνωστή και ως ΕΟΚΑ, της οποίας 
την αρχηγία ανέλαβε ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, γνωστός και με το αντάρτικο 
ψευδώνυμο «Διγενής». Τον πολιτικό βραχίονα της Ε Ο Κ Α είχε αναλάβει η Εθναρχία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. 

Την 1η Απριλίου 1955 κηρύχθηκε η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, 
ενός αγώνα που διήρκεσε μέχρι το 1959, όταν στις 11 Φεβρουαρίου μονογράφησαν 
από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Τουρκίας, Κωσταντίνο Καραμανλή και 
Αντνάν Μεντερές, οι Συμφωνίες της Ζυρίχης, οι οποίες και καθόρισαν τη βασική 
διάρθρωση της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έγκριση των συμφωνιών από 
τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Χάρολντ Μακμίλλαν και τους 
εκπροσώπους της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ' και Φαζίλ Κουτσούκ, ακολούθησε οκτώ μέρες μετά, στις 19 
Φεβρουαρίου 1959 στο Λονδίνο. Η κυριαρχία μεταβιβάστηκε από την προηγούμενη 
κυριαρχική οντότητα, στη νέα πολιτεία, με τη συνήθη, για πρώην αγγλικές αποικίες, 
μέθοδο: το Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη νομοθετική εξουσία του οποίου υπαγόταν η 
Κύπρος, ψήφισε στις 29 Ιουλίου 1960 τον περί Κύπρου Νόμο (Cyprus Act, 1960), το 
άρθρο 1 του οποίου εξουσιοδοτούσε τη Βασίλισσα της Αγγλίας να εκδώσει "Διάταγμα 
εν Συμβουλίω', με το οποίο θα έθετε σε ισχύ το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε καθορισμένη ημερομηνία, η οποία θα αναφερόταν στο Διάταγμα. Κατά την 
ημερομηνία εκείνη, θα δημιουργείτο στο νησί της Κύπρου, 'μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη 
Δημοκρατία της Κυπρου' και η Βασίλισσα θα έπαυε να έχει κυριαρχία ή δικαιοδοσία επί 
του νέου κράτους. 

Το σχετικό Διάταγμα, με αριθμό 1368/1960, καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας την 16η Αυγούστου 1960, 
ημερομηνία κατά την οποία τελέστηκε η υπογραφή του Συντάγματος από τον Sir Hugh 
Foot, ο οποίος ήταν τότε Κυβερνήτης της Αποικίας της Κύπρου, τον Γενικό Πρόξενο 
της Ελλάδας Γεώργιο Χριστόπουλο, τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας Turrel, και τους 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και Δρα Κουτσούκ, οι οποίοι είχαν εκλεγεί Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας αντίστοιχα κατά τις εκλογές της 13ης Δεκεμβρίου 1959. 

IV. Η Διακρατική Προσφυγή της Ελλάδας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου 

Μέσα στο ιστορικό αυτό πλαίσιο, καταχωρήθηκε στις 7 Μαΐου 1956, η Πρώτη 
Διακρατική Προσφυγή της Ελλάδας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, Προσφυγή Αρ. 
176/56, σχετικά με την τήρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Θεμελιωδών Ελευθεριών στη Νήσο Κύπρο. Το έγγραφο της πρώτης αυτής 
διακρατικής προσφυγής κωδικοποιήθηκε ως έγγραφο Α 27.559 και αποτελείτο από 14 
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σελίδες, ενώ υπογραφόταν από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης, Μ. Ν. Καμπαλούρη. Στην Προσφυγή αναφέρονταν με λεπτομέρεια 
περιπτώσεις παραβιάσεων των διατάξεων της Σύμβασης από τις βρετανικές αρχές 
στην Κύπρο και υποστηριζόταν ότι η Βρετανική Κυβέρνηση θα έπρεπε να θεωρείται ως 
υπεύθυνη για τις παραβιάσεις αυτές. Την 1η Ιουνίου 1956 κατά τη διάρκεια της 
ακρόασης του παραδεκτού της προσφυγής, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι 
αποσύρει το Μέρος Β(1)(α) της Προσφυγής που αφορούσε σε πέντε περιπτώσεις 
βασανιστηρίων κρατουμένων, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα να το επαναφέρει 
αργότερα με νέα προσφυγή. Πράγματι στις 17 Ιουλίου 1957 η Ελληνική Κυβέρνηση 
καταχώρησε Δεύτερη Διακρατική Προσφυγή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, την 
Προσφυγή 299/1957, στην οποία κατήγγειλε προς την Επιτροπή 49 περιπτώσεις 
βασανιστηρίων ή εξευτελιστικής μεταχείρισης που ισοδυναμεί με βασανιστήρια για τις 
οποίες ευθύνονταν οι βρετανικές αρχές στην Κύπρο1. 

Η Πρώτη Διακρατική Προσφυγή κρίθηκε ως παραδεκτή από την Επιτροπή, η οποία 
απέρριψε τις δικονομικές ενστάσεις της Βρετανίας. Η απόφαση με την οποία η 
Προσφυγή κρίθηκε παραδεκτή εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου 1956 και φαίνεται π ω ς λήφθηκε 
ομόφωνα. Μετά την κήρυξη της Προσφυγής ως παραδεκτής, συστάθηκε Υποεπιτροπή 
με σκοπό τη διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης, καθώς και της πιθανότητας 
επίτευξης φιλικού διακανονισμού. Παρά τις προσπάθειες της Υποεπιτροπής όμως, η 
επίτευξη φιλικού διακανονισμού δεν υπήρξε επιτυχής. Μετά το πέρας της ενώπιον της 
ακροαματικής διαδικασίας, η Υποεπιτροπή αποφάσισε τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας 
στην Κύπρο για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εξακρίβωση των γεγονότων της υπόθεσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της περιόδου που η Προσφυγή της 
Ελληνικής Κυβέρνησης εκκρεμούσε ενώπιον της Επιτροπής, ορισμένα από τα 
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα τα οποία ήταν το αντικείμενο της Προσφυγής 
ανακλήθηκαν από τις Βρετανικές Αρχές. Αυτή ήταν συγκεκριμένα η περίπτωση 
αναφορικά με τους Κανονισμούς σχετικά με τη σωματική τιμωρία και τη συλλογική 
ποινή αντίστοιχα, που ανακλήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 1956, και αναφορικά με την 
κράτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του στις Σεϋχέλλες, η 
οποία ανακλήθηκε στις 28 Μαρτίου 1957. Η ανάκληση των μέτρων αυτών υπήρξε 
καθοριστική σε σχέση με την γνώμη της Επιτροπής, εφόσον η πλειοψηφία της 
Επιτροπής αποφάσισε π ω ς με δεδομένο π ω ς τα μέτρα είχαν ανακληθεί, δεν κρινόταν 
σκόπιμο να εκφράσει γνώμη επί αυτών2. 

Αξιολογώντας γενικά την Πρώτη Έκθεση της Επιτροπής που περιέχεται στην παρούσα 
έκδοση, μπορεί να λεχθεί π ω ς αυτή υπήρξε συντηρητική από νομικής άποψης, 
ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τη μελλοντική νομολογία της Επιτροπής ή ακόμα 
περισσότερο του Δικαστηρίου. Η πλειοψηφία της Επιτροπής απέφυγε να εκφράσει 
γνώμη επί ορισμένων καίριων ζητημάτων, όπως η σωματική τιμωρία και η συλλογική 
ποινή, ενώ έκρινε ότι τα υπόλοιπα μέτρα των βρετανικών αρχών δεν παραβίαζαν τη 
Σύμβαση, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επικρατούσε στην Κύπρο και 
του δικαιώματος παρέκκλισης που η Βρετανία είχε ασκήσει σύμφωνα με το άρθρο 15 
της Σύμβασης. Η ατολμία της Επιτροπής δεν πρέπει πάντως να εκπλήσσει, εφόσον η 
παρούσα υπόθεση ήταν η πρώτη ουσιαστικά σημαντική και βαθύτατα πολιτική 
υπόθεση επί της οποίας κλήθηκε να εκφράσει γνώμη η Επιτροπή, ένα όργανο που τότε 
βρισκόταν στα πρώτα μόλις χρόνια λειτουργίας του. Η γνώμη της μειοψηφίας υπήρξε 

1 Βλ. εξάλλου Μίντσης, Γ., Οι διακρατικές Προσφυγές στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2003, σελ. 97 κ.ε. 
Η απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία 7 έναντι 4, ενώ δύο ακόμα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν πως αν 

είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία, τότε θα είχαν ψηφίσει υπέρ της γνώμης της μειοψηφίας. 
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κατά την άποψη μας ορθότερη και αντιμετώπιζε με σαφώς πιο αποτελεσματικό τρόπο 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, σε αντίθεση με τη γνώμη 
της πλειοψηφίας που απέφυγε να ασχοληθεί με την ουσιαστική αποστολή της 
Σύμβασης για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών 
που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση. 

Η υπογραφή των Συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου τερμάτισε την περαιτέρω 
εξέταση των δύο Προσφυγών της Ελλάδας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιτροπή 
Υπουργών εξέδωσε τα ψηφίσματα αρ. (59) 12 της 20 Απριλίου 1959 και αρ. (59) 32 
της 14 Δεκεμβρίου 1959 σε ό,τι αφορά την Πρώτη και τη Δεύτερη ελληνική Προσφυγή 
αντίστοιχα, με τα οποία αποφασιζόταν ότι δεν απαιτείτο η λήψη οποιασδήποτε 
περαιτέρω ενέργειας. Το κείμενο του ψηφίσματος αρ. (59) 12 είναι το ακόλουθο: «Η 
Επιτροπή Υπουργών, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση της Εππροπής και 
λαμβάνοντας υπόψη την τελική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος που έχει ήδη 
επιτευχθεί, αποφασίζει, σύμφωνα προς το άρθρο 43 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ότι δεν 
απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια»3. Με μια παράδοξη εξάλλου απόφαση 
της, η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε να χαρακτηρίσει τόσο το ολοκληρωμένο 
κείμενο της Έκθεσης της Πρώτης Προσφυγής, όσο και το ανολοκλήρωτο κείμενο της 
Έκθεσης της Δεύτερης Προσφυγής, η οποία τότε βρισκόταν ακόμα στο στάδιο των 
αποδείξεων, ως απόρρητα. 

V. Η Δημοσίευση ενός Απόρρητου Κειμένου 

Περισσότερο από 40 χρόνια μετά την καταχώρηση της Πρώτης Διακρατικής 
Προσφυγής της Ελλάδας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησαν οι διεργασίες για 
τον αποχαρακτηρισμό ενός εγγράφου που συνιστά ιστορικό τεκμήριο. Απαντώντας σε 
ερώτηση του Λόρδου Λέστερ κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρείχε τη 
συγκατάθεση του στη δημοσίευση της Έκθεσης, η Βαρώνη Chalker of Wallasey 
απάντησε στις 21 Μαρτίου 1997, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρείχε τη συγκατάθεση 
του στη δημοσίευση. Ο Λόρδος Λέστερ ενημέρωσε τότε το Γραφείο του Γενικού 
Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας με επιστολή του, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 
1997 και μετά από ενέργειες του τότε Γενικού Εισαγγελέα Αλέκου Μαρκίδη, λήφθηκε 
τόσο από την ελληνική, όσο και από την κυπριακή κυβέρνηση, η απόφαση να 
συναινέσουν στον αποχαρακτηρισμό και στη συνεπακόλουθη δημοσίευση της Πρώτης 
Διακρατικής Προσφυγής της Ελλάδας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με μια ιστορική απόφαση του, αποφάσισε 
όπως δημοσιευθεί επίσημα για πρώτη φορά η Έκθεση, η οποία παραδόθηκε στο 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και από εκεί στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης 
Αγώνα Ε Ο Κ Α 1955 - 1959. Ο αποχαρακτηρισμός του κειμένου και της Δεύτερης 
Διακρατικής Προσφυγής της Ελλάδας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου ακολούθησε τον 
Απρίλιο του 2006. 

Η παρούσα έκδοση συνιστά την ιστορική πρώτη δημοσίευση των δύο Εκθέσεων στην 
ελληνική γλώσσα4. Αναμφίβολα η σημαντικότητα του κειμένου των Εκθέσεων δεν 
αφορά τόσο τις νομικές πτυχές, οι οποίες ενόψει και της συντηρητικότητας της 
Επιτροπής για την οποία έγινε προηγουμένως αναφορά αφορούν μάλλον αποκλειστικά 
τους ιστορικούς του δικαίου, όσο κυρίως τις ιστορικές πτυχές. Η Έκθεση φωτίζει 
γεγονότα που αφορούν στην κρίσιμη περίοδο της διεξαγωγής του απελευθερωτικού 
αγώνα της Ε Ο Κ Α του 1955 και παρουσιάζει με αποκαλυπτικό τρόπο τα βασανιστήρια 

3 Βλ. European Yearbook v. II, p. 186. 
4 Η Έκθεση έχει δημοσιευθεί στο πρωτότυπο κείμενο, στην αγγλική γλώσσα, στο περιοδικό Human 
Rights Law Journal (1997) 18, p. 348 - 367. 
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στα οποία υποβάλλονταν οι Ελληνοκύπριοι αγωνιστές, αλλά και άμαχοι. Οι περιγραφές 
και τα γεγονότα που αφορούν στην ποινή της μαστίγωσης, τις επιβληθείσες συλλογικές 
ποινές, τις πολυήμερες απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, τις συλλήψεις και 
προσωποκρατήσεις χωρίς ένταλμα, αλλά και τις απελάσεις, ανεξάρτητα από τη νομική 
αξιολόγηση τους, συνιστούν ιστορικά τεκμήρια που σίγουρα θα αξιοποιηθούν πλέον 
από κάθε μελετητή της περιόδου 1955 - 1959. Οι πρωτογενείς μαρτυρίες των 
Ελληνοκυπρίων και Άγγλων από τους οποίους λήφθηκαν συνεντεύξεις από την 
Ερευνητική Ομάδα της Επιτροπής κατά την επιτόπια έρευνα, οι αγορεύσεις και 
τοποθετήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η μαρτυρία των ιδίων των μελών της 
Ερευνητικής Ομάδας κατά την επιτόπια έρευνα, παρέχουν κατά την άποψη μας, 
ανεκτίμητο υλικό για κάθε μελετητή, αλλά και γενικότερα για κάθε πολίτη που 
ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για την κρίσιμη αυτή περίοδο του κυπριακού 
προβλήματος. 

Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε η Επιτροπή, η καταχώρηση της αίτησης και η διεξαγωγή της διαδικασίας 
ενώπιον της Επιτροπής συνετέλεσαν στον πολυμέτωπο αγώνα της Κύπρου για 
απελευθέρωση. Ό π ω ς διαφαίνεται και από τη μελέτη των βρετανικών αρχείων, η 
Βρετανική Κυβέρνηση συνάντησε σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια να 
αντιμετωπίσει τις ελληνικές Προσφυγές, ενώ η εκκρεμότητα των δύο προσφυγών και η 
πίεση της Επιτροπής για επίτευξη φιλικού διακανονισμού συνέβαλε μερικώς στη λήψη 
της απόφασης για ανάκληση των μέτρων σωματικής τιμωρίας, συλλογικής ποινής και 
απέλασης και αποθάρρυνε αρκετές φορές τις βρετανικές αρχές από την περαιτέρω 
κατάχρηση των εξουσιών τους5. Πιστεύουμε επομένως ακράδαντα ότι η παρούσα 
έκδοση, ως πρωτογενές αποκαλυπτικό τεκμήριο, θα συντελέσει στην ανάπτυξη της 
ιστορικής γνώσης γύρω από την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου 
1955- 1959. 

Αξίζουν επομένως συγχαρητήρια στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ και 
στο Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα Ε Ο Κ Α που έλαβαν την απόφαση για δημοσίευση 
της παρούσας έκδοσης, ώστε να καταστεί το κείμενο των δύο εκθέσεων προσιτό στην 
ελληνική γλώσσα σε κάθε μελετητή, μαζί με την αλληλογραφία και τις ενέργειες που 
έγιναν προκειμένου να αποχαρακτηριστεί το κείμενο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 
παρούσα έκδοση ως παράρτημα. Έχει αποφευχθεί πάντως ο ενδελεχής σχολιασμός 
που θα επιβάρυνε περισσότερο ένα ήδη ογκώδες κείμενο, ενώ σε ορισμένες μόνο 
περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμο να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημεία μέσα από την 
προσθήκη υποσημειώσεων που συνοδεύονται με την αναφορά (ΣτΕ), δηλαδή 
Σημείωση του Επιμελητή. Όσες υποσημειώσεις δεν περιέχουν την πιο πάνω αναφορά, 
βρίσκονται αυτούσιες στο πρωτότυπο κείμενο. Σημειώνεται εξάλλου ότι η αρχική 
μετάφραση του κειμένου της Έκθεσης της Πρώτης Διακρατικής Προσφυγής έγινε από 
τον Φίλιππο Στυλιανού και ακολούθως έτυχε επιστημονικής επεξεργασίας από τον 
επιμελητή της έκδοσης, ο οποίος μετέφρασε και το κείμενο της Δεύτερης Διακρατικής 
Προσφυγής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρείται ότι για οποιαδήποτε λάθη και 
αβλεψίες, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο επιμελητής της έκδοσης. 

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 

Βλ. ενδεικτικά σε σχέση με την επίδραση της Προσφυγής επί του ζητήματος της απέλασης του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Simpson, Β., 'The Exile of Archbishop Makarios ΙΙΓ (1996) 4 European 
Human Rights Law Review, p. 391 - 405. 
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Π Ρ Ω Τ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ 

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ω Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν 

( Α Ρ . : 1 7 6 / 1 9 5 6 ) 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

1. Αυτή η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 
Νοεμβρίου 1950. Το αντικείμενο είναι η Προσφυγή Αρ. 176/56, σχετικά με την τήρηση 
της Σύμβασης στη Νήσο Κύπρο, η οποία καταχωρήθηκε από την Κυβέρνηση του 
Βασιλείου της Ελλάδας κατά της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας στις 7 Μαΐου 1956, σύμφωνα με το άρθρο 24 της 
Σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2, η Επιτροπή έχει την τιμή να 
διαβιβάσει την Έκθεση στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
στα δύο ενδιαφερόμενα κράτη. 

2. Προκύπτει από το άρθρο 31, παράγραφος 1 ότι μια τέτοια έκθεση αποσκοπεί: α) να 
εξακριβώσει τα γεγονότα που σχετίζονται με την Προσφυγή, β) να εκφράσει γνώμη 
κατά πόσο τα γεγονότα αυτά αποκαλύπτουν παράβαση από το Καθ' ου η Αίτησις 
Μέρος, των υποχρεώσεων του δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Προτού αναλάβει το διφυές αυτό καθήκον, η Επιτροπή θεωρεί ως απαραίτητο, 
καθώς πράγματι καθορίζεται στον Κανόνα 66 των Διαδικαστικών της Κανονισμών, να 
περιγράψει την πορεία της διαδικασίας από την καταχώρηση της Προσφυγής μέχρι την 
υιοθέτηση της Έκθεσης της. Υπενθυμίζεται ότι καθορίζεται στη Σύμβαση π ω ς οι 
διαδικασίες ξεκινούν με την εξέταση - από την Ολομέλεια της Επιτροπής - του 
παραδεκτού της Προσφυγής. Το άρθρο 29 της Σύμβασης προβλέπει ότι, όταν μια 
προσφυγή έχει κηρυχθεί παραδεκτή, όπως συνέβη στην παρούσα υπόθεση στις 2 
Ιουνίου 1956, οι λειτουργίες που τίθενται στο άρθρο 28, δηλαδή η εξακρίβωση των 
γεγονότων και η επίτευξη φιλικού διακανονισμού, θα ασκούνται από μια Υποεπιτροπή 
που αποτελείται από επτά μέλη της Επιτροπής. Η Έκθεση της Επιτροπής περιγράφει 
τις δραστηριότητες της Υποεπιτροπής που καθορίστηκε για να ασκήσει αυτές τις 
λειτουργίες στην παρούσα υπόθεση. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις 
προσπάθειες της Υποεπιτροπής για επίτευξη φιλικού διακανονισμού. Κατά την 13η της 
Σύνοδο, προτού διαβουλευθεί σχετικά με τα διάφορα επίδικα θέματα, η Επιτροπή, κατά 
την άσκηση των λειτουργιών της, παραδέχθηκε την αποτυχία των προσπαθειών αυτών 
(Άρθρο 47 της Σύμβασης). 

4. Η Επιτροπή στράφηκε τότε προς την εκπλήρωση του διφυούς καθήκοντος της, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 31 της Σύμβασης. 

5. Αναφορικά με τα γεγονότα της υπόθεσης, η Επιτροπή χρησιμοποίησε ολόκληρο το 
φάκελο κατά τη σύνταξη της Έκθεσης. Έ δ ω σ ε ιδιαίτερη προσοχή: 
α) στα πολλά μνημόνια, επιστολές και σημειώματα των δύο ενδιαφερομένων 
Κυβερνήσεων, μαζί με τα πολυάριθμα παραρτήματα τους, στις αγορεύσεις των 
Αντιπροσώπων και των Νομικών Συμβούλων των Μερών, στις γραπτές ή προφορικές 
απαντήσεις στις ερωτήσεις της Υποεπιτροπής και σε όλο το υπόλοιπο μαρτυρικό 
υλικό, που παρουσιάστηκε κατά την εξέταση της Προσφυγής με την έννοια του άρθρου 
28 (α) της Σύμβασης, 
β) στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στη Νήσο Κύπρο κατά την έρευνα που 
διεξήχθη εκεί από τις 13 ως τις 27 Ιανουαρίου 1958, από μια εξαμελή Ομάδα (άρθρο 
28 α της Σύμβασης). 

Η Έκθεση παρέχει ένα περίγραμμα των μνημονίων και αγορεύσεων των Μερών και 
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στην Κύπρο, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη για 
συνεχή αναφορά στα πρωτότυπα κείμενα. 
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6. Η Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να καταγράψει την απαραίτητη νομική γνώμη σε δύο 
διαφορετικά σημεία. Πρώτον, κάθε τμήμα της γνώμης παρατίθεται αμέσως μετά το 
σχετικό απόσπασμα στη δήλωση των γεγονότων. Δεύτερον, η γνώμη δίδεται στην 
ολότητα της σε ξεχωριστό έγγραφο (Παράρτημα Α στην Έκθεση, Έγγρ. Α 42.126). Θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής, ασκώντας τα δικαιώματα τους 
σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 1 της Σύμβασης και του Κανονισμού 67 των 
Διαδικαστικών Κανονισμών, πρόσθεσαν στην Έκθεση τις προσωπικές ή μειοψηφούσες 
γνώμες τους επί ορισμένων νομικών σημείων. 

7. Η Έκθεση χωρίζεται επομένως σε δύο μέρη: 

Το Μέρος I είναι μια περιγραφή των κυρίων σταδίων της διαδικασίας, από την 
καταχώρηση της Προσφυγής μέχρι την συμπλήρωση του έργου της Επιτροπής, 
περιλαμβανομένων των προσπαθειών για επίτευξη φιλικού διακανονισμού και της 
αποτυχίας τους. 

Στο Μέρος II η Επιτροπή εξακριβώνει τα γεγονότα της υπόθεσης κάτω από διάφορες 
επικεφαλίδες και στο τέλος κάθε ενότητας, δίνει τη γνώμη της ως προς το κατά πόσο τα 
γεγονότα που αναφέρονται εκεί, αποτελούν παραβίαση της Σύμβασης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την καταχώρηση της Προσφυγής έχει γίνει αριθμός 
αλλαγών στους νόμους και κανονισμούς που επέκρινε η Ελληνική Κυβέρνηση. 
Ορισμένα κείμενα έχουν τροποποιηθεί και άλλα ανακληθεί, ενώ νέα κείμενα έχουν 
θεσπιστεί. Έχει επομένως θεωρηθεί ως χρήσιμο να αναπαραχθεί η εν λόγω νομοθεσία 
σε ξεχωριστό έγγραφο (Έγγρ. Α 42.127, Παράρτημα Β της παρούσας Έκθεσης). 

8. Κατά τη 13η Συνοδό της, που διεξήχθη στο Στρασβούργο στις 9 - 21 Ιουνίου 1958, 
η Επιτροπή, μετά από μελέτη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής, συζήτησε τα διάφορα 
επίδικα σημεία και ακολούθως προχώρησε σε ψηφοφορία. 

Τα ακόλουθα μέλη ήταν παρόντα: 

Οι Κύριοι: P. BERG, Πρόεδρος σύμφωνα με τους Κανονισμούς 8 και 9, 
C.H.M. WALLOCK, 
Κ. Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, 
P. FABER, 
L.J.C. BEAUFORT, 
Α. SUSTERHENN, 
S. PETREN, 

Η Κυρία G. JANSSEN-PEVTSCHIN, 
Οι Κύριοι Μ. S0RENSEN, 

J. CROSBIE, 
Ν. ERIM, 

Οι Κύριοι F.M. DOMINEDO και F. SKARPHEDINSSON απολογήθηκαν για την 
αδυναμία τους να παρευρεθούν. 

Μετά από συνάντηση εργασίας που διεξήχθη στις 22 - 25 Ιουλίου 1958, η Επιτροπή 
συζήτησε και υιοθέτησε το κείμενο της παρούσας Έκθεσης κατά την 14η Συνοδό της, η 
οποία διήρκεσε από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 1958, και κατά την 
οποία όλα τα μέλη ήταν παρόντα, εκτός από τον κ. BEAUFORT. 

24 

Οι κύριοι F.M. DOMINEDO και F. SKARPHEDINSSON, οι οποίοι προσήλθαν τόσο στη 
συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, όσο και στην τελευταία αναφερθείσα σύνοδο, 
ζήτησαν την άδεια των συναδέλφων τους για να συμπεριλάβουν τη γνώμη τους στην 
παρούσα Έκθεση. Η Επιτροπή συμφώνησε, καθορίζοντας ωστόσο ότι η γνώμη αυτών 
των δύο μελών θα εμφανιζόταν σε κάθε περίπτωση στο τέλος των γνωμών που 
εξεφράσθησαν κατά την 13η σύνοδο. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ I 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο I - Ε Ν Α Ρ Ξ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

9. Εισαγωγή και Καταχώρηση της Προσφυγής 

Με επιστολή ημερομηνίας 7 Μαΐου 1956 (Έγγραφο Α 27.546), ο Μ. Ν. Καμπαλούρης, 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ζήτησε από τον 
Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης, (Έγγρ. Α 27.559), 
επισυνημμένη στην επιστολή του, «αναφορικά με παραβιάσεις της Σύμβασης για την 
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών» στη Νήσο 
Κύπρο. 

Την ίδια μέρα, στην απουσία του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Καμπαλούρης ενεχείρησε 
την πιο πάνω επιστολή και Προσφυγή στον κ. Von Schmieden, Διευθυντή Έρευνας στη 
Γενική Γραμματεία. 

Επίσης στις 7 Μαΐου 1956, ο κ. Von Schmieden διαβίβασε αυτά τα δύο έγγραφα στον 
κ. Π. Μοδινό, Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με μια σημείωση, πληροφορώντας 
τον ότι: 

«Διαβιβάζοντας αυτά τα έγγραφα, ο κ. Καμπαλούρης πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση του 
ανυπομονούσε ιδιαίτερα, όπως το θέμα υποβληθεί προς εξέταση από την αρμόδια 
Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τους υφιστάμενους Διαδικαστικούς της 
Κανονισμούς, ενόψει του επείγοντος και άρα της σημασίας του θέματος για την 
Ελληνική Κυβέρνηση» (Έγγρ. Α 27.547). 

Την ίδια μέρα, η Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης καταχωρήθηκε ως Προσφυγή 
Αρ. 176/56 στο ειδικό αρχείο που τηρεί η Γραμματεία της Επιτροπής (Κανονισμός 13). 

10. Περιεχόμενο της Προσφυγής 

Στην αίτηση της, η Ελληνική Κυβέρνηση διατύπωνε ισχυρισμούς για «παραβιάσεις από 
την Κυβέρνηση και τις διοικητικές αρχές της Κύπρου, της Σύμβασης για την Προάσπιση 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, παραβιάσεις για τις 
οποίες η Βρετανική Κυβέρνηση πρέπει να θεωρηθεί ως υπεύθυνη» 
(Έγγρ. Α 27.559, σ.1). 

Η Προσφυγή ήταν χωρισμένη σε τέσσερα μέρη (Α, Β, Γ και Δ). 

(α) Στο Μέρος Α (σσ. 1 - 5), η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη σε ιστορική 
αναδρομή του Κυπριακού ζητήματος από το 1878 μέχρι σήμερα. 

(β) Στο Μέρος Β. (σσ. 6-10), υπεστήριζε ότι: «τα εξαιρετικής φύσης μέτρα που 
υιοθέτησαν οι Βρετανικές διοικητικές αρχές στην Κύπρο σήμαιναν την στέρηση 
σχεδόν όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στο 
νησί.» Ισχυρίστηκε ότι τα ακόλουθα άρθρα της Σύμβασης έχουν παραβιαστεί 
από ορισμένα «νομοθετικά και διοικητικά μέτρα» και από «ενέργειες των 
διοικητικών οργάνων»: Άρθρο 3 (πολλές περιπτώσεις βασανιστηρίων - ποινή 
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μαστίγωσης που εισήγαγε το Άρθρο 75, παράγραφος 2, του Κανονισμού 
Έκτακτης Ανάγκης Αρ. 731 - διάφορες μορφές συλλογικής ποινής που 
εισήγαγε ο Κανονισμός Έκτακτης Ανάγκης υπ' αρ. 732), Άρθρα 5 και 6 
(παράνομη σύλληψη, κράτηση και απέλαση). Άρθρα 8, 9, 10 και 11 (παραβίαση 
οικιακού ασύλου, λογοκρισία αλληλογραφίας, απαγόρευση του δικαιώματος της 
ελεύθερης έκφρασης γνώμης, κ.λ.π) της Σύμβασης. 

(γ) Στο Μέρος Γ (σσ. 11 - 13), η Ελληνική Κυβέρνηση απέρριπτε ότι τα μέτρα 
για τα οποία παραπονέθηκε, καλύπτονταν από το Άρθρο 15 , το οποίο 
εξουσιοδοτούσε τα Συμβαλλόμενα Μέρη να παρεκκλίνουν των υποχρεώσεων 
τους που πηγάζουν από τη Σύμβαση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Υπεστήριξε ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απέτυχε να τηρήσει 
αυτές τις προϋποθέσεις, τόσο τυπικά, όσο και ουσιαστικά. 

(δ) Το Μέρος Δ της Προσφυγής (σ. 14) περιείχε τα συμπεράσματα της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

«Για τους λόγους αυτούς, η Ελληνική Κυβέρνηση αιτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως δώσει επείγουσα προτεραιότητα 
στα παράπονα της κατά της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για 
παράβαση των πιο πάνω αναφερομένων διατάξεων της Σύμβασης για την 
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 
και όπως προβεί σε εισηγήσεις που θεωρεί αρμόζουσες, ώστε να διασφαλίσει 
την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στην 
Κύπρο». 

11. Κοινοποίηση της Προσφυγής στην Καθ' ης η Αίτησις Κυβέρνηση 

Με ρηματική διακοίνωση στις 8 Μαΐου 1956, και αφού είχε δεόντως εξουσιοδοτηθεί από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής (Κανονισμός 44 των Διαδικαστικών Κανονισμών), η Γενική 
Γραμματεία διαβίβασε αντίγραφο της Προσφυγής Αρ. 176/56 στο Υπουργείο 
Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, πληροφορώντας το για τη δήλωση του κ. 
Καμπαλούρη που αναφέρθηκε πιο πάνω και το ειδοποίησε ότι η Προσφυγή θα 
βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία θα 
διεξαγόταν στο Στρασβούργο από τις 28 Μαίου ως τις 2 Ιουνίου 1956 (Έγγρ. Α. 
27.601). 

12. Διορισμός των Αντιπροσώπων των Μερών 

Με επιστολές στις 7 και 28 Μαΐου 1956 (Έγγρ. Α 27.546 και Α 27.886), ο κ. 
Καμπαλούρης πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η Ελληνική Κυβέρνηση τον είχε επιλέξει 
ως τον Αντιπρόσωπο της και ότι ο κ Η. Rolin, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των 
Βρυξελλών και ο κ. Χ. Χρηστίδης, Δικηγόρος παρά του Συμβουλίου Επικρατείας στην 
Αθήνα, είχαν διοριστεί Νομικοί Σύμβουλοι στην υπόθεση. 

Με ρηματική διακοίνωση στις 26 Μαΐου 1956 (Έγγρ. Α. 27.847), ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πληροφόρησε 
τον Γενικό Γραμματέα ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε διορίσει τον κ. 
F.A. Vallat, Αναπληρωτή Νομικό Σύμβουλο στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να ενεργεί 
ως ο Αντιπρόσωπος της στη διαδικασία σχετικά με την Προσφυγή 176/56 και τον κ. 
H.G. Darwin, Βοηθό Νομικό Σύμβουλο στο Υπουργείο των Εξωτερικών, για να ενεργεί 
ως ο Βοηθός του κ. Vallat. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο II - ΕΞΕΤΑΣΗ Τ Ο Υ Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο Υ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α Π Ο Τ Η Ν 
Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

13. Με οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής, η Γραμματεία, στη ρηματική της 
διακοίνωση της 8ης Μαΐου 1956 (Έγγρ. Α 27.601), είχε ζητήσει από το Υπουργείο 
Εξωτερικών να υποβάλει τις γραπτές του παρατηρήσεις αναφορικά με το παραδεκτό 
της Προσφυγής (Κανονισμός 44 των Διαδικαστικών Κανονισμών), αν ήταν δυνατόν 
πριν από τις 28 Μαΐου 1956. Είχε επίσης υποδείξει ότι επαφίετο στην Επιτροπή να 
καθορίσει, αν χρειαζόταν, τη διαδικασία που θα ακολουθείτο κατά την εφαρμογή του 
Κανονισμού 46 των Διαδικαστικών Κανονισμών. 

Στις 25 Μαΐου 1956, ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης απεύθυνε προς την 
Επιτροπή, μέσω των καλών υπηρεσιών του Μονίμου Αντιπροσώπου του Ηνωμένου 
Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα αιτιολογημένο αίτημα για παροχή 
επιπρόσθετης περιόδου τριών μηνών (Έγγρ. Α. 27.847). Ο Αντιπρόσωπος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, με επιστολή ημερομηνίας 28 Μαΐου 1956, παρέθεσε τους 
λόγους για τους οποίους έκρινε ότι δεν έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος στην 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Έγγρ. Α. 27.884). 

14. Απόφαση της 28ης Μαΐου 1956 

Η Προσφυγή Αρ. 176/56 της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν ένα από τα θέματα τα οποία 
επρόκειτο να εξεταστούν από την Επιτροπή κατά την 5η Σύνοδο της Ολομέλειας της, 
που διεξήχθη στο Στρασβούργο από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 1956 (Έγγρ. DH 
(56) 8 τελικό). Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 8 και 9 των Διαδικαστικών Κανονισμών, 
ο κ. P. Berg ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής για τους σκοπούς αυτής της 
Προσφυγής, εφόσον ο κ. C.H.M. Waldock και ο κ. Κ. Θ. Ευσταθιάδης, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος αντίστοιχα της Επιτροπής, δεν μπορούσαν να αναλάβουν λόγω της 
υπηκοότητας τους. 

Κατά τη συνεδρία της στις 28 Μαΐου 1956 και αφού συζήτησε τη διαδικασία που θα 
ακολουθούσε, η Επιτροπή υιοθέτησε μια απόφαση με το ακόλουθο λεκτικό: 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Σε σχέση με την Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης ημερομηνίας 7 Μαίου 1956, 
που καταχωρήθηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής κατά την ίδια ημερομηνία όπως η 
Αρ. 176/56, 

Έχοντας υπόψη την κοινοποίηση από τον κ. Vallat, Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με ημερομηνία 25 Μαΐου 1956. 

Έχοντας υπόψη την κοινοποίηση από τον κ. Καμπαλούρη, Αντιπρόσωπο της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, ημερομηνίας 28 Μαΐου 1956, 

Αποφασίζει να χειριστεί το θέμα αυτό ως θέμα προτεραιότητας. 

Προτού αποφασίσει επί του ζητήματος του παραδεκτού, 

Καλεί τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να εμφανισθεί 
ενώπιον της στις 10 π.μ. της Παρασκευής, 1ης Ιουνίου 1956, για να εξηγήσει, χωρίς να 
υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, τους λόγους της ένστασης ως προς το 
παραδεκτό, τους οποίους προτίθεται να προβάλει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
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Καλεί τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να παραστεί στη συνεδρία αυτή, 
ώστε να υποβάλει τις παρατηρήσεις του». (Έγγρ. Α. 27.890. Βλ. επίσης Πρακτικά, 
Έγγρ. Α. 28.666). 

15. Ακρόαση της 1ης Ιουνίου 1956 στην Παρουσία των Μ ε ρ ώ ν 

Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, η Επιτροπή, στη συνεδρία της την 1η Ιουνίου 
1956, άκουσε τους αντιπροσώπους των Μερών να καταθέτουν τις απόψεις τους επί 
του παραδεκτού της Προσφυγής. 

Οι ακόλουθοι εμφανίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής: 

- Για την Αιτήτρια: Ο κ. Ν. Καμπαλούρης, Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, επικουρούμενος από τους κ.κ. Η. Rolin και Χ. Χρηστίδη, 
Νομικούς Συμβούλους. 

- Για την Καθ' ης η Αίτησις: ο κ. F. Α. Vallat, Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου 
Βασιλείου, επικουρούμενος από τους κ.κ. G. Meade και R. Milward, Μόνιμο 
Αντιπρόσωπο και Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης αντίστοιχα. 

(α) Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου , ο οποίος 
κλήθηκε πρώτος, ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν μπορούσε σ' εκείνο το στάδιο να 
δεσμεύσει την Κυβέρνηση του, η οποία δεν είχε ακόμα αποφασίσει αν και υπό 
ποιά μορφή θα αμφισβητούσε το παραδεκτό της Προσφυγής. Αφού εξήγησε ότι 
τα σχόλια του θα βασίζονταν σε μια προκαταρκτική εξέταση της Προσφυγής, 
υπέβαλε στην ουσία: 

- Ότι οι προϋποθέσεις σχετικά με το παραδεκτό της Προσφυγής δεν ήταν 
απαραιτήτως οι ίδιες αναφορικά με όλα τα μέρη της, 

- Ότι δεν καθορίζονταν ρητά, στη Σύμβαση ή στους Διαδικαστικούς 
Κανονισμούς, οι λόγοι για τους οποίους μια Προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 
24 της Σύμβασης θα μπορούσε να θεωρηθεί από την Επιτροπή ως παραδεκτή 
ή ως απαράδεκτη, 

- Ότι ήταν, παραταύτα, σαφές από διάφορες διατάξεις των Διαδικαστικών 
Κανονισμών ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι τέτοιου είδους και ότι θα μπορούσαν να 
ήταν παρόμοιοι με εκείνους που σχετίζονται με ατομικές προσφυγές, 

- Ότι παρόμοιοι λόγοι δεν περιορίζονταν σ' εκείνους που παρατίθενται στο 
άρθρο 27 της Σύμβασης, 

- Ότι η Βρετανική Κυβέρνηση μπορούσε πιθανώς να επιχειρηματολογήσει ότι η 
Προσφυγή δεν συμμορφωνόταν προς τον Κανονισμό 41 των Διαδικαστικών 
Κανονισμών, ότι δεν συμμορφωνόταν προς το Άρθρο 26 της Σύμβασης, ότι δεν 
συμμορφωνόταν προς τα κριτήρια που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Επιτροπή, 
όπως εκείνα που υποδεικνύονται στο Άρθρο 27 της Σύμβασης, και τέλος, ότι 
ορισμένα από τα ισχυριζόμενα γεγονότα, ακόμα, κι αν εξακριβώνονταν, δεν 
αποκάλυπταν οποιαδήποτε παραβίαση της Σύμβασης. 

Καταλήγοντας, ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης, αφού τόνισε την 
πολυπλοκότητα του ζητήματος, αιτήθηκε από την Επιτροπή όπως 
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παραχωρήσει στην Κυβέρνηση του επαρκή χρόνο για να το μελετήσει και 
υποβάλει τις παρατηρήσεις της ως προς το παραδεκτό (Έγγρ. Α 28.035). 

(β) Αφού υπέδειξαν ότι ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης, παρά 
το γεγονός ότι είχε κληθεί με την απόφαση της 28ης Μαίου 1956, είχε αποτύχει 
να υποβάλει τις παρατηρήσεις της πλευράς του ως προς το παραδεκτό και 
αφού επανατόνισαν την αντίθεση τους σε οποιαδήποτε παράταση του χρόνου 
που είχε παραχωρηθεί στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι 
αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέβαλαν στην ουσία: 

- Ότι το Άρθρο 27 της Σύμβασης διευθετούσε εξαντλητικά το ζήτημα του 
παραδεκτού-

- Ότι μόνο η παράγραφος 3 του άρθρου, η οποία αναφερόταν στο Άρθρο 26, 
κάλυπτε τόσο τις διακρατικές, όσο και τις ατομικές προσφυγές, ενώ οι 
παράγραφοι 1 και 2 αφορούσαν αποκλειστικά με τις τελευταίες, 

- Ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να κηρύξει επομένως μια διακρατική προσφυγή 
ως απαράδεκτη μόνο αν η πρόβλεψη του Άρθρου 26 της Σύμβασης (εξάντληση 
των εσωτερικών ένδικων μέσων και περίοδος έξι μηνών) δεν είχε τηρηθεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, 

- Ότι διαφορετικά, εκτός από τις περιπτώσεις αναρμοδιότητας λόγω 
προσώπου ή λόγω αντικειμένου, που θα συνιστούσαν ξεχωριστό θέμα από το 
απαράδεκτο της αιτήσεως υπό την αυστηρή έννοια του όρου, η Επιτροπή θα 
έπρεπε να αναφέρει στην ουσία της υπόθεσης ότι σε άλλα δικαστήρια θα 
θεωρούνταν ως λόγοι νομικής ένστασης ή ως κωλύματα, 

- Ότι η Ελληνική Κυβέρνηση παραπονέθηκε πρώτα για έξι νόμους ή 
κανονισμούς που ίσχυαν στην Κύπρο, εναντίον των οποίων δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα για τους Κυπρίους εσωτερικά ένδικα μέσα· 

- Ότι ενώ η Προσφυγή παρέπεμπε και σε ορισμένες ατομικές υποθέσεις, αυτό 
γινόταν εν μέρει για να δοθούν παραδείγματα της εφαρμογής αυτών των νόμων 
και κανονισμών και εν μέρει για να υποδειχθεί ότι η εφαρμογή νόμων, η κριτική 
των οποίων δεν επιτρεπόταν στη βάση αυτών, εμπεριείχε προκλητικές 
πρακτικές εκ μέρους της Αστυνομίας ή της δικαστικής εξουσίας και μεταχείριση 
ασυμβίβαστη προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η Ελληνική Κυβέρνηση 
δεν απαιτούσε καταβολή αποζημιώσεων προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, 

-Ότι συναφώς, η Προσφυγή σχετιζόταν με μια «τρέχουσα και συνεχιζόμενη 
κατάσταση, που επιβαλλόταν μερικώς από το νόμο και συνιστούσε μερικώς το 
αποτέλεσμα μιας απόλυτης γενικής πρακτικής», ώστε το Άρθρο 26 της 
Σύμβασης να μην σχετίζεται προς την παρούσα υπόθεση» (Έγγρ. Α 28.113, 
σσ. 1-18). 

(γ) Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης, στην απάντηση του, 
επέσυρε την προσοχή της Επιτροπής στο Μέρος Β. I. (α) της Προσφυγής. 
Υπέδειξε ότι το μέρος αυτό αναφερόταν στο βασανισμό «μεγάλου αριθμού 
Ελληνοκυπρίων» και ότι προχωρούσε να αναφέρει πέντε περιπτώσεις 
παρόμοιων βασανιστηρίων, χωρίς να υποδεικνύει αν η Βρετανική Κυβέρνηση 
θα συναντούσε ένα «ισχυρισμό για μαζικά βασανιστήρια ή μόνο 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς αναφορικά με εκείνα τα πέντε παραδείγματα». Το 
Άρθρο 26 παρείχε λόγους για τους οποίους η Προσφυγή 
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μπορούσε από αυτής της άποψης να θεωρηθεί ως απαράδεκτη. Αφού 
απέρριψε την άποψη ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το θέμα του 
παραδεκτού στην ουσία της προσφυγής, ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής 
Κυβέρνησης εξέφρασε και πάλι την ελπίδα ότι θα παραχωρείτο στην 
Κυβέρνηση του ο χρόνος που ζητήθηκε (Έγγρ. Α 28.113, σσ. 18 - 21). 

(δ) Στο μεταξύ, οι Εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης ανακοίνωσαν ότι 
αποσύρουν το Μέρος Β. I. (α) της Προσφυγής, επιφυλάσσοντας ρητά το 
δικαίωμα να το επαναφέρουν αργότερα με νέα Προσφυγή (Έγγρ. Α 28.113, 
σελ. 21 - 25). Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης , αν και έμεινε 
ικανοποιημένος από την απόσυρση, εξέφρασε τη γνώμη ότι το ζήτημα του 
παραδεκτού ως προς το σημείο αυτό δεν είχε ολότελα εκλείψει 
(Έγγρ. Α 28.113, σσ. 26 - 27)6. 

16. Απόφαση της Επιτροπής για το Παραδεκτό της Προσφυγής (2α Ιουνίου 1956). 

Έχοντας συσκεφθεί κεκλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή κατέληξε στις 2 Ιουνίου 
1956 στην ακόλουθη απόφαση αναφορικά με το παραδεκτό της Προσφυγής: 

«Επειδή η Προσφυγή με ημερομηνία 7 Μαΐου 1956 έχει καταχωρηθεί από την Ελληνική 
Κυβέρνηση κατά της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου προβάλλοντας 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 
Ελευθεριών στην Κύπρο, 

Επειδή ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σε επικοινωνία 
του, ημερομηνίας 25 Μαΐου 1956 υπέδειξε ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θεωρούσε ότι θα απαιτείτο περίοδος τριών μηνών για την υποβολή των γραπτών 
παρατηρήσεων της επί του παραδεκτού της Προσφυγής της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

Επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση, σε επικοινωνία της, ημερομηνίας 28 Μαΐου 1956, 
ζήτησε όπως η Επιτροπή αποφασίσει κατά τη διάρκεια της παρούσας Συνόδου της ως 
προς το παραδεκτό της Προσφυγής, 

Επειδή η Επιτροπή απεφάσισε στις 28 Μαΐου 1956 να δώσει προτεραιότητα στο θέμα, 

Επειδή η Επιτροπή απεφάσισε περαιτέρω, κατά την ίδια ημερομηνία, να καλέσει τον 
Αντιπρόσωπο της Βρετανικής Κυβέρνησης να εμφανισθεί ενώπιον της την Παρασκευή, 
1Π Ιουνίου1956 και ώρα 10 π.μ. για να αποσαφηνίσει, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε 
λόγων ένστασης επί της ουσίας, τους λόγους ένστασης ως προς το παραδεκτό, τους 
οποίους η Βρετανική Κυβέρνηση πιθανό να έχει κατά νου να εγείρει- και έχοντας 
επίσης αποφασίσει να καλέσει τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να είναι 
παρών στην προαναφερθείσα συνεδρία, ώστε να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, 

Έχοντας ακούσει στις συνεδρίες της τής 1ης Ιουνίου 1956, τον κ. Vallat, Αντιπρόσωπο 
του Ηνωμένου Βασιλείου και τον κ. Καμπαλούρη, Αντιπρόσωπο της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, όπως και τον κ. Rolin και τον κ. Χρηστίδη, Νομικούς Συμβούλους της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, 

Έχοντας σημειώσει ότι ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας της Παρασκευής 1ης Ιουνίου, περιόρισε το αντικείμενο της Προσφυγής 
σε ορισμένα νομοθετικά μέτρα και διοικητικές πρακτικές των Βρετανικών Αρχών στην 

6 Τα πρακτικά αυτής της ακροαματικής διαδικασίας περιέχονται στο Έγγρ Α 26. 683. 
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Κύπρο και συνεπώς απέσυρε το μέρος Β.Ι. (α) της Προσφυγής, επιφυλάσσοντας όλα 
τα δικαιώματα της Κυβέρνησης του να το επαναφέρει με νέα Προσφυγή, 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι κατέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να αποφασίσει επί 
του θέματος του παραδεκτού της Προσφυγής, 

Επειδή οι διατάξεις του Άρθρου 27, παράγραφοι 1 και 2, της Σύμβασης αναφέρονται 
μόνο σε προσφυγές που υποβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 25 και όχι σε αιτήσεις 
που γίνονται από κυβερνήσεις και άρα δεν εφαρμόζονται στην παρούσα υπόθεση, 

Επειδή οι διατάξεις του Άρθρου 26 αναφορικά με την εξάντληση των εσωτερικών 
ένδικων μέσων, σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, 
δεν ισχύουν στην παρούσα Προσφυγή, το πεδίο της οποίας είναι να αποφανθεί για τη 
συμβατότητα με τη Σύμβαση νομοθετικών μέτρων και διοικητικών πρακτικών στην 
Κύπρο, 

Επειδή οι συνέπειες των παρεκκλίσεων που έγιναν από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης σχετίζονται με την ουσία της 
υπόθεσης κι όχι με το παραδεκτό της Προσφυγής, 

Επειδή οι όροι που τέθησαν από τον Κανονισμό 41, παράγραφο 1, των Διαδικαστικών 
Κανονισμών της Επιτροπής έχουν ικανοποιηθεί σε αυτή την υπόθεση, 

Επειδή δεν έχουν βρεθεί άλλοι λόγοι για να κριθεί ως απαράδεκτη η Προσφυγή, 

Κηρύσσει την Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης ως παραδεκτή και επομένως θα 
ασχοληθεί με αυτή» (Έγγρ. Α. 28.037). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο III - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ7 

I. - Διορισμός της Υποεπιτροπής 

17. Με Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο στις 6 Ιουνίου 1956 (Έγγρ. Α 
28.109), η Γραμματεία κοινοποίησε στις 2 Ιουνίου 1956 την απόφαση της Επιτροπής 
στα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και κάλεσε το καθένα, αν ήθελε να ασκήσει το δικαίωμα 
διορισμού μέλους της επιλογής του ως μέλος της Υποεπιτροπής, όπως δώσει 
ειδοποίηση για το όνομα του μέλους αυτού εντός είκοσι ημερών από τη διαβίβαση του 
Διατάγματος (Άρθρο 29, παράγραφος 2 της Σύμβασης και Κανονισμός 15, 
Παράγραφος 1 των Διαδικαστικών Κανονισμών). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση διόρισε τον κ. Κ. Θ. Ευσταθιάδη (επιστολή 15ης Ιουνίου 1956, 
Έγγρ. Α Σ8.293) και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον κ. C. Η. Μ. Waldock 
(επιστολή 21ης Ιουνίου 1956, Έγγρ. Α 28.363). 

18. Στις 3 Ιουλίου 1956, ο κ. P. Faber, εκτελώντας τα καθήκοντα του Προέδρου της 
Επιτροπής στην απουσία του κ. P. Berg, ο οποίος αδυνατούσε να παραστεί, 
προχώρησε σε κλήρωση των ονομάτων των άλλων μελών της Υποεπιτροπής, 
σύμφωνα με το Άρθρο 29 της Σύμβασης και τους Κανονισμούς 15 και 18 των 
Διαδικαστικών Κανονισμών. 

Τα ονόματα κληρώθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 

Μέλη: (1) κ. P. Faber 
(2) κ. P. Berg 
(3) κ. Α. Susterhenn 
(4) κ. J. Crosbie 
(5) κ. Μ. Akbay 

Αντικαταστάτες: (1) Κα G. Janssen-Pevtschin 
(2) κ. F. Μ. Dominedo 
(3) κ. Μ. Sorensen 

(Έγγρ. Α 28.479) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 20, παράγραφος 1, των Διαδικαστικών Κανονισμών, ο κ. 
P. Berg ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου της Υπεπιτροπής. 

19. Αργότερα, ζητήθηκε από την πρώτη Αντικαταστάτη, την κα G. Janssen-Pevtschin, 
να αντικαταστήσει ως μέλος της Υποεπιτροπής τον κ. Μ. Akbay, ο οποίος πέθανε τον 
Μάιο του 1957. Ο κ. Dominedo και ο κ. Sorensen έγιναν τότε πρώτος και δεύτερος 
Αντικαταστάτης αντίστοιχα. Τέλος, στις 18 Ιουλίου 1957, με κλήρωση την οποία 
διενήργησε ο κ. P. Berg, ο κ. S. Petren επιλέχθηκε ως τρίτος Αντικαταστάτης της 
Υποεπιτροπής. 

II. Σύνοδοι και συνεδρίες 

20. Με αυτή τη σύνθεση, η Υποεπιτροπή πραγματοποίησε τις ακόλουθες συνόδους και 
συνεδρίες: 

Εκτός από θέματα που σχετίζονται με την προσπάθεια επίτευξης φιλικού διακανονισμού. Ενόψει της 
ειδικής σημασίας τους, τα θέματα αυτά αποτελούν το αντικείμενο ενός χωριστού κεφαλαίου. (Κεφάλαιο 
IV πιο κάτω). 
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(α) από την Πέμπτη 27 μέχρι το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 1956 (Στραβούργο), 
(β) από τη Δευτέρα 12 μέχρι την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 1956, (Στρασβούργο)8(1), 
(γ) Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 1956 (Στρασβούργο), 
(δ) Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 1957 (Στρασβούργο)9, 
(ε) Πέμπτη 31 Ιανουαρίου και Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 1957 (Στρασβούργο), 
(στ) Τρίτη 5, Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Μαρτίου 1957 (Στρασβούργο), 
(ζ) Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Μαρτίου 1957 (Στρασβούργο)10, 
(η) από την Παρασκευή 28 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουλίου 1957, (Στρασβούργο)11, 
(θ) Παρασκευή 19 Ιουλίου 1957 (Στρασβούργο) 
(ι) Τετάρτη 28, Πέμπτη 29 και Σάββατο 31 Αυγούστου 1957 (Στρασβούργο), 
(ια) από την Τετάρτη 4 μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 1957 (Στρασβούργο)12, 
(ιβ) από την Τετάρτη 9 μέχρι το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 1957 (Στρασβούργο), 
(ιγ) Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 1957 (Στρασβούργο), 
(ιδ) από τη Δευτέρα 13 μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 1958 (Κύπρος)13, 
(ιε) από τη Δευτέρα 10 μέχρι το Σάββατο 15 Μαρτίου 1958 (Στρασβούργο). 

III. - Εξέταση της Προσφυγής με τους Αντιπροσώπους των Μερών 

21. Με σκοπό να επιτελέσει το πρώτο από τα καθήκοντα της, εκείνο της εξακρίβωσης 
των γεγονότων, η Υποεπιτροπή έχει στη διάθεση της, σύμφωνα με το Άρθρο 28 (α) της 
Σύμβασης, δύο διακριτές μεθόδους: εξέταση της προσφυγής με τους αντιπροσώπους 
των Μερών και έρευνα. 

Η Υποεπιτροπή η οποία σχηματίστηκε για να μελετήσει την Προσφυγή Αρ. 176/56, 
χρησιμοποίησε και τις δύο αυτές μεθόδους. Σε πρώτο στάδιο εξέτασε την Προσφυγή με 
τους αντιπροσώπους των Μερών δια της υποβολής γραπτών τοποθετήσεων, τις 
οποίες ακολούθησαν προφορικές ακροάσεις. Αυτή η εξέταση αποτελεί το αντικείμενο 
του παρόντος Μέρους. 

Σε δεύτερο στάδιο έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα. 
Αυτό έγινε από έξι μέλη μεταξύ της 13ης και της 27ης Ιανουαρίου 1958 και τυγχάνει 
χειρισμού στο Μέρος IV αυτού του κεφαλαίου. 

Α. Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η ΤΗΣ Υ Π Ο Θ Ε Σ Η Σ ΣΤΗ Β Α Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ω Ν 
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ω Ν (Ιούλιος-Οκτώβριος 1956) 

(1) Υποβολή του Πρώτου Ελληνικού Μνημονίου 

22. Με Διάταγμα του Προέδρου, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 1956 (Έγγρ. Α 28.110), 
επιτράπηκε στον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να υποβάλει μέχρι τη 12η 
Ιουλίου 1956 τη μαρτυρία και τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης του (Κανονισμός 47 των 
Διαδικαστικών Κανονισμών). Με δεύτερο Διάταγμα, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 1956 
(Έγγρ. Α 28.678), ο εν λόγω Αντιπρόσωπος, κατόπιν αιτήσεως του, εξουσιοδοτήθηκε 

Συμπεριλαμβανομένης πενθήμερης ακρόασης στην παρουσία των Μερών (14 - 18.11.1956). 
9 Αυτή ήταν μια συνεδρία της ομάδας την οποία αποτελούσαν οι κ.κ. Susterhenn, Sorensen και Crosbie, 
οι οποίοι προσέγγισαν τους αντιπροσώπους των Μερών σε σχέση με την προσπάθεια επίτευξης φιλικού 
διακανονισμού (βλ. Κεφάλαιο IV του Μέρους αυτού της Έκθεσης). 
10 Ακρόαση στην παρουσία των Μερών. 
11 Συμπεριλαμβανομένης διήμερης ακρόασης στην παρουσία των Μερών (2 - 3.7.1957). 
12 Συμπεριλαμβανομένης διήμερης ακρόασης στην παρουσία των Μερών (4 - 5.9.1957). 
13 Η Επιτροπή Έρευνας αποτελούμενη από τους κ.κ. Sorensen, Waldock, Ευσταθιάδη, Susterhenn, 
Crosbie και Dominedo (βλ. Μέρος IV του παρόντος κεφαλαίου). 
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ωστόσο να υποβάλει το Μνημόνιο του μετά την 12η Ιουλίου 1956, αλλά με ελάχιστη 
καθυστέρηση. 

Το Μνημόνιο που περιείχε τη μαρτυρία και τα επιχειρήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης 
(Έγγρ. Α 28.657 μαζί με Παραρτήματα και Έγγρ. Α 28.780) κατατέθηκε στις 24 Ιουλίου 
1956. Το Μνημόνιο συνοδευόταν από επιστολή του Αντιπροσώπου της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 1956, στην οποία τόνιζε ότι η κατάσταση στην 
Κύπρο είχε επιδεινωθεί και ότι δεν μπορούσε να παραχωρηθεί υπερβολικός χρόνος 
στη Βρετανική Κυβέρνηση, χωρίς κίνδυνο να υπονομευθεί σοβαρά το έργο της 
Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμφιλίωση (Έγγρ. Α 28.664). 

(2) Υποβολή του Πρώτου Βρετανικού Απαντητικού Μνημονίου 

23. Με Διάταγμα του Προέδρου, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.679), το 
Ελληνικό Μνημόνιο κοινοποιήθηκε στη Βρετανική Κυβέρνηση και στην τελευταία 
δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 1956 για να υποβάλει το Απαντητικό 
Υπόμνημα της. 

Με επιστολές της 30ης Ιουλίου, της 10ης Αυγούστου και της 20ης Σεπτεμβρίου 1956 
(Έγγρ. Α 28.775, Α 28.903 και Α 29.364), ο Αντιπρόσωπος και Βοηθός 
Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης ζήτησαν παράταση χρόνου. Ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης αντιτάχθηκε σε τέτοιου είδους παράταση 
στις επιστολές του της 6ης Σεπτεμβρίου και 28 Σεπτεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 29.121 και 
Α 29.444). 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1956 η Υποεπιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη απόφαση, 
αναφορικά με το αίτημα της Βρετανικής Κυβέρνησης για επιπρόσθετο χρόνο: 

«Η Υποεπιτροπή, μετά από εξέταση, 

Καθορίζει την 20 Οκτωβρίου 1956 ως παρατεινόμενο χρονικό περιθώριο εντός του 
οποίου ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα καταθέσει τη 
μαρτυρία και τα επιχειρήματα της στη Γραμματεία της Επιτροπής. 

Επιπρόσθετα, αλλά μόνο εφόσον θα είναι απολύτως αδύνατο για τον εν λόγω 
Αντιπρόσωπο να τηρήσει το χρονικό περιθώριο που καθορίζεται πιο πάνω, 
εξουσιοδοτεί τώρα το Γραμματέα της Υποεπιτροπής να αποδεχθεί κατάθεση της ω ς 
άνω μαρτυρίας και των επιχειρημάτων, οποτεδήποτε μέχρι της 26ης Οκτωβρίου 1956 
το αργότερο. 

Προκαταρκτικά αποφασίζει ότι η συνεδρία της Υποεπιτροπής θα διεξαχθεί στο 
Στρασβούργο στις 10 π.μ. της 12ης Νοεμβρίου 1956 και πληροφορεί τους 
Αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων ότι μπορεί να κληθούν να 
εμφανισθούν ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 10 π.μ. της 14ης Νοεμβρίου 1956». 
(Έγγρ. Α 29.463 και Α 29.819). 

Με επιστολή της, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 29.446), ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης ζήτησε άδεια να εμφανισθεί ενώπιον της 
Υποεπιτροπής για να προβεί «σε σύντομη διακήρυξη επείγουσας φύσεως». Η 
Υποεπιτροπή απεφάσισε να ακούσει τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Α 
29.570, σ. 2), ο οποίος προέβη ενώπιον της στην ακόλουθη διακήρυξη στις 29 
Σεπτεμβρίου 1956: 
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«Έχοντας σημειώσει την επιστολή της 20ης Σεπτεμβρίου του Αντιπροσώπου της 
Βρετανικής Κυβέρνησης κ. Vallat, αναφορικά με παράταση του χρονικού περιθωρίου 
που δόθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα της 25ης Ιουλίου 1956 στη Βρετανική 
Κυβέρνηση, εντός του οποίου να υποβάλει τους λόγους, τη μαρτυρία και τα 
συμπεράσματα της, η Κυβέρνηση μου θεωρεί ότι οι αιτιολογίες που δόθησαν από το 
Βρετανό Αντιπρόσωπο στην επιστολή του, δεν δικαιολογούν καθ' οιονδήποτε τρόπο 
παράταση αυτού του χρονικού περιθωρίου. Ενόψει της άκρως επείγουσας φύσεως της 
υπόθεσης που έχετε ενώπιον σας και του γεγονότος ότι στην απουσία του 
Αντιπροσώπου της Βρετανικής Κυβέρνησης δεν θα μου ήταν δυνατό, σύμφωνα με τη 
δήλωση που έγινε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, να αναφερθώ λεπτομερώς σε όλα 
τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της άμεσης εκδίκασης αυτής της υπόθεσης 
σύμφωνα με το Άρθρο 28 της Σύμβασης, ζητώ από εσάς όπως καλέσετε τον 
Αντιπρόσωπο της Βρετανικής Κυβέρνησης να εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής για 
να καταθέσει τις απόψεις της Βρετανικής Κυβέρνησης, επιτρέποντας ως αποτέλεσμα 
και σ' εμένα να παρουσιάσω επί αυτού τις δικές μου παρατηρήσεις και επιχειρήματα 
(Έγγρ. Α 29.570, σ. 3) 

Σε ιδιαίτερη συνεδρίαση, η Υποεπιτροπή αποφάσισε να μην καλέσει τον Αντιπρόσωπο 
του Ηνωμένου Βασιλείου να εμφανισθεί ενώπιον της στην παρουσία του 
Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης για να συζητήσει το χρονικό περιθώριο που 
είχε παραχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με την απόφαση της, ημερομηνίας 28 
Σεπτεμβρίου 1956, και συνεπώς επεκύρωσε αυτό το χρονικό περιθώριο (Έγγρ. Α 
29.570, σ. 3). 

Το Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο και τα Παραρτήματα του (Έγγρ. Α 30.235) 
κατατέθηκαν στη Γραμματεία της Επιτροπής στις 27 Οκτωβρίου 1956 και 
κοινοποιήθηκαν αμέσως στον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

Β. Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 14ης, 15ης, 16ης,17ης ΚΑΙ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

24. Σε δύο επιστολές, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου και 22 Οκτωβρίου 1956 (Έγγρ. Α 
29.445 και Α 30.014), ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης πληροφόρησε τη 
Γραμματεία ότι ο κ. Σ. Μερκούρης, πρώην Υπουργός, είχε διορισθεί από την 
Κυβέρνηση του ως Νομικός Σύμβουλος του εν λόγω Αντιπροσώπου και ότι ο κ. Χ. 
Χρηστίδης είχε παύσει να ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα από τις 15 Ιουλίου 1956. 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε τη 
Γραμματεία με επιστολή του, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.505), ότι για 
τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον της Υποεπιτροπής, η Κυβέρνηση του είχε 
διορίσει τον Sir Harry Hylton - Foster, Ανακτοσύμβουλο, Βουλευτή, Αντιεισαγγελέα, ως 
Επικεφαλής Νομικό Σύμβουλο, και θα εκπροσωπείτο επίσης από τον Αντιπρόσωπο 
και Βοηθό Αντιπρόσωπο της, από τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης και από τους κ.κ. J. C. McPetrie, Η. Steele και Κ. Neale. 

25. Η προφορική ακρόαση της Προσφυγής στην παρουσία των Μερών διεξήχθη 
ενώπιον της Υποεπιτροπής από της 14 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 1956. Μια πλήρης 
έκθεση των συνεδριών βρίσκεται καταχωρημένη στο Έγγρ. Α 30.768. Τα επίμαχα 
σημεία επί των οποίων οι Αντιπρόσωποι και Νομικοί Σύμβουλοι των Μερών υπέβαλαν 
τις θέσεις τους και τα επιχειρήματα τους εμφανίζονται στο Μέρος II της παρούσας 
έκθεσης, η οποία ασχολείται με την εξακρίβωση των γεγονότων. 

26. Αναφορικά με τις αγορεύσεις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Υποεπιτροπή υπέβαλε 
ορισμένες ερωτήσεις και στα δύο Μέρη κατά τη συνεδρία της του Σαββάτου 17 
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Νοεμβρίου 1956, και επεφύλαξε το δικαίωμα να υποβάλει περαιτέρω ερωτήσεις «κατά 
τη διάρκεια της επακόλουθης πορείας του έργου της». (Έγγρ. Α 30.768, σ. 180 - 182)14 

Οι Αντιπρόσωποι των Μερών απάντησαν μερικώς σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις 
κατά τη συνεδρία της Κυριακής 18 Νοεμβρίου (Έγγρ. Α 30.768. σσ. 183 - 187). 

Ένας από τους Νομικούς Συμβούλους της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέβαλε διάφορα 
νέα έγγραφα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, ιδιαίτερα φωτογραφίες νέων 
ανθρώπων επί των οποίων είχε εφαρμοστεί η ποινή της μαστίγωσης, οπότε ο 
Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης έφερε ένσταση στην 
παρουσίαση νέας μαρτυρίας, την οποία δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία να αντικρούσει 
και ζήτησε από την Υποεπιτροπή να αποφανθεί πάνω σ' αυτό το θέμα τάξεως (Α 
30.768, σσ. 187- 195). 

Αφού συνήλθε ιδιαιτέρως, η Υποεπιτροπή εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση: 

«Η Ευρωπαϊκή Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της την 17η Νοεμβρίου 1956 
και πριν υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις στα Μέρη, είχε επιφυλάξει το δικαίωμα να τους 
υποβάλει περαιτέρω ερωτήσεις κατά την επακόλουθη πορεία του έργου της, 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους όρους αυτούς συνάγεται ότι οι συζητήσεις δεν 
έχουν ολοκληρωθεί κι ότι σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας κάθε Μέρος δύναται να 
υποβάλει παρατηρήσεις, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, ή και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο, η καταλληλότητα του οποίου θα κριθεί από την Υποεπιτροπή, 

Για τους λόγους αυτούς: 

Παραμερίζει τις ενστάσεις που εγέρθηκαν εκ μέρους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, 

Παραχωρεί σε κάθε μέρος το δικαίωμα να υποβάλει γραπτώς, εντός του μικρότερου 
δυνατού χρονικού διαστήματος, τις παρατηρήσεις του επί οποιασδήποτε διακήρυξης 
που έγινε ή οποιουδήποτε εγγράφου που παρουσιάστηκε από το άλλο Μέρος, σχετικά 
με ένα θέμα το οποίο είναι το αντικείμενο οποιωνδήποτε ερωτήσεων έχουν υποβληθεί 
στο ένα ή στο άλλο Μέρος» (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 196 - 197). 

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 ΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 

27. Με επιστολές του της 17ης Δεκεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 31.186 και Α 31.187), ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης διαβίβασε στην Υποεπιτροπή ορισμένα 
έγγραφα αναφορικά με την επιβολή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, καθώς επίσης 
και το κείμενο τεσσάρων κανονισμών έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκαν το Νοέμβριο 
του 1956, δηλαδή μετά την καταχώρηση της Προσφυγής. 

Ασκώντας η ίδια το δικαίωμα αυτό, η Υποεπιτροπή αποφάσισε στις 18 Νοεμβρίου 1956 όπως δώσει 
οδηγίες στον Πρόεδρο να θέσει γραπτώς δύο επιπρόσθετες ερωτήσεις στον Αντιπρόσωπο της Βρετανικής 
Κυβέρνησης αναφορικά με τα συλλογικά πρόστιμα και την απαγόρευση της κυκλοφορίας (επιστολή προς 
τον κ. Berg, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, Έγγρ. Α 38. 715, βλ. κατωτέρω Μέρος II, Κεφάλαια IV και V, 
παράγραφοι 215, 273 και 278. 
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Το ζήτημα του παραδεκτού και της ουσίας που προέκυψαν σε σχέση με νομοθεσία 
μεταγενέστερη της 7ης Μαΐου 1956 αναλύονται στο Κεφάλαιο IX του Μέρους II της 
παρούσης Έκθεσης. 

28. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών που έγιναν στο Στρασβούργο την Τρίτη 7 και την 
Παρασκευή 8 Μαρτίου 1957, η Υποεπιτροπή, αν και πίστευε ότι δεν θα έπρεπε να 
εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες της για συμφιλίωση, αναγνώρισε ότι ήταν σημαντικό 
να μην απολεσθεί οποιοσδήποτε περαιτέρω χρόνος για τη συμπλήρωση και υποβολή 
της έκθεσης της στην Επιτροπή ως προς τα γεγονότα της υπόθεσης. Αποφάσισε 
επομένως όπως κατανείμει την εργασία της με τέτοιου είδους τρόπο, ώστε να καταστεί 
δυνατό να προχωρήσει ταυτόχρονα ως προς την εξακρίβωση των γεγονότων και ως 
προς την προσπάθεια της να επιτύχει ένα φιλικό διακανονισμό (Έγγρ. Α 33.110). Για 
το σκοπό αυτό υιοθέτησε στις 7 Μαρτίου 1957 μια νέα Δήλωση προς τα Μέρη (Έγγρ. Α 
32.683) και την επόμενη ημέρα δύο επιστολές με την ίδια λεκτική διατύπωση, για να 
σταλούν από τον Πρόεδρο της προς τους Αντιπροσώπους των Μερών. Οι επιστολές 
σχετίζονταν με τον φιλικό διακανονισμό (Βλ. Κεφάλαιο IV αυτού του μέρους της 
Έκθεσης). Από την άλλη, η Δήλωση της 7ης Μαρτίου 1957, αφού ανακεφαλαίωνε 
λεπτομερώς τα γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί από της Δηλώσεως της 19ης 
Δεκεμβρίου 195615, περιείχε τις ακόλουθες δύο παραγράφους αναφορικά με την 
εξακρίβωση των γεγονότων και την διαδικασία που θα ακολουθείτο: 

«19...Η Υποεπιτροπή, ανεξάρτητα από το θέμα της επίτευξης φιλικού διακανονισμού 
και για να είναι σε θέση, αν χρειαστεί, να συμπληρώσει χωρίς καθυστέρηση την 
έκθεση της προς την Επιτροπή, θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλίσει τις περαιτέρω 
απόψεις των Μερών σε ορισμένα εκκρεμή σημεία. Αποφασίζει επομένως να καλέσει 
τα Μέρη να παρουσιάσουν τις προφορικές παρατηρήσεις τους πάνω στα σημεία 
αυτά σε συνεδρία της Υποεπιτροπής, που θα γίνει στο Στρασβούργο στις 28 
Μαρτίου 1957. Τα σημεία επί των οποίων επιθυμεί να ακούσει τις περαιτέρω 
απόψεις των Μερών είναι: 

(1) Οι νομικές πτυχές των διαταγμάτων κράτησης και απέλασης του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και των συντρόφων του. 

(2) Το ερώτημα κατά πόσο και πάνω σε ποια βάση, κανονισμοί που εισήγαγε η 
Κυπριακή Κυβέρνηση μετά την ημερομηνία καταχώρησης της Προσφυγής Αρ. 
176/56 από την Ελληνική Κυβέρνηση, μπορούν να ληφθούν υπόψη από την 
Υποεπιτροπή και μετά από την ίδια την Επιτροπή κατά το χειρισμό της Προσφυγής 
αυτής. 

20. Στην περίπτωση που η Υποεπιτροπή, έχοντας ακούσει τις απόψεις των Μερών 
επί του σημείου (2), θα αποφάσιζε να λάβει υπόψη τους νέους κανονισμούς κατά την 
εξέταση της ουσίας της Προσφυγής Αρ. 176/56, θα ήθελε επίσης να ακούσει τα 
επιχειρήματα των Μερών επί του ερωτήματος κατά πόσο οι νέοι κανονισμοί 
συνάδουν με τις διατάξεις της σύμβασης...» (Έγγρ. Α 32.683, σσ. 10 -11) 

Δ. Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 

29. Με επιστολές ημερομηνίας 20 και 25 Μαρτίου 1957 (Έγγρ. Α 33.116 και Α 33.097), 
ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης εξήγησε τη θέση της Κυβέρνησης του ως 
προς την προαναφερθείσα Δήλωση της 7ης Μαρτίου 1957. Η πρώτη επιστολή 
αναφερόταν πιο συγκεκριμένα στις παραγράφους 19 (2) και 20 της Δήλωσης (βλ. 

Για τη Δήλωση εκείνη, η οποία αφορούσε την προσπάθεια επίτευξης ενός φιλικού διακανονισμού, βλ. 
Κεφάλαιο IV του παρόντος μέρους της Έκθεσης, παράγραφος 78. 
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Κεφάλαιο IX του Μέρους II της παρούσας Έκθεσης). Η δεύτερη σχολίαζε την 
πρόσκληση προς στα Μέρη να εμφανιστούν στις 28 Μαρτίου για να προβούν σε 
προφορικές παρατηρήσεις επί των νομικών πτυχών των Διαταγμάτων Κράτησης και 
Απέλασης που σχετίζονται με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τους συντρόφους του 
(παράγραφος 19 (1) της Δήλωσης της 7ης Μαρτίου 1957). 

30. Η προφορική ακρόαση διεξήχθη στο Στρασβούργο στις 28 και 29 Μαρτίου 1957 
( Βλ. Έγγρ. Α 33.305). 

Οι ακόλουθοι εμφανίσθηκαν ενώπιον της Υποεπιτροπής: 

- Για την Αιτήτρια: Οι κ.κ. Ν. Καμπαλούρης, Η. Rolin και Σ. Μερκούρης, 

- Για την Καθ' ης η Αίτησις: Ο κ. F. Α. Vallat, ο Sir Harry Hylton - Foster, 
ο κ. G. Meade και ο κ. Η. Steele. 

Ανοίγοντας την ακροαματική διαδικασία, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ακόλουθη δήλωση 
προς τους αντιπροσώπους των Μερών: 

«Η Υποεπιτροπή έχει ασχοληθεί με την Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης από 
δύο πτυχές: (1) την εξακρίβωση των γεγονότων και (2) την προσπάθεια επίτευξης 
φιλικού διακανονισμού μεταξύ των Μερών. Η Υποεπιτροπή κατά την τελευταία της 
Σύνοδο, έχοντας λάβει υπόψη τη θέση των Μερών στο ζήτημα του φιλικού 
διακανονισμού, αποφάσισε ότι το πιο επείγον καθήκον της είναι να εξακριβώσει με 
τελικό τρόπο τα γεγονότα και τα νομικά επιχειρήματα των Μερών σχετικά με αυτά, με 
σκοπό να συμπληρώσει την Έκθεση της προς την Επιτροπή. Με ορισμένα σημεία να 
χρειάζονται ακόμα ορισμένες περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υποεπιτροπή κάλεσε τους 
Αντιπροσώπους των Μερών να έλθουν στο Στρασβούργο για να εκφράσουν τις 
απόψεις τους επί των σημείων που παρατίθενται στη Δήλωση της Υπεπιτροπής της 7ης 
Μαρτίου 1957. 

Η Υποεπιτροπή έχει λάβει από τον Βρετανό Αντιπρόσωπο δύο επιστολές, της 20ης και 
25ης Μαρτίου αντίστοιχα, σχετικά με τις παραγράφους 19 και 20 της Δήλωσης της 
Υποεπιτροπής. Αντιλαμβάνεται ότι ο Βρετανός Αντιπρόσωπος επιθυμεί επίσης να 
προβεί σε προφορική κοινοποίηση προς την Υποεπιτροπή, αναφορικά με τις 
παραγράφους 21 και 22 της Δήλωσης16. Αν ο Έλληνας αντιπρόσωπος δεν φέρει 
ένσταση, προτείνω να καλέσω πρώτα τον κ. Vallat να προβεί σε αυτή την 
προκαταρκτική κοινοποίηση την Υποεπιτροπή και μετά θα καλέσω των Έλληνα 
Αντιπρόσωπο να δηλώσει κατά πόσο έχει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις να 
κοινοποιήσει προς την Υποεπιτροπή επί αυτών των παραγράφων. 

Ακολούθως, προτείνω όπως ρωτήσω τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης 
ποιες είναι οι απόψεις του αναφορικά με τη διαδικασία που εισηγείται ο Βρετανός 
Αντιπρόσωπος στην επιστολή του της 20ης Μαρτίου σχετικά με το θέμα των νέων 
Κανονισμών. Η Υποεπιτροπή θα χαιρόταν να γνωρίζει αν, άνευ βλάβης ως προς τα 
νομικά σημεία που ήγειρε ο Βρετανός Αντιπρόσωπος και ως προς την εφαρμογή αυτής 
της διαδικασίας σε οποιαδήποτε μελλοντική υπόθεση, η Ελληνική Κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να υιοθετήσει την προτεινόμενη διαδικασία για χειρισμό των νέων Κανονισμών 
στην παρούσα υπόθεση. 

16 Για τις παραγράφους εκείνες που σχετίζονται με την προσπάθεια για επίτευξη ενός φιλικού 
διακανονισμού βλ. Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους της Έκθεσης, παράγραφος 78. 
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Τέλος, στα ερωτήματα της κράτησης και απέλασης, προτίθεμαι να καλέσω πρώτα τον 
Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να παρουσιάσει τα περαιτέρω επιχειρήματα 
του κι έπειτα θα καλέσω τον Βρετανό Αντιπρόσωπο να απαντήσει» (Έγγρ. Α 33.305, 
σσ. 1 - 2). 

3217. Μετά από εξήγηση του Αντιπροσώπου της Βρετανικής Κυβέρνησης αναφορικά 
με τις παραγράφους 21 και 22 της Δήλωσης της 7ης Μαρτίου 1957 και της επιστολής 
της 8ης Μαρτίου 195718, οι Αντιπρόσωποι και των δύο Μερών παρέθεσαν τις απόψεις 
τους επί της ακολουθητέας διαδικασίας σχετικά με τους Κανονισμούς Έκτακτης 
Ανάγκης που θεσπίστηκαν στην Κύπρο μετά την κατάθεση της Προσφυγής (Έγγρ. Α 
33.305, σσ. 4 - 9)19. 

Σε αυτό το τελευταίο ζήτημα, η Υποεπιτροπή εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση στις 28 
Μαρτίου 1957: 

«Η Υποεπιτροπή έχει λάβει υπόψη την επιστολή του Αντιπροσώπου του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 1957, αναφορικά με τα ερωτήματα που εγέρθηκαν 
στην παράγραφο 19 (2) της Δήλωσης της Υποεπιτροπής της 7ης Μαρτίου, και τις 
προφορικές παρατηρήσεις των Μερών αναφορικά με αυτά τα ερωτήματα, τα οποία 
παρουσιάστηκαν στην πρωινή ακρόαση σήμερα. Η Υποεπιτροπή σημειώνει ότι: 

(α) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συμφωνεί να άρει όλες τις 
ενστάσεις της ως προς το παραδεκτό σχετικά με τους νέους κανονισμούς, οι 
οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 19 (2) της Δήλωσης της Υποεπιτροπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα παρουσιάσει πρώτα 
Μνημόνιο και ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει μετά την 
ευκαιρία να προβεί σε απάντηση με Απαντητικό Μνημόνιο. 

(β) Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι πρόθυμη να υποβάλει περιεκτική δήλωση των 
παραπόνων της σχετικά με τους νέους κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι 
η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμφωνήσει να δώσει την απάντηση 
της στην παρούσα σύνοδο της Υποεπιτροπής. Αν όμως, η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμφωνεί σε αυτό, η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να 
έχει στη διάθεση της ένα σύντομο χρονικό διάστημα εντός του οποίου να 
παρουσιάσει το Μνημόνιο της. 

(γ) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν προτίθεται να δώσει την 
απάντηση της στα ελληνικά παράπονα αναφορικά με τους νέους κανονισμούς 
κατά την παρούσα σύνοδο, διότι χρειάζεται να της παρασχεθεί χρόνος για να 
ετοιμάσει την απάντηση της. 

Η Υποεπιτροπή, βασισμένη στο ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
συμφωνεί να άρει όλες τις ενστάσεις περί παραδεκτού αναφορικά με τους νέους 
κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ στο διάστημα μεταξύ της κατάθεσης της 
Ελληνικής Προσφυγής και της σημερινής ημέρας, αποφασίζει ότι: 

(1) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα έχει 10 μέρες μετά τη λήξη της Παρούσης συνόδου, 
εντός των οποίων να παρουσιάσει Μνημόνιο, παραθέτοντας τις καταγγελίες της 
αναφορικά με τους νέους κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 19 (2) της 
Δήλωσης της Υποεπιτροπής της 7ης Μαρτίου 1957. Σύμφωνα με τη παράγραφο 19 

Από το πρωτότυπο κείμενο απουσιάζει παράγραφος με αρίθμηση 31 (ΣτΕ). 
Βλ. Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους της Έκθεσης, παράγραφος 79. 
Βλ. επίσης Κεφάλαιο IX του Μέρους II της παρούσας Έκθεσης. 
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της εν λόγω Δήλωσης, η Ελληνική Κυβέρνηση θα έχει, αν το επιθυμεί, την ευκαιρία 
να προβεί επίσης σε προφορική δήλωση κατά την παρούσα σύνοδο. 

(2) Μετά τη λήψη του Ελληνικού Μνημονίου, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα έχει 20 μέρες εντός των οποίων να παρουσιάσει το Απαντητικό Μνημόνιο της. 

(3) Η περαιτέρω διαδικασία διερεύνησης των ελληνικών παραπόνων αναφορικά με 
τους νέους κανονισμούς επιφυλάσσεται, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος 
προφορικής ακρόασης, αν αυτό καταστεί αναγκαίο. 

Η Υποεπιτροπή περαιτέρω αποφασίζει ότι κατά την παρούσα σύνοδο θα ακούσει τα 
Μέρη πρώτα επί του ζητήματος της κράτησης και απέλασης και ακολούθως θα 
ακούσει τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφορικά με τις 
παραγράφους 21 και 22 της Δήλωσης της Υποεπιτροπής της 7ης Μαρτίου 1957, υπό 
το φως της κοινοποίησης του Βρετανού Αντιπροσώπου κατά την ακροαματική 
διαδικασία σήμερα το πρωί. 

Ταυτόχρονα, η Υποεπιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα να εγείρει σε κατοπινό στάδιο 
της συνόδου στα Μέρη, τα θέματα τα οποία έτυχαν χειρισμού στην παράγραφο 18 
της Δήλωσης της 7ης Μαρτίου 1957». (Έγγρ. Α 33.305, σσ. 10 -11). 

33. Το απόγευμα της 28ης Μαρτίου 1957, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπεισήλθε «στις νομικές πτυχές των Διαταγμάτων Κράτησης και 
Απέλασης που σχετίζονται με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τους συντρόφους του» 
[Παράγραφος 19(1) της Δήλωσης της 7ης Μαρτίου 1957] (Έγγρ. Α 33.305, σσ.12 - 23). 

Το ίδιο απόγευμα, ο Υπουργός Αποικιών του Ηνωμένου Βασιλείου προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων και τα μέλη της Υποεπιτροπής 
ενημερώθηκαν για αυτή με επιστολή του κ. Vallat (Α 33.032) 

«Στις 20 Μαρτίου πληροφόρησα τη Βουλή ότι η Κυβέρνηση Της Αυτής Μεγαλειότητας 
αποδέχθηκε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να 
χρησιμοποιήσει τις καλές του υπηρεσίες για συμφιλίωση στο ζήτημα της Κύπρου. 
Ταυτόχρονα είπα ότι αν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προέβαινε σε σαφή δημόσια 
δήλωση, καλώντας σε τερματισμό της βίας από την ΕΟΚΑ, θα είχε δημιουργηθεί μια 
νέα κατάσταση και η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα ήταν έτοιμη να τερματίσει 
την κράτηση του στις Σεϋχέλλες. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει τώρα προβεί σε δήλωση, 
αντίγραφα της οποίας θα διατίθενται στο Εκλογικό Γραφείο όταν επανέλθω στη θέση 
μου. 

Αν και η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας δεν μπορεί να θεωρήσει αυτή τη 
δήλωση ως την σαφή έκκληση την οποία είχε ζητήσει, θεωρεί εντούτοις ότι υπό τις 
παρούσες συνθήκες δεν είναι πλέον απαραίτητο να συνεχιστεί η κράτηση του 
Αρχιεπισκόπου. Συνεπώς, έχω δώσει οδηγίες στον Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων, με την 
πλήρη συμφωνία του Σερ Τζων Χάρντιγκ, να ακυρώσει τα διατάγματα κράτησης του 
Αρχιεπισκόπου και των τριών συμπατριωτών του και να διευθετήσει τη μεταφορά τους 
από τις Σεϋχέλλες με το πρώτο διαθέσιμο αεροσκάφος. Πρέπει να επαναλάβω ότι δεν 
μπορεί σε αυτό το στάδιο να τεθεί θέμα επιστροφής τους στην Κύπρο. Για την 
προώθηση ταχείας επιστροφής σε ομαλές ειρηνικές συνθήκες στην Κύπρο, ο 
Κυβερνήτης είναι έτοιμος να προσφέρει άμεσα ασφαλή αποχώρηση από την Κύπρο 
στον ηγέτη της ΕΟΚΑ, Γρίβα. Αν αποφασίσει να εκμεταλλευθεί αυτή την προσφορά, η 
Κυβέρνηση της Κύπρου θα προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις με οποιοδήποτε μέλος 
του Προξενικού Σώματος της Κύπρου συμφωνήσει να ενεργήσει εκ μέρους του. Η 
προσφορά αυτή της ασφαλούς αποχώρησης είναι επίσης ανοικτή σε οποιουσδήποτε 

41 



άλλους ξένους υπηκόους, οι οποίοι είναι μέλη της Ε Ο Κ Α και βρίσκονται ελεύθεροι στην 
Κύπρο. Θ α επεκταθεί σε οποιουσδήποτε Βρετανούς υπηκόους οι οποίοι είναι μέλη της 
οργάνωσης και είναι ακόμα ελεύθεροι, νοουμένου ότι θα δεσμευθούν να μην εισέλθουν 
σε βρετανικό έδαφος για όσο χρονικό διάστημα το νομικό καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης 
εξακολουθεί να ισχύει στην Κύπρο. Θα πρόσθετα, Κύριε, ότι η Κυβέρνηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας δεν μπορεί να αποδεχθεί την ερμηνεία που δίδει η Ελληνική Κυβέρνηση 
στο Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία, όπως η Βουλή θα διαπιστώσει, ο 
Αρχιεπίσκοπος έχει υιοθετήσει σε άλλο μέρος της δήλωσης του. Δεν υπάρχει τίποτε το 
ασυμβίβαστο μεταξύ των όρων αυτού του Ψηφίσματος και της ειρηνικής προσπάθειας 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τέλος, πρέπει να καταστήσω σαφές ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει θέμα άμεσης κατάργησης της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στην Κύπρο. 
Ό π ω ς και όταν ο Κυβερνήτης της Κύπρου θεωρήσει ότι είναι ασφαλές να προβεί σε 
χαλάρωση των Έκτακτων Κανονισμών, θα το πράξει, και βέβαια η Βουλή θα 
ενημερωθεί». 

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός 
Αποικιών, ήταν ως ακολούθως: 

«Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών το οποίο καλεί σε επανέναρξη των συνομιλιών για 
μια ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη λύση του Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με 
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί μια αφετηρία προς 
μια τελική διευθέτηση του ζητήματος. Αντιλαμβανόμαστε αυτό το ψήφισμα ως έκφραση 
της επιθυμίας των Ηνωμένων Εθνών για διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της 
Βρετανικής Κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου. 

Η οργάνωση της ΕΟΚΑ, συμμορφούμενη με το πνεύμα του ψηφίσματος των 
Ηνωμένων Εθνών και για να διευκολύνει την επανέναρξη τέτοιου είδους 
διαπραγματεύσεων, διακηρύσσει ότι είναι έτοιμη να αναστείλει τις επιχειρήσεις της 
αμέσως, αν πρόκειται να αφεθώ ελεύθερος. Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση 
που ανοίγει το δρόμο για αποκατάσταση της ειρήνης στο νησί. 

Η Βρετανική Κυβέρνηση δεν έμεινε ωστόσο ικανοποιημένη με αυτή την προσφορά 
ανακωχής από την ΕΟΚΑ, επειδή οι ηγέτες της κήρυξαν μόνο αναστολή καί όχι 
κατάπαυση των επιχειρήσεων. Θα με λυπούσε εξαιρετικά αν ο δρόμος προς την ειρήνη 
που τώρα ανοίγει, επρόκειτο να εμποδιστεί από αυτό το επιχείρημα. Με την ειλικρινή 
μου επιθυμία να δω αποκατάσταση της ειρήνης στην Κύπρο, κάνω έκκληση στην 
οργάνωση της ΕΟΚΑ, καθώς και στη Βρετανική Κυβέρνηση. Κάνω έκκληση στην 
Ε Ο Κ Α να κηρύξει κατάπαυση όλων των επιχειρήσεων, νοούμενου ότι η Βρετανική 
Κυβέρνηση θα επιδείξει πνεύμα κατανόησης, καταργώντας ταυτόχρονα την παρούσα 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. Με αυτό το σκοπό επαναλαμβάνω εδώ αυτό που 
έγραψα στην επιστολή μου προς τον Κυβερνήτη της Κύπρου, ημερομηνίας 
2 Φεβρουαρίου 1956: «Τέτοιου είδους ειρήνευση θα επιτυγχάνετο γρηγορότερα παρά 
με οτιδήποτε άλλο, με την πολιτική την οποία θα ακολουθούσε ταυτόχρονα η 
Εξοχότητά σας. Αυτή θα πρέπει να είναι μια πολιτική κατευνασμού, ικανή να 
εμπνεύσει στους πολίτες ένα αίσθημα ελευθερίας και ασφάλειας. Έτσι, τα έκτακτα 
στρατιωτικά μέτρα και η έκτακτη νομοθεσία θα πρέπει να ανακληθούν και να 
παραχωρηθεί αμνηστία για όλα τα πολιτικά αδικήματα.» 

Σε ό,τι αφορά την κράτηση μου20, ο Υπουργός Αποικιών δήλωσε ότι αφού θα είχα 
προβεί σε δημόσια δήλωση καλώντας την Ε Ο Κ Α σε τερματισμό της βίας, θα ήμουν 
ελεύθερος να π ά ω οπουδήποτε, εκτός από την Κύπρο. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι 

Το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο χρησιμοποιεί εκ παραδρομής τον όρο «intention», αντί του ορθού όρου 
«detention». (ΣτΕ). 
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η προσωπική μου απελευθέρωση δεν θα γίνει ποτέ αντικείμενο παζαρέματος. Ως 
πνευματικός και εθνικός ηγέτης του Ελληνικού λαού της Κύπρου, είχα και πάντα θα 
έχω ως πρώτο μου μέλημα το συμφέρον του λαού κι όχι την προσωπική μου ευημερία, 
αλλά αισθάνομαι πολύ βαθιά ότι ο κόσμος της νήσου θα ανταποκριθεί στην επιστροφή 
μου στην Κύπρο, κι αυτό θα είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν θα πρέπει να 
υποτιμηθεί. 

Ο Υπουργός των Αποικιών δήλωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση νιώθει πως θα ήταν 
καλύτερα να τύχουν χειρισμού πρώτα οι διεθνείς πτυχές του προβλήματος με 
συζητήσεις στο NATO, αλλά ελπίζει να προχωρήσει σε συνταγματικές συζητήσεις 
αργότερα. Μια δήλωση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία ερμηνεύει ορθά το πνεύμα 
του ψηφίσματος της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, έχει ήδη δώσει την απάντηση 
ότι δεν θα επιθυμούσε να πάρει μέρος σε συνομιλίες για το Κυπριακό πρόβλημα εντός 
του NATO κι ότι οι συνομιλίες θα έπρεπε να επαναρχίσουν απευθείας μεταξύ της 
Βρετανικής Κυβέρνησης και του Κυπριακού λαού. Ειλικρινά πιστεύω π ω ς η Βρετανική 
Κυβέρνηση θα σπαταλούσε το χρόνο της, αν πίστευε ότι μπορεί να βρεθεί 
οποιοσδήποτε Ελληνοκύπριος που να διαπραγματευθεί στην απουσία μου. 

Τέλος, εκφράζω την ελπίδα ότι η Βρετανική Κυβέρνηση θα αντιληφθεί και εκτιμήσει την 
ειλικρινή μου επιθυμία για αποκατάσταση της ειρήνης στο νησί. Εκφράζω επίσης την 
ελπίδα ότι ο δρόμος που τώρα ανοίγει θα οδηγήσει στην ειρήνη, υπό το φως ενός 
πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης.» 

34. Ανοίγοντας την ακροαματική διαδικασία της 29ης Μαρτίου 1957, ο Πρόεδρος της 
Υποεπιτροπής σημείωσε πρώτα, εκ μέρους της Υποεπιτροπής, τη δήλωση που έγινε 
στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον Υπουργό Αποικιών, και μετά κάλεσε τον 
Επικεφαλής Νομικό Σύμβουλο της Βρετανικής Κυβέρνησης, ο οποίος παρουσίασε την 
υπόθεση της Κυβέρνησης του σχετικά με την απέλαση και κράτηση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και των συντρόφων του (Έγγρ. Α 33.305, σσ. 25 - 31). 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να 
καταθέσει τις απόψεις του επί των παραγράφων 21 και 22 της δήλωσης της 7ης 
Μαρτίου 195721. Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, έχοντας εκφράσει 
ικανοποίηση για την απόφαση απελευθέρωσης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των 
συντρόφων του, πρότεινε: 

«1. όπως ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης πληροφορήσει την 
Υποεπιτροπή σχετικά με όλους τους νέους κανονισμούς στην Κύπρο, οι οποίοι θα 
τροποποιούσαν εκείνους που είχαν συζητηθεί ενώπιον της Υποεπιτροπής, 

2. όπως η Υποεπιτροπή επεκτείνει από 10 μέρες σε 2 μήνες το χρονικό περιθώριο, 
εντός του οποίου θα πρέπει να την πληροφορήσω, αν η Κυβέρνηση μου επιθυμεί να 
περιλάβει στην αίτηση της κανονισμούς μεταγενέστερους της υποβολής της 
Προσφυγής και αν ναι, ποιά είναι τα νομικά και ποιά τα πραγματικά επιχειρήματα 
που προβάλλει σχετικά με αυτούς του κανονισμούς». (Έγγρ. Α 33.305, σσ. 32 - 34). 

Καθώς οι δύο αυτές προτάσεις έγιναν αποδεκτές από τον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Έγγρ. Α 33.305, σσ. 34 - 35), η Υποεπιτροπή, 
μετά από ιδιαίτερες διαβουλεύσεις (Έγγρ. Α 34.316, σ. 3), εξέδωσε την ακόλουθη 
απόφαση: 

Για τις παραγράφους εκείνες, που σχετίζονται με την προσπάθεια για επίτευξη ενός φιλικού 
διακανονισμού, βλ. Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους της Έκθεσης, παράγραφος 78. 
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«Η Υποεπιτροπή έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των Μερών αναφορικά με τα 
ερωτήματα που τέθηκαν στις παραγράφους 19, 20, 21 και 22 της Δήλωσης της, 
ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1957. Έχει επίσης σημειώσει τη Δήλωση του Υπουργού των 
Αποικιών, που έγινε στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 28 Μαρτίου 1957, προκαταρκτικό 
κείμενο της οποίας έχει υποβληθεί στην Υποεπιτροπή από τον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Υποεπιτροπή από τον 
Έλληνα Αντιπρόσωπο κατά την ολοκλήρωση των προφορικών του παρατηρήσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή αυτών των προτάσεων από τον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η Υποεπιτροπή αναθεωρεί την απόφαση της, 
ημερομηνίας 28 Μαρτίου 1957 (Έγγρ. DH/Misc (57) 9) ως προς τα ακόλουθα: 

(1) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα έχει δύο μήνες μετά τη λήξη της παρούσας συνόδου, 
εντός των οποίων να παρουσιάσει Μνημόνιο που να παραθέτει τα παράπονα της 
σχετικά με τους νέους κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 19 (2) της 
Δήλωσης της Υποεπιτροπής, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1957. 

(2) Η περαιτέρω διαδικασία διερεύνησης των Ελληνικών παραπόνων αναφορικά με 
τους νέους κανονισμούς επιφυλάσσεται, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος 
προφορικής ακρόασης, αν αυτό καταστεί αναγκαίο. 

(3) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα κοινοποιήσει στην Υποεπιτροπή 
οποιουσδήποτε νέους νόμους και κανονισμούς που θα θεσπισθούν από τώρα και 
στο εξής στην Κύπρο και οι οποίοι θα διαφοροποιούν οποιουσδήποτε από τους 
νόμους και κανονισμούς που υπήρξαν το αντικείμενο παραπόνου από την Ελληνική 
Κυβέρνηση ενώπιον της Υποεπιτροπής. 

Η Υποεπιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα, μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις, να 
κοινοποιήσει τις αποφάσεις της πάνω σε οποιαδήποτε σημεία προκύψουν από τα 
επιχειρήματα των Μερών κατά την παρούσα σύνοδο». (Έγγρ. Α 33.305, σσ. 35 - 36. 
Βλ. επίσης Έγγρ. DH/Misc (57) 15, που περιέχεται στο Παράρτημα III του Εγγρ. Α 
34.316). 

35. Στις 29 Μαρτίου 1957, μετά την ολοκλήρωση των προφορικών ακροάσεων και 
πριν διασκορπιστεί, η Υποεπιτροπή, συνερχόμενη κατ' ιδίαν, (Έγγρ. Α. 34.316, σ. 3), 
συνέταξε μια Δήλωση την οποία ο Πρόεδρος της κοινοποίησε στα Μέρη με επιστολή 
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 1957. Αυτή η Δήλωση έχει ως εξής: 

«Η Υποεπιτροπή έχει σημειώσει την απόφαση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου σχετικά με την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την 
κράτηση. Έχει επίσης σημειώσει τη διακήρυξη που έγινε στις 28 Μαρτίου στη Βουλή 
των Κοινοτήτων από τον Υπουργό των Αποικιών, σχετικά με το ζήτημα της χαλάρωσης 
των Κανονισμών Έκτακτης Ανάγκης. Η Υποεπιτροπή εκφράζει τη μεγάλη της 
ικανοποίηση γι' αυτή την εξέλιξη, η οποία ενισχύει τις πιθανότητες επίτευξης φιλικού 
διακανονισμού στην παρούσα υπόθεση. 

Η Υποεπιτροπή, προσδίδοντας τη μεγαλύτερη σημασία στο καθήκον που της έχει 
ανατεθεί με το Άρθρο 28 (β) της Σύμβασης, καλεί τα Μέρη να επανεξετάσουν το θέμα 
της επίτευξης φιλικής διευθέτησης. Εμπνευσμένη από την επιθυμία όπως η πλήρης 
απόλαυση των δικαιωμάτων που προστατεύονται από την Σύμβαση αποκατασταθούν 
στην Κύπρο, η Υποεπιτροπή εκφράζει την ελπίδα ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου θα επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να 
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προβεί στις όσο το δυνατό μεγαλύτερες χαλαρώσεις της νομοθεσίας αυτής σε σύντομη 
ημερομηνία. 

Η Υποεπιτροπή επιφυλάσσει ταυτόχρονα το δικαίωμα, σε περίπτωση που αποτύχουν 
οι προσπάθειες της για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, να συνεχίσει το καθήκον της 
στη βάση που σκιαγραφείται στη δήλωση της, της 7ης Μαρτίου 1957 και ακολούθως να 
αποφασίσει κατά πόσο η εξακρίβωση των γεγονότων απαιτεί επιτόπια έρευνα». 
(Έγγρ. DH/Misc (57) 16, που περιέχεται στο Παράρτημα IV του Εγγρ. Α 34.316). 

Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 ΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

36. Σε επιστολή ημερομηνίας 2 Μαΐου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρθηκε στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 2 της 
απόφασης της 29ης Μαρτίου 1957 (βλ. παράγραφο 34 ανωτέρω) και πληροφόρησε την 
Υποεπιτροπή για διάφορα μέτρα, τα οποία επρόκειτο να ληφθούν από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση προς την κατεύθυνση της ανάκλησης ή χαλάρωσης ορισμένων εκτάκτων 
μέτρων (Έγγρ. Α 34.101. βλ. επίσης Κεφάλαιο IV του παρόντος μέρους της Έκθεσης). 

Στις 4 Μαΐου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης διαβίβασε στην 
Υποεπιτροπή την ακόλουθη επιστολή: 

«Η Υποεπιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
συστάθηκε για να εξετάσει την Ελληνική Προσφυγή αναφορικά με την Κύπρο, έχει 
συμφωνήσει, κατόπιν αιτήματος μου, να παρατείνει μέχρι τις 28 Μαΐου το χρονικό 
περιθώριο, εντός του οποίου η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να πληροφορήσει την 
Υποεπιτροπή για τις ενστάσεις της στους νέους κανονισμούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 19 της Δήλωσης της Υποεπιτροπής της 7ης Μαρτίου 1957. 

Η Κυβέρνηση μου δεν επιθυμεί να προκαταλάβει το χρονοδιάγραμμα που της τέθηκε, 
ειδικότερα εφόσον έχει στη διάθεση της μόνο ελλιπείς πληροφορίες αναφορικά με τις 
αλλαγές που έχουν γίνει από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτή τη νομοθεσία 
και, προτού λάβει οριστική θέση, θα ήθελε να εξετάσει τις πληροφορίες, τις οποίες έχει 
ζητηθεί να υποβάλει προς την Υποεπιτροπή για το θέμα, ο Αντιπρόσωπος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ωστόσο, αισθάνομαι ότι θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να επιστήσω την προσοχή της 
Υποεπιτροπής και, ειδικότερα μέσω σας, εκείνη του Αντιπροσώπου της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου, στα πολύ ασυνήθιστα και αυστηρά μέτρα, τα οποία 
λαμβάνονται εδώ και δύο μήνες σχεδόν στο χωριό Μηλικούρι. Αν και περιγράφονται ως 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν πρόκειται καθόλου για κάτι τέτοιο, αλλά για 
αποκλεισμό της περιοχής, αποκόπτοντας την ολοσχερώς από την γύρω επαρχία. Δεν 
φαίνεται να υπάρχει καν νομική βάση για μια τέτοιου είδους ενέργεια σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αρνούνται ότι τα μέτρα 
αποσκοπούν σε τιμωρία και λένε ότι το χωριό βρίσκεται στο μέσο μιας περιοχής, στην 
οποία πιστεύεται ότι κρύβονται επαναστάτες. Η μεγάλη χρονική διάρκεια του 
αποκλεισμού όμως, και η έλλειψη ως τώρα αποτελεσμάτων, δείχνουν ότι η 
αναληφθείσα ενέργεια είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και σε κάθε περίπτωση, 
τελείως δυσανάλογη προς την ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι του χωριού. 

Η δοκιμασία του χωριού έχει προκαλέσει τη συμπάθεια ολόκληρης της επαρχίας. 
Έχουν γίνει έρανοι για την ενίσχυση του και προσπάθειες να το προμηθεύσουν με 
τρόφιμα. 
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Συνεπώς, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει εναλλακτική επιλογή παρά να εκφράσει την 
έντονη ανησυχία της, αναφορικά με τις σοβαρές επιπτώσεις που τα αυστηρά αυτά 
μέτρα μπορεί να έχουν στην κοινή γνώμη της Κύπρου. Καθώς επιθυμεί, όπως και η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την επικράτηση στο νησί των πιο ευνοϊκών 
συνθηκών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχών του 
Ηνωμένου Βασιλείου και του Ελληνικού Πληθυσμού της Κύπρου, είναι ο διακαής της 
πόθος όπως δοθεί άμεση προσοχή στον τερματισμό των μέτρων για τα οποία 
υποβάλλεται παράπονο. 

Επισυνάπτονται αποσπάσματα από κυπριακές εφημερίδες τα οποία δίδουν μια εικόνα 
των γεγονότων που περιγράφονται. Θα ήμουν υποχρεωμένος αν είχατε την καλοσύνη 
να τα κοινοποιήσετε στον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και 
στα μέλη της Υποεπιτροπής». (Εγγρ. Α 34.075 και Α 34.076). 

37. Με επιστολή του, της 27ης Μαΐου 1957 (Έγγρ. Α 34.428), ο Αντιπρόσωπος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης διαβίβασε στη Γραμματεία το Μνημόνιο της Κυβέρνησης του 
σχετικά με τους κανονισμούς έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκαν στην Κύπρο μετά την 
κατάθεση της Προσφυγής (παράγραφοι 19 (2) και 20 της Δήλωσης της 7ης Μαρτίου 
1957 και απόφαση της 29ης Μαρτίου 1957, παράγραφοι 28 και 34 ανωτέρω). Αυτό το 
Μνημόνιο (Έγγρ. Α 34.455) περιελάμβανε αριθμό Παραρτημάτων (Έγγρ. Α. 34.427). 
Στην επιστολή του, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπογράμμιζε ότι η Κυβέρνηση του 
θεωρούσε εξαιρετικά επείγον όπως: «αυτό το θέμα τύχει χειρισμού και, ιδιαίτερα, όπως 
ορισθεί μια ακρόαση κατά την οποία τα Μέρη να εμφανισθούν ενώπιον της 
Υποεπιτροπής». 

38. Στις 27 Μαΐου 1957, ο κ. P. Faber, εκτελώντας τα καθήκοντα του Προέδρου της 
Υποεπιτροπής στην απουσία του κ. P. Berg, απεφάνθη ότι η τελική ημερομηνία μέχρι 
την οποία η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να υποβάλει το Απαντητικό 
της Μνημόνιο, είναι η 26η Ιουνίου 1957. 

39. Με επιστολή του, της 18ης Ιουνίου 1957 (Έγγρ. Α 34.787), σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 της Απόφασης της 29ης Μαρτίου 1957 (βλ. παράγραφο 34 ανωτέρω), 
ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου κοινοποίησε στην 
Υποεπιτροπή το κείμενο των τροποποιήσεων που έγιναν στη νομοθεσία έκτακτης 
ανάγκης από τότε που κατατέθηκε η Προσφυγή (Έγγρ. Α 34.789). Επιπρόσθετα προς 
αυτό, σύμφωνα προς το Διάταγμα του Προέδρου ημερομηνίας 27 Μαΐου 1957, ο εν 
λόγω Αντιπρόσωπος διαβίβασε επίσης στη Γραμματεία, με επιστολή του, της 24ης 
Ιουνίου 1957 (Έγγρ. Α 34.871), το Απαντητικό Μνημόνιο της Κυβέρνησης του, μαζί με 
δεκατρία Παραρτήματα (Έγγρ. Α. 34.870). 

40. Η Υποεπιτροπή συνήλθε ξανά στο Στρασβούργο από τις 28 Ιουνίου 1957 και 
μετέπειτα. Έχοντας μελετήσει το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι θα έπρεπε να 
καθορίσει ημερομηνία για μια τρίτη προφορική ακρόαση, υιοθέτησε την ακόλουθη 
απόφαση στις 28 Ιουνίου 1957: 

«Η Υποεπιτροπή, έχοντας υπόψη: 

(α) τη Δήλωση της προς τα Μέρη της 7ης Μαρτίου 1957, 

(β) τις αποφάσεις της ημερομηνίας 28 και 29 Μαρτίου 1957 και τη Δήλωση της 
προς τα Μέρη της 29ης Μαρτίου 1957, και 

(γ) την επιστολή και το Μνημόνιο της Ελληνικής Κυβέρνησης της 27ης Μαΐου 
1957 και το Απαντητικό Μνημόνιο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
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της 24ης Ιουνίου 1957, αποφασίζει να καλέσει τους Αντιπροσώπους των Μερών 
να εμφανισθούν ενώπιον της την Τρίτη, 2 Ιουλίου 1957 και ώρα 15.00 για να 
παρουσιάσουν στην Υποεπιτροπή οποιεσδήποτε περαιτέρω προφορικές 
παρατηρήσεις, στις οποίες θα επιθυμούσαν να προβούν». (Έγγρ. Α 34.554). 

41. Την 1η Ιουλίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης απέστειλε την 
ακόλουθη επιστολή στον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής, με τη σήμανση «Πολύ Επείγον -
Εμπιστευτικό»: 

«Μόλις μάθαμε ότι ο Νικόλας Σαμψών, ένας Κύπριος δημοσιογράφος ηλικίας 22 ετών, 
ο οποίος είχε βρεθεί αθώος από τα Κυπριακά Δικαστήρια για το φόνο ενός λοχία της 
αστυνομίας, έχει τώρα καταδικαστεί σε θάνατο από το Ειδικό Δικαστήριο της 
Λευκωσίας για μεταφορά πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Κανονισμών Έκτακτης Ανάγκης κι ότι η εκτέλεση του φαίνεται να επίκειται άμεσα. 

Υπό το φως των αποκαλύψεων που έγιναν κατά την πρώτη, ευρέως δημοσιοποιηθείσα 
δίκη, σχετικά με κάποια απαράδεκτα στοιχεία των μεθόδων που ασκούν ορισμένα 
όργανα της Κυπριακής αστυνομίας, η υπόθεση του κ. Σαμψών έχει αγγίξει βαθιά τον 
πληθυσμό του νησιού, ο οποίος εμφανίζεται σοβαρά ανήσυχος και ταραγμένος για την 
τύχη του νεαρού δημοσιογράφου. 

Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν της ζητείται να αποφανθεί επί ατομικών υποθέσεων, 
πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, μια έκκληση από την Υποεπιτροπή προς τις 
Βρετανικές αρχές για να δοθεί χάρη στο νεαρό δημοσιογράφο θα ήταν απολύτως 
δικαιολογημένη. 

Πέρα από ανθρωπιστικούς συλλογισμούς, η Υποεπιτροπή, η οποία έχει επιδείξει ένα 
τόσο στενό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της κατάστασης στην Κύπρο, όπως φάνηκε 
από την κατάπαυση των πράξεων βίας και την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στις αντιδράσεις που θα ήταν πολύ πιθανό 
να προκαλέσει η εκτέλεση ανάμεσα στον πληθυσμό του νησιού. 

Ακόμα περισσότερο, οι Κανονισμοί οι οποίοι είχαν εφαρμοστεί στην περίπτωση του 
Σαμψών είναι ανάμεσα σ' εκείνους που πρόκειται να συζητηθούν ενώπιον της 
Υποεπιτροπής την επόμενη Τρίτη. Αυτό φαίνεται να είναι ένας ακόμα λόγος γιατί είναι 
επιθυμητό να ανασταλεί προσωρινά, αν είναι δυνατό, η εφαρμογή τους. 

Αποστέλλω αντίγραφο της παρούσας επιστολής στον Αντιπρόσωπο της Βρετανικής 
Κυβέρνησης» (Έγγρ. Α 34.558). 

Την 1η Ιουλίου 1957, μετά από διαβουλεύσεις, η Υποεπιτροπή εξέδωσε την ακόλουθη 
απόφαση επί της ειδικής υπόθεσης που με τον τρόπο αυτό περιήλθε στην προσοχή 
της: 

«Στη συνεδρία της 1ης Ιουλίου 1957 περιήλθε στην προσοχή της Υποεπιτροπής μια 
επείγουσα επιστολή από τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης της ίδιας 
ημερομηνίας, στην οποία αναφερόταν ότι ο Νικόλας Σαμψών, ένας Κύπριος 
δημοσιογράφος ηλικίας 22 ετών, έχει βρεθεί ένοχος και καταδικαστεί σε θάνατο από το 
Ειδικό Δικαστήριο Λευκωσίας για μεταφορά όπλων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
Έκτακτης Ανάγκης. Αυτοί οι Κανονισμοί πρόκειται να συζητηθούν στη Σύνοδο της 
Υποεπιτροπής που είναι ορισμένη για αύριο το απόγευμα. 

Η Υποεπιτροπή αποφασίζει, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ενέργεια, 
να απευθύνει επείγον αίτημα προς την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητώντας 
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όπως μη εκτελεσθεί η πιο πάνω αναφερόμενη θανατική καταδίκη του Νικόλα Σαμψών, 
μέχρι η Υποεπιτροπή να ενημερωθεί πλήρως αναφορικά προς τα γεγονότα της 
υπόθεσης και να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου τέτοιου είδους παρατηρήσεις ως θα έκρινε ορθό να υποβάλει για το θέμα 
αυτό» (Έγγρ. Α 34.562). 

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε αμέσως στα Μέρη. 

Κατά την προφορική διαδικασία της 2ας Ιουλίου 1957 (βλ. πιο κάτω, παράγραφος 44), ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε στην Υποεπιτροπή 
ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση του κ. Σαμψών και κατέληξε 
υποστηρίζοντας ότι αυτή η υπόθεση δεν ενέπιπτε σε οποιουσδήποτε από τους 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της Σύμβασης που περιέχονταν στο δεύτερο Μνημόνιο 
της Ελληνικής Κυβέρνησης (Έγγρ. Α 35.254, σσ. 1-3) 

42. Κατά την πορεία των συζητήσεων της την ίδια ημέρα, η Υποεπιτροπή απεφάσισε 
ότι θα ήταν ωφέλιμο, πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στην 
παρουσία και των δύο Μερών, να σκιαγραφήσει την πολιτική της και τη διαδικασία την 
οποία προτίθετο να ακολουθήσει, τόσο ως προς την εξακρίβωση των γεγονότων, όσο 
και ως προς την προσπάθεια για επίτευξη ενός φιλικού διακανονισμού. Επιπρόσθετα 
προς αυτό, η Υποεπιτροπή έκρινε αναγκαίο να θέσει περαιτέρω ερωτήματα στον 
Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Υιοθέτησε επομένως, την 1η 
Ιουλίου 1957, το ακόλουθο κείμενο για να διαβιβαστεί προς τα δύο Μέρη: 

«Η Υποεπιτροπή έχει σημειώσει με προσοχή τις διάφορες επιστολές και έγγραφα που 
της διαβιβάσθηκαν μετά από την προηγούμενη συνοδό της, της 28ης και της 29ης 
Μαρτίου 1957. Οι ελπίδες που η Υποεπιτροπή είχε τότε σχηματίσει, ότι η 
απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την κράτηση και η βελτίωση της 
κατάστασης στην Κύπρο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φιλικό διακανονισμό, όπως 
είχε ήδη εισηγηθεί η Υποεπιτροπή με την επιστολή της, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 1957 
προς τα Μέρη, δεν έχουν μέχρι στιγμής εκπληρωθεί. Συνεπώς, θεωρεί αναγκαίο να 
υπενθυμίσει στα Μέρη την τελευταία παράγραφο της Δήλωσης της, της 29ης Μαρτίου 
1957, στην οποία η Υποεπιτροπή επεφύλαξε «το δικαίωμα, σε περίπτωση αποτυχίας 
των προσπαθειών της για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, να συνεχίσει το έργο της 
στη βάση που περιγράφηκε στη Δήλωση της, της 7ης Μαρτίου 1957 και ακολούθως να 
αποφασίσει κατά πόσο η εξακρίβωση των γεγονότων απαιτεί τη διεξαγωγή επιτόπιας 
έρευνας». 

Κατά τη λήξη της παρούσας ακροαματικής διαδικασίας, η Υποεπιτροπή προτίθεται να 
προβεί σε ακόμα μια κοινοποίηση προς τα Μέρη ως προς το ζήτημα του φιλικού 
διακανονισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ευνοϊκές εξελίξεις ως συνέπεια αυτής 
της κοινοποίησης, η Υποεπιτροπή προτίθεται να υποβάλει στην Επιτροπή, όσο το 
δυνατό γρηγορότερα, την έκθεση της για την όλη υπόθεση. 

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά θέματα με τα οποία θα καταπιάνεται η έκθεση της 
Υποεπιτροπής προς την Επιτροπή, είναι το ζήτημα της εφαρμογής του Άρθρου 15 
στην κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, και επί του ζητήματος αυτού η 
Υποεπιτροπή δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει ότι υπήρξε μια αλλαγή στις συνθήκες 
ασφάλειας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών. Φαίνεται από την 
παράγραφο 7 του Δεύτερου Απαντητικού Μνημονίου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου ότι οι πράξεις βίας στην Κύπρο έχουν προς το παρόν τερματιστεί, αν και 
φαίνεται επίσης από τις προηγούμενες παραγράφους εκείνου του Απαντητικού 
Μνημονίου ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να θεωρεί ότι 
υπάρχει απειλή για επανέναρξη των βίαιων μέτρων από την ΕΟΚΑ. Ταυτόχρονα, η 
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Υποεπιτροπή παρατηρεί ότι από τις δηλώσεις του Κυβερνήτη της Κύπρου που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 4 του Δεύτερου Ελληνικού Μνημονίου, ότι: «μέχρι και οι 
τελευταίοι τρομοκράτες σκοτωθούν, συλληφθούν ή εγκαταλείψουν την Κύπρο και μέχρι 
να καταστεί βέβαιο ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος αναβίωσης της τρομοκρατίας», 
δεν μπορεί να τεθεί κατά την άποψη του θέμα τερματισμού της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. 

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Άρθρο 15 της Σύμβασης επιτρέπει παρεκκλίσεις από 
τις διατάξεις της Σύμβασης μόνο 'σε καιρό πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που 
απειλεί τη ζωή του έθνους', και μόνο 'στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις 
ανάγκες της κατάστασης', η Υποεπιτροπή καλεί τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είτε κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης, είτε 
γραπτώς λίγο μετά, να δηλώσει επακριβώς προς ενημέρωση της Επιτροπής τη θέση 
που έχει λάβει η Κυβέρνηση του ως προς το θέμα της συνέχισης της ύπαρξης 
δημόσιου κινδύνου στην Κύπρο που να απειλεί τη ζωή του έθνους, και αναφορικά με 
τις πιεστικές ανάγκες της κατάστασης, για τις οποίες θεωρεί ότι καθίσταται αναγκαία η 
συνέχιση των μέτρων, που ακόμα εμποδίζουν την πλήρη απόλαυση στην Κύπρο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης έχει επίσης το δικαίωμα να προβεί στις 
παρατηρήσεις του επί αυτού του θέματος κατά την προφορική ακρόαση και, αν 
χρειαστεί, να απαντήσει σε οποιαδήποτε δήλωση γίνει γραπτώς από την Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου» (Έγγρ. Α 34.560). 

ΣΤ'. Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 2ας ΚΑΙ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

43. Η προφορική ακρόαση διεξήχθη στο Στρασβούργο την 2α και την 3η Ιουλίου 1957 
(Έγγρ. Α 35.254). 

Τα ακόλουθα πρόσωπα εμφανίσθηκαν ενώπιον της Υποεπιτροπής: 

- Για την Αιτήτρια: Οι κ.κ. Ν. Καμπαλούρης, Η. Rolin, Σ. Μερκούρης και 
Σ. Λοϊζίδης22 

- Για την Καθ' ης η Αίτησις: Οι κ.κ. F. Α. Vallat, G. Meade και Η. Steele. 

44. Αφού κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ακόλουθη 
Δήλωση προς τους αντιπροσώπους των δύο Μερών: 

«Με τη Δήλωση της, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 1957, η Υποεπιτροπή κάλεσε τους 
Αντιπροσώπους των Μερών να εμφανισθούν ενώπιον της για να παρουσιάσουν στην 
Υποεπιτροπή οποιεσδήποτε περαιτέρω προφορικές παρατηρήσεις, στις οποίες θα 
επιθυμούσαν να προβούν. Σε σχέση με αυτό, είναι καθήκον μου να επιστήσω την 
προσοχή των Μερών στις Δηλώσεις της Υποεπιτροπής της 7ης και της 29ης Μαρτίου 
1957. 

Μετά από την τελευταία προφορική ακρόαση ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης έχει υποβάλει ένα Μνημόνιο, στο οποίο έχει απαντήσει ο Αντιπρόσωπος 
της Βρετανικής Κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, η Υποεπιτροπή έλαβε από τον 
Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης μια επείγουσα επιστολή την 1η Ιουλίου 1957, 
αναφορικά με την υπόθεση του Νικόλα Σαμψών. Η επιστολή αυτή οδήγησε στην 

22 Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης είχε γνωστοποιήσει το διορισμό του κ. Σ. Λοϊζίδη ως 
Νομικού Συμβούλου, με επιστολή της 29ης Ιουνίου 1957 (Εγγρ. Α 34.556). 
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Απόφαση της Υποεπιτροπής της ίδιας ημέρας, μια Απόφαση η οποία έχει ήδη 
κοινοποιηθεί σε σας. Επιθυμία της Υποεπιτροπής ήταν να ενημερωθεί πλήρως για τα 
γεγονότα της υπόθεσης. 

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των Αντιπροσώπων των Μερών στη νέα 
Δήλωση της Υποεπιτροπής της 1ης Ιουλίου 1957, το περιεχόμενο της οποίας τους έχει 
κοινοποιηθεί. Η Δήλωση αυτή καλεί συγκεκριμένα τον Αντιπρόσωπο της Βρετανικής 
Κυβέρνησης να απαντήσει στις αναφερόμενες σε αυτή ερωτήσεις. Ό π ω ς εξηγείται στην 
Δήλωση αυτή, η Υποεπιτροπή έχει επίσης επιφυλάξει το δικαίωμα να προβεί, αφού 
ακούσει τα Μέρη, σε μια ακόμα κοινοποίηση αναφορικά με την προσπάθεια για 
επίτευξη φιλικού διακανονισμού. Αν δεν υπάρξουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των 
Μερών για όσα λέχθηκαν, προτείνω να δώσουμε το βήμα στον Αντιπρόσωπο της 
Ελληνικής Κυβέρνησης». (Έγγρ. Α 35.254, σ. 1). 

Μετά από αυτή τη Δήλωση, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου ζήτησε την άδεια να δώσει ορισμένες εξηγήσεις αναφορικά με την υπόθεση 
του Νικόλα Σαμψών (πρβλ. την Παράγραφο 41). 

Η αυτολεξεί έκθεση των ακροάσεων είναι ενσωματωμένη στο Έγγρ. Α 35.254). Τα 
σημεία επί των οποίων οι Αντιπρόσωποι και Νομικοί Σύμβουλοι των δύο Μερών 
ανέπτυξαν τα επιχειρήματα τους, παρατίθενται στο Δεύτερο Μέρος της παρούσης 
Έκθεσης, το οποίο ασχολείται με την εξακρίβωση των γεγονότων. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η αγόρευση του κ. Μερκούρη δημιούργησε μια 
μη ευνοϊκή εντύπωση στην Υποεπιτροπή, η οποία αισθάνθηκε υποχρεωμένη να 
προβεί στην ακόλουθη Δήλωση: 

«Η Υποεπιτροπή πληροφορεί τα Μέρη ότι της είναι αδύνατο να δεχθεί τις 
παρατηρήσεις που έγιναν από τον κ. Μερκούρη, για το λόγο ότι επεκτάθηκαν εκτός 
των ορίων των θεμάτων που είχαν οριστεί προς συζήτηση κατά την ακρόαση και ότι 
είχαν υπερβεί τα γλωσσικά όρια τα οποία η Υποεπιτροπή είναι συνηθισμένη ή 
διατεθειμένη να ακούει.» (Έγγρ. Α 35.254, σ. 37). 

Στις 3 Ιουλίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
εξέθεσε την υπόθεση της Κυβέρνησης του αναφορικά με τα νέα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης που εισήγαγε στην Κύπρο μετά την καταχώρηση της Προσφυγής και 
απάντησε στις παρατηρήσεις και δηλώσεις που είχαν γίνει την προηγούμενη ημέρα 
από τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ό σ ο για το ερώτημα που του είχε 
υποβάλει η Υποεπιτροπή κατά πόσο συνεχίζει να υπάρχει δημόσιος κίνδυνος στην 
Κύπρο που να απειλεί τη ζωή του έθνους, επιφυλάχθηκε να απαντήσει γραπτώς. 

Έχοντας ακούσει τις δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο Μερών την 2α και την 3η 
Ιουλίου 1957, η Υποεπιτροπή προχώρησε στο ερώτημα κατά πόσο, σε αυτό το στάδιο 
της διαδικασίας, η εξακρίβωση των γεγονότων απαιτούσε επιτόπια έρευνα. Έχοντας 
υπόψη τα επιχειρήματα που είχαν αναπτύξει ως τότε τα δύο Μέρη, η Υποεπιτροπή 
εξέδωσε, μετά από δέουσα διαβούλευση, την ακόλουθη απόφαση στις 3 Ιουλίου 1957: 

«Η Υποεπιτροπή έχει δώσει τη μέγιστη προσοχή στις δηλώσεις των Μερών αναφορικά 
με το θέμα μιας επίσκεψης στην Κύπρο για το σκοπό της εξακρίβωσης των γεγονότων. 
Στη Δήλωση της προς τα Μέρη της 1ης Ιουλίου 1957, η Υποεπιτροπή κάλεσε την 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να δηλώσει με ακρίβεια προς ενημέρωση της 
Επιτροπής, τη θέση της ως προς το ερώτημα κατά πόσο συνεχίζει να υπάρχει στην 
Κύπρο δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους, καθώς και αναφορικά με 
τις επείγουσες ανάγκες της κατάστασης, οι οποίες να απαιτούν τη συνέχιση των 
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μέτρων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την πλήρη απόλαυση στην Κύπρο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση. Η Υποεπιτροπή 
πληροφορεί τώρα τα Μέρη ότι προτίθεται να λάβει την απόφαση της κατά πόσο η 
εξακρίβωση των γεγονότων απαιτεί μια επίσκεψη στην Κύπρο, όταν θα έχει λάβει την 
προαναφερθείσα δήλωση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις, στις οποίες η Ελληνική Κυβέρνηση πιθανώς να ήθελε να προβεί σε 
απάντηση. Σε σχέση με αυτό, η Υποεπιτροπή ζητεί από τον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει, αν είναι δυνατόν, τη δήλωση της 
Κυβέρνησης του εντός περιόδου 15 ημερών από σήμερα, ενώ θα βοηθούσε την 
Επιτροπή αν μπορούσε επίσης να υποβάλει εντός της ίδιας χρονικής περιόδου την 
απάντηση του ως προς την πρόταση σχετικά με φιλικό διακανονισμό, που έχει τεθεί 
στα Μέρη από την Υποεπιτροπή κατά τη λήξη της παρούσας Συνόδου (Έγγρ. Α 
35.254, σ. 60). 

Μετά την ανάγνωση αυτής της Απόφασης στους αντιπροσώπους των Μερών, ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε την άδεια να 
υποδείξει ότι το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών που του παραχωρήθηκε ήταν 
ανεπαρκές. Ζήτησε όπως αυτό το χρονικό περιθώριο παραταθεί στις τρεις εβδομάδες 
τουλάχιστον. (Έγγρ. Α 35.254, σ. 61). 

Μετά από διαβουλεύσεις, η Υποεπιτροπή ζήτησε από τον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να διαβιβάσει τη δήλωση της Κυβέρνησης του, 
αν είναι δυνατόν, πριν από τις 20 Ιουλίου 1957, όταν θα βρισκόταν σε σύνοδο η 
Ολομέλεια της Επιτροπής και η Υποεπιτροπή θα διεξήγαγε μια περαιτέρω συνεδρία. 

Πριν από το κλείσιμο αυτής της Συνόδου, η Υποεπιτροπή απεφάσισε να καταβάλει 
ακόμα μια προσπάθεια για επίτευξη φιλικού διακανονισμού και ετοίμασε μια δήλωση, η 
οποία ανεγνώσθη στους αντιπροσώπους των Μερών πριν από τη λήξη της 
ακροαματικής διαδικασίας. (Έγγρ. Α 35.254, σ. 58-60, βλ. επίσης πιο κάτω, Μέρος I, 
Κεφάλαιο IV της παρούσας Έκθεσης, παράγραφος 85). 

Ζ'. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 ΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

45. Με επιστολή ημερομηνίας 17 Ιουλίου 1957 (Έγγρ. Α 45.135), ο Αντιπρόσωπος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης διαβίβασε την απάντηση της Κυβέρνησης του στις 
προτάσεις για φιλικό διακανονισμό, που περιέχονταν στη Δήλωση της Υποεπιτροπής 
προς τα Μέρη κατά τη λήξη της προφορικής ακρόασης της 3ης Ιουλίου 1957 (πρβλ. 
Μέρος I, παράγραφος 44 και Μέρος I, Κεφάλαιο IV της παρούσας Έκθεσης). 

Κατά την ίδια ημερομηνία, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης καταχώρισε 
στη Γραμματεία της Επιτροπής ακόμα μία Προσφυγή της Κυβέρνησης του, αναφορικά 
με: «υποθέσεις βασανισμών ή κακομεταχείρισης που ισοδυναμεί με βασανισμό», για 
τις οποίες υπήρχε ισχυρισμός ότι είχαν διαπραχθεί στην Κύπρο. Η Προσφυγή αυτή 
φέρει τον αριθμό εγγραφής 299/57. Με Διάταγμα του Προέδρου, ημερομηνίας 19 
Ιουλίου 1957, κοινοποιήθηκε στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία 
κλήθηκε να υποβάλει τις γραπτές παρατηρήσεις της σχετικά με το παραδεκτό της 
Προσφυγής μέχρι τις 20 Αυγούστου 1957. Κατά την όγδοη σύνοδο της Ολομέλειας της, 
που διεξήχθη στο Στρασβούργο από τις 15 μέχρι τις 20 Ιουλίου 1957, η Επιτροπή 
αποφάσισε να συναντηθεί στις 28 Αυγούστου 1957 για να εξετάσει το παραδεκτό της 
νέας Προσφυγής. 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε προφορικά 
τη Γραμματεία ότι θα του ήταν αδύνατο να υποβάλει την απάντηση της Κυβέρνησης 
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του στις ερωτήσεις που υποβάλλονταν με τη Δήλωση της Υποεπιτροπής της 1ης 
Ιουλίου 1957, και στις προτάσεις για φιλικό διακανονισμό που περιέχονταν στη 
Δήλωση της Υποεπιτροπής της 3ης Ιουλίου 1957, πριν από τις 15 Αυγούστου 1957. Το 
αίτημα αυτό για παράταση του χρονικού περιθωρίου επιβεβαιώθηκε με επιστολή της 
18ης Ιουλίου 1957 (Έγγρ. Α 35.253), στην οποία αναφερόταν ότι η πιο σύντομη 
ημερομηνία κατά την οποία θα ήταν δυνατό για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου να υποβάλει τις απαντήσεις της, ήταν η 15η Αυγούστου 1957. 

46. Σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 1957 (κατά τη σύνοδο της 
Ολομέλειας της Επιτροπής), η Υποεπιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το χρονικό 
περιθώριο, όπως είχε ζητήσει ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, και έδωσε προθεσμία στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι την 
15η Αυγούστου 1957 για να υποβάλει την απάντηση της στις ερωτήσεις που της είχαν 
ζητηθεί με τη Δήλωση της 1ης Ιουλίου 1957, καθώς και στις προτάσεις για φιλικό 
διακανονισμό της 3ης Ιουλίου 1957. Αποφάσισε επίσης να διεξάγει την επόμενη της 
σύνοδο στο Στρασβούργο από τις 28 Αυγούστου 1957 και μετέπειτα. 

47. Με επιστολή, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 1957 (Έγγρ. Α 35.269), ο Αντιπρόσωπος 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε την Υποεπιτροπή ότι ο 
Ελληνικός τύπος είχε δημοσιεύσει, κατά την περίοδο 5-11 Ιουλίου 1957 πληροφορίες 
και σχόλια αναφορικά με τη διαδικασία της Υποεπιτροπής της 2ας και της 3ης Ιουλίου 
1957 και επισύναπτε μεταφρασμένα αποσπάσματα από Ελληνικές εφημερίδες. Ζήτησε 
από την Επιτροπή να διεξάγει σχετικές έρευνες και να προβεί σε σχετικές ενέργειες, 
όπως θα έκρινε σωστό. 

48. Στις 14 Αυγούστου 1957 ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου υπέβαλε δήλωση, που περιείχε δεκατρία παραρτήματα, σε απάντηση της 
Δήλωσης της Υποεπιτροπής που έγινε την 3η και την 4η Ιουλίου 1957. Τη Δήλωση αυτή 
ακολούθησε Συμπληρωματική Δήλωση με παραρτήματα, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 
1957, αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο και που αναφερόταν 
ιδιαίτερα στη Δήλωση της Υποεπιτροπής της 3ης Ιουλίου 1957. 

Με επιστολή, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 1957 που επισύναπτε διάφορα αποκόμματα 
εφημερίδων (Έγγρ. Α 35.560), ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
πληροφόρησε την Υποεπιτροπή για ορισμένες περιπτώσεις απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν από τις Κυπριακές αρχές μετά την 14η Μαρτίου 1957. 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε σε αυτή την 
επιστολή στις 29 Αυγούστου 1957 (Έγγρ. Α 35.722). 

Στις 30 Αυγούστου 1957 και στις 3 Σεπτεμβρίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπέβαλε την απάντηση της Κυβέρνησης του στη Δήλωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου της 14ης Αυγούστου 1957 και στη Συμπληρωματική Δήλωση της 30ης 
Αυγούστου 1957. 

49. Στις 28, 29 και 31 Αυγούστου 1957, η Υποεπιτροπή πραγματοποίησε τρεις 
συνεδρίες, κατά τις οποίες εξέτασε τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τα Μέρη. 

Κατά το πέρας αυτών των διαβουλεύσεων, η Υποεπιτροπή προέβη στην ακόλουθη 
Δήλωση προς τα Μέρη: 

«Έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες αντιδράσεις των Μερών στις προτάσεις που 
περιέχονται στη Δήλωση της Υποεπιτροπής της 3ης Ιουλίου 1957, η Υποεπιτροπή 
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πληροφορεί τα Μέρη ότι δεν προτείνει να δώσει συνέχεια στις προσπάθειες της για 
φιλικό διακανονισμό. 

Η Υποεπιτροπή, προτού αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες της στην υπόθεση, 
καλεί τα Μέρη να της παρουσιάσουν προφορικά σε αυτή οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
στις οποίες δυνατό να επιθυμούν να προβούν, για να συμπληρώσουν ή σχολιάσουν τις 
δηλώσεις της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ημερομηνίας 14, 29 και 30 
Αυγούστου, καθώς και τις δηλώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, ημερομηνίας 22 και 30 
Αυγούστου. Η Υποεπιτροπή προτείνει τη διεξαγωγή σύντομης συνόδου για το σκοπό 
αυτό, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα επιχειρήματα ως προς το παραδεκτό της 
Προσφυγής Αρ. 299/57, ενώ η ημερομηνία και ώρα γι τη σύνοδο αυτή θα ορισθεί 
αργότερα από τον Πρόεδρο, αφού λάβει τις απόψεις των Μερών» (Έγγρ. Α 35.725). 

Η'. Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

50. Διεξήχθησαν ακροάσεις στο Στρασβούργο στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 1957. Τα 
ακόλουθα πρόσωπα εμφανίσθηκαν ενώπιον της Υποεπιτροπής: 

- Για την Αιτήτρια: Οι κ.κ. Ν. Καμπαλούρης, Σ. Μερκούρης και Σ. Λοϊζίδης. 

- Για την Καθ' ης η Αίτησις: Οι κ.κ. F. Α. Vallat,, G. Meade, Η. Steele και 
Κ. Neale. 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σκιαγράφησε την 
επικρατούσα κατάσταση στην Κύπρο και εξήγησε γιατί η Κυβέρνηση του θεωρούσε ότι 
εξακολουθούσε να υπάρχει δημόσιος κίνδυνος, ο οποίος να απειλεί τη ζωή του έθνους. 

Απαντώντας, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης υποστήριξε ότι η κατάσταση 
στην Κύπρο ήταν ήρεμη. 

Κατά την ακρόαση που διεξήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου 1957 (το πρωί), οι κ.κ. Σ. 
Μερκούρης, Σ. Λοϊζίδης και F.A Vallat μίλησαν, με αυτή τη σειρά. 

Η αυτολεξεί έκθεση των αγορεύσεων παρατίθεται στο Έγγρ. Α 35.844 (βλ. επίσης πιο 
κάτω, Πρώτο Μέρος, Κεφάλαιο III, Τμήμα IV, παράγραφος 54 της παρούσας 
Έκθεσης). 

IV. Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

51. Το ερώτημα κατά πόσο η Υποεπιτροπή θα έπρεπε να πραγματοποιήσει επιτόπια 
έρευνα στην Κύπρο εγέρθηκε για πρώτη φορά σε επιστολή του Αντιπροσώπου της 
Ελληνικής Κυβέρνησης στις 17 Δεκεμβρίου 1956 (Α 31. 186), με την οποία διαβίβασε 
στην Υποεπιτροπή αντίγραφα επιπρόσθετων κανονισμών μαζί με έγγραφα που 
σχετίζονταν με αυτούς τους κανονισμούς και με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. 
Στην επιστολή του, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης ανέφερε μεταξύ 
άλλων: 

«το μόνο μέσο που έχει απομείνει στη διάθεση της Υποεπιτροπής 
για την εξασφάλιση πληροφοριών σε θέματα που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μερών 
είναι η επιτόπια έρευνα». 

52. Μετά το πέρας των ακροάσεων που διεξήχθησαν στις 28 και στις 29 Μαρτίου 
1957, η Υποεπιτροπή υιοθέτησε στις 29 Μαρτίου 1957 Δήλωση, την οποία ο Πρόεδρος 
κοινοποίησε στα Μέρη με επιστολή, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 1957 (πρβλ., Πρώτο 
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Μέρος, παράγραφος 35 της παρούσας Έκθεσης). Σ' αυτή τη Δήλωση η Υποεπιτροπή 
διακήρυξε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικού διακανονισμού, αυτή 
«επιφύλασσε το δικαίωμα να συνεχίσει το έργο της στη βάση που σκιαγραφείται στη 
Δήλωση της, της 7ης Μαρτίου 1957 και έπειτα να αποφασίσει κατά πόσο η εξακρίβωση 
των γεγονότων απαιτεί επιτόπια έρευνα» (Έγγρ. DH/Misc (57) 16, που εμφανίζεται στο 
Παράρτημα IV του Εγγρ. Α 34.316). 

53. Σε κείμενο που υιοθετήθηκε την 1η Ιουλίου 1957 και διαβιβάστηκε στα Μέρη, η 
Υποεπιτροπή έκρινε αναγκαίο «να υπενθυμίσει στα Μέρη την τελική παράγραφο της 
Δήλωσης της, της 29ης Μαρτίου 1957». 

54. Κατά τις ακροάσεις που διεξήχθησαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 1957, οι 
αντιπρόσωποι των Μερών υπέβαλαν τις απόψεις τους επί της ανάγκης για διεξαγωγή 
επιτόπιας έρευνας. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1957 (απόγευμα), ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκε ότι υπάρχει παρόμοια ανάγκη (πρβλ. Έγγρ. Α 35.844, 
σσ. 4-5). 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέβαλε, ωστόσο, ότι το επόμενο στάδιο 
του έργου της Υποεπιτροπής θα έπρεπε να περιλαμβάνει εξέταση με σκοπό να 
διερευνηθούν επιτόπου τα κύρια αμφισβητούμενα θέματα (πρβλ. Έγγρ. Α 35. 844, 
σ. 5). 

Στην ακρόαση του πρωινού της 5ης Σεπτεμβρίου 1957 και οι δύο Έλληνες Νομικοί 
Σύμβουλοι έδωσαν έμφαση στη θέση αυτή (πρβλ. Έγγρ. Α 35.844, σ. 11 και 14). 

55. Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 1957, η Υποεπιτροπή διεξήγαγε δύο συνεδριάσεις, 
κυρίως για να καθορίσει κατά πόσον η εξακρίβωση των γεγονότων απαιτούσε επιτόπια 
έρευνα. 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1957, η Υποεπιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη απόφαση με 
τέσσερις ψήφους έναντι τριών: 

«Επειδή στη διακήρυξη της, της 31ης Αυγούστου 1957 η Υποεπιτροπή πληροφόρησε 
τα Μέρη ότι δεν θα συνέχιζε τις προσπάθειες της για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, 

Επειδή στο στάδιο αυτό η Υποεπιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 28 (α) της Σύμβασης, 
καλείται να συμπληρώσει την εξακρίβωση των γεγονότων, με σκοπό να υποβάλει την 
Έκθεση της στην Επιτροπή, ώστε η τελευταία να μπορέσει με τη σειρά της να υποβάλει 
έκθεση στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Επειδή, μετά από πολλές ακροάσεις των Αντιπροσώπων και Νομικών Συμβούλων των 
Μερών και κατόπιν εξέτασης των Μνημονίων και άλλων εγγράφων που υποβλήθηκαν 
από αυτούς, παραμένουν ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με τα πραγματικά γεγονότα, 
τα οποία η Υποεπιτροπή πρέπει να διαλευκάνει, ώστε να ολοκληρώσει το έργο που 
της ανατέθηκε στη βάση του Άρθρου 28 (α) της Σύμβασης, 

Επειδή στο παρόν στάδιο το πιο σημαντικό ερώτημα για την Υποεπιτροπή κατά τη 
διενέργεια της εξέτασης της, είναι να εξακριβώσει τα γεγονότα που θα βοηθήσουν την 
Επιτροπή να αποφασίσει ως προς την ύπαρξη και έκταση ενός δημόσιου κινδύνου, ο 
οποίος να απειλεί τη ζωή του έθνους για τους σκοπούς του Άρθρου 15 της Σύμβασης, 
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Επειδή η Υποεπιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει άμεση γνώση αυτών 
των πραγματικών αυτών γεγονότων με επιτόπια έρευνα, 

Επειδή είναι επίσης σημαντικό να διεξαχθεί απευθείας έρευνα ως προς τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες εφαρμόζονται οι κανονισμοί απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 

Επειδή το Άρθρο 28 (α) της Σύμβασης απαιτεί από την Υποεπιτροπή να αναλάβει, αν 
παραστεί ανάγκη, τη διεξαγωγή έρευνας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διεξάγει επιτόπια έρευνα για το σκοπό που παρατίθεται πιο πάνω. 

Το έργο αυτό θα αναληφθεί είτε από ολόκληρη την Υποεπιτροπή, είτε από ορισμένα 
από τα μέλη της. 

Η Υποεπιτροπή ζητεί από τα Μέρη, σύμφωνα με το Άρθρο 28 (α) της Σύμβασης, να 
της παράσχουν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις. 

Η Υποεπιτροπή εφιστά την προσοχή των Μερών στο γεγονός ότι εναπόκειται 
αποκλειστικά στην Υποεπιτροπή να δημοσιεύσει όποιες πληροφορίες αναφορικά με το 
έργο της η ίδια θα κρίνει κατάλληλες.» (Έγγρ. Α 35.744). 

Η Υποεπιτροπή έδωσε οδηγίες στη Γραμματεία της να πληροφορήσει τα Μέρη για την 
πιο πάνω απόφαση και να προσεγγίσει τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό την εξασφάλιση των διευκολύνσεων που αναφέρονται 
στο Άρθρο 28 (α) της Σύμβασης. 

Η Υποεπιτροπή επεφύλαξε επίσης το δικαίωμα να καθορίσει την ημερομηνία για την 
έρευνα της στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της συνόδου που θα διεξήγαγε η Ολομέλεια 
της Επιτροπής από τις 9 Οκτωβρίου 1957. 

56. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της 6ης Σεπτεμβρίου 1957, ο Αντιπρόσωπος 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου διαβίβασε επιστολή στις 20 Σεπτεμβρίου 
1957, ζητώντας διευκρινίσεις από την Υποεπιτροπή αναφορικά με: 

(α) τα πραγματικά γεγονότα τα οποία θα αναζητούσε η έρευνα, ώστε να 
εξακριβώσει κατά πόσον υπήρχε δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του 
έθνους, 

(β) το είδος της έρευνας για τις συνθήκες της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και 
την περίοδο που θα κάλυπτε η έρευνα αυτή. 

Με επιστολή της ίδιας ημερομηνίας, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου ζήτησε όπως αναβληθεί το θέμα της έκδοσης ενός ανακοινωθέντος τύπου, 
όπως είχε αποφασισθεί από την Υποεπιτροπή. 

Με δύο ρηματικές διακοινώσεις της 24ης και της 25ης Σεπτεμβρίου 1957, ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου επέσυρε επίσης την 
προσοχή του Προέδρου στην «πιο σοβαρή παραβίαση της μυστικότητας, η οποία είχε 
συμβεί μέχρι τότε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας», σε σχέση με τις Αιτήσεις Αρ. 
176/56 και 299/57. Οι δύο αυτές ρηματικές διακοινώσεις υπήρξαν το αντικείμενο 
ανεπίσημης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ορισμένων μελών της Υποεπιτροπής, στις 
25 και 26 Σεπτεμβρίου 1957, στη Χάγη. 
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57. Κατά τη διάρκεια της δεκάτης συνόδου της Ολομέλειας της Επιτροπής, η 
Υποεπιτροπή διεξήγαγε τέσσερις συνεδρίες ( 9 - 1 2 Οκτωβρίου 1957), κατά τις οποίες 
υιοθετήθηκε η απάντηση της στις δύο προαναφερόμενες επιστολές της 20η' 
Σεπτεμβρίου 1957. 

Η απάντηση της Υποεπιτροπής στο αίτημα για διευκρινίσεις συντάχθηκε από τον 
Πρόεδρο της στις 10 Οκτωβρίου 1957 με τους ακόλουθους όρους: 

«Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στην επιστολή σας της 20ης Σεπτεμβρίου 1957, με 
την οποία ζητούσατε διευκρινίσεις επί της απόφασης που λήφθηκε από την 
Υποεπιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 6 
Σεπτεμβρίου 1957, αναφορικά με τη διεξαγωγή έρευνας στην Κύπρο. Στην επιστολή 
σας ζητήσατε διευκρινίσεις συγκεκριμένα επί των ακόλουθων δύο σημείων: 

(α) τα πραγματικά περιστατικά που θα διερευνηθούν ώστε να μπορέσει η 
Υποεπιτροπή να αποφασίσει κατά πόσο και σε ποιά έκταση υπάρχει δημόσιος 
κίνδυνος, ο οποίος να απειλεί τη ζωή του έθνους, για τους σκοπούς του Άρθρου 
15 της Σύμβασης. 

(β) το είδος της έρευνας αναφορικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας και 
την περίοδο που θα καλύψει η έρευνα σχετικά με την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας. 

Η επιστολή σας μελετήθηκε δεόντως από την Υποεπιτροπή στη συνοδό της, της 9ης 
Οκτωβρίου και έχω οδηγίες να σας απαντήσω ως ακολούθως: 

«Η Υποεπιτροπή έχει λάβει πλήρως υπόψη τα γεγονότα και τα επιχειρήματα που 
παρουσίασε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφορικά με το θέμα της 
διεξαγωγής επιτόπιας έρευνας. Η Υποεπιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που πρέπει 
να να δοθεί στις απόψεις και στη μαρτυρία που παραθέτει η κυβέρνηση της 
ενδιαφερόμενης περιοχής, σχετικά με θέματα που προκύπτουν από το Άρθρο 15 της 
Σύμβασης, Ωστόσο, η Υποεπιτροπή θεωρεί ότι, σε μια υπόθεση όπως η παρούσα και 
κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στην Κύπρο, δεν θα ήταν ορθό για την 
Επιτροπή να εκτιμήσει τα θέματα που προκύπτουν από το Άρθρο 15 της Σύμβασης, 
μόνο στη βάση της μαρτυρίας και των απόψεων της ενδιαφερόμενης Κυβέρνησης! 
Συνεπώς, η Υποεπιτροπή αποφάσισε στη συνεδρία της 6ης Σεπτεμβρίου ότι ήταν 
αναγκαίο να έχει άμεση γνώση των γεγονότων που σχετίζονται με την ύπαρξη και την 
έκταση δημόσιου κινδύνου που να απειλεί τη ζωή του έθνους στην Κύπρο. Οι έρευνες 
τις οποίες η Υπεπιτροπή προτίθεται να διενεργήσει επιτόπου αφορούν πρώτα στην 
εξασφάλιση πληροφοριών σχετικά με αυτά τα θέματα, απευθείας από τους 
εκπροσώπους της κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής διοίκησης στην Κύπρο και κατά 
δεύτερο, στη συμπλήρωση των πληροφοριών αυτών μέσα από την υποβολή 
ερωτήσεων σε επίλεκτους αντιπροσώπους των διαφόρων τμημάτων της κοινότητας 
της Κύπρου. 

Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, η Υποεπιτροπή έχει κατά νου να 
διερευνήσει (1) την εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
κατά τους πρόσφατους μήνες σε σχέση με την απομάκρυνση συνθημάτων και (2) 
πιθανόν κάποια εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά 
την περίοδο πριν από τον Μάρτιο του 1957. 

Η Υποεπιτροπή δράττεται της ευκαιρίας να τονίσει ότι οι έρευνες που έχει κατά νου 
αναφορικά με θέματα που προκύπτουν από το Άρθρο 15 και αναφορικά με την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, αποσκοπούν μόνο στο να της παράσχουν τη 
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δυνατότητα να εκτελέσει το καθήκον της για εξακρίβωση των σχετικών γεγονότων 
σύμφωνα με το Άρθρο 28 (α) της Σύμβασης. Η Υποεπιτροπή θα διεξάγει αυτές τις 
επιτόπιες έρευνες χωρίς την παρουσία των Αντιπροσώπων των Μερών. 

Η Υποεπιτροπή έχει μελετήσει το αίτημα της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
αναβληθεί η δημοσίευση της απόφασης αναφορικά με την επιτόπια έρευνα, σε 
περίπτωση που η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήθελε να ζητήσει 
αναθεώρηση της Απόφασης, υπό το φως των διευκρινίσεων που δίδονται τώρα από 
την Υποεπιτροπή. 

Έχοντας, ωστόσο, υπόψη τη φύση των ερευνών τις οποίες η Υποεπιτροπή προτείνει 
να διεξάγει στην Κύπρο, δεν νομίζει ότι υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση 
αναθεώρησης της απόφασης της, ούτε συνεπώς για αναβολή της δημοσίευσης εκείνης 
της Απόφασης. Πιστεύει ότι οι λεπτομέρειες της έρευνας θα πρέπει να διευκρινιστούν 
σε συνομιλίες με τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά 
με πρακτικές διευθετήσεις για την επιτόπια έρευνα της Υποεπιτροπής. Ελπίζει η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να είναι τώρα σε θέση να αρχίσει τέτοιου είδους 
συνομιλίες. 

Η Υποεπιτροπή θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να συμπληρώσει την 
έκθεση της το συντομότερο δυνατό, κάτι στο οποίο ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επιστήσει την προσοχή, είναι επιθυμητό να δημοσιεύσει 
τώρα την Απόφαση της να επισκεφθεί την Κύπρο, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν 
οι απαραίτητες προετοιμασίες. Σας έχω ειδοποιήσει για την Απόφαση αυτή στην 
περαιτέρω επιστολή μου με σημερινή ημερομηνία». 

58. Η απόφαση της Υποεπιτροπής να διενεργήσει την επιτόπια έρευνα της, χωρίς την 
παρουσία των Αντιπροσώπων των Μερών, προκάλεσε τη διαμαρτυρία του 
Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο οποίος με επιστολές του, ημερομηνίας 
11 και 12 Οκτωβρίου 1957, παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε την 
παρουσία των Αντιπροσώπων ως απαραίτητη (Έγγρ. Α 35.792 και 35.796). Στις 12 
Οκτωβρίου 1957, η Υποεπιτροπή απάντησε ότι θα διεξήγαγε την ερευνά της, χωρίς την 
παρουσία των Αντιπροσώπων των Μερών (Έγγρ. Α 36.360). 

59. Οι δύο ρηματικές διακοινώσεις της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου 1957 (παράγραφος 
56 πιο πάνω) στις οποίες η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παραπονέθηκε για 
παραβίαση της μυστικότητας, μελετήθηκαν από την Ολομέλεια της Επιτροπής στη 
συνεδρία της, της 12ης Οκτωβρίου 1957. Έχοντας σημειώσει τα έγγραφα που τέθηκαν 
ενώπιον της και ιδιαίτερα μια επιστολή από τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 1957 (Έγγρ. Α 36.221), η Επιτροπή 
αναγνώρισε ομόφωνα τη σοβαρότητα του θέματος που παραπέμφθηκε σ' αυτή. 
Σημείωσε με λύπη ότι, παρά τη δήλωση που έγινε από τον Πρόεδρο της κατά την 
ακροαματική διαδικασία της 30ης Αυγούστου 1957, μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες 
είχαν εμφανισθεί στον Τύπο, αναφορικά με την απόφαση της Υποεπιτροπής της 6ης 
Σεπτεμβρίου 1957. θεώρησε ότι αυτή η διαρροή πληροφοριών συνιστούσε σοβαρή 
παραβίαση της υποχρέωσης διατήρησης της μυστικότητας που είχαν αναλάβει όλοι 
όσοι συμμετείχαν στις διαδικασίες της Επιτροπής ή της Υποεπιτροπής. 

60. Με επιστολή, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε την Υποεπιτροπή ότι η Κυβέρνηση του ήταν 
διατεθειμένη να παράσχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την έρευνα στην Κύπρο. Για 
λόγους που εξετέθησαν στην επιστολή, πρότεινε ότι οι συζητήσεις αναφορικά με τις 
πρακτικές διευθετήσεις θα έπρεπε να διεξαχθούν στο Λονδίνο κατά την τελευταία 
εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Υποεπιτροπή θα υποδείκνυε 
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εκ των προτέρων τις απόψεις της σχετικά με τις διευκολύνσεις που θεωρούσε 
επιθυμητές και τις μεθόδους διεξαγωγής της έρευνας. 

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 1957, διεξήχθη συνεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών στο 
Λονδίνο για συζήτηση των διοικητικών διευθετήσεων της έρευνας στην Κύπρο (Έγγρ. 
Α 37.510). 

61. Στις 16 Δεκεμβρίου, η Υποεπιτροπή διεξήγαγε συνεδρία και συζήτησε περαιτέρω 
τις διοικητικές διευθετήσεις για την έρευνα, η οποία ανατέθηκε σε έξι από τα μέλη της, 
δηλαδή: 

Τους κκ Μ. Sorensen, Πρόεδρο της Ερευνητικής Ομάδας, C. Η. Μ. Waldock, Κ. Θ. 
Ευσταθιάδη, Α. Susterhenn, J. Crosbie και F. Μ. Dominedo. 

62. Η Ερευνητική Ομάδα άρχισε το έργο της στην Κύπρο στις 13 Ιανουαρίου 1958. 
Από τις 14 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, πήρε συνεντεύξεις από τα ακόλουθα πρόσωπα στη 
Λευκωσία: 

Κον. Α. F. J. REDD AWAY, Διοικητικό Γραμματέα, 
Ταξίαρχο FITZGEORGE BALFOUR, Αρχηγό Επιτελείου Διοικητού Επιχειρήσεων, 
Κον Μ. MUNIR, Αντιεισαγγελέα 
Αντισυνταγματάρχη G. WHITE, Αρχιχωροφύλακα, 
Κον W. G. TUDHOPE, Διευθυντή Παιδείας 
Κον Τ. P. LIGHTBODY, Βοηθό Διευθυντή Παιδείας, 
Κον Β. G. WESTON, Επαρχιακό Διοικητή Λευκωσίας, 
Σεβασμιότατο Επίσκοπο Κιτίου Άνθιμο, 
Δρα Θ. Ν. ΔΕΡΒΗ, C.B.E., Δήμαρχο Λευκωσίας, 
Κον Στέλιο ΠΑΥΛΙΔΗ , Ανακτοσύμβουλο, Πρόεδρο του Παγκυπρίου Δικηγορικού 
Συλλόγου, 
Κον Γεώργιο ΧΡΥΣΑΦΙΝΗ, Γενικό Γραμματέα του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, 
Κον Ιωάννη ΚΛΗΡΙΔΗ, Ανακτοσύμβουλο, Δικηγόρο, Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λευκωσία, 
Κον ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ, Δικηγόρο, Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη 
Λευκωσία, 
Αυτού Εξοχότητα τον Μουφτή Λευκωσίας, 
Κον Ρ. ΝΤΕΝΚΤΑΣ, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουρκοκυπριακών Συνδέσμων, 
Κον Ουμίτ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, Δικηγόρο, 
Κον Οσμάν ΟΡΕΚ, Δικηγόρο, Πρόεδρο της Τουρκικής Επιτροπής Αστικών Σχολείων, 
Κον Ο Ρ Χ Α Ν , Διευθυντή της Τουρκικής Τράπεζας Λτδ, Λευκωσία, 
Κον ΣΑΒΒΙΔΗ, Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Κον MONTH, Γραμματέα της πιο πάνω Ομοσπονδίας, 
Κον ΣΕΒΕΡΗ, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βιομηχάνων, 
Κον ΛΙΑΤΟ, Αναπληρωτή Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Κυπρίων Εργατών, 
Κον ΖΙΑΡΤΙΔΗ, Γραμματέα της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, 
Κον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Βοηθό Γραμματέα της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, 
Πατέρα RUFINO, O.F.M., Καθολική Εκκλησία Λευκωσίας, 
Κον Ο Ε. RIDGWAY, Σύνδεσμος Βρετανών Κατοίκων, 
Πατέρα Khoran JOULIJIAN, Αναπληρωτή Αρχηγό της Αρμενικής Εκκλησίας στην 
Κύπρο, 
Πατέρα Τζ. Φ Ο Ρ Α Δ Α Ρ Η , Γενικό Βικάριο της Μαρωνίτικης Εκκλησίας, 
Κον Γεώργιο Χ Α Τ Ζ Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Ελευθερία», 
Κον Βία ΜΑΡΚΙΔΗ, Αρχισυντάκτη της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ», 
Κον Charles FOLEY, Διευθυντή των Times of Cyprus, 
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Κον Ahmed Djemal GAZIOGLU, Δημοσιογράφο και λέκτορα στο Ινστιτούτο Ατατούρκ, 
Λευκωσία, 
Κον Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία, 
Κον Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Γραμματέα του Συμβουλίου Επιτήρησης του Σχολείου. 
Στις 20 Ιανουαρίου, η Ερευνητική Ομάδα επισκέφθηκε το κρατητήριο ΠΥΛΑΣ, όπου 
πήρε συνεντεύξεις από τους: 
Κον Η Α Υ Μ Α Ν , Διοικητή του Κρατητηρίου, 
Κον LEWIS, λειτουργό αρμόδιο για την απόλυση κρατουμένων, 
Κον Ρένο ΛΥΣΣΙΩΤΗ, Δικηγόρο, 
Κον Φειδία ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ, Δήμαρχο Λαπήθου, 
Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΗ, Διευθυντή της Ορθόδοξης Θεολογικής 
Σχολής Λευκωσίας. 
Κον Ησύχιο Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ , διευθυντή επιχειρήσεων, 
Κον Ανδρόνικο Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ , ηλεκτρολόγο. 

Η Ερευνητική Ομάδα μετέβη έπειτα στην ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ, όπου πήρε συνεντεύξεις από 
τους: 

Κον Ανδρέα Χ. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟ, Δήμαρχο Αμμοχώστου, 
Κον Γ. Ζ. Μ Υ Λ Ω Ν Α , Δικηγόρο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στην Αμμόχωστο, 
Κον Σ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, Δήμαρχο Ακάνθου, 
Κον Λουκά ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δήμαρχο Λευκονοίκου, 
Δρ Niaza MANIERA, Εκπρόσωπο της Τουρκικής Κοινότητας Αμμοχώστου, 
Κον Allan GILLIES, Επαρχιακό Διοικητή Αμμοχώστου. 

Στις 21 Ιανουαρίου η Ομάδα επισκέφθηκε το χωριό ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ, στο οποίο πήρε 
συνεντεύξεις από τους: 

Κον Παναγιώτη ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ιερέα του Μηλικουρίου, 
Κυρίους Φ Α Ν Τ Η , Π Ε Λ Ε Κ Α Ν Ο και Ρ Α Σ Π Ο Π Ο Υ Λ Ο , αντιπροσώπους του πληθυσμού. 

Η Ομάδα άκουσε επίσης καταθέσεις από τον Κον WAYNE, Διοικητή της Επαρχίας 
Τροόδους, και τον Ταξίαρχο FITZGEORGE BALFOUR, Αρχηγό Επιτελείου του 
Διευθυντή Επιχειρήσεων. 

Το απόγευμα και το πρωινό της επόμενης μέρας, 22 Ιανουαρίου, η ομάδα διέμεινε στην 
Π Α Φ Ο , όπου πήρε συντεντεύξεις από τους: 

Κον Ιάκωβο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, Δήμαρχο Πάφου, 
Κον MUFTIZADE, Επαρχιακό Διοικητή, 
Κον Shakir LI KAY, Δικηγόρο, Εκπρόσωπο της Τουρκικής Κοινότητας. 

Το απόγευμα της 22ας Ιανουαρίου, η Ομάδα μετέβη στη ΛΕΜΕΣΟ, όπου πήρε 
συνεντεύξεις από τους: 

Κον Κώστα ΠΑΡΤΑΣΣΙΔΗ, Δήμαρχο Λεμεσού, 
Κον F. Μ. G. WILLIAMS, Επαρχιακό Διοικητή, 
Κον ROSS-CLUNIS, πρώην Επαρχιακό Διοικητή Λεμεσού, 
Κον MORGAN, Αστυνομικό Επιθεωρητή, 
Σερ Πωλ ΠΑΥΛΙΔΗ, πρώην μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 
Δρ Ν. ΝΤΕΝΙΖΕΡ, Πρόεδρο του Κόμματος «Η Κύπρος είναι Τουρκική» της επαρχίας 
Λεμεσού. 
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Στις 23 Ιανουαρίου, η Ομάδα επισκέφθηκε πρώτα το χωριό ΑΦΑΝΕΙΑ, όπου άκουσε 
καταθέσεις από εκπροσώπους της τουρκικής και της ελληνικής κοινότητας. Ύστερα 
μετέβη στην Αμμόχωστο, όπου πήρε συνεντεύξεις από αντιπροσώπους από την 
πρώην Τουρκική κοινότητα του χωριού ΑΣΣΙΑ. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η Ομάδα συνέχισε τη διερεύνηση της στα χωριά 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ και Φ Ρ Ε Ν Α Ρ Ο Σ , όπου άκουσε καταθέσεις από εκπροσώπους του 
πληθυσμού. Μετά από αυτές τις συνεντεύξεις επέστρεψε στην Αμμόχωστο, όπου το 
βράδυ συνάντησε τον κ. Allan GILLIES, Επαρχιακό Διοικητή. 

Στις 24 Ιανουαρίου η Ομάδα συνήλθε στη Λευκωσία, όπου οι ακόλουθοι έδωσαν 
μαρτυρία: 

Κος Χριστάκης ΛΟΪΖΙΔΗΣ, Δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος Μόρφου, 
Κος G. Β. WESTON, Επαρχιακός Διοκητής Λευκωσίας, 
Κος Ο GRIFFITH WILLIAMS, πρώην Αρχιδικαστής, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Απόλυσης Κρατουμένων, 
Κος LENNARD, Γραμματέας της Κυπριακής Κυβέρνησης, υπεύθυνος τύπου και 
πληροφοριών, 
Κος Α. F. J. REDDAWAY, Διοικητικός Γραμματέας, 
Κος Γ. Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Επαρχιακός Διοικητής Λάρνακας. 

63. Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα της, η Ομάδα συνέταξε την έκθεση της, η οποία 
παρουσιάστηκε στην ολομέλεια της Επιτροπής. 

V. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

64. Παρά το γεγονός ότι ούτε η Σύμβαση, ούτε οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί 
προέβλεπαν συγκεκριμένα για την ετοιμασία έκθεσης από την Υποεπιτροπή προς την 
Ολομέλεια της Επιτροπής, εντούτοις η Υποεπιτροπή αναγνώρισε αμέσως ότι μια 
παρόμοια έκθεση θα ήταν η πιο κατάλληλη μορφή, υπό την οποία θα μπορούσε να 
υποβάλει τα αποτελέσματα του έργου της προς την Επιτροπή. 

Σε ό,τι αφορά την έκταση και τη φύση του υλικού που υποβλήθηκε, η Υποεπιτροπή 
μετά από διαβούλευση αποφάσισε στη συνεδρία της, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1956, 
ότι η έκθεση της θα περιλάμβανε: 

- κατάθεση των γεγονότων που εξακριβώθηκαν ως αποτέλεσμα της 
ακρόασης των Μερών, και πιθανότατα έρευνας, 

- περίληψη των νομικών επιχειρημάτων και της μαρτυρίας που υπέβαλαν τα 
Μέρη, 

- απολογισμό των προσπαθειών της Υποεπιτροπής για επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού του θέματος. 

Ο κ. Ευσταθιάδης διαφώνησε με αυτή την απόφαση και μετά τη ψηφοφορία ενεχείρησε 
στον Πρόεδρο την ακόλουθη γραπτή δήλωση για συμπερίληψη στην έκθεση: 

«Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ σε μερικά σημεία, τα οποία εγέρθηκαν στις 
διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων είχα την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις 
μου για το συσχετισμό μεταξύ του έργου της Υποεπιτροπής και της Επιτροπής. 
Επιθυμώ να επαναλάβω ότι εγώ ο ίδιος δεν συμφωνώ σε μια ευρεία ερμηνεία, η οποία 
θα μπορούσε να διευρύνει το έργο της Υποεπιτροπής πέρα από εκείνο που 
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προβλέπουν τα Άρθρα 28 μέχρι 30 της Σύμβασης. Κατά τη γνώμη μου, το Άρθρο 28 
σημαίνει ότι η Υποεπιτροπή, μετά από εξέταση της υπόθεσης με τους αντιπροσώπους 
των Μερών και, αν χρειαστεί, μετά από έρευνα, (1) θα εξακριβώσει τα πραγματικά 
γεγονότα και (2) θα θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των Μερών με σκοπό την επίτευξη 
φιλικού διακανονισμού. Μου φαίνεται ότι αυτή η «εξακρίβωση των γεγονότων» δεν 
μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα ίδια τα γεγονότα και να περιλάβει νομικές πτυχές. 
Πέραν τούτου, η Υποεπιτροπή έχει μόνο εξουσία να 'εξακριβώσει' τα γεγονότα - η 
τυπική 'εύρεση' των γεγονότων είναι θέμα της Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 31 της 
Σύμβασης. Και αντίστροφα, η Επιτροπή δεν μπορεί να επέμβει μέχρι η Υποεπιτροπή 
να ολοκληρώσει το καθήκον που περιγράφεται στα προαναφερόμενα Άρθρα της 
Σύμβασης». 

Όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής, εκτός από τον κ. Ευσταθιάδη έκριναν ότι τα 
επιχειρήματα που είχαν προβληθεί από τα δύο μέρη αποτελούσαν αναπόσπαστο 
μέρος των γεγονότων της υπόθεσης, τα οποία η Υποεπιτροπή καλείτο να εξακριβώσει. 

65. Η Υποεπιτροπή μεταβίβασε την έκθεση της προς την ολομέλεια της Επιτροπής 
κατά τη σύνοδο από τις 10 μέχρι τις 15 Μαρτίου 1958. 
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66. Κατά την τελευταία ημέρα των ακροάσεων που πραγματοποιήθηκαν ενώπιον της 
Υποεπιτροπής από της 14 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 195622, ο Πρόεδρος προέβη, πριν 
από τη λήξη της συνόδου, στην ακόλουθη δήλωση προς τα Μέρη: 

«Η Υποεπιτροπή εφιστά την προσοχή των Μερών στο Άρθρο 28, παράγραφος (β) της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Υποεπιτροπή οφείλει να θέσει τον εαυτό της στη 
διάθεση των Μερών, με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού του θέματος, στη 
βάση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στη 
Σύμβαση. 

Η Υποεπιτροπή καλεί τους Αντιπροσώπους των Μερών να εξετάσουν κατά πόσον, 
υπό το φως της διαδικασίας που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα, επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν τις καλές υπηρεσίες της Υποεπιτροπής, με σκοπό τη διερεύνηση των 
πιθανοτήτων για φιλικό διακανονισμό. Η Υποεπιτροπή θα χαιρόταν να πληροφορηθεί 
τις απόψεις των Μερών επί του σημείου αυτού, μόλις αυτό είναι βολικό. 

Ταυτόχρονα, η Υποεπιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα να αναλάβει η ίδια σε 
μεταγενέστερο στάδιο το ζήτημα του φιλικού διακανονισμού μεταξύ των Μερών, αν η 
Υποεπιτροπή θα το θεωρούσε κατάλληλο» (Έγγρ. Α 30.768, σελ. 199). 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης απάντησε με τον ακόλουθο τρόπο: 

«Ευχαριστούμε την Υποεπιτροπή που εφιστά την προσοχή μας στο Άρθρο 28, 
παράγραφο (β) της Σύμβασης. Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι οι καλές υπηρεσίες της 
Υποεπιτροπής μπορούν να βοηθήσουν είτε στην επίλυση του Κυπριακού 
προβλήματος, στη διευθέτηση των θεμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της Αίτησης 
μας. 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, οι ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις έχουν ομαλές 
διπλωματικές σχέσεις, και οποιαδήποτε νέα πρόταση γίνει προς την Κυβέρνηση μου, 
θα λάβει την δέουσα προσοχή. 

Αναφορικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλονται στην 
Αίτηση μας, ειλικρινά δεν μπορώ να δω πιθανότητα συμφιλίωσης, εκτός από την 
απόσυρση των μέτρων για τα οποία έχει γίνει καταγγελία, ή των περισσότερων από 
αυτά. 

Ωστόσο, εάν η Υποεπιτροπή ήθελε οποτεδήποτε να υποβάλει εισηγήσεις προς τα 
μέρη, θα τις εξετάζαμε με την πιο ειλικρινή επιθυμία όπως φθάσουμε σε μια 
ικανοποιητική κατάληξη. Ταυτόχρονα ελπίζω ότι αυτό το μέρος των καθηκόντων της 
Υποεπιτροπής δεν θα καθυστερήσει το έργο της εξακρίβωσης των πραγματικών 
γεγονότων». (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 199-200) 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε επισήμως τη 
δήλωση του Προέδρου και ανέφερε ότι θα την έφερνε στην προσοχή της Κυβέρνησης 
του. Αισθάνθηκε επίσης υποχρεωμένος να επιστήσει την προσοχή της Κυβέρνησης 
του στην απάντηση που έδωσε ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

Στο πρωτότυπο κείμενο αναγράφεται εκ παραδρομής ως χρονολογία το 1958 (ΣτΕ) 
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67. Η απάντηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στη δήλωση της 
Υποεπιτροπής διαβιβάστηκε με επιστολή από τον Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 1956. Το σχετικό κείμενο είχε ως ακολούθως: 

«Σχετικά με τη δήλωση του Προέδρου της Υποεπιτροπής κατά τη Συνεδρία της, 
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου, που επέσυρε την προσοχή των Μερών στο καθήκον της 
Υποεπιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 28 (β) της Σύμβασης, να θέσει τον εαυτό της στη 
διάθεση των Μερών για σκοπούς συμφιλίωσης, προτίθεμαι να π ω ότι η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιθυμεί προς το παρόν να χρησιμοποιήσει τις καλές 
υπηρεσίες της Υποεπιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση των πιθανοτήτων φιλικού 
διακανονισμού, αλλά δεν ενίσταται στην ανάληψη πρωτοβουλιών για το σκοπό αυτό 
από την Υποεπιτροπή ή τον Πρόεδρο της. Αν χρειαστεί, θα δύναμαι να παρευρεθώ στο 
Στρασβούργο, κατά την εβδομάδα που αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου 1956, με σκοπό να 
λάβω τυχόν ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση που πιθανό να δώσουν η 
Υποεπιτροπή ή ο Πρόεδρος της» (Έγγρ. Α 31.189). 

68. Κατά τη συνεδρία της, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 1956, η Υποεπιτροπή μελέτησε 
περαιτέρω το θέμα της συμφιλίωσης υπό το φως των απαντήσεων που λήφθηκαν από 
τα δύο Μέρη. Μετά από επαρκείς διαβουλεύσεις, η Υποεπιτροπή αποφάσισε ομόφωνα 
ότι θα έπρεπε να επιμείνει στις προσπάθειες της για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, 
υποβάλλοντας ορισμένες δικές της προτάσεις στα Μέρη κι ότι αυτές οι προτάσεις θα 
έπρεπε να είναι διατυπωμένες σε ευέλικτη μορφή. Έλαβε υπόψη την υποχρέωση της 
να μην προδικάσει την απόφαση για το θέμα αν υπήρξε ή όχι παραβίαση της 
Σύμβασης. Η Ολομέλεια της Επιτροπής, η οποία ήταν αποκλειστικά αρμόδια για το 
θέμα αυτό, θα καλείτο να λάβει μια τέτοιου είδους απόφαση αν οι προσπάθειες για 
συμφιλίωση αποτύγχαναν (πρβλ. Άρθρο 31 της Σύμβασης). 

Η Υποεπιτροπή αποφάσισε σε πρώτο στάδιο και χωρίς να προκαταλαμβάνει 
οποιαδήποτε άλλη εισήγηση που θα μπορούσε να θεωρήσει στη συνέχεια ως 
κατάλληλη προς υποβολή, να περιλάβει τα ακόλουθα σημεία ανάμεσα στις προτάσεις 
της για φιλικό διακανονισμό: 

(α) κατάργηση της ποινής της μαστίγωσης, που προβλέπεται στον Κανονισμό 
75 (2) των « Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) 
του 1955» (Αρ. 731), όπως τροποποιήθηκαν με την Τροποποίηση Αρ. 3 της 
15ης Δεκεμβρίου 1955, 

(β) κατάργηση της συλλογικής ποινής που επιβάλλεται σύμφωνα με τους 
«Κανονισμούς Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή) του 1955» (Αρ. 732), 
όπως τροποποιήθηκαν από τους «Κανονισμούς περί Εκτάκτων Εξουσιών 
(Συλλογική Ποινή) (Τροποποίηση) του 1955», (Αρ. 819) της 21ης Δεκεμβρίου 
1955. 

Σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας, που επιβάλλεται σύμφωνα με το «Νόμο Περί 
Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας του 1955» (Αρ. 17 και 47), η Υποεπιτροπή αποφάσισε 
να υποδείξει στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το μέτρο αυτό μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με ορθό τρόπο, μόνο για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και 
τάξης. 

Αναφορικά με τις ευρύτερες πτυχές του Κυπριακού προβλήματος, η Υποεπιτροπή 
αποφάσισε να περιοριστεί προς το παρόν στο να καταστήσει διαθέσιμες τις καλές της 
υπηρεσίες προς τα ενδιαφερόμενα Μέρη, τονίζοντας ταυτόχρονα τη στενή σχέση 
μεταξύ αυτών των ευρύτερων πτυχών και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Νήσο (πρβλ. Έγγρ. Α 31.248). 
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69. Ενώ η Υποεπιτροπή διατύπωνε τις πιο πάνω αποφάσεις, ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης διαβίβαζε με 
επιστολή ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 1956, το κείμενο μιας δημόσιας δήλωσης η 
οποία γινόταν εκείνη την ημερομηνία στη Λευκωσία εκ μέρους του Κυβερνήτη της 
Κύπρου, αναφορικά με τη χαλάρωση ορισμένων μέτρων ασφάλειας. 
Το κείμενο αυτής της δήλωσης έχει ως ακολούθως: 

«Εντός της προσεχούς ημέρας περίπου θά δημοσιευθούν οι συνταγματικές προτάσεις 
που έχουν ετοιμαστεί από τον Λόρδο Ράντκλιφ και ο λαός της Κύπρου θα έχει ο ίδιος 
την ευκαιρία να τις μελετήσει. Ο Κυβερνήτης ελπίζει ειλικρινά ότι οι προτάσεις αυτές θα 
σημαδέψουν την έναρξη ενός καινούργιου και πιο ευτυχισμένου κεφαλαίου για την 
Κύπρο και το λαό της. 

Αν αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για μια νέα αρχή, θα καταστεί δυνατή η ταχεία 
πρόοδος προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της ειρήνης και της αρμονίας στο 
νησί. Ο Κυβερνήτης έχει ήδη καταστήσει σαφή την πρόθεση του να χαλαρώσει 
σταδιακά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, καθώς οι συνθήκες θα βελτιώνονται. Ως ένδειξη 
αυτής της πρόθεσης και με την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση της 
έντασης και στη δημιουργία καλύτερης ατμόσφαιρας για μελέτη των προτάσεων 
Ράντκλιφ, ο Κυβερνήτης έχει δώσει εντολή για την λήψη από δω και πέρα των 
ακόλουθων μέτρων. 

(α) Ανακαλούνται οι Κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τους οποίους 
άρρενες ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να καταδικαστούν σε μαστίγωση 
για μερικά καθορισμένα αδικήματα. 

(β) Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή), σύμφωνα με τους 
οποίους μπορούν να επιβληθούν συλλογικά πρόστιμα στους κατοίκους 
συγκεκριμένων περιοχών, και μπορούν να κλείσουν καταστήματα και κατοικίες 
σε τέτοιου είδους περιοχές, θα ανακληθούν από αύριο. 

(γ) Χώροι δημόσιας αναψυχής και ψυχαγωγίας δεν θα κλείνονται στο μέλλον, 
εκτός προσωρινά ως μέρος συγκεκριμένων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων 
σε μια ορισμένη περιοχή ή για το σκοπό στέρησης της χρήσης συγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων από τρομοκράτες. 

(δ) Οι Κανονισμοί που απαιτούν την εξασφάλιση άδειας εξόδου κάθε φορά 
που κάποιο πρόσωπο θέλει να φύγει από την Αποικία, θα τύχουν χαλάρωσης, 
έτσι ώστε όλες οι κατηγορίες προσώπων, θα εξαιρούνται μετά από αίτηση από 
αυτή την υποχρέωση, εκτός από ορισμένα πρόσωπα που είναι γνωστό ότι 
έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες της ΕΟΚΑ. 

(ε) Οι νέοι κανονισμοί που προβλέπουν για την αναστολή δημοσιευμάτων θα 
τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να τεθεί πέραν πάσης δυνατής 
αμφιβολίας ότι ο δίκαιος και έντιμος σχολιασμός ή επίκριση αναφορικά με την 
πολιτική και τις ενέργειες της Κυβέρνησης δεν θα οδηγούν αυτά τα 
δημοσιεύματα σε αναστολή. 

(στ) Θα αναληφθεί περαιτέρω αναθεώρηση των υποθέσεων όλων των 
π ρ ο σ ώ π ω ν που κρατούνται σύμφωνα με τον Περί Προσωποκράτησης Νόμο ή 
τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης, με σκοπό την απόλυση όποιων από 
αυτά μπορούν να αφεθούν ελεύθερα χωρίς να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η 
διεξαγωγή των επιχειρήσεων ασφαλείας. Ως πρώτο βήμα, αύριο θα αφεθούν 
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ελεύθεροι κάπου εικοσιπέντε με ορισμένους περιορισμούς στις κινήσεις και 
δραστηριότητες τους. Ελπίζεται ότι θα καταστεί δυνατό να γίνονται περαιτέρω 
τέτοιου είδους απολύσεις κρατουμένων, καθώς οι συνθήκες στο νησί θα 
βελτιώνονται. 
Ο Κυβερνήτης επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η αποφασιστικότητα του να 
συνεχίσει, με όλο το δυνατό σθένος τις επιχειρήσεις εναντίον των τρομοκρατών 
παραμένει αμείωτη». (Έγγρ. Α 30. 835). 
Η Υποεπιτροπή, έχοντας σημειώσει την πιο πάνω δήλωση, αποφάσισε να 
παραπέμψει τη μελέτη της νέας κατάστασης, που είχε με τον τρόπο αυτό 
δημιουργηθεί, στη συνεδρία της επομένης ημέρας, δηλαδή της 19ης Δεκεμβρίου 
1956. 

70. Στις 19 Δεκεμβρίου 1956, η Υποεπιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη δήλωση, η 
οποία απεστάλη στους Αντιπροσώπους των δύο Μερών: 

« Η Ευρωπαϊκή Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη συνεδρία της στο 
Στρασβούργο την 18η Δεκεμβρίου 1956, αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαβούλευση, 
ότι όχι μόνο είχε την εξουσία αλλά και το καθήκον να συνεχίσει τις προσπάθειες της για 
φιλικό διακανονισμό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του Άρθρου 28 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κοινοποιώντας στα Μέρη με δική 
της πρωτοβουλία ορισμένες προτάσεις (Πρακτικά της συνόδου της 18ης Δεκεμβρίου 
1956). 

Μετά από τη λήψη αυτής της απόφασης, η Υποεπιτροπή ειδοποιήθηκε από τον Μόνιμο 
Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
σχετικά με τη δημόσια δήλωση που έγινε στη Λευκωσία εκ μέρους του Κυβερνήτη της 
Κύπρου στις 18 Δεκεμβρίου 1956 και ώρα 18.00. 

Η Υποεπιτροπή σημειώνει με ικανοποίηση ότι σύμφωνα με τους όρους αυτής της 
δήλωσης, οι ακόλουθοι νόμοι έχουν ανακληθεί: 

(α) Οι Κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τους οποίους άρρενες κάτω 
της ηλικίας των 18 ετών μπορούν να καταδικαστούν σε μαστίγωση για μερικά 
καθορισμένα αδικήματα, 

(β) Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή), σύμφωνα με τους 
οποίους συλλογικά πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν στους κατοίκους 
συγκεκριμένων περιοχών, ενώ καταστήματα και κατοικίες σε τέτοιου είδους 
περιοχές μπορούσαν να κλειστούν. 

Παρατηρεί επίσης με ικανοποίηση ότι ορισμένες άλλες διαφοροποιήσεις πρόκειται να 
γίνουν στην εφαρμογή ειδικών νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που τώρα ισχύουν 
στην Κύπρο. 

Η Υποεπιτροπή παρατηρεί ταυτόχρονα ότι αριθμός νομοθετικών και διοικητικών 
μέτρων που αναφέρονται στην Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης θα παραμείνουν 
σε ισχύ στην Κύπρο και ότι αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν συλλήψεις χωρίς ένταλμα, 
κρατήσεις και απελάσεις. 

Η Υποεπιτροπή κατά την εξέταση των ζητημάτων αυτών δεν μπορεί να μη λάβει 
υπόψη τα ευρύτερα πολιτικά προβλήματα που σχετίζονται με το συνταγματικό 
καθεστώς της Κύπρου. Η Υποεπιτροπή σημειώνει ότι με την κατάρτιση συνταγματικών 
προτάσεων και με τη χαλάρωση μέτρων έκτακτης ανάγκης πριν από τη δημοσίευση 
αυτών των προτάσεων, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζει την 
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αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων που απασχολούν την Υποεπιτροπή και της γενικής 
κατάστασης σχετικά με την Κύπρο. 

Η Υποεπιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για 
προώθηση της πρωτοβουλίας, την οποία έκρινε ορθό να αναλάβει, με σκοπό την 
επίτευξη φιλικού διακανονισμού στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Κατά συνέπεια, η Υποεπιτροπή προτείνει στα Μέρη, όπως αυτά αποδεχθούν φιλικό 
διακανονισμό στην ακόλουθη βάση: 

(1) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να δώσει οδηγίες στον 
Κυβερνήτη να επιστήσει την προσοχή των Κυπριακών αρχών στο γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
περιορίζεται αυστηρά σε περιπτώσεις που αυτό το μέτρο εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
της δημόσιας ασφάλειας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. 

(2) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να πληροφορήσει διεξοδικά 
τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με εκείνους από 
τους νόμους και κανονισμούς έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι πρόκειται τώρα να 
παραμείνουν σε ισχύ στην Κύπρο, καθώς και για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
αυτών των διατάξεων στο μέλλον. 

(3) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή της προς εκείνους 
που ελέγχουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από την Ελλάδα, με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι θα απόσχουν από μεταδόσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι πιθανό να υποκινήσουν πρόσωπα στην Κύπρο σε πράξεις βίας. 

Περαιτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι η πλήρης απόλαυση στην Κύπρο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση είναι στενά 
συνδεδεμένη με την επίλυση των πολιτικών και συνταγματικών προβλημάτων, η 
Υποεπιτροπή εξακολουθεί να θέτει τον εαυτό της στη διάθεση των Μερών, με σκοπό τη 
διευκόλυνση των προσπαθειών των Μερών να επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό 
αυτών των προβλημάτων». (Έγγρ. Α 31. 243). 

71. Στη συνέχεια, η Υποεπιτροπή έδωσε οδηγίες σε τρία από τα μέλη της, τους 
κ.κ. Α. Susterhenn, Μ. Sorensen και J. Crosbie, όπως συναντηθούν στο Στρασβούργο 
στις 18 Ιανουαρίου 1957 για να παραλάβουν τις απαντήσεις των Μερών, να ακούσουν 
τις παρατηρήσεις τους, να τους παράσχουν οποιεσδήποτε αναγκαίες εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις και να εξετάσουν μαζί τους τις πιθανότητες φιλικού διακανονισμού. 
Διευθετήθηκε όπως η έκθεση αυτών των τριών μελών εξεταστεί από την Υποεπιτροπή 
σε σύντομη σύνοδο που θα άρχιζε την 31η Ιανουαρίου 1957. 

72. Με επιστολή, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου διαβίβασε την ακόλουθη απάντηση στις προτάσεις της 
Υποεπιτροπής: 

«Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στην επιστολή σας της 20ης Δεκεμβρίου 1956, και 
στη Δήλωση της Ευρωπαϊκής Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σκοπό την 
εξασφάλιση φιλικού διακανονισμού μεταξύ των Μερών, η οποία υπεγράφη από τον 
Πρόεδρο της Υποεπιτροπής στις 19 Δεκεμβρίου 1956. 
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Έ χ ω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 
πρόθυμη να δεχθεί ως βάση φιλικού διακανονισμού τις τρεις προτάσεις που 
παρατίθενται στη σελίδα 2 της Δήλωσης. 

Συναφώς, ενώ η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι η επιβολή της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας περιοριζόταν πάντοτε σε υποθέσεις που αυτό το μέτρο 
εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της δημόσιας ασφάλειας και της διατήρησης της 
δημόσιας τάξης και ενώ δεν έχει λόγο να υποθέσει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
θα εφαρμοζόταν διαφορετικά στο μέλλον, είναι πρόθυμη να επικοινωνήσει με τις 
Κυπριακές αρχές με τον τρόπο για τον οποίο γίνεται εισήγηση. 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης πρόθυμη να πληροφορήσει 
πλήρως το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τους νόμους 
έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε ισχύ στην Κύπρο, καθώς και για οποιεσδήποτε 
μελλοντικές τροποποιήσεις αυτών των νόμων. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
αντιλαμβάνεται ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν θα αλλοίωνε με 
οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε Μέρους της 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή θα επέκτεινε τα δικαιώματα και καθήκοντα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας η αρμοδιότητα και 
δικαιοδοσία παραμένουν ως έχουν ανατεθεί από τη Σύμβαση και παρατίθενται σε αυτή. 

Σχετικά με την τελευταία παράγραφο της επιστολής σας της 20ης Δεκεμβρίου, θα είμαι 
διαθέσιμος στο Στρασβούργο στις 18 Ιανουαρίου 1957, υπό την ιδιότητα μου ω ς 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου» (Έγγρ. Α 31.918). 

73. Η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης έλαβε τη μορφή δήλωσης, που έγινε από 
τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης στις 18 Ιανουαρίου 1957, όταν 
εμφανίσθηκε ενώπιον της τριμελούς ομάδας. Είχε ως ακολούθως: 

«1. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σημειώσει με ικανοποίηση τη βελτίωση της θέσης 
του Κυπριακού πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της δημόσιας δήλωσης του Κυβερνήτη 
της 18ης Δεκεμβρίου 1956. 

2. Αν και υπάρχει κάθε λόγος για να καλωσορίσουμε την ανάκληση των νόμων που 
επιτρέπουν τη μαστίγωση παραβατών με ηλικία κάτω των 18 ετών, καθώς και των 
κανονισμών που επιβάλλουν συλλογικές ποινές, είναι ωστόσο λυπηρό το ότι, 
συνδέοντας αυτά τα μέτρα με υπολογισμούς πολιτικής σκοπιμότητας, ο Κυβερνήτης 
τα έχει αποστερήσει της επιθυμητής μονιμότητας. 

3. Επιπλέον, όπως ορθά υποδεικνύει η Υποεπιτροπή, αν και η δημόσια δήλωση 
παρέχει υπόσχεση για μείωση του αριθμού των φυλακίσεων, τα διατάγματα που 
διαλαμβάνουν τη στέρηση της ατομικής ελευθερίας όπως αναφέρονται στην 
Προσφυγή της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έχουν παραμείνει ανέπαφα, έτσι ώστε τα 
νομικά ζητήματα που έχουν τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με 
αυτό το θέμα, να μην έχουν ακόμα επηρεαστεί. Ακόμα και αν η ανακοινωθείσα 
χαλάρωση της εφαρμογής των μέτρων για τα οποία υπήρξε καταγγελία εξεταστεί 
από την πολιτική σκοπιά, θα πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι δεν μπορεί να 
αναμένεται αισθητή βελτίωση της κατάστασης, ενόσω συνεχίζεται η απέλαση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κατά κατάφωρη παραβίαση του Άρθρου 6 της Σύμβασης. 
Η Βρετανική Κυβέρνηση φαίνεται να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας στην Κύπρο 
με τον οποίο να μπορούν να διεξαχθούν πολιτικές διαπραγματεύσεις τόσο έγκυρα, 
όσο με τον Αρχιεπίσκοπο. Για το λόγο αυτό και δεν παράλειψε να στείλει 
απεσταλμένους στις Σεϋχέλλες για να εξακριβώσει τις απόψεις του για τις προτάσεις 
Ράντκλιφ. Ό π ω ς αναμενόταν ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται να συζητήσει 
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παρόμοια θέματα, ενόσω δεν έχει επανακτήσει την πλήρη ελευθερία των κινήσεων 
του και την ευκαιρία να διαβουλεύεται τόσο με τους συμπατριώτες του, όσο και με 
τους Έλληνες εκπροσώπους. 

4. Η δημόσια δήλωση του Σερ Τζον Χάρντιγκ δεν κάνει λόγο για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην Ελληνική Προσφυγή και τα οποία περιορίζουν την ελευθερία της 
γνώμης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία του Τύπου, όπως 
κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση. Η Ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθεί να 
υποστηρίζει ότι, ακόμα κι αν μπορούσε να υποτεθεί ότι η παρούσα κατάσταση στην 
Κύπρο συνιστούσε "δημόσιο κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους' - μια υπόθεση 
την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά - η Επιτροπή θα έπρεπε και πάλι να 
αναγνωρίσει ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ειδοποίηση προς το Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, πριν από, ή ταυτόχρονα με, την επιβολή 
των μέτρων που παρεκκλίνουν της Σύμβασης και ότι αυτή η ενέργεια δεν έγινε. 

5. Η Ελληνική Κυβέρνηση λυπάται για το ότι η δημόσια δήλωση του Κυβερνήτη της 
Κύπρου δεν περιέχει οποιαδήποτε αναφορά στην υπέρμετρη χρήση της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας ως μεθόδου άσκησης πίεσης σε ολόκληρο τον 
πληθυσμό ή σε μέρος του. Δυστυχώς, δεν μπορεί να δοθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
στη διαβεβαίωση που προτείνει η Υποεπιτροπή, δηλαδή ότι: «σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία, η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας περιορίζεται αυστηρά 
στις περιπτώσεις που αυτό το μέτρο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δημόσιας 
ασφάλειας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης», ενόψει της άρνησης των 
Βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν ότι αυτά τα όρια παραβιάζονται κατάφωρα με 
την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας διάρκειας πολλών ω ρ ώ ν σε ορισμένες 
επαρχίες ή ακόμα και με τον κατ' οίκον περιορισμό της νεολαίας στη Λευκωσία καθ' 
όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ εδώ και μερικούς 
μήνες. 

6. Από την άλλη, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναγνώσει με ενδιαφέρον στη 
δήλωση του Κυβερνήτη ότι πρόκειται να υπάρξει τροποποίηση των νέων 
κανονισμών ελέγχου του τύπου, το κείμενο των οποίων έχει κοινοποιήσει στην 
Υποεπιτροπή με επιστολή της 17ης Δεκεμβρίου 1956. Θα ήταν επιθυμητό αν η 
Βρετανική Κυβέρνηση διαβίβαζε το κείμενο των νέων κανονισμών που έχουν 
εμφανισθεί ή πρόκειται να εμφανισθούν γι αυτό το θέμα, όχι μόνο στο Γενικό 
Γραμματέα, όπως προτείνει η Υποεπιτροπή, αλλά και απευθείας στην Υποεπιτροπή. 
Οι εν λόγω κανονισμοί είναι αναμφίβολα μεταγενέστεροι της Προσφυγής και άρα δεν 
αναφέρεται σε αυτούς, με αποτέλεσμα ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκτός των 
όρων εντολής της Επιτροπής και θα έπρεπε, αν χρειαζόταν, να αποτελέσουν το 
αντικείμενο νέας Προσφυγής. Ωστόσο, μια παρόμοια νομικίστικη προσέγγιση δεν θα 
ήταν σαφώς προς το συμφέρον της πραγματικής δικαιοσύνης. Σίγουρα δεν αποτελεί 
πλεονέκτημα να εμπιστευθεί κανείς τη διερεύνηση των συνθηκών στην Κύπρο σε μια 
σειρά από Υποεπιτροπές, καθεμιά από τις οποίες θα είχε ελαφρώς διαφορετική 
σύνθεση και αναπόφευκτα θα εμπόδιζε τις άλλες στις προσπάθειες τους για 
συμφιλίωση. 

7. Για το λόγο αυτό η Ελληνική Κυβέρνηση ζητεί επίσης από την Υποεπιτροπή όπως 
καλέσει, αν έχει την καλοσύνη, τη Βρετανική Κυβέρνηση όπως παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που διευρύνουν την εφαρμογή της 
θανατικής καταδίκης και άλλους που θέτουν ως προϋπόθεση την προηγούμενη 
έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου προτού απαγγελθούν 
κατηγορίες εναντίον μελών της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων ως συνέπεια 
παραπόνων από τους κατοίκους της Κύπρου. Το πρώτο από αυτά τα μέτρα, λόγω 
της εξαιρετικής του φύσης, φαίνεται να υπερβαίνει τα όρια που θέτει το Άρθρο 2 της 
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Σύμβασης αναφορικά με τη θανατική καταδίκη, ενώ το δεύτερο περιορίζει δραστικά 
την προστασία κατά της κατάχρησης εξουσίας από χαμηλόβαθμους αξιωματούχους, 
την οποία, σύμφωνα με τα Άρθρα 3, 4, 5, 8, 9, 10 κ.λ.π της Σύμβασης, ο πληθυσμός 
έχει δικαίωμα να αναμένει από τις αρχές. 

8. Αναφορικά με τις προτάσεις της Υποεπιτροπής προς την Ελληνική Κυβέρνηση 
ότι θα έπρεπε, ως μέρος του φιλικού διακανονισμού, «να ασκήσει την επιρροή της 
προς εκείνους που ελέγχουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από την Ελλάδα, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι θα απόσχουν από μεταδόσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι πιθανό να υποκινήσουν πρόσωπα στην Κύπρο σε πράξεις βίας», η 
Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αναλάβει παρόμοια δράση, αν και η στάση των 
ραδιοφωνικών σταθμών δεν μπορεί να διαχωριστεί πλήρως από τη στάση του 
Ελληνικού τύπου, ο οποίος είναι ελεύθερος. Η Ελληνική Κυβέρνηση αισθάνεται, 
ωστόσο, υποχρεωμένη να υποδείξει στην Υποεπιτροπή ότι οι πιθανότητες επιτυχίας 
της δεν θα εξαρτηθούν μόνο από τον βαθμό ικανοποίησης που θα επιτευχθεί στα 
προαναφερόμενα σημεία, αλλά επίσης και από την πρόοδο στην επίλυση του 
πολιτικού προβλήματος. 

9. Αναφορικά με το πολιτικό πρόβλημα, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σημειώσει με 
ενδιαφέρον ότι η Υποεπιτροπή τηρεί τον εαυτό της στη διάθεση των Μερών με 
σκοπό να διευκολύνει τις προσπάθειες τους για επίτευξη φιλικής επίλυσης του 
πολιτικού και συνταγματικού προβλήματος. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
παρά τη μεγάλη σημασία που προσδίδει στη διευθέτηση αυτών των προβλημάτων, 
αυτά αφορούν πρωταρχικά τον πληθυσμό της Κύπρου, του οποίου η Ελληνική 
Κυβέρνηση δεν μπορεί με καμιά έννοια του όρου να θεωρηθεί ως υποκατάστατο. 

Επομένως, για να είναι στην καλύτερη θέση η Υποεπιτροπή να συμβάλει, όπως 
επιθυμεί, σε επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η Ελληνική Κυβέρνηση εισηγείται 
ότι η Υποεπιτροπή θα έπρεπε να συμβουλευθεί επιτόπου τα πιο αντιπροσωπευτικά 
στοιχεία του πληθυσμού. Αυτό θα την καθιστούσε ικανή να κρίνει, ανάμεσα στα άλλα, 
πόσο βάσιμοι είναι οι ισχυρισμοί του Βρετανικού Μνημονίου ότι το κίνημα για 
αυτοδιάθεση έχει υποκινηθεί από το Ραδιοσταθμό Αθηνών και από απεσταλμένους 
από την Ελλάδα και ότι στην πραγματικότητα υποστηρίζεται μόνο από ένα μικρό 
ποσοστό του πληθυσμού. 

Μια επίσκεψη στην Κύπρο θα βοηθούσε επίσης την Υποεπιτροπή να βεβαιωθεί ποια 
αποτελεσματικά μέτρα έχουν ληφθεί για να υλοποιηθούν οι προθέσεις που εξήγγειλε ο 
Κυβερνήτης της Κύπρου στη δημόσια δήλωση του, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 1956». 

74 Η προαναφερόμενη τριμελής ομάδα, η οποία συναντήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 
1957, εξέτασε τις απαντήσεις των δύο Κυβερνήσεων στις προτάσεις της Υποεπιτροπής 
και αποφάσισε να ακούσει χωριστά τις εξηγήσεις των δύο Μερών. 
Ως αποτέλεσμα των ανεπίσημων συνεντεύξεων της με τους αντιπροσώπους 
αμφοτέρων των Μερών (πρβλ., Έγγρ. Α 31.918, Παραρτήματα III και IV), τα τρία μέλη 
υπέβαλαν στην Υποεπιτροπή τις ακόλουθες προτάσεις: 

«1. Όπως η Υποεπιτροπή επιμείνει στις προσπάθειες της για την επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού, 

2. Ότι, με αυτό υπόψη, η Υποεπιτροπή θα έπρεπε να προτείνει την απελευθέρωση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 

3. Ότι, αναφορικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν υπήρχε ανάγκη για 
ριζική αναθεώρηση του αιτήματος της Υποεπιτροπής, που αποδέχθηκε η 
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Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από το να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση 
εκείνη να επιβεβαιώσει κατά πόσο η διατήρηση παρόμοιων μέτρων - π.χ. η 
απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τα Σαββατοκύριακα στη Λευκωσία - ήταν ουσιώδης 
για τη δημόσια ασφάλεια και δημόσια τάξη. 

4. Όπως η Υποεπιτροπή ζητήσει από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
εφαρμόσει την υποσχεθείσα χαλάρωση των κανονισμών ελέγχου του Τύπου μέσα 
σε μια εύλογη περίοδο και όπως ενημερώσει επίσημα γι' αυτό την Υποεπιτροπή. 

5. Ότι δεν χρειάζονταν περαιτέρω προτάσεις αναφορικά με τις ραδιοφωνικές 
μεταδόσεις από την Ελλάδα, αφού το αίτημα της Υποεπιτροπής είχε γίνει αποδεκτό 
από την Ελληνική Κυβέρνηση. 

6. Ότι η πρόταση που έγινε από την Ελληνική Κυβέρνηση στην παράγραφο 9 της 
δήλωσης της ήταν εντός των όρων εντολής της Υποεπιτροπής, η οποία ήταν 
αποκλειστικά σε θέση να αποφασίσει, υπό το φως των δηλώσεων των Μερών και 
των δικών της λειτουργιών» (βλ. έκθεση της 21ης Ιανουαρίου 1957, Έγγρ. Α 31.918) 

75. Κατά τη συνοδό της που πραγματοποιήθηκε την 31n Ιανουαρίου και την 1η 
Φεβρουαρίου 1957, η Υποεπιτροπή, έχοντας μελετήσει την έκθεση της τριμελούς 
επιτροπής και έχοντας αποφασίσει να συνεχίσει τις προσπάθειες της για επίτευξη 
φιλικού διακανονισμού, υιοθέτησε τους όρους της ακόλουθης επιστολής, που θα 
αποστελλόταν στον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου την 1η 
Φεβρουαρίου 1957: 

«Η Υποεπιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη 
συνεδρία της στο Στρασβούργο την 31η Ιανουαρίου 1957, σημείωσε τις γραπτές 
κοινοποιήσεις που έλαβε από τις Κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ελλάδας σε απάντηση της Δήλωσης της, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1956 για το 
σκοπό της επίτευξης φιλικού διακανονισμού. Η Υποεπιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την 
εμπιστευτική έκθεση των τριών μελών της, τα οποία συνάντησαν τους αντιπροσώπους 
εκάστου Μέρους την 18η Ιανουαρίου 1957 

Η Υποεπιτροπή σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι τρεις εισηγήσεις για φιλικό 
διακανονισμό που περιέχονταν στη δήλωση της, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1956, 
είναι αποδεκτές από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημειώνει επίσης ότι η 
τρίτη εισήγηση είναι αποδεκτή από την Ελληνική Κυβέρνηση και ότι η πρώτη και 
δεύτερη εισήγηση θεωρούνται από εκείνη την Κυβέρνηση ως κατάλληλα βήματα προς 
ένα διακανονισμό, ο οποίος θα έπρεπε, ωστόσο, να περιέχει πρόσθετα μέτρα. 

Η Υποεπιτροπή συμπεραίνει ότι δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί όλες οι πιθανότητες για 
φιλικό διακανονισμό του θέματος και ότι καλείται να καταβάλει περαιτέρω προσπάθεια 
για επίτευξη διακανονισμού, χωρίς να εκφέρει γνώμη στο στάδιο αυτό για τα νομικά 
ζητήματα που προκύπτουν. Από την άλλη, όπως γνωρίζει ο Αντιπρόσωπος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η Υποεπιτροπή έχει αφεθεί να κατανοήσει ότι ο 
φιλικός διακανονισμός δεν είναι δυνατός, ενόσω τα διατάγματα κράτησης και απέλασης 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
ισχύ. 

Συνεπώς, προτού αποφασίσει κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο να υποβάλει οποιεσδήποτε 
εισηγήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, η Υποεπιτροπή θα ήθελε να πληροφορηθεί κατά 
πόσο, επιπρόσθετα προς τα τρία σημεία που αναφέρονται στη Δήλωση της 19ης 
Δεκεμβρίου 1956, η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα ήταν διατεθειμένη να 
μελετήσει οποιεσδήποτε προτάσεις αναφορικά με το θέμα των διαταγμάτων κράτησης 
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και απέλασης, που να είναι διατυπωμένες με τρόπο αποδεκτό στην Κυβέρνηση της 
Αυτής Μεγαλειότητας. Η Υποεπιτροπή ζητεί ταυτόχρονα από την Κυβέρνηση της 
Αυτής Μεγαλειότητας να έχει την καλοσύνη να καταστήσει δυνατό για την Υποεπιτροπή 
να έχει τις απόψεις της Κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας επί του σημείου αυτού, 
όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 1957. 

Αν η προσθήκη εισήγησης αναφορικά με τα διατάγματα κράτησης και απέλασης είναι 
αρεστή στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας, η Υποεπιτροπή θα πρότεινε να 
συνεχίσει τις προσπάθειες της για φιλικό διακανονισμό, πάντοτε βέβαια στη βάση ότι η 
ανάκληση της νομοθεσίας για σωματική τιμωρία και συλλογική ποινή έχει ανακληθεί 
και θα παραμείνει υπό ανάκληση. Η Υποεπιτροπή δράττεται αυτής της ευκαιρίας για να 
πληροφορήσει την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας ότι, υπό το φως της 
συζητήσεως των τριών μελών με έκαστο των Μερών, έχει κατά νου να αναθεωρήσει τις 
τρεις προτάσεις που περιέχονται στη Δήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 1956. (...)» (Το 
κείμενο αυτών των εισηγήσεων είναι ενσωματωμένο στην περαιτέρω δήλωση της 
Υποεπιτροπής της 7ης Μαρτίου 1957, πρβλ. παράγραφος 78 πιο κάτω) (Έγγρ. Α. 
32.120). 

76. Η Υποεπιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει την ακόλουθη επιστολή στον 
Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης την 1η Φεβρουαρίου 1957: 

«Η Υποεπιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη 
συνεδρία της στο Στρασβούργο την 31η Ιανουαρίου 1957, σημείωσε τις γραπτές 
κοινοποιήσεις που έλαβε από τις Κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ελλάδας, σε απάντηση της Δήλωσης της, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1956 για το 
σκοπό της επίτευξης φιλικού διακανονισμού. Η Υποεπιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την 
εμπιστευτική έκθεση των τριών μελών της, τα οποία συναντήθηκαν με τον 
αντιπρόσωπο εκάστου Μέρους την 18η Ιανουαρίου 1957. 

Η Υποεπιτροπή σημειώνει ότι οι τρεις εισηγήσεις για φιλικό διακανονισμό που 
περιέχονται στη Δήλωση της, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1956, είναι αποδεκτές στην 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου23 και ότι η πρώτη και δεύτερη εισήγηση 
θεωρούνται από εκείνη την Κυβέρνηση ως κατάλληλα βήματα προς ένα διακανονισμό, 
ο οποίος θα έπρεπε ωστόσο να περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα. 

Η Υποεπιτροπή συμπεραίνει ότι δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί όλες οι πιθανότητες για 
φιλικό διακανονισμό του θέματος και ότι καλείται να καταβάλει περαιτέρω προσπάθεια 
για την επίτευξη διακανονισμού, χωρίς να εκφέρει γνώμη στο στάδιο αυτό για τα νομικά 
ζητήματα που προκύπτουν. 

Η Υποεπιτροπή έχει επομένως απευθυνθεί προς την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου για να διερευνήσει την πιθανότητα να συμπεριληφθούν στις εισηγήσεις της 
Υποεπιτροπής για φιλικό διακανονισμό, κάποια επιπρόσθετα μέτρα τα οποία να 
ικανοποιούν ορισμένα σημεία τα οποία έχει εγείρει η Κυβέρνηση της Ελλάδας κατά τη 
συζήτηση με τα τρία μέλη στις 18 Ιανουαρίου 1957. Η Υποεπιτροπή έχει ζητήσει όπως 
έχει την απάντηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου όχι αργότερα από την 1η 
Μαρτίου 1957 και η Υποεπιτροπή θα κοινοποιήσει τις απόψεις της στην Ελληνική 
Κυβέρνηση, μόλις θα έχει την ευκαιρία να μελετήσει την απάντηση της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στο σημείο αυτό φαίνεται να απουσιάζει από το πρωτότυπο κείμενο λόγω σφάλματος, η πρόταση 
«σημειώνει επίσης ότι η τρίτη εισήγηση είναι αποδεκτή από την Ελληνική Κυβέρνηση», η οποία υπάρχει 
στην αντίστοιχη επιστολή που αποστάληκε προς τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 75 (ΣτΕ). 
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Η Υποεπιτροπή επιθυμεί με την ευκαιρία αυτή να επαναβεβαιώσει ότι η ανάκληση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο - αφήνοντας κατά μέρος 
οποιουσδήποτε λεπτομερείς νομικούς υπολογισμούς - εξαρτάται κατά πολύ από τον 
τερματισμό της παρούσας κατάστασης βίας στο νησί. 

Η Υποεπιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιστρέψει σε αυτό το θέμα υπό το φως 
της απάντησης της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου» (Έγγρ. Α 32.121). 

Η Υποεπιτροπή αναγνώρισε ότι και οι δύο πιο πάνω επιστολές ήταν μονομερούς και 
εμπιστευτικής φύσεως, συγκρίσιμες με τις προσεγγίσεις που είχαν γίνει προς τους 
αντιπροσώπους των δύο Μερών από τους κ.κ. Α. Susterhenn, Μ. Sorensen και J. 
Crosbie, και ότι επομένως το περιεχόμενο τους δεν θα αποκαλυπτόταν στο Μέρος 
προς το οποίο δεν απευθύνονταν. 

Αποφάσισε επιπλέον όπως αναμένει τις απαντήσεις των Μερών σε αυτές τις 
επιστολές, προτού εξετάσει την σκοπιμότητα διεξαγωγής επιτόπιας έρευνας, όπως 
ζήτησε η Ελληνική Κυβέρνηση. 

77. Η απάντηση του Αντιπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου στην προαναφερόμενη 
εμπιστευτική επιστολή κοινοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1957. (Το κείμενο αυτής 
της επιστολής εμφανίζεται στην Παράγραφο 78 κατωτέρω). 

78. Κατά τις συνεδριάσεις της που διεξήχθησαν την 5η, την 7η και την 8η Μαρτίου 1957, 
η Υποεπιτροπή καθόρισε τη θέση της με μια περαιτέρω δήλωση της 7ης Μαρτίου προς 
τα Μέρη, η οποία είχε ως ακολούθως: 

«1. Η Υποεπιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την 
προηγούμενη της Δήλωση ως προς το θέμα της επίτευξης φιλικού διακανονισμού 
μεταξύ των Μερών, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1956, σημείωσε με ικανοποίηση ότι 
την προηγούμενη μέρα η Κυβέρνηση της Κύπρου είχε ανακαλέσει τους ακόλουθους 
νόμους: 

(α) Τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τους οποίους 
άρρενες ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να καταδικάζονται σε μαστίγωση 
για μερικά καθορισμένα αδικήματα. 

(β) Τους Κανονισμούς Έκτακτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή) σύμφωνα με 
τους οποίους ήταν δυνατή η επιβολή συλλογικών προστίμων στους 
κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, ενώ καταστήματα και κατοικίες σε 
τέτοιου είδους περιοχές μπορούσαν να κλειστούν. 

Σημείωσε επίσης με ικανοποίηση ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου επρόκειτο να προβεί 
σε ορισμένες άλλες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ειδικών νομοθετικών 
και διοικητικών μέτρων που ίσχυαν στην Κύπρο, και συγκεκριμένα τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις: 

(α) Χώροι δημόσιας αναψυχής και ψυχαγωγίας δεν θα κλείνονταν στο 
μέλλον, εκτός προσωρινά ως μέρος συγκεκριμένων αντιτρομοκρατικών 
επιχειρήσεων σε μια ορισμένη περιοχή ή για το σκοπό στέρησης της χρήσης 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τρομοκράτες. 

(β) Οι Κανονισμοί που απαιτούσαν την εξασφάλιση άδειας εξόδου κάθε 
φορά που κάποιο πρόσωπο ήθελε να φύγει από την Αποικία, θα τύγχαναν 
χαλάρωσης, έτσι ώστε όλες οι κατηγορίες προσώπων, θα εξαιρούνταν μετά 
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από αίτηση από αυτή την υποχρέωση, εκτός από ορισμένα πρόσωπα που 
είναι γνωστό ότι έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες της ΕΟΚΑ. 

(γ) Οι νέοι κανονισμοί που προβλέπουν για την αναστολή δημοσιευμάτων θα 
τροποποιούνταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να τεθεί πέραν πάσης δυνατής 
αμφιβολίας ότι ο δίκαιος και έντιμος σχολιασμός ή επίκριση αναφορικά με την 
πολιτική και τις ενέργειες της Κυβέρνησης δεν θα οδηγούσαν αυτά τα 
δημοσιεύματα σε αναστολή. 

(δ) Θα αναλαμβανόταν περαιτέρω αναθεώρηση των υποθέσεων όλων των 
προσώπων που κρατούνταν σύμφωνα με τον Περί Προσωποκράτησης Νόμο 
ή τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης, με σκοπό την απόλυση όποιων από 
αυτά μπορούν να αφεθούν ελεύθερα χωρίς να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η 
διεξαγωγή των επιχειρήσεων ασφαλείας και κάπου εικοσιπέντε πρόσωπα θα 
αφήνονταν αμέσως ελεύθερα με ορισμένους περιορισμούς στις κινήσεις και 
δραστηριότητες τους. 

2. Η Υποεπιτροπή παρατήρησε ταυτόχρονα ότι αριθμός νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων που αναφέρονται στην Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
θα παρέμεναν σε ισχύ στην Κύπρο, και ότι αυτά τα μέτρα περιλάμβαναν συλλήψεις 
χωρίς ένταλμα, κρατήσεις και απελάσεις. 

3. Η Υποεπιτροπή σημείωσε περαιτέρω ότι με την κατάρτιση συνταγματικών 
προτάσεων και με τη χαλάρωση μέτρων έκτακτης ανάγκης πριν από τη δημοσίευση 
αυτών των προτάσεων, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνώριζε την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων που απασχολούν την Υποεπιτροπή και της 
γενικής κατάστασης σχετικά με την Κύπρο. 

4. Η Υποεπιτροπή πρότεινε τότε στα Μέρη ότι θα έπρεπε να αποδεχθούν ένα 
φιλικό διακανονισμό πάνω στην ακόλουθη βάση: 

(1) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να δώσει οδηγίες στον 
Κυβερνήτη να επιστήσει την προσοχή των Κυπριακών Αρχών στο γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
περιορίζεται αυστηρά σε περιπτώσεις που το μέτρο αυτό εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα της δημόσιας ασφάλειας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. 

(2) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να πληροφορήσει 
διεξοδικά το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με 
εκείνους από τους νόμους και κανονισμούς έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι πρόκειται 
τώρα να παραμείνουν σε ισχύ στην Κύπρο, καθώς και για οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις αυτών των διατάξεων στο μέλλον. 

(3) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα έπρεπε να ασκήσει την επιρροή της προς εκείνους 
που ελέγχουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από την Ελλάδα, με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι θα απόσχουν από μεταδόσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι πιθανό να υποκινήσουν πρόσωπα στην Κύπρο σε πράξεις βίας. 

5. Τέλος, υπό το φως της στενής σχέσης μεταξύ της πλήρους απόλαυσης στην 
Κύπρο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση και της 
επίλυσης των συνταγματικών και πολιτικών προβλημάτων, η Υποεπιτροπή έθεσε 
τον εαυτό της στη διάθεση των Μερών αναφορικά με τη φιλική επίλυση και αυτών 
επίσης των προβλημάτων. 
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6. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 1957 
αποδέχθηκε ως βάση για φιλικό διακανονισμό, τις τρείς προτάσεις που παρατίθενται 
στην παράγραφο 4 πιο πάνω. Κάνοντας αυτό, έθεσε δύο σημεία: 

(α) Υποστήριξε ότι η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας περιοριζόταν 
πάντοτε σε υποθέσεις που αυτό το μέτρο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της 
δημόσιας ασφάλειας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης 

(β) Αντιλαμβανόταν ότι η διάταξη για πληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τη νομοθεσία Έκτακτης 
Ανάγκης που ίσχυε στην Κύπρο, όπως και όποια μελλοντική τροποποίηση 
μιας τέτοιου είδους νομοθεσίας, δεν θα αλλοίωνε με οποιοδήποτε τρόπο τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε Μέρους της Σύμβασης ή θα 
επέκτεινε τα δικαιώματα και καθήκοντα της Επιτροπής. 

7. Η Ελληνική Κυβέρνηση με γραπτή δήλωση που υποβλήθηκε στην Υποεπιτροπή 
στις 18 Ιανουαρίου 1957, εξέφρασε την επαρκή ετοιμότητα της για να αναλάβει τη 
δράση που υποδεικνύεται στην Τρίτη από τις εισηγήσεις της Υποεπιτροπής που 
παρατίθενται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, σε σχέση με τις ραδιοφωνικές εκπομπές 
από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα έθεσε τα ακόλουθα σημεία: 

(α) Ενώ καλωσόριζε την ανάκληση των νόμων που επέτρεπαν τη 
μαστίγωση παραβατών με ηλικία κάτω των 18 ετών και των κανονισμών 
που επέβαλλαν συλλογικές ποινές, εξέφραζε λύπη για τη διατύπωση της 
εξαγγελίας, η οποία δεν περιείχε ενδείξεις ότι η ανάκληση αυτών των 
μέτρων ήταν μόνιμη. 

(β) Ενώ σημείωνε ότι υπήρχε υπόσχεση για μείωση του αριθμού των 
φυλακίσεων, παρατηρούσε ότι η μείωση που αφορούσε στη στέρηση της 
ατομικής ελευθερίας που αναφερόταν στην Προσφυγή, παρέμενε ανέπαφη 
και ότι τα νομικά θέματα που είχαν παρουσιαστεί στην Επιτροπή σε σχέση 
με αυτό ήταν ακόμα ανέγγιχτα. Υπογράμμισε επίσης ότι ακόμα κι από την 
πολιτική σκοπιά δεν μπορούσε να αναμένεται αισθητή βελτίωση της 
κατάστασης, ενόσω συνεχιζόταν η απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
η οποία υποστήριξε ότι ήταν κατάφωρη παραβίαση του Άρθρου 6 της 
Σύμβασης. 

(γ) Σημείωνε ότι καμιά βελτίωση δεν είχε ανακοινωθεί σε σχέση με τα 
μέτρα που αναφερόταν στην Προσφυγή ότι περιόριζαν την ελευθερία της 
γνώμης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία του Τύπου, όπως 
κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση και υποστήριξε ότι, για να παρεκκλίνουν 
τα μέτρα αυτά από τη Σύμβαση θα έπρεπε, σε οποιαδήποτε βάση, είτε να 
είχαν προηγηθεί, είτε να συνοδεύονταν από ειδοποίηση προς το Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 15. 
Ταυτόχρονα, επανέλαβε τη θέση της ότι η παρούσα κατάσταση στην Κύπρο 
δεν συνιστά "δημόσιο κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους'. 

(δ) Εξέφραζε λύπη για το ότι δεν είχε ανακοινωθεί οποιαδήποτε βελτίωση 
αναφορικά με ό,τι ισχυριζόταν π ω ς αποτελούσε υπέρμετρη χρήση της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας και εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την 
αποτελεσματικότητα των διαβεβαιώσεων που θα δίνονταν από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, σύμφωνα με την πρώτη από τις προτάσεις της Υπεπιτροπής, σε 
σχέση με τη στάση των Βρετανικών αρχών. 
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8. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρθηκε επίσης στους νέους κανονισμούς για τον 
έλεγχο του Τύπου, το κείμενο των οποίων είχε κοινοποιήσει στην Υποεπιτροπή με 
επιστολή της 17ης Δεκεμβρίου 1956. Ενώ σημείωνε με ενδιαφέρον την εξαγγελία του 
Κυβερνήτη της Κύπρου ότι αυτοί οι νέοι κανονισμοί πρόκειτο να τροποποιηθούν, 
υπεστήριξε ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να διαβιβάσει το 
κείμενο των όποιων τροποποιητικών κανονισμών όχι μόνο στο Γενικό Γραμματέα, 
σύμφωνα με τη δεύτερη εισήγηση της Υποεπιτροπής που παρατίθεται στην 
παράγραφο 4 πιο πάνω, αλλά και απευθείας στην Υποεπιτροπή. Υποστήριξε, 
συναφώς, π ω ς αν και οι νέοι κανονισμοί για έλεγχο του Τύπου ήταν μεταγενέστεροι 
της Προσφυγής, θα ήταν αχρείαστα νομικίστικο και αντίθετο προς το συμφέρον της 
πραγματικής δικαιοσύνης να θεωρηθούν εκτός των όρων εντολής της Επιτροπής. 
Δεν θα υπήρχε κανένα πλεονέκτημα στην υποβολή νέων αιτήσεων και στην ανάθεση 
της διερεύνησης των συνθηκών στην Κύπρο σε μια σειρά από Υποεπιτροπές, η 
κάθε μια με ελαφρώς διαφορετική σύνθεση. 

9. Η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε παρόμοια στάση αναφορικά με ορισμένους νέους 
κανονισμούς που διεύρυναν τη θανατική ποινή και απαιτούσαν την προηγούμενη 
έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα στην Κύπρο24 πριν απαγγελθούν κατηγορίες 
εναντίον μελών της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων ως συνέπεια παραπόνων 
από τους κατοίκους της Κύπρου. Υποστήριξε περαιτέρω ότι ο πρώτος κανονισμός 
σχετικά με τη θανατική ποινή, λόγω της εξαιρετικής του φύσης, υπερέβαινε τα όρια 
του Άρθρου 2 της Σύμβασης και ότι ο δεύτερος κανονισμός συνιστούσε δραστικό 
περιορισμό της προστασίας κατά της κατάχρησης εξουσίας από χαμηλόβαθμους 
αξιωματούχους, της οποίας προστασίας, ισχυρίστηκε, ο πληθυσμός είχε δικαίωμα 
σύμφωνα με τα Άρθρα 3, 4, 5, 8, 9, 10 κ.λ.π., της Σύμβασης. 

10. Ως προς τη διευθέτηση του πολιτικού προβλήματος, η Ελληνική Κυβέρνηση, 
σημειώνοντας ότι αυτό ήταν πρωταρχικά θέμα που αφορούσε τον πληθυσμό της 
Κύπρου, εισηγήθηκε ότι η Υποεπιτροπή θα έπρεπε να διαβουλευθεί επιτόπου με τα 
πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία του πληθυσμού. 

11. Μια τριμελής Επιτροπή που διόρισε η Υποεπιτροπή και αποτελείτο από τους 
κ.κ. Α. Susterhenn, Μ. Sorensen και J. Crosbie, συναντήθηκε στο Στρασβούργο στις 
18 Ιανουαρίου 1957 και συζήτησε κατά σειρά με τον Αντιπρόσωπο εκάστου Μέρους 
τις πιθανότητες φιλικού διακανονισμού υπό το φως των απαντήσεων των δύο 
Κυβερνήσεων. Από αυτές τις συζητήσεις προέκυψε οτι η Ελληνική Κυβέρνηση 
θεωρούσε π ω ς τα ζητήματα της κράτησης και απέλασης ήταν θεμελιώδους 
σημασίας για το σκοπό επίτευξης φιλικού διακανονισμού και ότι ουδείς φιλικός 
διακανονισμός ήταν δυνατός, ενόσω το διάταγμα απέλασης εναντίον του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου παρέμενε σε ισχύ. Επί των νομικών πτυχών αυτού του 
θέματος, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι είχαν εξεταστεί όσο το 
δυνατό πιο διεξοδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η ειδοποίηση της παρέκκλισης 
που αποστάληκε στο Γενικό Γραμματέα είχε μελετηθεί λεπτομερώς και συνταχθεί με 
προσοχή. Ενώ ήταν διατεθειμένος να αναφέρει οποιοδήποτε σημείο στην 
Κυβέρνηση του, δεν έβλεπε οποιαδήποτε πιθανότητα αλλαγής της νομικής άποψης. 
Για τις πολιτικές πτυχές του ζητήματος, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
είπε επίσης, ότι δεν έβλεπε επί του παρόντος οποιαδήποτε πιθανότητα αλλαγής 
άποψης. Είχε ζητηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο να αποκηρύξει τη χρήση της 
τρομοκρατίας ως μέσου για εξασφάλιση πολιτικών στόχων στην Κύπρο και είχε 
αρνηθεί να το πράξει. Η στάση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εδώ το πρωτότυπο κείμενο περιλαμβάνει ανακριβή αναφορά, εφόσον η 
επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης στην παράγραφο 73 αναφερόταν σε προηγούμενη έγκριση του 
Γενικού Εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου (ΣτΕ). 
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θέσης του Αρχιεπισκόπου ήταν απίθανο να αλλάξει, μέχρις ότου θα ήταν 
διατεθειμένος να υιοθετήσει διαφορετική στάση αναφορικά με την χρήση 
τρομοκρατικών μεθόδων στην Κύπρο. Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
ήταν διατεθειμένος να θέσει το θέμα στην προσοχή της Κυβέρνησης του, αλλά είπε 
ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να αισθάνεται κανείς αισιόδοξος για την πιθανή απάντηση 
της. 

12. Από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης, προέκυψαν επίσης τα ακόλουθα κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης: 

(α) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα έβλεπε κάποιου είδους νομική δέσμευση 
ότι η ανάκληση των νόμων για σωματική τιμωρία και συλλογική ποινή θα 
ήταν οριστική, ως απαραίτητο στοιχείο ενός φιλικού διακανονισμού. 

(β) Ενώ παρατηρούσε ότι υπήρξε κάποια βελτίωση της πρακτικής 
αναφορικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας μετά την εξαγγελία του 
Κυβερνήτη της Κύπρου, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 1956, η Ελληνική 
Κυβέρνηση ήταν της άποψης ότι το κριτήριο σχετικά με την απαγόρευση 
κυκλοφορίας που περιέχεται στην πρώτη από τις εισηγήσεις της 
Υποεπιτροπής στην Παράγραφο 4 πιο πάνω, δεν ικανοποιείτο επαρκώς. 

(γ) Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι νέοι κανονισμοί αναφορικά 
με τον έλεγχο του Τύπου, την διεύρυνση της θανατικής ποινής και τη λήψη 
νομικών μέτρων εναντίον αξιωματούχων της αστυνομίας ή των ενόπλων 
δυνάμεων, που είχαν εισαχθεί μετά την καταχώρηση της Προσφυγής Αρ. 
176/56, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από την Υποεπιτροπή, όχι μόνο σε 
σχέση με το καθήκον της περί συμφιλίωσης, αλλά επίσης και σε σχέση με 
την εξέταση της Προσφυγής εκ μέρους της. Επιχειρηματολόγησε ότι, όταν 
μια Προσφυγή αφορά σε διοικητικά μέτρα, όποιοι νέοι κανονισμοί 
θεσπίζονται στη διάρκεια της περιόδου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
της Υποεπιτροπής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Διαφορετικά, 
μπορεί να χρειαστεί να συσταθεί μια σειρά από Υποεπιτροπές με 
διαφορετική σύνθεση και με επικαλυπτικές αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα 
αναγνώρισε ότι, αν πρόκειτο να ληφθούν υπόψη νέα μέτρα από την 
Υποεπιτροπή, πιθανό να καθίστατο αναγκαίο να ακουστούν ξανά τα Μέρη 
σχετικά με αυτά τα μέτρα. 

(δ) Η Ελληνική Κυβέρνηση επέμεινε στην εισήγηση της ότι η Υποεπιτροπή 
θα έπρεπε να έλθει σε άμεση επαφή με αντιπροσωπευτικά στοιχεία του 
πληθυσμού στην Κύπρο. 

13. Από πλευράς της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, προέκυψαν τα 
ακόλουθα σημεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης: 

(α) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε τη θέση ότι τα νέα μέτρα 
δεν αποτελούν μέρος της παρούσας Προσφυγής. Υποστήριξε επίσης ότι η 
λήψη αυτών των μέτρων ήταν αναγκαία για την προστασία του 
πληθυσμού και είπε ότι θα ήταν αδύνατο για την Κυβέρνηση, ακόμα και 
για το σκοπό επίτευξης φιλικού διακανονισμού, να αναλάβει δέσμευση 
αναφορικά με την εισαγωγή νέων μέτρων. 

(β) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι ο νέος κανονισμός 
που απαιτούσε έγκριση για νομική δίωξη εναντίον αξιωματούχων της 
αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων υπήρξε αντικείμενο μεγάλης 
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παρεξήγησης. Δεν είχε καθόλου σχέση με μέτρα του αστικού κώδικα και 
προέβλεπε μόνο ότι η δίωξη εναντίον αξιωματούχων της αστυνομίας και 
των δυνάμεων ασφαλείας για πράξεις που διαπράχθηκαν στη διάρκεια 
των επισήμων καθηκόντων τους, δεν θα έπρεπε να γίνεται χωρίς την 
άδεια του Γενικού Εισαγγελέα. 

(γ) Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν διατεθειμένος να 
αναφέρει στην Κυβέρνηση του, ώστε να μελετηθεί με ευνοϊκό τρόπο, η 
εισήγηση ότι οποιαδήποτε γενικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, όπως 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα στη Λευκωσία, θα 
έπρεπε να επανεξεταστεί, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η συνέχιση της 
ισχύος τους ήταν αναγκαία για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και 
τάξης. 

(δ) Για τα ευρύτερα πολιτικά και συνταγματικά θέματα, η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε τη θέση ότι οι λειτουργίες της Επιτροπής είναι 
εκείνες που καθορίζονται στη Σύμβαση. Η Υποεπιτροπή είχε εκπληρώσει 
ένα χρήσιμο ρόλο, ασχολούμενη με τις πτυχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του προβλήματος, αλλά θα αποτελούσε ριζοσπαστικό μέτρο η 
χρησιμοποίηση της σε μια ολοσχερώς διαφορετική πολιτική λειτουργία. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρούσε χρήσιμο ένα παρόμοιο μέτρο, διότι θα 
ήγειρε θεμελιώδη συνταγματικά θέματα εντός του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

(ε) Στο συγκεκριμένο θέμα που ήγειρε η Ελληνική Κυβέρνηση για 
επίσκεψη της Υποεπιτροπής στην Κύπρο, αυτό φαινόταν να διαλαμβάνει 
μια επίσκεψη για ορισμένους πολιτικούς σκοπούς, τονίζοντας ακόμα 
περισσότερο την ένσταση για πολιτική εκμετάλλευση της Επιτροπής. Αν 
από την άλλη η Υποεπιτροπή ζητούσε διευκολύνσεις για επίσκεψη σε 
σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης, ένα παρόμοιο αίτημα για ένα 
παρόμοιο σκοπό σίγουρα θα αντικριζόταν με τη δέουσα κατανόηση από 
την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. 

14. Η Υποεπιτροπή, υπό το φως των γραπτών κοινοποιήσεων των δύο 
Κυβερνήσεων και των συζητήσεων των Αντιπροσώπων με τα τρία μέλη της, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν ακόμα εξαντληθεί όλες οι πιθανότητες για 
φιλικό διακανονισμό. Έτσι, την 1η Φεβρουαρίου, απεύθυνε επιστολές σε έκαστη από 
τις δύο Κυβερνήσεις. 

15. Στην επιστολή της, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 1957 προς την Ελληνική 
Κυβέρνηση, η Υποεπιτροπή επαναβεβαίωνε την άποψη της ότι η ανάκληση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο, αφήνοντας κατά μέρος 
οποιουσδήποτε νομικούς υπολογισμούς, εξαρτάτο σε μεγάλο βαθμό από τον 
τερματισμό της παρούσας κατάστασης βίας στο νησί. Επεφύλασσε επίσης το 
δικαίωμα να επανέλθει σε αυτό το ζήτημα υπό το φως της απάντησης της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε ορισμένα σημεία, τα οποία η Υποεπιτροπή 
ήγειρε προς την Κυβέρνηση αυτή. 

16. Στην επιστολή της προς την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού 
παρατηρούσε ότι ο φιλικός διακανονισμός δεν φαινόταν πιθανός ενόσω παρέμεναν 
σε ισχύ τα διατάγματα κράτησης και απέλασης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και 
των συντρόφων του, ρωτούσε κατά πόσο, επιπρόσθετα προς τις τρεις εισηγήσεις 
που παρατέθηκαν στην παράγραφο 4 πιο πάνω, η Κυβέρνηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει οποιεσδήποτε εισηγήσεις 
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αναφορικά με το θέμα των διαταγμάτων κράτησης και απέλασης, οι οποίες θα ήταν 
διατυπωμένες κατά τρόπο αποδεκτό από την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας. 
Ταυτόχρονα, η Υποεπιτροπή πληροφόρησε την Κυβέρνηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας ότι, υπό το φως των συζητήσεων των τριών μελών με έκαστο των 
Μερών, είχε κατά νου να αναθεωρήσει τις τρεις προηγούμενες εισηγήσεις της, ώστε 
τώρα να διαβάζονται ως ακολούθως: 

(1) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να δώσει οδηγίες στον 
Κυβερνήτη όπως επιστήσει την προσοχή των Κυπριακών Αρχών στο γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
περιορίζεται αυστηρά σε περιπτώσεις που το μέτρο αυτό εξυπηρετεί τη δημόσια 
ασφάλεια και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Περαιτέρω, οι Κυπριακές Αρχές θα 
πρέπει να τηρούν υπό αναθεώρηση τα διατάγματα επιβολής της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας για συνεχόμενες περιόδους, ώστε να επιβεβαιώνουν ότι η διατήρηση 
τους σε ισχύ είναι δικαιολογημένη. 

(2) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενημερώσει πλήρως το 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με εκείνους τους 
νόμους και τους κανονισμούς έκτακτης ανάγκης, των οποίων η ισχύς πρόκειται να 
διατηρηθεί στην Κύπρο, καθώς και για οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις 
αυτών των διατάξεων, όπως η τροποποίηση που προβλέπεται από τη δήλωση 
που εκδόθηκε εκ μέρους του Κυβερνήτη της Κύπρου την 18η Δεκεμβρίου 1956 και 
που αφορά στους κανονισμούς για την αναστολή δημοσιευμάτων. 

(1) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή της σε εκείνους που 
ελέγχουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από την Ελλάδα, με σκοπό να διασφαλιστεί 
ότι θα απόσχουν από εκπομπές που μπορεί να θεωρηθεί ότι πιθανώς να 
υποκινούν πρόσωπα στην Κύπρο σε πράξεις βίας. 

Η Υποεπιτροπή δήλωσε πως, αν η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας 
συμφωνούσε με την επιπρόσθετη εισήγηση σχετικά με τα διατάγματα κράτησης και 
απέλασης, θα πρότεινε όπως συνεχίσει τις προσπάθειες της για φιλικό 
διακανονισμό και ζήτησε απάντηση στο σημείο αυτό, όχι αργότερα από την 1η 
Μαρτίου 1957. 

17. Η απάντηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δόθηκε με επιστολή της 
27ης Φεβρουαρίου 1957, και είχε ως ακολούθως: 

«Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στην επιστολή (Η 1583), ημερομηνίας 
1 Φεβρουαρίου 1957, από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή έχει τύχει προσεκτικής μελέτης από την Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι πρόθυμη να αποδεκτεί ως βάση ενός φιλικού 
διακανονισμού τις τρεις αναθεωρημένες εισηγήσεις, που παρατίθενται στο τέλος της 
επιστολής σας. 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιθυμεί να απορρίψει ασυζητητί 
οποιαδήποτε εισήγηση που είναι δυνατό να γίνει από την Υποεπιτροπή, προτού την 
δει. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η κράτηση και απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
και των συντρόφων του, αποφασίσθηκαν μετά από πολύ προσεκτική μελέτη της 
νομικής κατάστασης και υπό το φως της κατάστασης ασφάλειας στην Κύπρο. Κατά 
τη γνώμη της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η κατάσταση δεν έχει 
μεταβληθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάζονται οι λόγοι της απόφασης της. 
Δεν πιστεύει ότι οποιαδήποτε εισήγηση σχετικά με τα πρόσωπα αυτά που μπορεί να 
υποβληθεί από την Υποεπιτροπή είναι δυνατό να φανεί χρήσιμη, προτού μεταβληθεί 
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η κατάσταση ως προς την ασφάλεια, είτε ως αποτέλεσμα μιας διευθέτησης του 
ευρύτερου Κυπριακού προβλήματος, είτε με άλλο τρόπο. Άρα, ενώ η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου είναι ευγνώμων για τις προσπάθειες της Υποεπιτροπής, δεν 
πιστεύει, ιδιαίτερα υπό το φως της στάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης, ότι 
οποιαδήποτε εισήγηση του προτεινόμενου είδους, θα ήταν πιθανό να επιφέρει 
διευθέτηση της παρούσης υπόθεσης». 

18. Έτσι, στην παρούσα φάση των εργασιών της Υποεπιτροπής, η κατάσταση 
φαίνεται να είναι ότι, ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί αδύνατο ένα φιλικό 
διακανονισμό, ενόσω παραμένουν σε ισχύ τα διατάγματα κράτησης και απέλασης 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν πιστεύει ότι οποιαδήποτε εισήγηση σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά 
που μπορεί να υποβληθεί από την Υποεπιτροπή θα είναι χρήσιμη, εφόσον δεν έχει 
μεταβληθεί η κατάσταση ασφαλείας στην Κύπρο, είτε ως αποτέλεσμα διευθέτησης 
του ευρύτερου Κυπριακού προβλήματος, είτε με άλλο τρόπο. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, η Υποεπιτροπή συμπεραίνει ότι οι πιθανότητες επίτευξης φιλικού 
διακανονισμού είναι τώρα μικρές και σχεδόν ανύπαρκτες, εκτός αν καταστεί δυνατή 
η ουσιαστική αλλαγή της κατάστασης αναφορικά με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, από 
τη μια ή της κατάστασης αναφορικά με την ασφάλεια στην Κύπρο από την άλλη. 

19. Η Υποεπιτροπή, ανεξάρτητα από το θέμα της επίτευξης φιλικού διακανονισμού 
και για να είναι σε θέση, αν χρειαστεί, να συμπληρώσει χωρίς καθυστέρηση την 
έκθεση της προς την Επιτροπή, θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλίσει τις περαιτέρω 
απόψεις των Μερών σε ορισμένα εκκρεμή σημεία. Αποφασίζει επομένως να καλέσει 
τα Μέρη να παρουσιάσουν τις προφορικές παρατηρήσεις τους πάνω στα σημεία 
αυτά σε συνεδρία της Υποεπιτροπής, που θα γίνει στο Στρασβούργο στις 28 
Μαρτίου 1957. Τα σημεία επί των οποίων επιθυμεί να ακούσει τις περαιτέρω 
απόψεις των Μερών είναι: 

(2) Οι νομικές πτυχές των διαταγμάτων κράτησης και απέλασης του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του. 

(3) Το ερώτημα κατά πόσο και πάνω σε ποια βάση, κανονισμοί που εισήγαγε η 
Κυπριακή Κυβέρνηση μετά την ημερομηνία καταχώρησης της Προσφυγής αρ. 
176/56 από την Ελληνική Κυβέρνηση, μπορούν να ληφθούν υπόψη από την 
Υποεπιτροπή και μετά από την ίδια την Επιτροπή κατά το χειρισμό της Προσφυγής 
αυτής. 

20. Στην περίπτωση που η Υποεπιτροπή, έχοντας ακούσει τις απόψεις των Μερών 
επί του σημείου (2), θα αποφάσιζε να λάβει υπόψη τους νέους κανονισμούς κατά την 
εξέταση της ουσίας της Προσφυγής Αρ. 176/56, θα ήθελε επίσης να ακούσει τα 
επιχειρήματα των Μερών επί του ερωτήματος κατά πόσο οι νέοι κανονισμοί 
συνάδουν με τις διατάξεις της σύμβασης 

21. Επιπρόσθετα, η Υποεπιτροπή θα επιθυμούσε να ενημερωθεί από την 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε κατά την προφορική ακρόαση, είτε 
γραπτώς, κατά πόσο η Υποεπιτροπή και η Επιτροπή, σε οποιαδήποτε επακόλουθη 
εξέταση της παρούσας Προσφυγής μπορεί να προχωρήσει στη βάση του ότι οι νόμοι 
που επιτρέπουν τη σωματική τιμωρία στους άρρενες ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι 
Κανονισμοί για τη συλλογική ποινή έχουν ανακληθεί και θα παραμείνουν υπό 
ανάκληση. 

22. Η Υποεπιτροπή θα επιθυμούσε επίσης να πληροφορηθεί από τα Μέρη, είτε κατά 
την προφορική ακρόαση, είτε γραπτώς, αν σε περίπτωση τελικής κατάρρευσης των 
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προσώπων, οι οποίες συνιστούν παρέκκλιση από ορισμένες απόψεις, από τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει το Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών». 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 

103. Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 15 παρατίθενται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να λάβουν μέτρα, τα οποία παρεκκλίνουν από τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Μέτρα που παρεκκλίνουν από τη Σύμβαση μπορούν να αποφασιστούν: 

(α) σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του 
έθνους. 

(β) στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης. 

(γ) τα μέτρα που θα ληφθούν δεν πρέπει να είναι αντίθετα προς άλλες 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Η Παράγραφος 2 του Άρθρου 15 από την άλλη, απαγορεύει οποιαδήποτε 
παρέκκλιση: 

(α) από το Άρθρο 2 (το δικαίωμα εκάστου προσώπου στη ζωή προστατεύεται 
από το νόμο), εκτός από θανάτους που είναι το αποτέλεσμα νόμιμων πράξεων 
πολέμου. 

(β) από το Άρθρο 3 (ουδείς επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή) 

(γ) από το Άρθρο 4, παράγραφος 1 (ουδείς επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 
δουλεία ή καταναγκαστική εργασία) 

(δ) από το Άρθρο 7 (εγγύηση ότι η ποινική νομοθεσία δεν θα επιβάλλεται 
αναδρομικά). 

Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τα 
προαναφερόμενα Άρθρα, που παρατίθενται στο Άρθρο 15, παράγραφος 2, 
ακόμα και σε καιρό πολέμου ή άλλη κατάσταση δημόσιου κινδύνου που απειλεί 
τη ζωή του έθνους. 

Η Παράγραφος 3 του Άρθρου 15 προβλέπει ότι οποιοδήποτε Μέρος ασκήσει το 
δικαίωμα αυτό της παρέκκλισης, «θα τηρεί πλήρως ενήμερο το Γενικό Γραμματέα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και τους λόγους 
για τους οποίους λήφθηκαν». Παρομοίως, το Μέρος αυτό θα πληροφορεί το 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν τέτοιου είδους μέτρα θα 
έχουν πάψει να ισχύουν και οι διατάξεις της Σύμβασης θα βρίσκονται και πάλι σε 
πλήρη ισχύ. 

IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 

104. Το πρώτο θέμα που εξέτασε η Επιτροπή ήταν κατά πόσο, κατά τον χρόνο 
εισαγωγής των έκτακτων μέτρων, υπήρχε στην Κύπρο «κατάσταση δημόσιου κινδύνου 
που απειλούσε την ζωή του έθνους». Αλλά για να δοθεί απάντηση, έπρεπε πρώτα να 
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καθορισθεί η έννοια και η έκταση της λέξης «έθνος». Έπειτα για να εκτιμηθεί η έκταση 
της «κατάστασης δημόσιου κινδύνου» και να διαπιστωθεί αν και πότε «απειλούσε τη 
ζωή του έθνους», έπρεπε επίσης να καθορισθεί μέχρι ποιου σημείου η Επιτροπή είχε 
το δικαίωμα να ασκήσει εξουσίες ελέγχου επί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο 
ασκούσε το δικαίωμα παρέκκλισης σύμφωνα με το Άρθρο 15. Και αν αναγνωριζόταν 
ότι υπήρχε τέτοιου είδους κίνδυνος όταν η παρέκκλιση έλαβε χώρα, θα μπορούσε η 
Επιτροπή να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονικής 
περιόδου της παρέκκλισης και να δηλώσει, για παράδειγμα, ότι ο δημόσιος κίνδυνος 
είχε πάψει να υφίσταται ή είχε μειωθεί τόσο πολύ ώστε η παρέκκλιση να μη 
δικαιολογείται πλέον; 

Το δεύτερο ζήτημα επί του οποίου έπρεπε να αποφανθεί η Επιτροπή ήταν κατά πόσο 
τα μέτρα παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις του Μέρους σύμφωνα με τη Σύμβαση 
«απαιτούνταν αυστηρά από τις ανάγκες της κατάστασης». Ποιά εξουσία είχε η 
Επιτροπή για να εκτιμήσει την έκταση της παρέκκλισης υπό το φως αυτών των 
αναγκών; 

Η Επιτροπή έπρεπε επίσης να καθορίσει κατά πόσο τα σχετικά μέτρα ήταν ή όχι 
«συμβατά με άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Υπήρχαν τέτοιου 
είδους υποχρεώσεις στην παρούσα περίπτωση που επηρέαζαν την άσκηση του 
δικαιώματος παρέκκλισης του Ηνωμένου Βασιλείου; 

Τέλος, έπρεπε να καθοριστεί κατά πόσο οι δύο Διακοινώσεις που αποστάληκαν στο 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Οκτωβρίου 1955 και στις 13 
Απριλίου 1956, συμμορφώνονταν προς τους όρους του Άρθρου 15, παράγραφος 3. 
Πόσο σύντομα μετά τη θέσπιση νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να 
ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας; Αν υπήρχε καθυστέρηση στην ενημέρωση του, τι 
επιπτώσεις θα είχε αυτό στο κύρος της παρέκκλισης; Ήταν η ειδοποίηση μια απλή 
τυπικότητα ή ένας όρος που επηρέαζε το Άρθρο 15 της Σύμβασης; Ήταν απαραίτητο 
να δοθεί ακριβής κατάλογος των Άρθρων από τα οποία παρέκκλιναν τα μέτρα και 
ποιες θα έπρεπε να είναι οι επιπτώσεις μιας παράλειψης; 

105. Τα ζητήματα αυτά θα τύχουν χειρισμού με τη σειρά στο παρόν κεφάλαιο, το 
οποίο αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο Άρθρο 15 της Σύμβασης. Ένας απολογισμός των 
αντίστοιχων επιχειρημάτων των Μερών δίνεται κάτω από κάθε επικεφαλίδα, μαζί με 
την εξακρίβωση των γεγονότων, τη γνώμη της Επιτροπής και τη διαφωνούσα γνώμη 
της μειοψηφίας. 

Μέρος II: Ο Δημόσιος Κίνδυνος που Απειλεί τη Ζωή του Έθνους 

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

106. Στην Αίτηση της, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε ότι: «οι βασικές προϋποθέσεις 
για την ύπαρξη δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους δεν εκπληρώθηκαν 
σε αυτή την υπόθεση, αφού η ένταση στις σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού της Κύπρου 
και τον τοπικών αρχών δεν είχε γίνει αρκετά οξεία, ώστε να δικαιολογεί εξαιρετικά 
μέτρα. Μερικές διαδηλώσεις και η πυροδότηση μερικών επιτόπια κατασκευασμένων 
και ακίνδυνων βομβών, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως απειλή για τη ζωή του έθνους» 
(Έγγρ. Α 27.558, σ. 14). 

Στο Μνημόνιο της, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε 
ότι ο Περί Προσωποκράτησης Νόμος θεσπίστηκε στις 15 Ιουλίου 1955, ενώ «ο πρώτος 
Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1955» (Έγγρ. Α 28.657, σ. 34). 
Προς απόδειξη τούτου, η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε ένα άρθρο της εφημερίδας 
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«Cyprus Mail», που δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955 με τον τίτλο «Ο πρώτος 
Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε από Τρομοκράτες» (Ελληνικό Μνημόνιο, Παράρτημα 
81 -Έγγρ. Α 28.780). 

107. Το Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου της 17ης Οκτωβρίου 1956 
απέκρουε την ιστορική εκδοχή των γεγονότων που έδωσε η Ελληνική Προσφυγή και 
σκιαγραφούσε τις συνθήκες και τους λόγους, για τους οποίους κατέστη αναγκαία η 
εισαγωγή της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης (Έγγρ. 1 30.235), παράγραφοι 5 μέχρι 23). 

Ως απόδειξη της ύπαρξης δημόσιου κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους, το 
Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο ανέφερε μεταξύ άλλων γεγονότων, τα ακόλουθα: 

(α) Νοέμβριος 1954, άφιξη στην Κύπρο του τρομοκράτη ηγέτη Γρίβα, για να 
αναλάβει τη διοίκηση των επιχειρήσεων (ο.π., παρ. 16), 

(β) 18 Δεκεμβρίου 1954, ταραχές στη Λεμεσό (ο.π.,. παρ. 14 και Παράρτημα II), 

(γ) Ιανουάριος 1955, σύλληψη του καϊκιού «Άγιος Γεώργιος», φορτωμένου με 
όπλα και πυρομαχικά (ο.π., παρ. 15, σ. 6), 

(δ) Μια σειρά από σοβαρά εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ της 1ης Απριλίου 
1955 και της 15ης Ιουλίου 1955, όταν θεσπίστηκε ο Περί Προσωποκράτησης 
Νόμος Αρ. 26 που αναφέρεται στην παρ. 6 πιο πάνω (ο.π., παρ. 17), 

(ε) Ένας κατάλογος από δολοφονίες και από απόπειρες δολοφονίας στρατιωτών 
και αστυνομικών μεταξύ 30 Ιουνίου και 26 Νοεμβρίου 1955, όταν θεσπίστηκαν οι 
«Κανονισμοί Έκτακτων Εξουσιών Αρ. 731» που αναφέρονται στην παρ. 6 πιο 
πάνω (ο.π., παρ. 19), 

(στ) σειρά εγκλημάτων που ήταν σχεδιασμένα ώστε να προκαλέσουν τον τρόμο 
ανάμεσα στον πληθυσμό, διαπράχθηκαν μεταξύ 28 Νοεμβρίου 1955 και 26 
Ιουλίου 1956 (ο.π.. παρ. 32, σ. 10 μέχρι 13). Η Βρετανική Κυβέρνηση 
παρουσιάζει αριθμό εγγράφων προς υποστήριξη αυτών των γεγονότων, τα οποία 
βρίσκονται στα Παραρτήματα I μέχρι XIX). 

Σύμφωνα με τη Βρετανική Κυβέρνηση, 

«Η συχνότητα με την οποία τα εγκλήματα ... διαπράττονταν ήταν τέτοιου είδους, 
ώστε η προστασία του κοινού δεν μπορούσε πια να αφεθεί εξ ολοκλήρου στις 
συνήθεις νομικές διαδικασίες και η θέσπιση ενός παρόμοιου έκτακτου μέτρου, 
όπως ο περί Προσωποκράτησης Νόμος δικαιολογείτο πλήρως από την 
υπερισχύουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια της κοινότητας και η 
επαναφορά και διατήρηση της δημόσιας τάξης» (ο.π., παρ. 18). 

Περαιτέρω υποστηρίχθηκε ότι: 

«κατά τους τελευταίους δεκαοχτώ μήνες ο λαός της Κύπρου βρίσκεται 
αντιμέτωπος με ένα ανατρεπτικό και βίαιο κίνημα αποκρουστικής φύσης, που 
επιδιώκει να ανατρέψει την Κυβέρνηση με τη βία» (ο.π., παρ. 23). Προτού 
σκοτωθεί ο πρώτος Βρετανός στρατιώτης, υπήρξαν απειλές για ζημιά σε 
περιουσία και για δολοφονίες, πράγμα που φανέρωνε ότι μια κατάσταση 
δημόσιου κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους υφίστατο ήδη στην Κύπρο 
από τον Ιούλιο του 1955 (ο.π., παρ. 83), ένας κίνδυνος που επιδεινωνόταν από 
μια τρομοκρατική οργάνωση γνωστή ως ΕΟΚΑ. Το σώμα αυτό, σύμφωνα με τη 
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Βρετανική Κυβέρνηση, υποστηριζόταν ηθικά και υλικά έξωθεν και σκοπός του 
ήταν να εφαρμόζει και να υποθάλπει την ανατρεπτική δράση (παρ. 84). 

II. ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 14Η ΩΣ ΤΗ 18Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

108. Κατά την ακρόαση της Προσφυγής, ο κ. Rolin, Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, εξέφρασε κατάπληξη για το γεγονός ότι η Βρετανική Κυβέρνηση 
επικαλέστηκε δημόσιο κίνδυνο που απειλούσε τη ζωή του έθνους. Αναφέρθηκε στην 
ετήσια έκθεση της Κυπριακής διοίκησης, η οποία, αν και εξέφραζε θλίψη για την 
ανώμαλη κατάσταση και τις ταραχές στην Κύπρο κατά το 1955, έδειχνε ότι η 
παραγωγή, το εμπόριο και η είσπραξη των φόρων παρουσίαζαν άνοδο (Έγγρ. Α 
30.768, Έκθεση, σ. 134). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης χαρακτήρισε ως «αντιτρομοκρατία», 
αυτό που η Βρετανική Κυβέρνηση αποκαλούσε «τρομοκρατία» και ρώτησε: «ποιος 
άρχισε τι και σε ποια κλίμακα;» (Έγγρ. Α 30.768, Έκθεση, σ. 8). Παραθέτοντας ένα 
άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Manchester Guardian" και ένα άλλο που 
έγραψε ο Salvador de Madariaga, το οποίο περιλάμβανε τα λόγια «δεν θα π ω ότι οι 
Κύπριοι βρίσκονται στην ίδια θέση όπως η Αντίσταση (κατά τη διάρκεια του Πολέμου), 
αλλά είναι παρόμοια», ο κ. Rolin επιχείρησε να εντοπίσει τη σχέση μεταξύ βίας και 
αντιτρομοκρατίας (ο.π., σσ. 9 και 10). 

Επιχειρηματολογώντας περαιτέρω επί του θέματος της σωματικής τιμωρίας, ο κ. Rolin 
αναφέρθηκε στις Συνθήκες της Γενεύης, που σχετίζονται με τη μεταχείριση Αιχμαλώτων 
Πολέμου και με την Προστασία Αμάχων σε καιρό Πολέμου και διακήρυξε ότι στη νήσο 
Κύπρο υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ένοπλη σύγκρουση (ο.π., σ. 29 - 30 και 
46). Παρομοίως, όταν επιχειρηματολογούσε για το θέμα της συλλογικής ποινής, 
αναφέρθηκε σε μια απόφαση που λήφθηκε στις δίκες της Νυρεμβέργης αναφορικά με 
το Διάταγμα Μπαρμπαρόσα26 και δήλωσε: 

«Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Συλλογικής Ποινής, τιμωρούνται άνθρωποι οι οποίοι 
δεν εμπλέκονται απευθείας στις επιθέσεις κατά των Βρετανικών αστυνομικών 
δυνάμεων» (Έκθεση σ. 87 - 88). 

Άλλος Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, περιγράφοντας την πολιτική 
κατάσταση στη νήσο Κύπρο μετά την αποτυχημένη Ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα 
Έθνη, δήλωσε: 

«Αυτή ήταν η αρχή της Κυπριακής επανάστασης που αποσκοπούσε στο να 
εξασφαλίσουν την αναγνώριση της αρχής της αυτοδιάθεσης, την οποία τους είχαν 
αρνηθεί» (Έκθεση σ. 170). 

109. Ο Αντιεισαγγελέας Sir Harry Hilton-Foster, απαντώντας στην επίκληση από τον κ. 
Rolin του Άρθρου 3 των Συνθηκών του 1949, αρνήθηκε ότι υπήρχε ένοπλη σύγκρουση 
με τα ακόλουθα λόγια: 

«Κανείς δεν μεταφέρει οπλισμό φανερά. Αναμφίβολα υπάρχουν πολλές δολοφονίες 
που διαπράττονται μεμονωμένα με πυροβόλα όπλα. Κανένας δεν φοράει στολή ή 
περιβραχιόνιο. Όχι, το πιο κοντινό προς μια κανονική μάχη είναι μια ενέδρα εναντίον 
δύο ή τριών οχημάτων» (Έκθεση σ. 63). 

Η Γερμανική διαταγή για τις επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας (ΣτΕ). 
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Ωστόσο, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου επέστησε 
την προσοχή της Υποεπιτροπής σε αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Γρίβα, που 
εμφανίζονται στο Παράρτημα 3 του Βρετανικού Απαντητικού Μνημονίου. Το 
ημερολόγιο αυτό, υποστήριξε, φανέρωνε ότι, προτού ληφθούν τα έκτακτα μέτρα , η 
Οργάνωση Ε Ο Κ Α βρισκόταν στη διαδικασία συγκρότησης της και προετοιμαζόταν για 
τρομοκρατία. Εκτεταμένα αποσπάσματα του ημερολογίου δόθηκαν στην ακροαματική 
διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956 (ο.π., σ. 160 - 167). 

110. Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης εξέφρασε έκπληξη για τη μεγάλη 
σημασία που δόθηκε στη φερόμενη ανακάλυψη του ημερολογίου του Γρίβα, η 
αυθεντικότητα του οποίου είχε αμφισβητηθεί. Διαμαρτυρήθηκε για τους υπαινιγμούς και 
τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και επικαλέστηκε 
τη μαρτυρία του κ. Noel Baker, ο οποίος στις 19 Ιουλίου 1956 είχε δηλώσει στη Βουλή 
των Κοινοτήτων: «...δεν υπάρχει πιο μετριοπαθές στοιχείο από τον ίδιο τον 
Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου...». Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
υποστήριξε ότι μόνο το Κυπριακό στοιχείο, ένα στοιχείο ακραιφνώς Ελληνικό, 
κινδύνευε στην Κύπρο, επειδή, υπό το μανδύα των μέτρων έκτακτης ανάγκης, η 
Βρετανική Κυβέρνηση αποεθνικοποιούσε συστηματικά το νησί (ο.π., σ. 173 - 176). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης υπέβαλε ότι το ημερολόγιο του 
Γρίβα ήταν ένα σπουδαίο και σημαντικό στοιχείο ως προς τη διαπίστωση αν, κατά την 
εν λόγω περίοδο, υπήρχε ή όχι δημόσιος κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή του έθνους. 
Δήλωσε επίσης ότι ήταν διατεθειμένος, αν αμβισβητείτο η αυθεντικότητα των 
εγγράφων, να τα υποβάλει σε οποιοδήποτε ειδικό γραφολόγο επιθυμούσε να διορίσει η 
Επιτροπή (ο.π. σ. 178). 

III. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 

111. Με σκοπό να εξακριβώσει τα γεγονότα, η Υποεπιτροπή έθεσε τα ακόλουθα 
ερωτήματα στους Αντιπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά τη συνεδρία της 
17ης Νοεμβρίου 1956: 

«Μπορεί η Επιτροπή να υποθέσει ότι, με εξαίρεση το ημερολόγιο του Γρίβα, τα 
γεγονότα που παρατίθενται στα Παραρτήματα III, IV, VI, XV και XIX του Απαντητικού 
Μνημονίου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν αμφισβητούνται από την 
Ελληνική Κυβέρνηση, εκτός όπως φαίνεται από τις προφορικές και γραπτές αγορεύσεις 
του Αντιπροσώπου και των συμβούλων της τελευταίας αυτής Κυβέρνησης; (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 180). 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης απάντησε στις 18 Νοεμβρίου 1956 ως 
ακολούθως: 

«Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει την 
αυθεντικότητα των εγγράφων που παρουσίασε η Βρετανική Κυβέρνηση με τίτλο 
«Ημερολόγια Γρίβα», αμφισβητεί επίσης σοβαρά τα γεγονότα για τα οποία υπάρχει 
ισχυρισμός στα άλλα έγγραφα που εμφανίζονται στα Παραρτήματα III, IV, VI, XV και 
XIX του Απαντητικού Μνημονίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν δύσκολο για 
την Ελληνική Κυβέρνηση να επαληθεύσει τα κατ' ισχυρισμό γεγονότα , λόγω των 
εμποδίων που οι εκπρόσωποι της θα συναντούσαν κατά τη διεξαγωγή ερευνών στην 
Κύπρο. 

Ενόψει τούτου, εξυπακούεται ότι ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν 
προτίθεται να αμφισβητήσει ότι το νησί έγινε μάρτυρας ορισμένων μεμονωμένων 
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επιθέσεων, που σε μερικές περιπτώσεις προκάλεσαν τραυματισμούς ή απώλεια 
ζωής», (ο.π., σ. 183). 

112. Η Υποεπιτροπή κάλεσε περαιτέρω τον Αντιπρόσωπο της Βρετανικής Κυβέρνησης 
να «ενημερώσει χρονολογικά τους καταλόγους στα Μέρη I και II του Παραρτήματος VI 
του Απαντητικού Μνημονίου που υπέβαλε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου» 
(Έγγρ. Α 30.768, σ. 180). 

Το Παράρτημα VI διαιρείται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο περιέχει ανάλυση 
των θανάτων και τραυματισμών προσώπων και το δεύτερο παραθέτει χρονολογικό 
απολογισμό των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου 
1955 μέχρι 30 Ιουνίου 1956. 

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Επιτροπής, η Βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε ως 
παράρτημα στις απαντήσεις που έδωσε προς τα ερωτήματα της Υποεπιτροπής (Έγγρ. 
Α 31.551) μια προσθήκη στο Παράρτημα VI, που κάλυπτε την περίοδο από 1ης Ιουλίου 
μέχρι 30 Νοεμβρίου 1956. 

IV. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΘΝΟΣ» 

113. Στην ακρόαση της Προσφυγής (Σύνοδος της 14ης - 18ης Νοεμβρίου 1956), ο 
Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης εξέφρασε κατάπληξη για το γεγονός 
ότι η Βρετανική Κυβέρνηση επικαλέστηκε την ύπαρξη δημόσιου κινδύνου που 
απειλούσε τη ζωή του έθνους και διερωτήθηκε: «Για ποιό έθνος πρόκειται; Μ ή π ω ς η 
Βρετανική Κυβέρνηση αναγνωρίζει την ύπαρξη Κυπριακού έθνους; Αυτό θα μπορούσε 
να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Αν δεν πρόκειται για το Κυπριακό έθνος αλλά 
για ολόκληρο το έθνος που αντιπροσωπεύεται από το Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος, 
δεν νομίζω ότι μπορούμε να κολακεύσουμε τον Συνταγματάρχη Γρίβα - θα το 
εκλάμβανε ως μεγάλο κομπλιμέντο - λέγοντας ότι απειλεί τη ζωή ολόκληρου του 
Βρετανικού έθνους» (Έκθεση, σ. 133). Και άν ακόμα είχε συμφωνηθεί ότι, σε ό,τι 
αφορά τη ζωή του έθνους, «αυτό αφορούσε στην Κύπρο και όχι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο», ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το 
Νοέμβριο του 1955 «η ίδια η ύπαρξη της Κύπρου είχε απειληθεί από το δημόσιο 
κίνδυνο» (ο.π., σ. 134). 

114. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, αγορεύοντας 
ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 17 Νοεμβρίου 1957, υποστήριξε ότι ο όρος «έθνος» 
στην προκειμένη περίπτωση σήμαινε τη νήσο Κύπρο. «Το έθνος», δήλωσε, «κατά τη 
Σύμβαση είναι σαφώς κάτι διαφορετικό από το 'Μέρος', με κεφαλαίο 'Μ'» (ο.π., σ. 159). 

115. Το ίδιο θέμα συζητήθηκε επίσης από τους εκπροσώπους των Μερών κατά τη 
σύνοδο της Υποεπιτροπής της 28ης και της 29ης Μαρτίου 1957. Ο Νομικός Σύμβουλος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης συμφώνησε ότι ο όρος «έθνος» δεν σήμαινε απαραίτητα 
ολόκληρη τη Βρετανική Κοινοπολιτεία, αλλά μπορούσε να αφορά στην Κύπρου, και 
πρόσθεσε: 

«Όταν για πρώτη φορά αντιτάξαμε ότι η Κοινοπολιτεία δεν απειλείτο από τα γεγονότα 
στην Κύπρο, μας είπαν ότι στο Άρθρο 15 η λέξη 'έθνος' δεν αναφερόταν στην 
Κοινοπολιτεία, αλλά στην τοπική κοινότητα. Αν εκληφθεί να σημαίνει αυτό στην 
περίπτωση της Κύπρου για σκοπούς ερμηνείας του Άρθρου 15, θα σας υπέβαλλα το 
ερώτημα, με ποιο δικαίωμα μπορεί να λεχθεί ότι στην περίπτωση των Σεϋχέλλων, ο 
Διοικητής των Σεϋχέλλων μπορεί, σύμφωνα με το Άρθρο 15, να παρεκκλίνει από το 
Άρθρο 5, λόγω δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή όχι της Αποικίας των 
Σεϋχέλλων, αλλά της αποικίας της Κύπρου» (Έγγρ. Α 33.305, σ. 20). 

105 



Από την πλευρά του, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
δήλωσε: 

«Είναι κοινός τόπος ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή 
του έθνους. Είναι κοινός τόπος ότι το έθνος που αναφέρεται εκεί είναι για το σκοπό 
αυτό το έθνος στην Κύπρο, το 'συλλογικό σύνολο επί τόπου' - αυτή ήταν νομίζω η 
φράση του ευπαίδευτου φίλου μου, η οποία ήταν πολύ βολική» (ο.π., σ. 26). 

Αλλά, σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Βρετανικής Κυβέρνησης, το Δικαίωμα 
παρέκκλισης δεν μπορεί να περιοριστεί γεωγραφικά στην περιοχή που δυνατό να 
ληφθούν νομικά τα μέτρα. Αν υπάρχει κίνδυνος και τα μέτρα είναι στην έκταση που 
απαιτούν οι ανάγκες της κατάστασης, θα μπορούσαν να ληφθούν οπουδήποτε εντός 
του ελέγχου του συγκεκριμένου Συμβαλλόμενου Μέρους (ο.π., σ. 27). 

V. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΛΕΓΧΟ 

116. Αναφορικά με την εξουσία της Επιτροπής να επαληθεύσει την ύπαρξη δημόσιου 
κινδύνου, η Βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε ότι το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να επιλυθεί 
υπέρ της άποψης των αρμοδίων αρχών της Κύπρου, διότι: «μια απόφαση αυτού του 
είδους ανήκει τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως στις κυρίαρχες εξουσίες της Κυβέρνησης, 
στην επικράτεια της οποίας προκύπτει ο κίνδυνος». 

Προς υποστήριξη αυτής της θέσης, το Απαντητικό Μνημόνιο παραθέτει την άποψη του 
κ. Ε. Lauterpacht, ο οποίος έγραψε τα ακόλουθα στο "International Law Quarterly" 
(Ιούλιος 1956, σ. 432)27: 

«Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η απόφαση της Βρετανικής Κυβέρνησης ότι η κατάσταση 
στην Κύπρο αποτελεί "δημόσιο κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους'... είναι θέμα 
που βρίσκεται στην αποκλειστική της ευχέρεια». 

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, «υπάρχει τουλάχιστον ισχυρό 
τεκμήριο ότι η απόφαση ανήκει στην Κυβέρνηση» (Έγγρ. 30.235, παρ. 85). 

117. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, αγορεύοντας ενώπιον της 
Υποεπιτροπής, δήλωσε ότι η υποστήριξη μιας παρόμοιας θέσης φαινόταν να βασίζεται 
σε μια «παράξενη σύγχυση μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου». Εφόσον η 
Επιτροπή ήταν αρμόδια να αποφασίσει κατά πόσο ένα κράτος, που διεκδικούσε το 
δικαίωμα να παρεκκλίνει, δεν είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και να παραμείνει η ίδια ικανοποιημένη ότι δεν υπήρξε 
παρέκκλιση από το Άρθρο 15, παράγραφος 2, δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί ότι η 
Επιτροπή ήταν σε θέση να επαληθεύσει κατά πόσο υπήρχε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, και αν ναι, κατά πόσο το Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος είχε υπερβεί κατά την 
παρέκκλιση του, πέρα από το απολύτως αναγκαίο λόγω της κατάστασης. Το γεγονός 
ότι, σύμφωνα με τις Βρετανικές έκτακτες εξουσίες αφηνόταν στην ευχέρεια του 
Κυβερνήτη να αποφασίσει κατά πόσο υπήρχε ή όχι κίνδυνος, δεν σήμαινε τίποτα 
περισσότερο από το ότι ο Κυβερνήτης ήταν περιβεβλημένος με διακριτικές εξουσίες. 
Αυτό ήταν απλώς μια διάταξη του Αγγλικού δικαίου δυνάμει του οποίου ο Κυβερνήτης 
εξακολουθούσε να είναι υπόλογος στις Βρετανικές αρχές, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που 
ασκούσε τις εξουσίες του. Ούτε και διαφοροποιούσε το γεγονός ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο ήταν υπεύθυνο έναντι των Συμβαλλομένων Μερών για τις ενέργειες του 

Το σχετικό άρθρο του Lauterpacht με τίτλο 'European Convention on Human Rights: Suspension of its 
Application to Cyprus' βρίσκεται στο (1956) 6 International and Comparative Law Quarterly, p. 432 -
434 (ΣτΕ). 
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Κυβερνήτη του. Εφόσον είχε παραχωρηθεί στα Κράτη το δικαίωμα παρέκκλισης μόνο 
σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, «θα ήταν αρκετά εύλογο να θεωρηθεί ότι ένα 
Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα είχε παρά να επικαλεστεί την ύπαρξη ενός 
δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους για να ταξινομήσει τα περισσότερα 
Άρθρα της παρούσης Σύμβασης και να τα καταστήσει αναποτελεσματικά» (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 129-131). 

Αναφορικά με τη γνώμη του κ. Ε. Lauterpacht, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, αφού παρατήρησε ότι ο εν λογω κύριος δεν ήταν ο δικαστής Sir Hersch 
Lauterpacht, «αλλά ο πολύ διακεκριμένος γιος του, ο οποίος ακολουθούσε τα βήματα 
του», τόνισε εμφατικά ότι τα λόγια του αρθρογράφου ήταν π ω ς «μπορεί να 
υποστηριχθεί»28, κάτι το οποίο είναι «το αντίθετο του κατηγορηματικού». Σημαίνει ότι 
είναι δυνατό, μπορεί να λεχθεί...» και φανερώνει ότι ο κ. Lauterpacht ο Νεώτερος 
«αποφεύγει προσεκτικά να υποστηρίξει αυτή την άποψη» (ο.π. σ. 133 -134). 

118. Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της 
αγόρευσης του, απάντησε ω ς ακολούθως: 

«Ο διακεκριμένος αντίδικος μου υπέδειξε ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
αρνείται στην Υποεπιτροπή το δικαίωμα να εξετάσει το ζήτημα της ύπαρξης κινδύνου 
για τους σκοπούς του Άρθρου 15. Κύριε Πρόεδρε, δεν έγινε μια τέτοιου είδους 
εισήγηση στο Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν γίνεται ούτε 
τώρα. Επιτρέψατε μου να αναφερθώ στην εν λόγω παράγραφο, την 85, στην οποία 
υπάρχει ένα απόσπασμα του κ. Ε. Lauterpacht που αναγνώσθηκε χθες. Το σημείο που 
εγέρθηκε εκεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι π ω ς υπάρχει 
τουλάχιστον ένα ισχυρό τεκμήριο υπέρ της άποψης ότι η απόφαση ανήκει στην 
Κυβέρνηση. Δεν εισηγηθήκαμε ποτέ ότι είναι πέραν της αρμοδιότητας αυτής της 
Επιτροπής να σχηματίσει άποψη για την ύπαρξη κινδύνου και παρομοίως δεν έχομε 
ποτέ εισηγηθεί ότι αυτή η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να σχηματίσει άποψη ως προς 
την αναγκαιότητα των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 
Αλλά εκείνο που εισηγούμαστε είναι ότι η Κυβέρνηση της επικράτειας είναι στην 
καλύτερη θέση να αποφασίσει κατά πόσο έχει προκύψει ένας κίνδυνος που να απειλεί 
τη ζωή του έθνους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι κυβερνήσεις τείνουν πάντοτε να 
επιφυλάσσουν στη δική τους ευχέρεια και υποβάλλω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο, αν η 
Επιτροπή δεν έκλινε τουλάχιστον πολύ ευνοϊκά υπέρ της γνώμης της Κυβέρνησης, 
διότι η Κυβέρνηση έχει στην κατοχή της όλες τις σχετικές πληροφορίες, πολλές από τις 
οποίες πρέπει, λόγω της φύσης των πραγμάτων, να τηρηθούν απόρρητες. Και οι ίδιες 
προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου. Εισηγούμαι ότι η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να 
εξετάσει με πολύ κριτική ματιά, τι μια Κυβέρνηση θεώρησε ως αναγκαίο για να 
αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο» (ο.π., σ. 147 - 148). 

119. Από τη στιγμή που φάνηκε να υπάρχει αυτή η ελαφρά διαφορά μεταξύ των δύο 
απόψεων, η Επιτροπή δικαιολογημένα έκρινε ότι τα Μέρη αναγνώριζαν την 
αρμοδιότητα της στην προκειμένη περίπτωση, να επαληθεύσει την ύπαρξη δημόσιου 
κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους. 

VI. ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 

120. Το θέμα της ύπαρξης δημόσιου κινδύνου που να απειλεί τη ζωή του έθνους, 
όπως κι εκείνο του καθορισμού κατά πόσο τα μέτρα που εφαρμόζονταν στην Κύπρο 

Στο πρωτότυπο κείμενο: «it is arguable*, (ΣτΕ). 
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ήταν τα απολύτως αναγκαία (βλ. Μέρος III πιο κάτω), εξετάστηκαν από τα Μέρη και την 
Υποεπιτροπή κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της διαδικασίας. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κατάσταση που υπήρχε στην Κύπρο όταν υποβλήθηκε η 
Προσφυγή (Μάιος 19956) μεταβλήθηκε αρκετές φορές, λόγω της παρέμβασης 
πολιτικών λόγων, κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Προσφυγής (Νοέμβριος 1956) ή 
σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια. Ό π ω ς η 
Υποεπιτροπή παρατήρησε προς τα Μέρη με την ευκαιρία της πρώτης της 
προσπάθειας για φιλικό διακανονισμό (Δεκέμβριος 1956), η πλήρης απόλαυση των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση στην Κύπρο, ήταν 
στενά συνδεδεμένη με την επίλυση των πολιτικών και συνταγματικών προβλημάτων 
που διατάρασσαν το νησί. 

Έτσι, στις 18 Δεκεμβρίου 1956, όταν ορισμένες συνταγματικές προτάσεις 
υποβλήθηκαν από το Λόρδο Ράτκλιφ, ο Κυβερνήτης της Κύπρου ανακοίνωσε την 
ανάκληση ορισμένων μέτρων και ποινών, που είχαν επιβληθεί δυνάμει των εκτάκτων 
εξουσιών του. Στις 28 Μαρτίου 1957, ο Υπουργός Αποικιών δήλωσε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες» δεν ήταν πλέον απαραίτητο να 
συνεχιστεί η κράτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις Σεϋχέλλες (Παράρτημα III στο 
δεύτερο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο της 28ης Ιουνίου 1957, Έγγρ., Α 34.870). Την 
διακήρυξη του Υπουργού Αποικιών ακολούθησε εκείνη του Κυβερνήτη της Κύπρου, 
που ακύρωνε ή τροποποιούσε μερικούς από τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης 
(ο.π.. Παράρτημα IV). Μετά την ανακωχή που κήρυξε η ΕΟΚΑ, άλλα μέτρα 
ανακλήθηκαν επίσης ή χαλάρωσαν (Το Παράρτημα Β της παρούσας Έκθεσης 
περιλαμβάνει το κείμενο των Κανονισμών Έκτακτης Ανάγκης, την ημερομηνία που 
τέθηκαν σε ισχύ και μετέπειτα τροποποιήσεις ή ανακλήσεις). 

121. Τα γεγονότα αυτά, ωστόσο, ήγειραν και πάλι το θέμα κατά πόσο εξακολουθούσε 
να υπάρχει στην Κύπρο δημόσιος κίνδυνος που να απειλούσε τη ζωή του έθνους και 
κατά πόσο η έκτακτη νομοθεσία τηρείτο στην έκταση που αυστηρά απαιτούσαν οι 
ανάγκες της κατάστασης. Έτσι, από τον Απρίλιο του 1957 και μετά, η Υποεπιτροπή 
αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα, αλλά με άλλη μορφή και συγκεκριμένα την ανάγκη για 
διατήρηση των Εκτάκτων Κανονισμών. 

122. Στο δεύτερο της Μνημόνιο, ημερομηνίας 27 Μαΐου 1957, η Ελληνική Κυβέρνηση 
παραπονέθηκε ότι «σχεδόν το σύνολο» της έκτακτης νομοθεσίας είχε στην 
πραγματικότητα παραμείνει σε ισχύ, αν και κατά τους προηγούμενους μήνες δεν είχαν 
αναφερθεί άλλες πράξεις τρομοκρατίας στο νησί. Επέκρινε τον Κυβερνήτη γιατί είχε 
δηλώσει ότι: «μέχρι οι εναπομείναντες τρομοκράτες να σκοτωθούν, συλληφθούν ή 
εγκαταλείψουν το νησί και μέχρι να καταστεί βέβαιο ότι δεν υπάρχει περαιτέρω 
κίνδυνος αναβίωσης της τρομοκρατίας, δεν μπορεί να τεθεί θέμα τερματισμού της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης». (Έγγρ. Α 34.455, Παράρτημα IV). 

Από την πλευρά της, η Βρετανική Κυβέρνηση, ανέφερε στο δεύτερο Απαντητικό της 
Μνημόνιο της 28ης Ιουνίου 1957, ότι η έκτακτη νομοθεσία δεν μπορούσε να ανακληθεί, 
διότι «η απειλή αναβίωσης της τρομοκρατίας» επικρεμμόταν ακόμα πάνω από την 
Κύπρο. Αν και η Ε Ο Κ Α το είχε βρει βολικό από απόψεως τακτικής να «αναστείλει» τις 
επιχειρήσεις, δεν υπήρχε λόγος να υποθέσει κάποιος ότι δεν θα κατέφευγε για άλλη μια 
φορά στη βία. (Έγγρ. Α 34.870, παρ. VI). 

123. Η Υποεπιτροπή κάλεσε ξανά τους εκπροσώπους των Μερών να εμφανισθούν 
ενώπιον της την 2α και την 3η Ιουλίου 1957, με κύριο σκοπό να συζητήσουν τη 
νομιμότητα ορισμένων έκτακτων μέτρων που είχαν εφαρμοστεί στην Κύπρο μετά από 
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την καταχώρηση της Προσφυγής. Στην περίπτωση εκείνη υιοθέτησε, την 1η Ιουλίου 
1957, μια διακήρυξη που περιείχε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

« ... Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Άρθρο 15 της Σύμβασης επιτρέπει παρεκκλίσεις 
από τις διατάξεις της Σύμβασης μόνο 'σε καιρό πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου 
που απειλεί τη ζωή του έθνους', και μόνο 'στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις 
ανάγκες της κατάστασης', η Υποεπιτροπή καλεί τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είτε κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης, είτε 
γραπτώς λίγο μετά, να δηλώσει επακριβώς προς ενημέρωση της Επιτροπής τη θέση 
που έχει λάβει η Κυβέρνηση του ως προς το θέμα της συνέχισης της ύπαρξης 
δημόσιου κινδύνου στην Κύπρο που να απειλεί τη ζωή του έθνους, και αναφορικά με 
τις πιεστικές ανάγκες της κατάστασης, για τις οποίες θεωρεί ότι καθίσταται αναγκαία η 
συνέχιση των μέτρων, που ακόμα εμποδίζουν την πλήρη απόλαυση στην Κύπρο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση...». 

Σε σχέση με αυτό οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης υπογράμμισαν το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών δεν υπήρξε απώλεια ζωής 
στην Κύπρο, αν και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης ήταν ακόμα σε ισχύ (Έγγρ. Α 35.254, 
σσ. 7 και 31). 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε με τη σειρά 
του ότι, «αν και προς το παρόν η τρομοκρατία είχε κατασιγάσει, η απειλή για 
επανεμφάνιση της δεν έχει με κανένα τρόπο εξαφανιστεί», (ο.π., σ. 46). 

124. Για να δείξει ότι η απειλή συνεχιζόταν, η Βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε δύο 
δηλώσεις προς την Υποεπιτροπή, την πρώτη στις 14 Αυγούστου 1957 (Έγγρ. Α 
35.489) και τη δεύτερη στις 30 Αυγούστου 1957 (Έγγρ. Α 35.726). 

Η πρώτη δήλωση περιλάμβανε το ακόλουθο απόσπασμα: 

«Όπως συμβαίνει συνήθως, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο δεν άνοιξε 
και δεν έκλεισε σαν ένα βιβλίο. Εξελίχθηκε, έφθασε στο αποκορύφωμα της βίας και -
τουλάχιστον προς το παρόν - έχει αρχίσει να εξασθενεί. Μέτρα για το χειρισμό του 
κινδύνου έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατάστασης. 
Όταν ο κίνδυνος βρισκόταν στο απώγειό του, υπήρξε φυσικά μέγιστη εφαρμογή των 
εκτάκτων μέτρων. Αυτά έχουν βοηθήσει να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο, να 
προστατευθεί η τεράστια πλειοψηφία του λαού της Κύπρου από τις εξάρσεις βίας των 
τρομοκρατών και να ελευθερωθούν τα πρόσωπα από το φόβο και να αποκατασταθεί η 
πραγματική τους ελευθερία. Ό σ ο το επιτρέπουν οι περιστάσεις, οι Κυπριακές αρχές 
έχουν χαλαρώσει τα έκτακτα μέτρα. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται υπό προσεκτική και 
συνεχή αναθεώρηση, αλλά η προοπτική για το μέλλον δεν έχει βελτιωθεί λόγω της 
εκστρατείας διασυρμού που έχει εξαπολύσει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κατά των 
Κυπριακών αρχών, με τη φανερή υποστήριξη και συμπάθεια της Ελληνικής 
Κυβέρνησης...» (Έγγρ. 35.489, σ.2). 

Για να δείξει ότι ο κίνδυνος δεν είχε τελειώσει και ότι τα μέτρα σε σχέση με τα οποία 
είχαν δοθεί οι ειδοποιήσεις για τις δύο παρεκκλίσεις έπρεπε να συνεχιστούν, η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε κατάλογο «ανατρεπτικών 
δραστηριοτήτων» από τις 14 Μαρτίου 1957 και αναφέρθηκε στην κατάληψη αριθμού 
όπλων (ο.π., παρ. 14 και 15). Στη δήλωση της 14ης Αυγούστου 1957 επισυνάφθηκαν 
δώδεκα Παραρτήματα. 
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προσπαθειών για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, θα ήταν διατεθειμένα να 
διατηρήσουν την αποδοχή οποιωνδήποτε από τις τρεις εισηγήσεις της 
Υποεπιτροπής που παρατίθενται στην Παράγραφο 16 ανωτέρω, και αν ναι, σε ποιά 
έκταση» (Έγγρ. Α 32.683). 

79. Την περαιτέρω αυτή δήλωση της 7ης Μαρτίου 1957 ακολούθησε επιστολή, 
ημερομηνίας 8 Μαρτίου 1957, με την οποία ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής ενημέρωσε 
τα Μέρη ως ακολούθως: 

«Στη δήλωση της, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1957, η Υποεπιτροπή έχει καταγράψει ποια 
μέτρα έχει λάβει μέχρι τώρα με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού της 
Κυπριακής υπόθεσης και ποιά ήταν η στάση που τήρησαν τα Μέρη απέναντι στις 
προτάσεις και εισηγήσεις που υπέβαλε η Υποεπιτροπή. Στην Παράγραφο 18 της 
Δήλωσης της, η Υποεπιτροπή έχει υποδείξει ότι η παρούσα κατάσταση φαίνεται να 
είναι ότι, «ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί αδύνατο ένα φιλικό διακανονισμό, 
ενόσω παραμένουν σε ισχύ τα διατάγματα κράτησης και απέλασης του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και των συντρόφων του, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πιστεύει 
ότι οποιαδήποτε εισήγηση σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά που μπορεί να υποβληθεί 
από την Υποεπιτροπή θα είναι χρήσιμη, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση 
ασφαλείας στην Κύπρο, είτε ως αποτέλεσμα διευθέτησης του ευρύτερου Κυπριακού 
προβλήματος, είτε με άλλο τρόπο». 

Ενόψει της κατάστασης αυτής, η Υποεπιτροπή δεν έχει κρίνει σκόπιμο να διατυπώσει 
οποιαδήποτε νέα συγκεκριμένη πρόταση για φιλικό διακανονισμό, αλλά έχει 
αποφασίσει, όπως αναφέρεται στη δήλωση, να καλέσει τα Μέρη να παρουσιάσουν τις 
προφορικές παρατηρήσεις τους επί ορισμένων εκκρεμών σημείων, σε συνεδρία που 
θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο στις 28 Μαρτίου 1957, αναφορικά με τη συμπλήρωση 
της έκθεσης της. 

Η Υποεπιτροπή πιστεύει ωστόσο, ότι ερμηνεύει ορθά τις επιθυμίες των Μερών, 
υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει στο μεταξύ να επαγρυπνεί για να αδράξει οποιεσδήποτε 
νέες ευκαιρίες για φιλικό διακανονισμό. 

Η Υποεπιτροπή δεν επιθυμεί, ούτε και έχει όρους εντολής να αναμειχθεί στη 
διευθέτηση των πολιτικών και συνταγματικών προβλημάτων της Κύπρου. Έχοντας 
ωστόσο υπόψη, τη στενή σύνδεση μεταξύ της κατάστασης ασφαλείας στην Κύπρο και 
των ζητημάτων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, 
αισθάνθηκε υποχρεωμένη να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
εξεύρεση διεξόδου από το παρόν αδιέξοδο, που προκλήθηκε από την προφανή 
διασύνδεση μεταξύ της κατάστασης ασφαλείας στην Κύπρο και της διατήρησης των 
διαταγμάτων κράτησης και απέλασης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των 
συντρόφων του. 

Με αυτή την επιδίωξη, έχει μελετήσει την πιθανότητα να επιτύχει ταυτόχρονα τον 
τερματισμό της βίας στο νησί και την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και 
των συντρόφων του, και κατά πόσο οι καλές υπηρεσίες της Υποεπιτροπής θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Θα αναμενόταν 
φυσικά ότι τον τερματισμό της βίας και την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και των συντρόφων του, θα ακολουθούσε σύντομα η άρση των νόμων 
έκτακτης ανάγκης και με αυτό τον τρόπο η αποκατάσταση των κατοίκων του νησιού 
στην ομαλή απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη 
Σύμβαση. 
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Αν τα Μέρη θα ήθελαν να εμπιστευθούν ένα παρόμοιο ρόλο στην Υποεπιτροπή, τα 
μέσα δραστηριοποίησης που αυτή θα είχε στη διάθεση της, όπως για παράδειγμα, 
κάποια επικοινωνία με εκπροσώπους του πληθυσμού στο νησί, επίσημη έκκληση προς 
το λαό του νησιού, θα χρειαζόταν να προσδιοριστούν μέσα από την ανταλλαγή 
απόψεων με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου» (Έγγρ. Α 32.682). 

80. Στις 16 Μαρτίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης απέστειλε την 
ακόλουθη απάντηση στην επιστολή της Υποεπιτροπής: 

«Η Κυβέρνηση μου έχει αναγνώσει με ενδιαφέρον την κοινοποίηση σας της 8ης 
Μαρτίου, στην οποία εισηγείστε όπως τα Μέρη εμπιστευθούν στην Υποεπιτροπή το 
έργο να εξασφαλίσει ταυτόχρονα τον τερματισμό της βίας στην Κύπρο και την 
απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση λυπάται πάρα πολύ που δεν μπορεί να συμφωνήσει με την 
πρόταση αυτή. Καθιστώντας τον τερματισμό της βίας ως προϋπόθεση για την 
απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, θα φαινόταν όχι μόνο ως παραδοχή της 
ευθύνης την οποία οι Βρετανικές Αρχές αποδίδουν στον Εθνάρχη, παρά τις 
διαμαρτυρίες του, αλλά επίσης και ότι συμφωνούμε ότι ο τερματισμός των μέτρων που 
έχουν ληφθεί κατά παράβαση της Σύμβασης υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους. Άρα, 
αν και υπάρχουν νομικά εμπόδια στην εκπλήρωση του έργου που τίθεται στην 
επιστολή σας της 8ης Μαρτίου, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να ελπίζει ότι 
η Υποεπιτροπή δεν θα εγκαταλείψει παραταύτα την προσπάθεια να πείσει την 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάγκη όπως μη συνεχίσει την κράτηση 
του Εθνάρχη. 

Το πρόσφατο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που συστήνει 
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, έχει συμβάλει στο να τονιστεί το επείγον 
αυτής της απελευθέρωσης, καθώς χρήσιμες διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξαχθούν 
μόνο με τους πραγματικούς εκπροσώπους του Ελληνικού Κυπριακού λαού. Το 
Γραφείο της Εθναρχίας, σε ανακοινωθέν της 27ης Φεβρουαρίου 1957 και ο Σύνδεσμος 
Δημάρχων των 14 κυριοτέρων πόλεων της νήσου, με ψήφισμα λίγες μέρες αργότερα, 
έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Ελληνικός Κυπριακός λαός δεν έχει άλλο εκπρόσωπο από το 
Σεβασμιότατο Μακάριο. 

Είμαστε βέβαιοι ότι την ημέρα που η Υποεπιτροπή θα αποφασίσει να μεταβεί στην 
Κύπρο και να έλθει σε επαφή με τον πληθυσμό, δεν θ' αργήσει να πεισθεί για την 
ακρίβεια της δήλωσης μας σε σχέση με αυτό το θέμα. 

Εκκρεμούντος, λοιπόν, του παραμερισμού του εμποδίου, το οποίο για περισσότερο 
από ένα χρόνο δεν επιτρέπει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δεν μπορώ 
παρά να εγκρίνω την απόφαση της Υποεπιτροπής, όπως συνεχίσει την διερευνητική 
αποστολή της. Έ χ ω σημειώσει προσεκτικά ότι έχει διευθετηθεί συνεδρία για το σκοπό 
αυτό στις 28 Μαρτίου, και δεν θα αμελήσω να παραστώ με τους Νομικούς μου 
Συμβούλους, κ.κ. Μερκούρη και Rolin». (Έγγρ. 32.881) 

81. Περαιτέρω, με επιστολή του, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως ζήτησε από τη Γραμματεία να τηλεγραφήσει στον Πρόεδρο 
της Υποεπιτροπής και στον κ. Vallat την ακόλουθη δήλωση που απευθυνόταν στον 
Πρόεδρο: 

«Σχετικά με την κοινοποίηση μου της 16ης Μαρτίου, έχω την τιμή να επιστήσω την 
προσοχή σας στην προκήρυξη του κ. Διγενή. Επισυνάπτω το κείμενο το οποίο έχει 
δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο. Θα δείτε ότι, ενώ η Κυβέρνηση μου δεν ήταν σε θέση να 

81 



αναλάβει την ευθύνη όπως συμφωνήσει στις εισηγήσεις της Υποεπιτροπής, η 
πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ε Ο Κ Α τώρα θέτει στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου και μόνο, το βάρος της επανέναρξης διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ης Φεβρουαρίου. 

Ενόψει της σημασίας της νέας αυτής εξέλιξης και της ανάγκης να καταστεί γνωστή η 
στάση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη συνάντηση της 28ης 
Μαρτίου, θα μπορούσατε ίσως να εισηγηθείτε στον κ. Vallat ότι, λαμβάνοντας υπόψη 
τις υφιστάμενες προοπτικές για την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και 
την επιστροφή του στην Κύπρο, μια κοινοποίηση από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σύμφωνα με αυτές τις εισηγήσεις θα ήταν μια ευνοϊκή εξέλιξη» (Έγγρ. 
32.925). 

82. Η απάντηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στην επιστολή του 
Προέδρου της Υποεπιτροπής, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 1957, δόθηκε προφορικά από 
τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης αυτής κατά την εμφάνιση του ενώπιον της 
Υποεπιτροπής στις 28 Μαρτίου 1957. 

Στην αρχή της συνεδρίας, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε ένσταση θα ήθελα ταυτόχρονα να προβώ σε μερικές 
παρατηρήσεις για την επιστολή σας της 8ης Μαρτίου, η οποία αποστάληκε κατά τον ίδιο 
χρόνο όπως η Δήλωση. Στην επιστολή σας της 8ης Μαρτίου αναφέρατε ότι η 
Υποεπιτροπή είχε συζητήσει την πιθανότητα να επιτύχει ταυτόχρονα τον τερματισμό 
της βίας στην Κύπρο και την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των 
συντρόφων του. 

Στην επιστολή του, ημερομηνίας 16 Μαρτίου, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης είπε ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στην εισήγηση όπως τα Μέρη 
αναθέσουν αυτό το έργο στην Υποεπιτροπή. Με επιστολή ημερομηνίας 20 Μαρτίου, 
γράφοντας εγώ ο ίδιος ως Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
είπα στο Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι η επιστολή σας βρισκόταν ακόμα 
υπό μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιτρέψατε μου να σας διαβεβαιώσω, Κύριε, 
καθώς και τα μέλη της Υποεπιτροπής, ότι δεν ήταν από έλλειψη ευγένειας ή προσοχής 
που η επιστολή σας παρέμεινε αναπάντητη. Ο μόνος λόγος ήταν η πληθώρα των 
γεγονότων της τελευταίας εβδομάδας. 

Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα έχουν αναμφίβολα προσέξει ότι στις 20 Μαρτίου ο 
Υπουργός των Αποικιών προέβη σε δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων, στην οποία 
ανέφερε ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας ήταν κατ' αρχήν διατεθειμένη να 
δεχθεί την προσφορά των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα της 
Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας για συμφιλίωση επί του Κυπριακού προβλήματος. Η 
δήλωση του συνέχισε ως ακολούθως (και εδώ επαναλαμβάνω με ακρίβεια τα λόγια): 

«Η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας έχει σημειώσει τη διακήρυξη του αρχηγού της 
Ε Ο Κ Α ότι η οργάνωση του θα ανέστελλε τις επιχειρήσεις της μόλις ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος αφηνόταν ελεύθερος. Ο Κυβερνήτης των Σεϋχέλλων εφιστά σήμερα την 
προσοχή του Αρχιεπισκόπου σε αυτή τη διακήρυξη και στη δήλωση στην οποία τώρα 
προβαίνω. Ό π ω ς η Βουλή γνωρίζει, έχει σε πολλές περιπτώσεις ερωτηθεί ο 
Αρχιεπίσκοπος κατά πόσο θα προέβαινε σε δημόσια δήλωση με την οποία να καλεί για 
τον τερματισμό της βίας από την ΕΟΚΑ. Του ζητείται τώρα κατά πόσο είναι 
διατεθειμένος να το πράξει υπό τις νέες αυτές συνθήκες. Αν, όπως ελπίζουμε, προβεί 
σε σαφή δήλωση προς τούτο, μια νέα κατάσταση θα έχει δημιουργηθεί. Σε αυτή την 
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περίπτωση, η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα είναι έτοιμη να τερματίσει την 
κράτηση του στις Σεϋχέλλες. Σε αυτό το στάδιο δεν τίθεται θέμα επιστροφής του στην 
Κύπρο». 

Το αποτέλεσμα αυτής της τελευταίας προσέγγισης είναι ακόμα αβέβαιο. Όπως τα μέλη 
της Υποεπιτροπής καλά θα γνωρίζουν από τον Τύπο, βρίσκεται υπό συζήτηση τώρα, 
και υποβάλλω ότι θα ήταν πρόωρο να σχολιάσω στο ενδιάμεσο περαιτέρω την 
επιστολή σας» (Έγγρ. Α 33.305, σσ. 2 - 3). 

83. Λίγες ώρες μετά από τη δήλωση αυτή του Αντιπροσώπου του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η Υποεπιτροπή ειδοποιήθηκε για μια περαιτέρω δήλωση που έγινε στη 
Βουλή των Κοινοτήτων από τον Υπουργό Αποικιών, η οποία ανακοίνωνε την 
απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του. 

Η Υποεπιτροπή επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να εκφράσει προς τα Μέρη: 
«τη μεγάλη ικανοποίηση της για τη νέα εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με την Κύπρο, 
μια εξέλιξη η οποία αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας για την επίτευξη φιλικής 
διευθέτησης της παρούσας υπόθεσης». 

Και τα κάλεσε: 

«να επανεξετάσουν το θέμα της επίτευξης φιλικού διακανονισμού» (Έγγρ. Α. 34.316, 
Παράρτημα IX - Έγγρ. DH/Misc (57) 16 - βλ. επίσης παράγραφο 35 πιο πάνω). 

84. Στις 2 Μαΐου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 

«Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 2 της 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 
29 Μαρτίου 1957 (Έγγρ. DH/Misc (57) 15)25 (1) και να σας πληροφορήσω ότι η 
ακόλουθη ανακοίνωση εξεδόθη από την Κυβέρνηση της Κύπρου στις 4 Απριλίου: 

«1.0 Κυβερνήτης έχει τώρα αποφασίσει τη λήψη ορισμένων μέτρων, με σκοπό τη 
δημιουργία συνθηκών που να είναι ευνοϊκές για φιλικό διακανονισμό. 

2. Οι Κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης βρίσκονται υπό τροποποίηση, έτσι ώστε να 
καταργηθεί η θανατική ποινή για όλα τα αδικήματα που εμπίπτουν σε αυτούς τους 
κανονισμούς, εκτός από εκείνα που αφορούν στην εκκένωση πυροβόλου όπλου 
εναντίον προσώπου, στη μεταφορά όπλου χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή 
δικαιολογία, και στη ρίψη ή χρήση βόμβας ή άλλης εκρηκτικής ύλης με πρόθεση 
πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης. Σε περιπτώσεις που είναι ήδη αντικείμενο 
έρευνας ή νομικής διαδικασίας και οι οποίες αφορούν αδικήματα άλλα από εκείνα 
που εξαιρούνται πιο πάνω, το αποτέλεσμα των τροποποιήσεων θα είναι η 
αντικατάσταση της ποινής του θανάτου με την ποινή της φυλάκισης, νοουμένου ότι η 
υπόθεση δεν έχει προχωρήσει στο στάδιο που να έχει δοθεί ενυπόγραφη 
πληροφορία εναντίον του κατηγορουμένου. 

3. Όσο για υποθέσεις που έχουν ήδη περάσει πέρα από αυτό το στάδιο, ο 
Κυβερνήτης, όπως έχει ήδη δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, θα θεωρήσει τον τερματισμό της βίας ως σχετικό παράγοντα δημόσιας 
φύσης που θα ληφθεί υπόψη κατά την άσκηση του προνομίου, αν και δεν θα είναι ο 
μόνος ή ο αποφασιστικός παράγοντας. 

Βλ. παράγραφος 34, πιο πάνω. 
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4. Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος της Πώλησης και Κυκλοφορίας 
Εντύπων) 1956, θα ανακληθούν. 

5. Ο Μητροπολίτης Κιτίου και ο Γραμματέας της Εθναρχίας θα αφεθούν ελεύθεροι 
από τον κατ' οίκον περιορισμό. 

6. Θα αναληφθεί περαιτέρω επανεξέταση των υποθέσεων όλων των υπό κράτηση 
προσώπων, με σκοπό την απελευθέρωση όποιων μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι 
χωρίς να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και τάξη. 

7. Τα Διατάγματα που προβλέπουν για τον έλεγχο των ταξί, καθώς και διάφορες 
απαγορεύσεις στη χρήση ποδηλάτων, θα ανακληθούν. 

8. Ο Κυβερνήτης θα μελετήσει περαιτέρω χαλαρώσεις των μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, μόλις οι συνθήκες στο νησί καθιστούν κάτι τέτοιο ασφαλές. 

Θα σας αποστείλω το συντομότερο δυνατό αντίγραφα των τροποποιήσεων των 
Κυπριακών νόμων και κανονισμών, όπως απαιτείται από την υποπαράγραφο (3) της 
παραγράφου 2 της προαναφερθείσας απόφασης». 

85. Κατά την έβδομη συνοδό της, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 
3 Ιουλίου, η Υποεπιτροπή αποφάσισε τη διεξαγωγή μιας περαιτέρω ακρόασης στην 
παρουσία των Μερών, ώστε αυτά να μπορέσουν να δώσουν εξηγήσεις, αναφορικά με 
τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που εισήχθησαν στην Κύπρο μετά από την καταχώρηση 
της Προσφυγής και να σχολιάσουν τις εξελίξεις μετά από την απελευθέρωση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. (Βλ. πιο πάνω, παράγραφοι 43 - 44, και πιο κάτω, 
Κεφάλαιο IX του Μέρους II). 

Υπό το φως των Μνημονίων που ανταλλάχθηκαν και των εγγράφων που 
παρουσιάστηκαν και έχοντας ακούσει τις αγορεύσεις των αντιπροσώπων των Μερών, 
η Υποεπιτροπή έκρινε ότι θα έπρεπε να καταβάλει μια νέα προσπάθεια για την 
επίτευξη φιλικού διακανονισμού. Αν και οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης 
τόνισαν την ανάγκη να εξακριβωθούν τα γεγονότα χωρίς καθυστέρηση, η Υποεπιτροπή 
θεώρησε ότι ορισμένες ευνοϊκές εξελίξεις δικαιολογούσαν την υποβολή εκ μέρους της 
περαιτέρω προτάσεων για φιλικό διακανονισμό. 

Έτσι, η Υποεπιτροπή ετοίμασε δήλωση, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 1957, η οποία 
αναγνώσθηκε προς τα Μέρη την 3η Ιουλίου 1957, πριν από τη λήξη της ακροαματικής 
διαδικασίας. 

Η δήλωση αυτή ήταν διατυπωμένη ως ακολούθως: 

«Η Υποεπιτροπή, στη δήλωση της προς τα Μέρη της 29ης Μαρτίου 1957, σημείωσε την 
απόφαση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την απόλυση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την κράτηση και τη διακήρυξη που έγινε στις 28 
Μαρτίου 1957 στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον Υπουργό Αποικιών, αναφορικά με 
τη χαλάρωση των Έκτακτων Κανονισμών. Η Υποεπιτροπή εξέφρασε τη μεγάλη της 
ικανοποίηση για τις εξελίξεις αυτές, οι οποίες της φάνηκαν να ενισχύουν τις 
πιθανότητες επίτευξης φιλικού διακανονισμού και κάλεσε τα Μέρη να αναλογιστούν 
ξανά το ζήτημα της επίτευξης φιλικού διακανονισμού. Εξέφρασε περαιτέρω την ελπίδα 
ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα επανεξέταζε την ισχύουσα νομοθεσία 
Έκτακτης Ανάγκης, με σκοπό να επιφέρει σε αυτή τις μεγαλύτερες δυνατές 
χαλαρώσεις». 
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Τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τα Μέρη στην Υποεπιτροπή μετά από τη 
σύνοδο της, ημερομηνίας 28 και 29 Μαρτίου 1957, φαίνεται να δείχνουν ότι: 

(1) Για πάνω από δύο μήνες δεν έχουν λάβει χώρα στην Κύπρο πράξεις βίας, αλλά 
η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος 
επανέναρξης των πράξεων βίας από μέρους της ΕΟΚΑ. 

(2) Υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις στη νομοθεσία Έκτακτης Ανάγκης, αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας αυτής παραμένει σε ισχύ. 

(3) Η προοπτική φιλικού διακανονισμού παραμένει μικρή, ενόσω το μεγαλύτερο 
μέρος της Έκτακτης νομοθεσίας διατηρείται ακόμα σε ισχύ στην Κύπρο. 

Η Υποεπιτροπή σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στην ευχάριστη θέση: 

(1) Να δηλώσει ότι δεν αποτελεί μέρος της παρούσης πολιτικής της, η 
επαναεισαγωγή νόμων και κανονισμών που επιτρέπουν τη σωματική τιμωρία για 
άρρενες ηλικίας κάτω των 18 χρονών και τη συλλογική ποινή. 

(2) Να δηλώσει ότι θα έδινε οδηγίες προς τον Κυβερνήτη της Κύπρου, όπως 
επιστήσει την προσοχή των Κυπριακών Αρχών στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας περιορίζεται αυστηρά 
σε περιπτώσεις που το μέτρο αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δημόσιας 
ασφάλειας και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ότι θα ζητούσε επίσης από τις 
Κυπριακές Αρχές να διατηρήσουν υπό αναθεώρηση τα διατάγματα επιβολής της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας για συνεχόμενα διαστήματα, με σκοπό να 
επιβεβαιώσουν αν η διατήρηση τους σε ισχύ είναι δικαιολογημένη. 

(3) Να αφήσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τους συντρόφους του ελεύθερους 
από την κράτηση στις Σεϋχέλλες. 

(4) Να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις στα μέτρα Έκτακτης Ανάγκης, που 
βρίσκονται σε ισχύ στην Κύπρο, και να δηλώσει ότι περαιτέρω χαλαρώσεις αυτών 
των μέτρων θα μελετηθούν μόλις οι συνθήκες στην Κύπρο το επιτρέπουν. 

(5) Να δεσμευθεί ότι θα κοινοποιήσει στην Υποεπιτροπή οποιουσδήποτε νέους 
νόμους και κανονισμούς θεσπίζονται στην Κύπρο, που να τροποποιούν όποιους 
από τους νόμους και κανονισμούς έχουν γίνει αντικείμενο παραπόνου από την 
Ελληνική Κυβέρνηση ενώπιον της Υποεπιτροπής. 

Η Υποεπιτροπή σημειώνει επίσης ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει από την πλευρά 
της δηλώσει με ικανοποίηση ότι θα ασκούσε την επιρροή της προς εκείνους που 
ελέγχουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από την Ελλάδα, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
θα απόσχουν από μεταδόσεις που μπορεί να θεωρηθεί ότι πιθανό να υποκινήσουν 
πρόσωπα στην Κύπρο σε πράξεις βίας. 

Οι ευνοϊκές αυτές εξελίξεις ενθαρρύνουν την Υποεπιτροπή να προβεί σε μια 
επιπρόσθετη προσπάθεια για επίτευξη φιλικού διακανονισμού. Η Υποεπιτροπή 
σημειώνει ότι ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης επιθυμεί όπως η 
Υποεπιτροπή προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην εξακρίβωση των γεγονότων. 
Πιστεύοντας, ωστόσο, η Υποεπιτροπή ότι το υπέρτατο καθήκον που της έχει 
ανατεθεί στην παρούσα υπόθεση είναι να διασφαλίσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα 
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την πλήρη απόλαυση από το λαό της Κύπρου των δικαιωμάτων και ελευθεριών που 
προστατεύει η Σύμβαση, καλεί τα Μέρη να μελετήσουν τις ακόλουθες εισηγήσεις: 

(1) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αναστείλει για μια 
δοκιμαστική περίοδο, τριών ή έξι μηνών, την εφαρμογή όλων ή σχεδόν όλων των 
μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που τώρα ισχύουν στην Κύπρο και τα οποία εμποδίζουν 
τον πληθυσμό να απολαύσει πλήρως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
προστατεύει η Σύμβαση. Σε σχέση με αυτό, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα απέφευγε φυσικά να εκτελέσει τη θανατική ποινή σε υποθέσεις για τις οποίες 
αυτή δεν εφαρμοζόταν, προτού τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία Έκτακτης Ανάγκης. 
Κατά την ίδια περίοδο, οι διαδικασίες που καλύπτονται από την παρούσα Προσφυγή 
θα ανασταλούν. 

(2) Αν στη λήξη της προαναφερθείσας δοκιμαστικής περιόδου συνεχίσει να τηρείται 
η μη διάπραξη πράξεων βίας που τώρα υφίσταται στην Κύπρο, η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ανακαλέσει το σύνολο των μέτρων Έκτακτης 
Ανάγκης και η Ελληνική Κυβέρνηση θα συμφωνήσει να αποδεχθεί φιλικό 
διακανονισμό σύμφωνα με το Άρθρο 28 (β) της Σύμβασης. 

(3) Αν από την άλλη, οι πράξεις βίας επαναρχίσουν κατά τη διάρκεια της 
προαναφερθείσας δοκιμαστικής περιόδου, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα είναι ελεύθερη να επανεξετάσει την κατάσταση, ενώ η Υποεπιτροπή θα 
επαναρχίσει τη μελέτη της υπόθεσης (Έγγρ. Α 35.254, σσ. 58 - 60). 

Καλώντας τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν στην πιο πάνω Δήλωση της 1ης Ιουλίου 
1957, η Υποεπιτροπή του ζήτησε επίσης να διαβιβάσει την απάντηση της 
Κυβέρνησης του στις προτάσεις για φιλικό διακανονισμό που περιέχονταν στη 
Δήλωση εκείνη, αν ήταν δυνατόν, εντός του ίδιου χρονικού περιθωρίου των τριών 
εβδομάδων. 

86. Η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις ανωτέρω προτάσεις διαβιβάστηκε με 
επιστολή του Αντιπροσώπου της, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 1957, η οποία είχε ως 
ακολούθως: 

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επιθυμεί για μια ακόμα φορά να χαιρετίσει ειλικρινά τις 
επίμονες προσπάθειες της Υποεπιτροπής, να αποκαταστήσει στο λαό της Κύπρου, 
όσο το δυνατό συντομότερα, την πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών, μέσα από τη διασφάλιση της αναστολής και της επακόλουθης 
κατάργηση των μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που τώρα βρίσκονται σε ισχύ. 

Βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καταθέσει την ουσιαστική της συμφωνία με τις 
σχετικές προτάσεις της Υποεπιτροπής. 

Ωστόσο, θα πρέπει να εκφραστούν οι ακόλουθες επιφυλάξεις: 

1. αναστολή της ισχύος για περίοδο τριών ή έξι μηνών όλων, ή «σχεδόν όλων» των 
έκτακτων μέτρων που τώρα βρίσκονται σε ισχύ στην Κύπρο θα πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να καλύπτει τους Κανονισμούς, οι οποίοι υπήρξαν το αντικείμενο της 
Προσφυγής της 7ης Μαΐου 1956, εκείνους που αναφέρθησαν στην ανταλλαγή 
σημειωμάτων τον Μάιο 1957 και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδρίων της 
2ας και 3ης Ιουλίου 1957, και τέλος το διάταγμα με τίτλο Περί των Ειδικών 
Δικαστηρίων Νόμοι του 1955 μέχρι (Αρ.2) 1956. Θα πρέπει να καλύπτει περαιτέρω 
τους Κανονισμούς Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια & Τάξη, Τροποποίηση 
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Αρ. 9) του 1956, που δημοσιεύθηκαν με τον αριθμό 713 στην κυπριακή Επίσημη 
Εφημερίδα της 28ης Ιουλίου 1956, εξουσιοδοτώντας οποιοδήποτε αστυφύλακα ή 
μέλος των στρατιωτικών, ναυτικών ή αεροπορικών δυνάμεων να «αναλάβει τέτοιου 
είδους δράση ή χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους βία, όπως θα του φαινόταν λογικά 
αναγκαία για να διασφαλίσει συμμόρφωση με τους παρόντες κανονισμούς», και 
ιδιαίτερα για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες από ανακρινόμενα 
πρόσωπα. Η αυστηρότητα αυτών των τελευταίων Κανονισμών κατέστη εμφανής 
στην Ελληνική Κυβέρνηση κατά την εξέταση διαφόρων υποθέσεων 
κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων, που είναι το αντικείμενο νέας Προσφυγής, η 
οποία καταχωρήθηκε σήμερα. Σε σχέση με τους Κανονισμούς που αναφέρονται ως 
οι Περί Ειδικών Δικαστηρίων Νόμοι 1955 μέχρι (Αρ. 2) 1956, θα πρέπει ασφαλώς να 
αναφερθεί ότι, όπως οι Κανονισμοί για φυλάκιση (Οι Περί Προσωποκράτησης Νόμοι 
του 1955), έχουν παραταθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1957. Τότε, θα εκπνεύσουν 
αμφότεροι, εκτός αν παραταθούν για άλλους έξι μήνες από τον Κυβερνήτη (πρβλ. 
Διάταγμα Προσωποκράτησης (Παράταση) του 1957, και Διάταγμα Ειδικών 
Δικαστηρίων (Παράταση) του 1957, αμφότερα ημερομηνίας 11 Απριλίου 1957). 
Φαίνεται να συνάδει με το πνεύμα της πρότασης της Υποεπιτροπής, όπως ο 
Κυβερνήτης αποφύγει να παρατείνει τα δύο αυτά διατάγματα, όταν η ισχύς τους 
εκπνεύσει την 31ης Οκτωβρίου. 

2. Η αναστολή όλων ή μερικών από τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όχι μόνο την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων, αλλά επίσης και την 
αποκατάσταση στις θέσεις τους όλων εκείνων που ήταν διορισμένοι στο δημόσιο και 
έχασαν τη θέση τους, απλώς και μόνο εξαιτίας της φυλάκισης τους. Σε σχέση με 
αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην 
επισυνημμένη αίτηση που καταχωρήθηκε στις 9 Απριλίου 1957 στον Υπουργό των 
Αποικιών από ομάδα κρατουμένων αυτής της κατηγορίας , μια αίτηση για την οποία 
δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ενέργεια. 

Παρομοίως, τα πρόσωπα εκείνα που έχουν απελαθεί με τη βίας θα πρέπει να 
ξαναγίνουν δεκτά στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων οι οποίοι 
σήμερα κρατούνται στις φυλακές του Wormwood Scrubbs ή αλλού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και των οποίων η ποινή επιβαρύνεται από το γεγονός ότι έχουν για 
παρατεταμένη περίοδο στερηθεί τις επισκέψεις των οικογενειών τους. 

3. Τέλος, αν και η Ελληνική Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις που της έχουν γίνει, να επιδιώξει φιλικό διακανονισμό σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 28 (β) της Σύμβασης, αν όλα τα έκτακτα μέτρα καταργηθούν, 
θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένας παρόμοιος διακανονισμός θα μπορούσε να 
ισχύσει μόνο για τη διαδικασία της Προσφυγής της 7ης Μαΐου 1956, η οποία 
βρίσκεται υπό εξέταση ενώπιον της Υποεπιτροπής, εξαιρώντας τη διαδικασία που 
έχει αρχίσει για την Προσφυγή με τη σημερινή ημερομηνία σχετικά με βασανιστήρια. 
Πέραν τούτου, επιθυμούμε όπως τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτή 
διευκρινιστούν πλήρως». (Έγγρ. Α 35.135). 

Στην επιστολή επισυνάφθηκε αντίγραφο έκκλησης προς τον Υπουργό Αποικιών από 
την Επιτροπή Κρατουμένων Κυβερνητικών Υπαλλήλων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 
1957. 

Η απάντηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στις προτάσεις που 
περιέχονταν στην πιο πάνω Δήλωση της Υποεπιτροπής, εμφανίζεται στις 
παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του Μνημονίου, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 1957, το 
κείμενο του οποίου είχε ως ακολούθως: 
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«(...) 2. Η εισήγηση περιείχε τρεις παραγράφους. Το πρώτο μέρος της Παραγράφου 
(1) ανέγραφε τα ακόλουθα: 

«Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αναστείλει για μια 
δοκιμαστική περίοδο, τριών ή έξι μηνών, την εφαρμογή όλων ή σχεδόν όλων των 
μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που τώρα ισχύουν στην Κύπρο και τα οποία εμποδίζουν 
τον πληθυσμό να απολαύσει πλήρως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
προστατεύει η Σύμβαση. 

3. Οι προεκτάσεις της πρότασης αυτής δεν είναι σαφείς στην Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου για το λόγο ότι, ενώ αναφέρεται στα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες που προστατεύονται από τη Σύμβαση, η παράγραφος συνεχίζει 
αναφέροντας ως παράδειγμα την εκτέλεση της θανατικής ποινής, η οποία αφ' εαυτής 
δεν μπορεί από οποιαδήποτε άποψη να είναι αντίθετη προς τη Σύμβαση. Από την 
άλλη, είναι πρόδηλο ότι η πρόταση είναι στενά συνδεδεμένη με το αίτημα της 
Υποεπιτροπής για πληροφόρηση. Αν η εξακολούθηση του δημόσιου κινδύνου που 
απειλεί τη ζωή του έθνους στην Κύπρο απαιτεί την εφαρμογή ή παραμονή σε ισχύ 
σημαντικού μέρους των έκτακτων μέτρων, συνεπάγεται ότι, ως υπεύθυνη 
Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούσε να δεχθεί το 
πρώτο μέρος της εισήγησης της Υποεπιτροπής. Κατά τη γνώμη της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου ο κίνδυνος για τη ζωή του έθνους δεν έχει πάψει να υφίσταται. 
Είναι, συνεπώς, αδύνατο να ανασταλεί η εφαρμογή όλων ή σχεδόν όλων των 
εκτάκτων μέτρων για περίοδο τριών ή έξι μηνών. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί 
να αποδεχθεί την πρώτη παράγραφο της εισήγησης της Υποεπιτροπής. Συνεπώς, 
δεν εγείρεται θέμα εξέτασης της δεύτερης και τρίτης παραγράφου. 

4. Όπως συμβαίνει συνήθως, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο δεν 
άνοιξε και δεν έκλεισε σαν ένα βιβλίο. Εξελίχθηκε, έφθασε στο αποκορύφωμα της 
βίας και - τουλάχιστον προς το παρόν - έχει αρχίσει να εξασθενεί. Μέτρα για το 
χειρισμό του κινδύνου έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της κατάστασης. Όταν ο κίνδυνος βρισκόταν στο απώγειό του, υπήρξε φυσικά 
μέγιστη εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων. Αυτά έχουν βοηθήσει να τεθεί η κατάσταση 
υπό έλεγχο, να προστατευθεί η τεράστια πλειοψηφία του λαού της Κύπρου από τις 
εξάρσεις βίας των τρομοκρατών και να ελευθερωθούν τα πρόσωπα από το φόβο και 
να αποκατασταθεί η πραγματική τους ελευθερία. Ό σ ο το επιτρέπουν οι περιστάσεις, 
οι Κυπριακές αρχές έχουν χαλαρώσει τα έκτακτα μέτρα. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται 
υπό προσεκτική και συνεχή αναθεώρηση, αλλά η προοπτική για το μέλλον δεν έχει 
βελτιωθεί λόγω της εκστρατείας διασυρμού που έχει εξαπολύσει ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος κατά των Κυπριακών αρχών, με τη φανερή υποστήριξη και συμπάθεια της 
Ελληνικής Κυβέρνησης. Όλοι όσοι εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις 
υποθέσεις της Κύπρου έχουν βαρειά ευθύνη όπως ενεργήσουν με τον καλύτερο 
τρόπο για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υποβληθεί ξανά στο αιματοκύλισμα και τις 
βιαιότητες της ΕΟΚΑ. 

5. Παρά την καλή θέληση και τις πολλές παραχωρήσεις από την Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι απαιτήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης έχουν αυξηθεί και 
γίνει ακόμα πιο υπερβολικές. Έχοντας υπόψη τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης 
απέναντι στην κατάσταση στην Κύπρο και απέναντι στο έργο της Υποεπιτροπής, η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να είναι αισιόδοξη για την 
προοπτική φιλικού διακανονισμού» (Έγγρ. 35.489). 

87. Η Υποεπιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω δύο απαντήσεις από τις ενδιαφερόμενες 
Κυβερνήσεις (βλ. παράγραφο 86 πιο πάνω) σε συνεδρίες της που έγιναν στις 28, 29 
και 31 Αυγούστου 1957. 
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Σε δήλωση ημερομηνίας 31 Αυγούστου 1957, η Υποεπιτροπή πληροφόρησε τα Μέρη 
ότι, υπό το φως των αντιδράσεων τους στις προτάσεις που τέθηκαν στις 3 Ιουλίου 
1957, «δεν είχε πρόθεση να συνεχίσει περαιτέρω τις προσπάθειες της για φιλικό 
διακανονισμό» (Έγγρ. Α 35.725). 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε όταν εμφανίστηκε 
ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 4 Σεπτεμβρίου 1957: 

«Πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ παρά μετά λύπης μου να συμφωνήσω ότι ο φιλικός 
διακανονισμός της Προσφυγής Αρ. 176/57 φαίνεται να είναι αδύνατος (βλ. αυτολεξεί 
την έκθεση, Έγγρ. Α 35.844, σ. 1). 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης είχε ήδη δηλώσει στο Σημείωμα του της 
30ης Αυγούστου 1957: 

«2. Η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία στο Σημείωμα της, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 
1957, είχε υποδηλώσει την κατ' αρχήν συμφωνία της στις εισηγήσεις της 
Υποεπιτροπής, δεν μπορεί παρά να εκφράσει τη λύπη της για το ότι αυτές έχουν 
απορριφθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η στάση αυτή φαίνεται να οδηγεί σε 
αποτελμάτωση τις προσπάθειες της Υποεπιτροπής, μη αφήνοντας της άλλη 
δυνατότητα από το να συντάξει την έκθεση της» (Έγγρ. Α 35.718). 
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Μ Ε Ρ Ο Σ II 

Η ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

88. Για να παρασχεθεί βοήθεια στην Επιτροπή Υπουργών ως προς το καθήκον της να 
εξετάσει τα συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι, προς 
όφελος μιας τακτοποιημένης παρουσίασης, το δεύτερο μέρος θα πρέπει να 
υποδιαιρεθεί ως ακολούθως: 

(α) Δήλωση για τα γεγονότα της υπόθεσης, όπως τα διαπίστωσε η Επιτροπή. 

(β) Περίληψη των νομικών επιχειρημάτων που υπέβαλαν οι Αντιπρόσωποι και 
Νομικοί Σύμβουλοι των δύο ενδιαφερομένων Κρατών. 

(γ) Η γνώμη της Επιτροπής κατά πόσο τα ευρήματα φανερώνουν παραβίαση 
από το Ηνωμένο Βασίλειο των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

(δ) Την ατομική ή μειοψηφική γνώμη εκείνων των μελών, τα οποία άσκησαν το 
δικαίωμα που τους δόθηκε από το Άρθρο 31, Παράγραφος 1, τελική πρόταση, 
της Σύμβασης. 

89. Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει πως σε ό,τι αφορά τα σημεία (β) και (γ) δεν 
αισθάνθηκε ότι τη δεσμεύουν οι νομικές θέσεις των Μερών. Έχοντας συσταθεί 
σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Σύμβασης, για να διασφαλίσει την τήρηση των 
υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να περιοριστεί απλώς στα νομικά συμπεράσματα στα οποία τα τελευταία έχουν 
καταλήξει. Καθήκον της είναι να υποβάλει ex officio, όπου χρειάζεται, επιχειρήματα 
τέτοιου είδους που να συντείνουν στη διατύπωση της γνώμης της. 

II. ΤΑ ΕΠΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

90. Στο Μνημόνιο που κατατέθηκε στις 24 Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.657), η Ελληνική 
Κυβέρνηση παραπονέθηκε για τις ακόλουθες πράξεις ότι αντιβαίνουν προς τις 
διατάξεις των Άρθρων 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 και 15 της Σύμβασης: 

(1) Μαστίγωση 

(2) Επιβολή συλλογικής ποινής υπό τη μορφή: 

(α) συλλογικών προστίμων 
(β) κλείσιμο καταστημάτων και κατοικιών 
(γ) κατάχρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
(δ) κατάληψη ή καταστροφή κτιρίων ή καλλιεργειών 

(3) Παράνομες συλλήψεις και κρατήσεις, καθώς και απελάσεις. 

(4) Παραβίαση του δικαιώματος κατοικίας και της ελευθερίας της γνώμης, έκφρασης, 
πληροφόρησης και του συνέρχεσθαι. 

90 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Μνημόνιο, οι παραβιάσεις της Σύμβασης εμπίπτουν σε τρεις 
κατηγορίες: 

(α) Παραβιάσεις μέσω νομοθεσίας, υπό τη μορφή Διαταγμάτων που εκδόθηκαν 
από τον Κυβερνήτη της Κύπρου, δυνάμει των εκτάκτων εξουσιών που του 
παραχωρήθηκαν. 

(β) Παραβιάσεις μέσω διοικητικών πράξεων με διατάγματα του Κυβερνήτη ή 
των Βοηθών του (Διοικητών). 

(γ) Μεγάλος αριθμός παραβιάσεων υπό μορφή κακοποιήσεων, σοβαρών 
βασανιστηρίων, όλων των ειδών τα αδικήματα κατά π ρ ο σ ώ π ω ν ή της 
περιουσίας τους, που υπάρχει ισχυρισμός ότι έχουν διαπραχθεί από 
στρατιωτικούς, αστυνομικούς ή πολίτες, υποτακτικούς της Βρετανικής Διοίκησης 
στην Κύπρο. 

Αλλά, στο ίδιο Μνημόνιο ( σελίδες 4 και 5) η Ελληνική Κυβέρνηση δήλωσε: 

«Με σκοπό να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής και να καταστεί ικανή να 
αναλάβει άμεση και αποτελεσματική δράση, η Ελληνική Κυβέρνηση περιορίζεται 
για το λόγο αυτό να ζητήσει από την Επιτροπή όπως λάβει απόφαση για τα 
νομοθετικά κείμενα και τα γενικά διοικητικά μέτρα που εισήγαγαν οι Βρετανικές 
αρχές στην Κύπρο, την πρακτική εφαρμογή των οποίων δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει η Βρετανική Κυβέρνηση, η οποία έχει επιβεβαιώσει πολλές φορές 
την ύπαρξη τους ενώπιον του Κοινοβουλίου. 

Έτσι, η Ελληνική Κυβέρνηση, παρά τα διάφορα γεγονότα και περιστατικά που 
αναφέρονται στο παρόν Μνημόνιο και τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι σε 
γενικές γραμμές γνωστά, καθώς έχουν δημοσιευθεί από τον Βρετανικό Τύπο στη 
Βρετανία και στην Κύπρο, επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι οι περιπτώσεις αυτές 
αναφέρονται εδώ μόνο για να καταδείξουν την κατάσταση που έχουν επιφέρει 
αυτά τα μέτρα. Η αίτηση της περιορίζεται αυστηρά στο να ζητήσει από την 
Επιτροπή να αποφασίσει επί θέματος αρχής, συγκεκριμένα κατά πόσο τα 
προαναφερθέντα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα συνιστούν παραβιάσεις της 
Σύμβασης και άλλων υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου, που η Βρετανική 
Κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να σέβεται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή». 

91. Το Μνημόνιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 17 
Οκτωβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.235), μετά από μια σύντομη εισαγωγή και ιστορική 
επισκόπηση των γεγονότων, προχωρούσε να παραθέσει τα γεγονότα με την ίδια σειρά. 

Κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης της Προσφυγής, με πρόταση του κ. Rolin 
με την οποία συμφώνησε ο Sir Harry Hilton-Foster (συνεδρία της 14ης Νοεμβρίου 1956, 
Έγγρ. Α 30.768, σ. 12), οι εκπρόσωποι των Μερών ασχολήθηκαν χωριστά με τα 
διάφορα σημεία, ακολουθώντας τη σειρά που είχε υιοθετηθεί στα Μνημόνια. 

92. Τα νομοθετικά μέτρα που έλαβε η Κυπριακή Κυβέρνηση μετά από την 
καταχώρηση της Προσφυγής, έπρεπε επίσης να συμπεριληφθούν στα επίδικα θέματα. 
Τα μέτρα αυτά ήλθαν σε γνώση της Υποεπιτροπής με επιστολή του κ. Καμπαλούρη, 
ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 31.187). 

Στα προαναφερθέντα μέτρα αφιερώνεται ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος αυτού του 
μέρους της έκθεσης (Κεφάλαιο IX). 
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93. Τέλος, θα πρέπει να υποδειχθεί ότι το Άρθρο 15 της Σύμβασης, στο οποίο 
αναφερόταν το τρίτο μέρος της Ελληνικής Προσφυγής, δεν έτυχε χωριστού χειρισμού 
από τα Μέρη, αλλά έγινε επίκληση του πολλές φορές, όποτε ανέκυπτε η ευκαιρία, 
κυρίως κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τις συλλήψεις, προσωποκρατήσεις και 
απελάσεις. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι θα προέκυπτε κάποιο πλεονέκτημα, αν στην έκθεση της άλλαζε 
η σειρά με την οποία παρουσιάζονταν τα γεγονότα και άρχιζε από το Άρθρο 15, το 
οποίο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
να παρεκκλίνει των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Είναι παραδεκτό ότι 
το Άρθρο 2 δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις, εκτός για περιπτώσεις θανάτου που 
προκλήθηκαν από νόμιμες εμπόλεμες ενέργειες, ούτε τα Άρθρα 3, 4 (παράγραφος 1) ή 
7. Η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλείται το Άρθρο 3, τόσο σχετικά με τη μαστίγωση, όσο 
και με τις συλλογικές ποινές. Αλλά καθώς τα θέματα είναι αλληλένδετα και η ισχύς της 
παρέκκλισης μπορεί να επηρεάσει τα περισσότερα από τα θέματα που έχουν 
υποβληθεί στην Επιτροπή για μελέτη, τόσο de facto όσο και de jure, θεωρήθηκε 
προτιμότερο όπως το κεφάλαιο 15 προηγηθεί των κεφαλαίων που ασχολούνται με τα 
συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχει καταγγείλει η Ελληνική Κυβέρνηση. 

Επιπλέον, εφόσον η Επιτροπή είχε εκφράσει με γενικούς όρους τη γνώμη της ως προς 
το ερώτημα, κατά πόσο θα αποφαινόταν για μέτρα που είχαν αποσυρθεί ενόσω η 
υπόθεση βρισκόταν υπό εκδίκαση, θεωρήθηκε λογικό όπως το εν λόγω κεφάλαιο τεθεί 
στην αρχή του παρόντος μέρους της Έκθεσης. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο I - Τ Ο Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Κ Α Τ Α Π Ο Σ Ο Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ Α Ε Π Ρ Ε Π Ε Ν Α 
ΕΚΦΡΑΣΕΙ Γ Ν Ω Μ Η ΓΙΑ Μ Ε Τ Ρ Α Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Ν Α Ν Α Κ Λ Η Θ Ε Ι 

I. Γ Ν Ω Μ Η ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

94. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που η Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης 
εκκρεμούσε ενώπιον της Επιτροπής, ορισμένα από τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα 
τα οποία ήταν το αντικείμενο της Προσφυγής ανακλήθηκαν από τις Βρετανικές Αρχές. 
Αυτή ήταν συγκεκριμένα η περίπτωση αναφορικά με τους Κανονισμούς περί Εκτάκτων 
Εξουσιών Αρ. 731, τον Κανονισμό 75 (2) και Αρ. 732 της 26ης Νοεμβρίου 1955, σχετικά 
με τη σωματική τιμωρία και συλλογική ποινή αντίστοιχα, που ανακλήθηκαν στις 18 
Δεκεμβρίου 1956, και αναφορικά με την κράτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των 
συντρόφων του στις Σεϋχέλλες, η οποία ανακλήθηκε στις 28 Μαρτίου 1957. Η 
ανάκληση αυτών των μέτρων συνέβη σε χρονικά σημεία κατά τα οποία η Υποεπιτροπή 
διερευνούσε με τα Μέρη την πιθανότητα επίτευξης φιλικού διακανονισμού, σύμφωνα με 
τον οποίο η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμφωνούσε να αποδεχθεί 
ορισμένες δεσμεύσεις αναφορικά με τα θέματα που προέκυπταν από τα μέτρα αυτά 
(Βλέπε Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο IV της παρούσης έκθεσης). 

95. Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει αν θα έπρεπε να εκφράσει γνώμη τώρα επί 
του θέματος κατά πόσο τα μέτρα αυτά, όταν βρίσκονταν σε ισχύ, ήταν συμβατά προς 
τις διατάξεις της Σύμβασης. Έχοντας υπόψη ότι η Ελληνική Προσφυγή δεν περιείχε 
αίτημα για ατομικές αποζημιώσεις, αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχει σαφής 
καθοδήγηση στα Άρθρα της Σύμβασης, που καθορίζουν τις λειτουργίες και τα 
καθήκοντα της Επιτροπής. Στο Άρθρο 30 παρατίθεται ότι, αν επιτευχθεί φιλικός 
διακανονισμός μιας υπόθεσης που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής, η Υποεπιτροπή 
συντάσσει έκθεση, η οποία περιορίζεται σε σύντομη παράθεση των γεγονότων και της 
λύσης που επιτεύχθηκε. Φαίνεται να συνεπάγεται ότι η Επιτροπή δεν πρέπει σε αυτή 
την περίπτωση να εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη επί των νομικών ζητημάτων που 
πιθανό να είχαν εγερθεί με την Προσφυγή. Από την άλλη, το Άρθρο 31 προβλέπει ότι 
σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί λύση, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση για τα 
γεγονότα και θα καταθέσει τη γνώμη της «κατά πόσο τα γεγονότα που έχουν 
διαπιστωθεί αποκαλύπτουν παραβίαση από το ενδιαφερόμενο Κράτος, των 
υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη Σύμβαση». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 32, η Επιτροπή Υπουργών θα αποφασίσει, στη βάση της 
παρούσας έκθεσης, κατά πόσο υπήρξε ή όχι παραβίαση της Σύμβασης και σε 
καταφατική περίπτωση θα καθορίσει χρονική περίοδο εντός της οποίας το 
ενδιαφερόμενο Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος θα πρέπει να λάβει τα μέτρα που 
απαιτούνται από την απόφαση της Επιτροπής Υπουργών. 

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν είναι δικαστικό σώμα, το οποίο 
καλείται να αποφανθεί επί μιας νομικής διαμάχης μεταξύ των Μερών. Αν οι λόγοι επί 
των οποίων βασίστηκε ένα παράπονο εκλείψουν, ως αποτέλεσμα της παρέμβασης της 
Επιτροπής - η οποία ενεργεί μέσω μιας Υποεπιτροπής - και το θέμα διευθετηθεί με 
τον τρόπο αυτό, δεν χρειάζεται γνώμη επί των νομικών σημείων. Αν από την άλλη, οι 
λόγοι του παραπόνου δεν εκλείψουν με τον τρόπο αυτό και αν η Επιτροπή Υπουργών 
αποφανθεί ότι υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης, τότε θα ληφθούν μέτρα για να 
διασφαλιστεί ο σεβασμός προς τη Σύμβαση. Φαίνεται να τίθεται έμφαση σε διαδικασίες 
τερματισμού μιας πραγματικής ή νομικής κατάστασης, η οποία μπορεί να αντίκειται στη 
Σύμβαση, παρά σε οποιαδήποτε αόριστη καταδίκη της Κυβέρνησης, η οποία πιθανό να 
βρεθεί ένοχη. 
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96. Η Σύμβαση δεν προβλέπει ρητά π ώ ς θα πρέπει να ενεργήσει η Επιτροπή αν, 
όπως στην παρούσα υπόθεση, μερικοί από τους λόγους του παραπόνου εκλείψουν 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά παραμείνουν άλλοι, χωρίς να έχει επιτευχθεί 
φιλικός διακανονισμός που να καλύπτει όλα τα επίμαχα σημεία. 

Στην απουσία ρητών διατάξεων επί αυτού του σημείου, το ζήτημα πρέπει να 
αποφασισθεί υπό το φως της γενικής αποστολής που αναθέτει η Σύμβαση στην 
Επιτροπή. Καθώς η Επιτροπή δεν έχει συσταθεί ως δικαστικό σώμα, η πρωταρχική 
αποστολή της δεν είναι να εκφράζει γνώμη επί αορίστων νομικών σημείων, τα οποία 
μπορεί να εγείρονται από μια υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον της, αλλά να ασκεί 
μάλλον μια συμφιλιωτική λειτουργία, με σκοπό να διασφαλίζεται η τήρηση της 
Σύμβασης και η μεγίστη απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αυτή 
κατοχυρώνει. Αν μια Κυβέρνηση, κατά της οποίας έχει γίνει παράπονο, τροποποιήσει 
τη θέση της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής και ανακαλέσει 
μέτρα, τα οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση, η συμφιλιωτική 
λειτουργία της Επιτροπής θα έχει επιτελεσθεί κατά τον πιο πιστό τρόπο, αν η Επιτροπή 
σημειώσει επίσημα αυτή την ανάκληση, χωρίς να εκφράσει γνώμη επί των εγειρόμενων 
νομικών σημείων. Μάλιστα, μια έκφραση γνώμης τέτοιου είδους, αν είναι δυσμενής για 
την Κυβέρνηση, δυνατό να ερμηνευθεί ότι εμπεριέχει αόριστη καταδίκη των μέτρων, τα 
οποία η Κυβέρνηση θεώρησε σωστό να μη διατηρήσει, και γενικά δεν θα εξυπηρετούσε 
τη βασική λειτουργία της Επιτροπής, δηλαδή τη διασφάλιση της μέγιστης απόλαυσης 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνει η σύμβαση, αν μια Κυβέρνηση 
βρισκόταν εκτεθειμένη σε μια τέτοιου είδους καταδίκη, έστω και αν είχε λάβει μέτρα για 
να τερματιστούν οι λόγοι του παραπόνου που υποβλήθηκε εναντίον της. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφασίζει με επτά ψήφους υπέρ και τέσσερις 
κατά ότι δεν έχει κληθεί για να εκφράσει γνώμη επί του θέματος, κατά πόσο νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα, τα οποία ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν αναφερθεί στο 
παράπονο της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά είχαν ανακληθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής, αποτελούν παραβίαση της Σύμβασης. 

II. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

97. Τέσσερα μέλη της Επιτροπής, οι κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, SUSTERHENN, PETREN, 
και η κα JANSSEN-PEVTSCHIN, θεώρησαν ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε 
αποφανθεί επί του θέματος, κατά πόσο τα μέτρα για τα οποία είχε υποβληθεί 
παράπονο με την Ελληνική Προσφυγή, αλλά είχαν έκτοτε ανακληθεί και ειδικότερα η 
νομοθεσία αναφορικά με τη σωματική τιμωρία και τη συλλογική ποινή, αποτελούν 
παραβίαση της Σύμβασης. Επί αυτού του σημείου, εξέφρασαν την ακόλουθη γνώμη 
της μειοψηφίας: 

Αν και στο πρώτο στάδιο της παρέμβασης της η Επιτροπή πρέπει να πράξει το παν 
για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού, και δύναται για το σκοπό αυτό να λάβει υπόψη 
υπολογισμούς σκοπιμότητας, αυτό δεν εφαρμόζεται όταν έχει αποδειχθεί αδύνατο να 
επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός μεταξύ των Μερών. Σύμφωνα με τους όρους του 
Άρθρου 31, παράγραφος 1 της Σύμβασης, μόνο στην περίπτωση φιλικού 
διακανονισμού η Επιτροπή θα απαλλασσόταν από την υποχρέωση να αποφανθεί κατά 
πόσο υπήρξε ή όχι παραβίαση της Σύμβασης. 

Στο στάδιο εκείνο της διαδικασίας, ο ρόλος της Επιτροπής είναι πρωταρχικά νομικός 
και τεχνικός, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 31, Παράγραφος 1. 
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Το καθήκον της είναι να εφοδιάσει την ανώτερη αρχή και συγκεκριμένα την Επιτροπή 
Υπουργών, με μια Έκθεση για τα γεγονότα και τη νομική της γνώμη πάνω σε αυτά υπό 
το φως της Σύμβασης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρθρου, μπορεί επίσης 
κατά τη διαβίβαση της Έκθεσης, να προβεί σε προτάσεις όπως θα έκρινε σκόπιμο. 

Σε ό,τι αφορά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, κατά τη διαμόρφωση της 
απόφασης αν υπήρξε ή όχι παραβίαση της Σύμβασης, η Επιτροπή δεν έχει 
εξουσιοδότηση να παραβλέψει μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί, αλλά δεν 
εφαρμόζονται πλέον. 

Θα ήταν διαφορετικό ζήτημα αν ο Αιτητής είχε αποσύρει κάποια από τα παράπονα του. 
Αλλά, ελλείψει μιας τέτοιου είδους απόσυρσης, η Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει 
στον Αιτητή επί των πραγματικών παραπόνων που έχουν γίνει. 

Μια απόφαση της Επιτροπής για τα μέτρα που έχουν ανακληθεί ήταν ακόμα 
περισσότερο επιθυμητή, καθώς η Βρετανική Κυβέρνηση έχει δηλώσει στην 
Υποεπιτροπή ότι δεν ήταν διατεθειμένη να διαβεβαιώσει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα 
επαναφέρονταν. 

98. Οι κ.κ. DOMINEDO και SKARPEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής ότι, αν είχαν συμμετάσχει στη ψηφοφορία κατά την προηγούμενη Σύνοδο, 
θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της μειοψηφίας επί αυτού του σημείου. 

99. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

Ενώ προσυπογράφω πλήρως την πιο πάνω γνώμη, θα προσέθετα τις ακόλουθες 
επιπρόσθετες παρατηρήσεις: 

Αν η αντίθετη άποψη γινόταν αποδεκτή, θα προέκυπτε μια απαράδεκτη κατάσταση. Το 
Αιτών Μέρος, το οποίο δεν έχει αποσύρει, όπως στην παρούσα περίπτωση, το 
παράπονο του σχετικά με μέτρα που έχει προσωρινά ανακαλέσει το Καθ' ον η Αίτησις 
Μέρος χωρίς οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επαναφερθούν, θα ήταν 
υποχρεωμένο να καταθέσει νέα Προσφυγή που να περιέχει τα ίδια παράπονα με εκείνα 
που στρέφονταν κατά των εν λόγω μέτρων. Έτσι θα έθετε και πάλι σε κίνηση, ab initio, 
τον αργό και περίπλοκο μηχανισμό της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής -
αποδυναμώνοντας σε άπειρο βαθμό με τον τρόπο αυτό, για να πούμε το ελάχιστο, την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Σύμβαση. 

Συνεπώς, η ανάκληση των μέτρων για τα οποία είχε υποβληθεί παράπονο και η οποία 
ανάκληση, θα τονίζαμε, δεν είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο τελική, λόγω της μη ύπαρξης 
κατάλληλης δέσμευσης από την Καθ' ης η Αίτησις Κυβέρνηση, δεν προσφέρει 
ικανοποίηση στο Αιτών Μέρος παρά σε πολύ μικρό βαθμό και σε καμιά περίπτωση δεν 
παρέχει ικανοποίηση στα θύματα των εν λόγω μέτρων. 

Ας λάβουμε υπόψη όχι απλώς τα συμφέροντα της Αιτήτριας Κυβέρνησης - η οποία 
παρεμπιπτόντως δεν είναι παρά ο εκπρόσωπος των επηρεαζόμενων προσώπων -
αλλά και εκείνα των ίδιων των θυμάτων. Είναι τα δικά τους συμφέροντα τα οποία η 
Σύμβαση προτίθεται να προστατεύσει. Η φυσική αντίδραση είναι να απορριφθεί ένα 
επιχείρημα, το οποίο προσπερνά άτσαλα αυτά τα ατομικά δικαιώματα και συμφέροντα, 
καταστρατηγώντας έτσι τον απώτερο σκοπό της Σύμβασης. Ακόμα περισσότερο, τα 
θύματα δικαιολογούνται, τόσο ηθικά όσο και ουσιαστικά, να αναμένουν μια ετυμηγορία 
από την Επιτροπή για μέτρα τα οποία, αν και αποσύρθηκαν προσωρινά, είχαν στην 
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πραγματικότητα εφαρμοστεί για συγκεκριμένη περίοδο. Διότι αν η Επιτροπή δεν 
εκδώσει μια τέτοιου είδους ετυμηγορία, τα θύματα θα στερηθούν τη διπλή ικανοποίηση, 
πρώτα να δουν να καταδικάζεται η Κυβέρνηση που εφάρμοσε τα μέτρα και δεύτερο, να 
εξασφαλίσουν πιθανές αποζημιώσεις ως αποτέλεσμα των εισηγήσεων της Επιτροπής 
(Άρθρο 31, παράγραφος 3) ή της Επιτροπής Υπουργών (Άρθρο 32). 

Η υιοθέτηση του επιχειρήματος που εμείς θεωρούμε απαράδεκτο, θα σήμαινε ότι η 
γενικά αναγνωρισμένη λειτουργία της Επιτροπής και ο σκοπός της Σύμβασης έχουν 
παραγνωρισθεί. Περαιτέρω, το γράμμα της Σύμβασης θα χλευαζόταν επίσης, καθώς 
σύμφωνα με το Άρθρο 31: «η Επιτροπή συντάσσει Έκθεση...και καταθέτει τη γνώμη 
της, κατά πόσο τα πραγματικά γεγονότα που εξακρίβωσε συνιστούν παραβίαση... των 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση». Στην παρούσα υπόθεση, η εφαρμογή των 
εν λόγω μέτρων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου είναι αναμφισβήτητα «ένα 
γεγονός που εξακριβώθηκε» σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου, καθιστώντας 
επιβεβλημένο για την Επιτροπή να καταθέσει τη γνώμη της κατά πόσο υπήρξε 
παραβίαση της Σύμβασης. 

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου των μέτρων, τα οποία στη 
συνέχεια αποσύρθηκαν εκούσια και προσωρινά, η κατάσταση θα ήταν αρκετά 
διαφορετική αν ενώπιον μας είχαμε μια «λύση» σύμφωνα με τον ορισμό της Σύμβασης, 
(«επιτευχθείσα λύση», Άρθρα 30 και 31), δηλαδή μια λύση που να είναι αποδεκτή από 
τα Μέρη ως το αποτέλεσμα φιλικού διακανονισμού. Αλλά, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν 
έχει αποσύρει τα παράπονα της κατά των μέτρων που εφαρμόσθηκαν και 
ανακλήθηκαν, ούτε η Βρετανική Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την άποψη της ως προς 
τη νομιμότητα των μέτρων που έχουν ανακληθεί σε σχέση με τη Σύμβαση. Άρα και οι 
δύο ισχυρισμοί ακόμα εκκρεμούν. 

Πέραν και υπεράνω της ικανοποίησης της Αιτήτριας Κυβέρνησης και των θυμάτων, 
παραμένει η ικανοποίηση της ίδιας της Επιτροπής. Αυτό είναι αδύνατο αν υιοθετηθεί το 
αντίθετο επιχείρημα. Η Μεγάλη Βρετανία αρνείται ότι η ανάκληση των μέτρων οφείλεται 
στην παρέμβαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν θεωρεί εαυτή ως εξουσιοδοτημένη 
να δηλώσει ότι η ανάκληση των μέτρων ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών της για 
συμφιλίωση. Άρα η ανάκληση των μέτρων έγινε για άλλους λόγους, λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητας βασισμένους σε παράγοντες που εκτίμησε ελεύθερα η Βρετανική 
Κυβέρνηση. Έπεται ότι η Επιτροπή παρεμποδίζεται από το να διαδραματίσει τον ορθό 
της ρόλο με δύο τρόπους: απέχοντας από το να δηλώσει τη γνώμη της και στερούμενη 
ταυτόχρονα της αναγνώρισης της επιτυχίας για την επίτευξη ενός φιλικού 
διακανονισμού. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο II - Α Ρ Θ Ρ Ο 15 ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

Μέρος I : Γενικές Παρατηρήσεις 

I. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 

100. Το Άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγράφει 
τα ακόλουθα: 

«(1) Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του 
έθνους, έκαστο Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να λάβει μέτρα, τα οποία 
παρεκκλίνουν των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, στην 
έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης και υπό τον όρο ότι 
τέτοιου είδους μέτρα δεν βρίσκονται σε αντίθεση προς τις άλλες υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

(2) Η προηγούμενη διάταξη δεν επιτρέπει παρέκκλιση από το Άρθρο 2, εκτός σε 
σχέση με θανάτους που είναι το αποτέλεσμα νόμιμων πράξεων πολέμου, ή από τα 
Άρθρα 3, 4 (παράγραφος 1) και 7. 

(3) Οποιοδήποτε Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο ασκεί αυτό το δικαίωμα 
παρέκκλισης, θα τηρεί πλήρως ενήμερο το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και τους λόγους για τους οποίους αυτά 
λήφθηκαν. Θα πληροφορεί επίσης το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης όταν τέτοιου είδους μέτρα θα έχουν παύσει να ισχύουν και οι διατάξεις της 
Σύμβασης θα βρίσκονται και πάλι σε πλήρη ισχύ». 

101. Τα προβλήματα που εγείρονταν από το Άρθρο 15, και για τα οποία η Επιτροπή 
έπρεπε να εκφράσει γνώμη, ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα. Πραγματικά και νομικά 
ζητήματα έπρεπε να εξεταστούν με τη σειρά και η δυσκολία να εξεταστούν εντάθηκε 
από το γεγονός ότι τα Μέρη δεν ασχολήθηκαν ξεχωριστά στα μνημόνια και τις 
αγορεύσεις τους με το Άρθρο 15 - όπως συνέβαινε στην Προσφυγή - αλλά το έθιξαν 
όταν συζητούσαν τη νομιμότητα ορισμένων έκτακτων μέτρων, όπως τα συλλογικά 
πρόστιμα, τις συλλήψεις, τις προσωποκρατήσεις και τις απελάσεις, κ.λ.π. 

Αλλά προτού αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα, καλό θα ήταν να δίναμε ένα 
χρονολογικό κατάλογο της νομοθεσίας που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε στην Κύπρο, 
και των ειδοποιήσεων που δόθηκαν από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 
σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης. 

II. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 

102. (α) Στις 5 Μαΐου 1955 Η Κυπριακή Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 3821 δημοσίευσε με 
τον τίτλο «Ο Περί Απαγόρευσης Κυκλοφορίας Νόμος του 1955 (Αρ. 17)», ένα νόμο 
που προβλέπει για την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προς το συμφέρον της 
δημόσιας ασφάλειας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. [Το κείμενο υπάρχει στο 
Παράρτημα Β της παρούσας έκθεσης, σ. 1. Αναπαράγεται στην αρχή του κεφαλαίου V 
πιο κάτω (η απαγόρευση κυκλοφορίας)]. 

Το άρθρο 2 του προαναφερθέντος νόμου τροποποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1955, 
ώστε να εξουσιοδοτήσει τον Κυβερνήτη να εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών του 
σχετικά με την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις [«Ο περί Απαγόρευσης Κυκλοφορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1955 
(Αρ. 47)», Παράρτημα Β, σ. 1]. 
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(β) Στις 15 Ιουλίου 1955 η Κυπριακή Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 3839 δημοσίευσε 
με τον τίτλο «Ο Περί Προσωποκράτησης Νόμος του 1955 (Αρ. 26)», ένα νόμο 
που προβλέπει για την κράτηση προσώπων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο 
νόμος θα ετίθετο σε ισχύ τις 16 Ιουλίου 1955 και θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου 1955, νοουμένου ότι ο Κυβερνήτης θα μπορούσε με Διάταγμα που θα 
δημοσιευόταν στην Επίσημη Εφημερίδα, να συνεχίσει τη λειτουργία του για 
οποιαδήποτε περαιτέρω περίοδο ή περιόδους έξι μηνών [(Παράρτημα Β. σ. 2 -
4). Το κείμενο αναπαράγεται στην αρχή του κεφαλαίου VI, Β, πιο κάτω 
(Κράτηση]. 

Στις 26 Οκτωβρίου 1956 εισήχθη νομοθεσία για τροποποίηση του Άρθρου 2, 
παράγραφος 4, του προαναφερθέντος νόμου (Περί Προσωποκράτησης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1955 (Αρ. 53), (Παράρτημα Β, σ. 2). 

(γ) Στις 7 Οκτωβρίου 1955, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης παρουσίασε την ακόλουθη 
Ρηματική Διακοίνωση στο Γενικό Γραμματέα: 

«Υφίσταται δημόσιος κίνδυνος εντός της έννοιας του Άρθρου 15 (1) της 
Σύμβασης, στην ακόλουθη επικράτεια, για τις διεθνείς σχέσεις της οποίας είναι 
υπεύθυνη η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου: 

Κύπρος - ορισμένες έκτακτες εξουσίες έχουν τεθεί σε λειτουργία στην Αποικία 
της Κύπρου στις 16 Ιουλίου 1955, λόγω της διάπραξης βίαιων ενεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και δολιοφθορών και με σκοπό να 
παρεμποδιστούν οι απόπειρες για ανατροπή της νόμιμα συντεταγμένης 
Κυβέρνησης. 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει την τιμή να δηλώσει ότι, 
δυνάμει της νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί για παραχώρηση σε αυτή εξουσιών 
με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση δημόσιου κινδύνου, η Κυβέρνηση της 
αποικίας της Κύπρου έχει λάβει και στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις 
ανάγκες της κατάστασης, έχει ασκήσει ή ασκεί εξουσίες για την κράτηση 
προσώπων, οι οποίες από ορισμένες απόψεις συνιστούν παρέκκλιση από τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει το Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ωστόσο, ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει την τιμή να προσθέσει ότι, 
επιτρέπεται σε όλα τα πρόσωπα που τώρα βρίσκονται υπό κράτηση να τύχουν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών, αναθεώρησης των 
υποθέσεων τους από Επιτροπή της οποίας προεδρεύει καταρτισμένος 
δικαστής». 

(δ) Με την Προκήρυξη του Αρ. 730 της 26ης Νοεμβρίου 1956, ο Σερ Τζον 
Χάρντιγκ, Κυβερνήτης της Κύπρου, ασκώντας τις έκτακτες εξουσίες που του 
παραχωρήθηκαν με Διάταγμα εν Συμβουλίω της 9ης Μαρτίου 1939 με τίτλο 
«Διατάγματα εν Συμβουλίω περί Εκτάκτων Εξουσιών του 1939», όπως 
τροποποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1952 από το «Διάταγμα εν Συμβουλίω περί 
Εκτάκτων Εξουσιών (Τροποποίηση) του 1952», εξάγγειλε: 

- Ότι υφίστατο κατάσταση δημόσιου κινδύνου στην αποικία. 

- Ότι οι διατάξεις του βασικού διατάγματος θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ στην 
Αποικία κατά και από την ημερομηνία της Προκήρυξης (26 Νοεμβρίου 1955). 
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(Για τα κείμενα των Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, βλ. σελίδα I και για την 
Προκήρυξη, σ. VII του Παραρτήματος Β). 

(ε) Κατά την ίδια ημέρα (26 Νοεμβρίου 1955) ο Κυβερνήτης έδωσε συνέχεια στην 
προαναφερθείσα Προκήρυξη θεσπίζοντας τους «Κανονισμούς Εκτάκτων 
Εξουσιών (Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια) του 1955, Αρ. 731», δυνάμει των νέων 
εξουσιών του (Παράρτημα Β, σσ. 5-91). 

Ένας περαιτέρω Κανονισμός (Αρ. 732) αναφορικά με συλλογικές ποινές, 
θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955 {«Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών 
(Συλλογικές Ποινές) του 1955 (Αρ. 732)»} και τροποποιήθηκε την 21η Δεκεμβρίου 
1955, με τον Κανονισμό Αρ. 819. [Για το κείμενο, βλ. κεφάλαιο IV πιο κάτω 
(Συλλογικές Ποινές) και Παράρτημα Β, σ. 92 - 97]. 

(στ) Στις 12 Μαρτίου 1956, στον Αριθμό 16 της «Επίσημης Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης των Σεϋχέλλων» δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος Αρ. 1 του 1956, η οποία 
θεσπίστηκε από τον Κυβερνήτη της Αποικίας των Σεϋχέλλων με τη συμβουλή και 
τη συγκατάθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αποικίας και προέβλεπε για 
την κράτηση π ρ ο σ ώ π ω ν που είχαν απελαθεί ή μεταφερθεί ή σταλεί στην Αποικία 
από την Κύπρο [Παράρτημα Β, σσ. 98 - 101. Το κείμενο αναπαράγεται πιο κάτω 
στο Κεφάλαιο VI, Γ (Απέλαση)]. 

Δυνάμει των εξουσιών που του παραχωρήθηκαν με την πιο πάνω εγκύκλιο, ο 
Κυβερνήτης αποφάσισε στις 14 Μαρτίου 1956, με την έγκριση του Υπουργού 
των Εξωτερικών, να διατάξει «την κράτηση του Μιχαήλ Κυκκώτη, Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου III, για όσο διάστημα ήθελε η Αυτής Μεγαλειότητα, στη νήσο Μαχέ 
των Σεϋχέλλων» (Παράρτημα Β, σ. 98). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απελάθηκε από τη νήσο 
Κύπρο στις 9 Μαρτίου 1956, σύμφωνα με Άρθρο των «Κανονισμών Έκτακτης 
Ανάγκης Αρ. 731» της 26ης Νοεμβρίου 1955. 

(ζ) Στις 13 Απριλίου 1956, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης παρέδωσε στο Γενικό Γραμματέα την ακόλουθη 
Ρηματική Διακοίνωση: 

«Υφίσταται δημόσιος κίνδυνος εντός της έννοιας του Άρθρου 15 της Σύμβασης, 
στην ακόλουθη επικράτεια, για τις διεθνείς σχέσεις της οποίας είναι υπεύθυνη η 
Κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Κύπρος - Ορισμένες περαιτέρω έκτακτες εξουσίες τέθηκαν σε λειτουργία στην 
Αποικία της Κύπρου, στις 26 Νοεμβρίου 1955, λόγω της διάπραξης βίαιων 
ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και δολιοφθορών και με σκοπό 
να παρεμποδιστούν οι προσπάθειες ανατροπής της νόμιμα συντεταγμένης 
Κυβέρνησης. 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει την τιμή να 
δηλώσει ότι, σύμφωνα με νομοθεσία που θεσπίστηκε για παραχώρηση σε αυτή 
εξουσιών με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση δημόσιου κινδύνου, η Κυβέρνηση 
της Αποικίας της Κύπρου έχει ασκήσει εξουσίες για την απέλαση προσώπων από 
την Αποικία της Κύπρου προς την Αποικία των Σεϋχέλλων, ενώ η Κυβέρνηση της 
Αποικίας των Σεϋχέλλων έχει ασκήσει και, στην έκταση που αυστηρά απαιτείται 
από τις ανάγκες της κατάστασης, ασκεί εξουσίες για την κράτηση τέτοιου είδους 
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προσώπων, οι οποίες συνιστούν παρέκκλιση από ορισμένες απόψεις, από τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει το Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών». 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 

103. Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 15 παρατίθενται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να λάβουν μέτρα, τα οποία παρεκκλίνουν από τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Μέτρα που παρεκκλίνουν από τη Σύμβαση μπορούν να αποφασιστούν: 

(α) σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του 
έθνους. 

(β) στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης. 

(γ) τα μέτρα που θα ληφθούν δεν πρέπει να είναι αντίθετα προς άλλες 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Η Παράγραφος 2 του Άρθρου 15 από την άλλη, απαγορεύει οποιαδήποτε 
παρέκκλιση: 

(α) από το Άρθρο 2 (το δικαίωμα εκάστου προσώπου στη ζωή προστατεύεται 
από το νόμο), εκτός από θανάτους που είναι το αποτέλεσμα νόμιμων πράξεων 
πολέμου. 

(β) από το Άρθρο 3 (ουδείς επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή) 

(γ) από το Άρθρο 4, παράγραφος 1 (ουδείς επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 
δουλεία ή καταναγκαστική εργασία) 

(δ) από το Άρθρο 7 (εγγύηση ότι η ποινική νομοθεσία δεν θα επιβάλλεται 
αναδρομικά). 

Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τα 
προαναφερόμενα Άρθρα, που παρατίθενται στο Άρθρο 15, παράγραφος 2, 
ακόμα και σε καιρό πολέμου ή άλλη κατάσταση δημόσιου κινδύνου που απειλεί 
τη ζωή του έθνους. 

Η Παράγραφος 3 του Άρθρου 15 προβλέπει ότι οποιοδήποτε Μέρος ασκήσει το 
δικαίωμα αυτό της παρέκκλισης, «θα τηρεί πλήρως ενήμερο το Γενικό Γραμματέα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και τους λόγους 
για τους οποίους λήφθηκαν». Παρομοίως, το Μέρος αυτό θα πληροφορεί το 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν τέτοιου είδους μέτρα θα 
έχουν πάψει να ισχύουν και οι διατάξεις της Σύμβασης θα βρίσκονται και πάλι σε 
πλήρη ισχύ. 

IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 

104. Το πρώτο θέμα που εξέτασε η Επιτροπή ήταν κατά πόσο, κατά τον χρόνο 
εισαγωγής των έκτακτων μέτρων, υπήρχε στην Κύπρο «κατάσταση δημόσιου κινδύνου 
που απειλούσε την ζωή του έθνους». Αλλά για να δοθεί απάντηση, έπρεπε πρώτα να 
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καθορισθεί η έννοια και η έκταση της λέξης «έθνος». Έπειτα για να εκτιμηθεί η έκταση 
της «κατάστασης δημόσιου κινδύνου» και να διαπιστωθεί αν και πότε «απειλούσε τη 
ζωή του έθνους», έπρεπε επίσης να καθορισθεί μέχρι ποιου σημείου η Επιτροπή είχε 
το δικαίωμα να ασκήσει εξουσίες ελέγχου επί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο 
ασκούσε το δικαίωμα παρέκκλισης σύμφωνα με το Άρθρο 15. Και αν αναγνωριζόταν 
ότι υπήρχε τέτοιου είδους κίνδυνος όταν η παρέκκλιση έλαβε χώρα, θα μπορούσε η 
Επιτροπή να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονικής 
περιόδου της παρέκκλισης και να δηλώσει, για παράδειγμα, ότι ο δημόσιος κίνδυνος 
είχε πάψει να υφίσταται ή είχε μειωθεί τόσο πολύ ώστε η παρέκκλιση να μη 
δικαιολογείται πλέον; 

Το δεύτερο ζήτημα επί του οποίου έπρεπε να αποφανθεί η Επιτροπή ήταν κατά πόσο 
τα μέτρα παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις του Μέρους σύμφωνα με τη Σύμβαση 
«απαιτούνταν αυστηρά από τις ανάγκες της κατάστασης». Ποιά εξουσία είχε η 
Επιτροπή για να εκτιμήσει την έκταση της παρέκκλισης υπό το φως αυτών των 
αναγκών; 

Η Επιτροπή έπρεπε επίσης να καθορίσει κατά πόσο τα σχετικά μέτρα ήταν ή όχι 
«συμβατά με άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Υπήρχαν τέτοιου 
είδους υποχρεώσεις στην παρούσα περίπτωση που επηρέαζαν την άσκηση του 
δικαιώματος παρέκκλισης του Ηνωμένου Βασιλείου; 

Τέλος, έπρεπε να καθοριστεί κατά πόσο οι δύο Διακοινώσεις που αποστάληκαν στο 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Οκτωβρίου 1955 και στις 13 
Απριλίου 1956, συμμορφώνονταν προς τους όρους του Άρθρου 15, παράγραφος 3. 
Πόσο σύντομα μετά τη θέσπιση νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να 
ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας; Αν υπήρχε καθυστέρηση στην ενημέρωση του, τι 
επιπτώσεις θα είχε αυτό στο κύρος της παρέκκλισης; Ήταν η ειδοποίηση μια απλή 
τυπικότητα ή ένας όρος που επηρέαζε το Άρθρο 15 της Σύμβασης; Ήταν απαραίτητο 
να δοθεί ακριβής κατάλογος των Άρθρων από τα οποία παρέκκλιναν τα μέτρα και 
ποιες θα έπρεπε να είναι οι επιπτώσεις μιας παράλειψης; 

105. Τα ζητήματα αυτά θα τύχουν χειρισμού με τη σειρά στο παρόν κεφάλαιο, το 
οποίο αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο Άρθρο 15 της Σύμβασης. Ένας απολογισμός των 
αντίστοιχων επιχειρημάτων των Μερών δίνεται κάτω από κάθε επικεφαλίδα, μαζί με 
την εξακρίβωση των γεγονότων, τη γνώμη της Επιτροπής και τη διαφωνούσα γνώμη 
της μειοψηφίας. 

Μέρος II: Ο Δημόσιος Κίνδυνος που Απειλεί τη Ζωή του Έθνους 

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

106. Στην Αίτηση της, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε ότι: «οι βασικές προϋποθέσεις 
για την ύπαρξη δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους δεν εκπληρώθηκαν 
σε αυτή την υπόθεση, αφού η ένταση στις σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού της Κύπρου 
και τον τοπικών αρχών δεν είχε γίνει αρκετά οξεία, ώστε να δικαιολογεί εξαιρετικά 
μέτρα. Μερικές διαδηλώσεις και η πυροδότηση μερικών επιτόπια κατασκευασμένων 
και ακίνδυνων βομβών, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως απειλή για τη ζωή του έθνους» 
(Έγγρ. Α 27.558, σ. 14). 

Στο Μνημόνιο της, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε 
ότι ο Περί Προσωποκράτησης Νόμος θεσπίστηκε στις 15 Ιουλίου 1955, ενώ «ο πρώτος 
Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1955» (Έγγρ. Α 28.657, σ. 34). 
Προς απόδειξη τούτου, η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε ένα άρθρο της εφημερίδας 
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«Cyprus Mail», που δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955 με τον τίτλο «Ο πρώτος 
Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε από Τρομοκράτες» (Ελληνικό Μνημόνιο, Παράρτημα 
81 -Έγγρ. Α 28.780). 

107. Το Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου της 17ης Οκτωβρίου 1956 
απέκρουε την ιστορική εκδοχή των γεγονότων που έδωσε η Ελληνική Προσφυγή και 
σκιαγραφούσε τις συνθήκες και τους λόγους, για τους οποίους κατέστη αναγκαία η 
εισαγωγή της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης (Έγγρ. 1 30.235), παράγραφοι 5 μέχρι 23). 

Ως απόδειξη της ύπαρξης δημόσιου κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους, το 
Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο ανέφερε μεταξύ άλλων γεγονότων, τα ακόλουθα: 

(α) Νοέμβριος 1954, άφιξη στην Κύπρο του τρομοκράτη ηγέτη Γρίβα, για να 
αναλάβει τη διοίκηση των επιχειρήσεων (ο.π., παρ. 16), 

(β) 18 Δεκεμβρίου 1954, ταραχές στη Λεμεσό (ο.π.,. παρ. 14 και Παράρτημα II), 

(γ) Ιανουάριος 1955, σύλληψη του καϊκιού «Άγιος Γεώργιος», φορτωμένου με 
όπλα και πυρομαχικά (ο.π., παρ. 15, σ. 6), 

(δ) Μια σειρά από σοβαρά εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ της 1ης Απριλίου 
1955 και της 15ης Ιουλίου 1955, όταν θεσπίστηκε ο Περί Προσωποκράτησης 
Νόμος Αρ. 26 που αναφέρεται στην παρ. 6 πιο πάνω (ο.π., παρ. 17), 

(ε) Ένας κατάλογος από δολοφονίες και από απόπειρες δολοφονίας στρατιωτών 
και αστυνομικών μεταξύ 30 Ιουνίου και 26 Νοεμβρίου 1955, όταν θεσπίστηκαν οι 
«Κανονισμοί Έκτακτων Εξουσιών Αρ. 731» που αναφέρονται στην παρ. 6 πιο 
πάνω (ο.π., παρ. 19), 

(στ) σειρά εγκλημάτων που ήταν σχεδιασμένα ώστε να προκαλέσουν τον τρόμο 
ανάμεσα στον πληθυσμό, διαπράχθηκαν μεταξύ 28 Νοεμβρίου 1955 και 26 
Ιουλίου 1956 (ο.π.. παρ. 32, σ. 10 μέχρι 13). Η Βρετανική Κυβέρνηση 
παρουσιάζει αριθμό εγγράφων προς υποστήριξη αυτών των γεγονότων, τα οποία 
βρίσκονται στα Παραρτήματα I μέχρι XIX). 

Σύμφωνα με τη Βρετανική Κυβέρνηση, 

«Η συχνότητα με την οποία τα εγκλήματα ... διαπράττονταν ήταν τέτοιου είδους, 
ώστε η προστασία του κοινού δεν μπορούσε πια να αφεθεί εξ ολοκλήρου στις 
συνήθεις νομικές διαδικασίες και η θέσπιση ενός παρόμοιου έκτακτου μέτρου, 
όπως ο περί Προσωποκράτησης Νόμος δικαιολογείτο πλήρως από την 
υπερισχύουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια της κοινότητας και η 
επαναφορά και διατήρηση της δημόσιας τάξης» (ο.π., παρ. 18). 

Περαιτέρω υποστηρίχθηκε ότι: 

«κατά τους τελευταίους δεκαοχτώ μήνες ο λαός της Κύπρου βρίσκεται 
αντιμέτωπος με ένα ανατρεπτικό και βίαιο κίνημα αποκρουστικής φύσης, που 
επιδιώκει να ανατρέψει την Κυβέρνηση με τη βία» (ο.π., παρ. 23). Προτού 
σκοτωθεί ο πρώτος Βρετανός στρατιώτης, υπήρξαν απειλές για ζημιά σε 
περιουσία και για δολοφονίες, πράγμα που φανέρωνε ότι μια κατάσταση 
δημόσιου κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους υφίστατο ήδη στην Κύπρο 
από τον Ιούλιο του 1955 (ο.π., παρ. 83), ένας κίνδυνος που επιδεινωνόταν από 
μια τρομοκρατική οργάνωση γνωστή ως ΕΟΚΑ. Το σώμα αυτό, σύμφωνα με τη 
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Βρετανική Κυβέρνηση, υποστηριζόταν ηθικά και υλικά έξωθεν και σκοπός του 
ήταν να εφαρμόζει και να υποθάλπει την ανατρεπτική δράση (παρ. 84). 

II. ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 14Η ΩΣ ΤΗ 18Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

108. Κατά την ακρόαση της Προσφυγής, ο κ. Rolin, Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, εξέφρασε κατάπληξη για το γεγονός ότι η Βρετανική Κυβέρνηση 
επικαλέστηκε δημόσιο κίνδυνο που απειλούσε τη ζωή του έθνους. Αναφέρθηκε στην 
ετήσια έκθεση της Κυπριακής διοίκησης, η οποία, αν και εξέφραζε θλίψη για την 
ανώμαλη κατάσταση και τις ταραχές στην Κύπρο κατά το 1955, έδειχνε ότι η 
παραγωγή, το εμπόριο και η είσπραξη των φόρων παρουσίαζαν άνοδο (Έγγρ. Α 
30.768, Έκθεση, σ. 134). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης χαρακτήρισε ως «αντιτρομοκρατία», 
αυτό που η Βρετανική Κυβέρνηση αποκαλούσε «τρομοκρατία» και ρώτησε: «ποιος 
άρχισε τι και σε ποια κλίμακα;» (Έγγρ. Α 30.768, Έκθεση, σ. 8). Παραθέτοντας ένα 
άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Manchester Guardian" και ένα άλλο που 
έγραψε ο Salvador de Madariaga, το οποίο περιλάμβανε τα λόγια «δεν θα π ω ότι οι 
Κύπριοι βρίσκονται στην ίδια θέση όπως η Αντίσταση (κατά τη διάρκεια του Πολέμου), 
αλλά είναι παρόμοια», ο κ. Rolin επιχείρησε να εντοπίσει τη σχέση μεταξύ βίας και 
αντιτρομοκρατίας (ο.π., σσ. 9 και 10). 

Επιχειρηματολογώντας περαιτέρω επί του θέματος της σωματικής τιμωρίας, ο κ. Rolin 
αναφέρθηκε στις Συνθήκες της Γενεύης, που σχετίζονται με τη μεταχείριση Αιχμαλώτων 
Πολέμου και με την Προστασία Αμάχων σε καιρό Πολέμου και διακήρυξε ότι στη νήσο 
Κύπρο υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ένοπλη σύγκρουση (ο.π., σ. 29 - 30 και 
46). Παρομοίως, όταν επιχειρηματολογούσε για το θέμα της συλλογικής ποινής, 
αναφέρθηκε σε μια απόφαση που λήφθηκε στις δίκες της Νυρεμβέργης αναφορικά με 
το Διάταγμα Μπαρμπαρόσα26 και δήλωσε: 

«Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Συλλογικής Ποινής, τιμωρούνται άνθρωποι οι οποίοι 
δεν εμπλέκονται απευθείας στις επιθέσεις κατά των Βρετανικών αστυνομικών 
δυνάμεων» (Έκθεση σ. 87 - 88). 

Άλλος Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, περιγράφοντας την πολιτική 
κατάσταση στη νήσο Κύπρο μετά την αποτυχημένη Ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα 
Έθνη, δήλωσε: 

«Αυτή ήταν η αρχή της Κυπριακής επανάστασης που αποσκοπούσε στο να 
εξασφαλίσουν την αναγνώριση της αρχής της αυτοδιάθεσης, την οποία τους είχαν 
αρνηθεί» (Έκθεση σ. 170). 

109. Ο Αντιεισαγγελέας Sir Harry Hilton-Foster, απαντώντας στην επίκληση από τον κ. 
Rolin του Άρθρου 3 των Συνθηκών του 1949, αρνήθηκε ότι υπήρχε ένοπλη σύγκρουση 
με τα ακόλουθα λόγια: 

«Κανείς δεν μεταφέρει οπλισμό φανερά. Αναμφίβολα υπάρχουν πολλές δολοφονίες 
που διαπράττονται μεμονωμένα με πυροβόλα όπλα. Κανένας δεν φοράει στολή ή 
περιβραχιόνιο. Όχι, το πιο κοντινό προς μια κανονική μάχη είναι μια ενέδρα εναντίον 
δύο ή τριών οχημάτων» (Έκθεση σ. 63). 

Η Γερμανική διαταγή για τις επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας (ΣτΕ). 

103 



Ωστόσο, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου επέστησε 
την προσοχή της Υποεπιτροπής σε αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Γρίβα, που 
εμφανίζονται στο Παράρτημα 3 του Βρετανικού Απαντητικού Μνημονίου. Το 
ημερολόγιο αυτό, υποστήριξε, φανέρωνε ότι, προτού ληφθούν τα έκτακτα μέτρα , η 
Οργάνωση Ε Ο Κ Α βρισκόταν στη διαδικασία συγκρότησης της και προετοιμαζόταν για 
τρομοκρατία. Εκτεταμένα αποσπάσματα του ημερολογίου δόθηκαν στην ακροαματική 
διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956 (ο.π., σ. 160 - 167). 

110. Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης εξέφρασε έκπληξη για τη μεγάλη 
σημασία που δόθηκε στη φερόμενη ανακάλυψη του ημερολογίου του Γρίβα, η 
αυθεντικότητα του οποίου είχε αμφισβητηθεί. Διαμαρτυρήθηκε για τους υπαινιγμούς και 
τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και επικαλέστηκε 
τη μαρτυρία του κ. Noel Baker, ο οποίος στις 19 Ιουλίου 1956 είχε δηλώσει στη Βουλή 
των Κοινοτήτων: «...δεν υπάρχει πιο μετριοπαθές στοιχείο από τον ίδιο τον 
Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου...». Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
υποστήριξε ότι μόνο το Κυπριακό στοιχείο, ένα στοιχείο ακραιφνώς Ελληνικό, 
κινδύνευε στην Κύπρο, επειδή, υπό το μανδύα των μέτρων έκτακτης ανάγκης, η 
Βρετανική Κυβέρνηση αποεθνικοποιούσε συστηματικά το νησί (ο.π., σ. 173 - 176). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης υπέβαλε ότι το ημερολόγιο του 
Γρίβα ήταν ένα σπουδαίο και σημαντικό στοιχείο ως προς τη διαπίστωση αν, κατά την 
εν λόγω περίοδο, υπήρχε ή όχι δημόσιος κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή του έθνους. 
Δήλωσε επίσης ότι ήταν διατεθειμένος, αν αμβισβητείτο η αυθεντικότητα των 
εγγράφων, να τα υποβάλει σε οποιοδήποτε ειδικό γραφολόγο επιθυμούσε να διορίσει η 
Επιτροπή (ο.π. σ. 178). 

III. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 

111. Με σκοπό να εξακριβώσει τα γεγονότα, η Υποεπιτροπή έθεσε τα ακόλουθα 
ερωτήματα στους Αντιπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά τη συνεδρία της 
17ης Νοεμβρίου 1956: 

«Μπορεί η Επιτροπή να υποθέσει ότι, με εξαίρεση το ημερολόγιο του Γρίβα, τα 
γεγονότα που παρατίθενται στα Παραρτήματα III, IV, VI, XV και XIX του Απαντητικού 
Μνημονίου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν αμφισβητούνται από την 
Ελληνική Κυβέρνηση, εκτός όπως φαίνεται από τις προφορικές και γραπτές αγορεύσεις 
του Αντιπροσώπου και των συμβούλων της τελευταίας αυτής Κυβέρνησης; (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 180). 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης απάντησε στις 18 Νοεμβρίου 1956 ως 
ακολούθως: 

«Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει την 
αυθεντικότητα των εγγράφων που παρουσίασε η Βρετανική Κυβέρνηση με τίτλο 
«Ημερολόγια Γρίβα», αμφισβητεί επίσης σοβαρά τα γεγονότα για τα οποία υπάρχει 
ισχυρισμός στα άλλα έγγραφα που εμφανίζονται στα Παραρτήματα III, IV, VI, XV και 
XIX του Απαντητικού Μνημονίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν δύσκολο για 
την Ελληνική Κυβέρνηση να επαληθεύσει τα κατ' ισχυρισμό γεγονότα , λόγω των 
εμποδίων που οι εκπρόσωποι της θα συναντούσαν κατά τη διεξαγωγή ερευνών στην 
Κύπρο. 

Ενόψει τούτου, εξυπακούεται ότι ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν 
προτίθεται να αμφισβητήσει ότι το νησί έγινε μάρτυρας ορισμένων μεμονωμένων 
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επιθέσεων, που σε μερικές περιπτώσεις προκάλεσαν τραυματισμούς ή απώλεια 
ζωής», (ο.π., σ. 183). 

112. Η Υποεπιτροπή κάλεσε περαιτέρω τον Αντιπρόσωπο της Βρετανικής Κυβέρνησης 
να «ενημερώσει χρονολογικά τους καταλόγους στα Μέρη I και II του Παραρτήματος VI 
του Απαντητικού Μνημονίου που υπέβαλε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου» 
(Έγγρ. Α 30.768, σ. 180). 

Το Παράρτημα VI διαιρείται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο περιέχει ανάλυση 
των θανάτων και τραυματισμών προσώπων και το δεύτερο παραθέτει χρονολογικό 
απολογισμό των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου 
1955 μέχρι 30 Ιουνίου 1956. 

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Επιτροπής, η Βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε ως 
παράρτημα στις απαντήσεις που έδωσε προς τα ερωτήματα της Υποεπιτροπής (Έγγρ. 
Α 31.551) μια προσθήκη στο Παράρτημα VI, που κάλυπτε την περίοδο από 1ης Ιουλίου 
μέχρι 30 Νοεμβρίου 1956. 

IV. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΘΝΟΣ» 

113. Στην ακρόαση της Προσφυγής (Σύνοδος της 14ης - 18ης Νοεμβρίου 1956), ο 
Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης εξέφρασε κατάπληξη για το γεγονός 
ότι η Βρετανική Κυβέρνηση επικαλέστηκε την ύπαρξη δημόσιου κινδύνου που 
απειλούσε τη ζωή του έθνους και διερωτήθηκε: «Για ποιό έθνος πρόκειται; Μ ή π ω ς η 
Βρετανική Κυβέρνηση αναγνωρίζει την ύπαρξη Κυπριακού έθνους; Αυτό θα μπορούσε 
να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Αν δεν πρόκειται για το Κυπριακό έθνος αλλά 
για ολόκληρο το έθνος που αντιπροσωπεύεται από το Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος, 
δεν νομίζω ότι μπορούμε να κολακεύσουμε τον Συνταγματάρχη Γρίβα - θα το 
εκλάμβανε ως μεγάλο κομπλιμέντο - λέγοντας ότι απειλεί τη ζωή ολόκληρου του 
Βρετανικού έθνους» (Έκθεση, σ. 133). Και άν ακόμα είχε συμφωνηθεί ότι, σε ό,τι 
αφορά τη ζωή του έθνους, «αυτό αφορούσε στην Κύπρο και όχι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο», ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το 
Νοέμβριο του 1955 «η ίδια η ύπαρξη της Κύπρου είχε απειληθεί από το δημόσιο 
κίνδυνο» (ο.π., ο. 134). 

114. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, αγορεύοντας 
ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 17 Νοεμβρίου 1957, υποστήριξε ότι ο όρος «έθνος» 
στην προκειμένη περίπτωση σήμαινε τη νήσο Κύπρο. «Το έθνος», δήλωσε, «κατά τη 
Σύμβαση είναι σαφώς κάτι διαφορετικό από το 'Μέρος', με κεφαλαίο 'Μ'» (ο.π., σ. 159). 

115. Το ίδιο θέμα συζητήθηκε επίσης από τους εκπροσώπους των Μερών κατά τη 
σύνοδο της Υποεπιτροπής της 28ης και της 29ης Μαρτίου 1957. Ο Νομικός Σύμβουλος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης συμφώνησε ότι ο όρος «έθνος» δεν σήμαινε απαραίτητα 
ολόκληρη τη Βρετανική Κοινοπολιτεία, αλλά μπορούσε να αφορά στην Κύπρου, και 
πρόσθεσε: 

«Όταν για πρώτη φορά αντιτάξαμε ότι η Κοινοπολιτεία δεν απειλείτο από τα γεγονότα 
στην Κύπρο, μας είπαν ότι στο Άρθρο 15 η λέξη 'έθνος' δεν αναφερόταν στην 
Κοινοπολιτεία, αλλά στην τοπική κοινότητα. Αν εκληφθεί να σημαίνει αυτό στην 
περίπτωση της Κύπρου για σκοπούς ερμηνείας του Άρθρου 15, θα σας υπέβαλλα το 
ερώτημα, με ποιο δικαίωμα μπορεί να λεχθεί ότι στην περίπτωση των Σεϋχέλλων, ο 
Διοικητής των Σεϋχέλλων μπορεί, σύμφωνα με το Άρθρο 15, να παρεκκλίνει από το 
Άρθρο 5, λόγω δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή όχι της Αποικίας των 
Σεϋχέλλων, αλλά της αποικίας της Κύπρου» (Έγγρ. Α 33.305, σ. 20). 
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Από την πλευρά του, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
δήλωσε: 

«Είναι κοινός τόπος ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή 
του έθνους. Είναι κοινός τόπος ότι το έθνος που αναφέρεται εκεί είναι για το σκοπό 
αυτό το έθνος στην Κύπρο, το 'συλλογικό σύνολο επί τόπου' - αυτή ήταν νομίζω η 
φράση του ευπαίδευτου φίλου μου, η οποία ήταν πολύ βολική» (ο.π., σ. 26). 

Αλλά, σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Βρετανικής Κυβέρνησης, το Δικαίωμα 
παρέκκλισης δεν μπορεί να περιοριστεί γεωγραφικά στην περιοχή που δυνατό να 
ληφθούν νομικά τα μέτρα. Αν υπάρχει κίνδυνος και τα μέτρα είναι στην έκταση που 
απαιτούν οι ανάγκες της κατάστασης, θα μπορούσαν να ληφθούν οπουδήποτε εντός 
του ελέγχου του συγκεκριμένου Συμβαλλόμενου Μέρους (ο.π., σ. 27). 

V. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΛΕΓΧΟ 

116. Αναφορικά με την εξουσία της Επιτροπής να επαληθεύσει την ύπαρξη δημόσιου 
κινδύνου, η Βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε ότι το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να επιλυθεί 
υπέρ της άποψης των αρμοδίων αρχών της Κύπρου, διότι: «μια απόφαση αυτού του 
είδους ανήκει τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως στις κυρίαρχες εξουσίες της Κυβέρνησης, 
στην επικράτεια της οποίας προκύπτει ο κίνδυνος». 

Προς υποστήριξη αυτής της θέσης, το Απαντητικό Μνημόνιο παραθέτει την άποψη του 
κ. Ε. Lauterpacht, ο οποίος έγραψε τα ακόλουθα στο "International Law Quarterly" 
(Ιούλιος 1956, σ. 432)27: 

«Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η απόφαση της Βρετανικής Κυβέρνησης ότι η κατάσταση 
στην Κύπρο αποτελεί "δημόσιο κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους'... είναι θέμα 
που βρίσκεται στην αποκλειστική της ευχέρεια». 

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, «υπάρχει τουλάχιστον ισχυρό 
τεκμήριο ότι η απόφαση ανήκει στην Κυβέρνηση» (Έγγρ. 30.235, παρ. 85). 

117. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, αγορεύοντας ενώπιον της 
Υποεπιτροπής, δήλωσε ότι η υποστήριξη μιας παρόμοιας θέσης φαινόταν να βασίζεται 
σε μια «παράξενη σύγχυση μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου». Εφόσον η 
Επιτροπή ήταν αρμόδια να αποφασίσει κατά πόσο ένα κράτος, που διεκδικούσε το 
δικαίωμα να παρεκκλίνει, δεν είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και να παραμείνει η ίδια ικανοποιημένη ότι δεν υπήρξε 
παρέκκλιση από το Άρθρο 15, παράγραφος 2, δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί ότι η 
Επιτροπή ήταν σε θέση να επαληθεύσει κατά πόσο υπήρχε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, και αν ναι, κατά πόσο το Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος είχε υπερβεί κατά την 
παρέκκλιση του, πέρα από το απολύτως αναγκαίο λόγω της κατάστασης. Το γεγονός 
ότι, σύμφωνα με τις Βρετανικές έκτακτες εξουσίες αφηνόταν στην ευχέρεια του 
Κυβερνήτη να αποφασίσει κατά πόσο υπήρχε ή όχι κίνδυνος, δεν σήμαινε τίποτα 
περισσότερο από το ότι ο Κυβερνήτης ήταν περιβεβλημένος με διακριτικές εξουσίες. 
Αυτό ήταν απλώς μια διάταξη του Αγγλικού δικαίου δυνάμει του οποίου ο Κυβερνήτης 
εξακολουθούσε να είναι υπόλογος στις Βρετανικές αρχές, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που 
ασκούσε τις εξουσίες του. Ούτε και διαφοροποιούσε το γεγονός ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο ήταν υπεύθυνο έναντι των Συμβαλλομένων Μερών για τις ενέργειες του 

Το σχετικό άρθρο του Lauterpacht με τίτλο 'European Convention on Human Rights: Suspension of its 
Application to Cyprus' βρίσκεται στο (1956) 6 International and Comparative Law Quarterly, p. 432 -
434 (ΣτΕ). 
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Κυβερνήτη του. Εφόσον είχε παραχωρηθεί στα Κράτη το δικαίωμα παρέκκλισης μόνο 
σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, «θα ήταν αρκετά εύλογο να θεωρηθεί ότι ένα 
Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα είχε παρά να επικαλεστεί την ύπαρξη ενός 
δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους για να ταξινομήσει τα περισσότερα 
Άρθρα της παρούσης Σύμβασης και να τα καταστήσει αναποτελεσματικά» (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 129-131). 

Αναφορικά με τη γνώμη του κ. Ε. Lauterpacht, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, αφού παρατήρησε ότι ο εν λογω κύριος δεν ήταν ο δικαστής Sir Hersch 
Lauterpacht, «αλλά ο πολύ διακεκριμένος γιος του, ο οποίος ακολουθούσε τα βήματα 
του», τόνισε εμφατικά ότι τα λόγια του αρθρογράφου ήταν π ω ς «μπορεί να 
υποστηριχθεί»28, κάτι το οποίο είναι «το αντίθετο του κατηγορηματικού». Σημαίνει ότι 
είναι δυνατό, μπορεί να λεχθεί...» και φανερώνει ότι ο κ. Lauterpacht ο Νεώτερος 
«αποφεύγει προσεκτικά να υποστηρίξει αυτή την άποψη» (ο.π. σ. 133 -134). 

118. Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της 
αγόρευσης του, απάντησε ω ς ακολούθως: 

«Ο διακεκριμένος αντίδικος μου υπέδειξε ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
αρνείται στην Υποεπιτροπή το δικαίωμα να εξετάσει το ζήτημα της ύπαρξης κινδύνου 
για τους σκοπούς του Άρθρου 15. Κύριε Πρόεδρε, δεν έγινε μια τέτοιου είδους 
εισήγηση στο Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν γίνεται ούτε 
τώρα. Επιτρέψατε μου να αναφερθώ στην εν λόγω παράγραφο, την 85, στην οποία 
υπάρχει ένα απόσπασμα του κ. Ε. Lauterpacht που αναγνώσθηκε χθες. Το σημείο που 
εγέρθηκε εκεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι π ω ς υπάρχει 
τουλάχιστον ένα ισχυρό τεκμήριο υπέρ της άποψης ότι η απόφαση ανήκει στην 
Κυβέρνηση. Δεν εισηγηθήκαμε ποτέ ότι είναι πέραν της αρμοδιότητας αυτής της 
Επιτροπής να σχηματίσει άποψη για την ύπαρξη κινδύνου και παρομοίως δεν έχομε 
ποτέ εισηγηθεί ότι αυτή η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να σχηματίσει άποψη ως προς 
την αναγκαιότητα των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 
Αλλά εκείνο που εισηγούμαστε είναι ότι η Κυβέρνηση της επικράτειας είναι στην 
καλύτερη θέση να αποφασίσει κατά πόσο έχει προκύψει ένας κίνδυνος που να απειλεί 
τη ζωή του έθνους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι κυβερνήσεις τείνουν πάντοτε να 
επιφυλάσσουν στη δική τους ευχέρεια και υποβάλλω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο, αν η 
Επιτροπή δεν έκλινε τουλάχιστον πολύ ευνοϊκά υπέρ της γνώμης της Κυβέρνησης, 
διότι η Κυβέρνηση έχει στην κατοχή της όλες τις σχετικές πληροφορίες, πολλές από τις 
οποίες πρέπει, λόγω της φύσης των πραγμάτων, να τηρηθούν απόρρητες. Και οι ίδιες 
προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου. Εισηγούμαι ότι η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να 
εξετάσει με πολύ κριτική ματιά, τι μια Κυβέρνηση θεώρησε ως αναγκαίο για να 
αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο» (ο.π., σ. 147 - 148). 

119. Από τη στιγμή που φάνηκε να υπάρχει αυτή η ελαφρά διαφορά μεταξύ των δύο 
απόψεων, η Επιτροπή δικαιολογημένα έκρινε ότι τα Μέρη αναγνώριζαν την 
αρμοδιότητα της στην προκειμένη περίπτωση, να επαληθεύσει την ύπαρξη δημόσιου 
κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους. 

VI. ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ 

120. Το θέμα της ύπαρξης δημόσιου κινδύνου που να απειλεί τη ζωή του έθνους, 
όπως κι εκείνο του καθορισμού κατά πόσο τα μέτρα που εφαρμόζονταν στην Κύπρο 

Στο πρωτότυπο κείμενο: «it is arguable*, (ΣτΕ). 
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ήταν τα απολύτως αναγκαία (βλ. Μέρος III πιο κάτω), εξετάστηκαν από τα Μέρη και την 
Υποεπιτροπή κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της διαδικασίας. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κατάσταση που υπήρχε στην Κύπρο όταν υποβλήθηκε η 
Προσφυγή (Μάιος 19956) μεταβλήθηκε αρκετές φορές, λόγω της παρέμβασης 
πολιτικών λόγων, κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Προσφυγής (Νοέμβριος 1956) ή 
σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια. Ό π ω ς η 
Υποεπιτροπή παρατήρησε προς τα Μέρη με την ευκαιρία της πρώτης της 
προσπάθειας για φιλικό διακανονισμό (Δεκέμβριος 1956), η πλήρης απόλαυση των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση στην Κύπρο, ήταν 
στενά συνδεδεμένη με την επίλυση των πολιτικών και συνταγματικών προβλημάτων 
που διατάρασσαν το νησί. 

Έτσι, στις 18 Δεκεμβρίου 1956, όταν ορισμένες συνταγματικές προτάσεις 
υποβλήθηκαν από το Λόρδο Ράτκλιφ, ο Κυβερνήτης της Κύπρου ανακοίνωσε την 
ανάκληση ορισμένων μέτρων και ποινών, που είχαν επιβληθεί δυνάμει των εκτάκτων 
εξουσιών του. Στις 28 Μαρτίου 1957, ο Υπουργός Αποικιών δήλωσε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες» δεν ήταν πλέον απαραίτητο να 
συνεχιστεί η κράτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις Σεϋχέλλες (Παράρτημα III στο 
δεύτερο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο της 28ης Ιουνίου 1957, Έγγρ., Α 34.870). Την 
διακήρυξη του Υπουργού Αποικιών ακολούθησε εκείνη του Κυβερνήτη της Κύπρου, 
που ακύρωνε ή τροποποιούσε μερικούς από τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης 
(ο.π.. Παράρτημα IV). Μετά την ανακωχή που κήρυξε η ΕΟΚΑ, άλλα μέτρα 
ανακλήθηκαν επίσης ή χαλάρωσαν (Το Παράρτημα Β της παρούσας Έκθεσης 
περιλαμβάνει το κείμενο των Κανονισμών Έκτακτης Ανάγκης, την ημερομηνία που 
τέθηκαν σε ισχύ και μετέπειτα τροποποιήσεις ή ανακλήσεις). 

121. Τα γεγονότα αυτά, ωστόσο, ήγειραν και πάλι το θέμα κατά πόσο εξακολουθούσε 
να υπάρχει στην Κύπρο δημόσιος κίνδυνος που να απειλούσε τη ζωή του έθνους και 
κατά πόσο η έκτακτη νομοθεσία τηρείτο στην έκταση που αυστηρά απαιτούσαν οι 
ανάγκες της κατάστασης. Έτσι, από τον Απρίλιο του 1957 και μετά, η Υποεπιτροπή 
αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα, αλλά με άλλη μορφή και συγκεκριμένα την ανάγκη για 
διατήρηση των Εκτάκτων Κανονισμών. 

122. Στο δεύτερο της Μνημόνιο, ημερομηνίας 27 Μαΐου 1957, η Ελληνική Κυβέρνηση 
παραπονέθηκε ότι «σχεδόν το σύνολο» της έκτακτης νομοθεσίας είχε στην 
πραγματικότητα παραμείνει σε ισχύ, αν και κατά τους προηγούμενους μήνες δεν είχαν 
αναφερθεί άλλες πράξεις τρομοκρατίας στο νησί. Επέκρινε τον Κυβερνήτη γιατί είχε 
δηλώσει ότι: «μέχρι οι εναπομείναντες τρομοκράτες να σκοτωθούν, συλληφθούν ή 
εγκαταλείψουν το νησί και μέχρι να καταστεί βέβαιο ότι δεν υπάρχει περαιτέρω 
κίνδυνος αναβίωσης της τρομοκρατίας, δεν μπορεί να τεθεί θέμα τερματισμού της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης». (Έγγρ. Α 34.455, Παράρτημα IV). 

Από την πλευρά της, η Βρετανική Κυβέρνηση, ανέφερε στο δεύτερο Απαντητικό της 
Μνημόνιο της 28ης Ιουνίου 1957, ότι η έκτακτη νομοθεσία δεν μπορούσε να ανακληθεί, 
διότι «η απειλή αναβίωσης της τρομοκρατίας» επικρεμμόταν ακόμα πάνω από την 
Κύπρο. Αν και η Ε Ο Κ Α το είχε βρει βολικό από απόψεως τακτικής να «αναστείλει» τις 
επιχειρήσεις, δεν υπήρχε λόγος να υποθέσει κάποιος ότι δεν θα κατέφευγε για άλλη μια 
φορά στη βία. (Έγγρ. Α 34.870, παρ. VI). 

123. Η Υποεπιτροπή κάλεσε ξανά τους εκπροσώπους των Μερών να εμφανισθούν 
ενώπιον της την 2α και την 3η Ιουλίου 1957, με κύριο σκοπό να συζητήσουν τη 
νομιμότητα ορισμένων έκτακτων μέτρων που είχαν εφαρμοστεί στην Κύπρο μετά από 
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την καταχώρηση της Προσφυγής. Στην περίπτωση εκείνη υιοθέτησε, την 1η Ιουλίου 
1957, μια διακήρυξη που περιείχε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

« ... Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Άρθρο 15 της Σύμβασης επιτρέπει παρεκκλίσεις 
από τις διατάξεις της Σύμβασης μόνο 'σε καιρό πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου 
που απειλεί τη ζωή του έθνους', και μόνο 'στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις 
ανάγκες της κατάστασης', η Υποεπιτροπή καλεί τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είτε κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης, είτε 
γραπτώς λίγο μετά, να δηλώσει επακριβώς προς ενημέρωση της Επιτροπής τη θέση 
που έχει λάβει η Κυβέρνηση του ως προς το θέμα της συνέχισης της ύπαρξης 
δημόσιου κινδύνου στην Κύπρο που να απειλεί τη ζωή του έθνους, και αναφορικά με 
τις πιεστικές ανάγκες της κατάστασης, για τις οποίες θεωρεί ότι καθίσταται αναγκαία η 
συνέχιση των μέτρων, που ακόμα εμποδίζουν την πλήρη απόλαυση στην Κύπρο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση...». 

Σε σχέση με αυτό οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης υπογράμμισαν το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών δεν υπήρξε απώλεια ζωής 
στην Κύπρο, αν και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης ήταν ακόμα σε ισχύ (Έγγρ. Α 35.254, 
σσ. 7 και 31). 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε με τη σειρά 
του ότι, «αν και προς το παρόν η τρομοκρατία είχε κατασιγάσει, η απειλή για 
επανεμφάνιση της δεν έχει με κανένα τρόπο εξαφανιστεί», (ο.π., σ. 46). 

124. Για να δείξει ότι η απειλή συνεχιζόταν, η Βρετανική Κυβέρνηση υπέβαλε δύο 
δηλώσεις προς την Υποεπιτροπή, την πρώτη στις 14 Αυγούστου 1957 (Έγγρ. Α 
35.489) και τη δεύτερη στις 30 Αυγούστου 1957 (Έγγρ. Α 35.726). 

Η πρώτη δήλωση περιλάμβανε το ακόλουθο απόσπασμα: 

«Όπως συμβαίνει συνήθως, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο δεν άνοιξε 
και δεν έκλεισε σαν ένα βιβλίο. Εξελίχθηκε, έφθασε στο αποκορύφωμα της βίας και -
τουλάχιστον προς το παρόν - έχει αρχίσει να εξασθενεί. Μέτρα για το χειρισμό του 
κινδύνου έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατάστασης. 
Όταν ο κίνδυνος βρισκόταν στο απώγειό του, υπήρξε φυσικά μέγιστη εφαρμογή των 
εκτάκτων μέτρων. Αυτά έχουν βοηθήσει να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο, να 
προστατευθεί η τεράστια πλειοψηφία του λαού της Κύπρου από τις εξάρσεις βίας των 
τρομοκρατών και να ελευθερωθούν τα πρόσωπα από το φόβο και να αποκατασταθεί η 
πραγματική τους ελευθερία. Ό σ ο το επιτρέπουν οι περιστάσεις, οι Κυπριακές αρχές 
έχουν χαλαρώσει τα έκτακτα μέτρα. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται υπό προσεκτική και 
συνεχή αναθεώρηση, αλλά η προοπτική για το μέλλον δεν έχει βελτιωθεί λόγω της 
εκστρατείας διασυρμού που έχει εξαπολύσει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κατά των 
Κυπριακών αρχών, με τη φανερή υποστήριξη και συμπάθεια της Ελληνικής 
Κυβέρνησης...» (Έγγρ. 35.489, σ.2). 

Για να δείξει ότι ο κίνδυνος δεν είχε τελειώσει και ότι τα μέτρα σε σχέση με τα οποία 
είχαν δοθεί οι ειδοποιήσεις για τις δύο παρεκκλίσεις έπρεπε να συνεχιστούν, η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε κατάλογο «ανατρεπτικών 
δραστηριοτήτων» από τις 14 Μαρτίου 1957 και αναφέρθηκε στην κατάληψη αριθμού 
όπλων (ο.π., παρ. 14 και 15). Στη δήλωση της 14ης Αυγούστου 1957 επισυνάφθηκαν 
δώδεκα Παραρτήματα. 
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Στο τέλος της δήλωσης παρατέθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

«Σε απάντηση προς τη δήλωση της Υποεπιτροπής της 3ης Ιουλίου 1957, η Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει ότι, κατά την άποψη της, εξακολουθεί να υφίσταται 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή του έθνους στην Κύπρο και ότι η 
εφαρμογή των Έκτακτων μέτρων, η οποία λαμβάνει χώρα, απαιτείται από τις ανάγκες 
της κατάστασης». 

Η δεύτερη δήλωση της 30ης Αυγούστου 1957 αποσκοπούσε κυρίως στο να 
παρουσιάσει στην Υποεπιτροπή το κείμενο ορισμένων πρόσφατων φυλλαδίων που 
διένειμε η Ε Ο Κ Α (Έγγρ. Α 35.726, Παράρτημα I) ή ομιλιών που έγιναν (ο.π., 
Παράρτημα III), μαζί με παραδείγματα απειλών ή επιθέσεων που διενήργησε η Ε Ο Κ Α 
εναντίον αριστερών οργανώσεων ή αριστερών συνδικαλιστών (ο.π., σσ. 6 - 9). 

125. Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, στις Παρατηρήσεις του, 
ημερομηνίας 30 Αυγούστου 1957, διαμαρτυρήθηκε «για τον τρόπο με τον οποίο η 
Βρετανική Κυβέρνηση συνεχώς αγνοεί τα πραγματικά αισθήματα του Ελληνικού 
Κυπριακού λαού». Τα ελληνικά εθνικά αισθήματα στην Κύπρο ήταν το ίδιο αυθόρμητα 
και βαθιά ριζωμένα, όπως και σε όλα τα άλλα Ελληνικά νησιά, τα οποία το 1821 και 
αργότερα είχαν κερδίσει την ανεξαρτησία τους ως τμήματα της Ελλάδας. Πρόσθεσε, 
μεταξύ άλλων: 

«Είναι λυπηρό που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές στα επεισόδια, τα οποία για κάποιο 
χρόνο τώρα διαταράσσουν τη δημόσια τάξη στην Κύπρο, αλλά είναι άδικο να 
επιρρίπτεται η ευθύνη γι αυτά αποκλειστικά στους δράστες των επιθέσεων και να μην 
αποδίδεται ευθύνη στις αρχές, οι οποίες έχουν πικράνει τον πληθυσμό, αρνούμενες επί 
εβδομήντα πέντε χρόνια, να ικανοποιήσουν τις νόμιμες διεκδικήσεις που θέτει με 
ειρηνικό τρόπο» (Έγγρ. Α 35.718, σ. 2). 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό για συνέχιση του κινδύνου μετά τον Μάρτιο του 1957, η 
Ελληνική Κυβέρνηση αντέταξε «ότι η απλή πιθανότητα επανέναρξης των 
δραστηριοτήτων της Ε Ο Κ Α δεν συνιστά άμεσο κίνδυνο, ο οποίος να καθιστά αναγκαίες 
και δικαιολογημένες τις παρεκκλίσεις από το Άρθρο 15 της Σύμβασης». 

Όσο για τα ούτω καλούμενα ανατρεπτικά φυλλάδια, αφίσες ή συνθήματα, αυτά δεν 
ήταν παρά «λεκτικές διαμαρτυρίες μιας αυξανόμενης ανυπομονησίας, την οποία οι 
Βρετανικές αρχές σίγουρα θα έπρεπε να παρακολουθούν με προσοχή, αλλά που δεν 
περιλάμβαναν οποιαδήποτε άμεση απειλή για τη δημόσια τάξη», (ο.π., σ. 3). Τέλος, ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης τόνισε ότι στη δήλωση της, ημερομηνίας 14 
Αυγούστου 1957, η Βρετανική Κυβέρνηση καταπιάστηκε μόνο με δύο μέτρα, τα οποία 
παραδέχθηκε ότι παρέκκλιναν από τη Σύμβαση και για τα οποία είχε δοθεί ειδοποίηση 
προς το Γενικό Γραμματέα. Αν και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε απελευθερωθεί με 
την κατάργηση της Εγκυκλίου Αρ. 1 (Σεϋχέλλες, Κράτηση Πολιτικών Αιχμαλώτων), οι 
Αριθμοί 7 και εξής των Κανονισμών Αρ. 731, δυνάμει των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος είχε απελαθεί από την Κύπρο, εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε ισχύ. 
Σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση: 

«Μακριά από το να απαιτείται από ένα δημόσιο κίνδυνο, η στάση της Βρετανικής 
Κυβέρνησης επί του σημείου αυτού είναι ένας παράγοντας αναταραχής. Αργά ή 
γρήγορα είναι πιθανό να οδηγήσει σε διατάραξη της ειρήνης». 

Παρομοίως, τίποτα δεν μπορούσε, στα μάτια της Ελληνικής Κυβέρνησης, να 
δικαιολογήσει την κράτηση 1,004 προσώπων, που ακόμα συνεχιζόταν τον Αύγουστο 
του 1955. Δεν επρόκειτο για «αιχμαλώτους που είχαν συλληφθεί μεταφέροντας όπλα 
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κατά την αντίσταση», αλλά για πρόσωπα που ήταν ύποπτα για κρυφή συμμετοχή στο 
κίνημα της Ε Ο Κ Α και τα οποία ασκούσαν φανερά συνηθισμένα επαγγέλματα και 
τελούσαν υπό κράτηση χωρίς δίκη. Συνεπώς, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε τα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 

«Η Ελληνική Κυβέρνηση ζητεί από την Υποεπιτροπή να δηλώσει στην έκθεση της ότι η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εσφαλμένα υποστηρίζει ότι υφίσταται κίνδυνος 
στην Κύπρο που απειλεί τη ζωή του έθνους και ο οποίος απαιτεί την διατήρηση σε ισχύ 
μέτρων, που έχουν ληφθεί κατά παρέκκλιση της Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ζητεί από την Επιτροπή να αποφανθεί ότι η παρούσα κατάσταση στην Κύπρο δεν είναι 
του χαρακτήρα που προβλέπει το Άρθρο 15 και ότι η διατήρηση σε ισχύ των μέτρων 
για τα οποία υπήρξε παράπονο, μακριά από το να απαιτείται από τις ανάγκες της 
ασφάλειας του Κράτους, είναι πιθανό να προκαλέσει ή επιδεινώσει σημαντικά, τον 
κίνδυνο που διατείνεται ότι απομακρύνει. 

Εναλλακτικά, η Ελληνική Κυβέρνηση ζητεί όπως, σε περίπτωση που η Υποεπιτροπή 
αισθανθεί ότι δεν είναι σε θέση, με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες προς το 
παρόν σε αυτή, να αποφασίσει υπέρ του ενός ή του άλλου Μέρους, αποφασίσει να 
διενεργήσει έρευνα στην Κύπρο. Αν η Υποεπιτροπή αποφασίσει να διενεργήσει έρευνα 
αυτού του είδους, θα πρέπει να ζητηθεί από το κάθε Μέρος να υποδείξει το πλήρες 
όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση προσώπων που θα ήταν τα πιο καταρτισμένα 
για να διαφωτίσουν την Υποεπιτροπή για την παρούσα κατάσταση στην Κύπρο και για 
τις επιπτώσεις των εξαιρετικών μέτρων που παρεκκλίνουν από τη Σύμβαση και τα 
οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, άνευ βλάβης του δικαιώματος της 
Υποεπιτροπής, όπως οι αντιπρόσωποι της συλλέξουν μαρτυρία επιτόπου από άλλα 
πρόσωπα, τα οποία δυνατό να θεωρήσει ότι μπορούν να βοηθήσουν στις έρευνες 
της». 

126. Η Υποεπιτροπή άκουσε και πάλι τους Αντιπροσώπους και τους Νομικούς 
Συμβούλους των Μερών στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 1957. 

Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης παρατήρησε ότι από την τελευταία του 
επικοινωνία, είχε μεσολαβήσει ένα νέο στοιχείο και συγκεκριμένα η κοινοτική ένταση 
μεταξύ των δύο κυρίων Κυπριακών πληθυσμών. Σύμφωνα με πρόσφατες ενδείξεις, 
αυτό είχε πάρει διαστάσεις, ώστε να συνιστά σοβαρή απειλή για τη ζωή του έθνους 
στην Κύπρο. Απόδειξη τούτου αποτελούσε μια έκρηξη σε Τουρκικό σπίτι στην 
Ομορφίτα και η ανακάλυψη στον κήπο εκείνου του σπιτιού μεγάλων ποσοτήτων 
εκρηκτικών υλών και βομβών. 

Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης θεώρησε ότι τα μόνα ερωτήματα που 
παρέμεναν τώρα ήταν, κατά πόσο τα μέτρα που διατηρούνταν ακόμα στην Κύπρο ήταν 
υπό τις περιστάσεις εναρμονισμένα με τη Σύμβαση και κατά πόσο οποιεσδήποτε 
παρεκκλίσεις μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τις ανάγκες του κινδύνου. Και στις 
δύο ερωτήσεις απάντησε καταφατικά. 

Σχετικά με τη χρησιμότητα μιας επιτόπιας έρευνας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι τέλος σε αυτό που υποθέτω ότι είναι το εναπομείναν ζήτημα 
αυτού του σταδίου, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει μια επιτόπια έρευνα στην Κύπρο. 
Δεν έχω ιδέα (κανένας από εμάς δεν έχει) ποιες μπορεί να είναι οι προθέσεις της 
Υποεπιτροπής αναφορικά με αυτό. Αλλά δεν θα ήμουν ειλικρινής αν δεν έλεγα στην 
Υποεπιτροπή ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες και ιδιαίτερα έχοντας υπόψη την 
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αυξανόμενη κοινοτική ένταση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έβλεπε με 
σοβαρή ανησυχία οποιαδήποτε πρόταση να αποσταλεί διερευνητική επιτροπή στην 
Κύπρο για τους σκοπούς της παρούσας προσφυγής. Νιώθω υποχρεωμένος να το 
αναφέρω αυτό στην Υποεπιτροπή, ενόψει των παρατηρήσεων στις οποίες είχε προβεί 
εδώ ο Αντιεισαγγελέας προς το τέλος Μαρτίου, όταν εξετάζαμε την κατάσταση που 
υφίστατο πριν από τις 14 Μαρτίου. Ευτυχώς, προσωπικά νιώθω ότι είναι αδιανόητο να 
θεωρήσει η Υποεπιτροπή απαραίτητη μια επιτόπια έρευνα. Η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου επαφίεται στις πληροφορίες που έχει παράσχει. Αν οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες απαιτούνται ακόμα επί οποιουδήποτε σημείου, η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμη και πρόθυμη να παράσχει την όσο το δυνατό 
πληρέστερη πληροφόρηση το συντομότερο δυνατό» (Έγγρ. Α 35.844, Έκθεση 
Ακροάσεων, σσ. 1 - 4). 

127. Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης εξέφρασε την έκπληξη του για το 
γεγονός ότι έγινε επίκληση της έκρηξης και της ανεύρεσης βομβών στα χέρια 
Τουρκοκυπρίων. Προτίμησε να μη σχολιάσει το γεγονός για να αποφύγει να δώσει 
«ένα μακρύ απολογισμό της αρνητικής και ολότελα χρεοκωπημένης πολιτικής της 
Βρετανικής Κυβέρνησης απέναντι στον Κυπριακό λαό και στην ειρήνευση της νήσου». 
Ένας από τους Έλληνες Νομικούς Συμβούλους διακήρυξε: 

«Δεν υπάρχει ένταση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων στην Κύπρο. Το επεισόδιο που 
αναφέρθηκε χθες δεν έχει σχέση με την κατάσταση. Μιλώντας από προσωπική πείρα, 
έχουμε πάντοτε ζήσει φιλικά και αδελφικά με τους Τούρκους. Προσωπικά μπορώ να 
π ω ότι, όταν ήμουν δικηγόρος στην Κύπρο, οι καλύτεροι μου φίλοι και πελάτες ήταν 
Τούρκοι και γνωρίζω ότι η Ελληνική πλειοψηφία σήμερα αισθάνεται αποφασισμένη να 
ζήσει με τους Τούρκους σε πνεύμα αδελφοσύνης και φιλίας. Γνωρίζω επίσης τα 
αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας των Τούρκων και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος σε 
ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο» (ο.π., σσ. 6 και 13). 

Σχετικά με την επιτόπια έρευνα, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης αντέταξαν 
ότι θα έπρεπε να διαταχθεί, αν η Επιτροπή έκρινε ότι δεν διέθετε επαρκώς αξιόπιστα 
στοιχεία: το αντικείμενο θα ήταν «η αξιολόγηση της κατ' ισχυρισμό αναγκαιότητας να 
παραμείνουν σε ισχύ τα μέτρα εκείνα που συνιστούσαν παρέκκλιση από τη Σύμβαση 
και οι επιπτώσεις τους στην εξέλιξη της κατάστασης» (Έγγρ. Α 35.732, Σημείωση 
ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 1957, σ. 2). 

VII. Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

128. Το αντικείμενο της έρευνας που διατάχθηκε από την Υποεπιτροπή στις 6 
Σεπτεμβρίου 1957 ήταν: (α) η εξακρίβωση των γεγονότων, έτσι ώστε η Επιτροπή να 
μπορέσει να αποφασίσει κατά πόσο υφίστατο δημόσιος κίνδυνος που να απειλούσε τη 
ζωή του έθνους, σε βαθμό που να δικαιολογεί την εφαρμογή του Άρθρου 15 της 
Σύμβασης, και (β) να εξετάσει από πρώτο χέρι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
εφαρμόζονταν οι νόμοι για την απαγόρευση κυκλοφορίας (Έγγρ. Α 35.745). 

Οι πληροφορίες που εξασφαλίσθηκαν απο την Ερευνητική Ομάδα, οι καταθέσεις ή 
μαρτυρίες των π ρ ο σ ώ π ω ν που ακούστηκαν και τα ευρήματα που προέκυψαν 
επιτόπου, εμφανίζονται στην Έκθεση που υπέβαλε η Ερευνητική Ομάδα προς την 
Επιτροπή. Για να καταλήξει στη γνώμη της με βάση τα γεγονότα που εξακριβώθηκαν, η 
Επιτροπή έλαβε υπόψη τόσο τα επιχειρήματα των Μερών, όσο και την Έκθεση της 
Ερευνητικής Ομάδας. Η Έκθεση αυτή, ως ένα από τα έγγραφα σε αυτή την μακρά 
υπόθεση, έχει κατά συνέπεια επισυναφθεί στην παρούσα Έκθεση (Παράρτημα Γ). 
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129. Α. Αρμοδιότητα της Επιτροπής 

Με σκοπό την εξακρίβωση των γεγονότων, η Υποεπιτροπή κάλεσε τον Αντιπρόσωπο 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την πρώτη εμφάνιση των Μερών (14 
μέχρι 18 Νοεμβρίου 1956), να ενημερώσει χρονολογικά τους καταλόγους στο 
Παράρτημα IV του Βρετανικού Απαντητικού Μνημονίου, το οποίο παρέθετε 
λεπτομερώς τις επιθέσεις ή ανατρεπτικές ενέργειες που διαπράττονταν στην Κύπρο. 
Παρομοίως, με δήλωση της 1ης Ιουλίου 1957, η Υποεπιτροπή ζήτησε από τον 
Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να εξηγήσει τη θέση της 
Κυβέρνησης του, αναφορικά με την συνέχιση στην Κύπρο ενός δημόσιου κινδύνου που 
απειλούσε τη ζωή του έθνους. 

Με αυτό τον τρόπο η Υποεπιτροπή υπονοούσε ότι η ύπαρξη ή όχι ενός δημόσιου 
κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους ήταν θέμα πραγματικό, το οποίο είχε 
καθήκον να εξακριβώσει σύμφωνα με το Άρθρο 28, παράγραφος 1 της Σύμβασης. 

Τα Μέρη αναγνώρισαν επίσης ότι ήταν καθήκον της Ολομέλειας της Επιτροπής να 
αποφανθεί επί του θέματος. 

Τέλος, το επίμαχο σημείο κατά πόσο υφίστατο στην Κύπρο δημόσιος κίνδυνος που 
απειλούσε τη ζωή του έθνους, οδήγησε την Υποεπιτροπή να αποφασίσει ότι έπρεπε να 
πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα. 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής, έχοντας κληθεί να εξετάσει αυτό το θέμα, διακηρύσσει ότι 
είναι αρμόδια να αποφανθεί για την ύπαρξη δημόσιου κινδύνου, ο οποίος, σύμφωνα με 
το Άρθρο 15, θα έδινε το δικαίωμα στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος να 
παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη Σύμβαση. 

130. Β. Η Έννοια της Λέξης «Έθνος» 

Οι εκπρόσωποι αμφοτέρων των Μερών συμφώνησαν ότι στην παρούσα υπόθεση ο 
όρος «έθνος» σήμαινε τη νήσο Κύπρο και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο ή την 
Κοινοπολιτεία. Η Επιτροπή συμμερίζεται αυτή την άποψη. 

Ως προς την έννοια της λέξης «έθνος», η Επιτροπή κρίνει ότι η Σύμβαση βασίζεται 
στην ιδέα του Κράτους, όπως προσδιορίζεται από το διεθνές δίκαιο. Πρέπει, άρα, να 
γίνει αποδεκτό ότι ο όρος «έθνος» σημαίνει το λαό και τους θεσμούς του, ακόμα και σε 
μη αυτοκυβερνούμενα εδάφη, ή με άλλα λόγια, την οργανωμένη κοινωνία, 
περιλαμβανομένων των αρχών που είναι υπεύθυνες, τόσο σύμφωνα με το εσωτερικό, 
όσο και με το διεθνές δίκαιο, για την τήρηση του νόμου και της τάξεως. Διαφορετικά, 
ένα Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο θα επέκτεινε τη λειτουργία της Σύμβασης 
σε έδαφος για τις εξωτερικές σχέσεις του οποίου αυτό το Μέρος είναι υπεύθυνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 63, δεν θα δικαιούτο να επικαλεστεί το δικαίωμα παρέκκλισης 
σύμφωνα με το Άρθρο 15, σε περίπτωση απόπειρας για βίαιη ανατροπή της 
συντεταγμένης Κυβέρνησης εκείνων των εδαφών. Φαίνεται αδιανόητο ότι τα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να στόχευαν σ' ένα αποτέλεσμα τέτοιου είδους, ή ότι 
οποιοδήποτε από αυτά θα συμφωνούσε να επεκτείνει τη Σύμβαση σε τέτοιου είδους 
εδάφη πάνω σε αυτή τη βάση. 
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131. Γ. Η Υπαρξη στην Κύπρο Δημόσιου Κινδύνου που να Απειλεί τη Ζ ω ή του 
Έθνους 

Η Επιτροπή επιθυμεί να δηλώσει ότι δεν είναι το καθήκον της να εκφράσει γνώμη για 
το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, ούτε για τις γενικές επιδιώξεις του 
Ελληνοκυπριακού και Τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Η δουλειά της είναι απλώς να 
εξακριβώσει ορισμένα γεγονότα και να αντλήσει από αυτά τα αναπόφευκτα 
συμπεράσματα, μόνο στο βαθμό που αφορούν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να πράξει τούτο, η Επιτροπή χρειάζεται να 
λάβει υπόψη μόνο τα γεγονότα των τελευταίων ετών που οδήγησαν στην παρούσα 
κατάσταση. Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: οι 
δραστηριότητες της ΕΟΚΑ, οι δραστηριότητες του Τουρκικού παράνομου κινήματος 
(ΤΜΤ), η κοινοτική ένταση και ο ανταγωνισμός μεταξύ δεξιών και αριστερών Ελληνικών 
ομάδων. 

132. 1. Δραστηριότητες της ΕΟΚΑ 

Αριθμός Ελληνοκυπρίων τους οποίους άκουσε η Ερευνητική Ομάδα ανάφεραν ότι, 
πριν από την εισαγωγή της νομοθεσίας Έκτακτης Ανάγκης, υπήρχαν μόνο σποραδικά 
επεισόδια βίας και ως τέτοια δεν συνιστούσαν απειλή για τη ζωή του έθνους. Δεν έγινε 
προσφυγή στη βία σε μεγάλη κλίμακα μέχρι την εισαγωγή της Έκτακτης νομοθεσίας, 
την οποία οι μάρτυρες αυτοί θεώρησαν ως την αιτία και όχι το αποτέλεσμα της 
πολιτικής της βίας. 

Από τα έγγραφα και άλλη μαρτυρία που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων, καθίσταται σαφές ότι οι πράξεις βίας ξεκίνησαν στην Κύπρο τον Απρίλιο 
του 195529. Η σύλληψη, όμως, του καϊκιού "Αγιος Γεώργιος" με φορτίο όπλων και 
πυρομαχικών είχε ήδη συμβεί τον Ιανουάριο του 1955. Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης 
δήλωσαν στην Ερευνητική Ομάδα ότι είχαν πληροφορηθεί για την ύπαρξη της Ε Ο Κ Α 
από το τέλος του 1954 και ότι από την αρχή η οργάνωση αυτή κατεύθυνε τις 
δραστηριότητες της προς την ανατροπή της υφιστάμενης Κυβέρνησης, με σκοπό να 
επιτύχει την «Ένωση». 

Στη βάση της μαρτυρίας που παρουσιάστηκε στην Ερευνητική Ομάδα, δεν μπορεί να 
υπάρξει αμφιβολία ότι η Ε Ο Κ Α είναι ένα καλά οργανωμένο και ισχυρό κίνημα ένοπλης 
αντίστασης στην Κυβέρνηση. Η ισχύς και αποτελεσματικότητα του αποδεικνύονται από 
την έκταση στην οποία ήταν ικανό να επιδιώξει την πολιτική του βίας. Οι ακόλουθοι 
αριθμοί έχουν υποβληθεί προς την Ερευνητική Ομάδα από τον Αρχιχωροφύλακα της 
Κύπρου: 

«Από τον Απρίλιο του 1955 μέχρι το τέλος του ίδιου χρόνου σκοτώθηκαν 25 πρόσωπα 
και τραυματίσθηκαν 94. Κατά τη διάρκεια του 1956, 194 πρόσωπα σκοτώθηκαν και 
425 τραυματίσθηκαν. Από τα 248 πρόσωπα που σκοτώθηκαν, 150 ήταν 
Ελληνοκύπριοι άμαχοι, 16 Άγγλοι, 4 Τούρκοι, 3 από άλλες μειονότητες και 27 μέλη των 
ενόπλων δυνάμεων. Εννέα Άγγλοι αστυνομικοί δολοφονήθηκαν, 12 Έλληνες, 10 
Τούρκοι και 2 άλλοι. Από τους τραυματίες, 89 ήταν Έλληνες άμαχοι, 42 Άγγλοι άμαχοι, 
16 Τούρκοι άμαχοι, 17 από άλλες μειονότητες και 417 ήταν μέλη των ενόπλων 
δυνάμεων. Στην αστυνομική δύναμη, 18 Άγγλοι, 23 Έλληνες και 66 Τούρκοι 
αστυφύλακες έχουν τραυματισθεί. Από τον Απρίλιο - Δεκέμβριο 1955, υπήρξαν 242 
εκρήξεις βομβών, 9 ενέδρες και 19 ένοπλες επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς, 
κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια του 1956, υπήρξαν 975 εκρήξεις βομβών, 138 σοβαρές 

Αν και το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει τον Απραιο του 1956, κατά την άποψη μας πρόκειται εκ 
παραδρομής και η χρονολογία θα πρέπει να διορθωθεί σε ΑπρΛιο του 1955 (ΣτΕ). 

114 

υποθέσεις εμπρησμού, 123 ενέδρες και 42 επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς, 
κ.λ.π. Κατά το 1957, υπήρξαν 17 εκρήξεις βομβών, 36 σοβαρές υποθέσεις 
εμπρησμού, 14 ενέδρες και 8 επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς, κ.λ.π.». 

Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν προς εκείνους που είχαν ήδη παρουσιαστεί από την 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών 
στο Στρασβούργο και δεν έχουν, στην ουσία, αμφισβητηθεί από την Ελληνική 
Κυβέρνηση. 

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτών των αριθμών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου είναι μόνο γύρω στις 500,000. Από τα 
προαναφερθέντα επεισόδια, τα ακόλουθα διεξήχθηκαν στη διάρκεια του έτους 1955 
μέχρι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (26 Νοεμβρίου 1955): 11 
πρόσωπα σκοτώθηκαν, 74 πρόσωπα τραυματίσθηκαν, 185 εκρήξεις βομβών, 20 
υποθέσεις εμπρησμού, 3 επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς, κ.λ.π. 

Κατά την περίοδο μετά την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 14 
Μαρτίου 1957, όταν η Ε Ο Κ Α κήρυξε ανακωχή, τα ακόλουθα επεισόδια διεξήχθησαν: 
245 πρόσωπα σκοτώθηκαν, 636 πρόσωπα τραυματίστηκαν, 866 εκρήξεις βομβών, 
251 υποθέσεις εμπρησμού, 57 επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς, κ.λ.π. 

Από το Μάρτιο του 1957 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 1958 ισχύουν οι ακόλουθοι 
αριθμοί: 10 πρόσωπα σκοτώθηκαν, 23 πρόσωπα τραυματίστηκαν, 10 εκρήξεις 
βομβών, 7 υποθέσεις εμπρησμού, 95 απεργίες, 43 ταραχές, 73 διαδηλώσεις, 1 ενέδρα, 
63 καταγγελθείσες απειλές και εκφοβισμοί, 2 ένοπλες επιθέσεις εναντίον αστυνομίας 
και Δυνάμεων Ασφαλείας. 

Αναφορικά με την πρώτη περίοδο, η άποψη της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι δεν υπήρχε 
τότε δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους, δεν μπορούσε να γίνει 
αποδεκτή. Η άποψη αυτή ίσως να ήταν δικαιολογημένη αν λαμβάνονταν υπόψη απλώς 
οι αριθμοί των επεισοδίων. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι τα επεισόδια 
αυτά προήλθαν από μια γοργά αναπτυσσόμενη μαχητική οργάνωση η οποία, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις της ίδιας, στόχευε στην απόκτηση αυτοδιάθεσης για την 
Κύπρο με όλα τα δυνατά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της δύναμης και της βίας. Αυτοί 
οι δύο παράγοντες μαζί, καθιστούν τουλάχιστον λογικό να υποτεθεί ότι υφίστατο ήδη 
πριν από την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ένας δημόσιος κίνδυνος που 
να απειλεί τη ζωή του έθνους. Η αξιολόγηση κατά πόσο υπήρχε δημόσιος κίνδυνος 
ήταν θέμα εκτίμησης. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προέβη σε μια τέτοιου 
είδους αξιολόγηση της τότε επικρατούσας κατάστασης και συμπέρανε ότι υπήρχε 
δημόσιος κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή του έθνους. Το ότι η εκτίμηση αυτή της 
Βρετανικής Κυβέρνησης ήταν ορθή αποδείχθηκε στη συνέχεια από τη μεγάλη αύξηση 
της βίας, η οποία επισυνέβηκε μεταξύ Νοεμβρίου του 1955 και Μαρτίου του 1957. 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίοδο, δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι υπήρχε 
δημόσιος κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή του έθνους. 

Η τρίτη περίοδος άρχισε το Μάρτιο του 1957, όταν οι ηγέτες της ΕΟΚΑ κήρυξαν 
ανακωχή, και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1958, χρόνο διεξαγωγής της 
έρευνας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσίασαν και οι δύο πλευρές, προέκυψε 
σημαντική βελτίωση και αναπτύχθηκε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας, αλλά πράξεις 
βίας, αν και σε μικρότερη έκταση και με κάπως διαφορετικό τρόπο, εξακολουθούσαν να 
λαμβάνουν χώρα, όπως δείχνουν οι προαναφερθέντες αριθμοί για την περίοδο αυτή. 
Εξάλλου, υπήρξε συνεχής και διαδεδομένος εκφοβισμός του κόσμου από την ΕΟΚΑ, 
ιδιαίτερα με την επικήρυξη φερόμενων ως προδοτών σε φυλλάδια της Ε Ο Κ Α και την 
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επακόλουθη δολοφονία ορισμένων προσώπων που είχαν επικηρυχθεί με αυτό τον 
τρόπο. Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης διατείνονταν ότι αυτή η περίοδος 
χρησιμοποιήθηκε από την Ε Ο Κ Α για αναδιοργάνωση μετά τις βαριές απώλειες που της 
είχαν επιφέρει οι Δυνάμεις Ασφαλείας κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1956-1957. 
Ό π ω ς έθεσε το ζήτημα ο Διοικητικός Γραμματέας της Κυπριακής Κυβέρνησης μιλώντας 
στην Ερευνητική Ομάδα, η οργάνωση ανέκτησε τη δύναμη της σε σημαντικό βαθμό και 
ήταν σε θέση να σταματά και να ξαναρχίζει τη βίαιη δράση της όποτε ήθελε. Υπήρξε 
στην πραγματικότητα μια επανάληψη σοβαρών πράξεων βίας το φθινόπωρο, οι 
οποίες τερματίστηκαν με διαταγή της Ε Ο Κ Α κατά την άφιξη του νέου Κυβερνήτη το 
Δεκέμβριο του 1957. 

Η Ερευνητική Επιτροπή έθεσε το ερώτημα προς ηγετικούς Ελληνοκύπριους μάρτυρες 
κατά πόσο πίστευαν ότι η επικρατούσα κατάσταση σχετικής ηρεμίας μπορούσε να 
διατηρηθεί σε ολόκληρη τη διάρκεια μιας περιόδου των επομένων δώδεκα μηνών 
περίπου. Δόθηκε σχεδόν η ίδια απάντηση, ότι η προοπτική για το εγγύς μέλλον 
εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειωθεί προς επίλυση των πολιτικών 
προβλημάτων, αναφορικά με το καθεστώς της Κύπρου. Επιπλέον, η ίδια η Ε Ο Κ Α είχε 
δηλώσει συχνά στα φυλλάδια της ότι θα επανάρχιζε τη δράση της με ακόμα 
μεγαλύτερη δύναμη, αν η Βρετανική Κυβέρνηση δεν παραχωρούσε αυτοδιάθεση στο 
λαό της Κύπρου στο εγγύς μέλλον30. 

133. 2. Ένα Τουρκικό παράνομο κίνημα 

Επιπρόσθετα, στο σκηνικό έχουν προστεθεί πρόσφατα άλλοι παράγοντες. 
Υποστηρίχθηκε από αριθμό προσώπων που μίλησαν στην Ερευνητική Ομάδα ότι 
υπήρχε ένα παράνομο Τουρκικό κίνημα, διατεθειμένο να προσφύγει στη βία. Η 
Ερευνητική Ομάδα δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει ακριβείς πληροφορίες επί του 
σημείου αυτού. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν ακόμα συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με το κίνημα αυτό, αλλά μια πρόσφατη έκρηξη στην Τουρκική συνοικία της 
Λευκωσίας που προκάλεσε το θάνατο τριών νεαρών Τούρκων, θεωρήθηκε ως 
απόδειξη ότι εκρηκτικές ύλες ετοιμάζονταν για μελλοντική χρήση31. 

134. 3. Διακοινοτική ένταση 

Ένας πιο σοβαρός παράγοντας είναι η ένταση μεταξύ της Ελληνικής και Τουρκικής 
κοινότητας. Αυτός είναι ένας πρόσφατος παράγοντας. Παραδοσιακά, οι δύο κοινότητες 
ζούσαν ειρηνικά και αρμονικά μαζί σε πόλεις και χωριά. Στη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων έχουν επιδεινωθεί. Οι Έλληνες 
μάρτυρες διακήρυξαν ομόφωνα ότι οι σημερινές τεταμένες σχέσεις είναι τεχνητό 
δημιούργημα και δήλωσαν επίσης ομόφωνα ότι η Ελληνική κοινότητα επιθυμεί να ζήσει 
με τις ίδιες φιλικές σχέσεις μαζί με τους Τούρκους, όπως είχαν κάνει πάντοτε στο 
παρελθόν. Τούρκοι μάρτυρες ωστόσο, δήλωσαν ότι η Τουρκική μειονότητα δεν 
μπορούσε να νιώσει ασφαλής υπό Ελληνική διοίκηση και ότι η Τουρκική κοινότητα 
άρχισε να αντιδρά όταν, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ, 
αντιλήφθησαν ότι η Έ ν ω σ η μπορεί να μην παρέμενε πια μια απομακρυσμένη 
πιθανότητα. 

Η Ερευνητική Ομάδα σχημάτισε την εντύπωση ότι η δυσφορία έναντι της Ελληνικής 
κοινότητας ήταν ο λόγος που σημαντικός αριθμός νεαρών Τούρκων εγγράφηκαν 

Η εξακρίβωση των γεγονότων τερματίστηκε το Μάρτιο του 1958, όταν η Υποεπιτροπή υπέβαλε την 
Έκθεση της στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Μεταγενέστερα γεγονότα που επιβεβαίωσαν τους φόβους 
που εξέφρασε η Ερευνητική Ομάδα δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Βλ. την προηγούμενη υποσημείωση. 
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πρόσφατα στην αστυνομική δύναμη. Από την άλλη, η Τουρκική Κοινότητα θεωρούσε 
τις πολλές περιπτώσεις δολοφονίας Τούρκων αστυνομικών ως επιθέσεις εναντίον των 
μελών της, αν και το μεγάλο βάρος της απόδειξης φανέρωνε ότι τα θύματα είχαν 
επιλεγεί λόγω της ιδιότητας τους ως αστυνομικών και όχι επειδή ήταν Τούρκοι. 

Δεν εκφράζεται άποψη για τα αίτια της παρούσης έντασης. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι 
η ένταση υπάρχει, στις πόλεις όπως και στα χωριά, και έχει προκαλέσει κάποια 
θλιβερά επεισόδια32. 

135. 4. Ένταση μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς 

Τέλος, ένας τέταρτος παράγοντας είναι επίσης σχετικός με το πρόβλημα του κινδύνου 
για τους σκοπούς του Άρθρου 15. Κάποιος ανταγωνισμός έχει εξελιχθεί μεταξύ των 
δεξιών ομάδων, όπως εκπροσωπούνται από την Ε Ο Κ Α και των ούτω καλούμενων 
νέων συντεχνιών, και των αριστερών ομάδων, όπως εκπροσωπούνται από τις παλιές 
συντεχνίες οι οποίες βρίσκονται κάτω από κομμουνιστική κυρίως επιρροή. 

Πρόσωπα που εκπροσωπούν τις αριστερές ομάδες δήλωσαν στην Ερευνητική Ομάδα 
ότι δεν υπάρχει προς το παρόν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, σε ό,τι 
αφορά τους εθνικούς τους πόθους και την έχθρα τους προς το αποικιακό καθεστώς. 

Παρουσιάστηκε, ωστόσο, μαρτυρία η οποία φανερώνει ότι κάποιες αποκλίσεις 
διαφορετικού είδους πράγματι υπάρχουν. Επιπρόσθετα, ενόσω η Ερευνητική Ομάδα 
βρισκόταν στην Κύπρο, δύο μέλη των παλιών συντεχνιών σκοτώθηκαν και τρία άλλα 
τραυματίστηκαν από μασκοφόρους που εμφανίστηκαν σε χωριά και οι συντεχνίες 
κάλεσαν σε απεργία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό το επεισόδιο. Μπορεί να 
ισχυριστεί κάποιος ότι αυτή η ένταση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς δεν διαφέρει 
ουσιαστικά από παρόμοια φαινόμενα σε άλλες χώρες και άρα δεν θα μπορούσε να 
δικαιολογήσει το συμπέρασμα ότι υφίσταται εξαιτίας της μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχει, 
ωστόσο, μια διαφορά, δηλαδή το γεγονός ότι στην Κύπρο η δεξιά συνδέεται με μια 
ένοπλη μυστική οργάνωση. 

136. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που παρατίθενται πιο πάνω, με το 
δέοντα σεβασμό προς τα γεγονότα που έχουν εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης της υπόθεσης και υπό το φως των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί 
επιτόπου από την Ερευνητική Ομάδα, η Επιτροπή υιοθέτησε επί του σημείου αυτού, με 
δέκα ψήφους υπέρ και ένα κατά, την ακόλουθη γνωμάτευση: 

«Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι εξουσιοδοτημένη από τη Σύμβαση να 
εκφράσει την κριτική της γνώμη στο θέμα των παρεκκλίσεων δυνάμει του Άρθρου 15, 
αλλά η ενδιαφερόμενη Κυβέρνηση διατηρεί, εντός ορισμένων ορίων, την ευχέρεια της 
να εκτιμήσει την απειλή για τη ζωή του έθνους. Στην παρούσα υπόθεση, η Κυβέρνηση 
της Κύπρου δεν έχει υπερβεί αυτά τα όρια εκτίμησης». 

137. Ο κ. SKARPHEDINSSON δήλωσε κατά τη 14η Σύνοδο της Επιτροπής, πως αν 
είχε συμμετάσχει στη ψηφοφορία της προηγούμενης συνόδου, θα είχε υποστηρίξει τη 
γνώμη της πλειοψηφίας επί του σημείου αυτού. 

138. Ο κ. DOMINEDO δήλωσε κατά την 14η Σύνοδο της Επιτροπής, πως αν είχε 
συμμετάσχει στην ψηφοφορία της προηγούμενης συνόδου, θα είχε επί του σημείου 
αυτού υποστηρίξει την άποψη του, που παρουσιάστηκε στην Έκθεση της Ερευνητικής 
Ομάδας, δηλαδή: 

32 Ο.π. 
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Για την αντίληψη της λέξης «έθνος»: 

«Είμαι αναποφάσιστος κατά πόσο οι όροι του Άρθρου 15, σχετικά με την απειλή για τη 
'ζωή' του έθνους, θα έπρεπε να ισχύουν αποκλειστικά για το έθνος ως εθνική ενότητα ή 
για το Κράτος ως νομική οντότητα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα της έρευνας 
θα πρέπει να εξεταστούν υπό το φως και των δύο αντιλήψεων. 

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το έθνος, το οποίο στην παρούσα υπόθεση πρέπει να θεωρηθεί 
ως η εθνική (Ελληνοκυπριακή) κοινότητα, η οποία αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία 
του πληθυσμού της νήσου (περίπου 420,000 έναντι 80,000) και έχει παραμείνει 
σταθερά πιστή στην Ελληνική της καταγωγή, ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον 
τρόπο ζωής και τα αισθήματα, μπορεί να λεχθεί ότι δεν δικαιολογείται η εισαγωγή 
ειδικής νομοθεσίας που να ζημιώνει την ελευθερία και τα "συμφέροντα του λαού' (όπως 
αναφέρει το αρχικό προσχέδιο του Άρθρου 15). Αντίθετα, μια τέτοιου είδους νομοθεσία 
πρέπει να καταργηθεί». 

Για την ύπαρξη δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους «Θεωρώ ότι, ακόμα 
κι αν παραχωρηθούν στο Κράτος ορισμένες εξουσίες διακριτικής ευχέρειας, δεν 
φαίνεται να έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματική απειλή στην ίδια τη 'ζωή' του 
Κράτους, δηλαδή της Βρετανικής Κυβέρνησης. Ό π ω ς παραδέχονται ακόμα και 
Βρετανοί μάρτυρες (Reddaway), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απειλείτο 
κατά τον χρόνο της εισαγωγής της νομοθεσίας και ούτε 'απειλείται' ακόμα και τώρα με 
την αυστηρή έννοια του Άρθρου 15, ιδιαίτερα ενόψει της συντριπτικής υπεροχής των 
στρατιωτικών της δυνάμεων έναντι εκείνων της αλυτρωτικής οργάνωσης. 

Από την άλλη, όπως άμεσα ή έμμεσα δείχνει η μαρτυρία των δύο Μερών, υπάρχει 
αναμφίβολα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας τάξης, καθώς η Βρετανική 
Κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να προστατεύσει τη ζωή και περιουσία του Κυπριακού 
πληθυσμού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εξαιτίας του γενικού προβλήματος, αλλά επίσης 
και για ειδικούς λόγους που συνδέονται με τις σχέσεις μεταξύ της κομμουνιστικής 
αριστεράς και της εθνικιστικής δεξιάς και ιδιαίτερα με την ένταση μεταξύ της Ελληνικής 
και Τουρκικής κοινότητας. Ωστόσο, η έννοια της "δημόσιας τάξης', η οποία είναι 
εντελώς διαφορετική από εκείνη της 'απειλής για την εθνική ζωή', δεν σχετίζεται με το 
Άρθρο 15 (το οποίο αναφέρεται μόνο σε πολέμους και σε ανάλογες καταστάσεις). Από 
την άλλη, αναφέρεται συγκεκριμένα σε άλλα σημεία της Σύμβασης (Άρθρο 6, 
παράγραφος 1 - Άρθρο 8, παράγραφος 2 - Άρθρο 9, παράγραφος 2 - Άρθρο 10, 
παράγραφος 2 και Άρθρο 11, παράγραφος 2». 

139. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

Η Υποεπιτροπή διέταξε επιτόπια έρευνα στις 6 Σεπτεμβρίου 1957, με αντικείμενο την 
εξακρίβωση των γεγονότων, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να φθάσει στο 
συμπέρασμα κατά πόσο υπήρχε δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους, 
σε έκταση που να δικαιολογεί την εφαρμογή του Άρθρου 15 της Σύμβασης. Καθώς, 
ωστόσο, οι συζητήσεις της Επιτροπής μετά από εκείνη την έρευνα δεν έφεραν, κατά τη 
γνώμη μου, στο φώς οποιαδήποτε στοιχεία που να οδηγούν σε άλλα συμπεράσματα, 
από εκείνα που σχηματίστηκαν από τις πληροφορίες τις οποίες συνέλεξε στην Κύπρο η 
Ερευνητική Ομάδα, δεν είμαι σε θέση να εκφέρω απόψεις διαφορετικές από εκείνες 
που σχημάτισα ως μέλος εκείνης της Ομάδας στη βάση των πληροφοριών από πρώτο 
χέρι. Τώρα όπως και τότε, έχω σοβαρές αμφιβολίες για τις μεθόδους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας στην Κύπρο. Η Ερευνητική Ομάδα 
υιοθέτησε τη δική της ερμηνεία του όρου «έθνος» και έπειτα την εφάρμοσε στα 
γεγονότα. Μόνο τα γεγονότα καθαυτά, θα έπρεπε να είχαν αποτελέσει το θέμα της 
έρευνας. Η έννοια της λέξης «έθνος» είναι ζήτημα για το οποίο πρέπει να αποφασίσει η 
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Υποεπιτροπή και η Επιτροπή (πρβλ. την άποψη μου σχετικά με αυτό στις σελ. 13 κ.ε. 
της Έκθεσης της Ερευνητικής Ομάδας)33. 

Αυτή η επιφύλαξη είναι σοβαρή, διότι η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχει 
στην Κύπρο «κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους» θα φαινόταν να εξαρτάται 
σχεδόν αυτόματα από την ερμηνεία της λέξης «έθνος» και η επιφύλαξη εξακολουθεί να 
υφίσταται ακόμα και υπό το φως της θέσης που μεταγενέστερα υιοθετήθηκε σε σχέση 
με το θέμα αυτό από την Υποεπιτροπή και την Επιτροπή, το καθήκον των οποίων ήταν 
να διευθετήσουν αυτό το θέμα προς όφελος της Ερευνητικής Ομάδας και όχι το 
αντίστροφο. 

Ούτε και μπορώ να συμμεριστώ τη γνώμη της Υποεπιτροπής και της Επιτροπής, οι 
οποίες φαίνεται ότι δεν σκόπευαν να προσδώσουν τη δέουσα σημασία στην 
προπαρασκευαστική εργασία που είχε οδηγήσει στη διατύπωση του Άρθρου 15. Το 
έγγραφο επί του θέματος αυτού, που ετοίμασε η Γραμματεία μετά από αίτηση του 
Προέδρου της Επιτροπής (Έγγρ. DH (56) 4 της 22ας Μαΐου 1956), πέρασε επίσης 
σχεδόν απαρατήρητο και δεν το είχε στη διάθεση της η Ερευνητική Ομάδα στην 
Κύπρο. Κατά την άποψη μου, φωτίζει με πολύτιμο τρόπο το ιστορικό του Άρθρου 15 
και ιδιαίτερα την έννοια της έκφρασης «δημόσιος κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του 
έθνους», όπως χρησιμοποιείται στο Άρθρο αυτό. Συνεπώς, δεν μπορώ να υποστηρίξω 
τη γνώμη της πλειοψηφίας της Επιτροπής ως προς την ερμηνεία του «έθνους» και του 
«άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους». Παρά την φανερή 
ανακρίβεια του Άρθρου 15, η πλειοψηφία δεν θεώρησε κατάλληλο να βασίσει το 
συλλογισμό της στην προπαρασκευαστική εργασία που είχε γίνει για τη διατύπωση του 
Άρθρου. Η εργασία αυτή περιγράφεται στο έγγραφο της Γραμματείας που ήδη 
αναφέρθηκε και δεν θα το αναλύσω εδώ λεπτομερώς, καθώς το έχω ήδη πράξει αυτό 
στις εξηγήσεις που συνοδεύουν τη λεπτομερή μου γνώμη, η οποία συμπεριλαμβάνεται 
στην Έκθεση της Ερευνητικής Ομάδας. Θα περιοριστώ στο να αναφέρω τα δύο 
προαναφερθέντα έγγραφα (Έγγρ. DH (56) 4 της 22ας Μαΐου 1956 και Έγγρ. Α 42.199 -
Παράρτημα Γ της παρούσας έκθεσης) και να υπενθυμίσω τα ακόλουθα: 

Η Επιτροπή που συστάθηκε για να ετοιμάσει το προσχέδιο της Σύμβασης ήταν 
υποχρεωμένη, με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών που τη διόρισε, να λάβει υπόψη 
την πρόοδο που είχε γίνει από τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Το 
προσχέδιο του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών34 περιείχε ένα Άρθρο 4, το οποίο 
κάλυπτε το ίδιο αντικείμενο, όπως το Άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και αυτό 
είχε προκαταρκτικά υιοθετηθεί από την Επιτροπή ως ακολούθως: «Σε καιρό πολέμου ή 
άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τα συμφέροντα του λαού, ένα Κράτος 
δύναται...». Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μελέτησε επίσης τα «Σχόλια της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που λήφθηκαν από το Γενικό Γραμματέα (των 
Ηνωμένων Εθνών) στις 4 Ιανουαρίου 1950», με τα οποία γινόταν εισήγηση για 
προσθήκες στο πιο πάνω Άρθρο, αλλά άφηναν την παράγραφο 1 (που παρατέθηκε 
πιο πάνω) ανέπαφη. Στις 4 Φεβρουαρίου 1950, ο Βρετανός εμπειρογνώμονας υπέβαλε 
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο Στρασβούργο μια τροποποίηση του 
προσχεδίου της Συμβουλευτικής Επιτροπής , η οποία άρχιζε επίσης με τις λέξεις: «1. 
Σε καιρό πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τα συμφέροντα του λαού, 
ένα Κράτος δύναται ...», και αυτή η τροποποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου «φαινόταν 
να είναι μια αναπαραγωγή σχεδόν του κειμένου του Άρθρου 4 του προσχεδίου του 
Συμφώνου». 

Βλ. Παράρτημα Γ της παρούσας Έκθεσης. 
34 Το Διεθνές Σύμφωνο περί Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων στο οποίο γίνεται εδώ αναφορά, 
υποβλήθηκε για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1953, αλλά η τελική έγκριση 
δόθηκε μόλις στις 16/12/1966, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/3/1976, (ΣτΕ). 
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Στη δεύτερη της σύνοδο, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είχε ενώπιον της μια νέα 
τροποποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία και πάλι άφηνε ανέπαφη τη διάταξη 
«Σε καιρό πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τα συμφέροντα του λαού». 
Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι η Επιτροπή υπέβαλε εναλλακτικά κείμενα προς την 
Επιτροπή Υπουργών, το πρώτο από τα οποία ήταν βασισμένο στη μέθοδο του 
επακριβούς ορισμού (precise definition). Αυτό περιείχε ένα Άρθρο 2, που ενσωμάτωνε 
κυρίως τη Βρετανική τροποποίηση και ξεκινούσε ως ακολούθως: «1. Σε καιρό 
πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους», με την τελευταία 
φράση να αντικαθιστά τη φράση: «που απειλεί τα συμφέροντα του λαού». Αυτές οι δύο 
φράσεις εναλλάσσονταν και στο προσχέδιο του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, το 
οποίο είναι πολύ διδακτικό από αυτή την άποψη, όπως δικαιολογημένα θα 
παρατηρήσουμε πληρέστερα στο δέοντα χρόνο. 

Θα πρέπει να υποδειχθεί σε αυτό το στάδιο ότι και οι δύο φράσεις ήταν 
ενσωματωμένες στο σύστημα «επακριβούς ορισμού» (το οποίο τελικά επικράτησε στη 
Σύμβαση της Ρώμης), σύμφωνα με το οποίο Άρθρα που αφορούσαν σε συγκεκριμένα 
δικαιώματα, θα ανάφεραν τα ίδια όλους τους επιτρεπόμενους περιορισμούς των 
δικαιωμάτων αυτών και οι όποιοι περιορισμοί θα παρέπεμπαν σε ειδικές καταστάσεις 
που συνιστούσαν απειλή για την τάξη και ασφάλεια. Έτσι, η Βρετανική πρόταση 
ενσωματώθηκε στο προσχέδιο της Σύμβασης, ως μια ρήτρα που αποσκοπούσε να 
αντιμετωπίσει αρκετά εξαιρετικές καταστάσεις, πολύ πέρα των εννοιών της ασφάλειας 
και δημόσιας τάξης, οι οποίες ήταν ήδη καλυμμένες λόγω της υιοθέτησης του 
συστήματος «επακριβούς ορισμού». 

Οι πιο πάνω παρατηρήσεις βασίζονται στην προπαρασκευαστική εργασία, η οποία δεν 
παρέχει οποιαδήποτε μαρτυρία για το αντίθετο, εφόσον δεν υπήρξε συζήτηση του 
Άρθρου 15 της Σύμβασης στο επόμενο στάδιο, ενώ ο σκοπός εκείνου του Άρθρου 
θεωρήθηκε ότι είχε διευκρινιστεί επαρκώς από την εργασία των Ηνωμένων Εθνών, των 
οποίων το προσχέδιο του Συμφώνου είχε χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο σε αυτό το 
θέμα. Αυτό καθιστά αναγκαία την υπενθύμιση ορισμένων αποσπασμάτων από τις 
«επεξηγηματικές σημειώσεις» που ετοίμασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Το Γαλλικό κείμενο του Άρθρου 4 του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, προσδιόρισε 
τη φράση «δημόσιος κίνδυνος» με το επίθετο «εξαιρετικός». Η «επεξήγηση» των 
Ηνωμένων Εθνών γι αυτό το θέμα αναγράφει τα ακόλουθα: «Το μόνο είδος κινδύνου 
που προβλέπεται στο Άρθρο είναι ένας δημόσιος κίνδυνος και, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ένας παρόμοιος κίνδυνος μπορεί να συμβεί μόνο όταν «η ζωή του 
έθνους απειλείται...». Η κύρια μέριμνα ήταν όπως προβλεφθεί ένας προσδιορισμός του 
είδους του δημόσιου κινδύνου που θα επέτρεπε σε ένα Κράτος να προβεί σε 
παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα που περιέχονταν στο Σύμφωνο, χωρίς όμως να είναι 
ανοικτός σε κατάχρηση. Η παρούσα διατύπωση βασίζεται στην άποψη ότι ο δημόσιος 
κίνδυνος θα πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους που να απειλεί τη ζωή του έθνους ως 
σύνολο ... Θεωρήθηκε ότι η αναφορά σε δημόσιο κίνδυνο, Ό οποίος απειλεί τη ζωή του 
έθνους' δεν θα άφηνε αμφιβολία κατά πόσο η πρόθεση ήταν να γίνει αναφορά σε 
ολόκληρο το λαό ή σε μέρος αυτού...» (Παρ. 38, 39 και 40). Οι υπογραμμίσεις είναι 
δικές μας και το απόσπασμα δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό. Αναμφίβολα, όπως 
σαφώς φαίνεται από την προπαρασκευαστική εργασία, η διατύπωση του Άρθρου 15 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακολουθεί πιστά...εκείνη του 
Άρθρου 4 του Προσχεδίου του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών » (Έγγρ. DH (56) 4 
σ. 10). 

Έτσι, υπό το φως της εργασίας που έγινε τόσο από το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο 
και από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι η πεποίθηση μου ως νομικού ότι ένας δημόσιος 
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κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του έθνους, εντός της έννοιας του Άρθρου 15, είναι ένας 
κίνδυνος που επηρεάζει «ολόκληρο το έθνος παρά ένα τμήμα του πληθυσμού». Ένας 
κίνδυνος στην πραγματικότητα, του οποίου η βαρύτητα υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη 
των καταστάσεων που απλώς παρουσιάζουν προβλήματα δημόσιας ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά σε αριθμό άλλων άρθρων της 
Σύμβασης (πρβλ. την πιο πάνω γνώμη του κ. Dominedo), που εξουσιοδοτούν 
παρεκκλίσεις από την απόλαυση ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων, αλλά όχι 
παρεκκλίσεις από ολόκληρα άρθρα. 

Δεν κατέστη δυνατό να μεταβάλω τις πεποιθήσεις μου ως νομικός, είτε ως αποτέλεσμα 
των συζητήσεων της Επιτροπής, είτε υπό το φως της γνώμης της πλειοψηφίας, η 
οποία δεν λαμβάνει υπόψη το ιστορικό του Άρθρου 15. 

Σχετικά με την αναφορά στη γνώμη της πλειοψηφίας ως προς το ειδικό καθεστώς της 
Κύπρου, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση της ιδιαιτερότητας 
αυτού του καθεστώτος για να δικαιολογηθεί μια ερμηνεία του Άρθρου 15, σύμφωνα με 
την οποία σε ένα αποικιακό σύστημα όπως αυτό της Κύπρου, οι κυβερνητικές αρχές 
είναι μέρος του έθνους και ότι συνεπώς μια απειλή κατά των αρχών αυτών είναι απειλή 
κατά του έθνους ως συνόλου. Αυτό θα ήταν μια εξωπραγματική προσέγγιση. Το ότι η 
εξουσία που ασκούν οι Κυπριακές αρχές δεν πηγάζει από τη θέληση του λαού, δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί. 

Αν υποστηριχθεί ότι εκείνοι που συνέταξαν τη Σύμβαση είχαν κατά νου μόνο το 
συνηθισμένο σχήμα της οργανωμένης κοινωνίας, στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το 
λαό και οι αρχές εκπροσωπούν το λαό - μια αμφίβολη υπόθεση, εφόσον τόσο στα 
Ηνωμένα Έθνη όσο και στο Στρασβούργο ήταν γνωστό ότι το Σύμφωνο ή η Σύμβαση 
θα περιείχαν αποικιακή ρήτρα - θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα παραδεκτό ότι η 
ιδιάζουσα φύση της αποικιακής διακυβέρνησης δεν δικαιολογεί ούτε ακόμα και μερική 
ταύτιση των αρχών με τον λαό ή το έθνος. Διότι στην Κύπρο επικρατεί μια αρκετά 
διαφορετική κατάσταση, με το έθνος να μην είναι οργανωμένο σύμφωνα με τις δικές 
του επιθυμίες, αλλά να διοικείται από μια ξένη δύναμη μέσω αριθμού αξιωματούχων, οι 
οποίοι ενεργούν εκ μέρους εκείνης της δύναμης και όχι του λαού. 

Βλέποντας το από μια άλλη οπτική γωνία, η υιοθέτηση των πλασματικών συλλογισμών 
που έχει αποδεχθεί η πλειοψηφία, ισοδυναμεί με την απόδοση στις αποικιακές αρχές 
των μέσων για να εδραιώσουν αθέμιτα τις εξουσίες τους, σε βάρος των πιο 
θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ή σε κάθε περίπτωση, να τις 
ενισχύσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι επιτρέπεται από τη Σύμβαση σε 
κυβερνητικές αρχές που πηγάζουν από το λαό και εκπροσωπούν το έθνος. Είναι 
ακριβώς επειδή η Σύμβαση λαμβάνει υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα των αποικιακών 
εδαφών - δηλαδή τη μη αντιπροσωπευτική φύση των κυβερνητικών τους αρχώΥ- που 
δεν επεκτείνεται αυτόματα σε τέτοιου είδους εδάφη με την επικύρωση της. Τέτοιου 
είδους επέκταση απαιτεί ειδική πράξη εκ μέρους του μητροπολιτικού Κράτους και σε 
αυτή την περίπτωση μια ειδική διακήρυξη που να επεκτείνει τη Σύμβαση σε 
συγκεκριμένα εδάφη. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν το Κράτος κρίνει ελεύθερα ότι 
μπορεί να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αποικία, στην ίδια έκταση και με 
την ίδια ασφάλεια, όπως και στην μητροπολιτική επικράτεια. Αυτή είναι αναμφίβολα η 
σημασία του γεγονότος ότι είναι προαιρετική η επέκταση της Σύμβασης σε μη 
μητροπολιτικές επικράτειες. Όταν ένας Κράτος εκούσια επεκτείνει τη Σύμβαση σε 
αποικιακά εδάφη, δεσμεύεται να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε 
τέτοιου είδους εδάφη στον ίδιο βαθμό όπως και στο μητροπολιτικό έδαφος και δεν έχει 
εξουσία να προβεί σε μεγαλύτερες παρεκκλίσεις εκεί από ότι στη μητρόπολη. Κι όμως, 
το άμεσο αποτέλεσμα από την εφαρμογή της θεωρίας στην οποία αντιτιθέμεθα, θα 
ήταν να του προσδώσουμε αυτή την εξουσία. 
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Η προηγηθείσα νομική άποψη ως προς την ερμηνεία των όρων «έθνος» και «άλλος 
δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους», με οδηγεί, στη βάση των ίδιων 
κριτηρίων, καθώς και των ίδιων γεγονότων και καταστάσεων, σε συμπεράσματα άλλα 
από εκείνα στα οποία κατέληξε η πλειοψηφία, ως προς την ύπαρξη στην Κύπρο 
τέτοιου είδους δημόσιου κινδύνου, εντός της έννοιας του Άρθρου 15. 

Αναγνωρίζω την ύπαρξη απειλής για τις αρχές. Αναγνωρίζω τις διαστάσεις που έχει 
λάβει από το 1956. Αναγνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει τεθεί σε 
σοβαρό κίνδυνο η δημόσια τάξη. Αλλά αυτά τα σημεία συμφωνίας με τα άλλα μέλη δεν 
με οδηγούν στο συμπέρασμα στο οποίο αναπόφευκτα έχουν οδηγηθεί, ως αποτέλεσμα 
της ερμηνείας που έχουν δώσει στη λέξη «έθνος». 

Οι πιο πάνω συλλογισμοί θα αρκούσαν για να δείξουν γιατί διαφωνώ με τα 
συμπεράσματα που παρατέθηκαν πιο πάνω. Απλώς δεν μπορώ να αποδεχθώ την 
έννοια που αποδίδουν στις λέξεις «άλλος δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του 
έθνους» (Άρθρο 15 της Σύμβασης). Από την ερμηνεία που δίδεται στο «δημόσιος 
κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους», πρέπει να εξαρτώνται συμπεράσματα 
σχετικά με την ύπαρξη τέτοιου είδους κινδύνου στην Κύπρο. 

Πέραν αυτού, σε αυτό το στάδιο απαιτούνται ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με το 
τέταρτο ερώτημα, στο οποίο δίδεται ζωτική σημασία, τόσο στη μαρτυρία που λήφθηκε 
στην Κύπρο, όσο και στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ερευνητική Ομάδα. 
Αναφέρομαι στις δραστηριότητες της ΕΟΚΑ, οι οποίες παρεμπιπτόντως, ήταν ο μόνος 
παράγοντας που λήφθηκε υπόψη το Νοέμβριο του 1955, καθώς οι άλλοι τρεις δεν 
είχαν τότε προκύψει, όπως γίνεται παραδεκτό. Από τότε, ο κύριος παράγοντας που 
αναφέρεται, υπήρξαν πάντα οι δραστηριότητες της ΕΟΚΑ. Εδώ είναι σκόπιμο να 
παραμείνουμε πιστοί στο διαχωρισμό τριών περιόδων. 

Αυτές οι τρεις πολύ ξεχωριστές περίοδοι ήταν: 

(ι) από την 1η Απριλίου μέχρι την κήρυξη της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
(26 Νοεμβρίου 1955), 

(ιι) από τότε μέχρι την 14η Μαρτίου 1957, όταν κηρύχθηκε ανακωχή από την 
ΕΟΚΑ, και 

(ιιι) από την αρχική ημερομηνία της ανακωχής μέχρι τον Ιανουάριο 1958. 

Κατά τη γνώμη μας, οι δραστηριότητες της ΕΟΚΑ θα πρέπει να εξετασθούν χωριστά, 
όπως εμφανίσθηκαν τον Νοέμβριο του 1955 και τον Ιανουάριο του 1958, αν πρόκειται 
να μπορέσουμε να πούμε κατά πόσο ήταν ορθό να εισαχθεί η νομοθεσία έκτακτης 
ανάγκης το Νοέμβριο 1956, και κατά πόσο είναι ορθό να διατηρηθεί τώρα. 

Σε ό,τι αφορά την περίοδο Απρίλιος - Νοέμβριος 1955, όλοι οι Έλληνες μάρτυρες 
(αντιπρόσωποι της Εκκλησίας, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, βιομήχανοι, έμποροι, 
εργάτες, δήμαρχοι κ.λ.π) δήλωσαν ομόφωνα ότι τα επεισόδια ήταν λίγα και αραιά. 
Αυτές οι δηλώσεις δεν φαίνονται να διαφέρουν από τη Βρετανική μαρτυρία σχετικά με 
την περίοδο Απριλίου - Νοεμβρίου 1955 ή με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες που 
υποβλήθηκαν, που υποδηλώνουν ότι τα επεισόδια συνέβαιναν μόνο σπάνια. 

Ας θυμηθούμε, με ειδική αναφορά στο Νόμο Περί Προσωποκράτησης, που θεσπίστηκε 
στις 15 Ιουλίου 1955, ότι ένας από τους μάρτυρες, ο κ. Χρυσαφίνης, 
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Ανακτοσύμβουλος.35, δήλωσε ότι μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου υπήρξαν 43 εκρήξεις, 5 
παράνομες συγκεντρώσεις, 8 μη βίαιες απεργίες και 2 δολοφονίες και ότι μεταξύ 
Ιουλίου και 7 Οκτωβρίου 1955, ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε η ειδοποίηση για 
την παρέκκλιση, δεν υπήρχαν επεισόδια που να δικαιολογούν την παρέκκλιση. Σε κάθε 
περίπτωση, άλλος ένας Ανακτοσύμβουλος, ο κ. Στ. Παυλίδης, υπέδειξε ότι, σύμφωνα 
με κυβερνητικές εκπομπές και δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών 
περίπου μετά τον Απρίλιο, η Ε Ο Κ Α είχε μόνο 180 μέλη σε ένα Ελληνικό πληθυσμό με 
πέραν των 420,000 κατοίκων. Δεν υπήρχαν μαζικές διαδηλώσεις και οι δουλειές 
διεξάγονταν ομαλά. Τόσο ομαλά μάλιστα, ώστε ακόμα και αργότερα, δηλαδή κατά τη 
διάρκεια του 1956, οι δουλειές στην Κύπρο, όπως υπέδειξε άλλος μάρτυρας, άνθησαν 
περισσότερο παρά ποτέ, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στα 21 εκατομμύρια και τις 
εισαγωγές στα 35 εκατομμύρια (Σερ Πωλ Παυλίδης, 22 Ιανουαρίου). Παρομοίως, η 
Ετήσια Έκθεση της Κυπριακής Διοίκησης φανερώνει αύξηση στην παραγωγή, το 
εμπόριο και την είσπραξη φόρων (πρβλ. τα λόγια του κ. Rolin στην αγόρευση του, 
ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. 30.568, σ. 134), τα οποία δεν συμβαδίζουν 
καθόλου με τη δήλωση ότι απειλείτο η ίδια η ζωή του έθνους στην Κύπρο από ένα 
δημόσιο κίνδυνο. Επιπλέον, σύμφωνα με Έλληνες και άλλους μάρτυρες, τα επεισόδια 
τα οποία συνέβαιναν, ήταν επιθέσεις της Ε Ο Κ Α εναντίον κυβερνητικών ιδρυμάτων, που 
άρα δεν μπορεί να λεχθεί ότι απειλούσαν το Κυπριακό έθνος. Το αίσθημα της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού είναι εμφανές από πολλές μαρτυρίες. Ο κ. 
Reddaway, ένας από τους κύριους Βρετανούς μάρτυρες, μίλησε για: «ταύτιση 
συμπαθείας του πληθυσμού με το κίνημα της ΕΟΚΑ». Δεν φαίνεται να έχει σοβαρά 
αμφισβητηθεί ότι, κατά την εισαγωγή της έκτακτης νομοθεσίας ή κατά τον παρόντα 
χρόνο, οι δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης, η οποία στοχεύει στην αυτοδιάθεση, 
κατευθύνονταν και κατευθύνονται κατά των θεσμών της ξένης κυβέρνησης και ενός 
μικρού αριθμού πληροφοριοδοτών της. 

Έχοντας υπόψη την έννοια του Άρθρου 15, δεν μπορεί να υπάρξει απειλή για τη ζωή 
της Τουρκικής μειονότητας, η οποία να συνιστά από μόνη της απειλή για τη ζωή του 
έθνους, δικαιολογώντας έτσι την εφαρμογή εκείνου του Άρθρου. Μάλιστα δεν εγείρεται 
καν θέμα, καθώς οι δραστηριότητες της Ε Ο Κ Α δεν στρέφονταν εναντίον του Τουρκικού 
πληθυσμού και όλα τα θύματα που ήταν Τούρκοι ήταν μέλη της αστυνομίας και έγιναν 
στόχοι επιθέσεων υπό αυτή τους την ιδιότητα και όχι ως μέλη της Τουρκικής 
κοινότητας. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί από μάρτυρες και δεν έχει ποτέ 
αμφισβητηθεί. 

Ωστόσο, μερικοί Βρετανοί μάρτυρες (ο κ. Reddaway και ο κ. Fitzgeorge Balfour) 
δήλωσαν ότι, λόγω των γενικών δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ, οι Τούρκοι ένιωθαν ότι 
απειλούνται οι ίδιοι. Αυτό θα φαινόταν να είναι μια ψυχολογική κατάσταση που δεν 
προκλήθηκε απαραίτητα από τις δραστηριότητες της ΕΟΚΑ, οι οποίες δεν στόχευαν 
τον Τουρκικό πληθυσμό. Ο φόβος ήταν αισθητός (πρβλ. δήλωση του κ. Ντενκτάς, 16ης 
Ιανουαρίου), αλλά πέραν από το ζήτημα του αν ήταν δικαιολογημένος, αυτό δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως μαρτυρία για απειλή κατά της ζωής της Τουρκικής μειονότητας , με την 
οποία μέχρι πρόσφατα ο Ελληνικός πληθυσμός είχε εξαιρετικές και αναμφίβολα φιλικές 
σχέσεις (πρβλ. δηλώσεις του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης, παρ. 
127 πιο πάνω). 

Ούτε θα μπορούσαν οι δραστηριότητες μαθητών να θεωρηθούν απειλή για τη ζωή του 
έθνους. Το γεγονός ότι η νεολαία ήταν ενθουσιώδης για την Ένωση, δεν αμφισβητείται. 
Αλλά ούτε οι διαδηλώσεις, ούτε η εκούσια αποχή των μαθητών από το σχολείο, θα 
μπορούσε να ερμηνευθεί ως απειλή για το έθνος, με την έννοια του Άρθρου 15. Η 
ομαλή εκπαίδευση ζημιωνόταν από αυτή τη συμπεριφορά των νέων, αλλά αυτό 
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οφειλόταν κυρίως στα μέτρα που λάμβαναν οι αρχές για να καταπιέσουν την 
πολιτιστική ζωή του έθνους, δηλαδή πειθαρχικές ενέργειες, την απόλυση 
εκπαιδευτικών, το κλείσιμο σχολείων, κάποτε για μακρές περιόδους (πρβλ. τη δήλωση 
του κ. Tudhope και του κ. Lightbody (Ηνωμένο Βασίλειο) και των κ.κ. Σπυριδάκη και 
Αιμιλιανίδη (Ελλάδα). 

Αυτά και αριθμός άλλων μέτρων που λήφθηκαν εναντίον ενός λαού, ο οποίος 
απαιτούσε ελευθερία και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης (η οποία αρχή αναγνωρίζεται 
από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τον κ. Reddaway), δεν 
ήταν και δεν είναι σχεδιασμένα για να προστατεύσουν το λαό ή τη ζωή του έθνους, 
αλλά για να ενισχύσουν την εξουσία των κυβερνητικών αρχών, λόγω του κινδύνου που 
αντιμετωπίζουν αυτές οι αρχές. Δεν μπορεί να διαψευσθεί - ούτε μάλιστα έχει 
διαψευσθεί - ότι οι δραστηριότητες της Ε Ο Κ Α στοχεύουν στους θεσμούς της 
κυβέρνησης. Πολλοί Έλληνες μάρτυρες έχουν παραδεχθεί ότι η κατάσταση ήταν για το 
λόγο αυτό ανώμαλη, αλλά όχι τέτοιου είδους ώστε να δικαιολογεί τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί. Και έγκριτοι Έλληνες νομικοί έχουν εκφράσει επίσημα την πεποίθηση τους ότι 
το Άρθρο 15 της Σύμβασης «απαιτεί περισσότερα από αυτό» - περισσότερο από μια 
απειλή κατά των αρχών. Αυτός ο κίνδυνος για τις αρχές ήταν βέβαια σοβαρός, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο από το Νοέμβριο του 1955 μέχρι το Μάρτιο του 1957 και απαιτούσε 
επαρκή μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
απειλεί τη «δημόσια ασφάλεια» και «τάξη». Τέτοιου είδους καταστάσεις προβλέπονται 
σε πολλά άρθρα της Σύμβασης, τα οποία κατοχυρώνουν συγκεκριμένα ατομικά 
δικαιώματα. Είναι φανερό από τη μαρτυρία ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το 
Νοέμβριο του 1955, κι αυτό φαίνεται να ήταν το συνδυασμένο αποτέλεσμα μιας 
εντατικοποίησης της δράσης της Ε Ο Κ Α και μιας ενίσχυση των εκτάκτων εξουσιών. Σε 
κάθε περίπτωση, ενώ η απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια εντάθηκε, φαίνεται να 
μην υπήρχε απειλή για τη ζωή του Κυπριακού έθνους εντός της έννοιας του Άρθρου 15 
της Σύμβασης, διότι το Κυπριακό έθνος παραμένει συντριπτικά πιστό στις Ελληνικές 
του παραδόσεις και έχει στο μεταξύ τοποθετηθεί με ενθουσιασμό υπέρ του 
αντιστασιακού κινήματος, όπως συμφωνούν τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί 
μάρτυρες. Όλοι οι επίσημοι Έλληνες εκπρόσωποι που έδωσαν μαρτυρία - και αυτοί 
αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα - πέμπτα του πληθυσμού της νήσου - υποστήριξαν ότι 
θα ήταν αρκετό αν παρέμενε η υπάρχουσα νομοθεσία ελαφρώς διαφοροποιημένη και 
ταυτόχρονα να ενισχυόταν η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας, για να 
αντιμετωπίσουν την ισχυρότερη απειλή από την ΕΟΚΑ. 

Αλλά αυτό απέχει πολύ από την αναγνώριση ότι η απειλή κατά των αρχών 
ισοδυναμούσε με απειλή κατά της ζωής του έθνους εντός της έννοιας του Άρθρου 15 
και επομένως ότι δικαιολογούσε την εφαρμογή αυτής της διάταξης της Σύμβασης, που 
συνεπάγεται την καταπίεση των πιο ζωτικών δημοκρατικών ελευθεριών. Κατά τη 
γνώμη μου δεν υπάρχει λόγος γιατί θα έπρεπε να αποκλίνουμε από το δρόμο μας και 
να πραγματοποιήσουμε αυτά τα μεγάλα άλματα. 

Η μαρτυρία και οι πληροφορίες σε σχέση με αυτά, εμφανίζονται ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικές σε ό,τι αφορά την περίοδο που αρχίζει στις 14 Μαρτίου 1957, 
ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η ανακωχή της ΕΟΚΑ. Σημειώνεται ότι 
έκτοτε οι πράξεις βίας είχαν γίνει σποραδικές και υπήρξε σίγουρα βελτίωση της γενικής 
κατάστασης. Τα δύο αυτά γεγονότα είναι εμφανή από τις καταθέσεις αριθμού 
Βρετανών μαρτύρων (π.χ. τους κ.κ. Reddaway, Williams και Fitzgeorge Balfour). Ένας 
μάρτυρας συμφώνησε ότι υπήρξε «μια υπολογίσιμη βελτίωση» και «αξιοπρόσεκτη 
αλλαγή της κατάστασης» (Weston, 15 Ιανουαρίου) και σχεδόν όλοι μίλησαν για σχετική 
«ηρεμία». Ένας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι οποιαδήποτε επεισόδια μπορεί να 
προκαλούσε η ΕΟΚΑ, θα ήταν σποραδικά και σε πολύ μικρή κλίμακα (Griffith 
Williams). Αλλά, η πιθανότητα και μόνο επανέναρξης της δράσης της ΕΟΚΑ, αν και θα 
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μπορούσε να δικαιολογήσει το συμπέρασμα ότι υπήρχε μια κατάσταση ικανή να θέσει 
σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δεν δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι υπήρχε 
έκτακτη ανάγκη που να απειλούσε τη ζωή του έθνους, εντός της έννοιας του Άρθρου 
15, όταν η επιτόπια έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο του 1958. 

Ωστόσο, αν οι αρχές έχουν καθήκον να επαγρυπνούν, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
επεκτείνει τις αρμοδιότητες της στο σημείο που να λάβει υπόψη τους φόβους για το 
μέλλον, ως δικαιολογία για κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών, ακόμα και όταν τέτοιου είδους φόβοι είναι αληθινά αισθητοί από τις αρχές 
μιας επαγρυπνούσας κυβέρνησης - και όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να επαγρυπνούν. 
Οι φόβοι αυτοί μπορεί να επιβεβαιωθούν από τις μελλοντικές εξελίξεις και η κυβέρνηση 
που είναι υπεύθυνη για το νόμο και την τάξη, σίγουρα πρέπει να προετοιμάζεται 
κατάλληλα, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι μια «τρέχουσα κατάσταση», 
που ακόμα και τώρα συνιστά εξαιρετική απειλή για τη ζωή του έθνους εντός της έννοιας 
του Άρθρου 15. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι οι πραγματικότητες της πολιτικής 
ζωής καθιστούν αναγκαίο για τις αρχές, να έχουν κάποια ελευθερία στις εκτιμήσεις 
τους, αλλά, αν η Επιτροπή δεν λάβει σοβαρά υπόψη τη θεμελιώδη διαφορά, που 
σαφώς αναδεικνύεται από το ιστορικό του Άρθρου 15, μεταξύ μιας απειλής για την 
«τάξη» και τη «δημόσια ασφάλεια» από τη μια και μιας απειλής για «τη ζωή του 
Έθνους» εντός της έννοιας του Άρθρου 15, από την άλλη, θα έχει παραχωρήσει στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη ένα βαθμό ελευθερίας που δεν εξουσιοδοτείται από τη Σύμβαση. 

Δεν συνιστά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η 
θυσία των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών για την 
επαγρύπνηση και προνοητικότητα μιας κυβέρνησης που επιθυμεί τη μελλοντική 
διατήρηση του νόμου και της τάξης. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την καταπίεση 
των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στο 
κατά πόσον ίσχυαν τότε εξαιρετικές περιστάσεις. 

Αυτά είναι, λοιπόν, τα συμπεράσματα που έχω σχηματίσει από το έργο της 
Ερευνητικής Ομάδας, σε απάντηση του ερωτήματος: υπήρχε κατά το χρονικό σημείο 
που η Βρετανική Κυβέρνηση θέσπισε τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης το 
Νοέμβριο του 1955 και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην Κύπρο τον Ιανουάριο 
του 1958, ένας δημόσιος κίνδυνος που να απειλούσε τη ζωή του έθνους εντός της 
έννοιας του Άρθρου 15 της Σύμβασης; Μετά την επίσκεψης εκείνη έχει προκύψει ένα 
νέο στοιχείο υπό τη μορφή πράξεων βίας από την Τουρκική μειονότητα, αλλά δεν είμαι 
σε θέση να προβώ σε δηλώσεις αναφορικά με την κατάσταση αυτή, λόγω ελλείψεως 
επιχειρημάτων από τα Μέρη στην παρούσα Προσφυγή. 

Μέρος III. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
Α Ν Α Γ Κ Ε Σ ΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ 

140. Το ερώτημα αυτό εγείρει τα ίδια προβλήματα για πραγματικά και νομικά 
ζητήματα, όπως και το προηγούμενο. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση αμφισβητεί την αυστηρή αναγκαιότητα των μέτρων που 
λήφθηκαν, ενώ η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διατείνεται ότι αυτά: «δεν 
υπερέβαιναν ό,τι αυστηρά απαιτείτο λόγω των αναγκών της κατάστασης», (Προσφυγή, 
σ. 12, πρώτο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, Έγγρ. Α 30.235, παρ. 87 και 88). 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυρίζεται περαιτέρω ότι: «αναφορικά με την 
αναγκαιότητα των μέτρων, πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει ισχυρό τεκμήριο υπέρ των 
αποφάσεων των αρμοδίων αρχών» (πρώτο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, ο.π., 
παρ. 88). 
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141. Ένας από τους Νομικούς Συμβούλους της Ελληνικής Κυβέρνησης δήλωσε κατά 
την ακροαματική διαδικασία της 16ης Νοεμβρίου 1956: «Δεν αισθάνομαι ότι μπορεί να 
λεχθεί π ω ς τα μέτρα που καταγγέλλουμε απαιτούνταν από τις ανάγκες της 
κατάστασης» (Έγγρ. Α 30.768, σ. 134). Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
στην αγόρευση του της 17ης Νοεμβρίου 1956 δήλωσε: «Μεμονωμένες επιθέσεις 
απλώς δεν δικαιολογούν συλλογικά μέτρα σε τέτοιου είδους κλίμακα. Αυτά δεν είναι 
μέτρα για την τοπική ασφάλεια αλλά μάλλον, όπως φαίνεται από τη χρήση που τους 
γίνεται, μέρος μιας πολιτικής, οι στόχοι της οποίας είναι πιο μακροπρόθεσμοι από ότι 
εκείνοι των νόμων έκτακτης ανάγκης». Τα μέτρα αυτά αποτελούσαν μια «προοδευτική 
αποεθνικοποίηση του νησιού» (Ο.π. σ. 177). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης, περιγράφοντας τη γενική 
κατάσταση στην Κύπρο και αναφερόμενος στο ημερολόγιο του Γρίβα, υποστήριξε από 
την άλλη ότι τα μέτρα που λήφθηκαν απαιτούνταν αυστηρά από τις ανάγκες της 
κατάστασης (ο.π. σσ. 158 - 167). 

142. Τα ίδια ερωτήματα εγέρθηκαν επίσης από τους Αντιπροσώπους των Μερών σε 
σχέση με την κράτηση και απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων 
του. 

Ένας από τους Νομικούς Συμβούλους της Ελληνικής Κυβέρνησης υποστήριξε ότι η 
φυλάκιση στις Σεϋχέλλες δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως απαραίτητη για την 
προστασία της δημόσιας ασφάλειας και ότι μια επιτόπια έρευνα: «θα ήταν ένα χρήσιμο, 
αν όχι αναγκαίο μέτρο» για να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της κατάστασης στην 
Κύπρο και των μέτρων για τα οποία έγινε παράπονο, σε ό,τι αφορά τη γενική 
εφαρμογή του Άρθρου 15 (Έκθεση της συνεδρίας που διεξήχθη στις 28 και 29 Μαρτίου 
1957, Έγγρ. Α 33305, σ. 18 και 19). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης απάντησε ότι η έννοια της ανάγκης 
δεν είναι στατική: ποικίλλει στη βάση αριθμού παραγόντων, όπως η ισχύς των 
δυνάμεων της Ε Ο Κ Α ή μια διακήρυξη του Εθνάρχη για τερματισμό της βίας. Ό σ ο για το 
αίτημα για επιτόπια έρευνα, ο Αντιεισαγγελέας δήλωσε: «...αν η Υποεπιτροπή νομίζει 
ότι είναι σοφό και φρόνιμο να μεταβεί στην Κύπρο και να ερευνήσει τα γεγονότα, τότε 
και εφόσον η έρευνα περιοριστεί στο θέμα αυτής της Προσφυγής, δεν φέρουμε 
ένσταση να παράσχουμε τις διευκολύνσεις που μπορεί να χρειαστούν» (ο.π. σ. 28). 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΣΤΗΡΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α Π Ο ΤΙΣ Α Ν Α Γ Κ Ε Σ ΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ 

143. Η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι είναι αρμόδια να αποφασίσει κατά πόσο τα 
μέτρα που λήφθηκαν από ένα Μέρος δυνάμει του Άρθρου 15 της Σύμβασης, έχουν 
ληφθεί «στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης». 

Γενικά, η Επιτροπή υιοθετεί την ίδια γνώμη όπως και σχετικά με το θέμα του 
«δημόσιου κινδύνου που να απειλεί τη ζωή του έθνους», δηλαδή ότι η Κυβέρνηση της 
Κύπρου θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει ορισμένο βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας για να εκτιμήσει «την έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της 
κατάστασης». Το ερώτημα κατά πόσο η διακριτική αυτή ευχέρεια έχει ή δεν έχει 
υπερβεί τα όρια, είναι θέμα ουσίας, το οποίο θα τύχει χειρισμού κατά την εξέταση κάθε 
χωριστού μέτρου. 

Έτσι, τα θέματα τα οποία θα ερευνήσει η Επιτροπή θα είναι η σύλληψη χωρίς ένταλμα, 
η κράτηση χωρίς δίκη και η απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τριών άλλων. Η 
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γνώμη της Επιτροπής και η γνώμη της μειοψηφίας ως προς αυτά τα μέτρα βρίσκεται 
στο Κεφάλαιο VI πιο κάτω, παρ. 297 - 301, 318 - 321 και 337 - 339. 

144. Οι κ.κ. DOMINEDO και SKARPHEDINNSON δήλωσαν κατά την 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής ότι, αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία της προηγούμενης 
συνεδρίασης, θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της Επιτροπής επί αυτού του σημείου. 

Μέρος IV. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟ 

145. Τα επιχειρήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης παρατίθενται στο κείμενο των 
συμπερασμάτων, που κατατέθηκε στην προφορική ακρόαση της Προσφυγής. Από την 
Επιτροπή ζητήθηκε: 

«να αποφασίσει ότι το Άρθρο 15 της Σύμβασης απαγορεύει στα Υψηλά Συμβαλλόμενα 
Μέρη να επικαλεστούν ενώπιον της Επιτροπής την ύπαρξη συνθηκών που τα 
εξουσιοδοτούν να παρεκκλίνουν από μερικές διατάξεις της Σύμβασης, όταν δεν έχουν, 
πριν από την καταχώρηση της προσφυγής εναντίον τους, πληροφορήσει το Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 
15, για τα μέτρα που έχουν λάβει κατά παρέκκλιση της Σύμβασης και τους λόγους που 
οδήγησαν στη λήψη αυτών των μέτρων» (Έκθεση των συνεδριών που διεξήχθηκαν 
από τις 14 -18 Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, Παράρτημα I). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε ότι: 

«όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις που άπτονται των δικαιωμάτων τα οποία 
προστατεύονται από τη Σύμβαση, καλύπτονται από το κείμενο, από τις διατάξεις της 
Σύμβασης, η οποία κατοχυρώνει αυτά τα δικαιώματα (ο.π., σ. 27). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορούσε να επικαλεστεί ισχυριζόμενες παραβιάσεις 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη Σύμβαση. Αλλά 
στην περίπτωση παραβιάσεως των δικαιωμάτων και ελευθεριών που καθορίζονται στο 
Τμήμα 1, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι μια τέτοιου είδους παραβίαση είχε διαπιστωθεί, 
όχι μόνο όταν ήταν αντίθετη με τους ίδιους τους όρους που χρησιμοποιούνται στον 
ορισμό που δίδεται στη Σύμβαση, αλλά επίσης και όταν υπήρξε παραβίαση των 
ελευθεριών που προστατεύονται από τη Σύμβαση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (ο.π.. 
σσ. 27 και 28). Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης, η 
Σύμβαση είχε προσδώσει ενισχυμένη προστασία στα ανθρώπινα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στο γενικό διεθνές δίκαιο. Είχε διευρύνει το γενικό διεθνές δίκαιο, όχι 
μόνο σε σχέση με τις κατηγορίες των προσώπων που τυγχάνουν προστασίας, αλλά 
επίσης και σε σχέση με την έκταση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να απαιτείται από τη Σύμβαση, ακόμα και στις περιπτώσεις που 
επιτρέπεται η παρέκκλιση, όπως τηρείται ένα ελάχιστο όριο από το οποίο να είναι 
αδύνατη η παρέκκλιση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και όπως οι υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο τυγχάνουν σεβασμού (ο.π., σ. 28). 

146. Κατά την άποψη της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η αναφορά στο 
διεθνές δίκαιο στο Άρθρο 15, παράγραφος 1, «αποσκοπεί να εμποδίσει τις 
κυβερνήσεις από το να βασίζονται στο δικαίωμα παρέκκλισης από τη Σύμβαση, σαν 
δικαιολογία για την αποφυγή οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης των Υψηλά 
Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο όρος ισχύει μόνο αν υπάρχει 
κάποια άλλη νομική υποχρέωση για το Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος... Εφαρμόζεται 
μόνο στην έκταση εκείνης της υποχρέωσης και σε συνθήκες στις οποίες η υποχρέωση 
εκείνη εφαρμόζεται επίσης. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτό τον όρο με σκοπό 
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τον περιορισμό του δικαιώματος παρέκκλισης, όταν οι υποχρεώσεις σύμφωνα με άλλη 
συνθήκη περιορίζονται σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων, που δεν επηρεάζονται 
από την παρέκκλιση» (Βλ. πρώτο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, Έγγρ. Α 30.235, 
παρ. 89). 

147. Η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλέσθηκε διατάξεις που πηγάζουν από τις ακόλουθες 
διεθνείς συνθήκες και έγγραφα: 

- Τη Σύμβαση της Χάγης του 1899, Παράρτημα: Κανονισμοί αναφορικά με τους 
νόμους και έθιμα περί πολέμου ξηράς, Άρθρο 50. 

- Τη Συνθήκη της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, σχετικά με τη μεταχείριση 
των αιχμαλώτων πολέμου, Άρθρα 3 και 87. 

- Τη Συνθήκη της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, σχετικά με την Προστασία 
των Αμάχων σε καιρό Πολέμου, Άρθρα 2, 3 και 32. 

Κάποια από τα επιχειρήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης βασίζονται στις 
προαναφερόμενες διεθνείς συνθήκες και έγγραφα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά: 

Μαστίγωση (αγόρευση του κ. Rolin, Έγγρ. 30.768, σ. 23 επ., αγόρευση του Sir Harry 
Hylton Foster, σ. 35 επ., απάντηση του κ. Rolin, σ. 45 μέχρι 48, απάντηση του Sir 
Harry, σσ. 66 επ.). 

Συλλογικές Ποινές (Αγόρευση του κ. Rolin, σ. 81, Αγόρευση του κ. Vallat, σσ. 103 και 
107 μέχρι 108, απάντηση του κ. Rolin, σσ. 113, 116, 117). 

Συλλήψεις, κρατήσεις κ.λ.π. (Αγόρευση του κ. Rolin, σσ. 132 και 134 μέχρι 135, 
Αγόρευση του κ. Vallat, σσ. 142 μέχρι 144, απάντηση του κ. Rolin, σ. 156). 

148. Είναι προφανώς δύσκολο να παρατεθούν επαρκή αποσπάσματα από τα 
Μνημόνια και τις Αγορεύσεις, ώστε να γίνει πλήρης επισκόπηση των επιχειρημάτων, 
αλλά σε συντομία, το επιχείρημα του κ. Rolin ήταν: 

«ότι κάθε άρθρο περιέχει έναν πυρήνα που δεν μπορεί να μειωθεί, ένα σταθερό 
πυρήνα που αποτελείται από υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι οποίες 
δεν επιτρέπουν υπεκφυγή. Αν, Κύριοι, αυτός ο πυρήνας υπάρχει, ακόμα και στην 
περίπτωση πολέμου ή άλλου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους, όταν 
επιτρέπεται η παρέκκλιση, π ώ ς μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός ο πυρήνας 
περιλαμβάνεται στα διάφορα άρθρα σε εξαιρετικές περιόδους, όταν δεν είναι ήδη 
μόνιμα εκεί σε ομαλές περιόδους ειρήνης;» (ο.π., σ. 48). 

Από την άλλη, το επιχείρημα της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ότι «οι 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δεν αναφέρονταν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που καθορίζονταν στο Μέρος 1 της Σύμβασης, αλλά σχετίζονταν με 
την έκταση του ιδίου του δικαιώματος παρέκκλισης. Με άλλα λόγια, οι Κανονισμοί 
Έκτακτης Ανάγκης που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το δικαίωμα παρέκκλισης, δεν 
πρέπει να συγκρούονται με το διεθνές δίκαιο. Ο Sir Harry κατέληξε ότι οι Συμβάσεις 
και τα έγγραφα, των οποίων είχε γίνει επίκληση, «λίγο ή καθόλου θα βοηθούσαν» την 
Επιτροπή, καθώς, όπως υποστήριξε, τα κείμενα αυτά δεν εφαρμόζονταν στην 
παρούσα περίπτωση (ο.π., 35, επ.). 

Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης έφερε ένσταση ως προς το ότι τα 
Συμπεράσματα της Ελληνικής Κυβέρνησης ζητούσαν από την Επιτροπή «να προβεί σε 
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δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου στις διατάξεις της 
Σύμβασης» και παρατήρησε ότι αυτή η «οιονεί νομοθετική λειτουργία» δεν αποτελούσε 
μέρος των καθηκόντων της Επιτροπής. Ζήτησε επομένως από την Επιτροπή όπως: 

«Αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε νομική δήλωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των 
Υψηλά Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση, όπως είχε ζητηθεί στις παραγράφους 1 
και 2 των τροποποιημένων συμπερασμάτων που υπέβαλε ο Αντιπρόσωπος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης στις 16 Νοεμβρίου 1956» (ο.π., σσ. 140 - 143). 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

149. Μέτρα που έχουν ληφθεί από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και τα οποία 
παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, δεν πρέπει να είναι 
αντίθετα προς τις άλλες υποχρεώσεις του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Αυτή είναι η ερμηνεία, σύμφωνα με την Επιτροπή, του τρίτου όρου που παρατίθεται 
στην παράγραφο (1) του Άρθρου 15. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επικαλεσθεί υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κυρίως αναφορικά με τη σωματική τιμωρία και τη 
συλλογική ποινή, οι οποίες θα τύχουν χειρισμού σε χωριστά κεφάλαια (Βλ. Κεφάλαια III 
και IV πιο κάτω). 

Σχετικά με το νόμο περί προσωποκράτησης, αναφορικά με τον οποίο η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου άσκησε το δικαίωμα παρέκκλισης υπό τις συνθήκες που έχουν 
περιγραφεί πιο πάνω, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν έχει καταδειχθεί με άλλο 
τρόπο ότι τα μέτρα όπως έχουν ληφθεί, είναι ασυμβίβαστα με άλλες υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτή η γνώμη λήφθηκε με πλειοψηφία 9 έναντι 1, με την 
κα Janssen - Pevtschin να τηρεί αποχή. 

150. Οι κ.κ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής ότι, αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία της προηγούμενης συνεδρίας, 
θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της Επιτροπής επί αυτού του σημείου. 

151. ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

«Καθώς η γνώμη της πλειοψηφίας (Βλ. παραγράφους 94 - 96 πιο πάνω) υπήρξε ότι η 
Επιτροπή δεν πρέπει να αποφανθεί για μέτρα που έχουν αποσυρθεί, ενόσω η 
υπόθεση βρισκόταν υπό εκδίκαση και καθώς η μειοψηφία, στην οποία ανήκω, δεν ήταν 
συνεπώς σε θέση, επιπρόσθετα προς αυτό το σημείο διαφωνίας, να εξετάσει τα εν 
λόγω μέτρα (παρ. 97 πιο πάνω), δεν μπορεί να επιχειρηθεί εδώ μια σύγκριση μεταξύ 
των τελευταίων μέτρων και «άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», 
εντός της έννοιας του Άρθρου 15. Αναφέρομαι στη μαστίγωση και στη συλλογική 
ποινή. 

Παραμένει, λοιπόν, να εξεταστεί σε ποια έκταση οι αυθαίρετες συλλήψεις και 
παρατεταμένες κρατήσεις συνάδουν με άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, με δεδομένο ότι μια τέτοιου είδους συμβατότητα είναι αναμφίβολα ένας όρος 
που τίθεται στο Άρθρο 15 της Σύμβασης. 

Αναφορικά με το ζήτημα αρχής, όπως παρουσιάστηκε στα Βρετανικά και Ελληνικά 
επιχειρήματα αντίστοιχα, ως προς την έκταση της νομικής δέσμευσης των 
Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση, να τηρούν «άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο», ενώ δεν μπορώ να υποστηρίξω την άποψη της Ελληνικής Κυβέρνησης 
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και είμαι σύμφωνος με την πλειοψηφία που θεωρεί ότι ο όρος «άλλες υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» στο Άρθρο 15, καλύπτει ολόκληρο το δικαίωμα της 
παρέκκλισης, αδυνατώ να συνταχθώ με το συμπέρασμα της πλειοψηφίας ότι οι 
συλλήψεις και κρατήσεις προσώπων στην Κύπρο δεν είναι αντίθετες προς τέτοιου 
είδους «άλλες υποχρεώσεις». 

Εφόσον οι συλλήψεις και κρατήσεις όπως διεξάγονται στην Κύπρο θεωρείται ότι 
υπερβαίνουν την έκταση που απαιτείται αυστηρά από τις ανάγκες της κατάστασης ( Βλ. 
παραγράφους 318 επ. πιο κάτω), είναι εκ των πραγμάτων αντίθετες προς τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι οποίες πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις 
να γίνονται σεβαστές. 

Προβλέποντας για το σεβασμό των εν λόγω υποχρεώσεων, η Σύμβαση είχε ως στόχο 
να κατοχυρώσει την ελάχιστη προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
ανθρώπου - μια ελάχιστη προστασία που δεν μπορεί να μειωθεί, ακόμα και σε 
περιπτώσεις παρεκκλίσεων σύμφωνα προς το Άρθρο 15. Η ακριβής βαρύτητα της 
ελάχιστης προστασίας που δεν μπορεί να μειωθεί, θα πρέπει να αναζητηθεί, σε κάθε 
υπόθεση χωριστά, στο γενικό διεθνές δίκαιο, μια από τις αδιαμφισβήτητες πηγές του 
οποίου είναι «οι γενικές αρχές του δικαίου», που αναγνωρίζονται από τα πολιτισμένα 
έθνη, σύμφωνα με το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, Άρθρο 38, καθώς και 
σύμφωνα με την εθιμική διεθνή πρακτική. 

Η πρόβλεψη ότι μια παρέκκλιση - ακόμα κι αν συνάδει με άλλο τρόπο προς το Άρθρο 
15 - πρέπει να είναι κανονική, σημαίνει ότι πρέπει να συνάδει, όχι μόνο με τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με άλλες Συμβάσεις, για τις οποίες υπάρχει σε κάθε 
περίπτωση ρητή επιφύλαξη σύμφωνα με το Άρθρο 60, αλλά επίσης και με τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το γενικό διεθνές δίκαιο. Στο θέμα των αυθαίρετων 
συλλήψεων και κρατήσεων, αυτές σχετίζονται πρώτα με την μεταχείριση των ξένων και 
εδώ η νομολογία του διεθνούς δικαίου είναι καλά εδραιωμένη, είτε μέσα από τη έννοια 
της «άρνησης δικαιοσύνης», είτε μέσα από εκείνη των «διεθνών προτύπων» (βλ. 
μεταξύ άλλων τα σχετικά κεφάλαια στις εργασίες των Freeman και Ευσταθιάδης για την 
Άρνηση Δικαιοσύνης, και πρβλ. Hackworth's Digest, Τόμ. V). Δεύτερο, σχετίζονται με 
τον τρόπο που ένα Κράτος μεταχειρίζεται τους ίδιους τους υπηκόους του: οι κανόνες 
του γενικού διεθνούς δικαίου, σε ό,τι αφορά τη σύλληψη και κράτηση, βασίζονται εδώ 
στη γενική νομοθετική πρακτική και στη νομολογία των πολιτισμένων κρατών, που 
αναμφίβολα συμπεριλαμβάνουν τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Δυνάμει αυτής της πρακτικής, «οι γενικές αρχές του δικαίου» είναι κανόνες 
θεμελιωμένοι στο κράτος δικαίου και στα ελάχιστα κριτήρια της ορθής απονομής της 
δικαιοσύνης και περιλαμβάνουν τα αξιώματα «καμιά στέρηση της ελευθερίας χωρίς 
απόφαση Δικαστηρίου» και «όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι 
ένοχοι σύμφωνα με το νόμο». Οι κανόνες αυτοί είναι πηγή του γενικού διεθνούς 
δικαίου, ενώ οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς πρέπει να τυγχάνουν 
σεβασμού σε όλες τις υποθέσεις, όπως απαιτείται στο Άρθρο 15 της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση αναφέρει δύο φορές την επιφύλαξη σχετικά με τον σεβασμό των κανόνων 
του γενικού διεθνούς δικαίου, μια φορά στο Άρθρο 26 («γενικά αναγνωρισμένες αρχές 
του διεθνούς δικαίου») σε σχέση με την εξάντληση των εσωτερικών θεραπειών, και 
ξανά στο Άρθρο 15, το οποίο αναφέρεται σε «άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο». Σεβασμός για αυτές, μαζί με την πρόβλεψη σχετικά με την «έκταση 
που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης», είναι όρος εκ των ων ουκ 
άνευ για την πιθανότητα παρέκκλισης σύμφωνα με το Άρθρο 15 και καθώς αναφέρεται 
ρητά και χωριστά, είναι ανεξάρτητος από την «έκταση που αυστηρά απαιτείται» και άρα 
δεν επηρεάζεται από συμφέροντα δημόσιας ασφάλειας και τάξης. 
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Συμπερασματικά, υπό το φ ω ς της ρητής προϋπόθεσης στη Σύμβαση αναφορικά με τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και της βαρύτητας αυτών των 
υποχρεώσεων σε σχέση προς τη σύλληψη και κράτηση, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη 
γνώμη της πλειοψηφίας ω ς προς την τήρηση τέτοιου είδους υποχρεώσεων στην 
Κύπρο. 

Μέρος V. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ 
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ (ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ. 3) 

152. Τα παράπονα της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφορικά με το Άρθρο 15, 
παράγραφος 3, είχαν σκιαγραφηθεί στην Προσφυγή με την οποία ξεκίνησε η 
διαδικασία, στην οποία υποστηριζόταν ότι οι Ρηματικές Διακοινώσεις που είχαν 
διαβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα στις 7 Οκτωβρίου 1955 και στις 13 Απριλίου 1956, 
δεν υπήρξαν ικανοποιητικές από διάφορες απόψεις: 

(α) Δεν ενημέρωναν «πλήρως» το Γενικό Γραμματέα «ως προς τα ληφθέντα 
μέτρα», αλλά δήλωναν απλώς ότι είχαν γίνει ορισμένες απροσδιόριστες 
παρεκκλίσεις. 

(β) Η ειδοποίηση της 7ης Οκτωβρίου 1955 ήταν «ανακριβής», διότι διατεινόταν 
π ω ς είχε επιτραπεί σε όλα τα υπό κράτηση πρόσωπα «να έχουν το δικαίωμα 
αναθεώρησης της υπόθεσης τους από Επιτροπή με πρόεδρο ένα καταρτισμένο 
δικαστή», ενώ οι Κανονισμοί έδιναν σε αυτή την Επιτροπή μόνο συμβουλευτικές 
εξουσίες και δεν περιείχαν οποιαδήποτε αναφορά στα προσόντα ή έστω τη 
νομική κατάρτιση του Προέδρου, αναφέροντας απλώς ότι αυτός, όπως και τα 
άλλα μέλη της Επιτροπής, θα διορίζονταν από τον Κυβερνήτη. 

(γ) Αντί να παραθέτουν τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη των μέτρων 
αυτών και ειδικότερα εκείνους οι οποίοι είχαν οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στο 
συμπέρασμα ότι υπήρχε δημόσιος κίνδυνος που να απειλούσε τη ζωή του 
έθνους, οι διακοινώσεις απλώς εφιστούσαν την προσοχή στην ύπαρξη μιας 
τέτοιου είδους κατάστασης, χωρίς να παρουσιάζουν οποιεσδήποτε αποδείξεις. 

(δ) Και οι δύο διακοινώσεις είχαν ημερομηνία μεταγενέστερη της λήψης 
των μέτρων, η πρώτη με διαφορά τριών μηνών, ενώ σύμφωνα με την Ελληνική 
Κυβέρνηση, η ειδοποίηση πρέπει να δίδεται προηγουμένως ή σε κάθε 
περίπτωση, ταυτόχρονα. 

(ε) Επιπρόσθετα προς το Άρθρο 5 που αναφέρεται στις Ρηματικές Διακοινώσεις 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλές άλλες διατάξεις είχαν 
παραβιαστεί και ιδιαίτερα τα Άρθρα 6, 8, 9, 10, 11, κ.λ.π. 

153. Στο πρώτο της Μνημόνιο που ασχολείται με τις συλλήψεις, κρατήσεις και 
απελάσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση κατηγόρησε επίσης τη Βρετανική Κυβέρνηση ότι δεν 
είχε ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα για: 

- Το Διάταγμα εν Συμβουλίω της 21ης Νοεμβρίου που εξουσιοδοτούσε τις 
συλλήψεις χωρίς ένταλμα, 

- Το Διάταγμα εν Συμβουλίω Αρ. 17 του 1956 με το οποίο αυξήθηκε σε 14 
μέρες η μέγιστη χρονική περίοδος μεταξύ της σύλληψης και της εμφάνισης 
ενώπιον δικαστή, αν και αυτά τα Διατάγματα επίσης συνιστούν παρεκκλίσεις 
που αναφέρονται στο Άρθρο 5 της Σύμβασης. 
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Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε ότι «εφόσον ο Γενικός Γραμματέας δεν είχε 
ειδοποιηθεί γι' αυτά, τα Διατάγματα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν και 
εξακολουθούν να είναι παράνομα» (Πρώτο Ελληνικό Μνημόνιο, Έγγρ. 28.657, 
σ. 34). 

154. Στο Απαντητικό της Μνημόνιο, η Βρετανική Κυβέρνηση απάντησε στα πιο πάνω 
σημεία ως ακολούθως: 

(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του Άρθρου 15, το 
δικαίωμα παρέκκλισης δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις. Με κανένα τρόπο δεν 
εξαρτάται από υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου (3) για πληροφόρηση του 
Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ότι έτσι είναι, προκύπτει 
σαφώς από την όλη δομή του Άρθρου 15 και από την ανάγκη να ληφθούν άμεσα 
μέτρα σε περίπτωση ανάγκης. Έχοντας αναφέρει την παράγραφο 3, η Βρετανική 
Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι: «η υποχρέωση για πληροφόρηση εξαρτάται από την 
άσκηση του δικαιώματος παρέκκλισης και το δικαίωμα παρέκκλισης δεν εξαρτάται 
από την υποχρέωση για πληροφόρηση (Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, παρ. 
86 - Έγγρ. Α 30.235). 

(β) Είναι αλήθεια ότι η ειδοποίηση της 7ης Οκτωβρίου 1955 δόθηκε τρεις 
σχεδόν μήνες μετά που ο Περί Προσωποκράτησης Νόμος τέθηκε σε ισχύ, αλλά 
τίποτα στο Άρθρο 15 δεν απαιτούσε όπως αυτή δοθεί αμέσως. Συχνά, η ίδια η 
φύση της έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να αποκλείει την ταυτόχρονη 
ειδοποίηση. Καθώς η ειδοποίηση ακολουθεί τα μέτρα, κάποια καθυστέρηση είναι 
αναπόφευκτη. Η υποχρέωση είναι όπως δοθεί πληροφόρηση εντός ενός λογικού 
χρονικού διαστήματος, έχοντας υπόψη όλες τις συνθήκες και στην παρούσα 
περίπτωση η καθυστέρηση των σχεδόν τριών μηνών δεν ήταν τόσο παράλογη, 
ώστε να συνιστά παραβίαση της Σύμβασης (ο.π., παρ. 101) 

(γ) Εφόσον οι Κανονισμοί 3 και 4 των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών του 1955 
(Αρ. 731) που αφορούν σε συλλήψεις, δεν ήταν αντίθετοι προς το Άρθρο 5 της 
Σύμβασης, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν το θεώρησε απαραίτητο 
να δώσει ειδοποίηση για την παρέκκλιση σύμφωνα με το Άρθρο 15, σε σχέση 
προς αυτά τα μέτρα (ο.π., παρ. 95 και 101). 

(δ) Ο Νόμος Περί Προσωποκράτησης του 1955 και ο Κανονισμός 6 των 
Κανονισμών Έκτακτων Εξουσιών του 1955 (Αρ. 731), που τον αντικατέστησε, δεν 
περιείχαν οποιαδήποτε παρέκκλιση από το Άρθρο 6 της Σύμβασης. Το Άρθρο 
αυτό αφορά στον καθορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων ενός προσώπου και σε 
οποιεσδήποτε ποινικές κατηγορίες εναντίον του. Με νομοθεσία, για την οποία 
δόθηκε η δέουσα ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 15, αποστερείται του 
πολιτικού δικαιώματος της ελευθερίας, μόλις εκδοθεί διάταγμα 
προσωποκράτησης εναντίον του (ο.π., παρ. 101). 

(ε) Η Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της έκτακτης νομοθεσίας είναι 
συμβουλευτική. Ο σκοπός της είναι απλώς να συμβουλεύει την Κυβέρνηση. Δεν 
υπάρχει εισήγηση περί περί του αντιθέτου στην ειδοποίηση για παρέκκλιση του 
Ηνωμένου Βασιλείου της 7ης Οκτωβρίου 1955 (ο.π., παρ. 101). 

(στ) Αναφορικά με τα Άρθρα 8, 9, 10 και 11 της Σύμβασης, η Βρετανική 
Κυβέρνηση υπέβαλε ότι: «(α) αν είχε υπάρξει παρέκκλιση, η απουσία 
ειδοποίησης δεν καθιστούσε τα ίδια τα μέτρα παράνομα και (β) δεν απαιτείτο 
ειδοποίηση για παρέκκλιση, διότι τα μέτρα βρίσκονταν σε συμφωνία προς τα 
Άρθρα 8, 9, 10 και 11» (Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, παρ. 107). Τα Άρθρα 
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αυτά προέβλεπαν για «εξαιρέσεις» και είναι αυτές οι εξαιρέσεις « που 
προβλέπονται με νόμο» και που καθίστανται «απαραίτητες προς το συμφέρον 
της εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας ασφάλειας για την πρόληψη ταραχών...», που 
είναι συναφείς προς την παρούσα υπόθεση (ο.π., παρ. 108 -110). 

155. Στη διάρκεια της αγόρευσης του στις 16 Νοεμβρίου 1956, ο Νομικός Σύμβουλος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης παραδέχθηκε ως «μερικώς αληθή» τη θέση της Βρετανικής 
Κυβέρνησης ότι το «δικαίωμα παρέκκλισης δεν εξαρτάται από την ειδοποίηση προς τον 
Γενικό Γραμματέα». Παραδέχθηκε επίσης ότι «ειδοποίηση μπορεί να δοθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία». Αλλά ο Νομικός Σύμβουλος υποστήριξε παραταύτα ότι ο 
Γενικός Γραμματέας πρέπει να πληροφορηθεί για την παρέκκλιση σε σύντομη 
ημερομηνία, κατά τον ίδιο τρόπο που η Επιτροπή Υπουργών και η Συμβουλευτική 
Συνέλευση είχαν αποφασίσει ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει στο μέλλον να 
πληροφορεί τα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, όσο το δυνατό συντομότερα για 
οποιαδήποτε ειδοποίηση λαμβάνει. 

Στο ερώτημα «ποια είναι τα νομικά χρονικά περιθώρια και ποιες κυρώσεις μπορούν να 
επιβληθούν αν δεν τηρηθούν;», ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
εισηγήθηκε ότι η Επιτροπή «θα πρέπει να εξετάσει πόσο μεγάλη ήταν η καθυστέρηση 
και να αποφασίσει σε ποια έκταση τα μέτρα παρέκκλισης πρέπει να θεωρηθούν ω ς 
παράνομα στην αρχή και μεταγενέστερα σε ποια έκταση συνιστούν μια νόμιμη 
κατάσταση πραγμάτων». Για ένα πράγμα ήταν βέβαιος: «υπάρχει ένα χρονικό όριο το 
οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ένα χρονικό όρο πέρα 
από το οποίο η ειδοποίηση θα πρέπει να θεωρηθεί ως άκυρη, ή τουλάχιστον χωρίς 
αναδρομική ισχύ. Το χρονικό αυτό όριο είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχει 
καταχωρηθεί η Προσφυγή κατά των μέτρων που έχουν ληφθεί». Ο Νομικός Σύμβουλος 
χρησιμοποίησε ένα παραλληλισμό από μια ρήτρα περί της καταχώρησης διεθνών 
συνθηκών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είχε 
ήδη εμφανισθεί στο Καταστατικό της Κοινωνίας των Εθνών (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 131 -
132). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υποστήριξε επίσης ότι και στις δύο 
ειδοποιήσεις προς το Γενικό Γραμματέα, η αναφορά ήταν μόνο στο Άρθρο 5, ενώ, σε 
ό,τι αφορούσε τις κρατήσεις και απελάσεις, η παρέκκλιση επηρέαζε επίσης το Άρθρο 6 
της Σύμβασης. Συνεπώς, οι ειδοποιήσεις έπρεπε να θεωρηθούν ως αντικανονικές 
λόγω της καθυστέρησης και παράνομες επειδή ήταν ασύμβατες προς τα Άρθρα 5 και 6 
της Σύμβασης (ο.π., σ. 135). 

Σε ό,τι αφορά τους «περιορισμούς» που αναφέρονται στα Άρθρα 8, 9, 10 και 11 της 
Σύμβασης, υπέβαλε ότι διέφεραν από το Άρθρο 15. Η εμφανής πρόθεση σε αυτά τα 
τέσσερα Άρθρα ήταν να γίνει αναφορά σε περιορισμούς, οι οποίοι σε μια δημοκρατική 
κοινωνία επιβάλλονταν σε αυτές τις ελευθερίες υπό ομαλές συνθήκες, ενώ το Άρθρο 15 
προέβλεπε εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ήταν δυνατό σε δεδομένη στιγμή να 
γίνει υπέρβαση των περιορισμών που συνήθως επιβάλλονταν (ο.π., σσ. 138 και 139). 

156. Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε προς 
απάντηση ότι η κράτηση δεν ήταν αντίθετη προς το Άρθρο 6 της Σύμβασης και ότι, για 
τους λόγους που δόθηκαν στην παράγραφο 101, υποπαράγραφο 4 του Βρετανικού 
Απαντητικού Μνημονίου, δεν υπήρξε ανάγκη να αναφερθεί αυτό το Άρθρο στις 
ειδοποιήσεις παρέκκλισης. Υποστήριξε ότι: 

- Το σημείο που ήγειρε η Ελληνική Κυβέρνηση «είναι ένα πολύ τεχνικό σημείο, 
διότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι θα μπορούσε να είχε δοθεί ειδοποίηση 
παρέκκλισης σε σχέση προς το Άρθρο 6» (ο.π., σ. 145), 
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- Το ζήτημα της ισχυριζόμενης καθυστέρησης στο να δοθεί ειδοποίηση 
παρέκκλισης ήταν επίσης ένα πολύ τεχνικό σημείο. Εναπόκειτο στην Επιτροπή 
να αποφασίσει κατά πόσο στη βάση όλων των περιστάσεων η καθυστέρηση 
ήταν αδικαιολόγητη. Η Σύμβαση δεν καθόριζε οποιαδήποτε περίοδο 
καθυστέρησης. Υπήρχε πρόθεση όπως η ειδοποίηση δοθεί εντός εύλογου 
χρόνου, αλλά αυτό εξαρτάται από τις περιστάσεις. Οι Κυβερνήσεις δεν μπορούν 
πάντοτε να χειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις σε μια - δυο μέρες. 
Χρειαζόταν καιρός για αναφορά σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα και ούτω 
καθεξής (ο.π., σ. 145), 

- Ακόμα κι αν η Επιτροπή θεωρούσε την καθυστέρηση ως αδικαιολόγητη, το 
αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι η ακύρωση της ειδοποίησης. Στη 
Σύμβαση δεν υπήρχε ένδειξη για ένα παρόμοιο αποτέλεσμα και δύσκολα θα 
μπορούσε να δει κανείς «πώς το αίτημα της Συμβουλευτικής Συνέλευσης και 
της Επιτροπής Υπουργών προς το Γενικό Γραμματέα, όπως κοινοποιεί τις 
ειδοποιήσεις παρέκκλισης μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, φανερώνει 
ότι η καθυστέρηση να δοθεί ειδοποίηση μπορεί να καταστήσει την τελευταία 
άκυρη ή να αποστερήσει την Κυβέρνηση από το δικαίωμα παρέκκλισης» (ο.π., 
σ. 146). 

Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης συνέχισε αμφισβητώντας το 
δόγμα ότι η ειδοποίηση παρέκκλισης δυνάμει του Άρθρου 15 είναι άκυρη, αν 
δοθεί μετά την ημερομηνία της Προσφυγής προς την Επιτροπή. 

«Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι 
Κυβερνήσεις διαπράττουν ειλικρινή λάθη. Αν πρόθεση του Άρθρου 15 υπήρξε 
να επιβάλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους άτεγκτη ή παράλογη διαδικασία, 
υποβάλλω εμφαντικά ότι αυτό θα προβλεπόταν ρητά στο Άρθρο 15. Μάλιστα, 
από τις συζητήσεις που έχουν γίνει εδώ, είναι φανερό ότι μπορεί να υπάρχει 
δυσκολία στην εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων της Σύμβασης. Είναι 
δυνατό αν διαπιστωθεί παρέκκλιση από ένα Άρθρο χωρίς να έχει δοθεί σχετική 
ειδοποίηση, η αποτυχία να δοθεί ειδοποίηση να συνιστά παραβίαση του 
Άρθρου 15. Δεν θα ισχυριζόμουν το αντίθετο τώρα. Αν η καθυστέρηση είναι 
παράλογη, αυτό από μόνο του είναι παραβίαση της Σύμβασης. Δεν το αρνούμαι 
αυτό. Αλλά εκείνο που εισηγούμαι είναι ότι μια Κυβέρνηση δεν στερείται 
εξαιτίας αυτού, ούτε του δικαιώματος παρέκκλισης, ούτε του δικαιώματος να 
δώσει ειδοποίηση, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχει πράγματι, ή σε κάθε περίπτωση 
κατά την άποψη της Επιτροπής, παρέκκλιση από τη Σύμβαση», (ο.π., σ. 146). 

Στρεφόμενος προς το επιχείρημα που βασίζεται στον Καταστατικό Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, υπέδειξε ότι «είναι μια επικίνδυνη πρακτική να προσπαθεί 
κανείς να ερμηνεύσει τις διατάξεις μιας Σύμβασης κατ' αναλογία... μιας άλλης 
Συνθήκης». Η ρήτρα του Άρθρου 102 του Καταστατικού δεν παρουσιάζεται στο 
Άρθρο 15 της Σύμβασης μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 
102, η μη καταχώρηση, δεν καθιστά τη συνθήκη άκυρη. «Αυτό που κάνει είναι 
να εμποδίζει ένα Μέρος που παραβιάζει την υποχρέωση καταχώρησης από το 
να στηρίζεται σε αυτή τη Συνθήκη ενώπιον οποιουδήποτε Οργάνου των 
Ηνωμένων Εθνών». «Από την πλευρά μου», πρόσθεσε ο κ. Vallat, «δεν θα 
μπορούσα να δεχθώ ποτέ ως ζήτημα διεθνούς δικαίου ότι μια Συνθήκη ή 
Συμφωνία καθίσταται άκυρη, επειδή δεν έχει καταχωρηθεί», (ο.π., σσ. 146 -
147). 
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Στην απάντηση του, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 1956, ο κ. Rolin παρέθεσε την 
ακόλουθη περίληψη των επιχειρημάτων που κατέθεσαν οι δύο πλευρές: 

- Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης είχε αναγνωρίσει, σύμφωνα 
με τον κ. Rolin, ότι υπήρχε υποχρέωση να δοθεί ειδοποίηση παρέκκλισης εντός 
εύλογου χρόνου. « Η γνώμη του ως προς το τι είναι εύλογο είναι σαφώς 
διαφορετική από τη δική μου, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα βαθμού. Αναγνωρίζει 
ότι αν ένα Κράτος αποτύχει εξ ολοκλήρου για χρονικό διάστημα που δεν είναι 
εύλογο, να θέσει τυχόν παρεκκλίσεις στην προσοχή του Γενικού Γραμματέα, 
τότε έχει παραβιάσει μια υποχρέωση σύμφωνα με τη Σύμβαση». 

- Από την πλευρά του, ο κ. Rolin παραδέχθηκε ότι: «δεν υπήρχε νομική βάση 
για αμφισβήτηση του κύρους αυτής της επίσημης ειδοποίησης, αν ο Γενικός 
Γραμματέας την παραλάβει, έστω καθυστερημένα, προτού υποβληθεί 
παράπονο στην Επιτροπή». 

- Από την άλλη, «η Επιτροπή μπορεί να μη λάβει υπόψη μια ειδοποίηση 
παρέκκλισης, όταν αυτή υποβληθεί μετά από την κατάθεση προσφυγής». Η 
Ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε καταλήξει στο ότι μια τέτοιου είδους ειδοποίηση 
ήταν «άκυρη». Ήταν αρκετά σαφές ότι η καταχώρηση της Ελληνικής 
Προσφυγής δεν είχε ακυρώσει το δικαίωμα της Βρετανικής Κυβέρνησης να 
λάβει άλλα μέτρα που συνιστούσαν παρέκκλιση, αν έκρινε ότι ικανοποιούνταν οι 
προϋποθέσεις του Άρθρου 15 και να πληροφορήσει το Γενικό Γραμματέα για 
τέτοιου είδους μέτρα. Αλλά, αναφορικά με τα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί, «η 
Βρετανική Κυβέρνηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει παραβιάσεις της 
Σύμβασης, ειδοποιώντας το Γενικό Γραμματέα, μετά την καταχώρηση της 
Προσφυγής, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα παρέκκλισης». 

- Αναφορικά με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: «οι συντάκτες δεν είχαν επιμείνει στην 
άποψη ότι μία μη συνθήκη που δεν καταχωρήθηκε θα έπρεπε να θεωρείται ως 
άκυρη, αλλά δήλωσαν ότι ήταν τουλάχιστον λογικό...κανένα όργανο των 
Ηνωμένων Εθνών να μην μπορεί να αναγνωρίσει το κύρος οποιασδήποτε 
συνθήκης, η οποία, κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών, δεν είχε καταχωρηθεί, για όσο διάστημα αυτό το θεμελιώδες ελάττωμα, 
αυτή η κραυγαλέα παραβίαση μιας ρητής υποχρέωσης δεν είχε επανορθωθεί» 
(ο.π., σσ. 154 -155). 

157. Στο τέλος της συνεδρίας της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση 
προέβαλε τα γενικά συμπεράσματα της. Αναφορικά με το καθήκον πληροφόρησης του 
Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για μέτρα που λήφθηκαν κατά 
παρέκκλιση του Άρθρου 15, ζήτησε από την Επιτροπή: 

«... 2. «να αποφασίσει ότι το Άρθρο 15 της Σύμβασης απαγορεύει στα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη να επικαλεστούν ενώπιον της Επιτροπής την ύπαρξη συνθηκών 
που τα εξουσιοδοτούν να παρεκκλίνουν από μερικές διατάξεις της Σύμβασης, όταν δεν 
έχουν, πριν από την καταχώρηση της Προσφυγής εναντίον τους, πληροφορήσει το 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
Άρθρου 15, για τα μέτρα που έχουν λάβει κατά παρέκκλιση της Σύμβασης και τους 
λόγους που οδήγησαν στη λήψη αυτών των μέτρων». 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης 
Νοεμβρίου 1956, ζήτησε από την Επιτροπή: 
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«1. Ό π ω ς αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε νομική δήλωση αναφορικά με τις 
Συμβατικές υποχρεώσεις των Υψηλά Συμβαλλομένων Μερών, όπως ζητήθηκε στις 
παραγράφους 1 και 2 των τροποποιημένων συμπερασμάτων που υπέβαλε ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στις 16 Νοεμβρίου 1956» (Έγγρ. Α 30.768, 
σσ. 139 και 142-143 και το σχετικό Παράρτημα, σ. 1). 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

158. Η Παράγραφος 3 του Άρθρου 15 επιβάλλει σε ένα Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος 
το καθήκον να πληροφορήσει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
κάθε άσκηση του δικαιώματος, που επιφυλάσσεται στο Άρθρο εκείνο για παρέκκλιση 
από τις διατάξεις της Σύμβασης σε περίοδο δημόσιου κινδύνου. Το καθήκον της 
Επιτροπής είναι να καθορίσει κατά πόσο η ειδοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα, που 
έγινε από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 7 Οκτωβρίου 1955, σχετικά με 
την κράτηση π ρ ο σ ώ π ω ν χωρίς δίκη στην Κύπρο, συνιστούσε επαρκή συμμόρφωση 
προς αυτή την υποχρέωση, έχοντας υπόψη πρώτον την ημερομηνία της ειδοποίησης 
και, δεύτερο, έχοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονταν στην ειδοποίηση 
σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν. 

Η Παράγραφος 3 διατυπώνει το καθήκον για πληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα σε 
γενικούς όρους, αναφέροντας απλώς ότι το Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος «θα τηρεί το 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης πλήρως ενήμερο ως προς τα μέτρα 
τα οποία έχει λάβει και τους λόγους για τους οποίους αυτά λήφθηκαν». Οι λέξεις «τα 
οποία έλαβε» καθιστούν σαφές ότι η ειδοποίηση δεν χρειάζεται να γίνει πριν από την 
εισαγωγή των εν λόγω μέτρων. Αλλά η διατύπωση της παραγράφου δεν παρέχει 
διαφορετικά οριστική καθοδήγηση, είτε ως προς τον χρόνο εντός του οποίου πρέπει να 
δοθεί η ειδοποίηση, είτε ως προς την έκταση της πληροφόρησης που θα πρέπει να 
γίνει προς το Γενικό Γραμματέα σχετικά με τα μέτρα. Το θέμα επομένως είναι, τι 
ακριβώς περιλαμβάνεται στη διάταξη, σύμφωνα με την οποία ένα Υψηλά 
Συμβαλλόμενο Μέρος «θα τηρεί το Γενικό Γραμματέα πλήρως ενήμερο ως προς τα 
μέτρα τα οποία έχει λάβει και τους λόγους για τους οποίους αυτά λήφθηκαν». Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διάταξη πρέπει να ερμηνευθεί υπό το φως του γενικού 
σκοπού της Σύμβασης και του μηχανισμού τον οποίο εγκαθιδρύει για την εκπλήρωση 
του σκοπού αυτού. 

Ο δεδηλωμένος σκοπός της Σύμβασης, όπως εμφανίζεται στο Προοίμιο, είναι να 
γίνουν τα πρώτα βήματα στα κράτη που απαρτίζουν το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τη 
συλλογική επιβολή ορισμένων από τα δικαιώματα, τα οποία παρατίθενται στην 
Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο 
μηχανισμός που εγκαθιδρύεται από τη Σύμβαση για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
συνίσταται, σε πρώτο στάδιο, στην αποδοχή στο Άρθρο 1 μιας ρητής υποχρέωσης 
από τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, να διασφαλίσουν για όλους εντός της 
δικαιοδοσίας τους, τα εν λόγω δικαιώματα και ελευθερίες και, δεύτερο, στην 
εγκαθίδρυση ορισμένων διαδικασιών για να εξασφαλιστεί η τήρηση αυτής της 
υποχρέωσης. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες αυτές, αρκεί για τον σκοπό της ερμηνείας 
της παραγράφου 3 του Άρθρου 15, να αναφερθούν οι διατάξεις των Άρθρων 19, 24 και 
25. Το Άρθρο 19 προβλέπει για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, και απώτερα ενός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης. Το Άρθρο 24 προβλέπει ότι οποιοδήποτε Υψηλά 
Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να αναφέρει προς την Επιτροπή, οποιεσδήποτε 
ισχυριζόμενες παραβιάσεις της Σύμβασης, μέσω του Γενικού Γραμματέα. Το Άρθρο 25 
προβλέπει περαιτέρω ότι άτομα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες προσώπων 
που ισχυρίζονται ότι είναι θύματα παραβίασης της Σύμβασης, δύνανται να 
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παρουσιάσουν αιτήσεις στην Επιτροπή στις περιπτώσεις εκείνες που το Υψηλά 
Συμβαλλόμενο Μέρος εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο, έχει αποδεχθεί τη 
δικαιοδοσία της Επιτροπής να λαμβάνει τέτοιου είδους αιτήσεις. 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των Άρθρων 19, 24 και 25 συνεπάγεται ότι, όταν 
ένα Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος ασκεί το δικαίωμα του σύμφωνα προς το Άρθρο 15 
να λάβει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
τα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν έννομο συμφέρον να ενημερωθούν για τα 
μέτρα αυτά, αφού τα δικά τους δικαιώματα σύμφωνα με το Άρθρο 24 της σύμβασης, 
περιορίζονται προσωρινά σε ανάλογη έκταση. Συνεπάγεται επίσης από τις διατάξεις 
των Άρθρων 19, 24 και 25, ότι η θέση της Επιτροπής (και τελικά, του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) κατά την εφαρμογή της Σύμβασης, 
επηρεάζεται άμεσα από το γεγονός ότι ένα Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος έχει λάβει 
μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 15, τα οποία παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. Συνεπάγεται περαιτέρω, στην περίπτωση Κράτους που έχει 
αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία της Επιτροπής να λαμβάνει αιτήσεις από άτομα και ομάδες 
σύμφωνα με το Άρθρο 25, ότι το έργο της Επιτροπής να αποφασίζει για το παραδεκτό 
τέτοιου είδους αιτήσεων, μπορεί να εμποδιστεί αν δεν λάβει έγκαιρη και οριστική 
πληροφόρηση σχετικά με όποια μέτρα παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις του 
κράτους σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα οποία το Κράτος αυτό ισχυρίζεται ότι έχει λάβει 
σύμφωνα με το Άρθρο 15. 

Η Επιτροπή έχει επομένως την άποψη ότι, για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 3 του Άρθρου 15 ότι «θα τηρεί το Γενικό Γραμματέα πλήρως ενήμερο ως 
προς τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και τους λόγους για τους οποίους αυτά λήφθηκαν», 
ένα Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα για τα εν 
λόγω μέτρα, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση που μπορεί να αποφευχθεί και πρέπει 
να παράσχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με αυτά, ώστε τα άλλα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη και η Επιτροπή να μπορέσουν να εκτιμήσουν τη φύση και την 
έκταση της παρέκκλισης από τις διατάξεις της Σύμβασης που περιλαμβάνεται στα 
μέτρα. 

Στην παρούσα υπόθεση, το Ηνωμένο Βασίλειο θέσπισε στις 16 Ιουλίου 1955 ένα μέτρο 
που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις εξουσιοδοτούσε την κράτηση π ρ ο σ ώ π ω ν 
στην Κύπρο χωρίς δίκη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 5 της Σύμβασης 
και στις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή τρεις σχεδόν μήνες αργότερα, έδωσε ειδοποίηση για το 
μέτρο αυτό στον Γενικό Γραμματέα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι κάποια καθυστέρηση 
μπορεί να προκλήθηκε από το γεγονός ότι η ανάπτυξη του κινδύνου ήταν σταδιακή. 
Αναγνωρίζει επίσης ότι η ίδια η ύπαρξη δημόσιου κινδύνου στη νήσο Κύπρο, πιθανώς 
να προκάλεσε κάποια διοικητική καθυστέρηση στο να δοθεί η ειδοποίηση. Ωστόσο, η 
Επιτροπή έχει την άποψη ότι η χρονική περίοδος που παρήλθε στην παρούσα 
υπόθεση προτού ο Γενικός Γραμματέας πληροφορηθεί για το μέτρο που παρέκκλινε 
από το Άρθρο 15, ήταν μεγαλύτερη από όση μπορεί δικαιολογημένα να αποδοθεί σε 
αναπόφευκτα αίτια και ήταν επομένως μεγαλύτερη από όση η παράγραφος 3 του 
Άρθρου αυτού μπορεί να δικαιολογήσει. 

Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στην ειδοποίηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η Ρηματική Διακοίνωση της 7ης Οκτωβρίου 1955, ανέφερε ότι στην Κύπρο 
υπήρχε δημόσιος κίνδυνος εντός της έννοιας του Άρθρου 15, παράγραφος 1, της 
Σύμβασης και ότι ορισμένες έκτακτες εξουσίες είχαν τεθεί σε λειτουργία στην αποικία 
αυτή στις 16 Ιουλίου, λόγω της διάπραξης πράξεων βίας, συμπεριλαμβανομένων 
δολοφονιών και δολιοφθορών και με σκοπό να παρεμποδιστούν προσπάθειες 
ανατροπής της νόμιμα συντεταγμένης Κυβέρνησης. Και η Ρηματική Διακοίνωση 
συνέχιζε: 
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«η Κυβέρνηση της αποικίας της Κύπρου έχει λάβει και στην έκταση που αυστηρά 
απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης, έχει ασκήσει ή ασκεί εξουσίες για την 
κράτηση προσώπων, οι οποίες από ορισμένες απόψεις συνιστούν παρέκκλιση από τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει το Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ωστόσο, ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει την τιμή να προσθέσει ότι, 
επιτρέπεται σε όλα τα πρόσωπα που τώρα βρίσκονται υπό κράτηση να τύχουν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών, αναθεώρησης των υποθέσεων 
τους από Επιτροπή της οποίας προεδρεύει καταρτισμένος δικαστής». 

Η Ρηματική Διακοίνωση δεν συνοδευόταν από το κείμενο των μέτρων που 
εξουσιοδοτούσαν την κράτηση π ρ ο σ ώ π ω ν κατά παρέκκλιση του Άρθρου 5, και η 
πλήρης έκταση της πληροφόρησης που είχε παράσχει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Γενικό 
Γραμματέα, ήταν στην πραγματικότητα η προαναφερθείσα πληροφόρηση που περιείχε 
η Ρηματική Διακοίνωση. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι όροι της ειδοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 1955 επαρκούσαν για να υποδηλώσουν κατά γενικό τρόπο 
τη φύση των μέτρων που λήφθηκαν, το φύση της παρέκκλισης από τις διατάξεις της 
Σύμβασης που περιλάμβανε το μέτρο και τους λόγους για την εισαγωγή του. Η 
Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι η παράγραφος 3 του Άρθρου 15, όπως 
παρατηρήθηκε και προηγουμένως, δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση ως προς τις 
πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε μια ειδοποίηση. Στη βάση των πιο πάνω 
και καθώς η εν λόγω ειδοποίηση είναι η πρώτη που έγινε, σύμφωνα με την παράγραφο 
3, η Επιτροπή δεν αισθάνεται ότι καλείται να δηλώσει π ω ς δεν υπήρξε στην παρούσα 
υπόθεση επαρκής συμμόρφωση με την παράγραφο αυτή. Ωστόσο, η Επιτροπή νομίζει 
ότι είναι ορθό να καταθέσει τη γνώμη της ότι για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
άλλων Υψηλά Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το Άρθρο 24 της Σύμβασης και για 
την ικανοποιητική εκπλήρωση των καθηκόντων της ίδιας της Επιτροπής, απαιτείται 
μάλλον πληρέστερη πληροφόρηση ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από όση 
περιέχεται στη Ρηματική Διακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ είναι αλήθεια ότι η 
παράγραφος 3 του Άρθρου 15 δεν καθορίζει π ω ς τα κείμενα των σχετικών μέτρων θα 
δίδονται στον Γενικό Γραμματέα, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πράγματι ουσιώδες για 
την ικανοποιητική λειτουργία της Σύμβασης, όπως τα κείμενα των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα προς το Άρθρο 15 αποτελούν μέρος της ενημέρωσης που 
παρέχεται από το ενδιαφερόμενο Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος. 

Αναφορικά με την ελλιπή πληροφόρηση ως προς τα μέτρα που λήφθηκαν κατά 
παρέκκλιση, ούτε η παράγραφος 3 του Άρθρου 15, ούτε οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις 
της Σύμβασης αναφέρονται σε οποιεσδήποτε κυρώσεις. Στην παρούσα υπόθεση η 
Επιτροπή, με δέκα ψήφους έναντι ενός, αποφάνθηκε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 
16 Ιουλίου 1955 μέχρι 7 Οκτωβρίου 1955, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε 
δικαιολογημένα εκτιμήσει ότι υφίστατο δημόσιος κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή του 
έθνους της Κύπρου και με οκτώ ψήφους έναντι τριών, ότι η κράτηση προσώπων χωρίς 
δίκη ήταν ένα μέτρο για το οποίο υπήρχε εξουσιοδότηση από το Άρθρο 15, 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή υιοθετεί ομόφωνα τη γνώμη ότι υπό τις περιστάσεις της 
παρούσας υπόθεσης, δεν τίθεται θέμα ακύρωσης των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το Άρθρο 15, παράγραφος 1, για το λόγο της 
καθυστέρησης της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις της να πληροφορήσει το Γενικό Γραμματέα για τα μέτρα που λήφθηκαν 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 εκείνου του Άρθρου. Καταθέτοντας αυτή τη γνώμη, 
ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζει την άποψη π ω ς η μη 
συμμόρφωση προς την παράγραφο 3 του Άρθρου 15 δεν θα επιφέρει υπό 
οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, την κύρωση της ακύρωσης ή κάποια άλλη κύρωση. 
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159. Οι κ.κ. DOMINEDO και SKARPHEDINNSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής ότι, αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που είχε γίνει στην 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της Επιτροπής επί αυτού του 
σημείου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο III - Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΓΩΣΗΣ 

160. Η ποινή της μαστίγωσης εισήχθη με τον Κανονισμό 75, παραγρ. 2 των 
Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) Αρ. 731 της 26ης 
Νοεμβρίου 1955, ο οποίος είχε ως ακολούθως: 

«(2) Όταν ένας άρρενας με ηλικία κάτω των δεκαοκτώ ετών, καταδικάζεται από 
οποιοδήποτε Δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των παρόντων 
κανονισμών, το Δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει κατάλληλο, να καταδικάσει το 
πρόσωπο αυτό σε μαστίγωση. Μια τέτοιου είδους τιμωρία μπορεί να είναι επιπρόσθετη 
ή σε αντικατάσταση οποιασδήποτε άλλης τιμωρίας στην οποία μπορεί να υπόκειται. Η 
μαστίγωση θα διεξάγεται με ελαφρά ράβδο ή καλάμι ή βέργα και ο αριθμός των 
ραβδώσεων θα καθορίζεται στην ποινή και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα 
για κάθε μία ή περισσότερες ποινές που έχουν επιβληθεί σχετικά προς τα πραγματικά 
αδικήματα για τα οποία ένα πρόσωπο έχει καταδικασθεί σε μία συγκεκριμένη δίκη». 

161. Με τον Κανονισμό Αρ. 804 του 1955, η πρώτη πρόταση του πιο πάνω 
Κανονισμού τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

« Όταν ένας άρρενας με ηλικία κάτω των δεκαοκτώ ετών καταδικάζεται από 
οποιοδήποτε Δικαστήριο για αδίκημα κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών ή 
για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο είναι καθορισμένο αδίκημα για τους σκοπούς του 
Περί Ειδικών Δικαστηρίων Νόμου του 1955, ή για οποιοδήποτε Νόμο τροποποιεί ή 
αντικαθιστά αυτόν, το Δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει κατάλληλο, να καταδικάσει το 
πρόσωπο αυτό σε μαστίγωση». 

162. Ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε το Δεκέμβριο του 1956. Περιγραφή των 
συνθηκών και επιπτώσεων αυτής της απόφασης γίνεται στο τέλος του παρόντος 
Κεφαλαίου 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

163. Στην Προσφυγή της (Έγγρ. Α 27.559, σ. 8) και στο Μνημόνιο της, ημερομηνίας 
24 Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.657, σσ. 7 - 9), η Ελληνική Κυβέρνηση απαρίθμησε ένα 
αριθμό καταδίκες σε μαστίγωση. Τα Παραρτήματα 2 - 1 3 του Μνημονίου περιείχαν 
δημοσιεύματα του τύπου για πολλές τέτοιου είδους καταδίκες, ενώ το Παράρτημα 14 
(δις) παρέθεσε αυτούσια την απάντηση του Υπουργού Αποικιών του Ηνωμένου 
Βασιλείου σε ερώτηση που του υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, όπως δημοσιεύθηκε 
από την εφημερίδα «The Times» της 10ης Ιουλίου 1956: 

«Μαστίγωση στην Κύπρο - Από την κήρυξη της έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο, 118 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν καταδικαστεί σε μαστίγωση. Από αυτά, 13 
ήταν κάτω των 14 ετών και τα υπόλοιπα ήταν μεταξύ των 14 και 18 ετών. Ο συνολικός 
αριθμός των ποινών που έχουν μέχρι τώρα εκτελεστεί είναι 96. (Υπουργός Αποικιών). 

164. Στο Απαντητικό της Μνημόνιο της 17ης Οκτωβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.235), η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αρνήθηκε την ουσία αυτών των γεγονότων, 
αλλά δήλωσε στην παράγραφο 25: 

« Μπορεί κάποια από τα μέλη της Επιτροπής να κρίνουν ότι η σωματική ποινή δεν 
είναι η καλύτερη που προσφέρεται ή ότι είναι μη ικανοποιητική ή αναποτελεσματική. 
Αλλά, προτού εγερθεί θέμα παραβίασης της Σύμβασης, θα πρέπει να φθάσουν μέχρι 
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του σημείου να την θεωρήσουν ως απάνθρωπη ή εξευτελιστική εντός της έννοιας του 
Άρθρου 3 της Σύμβασης». 

Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης αυτής της ποινής, στο βαθμό που αυτό δεν καθοριζόταν 
από το νόμο, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: (ο.π., παρ. 36): 

«Λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν υφίστανται 
τραυματισμό. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται δεν είναι μαστίγιο, όπως υποδηλώνει ο 
τεχνικός όρος «μαστίγωση», αλλά μια ελαφριά ράβδος ή καλάμι ή βέργα. Το παιδί 
υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση μετά καί πριν την διενέργεια της μαστίγωσης, ενώ 
παρευρίσκεται αξιωματικός της Αστυνομίας, όχι κατώτερος του βαθμού του 
επιθεωρητή». 

Β. ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

165. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής την 14η 
Νοεμβρίου 1956, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης έθεσε τα ακόλουθα 
σημεία: 

- Ότι τα γεγονότα δεν αμφισβητήθηκαν, ή τουλάχιστον δεν αμφισβητήθηκαν 
σοβαρά, 

- Ότι δεν υπήρχε διαφωνία ως προς το σχετικό νομικό κείμενο, 

- Ότι οι ποινές είχαν επιβληθεί σε νεαρά άτομα μεταξύ των ηλικιών των 12 και 
18 ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων που βρίσκονταν στο 19° έτος της ηλικίας 
τους (παρατέθηκαν οι υποθέσεις). Αυτό σήμαινε ότι ο Κανονισμός τύγχανε 
«ευρείας ερμηνείας» για να καλύπτει και δεκαοκτάχρονους, 

- Ότι τέτοιου είδους ποινές «εκτελούνταν αρκετά συχνά» (παρατέθηκαν 
αριθμοί) 

- Το ότι γινόταν ιατρική εξέταση πριν από την εκτέλεση της ποινής, συνιστούσε 
από μόνο του απόδειξη ότι η τιμωρία δεν ήταν χωρίς κινδύνους για τα 
ευαίσθητα παιδιά, 

Ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε αναφερθεί σε 
οποιαδήποτε ιατρική εξέταση μετά από την εκτέλεση της ποινής, 

- Ότι ήταν δύσκολο να δοθεί πίστη στη δήλωση ότι: «ένα παιδί που δέχεται 
πολλά κτυπήματα με τη ράβδο δεν υφίσταται τραυματισμό», διότι: «όταν η 
ράβδος πέφτει πάνω στο ίδιο εκτεθειμένο μέρος του σώματος, πλήττει σημεία 
τα οποία είναι ήδη επηρεασμένα από το πρώτο κτύπημα. Αυτό προκαλεί 
οίδημα της επιδερμίδας και είναι αδύνατο να αποφευχθεί ο τραυματισμός ενός 
νεαρού που υποβάλλεται σε δέκα κτυπήματα της ράβδου. Θα ήταν ακόμα 
εύκολο να παρουσιαστούν φωτογραφίες παιδιών, των οποίων το δέρμα 
βρέθηκε, μετά από ιατρική εξέταση, να έχει οπωσδήποτε υποστεί ζημιά, όχι 
μόνο στην επιδερμίδα αλλά και στο δέρμα, ακόμα και μέχρι του σημείου 
πρόκλησης ελαφρός αιμορραγίας» (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 13 -15). 

166. Κατά την ίδια ακρόαση, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου ανέφερε ότι η Υποεπιτροπή ήταν σε αυτό το σημείο αντιμέτωπη 
«ουσιαστικά με ένα πρόβλημα ερμηνείας του Άρθρου 3 της Σύμβασης της Ρώμης» 
(ο.π., σ. 35). 
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Υ Υ Π Ε Β Α Λ Ε Η Υ Π Ο Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τ Ω Ν 
Μ Ε Ρ Ω Ν 

167. Κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956 για την εξακρίβωση 
των γεγονότων, η Υποεπιτροπή έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα στον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου: 

«1. Λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα για να εξετάζονται τα νεαρά πρόσωπα που 
καταδικάζονται σε μαστίγωση, είτε πριν, είτε μετά από την εκτέλεση της ποινής, από 
ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο, ενόψει των πιθανών ψυχικών επιπτώσεων επί των 
προσώπων αυτών; 

2. Ποιος διεξάγει την ιατρική εξέταση πριν από την εκτέλεση της ποινής; Ένας 
κυβερνητικός γιατρός, ένας τοπικός ιδιώτης παθολόγος ή ο οικογενειακός γιατρός; 

3. Επιτρέπεται η έφεση για λόγους υγείας; 

4. Έχουν ανασταλεί οποιεσδήποτε καταδίκες σε μαστίγωση για λόγους υγείας; 

5. Τα νεαρά πρόσωπα που καταδικάζονται σε μαστίγωση υποβάλλονται στην 
τιμωρία ντυμένα ή χωρίς ρούχα και σε ποιό μέρος του σώματος επιβάλλεται η 
τιμωρία; 

6. Ποιοί είναι οι κανόνες που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας του Ηνωμένου 
Βασιλείου για την επιβολή της σωματικής τιμωρίας σε σχολεία που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του; (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 180-181). 

168. Κατά την ακροαματική διαδικασία της 18ης Νοεμβρίου 1956, ο Νομικός Σύμβουλος 
του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε ως ακολούθως (ο.π., σ. 186): 

«Θα μπορούσα να δώσω εδώ και τώρα, υπό την αίρεση μελλοντικής συμπλήρωσης, 
απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις που εμπίπτουν στη δεύτερη επικεφαλίδα σχετικά 
με τη μαστίγωση. 

Στην πρώτη ερώτηση κάτω από τον υπότιτλο αυτό, η απάντηση μας είναι ότι οι 
Κανονισμοί δεν προβλέπουν ρητά για εξέταση από ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο, αλλά 
ο ιατρικός λειτουργός ο οποίος εξετάζει το πρόσωπο πριν από την εκτέλεση της 
ποινής, δεν θα απέκλειε ψυχολογικούς παράγοντες κατά τη διενέργεια της εξέτασης 
του. 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη από τις ερωτήσεις κάτω από τη δεύτερη κύρια επικεφαλίδα, η 
απάντηση μας είναι ότι η ιατρική εξέταση που διεξάγεται πριν από την εκτέλεση της 
ποινής, διενεργείται από Κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ο οποίος πιστοποιεί ότι έχει 
εξετάσει το εν λόγω πρόσωπο και ότι το πρόσωπο εκείνο είναι ή δεν είναι κατάλληλο 
για μαστίγωση. 

Και, Κύριε, στην πέμπτη ερώτηση κάτω από τη δεύτερη επικεφαλίδα, η απάντηση μας 
είναι ότι ένα πρόσωπο μαστιγώνεται στα γυμνά οπίσθια, αλλά κατά τα άλλα είναι 
πλήρως ενδεδυμένο». 

Υποσχέθηκε να δώσει πλήρεις απαντήσεις στα άλλα ερωτήματα το συντομότερο 
δυνατό (ο.π., σ. 186). 
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169. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ίδιας ημέρας, ο Νομικός Σύμβουλος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης παρουσίασε φωτογραφίες, οι οποίες «απαντούσαν μερικώς μια 
από τις ερωτήσεις» που αναφέρονται στην παράγραφο 167 πιο πάνω36 και η οποία 
«έδειχνε ότι κτυπήματα καταφέρονταν στο κάτω μέρος του σώματος ή στην πλάτη ή 
στο βραχίονα, ανάλογα με τη διάθεση του προσώπου που επέβαλλε την ποινή». 
Παρουσίασε επίσης μια δήλωση του Χριστάκη Γεωργίου Μπουάρου, γεννημένου στη 
Λάρνακα στις 17 Νοεμβρίου 1940, ο οποίος είχε υποβληθεί σε ποινή μαστίγωσης. 

Σε σχέση με την τρίτη ερώτηση που υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπενθύμισε στην 
Υποεπιτροπή ότι: 

« τότε μόνο μπορεί να υπάρξει επιμονή για προσφυγή στα εσωτερικά ένδικα μέσα 
πριν από την προσφυγή σε διεθνή ένδικα μέσα, όταν η θεραπεία που προσφέρει το 
εσωτερικό δίκαιο φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Αναμφίβολα θα ενδιέφερε την 
Υποεπιτροπή να πληροφορηθεί ότι το Διάταγμα Εκτάκτων Εξουσιών του 1939 - του 
οποίου το κείμενο επί αυτού του σημείου αναπαράγεται στο Διάταγμα Εκτάκτων 
Εξουσιών του 1955 - περιέχει την παράγραφο Αρ. 8, η οποία αναφέρει πως ένας 
Κανονισμός και οποιοδήποτε Διάταγμα ή οδηγίες δίδονται σύμφωνα με τέτοιου είδους 
Κανονισμό, τίθεται σε ισχύ ακόμα κι αν μια από τις διατάξεις του είναι αντίθετη με 
κάποιο μέρος ενός νόμου. 

Οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου η οποία είναι ασυμβίβαστη με τέτοιου είδους 
Κανονισμό ή τέτοιου είδους οδηγίες, είτε έχει αναθεωρηθεί σε σχέση με το Διάταξη 6 
του παρόντος Διατάγματος είτε όχι, δεν θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την έκταση που 
βρίσκεται σε αντίθεση με τέτοιου είδους Κανονισμό, Διάταγμα ή οδηγίες, ενόσω αυτά 
παραμένουν σε ισχύ. Έχω, Κύριοι, φωτοτυπημένο αντίγραφο του Αγγλικού κειμένου 
του εγγράφου αυτού, το οποίο έγινε από εκτυπωμένο τόμο. Υποθέτω ότι ο ευπαίδευτος 
αντίπαλος μου δεν φέρει ένσταση στην παρουσίαση επισήμων Αγγλικών κειμένων, τα 
οποία σχετίζονται αυστηρά με την απάντηση στην ερώτηση» (ο.π., σ. 188). 

170. Αφού απέρριψε αριθμό ενστάσεων που ήγειρε ο Νομικός Σύμβουλος του 
Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την παρουσίαση αυτών των εγγράφων, η 
Υποεπιτροπή αποφάσισε να παραχωρήσει σε έκαστο Μέρος το δικαίωμα να υποβάλει, 
εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου, τις γραπτές παρατηρήσεις του επί 
οποιωνδήποτε διακηρύξεων ή εγγράφων που παρουσίασε η άλλη πλευρά, αναφορικά 
με θέματα που υπήρξαν το αντικείμενο οποιωνδήποτε από τις ερωτήσεις που 
υποβλήθηκαν στο ένα ή στο άλλο Μέρος, (ο.π., σ. 197 και Μέρος I, παρ. 26 της 
παρούσας Εκθεσης). 

171. Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε από τον Έλληνα Αντιπρόσωπο να 
συγκεκριμενοποιήσει την ταυτότητα των π ρ ο σ ώ π ω ν στις φωτογραφίες. 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης απάντησε ότι κατείχε αποδείξεις ως 
προς την ταυτότητα ενός από τα παιδιά που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες, αλλά όχι 
των άλλων και ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να παράσχει τις πληροφορίες που 
ζητήθηκαν (ο.π., σ. 198). 

172. Με επιστολή, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 31.189) ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε ως ακολούθως 

Το πρωτότυπο κείμενο εκ παραδρομής αναφέρει την παράγραφο 161, (ΣτΕ). 
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στις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν από την Υποεπιτροπή στις 17 Νοεμβρίου του 
1956, ως προς το θέμα της μαστίγωσης. 

«1. Οι Κανονισμοί δεν προβλέπουν ρητά για εξέταση από ειδικόψυχολόγο ή 
ψυχίατρο, αλλά ο ιατρικός λειτουργός ο οποίος εξετάζει τον καταδικασμένο πριν από 
την εκτέλεση της ποινής, δεν θα απέκλειε ψυχολογικούς παράγοντες κατά τη 
διενέργεια της εξέτασης του». 

2. Η ιατρική εξέταση που διενεργείται πριν από την εκτέλεση της ποινής διεξάγεται 
από Κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ο οποίος πιστοποιεί ότι έχει εξετάσει το εν λόγω 
πρόσωπο και ότι το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι κατάλληλο για μαστίγωση. Στην 
πράξη ο Ιατρικός Λειτουργός, όταν το θεωρεί κατάλληλο, συστήνει λιγότερα 
κτυπήματα από όσα ορίζονται στην ποινή και σε 24 περιπτώσεις ο αριθμός των 
κτυπημάτων μειώθηκε ανάλογα, (βλ. επίσης την απάντηση στην Ερώτηση II (ίν). 
Στην πράξη, ένας Ιατρικός Λειτουργός ήταν παρών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
των ποινών. 

3. Δεν επιτρέπεται έφεση για ιατρικούς λόγους. 

4. Υπήρξαν 24 περιπτώσεις στις οποίες για ιατρικούς λόγους ο αριθμός των 
κτυπημάτων σε μια ποινή μαστίγωσης είχε μειωθεί και 4 περιπτώσεις στις οποίες για 
ιατρικούς λόγους, η ποινή δεν εκτελέσθηκε. Αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που 
συνηγορούν στη μη εκτέλεση της ποινής, η πρακτική δεν είναι να αναστέλλεται αυτή, 
αλλά να ακυρώνεται εξ ολοκλήρου. 

5. Η ποινή εκτελείται στα γυμνά οπίσθια, αλλά κατά τα άλλα το πρόσωπο που 
μαστιγώνεται είναι πλήρως ενδεδυμένο. 

6. (α) Αγγλία και Ουαλλία 
(β) Βόρεια Ιρλανδία 
(γ) Σκωτία 

(Ενόψει της μεγάλης έκτασης των απαντήσεων, γίνεται παραπομπή στο Έγγρ. Α 
31.551). 

173. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1956, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τη Γραμματεία της Επιτροπής: 

«Λαμβάνω την τιμή να σας ζητήσω όπως πληροφορήσετε τον Αντιπρόσωπο της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ακόλουθα: 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, ενόψει των εξαιρετικά καταπιεστικών μέτρων που έχουν 
πρόσφατα ληφθεί από την Κυβέρνηση της Κύπρου, αισθάνεται υποχρεωμένη να μην 
αποκαλύψει προς το παρόν τα ονόματα των προσώπων που έχουν υποβληθεί σε 
μαστίγωση και των οποίων οι φωτογραφίες έχουν κατατεθεί στην Υποεπιτροπή κατά τη 
συνεδρία της, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 1956. 

Όσο για την υπόθεση του νεαρού Μπουάρου που έχει ήδη περιγραφεί, καθώς 
πρόκειται για πολύ γνωστή υπόθεση, η Κυβέρνηση μου δεν μπορούσε να εγείρει αυτό 
το θέμα, χωρίς να αποκαλύψει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τις περιστάσεις κατά τις 
οποίες υποβλήθηκε η ποινή. 
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Θα ζητούσα όπως ενημερώσετε την Υποεπιτροπή για τα πιο πάνω, υποδεικνύοντας 
ότι οι Βρετανικές αρχές ίσως υποβάλουν αυτούς τους νεαρούς σε αντίποινα για το 
γεγονός ότι έχουν δώσει μαρτυρία». (Έγγρ. Α 31.115). 

II. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

174. Στις σελίδες 8 μέχρι 12 του Μνημονίου της 24ης Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.657), η 
Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε ότι η ποινή της μαστίγωσης είναι απάνθρωπη και 
εξευτελιστική και επομένως αντίθετη προς το Άρθρο 3 της Σύμβασης. Το Μνημόνιο 
υπεδείκνυε ότι για τους λόγους αυτούς, πάρα πολλά κράτη είχαν καταργήσει αυτή τη 
μορφή ποινής. Υπενθύμισε ότι η σωματική τιμωρία είχε καταργηθεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο με το Άρθρο 2 του περί Ποινικής Δικαιοσύνης Νόμου του 1948 κι ότι η μόνη 
εξαίρεση που προβλεπόταν και συγκεκριμένα στο Άρθρο 54, σχετιζόταν προς την 
πειθαρχία στις φυλακές και υπόκειτο στην εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών 
(πρβλ Έγγρ. Α 30.768, σσ. 22-23). 

Το Ελληνικό Μνημόνιο συνέχιζε και ανέφερε (σ. 10) ότι τη σωματική τιμωρία 
καταδίκασαν δύο Συνθήκες του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που υπογράφηκαν στη 
Γενεύη στις 12 Αυγούστου 1949 και συγκεκριμένα, η Συνθήκη που σχετίζεται με τη 
Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου (Άρθρο 87) και εκείνη που σχετίζεται με την 
Προστασία των Αμάχων σε καιρό Πολέμου (Άρθρο 32). 

175. Στο Απαντητικό της Μνημόνιο της 17ης Οκτωβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.235, παρ. 
24 και εξής), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε μια αντίθετη άποψη: Το 
Άρθρο 3 της Συνθήκης δεν περιείχε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στη σωματική 
τιμωρία (παρ. 28). Καθώς η Συνθήκη δεν καθόριζε τους όρους «απάνθρωπη» και 
«εξευτελιστική», ήταν απαραίτητο να εξεταστεί το νόημα τους. Η λέξη «απάνθρωπη» 
υποδήλωνε μια πρακτική «τόσο αντίθετη με την καθιερωμένη πρακτική των ευπρεπών 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ώστε να πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται κάτω από το 
επίπεδο των ανθρώπων ω ς εύλογων όντων». Κατά την άποψη της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι λέξεις «απάνθρωπη και εξευτελιστική» πρέπει να 
ερμηνευθούν υπό το φως του πλαισίου εντός του οποίου βρίσκονται. 
Χρησιμοποιήθηκαν σε ένα άρθρο που απευθύνεται κατά των βασανιστηρίων και αυτή 
είναι μια λέξη που είναι δύσκολο να ερμηνευθεί, αλλά η οποία εξυπακούει μια σκόπιμα 
σκληρή και απάνθρωπη πράξη. 

Στο Απαντητικό Μνημόνιο υποστηρίχθηκε περαιτέρω ότι το Άρθρο 3 δεν απαγόρευε 
όλες τις μορφές σωματικής τιμωρίας και ότι από μόνη της η σωματική τιμωρία δεν ήταν 
αντίθετη προς τους όρους του Άρθρου. Πρόσθετε ότι κάθε αμφιβολία ως προς αυτό το 
σημείο, είχε αφαιρεθεί από το Άρθρο 2 της Σύμβασης, το οποίο αναγνώριζε το 
δικαίωμα των Συμβαλλομένων Μερών να επιβάλουν τη θανατική ποινή. Ενόψει τούτου, 
δύσκολα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σωματικές τιμωρίες, λιγότερο ακραίες από 
την ποινή του θανάτου, βρίσκονταν οι ίδιες σε αντίθεση προς το Άρθρο 3. 

Στη συνέχεια, το Απαντητικό Μνημόνιο ανέφερε ότι πολλά Κράτη είχαν αναγνωρίσει το 
δικαίωμα των γονέων, κηδεμόνων και δασκάλων να επιβάλλουν σωματική τιμωρία 
(παρ. 29) και ότι ορισμένα Κράτη το είχαν διατηρήσει στο ποινικό τους δίκαιο (παρ. 3). 
Επιπλέον, ακόμα και πριν από τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης του 1955, τα 
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Δικαστήρια στην Κύπρο μπορούσαν να καταδικάσουν ορισμένους παραβάτες, 
περιλαμβανομένων ενηλίκων, σε σωματική τιμωρία (παρ. 31 )37. 

Το Απαντητικό Μνημόνιο υπέβαλε ακολούθως ότι οι δύο Συνθήκες της Γενεύης του 
1949, οι οποίες ίσχυαν για ορισμένες κατηγορίες προσώπων σε συγκεκριμένες 
συνθήκες, δεν υποστήριζαν με κανένα τρόπο την υπόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης 
(παρ. 32 - 34). Αντίθετα, έδειχναν ότι παρά τη ρητή απαγόρευση στις Συνθήκες της 
Γενεύης, καμιά παρόμοια απαγόρευση δεν είχε περιληφθεί στη Σύμβαση της Ρώμης 
του Νοεμβρίου του 195038. 

Στη συνέχεια το Απαντητικό Μνημόνιο υπέδειξε ότι η Αγγλική μετάφραση του 
Ελληνικού Μνημονίου απέδιδε ανακριβώς το Άρθρο 3 των δύο Συνθηκών της Γενεύης 
(παρ. 34). 

Το Απαντητικό Μνημόνιο κατέληγε (παρ. 36) με τον ισχυρισμό ότι η σωματική ποινή, 
όπως επιβαλλόταν στην Κύπρο δεν συνιστούσε «απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία 
ή μεταχείριση» και ότι λαμβανόταν κάθε προφύλαξη για να αποφευχθεί ο σωματικός 
τραυματισμός των παραβατών. Υπέδειξε ότι το εργαλείο που χρησιμοποιείτο δεν ήταν 
μαστίγιο, αλλά μια ελαφρά ράβδος, καλάμι ή βέργα και ότι διεξαγόταν ιατρική εξέταση 
πριν από την εκτέλεση της ποινής. 

Β. ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 14ΗΣΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

1. Αγόρευση από το Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης (14.11.56, 
Έγγρ. Α 30.768, σσ. 16 - 34 ) 

176. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 14 Νοεμβρίου 
1956, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι υπήρχε τεράστια 
διαφορά μεταξύ της σωματικής τιμωρίας που επιβάλλουν οι γονείς στα παιδιά τους 
εντός της οικίας και της νομικής ποινής του μαστιγώματος που επιβάλλει ένα 
δικαστήριο μετά από ιατρική εξέταση, στην παρουσία μαρτύρων, κ.λ.π. (σ. 21). 
Υποστήριξε ότι αυτή η μορφή τιμωρίας ήταν τόσο απάνθρωπη, όσο και εξευτελιστική. 
Δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον ορισμό της λέξης «απάνθρωπη» που δόθηκε με το 
Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο και υπέδειξε ότι το λεξικό Larousse ορίζει το 
«απάνθρωπο», ως κάτι που δεν είναι ανθρώπινο, δηλαδή «βάρβαρο, σκληρό, άγριο, 
ανελέητο», ενώ η λέξη «ανθρώπινος» σημαίνει «καλός, βοηθητικός». Μια απάνθρωπη 
πράξη από την άλλη, εμπνέεται από αναισθησία και αδιαφορία για τον πόνο των 
άλλων. Σύμφωνα με τον Littre «εξευτελίζω» σημαίνει «αποστερώ κάποιον από της 
υπόληψη του», ενώ ο όρος «εξευτελιστικό» σημαίνει κάτι «που εξευτελίζει, που 
προκαλεί την πτώση κάποιου, που υποβιβάζει» (σ. 18). Όταν ένας νέος άνθρωπος 
βρίσκει τον εαυτό του στην ταπεινωτική θέση να είναι μισόγυμνος, αβοήθητος, στην 
παρουσία ενός αστυφύλακα ή στρατιώτη με τη ράβδο στο χέρι, και πιθανότατα με τα 
χέρια του δεμένα, ώστε να μην μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του από τα 
κτυπήματα, αυτού του είδους η κατωτερότητα και η υποταγή στην ωμή βία της 
εξουσίας πρέπει να του προκαλεί ένα αίσθημα βαθιάς αγανάκτησης. Απόδειξη για αυτό 
αποτελεί η ιατρική εξέταση που διεξάγεται πριν από την εκτέλεση της ποινής, καθώς ο 
σκοπός της δεν είναι να εξετάσει το δέρμα αλλά να ελέγξει την καρδιά του παραβάτη 
(σ. 19). 

37 Για την απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης σε αυτό το επιχείρημα, βλ. 
Έγγρ. Α 30.768, σσ. 23 - 24 
38 Για την απάντηση του Νθ| 
Έγγρ. Α 30.768, σσ. 25 - 26 
38 Για την απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης σε αυτό το επιχείρημα, βλ. 
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177. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης επέκρινε στη συνέχεια το 
επιχείρημα του Απαντητικού Μνημονίου του Ηνωμένου Βασιλείου, που ήταν βασισμένο 
στο Άρθρο 2 της Σύμβασης (παρ. 175 πιο πάνω). Αν αυτό το επιχείρημα ήταν βάσιμο, 
τότε το Άρθρο 3 θα ήταν άσκοπο, για το λόγο ότι «κανένας βαθμός δοκιμασίας και 
εξευτελισμού δεν είναι τόσο σοβαρός, όσο η απώλεια της ίδιας της ζωής». Στην 
πραγματικότητα, η απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, σε αντίθεση προς τη 
θανατική ποινή, συνιστά «μια άσκοπη βλάβη, η οποία δεν προσφέρει οποιοδήποτε 
όφελος στην κοινωνία» και είναι για το λόγο αυτό που «σήμερα η συνείδηση μας 
απαγορεύει και αποκηρύττει μια τέτοιου είδους μεταχείριση» (σ. 20). 

178. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέδειξε ότι, σε ό,τι αφορά το 
ποινικό δίκαιο, η Κύπρος είχε μέχρι το 1928 διατηρήσει το Τουρκικό σύστημα, το οποίο 
δεν αναγνώριζε τη σωματική τιμωρία. Το 1928 προτάθηκε όπως ο ποινικός κώδικας 
αναθεωρηθεί. Ένα προσχέδιο που υπέβαλε στη συνέχεια η Κυπριακή Κυβέρνηση 
απορρίφθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του νησιού, κυρίως επειδή προέβλεπε για 
σωματική τιμωρία. Η επακόλουθη επιβολή της σωματικής τιμωρίας με Διάταγμα εν 
Συμβουλίω αντιπροσώπευε επομένως για τους Κυπρίους μια ποινή, η οποία ήταν 
αντίθετη «όχι μόνο με την Ελληνική παράδοση, αλλά και επίσης με την Οθωμανική 
νομοθετική παράδοση, κάτω από την οποία η νήσος Κύπρος είχε ζήσει μέχρι τότε» (σ. 
23). «Ο εξευτελιστικός χαρακτήρας μιας τιμωρίας θα πρέπει να κρίνεται λιγότερο από 
την οπτική γωνία του προσώπου που την επιβάλλει, παρά από τη γωνία εκείνου που 
την υφίσταται» (σ. 21). 

179. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα 
η σωματική τιμωρία σήμερα «καταδικάζεται παγκοσμίως» και αναφέρθηκε με 
αποσπάσματα στον καλά γνωστό Βέλγο ποινικολόγο Adolph Prins (σ. 24 μέχρι 25, 
πρβλ επίσης Έγγρ. Α 28.657, σ. 10), σε ένα ψήφισμα που είχε υιοθετηθεί στην πρώτη 
συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στις 30 Αυγούστου 1955 για την 
πρόληψη του εγκλήματος και την τιμωρία των παραβατών (σ. 25) και στο κλασσικό 
έργο του Freeman «Άρνηση Δικαιοσύνης» (σ. 26). 

180. Αναφορικά με τις δύο Συνθήκες της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, ο Νομικός 
Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι αναφερόταν σε αυτές, όχι μόνο «για 
να υποστηρίξει την ερμηνεία του για τη Σύμβαση», αλλά επίσης και σαν «μια πηγή 
διεθνών υποχρεώσεων», τις οποίες τα Συμβαλλόμενα Μέρη όφειλαν να τηρούν 
σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης της Ρώμης (σσ. 26 - 29, πρβλ. επίσης σσ. 46 
- 51 και παρ. 125 πιο πάνω). 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε υποστηρίξει στο Απαντητικό της Μνημόνιο 
ότι αυτές οι διεθνείς υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονταν στην προκειμένη περίπτωση, 
καθώς οι Κύπριοι νέοι που είχαν μαστιγωθεί δεν ενέπιπταν σε οποιαδήποτε από τις 
κατηγορίες που κάλυπταν οι Συνθήκες και ότι, σε κάθε περίπτωση, το Άρθρο 3 δεν 
απαγόρευε τη σωματική τιμωρία ως τέτοια (Έγγρ. Α 30.235, παρ. 32 - 34). 

Επί του πρώτου σημείου (μη εφαρμογή) ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης απάντησε ότι οι Συνθήκες της Γενεύης προστάτευαν αιχμαλώτους και 
αμάχους, όχι μόνο σε καιρό πολέμου, αλλά επίσης «σε περίπτωση ένοπλης 
σύγκρουσης μη διεθνούς χαρακτήρα» (Άρθρο 3). Μια ένοπλη σύγκρουση αυτού του 
είδους υπήρχε στην Κύπρο και επομένως το Άρθρο 3 των Συνθηκών της Γενεύης 
εφαρμοζόταν (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 29 - 30, πρβλ επίσης σσ. 46 - 47). 

Επί του δεύτερου σημείου ( απουσία συγκεκριμένης αναφοράς στη σωματική τιμωρία 
στο Άρθρο 3 των Συνθηκών της Γενεύης), ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπέδειξε ότι το Άρθρο αυτό απαγόρευε ωστόσο τη «σκληρή μεταχείριση» 
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που συνιστούσε «άσκηση βίας κατά της ζωής και του προσώπου», καθώς και 
«ταπεινωτική και εξευτελιστική μεταχείριση», που συνιστούσε «επίθεση κατά της 
προσωπικής αξιοπρέπειας». Στο Άρθρο 32 της Συνθήκης της Γενεύης για την 
Προστασία των Αμάχων σε καιρό Πολέμου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύθηκαν να 
απέχουν από οποιαδήποτε μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν φυσικό 
πόνο ή εξόντωση σε προστατευόμενα πρόσωπα που βρίσκονταν στα χέρια τους. Η 
απαγόρευση δεν εφαρμοζόταν μόνο ως προς δολοφονίες, βασανιστήρια και ιατρικά ή 
επιστημονικά πειράματα, αλλά αναφερόταν επίσης κατά τρόπο συγκεκριμένο στη 
σωματική τιμωρία. Το Άρθρο 87 της Συνθήκης της Γενεύης σχετικά με τους 
αιχμαλώτους πολέμου επίσης απαγόρευε ρητά τη σωματική τιμωρία. Κατά τη γνώμη 
του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης, το Άρθρο 3 της πιο πάνω πρώτης 
Συνθήκης «αναφερόταν έμμεσα» στο Άρθρο 32, ενώ το Άρθρο 3 και το Άρθρο 87 της 
δεύτερης Συνθήκης ήταν συμπληρωματικά (ο.π., σσ. 31 μέχρι 33, πρβλ επίσης σσ. 48 
-49). 

181. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης επιχειρηματολόγησε περαιτέρω 
στη βάση ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Κηδεμονίας, που ζητούσε από το Βέλγιο, 
τη Διοικούσα Αρχή της Ρουάντα - Ουρούντι, «όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 
πλήρη κατάργηση της σωματικής τιμωρίας το συντομότερο δυνατό» (ο.π., σ. 33, πρβλ 
επίσης σ. 51 και Έγγρ. Α 28.657, σ. 13). 

182. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης κατέληξε ότι η σωματική 
τιμωρία, η οποία είχε αποκηρυχθεί παγκοσμίως και είχε καταργηθεί από τις 
Κυβερνήσεις όλων των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνιστούσε τόσο 
απάνθρωπη, όσο και εξευτελιστική μεταχείριση και ως τέτοια ήταν απαγορευμένη 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμβασης της Ρώμης (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 33 - 34. Πρβλ. 
επίσης σσ. 51 - 53). 

2. Τοποθέτηση του Νομικού Συμβούλου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου (15.11.1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 35 - 44 

183. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισε την 
τοποθέτηση του με αναφορά στις δύο Συνθήκες της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949. 

184. (α) Ασχολήθηκε πρώτα απ' όλα με τη Συνθήκη για την Προστασία των Αμάχων 
σε καιρό Πολέμου και υποστήριξε ότι το Άρθρο 3 δεν θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί στις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κύπρο. Το Άρθρο 2 
απαριθμούσε τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμοζόταν η Συνθήκη και η πρώτη 
του παράγραφος ήταν διατυπωμένη ως ακολούθως: 

«Επιπρόσθετα προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε αυτά τα κείμενα, η 
παρούσα Συνθήκη θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που έχει κηρυχθεί 
πόλεμος ή σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύγκρουση μπορεί να προκύψει 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Υψηλά Συμβαλλομένων Μερών, ακόμα και αν ένα 
από αυτά δεν αναγνωρίζει την κατάσταση πολέμου». 

Το Άρθρο 3 ασχολείται με τον όρο της «ένοπλης σύγκρουσης μη διεθνούς 
χαρακτήρα», που συμβαίνει στο έδαφος ενός από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα 
Μέρη. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
υπέβαλε ότι η ένοπλη σύγκρουση στην οποία αναφερόταν αυτό το άρθρο, ήταν 
ένα είδος διακηρυχθέντος πολέμου και ένοπλης σύγκρουσης, όπως 
αναφέρονταν στο Άρθρο 2, με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν είχαν διεθνή 
χαρακτήρα. Το Άρθρο 3 διέβλεπε για την ύπαρξη ενός Μέρους στη σύγκρουση, 
δηλαδή ενός Μέρους με «Μ» κεφαλαίο, ενώ στις τρεις τελευταίες παραγράφους 
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διέβλεπε ότι ένα αμερόληπτο ανθρωπιστικό σώμα, όπως η Διεθνής Επιτροπή 
του Ερυθρού Σταυρού, θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα Μέρη 
της σύγκρουσης και προέβλεπε ότι το τελευταίο θα προσπαθούσε περαιτέρω 
να εφαρμόσει ολόκληρη ή μέρος της Συνθήκης, με ειδική συμφωνία. Διέβλεπε 
επίσης την ύπαρξη ενός Μέρους, το οποίο θα μπορούσε να διαπραγματευθεί 
μια ειδική συμφωνία. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου συνέχισε λέγοντας ότι αυτού του είδους οι διατάξεις δεν θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ατομικές πράξεις βίας ή στις δραστηριότητες 
τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτό που προβλεπόταν - υπέβαλε - ήταν ό,τι 
μπορούσε σωστά, κανονικά, να ονομαστεί ω ς ένοπλη σύγκρουση μη διεθνούς 
χαρακτήρα, όπως είχε συμβεί στην Ισπανία (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 35 - 36, πρβλ. 
επίσης σ. 66). 

(β) Αναφορικά με τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι το Άρθρο 3 
καθιερώνει ένα ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ ολοκλήρου απαγόρευσης της σωματικής 
τιμωρίας, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
υπέβαλε ότι αν και από το άρθρο 3 «δεν έλειπαν οι ιδιαίτερες αναφορές», 
υπήρχε «παράλειψη οποιασδήποτε ρητής αναφοράς στη σωματική τιμωρία» 
στον κατάλογο των απαγορευμένων πράξεων (παρ. 1). Η πρώτη αναφορά στη 
σωματική τιμωρία συναντάται στο Άρθρο 32 , αλλά το Άρθρο αυτό, κινούμενο 
σε ένα επίπεδο πέρα από το ελάχιστο, «έκανε σαφώς αναφορά στο Άρθρο 4» 
και δεν μπορούσε συνεπώς να εφαρμοστεί στην περίπτωση μιας σύγκρουσης 
μη διεθνούς χαρακτήρα (Άρθρο 3). Αντίθετα, αυτή η σαφής αναφορά έδειχνε ότι 
«η παράλειψη της σωματικής ποινής από το Άρθρο 3 ήταν από μόνη της 
εύγλωττη» (ο.π., σσ. 36 - 37). 

185. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησε 
το ίδιο επιχείρημα για την περίπτωση των Άρθρων 3 και 87 της Συνθήκης για τους 
Αιχμαλώτους Πολέμου. Το συμπέρασμα του ήταν ότι τα άρθρα αυτά δεν απαγόρευαν 
την σωματική τιμωρία υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κύπρο (ο.π., σ. 37). 

186. Επιπρόσθετα, αμφισβήτησε την τοποθέτηση του Νομικού Συμβούλου της 
Ελληνικής Κυβέρνησης ότι η Σύμβαση καλύπτει υποχρεώσεις σύμφωνα με το γενικό 
διεθνές δίκαιο, όχι μόνο σε περίπτωση παρέκκλισης δυνάμει του Άρθρου 15, αλλά και 
σε όλους τους τομείς εφαρμογής του. Στην πραγματικότητα, η Σύμβαση της Ρώμης, 
όπως και οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, θα πρέπει να ερμηνεύεται, λαμβάνοντας υπόψη 
το βασικό της σκοπό και τους όρους υπό τους οποίους είχε συνταχθεί μέσα στο δικό 
της ιδιαίτερο πλαίσιο, και ακόμα περισσότερο σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η 
Σύμβαση της Ρώμης ήταν μια καινοτομία του διεθνούς δικαίου, ενσωματώνοντας τη 
νέα θεωρία για ανάθεση δικαιωμάτων στο υποκείμενο, σύμφωνα με συνθήκη, εναντίον 
του ίδιου του Κράτους του, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν μετά από Προσφυγή 
μιας ξένης κυβέρνησης (ο.π., σσ. 37 - 38, πρβλ. επίσης σσ. 67 - 68). 

187. Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα της Ελληνικής Κυβέρνησης που ήταν βασισμένο σε 
μια έκθεση του Συμβουλίου Κηδεμονίας (παρ. 181 πιο πάνω), ο Νομικός Σύμβουλος 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε να 
βοηθήσει στο να βρεθεί η ορθή ερμηνεία του Άρθρου 3 της Σύμβασης της Ρώμης. Το 
ουσιαστικό ερώτημα εδώ, ήταν κατά πόσο το Άρθρο 3 απαγόρευε ή όχι τη σωματική 
τιμωρία (σσ. 38 - 39, πρβλ. επίσης σσ. 68 - 69). 

188. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην προπαρασκευαστική εργασία για το Άρθρο 3 
της Σύμβασης της Ρώμης (πρβλ. Έγγρ. DH (56) 5), ώστε να δείξει ότι η αναφορά στη 
σωματική τιμωρία, είχε σκόπιμα παραλειφθεί από τη Σύμβαση και υποστήριξε το 
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επιχείρημα του με αποσπάσματα από συζητήσεις στη Συμβουλευτική Συνέλευση (8 
Σεπτεμβρίου 1949, Τόμ. IV, σ. 1294 επ.). Ισχυρίστηκε ότι, αν υπήρχε πρόθεση να 
εφαρμοστεί το Άρθρο 3 στη σωματική τιμωρία, αυτό θα καθιστούσε αδύνατο για το 
Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει Μέρος της Συνθήκης ή να επεκτείνει τη Συνθήκη σε αριθμό 
περιοχών χωρίς επιφύλαξη και από την άποψη αυτή δεν είχε διατυπωθεί οποιαδήποτε 
επιφύλαξη από το Ηνωμένο Βασίλειο (σσ. 41 - 44, πρβλ. επίσης σ. 68)39. Το σημείο 
αυτό είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, 
επειδή αυτή θα αντιμετώπιζε τις ίδιες δυσκολίες. Η Ιρλανδική Δημοκρατία διατύπωσε 
ρητή επιφύλαξη και επομένως το θέμα των επιφυλάξεων πρέπει να απασχολούσε τη 
σκέψη της, αλλά αυτό αφορούσε το Άρθρο 6, παρ. 3 (γ) (την διάταξη για δωρεάν 
νομική αρωγή) και όχι το Άρθρο 3 (σσ. 41 και 44). 

189. Τέλος, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπέδειξε 
ότι στο ζήτημα της σωματικής τιμωρίας, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν καθόλου μόνο 
του. Παρέθεσε κατάλογο των κρατών στις οποίες η σωματική τιμωρία επιτρεπόταν με 
τη μια ή την άλλη μορφή (σσ. 43 - 44)40 και αναφέρθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία στην 
Κύπρο, ακόμα και πριν από την υπογραφή της Σύμβασης (παρ. 42, πρβλ. επίσης σσ. 
64-65)41. 

190. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε ότι το 
Άρθρο 3 της Σύμβασης της Ρώμης δεν απαγόρευε τη σωματική τιμωρία (σ. 44, πρβλ. 
επίσης σσ. 68 - 69). 

3. Απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης (15 Νοεμβρίου 
1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 45 - 62) 

191. Στην απάντηση του ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης άρχισε 
παραθέτοντας τις απόψεις του για την ερμηνεία των λέξεων «ένοπλη σύγκρουση 
διεθνούς χαρακτήρα που συμβαίνει στο έδαφος ενός από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα 
Μέρη» της Συνθήκης της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 (Άρθρο 3). Υποστήριξε ότι 
το Άρθρο 3 αυτών των Συνθηκών εφαρμοζόταν στην παρούσα υπόθεση (σσ. 45 μέχρι 
46) και ότι το Άρθρο 3 της Σύμβασης της Ρώμης «πρέπει να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται 
σε όλους τους χρόνους, τόσο σε καιρό πολέμου, όσο και στην περίπτωση δημόσιου 
κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους και ακόμα περισσότερο όταν δεν υπάρχει 
τέτοιου είδους κατάσταση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ένοπλη σύγκρουση». Το υπό 
εξέταση θέμα ήταν: «κατά πόσο η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να 
θεωρηθεί ότι αντίκειται στη Συνθήκη της Γενεύης ή τουλάχιστον ότι συνιστά ένα σοβαρό 
οπισθοδρομικό βήμα και ότι έχει σκόπιμα αποστερήσει την Επιτροπή από την εξουσία 
της να επιβάλλει τα δικαιώματα που απαριθμούνται στη Σύμβαση και να απαγορεύει 
την απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση» (σσ. 45 -46). Κατά τη γνώμη 
του, η ελάχιστη υποχρέωση που καθοριζόταν στο Άρθρο 3 των δύο Συνθηκών της 
Γενεύης, κάλυπτε πράγματι την απαγόρευση τέτοιου είδους μεταχείρισης. Ήταν 
αλήθεια ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στη σωματική τιμωρία 
στο Άρθρο 3, αλλά η ανάλυση του Άρθρου 32 της Συνθήκης για την Προστασία των 
Αμάχων και του Άρθρου 87 της Συνθήκης για τους Αιχμαλώτους Πολέμου έδειχνε ότι η 
παράλειψη αυτή δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα (σσ. 47 - 48). 
Συνεχίζοντας στο θέμα των Συνθηκών της Γενεύης, ανέπτυξε το επιχείρημα ότι οι 
διεθνείς υποχρεώσεις ενέπιπταν στον ορισμό των δικαιωμάτων που προστατεύει η 

Για την απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης στο επιχείρημα αυτό πρβλ. 
Έγγρ. Α 30.768, σσ. 51 - 57. 
Για την απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης στο σημείο αυτό πρβλ. ο.π, σ. 

61. 
41 Για την απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης βλ. ο.π., σσ. 56 - 62. 
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Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σσ. 48 - 50, πρβλ. επίσης Κεφάλαιο II, Τμήμα IV 
του παρόντος μέρους της Έκθεσης). 

192. Ως προς την έκταση ή την έννοια που πρέπει να δοθεί στις λέξεις «απάνθρωπη» 
και «εξευτελιστική» του Άρθρου 3 της Σύμβασης της Ρώμης, και ιδιαίτερα στη λέξη 
«εξευτελιστική», ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υποστήριξε ότι αυτό 
εξαρτάτο σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο του πολιτισμού ή κατ' ακρίβεια, από τη 
νοοτροπία του προσώπου που υποβάλλεται σε τέτοιου είδους μεταχείριση. Υπήρχαν 
πρακτικές... «οι οποίες θεωρούνται απόλυτα πολιτισμένες σε ορισμένες χώρες, αλλά 
που εμείς θεωρούμε ως ένδειξη κακής ανατροφής». Υπήρχαν παρομοίως πράξεις, οι 
οποίες «στις χώρες μας θεωρούνται εξευτελιστικές, όπως η μαστίγωση και ο 
ραβδισμός από δημόσια αρχή, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει σε πρωτόγονες φυλές, οι 
οποίες, στην καθημερινή τους ζωή υπόκεινται σε απείρως σκληρότερες, απείρως πιο 
ταπεινωτικές τιμωρίες στα χέρια των αυτοχθόνων αρχόντων». Αυτό εξηγούσε και γιατί 
το Συμβούλιο Κηδεμονίας χρησιμοποίησε «τον διακριτικό τύπο της αιτήσεως», ώστε να 
εξασφαλίσει την κατάργηση της χρήσης του μαστιγίου στη Ρουάντα - Ουρούντι (σσ. 50 
-51). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης συνέχισε, επαναλαμβάνοντας το 
επιχείρημα ότι οι λέξεις «απάνθρωπη» και «εξευτελιστική» εφαρμόζονταν μόνο για 
«πράξεις οι οποίες, αν και δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν από όλους τους 
ανθρώπους ως βασανιστήρια, εμπίπτουν ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία» (πρβλ. 
Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο της 17ης Οκτωβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.235, παρ. 27). 
Μια πράξη θα μπορούσε να είναι πλήρως απάνθρωπη ή εξευτελιστική, χωρίς εκ των 
πραγμάτων να περιλαμβάνει βασανιστήρια (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 51 - 52). 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προπαρασκευαστική εργασία του Άρθρου 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις ομιλίες και προτάσεις που 
έγιναν από τους κ.κ. Cocks, Teitgen, Christensen, Crawley και τον Sir Oscar Dowson, 
και κάλεσε την Υποεπιτροπή να είναι προσεκτική απέναντι στο επιχείρημα ότι: 
«οτιδήποτε αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το οποίο δεν εμφανίζεται στο 
κείμενο της Σύμβασης, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει σκόπιμα εξουσιοδοτηθεί» (ο.π., 
σσ. 52 - 57). 

193. Αναφορικά με τη νομοθεσία στην Κύπρο, σύμφωνα με την οποία το 1931 
περίπου, η σωματική τιμωρία - άγνωστη μέχρι τότε - είχε εισαχθεί για αδικήματα του 
κοινοδικαίου που είχαν διαπραχθεί από ενήλικες, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπέβαλε ότι όχι μόνο δεσμεύονταν όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 
περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους όπου αυτό ήταν 
αναγκαίο, αλλά επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 1, η Σύμβαση καθίστατο μέρος της 
νομοθεσίας εκάστου κράτους μέλους. Και πρόσθεσε: 

«Δεν γνωρίζω οποιαδήποτε διάταξη, είτε του γενικού διεθνούς δικαίου είτε σε αυτή τη 
συγκεκριμένη Σύμβαση, που να δικαιολογεί τη θέση ενός Κράτους π ω ς είναι πρέπον 
να θεωρούνται οι νόμοι που ίσχυαν πριν από την επικύρωση μιας σύμβασης, ως 
μόνιμα καθιερωμένοι και ότι παρεκκλίσεις από και αντιφάσεις προς τη Σύμβαση της 
Ρώμης στην ισχύουσα νομοθεσία μιας χώρας, μπορούν να υφίστανται χωρίς να 
αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο» (σσ. 57 - 59). 

Τέλος, ως δευτερεύον σημείο, υπέβαλε ότι ακόμα και αν η Υποεπιτροπή αποδεχόταν 
το επιχείρημα της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που στηρίζεται στην απουσία 
οποιασδήποτε επιφύλαξης επί του θέματος (παρ. 188 πιο πάνω), το επιχείρημα αυτό 
θα δικαιολογούσε το πολύ κάποιο βαθμό ανοχής ως προς νόμους που υπήρχαν πριν 

151 



από τη Σύμβαση. Ότι η υφιστάμενη νομοθεσία επί του θέματος θα καθίστατο 
σκληρότερη μεταγενέστερα, ήταν απαράδεκτο. Παρομοίως, ο Καταστατικός Χάρτης 
των Ηνωμένων Εθνών και η Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
υποδηλώνουν ότι δεν θα ήταν επιτρεπτό για ένα Κράτος να υιοθετήσει οπισθοδρομική 
νομοθεσία. Ωστόσο, αυτό ήταν που είχε συμβεί στην Κύπρο το 1955 με την εισαγωγή 
της μαστίγωσης «σε ευρύτερη κλίμακα και σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν 
επιβαλλόταν προηγουμένως» (σσ. 59 - 63). 

(4) Απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου (15.11.1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 63 - 69) 

194. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε ότι 
δεν υπήρχε σε πρώτο στάδιο οτιδήποτε στην Κύπρο που να πλησιάζει την έννοια της 
ένοπλης σύγκρουσης, με την οποία ασχολείται το Άρθρο 3 των δύο Συνθηκών της 
Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 (σ. 63). Πρόσθεσε ότι το Άρθρο αυτό προχωρούσε 
στη βάση ενός περιεκτικού ορισμού, που παρέθετε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
απαγορευμένων πράξεων. Μια σύγκριση του καταλόγου αυτών των απαγορευμένων 
πράξεων [πρβλ. ιδιαίτερα την παρ. 1 (α) και εκείνη στο Άρθρο 32 της Συνθήκης για 
τους Αμάχους] θα έδειχνε, αντίθετα προς την τοποθέτηση του Νομικού Συμβούλου της 
Ελληνικής Κυβέρνησης (σσ. 47 - 48), ότι τα ιατρικά και επιστημονικά πειράματα που 
απαγορεύονται δυνάμει του Άρθρου 32 βρίσκονταν εκτός της κατηγορίας χρήσης βίας 
κατά της ζωής και του προσώπου που περιγράφονται στο Άρθρο 3. Περαιτέρω, την 
Επιτροπή απασχολούσε η δομή, όχι των Συνθηκών της Γενεύης του 1949, αλλά της 
Σύμβασης της Ρώμης του 1950, ο ουσιαστικός σκοπός της οποίας ήταν να θέσει σε 
ισχύ τη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη και όχι τη Συνθήκη της 
Γενεύης (σ. 64). 

195. Στη συνέχεια ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
περιέγραψε τη νομική κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά με τη σωματική τιμωρία, κατά 
την ημερομηνία που η Σύμβαση είχε επεκταθεί στο νησί (σσ. 64 - 65). Υπέδειξε ότι, αν 
η ερμηνεία του Άρθρου 3 που έδωσε ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
ήταν ορθή, θα έπρεπε να ήταν εμφανές ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε 
με το νομικό εκείνο καθεστώς παραβιάσει τη Σύμβαση, επεκτείνοντας την στην Κύπρο 
(σ. 65). 

196. Αφού αμφισβήτησε και πάλι το επιχείρημα ότι η Σύμβαση περιλάμβανε από μόνη 
της γενικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (σσ. 65 - 66), εξέφρασε τη 
γνώμη ότι ήταν δύσκολο να συμβιβαστεί η «σχετικιστική» έννοια της «εξευτελιστικής» 
μεταχείρισης που υπέβαλε ο Έλληνας συνάδελφος του (πρβλ. παρ. 177 πιο πάνω) με 
ένα απόσπασμα του Ελληνικού Μνημονίου της 24ης Ιουλίου 1956, το οποίο απέρριπτε 
οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ μητροπολιτικών και μη αυτοκυβερνούμενων εδαφών 
(Έγγρ. Α 28.657, σ. 12). Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κατορθωτή η λειτουργία 
στην πράξη μιας διεθνούς σύμβασης αυτού του είδους, αν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη καθοδηγούνταν από ένα τόσο ευμετάβλητο 
και υποκειμενικό επίπεδο που να ποικίλλει ανάλογα προς την ψυχολογική προσέγγιση 
του προσώπου που υποβάλλεται σε σωματική τιμωρία (σσ. 67 - 68). 

197. Αναφερόμενος στα όσα είπε ο κ. Crawley στη Συμβουλευτική Επιτροπή (1949), 
επανέλαβε ότι: 

«θα πρέπει να ήταν φανερό σε όλους όσοι ήταν αναμεμιγμένοι στη σύνταξη αυτής της 
Σύμβασης ότι, όταν παρέλειπαν οποιοδήποτε περαιτέρω ορισμό ή περιλάμβαναν 
οποιοδήποτε ορισμό και αν αυτό που θέσπιζαν περιλάμβανε απαγόρευση της 
σωματικής τιμωρίας, σίγουρα αυτό θα δημιουργούσε μεγάλες δυσκολίες στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο, εκτός αν αυτό διατύπωνε ρητή επιφύλαξη κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
κάτι το οποίο όμως δεν είχε γίνει αντιληπτό από κανένα μέχρι τις συγκεκριμένες αυτές 
ακροαματικές διαδικασίες οι οποίες σας απασχολούν σήμερα» (σ. 68). 

198. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ολοκλήρωσε την 
υπόθεση του λέγοντας, ότι θα ήθελε να θέσει μια πρακτική ερώτηση, δηλαδή: «Μήπως 
το Άρθρο 3 απαγόρευε τη φυλάκιση; Και αν όχι, κατά το ίδιο επιχείρημα, γιατί; Ό π ω ς 
όλοι γνωρίζουν, «η στέρηση της ελευθερίας ενός νεαρού προσώπου συνιστά, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ένα σοβαρό ψυχολογικό μαρτύριο». Από την άλλη, τι θα 
μπορούσε να κάνει μια Κυβέρνηση, όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση όπως 
αυτή της Κύπρου; Οι εν λόγω νεαροί είχαν βρεθεί ένοχοι για «τη ρίψη βομβών, τη ρίψη 
εμπρηστικού αντικειμένου, για επίθεση κατά της αστυνομίας». Οι πράξεις τους δεν 
μπορούσαν να μείνουν ατιμώρητες. Πώς θα τιμωρούνταν; Με πρόστιμο, στην οποία 
περίπτωση θα καταδικάζονταν οι γονείς; Ή μήπως θα έπρεπε να στερηθούν της 
ελευθερίας τους για ένα ουσιαστικό χρονικό διάστημα; Άλλά, μήπως η τελευταία αυτή 
λύση ήταν πραγματικά λιγότερο απάνθρωπη, από μια μορφή σωματικής τιμωρίας, η 
οποία τελείωνε πολύ γρήγορα και δεν συνεπαγόταν την απώλεια ελευθερίας; (σσ. 68 -
69). 

5. Συμπεράσματα των Μερών (16 και 17.11.1956, σσ. 139 και 142- 143 του Εγγρ. 
Α 30.768 και σ.1 του Παραρτήματος του) 

199. Στο τέλος της συνεδρίας της 15ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση 
υπέβαλε τα γενικά της συμπεράσματα. Αναφορικά με την τιμωρία της μαστίγωσης 
ζήτησε από την Επιτροπή: 

... «3. Να δηλώσει ότι ο Κανονισμός 75 (2) των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών Αρ. 
731 της 26ης Νοεμβρίου 1955, που εισήγαγε την ποινή της μαστίγωσης και η 
εφαρμογή του από τα Δικαστήρια της Κύπρου, συνιστά παράβαση του Άρθρου 3, το 
οποίο απαγορεύει την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση...» 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ακροαματική διαδικασία της 
17ηςΝοεμβρίου 1956, ζήτησε από την Επιτροπή: 

... «2. Να αρνηθεί να προβεί σε οποιεσδήποτε από τις δηλώσεις που ζητούνται στις 
παραγράφους 3, 4, 5 και 6 των συμπερασμάτων αυτών». 

III. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΓΏΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

200. Τα ακόλουθα γεγονότα πρέπει να καταγραφούν: 

1. Στην προσπάθεια της να επιτύχει φιλικό διακανονισμό, η Υποεπιτροπή 
αποφάσισε κατά τη συνάντηση της, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 1956, όπως 
προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της ποινής της μαστίγωσης, όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό 75 (2) των Κανονισμών περί Εκτάκτων Εξουσιών 
(Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955, Αρ. 731, όπως τροποποιήθηκε από τον Αρ. 
804 του 1955 (Έγγρ. Α 30.239, παρ. 6, σ. 4, πρβλ. Μέρος I, Κεφάλαιο IV, της 
παρούσας Έκθεσης). 

2. Την ίδια μέρα, η Υποεπιτροπή πληροφορήθηκε σχετικά με μια δημόσια δήλωση 
που εκδόθηκε εκ μέρους του Κυβερνήτη της Κύπρου στη Λευκωσία στις 6 μ.μ. της 
18ης Δεκεμβρίου. Αυτή ανακοίνωνε ότι: 
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«(α) Ανακαλούνται οι Κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τους οποίους 
άρρενες ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να καταδικαστούν σε μαστίγωση 
για μερικά καθορισμένα αδικήματα» (Έγγρ. Α 30.835, σ. 2). 

3. Στην παράγραφο 21 της περαιτέρω Δήλωσης της, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1957, 
η Υποεπιτροπή ζητούσε: 

«να ενημερωθεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά πόσο θα 
μπορούσε να προχωρήσει στη βάση του ότι οι νόμοι που επιτρέπουν τη σωματική 
τιμωρία στους άρρενες ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι Κανονισμοί για τη συλλογική 
ποινή έχουν ανακληθεί και θα παραμείνουν υπό ανάκληση (Έγγρ. Α 32.683, σ. 11). 

4. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής της 28ης Μαρτίου 
1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε: 

«... η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν νομίζει ότι θα ήταν πρέπον να 
αναλάβει δεσμεύσεις ως προς την εισαγωγή μέτρων στο μέλλον. Μ π ο ρ ώ όμως να 
επιβεβαιώσω ότι η παρούσα πολιτική της είναι να μην επαναφέρει τους νόμους και 
κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 21 της Δήλωσης» (Έγγρ. Α 33.305, 
σ. 3). 

201. Στις 18 Ιανουαρίου 1957, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
σχολίασε ενώπιον μιας ομάδας που την απάρτιζαν οι κ.κ. Susterhenn, Sorensen και 
Crosbie (πρβλ. παρ. 71 επ. πιο πάνω) την παράγραφο 2 της Ελληνικής δήλωσης της 
ίδιας ημέρας (πρβλ. παρ. 73 πιο πάνω), ως ακολούθως: 

«Από νομικής σκοπιάς, νομίζουμε ότι το ζήτημα που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δίνει στην Ελλάδα το δικαίωμα να ζητήσει, ως εχέγγυο 
ενάντια στη συνέχιση ή επανάληψη αυτού που έχει συμβεί στην Κύπρο, να υιοθετήσει 
τη νομική θέση ότι τα ανακληθέντα μέτρα παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». (Έγγρ. Α 31.918, Παράρτημα III, σ. 5). 

202. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής, ημερομηνίας 4 
Σεπτεμβρίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
δήλωσε: 

«Έχει υποδειχθεί πως η Επιτροπή θα έπρεπε να αποφανθεί με κάποιο τρόπο ως 
προς τα μέτρα που έχουν τερματισθεί. Υποβάλλω ότι αυτός δεν είναι ο ορθός δρόμος 
που πρέπει να ακολουθήσει η Επιτροπή. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο. Αυτό είναι θεμελιώδες 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και προβλέπεται διαδικασία για την εξασφάλιση απώτερης 
θεραπείας αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση της Σύμβασης που μπορεί να 
προκύψει. Η θεραπεία βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής Υπουργών. Αν δεν υπήρξε 
συμμόρφωση με τη Σύμβαση και έχει γίνει διόρθωση, τότε υποβάλλω ότι η Επιτροπή 
Υπουργών δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει και επομένως είναι τελείως αχρείαστο - και 
μάλιστα θα ήταν λάθος - για την Επιτροπή να προβεί αόριστα σε ευρήματα κατά πόσο 
κάτι που έχει ήδη διορθωθεί, συνιστά ή δεν συνιστά παράβαση της Σύμβασης. 

Ποια θα είναι εξάλλου η θέση αν, σε σχέση με συγκεκριμένο μέτρο, υπάρξει φιλικός 
διακανονισμός; Εισηγούμαι ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση, αυτό είναι το τέλος του 
θέματος. Το σφάλμα που έχει διαπραχθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση, έχει 
αποκατασταθεί όσο καλύτερα μπορούσαμε και η Σύμβαση δεν έχει σχεδιαστεί για να 
εκδίδει καταδίκες μετά τα γεγονότα (Έγγρ. Α. 35.844), σσ. 3 - 4). 
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IV. Γ Ν Ω Μ Η ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

203. Η Επιτροπή υιοθέτησε με επτά ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά, την ακόλουθη 
γνώμη: 

Ανάμεσα στα μέτρα που εξέτασε η Υποεπιτροπή κατά τη διάρκεια των προσπαθειών 
της για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, ήταν οι Κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης Αρ. 731 
(όπως τροποποιήθηκαν από τον Κανονισμό Αρ. 804) που εξουσιοδοτούσαν την 
επιβολή σωματικής τιμωρίας για άρρενες κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Τα νομικά 
επιχειρήματα των Μερών αναφορικά με τη συμβατότητα του μέτρου αυτού προς τις 
διατάξεις της Σύμβασης, είχαν παρουσιαστεί στην Υποεπιτροπή στις γραπτές 
αγορεύσεις τους και προφορικά κατά τη συνοδό της 14ης - 18ης Νοεμβρίου 1956. Στις 
18 Νοεμβρίου η Υποεπιτροπή βρισκόταν στη διαδικασία να διαμορφώσει προτάσεις 
προς τα Μέρη για φιλικό διακανονισμό, ο οποίος περιλάμβανε την απόσυρση αυτού 
του μέτρου, όταν ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου την 
πληροφόρησε ότι ο Κυβερνήτης της Κύπρου είχε αποφασίσει να ανακαλέσει το μέτρο 
αυτό, με σκοπό τη χαλάρωση της έντασης στο νησί. Κατά τη διάρκεια των 
επακόλουθων διαπραγματεύσεων της Υποεπιτροπής με τα Μέρη για φιλικό 
διακανονισμό, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε την Υποεπιτροπή 
ότι η παρούσα πολιτική της δεν ήταν να επαναφέρει τους νόμους και κανονισμούς που 
επέτρεπαν την τιμωρία αρρένων με ηλικία κάτω των 18 ετών. Παρά την κατάρρευση 
των διαπραγματεύσεων για φιλικό διακανονισμό, η ανάκληση των μέτρων αυτών 
συνεχίζεται. 

Κάτω από αυτές τις περιστάσεις και για τους λόγους που έχουν δοθεί στο Κεφάλαιο I, 
παρ. 94 - 96, η Επιτροπή δεν το βρίσκει αναγκαίο να παρουσιάσει στην Επιτροπή 
Υπουργών τα νομικά συμπεράσματα της σε σχέση με τη συμβατότητα ή μη των 
Κανονισμών Σωματικής Τιμωρίας προς τη Σύμβαση. Η Επιτροπή νομίζει, ωστόσο, ότι 
θα μπορούσε να παρατηρήσει π ω ς η νομιμότητα της σωματικής τιμωρίας για νεαρά 
πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, εγείρει νομικά θέματα κάποιας 
σοβαρότητας και ότι η γνώμη σήμερα των λαών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τείνει 
να μην είναι συμπαθής προς τη σωματική τιμωρία ως ποινική κύρωση για νεαρά 
πρόσωπα. Η Επιτροπή επιθυμεί, λοιπόν, να εκφράσει την ικανοποίηση της για το 
γεγονός ότι αυτό το μέτρο έχει ανακληθεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η απόφαση της Επιτροπής να μην εκφέρει νομική γνώμη, λαμβάνεται στη 
βάση της υπόθεσης ότι η ανάκληση αυτού του μέτρου θα συνεχιστεί. 

V. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

204. Τέσσερα μέλη της Επιτροπής, οι κ.κ. Ευσταθιάδης, SUSTERHENN, PETREN 
και η κα JANSSEN - PEVTSCHIN, είχαν την γνώμη ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε 
αποφασίσει ως προς το ζήτημα κατά πόσο ο κανονισμός για τη σωματική τιμωρία 
συνιστούσε παράβαση της Σύμβασης. Η γνώμη τους παρατίθεται στο τέλος του 
Κεφαλαίου I πιο πάνω (Έκθεση, Κεφάλαιο I του Μέρους II, παρ. 97) 

205. Οι κ.κ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά την 14η σύνοδο της 
Επιτροπής ότι, αν είχαν συμμετάσχει στη ψηφοφορία που διεξήχθη στην προηγούμενη 
Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της μειοψηφίας, ως προς το σημείο αυτό. 

155 



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

206. Η συλλογική ποινή εισήχθη με τον Κανονισμό Αρ. 732 του 1955, που εκδόθηκε 
στις 26 Νοεμβρίου 1955 δυνάμει του Διατάγματος εν Συμβουλίω περί Εκτάκτων 
Εξουσιών. 

Ο Κανονισμός 3 έχει ως ακολούθως: 

«3. Αν ένα αδίκημα έχει διαπραχθεί ή απώλεια ή ζημία έχει προκληθεί, σε ιδιοκτησία 
εντός μιας περιοχής της Αποικίας (εφεξής καλούμενης ως «η εν λόγω περιοχή») και ο 
Διοικητής έχει λόγο να πιστεύει ότι οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής έχουν -

(α) διαπράξει το αδίκημα ή προκαλέσει την απώλεια ή ζημία, ή 

(β) συνέργησαν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν στη διάπραξη του 
αδικήματος ή στην απώλεια ή ζημία, ή 

(γ) αμέλησαν να λάβουν εύλογα μέτρα για να εμποδίσουν την διάπραξη του 
αδικήματος, ή 

(δ) αμέλησαν να παράσχουν όλη τη βοήθεια που θα μπορούσαν για 
ανακάλυψη του παραβάτη ή των παραβατών, ή για να επιτευχθεί η σύλληψη 
του/των, ή 

(ε) συνέργησαν στην απόδραση ή απέκρυψαν, οποιοδήποτε παραβάτη ή 
πρόσωπο ύποπτο για συμμετοχή στη διάπραξη του αδικήματος ή στην 
πρόκληση απώλειας ή ζημίας, ή 

(στ) συνεργάστηκαν για να αποκρύψουν ουσιαστική μαρτυρία για τη διάπραξη 
του αδικήματος ή για την πρόκληση της απώλειας ή ζημιάς, ή 

(ζ) λόγω της διάπραξης σειράς αδικημάτων στην εν λόγω περιοχή, έχουν 
γενικά την ευθύνη για τη διάπραξη τέτοιου είδους αδικημάτων, 

τότε, ο Διοικητής νομιμοποιείται, με την έγκριση του Κυβερνήτη, να λάβει όλες ή 
όποιες από τις ακόλουθες ενέργειες: 

(1) να διατάξει όπως επιβληθεί συλλογικό πρόστιμο στους φορολογούμενους 
κατοίκους της εν λόγω περιοχής, ή σε οποιοδήποτε μέρος τους, 

(2) να διατάξει όπως όλα ή οποιαδήποτε από τα καταστήματα της εν λόγω 
περιοχής παραμείνουν κλειστά μέχρι την ανάκληση της διαταγής ή όπως 
ανοίξουν μόνο κατά τη διάρκεια τέτοιου χρόνου και σύμφωνα με τέτοιου είδους 
προϋποθέσεις, όπως πιθανώς να καθορίζεται στο διάταγμα, 

(3) να διατάξει την κατάσχεση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας 
οποιωνδήποτε από τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής, 

(4) να διατάξει όπως κλείσουν όλες ή οποιεσδήποτε κατοικίες στην εν λόγω 
περιοχή και παραμείνουν κλειστές και μη διαθέσιμες για ανθρώπινη κατοικία για 
τέτοιου είδους περίοδο ή περιόδους, όπως πιθανώς να καθοριστεί». 
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207. Ο πιο πάνω Κανονισμός 3 τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Αρ. 819 της 21ης 
Δεκεμβρίου 1955, ο οποίος εμφανίσθηκε ως Συμπλήρωμα Αρ. 3 στην «κυπριακή 
Επίσημη Εφημερίδα», Αρ. 3903 της 29ης Δεκεμβρίου 1955, ως ακολούθως: 

«2. Ο Κανονισμός Αρ. 3 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με το παρόν, ως 
ακολούθως: 

(α) με τη διαγραφή των πρώτων τεσσάρων γραμμών αυτού και την 
αντικατάσταση τους από τα ακόλουθα: 

«Αν ένα αδίκημα έχει διαπραχθεί αδίκημα ή απώλεια ή ζημιά έχει προκληθεί εκ 
προθέσεως και παράνομα σε ιδιοκτησία, εντός μιας περιοχής της Αποικίας 
(εφεξής καλούμενης ως «η εν λόγω περιοχή») και ο Διοικητής έχει λόγο να 
πιστεύει ότι όλοι ή οποιοσδήποτε από τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής 
έχουν - », 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου όρου (η τελεία στο τέλος, αντικαθίσταται 
από κόμμα): 

«νοουμένου ότι όταν ο Διοικητής έχει λόγο να πιστεύει πως οι παράγραφοι (α) 
μέχρι (ζ) αυτού του Κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε οποιοδήποτε 
συγκεκριμένο τμήμα, τάξη, ομάδα ή κοινότητα των κατοίκων της εν λόγω 
περιοχής, ο Διοικητής νομιμοποιείται, με την έγκριση του Κυβερνήτη, να λάβει 
όλες ή όποιες από τις ενέργειες που καθορίζονται στις παραγράφους (ϊ) μέχρι 
(4) του παρόντος Κανονισμού, αναφορικά μόνο με τέτοιου είδους τμήμα, τάξη, 
ομάδα ή κοινότητα των κατοίκων της εν λόγω περιοχής». 

208. Αυτή η νομοθεσία έκτακτης ανάγκης καταργήθηκε το Δεκέμβριο του 1956. Οι 
συνθήκες και τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας θα τύχουν χειρισμού στο τέλος του 
παρόντος κεφαλαίου. 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

209. Στην Αίτηση της (σσ. 8 και 9 του Εγγρ. Α 27.559) η Ελληνική Κυβέρνηση 
παραπονέθηκε για τέσσερις τύπους συλλογικής ποινής που εισήχθησαν με τον 
Κανονισμό Αρ. 732. 

(α) Συλλογικά πρόστιμα, 

(β) Κλείσιμο καταστημάτων, 

(γ) Κλείσιμο κατοικιών, 

(δ) Κατάσχεση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Στην Προσφυγή και στο Μνημόνιο της (Έγγρ. Α 28.657, σσ. 17 - 21), η Ελληνική 
Κυβέρνηση κατάγγειλε επίσης (1) την κατάχρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και 
(2) την κατοχή ή καταστροφή κτιρίων ή φυτειών, θεωρώντας τα εξίσου ως συλλογικές 
ποινές. Αυτά τα δύο θέματα θα τύχουν χειρισμού κάτω από διαφορετικές επικεφαλίδες 
(βλ. Κεφάλαιο V και VIII πιο κάτω). 

210. Στην Προσφυγή αναφέρθηκαν τα ακόλουθα ως παραδείγματα συλλογικού 
προστίμου (Έγγρ. Α 27.559, σ. 8. βλ. επίσης Έγγρ. Α 28.657, σσ. 13 - 15): 
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Λευκόνοικο, 5 Δεκεμβρίου 1955 £ 2,000 
Ύψωνας, 10 Δεκεμβρίου 1955 £ 200 
Γιαλούσα, Φεβρουάριος 1956 £ 2,000 
Πάχνα, Φεβρουάριος 1956 £ 600 
Λάττηθος, 18 Μαρτίου 1956 £ 7,000 
Καλοψίδα, 13 Απριλίου 1956 £ 1,000 
Πεδουλάς, 21 Απριλίου 1956 £ 2,000 

Στο Ελληνικό Μνημόνιο της 24ης Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.657, σ. 15 και Παραρτήματα 
15 μέχρι 27) αναφέρθηκαν και μερικές άλλες περιπτώσεις: 

- Πρόστιμο £6,000 επιβλήθηκε τον Μάιο του 1956 στα χωριά Πάνω και Κάτω 
Ζώδια. 

- Πρόστιμο £40,000 επιβλήθηκε την 1η Ιουνίου 1956 στην πόλη της 
Αμμοχώστου. 

- Πρόστιμο £35,000 επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 1956 στην πόλη της Λεμεσού. 

211. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο καταστημάτων και κατοικιών, τόσο η Προσφυγή, όσο 
και το Μνημόνιο της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφέρονται σε 18 καταστήματα και 10 
κατοικίες που έκλεισαν στις 16 Μαρτίου 1956 με διάταγμα του Επαρχιακού Διοικητή 
Clemens (Έγγρ. Α 27.559, σ. 9 και Έγγρ. Α 28.657, σσ. 15 -17). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε απόκομμα της εφημερίδας «Cyprus Mail» της 23ης 
Μαρτίου 1956 (Παράρτημα 28 του Εγγρ. Α 28.657), που παρέθετε κατάλογο των 
καταστημάτων και κατοικιών που είχαν κλείσει και περιέγραφε τον τρόπο επιβολής 
αυτής της ποινής. 

Παραθέτοντας αυτολεξεί άρθρο των «The Times» της 17ης Μαρτίου 1956 (Παράρτημα 
26 δις του Εγγρ. Α 28.657) προς υποστήριξη των ισχυρισμών της, η Ελληνική 
Κυβέρνηση δηλώνει ότι: «η απόφαση για εκκένωση αυτών των υποστατικών λήφθηκε, 
όταν διαπιστώθηκε π ω ς από τους 400 φακέλους που είχαν διανεμηθεί στον πληθυσμό 
με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών εναντίον προσώπων, μόνο 150 είχαν 
επιστραφεί χωρίς πληροφορίες» (Έγγρ. Α 28.657, σ. 16). Η Ελληνική Κυβέρνηση 
παραδέχεται ότι, σύμφωνα με τους «Times of Cyprus» της 9ης Ιουνίου 1956 
(Παράρτημα 32 του Εγγρ. Α 28.657), τα καταστήματα επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες 
τους, 8 ημέρες πριν από την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών, προσθέτοντας: 
«φαίνεται ότι οι κατοικίες επιστράφηκαν μετά από τρεις μήνες» (Έγγρ. Α 28.657, σ. 16). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρει επίσης στο Μνημόνιο της (Έγγρ. Α 28.657, 
σσ.16 -17): 

«Στο τέλος Μαΐου του 1956 επιβλήθηκαν ακόμα σοβαρότερες ποινές στον πληθυσμό 
της Λευκωσίας. Επιπρόσθετα προς το κλείσιμο 35 καταστημάτων και 18 κατοικιών, ο 
Διοικητής κ. Clemens διέταξε το κλείσιμο του κοιμητηρίου και των γύρω περιοχών της 
εκκλησίας της Φανερωμένης, καθώς και της Ακαδημίας Θηλέων. Στους κατοίκους 
δόθηκαν 48 ώρες για να μετακινηθούν (Παραρτήματα 29 μέχρι 32). Ο Διοικητής 
Λευκωσίας δήλωσε ότι το μέτρο αυτό λήφθηκε, επειδή ο πληθυσμός είχε αφήσει 
αβοήθητους τραυματισμένους Βρετανούς, αν και ο ισχυρισμός αυτός αμφισβητήθηκε 
ζωηρά από τους εκπροσώπους του ιατρικού επαγγέλματος στη Λευκωσία (Παράρτημα 
32 δις)». 
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212. Ό σ ο για την κατάσχεση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας που προβλεπόταν ως 
μορφή συλλογικής ποινής σύμφωνα με τους βασικούς Κανονισμούς Αρ. 732, η 
Ελληνική Κυβέρνηση δεν έδωσε παραδείγματα, ούτε στην Αίτηση της, ούτε στο 
Μνημόνιο, για την ανάληψη τέτοιου είδους δράσης. 

Σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 15 Νοεμβρίου 1956, ένας 
από τους Νομικούς Συμβούλους της Ελληνικής Κυβέρνησης δήλωσε: 

«... η μόνη εξουσία που φαίνεται να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ή σε κάθε περίπτωση όχι 
ως συλλογική ποινή, είναι η κατάσχεση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας των κατοίκων 
μιας περιοχής, αν και σε περιπτώσεις που δεν πληρώθηκαν τα πρόστιμα, υπήρξε 
κατάσχεση και πώληση τέτοιου είδους ιδιοκτησίας» (Έγγρ. Α 30.768, σ. 71). 

213. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κείμενα των Κανονισμών που έχουν παρατεθεί 
στις παραγράφους 180 και 181 δεν έχουν αμφισβητηθεί. 

Ούτε και η Βρετανική Κυβέρνηση αμφισβητεί το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί συλλογικά 
πρόστιμα και ότι καταστήματα και σπίτια έχουν κλείσει, στη βάση αυτών των κειμένων. 

214. Υπάρχει ωστόσο διαφωνία ως προς το ακόλουθο σημείο: 

(α) Η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρει ως «επιβαρυντικό παράγοντα» το γεγονός 
ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν υπερέβαιναν τις 
δυνατότητες των επηρεαζόμενων δήμων. Αναφέρεται σε δημοσιεύματα της 
«Cyprus Mail», ημερομηνίας 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 1955 (Παραρτήματα 15-17 
του Εγγρ. Α 26.657) ότι το πρόστιμο των 2,000 λιρών που επιβλήθηκε στο 
Λευκόνοικο σε 567 φορολογούμενους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων 23 
Τούρκων, «ήταν ακριβώς το τετραπλάσιο του συνολικού ποσού των ετήσιων 
σχολικών τελών, δηλαδή των χρημάτων που συνεισέφερε ο πληθυσμός για τη 
συντήρηση της σχολής μέσης εκπαίδευσης» (Έγγρ. Α 28.657, σσ. 13 - 14). 
Βασισμένη στα Παραρτήματα 18 μέχρι 20 του Μνημονίου της, ημερομηνίας 24 
Ιουλίου 1956, δηλώνει ότι χρειάστηκαν 8 μέρες για να συγκεντρωθούν 6,800 
λίρες, από τις 7,000 λίρες που είχαν απαιτηθεί από τη Λάπηθο, ενώ ένα και μόνο 
πρόσωπο είχε φορολογηθεί για 180 λίρες (Έγγρ. Α 28.657, σ. 14). 

Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail» της 14ης και 15ης Απριλίου 1956 (Παραρτήματα 21 
και 22 του Εγγρ. Α 28.657), στην Καλοψίδα, ένα χωριό 700 κατοίκων, στο οποίο 
είχε επιβληθεί πρόστιμο £1,000, «τα διαθέσιμα μετρητά, συμπεριλαμβανομένων 
των καταθέσεων του σχολικού ταμιευτηρίου, συμποσούνταν σε μόνο £380, η 
Συνεργατική Τράπεζα μπορούσε να συνεισφέρει μόνο άλλες £180, ενώ το 
υπόλοιπο χρειάστηκε να καταβληθεί από δύο κτηνοτρόφους που έμεναν σε άλλο 
δήμο». Για να γίνει αντιληπτή η σχετική αξία των συλλογικών προστίμων, πρέπει 
να έχει κανείς κατά νου, ότι σύμφωνα με την Έκθεση της Κυπριακής Κυβέρνησης 
για το 1955 που δημοσιεύθηκε στο Λονδίνο το 1956, ο μέσος εβδομαδιαίος 
μισθός ενός γεωργικού εργάτη είναι 4 λίρες. Το πρόστιμο των £40,000 που 
επιβλήθηκε στην Αμμόχωστο υπερέβαινε το συνολικό ετήσιο φόρο εισοδήματος 
που κατέβαλλαν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα επίσημη 
έκθεση της Κυπριακής Κυβέρνησης (σ. 118), τα συνολικά ετήσια τέλη και φόροι 
που εισέπραξαν οι δήμοι Αμμοχώστου και Λεμεσού με πληθυσμό 16,250 και 
22,800 προσώπων αντίστοιχα, ανήλθαν στις £38,825 και £29,492 , δηλαδή 
λιγότερα από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις δύο περιοχές. (Έγγρ. Α 28.657, 
σσ. 14-15). 
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Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 15 
Νοεμβρίου 1956, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης προέβη 
στην ακόλουθη δήλωση επί του θέματος: 

«... όταν μας λέγεται χαρωπά στο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, ότι στο 
κάτω - κάτω μπορεί να φανεί από τους αριθμούς ότι τα πρόστιμα δεν 
υπερβαίνουν τους μισθούς μιας εβδομάδας, αφήνω την Υποεπιτροπή να κρίνει 
τι σημαίνει για ένα χειρωνακτικό εργάτη να του κατάσχουν τον μισθό του μιας 
ολόκληρης εβδομάδας. Εξάλλου, Κύριοι, μπορούμε να αποδείξουμε ότι 
πρόκειται για πραγματική δοκιμασία. Αυτή τη φορά αναφέρω μια Γαλλική 
εφημερίδα, τη «Le Monde» της 8ης και 9ης Ιουλίου 1956. Η «Le Monde» 
αναφέρεται σε ένα πρόστιμο το οποίο μνημονεύσαμε στη σελίδα 16 του 
Μνημονίου μας, ένα πρόστιμο 40,000 λιρών που επιβλήθηκε στην Αμμόχωστο, 
και γράφει ότι η Παρασκευή 6 Ιουλίου είχε ορισθεί από τις Βρετανικές αρχές ως 
η τελευταία ημερομηνία για την καταβολή του συλλογικού προστίμου των 
40,000,000 φράγκων, ισότιμο των 40,000 λιρών, που είχε επιβληθεί στους 
κατοίκους της Αμμοχώστου. Μέχρι το βράδυ εκείνης της Παρασκευής 3,861 
Κύπριοι είχαν πληρώσει 37,943 λίρες. Το τηλεγράφημα από την Κύπρο που 
δημοσίευσε η «Le Monde» αναφέρει: «Οι 489 κάτοικοι που δεν έχουν καταβάλει 
τα πρόστιμα τους, θα υποβληθούν σε αναγκαστική εκτέλεση για τα ποσά που 
οφείλονται». Αυτό, Κύριοι, δείχνει π ω ς εκείνοι οι 489 κάτοικοι είχαν πολύ 
χαμηλά εισοδήματα, αφού αν και οι 40,000 λίρες είχαν σχεδόν πλήρως 
καταβληθεί, παραταύτα το ποσό αυτό ήταν ένα υπέρμετρο βάρος και ήταν 
αναγκασμένοι να πληρώσουν με κατάσχεση των υπαρχόντων τους» (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 82). 

(β) Η Βρετανική Κυβέρνηση αντέταξε στο Απαντητικό της Μνημόνιο της 17ης 
Οκτωβρίου 1956: «ότι η Επιτροπή θα βάδιζε σε πολύ επικίνδυνο έδαφος και θα 
ενεργούσε ουσιαστικά ως εφετείο, αν άρχιζε να διερευνά κατά πόσο πρόστιμα 
που είχαν επιβληθεί από τις εθνικές αρχές μιας χώρας ήταν αχρείαστα ψηλά, ή, 
όπως λέχθηκε στο Ελληνικό Μνημόνιο, ήταν πέραν των δυνατοτήτων του 
ατομικού παραβάτη». Έχοντας υποδείξει ότι το συλλογικό πρόστιμο 
υπολογίζεται από τον Διοικητή, ο οποίος είναι σε θέση να εκτιμήσει τη 
δυνατότητα της επαρχίας του να πληρώσει και ότι πρέπει να εγκριθεί από τον 
Κυβερνήτη, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι το ποσό είναι δίκαιο, η 
Βρετανική Κυβέρνηση δήλωσε ότι: 

το πρόστιμο «καταμερίζεται ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής, στη βάση 
του υπολογισμού των σχολικών τελών, του επαγγελματικού φόρου και 
παρομοίων δεδομένων» (Έγγρ. Α 30.235, παρ. 56 - 58). 

Αναφορικά με το πρόστιμο των 2,000 λιρών που επεβλήθη στο Λευκόνοικο, το 
βάρος του οποίου επωμίστηκαν 565 (όχι 567) φορολογούμενοι κάτοικοι, το 
Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο σημειώνει: 

«ότι οι σχολικοί φόροι αποτελούν μέρος μόνο της φορολογίας προς όφελος των 
τοπικών αρχών και το ποσό φορολογίας που επιβάλλεται δεν είναι υψηλό». 

Υποδεικνύει επίσης ότι η διαίρεση του συνολικού ποσού του προστίμου διά του 
αριθμού των φορολογουμένων, καταλήγει σε μια κατά κεφαλή συνεισφορά 
κάτω των 4 λιρών - λιγότερο από το μέσο εβδομαδιαίο εισόδημα των 
γεωργικών εργατών, στους οποίους αναφέρεται το Ελληνικό Μνημόνιο. Η 
Βρετανική Κυβέρνηση δεν αρνείται ότι ορισμένα πρόστιμα υπερέβαιναν τον 
πληρωτέο φόρο εισοδήματος, αλλά παρατηρεί ότι ένα πρόσωπο που κερδίζει 4 
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λίρες την εβδομάδα, δεν καταβάλλει φόρο και ένας νυμφευμένος με δύο παιδιά 
που κερδίζει 500 λίρες ετησίως, καταβάλλει μόνο 6 λίρες και 5 σελίνια ως φόρο 
εισοδήματος. «Επομένως, οποιοδήποτε ουσιαστικό πρόστιμο είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι θα υπερβαίνει το ποσό του φόρου εισοδήματος που καταβάλλουν 
πρόσωπα που ανήκουν στις χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες. Οποιοδήποτε 
πρόσωπο είχε υποχρεωθεί να καταβάλει 500 - 900 λίρες για πρόστιμο, θα 
πρέπει να διέθετε σημαντικό πλούτο» (Έγγρ. Α 30.235, παρ. 59). 

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 
16 Νοεμβρίου 1956, ο Νομικός Σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου 
υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως επικίνδυνο να υπεισέλθουν σε λεπτομερή 
θέματα ή να καθορίσουν αν τα ποσά των συλλογικών προστίμων ήταν 
υπερβολικά ή όχι υπό τις δεδομένες συνθήκες. Αυτά, είπε, είναι θέματα που 
αφορούν γεγονότα, τα οποία θα απαιτούσαν στατιστική έρευνα για να 
εξακριβωθεί ποια ήταν τα μέσα που διέθεταν οι κάτοικοι σε κάθε περίπτωση, 
καθώς και διερεύνηση των γεγονότων ώστε να εξακριβωθεί ο βαθμός ευθύνης. 
Αναφερόμενος σε ένα σφάλμα περίπου κατά 2 0 % στο συνολικό φόρο 
εισοδήματος που αναφέρθηκε στο Ελληνικό Μνημόνιο ότι καταβλήθηκε από 
συγκεκριμένη κοινότητα, ο Νομικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης 
υπέβαλε ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή και πλήρης εξέταση των γεγονότων 
σε όλα τα θέματα αυτού του είδους, προτού εξαχθούν συμπεράσματα (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 95). 

215. Έχοντας ακούσει τις προφορικές εξηγήσεις των εκπροσώπων των Μερών, η 
Υποεπιτροπή έδωσε οδηγίες στη Γραμματεία της να θέσει τα ακόλουθα δύο ερωτήματα 
προς τη Βρετανική Κυβέρνηση, με επιστολή της, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 1956: 

«(α) Τα συλλογικά πρόστιμα και η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα Παραρτήματα του Μνημονίου της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
επιβλήθηκαν με Διάταγμα των αρχών το οποίο δημοσιεύθηκε επίσημα; 

(β) Περιείχε κάθε Διάταγμα αναφορά στους λόγους για τους οποίους εκδιδόταν 
και παρετίθετο αυτή η αναφορά είτε στο ίδιο το κείμενο, είτε σε επίσημο 
έγγραφο που δημοσιευόταν χωριστά; 

Η Υποεπιτροπή καλεί την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας, αν υπάρχουν 
τέτοιου είδους έγγραφα, να την προμηθεύσει το συντομότερο δυνατό με 
αντίγραφα τέτοιου είδους εγγράφων» (Έγγρ. Α 30.713). 

216. Στο σημείωμα της, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 31.313) η 
Βρετανική Κυβέρνηση απάντησε ως ακολούθως: 

«Όλα τα συλλογικά πρόστιμα επιβάλλονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των 
Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή) του 1955 και δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου. Δείγμα τέτοιου είδους διατάγματος επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα Γ. 

Δεν είναι σύνηθες για Διατάγματα αυτού του είδους να αναφέρουν τους λόγους για τους 
οποίους έχουν εκδοθεί. Ωστόσο, ο Κανονισμός 5 των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών 
(Συλλογική Ποινή) αναφέρει: 

«(1) Κανένα διάταγμα δεν εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3 αυτών των 
Κανονισμών, εκτός αν έχει διεξαχθεί έρευνα από τον Διοικητή για τις πράξεις και τις 
συνθήκες που προκάλεσαν το διάταγμα. 
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(2) Κατά τη διεξαγωγή ερευνών δυνάμει αυτών των Κανονισμών, ο Διοικητής θα 
ικανοποιείται ότι έχει δοθεί επαρκής δυνατότητα στους κατοίκους της εν λόγω 
περιοχής να κατανοήσουν το αντικείμενο της έρευνας και να προβούν σε σχετικά 
διαβήματα και ανάλογα η έρευνα θα διεξάγεται με τέτοιου είδους τρόπο που ο 
Διοικητής θα κρίνει ως κατάλληλο. 

(3) Γραπτή έκθεση οποιασδήποτε έρευνας θα υποβάλλεται στον Κυβερνήτη, το 
συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της και θα περιέχει πιστοποιητικό ότι 
υπήρξε συμμόρφωση με ης προϋποθέσεις του κανονισμού αυτού». 

Οι διατάξεις αυτές διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το 
Διάταγμα αντιλαμβάνονται καλά τους λόγους για την επιβολή της ποινής. 

Το Διάταγμα που αναφέρεται στην πιο πάνω απάντηση αναγράφει τα ακόλουθα: 

«Αρ. 767 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΝΗ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1955 

Διάταγμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 

Εγώ, ο Διοικητής Αμμοχώστου, ασκώντας τις εξουσίες που μου παραχωρήθηκαν 
από τον Κανονισμό 3 των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή) του 
1955 και με την έγκριση του Κυβερνήτη, διατάσσω με το παρόν, όπως επιβληθεί 
συλλογικά πρόστιμο £2,000 (δύο χιλιάδων λιρών) στους φορολογούμενους 
κατοίκους της περιοχής του δήμου Λευκονοίκου. 

Έγινε την 4η ημέρα του Δεκεμβρίου του 1955, 

Β. J. WESTON, 
Διοικητής Αμμοχώστου». 

II. Τ Α Ν Ο Μ Ι Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ Τ Ω Ν Μ Ε Ρ Ω Ν 

Α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

217. Στο Μνημόνιο της, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση δήλωσε: 
« Είναι αλήθεια ότι η Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών Ελευθεριών δεν απαγορεύει ρητά τη συλλογική ποινή, αλλά δεν υπάρχει 
παραταύτα αμφιβολία ότι την καταδικάζει». (Έγγρ. Α 28.657, σ. 21). 

Σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση, το Διάταγμα Αρ. 732, το οποίο τύγχανε ευρείας 
εφαρμογής, «αντίκειται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης με την έννοια ότι επιτρέπει 
απάνθρωπη μεταχείριση». Κατά την άποψη της, δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο 
απάνθρωπη μεταχείριση του πληθυσμού μιας περιοχής από μια Κυβέρνηση, από το να 
τον κηρύξει, μέσω ενός στρατιωτικού ή πολιτικού αξιωματούχου, συλλογικά υπεύθυνο 
για αδικήματα που διαπράχθηκαν από ένα πρόσωπο ή μια μικρή ομάδα και να 
επιβάλει ψυχική και υλική δοκιμασία στον πληθυσμό αυτό, ώστε να τον τιμωρήσει για 
τα αδικήματα που διαπράχθηκαν από αυτά τα πρόσωπα ή για να τον αναγκάσει να 
συνεργασθεί με τις αρχές. Εδώ η Ελληνική Κυβέρνηση υπενθύμισε μια δήλωση που 
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έγινε από τον Sir Hartley Shawcross στη Νυρεμβέργη: «Όλοι συμφωνούμε ότι η 
συνείδηση μας αποστρέφεται τη συλλογική τιμωρία, η οποία δεν διαχωρίζει μεταξύ του 
ενόχου και του αθώου» (ο.π., σσ. 21 - 22). 

Το Ελληνικό Μνημόνιο επικαλέστηκε στη συνέχεια τα Άρθρα 5, 6 και 7 της Σύμβασης 
και ρώτησε: «Ποιο σκοπό μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτές οι διατάξεις σε ό,τι αφορά 
το δικαίωμα υπεράσπισης, αν ένα πρόσωπο μπορεί να καταδικαστεί, χωρίς να 
κατηγορηθεί προσωπικά;» 

Υποστήριξε επίσης ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούσε να 
εκμεταλλευθεί το Άρθρο 15 της Σύμβασης σε αυτό το θέμα, επειδή το Άρθρο αυτό 
εξουσιοδοτεί την παρέκκλιση από τη Σύμβαση, μόνο αν τα μέτρα που λήφθηκαν «δεν 
αντίκεινται προς τις άλλες υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Σε σχέση 
με το ίδιο θέμα, υπέδειξε ότι το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου, το οποίο αναγνωρίζει το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας - ένα δικαίωμα το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί ότι 
παραβιάζεται από την επιβολή συλλογικών προστίμων - αναφέρει με τη σειρά του «τις 
γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου». Κατά τη γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης, είχε 
σαφώς καθοριστεί στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ότι η συλλογική ποινή θα πρέπει να 
απαγορεύεται. Το Άρθρο 50 της Σύμβασης της Χάγης διαλάμβανε ήδη από το 1899 ότι: 
«καμιά συλλογική ποινή, είτε οικονομικής, είτε άλλης φύσης, δεν θα μπορούσε να 
επιβληθεί σε ένα πληθυσμό για να τον τιμωρήσει για ατομικά αδικήματα, για τα οποία 
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συλλογικά υπεύθυνος». Αυτή η απαγόρευση 
υιοθετήθηκε «αρκετά κατηγορηματικά» από τη Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού το 
1949 στη Γενεύη, έχοντας ενσωματωθεί στο Άρθρο 87 της Συνθήκης σχετικά με τη 
Μεταχείριση Αιχμαλώτων Πολέμου και στο Άρθρο 33 της Συνθήκης σχετικά με την 
Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου», (ο.π., σσ. 22 - 23). 

Αφού αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη εργασία του ποινικού δικαίου από τον Glenville 
Williams, που κυκλοφόρησε στο Λονδίνο το 1953, το Ελληνικό Μνημόνιο παρέπεμψε 
στα Παραρτήματα 24, 51, 52 και 53 ως απόδειξη των αντιδράσεων στην Κύπρο από 
την επιβολή της συλλογικής ποινής (ο.π., σσ. 24 - 25). 

218. Στο Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο της 17ης Οκτωβρίου 1956, αναφέρθηκε 
κάτω από τον τίτλο «Γενικά Νομικά Σχόλια», ότι η συλλογική ποινή δεν απαγορευόταν 
ρητά από το Άρθρο 3 ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της Σύμβασης, ότι η Σύμβαση δεν 
προοριζόταν να είναι εξαντλητική, όπως φαίνεται από το προοίμιο, και ότι ο 
περιορισμένος χαρακτήρας των διατάξεων της τονίζεται από το Προοίμιο του 
Πρωτοκόλλου. Επομένως, ακόμα και αν γινόταν παραδεκτό - και η Βρετανική 
Κυβέρνηση το αμφισβητεί - ότι η συλλογική ποινή απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο, 
δεν θα συνεπαγόταν ότι η ποινή αυτή θα ενέπιπτε στις διατακτικές διατάξεις της 
Σύμβασης. ('Εγγρ. Α 30.235, παρ. 41 - 44). Το Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο 
ισχυρίστηκε ότι η συλλογική ποινή αναγνωρίζεται από την εθνική πρακτική και το 
υποστήριξε αυτό παραθέτοντας απόσπασμα του Γαλλικού Περί Δήμων Νόμου της 5ης 
Απριλίου 1884, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο της 16ης Απριλίου 1914. Ήταν 
αντιληπτό ότι παρόμοια νομοθεσία ισχύει στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, ενώ 
αναφορά έγινε και στην πρακτική της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται «εκτελεστικά πρόστιμα» (Zwangsgeld) σε μια 
κοινότητα, για αμέλεια να εκτελέσει κοινοτική υποχρέωση που της επιβλήθηκε με 
απόφαση ενός διοικητικού δικαστηρίου, (ο.π., παρ. 46 - 47). 

Στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, η καταλληλότητα της συλλογικής ποινής κάτω από 
ορισμένες συνθήκες, αναγνωριζόταν από το Άρθρο 50 των Κανονισμών της Χάγης 
(ο.π., παρ. 48, βλ. επίσης παρ. 44) 
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Σύμφωνα με την τοποθέτηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, το Άρθρο 3 
της Σύμβασης δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον 
στρεφόταν εναντίον ορισμένων ειδών μεταχείρισης, όπως η βάναυση μεταχείριση σε 
βάρος προσώπου. Αν η μεταχείριση που επιβαλλόταν σε ένα πρόσωπο δεν βρισκόταν 
σε αντίθεση προς το Άρθρο, δεν συνιστούσε παράβαση αν επιβαλλόταν σε αριθμό 
ατόμων συλλογικά (ο.π., παρ. 49). 

Σε ό,τι αφορά τα Άρθρα 5, 6 και 7, που επικαλέστηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, το 
Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο υπέδειξε ότι το Άρθρο 5 μπορούσε να μη ληφθεί 
υπόψη, εφόσον αφορούσε αποκλειστικά με την ελευθερία του προσώπου, θέμα που 
βρισκόταν εκτός του πεδίου των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Αρ. 732), ότι το 
Άρθρο 6 της Σύμβασης δεν εφαρμοζόταν επίσης, και ότι σε κάθε περίπτωση οι 
διατάξεις του Κανονισμού 5 των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών διασφάλιζαν ότι το 
Άρθρο αυτό είχε ουσιαστικά ικανοποιηθεί. Ό σ ο για το Άρθρο 7, αυτό ήταν άσχετο 
επειδή οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών δεν είχαν αναδρομική ισχύ (ο.π., παρ. 
50 - 52). 

Αναφορικά προς το Πρωτόκολλο της Σύμβασης, το Απαντητικό Μνημόνιο υπέδειξε ότι 
το έγγραφο εκείνο δεν είχε επεκταθεί στην Κύπρο σύμφωνα με το Άρθρο 4 της 
Σύμβασης (ο.π., παρ. 53). 

Μετά τις γενικές αυτές παρατηρήσεις, το Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο στράφηκε 
προς τα συλλογικά πρόστιμα και υπέδειξε ότι ο Κανονισμός 3 των Κανονισμών 
Εκτάκτων Εξουσιών (Αρ. 732) είχε σχεδιαστεί ώστε να ισχύει μόνο σε περιπτώσεις στις 
οποίες υπάρχει συλλογική ευθύνη και καθιστούσε δυνατή την επιβολή της συλλογικής 
ποινής μόνο σε τμήμα ή ομάδα των κατοίκων, αν η ευθύνη ήταν περιορισμένη. 
Υποστηρίχθηκε ότι οι αρχές στη βάση των οποίων επιβάλλονταν αυτά τα πρόστιμα 
ήταν ορθές και ακριβοδίκαιες και θα ικανοποιούσαν τα κριτήρια που περιέχονται στο 
Άρθρο 50 των Κανονισμών της Χάγης. Σημειώθηκε ότι οι εισπράξεις από τα πρόστιμα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποζημιώσουν πρόσωπα που είχαν υποφέρει 
από παράνομες πράξεις στην περιοχή (ο.π., παρ. 55). 

Στρεφόμενο στο θέμα του κλεισίματος καταστημάτων και κατοικιών, το Βρετανικό 
Απαντητικό Μνημόνιο αναφέρθηκε ξανά στα επιχειρήματα που τέθηκαν στις 
παραγράφους 41 μέχρι 53 για να δείξει ότι αυτή η μορφή συλλογικής ποινής δυνάμει 
των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών, δεν βρισκόταν σε αντίθεση προς τη Σύμβαση 
(ο.π., παρ. 61). Ανέφερε ότι οι δύο περιπτώσεις στις οποίες έκανε αναφορά το 
Ελληνικό Μνημόνιο (Έγγρ. Α 28.657, σσ.15 - 17) δεν φανέρωναν: «ότι ο Κανονισμός, 
ως νομοθετικό μέτρο, παραβίαζε τη Σύμβαση, ούτε ότι εδραίωνε μια γενική διοικητική 
πρακτική, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοιου είδους παραβίαση» (ο.π., 
παρ. 62). 

Ακολούθησε μια αναφορά των συνθηκών με βάση τις οποίες είχε διαταχθεί το κλείσιμο 
υποστατικών (ο.π., παρ. 63 - 67). 

Β. ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 16ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

1. Αγόρευση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης ενώπιον της 
Υποεπιτροπής (15 Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, σ σ .77 - 90). 

219. Στην αρχή της αγόρευσης του (Έγγρ. Α 30.768, σ. 77), ο Νομικός Σύμβουλος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης κατέστησε σαφές ότι δεν ισχυριζόταν παραβίαση του 
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Πρωτοκόλλου42, αλλά μόνο της ίδιας της Σύμβασης. Ανέφερε επίσης ότι ήταν 
διατεθειμένος να εγκαταλείψει το επιχείρημα που ανέπτυξε στο Μνημόνιο στη βάση του 
Άρθρου 5 της Σύμβασης, το οποίο ασχολείται απλώς με την στέρηση της ελευθερίας 
(ο.π., σ. 78). 

220. Από την άλλη, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υποστήριξε ότι 
τα μέτρα που αποκαλούνταν «συλλογική ποινή» συγκρούονταν με τα Άρθρα 3, 6 και 7 
της Σύμβασης. 

221. Αναφορικά με το Άρθρο 3, ο Σύμβουλος ισχυρίστηκε: «ότι η οποιαδήποτε 
συλλογική ποινή πρέπει να θεωρείται ως απάνθρωπη, στο βαθμό που αναπόφευκτα 
επηρεάζει πρόσωπα που είναι αθώα από οποιοδήποτε αδίκημα ή οποιαδήποτε 
παράβαση του νόμου και δεύτερο, ότι η συλλογική ποινή πρέπει να θεωρείται ω ς 
απάνθρωπη εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθηκών που τη συνοδεύουν και του τρόπου 
εκτέλεσης της» (ο.π., σ. 78). 

Επί του πρώτου σημείου, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
δικαιολόγησε την εκ μέρους του ευρεία ερμηνεία της λέξης «απάνθρωπη», με αναφορά 
στη Συνθήκη της Γενεύης του 1949 σχετικά με τους Αιχμαλώτους Πολέμου, το Άρθρο 
87 της οποίας απαγορεύει με μια μόνο πρόταση «τη συλλογική τιμωρία για ατομικές 
πράξεις, τη σωματική τιμωρία, τη φυλάκιση σε υποστατικά χωρίς φυσικό φωτισμό και 
γενικά οποιαδήποτε μορφή βασανιστηρίων ή βαναυσότητας». Είναι παραδεκτό ότι η 
Συνθήκη για την Προστασία Αμάχων περιέχει δύο χωριστά άρθρα: το Άρθρο 32 που 
απαγορεύει τα βασανιστήρια, τη σωματική τιμωρία κ.λ.π., και το Άρθρο 33 που 
απαγορεύει τη συλλογική ποινή. Ωστόσο, η διαφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι οι διεθνείς Συνθήκες συντάσσονται από διαφορετικά πρόσωπα και η ίδια 
αρχή θα πρέπει να εξαχθεί από τις εν λόγω δύο Συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η μία 
Συνθήκη εκφράζει την άποψη: «ότι η συλλογική ποινή ήταν μια βάρβαρη πρακτική που 
συνιστούσε μια μορφή βασανιστηρίων ή βαναυσότητας». Στη συνέχεια ο Νομικός 
Σύμβουλος παρέπεμψε αυτολεξεί στις απόψεις του Δρα Paul Urner, σχολιαστή της 
Σύμβασης, ο οποίος έγραψε: 

«Συλλογική ποινή σημαίνει από κοινού ευθύνη πολλών προσώπων για παράνομες 
πράξεις που διέπραξαν άγνωστα πρόσωπα. Δεν είναι 'τιμωρίες', όπως γίνονται 
κατανοητές στο ποινικό δίκαιο, καθώς δεν υπάρχει τεκμήριο ενοχής αναφορικά με τα 
πρόσωπα που τιμωρούνται... 

Η συλλογική ποινή κάθε άλλο παρά μέσο διατήρησης της τάξης είναι. Ο κύριος λόγος 
καταδίκης της είναι, ωστόσο, ότι συγκρούεται με την ιδέα της δικαιοσύνης και αφαιρεί 
από την αξιοπρέπεια του ατόμου. Η εμφάνιση παράνομης δραστηριότητας, λόγω της 
ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης ομάδας ή κοινότητας, δεν συνιστά δικαιολογία για 
τιμωρία», (ο.π., σσ. 79 - 80) 

Επί του δεύτερου σημείου (μέθοδοι επιβολής συλλογικών ποινών), ο Νομικός 
Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέβαλε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν τέτοιου είδους, ώστε να εμπίπτουν στην απαγόρευση του Άρθρου 3, ακόμα και αν 
η λέξη «απάνθρωπη» ερμηνεύεται με τη στενότερη της έννοια. Σε σχέση με αυτό, 
επέμεινε ότι δεν υπήρχε «ούτε ίχνος απόδειξης» στα έγγραφα που παρουσιάστηκαν 
και «ότι στην πραγματικότητα, όταν επιβάλλονταν συλλογικές ποινές, επιβάλλονταν 
μόνο σε εκείνους που ήταν φορολογούμενοι». Αντίθετα, από την ίδια τη φύση τους, τα 

42 Η Βρετανική Κυβέρνηση είχε πράγματι επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης (Άρθρο 63), 
άλλα όχι το Πρωτόκολλο (Άρθρο 4) στη νήσο Κύπρο. 
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συλλογικά πρόστιμα έπεφταν αδιάκριτα σε ολόκληρο τον πληθυσμό μιας δεδομένης 
περιοχής, χωρίς να ενδιαφέρει αν αυτό αποτελούσε δοκιμασία ή όχι (ο.π., σσ. 78 - 82). 

222. Αναφορικά με τα Άρθρα 6 και 7, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
υπέβαλε ότι ο σκοπός τους ήταν να προστατεύσουν το λαό από τις αυθαίρετες 
ενέργειες των δημοσίων αρχών, διασφαλίζοντας ότι θα τύγχαναν αυτού που στο 
διεθνές δίκαιο είναι γνωστό ως «δίκαιη δίκη». Ανέπτυξε εκτεταμένα το σημείο αυτό 
(ο.π., σσ. 84 - 88), εκφράζοντας έκπληξη για το επιχείρημα της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, η κατάληξη του οποίου ήταν ότι θα υπήρχε υποχρέωση 
συμμόρφωσης με το Άρθρο 6 αν υπήρχαν νομικές διαδικασίες, αλλά από τη στιγμή 
που έλειπαν οι νομικές διαδικασίες, δεν υπήρχε ανάγκη να δοθούν οι εγγυήσεις που 
κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση σε όσους είχε επιβληθεί πρόστιμο. Επιπλέον, 
θεώρησε προφανές ότι η αρχή της μη αναδρομικότητας της ποινικής νομοθεσίας, που 
αναφέρεται στο Άρθρο 7, «αναγκαστικά υπαινίσσεται την ύπαρξη ισχύοντος νόμου, 
διότι δεν υπάρχει ποινή χωρίς νόμο» (ο.π., σ. 84). 

Ο Νομικός Σύμβουλος συνέκρινε τον Κανονισμό 5 με το Άρθρο 6 της Σύμβασης, ώστε 
να δείξει ότι οι εγγυήσεις που κατοχυρώνονταν από τη Σύμβαση δεν είχαν τύχει 
σεβασμού (ο.π., σσ. 85 - 86) 

Υπενθύμισε τη δήλωση του Sir Hartley Shawcross στη Νυρεμβέργη και το 
κατηγορητήριο κατά των Goering, Hess και von Ribbentrop και παρέθεσε αυτολεξεί την 
ετυμηγορία που εκδόθηκε στη Νυρεμβέργη σε σχέση με τη Διαταγή Μπαρμπαρόσα, η 
οποία κηρύχθηκε ως εγκληματική και αντίθετη προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου, 
διότι είχαν επιβληθεί συλλογικές ποινές (ο.π., σσ. 87 - 88). 

Στρεφόμενος στο Άρθρο 50 των Κανονισμών της Χάγης του 1899, που επικαλέστηκε η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης παρατήρησε ότι δεν ήταν αρκετό να θεωρείται ο πληθυσμός συλλογικά 
υπεύθυνος από την κατοχική δύναμη, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν και αντικειμενικοί 
λόγοι για τη στάση αυτή (ο.π., σ. 88). Η διάταξη αυτή του Άρθρου 50 των Κανονισμών 
της Χάγης αναλύθηκε, όταν ζούσε, από τον Alberic Rolin (πατέρα του κ. Henri Rolin), ο 
οποίος στη διατριβή του για το «Σύγχρονο Δίκαιο του Πολέμου» (1918 - 1919) έγραψε 
π ω ς η συλλογική ποινή συγκρούεται με την αρχή του ατομικού χαρακτήρα της 
τιμωρίας. Αν, σύμφωνα με το Γαλλικό και Βελγικό δίκαιο, οι κοινότητες μπορούν υπό 
ορισμένες περιστάσεις να θεωρηθούν ως υπεύθυνες για ζημιές και καταστροφές, αυτό 
αφορά μόνο την αστική ευθύνη. Επιπλέον, «η Συνθήκη της Γενεύης έχει εγκαταλείψει 
κάθε αναφορά στη συλλογική ποινή από τους σημερινούς νόμους του πολέμου», (ο.π., 
σσ. 88 - 90). Ο Νομικός Σύμβουλος κατέληξε: 

«Μπορεί να γίνει λογικά αποδεκτό, αν Συμβάσεις που δεν περιέχουν τέτοιου είδους 
νομικά εχέγγυα, όπως αυτά που προβλέπονται στα Άρθρα 6 και 7 της Σύμβασης της 
Ρώμης προβλέπουν τουλάχιστον για ασυλία από τη συλλογική ποινή για τα πρόσωπα 
που προστατεύονται από τις αυθαίρετες πράξεις της κατοχικής δύναμης, ότι αυτή η 
θεμελιώδης προστασία απουσιάζει από τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται στη 
Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των ατόμων απέναντι στις αυθαίρετες πράξεις 
των ίδιων των κυβερνήσεων τους;» (ο.π., σ. 90). 

2. Αγόρευση από τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
(16 Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 100-110) 

223. Προτού στραφεί προς συγκεκριμένα σημεία, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου παρατήρησε ότι οι Συνθήκες του 1949 σε σχέση με τους 
Αιχμαλώτους Πολέμου και τους Αμάχους, αφορούσαν στο δίκαιο του πολέμου και της 
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ένοπλης σύγκρουσης, το οποίο θεωρείται ως παρόμοιου χαρακτήρα. Το τελευταίο 
θέμα συνιστούσε μια καινοτομία των Συνθηκών της Γενεύης του 1949. Αυτές οι 
Συνθήκες, προορισμένες να ασχοληθούν με ειδικές περιστάσεις, δεν έδειχναν ποιος 
ήταν ο γενικός κανόνας του διεθνούς δικαίου σε άλλες περιστάσεις, ούτε και έδειχναν 
ότι η συλλογική ποινή αντιβαίνει προς το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ο.π., σ. 101). 

224. Στη συνέχεια ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης απάντησε ως 
ακολούθως σε τρία επιχειρήματα που προέβαλε ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης: 

(α) Ο Sir Hartley Shawcross δεν ισχυρίστηκε ότι η συλλογική ποινή ήταν 
αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή ότι ήταν γενικά απαγορευμένη, αλλά 
υποστήριξε ότι ένα Κράτος μπορεί να θεωρηθεί ως ποινικά υπεύθυνο σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο και παρά τη ποινική αυτή ευθύνη του Κράτους, το Δικαστήριο 
θα μπορούσε να προχωρήσει πιο πέρα και να αποδώσει ευθύνη και σε άτομα. Ο 
Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης ανέγνωσε ορισμένες παρατηρήσεις 
που έγιναν από τον Sir Hartley Shawcross, οι οποίες περιέχονται στον Τρίτο 
Τόμο του επισήμου αρχείου που δημοσιεύθηκε το 1947. Σύμφωνα με το Βρετανό 
Αντιπρόσωπο, «αντί να δείχνει ότι η συλλογική ποινή αντίκειται στο διεθνές 
δίκαιο, οι παρατηρήσεις του αποτελούν ένδειξη περί του αντιθέτου». Το 
κατηγορητήριο κατά των Goering, Hess και von Ribbentrop δεν έχει σχέση με το 
υπό εξέταση θέμα. Έχει σχέση με την επιβολή συλλογικής ποινής για ατομικές 
πράξεις κατά παράβαση του Άρθρου 50 της Σύμβασης της Χάγης του 1899 (ο.π., 
σσ. 102- 103). 

(β) Αν και εξέφραζε τη λύπη του που δεν είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί το 
αρχείο της διαδικασίας της Νυρεμβέργης, ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής 
Κυβέρνησης ήταν πεπεισμένος ότι η υπόθεση Μπαρμπαρόσα «ήταν και πάλι μια 
αρκετά διαφορετική υπόθεση». Το μόνο κριτήριο για τη συλλογική ευθύνη σε 
εκείνη την υπόθεση ήταν κατά πόσο ο δράστης μιας συγκεκριμένης ενέργειας 
μπορούσε να αποκαλυφθεί γρήγορα ή όχι. Επιπλέον, αυτή ήταν επίσης μια 
υπόθεση που εκδικάστηκε σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου και το Καταστατικό 
του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης (ο.π., σ. 103). 

(γ) Το Άρθρο 50 της Σύμβασης της Χάγης του 1899 απαγορεύει τη συλλογική 
ποινή για ατομικές πράξεις όταν δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, αλλά δεν 
προχωρεί πέρα από αυτό και το απόσπασμα από το έργο του Alberic Rolin 
υποστηρίζει αυτή την ερμηνεία. Εδώ ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής 
Κυβέρνησης παρέκκλινε για μια στιγμή, ώστε να σχολιάσει το Γαλλικό Νόμο περί 
Δήμων της 5ης Απριλίου 1884, υποδεικνύοντας ότι εισάγει ένα ποινικό στοιχείο 
στη διαδικασία μιας τέτοιου είδους υπόθεσης (ο.π., σ. 104). 

Επομένως, υπέβαλε ο Βρετανός Αντιπρόσωπος, κανένα από τα τρία σημεία που 
εγέρθηκαν από το Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης, δεν έδειχνε ότι η 
συλλογική ποινή μπορούσε να θεωρηθεί ως βασανιστήριο ή ως απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία με την έννοια του Άρθρου 3 της Σύμβασης της 
Ρώμης. 

Στο βαθμό που η Ελληνική υπόθεση βασιζόταν στο Άρθρο 33 της Συνθήκης περί 
Αμάχων, η απάντηση του Αντιπροσώπου της Βρετανικής Κυβέρνησης ήταν ότι αυτό το 
Άρθρο αναφερόταν μόνο σε πρόσωπα που τύγχαναν προστασίας από τη Συνθήκη, 
δηλαδή σε εκείνα που βρίσκονταν σε μια υπόθεση ένοπλης σύγκρουσης ή κατοχής, 
στα χέρια ενός μέρους της σύγκρουσης ή της κατοχικής Δύναμης της οποίας δεν είναι 
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υπήκοοι (Άρθρο 4). Παραδέχθηκε ότι η απαγόρευση του Άρθρου 33 της Συνθήκης περί 
Αμάχων ήταν απόλυτη, καθώς αναφέρεται σε συλλογικές ποινές χωρίς προσδιορισμό 
της ευθύνης. Αλλά, το Άρθρο 33 είναι ξεχωριστό από το Άρθρο που ασχολείται με τα 
βασανιστήρια (Άρθρο 32). Αυτό υποδηλώνει ότι η συλλογική ποινή είναι κάτι που 
ανήκει σε μια κατηγορία αρκετά διαφορετική από τα βασανιστήρια, με τα οποία 
σχετίζεται το Άρθρο 32 (ο.π., σσ. 104 - 105). 

Ως προς το Άρθρο 87 της Συνθήκης για τους Αιχμαλώτους Πολέμου, αυτό εφαρμόζεται 
μόνο για πρόσωπα που προστατεύονται από τη Συνθήκη, δηλαδή τους αιχμαλώτους 
πολέμου. Εδώ η απαγόρευση της συλλογικής ποινής προσδιορίζεται αναφορικά με 
ατομικές πράξεις και δεν υπάρχει απαγόρευση όταν προκύπτει συλλογική ευθύνη 
(ο.π., σ. 105). 

Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης συνόψισε λέγοντας ότι τα επιχειρήματα 
του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν έδειξαν να υπάρχει 
οποιαδήποτε γενική απαγόρευση της συλλογικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις για 
τις οποίες ισχύουν οι συγκεκριμένες Συνθήκες ή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η ρητή 
αναφορά στη συλλογική ποινή στις Συνθήκες της Γενεύης φανέρωνε ότι η σιγή επί 
αυτού του θέματος στη Σύμβαση της Ρώμης ήταν σημαντική. 

Σε σχέση με αυτό, ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης ανέφερε την άποψη 
του Δικαστή Lauterpacht, ο οποίος δεν καταδίκασε την αρχή της συλλογικής ποινής ως 
τέτοια, όταν πραγματευόταν την ευθύνη των Κρατών (ο.π., σ. 106). Μια τιμωρία η 
οποία είναι η ίδια ανθρώπινη, δεν μετατρέπεται σε «απάνθρωπη» και σε αντίθετη προς 
το Άρθρο 3, απλώς και μόνο επειδή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ένα αθώο 
πρόσωπο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ένας κύριος μπορεί να θεωρηθεί ως 
υπεύθυνος για τις πράξεις του υπηρέτη του και ένας οργανισμός μπορεί να 
καταδικαστεί για πράξεις που διέπραξαν οι διευθυντές του (ο.π., σ. 107). 

225. Αναφορικά με το Άρθρο 6 της Σύμβασης, ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής 
Κυβέρνησης, τροποποιώντας την παράγραφο 51 του Απαντητικού Μνημονίου του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνώρισε ότι οι διατάξεις του Κανονισμού 5 των Κανονισμών 
Εκτάκτων Εξουσιών του 1955 (Αρ. 732) δεν ικανοποιούσαν όλες τις ειδικές 
προϋποθέσεις του Άρθρου 6 της Σύμβασης. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι ο Κανονισμός 5 
ικανοποιούσε σε κάθε περίπτωση το πνεύμα του Άρθρου 6 και ότι το Άρθρο 6 δεν 
προοριζόταν να εφαρμοστεί στη συλλογική ποινή, η οποία ήταν ένα θέμα εκτός της 
Σύμβασης της Ρώμης (ο.π., σ. 108). Συνέχισε λέγοντας ότι στην Κύπρο τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ή πρόσωπα λάμβαναν προειδοποίηση για την έρευνα και είχαν 
την ευκαιρία να προβούν στα διαβήματα τους, ότι η έρευνα διεξαγόταν δημόσια και ότι 
τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν δημόσια. Επιπλέον, το αποτέλεσμα των 
τροποποιήσεων του Κανονισμού Αρ. 732 υπήρξε να δοθούν εξουσίες στο Διοικητή να 
επιλέξει, όσο του ήταν δυνατόν, το τμήμα της κοινότητας που έφερε την ευθύνη και να 
εξαιρέσει από την ποινή όποιο τμήμα της κοινότητας δεν ήταν υπεύθυνο για τις εν 
λόγω πράξεις (ο.π., σ. 109). 

226. Όσο για το Άρθρο 7 της Σύμβασης, ο μόνος σκοπός του υπήρξε να απαγορεύει 
την αναδρομική νομοθεσία και δεν μπορούσε να αποδοθεί ειδική σημασία στη χρήση 
της φράσης «ποινικό αδίκημα» του Αγγλικού κειμένου. Ο Αντιπρόσωπος της 
Βρετανικής Κυβέρνησης είχε την εντύπωση, «ότι σε σχέση με αυτό η Ελληνική 
Κυβέρνηση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 7 για ένα σκοπό, ο οποίος είναι εξ 
ολοκλήρου εκτός των προθέσεων του» (ο.π. σσ. 109 -110). 
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3. Απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Κυβέρνησης (16 Νοεμβρίου 
1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 110 -119) 

227. Στην απάντηση του, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέδειξε 
ότι ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης προτίμησε να βασιστεί στη Συνθήκη 
της Γενεύης για την Προστασία των Αμάχων, στην οποία η απαγόρευση της 
συλλογικής ποινής (Άρθρο 33) εμφανίζεται σε διαφορετικό Άρθρο από την απαγόρευση 
της απάνθρωπης και εξευτελιστικής τιμωρίας (Άρθρο 32), ενώ στη Συνθήκη για τους 
Αιχμαλώτους Πολέμου αυτές οι δύο μορφές τιμωρίας εμφανίζονταν, όχι μόνο στο ίδιο 
Άρθρο - Άρθρο 87 - αλλά και στην ίδια παράγραφο (ο.π., σσ. 113 -114). 

228. Δεύτερο, υποστήριξε ότι το Άρθρο 6 της Σύμβασης της Ρώμης καθιέρωνε την 
«απαραβίαστη αρχή» ότι «κάθε πρόσωπο πρέπει να θεωρείται αθώος μέχρι 
αποδείξεως του αντιθέτου». Αλλά, «αν ένα πρόσωπο πρέπει να θεωρείται αθώο, π ώ ς 
μπορεί να τυγχάνει μεταχείρισης σαν να ήταν ένοχος πράξεων, για τις οποίες δεν έχει 
καν κατηγορηθεί;». Συνεπαγόταν ότι « τα τεκμήρια ενοχής ή συνεργίας» στα οποία 
βασιζόταν ο Κανονισμός Αρ. 732, βρίσκονταν σε αντίθεση προς το Άρθρο 6 (ο.π., σ. 
115). 

229. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης συνέχισε σχολιάζοντας τη 
δήλωση του Sir Hartley Shawcross που είχε αναφερθεί προηγουμένως, και ισχυρίστηκε 
ότι η ευθύνη - η οποία γινόταν παραδεκτή στη δήλωση του Sir Hartley - ενός 
ηττημένου κράτους ή του πληθυσμού του για την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, 
δεν είχε από οποιαδήποτε άποψη ποινικό χαρακτήρα (ο.π., σ. 115). Πέραν αυτού, το 
Δικαστήριο της Νυρεμβέργης επιδοκίμασε το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Χάγης του 
1899. Στη συνέχεια ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης ανέλυσε 
εκτεταμένα τους όρους του Διατάγματος εν Συμβουλίω Αρ. 732, ώστε να αποδείξει ότι 
αυτό βρισκόταν σε αντίθεση προς το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Χάγης (ο.π., σ. 117). 
Ο σκοπός της τροποποίησης του Κανονισμού Αρ. 732 υπήρξε απλώς να εξαιρεθούν 
εκείνοι οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν ανήκαν στην Ελληνική κοινότητα (ο.π., σσ. 117 -118). 
Περαιτέρω, οι Κανονισμοί της Χάγης του 1899 είχαν τώρα υπερκεραστεί από τις 
Συνθήκες της Γενεύης του 1949, οι οποίες υποστήριζαν «την αρχή ότι κανείς δεν 
μπορεί να τιμωρηθεί για πράξεις άλλες από εκείνες για τις οποίες έχει δικαστεί και 
βρεθεί ένοχος». Έχοντας αυτό υπόψη, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «ήθελε τον πληθυσμό να τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής 
μεταχείρισης από την ίδια την κυβέρνηση της σε καιρό ειρήνης, παρά από μια ξένη 
κυβέρνηση σε καιρό πολέμου», (ο.π., σσ. 119 -120). 

4. Απάντηση του Αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (16 
Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 123 -126). 

230. Στην απάντηση του, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
αρνήθηκε ότι οι Τούρκοι, Βρετανοί και άλλα τμήματα της κοινότητας εξαιρούνταν όταν 
εφαρμοζόταν το Διάταγμα εν Συμβουλίω (Κανονισμός) Αρ. 732. Ο σκοπός της 
τροποποίησης ήταν να εξαιρεθούν εκείνα τα τμήματα της κοινότητας, τα οποία δεν θα 
μπορούσαν κανονικά να θεωρηθούν ως υπεύθυνα. Η συλλογική ποινή επιβαλλόταν 
μόνο για συνεργία της κοινότητας σε ταραχές και δημόσιες στάσεις, για την απόκρυψη 
τρομοκρατών και για έλλειψη συνεργασίας στο να αχθούν εγκληματίες ενώπιον της 
δικαιοσύνης (ο.π., σ. 124). 

231. Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης επέμεινε ξανά ότι οι Συνθήκες της 
Χάγης και της Γενεύης «το μόνο που κάνουν είναι να τείνουν να δείξουν π ω ς η 
συλλογική ποινή δεν απαγορεύεται ως τέτοια, από το διεθνές δίκαιο γενικά». Επιπλέον, 
οι συνθήκες αυτές «δεν μπορούν να διέπουν την ερμηνεία της Σύμβασης της Ρώμης». 
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Η Συνθήκη της Γενεύης για την Προστασία των Αμάχων ήταν μια μεγάλη καινοτομία, 
αφού τα προστατευόμενα πρόσωπα ήταν ξένοι υπήκοοι. Η Σύμβαση της Ρώμης του 
1950 ήταν μια ακόμα μεγαλύτερη καινοτομία, λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιώματα 
των πολιτών μπορούσαν να εφαρμοστούν εναντίον του ίδιου τους του Κράτους, κάτι 
που ήταν εντελώς καινούργιο στο διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, δεν προχωρούσε σε 
εξαντλητικό καθορισμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ήταν μόνο ένα πρώτο βήμα 
προς το στόχο να καταστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με την ευρεία τους έννοια, 
εφαρμοστέα δικαιώματα. Οι απόψεις των Glenville-Williams, Roshdall και Glass, στις 
οποίες αναφέρθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση στο Μνημόνιο της και έπειτα ο Νομικός της 
Σύμβουλος στην αγόρευση του, ότι η συλλογική ποινή θα πρέπει να καταργηθεί, δεν 
αποδείκνυαν ότι αυτή βρισκόταν σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο ή προς τη 
Σύμβαση της Ρώμης (ο.π., σσ. 125 - 126). 

5. Συμπεράσματα των Μερών (16 και 17 Νοεμβρίου 1956, σσ. 139 και 143 του 
Εγγρ. Α 30.768, και σελίδα 1 του Παραρτήματος του) 

232. Στο τέλος της συνεδρίας της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση 
διαμόρφωσε τα γενικά της συμπεράσματα. Αναφορικά με τη συλλογική ποινή κάλεσε 
την Επιτροπή όπως: 

... «4. δηλώσει ότι ο Κανονισμός 3 του Ειδικού Διατάγματος Αρ. 833 της 26ης 
Νοεμβρίου 1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό Αρ. 819 του 1955, που 
ασχολείται με τη συλλογική ποινή και η εφαρμογή του από τα Δικαστήρια της Κύπρου, 
συνιστούν παραβίαση των Άρθρων 3, 6 και 7 της Σύμβασης». 

Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ακροαματική 
διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956, ζήτησε από την Επιτροπή: 

... «2. όπως αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις που έχουν ζητηθεί 
στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 των συμπερασμάτων αυτών». 

III. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

233. Όπως και στην περίπτωση της τιμωρίας με μαστίγωση, ορισμένα γεγονότα 
πρέπει να αναφερθούν: 

(1) Κατά τις προσπάθειες της να επιτύχει φιλικό διακανονισμό, η Υποεπιτροπή 
αποφάσισε κατά τη συνεδρία της, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 1956, όπως εισηγηθεί 
«την κατάργηση της συλλογικής ποινής που επιβάλλεται δυνάμει των Κανονισμών 
Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή) Αρ. 55, Αρ. 732, όπως τροποποιήθηκε από 
τους Κανονισμούς Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή) (Τροποποίηση) του 1955, 
Αρ. 819» (Έγγρ. Α 31.239, παρ. 6. βλ. επίσης Κεφάλαιο IV του Μέρους I της 
παρούσας Έκθεσης). 

(2) Την ίδια μέρα, η Υποεπιτροπή ειδοποιήθηκε σχετικά με δημόσια δήλωση που 
είχε γίνει στη Λευκωσία εκ μέρους του Κυβερνήτη της Κύπρου, στις 6 μ.μ. της 18ης 
Δεκεμβρίου 1956. Αυτή ανακοίνωνε ότι: 

«(β) Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Συλλογική Ποινή), σύμφωνα με τους 
οποίους μπορούν να επιβληθούν συλλογικά πρόστιμα στους κατοίκους 
συγκεκριμένων περιοχών, και μπορούν να κλείσουν καταστήματα και κατοικίες σε 
τέτοιου είδους περιοχές, θα ανακληθούν από αύριο» (Έγγρ. Α 30.835, σ. 2). 
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(3) Στην παράγραφο 21 της Δήλωσης της, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1957, η 
Υποεπιτροπή είχε ζητήσει να πληροφορηθεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου κατά πόσο «θα μπορούσε να προχωρήσει στη βάση του ότι οι νόμοι που 
επιτρέπουν τη σωματική τιμωρία στους άρρενες ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι 
Κανονισμοί για τη συλλογική ποινή έχουν ανακληθεί και θα παραμείνουν υπό 
ανάκληση» (Έγγρ. Α 32.683, σ. 11). 

(4) Σε αυτό ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης απάντησε κατά την 
ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 28 Μαρτίου 1957 ότι: 

«... η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν νομίζει ότι θα ήταν πρέπον να 
αναλάβει δεσμεύσεις ως προς την εισαγωγή μέτρων στο μέλλον. Μ π ο ρ ώ όμως να 
επιβεβαιώσω ότι η παρούσα πολιτική της είναι να μην επαναφέρει τους νόμους και 
κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 21 της Δήλωσης» (Έγγρ. Α 33.305, 
σ. 3). 

234. Όπως και στην περίπτωση της ποινής της μαστίγωσης, η Επιτροπή έπρεπε να 
επιλύσει το ζήτημα κατά πόσο, παρά την ανάκληση της νομοθεσίας για τη συλλογική 
ποινή, θα έπρεπε να εκφράσει γνώμη ως προς τη συμβατότητα αυτής της νομοθεσίας 
με τη Σύμβαση. Οι αντίστοιχες απόψεις των μερών για το ζήτημα αυτό παρατίθενται 
στις παραγράφους 201 - 202 πιο πάνω. 

IV. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

235. Η Επιτροπή υιοθέτησε με επτά ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά, την ακόλουθη 
γνώμη: 

Ανάμεσα στα μέτρα που εξέτασε η Υποεπιτροπή κατά τη διάρκεια των προσπαθειών 
της για επίτευξη φιλικού διακανονισμού, ήταν οι Κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης Αρ. 732 
(όπως τροποποιήθηκαν από τον Κανονισμό Αρ. 819) που εξουσιοδοτούσαν την 
επιβολή συλλογικής ποινής για τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής σε μερικές 
καθορισμένες περιπτώσεις. Τα νομικά επιχειρήματα των Μερών αναφορικά με τη 
συμβατότητα των μέτρων αυτών προς τις διατάξεις της Σύμβασης, είχαν παρουσιαστεί 
στην Υποεπιτροπή στις γραπτές αγορεύσεις τους και προφορικά κατά τη συνοδό της 
14ης - 18ης Νοεμβρίου 1956. Στις 18 Νοεμβρίου η Υποεπιτροπή βρισκόταν στη 
διαδικασία να διαμορφώσει προτάσεις προς τα Μέρη για φιλικό διακανονισμό, ο οποίος 
περιλάμβανε την απόσυρση αυτών των μέτρων, όταν ο Αντιπρόσωπος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου την πληροφόρησε ότι ο Κυβερνήτης της Κύπρου 
είχε αποφασίσει να ανακαλέσει το μέτρο αυτό, με σκοπό τη χαλάρωση της έντασης στο 
νησί. Κατά τη διάρκεια των επακόλουθων διαπραγματεύσεων της Υποεπιτροπής με τα 
Μέρη για φιλικό διακανονισμό, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε 
την Υποεπιτροπή ότι η παρούσα πολιτική της δεν ήταν να επαναφέρει τους νόμους και 
κανονισμούς που επέτρεπαν τη συλλογική ποινή. Παρά την κατάρρευση των 
διαπραγματεύσεων για φιλικό διακανονισμό, η ανάκληση των μέτρων αυτών 
συνεχίζεται. 

Κάτω από αυτές τις περιστάσεις και για τους λόγους που έχουν δοθεί στο Κεφάλαιο I, 
παρ. 94 - 96, η Επιτροπή δεν το βρίσκει αναγκαίο να παρουσιάσει στην Επιτροπή 
Υπουργών τα νομικά συμπεράσματα της σε σχέση με τη συμβατότητα ή μη της 
Σωματικής Τιμωρίας και Συλλογικής Ποινής προς τη Σύμβαση. Η Επιτροπή νομίζει, 
ωστόσο, ότι θα μπορούσε να παρατηρήσει π ω ς η νομιμότητα της συλλογικής ποινής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, εγείρει νομικά θέματα κάποιας σοβαρότητας 
και ότι η γνώμη σήμερα των λαών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τείνει να μην είναι 
συμπαθής προς τη συλλογική ποινή. Η Επιτροπή επιθυμεί, λοιπόν, να εκφράσει την 
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ικανοποίηση της για το γεγονός ότι αυτό το μέτρο έχει ανακληθεί από την Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση της Επιτροπής να μην εκφέρει νομική γνώμη, 
λαμβάνεται στη βάση της υπόθεσης ότι η ανάκληση αυτού του μέτρου θα συνεχιστεί. 

V. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

236. Τέσσερα μέλη της Επιτροπής, οι κ.κ. Ευσταθιάδης, SUSTERHENN, PETREN 
και η κα JANSSEN - PEVTSCHIN, είχαν την γνώμη ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε 
αποφασίσει ως προς το ζήτημα κατά πόσο η νομοθεσία σχετικά με τη συλλογική ποινή 
συνιστούσε παραβίαση της Σύμβασης. Η γνώμη τους παρατίθεται στο τέλος του 
Κεφαλαίου I πιο πάνω (παρ. 97 - 99 πιο πάνω). 

237. Οι κ.κ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά την 14η σύνοδο της 
Επιτροπής ότι, αν είχαν συμμετάσχει στη ψηφοφορία που διεξήχθη στην προηγούμενη 
Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της μειοψηφίας, ως προς το σημείο αυτό. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V: Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η ΤΗΣ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 

238. Υπάρχουν δύο χωριστές νομοθετικές διατάξεις σε ισχύ στην Κύπρο, σύμφωνα με 
τις οποίες μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας: 

Α. Ένας Κυπριακός νόμος (ο περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας Νόμος Αρ. 17 του 
1955) της 2ας Μαΐου 1955, που αναγράφει τα ακόλουθα: 

Συνοπτικός 
Τίτλος 

Επιβολή 
απαγόρευσης 
της 
κυκλοφορίας 

Αδικήματα και 
ποινές 

«1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απαγόρευσης της 
Κυκλοφορίας Νόμος του 1955. 

2. Ο Κυβερνήτης δύναται, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο προς το 
συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας και της διατήρησης της δημόσιας 
τάξης, να διατάξει με Διάταγμα, σε οποιοδήποτε χρόνο, ότι κανένα 
πρόσωπο που βρίσκεται σε οποιαδήποτε περιοχή που 
προσδιορίζεται στο Διάταγμα, δεν θα βρίσκεται εκτός οικίας μεταξύ 
των ω ρ ώ ν που θα καθορίζονται στο Διάταγμα, εκτός με γραπτή 
άδεια που να παράσχει παρόμοια εξουσιοδότηση και που να 
χορηγείται από πρόσωπο το οποίο πιθανώς να προσδιορίζεται στο 
Διάταγμα. 

Νοείται ότι ο Κυβερνήτης μπορεί να εξαιρεί από τις διατάξεις του 
Διατάγματος, πρόσωπα ή τάξεις προσώπων, που προσδιορίζονται 
στο Διάταγμα. 

Νοείται περαιτέρω ότι ο Κυβερνήτης δύναται να εξουσιοδοτεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο που προσδιορίζεται στο Διάταγμα, να 
αναστέλλει την εφαρμογή του Διατάγματος κατά την απόλυτη του 
κρίση, σε οποιαδήποτε περιοχή (ή μέρος αυτής) που προσδιορίζεται 
στο Διάταγμα και κατά παρόμοιο τρόπο, να τερματίζει τέτοιου είδους 
αναστολή και να κηρύττει το Διάταγμα σε ισχύ. 

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις 
διατάξεις Διατάγματος, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με το Μέρος 2, 
θα είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο 

η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο το οποίο δεν 
θα υπερβαίνει τις εκατό λίρες ή τόσο σε φυλάκιση, όσο και σε 
πρόστιμο». 

Οι διατάξεις του Νόμου αυτού επεκτάθηκαν με νόμο της 5ης Οκτωβρίου του 1955 (ο 
περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1955 με την 
προσθήκη νέου Μέρους, ως ακολούθως: 

Παραχώρηση «2. Α. Ο Κυβερνήτης δύναται, με έγγραφο που υπογράφεται από 
των εξουσιών τον ίδιο και που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, να 
του παραχωρεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό τέτοιους περιορισμούς 
Κυβερνήτη και οδηγίες όπως θα καθορίσει στο εν λόγω έγγραφο, οποιαδήποτε 

από τις εξουσίες οι οποίες του έχουν απονεμηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Μέρους 2 του παρόντος Νόμου». 

Β. Ο Κανονισμός 48 των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και 
Τάξη), Αρ. 731 της 26ης Οκτωβρίου του 1955, ο οποίος αναγράφει τα ακόλουθα: 
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Απαγόρευση «48(1). Ο Κυβερνήτης δύναται, σχετικά με οποιαδήποτε περιοχή 
της στην Αποικία, να διατάξει με Διάταγμα ότι, τηρουμένων των 
Κυκλοφορίας εξαιρέσεων οι οποίες πιθανώς θα προβλέπονται στο Διάταγμα, 

κανένα πρόσωπο στην περιοχή εκείνη δεν θα βρίσκεται εκτός οικίας, 
μεταξύ των ω ρ ώ ν οι οποίες θα προσδιορίζονται στο Διάταγμα, εκτός 
με γραπτή άδεια που να παράσχει παρόμοια εξουσιοδότηση και που 
να χορηγείται από τον Κυβερνήτη ή από πρόσωπο το οποίο να 
προσδιορίζεται στο Διάταγμα. 

(2). Ο Κυβερνήτης δύναται με Διάταγμα, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, 
να παραχωρεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό τέτοιους 
περιορισμούς και οδηγίες όπως θα καθορίσει στο εν λόγω Διάταγμα, 
οποιαδήποτε από τις εξουσίες οι οποίες του έχουν απονεμηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος 
Κανονισμού». 

Αδικήματα κατά παράβαση των Διαταγμάτων Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας που 
διαπράττονται δυνάμει του Κανονισμού 48, τιμωρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 75 
των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955, Αρ. 731. 

Αδικήματα «75(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών διατάξεων οι οποίες 
και ποινές συμπεριλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς, οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο 

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από 
τους παρόντες Κανονισμούς ή με οποιοδήποτε Διάταγμα ή κανόνα 
που εκδόθηκε σύμφωνα με οποιοδήποτε από τους παρόντες 
Κανονισμούς ή το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, η οποία 
κηρύχθηκε ως αδίκημα σύμφωνα με οποιοδήποτε από τους 
παρόντες Κανονισμούς, ή 

(β) εν γνώσει του παραπλανεί ή παρεμβαίνει με άλλο τρόπο ή 
εμποδίζει οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο από την άσκηση 
οποιωνδήποτε εξουσιών ή κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
καθηκόντων, τα οποία του ανατέθηκαν σύμφωνα με οποιοδήποτε 
από τους παρόντες Κανονισμούς. 
θα είναι ένοχο αδικήματος στη βάση των παρόντων Κανονισμών και 
θα δικάζεται από τον Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου ή από 
Επαρχιακό Δικαστή και αν καταδικαστεί, θα υπόκειται σε περίοδο 
φυλάκισης που δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε πρόστιμο το 
οποίο δεν θα υπερβαίνει τις εκατό λίρες ή τόσο σε φυλάκιση, όσο και 
σε πρόστιμο». 

239. Ο πιο πάνω Κανονισμός 48 ανακλήθηκε την 8Π Αυγούστου 1957, δυνάμει των 
Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 4) 
του 1957 (Αρ. 788). Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του Κανονισμού 75 (που δεν είχε 
ανακληθεί) αναφορικά με αδικήματα που διαπράχθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό 
48, έχει τερματιστεί. 

240. Σημειώνεται ότι στους περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας Νόμους, υπάρχει 
ρητός περιορισμός της εξουσίας του Κυβερνήτη, όπως επιβάλει απαγόρευση της 
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κυκλοφορίας μόνο σε περιπτώσεις που το θεωρεί σκόπιμο προς το συμφέρον της 
δημόσιας ασφάλειας και της τήρησης της δημόσιας τάξης, ενώ στον Κανονισμό ο 
περιορισμός είναι μόνο εξυπακουόμενος. 

241. Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ως προς το γεγονός ότι οι πιο πάνω εξουσίες 
του Κυβερνήτη βρίσκονταν σε ισχύ ή ότι είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε 
αρκετές περιπτώσεις. Ούτε σχετίζεται το παράπονο της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον 
τύπο των νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με απαγόρευση της κυκλοφορίας, αλλά 
σχετίζεται με ισχυριζόμενες καταχρήσεις των εξουσιών που παραχωρούνται στον 
Κυβερνήτη. Οι καταχρήσεις τις οποίες ισχυρίζεται η Ελληνική Κυβέρνηση είναι: (α) η 
γενική πρακτική επιβολής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας ως μέτρου συλλογικής 
ποινής ή ως μέτρου υποβοηθητικού της επιβολής συλλογικού προστίμου και (β) η 
επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας για υπερβολικά μακρές χρονικές περιόδους και 
κάτω από απάνθρωπα καταπιεστικές συνθήκες. 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

242. Η μαρτυρία που κατατέθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση προς υποστήριξη των 
ισχυρισμών της, εκτός από ένα παράδειγμα Διατάγματος Απαγόρευσης της 
Κυκλοφορίας (Παράρτημα 35 του Μνημονίου της Ελληνικής Κυβέρνησης της 24ης 
Ιουλίου 1956, Αμμόχωστος), ένα επίσημο δελτίο τύπου, (Νέο Έγγραφο Αρ. 9) και 
μερικά αντίγραφα επιστολών, αποτελείται από αποσπάσματα από τον Τύπο. Η 
πλειοψηφία των αποσπασμάτων του Τύπου είναι από τον Κυπριακό Τύπο, αλλά 
υπάρχουν επίσης αποσπάσματα από τους «Times» του Λονδίνου, τη «Scotsman», τη 
«Les Dernieres Nouvelles d'Alsace» και το Πρακτορείο «Reuter» (βλ. Παραρτήματα 15 
- 21, 26, 28, 32, 34 - 37 και 39 του Ελληνικού Μνημονίου της 24ης Ιουλίου 1956, τα νέα 
Ελληνικά Έγγραφα Αρ. 1 - 10 της 16ης και της 18ης Νοεμβρίου 1956 και Έγγρ. Α. 
28.780, Α. 30.479, Α. 31.193 και Α. 34.076) που υποβλήθηκαν από την Ελληνική 
Κυβέρνηση στις 18 Δεκεμβρίου 1956 και 4 Μαΐου 1957. 

Ανάμεσα στα παραδείγματα απαγόρευσης της κυκλοφορίας που περιέχονται στη 
μαρτυρία που υποβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, τα πιο κάτω περιέχουν 
ενδείξεις ότι βρισκόταν σε εξέλιξη απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τον ίδιο χρόνο 
που εισπραττόταν συλλογικό πρόστιμο. 

(α) Λευκόνοικο. (Παραρτήματα 15-17). Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail» ο 
Κυβερνήτης επέβαλε συλλογικό πρόστιμο £2,000 στο χωριό αυτό λόγω της 
πυρπόλησης του Ταχυδρομείου και τέθηκε σε ισχύ 24ωρη απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στις 4 Δεκεμβρίου 1955, μέχρι να πληρωθεί το συλλογικό πρόστιμο. 
Το πρόστιμο εισπράχθηκε από σπίτι σε σπίτι και μέχρι το βράδυ της 5ηζ 
Δεκεμβρίου, είχαν καταβληθεί £1,820. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
συνεχίστηκε μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού των £180. Στις 10 
π.μ. το πρωί της 7ης Δεκεμβρίου καταβλήθηκε και η τελευταία λίρα και η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε μισή ώρα αργότερα. 

(β) Παραλίμνι. Ο Διοικητής της Αμμοχώστου επέβαλε απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο χωριό αυτό από τις 3 π.μ. της 13ης Δεκεμβρίου 1955 μέχρι 
νεωτέρας ειδοποίησης (Παράρτημα 35). Το κείμενο του Διατάγματος 
Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας θέτει του όρους για την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας και τα πρόσωπα που εξαιρούνταν από αυτή, αλλά δεν αναφέρει την 
αιτία επιβολής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή τον σκοπό της. Σύμφωνα με 
τη «Cyprus Mail» (Παράρτημα 36), είχε επιβληθεί στο χωρίο, συλλογικό πρόστιμο 
£1,500. Αυτό το πρόστιμο αποπληρώθηκε μέχρι τις 11.μ.μ. της 14ης Δεκεμβρίου 
και η απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε στις 6 π.μ. της επομένης. Μια 
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προσφορά που έγινε από το συνεργατισμό, την εκκλησία και το χωριτικό 
συμβούλιο να εξοφλήσουν το πρόστιμο, ώστε να επιτραπεί στον κόσμο να 
επιστρέψει στις εργασίες του, απορρίφθηκε. Υπήρξαν παράπονα για σύλληψη 
προσώπων, επειδή πήγαν στα αποχωρητήρια στις αυλές τους και βοσκών, 
επειδή άρμεξαν τις κατσίκες τους. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Κύπρο, η Ερευνητική Ομάδα, την οποία 
απάρτιζαν έξι μέλη της Υποεπιτροπής, επισκέφθηκε το Παραλίμνι και έλαβε 
πληροφορίες και σχόλια από εκπροσώπους του πληθυσμού ως προς την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας. Υπήρξε ισχυρισμός ότι η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας διατάχθηκε πριν από την επιβολή του συλλογικού προστίμου, ώστε 
να είναι πιο εύκολη η είσπραξη εισφορών από τους κατοίκους του χωριού. 
Υπήρξαν επίσης παράπονα ότι αρκετοί κάτοικοι του χωριού είχαν συγκεντρωθεί 
στην αυλή του δημοτικού σχολείου και ακολούθως υπέστησαν κακομεταχείριση. 

Σε απάντηση ερωτημάτων της Ομάδας, ο Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου 
δήλωσε ότι σκοπός της απαγόρευσης κυκλοφορίας αποτελούσε η διευκόλυνση 
της κατάσχεσης πυροβόλων όπλων που είχαν στην κατοχή τους οι κάτοικοι του 
χωριού και ότι η επιβολή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και του συλλογικού 
προστίμου απλώς έτυχε να συμπέσουν. Παρόλο που συνέβηκαν ταυτόχρονα, 
ήταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αρνήθηκε τους ισχυρισμούς των κατοίκων 
του χωριού περί κακομεταχείρισης. 

(γ) Λάπηθος. (Παραρτήματα 18-20 και 39). Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail» 
συλλογικό πρόστιμο £7,000 επιβλήθηκε στο χωριό αυτό μετά από πολυάριθμα 
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της θανάτωσης Άγγλου στρατιώτη από 
βόμβα και την πυρπόληση του Δημοτικού Σχολείου θηλέων. Επιβλήθηκε 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 18 Μαρτίου 1956 μέχρι την αποπληρωμή του 
προστίμου. Συνεχίστηκε για οκτώ μέρες με μία μόνο διακοπή δώδεκα ω ρ ώ ν στις 
22 Μαρτίου, ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι του χωριού που δεν είχαν πληρώσει 
να προβούν σε διευθετήσεις για την καταβολή του μεριδίου τους. Η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας τερματίστηκε στις 26 Μαρτίου αφού είχαν εισπραχθεί £6,800 και 
ενώ το υπόλοιπο των £200 οφειλόταν από κατοίκους που δεν βρίσκονταν εκείνες 
τις μέρες στη Λάπηθο. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως της Πύλας, 
η Ερευνητική Ομάδα άκουσε το Δήμαρχο Λαπήθου, ο οποίος δήλωσε π ω ς οι 
κάτοικοι υπέστησαν μεγάλες ταλαιπωρίες ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. Η στάση των Βρετανικών αρχών στηρίχθηκε στην άποψη ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας συνιστούσε ποινή και επομένως, ότι δεν ήταν 
δυνατόν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού. Σημειώνεται όμως ότι η 
Λάπηθος δεν βρισκόταν στον κατάλογο των περιοχών προς επίσκεψη της 
Ερευνητικής Ομάδας και ότι δεν είχαν ζητηθεί οι απόψεις της Βρετανικής 
Κυβέρνησης αναφορικά με τους ισχυρισμούς αυτούς. 

(δ) Γιαλούσα (Παράρτημα 18). Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail», στο χωριό αυτό 
επιβλήθηκε συλλογικό πρόστιμο £2,000 στις 18 Μαρτίου, λόγω της αδυναμίας 
παροχής πληροφοριών σχετικά με ένα περιστατικό ρίψης βόμβας, κατά το οποίο 
σκοτώθηκε ένας αξιωματικός ασφαλείας και δύο τραυματίστηκαν. Το πρόστιμο 
αποπληρώθηκε την επόμενη μέρα και τερματίστηκε η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί. Δεν αναφέρεται στην ανταπόκριση πότε είχε 
ξεκινήσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 
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(ε) Καλοψίδα (Παραρτήματα 21 και 22). Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail», ένας 
Βρετανός λοχίας σκοτώθηκε σε ενέδρα μέσα στο χωριό αυτό στις 10 Απριλίου 
1956. Στις 13 Απριλίου επιβλήθηκε την αυγή απαγόρευση της κυκλοφορίας, όταν 
το χωριό αποκλείστηκε και ερευνήθηκε και αφαιρέθηκαν όλα τα συνθήματα της 
ΕΟΚΑ. Ο Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου είπε στους κατοίκους του χωριού 
π ω ς εκτός αν δίδονταν αμέσως πληροφορίες σχετικά με την ενέδρα, θα υπέβαλλε 
αναφορά στον Κυβερνήτη. Διανεμήθηκαν φάκελοι και φύλλα από χαρτί, χωρίς να 
δοθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες. Επιβλήθηκε τότε συλλογικό πρόστιμο 
£1,000, η είσπραξη του οποίου άρχισε στις 4 μ.μ. και ολοκληρώθηκε στις 8 μ.μ. Η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε στις 10.15 μ.μ. Η εφημερίδα αναφέρει 
επίσης ότι πολλοί από τους κατοίκους του χωριού αναγκάστηκαν να δανειστούν 
χρήματα ή να λάβουν από τις αποταμιεύσεις των παιδιών τους, ώστε να 
αποπληρώσουν έγκαιρα το πρόστιμο. 

244. 43 Τα άλλα παραδείγματα απαγόρευσης της κυκλοφορίας που περιέχονται στη 
μαρτυρία που υποβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, είναι τα ακόλουθα: 

(στ) Περιοχή Αμμοχώστου (Παράρτημα 34). Σύμφωνα με τους «Times» του 
Λονδίνου, στις 16 Σεπτεμβρίου 1955 επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας 
σε τέσσερα χωριά της περιοχής αυτής, δύο εβδομάδες μετά από επίθεση κατά 
του αστυνομικού σταθμού στο Παραλίμνι. Η ανταπόκριση των «Times» συνεχίζει 
περιγράφοντας μία εξονυχιστική έρευνα των χωριών από τη 45η Μοίρα 
Καταδρομών και από άλλα στρατεύματα και από 60 αστυνομικούς που 
προέβηκαν σε επιδρομή την αυγή για να ερευνήσουν για κρυμμένο οπλισμό και 
τρομοκράτες. Η ανταπόκριση αναφέρει π ω ς μεταξύ των ανδρών που κρατήθηκαν 
μετά την έρευνα περιλαμβάνονταν δύο, οι οποίοι κρατήθηκαν «επειδή 
προσπάθησαν να παραβιάσουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας», γεγονός που 
φανερώνει ότι υπήρχε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
έρευνας. 

(ζ) Περιοχή Λεμεσού (Παράρτημα 35 δις). Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail» της 
20ης Οκτωβρίου 1955, στο χωριό των Πάνω Κυβίδων στην περιοχή αυτή είχε 
πρόσφατα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας αόριστης διάρκειας, μετά από την 
πυρπόληση αυτοκινήτου της RAF και το λιθοβολισμό των επιβαινόντων. Υπήρξαν 
επίσης περιστατικά που σχετίζονταν με την Ελληνική σημαία και επιβλήθηκε 
απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι να υπάρξουν ενδείξεις καλής συμπεριφοράς. 

Η ίδια έκδοση της «Cyprus Mail» αναφέρει ότι απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε 
επίσης επιβληθεί σε άλλα δύο χωριά στην περιοχή της Λεμεσού, στο Ελληνικό 
χωριό Κοιλάνι και στο Τουρκικό χωριό Παραμάλι. Η πυρπόληση δύο Τούρκικων 
κατοικιών στο Ελληνικό χωριό είχε ακολουθήσει την τυχαία δολοφονία δύο 
Ελληνοπαίδων από Τούρκο αστυνομικό στο Ελληνικό χωριό. Στις 19 Οκτωβρίου 
1955 πυρπολήθηκαν δύο Ελληνικές κατοικίες στο Τουρκικό χωριό. Και τα δύο 
χωριά τέθηκαν υπό καθεστώς νυχτερινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, «μέχρι 
να βρεθούν τρόποι επίλυσης των διάφορων μεταξύ των δύο κοινοτήτων». 

(η) Αμμόχωστος (Παράρτημα 37). Σύμφωνα με τους «Times» του Λονδίνου, στις 
16 Σεπτεμβρίου 1955 επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την 
πόλη της Αμμοχώστου (25,000 κάτοικοι) τη νύκτα της 20ης Οκτωβρίου στις 10.00 
μ.μ., ως αποτέλεσμα δύο σοβαρών επιθέσεων από τρομοκράτες, 
συμπεριλαμβανομένης της έκρηξης βόμβας μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας. Η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε το μεσημέρι της 21ης Οκτωβρίου για 

Από το πρωτότυπο κείμενο απουσιάζει παράγραφος με αρίθμηση 243 (ΣτΕ). 
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πέντε ώρες, ώστε να επιτραπούν οι αγορές και επιβαλλόταν εκ νέου κάθε νύκτα 
από τις 5 μ.μ. ως τις 5 π.μ. μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Η ανταπόκριση αναφέρει ότι 
την 21η Οκτωβρίου οι δρόμοι ήταν εντελώς εγκαταλειμμένοι, καθώς δεν 
επιτρεπόταν σε κανένα να βγει από το σπίτι του, ενόσω ή αστυνομία ερευνούσε 
διάφορα κτίρια. Η μόνη εξαίρεση από την απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν 
στην «παλιά πόλη», στην οποία οι κάτοικοι είναι αποκλειστικά Τουρκοκύπριοι. 

Όταν ρωτήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου δήλωσε 
π ω ς ο αστυνομικός σταθμός βρισκόταν πολύ κοντά στην παλιά πόλη και ότι η 
επιβολή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την αστική περιοχή, 
μερικά σημεία της οποίας βρίσκονταν 2 ή 3 μίλια από τη παλιά πόλη, αποδείκνυε 
ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε επιβληθεί ως ποινή. 

(θ) Λευκωσία, Μάρτιος 1956 (Παραρτήματα 27 δις, 28 και 32). Σύμφωνα με 
ανταποκρίσεις των «Times» του Λονδίνου της 17ης Μαρτίου 1956, της «Cyprus 
Mail» της 20ης Μαρτίου 1956 και των «Times of Cyprus» της 9ης Ιουνίου 1956, 
ένας Βρετανός λοχίας της αστυνομίας και ένας Τουρκοκύπριος αστυνομικός 
πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στις 9 π.μ. της 14ης Μαρτίου 1956 στη 
διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους και Αισχύλου στη Λευκωσία. Η γύρω 
περιοχή αποκλείστηκε αμέσως, τέθηκε υπό καθεστώς απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας και ερευνήθηκε. Από τους κατοίκους ζητήθηκε να δώσουν 
πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα και διανεμήθηκαν φάκελοι για το σκοπό αυτό. 
Στις 16 Μαρτίου συγκροτήθηκε από τον Επαρχιακό Διοικητή υπαίθριο ανακριτικό 
δικαστήριο, στο οποίο άρχισε απαριθμώντας 13 υποθέσεις δολοφονίας ή 
απόπειρας δολοφονίας εντός της αποκλεισμένης περιοχής και 8 ακόμα στη 
γειτονική περιοχή, μεταξύ τής 19ης Οκτωβρίου 1955 και της 14ης Μαρτίου 1956. Σε 
καμιά περίπτωση δεν δόθηκε οποιαδήποτε βοήθεια στις αρχές από τους 
αυτόπτες μάρτυρες των εγκλημάτων αυτών. Ο Επικεφαλής Αξιωματικός των 
στρατευμάτων, ο οποίος είχε διεξάγει την έρευνα, έδωσε μετά μαρτυρία ότι στη 
γειτονική περιοχή αυτής στην οποία είχαν διαπραχθεί τα εγκλήματα, οι άνδρες 
του βρήκαν φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και εξοπλισμό φυσιγγίων, 
«διασκορπισμένα σε αρκετή έκταση σε ολόκληρη της περιοχή», καθώς και 
μερικές καινούργιες βόμβες σε ένα ξυλουργείο. Οι φάκελοι που είχαν διανεμηθεί 
παραδόθηκαν στον Επαρχιακό Διοικητή, αλλά δεν περιείχαν φαίνεται 
πληροφορίες. Ο Επαρχιακός Διοικητής ρώτησε κατά πόσο επιθυμούσε 
οποιοσδήποτε να δώσει πληροφορίες και αφού δεν έλαβε οποιαδήποτε 
απάντηση, κατέληξε ως ακολούθως: 

«Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής, Έλληνες σε συντριπτικό ποσοστό, επειδή δεν 
έχουν λάβει εύλογα μέτρα προς παρεμπόδιση της διάπραξης αυτών των 
αδικημάτων, επειδή δεν έχουν παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προς αποκάλυψη 
και/ή σύλληψη των δραστών, επειδή έχουν συνεργήσει προς απόκρυψη 
ουσιώδους μαρτυρίας και επειδή έχουν συνωμοτήσει και βοηθήσει στη διάπραξη 
αυτών των αδικημάτων και στη διαφυγή των δραστών, θεωρούνται ότι είναι 
γενικά υπεύθυνοι για τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων στην περιοχή στην 
οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία». 

Το ανακριτικό δικαστήριο ανέβαλε τότε τις εργασίες του μέχρι το απόγευμα. 

Το απόγευμα, ο Επαρχιακός Διοικητής ανακοίνωσε ότι είχε συστήσει στον 
Κυβερνήτη την επιβολή συλλογικής ποινής και ότι ο Κυβερνήτης είχε εγκρίνει 
Διατάγματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 3 (Συλλογική ποινή) (Αρ. 732) του 
Νόμου περί Εκτάκτων Εξουσιών, τα οποία διέτασσαν αμέσως όπως κλείσουν 
είκοσι καταστήματα (μειώθηκαν μεταγενέστερα σε δεκαοκτώ) και δέκα κατοικίες 
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και όπως μη επιτραπεί στους ένοικους τους να επιστρέψουν σε αυτά για περίοδο 
τριών μηνών. Αυτά τα καταστήματα και οι κατοικίες φαίνεται πως βρίσκονταν 
στην γειτονική περιοχή αυτής στην οποία είχαν διαπραχθεί τα εγκλήματα. Τα 
Διατάγματα τέθηκαν σε ισχύ την ίδια μέρα ενώ Βρετανοί στρατιώτες και 
αστυνομικοί βοηθούσαν στην απομάκρυνση των επηρεαζόμενων προσώπων και 
των υπαρχόντων των π ρ ο σ ώ π ω ν αυτών, από τα καταστήματα και τις κατοικίες 
που επηρεάζονταν από τα Διατάγματα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
τερματίστηκε στις 1 μ.μ. την επόμενη μέρα 17 Μαρτίου. Ήταν η πρώτη 
απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στη Λευκωσία. 

(ι) Δεκατρείς κύριες πόλεις κατά την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης 
(Παράρτημα 39). Σύμφωνα με τη «Scotsman» της 26ης Μαρτίου 1956, δεκατρείς 
κύριες πόλεις της Κύπρου τέθηκαν υπό καθεστώς απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
στις 4 π.μ. κατά την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, όταν μαθεύτηκε π ω ς 
τρομοκράτες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τους εορτασμούς της μέρας εκείνης 
ως κάλυψη για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Τους δρόμους περιπολούσαν 
Βρετανικά στρατεύματα και μόνο σε ιατρούς και σε άλλα πρόσωπα που είχαν 
σοβαρούς λόγους, δόθηκαν ειδικές άδειες. Οι Ελληνοκύπριοι που παρέβηκαν την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας για να παραστούν σε λειτουργία στην εκκλησία, 
συνελήφθηκαν μαζί με τον ιερέα. Οι Βρετανικές κοινότητες στις πόλεις τέθηκαν 
κάτω από τους ίδιους περιορισμούς, όπως οι Ελληνικές και οι Τουρκικές 
κοινότητες. 

(ια) Καλογραία (Παράρτημα 36 δις, σ. 2). Σύμφωνα με τη «Scotsman» 
διενεργήθηκε επίθεση σε Ελληνοκύπριο ψαρά από μασκοφόρους τη νύχτα της 
27ης Μαΐου και επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο χωριό το επόμενο 
πρωί την αυγή. Άρχισε έρευνα για καταζητούμενα πρόσωπα και για οπλισμό. Η 
ανταπόκριση προσθέτει ότι «ανακοινώθηκε επίσημα» π ω ς η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας είχε επιβληθεί ώστε να αναγκαστούν οι κάτοικοι του χωριού να 
σβήσουν τα αντιβρετανικά συνθήματα από τους τοίχους τους. Η μη αφαίρεση 
τέτοιου είδους συνθημάτων είχε πρόσφατα καταστεί ποινικό αδίκημα και η 
ανταπόκριση σχολιάζει π ω ς ήταν η πρώτη απαγόρευση της κυκλοφορίας για το 
«σβήσιμο συνθημάτων» μετά την ανακοίνωση του νέου νόμου. 

(ιβ) Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δύο χωριά. (Παράρτημα 26). Σύμφωνα με 
τη «Cyprus Mail» της 23ης Ιουνίου 1956, βρισκόταν σε ισχύ νυχτερινή 
απαγόρευση κυκλοφορίας στο χωριό Στρόβολος, το οποίο ήταν «χώρος αρκετών 
βομβιστικών επεισοδίων κατά τις προηγούμενες μερικές μέρες». Επιβλήθηκε 
απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά την οποία λήφθηκαν από όλους τους άρρενες 
μεταξύ των ηλικιών 16 και 40, δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες. Τότε η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε κατά την ημέρα και επιβλήθηκε ξανά 
απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα. 

Η ανταπόκριση αναφέρει περαιτέρω ότι δύο μέρες προηγουμένως είχε επιβληθεί 
νυκτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας «μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως» στο 
χωριό της Πόλης Χρυσοχούς μετά από ρίψη βόμβας σε μηχανοκίνητη αστυνομική 
περίπολο. 

(ιγ) Παραλίμνι (Νέο Έγγραφο Αρ. 1). Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail» της 25ης 
Ιουλίου 1956, επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο χωριό αυτό μετά 
από τον πυροβολισμό Βρετανού στρατιώτη σε κινηματογράφο στις 12 Ιουνίου και 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας βρισκόταν ακόμη σε ισχύ στις 24 Ιουλίου, όταν 
«διανεμήθηκαν ξανά φύλλα χαρτιού στους κατοίκους για να δηλώσουν ανώνυμα 
τι γνωρίζουν για τους τρομοκράτες και την τρομοκρατία». 
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Οι εκπρόσωποι του πληθυσμού στο Παραλίμνι είπαν στην Ερευνητική Ομάδα ότι 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε επιβληθεί στις 4 π.μ. της 19ης Ιουνίου 1956. 
Ισχυρίστηκαν ότι όλοι οι άρρενες κάτοικοι του χωριού είχαν συγκεντρωθεί αμέσως 
και τους ζητήθηκε να δώσουν πληροφορίες για τον υπαίτιο της πράξης αυτής και 
αν παρέλειπαν να το πράξουν θα υπόκειντο σε «πιο σοβαρή ποινή». Ανέφεραν 
ότι στις 9 π.μ, οι κάτοικοι του χωριού είχαν αφεθεί ελεύθεροι και ότι στις 3 μ.μ. 
είχε τερματιστεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας. 

Στις 16 Ιουλίου 1956, η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε ξανά. Ο κ. 
Σαββίδης, Βοηθός Διοικητής Αμμοχώστου, φέρεται να πληροφόρησε τους άνδρες 
του Παραλιμνίου ότι ως τιμωρία, θα τους απαγορευόταν να φύγουν από το χωριό 
και θα υποχρεώνονταν να παραμείνουν μέσα στις οικίες τους από τις 7 μ.μ. ως τις 
5 π.μ. μέχρι να καταγγείλουν τον υπαίτιο του φόνου της 12ης Ιουνίου. 
Διανέμονταν φύλλα χαρτιού και φάκελοι κάθε μέρα με σκοπό τη συλλογή 
πληροφοριών. Αφού αυτό συνεχίστηκε για έξι μέρες, επιβλήθηκε απαγόρευση της 
κυκλοφορίας και τη μέρα και τη νύχτα, η οποία δεν τερματίστηκε μέχρι τις 25 
Ιουλίου 1956. Οι εκπρόσωποι του πληθυσμού δήλωσαν ότι συνέβηκαν αρκετά 
περιστατικά κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ότι ο 
πληθυσμός υπέστη σημαντική ταλαιπωρία. 

Επιπρόσθετα, είχε επιβληθεί τρίωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 12 
Ιουνίου 1956 μετά από τον πυροβολισμό Βρετανού στρατιώτη, ο οποίος πάντως 
δεν κτυπήθηκε. Οι άνδρες του χωριού υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στον ήλιο 
με τα χέρια τους σηκωμένα ψηλά. 

Ο Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου κ. Gillies, επιβεβαίωσε ότι ο σκοπός της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας της 16ης Ιουλίου 1956 υπήρξε να διευκολύνει 
αριθμό αστυνομικών ενεργειών μέσα στο και γύρω από το Παραλίμνι, κυρίως 
έρευνες. Προς το σκοπό αυτό έπρεπε να παρεμποδιστεί σε οποιονδήποτε η 
είσοδος στο και έξοδος από το χωριό. Σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι του χωριού 
υπόκειντο σε κατ' οίκον περιορισμό μόνο κατά τη νύκτα. Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας υπήρχε μόνο απαγόρευση της κυκλοφορίας στο χωριό. Γενικά μιλώντας, 
ο Επαρχιακός Διοικητής αρνήθηκε ότι ο πληθυσμός είχε τύχει κακομεταχείρισης. 

(ιδ) Η μεγάλη απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λευκωσία (Νέα Έγγρ. Αρ. 2 - 8). 
Σύμφωνα με τη «Cyprus Mail» της 7ης Οκτωβρίου 1956, (Έγγρ. Αρ. 3), η 
απαγόρευση αυτή της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στην εντός των τειχών Λευκωσία 
το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου 1956 και παρέμεινε σε ισχύ για οκτώ νύκτες 
και επτά μέρες, ώσπου να τερματιστεί στις 6 π.μ. της 6ης Οκτωβρίου. Είχαν 
δολοφονηθεί δύο Βρετανοί αστυνομικοί στις 28 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 10.30 
π.μ. στην οδό Λήδρας. Γύρω από την περιοχή σχηματίστηκε στενός κλοιός από 
στρατιώτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν στις 3 μ.μ. την επομένη. Δύο ώρες 
αργότερα επιβλήθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η ανταπόκριση 
αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ω ρ ώ ν οποιοσδήποτε μπορούσε να 
φύγει από την πόλη. Από την ανταπόκριση φαίνεται επίσης ότι επιπρόσθετα 
προς τους αστυνομικούς, είχαν πρόσφατα δολοφονηθεί ένας Βρετανός 
στρατιώτης και ένα μέλος της Εθελοντικής Γυναικείας Δύναμης. Η επηρεαζόμενη 
από την απαγόρευση της κυκλοφορίας περιοχή, είχε πληθυσμό δέκα ως δώδεκα 
χιλιάδων ανθρώπων, η πλειοψηφία των οποίων είναι Ελληνοκύπριοι, αν και 
υπάρχουν και μερικοί Τουρκοκύπριοι και Ευρωπαίοι. Κάθε μέρα, εκτός από την 
Κυριακή, η απαγόρευση της κυκλοφορίας διακοπτόταν για μια ή δυο ώρες κατά 
το μεσημέρι, ώστε να μπορέσει ο πληθυσμός να αγοράσει τρόφιμα. Η «Cyprus 
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Mail» είχε πληροφορίες για μία μόνο αστυνομική έρευνα, μία μεγάλης έκτασης 
επιδρομή σε συγκρότημα κατοικιών στη σκηνή των φόνων στην οδό Λήδρας. 

Οι δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις σχολιάζουν τον αυστηρό χαρακτήρα της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας που εφαρμόστηκε εναντίον όλων στην 
επηρεαζόμενη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιογράφων. 
Εξαιρέσεις έγιναν μόνον σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για έγκυες γυναίκες και για 
πρόσωπα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι πόρτες, τα παράθυρα και τα 
παραθυρόφυλλα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά. Κατά τη διάρκεια των 
μεσημβρινών διακοπών στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, υπήρχε 
συνωστισμός για να εξασφαλιστούν τρόφιμα και προμήθειες και ειπώθηκε π ω ς 
υπήρξαν ελλείψεις τόσο σε τρόφιμα, όσο και σε νερό, κάτι το οποίο θεραπεύθηκε 
μόνο μετά από παραστάσεις που έγιναν από τις δημοτικές αρχές προς τον 
Διοικητή. Έγιναν τότε ειδικές διευθετήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και 
οργανωμένη διανομή εφοδίων. Μερικές από τις πιο φτωχές οικογένειες υπέφεραν 
από έλλειψη χρημάτων, καθώς οι άνδρες δούλευαν σε ημερήσια βάση και δεν 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο τους εξαιτίας της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, έπρεπε να γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε 
μερικές από τις πιο φτωχές συνοικίες της πόλης. Σύμφωνα με το Δήμαρχο 
Λευκωσίας, υπήρξαν μερικά περιστατικά ασθενειών κατά τη διάρκεια της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ορισμένα πρόσωπα προσκομίστηκαν στο 
γενικό νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρξαν ενδείξεις επιδημιών και η υγεία των 
προσώπων στην υπό απαγόρευση της κυκλοφορίας περιοχή φαίνεται π ω ς ήταν 
ικανοποιητική. Οι δρόμοι κατέστησαν βρώμικοι κατά τη διάρκεια της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας και έγιναν ειδικές διευθετήσεις για να καθαριστούν 
μετά (τις ταλαιπωρίες από την απαγόρευση της κυκλοφορίας καλύπτουν πιο 
συγκεκριμένα τα Έγγρ. Αρ. 3, 5, 6 και 8). 

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Δρ. Δέρβης, αναφέρεται από τους «Times of Cyprus» 
(Έγγρ. Αρ. 5) ότι είχε αργότερα καταδικάσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας 
«ως τιμωρία του πληθυσμού, χωρίς οποιεσδήποτε αποδείξεις για την ενοχή του». 
Ο ανταποκριτής της «Les Dernieres Nouvelles d'Alsace» επίσης αναφέρθηκε 
στην απαγόρευση της κυκλοφορίας της Λευκωσίας ως «συλλογική ποινή», που 
επιβλήθηκε ως έσχατο μέτρο μετά την αποτυχία να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για 
τους φόνους στις 21 και 22 του μηνός (Έγγρ. Αρ. 2 και 4). Μετά από τον 
τερματισμό της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τα Διατάγματα για το κλείσιμο 
των εστιατορίων, καφενείων και κινηματογράφων της περιοχής και για πλήρη 
απαγόρευση της χρήση ποδηλάτων και μοτοσικλετών, παρέμειναν σε ισχύ. Ο 
Δήμαρχος Λευκωσίας επέκρινε τη συνέχιση της ισχύος αυτών των Διαταγμάτων 
ως «επαίσχυντη και ανόητη» και ως «διάκριση εναντίον και τιμωρία επιλεγμένης 
κατηγορίας προσώπων, τα οποία δεν ήταν περισσότερο ένοχα από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό». 

Οι Έλληνες Κύπριοι που εμφανίστηκαν ενώπιον της Διερευνητικής Ομάδας 
δήλωσαν ομόφωνα ότι η πιο πάνω αναφερόμενη απαγόρευση στην κυκλοφορία 
ήταν τιμωρητική και εκδικητική. Ανάφεραν ότι δεν έλαβαν χώραν έρευνες, ότι 
κανένας δεν είχε συλληφθεί και ότι η ταλαιπωρία που υπέστη ο πληθυσμός ήταν 
μεγάλη. Ακόμα, όλα τα Ελληνικά εστιατόρια, θέατρα, κινηματόγραφοι και άλλοι 
τόποι αναψυχής είχαν κλειστεί κατόπιν διαταγής της Κυβέρνησης μέχρι την 30η 
Οκτωβρίου, 1956. Αυτό θεωρήθηκε επίσης ότι αποτελούσε μια αβάστακτη μορφή 
ποινής. 

Ο κ. Weston, Επαρχιακός Διοικητής Λευκωσίας, κατά την εμφάνιση του ενώπιον 
της Ερευνητικής Ομάδας απάντησε σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν και 
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εξήγησε συγκεκριμένα γιατί είχε επιβληθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας έξι 
περίπου ώρες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ανέφερε ότι οι δύο φόνοι που 
είχαν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια του πρωινού, βρήκαν εντελώς απροετοίμαστες 
τις αρχές. Εκείνη την περίοδο, η Κυβέρνηση είχε εμπλακεί σε επιχειρήσεις 
ασφαλείας στις ορεινές περιοχές στο κέντρο του νησιού και ένας αριθμός μελών 
των δυνάμεων ασφαλείας έπρεπε πρώτα να μετακληθεί στη Λευκωσία. Από την 
άλλη, οι δολοφονίες είχαν αποδείξει για μια ακόμα φορά ότι η δραστηριότητα της 
Ε Ο Κ Α στη Λευκωσία ήταν σημαντική και ότι έπρεπε να επιβληθεί απαγόρευση 
στη κυκλοφορία, ώστε να διεξαχθούν έρευνες. 

Ο κ. Weston παραδέχθηκε ότι οι Δυνάμεις Ασφαλείας δεν είχαν οποιαδήποτε 
ελπίδα να εντοπίσουν τους αυτουργούς του εγκλήματος, εφόσον οι εγκληματίες 
δεν θα είχαν χρειαστεί περισσότερο από μερικά λεπτά για να πετάξουν τα όπλα 
τους και να εξαφανιστούν. Προτού όμως επιβάλουν απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, ήταν απαραίτητο να δώσουν στον «διακινούμενο πληθυσμό» χρόνο 
για να εγκαταλείψει την παλιά πόλη, ώστε να επιστρέψει στα σπίτια του και αυτό 
προϋπέθετε πολύ χρόνο, εφόσον θα έπρεπε να ερευνηθούν όλοι προτού φύγουν. 
Αυτό προκάλεσε την καθυστέρηση στην επιβολή της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. 

Σε ό,τι αφορά τους λόγους επιβολής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο κ. 
Weston είπε ότι υπήρχε μία γενική προσπάθεια για ανεύρεση στοιχείων για τον 
εντοπισμό των αυτουργών του συγκεκριμένου εκείνου επεισοδίου, όπως και 
άλλων. Ο πραγματικός λόγος για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν στην 
πραγματικότητα να πληγούν οι υπηρεσίες διαβίβασης μηνυμάτων της Ε Ο Κ Α 
μεταξύ της Λευκωσίας και των ορεινών περιοχών, στις οποίες διεξάγονταν οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας αποδείχθηκε στην 
πραγματικότητα πολύ χρήσιμη, τόσο επειδή διακόπηκαν οι επικοινωνίες μεταξύ 
της Λευκωσίας και των ορεινών περιοχών, όσο και επειδή μειώθηκε απότομα ο 
ρυθμός των επεισοδίων στη Κύπρο καθ' όλη της τη διάρκεια. 

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας ερευνήθηκε ολόκληρη η 
περιοχή στην οποία είχε διεξαχθεί το επεισόδιο και οι έρευνες διάρκεσαν 
ολόκληρη τη περίοδο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Οι έρευνες αυτές 
διεξάχθηκαν σε ορισμένες μόνο περιοχές της πόλης και αυτό θα μπορούσε να 
δώσει την εντύπωση ότι δεν διεξαγόταν καμία απολύτως έρευνα, ιδιαίτερα επειδή 
λόγοι ασφαλείας είχαν υποχρεώσει την Κυβέρνηση να απαγορεύσει στον Τύπο 
να εισέρχεται στη παλιά πόλη. Ο κ. Weston μπορούσε να κατανοήσει τη στάση 
εκείνων που δεν γνώριζαν ότι γίνονταν έρευνες και διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη 
διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, αλλά ήλπιζε ότι η Ερευνητική Ομάδα 
θα αποδεχόταν τις εξηγήσεις του. 

Από την άλλη, ο κ. Weston επέμεινε στο γεγονός ότι είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα, 
ώστε να δοθούν στον πληθυσμό ευκαιρίες για εξασφάλιση προμηθειών και άλλων 
μέσων για την ανακούφιση του, μία με δύο ώρες κάθε μέρα. 

(ιε) Μόρφου, (Νέο Έγγρ. Αρ. 7). Σύμφωνα με τους «Times of Cyprus», κατά τη 
διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο χωριό αυτό, μέλη των Δυνάμεων 
Ασφαλείας στάθηκαν πάνω στους τοίχους αυλών και κήπων και απειλούσαν να 
πυροβολήσουν τους ενοίκους, αν προσπαθούσαν να ανοίξουν τη πόρτα για να 
βγουν στις αυλές τους και να χρησιμοποιήσουν τα αποχωρητήρια τους και σε 
μερικές περιπτώσεις, όταν απλά άνοιγαν τα παράθυρα ή τις πόρτες τους. 
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Η εν λόγω απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε επιβληθεί στο χωριό της Μόρφου 
στις 12 Ιουλίου 1956 από τις 3 π.μ. μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως, με Διάταγμα 
που εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 1956 από τον κ. C. Thorn, Βοηθό Διοικητή 
Λευκωσίας και Κερύνειας. Τερματίστηκε στις 19 Ιουλίου, 1956. 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Ελληνοκυπρίων μαρτύρων που ακούστηκαν 
από την Ερευνητική Ομάδα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στη 
Μόρφου ω ς ποινή, επειδή ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν αρνηθεί 
να συμμορφωθούν σε πρόσκληση που τους είχε απευθύνει ο κ. Thorn στις 7 
Ιουλίου 1956 για να παραστούν σε «δημόσια έρευνα», με σκοπό να εξεταστεί 
κατά πόσο έπρεπε να επιβληθεί συλλογικό πρόστιμο στους κατοίκους της 
Μόρφου. 

Ο κ. Χριστάκης Λοϊζίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Μόρφου, παραδέχθηκε ότι 
συνέβηκαν διάφορα περιστατικά κατά τους πρώτους μήνες του 1956, πριν από 
την εν λόγω απαγόρευση της κυκλοφορίας (με αποκορύφωμα το φόνο Βρετανού 
αστυνομικού στις 8 Ιουλίου 1956), αλλά δήλωσε ότι αυτός δεν ήταν ο λόγος 
επιβολής της. Είπε ότι δεν είχαν διεξαχθεί έρευνες στο χωριό κάι ότι μόνη μορφή 
διερεύνησης αποτελούσε η διανομή φύλλων χαρτιού και φακέλων στον 
πληθυσμό, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες για την ΕΟΚΑ. Επέμεινε ως προς 
το βάναυσο τρόπο με τον οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας και κυρίως ως προς το γεγονός ότι οι Δυνάμεις Ασφαλείας δεν 
επέτρεπαν στους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους, ώστε να πάνε στα 
αποχωρητήρια τους που βρίσκονταν στις πίσω αυλές. Διαμαρτυρήθηκε επίσης 
για το γεγονός ότι οι κάτοικοι που βρέθηκαν για το λόγο αυτό εκτός οικίας, κατά 
παράβαση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, είχαν υποχρεωθεί να 
συγκεντρωθούν σε χώρο περιφραγμένο με συρματόπλεγμα, πάνω στην άμμο και 
κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ η θερμοκρασία ήταν 109 βαθμοί Φάρεναϊτ. Είπε 
ότι ένας άνδρας υπέστη ηλίαση και ότι όλα τα πρόσωπα που είχαν συγκεντρωθεί 
στον περιφραγμένο χώρο υπέφεραν από ηλιακά εγκαύματα. Ανέφερε τότε το 
γεγονός ότι στους κατοίκους της Μόρφου είχε προκληθεί μεγάλη οικονομική 
αναστάτωση, εφόσον παρεμποδίστηκαν από το να φροντίσουν τα σπαρτά και τα 
ζώα τους, υποφέροντας με αυτό τον τρόπο ζημιά της τάξης των £30,000 
περίπου. Παραδέχθηκε ότι από την τέταρτη ή την πέμπτη μέρα της απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας, ο κτηνιατρικός λειτουργός και οι αγροφύλακες βρίσκονταν στα 
χωράφια, ώστε να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ζημιές. Από την άλλη, οι βοσκοί 
λάμβαναν άδεια για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους υπό συνοδεία. Κληθείς να 
εκτιμήσει τον αριθμό των μελών των Δυνάμεων Ασφαλείας που βρίσκονταν στη 
Μόρφου κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο κ. Λοϊζίδης είπε 
ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει, εφόσον ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει εντός 
οικίας εξαιτίας της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Είπε επίσης ότι δεν ήταν 
αυτόπτης μάρτυρας των σχετικών περιστατικών, αλλά ότι θα μπορούσε να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες. 

Εμφανιζόμενος ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας μετά τον κ. Λοϊζίδη, ο κ. 
Weston, Επαρχιακός Διοικητής Λευκωσίας, δήλωσε ότι η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στη Μόρφου δεν είχε ούτε τιμωρητικό, ούτε 
εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά ήταν μια συνηθισμένη απαγόρευση κυκλοφορίας, 
που επιβλήθηκε ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή ερευνών και η συλλογή 
πληροφοριών. Συγκεκριμένα, είπε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απολύτως 
σύνδεση μεταξύ της αποτυχίας της δημόσιας έρευνας και της ίδιας της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Η περιοχή Μόρφου είχε ένα πολύ άσχημο 
ιστορικό από επεισόδια, με αποκορύφωμα τη δολοφονία Βρετανού αστυνομικού 
στις 8 Ιουλίου 1956. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν μετά από αυτό το 
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φόνο, βρέθηκαν κάποια όπλα και πυρομαχικά και αυτός ήταν και ο λόγος της 
επιβολής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Η καθυστέρηση των τεσσάρων 
ημερών μεταξύ της δολοφονίας του αστυνομικού και της επιβολής της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα σε άκαρπες 
συζητήσεις που διεξήχθησαν με τις κοινοτικές αρχές της Μόρφου, ώστε να 
εξασφαλιστούν πληροφορίες. 

Οι Βρετανικές Αρχές, είπε ο κ. Weston, είχαν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για μείωση της ταλαιπωρίας του πληθυσμού, αφήνοντας τους κατοίκους να 
βγαίνουν από τα σπίτια τους για τουλάχιστον μία ώρα κάθε μέρα και 
επιτρέποντας στους γιατρούς και στις μαίες να εξασκούν τακτικά τα καθήκοντα 
τους. Λήφθηκαν πολλά μέτρα, ώστε να μην υποφέρουν τα ζώα και οι σοδιές από 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Επιπλέον, επιτράπηκε σε όσους επιθυμούσαν 
να φύγουν από το χωριό να το πράξουν. Μετά από συμβουλή ιατρικού 
λειτουργού, ο Βοηθός Διοικητής διέταξε την απελευθέρωση των π ρ ο σ ώ π ω ν που 
είχαν κρατηθεί επειδή βρέθηκαν εκτός οικίας κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, εφόσον τα πρόσωπα αυτά υπέφεραν από την έκθεση στον ήλιο. 

Οι έρευνες διάρκεσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι δεν 
χρειάστηκε να ερευνηθούν όλα τα σπίτια του χωριού και ανευρέθηκαν όπλα. 
Αυτός ήταν ο λόγος για τη μεγάλη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Ο 
κ. Weston, δεν θυμόταν καθόλου να είχαν δοθεί στον κόσμο φύλλα χαρτιού και 
φάκελοι με σκοπό να εξασφαλιστούν πληροφορίες, αλλά είπε ότι αυτό είχε γίνει 
σε άλλες περιπτώσεις και δεν μπορούσε επομένως να το αρνηθεί. Δεν θυμόταν 
καθόλου να είχε συλληφθεί οποιοσδήποτε ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, αλλά ήταν διατεθειμένος να προβεί σε διερεύνηση αν χρειαζόταν. 

(ιστ) Απαγόρευση της κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα στη Λευκωσία (Νέο 
Έγγρ. Αρ. 10). Σύμφωνα με Ειδικό Ανακοινωθέν της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Ειδήσεων της 9ης Νοεμβρίου 1956, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των 
Ελληνοκυπρίων στη Λευκωσία κατά τις ώρες του σκότους, επεκτάθηκε ώστε να 
εφαρμόζεται σε αυτούς κάθε Σαββατοκύριακο μέχρις νεωτέρας ειδοποιήσεως 
από τις 2 μ.μ. το Σάββατο και ολόκληρη τη μέρα την Κυριακή. Η μόνη διακοπή 
ήταν από τις 7 μέχρι τις 9.30 π.μ. τις Κυριακές, ώστε να είναι δυνατή η παρουσία 
τους στην εκκλησία. Το Ειδικό Ανακοινωθέν αναφέρει π ω ς κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου Σαββατοκύριακου, είχαν ριφθεί 12 βόμβες κατά την ημέρα, δύο 
Κύπριοι είχαν δολοφονηθεί, μία Κύπρια είχε τραυματιστεί σοβαρά και ένας 
Αξιωματικός Ασφαλείας είχε τραυματιστεί ελαφρά. Οι τρομοκράτες 
προγραμμάτιζαν σκόπιμα τα εγκλήματα τους το Σαββατοκύριακο, όταν οι δρόμοι 
είχαν συνωστισμό και μπορούσαν να διαφύγουν πιο εύκολα. Είχε «αποφασιστεί 
με επιφύλαξη ότι το κοινό, για το δικό του συμφέρον, έπρεπε στο μέλλον να 
κρατηθεί μακριά από τους δρόμους κατά το Σαββατοκύριακο». Αναφέρθηκε ότι 
το κοινό «προσέφερε άθελα του κάλυψη στους τρομοκράτες», ενώ αθώοι 
παρευρισκόμενοι έπεφταν θύματα αδιάκριτων επιθέσεων και ότι η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο ήταν αναγκαίο μέτρο για τη προστασία του 
κοινού. Σύμφωνα με το Ειδικό Ανακοινωθέν, η Επαρχιακή Επιτροπή Ασφαλείας 
αναγνώρισε ότι «η μεγάλη πλειοψηφία της Ελληνοκυπριακής κοινότητας της 
Λευκωσίας δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στις δραστηριότητες των 
τρομοκρατών» και εξέφραζε τη λύπη της για την επιβολή «ενός μέτρου που 
προκαλούσε αναστάτωση σε πολλά νομοταγή άτομα». 

Σύμφωνα με το Διάταγμα που επέβαλε την πιο πάνω απαγόρευση κυκλοφορίας, 
αυτό είχε εφαρμογή μόνο σε Ελληνοκύπριους που γεννήθηκαν μετά την 1η 
Ιανουαρίου 1930. 
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245. Σε επιστολή ημερομηνίας 4 Μαίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης επέστησε την προσοχή της Υποεπιτροπής «στα πολύ ασυνήθιστα και 
αυστηρά μέτρα που είχαν ληφθεί για δύο σχεδόν μήνες στο χωριό Μηλικούρι». Η 
επιστολή συνεχίζει: 

«Αν και περιγράφονται ως απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν πρόκειται καθόλου για 
κάτι τέτοιο, αλλά για αποκλεισμό της περιοχής, αποκόπτοντας την ολοσχερώς από την 
γύρω επαρχία. Δεν φαίνεται να υπάρχει καν νομική βάση για μια τέτοιου είδους 
ενέργεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
αρνούνται ότι τα μέτρα αποσκοπούν σε τιμωρία και λένε ότι το χωριό βρίσκεται στο 
μέσο μιας περιοχής, στην οποία πιστεύεται ότι κρύβονται επαναστάτες. Η μεγάλη 
χρονική διάρκεια του αποκλεισμού όμως, και η έλλειψη ως τώρα αποτελεσμάτων, 
δείχνουν ότι η αναληφθείσα ενέργεια είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και σε κάθε 
περίπτωση, τελείως δυσανάλογη προς την ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι του 
χωριού. 

Η δοκιμασία του χωριού έχει προκαλέσει τη συμπάθεια ολόκληρης της επαρχίας. 
Έχουν γίνει έρανοι για την ενίσχυση του και προσπάθειες να το προμηθεύσουν με 
τρόφιμα» (Εγγρ. Α 34.076). 

Στην επιστολή αυτή επισυνάφθηκαν ως παραρτήματα: 

(α) Αντίγραφο επιστολής, ημερομηνίας 8 Απριλίου 1957 του I. Κληρίδη από τη 
Λευκωσία προς το Διοικητικό Γραμματέα, στην οποία ζητεί από την Κυβέρνηση, 
εκ μέρους των κατοίκων του Μηλικουρίου, να λάβει υπόψη τη θέση των 
κατοίκων του χωριού εκείνου, οι οποίοι βρίσκονταν υπό καθεστώς αυστηρής 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας για τρεις σχεδόν εβδομάδες και υπέστησαν 
μεγάλη ταλαιπωρία. Παρεμποδίζονταν να καλλιεργήσουν τις περιούσιες τους 
και να ταΐσουν τα ζώα τους. Οι ίδιοι ζούσαν με στερήσεις. 

(β) Αντίγραφο της απάντησης, ημερομηνίας 10 Απριλίου 1957 από το 
Διοικητικό Γραμματέα προς τον κ. Κληρίδη, που ανέφερε τα ακόλουθα: 

«Αντιλαμβάνομαι ότι στην πραγματικότητα όλα τα δυνατά μέτρα έχουν ληφθεί, 
ώστε να διασφαλιστεί πως οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί, προκαλούν τη 
λιγότερη ενόχληση και ταλαιπωρία στους κατοίκους του χωριού. Όμως, 
προβαίνω σε περαιτέρω έρευνες και θα σας γράψω ξανά. Οα εκτιμήσετε βέβαια 
ότι προς το συμφέρον της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας του 
Νησιού στο σύνολο του, η σύλληψη των εναπομεινάντων τρομοκρατών και η 
κατάληψη των αποθεμάτων τους οπλισμού και εκρηκτικών υλών είναι 
πρωταρχικής σημασίας». 

(γ) Άρθρο από τη «Cyprus Mail» της 14ης Μαρτίου 1957, το οποίο 
επαναλάμβανε τη διαμαρτυρία του Δημάρχου Λευκωσίας Δρ. Δέρβη, εκ μέρους 
όλων των Ελλήνων Δημάρχων του νησιού, για τη συνεχιζόμενη απαγόρευση 
της κυκλοφορία στο χωριό Μηλικούρι, η οποία εκείνο τον καιρό βρισκόταν στην 
τρίτη εβδομάδα. Στη διαμαρτυρία του, ο Δρ. Δέρβης είπε: 

«Οι Έλληνες Δήμαρχοι της Κύπρου διαμαρτύρονται έντονα για τη συνεχιζόμενη 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στο χωριό Μηλικούρι και στη γύρω περιοχή, 
εξαιτίας της οποίας ολόκληρος ο πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, υφίσταται ταλαιπωρίες, ενώ η γεωργία και η κτηνοτροφία 
καταστρέφονται. Ζητούμε την απόσυρση αυτού του ανελεύθερου, σκληρού 
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μέτρου, για το λόγο ότι είναι αντίθετο προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
ειρήνευση της χώρας». 

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο της «Cyprus Mail» εκπρόσωπος των Δυνάμεων 
Ασφαλείας είπε ότι το Μηλικούρι βρισκόταν στο επίκεντρο της επιχείρησης 
εναντίον της Ε Ο Κ Α «Lucky Dip», η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη από τη 18η 
Μαρτίου (η ημερομηνία είναι αναμφίβολα λάθος). Ο εκπρόσωπος συνέχισε: 
«στους κατοίκους επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός των ορίων του χωριού και 
οργανώνονται προμήθειες τροφίμων από τις Αρχές» και πρόσθεσε: «υπάρχουν 
υπόνοιες ότι αρκετοί καταζητούμενοι άνδρες κρύβονται εντός τής περιοχής που 
έχει επίκεντρο το Μηλικούρι». 

(δ) Ανταπόκριση των «Times of Cyprus», ημερομηνίας 14 Μαρτίου, 1957 
αναφέρει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Μηλικούρι φαίνεται π ω ς 
βρισκόταν σε ισχύ τρεις περίπου εβδομάδες και ότι ένας επίσημος εκπρόσωπος 
είπε ότι υπήρχε η εκτίμηση πως: 

«καταζητούμενοι άνδρες βρίσκονταν στη περιοχή, αν και όχι απαραίτητα στο 
ίδιο το χωριό. Κατά τη διάρκεια της μέρας, είπε, οι κάτοικοι ήταν περιορισμένοι 
εντός των ορίων του χωριού, αλλά μπορούσαν να διακινούνται ελεύθερα μέσα 
σε αυτά. Υπήρχε πλήρης κατ' οίκον περιορισμός κατά τη νύκτα». 

Ο ανταποκριτής των «Times of Cyprus» διερωτήθηκε κατά πόσο ο Γρίβας 
βρισκόταν εκεί και είπε ότι, οι Δυνάμεις Ασφαλείας φαίνονταν πεπεισμένες πως: 
«με τον καιρό, οποιοσδήποτε ενδεχομένως κρυβόταν εκεί, θα υπέφερε από 
έλλειψη φαγητού και είτε θα έβγαινε από την κρυψώνα του, είτε θα 
λιμοκτονούσε». Ανακοινώθηκε ότι ο κ. Wayne, Επαρχιακός Διοικητής 
Τροόδους, θα απαντούσε προσωπικά στους κατοίκους τους χωριού και ότι: 
«ήταν αντιληπτό π ω ς θα μπορούσε να διευθετηθεί μία επίσκεψη του Τύπου στο 
χωριό ή στην περιοχή διεξαγωγής των επιχειρήσεων, με κυβερνητική 
υποστήριξη». 

(ε) Άρθρο της «Cyprus Mail» της 12ης Απριλίου 1957 αναφέρει ότι οι κάτοικοι 
του Μηλικουρίου, οι οποίοι βρίσκονταν υπό καθεστώς απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας για 25 μέρες, απέστειλαν έντονη διαμαρτυρία στον Κυβερνήτη. 

«Του αναφέρουν ότι τέτοιου είδους μέτρα αντίκεινται στο πνεύμα της 
υφισταμένης κατάστασης, όσο και στις διακηρύξεις του ότι δεν θα επιβάλλονταν 
περαιτέρω συλλογικές ποινές. 

Παραπονιούνται ότι οι ταλαιπωρίες τους είναι ανείπωτες και ότι τα ζώα τους 
υποφέρουν και τα χωράφια τους καταστρέφονται». 

(στ) απόσπασμα από τη «Cyprus Mail» της 6ης Απριλίου 1957 αναφέρει: 

«Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο χωριό Μηλικούρι αποτελεί μέρος μιας 
εσωτερικής επιχείρησης Ασφαλείας και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο 
προς τιμωρητικά μέτρα, ανέφερε χθες επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, 
καθώς το Μηλικούρι, ένα χωριό κοντά στο Μοναστήρι του Κύκκου, εισήλθε στην 
πέμπτη εβδομάδα απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι όλα τα δυνατά μέτρα λαμβάνονται προς αποφυγή 
αχρείαστης ταλαιπωρίας στους κατοίκους του χωριού, αλλά ότι θα συνεχιστεί 
ενόσω παραμένει η επιχειρησιακή αναγκαιότητα. 
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Η ανακοίνωση ακολουθεί μετά από διαμαρτυρίες από διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης διαμαρτυρίας από τους Έλληνες Δημάρχους και 
Συνδικαλιστές, με την οποία ζητείται η άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
ως αντίθετης προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς το πνεύμα επιστροφής 
της ειρήνης στη χώρα». 

Σε σχέση με αυτό η Ερευνητική Ομάδα εξασφάλισε επιπρόσθετα στοιχεία. Οι 
πληροφορίες αυτές δόθηκαν κυρίως από πρόσωπα από τα οποία λήφθηκαν 
συνεντεύξεις στη Λευκωσία και συγκεκριμένα, το Στρατηγό Fitzgeorge Balfour, 
Αρχηγό του Επιτελάρχη του Διοικητή Επιχειρήσεων, το Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Κιτίου κ. Άνθιμο και τον κ. Ιωάννη Κληρίδη, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ομάδα έκρινε επίσης ότι άξιζε το 
κόπο μία επίσκεψη στο ίδιο το χωριό, ώστε να αποκτήσει μια πιο καθαρή εικόνα 
της κατάστασης. Στην επίσκεψη αυτή, κατά το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου 
1958 λήφθηκε συνέντευξη από τον κ. Παναγιώτη Πολυδώρου, Ιερέα του 
Μηλικουρίου, από τους κ.κ. Φάντη, Πελεκάνο και Ρασπόπουλο, εκπρόσωπους 
του πληθυσμού, από τον κ. Wayne, Επαρχιακό Διοικητή Τροόδους και για μια 
ακόμα φορά από το Στρατηγό Fitzgeorge Balfour. Την παραμονή της 
επίσκεψης της στο Μηλικούρι, η Ομάδα έλαβε από την Κυπριακή Κυβέρνηση 
μνημόνιο με παραρτήματα, επί του θέματος της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο Μηλικούρι στις 18 
Μαρτίου 1957, διήρκεσε μέχρι την 11η Μαΐου 1957, δηλαδή για 54 μέρες. Είχε 
δύο μορφές: πρώτο, από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου, οι κάτοικοι ήταν 
περιορισμένοι στα σπίτια τους (κατ' οίκον περιορισμός) και δεύτερο, για το 
υπόλοιπο της ημέρας, παρόλο που ήταν ελεύθεροι να μετακινούνται στο χωριό, 
υπό κανονικές συνθήκες δεν επιτρεπόταν να το εγκαταλείψουν (περιορισμός 
εντός του χωριού). 

Υπό το φως αυτών των πληροφοριών, η Ομάδα έχει εξακριβώσει τα ακόλουθα 
γεγονότα: 

Α. Οι λόγοι για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Μηλικούρι 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Βρετανικών αρχών στη Κύπρο, η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας επιβλήθηκε για καθαρά στρατιωτικούς λόγους. Οι δυνάμεις ασφαλείας 
ήταν πεπεισμένες π ω ς ο Γρίβας κρυβόταν σε κάποιο μέρος της ορεινής και δασωμένης 
περιοχής γύρω από το Μηλικούρι. Προσέδωσαν τη μέγιστη σημασία στη σύλληψη του 
Γρίβα, η οποία θεωρούσαν ότι θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της ΕΟΚΑ. Κατά 
συνέπεια, αποφάσισαν να περικυκλώσουν ολόκληρη την περιοχή και να την 
υποβάλουν σε συστηματική έρευνα. Κατά την άποψη τους, από τη στιγμή που είχαν 
αποφασισθεί αυτά τα μέτρα, ήταν απαραίτητο να εφαρμοστούν όχι μόνο στη γύρω 
περιοχή, αλλά επίσης και στο ίδιο το χωριό Μηλικούρι, γιατί αλλιώς η επιχείρηση θα 
έχανε μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας της. Έτσι, υποβλήθηκε και το Μηλικούρι 
σε εξονυχιστικές έρευνες και ανακρίσεις. 

Οι Ελληνοκύπριοι από τους λήφθηκαν συνεντεύξεις από την Ερευνητική Ομάδα, δεν 
φαίνονταν να αρνούνται π ω ς στη ρίζα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο 
Μηλικούρι βρίσκονταν κυρίως στρατιωτικοί λόγοι. Μερικοί από αυτούς υποστήριξαν 
χωρίς αμφιβολία, ότι γενικά η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Κύπρο ήταν 
τιμωρητικής φύσης, αλλά στο πλαίσιο αυτό, δεν ξεχώρισαν τη συγκεκριμένη 
περίπτωση του Μηλικουρίου. 

187 



Ωστόσο, μερικά από τα πρόσωπα από τα οποία λήφθηκαν συνεντεύξεις αμφισβήτησαν 
αυτούς τους στρατιωτικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι: 

- Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε μετά την κήρυξη «εκεχειρίας» 
από την ΕΟΚΑ. 

- Κατά τη διάρκεια της περιόδου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, οι αρχές 
δεν βρήκαν οτιδήποτε που να ενοχοποιεί τον ντόπιο πληθυσμό (καμιά 
κρυψώνα, όπλα, πυρομαχικά, κ.λ.π.) 

Β Τρόπος εφαρμογής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

- Ημερομηνία ανακοίνωσης 

Ο κ. Κληρίδης περιέγραψε ως «σημαντικό» το γεγονός ότι το Διάταγμα σχετικά 
με την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Μηλικούρι, δεν είχε δημοσιευθεί παρά 
μόνο την 23η Μαΐου 1957 (Παράρτημα Αρ. 3 της κυπριακής Επίσημης 
Εφημερίδας της 23ης Μαΐου 1957, σ. 409, Αρ. 541), δηλαδή μετά την εκπνοή 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα με το διάταγμα τερματισμού 
της (κυπριακή Επίσημη Εφημερίδα, Αρ. 542, σ. 410). 

Διάρκεια 

Οι Βρετανικές Αρχές υπέδειξαν ότι ενόψει της μορφολογίας της περιοχής, ήταν 
απαραίτητο όπως η συστηματική έρευνα της περιοχής είναι μία πολύ αργή 
διαδικασία. 

- Η ταλαιπωρία ως άμεσο αποτέλεσμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

Ο Σεβασμιότατος Άνθιμος, ο κ. Κληρίδης και κυρίως ο κ. Φάντης και ο Παπάς 
Παναγιώτης Πολυδώρου, έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ταλαιπωρία που 
υπέστη ο πληθυσμός, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
(περιορισμός σε στενά όρια, πείνα, έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, διακοπή των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, αυξημένη θνησιμότητα των ζώων, φθορά της 
σοδιάς, ανεργία κ.λ.π.). Οι αρχές φέρεται να έχουν αποζημιώσει μόνο ένα 
μικρό μέρος αυτής της ζημιάς. 

Οι αντιπρόσωποι των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχθηκαν ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας υπήρξε μια δυσάρεστη εμπειρία για τους 
κατοίκους του Μηλικουρίου και ότι προκάλεσε κάποια ζημιά, αλλά υποστήριξαν 
ότι οι Δυνάμεις Ασφαλείας είχαν αποφύγει την πρόκληση αχρείαστης ζημιάς και 
ότι είχαν επανορθώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς που έγινε. Πρόσθεσαν 
ότι τα θύματα είχαν ή επρόκειτο να αποζημιωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το ζήτημα στη βάση μιας εύλογης εκτίμησης 
της ζημιάς. Τέλος, τόνισαν ότι είχε καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση της 
ταλαιπωρίας του πληθυσμού στο ελάχιστο δυνατό (διανομή τροφίμων και 
χρημάτων, επισκέψεις από στρατιωτικούς ιατρούς και κτηνιατρικούς 
χειρούργους, προσφορά εργασίας σε μερικούς που είχαν απολυθεί από την 
εργασία τους κ.λ.π.). 

246. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι σε όλες τις ακροάσεις της Υποεπιτροπής στις 2 και 
3 Ιουλίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελλάδας αναφέρθηκε στην απαγόρευση της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο Μηλικούρι με τα πιο κάτω λόγια: 
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«Παρά τη διακοπή των πράξεων βίας και την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του 
πυρός από την πατριωτική οργάνωση ΕΟΚΑ, διεξήχθησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις 
από τις Βρετανικές δυνάμεις σε πρωτοφανή κλίμακα. Εκτός από την ατυχή 
ψυχολογική επίδραση στον πληθυσμό της Κύπρου, οι επιχειρήσεις αυτές υπήρξαν η 
άμεση συνέπεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο χωριό 
Μηλικούρι, η οποία παρέτεινε τον πόνο και την ταλαιπωρία του άμαχου πληθυσμού για 
πενήντα τέσσερις μέρες. 

Ως εκ τούτου, κανείς δεν αμφισβήτησε την τιμωρητική φύση αυτών των μέτρων. 
Τέθηκαν υπόψη σας με την επιστολή μου, ημερομηνίας 4 Μαΐου και πιστεύουμε ότι 
βρίσκονται καθαρά σε διάσταση προς τις επανειλημμένες δηλώσεις του Κυβερνήτη 
Χάρντινγκ και της διοίκησης του ότι η Ε Ο Κ Α έχει εξαλειφθεί. 

Η Κυβέρνηση της Κύπρου, θέτοντας σε κίνηση μία τρομακτική στρατιωτική δύναμη έξι 
χιλιάδων ανδρών, ξεκίνησε έρευνα για τον αδρανούντα σήμερα ηγέτη της πατριωτικής 
κίνησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στερήσεις τις οποίες αυτές οι επιχειρήσεις 
επέβαλαν στον κυπριακό πληθυσμό και το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό είχαν 
αθετηθεί οι επίσημες δεσμεύσεις της Βρετανικής Κυβέρνησης προς την Υποεπιτροπή 
αυτή. 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, κ. Πρόεδρε, ότι ούτε οι ανάγκες ασφαλείας, ούτε 
η επιθυμία για τήρηση της δημόσιας τάξης στο νησί, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν 
τέτοιου είδους καταπιεστικά μέτρα, τα οποία ήταν σαφώς υπερβολικά σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της κατάστασης.» 

Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης είπε στη συνέχεια ότι κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναμονής, δηλαδή μέχρι τις 29 Μαρτίου 1957, η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας είχε εφαρμοστεί κατά τρόπο αυστηρό σε περισσότερες από είκοσι έξι 
περιπτώσεις, σε αρκετές από τις οποίες ο λόγος που δόθηκε ήταν η υποχρέωση των 
πολιτών να αφαιρέσουν συνθήματα από τους τοίχους (βλ. επίσης πιο κάτω παρ.. 280). 

247. Με επιστολή ημερομηνίας 22 Αυγούστου 1957 (Έγγρ, Α 35.560), ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, αναφερόμενος στην πιο πάνω δήλωση 
του, πληροφόρησε την Υποεπιτροπή τα ακόλουθα: 

«Μετά τη διακοπή των εχθροπραξιών (διακήρυξη της ΕΟΚΑ της 14ης Μαρτίου 1957), οι 
τοπικές αρχές έχουν συχνά επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας, είτε προς 
υποστήριξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων (περίπτωση Μηλικουρίου, 
επιστολή ημερομηνίας 4 Μαΐου 1957), η οποία εφόσον επιβλήθηκε μετά την 
επαναφορά ηρεμίας στη Κύπρο, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για λόγους 
διατήρησης της τάξης και ασφάλειας, είτε σε άλλες περιπτώσεις για να εξαναγκαστούν 
οι κάτοικοι να σβήσουν πατριωτικά συνθήματα που ήταν γραμμένα στους τοίχους. 

Ενόψει της συχνότητας των τελευταίων αυτών περιπτώσεων, η τιμωρητική φύση των 
οποίων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, η Κυβέρνηση μου νιώθει υποχρεωμένη να δώσει 
στην Υποεπιτροπή όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στη κατοχή της, σχετικά με 
την εφαρμογή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη Κύπρο (βλ. Παραρτήματα). 

Θα διαφανεί ότι οι Βρετανικές Αρχές στην Κύπρο, χωρίς να επικαλούνται τις τοπικές 
ανάγκες ασφαλείας και παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στην Υποεπιτροπή από 
τον Αντιπρόσωπο της Βρετανικής Κυβέρνησης, έχουν συνεχίσει, τακτικά και 
συστηματικά, την εφαρμογή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, προκαλώντας την 
αγανάκτηση των κατοίκων του νησιού οποτεδήποτε τυγχάνει να αναγραφεί ένα 
ειρηνικό, δημοκρατικό σύνθημα στους τοίχους των κυπριακών πόλεων ή χωριών». 
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Τα παραρτήματα που αναφέρονται στη παρούσα επιστολή είναι τα ακόλουθα: 

Παράρτημα I 

1. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» της 14ης Ιουλίου 195744, δυνάμεις ασφαλείας 
απέκλεισαν το χωριό Άγιος Θεόδωρος Καρπασίας στις 13 Ιουλίου και επέβαλαν 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στους κατοίκους, μετά την άρνηση τους να σβήσουν 
συνθήματα εντός καθορισμένης χρονικής προθεσμίας. 

2. Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, οι δυνάμεις ασφαλείας κάλεσαν στις 12 Ιουλίου 
τους κατοίκους του Τρικώμου να σβήσουν συνθήματα από τους τοίχους, όχι αργότερα 
από τις 8 π.μ. στις 13 του μήνα, γιατί διαφορετικά το χωριό θα τίθετο σε καθεστώς 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και 
εγκατέλειψαν το χωριό τους. 

3. Σύμφωνα με τους «Times of Cyprus» της 20ης Ιουλίου 1957, στρατεύματα και 
αστυνομικοί περικύκλωσαν την περιοχή της δημοτικής αγοράς στο κέντρο της Λεμεσού 
και επέβαλαν δίωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά και στα γύρω 
καταστήματα. Η ενέργεια αυτή λήφθηκε μετά την αναγραφή μεγάλου αριθμού 
συνθημάτων στους τείχους, όπως «Ο Χάρντινγκ πρέπει να φύγει», «τα εγκλήματα των 
νέο-Ναζί αποκαλύπτονται» και «η Ε Ο Κ Α θα τιμωρήσει». Οι αξιωματικοί που ήταν 
υπεύθυνοι για την απαγόρευση της κυκλοφορίας είπαν ότι η περιοχή θα παρέμενε υπό 
απαγόρευση της κυκλοφορίας μέχρι την απάλειψη των συνθημάτων. Άνδρες των 
Ταγμάτων Oxfordshire και Buckinghamshire και της Μηχανοκίνητης Αστυνομικής 
Εφεδρείας παρακολουθούσαν ενόσω αφαιρούνταν τα συνθήματα. 

4. Οι «Times of Cyprus» της 22ας Ιουλίου 1957 ανέφεραν ότι τέσσερα χωριά στην 
επαρχία Κερύνειας, το Μπέλλαπάις, το Καζάφανι, ο Άγιος Επίκτητος και ο Άγιος 
Γεώργιος τέθηκαν υπό απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά την ανακάλυψη μεγάλου 
αριθμού συνθημάτων στους τοίχους και στους δρόμους. Ένοπλοι στρατιώτες 
παρακολουθούσαν, ενόσω Κύπριοι νέοι κάλυπταν με βαφή τα συνθήματα κάτω από 
τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο. Στα συνθήματα αυτά περιλαμβάνονταν: «κάτω η έκτακτη 
κατάσταση», «η διχοτόμηση θα οδηγούσε σε πόλεμο», «η υπόθεση της Κύπρου στα 
Ηνωμένα Έθνη», «Θέλουμε ελευθερία». 

Στην ίδια έκδοση, οι «Times of Cyprus» αναφέρουν ότι δύο Ελληνοκύπριοι 
διαμαρτυρήθηκαν επειδή, ενώ βρίσκονταν καθοδόν προς τη Λευκωσία με λεωφορείο, 
συνελήφθησαν από μέλη του στρατού στον όγδοο μιλιοδείκτη του δρόμου μεταξύ 
Κερύνειας και Λευκωσίας και υποχρεώθηκαν υπό τη απειλή των όπλων να αφαιρέσουν 
συνθήματα. Οι δύο Κύπριοι παραπονέθηκαν επειδή επιλέχθηκαν για αυτή την εργασία 
για το λόγο ότι ήταν οι μόνοι Ελληνοκύπριοι επιβάτες στο λεωφορείο. Ένας Βρετανός 
αξιωματικός σχολίασε προς τον ανταποκριτή της εφημερίδας: 

«Οι διαταγές μας είναι να εξαφανίσουμε τα συνθήματα της ΕΟΚΑ. Ξέρω ότι είναι 
δύσκολο για τους περαστικούς να υποχρεωθούν να τα σβήσουν, αλλά σε τελική 
ανάλυση, όλα τα συνθήματα γράφηκαν από Έλληνες και ενδεχομένως οι Έλληνες τα 
επιδοκιμάζουν. Εκτός αυτού, ποιον άλλο θα βάλουμε να τα αφαιρέσει; Δεν βλέπω 
σίγουρα οποιοδήποτε λόγο γιατί θα έπρεπε να υποχρεωθούν να σκύψουν οι Βρετανοί 
στρατιώτες για να πράξουν κάτι τέτοιο». 

Σε ερώτηση κατά πόσο αυτού του είδους η μεταχείριση θα μετέτρεπε πιθανώς τους 
φιλοβρετανούς Κύπριους, σε αντιβρετανούς, ο αξιωματικός απάντησε π ω ς ήλπιζε να 

Το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει εκ παραδρομής την χρονολογία «1947», αντί «1957», (ΣτΕ). 
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είχαν περισσότερη λογική. «Έτσι κι αλλιώς, έχουμε τις διαταγές μας και οφείλουμε να 
τις εκτελέσουμε όσο καλύτερα μπορούμε». 

5. Σύμφωνα με τους «Times of Cyprus» της 27ης Ιουλίου 1957, επιβλήθηκε για 
δεύτερη φορά απαγόρευση της κυκλοφορίας στον Άγιο Θεόδωρο, στις 26 Ιουλίου, 
ώστε να αφαιρεθούν συνθήματα. Το ίδιο έγινε στη Λεμεσό για μισή ώρα, ώστε να 
υποχρεωθούν περαστικοί να σβήσουν συνθήματα. 

6, 7, 8, 9, και 10. Οι εφημερίδες «Φιλελεύθερος», «Έθνος» και «Ελευθερία» 
συσχετίζουν αρκετά άλλα παρόμοια περιστατικά που συνέβησαν μεταξύ 1ης και 8ης 
Αυγούστου 1957 (Άγιος Γεώργιος, Τσάδα, Ακάνθου, Γιαλούσα, Γουδί, Διόριος, 
Λεμεσός). 

Παράρτημα II 

Διάταγμα από το Διοικητή της Αμμοχώστου, που εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 1957 και 
απαγορεύει την χρήση του δρόμου από το Πογάζι προς το Ριζοκάρπασο μεταξύ του 
43ου και του 44ου μιλιοδείκτη. Το Διάταγμα αυτό τιτλοφορείται ως Διάταγμα περί 
Αφαίρεσης Παρανόμων Συνθημάτων από τους Δρόμους. Η απαγόρευση επιβλήθηκε 
από την Παρασκευή 26 Ιουλίου 1957, στις 3 π.μ. και ανακλήθηκε με δεύτερο διάταγμα 
που εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου, με ισχύ από τις 10 π.μ. της 26ης Ιουλίου 1957. 

Αρκετοί Ελληνοκύπριοι μάρτυρες που μίλησαν στην Ερευνητική Ομάδα αναφέρθηκαν 
στις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν για το σκοπό της αφαίρεσης 
συνθημάτων (κκ.. Ζιαρτίδης, Σπυριδάκης, Πούγιουρος, Χατζηκώστας, Μυλωνάς και ο 
ιερέας του Παραλιμνίου, Παπάκωνσταντίνος. Όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι οι 
απαγορεύσεις αυτές της κυκλοφορίας είχαν επιβληθεί ως μορφή τιμωρίας. 

Από την άλλη, ο κ. Weston, Επαρχιακός Διοικητής Λευκωσίας, επιβεβαίωσε ότι στην 
πρώην επαρχία του τουλάχιστον (Αμμόχωστος), η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να υποχρεωθεί ο πληθυσμός να αφαιρέσει 
ανατρεπτικά συνθήματα. Ούτε γνώριζε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώθηκαν 
επιβάτες λεωφορείου να κατέβουν, ώστε να αφαιρέσουν κάθε ίχνος τέτοιου είδους 
συνθημάτων, προτού τους επιτραπεί να συνεχίσουν το δρόμο τους. Δεν απέκλεισε 
όμως τη πιθανότητα να έχουν συμβεί τέτοιου είδους περιστατικά σε άλλες επαρχίες. 

Ο κ. Gillies, Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου, δήλωσε ότι σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 35 (Α) των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) 
του 1955»: 

35(A) (1) Όπου αναγράφεται ή με άλλο τρόπο τοποθετείται παράνομο 
Σύμβολα και σύμβολο ή σύνθημα επί ή πλησίον οποιουδήποτε δρόμου, 
Συνθήματα οποιοσδήποτε αστυνομικός ή μέλος των ναυτικών, χερσαίων ή 
στους αεροπορικών δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας, δύναται να δώσει 
δρόμους οδηγίες εντέλλοντας οποιοδήποτε κάτοικο οποιασδήποτε πόλης, 

χωριού, περιοχής ή ενορίας, να αφαιρέσει τέτοιου είδους σύμβολο ή 
σύνθημα και οποιοδήποτε πρόσωπο αντιτίθεται σε τέτοιου είδους 
οδηγίες είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε καταδίκη στις ποινές 
που προβλέπονται από τον Κανονισμό 75 των παρόντων 
Κανονισμών. 

(2) Άνευ επηρεασμού της λήψης οποιασδήποτε ενέργειας σύμφωνα 
με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, ο Διοικητής της 
Επαρχίας δύναται, με διάταγμα, να απαγορεύει τη χρήση 

191 



οποιουδήποτε δρόμου ή τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος επί 
οποιουδήποτε δρόμου, επί του οποίου ή πλησίον του οποίου, 
υπάρχει παράνομο σύμβολο ή σύνθημα. 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν σε αρκετές 
περιπτώσεις διατάξει τον πληθυσμό να σβήσει ανατρεπτικά συνθήματα. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της επιχείρησης, ήταν φυσικό να επιβάλλεται απαγόρευση της 
κυκλοφορίας ώστε να εμποδίζονται πιθανές ταραχές, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβαλλόταν ως ποινή για να εξαναγκαστεί ο πληθυσμός 
να αφαιρέσει τα συνθήματα. 

248. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Παράρτημα 38 του Μνημονίου της Ελληνικής 
Κυβέρνησης της 24ης Ιουλίου 1956 (απόσπασμα από τους «Times» του Λονδίνου της 
19ης Απριλίου 1956), διατάχθηκε το κλείσιμο για μια εβδομάδα όλων των «εστιατορίων, 
μπαρ, λεσχών, καφενείων, κινηματογράφων, ζαχαροπλαστείων, καμπαρέ και στην 
ουσία, κάθε χώρου ψυχαγωγίας ή δημόσιας αναψυχής που ανήκε σε Ελληνοκύπριο» 
στις 18 Απριλίου 1956. Σύμφωνα με τους «Times», αυτό έγινε λόγω της δημόσιας 
αποστροφής που προκάλεσε ο φόνος Ελληνοκύπριου αστυνομικού από τρομοκράτες 
της ΕΟΚΑ. Η απόφαση αυτή που επηρέασε 9 0 % των χώρων δημόσιας ψυχαγωγίας 
στην πόλη υπολογίζεται ότι προξένησε οικονομική ζημία χιλιάδων λιρών. 

Οι «Times» ανέφεραν: «Ελπίζεται πως το δρακόντειο διάταγμα της Κυβέρνησης θα έχει 
ως συνέπεια να μιλήσουν κάποια θύματα πιο ελεύθερα, αναφορικά με το τρομοκρατικό 
κίνημα της ΕΟΚΑ, αλλά κατά πόσο θα έχει πράγματι τέτοιου είδους αποτέλεσμα είναι 
αμφίβολο, επειδή ο φόβος από την Ε Ο Κ Α είναι μεγάλος ανάμεσα στις 'μάζες'». 
Καταλήγοντας, αναφέρεται ότι το διάταγμα «σίγουρα δεν θα βοηθούσε στη αύξηση του 
αριθμού των φιλοβρετανών Κυπρίων». 

Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των πιο πάνω χώρων ψυχαγωγίας, η Ερευνητική Ομάδα 
αναγνώρισε ότι αυτό είχε διαταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 40 των «Κανονισμών 
Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη)», (που μεταγενέστερα ανακλήθηκαν 
στις 8 Αυγούστου 1957), και όχι σύμφωνα με τους περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας 
Νόμους. Επομένως, αυτό δεν ενέπιπτε στα όρια της Κυπριακής Έρευνας. Ο κ. Weston, 
Επαρχιακός Διοικητής Λευκωσίας, υπέδειξε όμως ότι αυτό το μέτρο είχε σταδιακά 
χαλαρώσει, ακόμα και προτού ανακληθεί, και ότι σκοπός του υπήρξε η αποτροπή του 
κινδύνου να καταστεί ο λαός, θύμα πιθανών περιστατικών, που ενδεχομένως θα 
διευκολύνονταν από τη συνάθροιση αρκετών προσώπων στον ίδιο χώρο. Από την 
άλλη, διαπιστώθηκε ότι πολλοί χώροι ψυχαγωγίας χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες 
για απόκρυψη όπλων και διανομή φυλλαδίων αλλά και με σκοπό τη συγκέντρωση και 
λειτουργία κάτω από πιο ασφαλείς συνθήκες. 
Όλοι οι Ελληνοκύπριοι μάρτυρες που ακούστηκαν από την Ερευνητική Ομάδα, οι 
οποίοι είχαν υποβληθεί στα πιο πάνω μέτρα, τόνισαν εμφατικά τον τιμωρητικό τους 
χαρακτήρα. 

II. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

249. Η Ελληνική Κυβέρνηση στο Μνημόνιο της, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 1956 (Μέρος 
II, Τμήμα 3) υποστηρίζει ότι η εξουσία για απαγόρευση της κυκλοφορίας, παρόλο που 
δόθηκε στον Κυβερνήτη για να χρησιμοποιείται προς το συμφέρον της δημόσιας 
ασφάλειας και τάξης, έχει τύχει κατάχρησης και αναγνωρίζεται ανοικτά ότι επιβάλλεται 
ως ποινή. Οι ισχυρισμοί της είναι με περισσότερη λεπτομέρεια οι ακόλουθοι: 
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(1) Απαγορεύσεις της κυκλοφορίας αορίστου διάρκειας έχουν επιβληθεί για 
σκοπούς εκφοβισμού, ως παραδείγματα των οποίων λέχθηκαν η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο Παραλίμνι το Δεκέμβριο του 1955 (Παράρτημα 35) και η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Πάνω Κυβίδες τον Οκτώβριο του 1955 
(Παράρτημα 35 δις). 

(2) Απαγορεύσεις της κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί ως μέσο είσπραξης 
συλλογικού προστίμου, ω ς παράδειγμα του οποίου λέχθηκε η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο Παραλίμνι το Δεκέμβριο του 1955 (Παράρτημα 36)45. 

(3) Οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία προκαλούν δυσαρέσκεια και ταλαιπωρία 
στο λαό και ποικίλλουν ανάλογα προς τη διάθεση των τοπικών κατοίκων, ως 
παραδείγματα του οποίου λέχθηκαν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας στο Λευκόνοικο 
και στη Λάπηθο (Παραρτήματα 15 και 19). 

(4) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Καλοψίδα επιβλήθηκε ως μέσο πίεσης 
προς εξασφάλιση πληροφοριών κατά των ενόχων επιθέσεων και διατηρήθηκε 
μέχρι την καταβολή προστίμου που επιβλήθηκε λόγω της έλλειψης συνεργασίας 
(Παράρτημα 21). 

(5) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Καλογραία επιβλήθηκε επειδή οι κάτοικοι 
παρέλειψαν να σβήσουν αντιβρετανικά συνθήματα από τους τοίχους, τα κτίρια, τις 
εκκλησίες, κ.λ.π. (Παράρτημα 36 δις). 

(6) Το κλείσιμο για μία εβδομάδα όλων των εστιατορίων, μπαρ, λεσχών, 
καφενείων, κινηματογράφων, ζαχαροπλαστείων, καμπαρέ και χώρων ψυχαγωγίας 
ή δημόσιας αναψυχής που ανήκαν σε Ελληνοκύπριους στη Λευκωσία, αποτελούσε 
συλλογική ποινή (Παράρτημα 38). 

(7) Οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία, ακόμη και όταν επιβάλλονται με το 
πρόσχημα της διατήρησης της τάξης, λαμβάνουν τέτοιου είδους διαστάσεις, ώστε 
υπερβαίνουν αυτό που οι πολιτισμένες κυβερνήσεις τολμούν να πράξουν, ως 
παράδειγμα του οποίου λέχθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δεκατρείς 
μεγάλες πόλεις κατά την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (Παράρτημα 39). 

250. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Απαντητικό Μνημόνιο της, 
ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 1956 (παράγραφοι 68 - 75) εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει ισχυριστεί π ω ς η ίδια η νομοθεσία περί 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε αντίθεση προς τη Σύμβαση και 
υποστηρίζει ότι δεν θα ήταν ούτε εφικτό, ούτε ορθό για την Επιτροπή, να ερευνήσει 
έκαστη από τις πολλές υποθέσεις που αναφέρονται στο Μνημόνιο. Ταυτόχρονα, δεν 
παραδέχεται ότι τα γεγονότα των υποθέσεων αυτών έχουν πλήρως ή επακριβώς 
περιγραφεί στο Μνημόνιο και υποστηρίζει ότι η εξουσία για απαγόρευση της 
κυκλοφορίας έχει εφαρμοστεί με συνέπεια, σύμφωνα με το νόμο και προς το συμφέρον 
της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Οι ισχυρισμοί της είναι με περισσότερη λεπτομέρεια 
οι ακόλουθοι: 

(1) Το ελληνικό παράπονο περί κατάχρησης της εξουσίας για απαγόρευση της 
κυκλοφορίας ισοδυναμεί με ισχυρισμό ότι ο Κυβερνήτης έχει ενεργήσει καθ' 
υπέρβαση εξουσίας. Το ζήτημα των εξουσιών που του απονεμήθηκαν και το 
ζήτημα της υπέρβασης εξουσίας είναι ζητήματα του τοπικού δικαίου, τα οποία 
πρωτοδίκως μπορούν και πρέπει να εξεταστούν από τα τοπικά δικαστήρια. Η 

Προφανώς τα Παραρτήματα 35 και 36 αναφέρονται στην ίδια απαγόρευση της κυκλοφορίας. 
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Επιτροπή θα προχωρούσε επικίνδυνα και θα ξέφευγε από τις κανονικές της 
λειτουργίες, αν εξέταζε η ίδια το ζήτημα της υπέρβασης εξουσίας. 

(2) Έχει γενικά επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας για την υποβοήθηση της 
σύλληψης παραβατών, για τον περιορισμό της τροχαίας και άλλης κίνησης ως 
βοήθεια προς το έργο των δυνάμεων ασφαλείας, για την παρεμπόδιση ταραχών, 
για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και για τη διασφάλιση της 
προστασίας του κοινού. Οι σκοποί αυτοί, όπως λέγεται, εμπίπτουν εντός του ορθού 
πλαισίου των εξουσιών που παρέχονται από τους Νόμους περί Απαγόρευσης της 
Κυκλοφορίας. 

(3) Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στον 
τερματισμό των δολοφονιών και των ταραχών και στην υποβοήθηση της 
αποκατάστασης της τάξης και της αντιμετώπιση των τρομοκρατών. Πολλοί 
άνθρωποι φέρεται να έχουν εκφράσει ευγνωμοσύνη για την επιβολή απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας και στο Κτήμα, στην Πόλη, στη Λεμεσό και αλλού, οι κάτοικοι 
λέγεται ότι έχουν στην πραγματικότητα ζητήσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
έτσι ώστε να αποφευχθούν κοινοτικές ταραχές. 

(4) Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τρόπο τόσο 
σκληρό, ώστε να αποστερήσουν από τον κόσμο και τα ζώα τα απαραίτητα προς το 
ζην. Σε έκαστη περίπτωση έχει γίνει πρόβλεψη, ώστε να εξασφαλίζονται 
προμήθειες τροφίμων και να χορηγείται η αναγκαία ιατρική φροντίδα. 

(5) Η ανάγκη για απαγόρευση της κυκλοφορίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι ουσιαστικά ένα θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα και απόφαση των αρχών 
της Κύπρου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της τάξης και για την 
προστασία των κατοίκων. Παράδειγμα αποτελεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
στις 25 Μαρτίου 1956, επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας που είναι κύρια 
πολιτική γιορτή στην Ελλάδα. Ήταν πολύ πιθανό ότι, χωρίς μια απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, θα υπήρχαν ταραχές κατά τις οποίες θα μπορούσε να σκοτωθούν 
αθώα πρόσωπα. 

Β. ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΙΣ 15,16, 17 ΚΑ118 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

(1) Αγόρευση από το Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης ενώπιον της 
Υποεπιτροπής (15 Νοεμβρίου 1956, Εγγρ. Α. 30.768, σσ. 71 - 77) 

251. Στην πρώτη του ομιλία επί του ζητήματος της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο 
Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης ανέπτυξε το επιχείρημα ότι οι 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είχαν συχνά χρησιμοποιηθεί όχι για σκοπούς 
ασφαλείας, αλλά ως υποβοηθητικό μέσο για εκτέλεση συλλογικής ποινής, αναφέροντας 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Λευκόνοικο το Δεκέμβριο του 1955 (Παράρτημα 
15), την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λάπηθο το Μάρτιο του 1956 (Παράρτημα 
19) και την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Καλοψίδα τον Απρίλιο του 1956 
(Παράρτημα 21), ως περιπτώσεις επιβολής απαγόρευσης της κυκλοφορίας προς 
υποβοήθηση της είσπραξης συλλογικού προστίμου46. 

Στην τελική σύνοδο (18 Νοεμβρίου 1956 - Έγγρ. Α.30.768, σ. 184), η Ελληνική Κυβέρνηση ανέφερε 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παραλίμνι το Δεκέμβριο του 1955 (Παράρτημα 36) ως ένα ακόμα 
παράδειγμα. Πράγματι, ανέφερε επίσης δεύτερη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λάπηθο τον Απρίλιο 
του 1956, ως ακόμα ένα παράδειγμα, αλλά αυτό αποτελεί σφάλμα, το οποίο οφείλεται αναμφίβολα σε 
τυπογραφικό λάθος ως προς την ημερομηνία του Παραρτήματος 17, το οποίο στην πραγματικότητα 
αναφέρεται στη ίδια απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως το Παράρτημα 15. 
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Αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση ως απόδειξη 
ότι οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας εφαρμόζονται ως μέσο εξαναγκασμού για την 
είσπραξη συλλογικών προστίμων και υποστηρίζεται η θέση ότι τέτοιου είδους χρήση 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας είναι υποβοηθητικό μέσο για εκτέλεση συλλογικής 
ποινής. Περαιτέρω, υπάρχει ισχυρισμός ότι ένα απόσπασμα στο Παράρτημα 36 δις, το 
οποίο αφορά σε ένα συλλογικό πρόστιμο £6,000 στα «σιωπηλά χωριά» της Πάνω και 
Κάτω Ζώδιας, περιέχει σιωπηρή παραδοχή από τις αρχές για την τιμωρητική χρήση 
της απαγόρευσης κυκλοφορίας47. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυρίζεται επίσης πως η άποψη της για την τιμωρητική φύση 
των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στις περιπτώσεις που μόλις αναφέρθησαν, 
υποστηρίζεται από την επιβολή κατά παρόμοιο τρόπο, επ' αόριστον απαγορεύσεων 
της κυκλοφορίας, ώστε να εξαναγκασθούν οι κάτοικοι να δώσουν πληροφορίες για 
τρομοκράτες. Ως παράδειγμα δόθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παραλίμνι 
τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1956 (Νέο Έγγρ. Αρ. 1). Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επ' 
αόριστον, είτε μέχρι την είσπραξη προστίμου, είτε μέχρι την εξασφάλιση πληροφοριών 
αναφορικά με τρομοκρατική επίθεση, φέρεται να έχει τον ίδιο ακριβώς σκοπό και 
αντικείμενο, όπως οι συλλογικές ποινές που εξουσιοδοτούνται δυνάμει του 
Διατάγματος περί Συλλογικών Ποινών. 

252. Άλλο επιχείρημα που προτάθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας, ήταν ότι οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που 
διατάχθηκαν από τις κυπριακές αρχές δεν συνάδουν προς τη νομική έννοια της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας, όπως είναι ως τώρα γνωστή. Στηριζόμενη στην 
επεξήγηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που παρατίθεται στην εγκυκλοπαίδεια 
«Britannica», η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η έννοια της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας σήμερα, βασίζεται στη δυσκολία για διατήρηση της τάξης κατά τις 
σκοτεινές ώρες και περιορίζεται στην απαγόρευση της κίνησης κατά τη διάρκεια αυτού 
που ορίζεται ως νύχτα, παρόλο που ο πραγματικός καθορισμός των ω ρ ώ ν της νύχτας 
μπορεί να είναι κάπως αυθαίρετος. Υποστηρίζει ότι ουδέποτε στα χρονικά του ποινικού 
δικαίου δεν έχει ταξινομηθεί ως απαγόρευση της κυκλοφορίας, η συνεχής απαγόρευση 
της κίνησης για αρκετές μέρες και νύχτες. Αναφέρεται ως παράδειγμα η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας για τέσσερις μέρες, που επιβλήθηκε σε τέσσερα χωριά της περιοχής 
Αμμοχώστου μετά από μια επίθεση κατά του αστυνομικού σταθμού Παραλιμνίου 
(Παράρτημα 34). Στην περίπτωση αυτή, οι δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις 
αναφέρθηκαν σε μαζική έρευνα από καταδρομείς στην περιοχή, δύο εβδομάδες μετά 
την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και η Ελληνική Κυβέρνηση παρατηρεί ότι 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η έρευνα για σκοπούς ασφάλειας δεν θα 
μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους. 

253. Η Ελληνική Κυβέρνηση πρόβαλε ως επιπρόσθετη απόδειξη της τιμωρητικής 
χρήσης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ένα αριθμό δημοσιογραφικών 
ανταποκρίσεων αναφορικά με τη μεγάλη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία, 
που επιβλήθηκε από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1956, τον οποίο 
αργότερα υπέβαλε στην Υποεπιτροπή κατά την ακροαματική διαδικασία (Νέα Έγγρ. 
Αρ. 2 - 8). Αναφέρθηκε εκτενώς σε δύο ανταποκρίσεις της «Dernieres Nouvelles α" 
Alsace», στις οποίες η απαγόρευση της κυκλοφορίας αναφερόταν ω ς συλλογική ποινή 
και στις οποίες δηλωνόταν π ω ς η επίσημη αιτιολογία για την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας ήταν η συστηματική έρευνα των σπιτιών, αλλά π ω ς αυτή η αιτιολογία 
ήταν απλώς «πρόσχημα». Αναφέρθηκε επίσης σε αποσπάσματα επιστολής της 12ης 

47 Το απόσπασμα στο Παράρτημα 36 δις, δεν αναφέρει ρητά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και δεν 
είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η φράση «σιωπηλά χωριά» αναφέρεται σε απαγόρευση της κυκλοφορίας. 
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Οκτωβρίου 1956 στους «Times of Cyprus» από Βρετανό δημοσιογράφο στην οποία 
αναφερόταν ότι: «κάθε κυβερνητικός αξιωματούχος θα σας έλεγε κατ' ιδίαν ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε τιμωρητικές προθέσεις». Ο δημοσιογράφος αυτός 
υποστήριξε ότι οι δολοφόνοι θα μπορούσαν να διαφύγουν πολύ πριν από την έναρξη 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ότι δεν εξυπηρετούσε οποιαδήποτε 
χρησιμότητα η διανομή φύλλων χαρτιού και φακέλων για την εξασφάλιση πληροφοριών 
κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Διαπίστωσε επίσης ότι δεν είχε 
οποιεσδήποτε αναφορές για αστυνομικές έρευνες ή ανακρίσεις. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η καθημερινή μεσημβρινή δίωρη διακοπή στην 
απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν από μόνη της ασυμβίβαστη προς την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας ως μέτρου ασφαλείας, εφόσον τα «καταζητούμενα» πρόσωπα 
μπορούσαν να μετακινηθούν σε σπίτι που είχε ήδη ερευνηθεί και να αποφύγουν με τον 
τρόπο αυτό τη σύλληψη. Αμφισβήτησε επίσης την ειλικρινή πρόθεση της διανομής 
φύλλων χαρτιού και φακέλων για πληροφορίες, επιχειρηματολογώντας ότι η ανώνυμη 
μαρτυρία θα ήταν έτσι κι αλλιώς χωρίς αξία ως βάση για δίωξη. Γενικά, ισχυρίστηκε ότι, 
υπό το φως αυτής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη Λευκωσία, ήταν αδύνατο να 
αμφισβητηθεί ο τιμωρητικός χαρακτήρας της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και της 
αναλήθειας του προσχήματος ότι επιβαλλόταν για λόγους «ασφάλειας». 

(2) Αγόρευση από το Νομικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου (16 Νοεμβρίου 1956, Εγγρ. Α 30.768, σσ. 91 -100). 

254. Ένας από τους Νομικούς Σύμβουλους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
ισχυρίστηκε ότι το ερώτημα κατά πόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε τύχει 
κατάχρησης από τις κυπριακές αρχές, αποτελούσε στην ουσία ερώτημα πραγματικών 
γεγονότων και ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για την Επιτροπή να καταλήξει σε αξιόπιστο 
συμπέρασμα, εκτός αν προέβαινε σε λεπτομερή εξέταση του κάθε περιστατικού 
χωριστά. Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι η Επιτροπή, καταλήγοντας σε συμπεράσματα 
επί πραγματικών γεγονότων για ερωτήματα αυτού του είδους, δεν θα μπορούσε να 
στηριχθεί σε «μια σειρά από σχόλια εφημερίδων». Δήλωσε π ω ς δεν αμφισβητεί ότι 
συνέβησαν πολλά από τα περιστατικά που αναφέρονται στο Μνημόνιο, αλλά 
επιφυλάσσει τη θέση του ως προς τα πραγματικά γεγονότα και συνθήκες εκάστου από 
αυτά τα περιστατικά. Ήταν έτοιμος να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις ατομικές 
υποθέσεις, αν του το ζητούσαν. Αλλά, κάλεσε την Επιτροπή να αποφανθεί ότι, χωρίς 
περαιτέρω λεπτομερή εξέταση των γεγονότων από ό,τι θα ήταν δυνατόν με βάση το 
Ελληνικό υλικό, θα ήταν αδύνατο να καταλήξει σε δίκαιο συμπέρασμα, κατά πόσο 
υπήρξε ή όχι κατάχρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε 
περίπτωση. 

Δεύτερο, το Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίστηκε ότι, αν είχε γίνει κατάχρηση της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα υπήρχαν εσωτερικά 
ένδικα μέσα. Ταυτόχρονα, φάνηκε να μην επιμένει ως προς το σημείο των 
«εσωτερικών ένδικων μέσων», εφόσον - όπως είπε ο Νομικός Σύμβουλος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Έγγρ. Α. 30.768) - θα ήταν υποχρεωμένο να 
προβάλει το εν λόγω σημείο, αλλά δεν το έπραξε, επειδή δέχεται ότι ως θέμα 
πρακτικής, το βάρος απόδειξης που θα είχε η Αιτήτρια, θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. 

255. Τρίτο, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι η χρονική 
σύμπτωση της είσπραξης συλλογικού προστίμου και της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας δεν συνιστά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, από μόνη της απόδειξη 
κατάχρησης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Υποστήριξε ότι ο χώρος που 
χρειάζεται απαγόρευση της κυκλοφορίας για τη διατήρηση της τάξης, είναι πιθανόν να 
είναι και ο ίδιος χώρος στον οποίο χρειάστηκε να επιβληθεί συλλογικό πρόστιμο για 
τρομοκρατικές ενέργειες. Παρομοίως, ο χώρος στον οποίο έχει επιβληθεί συλλογικό 

196 

πρόστιμο είναι πολύ συχνά και ο χώρος στον οποίο χρειάζεται απαγόρευση της 
κυκλοφορίας προς διευκόλυνση της έρευνας για τρομοκράτες και όπλα. Δηλώνει ότι 
μόνο μια εξέταση των πραγματικών γεγονότων έκαστης περίπτωσης, θα φανέρωνε 
κατά πόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε ορθά επιβληθεί για τη διατήρηση του 
νόμου και της τάξης ή για σκοπούς ασφαλείας και όχι αντικανονικά, ως ποινή 
επιπρόσθετη προς το πρόστιμο. 

256. Τέταρτο, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκε ότι η διανομή φακέλων 
για την εξασφάλιση πληροφοριών, συνιστούσε απλώς συγκάλυψη για την τιμωρητική 
επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Αναφορικά προς το ελληνικό επιχείρημα ότι 
οποιαδήποτε πληροφορία που θα εξασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό, θα ήταν άχρηστη 
προς το σκοπό προσαγωγής των παραβατών σε δίκη, εξαιτίας της ανωνυμίας, η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυρίζεται ότι ακόμη και η ανώνυμη πληροφορία 
είναι πολύτιμη ω ς βάση για περαιτέρω έρευνες που μπορούν να οδηγήσουν στην 
απόκτηση νομικού αποδεικτικού υλικού. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι οι πληροφορίες 
δίδονται ανώνυμα, δεν συνιστά ένδειξη ότι το αίτημα για πληροφορίες δεν είναι γνήσιο 
και δεν έγινε σοβαρά με σκοπό τη διατήρηση του νόμου και της τάξης. 

257. Πέμπτο, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε πως το γεγονός πως 
έχουν επιτραπεί διαλείμματα κάποιων ω ρ ώ ν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν 
συνιστά ένδειξη ότι δεν επιβλήθηκαν γενικά για λόγους ασφαλείας. Οι ανθρωπιστικοί 
παράγοντες δεν μπορούσαν να αγνοηθούν παντελώς και το γεγονός ότι επιτράπηκε 
στους κατοίκους να εξέλθουν για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλίσουν 
τρόφιμα και είδη προσωπικής ανάγκης, δεν καθιστά την απαγόρευση της κυκλοφορίας 
άνευ αξίας από απόψεως ασφάλειας. Στην πράξη, η περιοχή αποκόπτεται και παρόλο 
που ένας τρομοκράτης μπορεί να διαφύγει από σπίτι σε σπίτι κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος, δεν συνεπάγεται σε καμιά περίπτωση ότι διαφεύγει από τη περιοχή. 
Εξάλλου, η απαγόρευση της κυκλοφορίας με διαλείμματα μπορεί, παραταύτα να 
αποτρέψει νέα τρομοκρατική επίθεση, καθιστώντας πιο δύσκολη τη διαφυγή του. 

258. Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ασχολήθηκε με μερικά από 
τα επί μέρους παραδείγματα που αναφέρονται από την Ελληνική Κυβέρνηση ως 
καταχρήσεις απαγορεύσεων της κυκλοφορίας, ώστε να επισημάνει αναφορικά με 
έκαστο πόσο επικίνδυνο θα ήταν, χωρίς εξέταση των πραγματικών γεγονότων, να 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε οποιαδήποτε κατάχρηση. Ξεκινώντας με την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Λευκόνοικο (Ελληνικό Μνημόνιο, Παράρτημα 15), 
ισχυρίστηκε ότι το χωριό είχε άσχημο ιστορικό τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, με 
τελευταία την πυρπόληση του ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της ημέρας από ομάδα 
κατοίκων του χωριού, οι οποίοι περιφέρονταν στους δρόμους με δοχεία από πετρέλαιο. 
Στη δημόσια ακρόαση, δεν προσήλθε οποιοσδήποτε με πληροφορίες και φάνηκε στην 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι αυτή υπήρξε μια περίπτωση κατά την οποία 
ολόκληρη η κοινότητα πιθανώς να εμπλεκόταν σε εγκληματική ενέργεια. Το συλλογικό 
πρόστιμο χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα για την ανοικοδόμηση του 
ταχυδρομείου. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι η περίπτωση του 
Λευκονοίκου ήταν μια περίπτωση κατά την οποία, όχι μόνο ενδείκνυται, αλλά πρέπει 
να επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας, αν πρόκειται να αποκατασταθεί ο νόμος 
και η τάξη και να παρεμποδιστούν περαιτέρω επεισόδια. Έτσι κι αλλιώς, θα χρειαζόταν 
μια ορθή διερεύνηση των συνθηκών, προτού οποιοδήποτε δικαστήριο καταλήξει με 
ασφάλεια σε συμπέρασμα αναφορικά με το πραγματικό γεγονός, κατά πόσο υπήρξε ή 
όχι κατάχρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 

259. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας υπήρξε 
απάνθρωπη, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι ένας μεγάλος 
αριθμός προληπτικών μέτρων είχε ληφθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ήταν 
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«απάνθρωπη». Στις γυναίκες επιτρεπόταν καθημερινά η έξοδος σε δύο περιπτώσεις 
για δύο ώρες, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα, να πάρουν 
νερό, κ.λ.π., ενώ άδειες εξαίρεσης από την απαγόρευση της κυκλοφορίας δόθηκαν σε 
κρεοπώλες, αρτοποιούς, παντοπώλες, φαρμακοποιούς και γιατρούς. Επίσης, δόθηκαν 
άδειες εξαίρεσης από την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε βοσκούς, ώστε να 
μπορέσουν να βοσκήσουν τα κοπάδια τους μεταξύ της ανατολής και της δύσης του 
ήλιου. 

260. Αναφερόμενη στη συνέχεια στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λάπηθο 
(Ελληνικό Μνημόνιο, Παράρτημα 19), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
υποστήριξε ότι υπήρξαν επανειλημμένες ταραχές και βανδαλισμοί στο χωριό αυτό από 
νεαρά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της πυρπόλησης της σχολής θηλέων. 
Ακολούθως, στις 14 Μαρτίου, ρίφθηκαν δύο βόμβες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας 
εντός του χωριού και επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας το ίδιο απόγευμα μέχρι 
τις 6 π.μ. το επόμενο πρωί. Επιβλήθηκε ξανά στις 6 μ.μ. της 15ης, τερματίστηκε στις 6 
π.μ. της 16ης και οι αρχές, ελπίζοντας ότι υπήρχε ηρεμία και ότι αποκαταστάθηκε η 
τάξη, δεν ανανέωσαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας για τη νύχτα της 16ης προς 17η 
Μαρτίου και τη νύχτα της 17ης προς 18η Μαρτίου. Το μόνο αποτέλεσμα ήταν ότι, κατά 
τη δεύτερη νύχτα χωρίς απαγόρευση της κυκλοφορίας, ρίφθηκαν βόμβες σε οχήματα, 
σκοτώνοντας ένα στρατιώτη και τραυματίζοντας ακόμα δύο. Για το λόγο αυτό, η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε ξανά. Αυτά τα γεγονότα, υποστήριξε η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, έδειξαν ότι στην περίπτωση της Λαπήθου, η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας λειτούργησε προς το σκοπό της διατήρησης του νόμου 
και της τάξης και καθαρά για λόγους ασφαλείας. 

261. Αναφερόμενη στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Καλοψίδα (Ελληνικό 
Μνημόνιο, Παράρτημα 21), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι 
«μετά από σημαντική τρομοκρατική δραστηριότητα» δολοφονήθηκε Βρετανός λοχίας 
από ενέδρα μέσα στο χωριό. Επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 13 
Απριλίου, από τις 5 π.μ .μέχρι τις 10 μ.μ., επειδή ήταν ανάγκη να διεξαχθεί έρευνα για 
τρομοκράτες και οπλισμό, και οι δυνάμεις ασφαλείας ερεύνησαν πράγματι το χωριό 
από σπίτι σε σπίτι και βρήκαν ποσότητα από ηλεκτρικές μπαταρίες του είδους που 
χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες για την πυροδότηση βομβών. Είναι παραδεκτό ότι η 
ευκαιρία που παρασχέθηκε από την απαγόρευση της κυκλοφορίας χρησιμοποιήθηκε 
για την είσπραξη του συλλογικού προστίμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει, υποστήριξε η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι υπήρξε κατάχρηση της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν απαραίτητη, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναγκαία έρευνα για σκοπούς ασφαλείας. 

262. Το τελευταίο παράδειγμα με το οποίο ασχολήθηκε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου ήταν η απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Πάνω Κυβίδες (Ελληνικό 
Μνημόνιο, Παράρτημα 35 δις), αναφορικά με το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση 
υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε να είχε επιβληθεί για σκοπούς ασφαλείας, επειδή η 
έρευνα που αναφέρθηκε στη ανταπόκριση της εφημερίδας διεξήχθη δύο εβδομάδες 
μετά τον τερματισμό της απαγόρευσης της κυκλοφορίας48. Η απάντηση που δόθηκε 

Σημ. Η Ελληνική Κυβέρνηση, σε κανένα χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 
διαδικασίας, δεν αναφέρθηκε στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Πάνω Κυβίδες, ένα χωριό όχι πολύ 
μακριά από τη Λεμεσό, η οποία επιβλήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1955. Από την άλλη, ανέφερε ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε δύο εβδομάδες προηγουμένως, στις 15 Σεπτεμβρίου 1955 
(Παράρτημα Αρ. 34) σε τέσσερα χωρία της περιοχής Αμμονώστου (Λιοπέτρι, Ξυλοφάγου και Σωτήρα, 
καθώς επίσης και σε ένα ακόμα χωριό το οποίο δεν κατονομάζεται). Ήταν στις 15 Σεπτεμβρίου 1955, 
όταν έγινε έρευνα από καταδρομείς και αστυνομικούς (βλ. παρ. 252 πιο πάνω). Η απαγόρευση αυτή της 
κυκλοφορίας αναφέρεται επίσης στην παρ. 244 (στ). 
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από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ότι υπήρχαν στη πραγματικότητα 
δύο έρευνες, ή μία εκ των οποίων ήταν ταυτόχρονη με την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, ενώ η άλλη ήταν εκείνη που αναφέρθηκε στην εφημερίδα, η οποία 
διεξήχθη μετά από δυο εβδομάδες. Ανέφερε ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας 
είχε υποστεί σφοδρό λιθοβολισμό μέσα στο χωριό και έπειτα, κάποιοι κάτοικοι 
αρνήθηκαν να πληρώσουν τους φόρους τους στον τοπικό φοροεισπράκτορα. Στις 18 
Οκτωβρίου, ένα όχημα της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF), υπέστη επίθεση και 
πυρπολήθηκε μέσα στο χωριό και την επόμενη μέρα επιβλήθηκε απαγόρευση της 
κυκλοφορίας για 36 ώρες κατά τη διάρκεια της οποίας, διεξήχθη έρευνα από σπίτι σε 
σπίτι. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε ότι, αν και που δεν βρέθηκε 
οτιδήποτε στο χωριό, η έρευνα ήταν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένα ενδεδειγμένο 
μέτρο ασφαλείας και η απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν εύλογα αναγκαία για τη 
διεξαγωγή της έρευνας. 

263. Στην κατάληξη της απάντησης της, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
επανέλαβε τον ισχυρισμό της ότι, δεν θα ήταν ασφαλές να καταλήξει η Επιτροπή σε 
οποιοδήποτε συμπέρασμα επί του θέματος της κατάχρησης της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, χωρίς λεπτομερή εξέταση όλων των συνθηκών κάθε υπόθεσης. 
Προσφέρθηκε να υπεισέλθει σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις αναφέρονταν στο 
Μνημόνιο, τις οποίες θα επιθυμούσε η Υποεπιτροπή, αλλά υποστήριξε ότι δεν είχε 
φέρει μαζί της, τις αναγκαίες πληροφορίες για χειρισμό του νέου υλικού που 
παρουσιάστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά την ακροαματική διαδικασία (τα νέα 
έγγραφα που σχετίζονται ιδιαίτερα με τη μεγάλη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη 
Λευκωσία). Ταυτόχρονα, ζήτησε από την Υποεπιτροπή να μη λάβει σοβαρά υπόψη 
αυτό το νέο υλικό, ακόμη και την ανταπόκριση του «Reuters», εφόσον πίστευε ότι οι 
εκδοχές που δίδονταν στις ανταποκρίσεις του τύπου αποτελούσαν μία αρκετά 
ανακριβή παρουσίαση αυτών που είχαν συμβεί. 

(3) Απάντηση του Νομικού Σύμβουλου της Ελληνικής Κυβέρνησης (16 
Νοεμβρίου, 1958, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 110 -113) 

264. Στην απάντηση του, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
αναγνώρισε ότι η Επιτροπή δεν ενδιαφερόταν για μεμονωμένα περιστατικά 
κατάχρησης με την ευκαιρία έρευνας ή σύλληψης, αλλά επέμεινε ότι τα πολυάριθμα 
περιστατικά κατάχρησης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, για τα οποία υπήρχε 
ισχυρισμός στο Μνημόνιο, αφορούσαν την Επιτροπή ως απόδειξη μίας γενικής 
πρακτικής που βρισκόταν σε αντίθεση προς τη Σύμβαση. Ισχυρίστηκε ότι, παρά το 
γεγονός ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητο για την Υποεπιτροπή να εξακριβώσει την 
αλήθεια αναφορικά με όλα τα αμφισβητούμενα γεγονότα, ήταν εύλογο να ληφθεί και 
επαληθευθεί ένα δείγμα, αν οι πληροφορίες που έδωσαν τα μέρη φαίνονταν 
ανεπαρκείς. Ενώ κατανοούσε την αδυναμία της Βρετανικής Κυβέρνησης να χειριστεί 
αμέσως όλα τα γεγονότα της μεγάλης απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη Λευκωσία, 
εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να χειριστεί αμέσως το μόνο 
σχετικό σημείο, δηλαδή τη σχέση μεταξύ της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και των 
μέτρων ασφαλείας. 

265. Σε ό,τι αφορά τις άλλες περιπτώσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η Ελληνική 
Κυβέρνηση υποστήριξε ότι το ερώτημα ήταν κατά πόσο οι απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας είχαν ή δεν είχαν επιβληθεί ως τιμωρητικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τις 
περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ταυτόχρονα απαγόρευση της κυκλοφορίας και 
είσπραξη συλλογικού προστίμου, έθεσε δύο σημεία. Πρώτον, υποστήριξε ότι ένα 
κριτήριο για να εξακριβωθεί αν υπήρξε ή όχι κατάχρηση της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, ήταν κατά πόσο διεξάγονταν έρευνες σε όλα τα σπίτια εντός της 
περιοχής που βρισκόταν σε καθεστώς απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Στην 

199 



περίπτωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην Καλοψίδα, έτεινε να δεχθεί τη 
θέση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι διεξήχθη έρευνα. Αλλά στις 
περιπτώσεις των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας στο Λευκόνοικο και στη Λάπηθο, 
υποστήριξε ότι υπήρξε κατάχρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Ερμήνευσε την 
παρατήρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είχε εκμεταλλευθεί την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας για να συλλέξει το πρόστιμο, ως να σήμαινε ότι δεν είχαν διεξαχθεί 
έρευνες σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι θα ήταν παράλογο να επιβληθεί πρώτα 
συλλογικό πρόστιμο και να γίνει έρευνα αργότερα. Δεύτερο, υποστήριξε ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις, υπήρξε πλήρης σύμπτωση μεταξύ της είσπραξης του προστίμου και της 
διάρκειας της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ότι στις περιπτώσεις αυτές, ήταν 
ξεκάθαρο π ω ς η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε χρησιμοποιηθεί ως μέτρο 
περιορισμού, που ήταν αναγκαίο για το συλλογικό πρόστιμο. 

266. Η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλέσθηκε τότε εκ νέου την «επίσημη ανακοίνωση», 
που αναφέρεται στο Παράρτημα 36 δις, ότι είχε είχε επιβληθεί απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στην Καλογραία, ώστε να εξαναγκαστεί ο πληθυσμός να αφαιρέσει 
αντιβρετανικά συνθήματα από τοίχους, κτίρια, κ.λ.π. και ότι αυτό υπήρξε το πρώτο 
παράδειγμα απαγόρευσης της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε για το λόγο αυτό μετά τη 
θέσπιση του νέου νόμου περί αντιβρετανικών συνθημάτων. Ανέφερε ότι, εφόσον η 
Βρετανική Κυβέρνηση άφηνε αναπάντητο τον ισχυρισμό της Ελληνικής Κυβέρνησης ως 
προς αυτή την απαγόρευση της κυκλοφορίας, η Υποεπιτροπή θα ήταν δικαιολογημένη 
αν τον θεωρούσε ως βάσιμο. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση κατέληξε με τη παρατήρηση ότι δεν δόθηκε οποιαδήποτε 
απάντηση στις παρατηρήσεις της, αναφορικά με την ετυμολογία της «απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας» και αναφορικά με την προηγούμενη χρήση της στη βρετανική νομοθεσία, 
με το νόημα της απαγόρευσης της κίνησης κατά τη νύχτα. Υποστήριξε ότι υπήρξε μια 
πλήρης κατάχρηση της έννοιας της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν, υπό τον τίτλο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, αποτελέσματα ίδια 
με εκείνα που επιτυγχάνονται με τη συλλογική ποινή. Τόνισε ότι το Διάταγμα περί 
Συλλογικών Ποινών προέβλεπε για εξουσία να διαταχθεί όπως κλείσουν όλα ή κάποιου 
είδους καταστήματα μέχρι την ανάκληση του διατάγματος ή όπως ανοίγουν μόνο κατά 
τους χρόνους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο διάταγμα, και 
ότι το ίδιο εφαρμοζόταν και αναφορικά με τις κατοικίες. Επιχειρηματολόγησε ότι δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε ουσιαστική διαφορά μεταξύ μερικών περιπτώσεων δήθεν 
αποκαλούμενων ως απαγόρευση της κυκλοφορίας, όπως αναφέρονταν στον τύπο και 
των διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Συλλογικών Ποινών 
(Αρ. 732). 

4. Ανταπάντηση του Νομικού Σύμβουλου της Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου (16 Νοεμβρίου 1956, Εγγρ. Α 30.768, σσ. 121 -123). 

267. Στην Ανταπάντηση του, ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου επανέλαβε ότι σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα, 
η Κυβέρνηση θέτει απλώς τον εαυτό της στη διάθεση της Υποεπιτροπής. Πίστευε ότι 
αυτή ήταν η ορθή στάση καθώς, όχι μόνο το Μνημόνιο αλλά και το Διάταγμα της 
Επιτροπής περιόριζαν την Ελληνική Προσφυγή σε νομοθετικά μέτρα και στα 
υφιστάμενα πρακτικά και διοικητικά μέτρα. Περαιτέρω, ισχυρίστηκε ότι ακόμα και αν 
κάθε περιστατικό ισχυριζόμενης κατάχρησης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
γινόταν αποδεκτό όπως παρουσιάζεται, η Ελληνική Κυβέρνηση θα απείχε και πάλι 
πολύ από το να αποδείξει την ύπαρξη μιας γενικής διοικητικής πρακτικής για 
κατάχρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα της 
Ελληνικής Κυβέρνησης να επικαλείται μεμονωμένα περιστατικά, όταν ισχυρίζεται ότι 
υπάρχει μια γενική εσφαλμένη πρακτική. Υποστήριξε όμως ότι (α) η διαδικασία αυτή 
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άφηνε αναπάντητο το ερώτημα, κατά πόσο τα μεμονωμένα περιστατικά ήταν 
πραγματικά περιστατικά της ισχυριζόμενης γενικής εσφαλμένης πρακτικής, (β) θα ήταν 
δύσκολο για την Υποεπιτροπή να διερευνήσει τώρα το ζήτημα αυτό, (γ) η Υποεπιτροπή 
θα ήταν πρόθυμη να αποφασίσει επί του ζητήματος, βασιζόμενη απλώς σε 
αποσπάσματα εφημερίδων και στις τοποθετήσεις και απαντητικές θέσεις των Νομικών 
Συμβούλων των Μέρων. 

268. Αναφερόμενος στην περίπτωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην 
Καλογραία (Παράρτημα 36 δις), επί της οποίας η Ελληνική Κυβέρνηση είχε προκαλέσει 
τη Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να απαντήσει, η τελευταία υποστήριξε ότι θα 
ήταν ανακρίβεια να λεχθεί π ω ς η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε επιβληθεί, ώστε να 
καταστεί υποχρεωτική η αφαίρεση αντιβρετανικών συνθημάτων. Από δικές της 
πληροφορίες προκύπτει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε επιβληθεί για τη 
διατήρηση της τάξης, ενόσω οι Δυνάμεις Ασφαλείας αφαιρούσαν τα συνθήματα. Η 
αφαίρεση συνθημάτων ήταν ακριβώς η περίπτωση κατά την οποία η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας μπορεί να αποδεικνύεται χρήσιμη για τη διατήρηση της τάξης. Συνεπώς, 
οι δύο Κυβερνήσεις βρίσκονταν σε διαφωνία ως προς τα γεγονότα αυτής της 
περίπτωσης και φαίνεται δύσκολο για την Υποεπιτροπή να επιλύσει τη διένεξη στη 
βάση του υλικού που της υποβλήθηκε. 

269. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ασχολήθηκε στη συνέχεια με την άλλη 
συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία είχε προκληθεί να δηλώσει κατά πόσο είχε 
διεξαχθεί έρευνα από σπίτι σε σπίτι, δηλαδή τη Λάπηθο. Δήλωσε ότι πράγματι δεν είχε 
διεξαχθεί έρευνα. Αλλά ισχυρίστηκε ότι η ανάγκη για ερευνά από σπίτι σε σπίτι, δεν 
ήταν σε καμιά περίπτωση ο μονός σκοπός αναφορικά με την «ασφάλεια» ή τη 
«δημόσια τάξη», για τον οποίο επιβαλλόταν απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι λόγοι για 
τους οποίους επιβαλλόταν απαγόρευση της κυκλοφορίας εκτίθενται στο Απαντητικό 
Μνημόνιο (παρ. 72): προς υποβοήθηση της σύλληψης παραβατών, για τον περιορισμό 
της τροχαίας και άλλης κίνησης, για να υποβοηθηθούν οι δυνάμεις ασφαλείας, για να 
παρεμποδιστούν ταραχές, για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης καθώς και 
για της διασφάλιση της προστασίας του κοινού. Υποστήριξε ότι η Λάπηθος ήταν μια 
περίπτωση κατά την οποία ήταν σαφώς δικαιολογημένη η επιβολή απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας για την αποκατάσταση και διατήρηση της τάξης. 

270. Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συζήτησε την Ελληνική θέση 
ότι η μεγαλύτερη σημασία θα έπρεπε να δοθεί στις περιπτώσεις στις οποίες συνέπιπτε 
απόλυτα ο χρόνος της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και της είσπραξης συλλογικού 
προστίμου. Ανέφερε ότι, ακόμα και αν προέβαινε κανείς σε λεπτομερή ανάλυση της 
κάθε περίπτωσης, ώστε να εξακριβώσει πόση πραγματικά χρονική σύμπτωση υπήρχε, 
και πάλι το αποτέλεσμα θα ήταν αρκετά ασαφές. Ισχυρίστηκε ότι η περίοδος κατά την 
οποία εισπραττόταν συλλογικό πρόστιμο ήταν η ίδια ακριβώς χρονική περίοδος κατά 
την οποία ήταν πιθανό να συμβούν επεισόδια παράβασης της δημόσιας τάξης και 
πιθανόν να χρειαζόταν απαγόρευση της κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, η σύμπτωση της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας με την είσπραξη προστίμου παρείχε μια ένδειξη ως 
προς το ερώτημα κατά πόσο υπήρχε ή όχι κατάχρηση της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. 

271. Τέλος, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησε ότι δεν είχε ασχοληθεί με 
το ελληνικό επιχείρημα αναφορικά με την ετυμολογία της λέξης «απαγόρευση της 
κυκλοφορίας», επειδή θεωρούσε το επιχείρημα ως μη σχετικό για το έργο της 
Υποεπιτροπής. Δεν αμφισβήτησε ότι «απαγόρευση της κυκλοφορίας» σήμαινε κάτι το 
διαφορετικό κατά το Μεσαίωνα, αλλά υποστήριξε ότι η πραγματικότητα στο υπό 
εξέταση θέμα που βρισκόταν ενώπιον της Υποεπιτροπής, ήταν η έννοια της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην Κυπριακή νομοθεσία, η οποία στηριζόταν στο 
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κείμενο των ιδίων των νόμων. Υποστήριξε ότι στη σύγχρονη Αγγλική γλωσσική χρήση 
δεν υπήρχε καταλληλότερη λέξη από την απαγόρευση της κυκλοφορίας, για να 
περιγραφεί μια διαταγή που απαιτούσε από τα άτομα να παραμείνουν μέσα στα σπίτια 
τους. 

5. Συμπεράσματα των Μερών (16 και 17 Νοεμβρίου 1956, σσ. 139 και 143 του 
Εγγρ. Α 30.768 και σ. 2 του Παραρτήματος του ιδίου Εγγράφου) 

272. Στο τέλος της συνεδρίας της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση 
υπέβαλε τα γενικά της συμπεράσματα. Αναφορικά με την Απαγόρευση της 
Κυκλοφορίας, ζήτησε από την Επιτροπή: 

....«5. να κηρύξει ως αντίθετη προς τις εν λόγω διατάξεις (Άρθρα 3, 5 και 7 της 
Σύμβασης), την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας και την καταστροφή κτιρίων ή 
φυτειών, μέτρα τα οποία παρόλο που λήφθηκαν μετά από εξουσιοδότηση που 
παραχωρήθηκε από άλλους κανονισμούς, είναι στην ουσία μορφές συλλογικής ποινής, 
μέτρα πίεσης κ.λ.π » 

Από τη δική της πλευρά, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ακροαματική 
διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956, ζήτησε από την Επιτροπή: 

...«3. να αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε από της δηλώσεις που ζητήθηκαν στις 
παραγράφους 3, 4, 5 και 6 των παρόντων συμπερασμάτων.» 

6. Ερωτήματα που τέθηκαν από την Υποεπιτροπή στους Αντιπρόσωπους των 
Μ ε ρ ώ ν 

273. Στο τέλος της συνόδου, το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου (Έγγρ. Α 30.768 σ. 
180), η Υποεπιτροπή, μεταξύ άλλων, απεύθυνε το ακόλουθο ερώτημα προς την 
Ελληνική Κυβέρνηση: 

«II Απαγόρευση της Κυκλοφορίας. Ποια αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν προς 
υποστήριξη του ισχυρισμού ότι εφαρμόζεται απαγόρευση της κυκλοφορίας, ως γενική 
πρακτική ή σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη 
προστίμων ή για να τιμωρήσει τον κυπριακό πληθυσμό;». 

274. Η Ελληνική Κυβέρνηση απάντησε (18 Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 183 -
184) ότι αδυνατούσε να προσθέσει στο υλικό που ήδη παρουσίασε στα Παραρτήματα 
του Μνημονίου της και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Επανέλαβε ότι 
τα αποσπάσματα των εφημερίδων συνιστούσαν τουλάχιστον προκαταρτική μαρτυρία 
ως προς την αλήθεια των γεγονότων σχετικά με τα περιστατικά που μνημονεύονται. Αν 
η Υποεπιτροπή δεν θεωρούσε ότι τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν παρείχαν 
επαρκείς αποδείξεις, θα επαφιόταν στην Υποεπιτροπή να «εξασφαλίσει περαιτέρω 
μαρτυρία με επιτόπια έρευνα». 

275. Η Υποεπιτροπή έθεσε επίσης το ακόλουθο ερώτημα στην Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου (17 Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, σ. 181): 

«III Απαγόρευση της Κυκλοφορίας. Ποια είναι τα εσωτερικά ένδικα μέσα, τα οποία είναι 
διαθέσιμα σε πρόσωπα, έτσι ώστε να παραπονούνται εναντίον της ενδεχόμενης 
κατάχρησης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, στα οποία αναφέρθηκε ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου; » 
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276. Η απάντηση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δόθηκε γραπτώς και 
βρίσκεται στο Εγγρ. Α 31.551. Για να μπορέσει η Επιτροπή να εκτιμήσει το ζήτημα των 
εσωτερικών ένδικων μέσων, θα ήταν χρήσιμο να παρατεθεί ολόκληρη η βρετανική 
απάντηση: 

«1. Αν γινόταν πράγματι κατάχρηση του Νόμου περί Απαγορεύσεως της 
Κυκλοφορίας με τον τρόπο που ισχυρίζεται η Ελληνική Κυβέρνηση, ένα πρόσωπο 
στο οποίο θα είχε προκληθεί ζημία από την κατάχρηση αυτή, θα είχε στη διάθεση 
του εσωτερικά ένδικα μέσα σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. 

2. Το Μέρος 33 (1) του Περί Δικαστηρίων Νόμου του 1953 (Αρ. 40 του 1953) 
προβλέπει τα ακολούθα: 

'Κάθε Δικαστήριο, κατά την άσκηση της πολιτικής ή ποινικής δικαιοδοσίας του θα 
εφαρμόζει: 

(α) τους Νόμους της Αποικίας, 

(β) τους Οθωμανικούς Νόμους που παρατίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα 
στην έκταση που αναφέρεται σε αυτό, 

(γ) το κοινοδίκαιο και το δίκαιο της επιεικείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
που έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει άλλη ρύθμιση με οποιοδήποτε νόμο της 
Αποικίας, 

(δ) τους Νόμους του Αυτοκρατορικού Κοινοβουλίου και τα Διατάγματα εν 
Συμβουλίω της Αυτής Μεγαλειότητας, που ισχύουν είτε στις Αποικίες γενικά, 
είτε στην Αποικία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτά μπορούν νόμιμα να 
τροποποιηθούν ή να γίνει άλλη ρύθμιση με οποιοδήποτε νόμο της Αποικίας'. 

Το αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι ότι, εκτός όταν υπάρχει ρητή διάταξη 
τοπικού νομού, τα εσωτερικά ένδικα μέσα που θα ήταν διαθέσιμα σε πρόσωπο 
στο οποίο προκλήθηκε ζημία από φερόμενη κατάχρηση του περί 
Απαγορεύσεων της Κυκλοφορίας Νόμου, θα ήταν εκείνα που θα ήταν διαθέσιμα 
στο πρόσωπο αυτό σε παρόμοιες περιπτώσεις στην Αγγλία. 

3. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που υπόκεινται σε αγωγή, το άρθρο 4 του περί 
Αστικών Αδικημάτων Νόμου (Κεφ. 9) προβλέπει, στο βαθμό που είναι σχετικά, τα 
ακόλουθα: 

'(1) Ουδεμία αγωγή αναφορικά με αστικό αδίκημα θα εγείρεται κατά της Αυτής 
Μεγαλειότητας. 

(2) Υπηρέτης του Στέμματος θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε αστικό 
αδίκημα διαπράξει. 

Νοείται ότι θα υπόκειται σε αγωγή για τούτο υπό την προσωπική του ιδιότητα 

Νοείται επίσης ότι, τηρουμένων των διατάξεων των υπό - εδαφίων (3) και (4) 
του παρόντος, θα αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε αγωγή κατά 
οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, ότι η πράξη για την οποία υπάρχει 
παράπονο ήταν μέσα στα πλαίσια των νομίμων του δραστηριοτήτων. 

Ουδείς λειτουργός του Στέμματος θα ευθύνεται για οποιοδήποτε αστικό αδίκημα 
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που διέπραξε άλλος λειτουργός του Στέμματος, εκτός αν έχει εξουσιοδοτήσει 
ρητά ή επικυρώσει τέτοιο αστικό αδίκημα'. 

και το άρθρο 64 (1) του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1953, προβλέπει τα 
ακόλουθα: 

'(1) Ουδεμία απαίτηση οποιουδήποτε είδους, είτε διά αρχικής απαίτησης, 
ανταπαίτησης, συμψηφισμού ή άλλως, θα γίνεται αποδεκτή κατά της 
Κυβέρνησης από οποιοδήποτε Δικαστήριο, εκτός αν αποτελεί απαίτηση της 
ίδιας φύσης όπως οι προνομιακές απαιτήσεις κατά του Στέμματος στην Αγγλία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 23 και 24 Βικτ., Κεφ. 34, με τίτλο περί 
Απαιτήσεως Δικαιωμάτων Νόμος του 1860'. 

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων φαίνεται να είναι (σε ό,τι 
αφορά την ουσία του παρόντος ερωτήματος), όταν ένας υπηρέτης του 
Στέμματος προβαίνει σε παράνομη πράξη, δεν θα χωρεί αγωγή κατά του ιδίου 
του Στέμματος ή της Κυβέρνησης ή του Κυβερνητικού Τμήματος, αλλά αγωγή 
θα χωρεί κατά του λειτουργού που εκτέλεσε την πράξη και κατά οποιουδήποτε 
άλλου λειτουργού που ρητά την εξουσιοδότησε ή την επικύρωσε. Πρέπει να 
προστεθεί ότι αν εγείρεται απαίτηση κατά ενός συγκεκριμένου λειτουργού για 
πράξη που διέπραξε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, τότε σύμφωνα 
με την πρακτική, η Κυβέρνηση θα τον υποστηρίξει στη δικαστική διαδικασία, 
ώστε οποιαδήποτε χρηματική απόφαση εναντίον του να έχει αποτέλεσμα. 

4. Σύμφωνα με το Αγγλικό Κοινοδίκαιο (και επομένως σύμφωνα με το δίκαιο της 
Κύπρου), όταν έχουν παραχωρηθεί σε λειτουργό εξουσίες από το νόμο για κάποιο 
συγκεκριμένο σκοπό και στην πραγματικότητα τις χρησιμοποιεί για κάποιο άλλο 
σκοπό, τότε ενεργεί χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Έτσι, στην περίπτωση Berney 
κατά Γενικού Εισαγγελέα (1947) 176 LT 377, 381, 382, 63 TLR 173, 176, ο 
Goddard C.J. είπε: 

«Ίσως, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση επί αυτού, αν η 
αρμόδια αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα κυβερνητικό τμήμα, 
χρησιμοποιεί τις εξουσίες που της παραχωρούνται από διάταγμα που εκδόθηκε 
σύμφωνα με Κανονισμό Άμυνας, για κάποιο σκοπό εντελώς άσχετο προς τον 
Κανονισμό ή το διάταγμα, τότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την πράξη της 
σύμφωνα με το Κανονισμό η σύμφωνα με το διάταγμα, καθώς η απάντηση θα 
ήταν ότι δεν ενεργούσε δυνάμει αυτού». 

Και παρόλο που η ρήση αυτή εκφράζεται με προσωρινούς όρους, ως μη 
απαραίτητη για να αποφασισθεί η υπόθεση, υποβάλλεται ευσεβάστως ότι δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι εκφράζει ορθά το νόμο. Εφαρμόζοντας την στις 
συνθήκες που προβλέπονται στο ερώτημα της Υποεπιτροπής, οι λειτουργοί 
που είχαν καταχραστεί τις εξουσίες τους, θα ενεργούσαν χωρίς νόμιμη 
εξουσιοδότηση. Σύμφωνα με το Αγγλικό Κοινοδίκαιο, και επομένως σύμφωνα 
με τους νόμους της Κύπρου, η συμπεριφορά τους μπορεί τότε να συνιστά όλα ή 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αστικά αδικήματα: 

(ι) Παράνομη κράτηση: Στην Κύπρο, με το θέμα αυτό ασχολείται το άρθρο 
25 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου (Κεφ. 9), το οποίο όμως δεν φαίνεται 
να κάνει οτιδήποτε περισσότερο από το να επαναλαμβάνει τη θέση του 
Κοινοδικαίου. 
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(ιι) Αν ασκείται εσκεμμένα άμεση βία στο πρόσωπο του ενάγοντα, σωματική 
βλάβη. 

(ιιι) Αν απειλείται χρήση βίας στο πρόσωπο του παράπονου μενού, επίθεση. 

5. Αν γινόταν αποδεκτό ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 
αδικήματα, τα Δικαστήρια θα μπορούσαν να παραχωρήσουν οποιεσδήποτε ή όλες 
από τις πιο κάτω θεραπείες: 

(ι) επιδίκαση αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένων των τιμωρητικών 
αποζημιώσεων στην κατάλληλη περίπτωση), 

(ιι) απαγορευτικό διάταγμα που να περιορίζει τη συνέχιση ή επανάληψη του 
αδικήματος, 

(ιιι) δήλωση ότι η πράξη για την οποία υποβλήθηκε παράπονο ήταν 
παράνομη. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, δυνάμει του άρθρου 45 του περί Δικαστηρίων Νόμου, 
έκαστο Δικαστήριο, κατά την άσκηση της πολιτικής του δικαιοδοσίας, έχει εξουσία 
να προβαίνει σε δεσμευτικές δηλώσεις δικαιωμάτων, κατά πόσο υπάρχει ή μπορεί 
να απαιτηθεί ή όχι οποιαδήποτε επικουρική θεραπεία. Δυνάμει του άρθρου 46. του 
περί Δικαστηρίων Νόμου, έκαστο Δικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλει υπακοή 
προς οποιοδήποτε διάταγμα που εκδίδει, διατάσσοντας τη διενέργεια οποιαδήποτε 
πράξης ή απαγορεύοντας τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δυνάμει του 
άρθρου 47 του ιδίου Νόμου, το Δικαστήριο έχει πλήρη εξουσία να επιδικάζει έξοδα 
σε όλες τις πολιτικές διαδικασίες, όπως νομίζει ορθό. 

6. Δεν χρειάζεται να λεχθεί ότι παρόλο που μια αναγνωριστική απόφαση ή 
απαγορευτικό διάταγμα (ή οποιαδήποτε επιδίκαση εξόδων) θα ήταν θεωρητικά 
δεσμευτική μόνο εναντίον του κάθε συγκεκριμένου εναγομένου, στην πράξη και 
μέχρι του σημείου που το διάταγμα δεν εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε 
συγκεκριμένης περίπτωσης, γενικά θα τύγχανε αναγνώρισης από την Κυβέρνηση. 

7. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση των θεραπειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 βρίσκονται σαφώς εντός της δικαιοδοσίας του 
Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου, αλλά το ερώτημα κατά πόσο, παρά την 
ύπαρξη του άρθρου 20 (δ) του περί Δικαστηρίων Νόμου, το Επαρχιακό Δικαστήριο 
μπορεί επίσης να ασκήσει μια τέτοιου είδους δικαιοδοσία σε οποιαδήποτε υπόθεση 
στην οποία τίθενται υπό αμφισβήτηση οι διαδικασίες υπουργικής αρχής, είναι επί 
του παρόντος υπό εκδίκαση. 

277. Σε χωριστό σημείωμα που απεύθυνε προς την Υποεπιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 
1956 (Εγγρ. Α 31.302), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσθεσε μερικά 
σχόλια στον κατάλογο των περιστατικών που μνημόνευσε η Ελληνική Κυβέρνηση στις 
18 Νοεμβρίου 1956 (Εγγρ, Α 30.768, σσ. 183 - 184), ώστε να αποδείξει ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται μόνο ως γενική πρακτική ή σε μεγάλο 
αριθμό υποθέσεων προς το σκοπό είσπραξης προστίμων ή της τιμωρίας του 
κυπριακού πληθυσμού. Τα σχόλια τής Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
επαναλαμβάνονται στο σύνολο τους πιο κάτω: 

«1. Το Παράρτημα 35 δις του Ελληνικού Μνημονίου αποτελεί αναφορά για μια 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, όχι στην πόλη της Λεμεσού όπως θα μπορούσε να 
συμπεράνει κανείς από όσα είπε ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

205 



αλλά στο χωριό των Πάνω Κυβίδων το οποίο βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού. Στο 
Παράρτημα «Α» των παρόντων σχολίων, εκτίθενται αντίγραφα των δύο διαταγμάτων 
που εκδόθηκαν από τον Διοικητή της Λεμεσού επιβάλλοντας και τερματίζοντας την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας49. Ό π ω ς θα διαφανεί, η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας επιβλήθηκε από τις 5.30 μ.μ. την Τέταρτη 19 Οκτωβρίου 1955, και 
παρόλο που επιβλήθηκε «μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως», στην πράξη τερματίστηκε 
με το πρώτο φως, δηλαδή στις 6 π.μ. της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου. Η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας διήρκεσε μόνο 361/2 ώρες. 

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε για τους λόγους που παρατίθενται στην 
επίσημη δήλωση που μνημονεύεται στο Παράρτημα 35 δις του Ελληνικού 
Μνημονίου. Αυτό υπήρξε το αποκορύφωμα μιας σειράς από παράνομες πράξεις στο 
χωριό των Πάνω Κυβίδων και αποφασίστηκε επομένως π ω ς ήταν ανάγκη να 
διεξαχθεί εξονυχιστική έρευνα του χωριού και πράγματι κατά την επόμενη μέρα 
διεξήχθη έρευνα στο χωριό από σπίτι σε σπίτι. Επομένως, η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας επιβλήθηκε: (α) για να καταστεί δυνατή η διενέργεια εξονυχιστικής 
έρευνας και (β) προς αποκατάσταση της ηρεμίας και του σεβασμού στο νόμο και την 
τάξη σε ένα χωριό, του οποίου η πρόσφατη συμπεριφορά προξένησε εύλογους 
φόβους ότι θα ξεσπούσαν περαιτέρω ταραχές και παρανομίες. 

2. Τη νύχτα της 20ης Οκτωβρίου 1955, δυο σοβαρές εγκληματικές πράξεις 
συνέβησαν στη πόλη της Αμμοχώστου. Μία μεγάλη ωρολογιακή βόμβα εξερράγη 
στο Αρχηγείο Αστυνομίας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ τρομοκράτες 
πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Επιβλήθηκε αμέσως απαγόρευση της κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να 
πραγματοποιηθεί εξονυχιστική έρευνα διαφόρων κτιρίων. Η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας επιβλήθηκε αρχικά επ' αόριστον από τις 10.15 μ.μ. το βράδυ της 
Πέμπτης 20 Οκτωβρίου. Οι έρευνες αυτές είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της 
Παρασκευής 21 Οκτωβρίου και η απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε στις 2 
π.μ. Ό μ ω ς για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συνέβαιναν περαιτέρω πράξεις βίας κατά 
τις ώρες του σκότους, αποφασίστηκε η επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας από 
τη δύση μέχρι την ανατολή, για μια περίοδο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δεν κρίθηκε 
απαραίτητο να παραταθεί η περίοδος αυτή. Τα διατάγματα επιβολής αυτών των 

απαγορεύσεων της κυκλοφορίας εκτίθενται στο Παράρτημα «Β» των παρόντων 
σχολίων. 

3. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Λευκόνοικο δεν επιβλήθηκε, όπως 
υπονοείται, για τον εξαναγκασμό της καταβολής του συλλογικού προστίμου, αλλά 
για τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Σοβαρές ταραχές είχαν συμβεί την προηγούμενη μέρα, με αποκορύφωμα 
την πυρπόληση του Ταχυδρομείου, πράξη για την οποία επιβλήθηκε συλλογικό 
πρόστιμο και υπήρχε φόβος ότι θα γίνονταν περαιτέρω ταραχές. Το ταραχώδες 
ιστορικό αυτού του χωριού που καθιστούσε εύλογους τέτοιου είδους φόβους, 
εξηγήθηκε από τον Αντιεισαγγελέα στην ομιλία του το πρωί της Παρασκευής 16 
Νοεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 95 - 96). 

49 Σημείωση: Τα διατάγματα που αναφέρονται εδώ, όσο και εκείνα που αναφέρονται πιο κάτω, 
εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου Περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας Αρ. 17 και 47. Η 
Γραμματεία έχει στη κατοχή της τα κείμενα αυτών των Διαταγμάτων που επισυνάπτονται στο Έγγρ Α 
31.302). 
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(β) Συγκεκριμένα, υπήρχε ο φόβος ότι η είσπραξη του προστίμου, θα μπορούσε 
να καταστεί η αφορμή ή η δικαιολογία για περαιτέρω ταραχές και θεωρήθηκε ως 
επιθυμητή η επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας για διασφάλιση της τάξης 
κατά την είσπραξη αυτή. 

(γ) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας έδωσε τη δυνατότητα στην Αστυνομία και 
στα στρατεύματα να διεξάγουν έρευνα της περιοχής. Στη πράξη, ήταν κατά τη 
διάρκεια αυτής της επιχείρησης που εξασφαλίστηκαν πληροφορίες, οι οποίες 
οδήγησαν στη σύλληψη αρκετών μελών της ΕΟΚΑ. 

Το Διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας εκτίθεται 
στο Παράρτημα «Γ». Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στις 10 π.μ. 
της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου και τερματίστηκε στις 10 π.μ. της Τέταρτης, 7 
Δεκεμβρίου 1955. Τα διάφορα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές για την 
αποφυγή ταλαιπωρίας περιγράφονται στη σελίδα 6 των συνοπτικών πρακτικών 
για το πρωί της Παρασκευής, 16 Νοεμβρίου 1956 (Εγγρ. Α 30.768, σ. 96 του 
Αγγλικού κειμένου). 

4. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παραλίμνι επιβλήθηκε στις 3 π.μ. της 
Τρίτης, 13 Δεκεμβρίου 1955, λίγο μετά από ενέδρα σε στρατιωτικά οχήματα στο 
χωριό. Ο σκοπός της ήταν η υποβοήθηση των δυνάμεων ασφαλείας στην έρευνα 
τους για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ενέδρα και ο εξονυχιστικός έλεγχος 
των κατοίκων. Παρόλο που το συλλογικό πρόστιμο αποπληρώθηκε μέχρι τις 11 
μ.μ. της 13ης Δεκεμβρίου, οι έρευνες και ο εξονυχιστικός έλεγχος δεν είχαν 
ολοκληρωθεί παρά μόνο μέχρι τις 4 μ.μ. της 14ης Δεκεμβρίου, όταν τερματίστηκε η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας. Η ανταπόκριση της εφημερίδας επί της οποίας 
βασίστηκε η Ελληνική Κυβέρνηση είναι επομένως εσφαλμένη. Το Διάταγμα με το 
οποίο επιβλήθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας παρατίθεται στο 
Παράρτημα «Δ». 

5. Οι λόγοι, ο σκοπός και η σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην απαγόρευση 
της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στη Λάπηθο το Μάρτιο του 1956, περιγράφηκαν 
από τον Αντιεισαγγελέα κατά την επιχειρηματολογία του το πρωί της Παρασκευής 
16 Νοεμβρίου 1956 (πρβλ. Έγγρ. Α 30.768, σ. 97). Τα γεγονότα μιλούν από μόνα 
τους και δείχνουν ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε τιμωρητικό στοιχείο στην επιβολή 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο σκοπός της οποίας ήταν ξεκάθαρα η 
αποκατάσταση της τάξης και η παρεμπόδιση περαιτέρω εγκληματικών πράξεων. 
Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε ως στόχο την 
«εκβιαστική απόσπαση» του προστίμου, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η 
πρώτη απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στις 6 μ.μ. της Τετάρτης 14 
Μαρτίου 1956, ενώ το πρόστιμο δεν είχε επιβληθεί παρά μόνο μέχρι την 19η 
Μαρτίου. Το Διάταγμα επιβολής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας εκτίθεται στο 
Παράρτημα «Ε». 

6. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία επιβλήθηκε στις 1.30 μ.μ. της 
Τετάρτης 14 Μαρτίου 1956 προς υποστήριξη της έρευνας, μετά τη δολοφονία 
Λοχία της Αστυνομίας και τον τραυματισμό δύο άλλων προσώπων από πυρά 
αυτομάτων όπλων. 

Η περιοχή αποκλείστηκε και ερευνήθηκε τομέα προς τομέα από την αστυνομία και 
στρατεύματα. Η περιοχή ήταν μεγάλη και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για την 
ολοκλήρωση της ενδελεχούς έρευνας κάθε σπιτιού και καταστήματος. Δεν ήταν 
παρά μόνο μέχρι το πρωί της Παρασκευής 16 Μαρτίου, που ο Διοικητής άρχισε την 
διερεύνηση, η οποία κατέληξε στην εκδίωξη αριθμού οικογενειών και στο κλείσιμο 
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μερικών καταστημάτων, όχι κυρίως εξαιτίας του επεισοδίου που επέφερε την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία επιβλήθηκε προς υποστήριξη της έρευνας 
που την ακολούθησε, αλλά λόγω μίας σειράς από τρομοκρατικά επεισόδια που 
ανάγονται στον Οκτώβριο του 1955. Το Διάταγμα για κλείσιμο των καταστημάτων 
εκδόθηκε την Παρασκευή το απόγευμα και εκτελέστηκε μέχρι το βράδυ. Η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν τερματίστηκε παρά μόνο με την ολοκλήρωση της 
έρευνας στην περιοχή, δηλαδή στις 1 μ.μ. της επόμενης μέρας, Σάββατο 17 
Μαρτίου. 

Το Διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας παρατίθεται 
στο Παράρτημα «ΣΤ». 

7. Στην περίπτωση της Καλοψίδας, η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε 
μετά το θάνατο στρατιώτη από ενέδρα. Επιβλήθηκε στις 00.30 της Παρασκευής 13 
Απριλίου 1956 (και όχι στις 5 π.μ. όπως είχε δηλώσει εκ παραδρομής ο 
Αντιεισαγγελέας στην επιχειρηματολογία του το πρωί της Παρασκευής 16 
Νοεμβρίου 1956). Το Διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας παρατίθεται στο Παράρτημα «Ζ». Ο σκοπός της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας ήταν να καταστεί δυνατός ο αποκλεισμός και η έρευνα του χωριού, 
κάτι το οποίο πράγματι έγινε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακαλύφθηκαν 
μπαταρίες του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη πυροδότηση ηλεκτρικών 
ναρκών. Ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της έρευνας, διεξάγονταν ανακρίσεις και 
επιβλήθηκε και εισπράχθηκε συλλογικό πρόστιμο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε στις 4 
μ.μ. και εισπράχθηκε στις 8 μ.μ. Η έρευνα συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε μέχρι τις 
10.15 μ.μ., όταν και επήλθε ο τερματισμός της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 

8. Όσα υπέβαλε ως προς το θέμα αυτό η Ελληνική Κυβέρνηση φαίνεται να 
στηρίζονται σε παρανόηση. Στην πραγματικότητα, το μόνο συλλογικό πρόστιμο 
που είχε επιβληθεί ήταν αυτό της 4ης Δεκεμβρίου του 1955 και η ορθή ημερομηνία 
του αποσπάσματος της εφημερίδας που αποτελεί το Παράρτημα 17 του Ελληνικού 
Μνημονίου δεν ήταν η 25η Απριλίου του 1956, αλλά η 8η Δεκεμβρίου του 1955. Τα 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου και ο Κατάλογος των Παραρτημάτων του 
Ελληνικού Μνημονίου το καθιστούν σαφές. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που 
αναφέρεται είναι επομένως, αυτή που επιβλήθηκε το Δεκέμβριο του 1955 και έχει 
ήδη σχολιαστεί πιο πάνω. 

9. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Καλογραία επιβλήθηκε στις 3.45 π.μ. της 
28ης Μαΐου 1956. Ό π ω ς αναφέρεται στο Παράρτημα 36 δις του Ελληνικού 
Μνημονίου, διεξήχθη έρευνα στο χωριό από δυνάμεις ασφαλείας σε μια 
προσπάθεια ανεύρεσης καταζητούμενων προσώπων και όπλων, μετά από επίθεση 
σε Ελληνοκύπριους ψαράδες από ενόπλους μασκοφόρους την προηγουμένη 
νύχτα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε για το σκοπό αυτό και μόνο και 
δεν αληθεύει ότι επιβλήθηκε για την αφαίρεση συνθημάτων από τους τοίχους του 
χωριού. Προβάλλοντας αυτό το τελευταίο ως λόγο και λέγοντας ότι αυτή ήταν η 
επίσημη εκδοχή, η εφημερίδα έσφαλλε. Όμως, ενώ διεξαγόταν η έρευνα και ενόσω 
ή διατήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας προσέφερε εχέγγυα ότι δεν θα 
υπήρχαν ταραχές ή διασάλευση της ειρήνης, δόθηκε η ευκαιρία να αφαιρεθεί ο 
μεγάλος αριθμός των συνθημάτων της Ε Ο Κ Α από τους κατοίκους του χωριού. 
Απολογούμαστε που ο Αντιεισαγγελέας δήλωσε εσφαλμένα, αναφερόμενος στο 
περιστατικό αυτό (βλ. συνοπτικά πρακτικά για το απόγευμα της Παρασκευής 16 
Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768, σ. 122 του αγγλικού κειμένου), ότι τα συνθήματα 
αφαιρέθηκαν από τις Δυνάμεις Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, αφαιρέθηκαν από 
τους ιδίους τους κατοίκους του χωριού. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα να έχει 
χρησιμοποιηθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας για τον σκοπό αυτό, ούτε θα 
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χρειαζόταν κάτι τέτοιο, καθώς, όπως υπέδειξε ο ίδιος ο Νομικός Σύμβουλος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, η παράλειψη αφαίρεσης παρανόμου συνθήματος είναι 
αδίκημα σύμφωνα με τον Κανονισμό 35Α των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών 
(Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη), για το οποίο μπορεί να επιβληθεί βαριά ποινή. 

Όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα στο χωριό, η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
τερματίστηκε στις 8 π.μ. Το Διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε αυτή η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας παρατίθεται στο Παράρτημα «Η». 

10. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παραλίμνι επιβλήθηκε στις 16 Ιουλίου 
1956 για επιχειρησιακούς λόγους. Λίγο καιρό προηγουμένως, είχε δολοφονηθεί 
ένας στρατιώτης σε τοπικό κινηματογράφο και λήφθηκαν πληροφορίες που 
υπονοούσαν ότι τη δολοφονία είχε διαπράξει κάτοικος του Παραλιμνίου. 
Αποφασίστηκε επομένως ότι έπρεπε να διεξαχθεί έρευνα για το όπλο που 
χρησιμοποιήθηκε. Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο έρευνα των κτιρίων, αλλά επίσης και 
των γύρω αγρών και κήπων. Η έρευνα άρχισε στις 16 Ιουλίου και διήρκεσε οκτώ 
μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι κάτοικοι του χωριού βρίσκονταν σε κατ' 
οίκον περιορισμό μόνο κατά τις ώρες του σκότους. Κατά τη διάρκεια της μέρας 
επιτρεπόταν στους κατοίκους να συνεχίζουν τις εργασίες τους, αλλά δεν τους 
επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν τα όρια του χωριού. Κατά την περίοδο αυτή δόθηκε 
η ευκαιρία για τη διανομή φακέλων, με την ελπίδα συλλογής περαιτέρω 
πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα. 

Το Διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας παρατίθεται 
στο Παράρτημα «Ο». 

11. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στον ελληνικό τομέα της 
Λευκωσίας στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου του 1956, είχε ως 
πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας στο έργο της 
προσπάθειας σύλληψης παραβατών, τον εντοπισμό οπλισμού και γενικά την 
παρεμπόδιση επανάληψης εγκληματικών ενεργειών από τρομοκράτες. Πριν από 
αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας υπήρξε μία ιδιαίτερα δυσάρεστη έξαρση 
βάναυσων δολοφονιών, με αποκορύφωμα τον πυροβολισμό πισώπλατα δυο 
Λοχιών της αστυνομίας στον κυριότερο δρόμο της Λευκωσίας. 

Οι ισχυρισμοί και οι υπόνοιες των Νέων Εγγράφων 2 ως 8 (κυρίως του Εγγράφου 
4) που υποβλήθηκαν από τον Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης στις 16 
και 18 Νοεμβρίου του 1956 (Α 30.497 της 23ης Νοεμβρίου του 1956), ότι δεν 
διεξάγονταν επιχειρήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας (κυρίως ότι δεν διεξάγονταν έρευνες) είναι εντελώς αναληθείς. Στην 
πραγματικότητα, διεξάγονταν κάθε μέρα έρευνες σε κτίρια στη περιοχή της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Κατά τις περιόδους τερματισμού της απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να εξασφαλίσει εφόδια, 
σημειώνονταν τα κτίρια που επισκέπτονταν νεαροί, ώστε αυτά να μπορούν να 
ερευνηθούν. 

Τα αποσπάσματα από την επίσημη περίληψη του εγχώριου τύπου που 
παρατίθενται στο Νέο Έγγραφο Αρ. 8 (βλ. Α 30.479) και παρόμοια αποσπάσματα 
σε άλλα Έγγραφα, δείχνουν ότι δεν τέθηκε ζήτημα επιβολής της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας για τιμωρία εκείνων που επηρεάζονταν. Αν ήταν αυτός ο σκοπός, θα 
είχαν εξαιρεθεί προφανώς εκείνα τα πρόσωπα, όπως οι Τούρκοι, τα οποία 
αποδεδειγμένα, δεν είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες πράξεις που ήταν 
και η αιτία της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Ο πραγματικός σκοπός αυτής της 
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απαγόρευσης κυκλοφορίας γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο Λευκωσίας με επιστολή 
του Διοικητικού Γραμματέα, η οποία αναφέρει: 

«Σε απάντηση, εφιστώ την προσοχή σας και των άλλων Ελληνοκυπρίων μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στο γεγονός ότι, κατά τον τελευταίο χρόνο, έχουν 
διαπραχθεί όχι λιγότεροι από δεκαεννέα βάναυσοι και θρασύτατοι φόνοι στην 
περιοχή που βρίσκεται υπό καθεστώς απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Το τελευταίο 
επεισόδιο κατά το οποίο δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας δυο Λοχίες 
της Αστυνομίας και τραυματίστηκε ένας, στον κυριότερο μάλιστα δρόμο της 
Λευκωσίας, υπήρξε το αποκορύφωμα μίας σειράς από εγκληματικές πράξεις που 
έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη, τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό και έχουν 
προσδώσει στην πόλη σας κακή φήμη, την οποία δεν θα αποβάλει εύκολα ή 
γρήγορα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για την οποία εκφράζετε παράπονο, 
επιβλήθηκε για να να μπορέσουν οι δυνάμεις ασφαλείας να διερευνήσουν τις 
πρόσφατες δολοφονίες και να εξεύρουν τρόπους για να καταστήσουν τους 
δρόμους της πρωτεύουσας της νήσου περισσότερο ασφαλείς για το κοινό και 
λιγότερο επιρρεπείς στο μέλλον, σε χρήση από τους τρομοκράτες για τους 
δολοφονικούς τους σκοπούς». 

Το Διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε αυτή η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
παρατίθεται στο Παράρτημα «I». 

Επειδή ο δεδηλωμένος στόχος του υλικού που υποβλήθηκε από το Νομικό 
Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνηση είναι η προσπάθεια απόδειξης ότι αυτές οι 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας επιβλήθηκαν καθαρά ή κυρίως για τιμωρητικούς 
σκοπούς, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο της 
Υποεπιτροπής στην αντίκρουση των περιστασιακών ισχυρισμών που περιέχονται 
στα έγγραφα εκείνα, ότι η απαγόρευση αυτή της κυκλοφορίας στη Λευκωσία 
επιβλήθηκε κάτω από τέτοιες περιστάσεις, ώστε να προκαλείται υπερβολική 
ταλαιπωρία στους κατοίκους. Περιορίζεται να αρνηθεί ότι αυτές οι ανταποκρίσεις 
συνιστούν ακριβή περιγραφή, είτε στις επί μέρους λεπτομέρειες τους, είτε ως 
σύνολο, για αυτό που πραγματικά συνέβη. 

12. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία των Ελληνοκύπριων νέων κατά 
τα Σαββατοκύριακα, ήταν ένα μέτρο που σκόπευε αποκλειστικά να συμβάλει στη 
πρόληψη εξάρσεων βίας από την ομάδα αυτή του πληθυσμού, κατά την περίοδο 
που τα πρόσωπα αυτά, μη έχοντας εργασία, ήταν ελεύθερα να συμμετέχουν σε 
τρομοκρατικές ενέργειες και όταν λόγω του συνωστισμού που υπήρχε στους 
δρόμους, μπορούσαν πιο εύκολα να διαφύγουν. Δεν ήταν τιμωρητικό με καμιά 
έννοια του όρου. Εφαρμόστηκε στη Λευκωσία για τους λόγους που αναφέρονται 
ειδικά στο επίσημο ανακοινωθέν τύπου, που μνημονεύεται στο Νέο Έγγραφο Αρ. 
10 (βλ. Α 30.479). 

Το Διάταγμα με το οποίο αυτή επιβλήθηκε παρατίθεται στο Παράρτημα «ΙΑ». 

278. Αφού άκουσε τις προφορικές εξηγήσεις των αντιπροσώπων των μερών, η 
Υποεπιτροπή, με επιστολή του Προέδρου της, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 1956, 
υπέβαλε τα πιο κάτω συμπληρωματικά ερωτήματα: 

«(α) Τα συλλογικά πρόστιμα και η απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα Παραρτήματα του Μνημονίου της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, επιβλήθηκαν με Διάταγμα που εκδόθηκε από τις αρχές και 
δημοσιεύθηκε επίσημα; 
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(β) Περιείχε έκαστο Διάταγμα δήλωση αναφορικά με τους λόγους για τους 
οποίους εκδίδεται και μια τέτοιου είδους δήλωση παρατίθεται στο ίδιο το κείμενο 
ή σε επίσημο έγγραφο που δημοσιεύεται χωριστά»; 

«Η Υποεπιτροπή καλεί την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας, αν υπάρχουν 
τέτοιου είδους έγγραφα, να τα υποβάλει το συντομότερο δυνατό, με αντίγραφα 
τέτοιου είδους εγγράφων» (Έγγρ. Α 30.713). 

279. Με σημείωμα ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 1956 (Εγγρ. Α 31.313), η Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε ως ακολούθως: 

«Όλες οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας επιβάλλονται με Διατάγματα που εκδίδονται 
σύμφωνα με τον περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας Νόμο του 1955 και 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου. Ένα παράδειγμα τέτοιου 
Διατάγματος που εκδόθηκε από τον ίδιο το Κυβερνήτη, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 
«Α» και ένα παράδειγμα τέτοιου Διατάγματος που εκδόθηκε από Διοικητή (στον οποίο 
έχει παραχωρηθεί η εξουσία του Κυβερνήτη) επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Β». 
Περαιτέρω παραδείγματα επισυνάπτονται ως παραρτήματα στα σχόλια της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στην απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο 
Ερώτημα II που τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση από την Υποεπιτροπή. 

Δεν είναι συνηθισμένο να ενσωματώνεται στα ίδια τα Διατάγματα η δήλωση αναφορικά 
με τους λόγους για τους οποίους αυτά τα Διατάγματα εκδίδονται. Όλα τα Διατάγματα 
που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας 
Νόμου του 1955, αναφέρουν ότι εκδίδονται: «κατά την άσκηση των εξουσιών που 
περιβάλλουν τον Κυβερνήτη» από το άρθρο εκείνο που προβλέπει: «Ο Κυβερνήτης 
δύναται οποτεδήποτε, αν το θεωρεί ορθό προς το συμφέρον της δημόσιας ασφαλείας 
και της διατήρησης της δημόσιας τάξης, να εκδώσει Διάταγμα το οποίο να 
διατάσσει...». Έτσι, ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται το διάταγμα για απαγόρευση της 
κυκλοφορίας καθίσταται σαφές από την αναφορά αυτή. 

Τα διατάγματα που αναφέρονται στο πιο πάνω σημείωμα έχουν ως ακολούθως: 

Αρ. 561 Ο ΠΕΡΙ Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ο Υ 1955 

Διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 2 

Κατά την ενάσκηση των εξουσιών που τον περιβάλλουν σύμφωνα με το Άρθρο 2 του 
περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας Νόμου του 1955, η Αυτού Εξοχότης ο 
Κυβερνήτης έχει την ευχαρίστηση να εκδώσει το ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας 
(Επαρχία Αμμοχώστου Αρ. 2) Διάταγμα του 1955. 

2. Κανένα πρόσωπο εντός της περιοχής των χωριτικών ορίων της Ακάνθου δεν θα 
βρίσκεται εκτός οικίας μεταξύ των ω ρ ώ ν 5 π.μ. της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου 1955 
και 5 π.μ. της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου του 1955, εκτός με την γραπτή 
εξουσιοδότηση του Διοικητή της Αμμοχώστου ή του Βοηθού Αστυνομικού 
Διευθυντή της Αμμοχώστου. 

Νοείται ότι το παρόν Διάταγμα δεν θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου, των Ένοπλων Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας ή της 
Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. 
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3. Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής της Αμμοχώστου εξουσιοδοτείται με το 
παρόν να αναστείλει κατά την απόλυτη του κρίση, την εφαρμογή του παρόντος 
Διατάγματος εντός των προαναφερόμενων χωριτικών ορίων (ή οποιοδήποτε μέρος 
τους) και παρομοίως να τερματίσει μια τέτοιου είδους αναστολή και να κηρύξει το 
παρόν διάταγμα σε ισχύ. 

Εκδόθηκε σήμερα την 21η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 1955 
Με διαταγή της Αυτού Εξοχότητας του Κυβερνήτη 
J. Fletcher - Cooke 
Αποικιακός Γραμματέας 

Αρ. 726 ΟΙ ΠΕΡΙ Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ 1955 Ν Ο Μ Ο Ι 
17 Τ Ο Υ 1955 ΚΑΙ 47 Τ Ο Υ 1955 

Διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 2 

Κατά την ενάσκηση των εξουσιών που περιβάλλουν τον Κυβερνήτη σύμφωνα με το 
Άρθρο 2 των περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας Νόμων του 1955 και που 
παραχωρούνται σε μένα σύμφωνα με το Άρθρο 2Α των εν λόγω Νόμων με την 
Ειδοποίηση Αρ. 618, που δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα Αρ. 3 της Επίσημης 
Εφημερίδας της 13ης Οκτωβρίου 1955, διατάσσω με το παρόν τα ακόλουθα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας 
(Επαρχία Αμμοχώστου Αρ. 6) Διάταγμα του 1955. 

2. Κανένα πρόσωπο εντός της περιοχής του χωριού της Καλοψίδας δεν θα 
βρίσκεται εκτός οικίας κατά την ημερομηνία και κατά τις ώρες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα του παρόντος, εκτός με τη γραπτή μου εξουσιοδότηση αυτή του 
Αστυνομικού Διευθυντή ή Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή της Αμμοχώστου. 

Νοείται ότι το παρόν Διάταγμα δεν θα έχει εφαρμογή σε οποιοδήποτε μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου, των Ένοπλων Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας ή της 
Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. 

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 20η ημέρα του Νοεμβρίου του 1955. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Από τις 5 μ.μ. της Κυριακής, 20 Νοεμβρίου του 1955, μέχρι τις 6 π.μ. της Δευτέρας 
21 Νοεμβρίου του 1955. 

Εκδόθηκε σήμερα την 20η ημέρα του Νοεμβρίου του 1955 
F. J. Weston 
Διοικητής Αμμοχώστου 
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Γ. Α Κ Ρ Ο Α Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 2ας ΚΑΙ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

280. Η δήλωση του αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης που επαναλαμβάνεται 
στην παράγραφο 246, έγινε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της 2ας 
Ιουλίου 1957 (Έγγρ. Α 35.254, σσ. 6 - 8). Ο αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν απάντησε στους ισχυρισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης 
κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. 

Δόθηκε όμως γραπτή απάντηση στις 29 Αυγούστου 1957. Η απάντηση αυτή αφορά 
τόσο την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Μηλικούρι, όσο και τις απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν για την αφαίρεση συνθημάτων και καταδικάστηκαν από 
την Ελληνική Κυβέρνηση με επιστολή, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 1957 (πρβλ. παρ. 
247 πιο πάνω). Η Βρετανική Κυβέρνηση (Έγγρ. Α. 35.722) αμφισβήτησε τη θέση της 
Ελληνικής Κυβέρνησης ότι δεν είχε τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανάλαβε αναφορικά με 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας (πρβλ. παρ. 281 πιο κάτω) και υποστήριξε ότι είχε 
εκπληρώσει πλήρως τις δεσμεύσεις της. Πράγματι, η μόνη απαγόρευση της 
κυκλοφορίας οποιασδήποτε διάρκειας που επιβλήθηκε μετά τις 14 Μαρτίου 1957, ήταν 
εκείνη του Μηλικουρίου. Όμως, «αυτή ήταν μία ειδική περίπτωση, με την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας να έχει επιβληθεί σε σχέση με έρευνες για ψηλά ιστάμενα μέλη της 
ΕΟΚΑ, τα οποία θεωρείτο π ω ς κρύβονταν στην περιοχή. Ήταν μια επιχείρηση 
ασφαλείας που κατέστη απαραίτητη λόγω της ύπαρξης της Ε Ο Κ Α ως ένοπλης 
τρομοκρατικής οργάνωσης». 

Στην ίδια επιστολή, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνέχισε λέγοντας ότι: 

«Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας δεν είχαν επιβληθεί ως ποινή. Όπως θα 
διαπιστώσουν τα μέλη της Υποεπιτροπής από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν εκ 
μέρους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλά από τα συνθήματα είναι 
εμπρηστικού χαρακτήρα και θα μπορούσαν από μόνα τους να οδηγήσουν σε ταραχές. 
Όταν επιβλήθηκαν απαγορεύσεις της κυκλοφορίας σε σχέση με την αφαίρεση 
συνθημάτων, αυτό έγινε ώστε να διατηρηθεί η τάξη, ενόσω τα συνθήματα αφαιρούνταν 
και ώστε να παρεμποδιστεί η παρενόχληση εκείνων που είχαν αναλάβει το έργο της 
αφαίρεσης τους». 

III. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1958 

281. Στη δήλωση της, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 31.243), η 
Υποεπιτροπή είχε προτείνει στα μέρη να αποδεχθούν ένα φιλικό διακανονισμό, ένας 
από τους όρους του οποίου ήταν ο ακόλουθος: 

«Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να δώσει οδηγίες στον Κυβερνήτη 
να επιστήσει την προσοχή των Κυπριακών αρχών στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία, η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας περιορίζεται αυστηρά σε 
περιπτώσεις που αυτό το μέτρο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δημόσιας ασφάλειας 
και της διατήρησης της δημόσιας τάξης». 

Στην επιστολή του, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 1957, ο αντιπρόσωπος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι η Κυβέρνηση του ήταν διατεθειμένη να 
αποδεχθεί ως βάση για φιλικό διακανονισμό τις προτάσεις της Υποεπιτροπής, 
παρατηρώντας όμως ότι: 

«η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας περιοριζόταν πάντοτε σε υποθέσεις που 
αυτό το μέτρο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της δημόσιας ασφάλειας και της 
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διατήρησης της δημόσιας τάξης και δεν έχει λόγο να υποθέσει ότι η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας θα εφαρμοζόταν διαφορετικά στο μέλλον». 

Στη συνάντηση της ομάδας των τριών μελών που διεξήχθη στις 18 Ιανουαρίου 1957, ο 
Maitre Rolin συνέταξε μια εισήγηση για αντικατάσταση του λεκτικού της Υποεπιτροπής 
με την ακόλουθη πρόταση: ...«να επιστήσει την προσοχή της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο γεγονός ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν μπορεί 
πλέον να επιβάλλεται, παρά μόνο για λόγους που αφορούν στα συμφέροντα της 
δημόσιας ασφάλειας και στη διατήρηση της δημόσιας τάξης». Με τη σειρά του, με 
επιστολή ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 1957, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν είχε ανακοινωθεί 
οποιαδήποτε βελτίωση σε αύτο που θεωρούσε ως πολύ συχνή χρήση της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας και εξέφρασε ελάχιστη εμπιστοσύνης προς τις 
διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

282. Οι προσπάθειες της Υποεπιτροπής για να επιτευχθεί ένας φιλικός διακανονισμός 
παρατίθενται στο Κεφαλαίο IV του Μέρους I της παρούσας έκθεσης. Αρκεί να θυμηθεί 
κανείς ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σε απάντηση ερωτήματος της 
Υποεπιτροπής δήλωσε στην ακροαματική διαδικασία της 28ης Οκτωβρίου 1957, ότι αν 
η προσπάθεια να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό τελικά κατέρρεε, τότε θα ήταν 
προετοιμασμένοι να εμμείνουν στην αποδοχή των τριών προτάσεων της 
Υποεπιτροπής, περιλαμβανομένης εκείνης που αφορά στην απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, η οποία έγινε στις 19 Δεκεμβρίου, 1956. 

Όμως, είναι φανερό από τις δηλώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και τις μετέπειτα 
κοινοποιήσεις του Αντιπροσώπου της, τόσο αναφορικά με την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο Μηλικούρι, όσο και αναφορικά με τις περιπτώσεις που μνημονεύονται 
στα παραρτήματα της επιστολής του, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 1957 (πρβλ. παρ. 
245, 247 και 280 πιο πάνω) ότι υπάρχει ακόμη διαφωνία κατά πόσο η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας εφαρμόσθηκε ή όχι στις περιπτώσεις που αναφέρονται, ως μέτρο 
συλλογικής ποινής ή ως μέσο εξαναγκασμού. 

Οι απαντήσεις των δύο Κυβερνήσεων στις τελευταίες προτάσεις της Υποεπιτροπής, 
ημερομηνίας 3 Ιουλίου 1957 είναι γνωστές (πρβλ. παρ. 86 - 87 πιο πάνω). Πρέπει 
όμως να σημειωθεί ότι στη δήλωση της 14ης Αυγούστου 1957 σε απάντηση της 
δήλωσης της Υποεπιτροπής της 3ης Ιουλίου 1957 (Έγγρ. Α 35.489, σσ.16 - 17), η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε σε σχέση προς τη χαλάρωση των 
εκτάκτων μέτρων στην Κύπρο μετά από την υποβολής της Ελληνικής Προσφυγής, ότι η 
Απαγόρευση Κυκλοφορίας των Νέων, σύμφωνα με την οποία οι Ελληνοκύπριοι νέοι, 
ηλικίας κάτω των 18 ετών, που κατοικούσαν στις πόλεις, υποχρεώνονταν να 
παραμείνουν στις οικίες τους κατά τις ώρες του σκότους και η Απαγόρευση 
Κυκλοφορίας Ποδηλάτων, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονταν η χρήση του 
ποδηλάτου, είχαν ανακληθεί. Στη δήλωση εκείνη επισημάνθηκε επίσης (σ. 15 και 
Παράρτημα XII), ότι στις 9 Αυγούστου 1957, ο Κυβερνήτης της Κύπρου είχε αποσύρει 
αρκετούς έκτακτους κανονισμούς, συμπεριλαμβανόμενων των Άρθρων 40 και 48 των 
Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) της 26ης Νοεμβρίου 
1955 (για το περιεχόμενο του προαναφερόμενου Άρθρου 48, πρβλ. παρ. 238 και για το 
περιεχόμενο του Άρθρου 40, πρβλ. παρ. 248). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στις 30 Αυγούστου 1957, απάντησε στην προαναφερομένη 
δήλωση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνοντας (Έγγρ. Α 35.718. 
σσ. 53 - 57 Παραρτήματα I και II), ότι παρόλο που πράγματι υπήρχαν κάποιες 
χαλαρώσεις, οι καταχρήσεις αυτής της μορφής απείχαν πολύ από το να τερματιστούν. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε ότι αυτό συνέβη με τις Απαγορεύσεις Κυκλοφορίας 
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των Νεαρών Ατόμων και Ποδηλάτων. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την απόσυρση των 
άλλων μέτρων, η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις η 
ανάκληση υπήρξε μόνο φαινομενική, αφού τα μέτρα που καταργήθηκαν ήταν 
επανάληψη άλλων μέτρων που παρέμειναν σε ισχύ. Αυτή ήταν η κατάσταση ιδιαίτερα 
ως προς το Άρθρο 48, εφόσον η Κυβέρνηση της Κύπρου ήταν ακόμη ελεύθερη να 
επιβάλλει απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τους Νόμους 17 και 47 του 1955. 

283. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου, 1957, 
όταν η Υποεπιτροπή άκουσε τους αντιπροσώπους των μερών επί του ερωτήματος 
κατά πόσο θα έπρεπε να διεξάγει έρευνα στη Κύπρο, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης επιβεβαίωσε (Έγγρ. Α 35.844, σ. 9), ότι παρά τις επίσημες διακηρύξεις 
του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας «εξακολουθούσε να εφαρμόζεται πλήρως στην Κύπρο». Πρόσθεσε ότι 
του είχε λεχθεί π ω ς ένα δικαστήριο στη Κύπρο, κατά την έκδοση απόφασης στις 28 
Αυγούστου είχε «αθωώσει δύο Κύπριες γυναίκες που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση τους να αφαιρέσουν συνθήματα από τοίχους. Ο Δικαστής Ellison έλαβε 
αυστηρή απόφαση επί του ζητήματος αυτού και οι εν λόγω γυναίκες αθωώθηκαν με τη 
διατύπωση ότι από τώρα και στο εξής, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα υποχρέωναν 
Κύπριες γυναίκες να αφαιρούν συνθήματα γραμμένα σε τοίχους» 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι εκτός από τρία 
σημεία που δεν αφορούσαν στην απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν είχε «τίποτε να πει, 
επειδή στη πραγματικότητα δεν υπάρχει οτιδήποτε να απαντήσει στα όσα λέχθηκαν εκ 
μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης» (Έγγρ. Α 35.844, σ. 14). 

284. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1957 η Υποεπιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι 
ήταν «σημαντικό να διεξαχθεί άμεση έρευνα για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
εφαρμόζονται οι κανονισμοί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας», αποφάσισε να 
διεξάγει επιτόπια έρευνα (για το πλήρες κείμενο των αποφάσεων της Υποεπιτροπής, 
βλ. παρ. 55 πιο πάνω). 

285. Μία Ερευνητική Ομάδα, την οποία συγκροτούσαν έξι μέλη της Υποεπιτροπής 
(πρβλ. παρ. 61 πιο πάνω) πραγματοποίησε έρευνα στη Κύπρο από τις 13 μέχρι τις 27 
Ιανουαρίου 1958. Άκουσε αρκετούς Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους και Βρετανούς 
μάρτυρες, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες για αριθμό απαγορεύσεων της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν στη Κύπρο μεταξύ του 1955 και του 1957. Έλαβε 
πληροφορίες και από τις δύο πλευρές σχετικά με ορισμένες απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας που καταδικάστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση (Παραλίμνι, Μόρφου, 
Μηλικούρι, «η μεγάλη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία» και η 
«Απαγόρευση της Κυκλοφορίας για τα Συνθήματα»), οι οποίες θεωρούνταν ως 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις, με σκοπό τη λήψη συγκεκριμένων στοιχείων που θα 
καθιστούσαν δυνατή τη διαπίστωση κατά πόσο ευσταθούσε ο ισχυρισμός ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε χρησιμοποιηθεί συστηματικά για τιμωρητικόυς 
σκοπούς, παρά για σκοπούς ασφαλείας. Επιπρόσθετα, η Ομάδα έλαβε πληροφορίες 
από τα πρόσωπα που εμπλέκονταν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Φρέναρος 
(27 - 30 Μαρτίου 1956). Αρκετοί Ελληνοκύπριοι μάρτυρες έδωσαν παραδείγματα 
άλλων απαγορεύσεων της κυκλοφορίας που θεωρούσαν ως τιμωρητικές. Μερικές από 
τις δηλώσεις αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο που ασχολείται με την εξακρίβωση των 
γεγονότων από την Επιτροπή (βλ. παρ. 243 (γ) και 244 (η) πιο πάνω). Πρέπει όμως να 
επισημανθεί εδώ, ότι ούτε οι Κυπριακές Αρχές, ούτε οι Τούρκοι ή «ουδέτεροι» 
μάρτυρες κλήθηκαν να δώσουν μαρτυρία για τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις ή για 
άλλες περιπτώσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας που έτυχαν καταδίκης στη Κύπρο, 
αλλά δεν αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Η πλειοψηφία των μελών της 
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Ερευνητικής Ομάδας έχει εκφράσει τη γνώμη της, όπως εκτίθεται στην παρ. 287 πιο 
κάτω, τηρούμενης της επιφύλαξης αυτής. 

286. Στις 15 Μαρτίου 1958, ημερομηνία κατά την οποία η Υποεπιτροπή υιοθέτησε την 
Έκθεση της προς την Επιτροπή, η νομοθετική κατάσταση αναφορικά με την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Κύπρο ήταν η ακόλουθη: Το Άρθρο 48 των 
Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955 είχε 
ανακληθεί, αλλά οι Νόμοι 17 και 47 της 2ας Μαΐου και της 5ης Οκτωβρίου του 1955 
αντίστοιχα, παρέμειναν ακόμη σε ισχύ. 

IV. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

287. Η Επιτροπή υιοθέτησε την πιο κάτω γνώμη με δέκα ψήφους έναντι μίας: 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τέσσερα από τα μέλη της είχαν δηλώσει τα ακόλουθα, στην 
Έκθεση της Ερευνητικής Ομάδας: 

«Η Ερευνητική Ομάδα δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει οποιοδήποτε σημαντικό 
αριθμό, πόσο μάλλον όλα τα περιστατικά απαγόρευσης της κυκλοφορίας που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας Νόμο (1955) και 
τον Έκτακτο Κανονισμό 48. Ήταν όμως σε θέση να συλλέξει και από τις δύο πλευρές 
πληροφορίες, σχετικά με μερικά επιλεγμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και τις 
περιπτώσεις του Παραλιμνίου και του Φρενάρους που υπέδειξε η Ελληνική 
Κυβέρνηση, καθώς επίσης και σχετικά με τις γενικές διοικητικές αρχές σύμφωνα με 
τους οποίους ενεργούν οι αρχές σε περιπτώσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

Το πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε η Ερευνητική Ομάδα ήταν να εξακριβώσει κατά 
πόσο οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας εφαρμόστηκαν αποκλειστικά για σκοπούς 
ασφάλειας, όπως ισχυρίζεται η Βρετανική Κυβέρνηση ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τιμωρητικούς και εκδικητικούς ή άλλους καταχρηστικούς σκοπούς, όπως ισχυρίζεται η 
Ελληνική Κυβέρνηση. 

Όλοι οι Έλληνες μάρτυρες έχουν υποστηρίξει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε, 
στις πλείστες περιπτώσεις, επιβληθεί για τιμωρητικούς ή άλλους καταχρηστικούς 
λόγους. Από την άλλη, όποτε ρωτήθηκε ο αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος σχετικά με 
τέτοιου είδους ισχυρισμούς, γινόταν πάντοτε επίκληση κάποιου βάσιμου λόγου 
ασφάλειας. Αυτός μπορούσε να αφορά στην ανάγκη διεξαγωγής έρευνας, σε μια 
λειτουργία ασφαλείας, στην απομόνωση ορισμένης τοποθεσίας που σχετιζόταν με 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή ή σε άλλη παρόμοια ενεργεία. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, οι αρχές αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι είχαν οποιαδήποτε πρόθεση 
τιμωρίας. 

Παρόλο που η διάκριση μεταξύ σκοπών ασφάλειας και τιμωρητικών σκοπών μπορεί 
στην θεωρία να είναι αρκετά σαφής, δεν φαίνεται πάντοτε το ίδιο εύκολα στη πράξη. 
Επιπρόσθετα, είναι ουσιώδης η διάκριση μεταξύ τιμωρητικών αποτελεσμάτων και 
τιμωρητικής πρόθεσης. 

Στη βάση των δηλώσεων που έγιναν ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας και από τις δύο 
πλευρές, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
δημιουργεί σοβαρή αναστάτωση, ακόμη και ταλαιπωρία για τα επηρεαζόμενα 
πρόσωπα. Είναι επομένως φυσικό ο κόσμος να αγανακτεί με τον περιορισμό στην 
ελεύθερη διακίνηση. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι μία απαγόρευση της 
κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία. Όταν τα πρόσωπα 
δεν γνωρίζουν τους λόγους και τους σκοπούς για τους οποίους έχει εκδοθεί ένα 
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διάταγμα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η απαγόρευση της κυκλοφορίας πολύ πιθανό 
να φαίνεται ως ποινή, αφού δεν υπάρχει άλλη εύλογη εξήγηση με τον τρόπο που 
βλέπουν οι ίδιοι τα πράγματα. Οι διάφοροι ισχυρισμοί τους οποίους άκουσε η 
Ερευνητική Ομάδα, ως προς τον τιμωρητικό χαρακτήρα των απαγορεύσεων της 
κυκλοφορίας μπορεί επομένως να έχουν γίνει καλόπιστα. 

Ένας από τους Ελληνοκύπριους μάρτυρες υποστήριξε ότι ένα συγκεκριμένο διάταγμα 
της 15ης Απριλίου 1956 για το κλείσιμο Ελληνοκυπριακών χώρων αναψυχής για μία 
εβδομάδα «ως ένδειξη δημόσιου αποτροπιασμού», συνιστούσε απόδειξη του 
τιμωρητικού χαρακτήρα των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας. Όμως, το διάταγμα αυτό 
δεν εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας, αλλά 
σύμφωνα με τον Έκτακτο Κανονισμό Αρ. 40, ο οποίος δεν εμπίπτει στη παρούσα 
έρευνα. 

Η Ερευνητική Ομάδα άκουσε επίσης εξηγήσεις αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής 
απαγορεύσεων της κυκλοφορίας. Οι επίσημοι μάρτυρες δήλωσαν ότι τα διατάγματα για 
τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας εκδίδονται από τον ίδιο τον Επαρχιακό Διοικητή, 
εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις όταν ο τοπικός διοικητής των δυνάμεων 
ασφαλείας βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ επείγον πρόβλημα ασφάλειας, αλλά ακόμη 
και σε αυτή τη περίπτωση το διάταγμα πρέπει να επιβεβαιωθεί αμέσως από τον 
Επαρχιακό Διοικητή. Σε όλες τις σημαντικές περιπτώσεις απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας τις οποίες εξέτασε η Ερευνητική Ομάδα, πληροφορήθηκε ότι 
εκπρόσωπος της πολιτικής διοίκησης είχε μεταβεί επί τόπου κατά τη διάρκεια της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο εκπρόσωπος αυτός είχε 
φροντίσει για τα συμφέροντα του πληθυσμού, παρείχε τροφή, ιατρική φροντίδα και 
κτηνιατρική υποστήριξη κ.τ.λ. 

Η Ερευνητική Ομάδα άκουσε αριθμό περιπτώσεων στις οποίες είχαν επιβληθεί 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας μετά από διαβουλεύσεις ή ακόμα και μετά από αίτημα 
των αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων προς αποφυγή διακοινοτικών συγκρούσεων. 
Έχει λεχθεί ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
αποδείχθηκε αποτελεσματικό μέσο για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο. 

Η Ερευνητική Ομάδα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις στις οποίες έχει 
επιβληθεί συλλογικό πρόστιμο ταυτόχρονα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι 
αντιπρόσωποι των αρχών αρνήθηκαν ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
αποσκοπούσε, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να αποτελέσει μέρος της ποινής. 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, ως τυπική κατάσταση υπήρξε αυτή στην οποία η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε επιβληθεί προς αποφυγή ταραχών ενώ 
εισπραττόταν το πρόστιμο και συχνά διεξαγόταν ταυτόχρονα κάποια άλλη επιχείρηση 
από τις Δυνάμεις Ασφαλείας. 

Περαιτέρω, επίσημοι μάρτυρες, κυρίως οι Επαρχιακοί Διοικητές δήλωσαν ότι οι 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την αφαίρεση 
συνθημάτων, έχουν γενικά εξυπηρετήσει σκοπούς ασφάλειας. Σύμφωνα με τον 
Έκτακτο Κανονισμό Αρ. 35Α,' μέλη των Δυνάμεων Ασφαλείας μπορούν να διατάξουν 
πρόσωπα όπως αφαιρέσουν συνθήματα. Προς το σκοπό αποφυγής ταραχών κατά την 
ώρα της αφαίρεσης, καθώς επίσης και προς το σκοπό προστασίας των προσώπων 
που δέχονται την εντολή από εκφοβισμό, μπορεί να καταστεί αναγκαίος ο περιορισμός 
του λαού στα σπίτια του, για όσο διαρκεί η επιχείρηση». 

Η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στη Κύπρο, η 
νομοθεσία περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας πρέπει να αναγνωριστεί ως νόμιμο ή 
και ακόμα ως αναγκαίο μέσο για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης. 
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Έχοντας καταλήξει στο γενικό αυτό συμπέρασμα, η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει 
κατά πόσο η νομοθεσία αυτή έχει εφαρμοστεί αυστηρά ως μέτρο ασφάλειας ή κατά 
πόσο έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Στη βάση των πληροφοριών που ήταν 
διαθέσιμες στην Επιτροπή, υπάρχει περιθώριο για αμφιβολίες κατά πόσο η επιβολή 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή η διάρκεια για την οποία είχε διατηρηθεί μια 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, είχαν ως αποκλειστικό κίνητρο τους λόγους ασφαλείας. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μία σειρά από συμπτωματικά περιστατικά, καθιστά 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εξακριβωθεί κατά πόσο υπήρχε τιμωρητική πρόθεση. 
Παραμένει η αμφιβολία κατά πόσο οι αρμόδιοι δεν ήταν προκατειλημμένοι εξαιτίας της 
κακής φήμης ενός χωριού ή πόλης, ώστε να θεωρούν ότι άξιζε στον πληθυσμό η 
αναστάτωση που προκαλούσε η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μπορεί επίσης να 
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παραμένει αμφίβολο κατά πόσο το στρατιωτικό 
προσωπικό που διενέργησε έρευνα ή άλλη παρόμοια επιχείρηση σε σχέση με μια 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν υπέβαλαν τον πληθυσμό σε μεγαλύτερη 
ταλαιπωρία από όση ήταν απολύτως αναγκαία. Με όποιο τρόπο και αν επιλυθούν 
αυτές οι αμφιβολίες, είναι φανερό για την Επιτροπή ότι οποιοδήποτε κίνητρο 
ενδεχομένως υπήρχε κατά καιρούς για τιμωρία του πληθυσμού με την επιβολή ή 
διατήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, δεν μπορεί να εξακριβωθεί στη βάση 
των διαθέσιμων πληροφοριών ότι τέτοιου είδους κίνητρο ήταν το αποκλειστικό ή το 
αποφασιστικό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν μπορεί να καταλήξει σε 
συγκεκριμένα συμπεράσματα, ως προς την έκταση στην οποία θα είχε υπάρξει 
τιμωρητική πρόθεση σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογής της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. 

Τέλος, δικαιολογημένα δηλώνεται ότι δεν αποδείχθηκε με βεβαιότητα στην Επιτροπή, 
π ω ς η νομοθεσία για την απαγόρευση της κυκλοφορίας εφαρμόστηκε γενικά κατά 
τρόπο καταχρηστικό. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. WALDOCK 

288. Συμμεριζόμενος τη γνώμη της Επιτροπής ως προς το θέμα της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, δεν προτίθεμαι να προσθέσω οποιεσδήποτε ξεχωριστές διατυπώσεις 
των δικών μου απόψεων στο ζήτημα αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι επιθυμητό να 
αναφερθώ σε ένα σημείο σχετικά με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην Ερευνητική 
Επιτροπή για το θέμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, το οποίο παρόλο που το έχει 
κατά νου η Επιτροπή, δεν μνημονεύεται στη γνώμη. Το σημείο αυτό αφορά γενικά στη 
μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην Ερευνητική Ομάδα, αλλά έχει πιθανόν ιδιαίτερη 
σημασία στη μαρτυρία αναφορικά με τον ισχυριζόμενο τιμωρητικό τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκαν οι νόμοι περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη Κύπρο. 

Στην γνώμη της στο Κεφάλαιο VI, επί της «Προσωποκράτησης», η Επιτροπή 
αναφέρθηκε στην «ακραία κατάσταση εκφοβισμού που είχε μέχρι τώρα διεισδύσει στο 
πληθυσμό της Κύπρου, ώστε να καταστήσει αδύνατες τις συνήθεις ποινικές διαδικασίες 
εναντίον προσώπων, για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι συνδέονταν με τρομοκράτες 
της ΕΟΚΑ». Η Ερευνητική Ομάδα είχε ενώπιον της αποκαλυπτική μαρτυρία αυτού του 
εκφοβισμού του πληθυσμού από την ΕΟΚΑ, τόσο από επισήμους, όσο και από 
ανεπίσημους μάρτυρες και ένα μεγάλο μέρος αυτής της μαρτυρίας αφορούσε στον 
εκφοβισμό του Ελληνοκυπριακού στοιχείου του πληθυσμού. Αποτελεί αξιοσημείωτο 
γεγονός ότι από τα 248 άτομα που σκοτώθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής βίας μέχρι το 
τέλος του 1957, περισσότεροι από τους μισούς δεν ήταν απλά Ελληνοκύπριοι, αλλά 
Ελληνοκύπριοι πολίτες. Επιπρόσθετα, η Ερευνητική Ομάδα πληροφορήθηκε για 
μεγάλο αριθμό απειλητικών περιστατικών, αποκλεισμών και σοβαρών ξυλοδαρμών 
κατευθυνόμενων από την Ε Ο Κ Α εναντίον Ελληνοκυπρίων, ώστε να εξαναγκάσουν τα 
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εν λόγω πρόσωπα να συμμορφωθούν με τις οδηγίες και την πολιτική της. Η 
Ερευνητική Ομάδα πληροφορήθηκε ότι ένα αποτέλεσμα αυτού του εκφοβισμού του 
πληθυσμού από την ΕΟΚΑ, υπήρξε το γεγονός ότι κατέστη εντελώς αδύνατο για 
οποιοδήποτε Ελληνοκύπριο να παρουσιαστεί και να δώσει μαρτυρία για τα θέματα που 
αφορούν στην ΕΟΚΑ. Πληροφορήθηκε επίσης ότι, όταν ένας μάρτυρας προσφέρεται 
αρχικά να δώσει εθελοντική μαρτυρία εναντίον τρομοκράτη της ΕΟΚΑ, εκφοβίζεται για 
να αποσύρει τη μαρτυρία του κατά ή πριν από τη δίκη. 

Το σημείο που μου φαίνεται ότι θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο διάχυτος παντού 
εκφοβισμός του πληθυσμού από τη ΕΟΚΑ, επηρέασε τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες η ίδια η Ερευνητική Ομάδα έλαβε μαρτυρία από ανεπίσημους μάρτυρες και 
κυρίως από Ελληνοκύπριους. Το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο, ότι οποιοσδήποτε 
Ελληνοκύπριος εμφανιζόταν ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας, θα εξέθετε τον εαυτό 
του στον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων, σε περίπτωση που δεν έδιδε μαρτυρία 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τη πολιτική της ΕΟΚΑ. Το γεγονός ότι αυτό δεν είναι απλά 
εικασία είναι πρόδηλο από τη συμπεριφορά ενώπιον της Επιτροπής, ακόμα και των 
«ουδέτερων» μαρτύρων δηλαδή των μαρτύρων που προέρχονται από τις μικρές 
μειονοτικές ομάδες. Οι μάρτυρες αυτοί έδωσαν τα πιο έκδηλα σημάδια ανησυχίας, όταν 
εμφανίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής και, με την εξαίρεση μιας ομάδας, οι 
συνεντεύξεις με τις «ουδέτερες» ομάδες ήταν τυπικές διαδικασίες. Σε άλλη περίπτωση 
στην οποία Ελληνοκύπριος μάρτυρας μίλησε έντονα με τρόπο αντίθετο στη Ε Ο Κ Α και 
στην Εθναρχία, η Ερευνητική Ομάδα ένιωσε ότι η θέση του ήταν τόσο ευαίσθητη, ώστε 
επιφυλάχθηκαν προς το παρόν, επί του ζητήματος να συμπεριλάβουν τη μαρτυρία του 
στα πρακτικά. 

Η επίσκεψη της Ερευνητικής Ομάδας στην Κύπρο ήταν κοινώς γνωστή κάποιο καιρό 
προηγουμένως. Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στη Κύπρο, η Επιτροπή δεν 
μπορούσε να έχει οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ότι οποιοσδήποτε Ελληνοκύπριος 
μάρτυρας που προσερχόταν να δώσει μαρτυρία, δεν είχε προειδοποιηθεί από την 
Ε Ο Κ Α ω ς προς τη μαρτυρία που θα έδινε. Η σημασία αυτού του σημείου ω ς 
παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση κάποιας μαρτυρίας που 
λήφθηκε στη Κύπρο, δεν χρειάζεται να υπογραμμισθεί. Η ιδιαίτερη σημασία του ω ς 
προς τη μαρτυρία που σχετίζεται με ισχυριζόμενες παρανομίες των δυνάμεων 
ασφαλείας κατά την διάρκεια των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας, οφείλεται στο 
γεγονός ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στη Επιτροπή, ένας από 
τους πρωταρχικούς στόχους της Ε Ο Κ Α είναι η δυσφήμιση των δυνάμεων ασφαλείας. 
Επομένως απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας. Δεν 
χρειάζεται να συνεχίσω περισσότερο επί του σημείου, εφόσον, όπως έχω πει, οι 
απόψεις μου ως προς το θέμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας είναι γενικά 
σύμφωνες με εκείνες της Επιτροπής. 

289. Ο κ.. SKARPHEDINSSON δήλωσε κατά τη 14η Σύνοδο της Επιτροπής, ότι αν είχε 
συμμετάσχει στην ψηφοφορία της προηγουμένης Συνόδου, θα υποστήριζε τη γνώμη 
της πλειοψηφίας επί του σημείου εκείνου. 

290. Ο κ. DOMINEDO δήλωσε στη 14η Σύνοδο της Επιτροπής, ότι, αν είχε συμμετέχει 
στη ψηφοφορία της προηγούμενης Συνόδου, θα είχε διατηρήσει ως προς το σημείο 
αυτό, τη γνώμη του που περιέχεται στην έκθεση της Ερευνητικής Ομάδας, η οποία 
ήταν η ακόλουθη: 

«Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένες καταρχήν οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, όταν 
επιβάλλονται για λόγους ασφάλειας υπό τη μορφή περιορισμένης και καθαρά 
προσδιορισμένης απαγόρευσης της κίνησης εντός ορισμένης περιοχής. 
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Για να αποφεύγεται παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να ικανοποιούνται 
οι δυο πιο κάτω προϋποθέσεις : 

(α) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας πρέπει να επιβάλλεται για ικανοποιητικούς 
λόγους ασφάλειας και να είναι περιορισμένη στο χρόνο και στο χώρο 
(καθορισμένες ώρες συμφώνα με τον νόμο). 

(β) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας πρέπει να επιβάλλεται με πολιτισμένο 
τρόπο και χωρίς ακρότητες, ώστε αυτό που θα αποτελούσε μέτρο τάξης να μην 
καταστεί τιμωρητική ή εκδικητική πράξη. 

Θεωρώ ότι σε μερικές περιπτώσεις που έφερε στο φως η έρευνα, οι πιο πάνω 
προϋποθέσεις δεν ικανοποιήθηκαν». 

ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΟΙΑΔΗ 

291. Συμμερίζομαι τη γνώμη του κ. Dominedo αναφορικά με την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, αλλά δεν μπορώ να προσυπογράψω τη γνώμη της πλειοψηφίας που 
βασίζεται στη δήλωση τεσσάρων μελών της Ερευνητικής Ομάδας. Η ίδια η δήλωση 
βασίστηκε στο κριτήριο της τιμωρητικής πρόθεσης και, σε περιπτώσεις που η Ομάδα 
εκείνη έκρινε ως αμφίβολες, στο πρόσθετο κριτήριο της αποκλειστικής τιμωρητικής 
πρόθεσης. Περαιτέρω, σε αριθμό περιπτώσεων, η γνώμη της πλειοψηφίας δεν 
μπόρεσε να καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, εν μέρει επειδή κατά γενική ομολογία ο 
χρόνος που αφιερώθηκε στην επιτόπια εξέταση του συστήματος απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας ήταν πολύ σύντομος, αλλά κυρίως, λόγω του γεγονότος ότι η θέση που 
είχε αρχικά υιοθετηθεί καθοριζόταν από τα κριτήρια που ανάφερα. Η θέση αυτή, η 
οποία ουδέποτε εγκαταλείφθηκε, οδήγησε αναγκαστικά σε δυσκολίες και σε μερικές 
περιπτώσεις, κατέστησε αδύνατη την κατάληξη σε οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα 
σχετικά προς την ύπαρξη ή μη τιμωρητικής πρόθεσης, είτε αποκλειστικής είτε μερικής. 

Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να εμμείνω στη γνώμη μου, όπως αυτή παρατίθεται 
στην Έκθεση της Ερευνητικής Ομάδας. Με ειδική αναφορά στο πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα που αφιερώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα στην εξέταση της απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας, θα ήθελα να επισύρω τη προσοχή σας σε ορισμένα θλιβερά 
γεγονότα στα οποία ήδη έχω αναφερθεί στη γνώμη που έδωσα ως μέλος της 
Ερευνητικής Ομάδας (πρβλ. Μέρος IV της Έκθεσης της Ερευνητικής Ομάδας, ιδιαίτερα 
την παράγραφο 297 της Έκθεσης της Υποεπιτροπής προς την Επιτροπή, Έγγρ. DH 
(58) 1 της 13ης Μαρτίου 1958)50, καθώς επίσης και στην απουσία οποιασδήποτε 
προσπάθειας να εξασφαλιστεί παράταση της επίσκεψης στην Κύπρο, ενώ μια 
παρόμοια παράταση ήταν κατά την άποψη μου, απολύτως επιβεβλημένη. 

Δεν μπορώ να προσυπογράψω τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η πλειοψηφία 
της Ερευνητικής Ομάδας, τα οποία επαναλαμβάνει η γνώμη της πλειοψηφίας της 
Επιτροπής και τα οποία βασίζονται στο κριτήριο της τιμωρητικής πρόθεσης εκ μέρους 
των αρχών, εφόσον δεν μπορώ να αποδεχθώ αυτό τον τρόπο εξέτασης του ζητήματος. 
Εκείνο που αναμενόταν από τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας και της Επιτροπής να 
πράξουν, ήταν να αναζητήσουν γεγονότα στη βάση των οποίων θα μπορούσαν να 
εξακριβώσουν τον ουσιαστικά τιμωρητικό ή άλλως ανεπίτρεπτο χαρακτήρα της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας και όχι να εξακριβώσουν τις προθέσεις εκείνων που 
ήταν υπεύθυνοι για την επιβολή της. Στο ποινικό δίκαιο, η εξέταση του 
«υποκειμενικού» ή ψυχολογικού παράγοντα είναι ουσιώδης για την εξακρίβωση του 
γεγονότος της απάτης ή της αμέλειας, ενώ στο τοπικό δημόσιο δίκαιο είναι η ίδια η 

Παρ. 47 της Έκθεσης της Ερευνητικής Ομάδας (Παράρτημα Γ της παρούσας Έκθεσης). 

220 

πράξη, εξεταζόμενη «αντικειμενικά» μαζί με τις συνακόλουθες περιστάσεις και τα 
αποτελέσματα που θα πρέπει να εξεταστεί, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του 
αυτουργού της, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο είναι ή δεν είναι νόμιμη δηλαδή κατά 
πόσο συνάδει ή όχι με τις νομικές επιταγές. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι 
η διεθνής πρακτική επί του θέματος και τα νομικά συγγράμματα βρίσκονται σε 
ομοφωνία. Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να κρίνει τις ενέργειες των 
αρχών υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, που είναι η ουσιώδης νομική επιταγή 
και η πράξη τους θα είναι νόμιμη αν συνάδει με τη Σύμβαση αυτή. 

Η Επιτροπή οφείλει επομένως να εξετάσει την επιβολή της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, από την άποψη της «αντικειμενικής» συμβατότητας προς τη Σύμβαση. 
Στο συσχετισμό αυτό, πρέπει να υποδειχθεί ότι δεν είναι αποφασιστικής σημασίας, να 
φανεί απλώς ότι κάποιο διάταγμα απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν συνάδει προς το 
βρετανικό δίκαιο, αλλά πρέπει να αποδειχθεί κατά πόσο το διάταγμα και η εφαρμογή 
του συνάδουν προς τη Σύμβαση, άσχετα αν συνάδουν ή όχι προς το Βρετανικό δίκαιο. 

Εκείνο που πρέπει επομένως να εξεταστεί είναι κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις, 
στις οποίες η απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει εφαρμοστεί με τρόπο που αντιβαίνει 
προς τις διεθνείς υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση. Εδώ προκύπτουν τρεις 
κύριες κατηγορίες: 

1. Απαγορεύσεις της κυκλοφορίας με αντικειμενικά τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτές 
θα συνιστούσαν συλλογικές ποινές και ως τέτοιες θα ήταν παράνομες, είτε επειδή 
θα βρίσκονταν σε αντίθεση προς το Άρθρο 3 της Σύμβασης από το οποίο δεν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέκκλιση, είτε επειδή είναι ασυμβίβαστα προς 
«υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» υπό την έννοια του Άρθρου 15. 

2. Απαγορεύσεις της κυκλοφορίας οι οποίες, παρόλο που είναι μη τιμωρητικού 
χαρακτήρα μια και επιβάλλονται πρωτίστως με στόχο την τήρηση της ειρήνης, 
παραταύτα, εκφυλίζονται σε μέθοδο περιορισμού της ελευθερίας, προχωρώντας 
πέρα από τον ουσιώδη σκοπό μιας απαγόρευσης της κυκλοφορίας (ο οποίος 
σύμφωνα με το Βρετανικό δίκαιο είναι η παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης), 
με αποκορύφωμα την καταπίεση αριθμού δικαιωμάτων που προστατεύονται από 
τη Σύμβαση, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, το οποίο σύμφωνα με 
την παράγραφο (β) του Άρθρου 2 - το μόνο όρο που σχετίζεται προς την παρούσα 
υπόθεση - δεν μπορεί να παραβιαστεί εκτός: «για να επιτευχθεί νόμιμη σύλληψη ή 
για να παρεμποδιστεί η απόδραση προσώπου που κρατείται νόμιμα». Παρομοίως, 
η παράγραφος 2 του Άρθρου 4 αναφέρει ότι «κανένας δεν θα αναγκάζεται να 
εκτελεί αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία», ενώ το Άρθρο 8 προστατεύει το 
δικαίωμα ενός προσώπου όπως τυγχάνει σεβασμού η προσωπική και οικογενειακή 
του ζωή και η κατοικία του. 

3. Απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, οι οποίες είτε είναι, είτε δεν είναι τιμωρητικού 
χαρακτήρα, επιβάλλονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν «απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση» υπό την έννοια του Άρθρου 3. 

Οι αρχές αυτές υπενθυμίζονται, επειδή η υιοθέτηση μιας νομικής θέσης όπως 
αυτής που υιοθετήθηκε από τα τέσσερα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας και 
επαναλαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο κριτήριο 
της τιμωρητικής πρόθεσης, συνεπάγεται την σχεδόν αυτόματη εξαφάνιση μεγάλου 
μέρους των πληροφοριών που προέκυψαν από τη μαρτυρία, αφήνοντας 
ουσιαστικά μόνο δηλώσεις για τα αισθήματα και απώτερα κίνητρα, ενώ αυτό που 
χρειάζεται πραγματικά είναι να προχωρήσει η έρευνα πίσω από τους γενικούς 
αυτούς ισχυρισμούς με τους οποίους είναι ήδη εξοικειωμένη η Υποεπιτροπή από 

221 



προηγούμενες διαδικασίες και να γίνει μια πιο ενδελεχής εξέταση των 
πληροφοριών που αποκτήθηκαν στην Κύπρο, οι οποίες παρουσιάζουν τις 
συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες έχουν διαταχθεί και επιβληθεί 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας. 

Έχοντας αναφέρει αυτά και αφήνοντας κατά μέρος το κριτήριο της τιμωρητικής 
πρόθεσης, συμφωνώ ότι μια σύγκριση της μαρτυρίας μπορεί να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι σε μερικές περιπτώσεις, η εφαρμογή των κανονισμών περί 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν βρισκόταν λίγο πολύ σε αντίθεση προς διεθνείς 
δεσμεύσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παραμένουν πολύ σοβαρές αμφιβολίες και 
σε άλλες πάλι, η μαρτυρία οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή ότι οι 
κανονισμοί περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας έχουν στη πραγματικότητα 
εφαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται σε αντίθεση προς διεθνείς 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση. Το ουσιώδες ζητούμενο είναι να εκτεθούν τα 
γεγονότα σύμφωνα με τη μαρτυρία 

Η πρώτη εντύπωση που προκύπτει από τη μαρτυρία είναι αυτή της μεγάλης 
έκτασης και συχνότητας των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας. Ένας μάρτυρας (ο 
Μητροπολίτης Κιτίου κ. Άνθιμος) υπολόγισε ότι υπήρχαν πάνω από 300, ενώ 
άλλος (ο Δήμαρχος Λευκωσίας) ανέφερε ότι σε ένα μόνο χρόνο (1956) είχε 
επιβληθεί στη Λευκωσία απαγόρευση της κυκλοφορίας 19 φορές. Άλλα 
χαρακτηριστικά είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε 
ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες η ασυμφωνία μεταξύ τού λόγου για την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας και του τρόπου εφαρμογής της. Πέραν από αυτές τις 
γενικές αυτές εντυπώσεις όμως, ορισμένες λεπτομέρειες των απαγορεύσεων της 
κυκλοφορίας, οι οποίες ήταν το αντικείμενο απόδειξης στη βάση των πραγματικών 
γεγονότων, δεν θα πρέπει να παραγνωριστούν. Υπάρχει ένας αριθμός από 
διάφορες πιθανές ταξινομήσεις εδώ και μερικά παραδείγματα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμπίπτουν μέσα σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Μία τέτοιου είδους 
ταξινόμηση μπορεί να είναι η ακόλουθη: 

Α. Απαγορεύσεις της Κυκλοφορίας που Συνδέονται με Συλλογικό Πρόστιμο. 

Ένα παράδειγμα προσφέρει το Λευκόνοικο. Συλλογικό πρόστιμο ύψους £2,000 
επιβλήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1955 μετά την πυρπόληση αστυνομικού σταθμού. 
Διατάχθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 6 Δεκεμβρίου, στην οποία αναφέρεται 
ότι αυτή θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την αποπληρωμή του προστίμου. Η αποπληρωμή 
ολοκληρώθηκε και η απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Ο 
Δήμαρχος δήλωσε: «Υποχρεωθήκαμε να πληρώσουμε το πρόστιμο, ώστε να 
τερματιστεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας». 

Άλλο παράδειγμα είναι αυτό του Παραλιμνίου [Δευτερογενής Νομοθεσία του 1955 σ. 
892, Ειδοποίηση Αρ. 823 της 13ης Δεκεμβρίου 1955, απόσπασμα που δόθηκε στις 20 
Ιανουαρίου από το Δικηγόρο κ. Μυλωνά, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Αμμοχώστου, Νομικό Σύμβουλο των κατοίκων]. Ο ικανός αυτός 
μάρτυρας δήλωσε ότι ο Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου μετέβη στο εν λόγω χωριό 
και πληροφόρησε τους εκπροσώπους του ότι είχε επιβληθεί συλλογικό πρόστιμο 
£1,500 για επεισόδια που είχαν συμβεί από το Σεπτέμβριο, καθώς και δύο μέρες 
προηγουμένως και ότι θα διατασσόταν απαγόρευση της κυκλοφορίας μέχρι να 
καταβληθεί το πρόστιμο. Μια εξαμελής επιτροπή που εμφανίστηκε ενώπιον της 
Ερευνητικής Ομάδας στις 23 Ιανουαρίου στις 3 μ.μ., επιβεβαίωσε ότι στις 3 π.μ. του 
πρωινού της 13ης Δεκεμβρίου, δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα ότι 
το χωριό βρισκόταν υπό καθεστώς απαγόρευσης της κυκλοφορίας και οδήγησαν τους 
εκπροσώπους των κατοίκων στο προαύλιο του σχολείου, στο οποίο παρέμειναν μέχρι 
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τις 7 π.μ. Τότε, κατέφθασε ο Επαρχιακός Διοικητής και προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: «Εδώ έχουν συμβεί αρκετά επεισόδια από το Σεπτέμβριο (επιθέσεις και 
κλοπές όπλων) και ως τιμωρία, θα σας επιβάλουμε συλλογικό πρόστιμο». Όταν 
ανακοινώθηκε ο αριθμός των £1,500 στις 11 π.μ., οι Επιτροπές διαμαρτυρήθηκαν. 
Αρκετά πρόσωπα συνελήφθησαν και κλειδώθηκαν στο σχολείο, όπου έτυχαν σοβαρής 
κακομεταχείρισης, όπως για παράδειγμα, ο ιερέας Κωνσταντίνος που αναγκάστηκε να 
παραμείνει όρθιος και υποχρεώθηκε να περπατά ξυπόλητος στο υγρό έδαφος, αφού 
του αφαιρέθηκαν οι κάλτσες και τα παπούτσια. Ένας γέρος, ο Ν. Χατζησολωμός 
πέθανε ως αποτέλεσμα ενός κρυολογήματος που απέκτησε εκεί. Ο εκπρόσωπος της 
ίδιας εξαμελούς επιτροπής που εμφανίστηκε ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας είπε ότι 
οι εκπρόσωποι του χωριού πρότειναν όπως το ποσό πληρωθεί από την εκκλησία και 
τους συνεργατισμούς, αλλά ότι ο Διοικητής αρνήθηκε, λέγοντας π ω ς η πρόθεση ήταν 
να τους τιμωρήσουν. Σε απάντηση προς τον κ. Ευσταθιάδη, τα μέλη της επιτροπής του 
Παραλιμνίου είπαν ότι ο λόγος της άρνησης του δόθηκε στα τέσσερα από τα έξι μέλη 
που ήταν παρόντα ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας και ότι ήταν τα ίδια πρόσωπα στα 
οποία λέχθηκε ότι πρόθεση υπήρξε να τους τιμωρήσουν όλους. Αυτό προέκυψε 
μεταγενέστερα, σε απάντηση ερωτήματος του κ. Susterhenn. 

Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι οι 
ακόλουθες: Ο γραμματέας του συνεργατισμού παραχώρησε ορισμένα δάνεια και 
συγκεντρώθηκε το ποσό των £1,496 και 10 σελίνια, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό 
επειδή υπολειπόταν κατά £3 και 10 σελίνια. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
επιβλήθηκε λίγο προτού ανακοινωθεί η επιβολή του συλλογικού προστίμου. Δεν 
δόθηκε οποιοσδήποτε λόγος για τον τερματισμό της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 
Αυτό επιβεβαιώθηκε από την μαρτυρία του κ. Gillies, Διοικητή Αμμοχώστου ο οποίος 
δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας εισπράχθηκε το 
συλλογικό πρόστιμο και ταυτόχρονα έγινε έρευνα για κρυμμένα όπλα, η οποία υπήρξε 
και ο κύριος λόγος για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο κ. Gillies όμως δεν 
απάντησε στο ερώτημα κατά πόσο η πιο πάνω δήλωση έγινε ή όχι, κατά τον χρόνο 
άρνησης της προσφοράς για αποπληρωμή του προστίμου από την εκκλησία και το 
συνεργατισμό. 

Άλλη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λάπηθο στις 16 Μαρτίου 1956, συνιστά, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Στ. Παυλίδη (16 Ιανουαρίου 1958), χαρακτηριστικό 
παράδειγμα επιβολής μιας απαγόρευσης της κυκλοφορίας με σκοπό την είσπραξη 
συλλογικού προστίμου. Ο Δήμαρχος της πόλης, Φειδίας Παρασκευάίδης δήλωσε (στις 
26 Ιανουαρίου στο στρατόπεδο της Πύλας) ότι ο Επαρχιακός Διοικητής της Κερύνειας 
τον κάλεσε και του είπε: 

«Έχουμε επιβάλει συλλογικό πρόστιμο ύψους £7,000 και απαγόρευση της 
κυκλοφορίας επ' αόριστον, εξαιτίας της ρίψης βόμβας χθες το βράδυ». Όταν ο 
Δήμαρχος ζήτησε διευκολύνσεις για να συλλέξει ένα τόσο μεγάλο ποσό, το οποίο 
αντιστοιχούσε σε £5 ανά κάτοικο, η απάντηση ήταν: «βρίσκομαι εδώ για να σας 
τιμωρήσω και όχι για να σας διευκολύνω». Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν την επόμενη ο 
Δήμαρχος ζήτησε από τον Κυβερνήτη διευκολύνσεις για να εξασφαλιστούν προμήθειες 
σε ψωμί και νερό, του λέχθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραχωρηθούν οποιεσδήποτε 
διευκολύνσεις, καθώς η απαγόρευση της κυκλοφορίας αποτελούσε ποινή. Σε σχέση με 
αυτό πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι ο κ. Χατζηνικολάου, Αρχισυντάκτης της 
Εφημερίδας «Ελευθερία» δήλωσε σε μαρτυρία που έδωσε (18 Ιανουαρίου 1958) ότι 
δεν είχε τολμήσει να δημοσιεύσει την ακόλουθη πληροφορία: «τα στρατεύματα 
οδήγησαν με τη βία τον πληθυσμό σε ένα χωράφι και υποχρέωσαν τους νεαρούς 
άνδρες να σκάψουν τρύπες, μέσα στις οποίες τους έθαψαν μέχρι το λαιμό. Ακόμα και 
οι Τούρκοι της Λαπήθου υποβλήθηκαν στη μεταχείριση αυτή». 
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Στις 22 Μαΐου 1956 στο Κτήμα (Πάφος), εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνέβη σε 
απόσταση τριών μιλιών, ο Επαρχιακός Διοικητής κ. Muftizade επέβαλε συλλογικό 
πρόστιμο σε δύο ενορίες της πόλης, ύψους £2,500 και £3,000 αντίστοιχα, τα οποία θα 
έπρεπε να καταβληθούν από 268 άτομα, εκτός των Τούρκων. Όταν έληξε το χρονικό 
περιθώριο (30 Μαΐου 1956) υπολείπονταν ακόμη £650 που χρωστούσαν οι φτωχότεροι 
κάτοικοι. Λόγω του ελλείμματος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δημάρχου Πάφου κ. 
Ιακωβίδη, ο Επαρχιακός Διοικητής απείλησε να διατάξει απαγόρευση της κυκλοφορίας 
για τις εν λόγω δύο ενορίες. Ο Δήμαρχος ζήτησε να δοθεί χρόνος μέχρι τις 5 μ.μ. και 
επειδή ή πληρωμή έγινε προηγουμένως, δεν διατάχθηκε απαγόρευση της 
κυκλοφορίας. Σε ερώτηση που του έγινε στις 22 Ιανουαρίου 1958, ο Επαρχιακός 
Διοικητής αρνήθηκε ότι απείλησε με επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας, αλλά είπε 
ότι στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι αν δεν γινόταν πληρωμή στο σύνολο «θα έπαιρνε 
άλλα μέτρα». 

Το ιστορικό της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη Μόρφου περιγράφεται σε 
Μνημόνιο της Γραμματείας51, στο οποίο δίνεται περιγραφή της άρνησης του Δημοτικού 
Συμβουλίου να παραβρεθεί σε συνάντηση που συγκάλεσε ο Βοηθός Επαρχιακός 
Διοικητής. Θα πρέπει να προστεθεί ότι ο τελευταίος, παρά την άρνηση, πήγε στο 
καθορισμένο σημείο, ώστε να συναντηθεί τουλάχιστον με μερικούς από τους 
κατοίκους, αλλά κανένας δεν εμφανίστηκε (μαρτυρία του κ. Λοϊζίδη της 24ης Ιανουαρίου 
1958). Η απαγόρευση αυτή της κυκλοφορίας φαίνεται να έχει επιβληθεί αντί για 
συλλογικού προστίμου, λόγω της άρνησης του Δημοτικού Συμβουλίου να παραστεί στη 
συνάντηση, σύμφωνα τουλάχιστον με τις απόψεις των μαρτύρων που το ανάφεραν, 
όπως π.χ. του Μητροπολίτη Άνθιμος (15 Ιανουαρίου 1958) και του κ. Χρυσαφίνη (16 
Ιανουαρίου 1958). Υπάρχει επίσης η μαρτυρία του κ. Κληρίδη (μέλους του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κυβερνήτη μέχρι την εξορία του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λευκωσία), τον 
οποίο συμβουλεύθηκε ως νομικό σύμβουλο το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό 
και ο όποιος τους συνέστησε να μην προσέλθουν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο 
Βοηθός Επαρχιακός Διοικητής για συζήτηση της επιβολής συλλογικού προστίμου, η 
οποία ήταν κατά τη γνώμη του, καθ' υπέρβαση εξουσίας και αντίθετη προς το διεθνές 
δίκαιο και τις γενικές νομικές αρχές που αναγνωρίζονται από τα πολιτισμένα έθνη. Στη 
μαρτυρία του (σσ. 13 και 14), ο κ. Κληρίδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι αρχές 
διέταξαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας για να τιμωρηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
επειδή αρνήθηκαν να συναντηθούν με το Βοηθό Διοικητή. Ο Επαρχιακός Διοικητής κ. 
Weston αρνήθηκε οποιαδήποτε τιμωρητική πρόθεση εκ μέρους των αρχών. Η 
περίπτωση αυτή είναι χαρακτηριστική και μετά από αντικειμενική εξέταση όλων των 
παραγόντων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Μόρφου 
διατάχθηκε και εφαρμόστηκε ως τιμωρητικό μέτρο. Από τους παράγοντες αυτούς 
μπορούν να αναφερθούν οι πιο κάτω: η δολοφονία έγινε στις 8 Ιουλίου, ενώ η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν επιβλήθηκε παρά στις 12 του μήνα. Αν ως πρόθεση 
για την επιβολή της υπήρξε η διευκόλυνση της αναζήτησης του δολοφόνου, έπρεπε να 
είχε αναληφθεί δράση τέσσερις μέρες προηγουμένως, προτού χαθούν οποιεσδήποτε 
ενδείξεις. Στο σημείο αυτό που έθεσε ο κ. Susterhenn, ο κ. Weston απάντησε ότι η 
καθυστέρηση εξηγείται από το γεγονός ότι μεταξύ της 8ης και της 12ης Ιουλίου, υπήρξαν 
προσπάθειες για να συναντηθούν με το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους. 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση, αντίγραφο της οποίας δόθηκε στην 
Ερευνητική Ομάδα, δήλωνε ότι στην προτεινόμενη συνάντηση θα συζητιόταν το θέμα 
της επιβολής συλλογικού προστίμου. Επομένως, αν είχε διεξαχθεί η συνάντηση και ο 
σκοπός της, δηλαδή η επιβολή τέτοιου προστίμου, είχε επιτευχθεί, δεν θα είχε 
διαταχθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας. Η ημερομηνία, (9 Ιουλίου) κατά την οποία το 

51 Βλ. για το Μνημόνιο αυτό, το Παράρτημα Θ της Έκθεσης της Ερευνητικής Ομάδας στο Παράρτημα Γ 
της παρούσας Έκθεσης. 
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Δημοτικό Συμβούλιο απέστειλε την άρνηση του, το κείμενο της οποίας επίσης 
υποβλήθηκε στην Ερευνητική Ομάδα, προκαλεί επίσης αμφιβολίες για τις δηλώσεις του 
κ. Weston. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας φανερώνει τι είδους μέτρο ήταν και στο σημείο αυτό, η εκδοχή που 
δόθηκε στο Μνημόνιο της Γραμματείας που αναφέρεται πιο πάνω χρειάζεται 
συμπλήρωση. Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι για τις πρώτες λίγες μέρες, τα ζώα 
παρέμειναν χωρίς τροφή και νερό. Επιπρόσθετα, ο Σύμβουλος Λοϊζίδης (24 
Ιανουαρίου) εξήγησε ότι οι διευθετήσεις υγιεινής επέβαλαν την ανάγκη εξόδου στην 
αυλή, αλλά όσοι το έπρατταν, συλλαμβάνονταν και προσάγονταν στην αστυνομία με τη 
κατηγορία της παραβίασης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ενώ κατόπιν τους 
έκλειναν σε προαύλιο και εξαναγκάζονταν υπό την απειλή πιστολιού να καθίσουν στην 
καυτή άμμο (θερμοκρασία 109 βαθμοί Φαρενάιτ) και όταν κάποιοι προσπαθούσαν να 
σκάψουν μέσα στην άμμο για να δροσιστούν, απειλούνταν ξανά με όπλα. Ολόκληρη 
την ημέρα έμεναν χωρίς φαγητό και νερό και όταν ήλθε λίγο, οι δυνάμεις ασφαλείας το 
πέταξαν στο έδαφος και τους περιγελούσαν. Ακόμη, έπρεπε να ανακουφιστούν επί 
τόπου. Γύρω στα 50 άτομα συνελήφθησαν και κρατήθηκαν μέχρι τη δύση του ηλίου. 
Ένας από αυτούς έπαθε ηλίαση και όταν ένας οδοντίατρος, ο κ. Γ. Τουμπάζος, που 
ήταν ανάμεσα στους κρατουμένους, αποπειράθηκε να τον βοηθήσει, απειλήθηκε με 
όπλο. Όλοι τους υπέστησαν εγκαύματα από τον ήλιο. Όλες αυτές τις πληροφορίες 
έδωσε ο ίδιος Δημοτικός Σύμβουλος, που κατάθεσε ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας 
εκ μέρους του Δημάρχου και του Συνεργατισμού της Μόρφου. Επίσης, ο Επαρχιακός 
Διοικητής, όπως αναφέρθηκε στο Μνημόνιο της Γραμματείας: «με τη συμβουλή 
ιατρικού λειτουργού, διέταξε την απελευθέρωση των προσώπων που κρατήθηκαν 
επειδή βρέθηκαν εκτός οικίας κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
καθώς είχαν υποφέρει από την έκθεση στον ήλιο». 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας που 
συνδέονται με την επιβολή συλλογικού προστίμου, Βρετανοί μάρτυρες δήλωσαν ότι η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας διατάχθηκε προς αποφυγή ταραχών κατά τη διάρκεια 
της είσπραξης του προστίμου. Αλλά, πρέπει να παρατηρηθεί ότι ακόμη και αν 
θεωρείται ως υποβοηθητική ενός συλλογικού πρόστιμου - είτε ο φόβος για ταραχές 
κατά την είσπραξη του προστίμου είναι βάσιμος, είτε όχι - μία απαγόρευση της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκε για την κατοχύρωση της ορθής εφαρμογής μιας ποινής, 
συνιστά μέρος του μηχανισμού επιβολής εκείνης της ποινής, δηλαδή ένα επιπρόσθετο 
μέτρο που συνδέεται με την εφαρμογή της και λόγω αυτού του γεγονότος δεν μπορεί 
να απομονωθεί και να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη ενέργεια χωρίς τιμωρητική πρόθεση. 

Β. Απαγορεύσεις της Κυκλοφορίας που δεν Συνιστούν Επαρκή Μέτρα για 
Διασφάλιση της Δημόσιας Ασφάλειας και Τάξης 

Απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που διατάσσονται «προς το συμφέρον της δημόσιας 
ασφάλειας και της διατήρησης της ειρήνης», θα πρέπει, για να είναι νόμιμες, να είναι σε 
κάθε περίπτωση κατάλληλες και επαρκείς για το σκοπό τους. Ούτε ένα κρυμμένο 
απώτερο κίνητρο, ούτε ένα φανερά δηλωμένο κίνητρο, επαρκεί από μόνο του για να 
καταστήσει νόμιμη μια απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο καθοριστικός παράγοντας 
είναι ο χαρακτήρας της ίδιας της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, εξεταζόμενος 
αντικειμενικά ως επαρκές μέτρο ανάλογο του σκοπού που επιδιώκει να πετύχει. 

Οι υπολογισμοί αυτοί σχετίζονται με: (α) μακροχρόνιες απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, 
(β) ούτω καλούμενες «επιχειρησιακές» απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, (γ) 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που διατάσσονται για την προστασία βρετανικών 
οικογενειών και (δ) απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που επιβάλλονται κατά το σβήσιμο 
συνθημάτων. 
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Σε μερικές περιπτώσεις στις οποίες ίσως υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς την 
εφαρμογή ορισμένων απαγορεύσεων της κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν για σκοπούς 
δημόσιας ασφάλειας και τάξης, η έκταση και η διάρκεια τους πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο οι σκοποί αυτοί δεν έχουν 
υπερφαλαγγιστεί. 

Για παράδειγμα, στην Κισσόνεργα (κοντά στην Πάφο), μία απαγόρευση της 
κυκλοφορίας (από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου) σε τμήμα του δρόμου μήκους 
300 μέτρων που περνά μέσα από το χωριό στο οποίο είχε ριφθεί βόμβα, επιβλήθηκε 
στις 4 Ιουνίου 1956 και διήρκεσε τρεις μήνες (κ. Ιακωβίδης, Δήμαρχος Πάφου). 

Άλλος μάρτυρας, ο Σερ Πώλ Παυλίδης, 22 Ιανουαρίου 1958) αναφερόμενος στην 
απαγόρευση της κυκλοφορίας για διάρκεια 18 ημερών, στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 
1956, από τις 5.30 μ.μ. μέχρι τις 5.30 π.μ.), παρατήρησε ότι επιβλήθηκε μόνο εντός 
των τειχών, ενώ τα επεισόδια διεξήχθησαν εκτός των τειχών. Κατέθεσε αντίγραφα ενός 
άρθρου το οποίο έγραψε για τους «Times of Cyprus», αναφορικά με τον χαρακτήρα 
αυτής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 

Παρομοίως, η απαγόρευση της κυκλοφορίας που διατάχθηκε στη Λευκωσία στις 25 
Ιουλίου 1956 μετά τη δολοφονία ενός Μαλτέζου, εφαρμόστηκε στην παλιά πόλη με την 
εξαίρεση του Τούρκικου τομέα και συνεχίστηκε για 7 ημέρες (5 μ.μ. μέχρι 4 π.μ.). Δυο 
γεγονότα τονίστηκαν στη μαρτυρία του κ. Στ. Παυλίδη (16 Ιανουαρίου), ότι δηλαδή 
καμιά έρευνα δεν είχε γίνει και ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας περιορίστηκε σε 
συγκεκριμένες ώρες, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη του τέως Γενικού 
Εισαγγελέα, ότι δεν επρόκειτο για μέτρο ασφάλειας, καθώς ο κίνδυνος από 
ανατρεπτικές δραστηριότητες υπήρχε και κατά την ημέρα. Σε ερώτηση σχετικά με αυτή 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο Επαρχιακός Διοικητής κ. Weston (24 Ιανουαρίου), 
δεν θυμόταν την ώρα διάπραξης του φόνου και δήλωσε ότι αυτή η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας είχε κατά πάσα πιθανότητα διαταχθεί, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή 
πληροφοριών. Πρόσθεσε ότι ήταν αδύνατο να επιβληθεί νωρίτερα και κατέληξε 
λέγοντας ότι οι λόγοι επιβολής του ήταν στην πραγματικότητα «επιχειρησιακοί». 

Ούτε αυτός ο μάρτυρας, ούτε οποιοιδήποτε άλλοι έδωσαν οποιαδήποτε εξήγηση για 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε ταυτόχρονα στη Λευκωσία και σε 
πέντε άλλες πόλεις, από τις 3 Νοεμβρίου 1956 μέχρι την 1η Απριλίου 1957, καθημερινά 
από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 5 π.μ. και για όλα τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μετά την 1η 
Ιανουαρίου 1930. 

Σχετικά με τις μακροχρόνιες απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, θα θέλαμε επίσης να 
αναφέρουμε εκείνες που επιβλήθηκαν «για επιχειρησιακούς λόγους», όπως είναι η 
«μεγάλη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία» και εκείνη του Μηλικουρίου. 

Οι «επιχειρησιακές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας» που μόλις αναφέραμε, δεν 
μπορούν εύκολα να συμβιβαστούν ακόμα και με το Βρετανικό Δίκαιο. Οι δηλώσεις από 
Βρετανούς μάρτυρες ως προς τους λόγους που διατάχθηκαν απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας που χαρακτηρίστηκαν από αυτούς ως «επιχειρησιακές», προκαλούν 
σκέψεις πολύ γενικής φύσης, αλλά δεν δηλώνουν επακριβώς τη σχέση που πρέπει 
απαραίτητα να υπάρχει μεταξύ της δημόσιας ασφάλειας και τάξης και της επιβολής της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Αυτό συνέβη με τη μεγάλη απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στη Λευκωσία, για την οποία ο λόγος που δόθηκε ήταν «επιχειρήσεις στα 
ορεινά» (βλ. πιο κάτω). 

Στις 5 Νοεμβρίου, 1956, διατάχθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας για όλους τους 
κατοίκους 17 χωριών, τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά (Δευτερογενής Νομοθεσία 
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1956, σ. 1049, Ειδοποίηση 1091), για περίοδο 32 ημερών από τις 5.30 μ.μ. μέχρι τις 
5.30 π.μ. Δεν δόθηκε οποιαδήποτε εξήγηση ούτε στους κατοίκους, ούτε στην 
Ειδοποίηση και κανένα περιστατικό δεν είχε συμβεί. Ο κ. Gillies, Επαρχιακός Διοικητής 
Αμμοχώστου, είπε στην Ερευνητική Ομάδα ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν 
για «επιχειρησιακούς λόγους» και ιδιαιτέρα, για την εκστρατεία στο Σουέζ, επειδή τα 17 
αυτά χωριά συνόρευαν με το δρόμο Λευκωσίας - Αμμοχώστου 

Γ. Απαγορεύσεις της Κυκλοφορίας για Προστασία των Βρετανικών 
Οικογενειών52 

Στις 22 Ιανουαρίου 1958, δύο μάρτυρες, ο Επαρχιακός Διοικητής Λεμεσού και ο 
προκάτοχος του, δικαιολόγησαν τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας για το λόγο ότι 
αυτές γίνονταν για προστασία των βρετανικών οικογενειών που βρίσκονταν 
διασκορπισμένες στη πόλη. 

Δ. Απαγορεύσεις της Κυκλοφορίας για Αφαίρεση Συνθημάτων 

Ο Έκτακτος Κανονισμός που εξουσιοδοτούσε τις δυνάμεις ασφαλείας να 
συλλαμβάνουν οποιοδήποτε κάτοικο και να τον διατάσσουν να αφαιρέσει συνθήματα 
και που προέβλεπε για ποινικές διαδικασίες και καταδίκη σε περίπτωση άρνησης, 
μνημονεύθηκε από αρκετούς Έλληνες και Βρετανούς μάρτυρες, μαζί με τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόστηκε. Ο Δήμαρχος Λεμεσού παράθεσε επίσης 
σχετικά, το Άρθρο 4, παρ. 2 της Σύμβασης: «ουδείς θα εξαναγκάζεται να εκτελεί 
αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία». Μερικοί μάρτυρες έδωσαν λεπτομέρειες π.χ. ο 
Δήμαρχος Πάφου αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γ. Παπαντωνίου στη Χλώρακα, ο 
οποίος επειδή αρνήθηκε να αφαιρέσει σύνθημα, χτυπήθηκε στο κεφάλι από Τούρκους 
επικουρικούς. Μεταφέρθηκε στην κλινική Λιασίδη από τους γονείς του οι οποίοι 
ανάφεραν το θέμα στις αρχές, αλλά καμία ενέργεια δεν έγινε. Εκπρόσωποι των 
κατοίκων του Παραλιμνίου θυμούνται άλλη περίπτωση (23 Ιανουαρίου 1958), η οποία 
συνέβη στο χωριό τους όταν, κατά τη λειτουργία της 11ης Νοεμβρίου 1957, ο ιερέας, τη 
στιγμή ακριβώς που διάβαζε το Ευαγγέλιο, υποχρεώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας 
που εισήλθαν στο σκευοφυλάκιο, να βγει αμέσως και να αφαιρέσει συνθήματα. Οι ίδιοι 
μάρτυρες είπαν ότι δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε καταγγελία, για το λόγο ότι δεν 
είχαν λάβει οποιαδήποτε απάντηση στις πολυάριθμες προηγούμενες καταγγελίες τους. 

Έλληνες μάρτυρες (κ. Χρυσαφίνης και κ. Κληρίδης) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 
απαγορεύσεων της κυκλοφορίας, οι οποίες κατά την άποψη τους επιβλήθηκαν για να 
εξαναγκασθεί ο πληθυσμός να αφαιρέσει συνθήματα. Μια τέτοια περίπτωση 
περιγράφηκε στην Ερευνητική Ομάδα στις 19 Ιανουαρίου 1958, όταν πήγε στο 
Μπέλλαπαϊς. Αυτή ήταν μια μονοήμερη απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 27 Ιουνίου ή 
Ιουλίου του 1957, κατά την οποία ο ιερέας υποχρεώθηκε να αφαιρέσει συνθήματα 
κάτω από πολύ εξευτελιστικές συνθήκες (μαρτυρία από τους κατοίκους και τον ιερέα). 

Αναφορικά με αυτής της μορφής την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο δικηγόρος κ. 
Μυλωνάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αμμόχωστο, 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση (20 Ιανουαρίου 1958): 

«Είχε επιβληθεί νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας στα χωριά Άγιος Θεόδωρος, 
Γαστριά, Ταύρου και Βοκολίδα για τρεις μέρες από τις 13 Σεπτεμβρίου 1956 
(Δευτερογενής Νομοθεσία 1956 σ. 894, Αρ. 910). Η ίδια απαγόρευση της κυκλοφορίας 
είχε επίσης εφαρμοστεί και στο χωριό της Καρπασίας. Οι απαγορεύσεις αυτές της 
κυκλοφορίας είχαν προφανώς επιβληθεί για το σβήσιμο συνθημάτων και επηρέαζαν 

Ο τίτλος του (Γ) απουσιάζει από το πρωτότυπο κείμενο (ΣτΕ) 
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όχι μόνο τους κατοίκους των επηρεαζόμενων χωριών, αλλά επίσης και όλα τα 
πρόσωπα που οδηγούσαν κατά μήκος ενός σημαντικού δρόμου που περνούσε από τα 
χωριά αυτά. Στις 26 Ιουλίου 1957 στις 3π.μ., επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας 
στο χωριό Άγιος Θεόδωρος για το σβήσιμο συνθημάτων. Ο Επαρχιακός Διοικητής είχε 
προφανώς πει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκούσε μέχρι την αφαίρεση 
των συνθημάτων. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας τερματίστηκε την ίδια μέρα στις 10 
μ.μ. (Δευτερογενής Νομοθεσία 1957, σ. 652, Αρ. 771). Στις 25 Ιουλίου 1957, δόθηκε 
διαταγή από το Διοικητή Αμμοχώστου ότι έπρεπε να σβηστούν συνθήματα που 
βρίσκονταν κατά μήκος του δρόμου που περνούσε μέσα από το χωριό Άγιος 
Θεόδωρος. Το διάταγμα ανακλήθηκε την ίδια μέρα (Δευτερογενής Νομοθεσία 1957, 
σσ. 652 και 653, Αρ. 772 και 773). Όλη η τροχαία κίνηση διακόπηκε για επτά ώρες, 
προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όλους όσους μετέβαιναν στο Μοναστήρι του 
Αποστόλου Ανδρέα που βρισκόταν πιο κάτω στον ίδιο δρόμο. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, όπως και κατά τη διάρκεια των άλλων 
απαγορεύσεων, μερικοί από τους κατοίκους συγκεντρώθηκαν σε χώρο περιφραγμένο 
με συρματόπλεγμα και δεν τους επιτράπηκε να πάρουν τροφή ή νερό από τους 
συγγενείς τους. Κατά την απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στον Άγιο 
Θεόδωρο στις 18 Ιουνίου 1957, με σκοπό το σβήσιμο συνθημάτων, οι άνδρες του 
χωριού συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και μετά στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου και οι δυνάμεις ασφαλείας περιέβρεξαν με μελάνι τις γυναίκες που 
προσπάθησαν να δώσουν νερό στους άνδρες». 

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου ανέφερε την περίπτωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
που επιβλήθηκε στην πόλη στις 5 Αυγούστου του 1956 (ή 1957) σε δύο δρόμους της 
πόλης, κατά την οποία οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι αυτή δεν θα 
τερματιζόταν μέχρι να αφαιρεθούν τα συνθήματα. Κράτησε τρεις μέρες και τερματίστηκε 
όταν κάποιος έσβησε τα συνθήματα. Η 5η Αυγούστου ήταν η παραμονή της γιορτής του 
Κατακλυσμού και πολλοί από τους πιστούς βρίσκονταν καθ' οδόν προς το πανηγύρι 

Ο κ. Gillies, Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου κλήθηκε από τον Πρόεδρο να δώσει 
πληροφορίες, σχετικά με απαγορεύσεις της κυκλοφορίας που διατάχθηκαν κατά την 
αφαίρεση συνθημάτων. Αρχικά, είπε ότι πιθανόν να υπήρχε κάποια σύγχυση με τον 
Κανονισμό 35 Α (2), που εξουσιοδοτεί το κλείσιμο δρόμου για την αφαίρεση 
συνθημάτων, αλλά μετά είπε ότι ήταν φυσικό να διαταχθεί απαγόρευση της 
κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση διαταγών για το σβήσιμο συνθημάτων, αν υπήρχε 
οποιοσδήποτε φόβος για ταραχές και ότι ήταν αυτή ή επιθυμία της αποφυγής ταραχών 
μέχρι την αφαίρεση των συνθημάτων, που επέφερε την επιβολή απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας για όσο χρόνο χρειαζόταν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

Ο εκφοβισμός του πληθυσμού συνδέεται στενά με την επιβολή ορισμένων 
απαγορεύσεων της κυκλοφορίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο ο εκφοβισμός ήταν το μόνο 
κίνητρο, θα οδηγούσε στην υιοθέτηση του κριτηρίου της αποκλειστικής τιμωρητικής 
πρόθεσης (βλ. πιο πάνω), ενώ αυτό που χρειάζεται είναι να. εξακριβωθεί με βάση τη 
μαρτυρίας κάτω από ποιες συνθήκες έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, 
ώστε να καθοριστεί η φύση τους. 

Για παράδειγμα, ο κ. Κληρίδης (16 Ιανουαρίου 1958) ανέφερε την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο χωριό της καταγωγής του, τον Αγρό, από τις 16 μέχρι τις 22 
Αυγούστου 1955. Στις 15 Αυγούστου ένας Ελληνοκύπριος αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι 
είχε πυροβοληθεί, παρόλο που δεν είχε καθόλου τραυματιστεί. Η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας επιβλήθηκε την επόμενη μέρα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε έρευνα 
για τον «ένοχο», οκτώ από τους επιφανέστερους κατοίκους και ένα δεκατριάχρονο 
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αγόρι συνελήφθηκαν με τη υποκίνηση του αστυνομικού και μεταφέρθηκαν στη 
Λευκωσία. 

Ο ίδιος μάρτυρας, ένα πρώην μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ο κ. Στ. 
Παυλίδης, ένας πρώην Γενικός Εισαγγελέας, αναφέρθηκαν στην απαγόρευση της 
κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στη Λευκωσία στις 15 Απριλίου 1956, ως αποτέλεσμα 
της δολοφονίας του Βοηθού Διευθυντή Αστυνομίας κ. Αριστοτέλους, μία βάναυση 
δολοφονία, η οποία όμως δεν δικαιολογούσε μια τέτοια εκδικητική αντίδραση από τις 
αρχές (Επίσημη Εφημερίδα Συμπλ. 1956, σ. 310). Η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
επιβλήθηκε για μια εβδομάδα και όλοι οι χώροι αναψυχής έκλεισαν «ως ένδειξη 
δημόσιου αποτροπιασμού», σύμφωνα με απόσπασμα της επίσημης έκδοσης 
«Ελληνικός Αλυτρωτισμός και Τρομοκρατία στη Κύπρο» (Κυπριακό Κυβερνητικό 
Τυπογραφείο, σ. 129). Αυτό, ο κ. Παυλίδης, θεωρεί π ω ς αποτελεί επίσημη παραδοχή 
της τιμωρητικής φύσης αυτού του μέτρου. Σε απάντηση στο σχόλιο ότι το εν λόγω 
διάταγμα δεν εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας, 
αλλά σύμφωνα με τον Έκτακτο Κανονισμό Αρ. 40 που ανακλήθηκε τον Αύγουστο του 
1957, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην ουσία επρόκειτο για απαγόρευση της 
κυκλοφορίας και αυτό το γεγονός είναι πιο σημαντικό από τη νομική βάση του 
διατάγματος. Ούτε έχει σημασία ότι ο Κανονισμός Αρ. 40 ανακλήθηκε μεταγενέστερα, 
εφόσον το επίδικο θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν οι νόμοι. Σε κάθε 
περίπτωση, η υπόθεση αυτή περιγράφει το πνεύμα με το οποίο δρούσαν οι αρχές. 

Μια δήλωση που έγινε σε σχέση με την επιβολή άλλης απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
ρίχνει επίσης φως στο θέμα. Μετά τη δολοφονία ενός Άγγλου αστυνομικού σε 
κινηματογράφο στις 19 Ιουνίου 1956, επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο 
Παραλίμνι, επειδή οι κάτοικοι δεν παρείχαν οποιεσδήποτε πληροφορίες (Δευτερογενής 
Νομοθεσία 1956, σ. 643, Ειδοποίηση Αρ. 706). Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. 
Μυλωνά (20 Ιανουαρίου 1958), δεν διεξήχθη οποιαδήποτε έρευνα κατά τη διάρκεια 
αυτής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η οποία διατάχθηκε στις 16 Ιουλίου. 
Σύμφωνα με τη μαρτυρία που δόθηκε από έξι εκπροσώπους των κατοίκων, ο Βοηθός 
Διοικητής κ. Σαββίδης, εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο Παραλίμνι στις 23 Ιανουαρίου 
και είπε στους κατοίκους: «Εφόσον δεν δόθηκε οποιαδήποτε πληροφορία, θα σας 
τιμωρήσω με τρόπο διαφορετικό από ό,τι με πρόστιμο. Θα επιβάλω απαγόρευση της 
κυκλοφορίας που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βγαίνετε από το χωριό και θα 
παραμείνετε στα σπίτια σας από τις 7 μ.μ. μέχρι τις 7 π.μ. Κάθε μέρα θα σας 
προμηθεύουμε με χαρτί και φακέλους στα οποία θα γράψετε ό,τι γνωρίζετε για το 
φόνο». Η απαγόρευση αυτή της κυκλοφορίας συνεχίστηκε για 6 μέρες και μετά 
μετατράπηκε σε πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε μέχρι τις 25 
Ιουλίου. Η πιο πάνω ανακοίνωση από τον Βοηθό Διοικητή έγινε προς όλους τους 
κατοίκους με μεγάφωνο, σύμφωνα με την κατηγορηματική απάντηση που δόθηκε από 
τους πιο πάνω αναφερομένους μάρτυρες στο Παραλίμνι σε ερώτημα που υποβλήθηκε 
από τον κ.. Ευσταθιάδη. Παρεμπιπτόντως, είναι άξιο απορίας γιατί το χαρτί και οι 
φάκελοι δεν μπορούσαν να διανεμηθούν χωρίς την ύπαρξη απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. 

Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 1956 χρήζουν επίσης 
προσεκτικής εξέτασης υπό το φως της μαρτυρίας του Σερ Πώλ Παυλίδη, πρώην 
μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

Τέλος, υπήρξε απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία στις 28 Σεπτεμβρίου 1956. 
Η Γραμματεία ετοίμασε σημείωμα53 επί του θέματος στο οποίο έχω να προσθέσω κάτι, 

53 Βλ. Παράρτημα II της Έκθεσης της Ερευνητικής Ομάδας που βρίσκεται στο Παράρτημα Γ της 
παρούσας Έκθεσης. 
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ιδιαίτερα σχετικά με τις δηλώσεις των Ελλήνων μαρτύρων, ώστε να μπορούν να 
διαφανούν πιο καθαρά τα γεγονότα. Οι Έλληνες μάρτυρες είπαν, για παράδειγμα, ότι 
εφόσον η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στις 5 μ.μ., ενώ η δολοφονία έγινε 
στις 10 π.μ., οι υπεύθυνοι είχαν αρκετό χρόνο για να διαφύγουν. Ο Επαρχιακός 
Διοικητής κ. Weston (24 Ιανουαρίου 1958) έδωσε δύο λόγους για τους οποίους δεν 
επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας παρά μόνο μετά από εξήμισυ ώρες, ένας εκ 
των οποίων ήταν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν απασχολημένες αλλού και χρειάστηκε 
να κληθούν στη Λευκωσία, ενώ ο άλλος, ότι ήταν ανάγκη να δοθεί στο «διακινούμενο 
πληθυσμό» χρόνος να φύγει από τη παλιά πόλη και ότι έπρεπε όλοι να ερευνηθούν 
προτού φύγουν. Παραδέχθηκε επίσης ότι, υπό τις περιστάσεις: «οι δυνάμεις ασφαλείας 
δεν είχαν καμία ελπίδα να εντοπίσουν τους αυτουργούς του εγκλήματος, καθώς οι 
εγκληματίες δεν θα χρειάζονταν παραπάνω από μερικά λεπτά για να πετάξουν τα όπλα 
τους και να εξαφανιστούν». Εφόσον αυτό ισοδυναμεί με παραδοχή ότι δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και της έρευνας για 
τους εγκληματίες, ο κ. Weston θεώρησε ότι η πραγματική εξήγηση ήταν: «μία γενική 
προσπάθεια να βρεθούν ενδείξεις για εντοπισμό των αυτουργών του συγκεκριμένου 
περιστατικού και άλλων». Πρόσθεσε όμως ότι: «ο πραγματικός λόγος της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας ήταν να πληγούν οι υπηρεσίες διαβίβασης μηνυμάτων 
της Ε Ο Κ Α μεταξύ της Λευκωσίας και των ορεινών περιοχών, στις οποίες διεξάγονταν οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις». Μετά την εξήγηση αυτή σχετικά με την επιβολής της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο Επαρχιακός Διοικητής απάντησε σε περαιτέρω 
καταθέσεις Ελλήνων μαρτύρων. Αυτοί (ιδιαίτερα ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας κ. 
Παυλίδης, 16 Ιανουαρίου 1958), είχαν δηλώσει ότι κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας ούτε έρευνες έγιναν, ούτε συλλήψεις. 

Μετά από ερώτηση του κ. Waldock, ο κ. Weston εξήγησε ότι δεν βρέθηκε οτιδήποτε το 
ενοχοποιητικό και δεν έγιναν συλλήψεις. Συνέχισε δηλώνοντας ότι έρευνες έγιναν 
«μόνο σε ορισμένα μέρη της πόλης». Σε σχέση με αυτό, δεν έγινε οποιοδήποτε σχόλιο 
από Βρετανούς μάρτυρες ως προς τις αναφορές Ελλήνων μαρτύρων για την έκταση 
που καλύφθηκε από την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο Μητροπολίτης Κιτίου 
Άνθιμος (15 Ιανουαρίου 1958) υπέδειξε για παράδειγμα, ότι η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας εκτεινόταν μέχρι την ενορία Αγίου Ιωάννη που απέχει πολύ από την οδό 
Λήδρας. 

Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των δημοσίων χώρων και χώρων αναψυχής μέχρι τις 30 
Οκτωβρίου 1956, ο κ. Weston δήλωσε ότι αυτό το μέτρο δεν διατάχθηκε σύμφωνα με 
τον περί Απαγορεύσεως της Κυκλοφορίας Νόμο, αλλά σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 
40 και εξήγησε ότι είχε ως στόχο: «να μειωθεί ο κίνδυνος για το λαό να καταστεί θύμα 
πιθανών επεισοδίων, τα οποία μπορεί να διευκολύνονταν από την συγκέντρωση 
αριθμού π ρ ο σ ώ π ω ν στον ίδιο τόπο». Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι πολλά μέρη 
αναψυχής χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες για την απόκρυψη όπλων και τη 
διανομή φυλλαδίων, καθώς επίσης και για το σκοπό της συγκέντρωσης και δράσης 
κάτω από πιο ασφαλείς συνθήκες (Σημείωμα από την Γραμματεία). Οι δηλώσεις των 
μαρτύρων όμως και ειδικά των δύο Ανακτοσυμβούλων καταδεικνύουν την τιμωρητική 
φύση αυτού του μέτρου, το οποίο σε κάθε περίπτωση υποδεικνύει τιμωρητική πρόθεση 
από πλευράς των αρχών. Ως απόδειξη της τιμωρητικής φύσης του μέτρου, ο κ. Στ. 
Παυλίδης επισήμανε ότι εφαρμοζόταν μόνο σε χώρους που σύχναζαν ή ανήκαν σε 
Έλληνες. Το γεγονός αυτό επίσης τονίστηκε από τον κ. Χρυσαφίνη για να αποδείξει τον 
τιμωρητικό του χαρακτήρα, λέγοντας ότι: «Έλληνες Αιγυπτιακής υπηκοότητας 
παρέμειναν ελεύθεροι να ανοίγουν τα καταστήματα τους, ενώ οι Ελληνοκύπριοι έπρεπε 
να κλείνουν τα δικά τους». Επομένως, δεν υπήρχε οποιοδήποτε εμπόδιο για εκείνους 
που είχαν χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «κακοποιοί», να συχνάζουν σε καταστήματα 
που ανήκαν σε Έλληνες Αιγυπτιακής υπηκοότητας ή σε κινηματογράφους που ανήκαν 
σε Βρετανούς πολίτες. Πώς μπορεί τότε αυτό να χαρακτηριστεί ως μέτρο ασφαλείας; 
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Στο σύντομο σημείωμα του που ετοιμάστηκε από τη Γραμματεία για τη «μεγάλη 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία», ο κ. Weston φέρεται να «έχει τονίσει το 
γεγονός ότι λήφθηκαν ειδικά μέτρα», ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον πληθυσμό να 
βγαίνει μια με δύο ώρες κάθε μέρα για ψώνια, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι την ίδια 
στιγμή δεν υπήρχαν τρόφιμα για να αγοράσει κανείς (κ. Αιμιλιανίδης) και ότι ο κόσμος 
υπέφερε από την έλλειψη νερού και ότι μερικοί κάτοικοι έπρεπε να κουβαλούν το νερό 
τους από τις δυσεύρετες δημόσιες βρύσες (Δρ. Δέρβης, Δήμαρχος Λευκωσίας). Ο κ. 
Αιμιλιανίδης παρέδωσε στην Ερευνητική Ομάδα αντίγραφο της«ϋ8ίΐγ Telegraph» της 
5ης Οκτωβρίου που έφερε πρωτοσέλιδη φωτογραφία του κόσμου που ζητούσε ένα 
κομμάτι ψωμί. Αναφορικά με την απουσία ερευνών, ο μάρτυρας αυτός μνημόνευσε την 
«Observer» της 7ης Οκτωβρίου που ανάφερε ότι δεν είχε βρεθεί οτιδήποτε, αλλά η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας «είχε πετύχει τον τιμωρητικό της σκοπό» (βλ. επίσης 
τους «Times» της 3ης Οκτωβρίου). Όλοι οι Έλληνες μάρτυρες δήλωσαν ότι είχε 
παραλύσει η ζωή στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
έκλεισαν τα φαρμακεία, οι εργάτες δεν έπαιρναν μισθό (μαρτυρία εργοδοτών και 
εργατών, 17 Ιανουαρίου 1958) και δεν κυκλοφορούσαν οι εφημερίδες, έτσι που δεν 
ήταν μόνο οι άρρωστοι και οι εργάτες που υπέφεραν, αλλά ολόκληρος ο πληθυσμός 
του νησιού ο οποίος αποστερήθηκε τις εφημερίδες του (μαρτυρία δημοσιογράφων, 18 
Ιανουαρίου 1958). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Επαρχιακός Διοικητής Λευκωσίας, στο τέλος της 
δήλωσης του, είπε ότι είχε επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λευκωσία για 
στρατηγικούς λόγους, επειδή όταν η Λευκωσία είναι «ήσυχη», υπάρχουν λιγότερα 
περιστατικά σε άλλα μέρη της Κύπρου. Πρόσθεσε: «Λάβαμε αυτό το μέτρο, επειδή δεν 
γνωρίζαμε πλέον τι να κάνουμε». 

Τρόποι επιβολής Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας (Μεταχείριση των Κατοίκων) 

1. Για να ολοκληρωθεί το θέμα, τα παραδείγματα που δόθηκαν πιο πάνω 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη μεταχείριση των κατοίκων κατά τη διάρκεια των 
απαγορεύσεων της κυκλοφορίας, καθώς αυτός είναι ένας από τους παράγοντες 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όταν αξιολογείται κατά πόσο αυτές ήταν 
αντικειμενικά τιμωρητικής φύσης. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τρόπος 
της μεταχείρισης που περιγράφονται από μάρτυρες, ακόμη και αν δεν έχει 
οποιαδήποτε σημασία για το σκοπό αυτό, έχει σημασία στο να βοηθήσει να 
προσδιοριστεί κατά πόσο, άσχετα προς τη φύση της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, υπήρξε «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» υπό την έννοια 
του Άρθρου 3 της Σύμβασης. 

Η παρουσία εκπροσώπου των αρχών κατά τη διάρκεια ορισμένων απαγορεύσεων 
της κυκλοφορίας, όπως αναφέρθηκε από αρκετούς Βρετανούς μάρτυρες, είναι 
σημαντική, καθώς αποδεικνύει την επιθυμία των αρχών να φροντίσουν για τις 
ανάγκες του πληθυσμού κατά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ένα έργο το οποίο 
όταν επιτελεστεί με επιτυχία, πρέπει να λεχθεί ότι μειώνει, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό, την τιμωρητική πρόθεση του μέτρου. Από την άλλη, υπάρχει 
πληθώρα μαρτυρίας από εκπροσώπους του πληθυσμού ότι ορισμένες 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας επιβλήθηκαν με απάνθρωπο τρόπο. Επομένως, 
ανεξάρτητα από το αν μια απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι τιμωρητική ή όχι, 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις (εκ των οποίων ένας αριθμός δεν έχει αμφισβητηθεί), 
κατά τις οποίες ο πληθυσμός υποβλήθηκε σε τεράστια ενόχληση και ταλαιπωρία. 
Το ερώτημα εδώ είναι κατά πόσο οι αρχές έχουν συμμορφωθεί με το Άρθρο 3 της 
Σύμβασης, το οποίο είναι ένα από τα άρθρα που δεν επιτρέπουν παρέκκλιση 
σύμφωνα με το Άρθρο 15. 
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Παραδείγματα υπάρχουν στις σημειώσεις για τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας 
που ήδη αναφέρθηκαν, ιδιαιτέρα εκείνες της Λαπήθου και της Μόρφου, εκείνη του 
Παραλιμνίου στις 13 Δεκεμβρίου 1955 και τη μεγάλη απαγόρευση της κυκλοφορίας 
στη Λευκωσία (βλ. πιο πάνω). Επιπρόσθετα, υπάρχει η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο Μηλικούρι (βλ. σημείωμα της Γραμματείας)54 που επιβλήθηκε από 
τις 19 Μαρτίου μέχρι τις 11 Μαΐου 1957, δηλαδή μετά την αναστολή των 
εχθροπραξιών από την ΕΟΚΑ. Αυτό προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία στους 
κατοίκους και θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη, αν δεν έστελναν βοήθεια άλλα 
χωριά (μαρτυρία Σεβασμιότατου κ. Άνθιμου και τοπικών εκπρόσωπων, 21 
Ιανουαρίου 1958). 

Κατά τη διάρκεια άλλης απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο Παραλίμνι στις 13 
Ιουνίου 1956, ο Παντελής Ψωμάς που είχε διαταχθεί να παραμείνει όρθιος στον 
καυτό ήλιο, αλλά ακούμπησε στο τοίχο επειδή ήταν άρρωστος, υποχρεώθηκε να 
σταθεί πάνω σε βαρέλι μαζί με δύο άλλα από τα πρόσωπα που είχαν 
συγκεντρωθεί. Όλοι τους υποχρεώθηκαν να βγάλουν τα πουκάμισα τους και να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους χωρίς αυτά. Πάλι, κατά την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας της 19ης Ιουλίου 1956, όλοι οι άνδρες των χωριών συγκεντρώθηκαν 
σε μέρος στο οποίο υπήρχαν περιττώματα. 

Κατά την προετοιμασία της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο Φρέναρος (28 ως 
30 Μαρτίου του 1957), οι άνδρες του χωριού συγκεντρώθηκαν σε χώρο περίφρακτο 
με συρματόπλεγμα και υποχρεώθηκαν να ξαπλώσουν στο έδαφος μπρούμυτα, 
χωρίς να κινούνται ή να μιλούν, ενώ τους έβριζαν (μαρτυρία των κατοίκων, 23 
Ιανουαρίου 1958). 

Ο κ. Gillies, Επαρχιακός Διοικητής Αμμοχώστου, όταν ρωτήθηκε από δύο μέλη της 
Ερευνητικής Ομάδας για τις πληροφορίες που είχαν ληφθεί, αναφορικά με τη 
μεταχείριση των κατοίκων του Φρενάρους, δεν απάντησε (Αμμόχωστος, 23 
Ιανουαρίου 1958), θεωρώντας ότι η ερώτηση αυτή δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο της 
διερεύνησης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Ομάδας, 
ενώ επιβεβαίωνε ότι οι ισχυρισμοί περί κακομεταχείρισης αυτές καθαυτές δεν 
ενέπιπταν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, κατέστησε σαφές ότι η Ομάδα, 
παρόλο, που δεν θα υπεισερχόταν σε λεπτομέρειες, είχε καθήκον να: 
«πληροφορείται για τη γενική ατμόσφαιρα, ώστε να προσδιορίζει τον χαρακτήρα -
τιμωρητικό ή μη - των διαφόρων απαγορεύσεων της κυκλοφορίας» (προφορική 
διαδικασία της εν λόγω συνεδρίας της 23ηζ Ιανουαρίου 1958). 

Τα πιο πάνω παραδείγματα είναι επιπρόσθετα εκείνων που ήδη αναφέρθηκαν. 

2. Θα έχει γίνει αντιληπτό ότι σε μερικές από τις περιπτώσεις αυτές, η μαρτυρία 
έχει αποκαλύψει π ω ς ορισμένες απαγορεύσεις της κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί με 
τρόπο που τις οδήγησε να εκφυλιστούν σε περιορισμούς, ως προς τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που προστατεύονται στη Σύμβαση. Στις διάφορες πτυχές των 
απαγορεύσεων της κυκλοφορίας που ήδη μνημονεύθηκαν, πρέπει να προστεθούν 
η καταπάτηση του δικαιώματος της ζωής κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων της 
κυκλοφορίας, όπως αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο Πάφου (βλ. προφορική 
διαδικασία 21η Ιανουαρίου 1958, απόγευμα, σσ. 1 - 2). 

Βλ. Παράρτημα III της Έκθεσης της Ερευνητικής Ομάδας που βρίσκεται στο Παράρτημα Γ της 
παρούσας Έκθεσης. 
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3. Το υλικό αυτό αναφέρεται εδώ για τους σκοπούς που εξηγούνται πιο πάνω και 
πρέπει να εξεταστεί υπό το φως του Άρθρου 18 της Σύμβασης που ορίζει ότι οι 
περιορισμοί στα δικαιώματα και ελευθερίες, οι οποίοι επιτρέπονται σύμφωνα με τη 
Σύμβαση, εφαρμόζονται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτή. Ως εκ 
τούτου, το Άρθρο εμπεριέχει ρητή και γενική επιφύλαξη που καλύπτει όλους τους 
περιορισμούς δικαιωμάτων και ελευθεριών, που κατά την άποψη μας δεν μπορούν 
να αγνοηθεί όταν εξετάζονται τα γεγονότα που ανακαλύπτονται από μάρτυρες, είτε 
επειδή επηρεάζουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας, είτε με πιο γενικό τρόπο. 

Πρέπει να γίνει μία τελευταία παρατήρηση, η οποία με φέρνει πίσω στα σχόλια με 
τα οποία άρχισα. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη 
βεβαιότητα ότι οι αρχές ενήργησαν με αποκλειστικά τιμωρητική πρόθεση, δεν 
φαίνεται ρεαλιστικό να χαραχθεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ τιμωρητικής 
πρόθεσης και τιμωρητικού αποτελέσματος. Στο διεθνές δίκαιο, οι προθέσεις των 
αρχών δεν συνιστούν αποφασιστικό παράγοντα κατά τη λήψη απόφασης ως προς 
το αν η πράξη ενός Κράτους είναι νόμιμη ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 
του υποχρεώσεις. Απεναντίας, είναι η αντικειμενική φύση της πράξης, οι συνθήκες 
κάτω από τις οποίες διενεργήθηκε και τα αποτελέσματα της που έχουν σχέση. Δεν 
συνεπάγεται βέβαια ότι τα τιμωρητικά αποτελέσματα της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας πρέπει να εξάγονται μόνο από τα αισθήματα του πληθυσμού, αλλά 
πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα γεγονότα. Είναι αποδεκτό ότι οι Βρετανοί 
μάρτυρες αρνήθηκαν οποιαδήποτε τιμωρητική πρόθεση, αλλά δεν αμφισβητείται ότι 
όλοι οι Έλληνες μάρτυρες μιλούσαν καλόπιστα όταν υποστήριζαν το αντίθετο. Ο 
ορθός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όταν αποφασίζεται κατά πόσο 
μια απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε δίκαια ή όχι, δεν μπορεί να είναι η 
απώτερη πρόθεση των υπεύθυνων προσώπων, καθώς αυτό θα προϋπέθετε την 
εξέταση των άδυτων της ανθρώπινης συνείδησης τα οποία είναι δύσκολο να δει 
κάνεις. Επομένως, ο παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη δεν είναι οι 
δηλώσεις των αυτουργών ή των θυμάτων της πράξης, αλλά κατά πόσο 
οποιαδήποτε συγκεκριμένη απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε άδικα από 
αντικειμενικής σκοπιάς. Αποτελεί επομένως ζήτημα πραγματικών γεγονότων και 
εξέτασης των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιβλήθηκε έκαστη απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, με στόχο όχι την αποκάλυψη της μίας ή της άλλης πρόθεσης, αλλά 
την αντικειμενική εκτίμηση της φύσης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η οποία 
δεν θα φανεί από τις δηλώσεις πρόθεσης, αλλά μόνο από όλες τις συνακόλουθες 
περιστάσεις και αποτελέσματα. Ο μόνος Βρετανός μάρτυρας που κατέθεσε 
ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας με ανεπίσημη ιδιότητα (κ. Ridgway, Σύνδεσμος 
Βρετανών Κατοίκων, 17 Ιανουαρίου 1957, προφορική διαδικασία σ. 12) είπε π ω ς 
σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα τους: «οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είχαν 
συχνά τιμωρητικό χαρακτήρα». 

Αφού μελέτησα όλα τα πιο πάνω και τα αποτελέσματα των απαγορεύσεων της 
κυκλοφορίας, έχω καταλήξει σε παρόμοια θέση και έχω τη γνώμη ότι είναι αδύνατο 
να αποφευχθεί το συμπέρασμα ότι σε αριθμό περιπτώσεων, οι απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας ήταν καταχρηστικού χαρακτήρα. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI - Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η ΧΩΡΙΣ Ε Ν Τ Α Λ Μ Α , Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ Η , Α Π Ε Λ Α Σ Η 

Μέρος Α. Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η ΧΩΡΙΣ Ε Ν Τ Α Λ Μ Α 

292. Συλλήψεις χωρίς ένταλμα προβλέπονταν στους Κανονισμούς 3 και 4 των 
«Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», (Αρ. 731) 
της 26ης Νοεμβρίου 1955, όπως τροποποιήθηκαν από τις Τροπολογίες Αρ. 1 (12 
Ιανουαρίου 1956), Αρ. 7 (27 Απριλίου 1956), Αρ. 9 (28 Ιουλίου 1956) και Αρ. 10 (31 
Ιουλίου 1956). 

Οι βασικοί Κανονισμοί καθόριζαν τη μέγιστη περίοδο σύλληψης χωρίς ένταλμα στις 48 
ώρες. Η Τροπολογία Αρ. 1 της 12ης Ιανουαρίου 1956 επέτρεπε την περαιτέρω κράτηση 
για μια περίοδο που δεν θα υπερέβαινε τις 14 ημέρες. 

Τα κείμενα, όπως τροποποιήθηκαν, έχουν ως ακολούθως: 

«(3) Εξουσία (1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός ή οποιοδήποτε μέλος των 
σύλληψης Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών Δυνάμεων της Αυτής 
χωρίς Μεγαλειότητας, ενεργώντας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 
ένταλμα δύναται να συλλάβει χωρίς ένταλμα οποιοδήποτε πρόσωπο, για το 

οποίο έχει εύλογη αιτία να υποψιάζεται ότι ενήργησε ή ενεργεί με 
τρόπο επιβλαβή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή ότι 
έχει διαπράξει ή διαπράττει ή πρόκειται να διαπράξει αδίκημα 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, και ένας τέτοιος αστυνομικός ή 
οποιοδήποτε μέλος των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών 
Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας δύναται να λαμβάνει τέτοιου 
είδους μέτρα και να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους βία, που να του 
φαίνεται εύλογα αναγκαία για την διενέργεια τέτοιας σύλληψης» 
(Τροποποιήθηκε με την Τροπολογία Αρ. 9 του 1956) 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο συλλαμβάνεται με τέτοιο τρόπο, θα 
προσάγεται το συντομότερο δυνατό ενώπιον: 

(α) αξιωματικού των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών 
Δυνάμεων της Επαρχίας, όχι κατώτερο από το βαθμό του 
Αντιπλοίαρχου, Λοχαγού ή Επισμηναγού αντίστοιχα, αν η σύλληψη 
πραγματοποιήθηκε η έγινε από μέλος των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή 
Αεροπορικών Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας, ή 

(β) του Αστυνομικού Διευθυντή, ή Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή 
της Επαρχίας, αν η σύλληψη πραγματοποιήθηκε η έγινε από 
αστυνομικό και το πρόσωπο αυτό δύναται, με διαταγή του 
αξιωματικού των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών Δυνάμεων 
ή του Αστυνομικού Διευθυντή, ή του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή 
της Επαρχίας, ανάλογα με την περίπτωση, να μεταφερθεί σε 
οποιοδήποτε χώρο ή κτίριο, ώστε να κρατηθεί εκεί για περίοδο που 
θα καθορίζεται στο διάταγμα και δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα-οκτώ 
ώρες. 

Νοείται ότι, αν αστυνομικός που είναι υπεύθυνος σε Αστυνομική 
Διεύθυνση, ικανοποιηθεί ότι οι αναγκαίες έρευνες ως προς τις 
συνθήκες σύλληψης οποιουδήποτε προσώπου, δεν μπορούν να 
ολοκληρωθούν εντός της περιόδου των σαράντα-οκτώ ωρών, τότε 
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4. Εξουσία 
ανακοπής, 
κράτησης 
και έρευνας 
ατόμων 

δύναται να εξουσιοδοτήσει την περαιτέρω κράτηση τέτοιου 
προσώπου για επιπρόσθετη περίοδο που να μην υπερβαίνει τις 
δεκατέσσερις ημέρες, αλλά με την παραχώρηση μιας τέτοιας 
εξουσιοδότησης, θα δίνει αμέσως αναφορά ω ς προς τα περιστατικά 
στο Διοικητή της Αστυνομίας» (Η επιφύλαξη προστέθηκε με την 
Τροπολογία Αρ. 1 του 1956). 

«(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο κρατείται κατά τον τρόπο που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα θεωρείται ότι βρίσκεται 
υπό νόμιμη κράτηση, κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας τέτοιας 
κράτησης. 
Οποιοσδήποτε αστυνομικός ή οποιοδήποτε μέλος των Ναυτικών, 
Στρατιωτικών ή Αεροπορικών Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας 
δύναται να: 

(α) σταματά, κρατεί και ερευνά οποιοδήποτε πρόσωπο και δύναται 
να κατάσχει οτιδήποτε βρεθεί επί τέτοιου προσώπου, για το οποίο 
έχει λόγο να υποπτεύεται ότι χρησιμοποιείται ή προτίθεται να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή με οποιοδήποτε τρόπο, 
που είναι επιβλαβής για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, 

(β) ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να σταματήσει και απαντήσει 
σε οποιαδήποτε ερωτήματα, τα οποία τυχόν θα του τεθούν, κατά 
τρόπο λογικό, 

(γ) ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να του παράσχει είτε 
προφορικά, είτε γραπτώς, οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν χρειαστεί 
και να παραστεί σε τέτοιο χρόνο και χώρο όπως θα διατασσόταν 
προς το σκοπό παροχής τέτοιας πληροφορίας 

(δ) λάβει τέτοια μέτρα και χρησιμοποιήσει τέτοια βία, η οποία να του 
φαίνεται ότι είναι εύλογα αναγκαία για να σταματήσει, κρατήσει και 
ερευνήσει οποιοδήποτε πρόσωπο, σύμφωνα προς τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού» (Η υποπαράγραφος (δ) προστέθηκε με την 
Τροπολογία Αρ. 9 του 1956 και τροποποιήθηκε με την Τροπολογία 
Αρ. 10 του 1956). 

Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με 
οποιαδήποτε απαίτηση του παρόντος Κανονισμού, θα είναι ένοχο 
αδικήματος δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. 

4(A) Εξουσία (1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός του βαθμού του Επιθεωρητή ή 
λήψης ανώτερου βαθμού, μπορεί να διατάξει τη λήψη φωτογραφιών, 
φωτογραφιών περιγραφών, μετρήσεων και δακτυλικών αποτυπωμάτων 
κλπ. οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο βρίσκεται υπό σύλληψη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3 των παρόντων 
Κανονισμών και οποιαδήποτε φωτογραφία, περιγραφή, μέτρηση και 
δακτυλικά αποτυπώματα λήφθηκαν κατά τον τρόπο αυτό δύνανται να 
κατακρατηθούν και μετά την απελευθέρωση τέτοιου προσώπου. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να υπακούσει με τον κατάλληλο 
τρόπο στις μεθόδους επιβεβαίωσης της ταυτότητας που αναφέρονται 
πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει των παρόντων 
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Κανονισμών» (Ο Κανονισμός προστέθηκε με την Τροπολογία Αρ. 7 
του 1956). 

I. Τ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Π Ο Υ Ε Ξ Α Κ Ρ Ι Β Ω Θ Η Κ Α Ν Α Π Ο Τ Η Ν ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

293. Σύμφωνα με το Ελληνικό Μνημόνιο της 24ης Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.657), 
«υπήρξαν αμέτρητες συλλήψεις χωρίς ένταλμα και σε πολλές περιπτώσεις επιθέσεων, 
ο ανδρικός πληθυσμός των χωριών έχει υποβληθεί σε κυριολεκτικό ανθρωπομάζωμα 
για σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτότητας και ανάκρισης, με αποτέλεσμα οι 
περισσότεροι από τους συλληφθέντες να έχουν στερηθεί της ελευθερίας τους για 
αρκετές ώρες και μερικές φορές ακόμα και για περισσότερο από μία μέρα» (σ. 27). 

Παραδείγματα λήφθηκαν από τα Παραρτήματα 55, 56, 57, 58, 59, 60 και 61. Η 
Βρετανική εβδομαδιαία εφημερίδα «Observer» της 3ης Ιουνίου 1956 δήλωσε ότι, 
σχετικά με δύο πρόσφατα βομβιστικά περιστατικά «μακρές φάλαγγες φορτηγών 
κινούνταν διαμέσου της Αμμοχώστου και ζητείτο από οποιοδήποτε Ελληνοκύπριο νέο 
γινόταν αντιληπτός στο δρόμο ή στην αγορά, να επιβιβασθεί σε ένα από αυτά» 
(Παράρτημα 62). Σύμφωνα με την εφημερίδα αυτή, ο αριθμός των π ρ ο σ ώ π ω ν που 
συνελήφθησαν ήταν 260, ενώ σύμφωνα με τη «Sunday Pictorial» (Παράρτημα 63) και 
τη «Cyprus Mail» (Παράρτημα 64), ο αριθμός ήταν 500. 

Το Απαντητικό Μνημόνιο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ημερομηνίας 17 
Οκτωβρίου 1956 (παρ. 93) δεν αρνήθηκε τα ισχυριζόμενα γεγονότα. Ανέφερε απλώς 
ότι αυτή η εξουσία (σύλληψη χωρίς ένταλμα) υπήρξε απαραίτητη για τη διατήρηση της 
τάξης στην Κύπρο, στην οποία ένας μεγάλος αριθμός προσώπων καταζητείτο από την 
αστυνομία σε σχέση με τρομοκρατικές δραστηριότητες και κρυβόταν από τους 
ντόπιους κατοίκους. Έγινε παραδεκτό ότι για το σκοπό εντοπισμού εγκληματιών, 
αρκετοί άρρενες κάτοικοι είχαν προσωρινά απομονωθεί, ενόσω διεξάγονταν οι έρευνες. 
Όμως, είχαν διασφαλιστεί οι εύλογες τους ανέσεις, όσο γινόταν καλύτερα. 

Στην ακροαματική διαδικασία το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου 1956 (Έκθεση, Έγγρ. Α. 
30.768), ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης ισχυρίστηκε ότι, ούτε το 
κείμενο των κανονισμών, ούτε το γεγονός της εφαρμογής τους, είχε αμφισβητηθεί. 

Στην αγόρευση του, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 1956 (Έκθεση, σ. 144), ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να αμφισβητήσει τα 
γεγονότα, απλώς διόρθωσε το Νομικό Σύμβουλο για το λάθος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, ως προς τη μέγιστη περίοδο κράτησης που δεν ήταν 14 μέρες, αλλά 
σαράντα-οκτώ ώρες συν δεκατέσσερις μέρες, δηλαδή δεκαέξι μέρες. Υπέβαλε ότι αυτή 
η περίοδος, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως 
υπερβολική. 

II. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

294. Σύμφωνα με το Ελληνικό Μνημόνιο (Έγγρ. Α 28.657, σ. 32), τα μέτρα που 
παρατίθενται στους Κανονισμούς 3 και 4 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών 
(Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», αποτελούσαν παράβαση του Άρθρου 5 της 
Σύμβασης της Ρώμης, που προέβλεπε ότι ουδείς θα στερείται της ελευθερίας του, 
εκτός σε ειδικές περιπτώσεις (καταδίκη από αρμόδιο δικαστήριο, νόμιμη σύλληψη για 
τους σκοπούς δίκης κ.λ.π.). Το ίδιο Άρθρο καθόριζε ότι ο κάθε συλληφθείς πρέπει να 
πληροφορείται τους λόγους για τη σύλληψη του. 
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Ακόμη, το Ελληνικό Μνημόνιο (σ. 34) υπεδείκνυε ότι για τους βασικούς Κανονισμούς 
(Αρ. 731), που εξουσιοδοτούσαν τη σύλληψη χωρίς ένταλμα, όπως επίσης και για την 
Τροπολογία Αρ. 1 του 1956, η οποία αύξανε σε δεκατέσσερις μέρες τη μέγιστη περίοδο 
μεταξύ σύλληψης και εμφάνισης ενώπιον του δικαστή, δεν είχε δοθεί ειδοποίηση π ω ς 
αποτελούσαν παρεκκλίσεις σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 15. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι Κανονισμοί αυτοί αποτελούσαν κατάφωρη παρέκκλιση 
από το Άρθρο 5 της Σύμβασης και ότι: «εφόσον ο Γενικός Γραμματέας δεν είχε 
ειδοποιηθεί σχετικά με αυτούς, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ήταν και παραμένουν 
παράνομοι» (σ. 34). 

Σύμφωνα με το Βρετανικό Απαντητικό Μνημόνιο, η εξουσία για σύλληψη χωρίς 
ένταλμα που προβλέπεται στον Κανονισμό 3, δεν αποτελούσε με κανένα τρόπο 
παράβαση του Άρθρου 5 της Σύμβασης, «επειδή η παράγραφος 1 (γ) του Άρθρου 
αυτού φαίνεται να προβλέπει για τα ίδια ακριβώς ενδεχόμενα όπως ο Κανονισμός 3 και 
το Άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε προϋπόθεση ότι η σύλληψη θα 
πραγματοποιείται μόνο με ένταλμα» (παράγραφος 93 του Απαντητικού Μνημονίου). 
Υποστηρίχθηκε ότι «ο Κανονισμός 4 είναι απλώς μια συμπληρωματική εξουσία που 
είναι προφανώς σημαντική, αν η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις οι οποίες εδώ 
ασκούν αστυνομικές λειτουργίες, πρόκειται να έχουν ουσιαστικό έλεγχο και να είναι σε 
θέση να παρεμποδίσουν τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων» (βλ. παρ. 94 του 
Απαντητικού Μνημονίου). 

Αναφορικά με την παράλειψη για ειδοποίηση του Γενικού Γραμματέα, το Βρετανικό 
Απαντητικό Μνημόνιο δήλωνε τα ακόλουθα: «Εφόσον οι Κανονισμοί 3 και 4, κατά την 
άποψη της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν είναι αντίθετοι προς το Άρθρο 5 
της Σύμβασης, δεν κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί ειδοποίηση για παρέκκλιση σύμφωνα με 
το Άρθρο 15, σε σχέση με τους Κανονισμούς αυτούς» (παρ. 95 του Απαντητικού 
Μνημονίου). 

295. Στην αγόρευση του, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.768, παρ. 128) 
ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης ισχυρίστηκε ότι η Βρετανική 
Κυβέρνηση είχε διαπράξεις παραβιάσεις των Άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης. 
Αναφέρθηκε στο Άρθρο 6, το οποίο καθορίζει ρητά ότι ο καθένας που κατηγορείται για 
ποινικό αδίκημα έχει το δικαίωμα: «να πληροφορείται αμέσως, σε γλώσσα κατανοητή 
σε αυτόν και με λεπτομέρεια, για τη φύση και αιτία της εναντίον του κατηγορίας». 
Ζήτησε λοιπόν από την Επιτροπή να συμφωνήσει ότι: «αποτελεί στοιχειώδες και 
θεμελιώδες εχέγγυο σε κάθε χώρα ότι 'αμέσως' σημαίνει το πολύ μία, δύο ή τρεις 
μέρες, αλλά σίγουρα όχι δεκατέσσερις (δηλαδή 16) μέρες μεταξύ σύλληψης - τονίζω τη 
λέξη 'σύλληψης' - από οποιοδήποτε μέλος του Ναυτικού ή της Αεροπορίας - ένας 
Βρετανός απλός στρατιώτης έχει την εξουσία να συλλάβει - και της προσαγωγής του 
ενώπιον δικαστή, όταν το πρόσωπο που συνελήφθη θα πληροφορείται διεξοδικά για τη 
φύση της κατηγορίας εναντίον του και θα είναι σε θέση να ετοιμάσει την υπόθεση του». 

Ο Αντιπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης απάντησε στις 17 Νοεμβρίου 1956 
(Έγγρ. Α 30.768, σ. 144) ότι ήταν πάντα δύσκολο να πει κανείς τι συνιστούσε 
αδικαιολόγητα μακρά περίοδο. «Δεν αποτελεί ζήτημα πραγματικών γεγονότων, αλλά 
ζήτημα εκτίμησης των συνθηκών». Και πρόσθετε ότι: «δεν υπάρχει εξουσία σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Αρ. 3 να κρατηθεί το υπό σύλληψη πρόσωπο επ' αόριστο. Η 
περίοδος είναι καθορισμένη και σαφής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16 μέρες, αλλά 
εισηγούμαι, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, του χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων στην Κύπρο, της δυσκολίας να προβαίνει κανείς σε ανακρίσεις εκεί, το 
γεγονός ότι είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν μάρτυρες που θα είναι πρόθυμοι να 
αποκαλύψουν τα ονόματα τους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες, ότι η συνολική 
περίοδος των δεκαέξι ημερών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητα μακρά». 
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Ακόμη ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε στο Άρθρο 5 της Σύμβασης σχετικά με 
αναγκαιότητα ύπαρξης εντάλματος και ότι η σύλληψη δεν μπορούσε πάντοτε να 
εξαρτάται από την προϋπόθεση της ύπαρξης εντάλματος. Στο Αγγλικό δίκαιο 
επιτρεπόταν βέβαια η σύλληψη χωρίς ένταλμα. 

296. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική 
Κυβέρνηση υπέβαλε τα συμπληρωματικά της συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τη 
σύλληψη χωρίς ένταλμα, ζήτησε από την Επιτροπή: 

«6. να κηρύξει τον Κανονισμό 3 και 4 των Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών 
(Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) της 26ης Νοεμβρίου 1955, αναφορικά με τη σύλληψη 
χωρίς ένταλμα, (...) μαζί με τη χρήση αυτών των διατάξεων που έγινε από τις 
διοικητικές αρχές της Κύπρου, (...) ως αντίθετους προς τα άρθρα 5, 6 (...) της 
Σύμβασης». 

Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή ζήτησε από την 
Επιτροπή στην ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956: 

«να αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις διακηρύξεις που ζητήθηκαν στις 
παραγράφους 3, 4, 5, και 6 των συμπερασμάτων αυτών» (σελ. 139 και 142- 143 του 
Εγγρ. Α 30.768 και σ. 2 του Παραρτήματος του ίδιου Εγγράφου). 

III. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

297. Η Επιτροπή συζήτησε κατά πόσο οι Κανονισμοί 3 και 4 που προέβλεπαν για 
σύλληψη χωρίς ένταλμα και για κράτηση για μέγιστη περίοδο δεκαέξι ημερών, χωρίς 
την προσαγωγή ενώπιον δικαστηρίου, συνιστούσαν παραβίαση του Άρθρου 5 της 
Σύμβασης. 

Η Επιτροπή είχε ομόφωνα την γνώμη ότι η σύλληψη χωρίς ένταλμα δεν απαγορευόταν 
από τη Σύμβαση. 

Σε ό,τι αφορά τη διάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό 3, που επέτρεπε κράτηση για 
μέγιστη περίοδο δεκαέξι ήμερων χωρίς προσαγωγή ενώπιον δικαστηρίου, το Άρθρο 5, 
παράγραφος 3 της Σύμβασης, προβλέπει ότι όλοι όσοι συλλαμβάνονται ή κρατούνται 
με την υποψία ότι διέπραξαν αδίκημα, θα προσάγονται αμέσως ενώπιον δικαστή ή 
άλλου αξιωματούχου που έχει εξουσιοδοτηθεί με νόμο να ασκεί δικαστική εξουσία. Η 
Επιτροπή είχε ομόφωνα την γνώμη ότι η περίοδος των δεκαέξι ημερών είναι 
μακρύτερη από όση μπορεί, κατά κανόνα, να δικαιολογηθεί σύμφωνα με τους όρους 
της διάταξης αυτής. Από την άλλη, η Επιτροπή είχε επίσης την γνώμη ότι η έκτακτη 
κατάσταση στην Κύπρο ήταν τέτοια, ώστε η διάταξη αυτή να μπορούσε να 
δικαιολογηθεί υπό τους όρους που παρατίθενται στο Άρθρο 15 της Σύμβασης, αν 
δηλαδή η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε πράγματι προβεί σε ρητή 
παρέκκλιση από το Άρθρο 5, παράγραφος 3, σε σχέση προς το μέτρο αυτό. Η 
Επιτροπή σημείωσε ότι ήταν υποχρεωτικό για τα πρόσωπα που συλλαμβάνονταν 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 να προσάγονται ενώπιον των νομικών αρχών, όχι 
αργότερα από τις 16 ημέρες από τη σύλληψη τους. 

Σε σχέση με αυτό, η Επιτροπή αναφέρθηκε στη γνώμη της αναφορικά με τη νομοθεσία 
περί προσωποκράτησης, στην οποία (με οκτώ ψήφους έναντι τριών) δήλωσε ότι η 
σχετική παρέκκλιση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν, λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν στην Κύπρο, σύμφωνη με τις διατάξεις του Άρθρου 15. Έκρινε ότι οι 
διατάξεις περί σύλληψης χωρίς ένταλμα, λόγω του ότι είναι λιγότερο αυστηρές από 
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εκείνες που αφορούν την κράτηση, θα ήταν για ακόμη περισσότερους λόγους 
σύμφωνες προς τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Άρθρο αυτό. 

Η Επιτροπή υιοθέτησε τη γνώμη (με δέκα ψήφους έναντι μίας), ότι η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου έσφαλε με το να μη δώσει ειδοποίηση για παρέκκλιση αναφορικά 
με τον Κανονισμό 3. Έκρινε όμως ότι, λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης δημοσίου 
κινδύνου που απειλούσε τη ζωή του έθνους στην Κύπρο και του γεγονότος ότι 
ειδοποίηση για παρέκκλιση είχε δοθεί αναφορικά με την προσωποκράτηση χωρίς δίκη, 
η παράλειψη αυτή της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μια τεχνική, παρά 
ουσιαστική απόκλιση από τους όρους της Σύμβασης. 

298. Ο κ. SKARPHEDINSSON δήλωσε στη 14η Σύνοδο της Επιτροπής, ότι αν είχε 
λάβει μέρος στην ψηφοφορία που διεξήχθη στην προηγούμενη Σύνοδο, θα είχε 
υποστηρίξει τη γνώμη της Επιτροπής ως προς το σημείο αυτό. 

299. Ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ έκρινε ότι το ζήτημα της σύλληψης χωρίς ένταλμα θα πρέπει 
να εξεταστεί σε συνάρτηση προς το Άρθρο 5 και το Άρθρο 6 και όχι προς το Άρθρο 15 
της Σύμβασης και δήλωσε τα ακόλουθα: 

300. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΟΙΑΔΗ 

Ενώ συμφωνώ με το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η πλειοψηφία, ότι η 
περίοδος κράτησης των δεκαέξι ήμερων που προβλέπεται στον Κανονισμό 3 δεν 
μπορεί να θεωρείται ότι συνάδει προς το Άρθρο 5 (3) της Σύμβασης, δεν νομίζω ότι η 
ενέργεια αυτή των βρετανικών αρχών μπορεί να κριθεί υπό το φως του Άρθρου 15 της 
Σύμβασης ή ότι καλύπτεται από το Άρθρο αυτό. Το αντικείμενο του Άρθρου 15 είναι 
εντελώς διαφορετικό, όπως καλά γνωρίζει η Βρετανική Κυβέρνηση που ούτε το έχει 
εφαρμόσει, ούτε το έχει επικαλεστεί σε σχέση με τον Κανονισμό 3. Σε κάθε περίπτωση, 
ακόμη και αν η ερμηνεία που υιοθέτησε η πλειοψηφία γίνει αποδεκτή, δηλαδή ότι η 
παράλειψη της Βρετανικής Κυβέρνησης να δώσει ειδοποίηση για παρέκκλιση ως προς 
τον Κανονισμό 3 είναι μόνο «τεχνική» απόκλιση από τους όρους της Σύμβασης, ενόψει 
του γεγονότος ότι έχουν ήδη ειδοποιήσει για παρέκκλιση ως προς το Νόμο περί 
Προσωποκράτησης, ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης του θέματος λαμβάνει υπόψη 
μόνο το Άρθρο 5 της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρεται η βρετανική παρέκκλιση της 7ης 
Νοεμβρίου 1955 στην οποία έχω αναφερθεί, ενώ το Άρθρο 6 της Σύμβασης το οποίο 
είναι επίσης σχετικό, δεν αναφέρεται ούτε στην ειδοποίηση της παρέκκλισης, ούτε στην 
προηγουμένη γνώμη που έδωσαν μέλη της Επιτροπής. 

Επομένως, από τα Άρθρα 5, 6, και 15, μόνο τα δύο πρώτα είναι κατά τη γνώμη μου 
σχετικά. Ενώ συμφωνώ με την άποψη της πλειοψηφίας ότι ο Κανονισμός 3 είναι 
ασυμβίβαστος προς το Άρθρο 5 (3) της Σύμβασης, νομίζω ότι ο Κανονισμός πρέπει 
επίσης να εξεταστεί υπό το φως του Άρθρου 5 (2), σύμφωνα με το οποίο όλοι όσοι 
συλλαμβάνονται πρέπει να πληροφορούνται «αμέσως» τους λόγους της σύλληψης 
τους και για οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον τους, καθώς μου φαίνεται ότι ο 
Κανονισμός 3 είναι επίσης αντίθετος προς τη διάταξη αυτή. Ούτε νομίζω ότι μπορούμε 
να αγνοήσουμε το Άρθρο 6 της Σύμβασης, παρόλο που για ακόμη μια φόρα η 
Βρετανική Κυβέρνηση δεν έχει ειδοποιήσει για παρέκκλιση από αυτό. Εδώ, συμφωνώ 
με τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης που ορθά υποστηρίζει ότι, στην παρούσα 
περίπτωση, όχι μόνο το Άρθρο 5, αλλά επίσης και το Άρθρο 6 της Σύμβασης είχε 
παραβιαστεί. Μου φαίνεται επίσης ότι στη προηγουμένη γνώμη που δόθηκε από μέλη 
της Επιτροπής, δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη το γεγονός ότι η ίδια η Βρετανική 
Κυβέρνηση παραδέχεται εν γνώσει της, ότι δεν το έκρινε π ω ς ήταν απαραίτητο να 
δώσει ειδοποίηση για παρέκκλιση σε σχέση με τους Κανονισμούς 3 και 4 επειδή, κατά 
την άποψη της, δεν παραβίαζαν το Άρθρο 5 της Σύμβασης. Αυτό θα έπρεπε να είχε 
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οδηγήσει την Επιτροπή να αφήσει το Άρθρο 15 εκτός των υπολογισμών της και 
ιδιαιτέρα να μη μιλά για «τεχνική» παράλειψη εκ μέρους της Βρετανικής Κυβέρνησης, 
αλλά απλώς να εξετάσει τα μέτρα για τα οποία υπήρξε παράπονο υπό το φως των 
Άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης. 

Για να ανακεφαλαιώσω, η νομιμότητα του Κανονισμού 3 δεν μπορεί, κατά την άποψη 
μου, να κριθεί υπό το φως του Άρθρου 15, αλλά μου φαίνεται ότι αντιβαίνει τόσο στο 
Άρθρο 5, όσο και στο Άρθρο 6 τής Σύμβασης. 

301. Ο κ. DOMINEDO δήλωσε στη 14η Σύνοδο της Επιτροπής, ότι αν είχε λάβει μέρος 
στην ψηφοφορία που διεξήχθη στη προηγούμενη Σύνοδο, θα είχε υποστηρίξει τη 
γνώμη του κ. Ευσταθιάδη ως προς το σημείο αυτό 

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ 

302. Η εξουσία κράτησης που ανατέθηκε στον Κυβερνήτη εισήχθη με τον Νόμο Αρ. 26, 
που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 1955 με τίτλο «Ο περί Προσωποκράτησης Νόμος 
του 1955». Ο Νόμος έχει ως ακολούθως: 

«2. Διατάγματα (1) Αν ο Κυβερνήτης ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
Προσωττοκράτησης είναι ή υπήρξε μέλος ή είναι ή υπήρξε ενεργό στην προαγωγή 

των σκοπών οργάνωσης, για την οποία έχει ικανοποιηθεί ότι 
υπήρξε υπεύθυνη για οποιεσδήποτε βιαιοπραγίες που 
στόχευαν στην ανατροπή της Κυβέρνησης με τη βία ή με 
βιαιοπραγίες ή για καταστροφή ή ζημιά σε περιουσία του 
Στέμματος και για το λόγο ότι πρέπει να ασκηθεί έλεγχος επί 
τέτοιου προσώπου, ο Κυβερνήτης δύναται, τηρουμένων των 
διατάξεων του παρόντος νόμου, να εκδώσει διάταγμα (στον 
παρόντα νόμο καλούμενο «διάταγμα προσωποκράτησης») 
εναντίον τέτοιου προσώπου, διατάσσοντας την κράτηση του σε 
τέτοιο μέρος και υπό τέτοιες συνθήκες, τις οποίες μπορεί να 
διατάξει ο Κυβερνήτης 

(2) Αντίγραφο του διατάγματος προσωποκράτησης θα 
επιδίδεται προσωπικά στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

(3) Ένα διάταγμα προσωποκράτησης μπορεί να ακυρωθεί ή 
να τροποποιηθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από τον Κυβερνήτη. 

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κρατείται δυνάμει διατάγματος 
προσωποκράτησης, θα θεωρείται ότι βρίσκεται υπό νόμιμη 
κράτηση. 

(1) Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την έκδοση διατάγματος 
3. Αναστολή προσωποκράτησης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, ο 
διατάγματος Κυβερνήτης δύναται να διατάξει όπως η εφαρμογή του 
ττροσωττοκράτησης διατάγματος προσωποκράτησης ανασταλεί υπό τέτοιους 

όρους: 

(α) απαγορεύοντας ή περιορίζοντας την κατοχή ή χρήση από 
τέτοιο πρόσωπο συγκεκριμένων αντικειμένων, 
(β) επιβάλλοντας επί τέτοιου προσώπου τέτοιου είδους 
περιορισμούς, όπως θα καθορίζονται στη διαταγή, αναφορικά 
με την απασχόληση η επιχείρηση του, τον τόπο διαμονής του 
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και τη συναναστροφή ή επικοινωνία του με άλλα πρόσωπα, 

(γ) απαγορεύοντας σε τέτοιο πρόσωπο να βρίσκεται εκτός 
οικίας μεταξύ τέτοιων ωρών, οι οποίες δυνατό να καθορίζονται, 
εκτός με γραπτή εξουσιοδότηση που να χορηγείται από μια 
τέτοια αρχή ή πρόσωπο, που δυνατόν να προσδιορίζονται, 

(δ) αξιώνοντας όπως τέτοιο πρόσωπο ειδοποιήσει για τις 
κινήσεις του με τέτοιο τρόπο, σε τέτοιους χρόνους και προς 
τέτοια αρχή ή πρόσωπο, που δυνατόν να προσδιορίζονται, 

(ε) απαγορεύοντας σε τέτοιο πρόσωπο να ταξιδεύει, εκτός 
σύμφωνα με άδεια αρχής ή προσώπου, που δυνατόν να 
προσδιορίζονται, τους οποίους ο Κυβερνήτης θα κρίνει 
κατάλληλους και ο Κυβερνήτης δύναται να ανακαλεί 
οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο 
εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, παρέλειψε να 
τηρήσει οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε κατά τον τρόπο 
αυτό ή ότι η ισχύς του διατάγματος δεν μπορεί πλέον να 
παραμείνει σε αναστολή, χωρίς να προξενείται βλάβη για τη 
δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. 

(2) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί 
προς οποιοδήποτε όρο διαταγής σύμφωνης προς το εδάφιο (1) 
του παρόντος, τέτοιο πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν μια 
τέτοια διαταγή ανακλήθηκε ή όχι, θα είναι ως αποτέλεσμα της 
παράλειψης, ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν 
θα υπερβαίνει τις εκατόν λίρες ή τόσο σε φυλάκιση, όσο και σε 
πρόστιμο. 

4. Συμβουλευτική 
Επιτροπή (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θα συσταθούν μία ή 

περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές, που θα αποτελούνται 
από πρόσωπα διορισμένα από τον Κυβερνήτη και 
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει παράπονο από την έκδοση 
διατάγματος προσωποκράτησης εναντίον του, από άρνηση του 
Κυβερνήτη να αναστείλει την εφαρμογή τέτοιου διατάγματος, 
από οποιοδήποτε όρο που συνοδεύει διαταγή που δόθηκε από 
τον Κυβερνήτη δυνάμει του υπό εδαφίου (1) του εδαφίου 3 ή 
από την ανάκληση οποιασδήποτε τέτοιας διαταγής δυνάμει των 
εξουσιών που χορηγούνται από το υπό εδάφιο αυτό, δύναται 
να προσφύγει σε μια τέτοιου είδους επιτροπή. 

(2) Οα αποτελεί υποχρέωση του Κυβερνήτη να διασφαλίζει ότι 
θα παρέχεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου 
εκδίδεται διάταγμα προσωποκράτησης, η συντομότερη 
πρακτικά ευκαιρία να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς 
τον Κυβερνήτη σε σχέση με αυτό και ότι θα πληροφορείται για 
το δικαίωμα του να προσφύγει σε μια τέτοιου είδους 
συμβουλευτική επιτροπή, όπως προαναφέρθηκε, είτε έχουν 
γίνει τέτοιες παραστάσεις, είτε όχι. 

(3) Σε οποιαδήποτε συνεδρία συμβουλευτικής επιτροπής η 
οποία συγκλήθηκε για να μελετήσει τέτοιες προσφυγές, όπως 
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προαναφέρθηκε, θα προεδρεύει Πρόεδρος διορισμένος από 
τον Κυβερνήτη και θα αποτελεί καθήκον του Προέδρου να 
πληροφορήσει τον Αιτητή τους λόγους για τους οποίους έχει 
εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης εναντίον του και να του 
παρέχει τέτοιες λεπτομέρειες, που ο Πρόεδρος θα κρίνει ως 
επαρκείς, για να δοθεί η δυνατότητα στον αιτητή να 
παρουσιάσει την υπόθεση του». 

303. Ο περί Προσωποκράτησης Νόμος του 1955» τροποποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 
1955, ως ακολούθως: 

«Το άρθρο 2 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά της παρούσας με τη διαγραφή του 
υποεδαφίου (4) και την αντικατάσταση του με το πιο κάτω υποεδάφιο: 

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κρατείται δυνάμει διατάγματος 
προσωποκράτησης, θα θεωρείται ότι βρίσκεται υπό νόμιμη 
κράτηση και οι διατάξεις οποιουδήποτε ισχύοντος Νόμου, 
σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται υπό νόμιμη 
κράτηση για οποιοδήποτε ποινικό ή άλλο αδίκημα, θα 
εφαρμόζονται για πρόσωπο το οποίο κρατείται δυνάμει 
διατάγματος προσωποκράτησης, όπως εφαρμόζονται και για 
πρόσωπο υπό νόμιμη κράτηση για οποιοδήποτε ποινικό ή άλλο 
αδίκημα». 

304. Εκτός από το Νόμο αυτό, οι «Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια 
και Τάξη) του 1955, (Αρ. 731) της 26ης Νοεμβρίου 1955, συμπεριλάμβαναν 
(Κανονισμός 6) νέες διατάξεις περί προσωποκράτησης. Ο Κανονισμός αυτός 
ανακλήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 4 της 8ης Αυγούστου 1957. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό: 

«(1). Αν ο Κυβερνήτης έχει οποιαδήποτε εύλογη αίτια να πιστεύει ότι οποιοδήποτε 
πρόσωπο: 

(α) ενεχόταν σε ενέργειες επιβλαβείς προς τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια 
τάξη ή την προετοιμασία της υποκίνησης τέτοιου είδους ενεργειών» 
(τροποποιήθηκε με την Τροπολογία Αρ. 6 της 13ης Απριλίου 1956), 

(β) ήταν ή είναι μέλος ή υπήρξε ή είναι δραστηριοποιημένος στην προαγωγή 
των σκοπών οργάνωσης, η οποία υπόκειται σε ξένη επιρροή ή έλεγχο, 

(γ) είναι ανεπιθύμητος αλλοδαπός,και επειδή για τους λόγους αυτούς, είναι 
ανάγκη να ασκηθεί έλεγχος επί αυτού, ο Κυβερνήτης δύναται να εκδώσει 
Διάταγμα εναντίον τέτοιου προσώπου, διατάσσοντας όπως κρατηθεί σε τέτοιο 
χώρο που θα προσδιορίζεται στο Διάταγμα, σύμφωνα με τις εκδοθείσες οδηγίες 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο κρατείται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, θα 
θεωρείται ότι βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση και οι διατάξεις οποιουδήποτε 
ισχύοντος Νόμου σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση 
για οποιοδήποτε ποινικό ή άλλο αδίκημα, θα εφαρμόζονται για πρόσωπο που 
κρατείται δυνάμει διατάγματος προσωποκράτησης σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό, όπως εφαρμόζονται για πρόσωπο υπό νόμιμη κράτηση για οποιοδήποτε 
ποινικό ή άλλο αδίκημα 

242 

(3) Καθ' οιονδήποτε χρόνο μετά την έκδοση Διατάγματος κατά οποιουδήποτε 
προσώπου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο Κυβερνήτης δύναται να διατάξει 
όπως η ισχύς του Διατάγματος ανασταλεί υπό όρους και περιορισμούς τους οποίους 
ο Κυβερνήτης θα κρίνει κατάλληλους, ενώ ο Κυβερνήτης δύναται να ανακαλέσει 
οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαταγή αν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο κατά του 
οποίου εκδόθηκε το Διάταγμα παρέλειψε να τηρήσει οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό 
επιβλήθηκε ή ότι η ισχύς του Διατάγματος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει σε 
αναστολή, χωρίς να ζημιωθεί η δημόσια ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. 

Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με όρο που συνοδεύει ή 
περιορισμό που επιβλήθηκε σε διαταγή, η οποία δόθηκε από τον Κυβερνήτη 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του παρόντος Κανονισμού, είτε ανακλήθηκε 
η διαταγή ως αποτέλεσμα της παράλειψης, είτε όχι, θα είναι ένοχος αδικήματος 
δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. 

(4) (α) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, θα υπάρχουν μία ή 
περισσότερεςσυμβουλευτικές επιτροπές, που θα απαρτίζονται από πρόσωπα που 
διορίστηκαν από τον Κυβερνήτη και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει παράπονο από την 
έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης εναντίον του ή από τη αναστολή της ισχύος 
Διατάγματος, δύναται να προσφύγει ενώπιον τέτοιου είδους επιτροπής. 

(β) Σε οποιαδήποτε συνεδρία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία συγκλήθηκε 
για να εξετάσει οποιαδήποτε προσφυγή, όπως προαναφέρθηκε, θα προεδρεύει 
πρόεδρος διορισμένος από τον Κυβερνήτη και θα είναι καθήκον του προέδρου 
να πληροφορήσει τον αιτητή για τους λόγους που εκδόθηκε εναντίον του το 
Διάταγμα και να τον εφοδιάσει με τέτοιου είδους λεπτομέρειες που ο πρόεδρος 
θα κρίνει ως επαρκείς για να δοθεί η δυνατότητα στον αιτητή να παρουσιάσει 
την υπόθεση του. Ο πρόεδρος θα αναφέρει στον Κυβερνήτη τα ευρήματα της 
συμβουλευτικής επιτροπής, αναφορικά με κάθε τέτοιου είδους προσφυγή. 

(γ) θα αποτελεί καθήκον του Κυβερνήτη να διασφαλίζει ότι σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδίδεται Διάταγμα δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού, θα παρέχεται κάθε πρακτική ευκαιρία για να προβεί το 
συντομότερο σε γραπτές παραστάσεις προς τον Κυβερνήτη σε σχέση με αυτό 
και ότι το πρόσωπο αυτό θα πληροφορείται για το δικαίωμα του να προσφύγει 
σε τέτοιου είδους συμβουλευτική επιτροπή, όπως προαναφέρθηκε, είτε έχουν 
γίνει τέτοιου είδους παραστάσεις, είτε όχι». 

305. Στις 7 Οκτωβρίου του 1955, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης επέδωσε την ακόλουθη ρηματική διακοίνωση στο Γενικό 
Γραμματέα: 

«Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
υποβάλλει τα σέβη του στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, και έχει την τιμή να 
διαβιβάσει την πιο κάτω πληροφορίες, σύμφωνα προς τις υποχρεώσεις της 
Κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του Άρθρου 15 
της Σύμβασης για τη Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
Ελευθεριών, που υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950. 

Υφίσταται δημόσιος κίνδυνος υπό την έννοια του Άρθρου 15 (1) της Σύμβασης στην 
ακόλουθη επικράτεια, την ευθύνη για τις διεθνείς υποχρεώσεις της οποίας φέρει η 
Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. 
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Κύπρος - ορισμένες έκτακτες εξουσίες έχουν τεθεί σε λειτουργία στην Αποικία της 
Κύπρου στις 16 Ιουλίου 1955, λόγω της διάπραξης βίαιων ενεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και δολιοφθορών και με σκοπό να 
παρεμποδιστούν οι απόπειρες για ανατροπή της νόμιμα συντεταγμένης Κυβέρνησης. 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει την τιμή να δηλώσει ότι 
σύμφωνα με νομοθεσία που θεσπίστηκε για να της απονεμηθούν εξουσίες για τον 
τερματισμό της έκτακτης κατάστασης, η Κυβέρνηση της Αποικίας της Κύπρου έχει 
λάβει και μέχρι την έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης, 
έχει ασκήσει ή ασκεί εξουσίες προσωποκράτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν 
παρεκκλίσεις ως προς ορισμένα σημεία από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο 
Άρθρο 5 της Σύμβασης για τη Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει 
ωστόσο την τιμή να προσθέσει, ότι θα επιτραπεί σε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται 
τώρα υπό κράτηση, να τύχουν επανεξέτασης της υπόθεσης τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις των σχετικών Κανονισμών, από επιτροπή υπό τη προεδρία νομικά 
καταρτισμένου δικαστή». 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΤΡΟΠΗ 

306. Στο Ελληνικό Μνημόνιο (της 24ης Ιουλίου 1956, Έγγρ. Α 28.657, σσ. 28 και 29), 
αναφέρθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε ο περί Προσωποκράτησης Νόμος 
της 15ης Ιουλίου 1955 και οι Κανονισμοί της 26ης Νοεμβρίου 1955, απεδείκνυε την 
ανακρίβεια του επίσημου σχολίου που έγινε από τον Υπουργό Αποικιών στη Βουλή 
των Κοινοτήτων στις 27 Ιουλίου 1955. Σύμφωνα με τη δήλωση, ένα πρόσωπο θα 
κρατείται, μόνο αν ο Κυβερνήτης «ικανοποιηθεί» ότι είναι τρομοκράτης (Παράρτημα 54) 
και ότι οι κανονισμοί στόχευαν σε ενεργούς τρομοκράτες και όχι κατά προσώπων που 
ήταν ειρηνικοί συνήγοροι πολιτικών αλλαγών (Παράρτημα 66). Αλλά η κράτηση 
εφαρμοζόταν σε «πρόσωπα που είχαν αφεθεί ελεύθερα, είτε μετά από την αθώωση 
τους, είτε μετά από αντεξέταση που απέτυχε να αποσείσει το βάρος απόδειξης και που 
συνελήφθησαν αμέσως εκ νέου, δυνάμει διατάγματος προσωποκράτησης». Ως 
παραδείγματα, το Ελληνικό Μνημόνιο παρέθεσε δέκα περίπου περιπτώσεις 
προσώπων που είχαν καταδικαστεί σε κράτηση, μετά την αθώωση τους από τα 
δικαστήρια (Παραρτήματα 67, 68, 69, 70, 71 και 72). 

Σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση, η ενέργεια αυτή ξεσήκωσε τις πιο έντονες 
διαμαρτυρίες του πληθυσμού της Κύπρου, όπως φαίνεται από τη Διακήρυξη που 
υιοθετήθηκε στις 21 Ιουλίου 1955 από τη Συνέλευση των Δημάρχων του Νησιού 
(Παράρτημα 77), το Ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 22 Ιουλίου 1955 από τον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (Παραρτήματα 78 και 78 δις) και τη συνέλευση των 
συντεχνιών (Παράρτημα 79). 

307. Το Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 
1956, χωρίς να αμφισβητεί τα γεγονότα, ανέφερε ότι η εξουσία προσωποκράτησης 
«ασκήθηκε με τη μεγαλύτερη απροθυμία», αλλά ότι η χρήση της ήταν αναπόφευκτη 
κάτω από την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο. Η πίεση από τη τρομοκρατία και ο 
εκφοβισμός ήταν τέτοιου είδους, ώστε μάρτυρες αρνήθηκαν να δώσουν μαρτυρία. Το 
Απαντητικό Μνημόνιο ανέφερε ότι, «κάτω από αυτές τις συνθήκες, η προσαγωγή σε 
ορισμένες περιπτώσεις κατηγορούμενων σε δίκη, αποτελεί έναρξη ποινικών 
διαδικασιών που θα έχουν ως βέβαιη κατάληξη την αθώωση τους, όχι λόγω της ουσίας 
της υπεράσπισης τους, αλλά λόγω του ότι οι μάρτυρες κατηγορίας θα ήταν 
εκτεθειμένοι. Επομένως, υπήρξε αναγκαία η καταφυγή σε διατάγματα 
προσωποκράτησης (παρ. 98). Ένας αντιπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού 
επισκέφθηκε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στις 16 Δεκεμβρίου 1955 και βρήκε τις 
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συνθήκες εκεί ικανοποιητικές (Παράρτημα III του Απαντητικού Μνημονίου του 
Ηνωμένου Βασιλείου). 

308. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης στην αγόρευση του (Έγγρ. Α 
30.768, σ. 127) δήλωσε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το κείμενο 
των κανονισμών που αναφέρονται, ούτε ως προς την εφαρμογή τους. Στην αγόρευση 
του, ο κ. Vallat (ο.π., σ. 152 κ.ε.) περιορίστηκε σε νομικά επιχειρήματα στη βάση της εν 
λόγω παρέκκλισης. 

309. Τρία σημεία χρήζουν μνείας, τα οποία φαίνεται ότι διέλαθαν της προσοχής των 
αντιπροσώπων αμφοτέρων των μερών: 

(1) Η διαφορά στη σύνταξη μεταξύ του Νόμου Αρ. 26 της 16ης Ιουλίου 1955 και του 
Κανονισμού 6 του Διατάγματος Αρ. 731 της 26ης Νοεμβρίου 1955, στον εν λόγω 
Νόμο αναφέρθηκε ότι το διάταγμα προσωποκράτησης μπορεί να εκδίδεται: «αν ο 
Κυβερνήτης ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο...κ.λ.π.», ενώ σύμφωνα με το 
Διάταγμα Αρ. 731, η κράτηση δύναται να διατάσσεται «αν ο Κυβερνήτης έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο...». Η δήλωση που έγινε από τον 
Αποικιακό Γραμματέα στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 27 Ιουλίου 1955, θα 
μπορούσε να αναφέρεται μόνο στο Νόμο της 16ης Ιουλίου 1955. 

(2) Η ρηματική διακοίνωση της 7ης Οκτωβρίου 1955, με την οποία η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου πληροφορούσε το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης ότι ασκούνταν στη Κύπρο εξουσίες κράτησης, οι οποίες από ορισμένης 
άποψης συνιστούσαν παρέκκλιση από το Άρθρο 5 της Σύμβασης, αναφέρονταν στο 
Άρθρο 2 του Νόμου 26 της 16ης Ιουλίου 1955. 

(3) Ο Κανονισμός 6 του Διατάγματος Αρ. 731 της 26ης Νοεμβρίου 1955 δεν υπήρξε 
ρητά το αντικείμενο ειδοποίησης παρέκκλισης. 

Οι Αντιπρόσωποι και των δύο Μερών αγόρευσαν ενώπιον της Υποεπιτροπής, χωρίς 
να υποδείξουν τη διαφορά των κειμένων και εφάρμοσαν την ειδοποίηση 
παρέκκλισης στον Κανονισμό Αρ. 731. 

II. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

310. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε (Μνημόνιο Έγγρ. Α 28.657, σσ. 30 - 35): 

- ότι η ειδοποίηση της 7ης Οκτωβρίου 1955 έγινε σχεδόν τρεις μήνες μετά την 
έκδοση του Κανονισμού, ο οποίος είχε εφαρμοστεί μέχρι τότε σε αρκετές 
περιπτώσεις, 

- ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό ότι κατά τον χρόνο που εκδόθηκε ο 
Κανονισμός, υπήρχε «δημόσιος κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή του έθνους», 
εφόσον ο πρώτος Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1955, 

- ότι στην πράξη υπήρχε παρέκκλιση από το Άρθρο 6, όσο και παρέκκλιση για 
την οποία δόθηκε ειδοποίηση σε σχέση με το Άρθρο 5, 

- ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 2 «καθένας που κατηγορείται για ποινικό 
αδίκημα θεωρείται αθώος μέχρι να αποδειχθεί ένοχος σύμφωνα με το νόμο» 
και ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3, κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο 
δικαιούται κάθε ευκαιρίας να παρουσιάσει τη υπόθεση του. 
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Σε σχέση με αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέδειξε ότι η συμβουλευτική επιτροπή που 
συστάθηκε δυνάμει των Κανονισμών (Κανονισμός 6, παράγραφος 4) της 26ης 
Νοεμβρίου 1955, δεν κατοχύρωνε τέτοιου είδους ευκαιρίες και δεν είχε τις εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, που φέρεται ότι υπονοούνταν στην ειδοποίηση προς το Γενικό 
Γραμματέα. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση, μια τέτοιου είδους επιτροπή δεν ήταν καν 
αρμόδια να αποφασίσει επί της ουσίας των κατηγοριών για τις οποίες ο Κυβερνήτης 
είχε διατάξει την κράτηση του ενδιαφερόμενου μέρους. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
αναφέρθηκε περαιτέρω σε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στη Λευκωσία της 30ης 
Μαΐου 1956, σε σχέση με έφεση κατά απόφασης για απόρριψη διατάγματος habeas 
corpus (Παράρτημα 82 του Ελληνικού Μνημονίου). 

Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
υποστήριξε ότι αυτά τα μέτρα κράτησης (και απέλασης) βρίσκονταν σε αντίθεση προς 
τα Άρθρα 5 και 6 της Σύμβασης, καθώς το Άρθρο 5 καθόριζε ότι ουδείς θα 
αποστερείται της ελευθερίας του, παρά μόνο για τους σκοπούς της δίκης και μετά από 
καταδίκη. Οι διαδικασίες πρέπει να διεξάγονται κατά τον τρόπο που εκτίθεται 
λεπτομερώς στο Άρθρο 6. Είχε γίνει παραδεκτό ότι στο θέμα αυτό της κράτησης και 
απέλασης, καμιά τέτοιου είδους διαδικασία δεν τηρήθηκε. Σε ό,τι αφορά την κράτηση, 
ήταν αλήθεια ότι ο Κυβερνήτης λάμβανε την απόφαση, αλλά δεν άκουγε το πρόσωπο 
που κρατείτο. Το πρόσωπο αυτό ανακρινόταν από μια συμβουλευτική επιτροπή. 
Τίποτα δεν είχε λεχθεί για τα δικαιώματα υπεράσπισης σε σχέση με αυτή τη 
συμβουλευτική επιτροπή (σ. 128, Εκθέσεις των Συνεδριών της 14ης μέχρι 18ης 
Νοεμβρίου 1956, Έγγρ. Α 30.768). 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης εξέτασε στη συνέχεια την έκταση 
του δικαιώματος παρέκκλισης δυνάμει του Άρθρου 15 της Σύμβασης και την 
εγκυρότητα ή τα ελαττώματα της συγκεκριμένης παρέκκλισης, η οποία θεωρούσε π ω ς 
είχε δοθεί πολύ αργοπορημένα (ο.π., σσ. 132 - 135). 

311. Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, το 
γεγονός ότι είχε δοθεί στο Γενικό Γραμματέα, ειδοποίηση για παρέκκλιση από το Άρθρο 
5 στις 7 Οκτωβρίου, 1955, αναφορικά με τις κρατήσεις, συνιστούσε ολοκληρωμένη 
απάντηση στην κατηγορία για παράβαση της Σύμβασης (Απαντητικό Μνημόνιο, παρ. 
100). Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι η καθυστέρηση των τριών 
μηνών για να προβεί στην ειδοποίηση, δεν ήταν υπερβολική και ότι το Άρθρο 15 δεν 
έθετε χρονικό περιθώριο για τέτοιου είδους ειδοποίηση, η οποία μπορούσε να γίνει 
μόνο αφού «λαμβάνονταν τα μέτρα» (παρ. 101). Υπήρχε «δημόσιος κίνδυνος που να 
απειλεί τη ζωή του έθνους» (παρ. 83 ως 85). Η παρέκκλιση για την οποία δόθηκε 
ειδοποίηση δεν περιείχε οποιαδήποτε αναφορά στο Άρθρο 6 της Σύμβασης, επειδή το 
Άρθρο αυτό αφορούσε μόνο με την εξακρίβωση των αστικών δικαιωμάτων του ατόμου 
και με κατηγορίες του ποινικού δικαίου. Η κράτηση όμως αποτελούσε διοικητικό μέτρο 
και δεν προέκυπτε οποιοδήποτε ζήτημα ποινικής κατηγορίας. Στην παρούσα υπόθεση, 
η νομοθεσία, για την οποία είχε δοθεί η δέουσα ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 15, 
αποστερούσε τον κρατούμενο από το αστικό δικαίωμα της ελευθερίας αμέσως όταν 
εκδιδόταν διάταγμα προσωποκράτησης εναντίον του. Επομένως, η παρέκκλιση από το 
Άρθρο 6 φαινόταν να είναι αχρείαστη. Επιπρόσθετα, «το κρατούμενο πρόσωπο 
διατηρούσε πλήρως τα διαδικαστικά του δικαιώματα, όπως αποδεικνύουν οι 
διαδικασίες habeas corpus, για τις οποίες η απόφαση δίδεται στο Παράρτημα 32 του 
Ελληνικού Μνημονίου». Η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν αποτελούσε δικαστήριο και 
δεν είχε εξουσίες για λήψη απόφασης, αλλά υπήρχε για να συμβουλεύει τον 
Κυβερνήτη. Στην ειδοποίηση για παρέκκλιση της 7ης Οκτωβρίου 1955, δεν υπήρχε 
οτιδήποτε που να υποδεικνύει το αντίθετο. Όμως, η Συμβουλευτική Επιτροπή υπήρξε 

246 

ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό όργανο, εφόσον από τα 323 πρόσωπα που κρατούνταν 
και προσέφυγαν σε αυτή, είχε συστήσει όπως αφεθούν ελευθέρα τα 121 (παρ. 101 του 
Απαντητικού Μνημονίου) και σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία, οι συστάσεις της 
είχαν εισακουστεί. 

Στην αγόρευση του, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
ανέπτυξε τα επιχειρήματα που παρατίθενται στο Απαντητικό Μνημόνιο. Τόνισε τη 
δυσκολία που έχει μία Κυβέρνηση για να καθορίσει κάτω από ποιες συνθήκες θα 
πρέπει να δώσει ειδοποίηση για παρέκκλιση και ποια ακριβώς Άρθρα της Σύμβασης 
θα πρέπει να μνημονεύονται στην ειδοποίηση. Αυτό αποτελούσε μόνο ένα τεχνικό 
σημείο καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε που να εμποδίζει την 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το να δώσει ειδοποίηση για παρέκκλιση από 
το Άρθρο 6 της Σύμβασης. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός ότι η 
παράλειψη ειδοποίησης καθιστούσε άκυρο το δικαίωμα για παρεκκλίσεις. Σε ό,τι αφορά 
την καθυστέρηση ειδοποίησης για παρέκκλιση από το Άρθρο 5, ο Αντιπρόσωπος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι η Σύμβαση δεν έθετε χρονικό περιθώριο 
και ότι μπορεί να υπήρχαν ορισμένες προϋποθέσεις που θα καθιστούσαν αδύνατο να 
γίνει αμέσως ειδοποίηση, κάτι το οποίο φαίνεται να παραδέχθηκε ο Νομικός 
Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν 
συμφωνούσε η Επιτροπή, «ότι η καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητα μεγάλη», αυτό δεν 
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα της ειδοποίησης ή να 
αποστερήσει την Κυβέρνηση από το δικαίωμα παρέκκλισης. Στη συνέχεια, 
αμφισβήτησε τη θέση του Νομικού Σύμβουλου της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι η 
ειδοποίηση για παρέκκλιση θα ήταν άκυρη και ανυπόστατη, αν γινόταν μετά την 
ημερομηνία καταχώρησης της Προσφυγής στην Επιτροπή. Οποιαδήποτε αυστηρή 
διαδικασία τέτοιου είδους, θα έπρεπε να καθορίζεται ρητά στο άρθρο 15 της Σύμβασης 
με φράσεις όπως: «αν η καθυστέρηση είναι υπερβολική, η καθυστέρηση θα θεωρείται 
π ω ς αποτελεί παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης». Αλλά, μία Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να στερείται του δικαιώματος της να παρεκκλίνει, ούτε του δικαιώματος της να 
δίνει ειδοποίηση όταν γίνεται αντιληπτό ότι έχει πράγματι, ή σε κάθε περίπτωση κατά 
την άποψη της Επιτροπής, παρεκκλίνει από μια διάταξη της Σύμβασης (βλ. Έκθεση 
των Συνεδριών, σσ. 144 - 146). 

312. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας της 26ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική 
Κυβέρνηση υπέβαλε τα συμπληρωματικά της συμπεράσματα. Αναφορικά με την 
προσωποκράτηση, ζήτησε από την Επιτροπή: 

«6. Να διακηρύξει ότι (...) ο Κανονισμός Αρ. 6 που επιβεβαίωσε τον περί 
προσωποκράτησης νόμο της 18ης Ιουλίου του 1955, (...) μαζί με τον τρόπο που 
χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτές από τις διοικητικές αρχές της Κύπρου (...) 
βρίσκονται σε αντίθεση προς τα Άρθρα 5, 6 (...) της Σύμβασης». 

Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή ζήτησε από την 
Επιτροπή στην ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956: 

«Να αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις που ζητήθηκαν στις 
παραγράφους 3, 4 , 5 και 6 των συμπερασμάτων αυτών» (σσ. 139 και 142 - 143 του 
Εγγρ. Α 30.768 και σ. 2 του Παραρτήματος του ιδίου Εγγράφου). 
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313. Στη συνεδρία της, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 1956, επί του θέματος της 
προσωποκράτησης, η Υποεπιτροπή ζήτησε από τον Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου 
Βασιλείου: 

«να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς το δικαίωμα του habeas 
corpus που αναφέρεται στη παράγραφο 101 του Απαντητικού Μνημονίου του» 
(Έγγρ. Α 30.768, σ. 181). 

Τα πιο κάτω αποτελούσαν την ουσία της γραπτής απάντησης του Αντιπρόσωπου του 
Ηνωμένου Βασιλείου (Έγγρ. Α 31.551, Μέρος IV): 

- Ένα πρόσωπο στη Κύπρο, το οποίο πιστεύει ότι κρατείται παράνομα, 
δύναται να υποβάλει αίτηση για έκδοση εντάλματος habeas corpus ad 
subjiciendum (υπό εκδίκαση), οπότε το πρόσωπο που τον κρατεί, 
διατάσσεται να το φέρει ενώπιον του δικαστηρίου και είτε να δικαιολογήσει 
την κράτηση του σύμφωνα με τον νόμο είτε να το αφήσει ελεύθερο. Η 
εξουσία για χορήγηση αυτής της θεραπείας απονέμεται στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. Δεν υπάρχει οτιδήποτε στους Κανονισμούς Εκτάκτων Εξουσιών 
που να παρεμβαίνει με την άσκηση αυτής της πρακτικής, η οποία έχει στην 
πραγματικότητα τύχει εφαρμογής σε διάφορες υποθέσεις. 

Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών αποτελούν μέρος του δικαίου της 
Κύπρου και η μόνη αρμόδια αρχή για την ερμηνεία τους είναι τα δικαστήρια 
του νησιού. Ως προς το ζήτημα αυτό, τα Κυπριακά δικαστήρια ακολουθούν 
το παράδειγμα των αποφάσεων των βρετανικών δικαστηρίων. 

- Αν ένας κρατούμενος υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για ένταλμα habeas 
corpus, το πρόσωπο που τον κρατεί δύναται, νοουμένου ότι το διάταγμα 
κράτησης εκδόθηκε για λόγους που επιτρέπονται από το νόμο ή τους 
Κανονισμούς Έκτακτης Κατάστασης, να δώσει εκ πρώτης όψεως βάσιμη 
απάντηση στην αίτηση, παρουσιάζοντας διάταγμα τέτοιου είδους, που να 
είναι υπογραμμένο από τον Κυβερνήτη ή από κάποιο άλλο αξιωματούχο 
στον οποίο έχει νόμιμα παραχωρηθεί η εξουσία του. 

- Σύμφωνα με τις κορυφαίες αποφάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο, «το 
δικαστήριο δεν δικαιούται τότε να προχωρήσει σε βάθος και να ερευνήσει 
κατά πόσο ο Κυβερνήτης έπρεπε πράγματι να είχε καταλήξει στα 
συμπεράσματα που μνημονεύει το διάταγμα (ή η ένορκη δήλωση που το 
στηρίζει)». 

- Είναι μόνο σε περιπτώσεις που το διάταγμα εκδόθηκε για λόγους 
διαφορετικούς από εκείνους που επιτρέπει ό σχετικός νόμος ή οι κανονισμοί 
ή αν ο αιτητής μπορεί να αποδείξει ότι το διάταγμα δεν εκδόθηκε καλόπιστα 
ή ότι ο Κυβερνήτης «δεν εξέτασε όλους τους σχετικούς παράγοντες», που 
το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αφεθεί ελεύθερος ο αιτητής. 

314. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Κανονισμός 6 του Διατάγματος Αρ. 731 ανακλήθηκε 
από την Τροπολογία Αρ. 4 της 8ης Αυγούστου 1957. 
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IV. Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ Ε Ρ Ε Υ Ν Α 

315. Η Ερευνητική Ομάδα, στην έκθεση της, δήλωσε τα ακόλουθα55: 

«...Το καθοριστικό σημείο είναι κατά πόσο τα μέτρα που λήφθηκαν στη βάση των 
παρεκκλίσεων από το Άρθρο 15, έχουν προχωρήσει πέρα από την έκταση που 
αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης. Στην πράξη, όλοι οι Έλληνες 
μάρτυρες και ιδιαίτερα οι προσοντούχοι δικηγόροι, συμπεριλαμβανομένου του τέως 
Γενικού Εισαγγελέα, έχουν υποστηρίξει ότι η κράτηση προσώπων χωρίς δίκη αποτελεί 
μέτρο που δεν απαιτείται από την κατάσταση, δηλώνοντας ότι οι συνήθεις ποινικές 
διαδικασίες επαρκούν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της κατάστασης. Ειδική 
μνεία έγινε στα Κεφάλαια 14 και 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του 1948, 
αναφορικά με συλλήψεις και έρευνες αντίστοιχα. Δηλώθηκε ότι κατά τη σύνταξη της 
νομοθεσίας, λήφθηκε υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τις ταραχές του 1931. 

Οι προαναφερόμενοι δικηγόροι έχουν δηλώσει ότι οι συνήθεις ποινικές διαδικασίες 
καθιστούσαν εφικτό για την αστυνομία, να εξασφαλίσει διακοπή της 1 θημερης 
προσωποκράτησης που εισήχθη με την τροπολογία της 12ης Ιανουαρίου 1956 στον τότε 
υπάρχοντα νόμο. Τέτοιου είδους διακοπές διατάσσονταν από το δικαστή για 8 μέρες 
και για πρόσθετες 8 μέρες και ούτω καθ' εξής, ενώ η νέα νομοθεσία θεσπίστηκε επειδή 
ήταν επιθυμητό να απομονωθούν τα πρόσωπα που συλλαμβάνονταν, όχι μόνο από τα 
δικαστήρια, αλλά και από τους δικηγόρους τους. 

Βρετανοί μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιεισαγγελέα, του αρχιχωροφύλακα 
και ενός πρώην αρχιδικαστή έχουν αμφισβητήσει την άποψη αυτή για αρκετούς 
λόγους. Ο πρώτος και πιο σημαντικός λόγος είναι η δυσκολία για εξασφάλιση 
μαρτυρίας λόγω του εκφοβισμού των μαρτύρων. Οποιοσδήποτε ενεργεί αντίθετα προς 
τα συμφέροντα της ΕΟΚΑ, κατά πάσα πιθανότητα στιγματίζεται ως προδότης, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έχουν διαπραχθεί δολοφονίες σε 
πολυσύχναστους δρόμους με πλήρη ηλιοφάνεια και όμως κανένας μάρτυρας δεν ήταν 
διαθέσιμος. Κατά παρόμοιο τρόπο, μάρτυρες έχουν προθυμοποιηθεί να δώσουν 
πληροφορίες τη στιγμή του φόνου αλλά αρνήθηκαν να τις επαναλάβουν στο 
δικαστήριο. Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης έχουν περαιτέρω υποστηρίξει ότι η ανάγκη 
προστασίας των μαρτύρων από δολοφονία από την ΕΟΚΑ, αποτελεί εμπόδιο για την 
παρουσία τους στο δικαστήριο. Τέλος, δηλώθηκε ότι για την αντίκρουση των σχεδίων 
μιας καλά οργανωμένης και αμείλικτης παράνομης οργάνωσης, είναι ζωτικής σημασίας 
η διατήρηση πηγών πληροφόρησης για την παρεμπόδιση δολοφονιών και πράξεων 
δολιοφθοράς και ότι αν αποκαλυπτόταν μια πηγή πληροφοριών στο δικαστήριο κατά τη 
δίκη, τότε ενδεχομένως αυτή να στέρευε. 

Ο πρώην αρχιδικαστής τόνισε εμφατικά ότι τα εχέγγυα του Αγγλικού δικαίου για 
αποφυγή καταδίκης αθώων προσώπων και ειδικά οι αυστηροί κανόνες απόδειξης, 
μπορεί να οδηγήσουν σε αθώωση π ρ ο σ ώ π ω ν που φαίνεται να είναι ένοχοι πέραν 
πάσης λογικής αμφιβολίας και που επομένως θα καταδικάζονταν από άλλα νομικά 
συστήματα. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, άλλα μέτρα καθίστανται απαραίτητα. 

Σύμφωνα με τους βρετανούς μάρτυρες, το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των 
παραγόντων, εκ των οποίων ο μαζικός εκφοβισμός μαρτύρων φαίνεται να θεωρείται ο 
πιο σημαντικός, προκαλεί εξαιρετική δυσκολία στην εξασφάλιση της καταδίκης 
οποιουδήποτε προσώπου κατηγορείται για εγκλήματα πολιτικού χαρακτήρα. 

Πρβλ. Παράρτημα Γ της παρούσας Έκθεσης. 
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Ο Αρχηγός του Επιτελείου δήλωσε ότι κατά τα έτη 1956 - 1957, λιγότερο από 10% των 
περιπτώσεων φόνου μπορούσαν να προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων, ενώ ο 
αντίστοιχος αριθμός για τον προηγούμενο χρόνο ήταν 66%. Οι βρετανικές αρχές 
διατείνονταν ότι υπό αυτές τις περιστάσεις, οποιαδήποτε κυβέρνηση φέρει ευθύνη για 
τη προστασία της ζωής των πολιτών της, θα φαινόταν να αποτυγχάνει στις 
υποχρεώσεις της, αν δεν μπορεί να λάβει άλλα μέτρα κατά των αυτουργών σοβαρών 
εγκλημάτων». 

316. Επιπρόσθετα προς τα προηγούμενα αποσπάσματα της έκθεσης της Ερευνητικής 
Ομάδας, αναφορικά με τη φύση και την έκταση του εκφοβισμού μαρτύρων, μέλη της 
Ερευνητικής Ομάδας έχουν αναφέρει, κατά τη διάρκεια των συσκέψεων της 
Επιτροπής, αριθμό συγκεκριμένων περιπτώσεων που περιέπεσαν στην αντίληψη της 
Ομάδας, κατά την εξέλιξη των ερευνών της στη Κύπρο. 

Μια τέτοια περίπτωση ήταν η δολοφονία άνδρα μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στην 
παρουσία της συζύγου του, η οποία αναγνώρισε τους δράστες του εγκλήματος. 
Έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία και οι δράστες προσήχθησαν σε δίκη. Όταν της 
ζητήθηκε να δώσει μαρτυρία στο δικαστήριο, προσποιήθηκε ότι δεν θυμόταν 
οτιδήποτε. 

Σε άλλη περίπτωση, είχε γίνει επίθεση στον αστυνομικό σταθμό της Λαπήθου. Ένας 
από τους αστυνομικούς που ήταν υπεύθυνος για το σταθμό, πέτυχε να αρπάξει έναν 
από τους δράστες και να του βγάλει τη μάσκα από το πρόσωπο. Ο αστυνομικός 
αναγνώρισε τον άνδρα ο οποίος συνελήφθη και προσήχθη στο δικαστήριο. Στο μεταξύ, 
ο αστυνομικός παρασημοφορήθηκε για την πράξη του. Αλλά, όταν άρχισε η δίκη, ο 
αστυνομικός αρνήθηκε εντελώς ότι είχε αναγνωρίσει τον άνδρα, εφόσον είχε υποστεί 
εκφοβισμό. Το δικαστήριο δεν μπορούσε επομένως να καταδικάσει τον 
κατηγορούμενο. 

317. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμοζόταν ο περί Προσωποκράτησης Νόμος, 
η Ερευνητική Ομάδα δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα56: 

«... Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο Κυβερνήτης πρέπει να μείνει ο ίδιος 
ικανοποιημένος π ω ς υπάρχει επαρκής λόγος για κράτηση και σε απάντηση 
ερωτήματος της Ερευνητικής Ομάδας, ο Διοικητικός Γραμματέας δήλωσε ότι κάθε 
περίπτωση εξετάζεται με επιμέλεια, προσωπικά από τον Κυβερνήτη» 

«...Ως προς την εφαρμογή του νόμου, ο κρατούμενος πληροφορείται την κατηγορία για 
την οποία κρατείται, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες. Εκτός από τη διαδικασία 
αναθεώρησης, η οποία θα εξεταστεί στην επόμενη παράγραφο, οι κρατούμενοι δεν 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν και να αμφισβητήσουν τα γεγονότα επί των οποίων 
βασίζεται ένα διάταγμα προσωποκράτησης. Έχει δηλωθεί από τους βρετανούς 
αξιωματούχους ότι ουδείς κρατείται για αόριστες κατηγορίες. Οι πληροφορίες που 
εξασφαλίζονται αναφορικά με τις δραστηριότητες υπόπτου προσώπου, εξετάζονται 
επισταμένα και διασταυρώνονται με άλλες πηγές πληροφοριών. Ο Δήμαρχος Λεμεσού 
είχε επιστήσει την προσοχή της Ερευνητικής Ομάδας στο γεγονός ότι μερικά 
διατάγματα προσωποκράτησης είχαν εκδοθεί εναντίον νεκρών ή π ρ ο σ ώ π ω ν που 
βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εξωτερικό και είπε ότι αυτό αποτελούσε απόδειξη της 
ανεπαρκούς προσοχής, με την οποία είχε τύχει εφαρμογής ένα τόσο σοβαρό μέτρο 
από τις βρετανικές αρχές. Το ερώτημα αυτό υποβλήθηκε στον κ. Griffith Williams, 
Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι όλη η σχετική 

Πρβλ. Παράρτημα Γ της παρούσας Έκθεσης, παρ. 31, 33 και 34. 

250 

διαδικασία βρισκόταν εντός του πλαισίου του Κανονισμού 6 των Κανονισμών Εκτάκτων 
Εξουσιών και δεν σχετιζόταν με τον περί Προσωποκράτησης Νόμο. 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αναθεώρησης, ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
έδωσε μαρτυρία ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας. Δήλωσε ότι η Συμβουλευτική 
Επιτροπή προέβαινε σε επανεξέταση κάθε υπόθεσης μετά από παράπονο και 
συμβούλευε τον Κυβερνήτη επί του ζητήματος της αποφυλάκισης. Δήλωσε ότι 
σύμφωνα με το νόμο, κάθε κρατούμενος, με την άφιξη του στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, πληροφορείται για το δικαίωμα του να προσφύγει στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή. Δήλωσε περαιτέρω ότι όταν οποιοσδήποτε προέβαλλε ένσταση στην 
κράτηση του, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξασφάλιζε λεπτομέρειες της υπόθεσης του 
από τη Μυστική Αστυνομία και απέστελλε ορισμένες από αυτές τις λεπτομέρειες στον 
παραπονούμενο. Υπέδειξε όμως ότι δεν ήταν δυνατό να δοθούν πολλές λεπτομέρειες 
για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται πιο πάνω. Ένας μεγάλος αριθμός παράπονου μένων 
δεν προχωρούσαν ποτέ σε άλλα μέτρα. Ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν 
κάποιου είδους γραπτή απάντηση, αλλά η συνηθισμένη τους απάντηση ήταν η πλήρης 
άρνηση κάθε σχέσης με την ΕΟΚΑ. Ο κρατούμενος είχε δικαίωμα, είτε ο ίδιος, είτε 
μέσω του δικηγόρου του, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις και να παρουσιάσει 
γραπτή μαρτυρία στην Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μεταχειριζόταν τις 
πληροφορίες ενώπιον της, ως μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου. Αν η Επιτροπή δεν 
συνιστούσε αποφυλάκιση, τότε ο Κυβερνήτης απέστελλε μια τυπική επιστολή, λέγοντας 
ότι δεν έβλεπε οποιοδήποτε λόγο για να τροποποιήσει το διάταγμα 
προσωποκράτησης. 

Η Ερευνητική Ομάδα υπέβαλε ερωτήματα προς τους Ελληνοκύπριους, σε ό,τι αφορά 
την εμπειρία τους με τη διαδικασία αναθεώρησης. Σε απάντηση, δήλωσαν ότι στους 
κρατούμενους δινόταν είτε μια στερεότυπη απάντηση, είτε δε δινόταν καμιά απολύτως 
απάντηση. 

Η Ερευνητική Ομάδα συναντήθηκε με τον αξιωματικό, που είχε την ευθύνη για την 
επανεξέταση των υποθέσεων, με σκοπό να συστήνει την αποφυλάκιση τους, 
ανεξάρτητα από τη διαδικασία προσφυγής προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 
Πληροφόρησε την Ερευνητική Ομάδα ότι η διαδικασία επανεξέτασης αυτών των 
υποθέσεων βρισκόταν συνεχώς σε εξέλιξη και ότι τα διατάγματα προσωποκράτησης 
ακυρώνονταν για οποιοδήποτε κρατούμενο, ο οποίος φαινόταν πλέον π ω ς ήταν 
ασφαλές να αφεθεί ελεύθερος, χωρίς να προκαλείται οποιοσδήποτε αδικαιολόγητος 
κίνδυνος στο κοινό. 

Η Ερευνητική Ομάδα έχει πληροφορηθεί ότι ο αριθμός των κρατουμένων, ο οποίος στο 
αποκορύφωμα της περιόδου ενεργούς βίας ήταν περίπου 1500, έχει τώρα μειωθεί 
κάπου στα 600-700 πρόσωπα, τα οποία αποτελούσαν κυρίως τους σκληροπυρηνικούς 
από τους κρατουμένους - μέλη της ΕΟΚΑ. Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
υπολόγισε ότι τα δυο-τρίτα περίπου των εναπομεινάντων κρατουμένων ήταν ηγετικά 
στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης ή ενεργοί τρομοκράτες και ότι επομένως ήταν 
πολύ επικίνδυνοι για το κοινό. Ένας Έλληνας μάρτυρας δήλωσε ότι 42 κρατούμενοι 
έχουν κρατηθεί για περισσότερο από δύο χρόνια. Σύμφωνα με το Διοικητή του 
Στρατοπέδου, η μέση περίοδος κράτησης είναι περίπου έξι με οκτώ μήνες, αλλά ένας 
μεγάλος αριθμός είχε κρατηθεί για περισσότερο χρονικό διάστημα». 

Σχετικά με το μέρος αυτό της έκθεσης που υποβλήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα, ο 
κ. Sorensen πληροφόρησε την Επιτροπή ότι κατόπιν αιτήματος του, οι Βρετανικές 
αρχές στη Κύπρο είχαν δώσει στον κ. Susterhenn και στον ίδιο, την ευκαιρία να 
κοιτάξουν μερικούς από τους φακέλους που σχετίζονται με κρατούμενα πρόσωπα, 
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παρόλο που οι φάκελοι αυτοί δεν μπορούσαν, για ευνόητους λόγους ασφαλείας, να 
υποβληθούν στην Ερευνητική Ομάδα, όπως άλλο μαρτυρικό υλικό. Από δώδεκα 
φακέλους που επελέγησαν από τις Βρετανικές αρχές ως αντιπροσωπευτικές των 
διαφόρων κατηγοριών κρατουμένων, ο κ. Susterhenn και ο ίδιος επέλεξαν μερικούς και 
ιδιαίτερα ένα, τον οποίο είχαν εξετάσει προσεκτικά, ώστε να αντιληφθούν τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούσαν οι αρχές σε υποθέσεις που κατέληγαν σε διάταγμα 
προσωποκράτησης και ώστε να καταλάβουν σε ποια βάση λαμβανόταν η απόφαση να 
συλληφθεί και να κρατηθεί κάποιο πρόσωπο. Ο κ. Sorensen δήλωσε ότι, κατά την 
προσωπική του άποψη, οι έρευνες διεξάγονταν με εξαιρετική προσοχή. Οι 
πληροφορίες που προέχονταν από μια πηγή, διασταυρώνονταν με πληροφορίες από 
άλλες πηγές και δινόταν μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφευχθούν λάθη ως προς τη 
ταυτότητα των εμπλεκομένων προσώπων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
τέτοιου είδους, που ελάχιστο περιθώριο άφηνε για επιρροή από πληροφοριοδότες οι 
οποίοι, για εκδικητικούς ή άλλους παρόμοιους προσωπικούς λόγους, θα ήθελαν να 
δώσουν ψευδή μαρτυρία στις αρχές. Η εντύπωση που αποκόμισε από την εξέταση του 
φακέλου επιβεβαίωσε τις δηλώσεις που έγιναν ως προς τα σημεία αυτά προς την 
Ερευνητική Ομάδα, από τους αντιπρόσωπους των βρετανικών αρχών. 

V. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

318. Εξετάζοντας κατά πόσο ο περί Προσωποκράτησης Νόμος επιβαλλόταν αυστηρά 
από τις ανάγκες της κατάστασης, η Επιτροπή μελέτησε ποια εναλλακτικά μετρά θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν εφαρμοστεί, ώστε να εξουδετερωθούν οι 
δραστηριότητες της Ε Ο Κ Α και κατά πόσο οποιαδήποτε τέτοιου είδους εναλλακτικά 
μέτρα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως επαρκή για τον σκοπό αυτό. 

Μία ομάδα μέτρων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο αυτό ήταν αυτά που αποτελούνταν 
από αστυνομική παρακολούθηση, αναφορά σε αστυνομικό σταθμό σε τακτά 
διαστήματα, περιορισμός της διακίνησης σε ορισμένη περιοχή, κ.λ.π. Η Επιτροπή 
πληροφορήθηκε ότι η Ερευνητική Ομάδα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στην 
Κύπρο, άκουσε τις απόψεις της Κυβέρνησης ως προς τέτοιου είδους μέτρα. Οι 
αντιπρόσωποι της Κυβέρνησης δήλωσαν ότι, όπως απέδειξε η εμπειρία, θα ήταν 
εντελώς ανεπαρκή, επειδή υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Κύπρο, θα ήταν 
πολύ εύκολο για ένα καταζητούμενο πρόσωπο να κρυφτεί είτε στις πόλεις και στα 
χωριά, είτε στα βουνά. 

Άλλος πιθανός τρόπος δράσης που θα άφηνε κατά μέρος την ανάγκη κράτησης 
υπόπτων εγκληματιών χωρίς δίκη, θα ήταν η τροποποίηση του δικαστικού συστήματος 
στην Κύπρο, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξαλειφθούν οι παράγοντες που καθιστούσαν 
αδύνατη τη συνήθη του λειτουργία, υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Κύπρο. 
Για παράδειγμα, θα ήταν ίσως δυνατόν να δικάζονται τα ύποπτα πρόσωπα από 
στρατοδικεία ή από άλλα ειδικά δικαστήρια, τα οποία θα είχαν εξουσία να συνέρχονται 
μυστικά και να χαλαρώνουν τα συνηθισμένα επίπεδα απόδειξης και μαρτυρίας, που 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αυτή ομάδα 
εναλλακτικών μέτρων, η Επιτροπή παρατήρησε ότι τέτοιες ειδικές μορφές δίκης που 
κατέληγαν πολλές φορές σε καταδίκες της πιο βαριάς μορφής, ίσως αποδεικνύονταν 
πιο σκληρά για τα ύποπτα πρόσωπα, ακόμα και από τον περί Προσωποκράτησης 
Νόμο. Ούτε ήταν σίγουρο ότι ο εκφοβισμός μαρτύρων και ο κίνδυνος για τις πηγές 
πληροφόρησης, θα ξεπερνιόνταν με την προσφυγή σε τέτοιου είδους ειδικά δικαστήρια. 
Ακόμα, τέτοιου είδους ειδικές μορφές δίκης, ίσως αποτελούσαν αντικείμενο ακόμα 
μεγαλύτερης αντίδρασης για λόγους αρχής, από ό,τι ο περί Προσωποκράτησης Νόμος. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μία Κυβέρνηση 
που διαπιστώνει, όπως διαπίστωσε η βρετανική Κυβέρνηση αναφορικά με την 
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επικρατούσα στη Κύπρο κατάσταση, ότι η κράτηση προσώπων χωρίς δίκη ήταν το 
μόνο πρακτικό υποκατάστατο για τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες, δεν θα 
μπορούσε, εξαιτίας αυτής της επιλογής, να θεωρηθεί ότι προχώρησε πέρα από ό,τι 
ήταν αυστηρά απαραίτητο λόγω των αναγκών της κατάστασης που επικρατούσε στην 
Κύπρο. 

Αποφασίζοντας κατά πόσο ο περί Προσωποκράτησης Νόμος ήταν, υπό τις συνθήκες 
αυτές, σύμφωνος προς τις απαιτήσεις του Άρθρου 15, η Επιτροπή έπρεπε να λάβει 
υπόψη ότι η κράτηση προσώπων χωρίς δίκη για αόριστο χρονικό διάστημα ήταν 
εξαιρετικά δραστικό μέτρο, που ισοδυναμούσε, προσωρινά τουλάχιστον, με την 
καταστρατήγηση ενός από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχύρωνε η Σύμβαση. 
Κατά συνέπεια, ένα τόσο δραστικό μέτρο θα έπρεπε να τύχει πιο προσεκτικής 
παρακολούθησης από την Επιτροπή. Από την άλλη, προέκυπτε πιο ξεκάθαρα από το 
λεκτικό του Άρθρου 15, ότι ακόμη και αν τέτοιου είδους μέτρα μπορούσαν να 
δικαιολογηθούν, η έκταση τους θα έπρεπε να είναι αυτή που αυστηρά απαιτείται από 
τις ανάγκες της κατάστασης. Η Σύμβαση δεν εμπόδιζε με οποιοδήποτε τρόπο την 
Επιτροπή, από το να αναθεωρήσει μια απόφαση που έχει λάβει μια Κυβέρνηση κατά 
παρέκκλιση της Σύμβασης δυνάμει του Άρθρου 15 και από το να εξετάσει κριτικά την 
εκτίμηση της Κυβέρνησης ως προς τις ανάγκες της κατάστασης. Από την άλλη, ήταν 
επόμενο ότι ή ενδιαφερόμενη Κυβέρνηση βρισκόταν σε καλύτερη θέση από την 
Επιτροπή, για να γνωρίζει όλα τα σχετικά γεγονότα και να ζυγίζει σε κάθε περίπτωση, 
τις διαφορετικές επιλογές δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση μιας υφισταμένης 
απειλής για της ζωή του έθνους. Χωρίς να προχωρεί τόσο, ώστε να αναγνωρίζει 
τεκμήριο υπέρ της αναγκαιότητας των μέτρων που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση, η 
Επιτροπή είχε παραταύτα την άποψη, ότι κάποιο περιθώριο άσκησης διακριτικής 
εξουσίας πρέπει να αναγνωριστεί στην Κυβέρνηση. 

Η Επιτροπή υιοθέτησε τη γνώμη (με οκτώ ψήφους έναντι τριών) ότι η Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε υπερβεί τα όρια της διακριτικής της εξουσίας, 
αποφαινόμενη ότι η κράτηση προσώπων χωρίς δίκη σύμφωνα με τον περί 
Προσωποκράτησης Νόμο, επιβαλλόταν αυστηρά από τις ανάγκες της κατάστασης. 

Καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή έδωσε μεγάλη έμφαση στην ακραία 
κατάσταση εκφοβισμού, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό διάχυτη στον πληθυσμό της 
Κύπρου, ώστε να καθιστά αδύνατες τις συνήθεις ποινικές διαδικασίες κατά προσώπων 
που ήταν ύποπτοι για διασύνδεση με τρομοκράτες της ΕΟΚΑ. Έλαβε επίσης υπόψη τις 
παραστάσεις της κυπριακής Κυβέρνησης, αναφορικά με την ισχυριζόμενη ανεπάρκεια 
άλλων εναλλακτικών μέτρων και διαδικασιών, που οφείλονταν στην ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατούσε στο νησί. Τέλος, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του περί 
Προσωποκράτησης Νόμου, που σκοπό είχαν να παράσχουν ασφαλιστικές δικλείδες 
κατά της κράτησης αθώων προσώπων, καθώς επίσης τη διαθέσιμη πληροφόρηση 
αναφορικά με την πρακτική των κυπριακών αρχών, ως προς την εφαρμογή του περί 
Προσωποκράτησης Νόμου. Η Επιτροπή αισθάνθηκε υποχρεωμένη να εκφράσει 
κάποιες αμφιβολίες, κατά πόσο δεν θα ήταν δυνατό να βελτιωθούν οι διαδικασίες που 
είχαν στη διάθεση τους τα κρατούμενα πρόσωπα, ώστε να παρουσιάσουν την 
υπόθεση τους για να αποδείξουν την αθωότητα τους. Παρόλα αυτά, έχοντας υπόψη 
την πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατούσε στη Κύπρο, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι 
αμφιβολίες αυτές δεν επαρκούσαν για να αντικρούσουν το γενικό της συμπέρασμα, ότι 
η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με το να θεσπίσει και να εφαρμόσει τον περί 
Προσωποκράτησης Νόμο, δεν προχώρησε πέρα από τα ορθά όρια της διακριτικής 
εξουσίας μίας κυβέρνησης, για ό,τι επιβαλλόταν αυστηρά από τις ανάγκες της 
κατάστασης. 
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VI. Γ Ν Ω Μ Η Τ Η Σ Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α ! 

319. Τρία μέλη της Επιτροπής, (κ.κ. ΕΥΣΤΑΟΙΑΔΗΣ και SUSTERHENN και η κ. 
JANSSEN-PEVTSCHIN) δήλωσαν τα ακόλουθα: Κατά την άποψη μας, το πρώτο 
ερώτημα που πρέπει να εγερθεί είναι το ακόλουθο: 

«Όταν κάποιο πρόσωπο αποστερείται εντελώς της ελευθερίας του με τον περιορισμό 
του σε στρατόπεδο για απεριόριστη χρονική περίοδο, ως συνέπεια διατάγματος 
προσωποκράτησης που εκδόθηκε αποκλειστικά μετά από τις οδηγίες διοικητικής 
αρχής, χωρίς δικαστική απόφαση ή δικαστικό έλεγχο και απλώς με υποψίες που δεν 
βασίζονταν σε νομική απόδειξη ενοχής, είναι ενέργεια τέτοιου είδους, ώστε να έχει 
υπολογιστεί εντός των αυστηρών ορίων της ανάγκης για αποτροπή του δημόσιου 
κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους εντός της έννοιας του Άρθρου 15, 
παράγραφος 1, ώστε να μπορεί επομένως, για το λόγο αυτό να θεωρείται ότι συνάδει 
με τη Σύμβαση; 

Προτού απαντηθεί αυτό το ερώτημα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες: 

Α. Τα δικαιώματα που προστατεύει η Σύμβαση κατοχυρώνονται σε κυμαινόμενο 
βαθμό, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κρατικής επέμβασης σε αυτά. Μπορούν να 
διακριθούν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται με πιο αυστηρά εχέγγυα, όπως το δικαίωμα στη ζωή (Άρθρο 2), η 
απαγόρευση των βασανιστηρίων ή της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 
(Άρθρο 3), η απαγόρευση της δουλείας ή των καταναγκαστικών έργων (Άρθρο 4, 
παράγραφος 1) και η αρχή του "nulla poena sine lege" (ουδεμία ποινή χωρίς νόμο) 
(Άρθρο 7). Σύμφωνα με το Άρθρο 15, παράγραφος 2, κανένα Υψηλά Συμβαλλόμενο 
Μέρος δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις του δυνάμει των πιο πάνω 
Άρθρων, ακόμα και «σε καιρό πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή 
του έθνους». Τα δικαιώματα αυτά είναι επομένως απρόσβλητα από οποιαδήποτε 
κρατική επέμβαση. 

Δικαιώματα που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας 
(Άρθρο 8), το δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας (Άρθρο 9), το δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (Άρθρο 11), κατοχυρώνονται από λιγότερο αυστηρά 
εχέγγυα απέναντι στην κρατική επέμβαση. Οι δεύτερες παράγραφοι αυτών των 
Άρθρων περιλαμβάνουν μια γενική ρήτρα, που εξουσιοδοτεί το Κράτος να θεσπίσει 
νόμους που να περιορίζουν την άσκηση τέτοιου είδους δικαιωμάτων σε ορισμένες 
συνθήκες, ακόμα και αν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 15, παρ. 1 
(πόλεμος ή άλλος δημόσιος κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του έθνους) δεν υφίστανται 
και χωρίς την προϋπόθεση να δοθεί ειδοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την παρέκκλιση, σύμφωνα με το Άρθρο 15, παρ. 3. 

Τέλος, η Σύμβαση περιλαμβάνει μια τρίτη κατηγορία δικαιωμάτων τα οποία, σε 
αντίθεση προς αυτά της πρώτης κατηγορίας, δεν παραμένουν απολύτως απρόσβλητα 
από την κρατική επέμβαση, αλλά των οποίων η αναστολή δεν προβλέπεται με γενική 
ρήτρα αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη, όπως στην 
περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τις δεύτερες παραγράφους των 
Άρθρων 8, 9, 10 και 11. Στην τρίτη κατηγορία, η παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο υπό τις 
ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή στην 
περίπτωση πολέμου ή άλλης δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους και 
τότε ακόμη, μόνο στην έκταση που απαιτείται αυστηρά από τις ανάγκες της 
κατάστασης και εφόσον τηρηθεί ο κανόνας της ειδοποίησης του Άρθρου 15, παρ. 3. 
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Τα δικαιώματα αυτά, που δεν είναι επομένως εντελώς απαραβίαστα, περιλαμβάνουν 
αυτά που καλύπτονται από το Άρθρο 4, παράγραφος 2 και από τα Άρθρα 5, 6, 12. 13 
και 14.. 

Τα Άρθρα 5 και 6 της Σύμβασης είναι ειδικής σημασίας, επειδή τα εχέγγυα που 
περιέχουν είναι πιο συμπαγή. Το Άρθρο 5 κατοχυρώνει το δικαίωμα του προσώπου σε 
ελευθερία και ασφάλεια - την πιο θεμελιώδη από όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 
εκτός από την ίδια τη ζωή και επιτρέπει την κρατική επέμβαση με τέτοιου είδους 
ελευθερία και ασφάλεια, μόνο δυνάμει δικαστικής απόφασης. Οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποστερείται της ελευθερίας του, μπορεί να θέσει σε κίνηση διαδικασία, σύμφωνα με 
την οποία κάποιο δικαστήριο να λάβει μια επείγουσα απόφαση επί της νομιμότητας της 
κράτησης του και αν αποδειχθεί παράνομη, να διατάξει την αποφυλάκιση του. 

Επομένως, το Άρθρο 5 μαζί με το στοιχειώδες δικαίωμα της ελευθερίας και ασφάλειας, 
κατοχυρώνει την αρχή του «Habeas Corpus». Η αρχή αυτή αποτελεί μέρος της κοινής 
κληρονομιάς των πολιτικών ιδεωδών και παραδόσεων, του σεβασμού της ελευθερίας 
και του κράτους δικαίου, που αναφέρεται στην πέμπτη παράγραφο του Προοιμίου της 
Σύμβασης. Υπό αυτή την έννοια, η νομική αρχή του Habeas Corpus αποτελεί 
εξειδικευμένη έκφραση του πνεύματος στο οποίο στηρίζεται ολόκληρη η Σύμβαση. 

Το Άρθρο 6 αποτελεί επίσης μέρος της κοινής κληρονομιάς εκφράζοντας την αρχή του 
«κράτους δικαίου» στο οποίο αναφέρεται το Προοίμιο. Χωρίς να αρκείται στην 
κατοχύρωση δίκαιης δικής για όλους, προχωρεί και διακηρύσσει ότι όλοι θεωρούνται 
αθώοι μέχρι να αποδειχθούν ένοχοι σύμφωνα με το Νόμο (Άρθρο 6, παρ. 2). 
Επομένως, δεν συνάδει απλώς με τις καλύτερες παραδόσεις του Ευρωπαϊκού θετικού 
δικαίου, αλλά εκφράζει επίσης ένα ηθικό αξίωμα του φυσικού δικαίου. 

Τα δύο βασικά αξιώματα των Άρθρων 5 και 6, «ουδεμία στέρηση της ελευθερίας χωρίς 
απόφαση δικαστηρίου» και «τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την νομική απόδειξη της 
ενοχής», αποτελούν την ουσία του δικαίου των ευρωπαϊκών λαών και πράγματι όλων 
των λαών του ελεύθερου κόσμου. Όταν οι δύο αυτές βασικές αρχές δεν τηρούνται 
πλέον, όχι μόνο αναστέλλεται η τυπική διαδικασία του νόμου, αλλά υφίσταται επίσης 
πραγματική παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
εφόσον παραγνωρίζοντας αυτά τα προστατευτικά αξιώματα, δεν μπορεί πλέον να είναι 
κατοχυρωμένη η εφαρμογή του ουσιαστικού δικαίου. Ακόμα, θα μπορούσε να λεχθεί 
χωρίς υπερβολή, ότι η αναστολή των διατάξεων των Άρθρων 5 και 6, συνιστά το 
πρώτο βήμα ενός κράτους που διέπεται από ελεύθερο και δημοκρατικό δίκαιο, προς 
τον ολοκληρωτισμό. Αυτό τουλάχιστον, είναι το αποτέλεσμα της μεθόδου που 
χρησιμοποιήθηκε, παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει αναμφίβολα 
τέτοιου είδους πρόθεση. Όταν θυμόμαστε ότι σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα καταπιέζονται συστηματικά από τον ολοκληρωτισμό, η 
ελεύθερη Ευρώπη θα πρέπει να αποφεύγει τη δημιουργία οποιασδήποτε εντύπωσης 
ότι και από την πλευρά της εφαρμόζονται ολοκληρωτικές μέθοδοι. Η υποχρέωση αυτή 
επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι τόσο για το 
θεαθήναι, όσο κυρίως λόγω του ιερού χαρακτήρα των αξιών που ανάλαβε να 
προασπίζει. Ας υποθέσουμε ότι ένα από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη παρεμβαίνει 
στα δικαιώματα που προστατεύονται από τα Άρθρα 5 και 6, τα οποία ανήκουν σε αυτές 
τις κατηγορίες που κατοχυρώνονται με τις ισχυρότερες εγγυήσεις και τα οποία με την 
επίσημη διακήρυξη στο Προοίμιο αναφορικά με το κράτος δικαίου, θεωρούνται ως 
στυλοβάτες σχεδόν της Σύμβασης. Αν δοθεί ειδοποίηση για την, ολική ή μερική, 
καταπίεση των δικαιωμάτων αυτών, είναι καθήκον της Επιτροπής, ως θεματοφύλακα 
που διορίστηκε δυνάμει του Άρθρου 19, να επιβλέπει τη διατήρηση των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση, να διακριβώνει με αυστηρή έρευνα 
κατά πόσο η παρέκκλιση είναι καταρχήν απαραίτητη και βρίσκεται εντός του πεδίου 
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των μέτρων για τη «διαφύλαξη της ζωής του έθνους». Το Άρθρο 15 θέτει πράγματι τη 
γενική αρχή ότι τα μέτρα παρέκκλισης μπορούν να ληφθούν μόνο στην έκταση που 
αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της κατάστασης. Αν όμως, το ζήτημα αφορά την 
αναστολή τόσο ουσιωδών νομικών αρχών, όπως αυτές της «μη στέρησης της 
ελευθερίας χωρίς δικαστική απόφαση» και του «τεκμηρίου της αθωότητας μέχρι την 
απόδειξη της ενοχής», οποιοδήποτε Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί να ασκήσει 
το δικαίωμα της παρέκκλισης που καθορίζεται στο Άρθρο 15, πρέπει να είναι 
απολύτως πεπεισμένο και να αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι τα μέτρα 
παρέκκλισης είναι πράγματι επιβαλλόμενα για την αποτροπή του «δημόσιου κινδύνου 
που απειλεί τη ζωή του έθνους». 

Αυτό σημαίνει πρώτα από όλα, ότι, μιλώντας αντικειμενικά, τα μέτρα παρέκκλισης 
πρέπει να καθορίζονται από τους στόχους και τη σημασία τους, ως προς την 
αποτροπή του «δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους». Για να 
δικαιολογείται επομένως η παρέκκλιση, δεν αρκεί μόνο τα εν λόγω μέτρα να έχουν 
άλλους νόμιμους στόχους, όπως για παράδειγμα εκείνους που αναφέρονται στις 
δεύτερες παραγράφους των Άρθρων 8, 9, 10, και 11, δηλαδή στη διατήρηση της 
«εθνικής ασφάλειας», «δημόσιας τάξης, υγείας ή ηθών», ή «στην προστασία των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων». Το Άρθρο 15 ζητεί πολύ περισσότερα, ότι 
δηλαδή τα μέτρα θα πρέπει να σκοπεύουν στην αποτροπή του κινδύνου που απειλεί 
«τη ζωή του έθνους». Αυτό απαιτεί, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να είναι αντικειμενικά 
κατάλληλα, δηλαδή να είναι καταρχήν ικανά να εφαρμοστούν με επιτυχημένο τρόπο 
και, στην πράξη, να αποτελούν αποτελεσματικό μέσο αποτροπής του κινδύνου κατά 
της ζωής του έθνους. Περαιτέρω, η αναστολή των δικαιωμάτων που προστατεύονται 
από το Άρθρο 15 προϋποθέτει, είτε ότι δεν υπάρχουν άλλα μέσα αποτροπής του 
κινδύνου, είτε ότι μέσα στο γενικό πλαίσιο τέτοιου είδους μέτρων, αυτά τα ίδια τα μέτρα 
παρέκκλισης θα αποδειχθούν π ω ς είναι αποφασιστικής σημασίας. Μόνο αν 
προσκομιστεί σαφής και πειστική απόδειξη, ότι υφίστανται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, 
μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι τα μέτρα παρέκκλισης δεν υπερβαίνουν την «έκταση 
που είναι αυστηρά απαραίτητη από τις ανάγκες της κατάστασης» και για το λόγο αυτό, 
δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση. 

Β. Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι η ύπαρξη και οι δραστηριότητες της ΕΟΚΑ 
αποτελούν ουσιώδη παράγοντα για τον καθορισμό της ύπαρξης «δημόσιου κινδύνου 
που απειλεί τη ζωή του έθνους», παρόλο που οι ενέργειες της Ε Ο Κ Α δεν 
κατευθύνονται εναντίον του ίδιου του πληθυσμού, αλλά στοχεύουν στην ανατροπή, με 
βία αν χρειαστεί, της παρούσας κατάστασης στη Κύπρο - δηλαδή την κατάργηση της 
Βρετανικής κυριαρχίας επί της νήσου υπέρ του δικαιώματος του λαού για αυτοδιάθεση. 
Η πλειοψηφία της Επιτροπής έχει όμως αναγνωρίσει την ύπαρξη άλλων σημαντικών 
παραγόντων, όπως του τουρκικού αντιστασιακού κινήματος, οι δεδηλωμένοι στόχοι του 
οποίου, με το σύνθημα «διχοτόμηση ή θάνατος», είναι η ανατροπή της βρετανικής 
κυριαρχίας στο νησί, η διενέργεια διχοτόμησης και η προσάρτηση μέρους του νησιού 
στην Τουρκία. Ως τρίτος παράγοντας της έκτακτης κατάστασης αναγνωρίστηκε η 
ένταση μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας, η οποία έχει οδηγήσει 
συχνά σε αιματοχυσία. Ένας τέταρτος παράγοντας που έγινε αποδεκτός, είναι η 
ένταση μέσα στον ίδιο τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό, μεταξύ των δεξιών ομάδων που 
αντιπροσωπεύονται από την Ε Ο Κ Α και των νέων συντεχνιών από τη μία και των 
αριστερών ομάδων που αντιπροσωπεύονται από τις παλιές συντεχνίες που βρίσκονται 
κάτω από κομμουνιστική επιρροή, από την άλλη. Αυτή η ένταση έχει επίσης οδηγήσει 
συχνά σε αιματοχυσία. Η επικίνδυνη κατάσταση που προκλήθηκε από το συνδυασμό 
των τεσσάρων αυτών παραγόντων, έχει αναγνωριστεί από την πλειοψηφία της 
Επιτροπής ως «δημόσιος κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του έθνους», με την έννοια του 
Άρθρου 15. 

256 

Παρόλα ταύτα, οι τέσσερις παράγοντες από μόνοι τους, δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως 
την πραγματική φύση του κινδύνου. Υπάρχουν άλλοι δύο, οι οποίοι πρέπει να 
θεωρηθούν ως καθοριστικοί. Ο κίνδυνος δεν θα έπαιρνε ποτέ τη σημερινή της μορφή 
και βέβαια δεν θα ήταν τόσο απειλητικός, ούτε και τόσο μεγάλης διάρκειας, αν οι 
πολιτικοί στόχοι που επιδιώκονται, δεν είχαν τύχει της έγκρισης της ελληνικής και της 
τουρκικής κοινότητας και αν ο αγώνας για την επίτευξη τους δεν τύγχανε της ηθικής και 
πολιτικής υποστήριξης τουλάχιστον, της ελληνικής και τουρκικής Κυβέρνησης. 

Τόσο πολύπλοκη είναι η έκτακτη κατάσταση και τόσο καθοριστικοί είναι οι τελευταίοι 
δύο παράγοντες στην εκτίμηση της συνολικής έκτασης του κινδύνου, ώστε η 
δυνατότητα θεραπείας της κατάστασης, απλώς με αστυνομικά ή με δικαστικά μέτρα, 
φαίνεται περισσότερο από αμφίβολη. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι ένας 
κίνδυνος που προκύπτει από τόσες πολλές αιτίες, θα μπορούσε εύκολα να 
αντιμετωπιστεί με την κράτηση μερικών εκατοντάδων προσώπων για ακαθόριστη 
περίοδο, των οποίων η ενοχή δεν έχει νόμιμα διαπιστωθεί και οι οποίοι είναι απλώς 
ύποπτοι ότι είναι μέλη της Ε Ο Κ Α ή ότι έχουν λάβει μέρος σε πράξεις βίας. 

Ακόμα, σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό άλλων πιο κατάλληλων μέτρων ασφαλείας,, 
που περιλαμβάνουν την Αστυνομία και το Στρατό, ο περί προσωποκράτησης νόμος 
έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό μέτρο καταπολέμησης ενός τέτοιου πολύπλοκου 
κινδύνου, διότι παρά την εφαρμογή του, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί 
υπάρχει για περισσότερο από τρία χρόνια, εκτός από κάποιες διακυμάνσεις που 
οφείλονται σε πολιτικά αίτια, ως προς τον αριθμό των πράξεων βίας. Όλες οι 
περιστάσεις καθιστούν προφανές, ότι η απομάκρυνση του κινδύνου και η ειρήνευση 
του νησιού μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πολιτικά μέσα. 

Γ. Μπορεί ίσως να υποστηριχθεί ότι, εκτός από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που 
συναποτελούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η ύπαρξη και μόνο της Ε Ο Κ Α ως 
παραστρατιωτικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διαπράττουν συστηματικά πράξεις 
βίας, συνιστά απειλή για τη ζωή του έθνους. Στην περίπτωση εκείνη, μήπως η 
παρέκκλιση από τα Άρθρα 5 και 6, που αντιπροσωπεύονται από την εφαρμογή του 
περί Προσωποκράτησης Νόμου (δηλαδή την αναστολή των δυο αρχών «ουδεμία 
στέρηση της ελευθερίας χωρίς απόφαση δικαστηρίου» και «τεκμήριο αθωότητας μέχρι 
την νομική απόδειξη της ενοχής») συνιστά μέτρο που απαιτείται αυστηρά από την 
κατάσταση και είναι ικανό να απομακρύνει τον κίνδυνο; Από Βρετανικής πλευράς, το 
ερώτημα αυτό απαντάται καταφατικά με τα ακόλουθα επιχειρήματα: 

1. Λέγεται ότι τα βρετανικά ποινικά δικαστήρια, αδυνατούν στις πλείστες 
περιπτώσεις να καταδικάσουν μέλη της Ε Ο Κ Α που κατηγορούνται για πράξεις βίας. 
Τις περισσότερες φορές οι μάρτυρες είναι τόσο τρομοκρατημένοι από την ΕΟΚΑ, 
ώστε συχνά δεν τολμούν να πουν την αλήθεια στο δικαστήριο. Επιπρόσθετα, ο 
αγγλικός κώδικας ποινικής δικονομίας επιμένει σε εξαιρετικά ισχυρές αποδείξεις, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταδικαστούν αθώοι,. Συνεπώς, τα δικαστήρια 
συχνά υποχρεώνονται να αθωώνουν πρόσωπα, τα οποία είναι αναμφίβολα ένοχα 
και τα οποία, σύμφωνα με τη διαδικασία άλλων ευρωπαϊκών κρατών θα είχαν 
σίγουρα καταδικαστεί. 

2. Αν τα πρόσωπα που κατηγορούνται για πράξεις βίας, προσάγονταν ενώπιον 
ποινικού δικαστηρίου, οι μυστικές πηγές πληροφόρησης επί των οποίων βασίζεται η 
κατηγορία, αναπόφευκτα θα αποκαλυπτόταν. Τέτοια διαδικασία θα οδηγούσε στην 
αποκάλυψη πληροφοριοδοτών, οι οποίοι πλέον δεν θα μπορούσαν στο μέλλον να 
παράσχουν νέες πληροφορίες, κάτι το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
παρεμπόδιση περαιτέρω βίας από την ΕΟΚΑ. 
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Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο 
εμπόδιο για την εφαρμογή του ποινικού δικαίου, η βρετανική κυβέρνηση αξιώνει το 
δικαίωμα να απέχει από ποινικές διαδικασίες και να κρατεί υπόπτους για ακαθόριστη 
περίοδο, χωρίς διάταγμα δικαστηρίου. Αλλά ένα μέτρο αυτού του είδους δεν 
αποτελεί κατάλληλο μέσο για μείωση των δυσκολιών των ποινικών δικαστηρίων ή 
για εξασφάλιση των αποτελεσμάτων, τα οποία οι ποινικές καταδίκες είναι 
σχεδιασμένες να επιτύχουν. 

Τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τη Βρετανική πλευρά απαιτούν τα πιο κάτω 
λεπτομερή σχόλια: 

Ο Αγγλικός κώδικας ποινικής δικονομίας, αν συγκριθεί με αντίστοιχους άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών, μπορεί κάλλιστα να εμποδίζει την καταδίκη των πραγματικών 
ενόχων εξαιτίας των ιδιαιτέρα αυστηρών κανόνων απόδειξης. Αλλά, η συνολική 
αναστολή των ποινικών διαδικασιών και η αντικατάσταση τους από διοικητικά μέτρα, 
δεν αποτελεί με κανένα τρόπο το κατάλληλο μέσο θεραπείας. Αν η Αγγλική ποινική 
δικονομία έχει πράγματι αυτά τα «παραθυράκια» - και δεν υπάρχει λόγος να 
αμφισβητηθεί η δήλωση του πρώην Αρχιδικαστή, κ. Griffith Williams επί του σημείου 
αυτού - τότε η μόνη δίκαιη πορεία και βεβαίως, η μόνη που συνάδει με τη Σύμβαση, θα 
ήταν να ευθυγραμμιστεί περισσότερο η ποινική δικονομία, με εκείνη των άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία έχουν λιγότερη δυσκολία στο να εξασφαλίζουν την 
καταδίκη των παραβατών. Σε ερώτηση μέλους της Ερευνητικής Ομάδας γιατί δεν 
εισήχθη μια τέτοιου είδους τροπολογία, ο κ. Griffith Williams απάντησε ότι κατά τη 
γνώμη του Κοινοβουλίου και βρετανών δικηγόρων, αυτό θα ήταν ανεπιθύμητο, επειδή 
θα βρισκόταν σε αντίθεση προς τις μεγάλες φιλελεύθερες παραδόσεις του Αγγλικού 
δικαίου. Η δήλωση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει πειστικό επιχείρημα. Πράγματι, η 
ολοσχερής αναστολή της λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων και των δίδυμων 
αρχών που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση, ότι «ουδεμία στέρηση ελευθερίας χωρίς 
απόφαση δικαστηρίου» και «τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την νομική απόδειξη της 
ενοχής», συνιστά πιο σοβαρή προσβολή κατά των φιλελεύθερων παραδόσεων του 
αγγλικού ποινικού δικαίου, πάρα η προσαρμογή της αγγλικής ποινικής δικονομίας 
προς εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ούτε μπορεί να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι οι 
χώρες αυτές δεν είναι Κράτη εδρασμένα στο δίκαιο, με την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, ο ισχυρισμός ότι ο εκφοβισμός των μαρτύρων δημιουργεί στα 
δικαστήρια ασυνήθιστες δυσκολίες στην απόδειξη της ενοχής υπόπτου, δεν μπορεί να 
αναγνωριστεί ως επαρκές κίνητρο για την αναστολή δικαστικών διαδικασιών και την 
υποκατάσταση τους με διοικητικά μέτρα. Σε όλες σχεδόν τις ποινικές υποθέσεις 
υπάρχει κάποιος βαθμός δυσκολίας στην απόδειξη, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι τα 
εμπόδια που απαντώνται στη Κύπρο δεν είναι εξαιρετικά σοβαρά. Σύμφωνα με τα 
συστήματα ποινικού δικαίου όλων των πολιτισμένων Κρατών, οι δυσκολίες στην 
απόδειξη ενοχής λαμβάνονται ρητά υπόψη. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το 
αξίωμα «in dubio pro reo» («εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου»), ισχύει σε όλα 
τα Κράτη. Το ίδιο αξίωμα είναι επίσης ενσωματωμένο στο Άρθρο 6 της Σύμβασης 
εφόσον αποτελεί τη βάση της παραγράφου 2, «Καθένας που κατηγορείται για ποινικό 
αδίκημα, τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ένοχος σύμφωνα με το 
νόμο». To «in dubio pro reo» αποτελεί μέρος της κοινής νομικής κληρονομιάς των 
ευρωπαϊκών λαών και της αρχής του κράτους δικαίου. Η δυσκολία στην απόδειξη δεν 
αποτελεί λόγο για αναστολή, εφόσον το ίδιο το αξίωμα είναι υποχρεωτικό σε τέτοιου 
είδους περιπτώσεις. 

Αν για τους λόγους που αναφέρονται, υπάρχουν ειδικές δυσκολίες, όπως στην 
περίπτωση της Κύπρου, στην εξακρίβωση της ενοχής και καταδίκης του 
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κατηγορούμενου, εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο το έργο των ποινικών δικαστηρίων, 
αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του Κράτους που είναι υπεύθυνο για την τάξη και 
ασφάλεια στην επικράτεια, να λάβει υπόψη αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, με το να 
καταστήσει πιο αποτελεσματική τη σχετική ποινική δικονομία. Σύμφωνα με τη 
Σύμβαση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είχε κάλλιστα το δικαίωμα να 
συστήσει Ειδικά Δικαστήρια, χρησιμοποιώντας μια δικονομία προσαρμοσμένη προς 
την κατάσταση, όπως έχει ήδη γίνει σε πολλά Κράτη που βρίσκονται αντιμέτωπα με μια 
παρόμοια κατάσταση. Τα παραδείγματα είναι πολλαπλάσια, αλλά θα περιοριστούμε 
εδώ να αναφερθούμε στην Ιρλανδία η οποία, για να αντιμετωπίσειοοΓτ^θΙ τον 
Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό έχει προβλέψει για τη δυνατότητα δημιουργίας «Ειδικών 
Ποινικών Δικαστηρίων», σύμφωνα με τον περί Αδικημάτων κατά του Κράτους Νόμο 
του 1939». 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να 
συστήσει παρόμοια δικαστήρια χρησιμοποιώντας δικονομία προσαρμοσμένη στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Κύπρου. Έτσι, για παράδειγμα, ο χώρος και ο 
χρόνος των ακροάσεων των δικαστηρίων θα μπορούσαν να κρατούνται μυστικοί, οι 
διαδικασίες θα μπορούσαν να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και η μέθοδος της 
απόδειξης να γινόταν με πιο συνοπτικό τρόπο, από ό,τι οι συνήθεις διαδικασίες. Ο α 
ήταν δυνατό να απαγορεύεται η συμμετοχή σε συνηγόρους υπεράσπισης, οι οποίοι 
είναι ύποπτοι ότι έχουν σχέσεις με την Ε Ο Κ Α και θα μπορούσε να υιοθετηθούν άλλα 
μέτρα που να απαιτούνται από τις περιστάσεις. Η τάση των μαρτύρων να 
αποκρύπτουν την αλήθεια εξαιτίας του φόβου για αντίποινα από την ΕΟΚΑ, θα 
μπορούσε με αυτό τον τρόπο να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως αν τους 
παρεχόταν επίσης αστυνομική προστασία, ενώ ο εκφοβισμός ή η δωροδοκία για 
ψευδομαρτυρία θα μπορούσε να υπόκεινται σε δραστικές ποινές. 

Η σύσταση Ειδικών Δικαστηρίων σίγουρα δεν αποτελεί ιδανική λύση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές που πρέπει να διέπουν ένα συντεταγμένο Κράτος. Αλλά, επειδή η 
κατάσταση στην Κύπρο κάθε άλλο παρά ιδανική είναι, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια 
τιθάσευσης της μέσα από την εφαρμογή νομικών κανόνων, που είναι λιγότερο ιδανικοί 
από ό,τι θα ήταν συνήθως. Σε κάθε περίπτωση, ένα εξαιρετικής φύσης σύστημα 
ποινικού δικαίου αυτού του τύπου, που να εφαρμόζεται από ανεξάρτητα δικαστήρια, 
είναι προτιμότερο από την πλευρά της Σύμβασης, παρά το σύστημα κράτησης με απλό 
διοικητικό διάταγμα, χωρίς προηγούμενο εύρημα του δικαστηρίου για ενοχή του 
κρατούμενου. Μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα ότι αποτελεί μέτρο αυστηρά 
απαραίτητο από τις ανάγκες της κατάστασης με την έννοια του Άρθρο 15, παράγραφος 
1, σε αντιδιαστολή προς την αναστολή των ποινικών δικαστηρίων και την 
αντικατάσταση τους με διοικητικά μέτρα, τα οποία προχωρούν πέρα από τέτοιου είδους 
αυστηρές προϋποθέσεις. 

Ούτε μπορεί να απορριφθεί η δημιουργία ειδικών δικαστηρίων, για το λόγο ότι οι 
αποφάσεις τους, όπως αυτές των Στρατοδικείων, θα επέφεραν συχνά τη θανατική 
ποινή, συγκρινόμενα προς την απεριόριστη κράτηση σε στρατόπεδο χωρίς διάταγμα 
δικαστηρίου, ώστε να ίσχυε το «μη χείρον βέλτιστον». Το επιχείρημα αυτό παραβλέπει 
την εξουσία του Κυβερνήτη να περιορίζει, απλώς με κανονισμό και χωρίς 
κοινοβουλευτική παρέμβαση, τις ποινές που πρόκειται να επιβληθούν από τέτοιου 
είδους ειδικά δικαστήρια. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να απαγορεύει τελείως σε 
αυτά να καταδικάζουν σε θανατική ποινή. Σε αντιστάθμισμα αυτού και προς το 
συμφέρον της μεγαλύτερης δικαστικής προστασίας, θα μπορούσε επίσης να 
αποφασίζει ότι οι ετυμηγορίες τους θα τυγχάνουν αναθεώρησης από τα κανονικά 
δικαστήρια, μόλις αυτά θα μπορούσαν να λειτουργούσουν ξανά, δηλαδή, όταν θα έληγε 
η παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα αμνηστίας θα 
μπορούσε να ασκηθεί ευρύτατα, μόλις αποκαθίστατο ή τάξη. 
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Είναι δυνατό, ακόμα και αν συστήνονταν Ειδικά Δικαστήρια, ένας μεγάλος αριθμός 
υπόπτων να μπορούσε ακόμα να αθωωθεί λόγω έλλειψης επαρκούς απόδειξης. Αυτή 
η δυνατότητα όμως, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ενόψει της υπερισχύουσας σημασίας 
των Άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης . 

Η σύσταση ειδικών ποινικών δικαστηρίων θα ήταν επίσης κατά μεγάλο βαθμό 
σύμφωνη με την κατανοητή επιθυμία της βρετανικής κυβέρνησης να μην 
αποκαλύπτονται τα ονόματα των πληροφοριοδοτών από το λόγο των οποίων 
εξαρτάται η μαρτυρία. Είναι παραδεκτό ότι οι πηγές πληροφόρησης δεν μπορούν να 
κρατηθούν μυστικές σε όλες τις περιπτώσεις και θα υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ότι η 
αποκάλυψη τους θα υποκινούσε νέες πράξεις βίας. Από την οπτική της βρετανικής 
κυβέρνησης η πιθανότητα αυτή προξενεί λύπη, αλλά δεν μπορεί για κανένα λόγο να 
δικαιολογήσει την κράτηση απλών υπόπτων για απεριόριστο χρόνο, ως αποτέλεσμα 
ενός καθαρά διοικητικού διατάγματος που δεν βασίζεται σε προηγουμένη απόφαση 
δικαστηρίου. Είναι ασυμβίβαστο προς τη Σύμβαση ότι ο Α που είναι ύποπτος 
εγκλήματος, το οποίο δεν έχει αποδειχθεί ενώπιον δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποστερείται της ελευθερίας του, μόνο επειδή η μυστικότητα που περιβάλλει ένα 
πληροφοριοδότη Β δεν μπορεί να αρθεί, έτσι ώστε ο εν λόγω Β να μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες για να μπορεί η διοίκηση να εμποδίζει μελλοντικές πράξεις βίας που 
σχεδιάζονται από τους Γ, Δ, Ε, κ.λ.π. Υποθέτοντας ότι ο Α αποστερείται της ελευθερίας 
του χωρίς δικαστική απόδειξη της ενοχής του και ότι δεν υπάρχει επαρκής λόγος για 
υποψία ότι θα διαπράξει πράξεις βίας στο μέλλον και υποθέτοντας περαιτέρω, ότι η 
κράτηση του διατάχθηκε με μοναδικό σκοπό να διατηρηθεί ανέπαφο το αστυνομικό 
δίκτυο πληροφοριών, τότε ο Α στη πράξη υποβιβάζεται σε καθεστώς οργάνου ενός 
συστήματος ασφαλείας της αστυνομίας με προληπτικούς στόχους. Η εξευτελιστική 
μεταχείριση αυτού του είδους βρίσκεται σε αντίθεση προς την αρχή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και προς το Άρθρο 3 της Σύμβασης, η εφαρμογή του οποίου δεν μπορεί 
να ανασταλεί δυνάμει του Άρθρου 15, παράγραφος 3. 

Ο συχνός εκφοβισμός μαρτύρων, οι αυστηρές απαιτήσεις της αγγλικής ποινικής 
δικονομίας στο θέμα της απόδειξης και η σημασία της διατήρησης των πηγών 
πληροφόρησης, είναι φανερό ότι παρεμποδίζουν τις ποινικές διαδικασίες, αλλά δεν 
δικαιολογούν με κανένα τρόπο την αναστολή, κατά παρέκκλιση από τα Άρθρα 5 και 6 
της Σύμβασης, της συνήθους ποινικής διαδικασίας και την αντικατάσταση της με τον 
εγκλεισμό υπόπτων σε στρατόπεδα χωρίς διάταγμα δικαστηρίου. 

Η παρανομία του ισχύοντος συστήματος κράτησης στην Κύπρο δεν μετριάζεται σε 
καμιά περίπτωση, από το γεγονός ότι σύμφωνα με βρετανική μαρτυρία, οι 
αξιωματούχοι του Ειδικού Τμήματος που εντέλλονται να το εφαρμόσουν, διεξάγουν 
πολύ προσεκτικές έρευνες και κοσκινίζουν όλες τις πληροφορίες με σχολαστικότητα. 
Ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι αξιωματούχοι του Ειδικού Τμήματος καταβάλλουν 
πραγματική προσπάθεια και ενεργούν μόνο καλόπιστα (και τα συμπεράσματα της 
Ερευνητικής Ομάδας δεν δίνουν λόγους να πιστέψουμε το αντίθετο), η αντικειμενική 
αξία των ευρημάτων της σε ό,τι αφορά πειστικούς λόγους για υποψία, παραμένει 
τουλάχιστον άκρως αμφίβολη. Τα αποτελέσματα των ερευνών του Ειδικού Τμήματος 
είναι ουσιαστικά βασισμένα σε πληροφορίες που λήφθηκαν μέσω «πληροφοριοδοτών» 
και «πηγών». Η αξία των πληροφοριών που λαμβάνονται από τέτοιου είδους μέσα 
είναι γενικά παραδεκτό από την εμπειρία, ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολη. 

Η θεμελιώδης ανάγκη για σκεπτικισμό απέναντι σε οποιοδήποτε σύστημα αυτού του 
είδους και ιδιαίτερα αυτού που εφαρμόζεται στην Κύπρο, δεν έχει εξαλειφθεί, για τον κ. 
Susterhenn τουλάχιστον, από τη μελέτη των δύο φακέλων που υποβλήθηκαν από το 
Ειδικό Τμήμα προς τον ίδιο και τον κ. Sorensen, ως μελών της Ερευνητικής Ομάδας. 
Απεναντίας, ο κ. Susterhenn δηλώνει ότι οι φάκελοι αυτοί δεν του έδωσαν 
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οποιαδήποτε ευκαιρία να εξακριβώσει κατά πόσο υπήρχαν βάσιμοι λόγοι για τις 
υποψίες κατά των εν λόγω κρατουμένων. Κατά την εξέταση ενός από τους φακέλους, ο 
κ. Susterhenn διαπίστωσε ότι μία επιστολή, για την οποία υπήρχε ισχυρισμός ότι 
γράφηκε από τον κρατούμενο και που τον εξέθετε επικίνδυνα με το περιεχόμενο της, 
ήταν γραμμένη με γραφικό χαρακτήρα τελείως διαφορετικό από εκείνο άλλης επιστολής 
που γράφηκε προσωπικά από τον ίδιο άνθρωπο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και 
απευθυνόταν προς το Ειδικό Τμήμα. Όταν ο κ. Susterhenn υπέδειξε την πρόδηλη 
διαφορά μεταξύ των δυο χειρογράφων στον αρμόδιο αξιωματούχο του Ειδικού 
Τμήματος, του λέχθηκε ότι ο κρατούμενος ενδεχομένως να μην είχε γράψει ο ίδιος την 
ενοχοποιητική επιστολή, αλλά την είχε υπαγορεύσει σε τρίτο πρόσωπο, ώστε να μην 
αποκαλυφθεί ή καταδικαστεί. Ο κ. Susterhenn θυμάται ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
ένδειξη στους φακέλους, ότι η επιστολή είχε παρουσιαστεί στον κρατούμενο και ότι του 
ζητήθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις. Σίγουρα, εδώ δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
λεπτομερή εξέταση της περίπτωσης αυτού του κρατούμενου, αλλά πρέπει να τονιστεί 
ότι τα ευρήματα του κ. Susterhenn σε σχέση προς την επιστολή, ίσως κάλλιστα 
χρησιμοποιηθούν για να επιδειχθεί ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας του όλου 
συστήματος. Ούτε βελτιώνεται η κατάσταση από το γεγονός ότι είναι ο ίδιος ο 
Κυβερνήτης που υπογράφει τα διατάγματα προσωποκράτησης, εφόσον ο Κυβερνήτης 
είναι επίσης υποχρεωμένος να βασίζει την απόφαση του στην τελική ανάλυση των 
εγγράφων που υποβάλλεται από τους αξιωματούχους του Ειδικού Τμήματος με την 
δική τους ερμηνεία και σχόλια. 

Τα ακόλουθα γεγονότα επιδεικνύουν με έντονο τρόπο τις αδυναμίες οποιουδήποτε 
συστήματος κράτησης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 6 - ο οποίος κατά παραδοχή 
έχει τώρα ανακληθεί, αλλά βρισκόταν σε ισχύ από το Νοέμβριο του 1955 μέχρι τον 
Αύγουστο του 1957 - ο Κυβερνήτης είχε το δικαίωμα να διατάξει την κράτηση 
οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο είχε βάσιμους λόγους να υποπτεύεται για 
ενέργειες κατά της δημοσιάς τάξης και ασφάλειας. Η διαδικασία σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Αρ. 6 ήταν επομένως ουσιαστικά η ίδια όπως και σύμφωνα με τον περί 
Προσωποκράτησης Νόμο. Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Παρτασίδης, ο οποίος έδωσε 
μαρτυρία ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας, δήλωσε ότι διατάγματα 
προσωποκράτησης είχαν εκδοθεί ακόμα και κατά π ρ ο σ ώ π ω ν που είχαν αποβιώσει 
προ πολλού ή που δεν ζούσαν στο νησί από καιρό. Παρόλο που, σύμφωνα με 
βρετανούς μάρτυρες, ήταν ζήτημα συλλογικού μέτρου εναντίον μελών του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν παρά να υπογραμμίσουν το 
μεγάλο κίνδυνο κατά της ατομικής ελευθερίας που υπάρχει σε οποιαδήποτε μορφής μη 
δικαστικής κράτησης. 

Ούτε μπορεί το σύστημα, όπως εφαρμόζεται στο νησί, να δικαιολογείται λέγοντας ότι οι 
φυλακισμένοι έχουν την δυνατότητα να προσφεύγουν σε «Συμβουλευτική Επιτροπή». 
Τέτοιου είδους επιτροπή δεν αποτελεί ανεξάρτητο δικαστήριο, αλλά ένα διοικητικό 
όργανο, τα μέλη του οποίου διορίζονται από τον ίδιο Κυβερνήτη που υπογράφει τα 
διατάγματα προσωποκράτησης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει 
αποφάσεις που να είναι δεσμευτικές για τον Κυβερνήτη. Μπορεί μόνο να συμβουλεύει, 
είτε ότι θα πρέπει ο κρατούμενος να αποφυλακιστεί, είτε ότι η κράτηση του θα 
συνεχιστεί, μια συμβουλή που δεν είναι δεσμευτική για οποιοδήποτε. Σύμφωνα με 
δηλώσεις βρετανών μαρτύρων όμως, μια συμβουλή τέτοιου είδους ακολουθείται 
τακτικά από τον Κυβερνήτη. Εκτός από το διοικητικό χαρακτήρα και την καθαρά 
συμβουλευτική λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η διαδικασία που υιοθετείται 
δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός δικαστηρίου. Πρωτίστως, οι κατηγορίες εναντίον 
του κρατουμένου και τα γεγονότα επί των οποίων στηρίζεται η υποψία εναντίον του, 
γνωστοποιούνται στον ίδιο μόνο με γενικό και ελλιπή τρόπο. Αυτό αληθεύει ιδιαιτέρα 
αναφορικά με μαρτυρία τέτοιου είδους, καθώς είναι προς το συμφέρον του Κυβερνήτη 
να παραμένει μυστική για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. Σύμφωνα με διάφορους 
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Έλληνες μάρτυρες, η κατηγορία που γνωστοποιείται στον κρατούμενο περιέχει μόνο 
την απροσδιόριστη κατηγορία ότι είναι «ενεργό μέλος της ΕΟΚΑ». Στους κρατουμένους 
δεν παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες, με εξαίρεση όταν δεν συγκρούονται άμεσα 
ή έμμεσα προς το συμφέρον της βρετανικής κυβέρνησης να τηρεί μυστικές τις πηγές 
πληροφόρησης της. Με τέτοιου είδους διαδικασία, ο κρατούμενος δεν έχει πρακτικά 
οποιοδήποτε μέσο υπεράσπισης, εφόσον μάλιστα ούτε ο ίδιος, ούτε ο δικηγόρος του, 
έχει το δικαίωμα να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ενώ ο εκπρόσωπος του Ειδικού Τμήματος παρευρίσκεται στις συνεδρίες 
της τελευταίας και μπορεί να παρουσιάσει ο ίδιος την υπόθεση του. Τα βασικά 
μειονεκτήματα της διαδικασίας ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής φαίνονται 
πλέον ξεκάθαρα από τα ακόλουθα: σε απάντηση ερωτήματος που του τέθηκε από τον 
κ. Susterhenn ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο 
πρώην Αρχιδικαστής Griffith Willams επιβεβαίωσε ότι δεν εναπόκειτο στην Επιτροπή 
να αποδείξει την ενοχή του κρατουμένου, αλλά στον κρατούμενο να αποδείξει την 
αθωότητα του στην Επιτροπή. 

Είναι φανερό λοιπόν, ότι παρόλο που Πρόεδρος της είναι πρώην Αρχιδικαστής, η 
Συμβουλευτική Επιτροπή, εξαιτίας της σύνθεσης, αρμοδιότητας και διαδικασίας της, 
δεν είναι ούτε δικαστήριο, ούτε έστω ημιδικαστικό και διοικητικό όργανο, ικανό να έχει 
τη θέση δικαστηρίου. 

Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση της ύπαρξης οποιουδήποτε τέτοιου «υποκατάστατου» 
οργάνου εξαιρετικά αμφίβολης φύσης, ώστε να δικαιολογείται παρέκκλιση από τα 
Αρθρα 5 και 6, όταν το αντικείμενο είναι η αναστολή του δικαστικού ελέγχου μέτρων 
που περιλαμβάνουν τη στέρηση της ελευθερίας και την καταπίεση της θεμελιώδους 
αρχής της ποινικής δικονομίας «in dubio pro reo». 

Δ. Αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι υπάρχουν τρόποι βελτίωσης του κώδικα 
ποινικής δικονομίας, η παρανομία της παρέκκλισης από τα Άρθρα 5 και 6 με το 
αιτιολογικό των δυσκολιών στην επιτυχή δίωξη, επιδεικνύεται επίσης από τους 
ακόλουθους συλλογισμούς: 

Ακόμα και ένα σύστημα ποινικών δικαστηρίων, το οποίο λειτουργεί κανονικά, δεν θα 
αποτελούσε το μόνο μέσο, ούτε το πιο αποτελεσματικό ή πιο αποφασιστικό μέσο 
αντιμετώπισης του κινδύνου στο νησί - το αν λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σε όλες τις πολλαπλές πτυχές της ή αν λαμβάνονται υπόψη οι δραστηριότητες 
της Ε Ο Κ Α από μόνες τους, είναι άσχετο. Η σημασία των ποινικών δικαστηρίων ως 
αμυντικού μέσου κατά του «κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους» και η ενδεχόμενη 
ανάγκη για ένα σύστημα κράτησης, που θα αντικαθιστούσε τις ομαλές δικαστικές 
διαδικασίες εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, μπορεί να εκτιμηθεί μόνο 
μέσα στο γενικό πλαίσιο όλων των διαθέσιμων αμυντικών μέσων. 

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι σε όλα τα Κράτη αποτελεί βασική αρχή ότι η πρόληψη 
του δημόσιου κινδύνου, είναι έργο κυρίως της αστυνομίας και μόνο σε πολύ μικρή 
έκταση των ποινικών δικαστηρίων. Τα τελευταία δεν υπεισέρχονται στο θέμα, μέχρι να 
αποδειχθούν αναποτελεσματικά τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή όταν ο δυνητικός 
κίνδυνος έχει λάβει τη συγκεκριμένη μορφή ενός εγκλήματος. Τότε μόνο καταδικάζεται 
ο κατηγορούμενος σε κάποια ποινή. Τα ποινικά δικαστήρια δεν συμμετέχουν σε 
προληπτικές ενέργειες, παρά μόνο με τον ακόλουθο τρόπο: Κρατούμενος που είναι 
υπόδικος κατά τον χρόνο κράτησης του δεν μπορεί να διαπράξει άλλα αδικήματα. 
Επιπλέον, εφόσον έχει εκτίσει την ποινή του και έχει αποφυλακιστεί, υπάρχει η ελπίδα 
ότι θα είναι πιο θλιμμένος, αλλά και πιο σοφός και δεν θα αμαρτάνει πλέον (αυτό 
μπορεί να οριστεί ως ατομική πρόληψη). Είναι επίσης ευκταίο ότι οι ποινές που 
προβλέπονται από το νόμο και εφαρμόζονται από τα δικαστήρια για τη διάπραξη 
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ορισμένων εγκλημάτων, θα ασκούν αποτρεπτική επιρροή στον πληθυσμό ω ς σύνολο 
και θα εμποδίζουν τα πρόσωπα που σχεδιάζουν εγκλήματα από τη διάπραξη τους 
(αυτό μπορεί να οριστεί ως γενική πρόληψη). Θ α πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι το κατά 
πόσο ένα σύστημα ποινικής διαδικασίας έχει συνήθως αποτρεπτικό αποτέλεσμα στο 
έγκλημα, είναι ένα πολύ αμφισβητούμενο σημείο, τόσο στη θεωρία, όσο και στην 
πράξη. Η αμφιβολία καθίσταται βεβαιότητα όταν, όπως στην παρούσα περίπτωση, οι 
εγκληματίες ενεργούν για λόγους πολιτικής πεποίθησης, διότι τέτοιου είδους πρόσωπα 
επιδιώκουν τους στόχους τους υπό το φως των ιδεωδών τους και αποδέχονται εκ των 
προτέρων τον κίνδυνο απώλειας της ζωής ή ελευθερίας τους - ένα κίνδυνο που σε 
κάθε περίπτωση θεωρούν αμελητέο. Ό π ω ς και να έχουν τα πράγματα, οι ποινικές 
διαδικασίες, ακόμα και σε κανονικές συνθήκες, είναι δευτερεύουσας μόνο σημασίας 
συγκρινόμενες προς την αστυνομία, η οποία έχει ευρεία σειρά προληπτικών μέτρων 
στη διάθεση της. Αυτό είναι αλήθεια, ιδιαίτερα όταν, όπως στη ιδιαίτερα επικίνδυνη 
κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, οι αστυνομικές μέθοδοι έφτασαν στα όρια της 
αποτελεσματικότητας τους και συμπληρώνονται από πολλές άλλες μορφές 
καταπίεσης, κατά κύριο λόγο στρατιωτικές. 

Σε σχέση με αυτό, τα ακόλουθα σημεία είναι σχετικά: Η αστυνομία, η οποία ήταν ήδη 
αρκετά πολυάριθμη στην Κύπρο, έχει ενισχυθεί σημαντικά από τη σύσταση της 
εφεδρικής αστυνομικής δύναμης, που αποτελείται κυρίως από Τούρκους ή από μέλη 
των άλλων μη Ελληνικών, μειονοτήτων της Κύπρου. Επιπρόσθετα, έχουν αποσπαστεί 
στο νησί μεγάλες βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις από το μητροπολιτικό κέντρο ή από 
άλλα βρετανικά εδάφη, ώστε να υπάρχουν επίσης με 30,000 περίπου Βρετανούς 
στρατιώτες. Όλα τα μέλη του Ναυτικού, Στρατού και Αεροπορίας έχουν αστυνομικές 
εξουσίες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσουν, 
ανακρίνουν, ερευνήσουν και συλλάβουν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν ως ύποπτο 
και μπορούν επίσης να κατάσχουν όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή του, 
τα οποία κρίνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αντίκεινται στη 
δημόσια ασφάλεια και τάξη. Ως μέρος των καθηκόντων τους, τα μέλη των βρετανικών 
δυνάμεων έχουν επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν όση βία κρίνουν ως 
κατάλληλη. 

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι ακόμα ένα σημαντικό μέτρο ασφάλειας. Μερικές 
φορές απαγορεύεται σε κατοίκους ορισμένων περιοχών να βγαίνουν από τα σπίτια 
τους, τόσο κατά την ήμερα, όσο και κατά τη νύχτα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μόνο 
κατά τη διάρκεια της μέρας. Το μέτρο χρησιμοποιείται ευρύτατα. Μερικές φορές οι 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας έχουν διαρκέσει για μια ή περισσότερες εβδομάδες. 
Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, μόνο σε μερικά πρόσωπα που απολαμβάνουν την 
εμπιστοσύνη των βρετανικών αρχών χορηγούνται άδειες για να βγαίνουν από τα σπίτια 
τους. Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με μεγάλη αυστηρότητα. 
Έλληνες μάρτυρες έχουν πει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν ριφθεί ακόμα και 
πυροβολισμοί κατά Ελλήνων κατοίκων, επειδή απλώς εμφανίστηκαν στα παράθυρα 
τους. Συχνά, κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας, ερευνώνται σπίτια 
για ενεργά μέλη της ΕΟΚΑ, όπλα, βόμβες, δυναμίτιδα, φυλλάδια προπαγανδιστικού 
περιεχομένου, κ.λ.π. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί, ώστε να εμποδιστούν οι συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
του πληθυσμού, όπως και για να διευκολυνθούν ορισμένες μεγάλης κλίμακας 
επιχειρήσεις που διεξάγονταν από κοινού από την αστυνομία και το στρατό. Έτσι, 
επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Μηλικούρι για 55 μέρες, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η βρετανική αστυνομία και ο στρατός διεξήγαγαν εφόδους στα 
βουνά και τα γύρω δάση, με σκοπό την σύλληψη μελών του Γενικού Επιτελείου της 
ΕΟΚΑ, τα οποία κρύβονταν. 
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Άλλο σκληρό μέτρο είναι η επιβολή μεγάλων συλλογικών προστίμων σε όλους τους 
Έλληνες κατοίκους πολλών πόλεων και χωριών, στην περιοχή των οποίων έχουν 
ριφθεί πυροβολισμοί κατά αστυνομικών ή στρατιωτών ή έχουν εκραγεί βόμβες ή έχουν 
διαπραχθεί άλλες πράξεις βίας. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν επιβληθεί πρόστιμα 
στον πληθυσμό ταυτόχρονα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Για λόγους 
ασφάλειας, έχει ακόμη διαταχθεί και η καταστροφή σπιτιών ή άλλης περιουσίας, όπως 
φυτείες, αν αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ενέδρας. Η απόκρυψη ή μεταφορά 
πυροβόλων όπλων μπορεί να επιφέρει την θανατική ποινή. Μεγάλες ποινές φυλάκισης 
μπορεί να επιβληθούν σε πρόσωπα που συνοδεύουν άλλους, οι οποίοι εντοπίζονται να 
μεταφέρουν όπλα, αν αποδειχθεί ότι γνώριζαν τι μετέφεραν οι σύντροφοι τους. 

Επειδή η Βρετανική Κυβέρνηση θεωρεί το νεαρότερο στοιχείο του πληθυσμού ιδιαίτερα 
επικίνδυνο και απείθαρχο, έχει διατάξει ένα ακόμα πολύ σκληρό μέτρο υπό τη μορφή 
της μαστίγωσης που μπορεί να επιβληθεί σε ανήλικους κάτω των 18 χρονών, αντί για 
τη φυλάκιση. Επιπρόσθετα, απαγορευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε νεαρά 
πρόσωπα, να βγαίνουν τις Κυριακές. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σχολεία 
έκλεισαν και οι ελληνικής καταγωγής καθηγητές απολύθηκαν, λόγω υποψίας ότι 
παρακινούσαν τους μαθητές τους να εκφράσουν διαμαρτυρία. 

Η νομοθεσία που επιτρέπει την απέλαση χωρίς απόφαση δικαστηρίου, όπως 
εφαρμόστηκε στην περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και άλλων, αποτελεί ένα 
επιπρόσθετο μέτρο μεγάλης σκληρότητας. Μεταξύ άλλων μέτρων ασφάλειας θα πρέπει 
να μνημονευτούν κατά τον ίδιο τρόπο: η απαγόρευση των διαδηλώσεων, των 
θρησκευτικών εκδηλώσεων και των πολιτικών απεργιών, οι περιορισμοί στον τύπο και 
ο αυστηρός έλεγχος επί των αφίξεων και αναχωρήσεων, οι περιορισμοί στην μετάδοση 
ραδιοφωνικών εκπομπών, το κλείσιμο κινηματογράφων, καφενείων, καταστημάτων, 
κ.λ.π. 

Τα πολυάριθμα αυτά μέτρα ασφάλειας, ορισμένα εκ των οποίων εφαρμόστηκαν στο 
παρελθόν, ενώ άλλα εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα - και η απαρίθμηση τους δεν 
υπονοεί, με κανένα τρόπο, οποιαδήποτε γενική επιδοκιμασία τους - συνιστούν ένα 
πολύ καλά οργανωμένο σύστημα ασφάλειας τέτοιας σκληρότητας, ώστε δύσκολα θα 
βρισκόταν καλύτερο του. Για το λόγο αυτό, το επιχείρημα ότι οι ποινικές διαδικασίες 
παρεμποδίζονται από πολλές δυσκολίες, στερείται στην πράξη όλης του της 
βαρύτητας, με αποτέλεσμα η αντικατάσταση τέτοιου είδους διαδικασιών από ένα 
σύστημα κράτησης, να μην μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο που επιβάλλεται αυστηρά 
από τις ανάγκες της κατάστασης. 

Στο ίδιο συμπέρασμα μπορεί να καταλήξει κανείς λαμβάνοντας υπόψη τα εξής 
γεγονότα: 

Υπάρχουν ακόμα 600 με 700 πρόσωπα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σε ερώτηση 
κατά πόσο αυτά τα πρόσωπα ήταν όλα επικίνδυνα, ο πρώην Αρχιδικαστής Griffith 
Williams, που είναι επί του παρόντος Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
απάντησε ότι κατά την άποψη του τα δύο-τρίτα από αυτά, θα πρέπει να θεωρούνται ως 
επικίνδυνα, ή ότι ήταν ύποπτα ως υποκινητές, διοργανωτές, σύνδεσμοι ή στρατιωτικά 
μέλη της ΕΟΚΑ. Άρα, μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα λεγόμενα του K.Griffith 
Williams ότι το ένα-τρίτο εκείνων που ακόμα κρατούνται στα στρατόπεδα, δηλαδή 200 
με 300 πρόσωπα, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επικίνδυνα ή με άλλα λόγια, ότι 
αποτελούν κίνδυνο κατά της ζωής του έθνους. 

Όμως, σε ό,τι αφορά τους κρατουμένους εκείνους που θεωρούνται επικίνδυνοι από τον 
κ. Griffith Williams, θα πρέπει να θυμάται κανείς ότι μέχρι του σημείου που η κράτηση 
τους βασίζεται σε απλή υποψία, η Επιτροπή δεν έχει οποιουσδήποτε τρόπους να 
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εξετάσει αν οι λόγοι της κράτησης τους είναι έγκυροι. Δεν υπάρχει δικαστικό εύρημα ω ς 
προς την ενοχή ή αθωότητα τους, πρώτο, επειδή για τους λόγους που ήδη 
αναφέρθηκαν, ο Δημόσιος Κατήγορος δεν κατέχει επαρκώς ικανοποιητική μαρτυρία για 
την έναρξη δικαστικής διαδικασίας και δεύτερο, επειδή το Ειδικό Τμήμα δεν επιθυμεί να 
παρουσιάσει στο δικαστήριο τα έγγραφα που διατείνεται ότι έχει στη κατοχή του, ώστε 
να μην αποκαλυφθεί το μυστικό του σύστημα πληροφόρησης. Επομένως, δεν μπορεί 
να υποστηριχθεί με βεβαιότητα ότι τα 400 με 600 πρόσωπα που είναι επί του 
παρόντος ύποπτα ως επικίνδυνα, πολλά από τα οποία έχουν αθωωθεί από το 
δικαστήριο λόγω έλλειψης επαρκούς απόδειξης, συνιστούν στην πραγματικότητα 
κίνδυνο που απειλεί της ζωή του έθνους. 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η βρετανική Κυβέρνηση ενδιαφέρεται νόμιμα να 
διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, δεν διαφεύγουν 
του ελέγχου της. Είναι επίσης αλήθεια ότι η κράτηση αποτελεί τόσο το πιο απλό, όσο 
και το πιο διεξοδικό μέτρο ασφάλειας. Η ανάγκη για επιτήρηση των επικίνδυνων 
πρόσωπων, δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει την κράτηση τους χωρίς προηγουμένη 
δικαστική απόφαση. Η Κυβέρνηση έχει η ίδια ισχυριστεί ότι τα μέτρα κράτησης είναι 
αναγκαία λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Κύπρο, οι οποίες 
εμποδίζουν διώξεις για εγκλήματα και αδικήματα. 

Ήδη έχει αποδειχθεί ότι αυτό το επιχείρημα δεν είναι σχετικό. Ούτε είναι καλύτερα να 
επιχειρηθεί δικαιολόγηση της κράτησης, η οποία δεν μπορεί να συνιστά 
αποτελεσματικό υποκατάστατο για ένα ολόκληρο σύστημα ποινικής διαδικασίας, με το 
επιχείρημα ότι χρειάζεται πιο αποτελεσματικός έλεγχος ορισμένων προσώπων. Αν 
παραστεί ανάγκη - και στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων, δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να αμφισβητηθεί - θα πρέπει να δοκιμαστούν αρκετά διαφορετικοί τρόποι, 
όπως για παράδειγμα, αστυνομική παρακολούθηση, υποχρεωτική παρουσίαση στο 
αστυνομικό τμήμα σε τακτά διαστήματα, σύλληψη κατ' οίκον, απαγόρευση εξόδου από 
το σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας ή επίσκεψης ορισμένων τόπων ή περιοχών και 
απαγόρευση ταξιδιού χωρίς ρητή εξουσιοδότηση. Δεν σκοπεύουμε να αντικρούσουμε 
το επιχείρημα ότι όλα τα μέτρα ελέγχου αυτής ή παρόμοιας μορφής είναι λιγότερο 
αποτελεσματικά από τη κράτηση, ιδιαίτερα λόγω των ειδικών συνθηκών στη Κύπρο. 
Όμως, αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη ευρύτητα όλων των μέτρων ασφάλειας που 
εφαρμόζονται από την αστυνομία και από τις ένοπλες δυνάμεις στην Κύπρο, δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το αποτέλεσμα τους είναι τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό, 
πανομοιότυπο με το στόχο της κράτησης. 

Μέχρι του σημείου που αυτά τα μέτρα ελέγχου που εξασκούνται αντί της 
προσωποκράτησης, καταπατούν το δικαίωμα της ατομικής ελευθερίας που 
προστατεύεται από το Άρθρο 5, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοιου είδους 
καταπάτηση δεν υπερβαίνει τα όρια αυτού που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της 
κατάστασης και ότι επομένως καλύπτεται από το Άρθρο 15 της Σύμβασης. 

Τα πιο κάτω δεδομένα ίσως βοηθήσουν να δοθεί καθαρή εικόνα του συστήματος 
κράτησης: μετά την κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Κύπρο, περίπου 
2000 πρόσωπα έχουν οδηγηθεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δυνάμει του περί 
Προσωποκράτησης Νόμου, με προσωπική απόφαση του Κυβερνήτη. Έκτοτε, κατά τον 
χρόνο που βρισκόταν στην Κύπρο η Ερευνητική Ομάδα, ο αριθμός των κρατουμένων 
σε στρατόπεδα ήταν περίπου 600 με 700, ενώ περίπου 1300 μέχρι 1400 πρόσωπα 
πρέπει να έχουν στο ενδιάμεσο αποφυλακιστεί. Η απελευθέρωση τους κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θεωρήθηκε από την Κυβέρνηση της Κύπρου ότι συνιστούσε απειλή 
κατά της ζωής του έθνους. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται με έμμεσο τρόπο από την 
κατάθεση του κ. Lewis μέλους του Ειδικού Τμήματος, που επιβλέπει τις αποφυλακίσεις. 
Ο κ. Lewis, έχει δηλώσει ότι από τους 400 κρατουμένους που αποφυλακίσθηκαν, οι 
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οποίοι έχουν περάσει από τα χέρια του, μόνο ένας διέπραξε μεταγενέστερα, πράξεις 
που στρέφονταν κατά της βρετανικής κυβέρνησης και αυτός ήταν περιορισμένων 
πνευματικών ικανοτήτων. 

Έχοντας υπόψη όλα τα επιχειρήματα που εκτίθενται στα Κεφάλαια I έως IV, δεν 
μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο περί Προσωποκράτησης Νόμος είναι αυστηρά 
αναγκαίος για αποτροπή του «δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους». 
Απεναντίας, ο εν λόγω νόμος προχωρεί πολύ πέρα από την «έκταση που αυστηρά 
απαιτούν οι ανάγκες της κατάστασης», όπως αναφέρεται στο Άρθρο 15, παράγραφος 
1 και επομένως καταπατεί τις αρχές του «ουδεμία στέρηση της ελευθερίας χωρίς 
δικαστική απόφαση» και «τεκμήριο της αθωότητας μέχρι τη νόμιμη απόδειξη ενοχής», 
οι οποίες κατοχυρώνονται στα Άρθρα 5 και 6 της Σύμβασης και είναι βασισμένες στην 
ίδια την ιδέα του κράτους δικαίου. 

320. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDISSON δήλωσαν στη 14η Σύνοδο της 
Ολομέλειας της Επιτροπής ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη 
κατά την προηγουμένη σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της μειοψηφίας επί του 
σημείου αυτού. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

321. Οι πιο κάτω συμπληρωματικές παρατηρήσεις είναι βασισμένες σε μαρτυρία που 
συλλέχθηκε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Ερευνητικής Ομάδας: 

1. Αναφορικά με την εφαρμογή του περί Προσωποκράτησης Νόμου, ο 
κ. Χρυσαφίνης, πρώην μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Κυβερνήτη 
(1937-1942), πρώην μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κυβερνήτη (1946 -
1949) και ο πρώτος Κύπριος που διορίστηκε Ανακτοσύμβουλος (1949), ανέφερε τις 
συλλήψεις που ήταν αντίθετες προς τη βρετανική παράδοση, επί της οποίας 
βασίζεται το Κυπριακό Δίκαιο, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται 
αθώος μέχρι να αποδειχθεί ένοχος, κάτι το οποίο εξυπακούει π ω ς αποτελεί καθήκον 
των αρχών να πληροφορούν αμέσως οποιοδήποτε κρατούμενο για τους λόγους της 
σύλληψης του. Ο κ. Χρυσαφίνης παρατήρησε ότι σύμφωνα με τους νέους 
«Κανονισμούς», οποιοσδήποτε θα μπορούσε να συλληφθεί χωρίς να αποδειχθεί 
αιτία, ώστε με 25,000 στρατιώτες, αστυνομικούς, κ.λ.π. που κατέχουν αυτή την 
υπέρμετρη εξουσία, να έχουν στην πράξη συλληφθεί χιλιάδες πρόσωπα, να έχουν 
κρατηθεί για ένα δεκαπενθήμερο και να έχουν αποφυλακισθεί ξανά χωρίς να έχουν 
κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα και χωρίς να γνωρίζουν το λόγο της 
σύλληψης τους. 

Όμως, στις πλείστες περιπτώσεις, μετά από καθυστέρηση δεκαέξι ημερών 
κατέφθαναν διατάγματα προσωποκράτησης, χωρίς να αναφέρεται οποιοδήποτε 
συγκεκριμένο αδίκημα. 

Η έλλειψη λεπτομερειών αναφορικά με τους λόγους της κράτησης - που 
επιβεβαιώνεται από βρετανική μαρτυρία και αναφέρεται στην Έκθεση της 
Ερευνητικής Ομάδας - περιγράφηκε από Έλληνες δικηγόρους από τους οποίους 
λήφθηκε συνέντευξη και οι οποίοι είχαν κρατούμενους ως πελάτες, με τον ακόλουθο 
τρόπο: τα διατάγματα προσωποκράτησης δεν υποδείκνυαν οποιοδήποτε λόγο για τη 
σύλληψη, αλλά το πολύ έδιναν πολύ ασαφείς λόγους, όπως «ενεργό μέλος της 
ΕΟΚΑ» που ήταν η πλέον συνήθης κατηγορία ή «μεταφορά όπλων» ή 
«υποχρεωτική επιτήρηση», χωρίς έστω μια γενική ένδειξη για το πότε, πού ή πώς. Ο 
κ. Χρυσαφίνης, ένας από τους προαναφερόμενους μάρτυρες, παρέδωσε στην 
Ερευνητική Ομάδα έγγραφα, προς υποστήριξη των πιο πάνω. Κρατούμενοι του 
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στρατοπέδου της Πύλας που εξετάστηκαν από την Ερευνητική Ομάδα, είπαν ότι όλοι 
οι κρατούμενοι είχαν απλώς λάβει μια πανομοιότυπη επιστολή με την ένδειξη «μέλος 
της ΕΟΚΑ», ως λόγο για την κράτηση τους. Ένας από τους κρατούμενους που 
ερωτήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα, είπε: «Δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για τις 
κατηγορίες». 

Σε πολύ μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, η κράτηση γινόταν απλώς στη βάση 
πληροφορίας που έδιναν οι «πληροφοριοδότες». Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη 
μαρτυρία του κ. Lewis, του αξιωματούχου που ήταν υπεύθυνος για την αποφυλάκιση 
κρατουμένων. 

2. Αναφορικά με την περίπτωση που περιγράφηκε στην παρ. 319, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι ο φάκελος αυτός επελέγη στην τύχη από δέκα περίπου άλλους, οι 
οποίοι ήταν οι μόνοι που διατέθηκαν στα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μετά τη 
διαλογή τους από τις Βρετανικές Αρχές, από ένα σύνολο έξι ω ς επτά χιλιάδων 
υποθέσεων κράτησης. 

3. Οι δύο Ανακτοσύμβουλοι που έδωσαν μαρτυρία ενώπιον της Ερευνητικής 
Ομάδας, δηλαδή, ο κ. Χρυσαφίνης και ο κ. Στέλιος Παυλίδης, πρώην Γενικός 
Εισαγγελέας (1947 - 1957), ο οποίος βρισκόταν στη Κυβερνητική υπηρεσία για 
είκοσι-πέντε χρόνια, δήλωσαν ότι οι ίδιοι συχνά το βρήκαν σχεδόν αδύνατο να 
επικοινωνήσουν με έγκλειστους πελάτες τους, οι οποίοι συχνά δεν μπορούσαν να 
εντοπιστούν. Κατά τη γνώμη αυτών των δύο μαρτύρων, άλλοι δικηγόροι που δεν 
κατείχαν τους ίδιους τιμητικούς τίτλους, προσόντα και φήμη όπως οι δυο 
Ανακτοσύμβουλοι, είχαν συναντήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. 

4. Παρατίθεται πιο κάτω μαρτυρία που δείχνει τις συνθήκες ψυχολογικής έντασης και 
την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος των κρατουμένων, απλώς ώστε να δοθεί μια 
ιδέα των δυσκολιών που υπήρχαν στην υπεράσπιση τους. 

Οι δύο Ανακτοσύμβουλοι θεωρούσαν ότι οι νόμοι περί σύλληψης (δεκαέξι μέρες) και 
κράτησης, οι οποίοι στερούσαν τον κρατούμενο από οποιαδήποτε επαφή με τους 
δικηγόρους του, δεν ήταν άσχετοι προς την ανάγκη να δοθεί χρόνος ώστε να 
εξαφανιστούν τα σημάδια της κακομεταχείρισης που υπέστησαν οι κρατούμενοι. Ως 
προς το σημείο αυτό, ένας από τους μάρτυρες επέστησε την προσοχή στην 
«ανησυχητική σύμπτωση», ότι ο περί Προσωποκράτησης Νόμος ακολούθησε 
χρονικά την περίπτωση των δύο αξιωματικών που βρέθηκαν ένοχοι για το 
βασανισμό προσώπων που είχαν συλλάβει, ενώ ο άλλος είπε ότι είχε δει 
προσωπικά, παρόμοια σημάδια σε αρκετούς από τους πελάτες του και 
προσφέρθηκε να παράσχει στην Ερευνητική Ομάδα πλήρεις λεπτομέρειες τέτοιου 
είδους περιπτώσεων. 

Οι μάρτυρες αυτοί είχαν τη γνώμη ότι οι Κανονισμοί Έκτακτων Εξουσιών είχαν 
αντίκτυπο στη συμπεριφορά των δυνάμεων ασφαλείας, που είχαν καταστεί 
τυρρανικές, επιθετικές και εξευτελιστικές στην προσέγγιση τους απέναντι στους 
Ελληνοκύπριους, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους και ανέφεραν αρκετά περιστατικά εξευτελισμού που είχαν υποστεί 
οι ίδιοι, παρόλο που αμφότεροι ήταν Ανακτοσύμβουλοι. Για να επιδειχθεί τι 
συνέβαινε όταν δικηγόροι προσέρχονταν για να επισκεφθούν κρατούμενους, 
δόθηκαν αρκετά παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δικηγόρων 
Χαράλαμπου Δημητριάδη και Ξάνθου Κληρίδη, οι οποίοι, μετά από επίσκεψη 
αριθμού πελατών σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, οι οποίοι τους είχαν παραδώσει 
έγγραφα σχετικά με κακομεταχείριση που υπέστησαν, ερευνήθηκαν κατά την έξοδο 
τους. Οι αρχές είχαν κατάσχει τα έγγραφα με την υπόσχεση να τα επιστρέψουν μετά 
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από εξέταση, αλλά δεκαπέντε μήνες μετά, αυτά δεν είχαν ακόμα επιστραφεί. 
Αντίγραφο του υπομνήματος που εστάλη από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 
στον Κυβερνήτη (3 Μαΐου 1956) αναφορικά με περιπτώσεις αυτού του είδους, 
παραδόθηκε στην Ερευνητική Ομάδα. 

Οι ελάχιστοι κρατούμενοι που έδωσαν μαρτυρία ενώπιον της Ερευνητικής Ομάδας 
αποκάλυψαν κάτι από τη φύση των ανακρίσεων. Ο κ. Λυσσιώτης, δικηγόρος που 
βρισκόταν στο στρατόπεδο της Πύλας από τις 23 Νοεμβρίου 1956, ανέφερε το πιο 
κάτω περιστατικό: 

«Κάποτε, ένας ανακριτής μου είπε ότι επρόκειτο να συλληφθεί κάποιο πρόσωπο. Η 
αστυνομία θα συλλάμβανε το πρόσωπο μετά από τηλεφώνημα του ανακριτή μου και 
το φταίξιμο θα ήταν τότε δικό μου, εφόσον οι άλλοι κρατούμενοι θα γνώριζαν ότι είχα 
ανακριθεί την ίδια μέρα. Τότε θα χαρακτηριζόμουν ως προδότης. Αν έδινα τις 
πληροφορίες που ήθελαν, δεν θα γινόταν η σύλληψη. Δεν έδωσα καμία πληροφορία 
και το πρόσωπο εκείνο συνελήφθη. Έψαχναν για το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο 
για την πολιτική πτέρυγα της Ε Ο Κ Α στη Λευκωσία. Με κάλεσαν μέσα και μου είπαν 
ότι κάποιο πρόσωπο θα συλλαμβανόταν και ότι οι κρατούμενοι γνώριζαν ότι 
κλήθηκα για να δ ώ σ ω πληροφορίες. Αν συλλαμβανόταν το πρόσωπο, θα συνέδεαν 
τα δυο και θα χαρακτηριζόμουν προδότης». 

Ο ίδιος μάρτυρας είπε σχετικά: 

«Δέχθηκα επίσκεψη την περασμένη Δευτέρα. Ρωτήθηκα κατά πόσο ενδιαφερόμουν 
για την πολιτική και απάντησα «Όχι». Τότε, μου είπαν ότι ήταν πολιτική της 
βρετανικής κυβέρνησης να σχηματίσει Κεντρική Ομάδα μεταξύ της Ε Ο Κ Α και του 
Κομμουνισμού. Ρωτήθηκα κατά πόσο ήμουν έτοιμος να ηγηθώ τέτοιου κόμματος. Αν 
αποδεχόμουν, θα αποφυλακιζόμουν. Η απάντηση μου ήταν ότι δεν με ενδιέφερε η 
πολιτική. Τότε, πληροφορήθηκα ότι θα έπρεπε να παραμείνω στο στρατόπεδο μέχρι 
το 1960». 

Αναφορικά με τις συνθήκες στα στρατόπεδα, ο ίδιος μάρτυρας δήλωσε ότι 
χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές ένοπλες δυνάμεις κατά των κρατουμένων, 
προκαλώντας κάποιες απώλειες. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης διάφορα αέρια και 
επιβλήθηκε συλλογική ποινή ποικίλων χρονικών περιόδων στους κρατούμενους και 
έδωσε ακριβείς λεπτομέρειες προς υποστήριξη των ισχυρισμών του. 

Οα τονίσω για μια ακόμη φορά ότι η μαρτυρία περί κακομεταχείρισης αναφέρεται 
εδώ, όχι ώστε να υπογραμμιστούν περιπτώσεις κακομεταχείρισης, αλλά για να 
διαφανούν οι συνθήκες φυσικής και ψυχολογικής έντασης κάτω από τις οποίες οι 
κρατούμενοι έπρεπε να προβούν στην υπεράσπιση τους. 

5. Στον κυριότερο λόγο που δόθηκε από τους Βρετανούς μάρτυρες για την 
εισαγωγή της νέας νομοθεσίας, δηλαδή ότι ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 
εξευρεθούν μάρτυρες που να είναι έτοιμοι να δώσουν μαρτυρία στο δικαστήριο, οι 
Έλληνες δικηγόροι που έδωσαν κατάθεση στην Ερευνητική Ομάδα, απάντησαν ότι η 
απουσία απόδειξης δεν δικαιολογούσε την κράτηση αθώων ανθρώπων. Η 
απόσταση μεταξύ του αστυνομικού σταθμού και του δικαστηρίου ήταν μόνο 30 
υάρδες περίπου, ώστε σε σοβαρές υποθέσεις το δικαστήριο μπορούσε να ζητήσει 
την κράτηση μιας εβδομάδας και μετά, μιας περαιτέρω εβδομάδας και ούτω καθεξής 
(σύμφωνα με τη νομοθεσία που υπήρχε πριν από τον περί Προσωποκράτησης 
Νόμο), γεγονός που καθιστούσε δυνατή τη στοιχειοθέτηση αποτελεσματικής 
υπόθεσης για την αστυνομία. Όμως, η διαδικασία αυτή σύμφωνα με την παλιά 
νομοθεσία, την οποία οι Έλληνες δικηγόροι θεωρούσαν ως ικανοποιητική με μερικές 
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αλλαγές ως προς τις λεπτομέρειες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές να 
εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους, εγκαταλείφθηκε επειδή τα δικαστήρια έβρισκαν 
συχνά ότι δεν υπήρχε έστω εκ πρώτης όψεως υπόθεση. Ένας Έλληνας μάρτυρας 
πρόσθεσε - και αυτό ειπώθηκε από αρκετούς άλλους - ότι οι ειρηνικοί πολίτες δεν 
μπορούσαν πλέον να είναι σίγουροι ότι δεν θα οδηγούνταν σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Ο δικηγόρος Λυσσιώτης, κρατούμενος στο στρατόπεδο της Πύλας 
είπε: «Γνωρίζω πολλούς που έχουν διωχθεί και ακολούθως αθωωθεί, οι οποίοι 
τώρα είναι κρατούμενοι. Υπάρχουν είκοσι-πέντε τέτοιες περιπτώσεις στο 
στρατόπεδο αυτό». Άλλος δικηγόρος, ό κ. Ιακωβίδης, Δήμαρχος Πάφου, ανέφερε 
την περίπτωση δύο μαθητών, ηλικίας 15 και 16 ετών από το Γυμνάσιο Πάφου 
(δευτεροβάθμιο σχολείο), του Αντ. Χαραλαμπίδη και του Κωστ. Γεωργίου, οι οποίοι 
συνελήφθηκαν, δικάστηκαν, αθωώθηκαν και με την έξοδο τους από την αίθουσα του 
δικαστηρίου επανασυνελήφθηκαν αμέσως και στάληκαν σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης (ποινική υπόθεση Αρ. 201 του 1956). Δύο άλλοι μαθητές, ο Π. 
Χαρίτου και ό Ν. Μαυρονικόλας ηλικίας 17 ετών, συνελήφθηκαν μαζί με τον Γ. 
Ζίμπιλο την 1η Αυγούστου 1955 και κατηγορήθηκαν ότι διέπραξαν βιαιοπραγίες κατά 
της Κυβέρνησης (ποινική υπόθεση Αρ. 1849 του 1955). Το Κακουργιοδικείο τους 
αθώωσε, αλλά συνελήφθηκαν και πάλι σχεδόν αμέσως μετά και κρατήθηκαν για 
περισσότερο από δύο χρόνια. Αναφορά έγινε και στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ο Κ. 
Στεφάνου, καθηγητής στο Γυμνάσιο Πάφου, ο οποίος είχε αρχικά τεθεί υπό 
προληπτική κράτηση, αφέθηκε μετά ελεύθερος, επανασυνελήφθηκε και 
καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση στο τέλος της οποίας αποφυλακίστηκε, 
συνελήφθη για τρίτη φορά και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, στο οποίο 
κρατείτο ακόμη κατά την επίσκεψη της Ερευνητικής Ομάδας στην Κύπρο επειδή, 
όπως νόμιζε ο κ. Ιακωβίδης, το πορτοφόλι του περιείχε ένα έγγραφο που ίσως 
σχετιζόταν με δραστηριότητες της ΕΟΚΑ. Μετά είναι η περίπτωση του Ρ. Μιλτιάδου, 
ο οποίος συνελήφθη στις 30 Αυγούστου 1956 και κατηγορήθηκε για απόπειρα 
φόνου και κρατήθηκε σε στρατόπεδο, παρόλο που η κατηγορία αποσύρθηκε στις 4 
Ιανουαρίου 1957. Μετά έχουμε τον Σ. Οικονομίδη, μαθητή στο Λύκειο του Κτήματος, 
ο οποίος συνελήφθη στις 4 Μαΐου 1956, δικάστηκε και αθωώθηκε από το Ειδικό 
Δικαστήριο της Λευκωσία, αλλά επανασυνελήφθηκε και κλείστηκε στο στρατόπεδο 
της Πύλας, στο οποίο βρίσκεται μέχρι σήμερα. Παρομοίως, είναι η περίπτωση του 
Νικολάίδη, γιατρού με μεγάλη υπόληψη, ο οποίος συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου 
1955, κρατήθηκε με απλή υποψία στο στρατόπεδο της Κοκκινοτριμιθιάς, χωρίς να 
απαγγελθεί εναντίον του οποιαδήποτε κατηγορία. Μετά από πολύ καιρό του είπαν 
ότι ήταν ύποπτος ότι είναι μέλος της ΕΟΚΑ. Ζήτησε να προσαχθεί σε δίκη, ώστε να 
αποδείξει την αθωότητα του, αλλά το αίτημα του απορρίφθηκε. Ο κ. Νικολάίδης, ο 
οποίος είναι ο κρατούμενος υπ'αριθμό 127, υποφέρει τόσο ψυχικά, όσο και 
σωματικά, λόγω της κράτησης του και το κλείσιμο της κλινικής του για περισσότερο 
από δυόμισι χρόνια τον έχει καταστρέψει. Η καταγεγραμμένη μαρτυρία της 21ης 
Ιανουαρίου 1958, σ. 3 κ.ε. περιέχει περιστατικά, όλα από τα οποία φέρεται ότι 
πηγάζουν από την προσωπική εμπειρία ενός μόνο δικηγόρου, του κ. Ιακωβίδη. 
Ένας διακεκριμένος Βρετανός μάρτυρας, ο Δικαστής Griffith Williams, δήλωσε ότι 
υπήρχαν άτομα που ήταν κρατούμενα, παρόλο που είχαν προηγουμένως αθωωθεί 
από τα δικαστήρια. 

Ένας από τους δύο φακέλους που επιλέγηκαν στην τύχη από τους κκ. Sorensen και 
Susterhenn, ανάμεσα στους δέκα που επελέγησαν από τις βρετανικές αρχές (βλ. πιο 
πάνω) ήταν εκείνος κρατουμένου, που πρώτα βρέθηκε ένοχος και μετά αθωώθηκε 
κατά την έφεση. 

6. Αναφορικά με τη διάρκεια της περιόδου κράτησης: 1) Η κράτηση διατάσσεται για 
απροσδιόριστη χρονική διάρκεια (μαρτυρία του κ. Hayman, Διοικητή του 
στρατοπέδου της Πύλας και του Δικαστή Griffith Williams), 2) Είναι πολύ μεγάλης 

269 



διάρκειας. Στην περίπτωση του Στρατοπέδου της Πύλας, έχουν συνολικά κρατηθεί 
1600 πρόσωπα μέχρι το χρονικό σημείο της επίσκεψης της Ερευνητικής Ομάδας και 
κατά τον χρόνο εκείνο κρατούνταν 600 περίπου κρατούμενοι (βλ. έκθεση πιο πάνω). 
Δεύτερον, σύμφωνα με το Διοικητή του στρατοπέδου, η μέση διάρκεια κράτησης 
είναι μεταξύ επτά και οχτώ μηνών. Και πάλι σύμφωνα με το Διοικητή, όλοι οι 
κρατούμενοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κατά τον χρόνο επίσκεψης της Ερευνητικής 
Ομάδας, βρίσκονταν στο στρατόπεδο για περισσότερο από έξι μήνες και οι 
περισσότεροι από αυτούς ήλθαν το Μάρτιο του 1956 (καταγεγραμμένη μαρτυρία της 
20ης Ιανουαρίου, σ. 2 κ.ε.). Καθίσταται επομένως φανερό ότι ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός κρατουμένων βρίσκονταν στο στρατόπεδο για δύο σχεδόν χρόνια, ενώ 
μερικοί από αυτούς βρίσκονταν στον τρίτο χρόνο κράτησης τους. Οι τελευταίοι 
αριθμούνται σε σαράντα-δύο περίπου, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου 
Λυσσιώτη (κρατούμενος που ερωτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, σ. 7). Ο τελευταίος είπε 
επίσης ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατούμενοι έχουν προσφύγει στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με μόνο αποτέλεσμα να λάβουν ένα ομοιόμορφο έντυπο που να δηλώνει 
ότι η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να δει οποιοδήποτε λόγο για την αποφυλάκιση τους 
ενώ άλλοι δεν έλαβαν καμιά απολύτως απάντηση. 

7. Αναφορικά με τη μαρτυρία του κ. Παρτασίδη. Δημάρχου Λεμεσού σχετικά με τα 
διατάγματα προσωποκράτησης για νεκρούς ή ελλείποντες, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι η μαρτυρία αυτή (22 Ιανουαρίου), υποστηρίχθηκε από λεπτομερές 
υπόμνημα (23 Ιανουαρίου) με τα ονόματα τέτοιου είδους προσώπων και με 
αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων. Οι μάρτυρες ανέφεραν αυτά τα διατάγματα - που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 και όχι σύμφωνα με τον περί 
Προσωποκράτησης Νόμο - ώστε να δείξουν ότι, αν ήταν δυνατό να εκδοθούν 
διατάγματα εναντίον νεκρών και ελλειπόντων προσώπων στη βάση πληροφοριών 
που δόθηκαν από «πληροφοριοδότες», πόσο πιο εύκολο θα ήταν να εκδοθούν με 
παρόμοιο τρόπο, διατάγματα προσωποκράτησης για τους ζωντανούς και τους 
αθώους. 

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ. Α Π Ε Λ Α Σ Η 

322. Η απέλαση προβλεπόταν στους Κανονισμούς 7-17 των Κανονισμών Εκτάκτων 
Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955, (Αρ. 731) της 26ης Νοεμβρίου του 
1955. Το κείμενο είχε ως ακολούθως: 

«7.Διατάγματα (1) Ο Κυβερνήτης δύναται να εκδώσει Διάταγμα υπογραμμένο από 
Απέλασης 

8. Το 
π ρ ό σ ω π ο να 
εγκαταλείψει 
και να 
παραμείνει 
εκτός 
Αποικίας 

τον ίδιο (που αναφέρεται στους παρόντες Κανονισμούς ως 
«Διάταγμα Προσωποκράτησης») για την απέλαση οποιουδήποτε 
προσώπου από την Αποικία. 

(2) Το Διάταγμα Απέλασης υποχρεώνει το πρόσωπο αναφορικά με 
το οποίο εκδίδεται, όπως εγκαταλείψει την και παραμείνει εκτός της 
Αποικίας και υπόκειται σε οποιοδήποτε όρο που δυνατόν να 
καθορίζεται από τον Κυβερνήτη στο Διάταγμα. 

Πρόσωπο αναφορικά με το οποίο εκδίδεται Διάταγμα Απέλασης 
υποχρεούται να εγκαταλείψει την Αποικία, σύμφωνα με το Διάταγμα 
και στη συνέχεια να παραμείνει εκτός της Αποικίας, για όσο καιρό το 
Διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ. 

Πρόσωπο αναφορικά με το οποίο εκδίδεται Διάταγμα Απέλασης 
υποχρεούται, ενόσω αναμένει να απελαθεί και κατά τη διάρκεια της 
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διαδικασίας απέλασης, να βρίσκεται υπό κράτηση με τέτοιου είδους 
τρόπο που θα μπορεί να καθορίσει ο Κυβερνήτης στο Διάταγμα 
Απέλασης ή με άλλο τρόπο και κάθε τέτοιου είδους κράτηση θα 
συνιστά νόμιμη κράτηση. 

Ο κυβερνήτης πλοίου το οποίο πρόκειται να ελλιμενιστεί σε 
οποιοδήποτε λιμάνι εκτός της Αποικίας και ο πιλότος αεροσκάφους 
το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει για τόπο εκτός της Αποικίας, 
υποχρεούται, αν του ζητηθεί από τον Κυβερνήτη ή από οποιοδήποτε 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο, να παραλάβει οποιοδήποτε 
πρόσωπο αναφορικά με το οποίο έχει εκδοθεί Διάταγμα Απέλασης 
επί του πλοίου ή του αεροσκάφους και να του παράσχει μετάβαση 
στο λιμάνι ή τόπο προορισμού, ανάλογα με την περίπτωση, και 
κατάλληλο κατάλυμα και μέσα συντήρησης κατά τη διάρκεια της 
μετάβασης. 

11. Έξοδα (1) Όταν εκδίδεται Διάταγμα Απέλασης, ο Κυβερνήτης δύναται, αν το 
θεωρεί σκόπιμο, να διαθέσει οποιαδήποτε χρήματα ή ιδιοκτησία του 
προσώπου αναφορικά με το οποίο εκδίδεται τέτοιου είδους διάταγμα, 
προς κάλυψη όλων ή μέρους των εξόδων του ταξιδιού από την 
Αποικία ή των σχετικών με αυτό, και της συντήρησης του προσώπου 
αυτού μέχρι την αναχώρηση του. 

(2) Εκτός στο βαθμό που αυτά καταβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, τέτοιου είδους έξοδα θα 
καταβάλλονται από τα δημόσια έσοδα. 

9. Κράτηση 
κατά την 
αναμονή της 
απέλασης και 
κατά την 
απέλαση 

10.Μετάβαση 
και παροχή 
καταλύματος. 

12.Επίτροπος 
της 
ιδιοκτησίας 
απελαθέντος 

Παράρτημα 

13.Πρόσωπα 
π ο υ εκτελούν 
ποινή 

14.Ανάκληση 
και 
τροποποίηση 
Διατάγματος 

Ο Κυβερνήτης έχει εξουσία να διορίζει με ένταλμα υπογραμμένο από 
τον ίδιο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Επίτροπο (που θα αναφέρεται 
στο εξής στους παρόντες Κανονισμούς ως «ο Επίτροπος») της 
κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου 
αναφορικά με το οποίο έχει εκδοθεί Διάταγμα Απέλασης σύμφωνα με 
τους παρόντες Κανονισμούς και ο οποίος έχει απελαθεί από την 
Αποικία σύμφωνα με αυτούς (που θα αναφέρεται στο εξής στους 
παρόντες Κανονισμούς ως «ο Απελαθείς») και στη συνέχεια θα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος των παρόντων 
Κανονισμών. 

Αν ένα πρόσωπο αναφορικά με το οποίο έχει εκδοθεί Διάταγμα 
Απέλασης σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, έχει 
καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, τέτοιου είδους ποινή 
θα εκτίεται προτού εκτελεστεί το Διάταγμα, εκτός αν ο Κυβερνήτης 
διατάξει διαφορετικά. 

(1) Ο Κυβερνήτης δύναται με Διάταγμα να: 

(α) ανακαλεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε Διάταγμα Απέλασης, 

(β) τροποποιεί Διάταγμα Απέλασης ώστε να επιτρέπεται στο 
πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να εισέρχεται στην Αποικία και να 
επισυνάπτει σε μια τέτοιου είδους άδεια, όρους αναφορικά με την 
ασφάλεια ή αλλιώς. 
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15. Ποινές 
για 
παράβαση 
Διατάγματος 

(2) Οποιοδήποτε Διάταγμα εκδόθηκε σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (β) της Παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού 
δύναται να διατυπώνεται με τρόπο, ώστε να ισχύει κατά τη διάρκεια 
του Διατάγματος το οποίο τροποποιείται με τον τρόπο αυτό ή για 
οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο. 

(3) Μόλις καταστεί πρακτικά δυνατό μετά την έκδοση Διατάγματος 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, θα επιδίδεται ή θα 
αποστέλλεται αντίγραφο του στο πρόσωπο αναφορικά με το οποίο 
εκδόθηκε. 

(1) Αν πρόσωπο αναφορικά με το οποίο βρίσκεται σε ισχύ Διάταγμα 
Απέλασης, επιστρέψει ή αποπειραθεί να επιστρέψει στην Αποικία, 
κατά παράβαση των διατάξεων του Διατάγματος ή αφού εισήλθε 
στην Αποικία σύμφωνα με άδεια που δόθηκε όπως προβλέπεται 
στον Κανονισμό 14, εκούσια παραλείψει να τηρήσει οποιοδήποτε 
όρο που επισυνάπτεται σε τέτοιου είδους άδεια, θα είναι ένοχο 
αδικήματος και θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν θα 
υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις 
εκατό λίρες ή τόσο σε φυλάκιση όσο και σε πρόστιμο και πάλι σε 
απέλαση δυνάμει του βασικού Διατάγματος και θα εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των Κανονισμών 11 και 13 των παρόντων 
Κανονισμών. 

(2) Τίποτα στον παρόντα Κανονισμό δεν θα εμποδίζει την έκδοση 
Διατάγματος Απέλασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων 
Κανονισμών συνεπεία καταδίκης για αδίκημα σύμφωνα με τους 
παρόντες Κανονισμούς». 

Οι Κανονισμοί αυτοί βρίσκονται ακόμη σε ισχύ. 

323. Η κράτηση στις Σεϋχέλλες μετά την απέλαση από την Κύπρο προβλεπόταν 
σύμφωνα με το «Διάταγμα περί Προσωποκράτησης Πολιτικών Κρατουμένων του 
1956» της 12ης Μαρτίου του 1956 (Σεϋχέλλες, Διάταγμα Αρ.1 του 1956). Το κείμενο 
είχε ως ακολούθως: 

1 .Συνοπτικός 
Τίτλος 

2. Ορισμοί 

3. Ο 
Κυβερνήτης 
δύναται να 
διατάξει την 
κράτηση 
ορισμένων 
προσώπων 
στην Αποικία 

Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το «Διάταγμα περί 
Προσωποκράτησης Πολιτικών Κρατουμένων του 1956» της 12ης 
Μαρτίου του 1956. 

Στο παρόν Διάταγμα «πολιτικός κρατούμενος» και «πολιτικοί 
κρατούμενοι» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα 
αναφορικά με τα οποία έχει εκδοθεί ένταλμα προσωποκράτησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του παρόντος Διατάγματος. 

Είναι νόμιμο για τον Κυβερνήτη, με την έγκριση του Υπουργού 
Εξωτερικών, να διατάξει με ένταλμα υπογραμμένο από τον ίδιο, την 
κράτηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο απελάθηκε ή 
μεταφέρθηκε ή εστάλη στην Αποικία από την Κύπρο, οπουδήποτε 
στην Αποικία όπως ήθελε αποφασίσει η Αυτής Μεγαλειότης 
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4.Ένταλμα 
υπογραμμένο 
από 
τον 
Κυβερνήτη 
αρκεί για την 
κατακράτηση 
πολιτικού 
κρατούμενου 

5. Κράτηση 
και 
απόδραση 
πολιτικού 
κρατούμενου 

6. Διαταγές 
και εντολές 
προς 
εκτέλεση 

7. Πολιτικοί 
κρατούμενοι 
δύνανται να 
μεταφέρονται 
από ένα νησί 
σε άλλο 

8. Φύλαξη 
και διάθεση 
χρημάτων που 
ανήκουν στον 
πολιτικό 
κρατούμενο 

9.Επικοινωνία 
με 
κρατούμενο ή 
παροχή 
βοήθειας σε 
κρατούμενο και 
πρόσωπα 
όπως 
επικοινωνή
σουν ή 
παράσχουν 
βοήθεια για 
απόδραση. 

Ένταλμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του 
παρόντος Διατάγματος θα αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση του 
Αρχηγού Αστυνομίας και όλων των αστυνομικών και οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου δεόντως εντεταλμένων και εξουσιοδοτημένων από 
τον Κυβερνήτη με το ένταλμα ή με άλλο τρόπο, όπως κρατούν 
οποιοδήποτε πολιτικό κρατούμενο. 

Κάθε πολιτικός κρατούμενος που κρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Διατάγματος, θα βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση και, σε 
περίπτωση απόδρασης ή απόπειρας απόδρασης από τον τόπο 
κράτησης ή από τέτοιου είδους κράτηση, θα είναι ένοχος αδικήματος. 

Κάθε πρόσωπο που κρατεί πολιτικό κρατούμενο θα εκτελεί και 
φροντίζει για την εκτέλεση όλων των διαταγών και εντολών, οι οποίες 
εκδίδονται ή δίνονται από τον Κυβερνήτη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Διατάγματος. 

Οποιοσδήποτε πολιτικός κρατούμενος δύναται να μεταφέρεται από 
ένα νησί της Αποικίας σε άλλο, δυνάμει εντάλματος που υπογράφεται 
από τον Κυβερνήτη και απευθύνεται προς τον κυβερνήτη 
οποιουδήποτε πλοίου ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο και το 
πρόσωπο ή πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται το ένταλμα θα 
έχει εξουσία να μεταφέρει τον πολιτικό κρατούμενο σε τέτοιου είδους 
νησί και να τον παραδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που 
κατονομάζεται στο ένταλμα ω ς εξουσιοδοτημένο από τον Κυβερνήτη 
να κρατεί τον πολιτικό κρατούμενο. 

(1) Είναι νόμιμο για τον Κυβερνήτη να παραλαμβάνει οποιαδήποτε 
κονδύλια ανήκουν ή συγκεντρώθηκαν προς όφελος πολιτικού 
κρατούμενου και να κρατεί τέτοιου είδους κονδύλια για λογαριασμό 
του πολιτικού κρατούμενου. 

(2) Ο Κυβερνήτης δύναται να εξουσιοδοτεί πληρωμές από τέτοιου 
είδους κονδύλια για τη συντήρηση του πολιτικού κρατούμενου ή για 
την αποζημίωση της Κυβέρνησης σχετικά με ποσά που 
ξοδεύθηκαν για τη συντήρηση του. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την γραπτή εξουσιοδότηση και 
άδεια του Κυβερνήτη, 
(α) επικοινωνεί ή αποπειράται να επικοινωνήσει με πολιτικό 
κρατούμενο, ή 

(β) παρέχει βοήθεια ή αποπειράται να βοηθήσει ή επιτρέπει σε 
οποιοδήποτε πολιτικό κρατούμενο να επικοινωνήσει με 
οποιοδήποτε πρόσωπο, ή 

(γ) βοηθά ή αποπειράται να βοηθήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να 
επικοινωνήσει με πολιτικό κρατούμενο, 
και οποιοδήποτε πρόσωπο βοηθά ή αποπειράται να βοηθήσει ή 
επιτρέπει σε πολιτικό κρατούμενο να αποδράσει ή να αποπειραθεί 
να αποδράσει, είναι ένοχο αδικήματος 
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"ΙΟ.Κανένα 
ένταλμα 
Habeas Corpus 
άλλης 
διαδικασίας θα 
εκδίδεται 
Καμιά μήνυση, 
αγωγή ή 
άλλη 
διαδικασία θα 
επαφίεται 

(1) Κανένα ένταλμα Habeas Corpus ή άλλης διαδικασίας που θέτει 
υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα οποιουδήποτε εντάλματος, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα ή τη νομιμότητα της 
απέλασης ή της κράτησης ή της μεταφοράς ή της αποστολής στην 
Αποικία οποιουδήποτε πολιτικού κρατούμενου ή την έγερση 
οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικά με αυτά, θα εκδίδεται, 
επιτρέπεται, εγείρεται ή εξετάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο 
στην Αποικία ή θα έχει οποιαδήποτε ισχύ ή αποτέλεσμα. 

(2) Καμιά μήνυση, αγωγή ή άλλη διαδικασία που να βασίζεται ή να 
σχετίζεται με την απέλαση ή την κράτηση ή τη μεταφορά ή την 
αποστολή στην Αποικία πολιτικού κρατούμενου, θα επιτρέπεται ή 
εγείρεται ή εξετάζεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο στην Αποικία. 

ή 

11. ο 
Κυβερνήτης 
δύναται να 
εκδίδει 
διατάγματα 
και να δίνει 
εντολές 

(1) Ο Κυβερνήτης δύναται να εκδίδει διατάγματα και να δίνει 
εντολές, αναφορικά με την προσωποκράτηση πολιτικών 
κρατουμένων και με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κράτηση 
τους. Άνευ βλάβης προς τη γενικότητα των πιο πάνω εξουσιών, ο 
Κυβερνήτης δύναται να εκδίδει διατάγματα και να δίνει εντολές, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα: 

(α) Επισκέψεις σε πολιτικούς κρατούμενους και έλεγχο των 
επισκεπτών. 

12. Ουδεμία 
διάταξη 
περιορίζει 
την 
ερμηνεία του 
Μέρους 10 

13. Ποινές 

(β) Δέματα, αντικείμενα και κοινοποιήσεις που προέρχονται από ή 
απευθύνονται σεπολιτικούς κρατουμένους. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιοδήποτε διάταγμα ή 
εντολή που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, είναι ένοχο 
Αδικήματος. 

Τίποτα στο παρόν Διάταγμα δεν θα ερμηνεύεται, ώστε να 
περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο, οι εξουσίες του Κυβερνήτη να 
εκδίδει Διατάγματα και να δίνει εντολές σύμφωνα με το προηγούμενο 
μέρος. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει αδίκημα δυνάμει του παρόντος 
Διατάγματος, υπόκειται σε καταδίκη σε φυλάκιση από το Ανώτατο 
Δικαστήριο, με ή χωρίς καταναγκαστική εργασία, για περίοδο που 
δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν θα 
υπερβαίνει τις £1,000 ή τόσο σε τέτοιου είδους πρόστιμο, όσο και σε 
φυλάκιση» 

Αυτό το Διάταγμα βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, παρόλο που το Διάταγμα 
Προσωποκράτησης που εκδόθηκε από τον Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων στις 14 Μαρτίου 
1956, σε σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, μεταγενέστερα ανακλήθηκε. 
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324. Στις 13 Απριλίου 1956, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης παρέδωσε στο Γενικό Γραμματέα την ακόλουθη ρηματική 
διακοίνωση: 

«Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο της 
Ευρώπηςυποβάλλει τα σέβη του στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, και λαμβάνει 
την τιμή να διαβιβάσει τις ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Άρθρου 
15 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, που υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950. 

Υφίσταται δημόσιος κίνδυνος εντός της έννοιας του Άρθρου 15 της Σύμβασης, στην 
ακόλουθη επικράτεια, για τις διεθνείς σχέσεις της οποίας είναι υπεύθυνη η Κυβέρνησης 
της Αυτής Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Κύπρος - Ορισμένες περαιτέρω έκτακτες εξουσίες τέθηκαν σε λειτουργία στην 
Αποικία της Κύπρου, στις 26 Νοεμβρίου 1955, λόγω της διάπραξης βίαιων ενεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και δολιοφθορών και με σκοπό να 
παρεμποδιστούν οι προσπάθειες ανατροπής της νόμιμα συντεταγμένης Κυβέρνησης. 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει την τιμή να δηλώσει ότι, 
σύμφωνα με νομοθεσία που θεσπίστηκε για παραχώρηση σε αυτή εξουσιών με σκοπό 
να τερματιστεί η κατάσταση δημόσιου κινδύνου, η Κυβέρνηση της Αποικίας της 
Κύπρου έχει ασκήσει εξουσίες για την απέλαση προσώπων από την Αποικία της 
Κύπρου προς την Αποικία των Σεϋχέλλων, ενώ η Κυβέρνηση της Αποικίας των 
Σεϋχέλλων έχει ασκήσει και, στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της 
κατάστασης, ασκεί εξουσίες για την κράτηση τέτοιου είδους προσώπων, οι οποίες 
συνιστούν παρέκκλιση από ορισμένες απόψεις, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το 
Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών». 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

325. Το Ελληνικό Μνημόνιο της 24ης Ιουλίου 1956 (Έγγρ. Α 28.657) υποστήριξε ότι, 
παρόλο που τα μέτρα απέλασης εφαρμόζονταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτά 
συνοδεύονταν από άλλα σοβαρά μέτρα που δεν προβλέπονταν , ούτε επιτρέπονταν 
από τους βασικούς Κανονισμούς (Διάταγμα Αρ. 731). Ανέφερε την περίπτωση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που απελάθηκε στις 9 Μαρτίου 1956, μαζί με τρεις άλλους 
Κύπριους και μεταφέρθηκε με τη βία στις Νήσους Σεϋχέλλες, στις οποίες κρατήθηκε 
σύμφωνα με το «Διάταγμα περί Προσωποκράτησης Πολιτικών Κρατούμενων του 
1956» που εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου του 1956, (σ. 33). Η σύλληψη του 
Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ήταν ο Εθνάρχης (Εθνικός ηγέτης) του ελληνικού 
πληθυσμού, προκάλεσε την πιο σοβαρή απόγνωση, όχι μόνο στο νησί, αλλά και σε 
ολόκληρο τον κόσμο (σ. 32). 

326. Το Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου της 17ης Οκτωβρίου 1956, δεν 
αμφισβήτησε τα γεγονότα. Υποστήριξε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν εναντίον του 
Αρχιεπισκόπου και των τριών απελαθέντων συμπατριωτών του, δικαιολογούνταν στη 
βάση των πραγματικών γεγονότων και ήταν σύμφωνα προς τη Σύμβαση. Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία στην Κύπρο, επιπρόσθετα προς το γεγονός ότι ήταν η εθνική εκκλησία, 
αποτελούσε πολιτική οργάνωση στενά συνδεδεμένη με την τρομοκρατική οργάνωση. Ο 
Αρχιεπίσκοπος είχε πάντοτε αρνηθεί να εκφράσει την αποδοκιμασία του για το 
τρομοκρατικό κίνημα. Η μόνη εναλλακτική λύση ήταν η κράτηση του ιδίου και των 
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συντρόφων του στη Κύπρο ή αλλού. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η κράτηση 
τους στις Σεϋχέλλες (παρ. 102- 106 του Απαντητικού Μνημονίου). 

327. Στην ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956, ο Επικεφαλής Νομικός 
Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφερόμενος στα ημερολόγια 
του Γρίβα, ισχυρίστηκε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν στενά συνδεδεμένος με το 
τρομοκρατικό κίνημα, είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για αποστολές οπλισμού, είχε 
αποφύγει την καταδίκη της χρήσης βίας και δολοφονίας ως πολιτικών όπλων, κ.λ.π. 
(Έκθεση, Έγγρ. Α 30.768, σσ. 162 - 167.) 

328. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, απάντησε με σύντομη 
επισκόπηση του κυπριακού προβλήματος και δήλωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
είχε πολλές φορές αποδείξει τη μετριοπάθεια του (ο.π., σσ. 169 - 172). Ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπενθύμισε ότι η αυθεντικότητα του 
ημερολογίου του Γρίβα είχε αμφισβητηθεί από την Κυβέρνηση του και αναφέρθηκε στις 
δηλώσεις του κ. Noel Baker στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να αποδείξει ότι ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξαν πάντοτε ειρηνικά 
στοιχεία (ο.π., σσ. 174 - 176). 

329. Στις 28 Μαρτίου 1957, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησε 
την Υποεπιτροπή με επιστολή, ότι ο Αποικιακός Γραμματέας είχε, κατά την ίδια 
ημερομηνία, προβεί στην ακόλουθη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων. 

«Στις 20 Μαρτίου πληροφόρησα τη Βουλή ότι η Κυβέρνηση Της Αυτής Μεγαλειότητας 
αποδέχθηκε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να 
χρησιμοποιήσει της καλές του υπηρεσίες για συμφιλίωση στο ζήτημα της Κύπρου. 
Ταυτόχρονα είπα ότι αν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προέβαινε σε σαφή δημόσια 
δήλωση, καλώντας σε τερματισμό της βίας από την ΕΟΚΑ, θα είχε δημιουργηθεί μια 
νέα κατάσταση και η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα ήταν έτοιμη να τερματίσει 
την κράτηση του στις Σεϋχέλλες. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει τώρα προβεί σε δήλωση, 
αντίγραφα της οποίας θα διατίθενται στο Εκλογικό Γραφείο όταν επανέλθω στη θέση 
μου. Ενώ η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας δεν μπορεί να θεωρήσει αυτή τη 
δήλωση ως την σαφή έκκληση την οποία είχε ζητήσει, θεωρεί εντούτοις ότι υπό τις 
παρούσες συνθήκες δεν είναι πλέον απαραίτητο να συνεχιστεί η κράτηση του 
Αρχιεπισκόπου. Συνεπώς, έχω δώσει οδηγίες στον Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων, με την 
πλήρη συμφωνία του Σερ Τζων Χάρντιγκ, να ακυρώσει τα διατάγματα κράτησης του 
Αρχιεπισκόπου και των τριών συμπατριωτών του και να διευθετήσει τη μεταφορά τους 
από τις Σεϋχέλλες με το πρώτο διαθέσιμο αεροσκάφος. Πρέπει να επαναλάβω ότι δεν 
μπορεί σε αυτό το στάδιο να τεθεί θέμα επιστροφής τους στην Κύπρο. Για την 
προώθηση ταχείας επιστροφής σε ομαλές ειρηνικές συνθήκες στην Κύπρο, ο 
Κυβερνήτης είναι έτοιμος να προσφέρει άμεσα ασφαλή αποχώρηση από την Κύπρο 
στον ηγέτη της ΕΟΚΑ, Γρίβα. Αν αποφασίσει να εκμεταλλευθεί αυτή την προσφορά, η 
Κυβέρνηση της Κύπρου θα προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις με οποιοδήποτε μέλος 
του Προξενικού Σώματος της Κύπρου συμφωνήσει να ενεργήσει εκ μέρους του. Η 
προσφορά αυτή της ασφαλούς αποχώρησης είναι επίσης ανοικτή σε οποιουσδήποτε 
άλλους ξένους υπηκόους, οι οποίοι είναι μέλη της Ε Ο Κ Α και βρίσκονται ελεύθεροι στην 
Κύπρο. Θα επεκταθεί σε οποιουσδήποτε Βρετανούς υπηκόους οι οποίοι είναι μέλη της 
οργάνωσης και είναι ακόμα ελεύθεροι, νοουμένου ότι θα δεσμευθούν να μην εισέλθουν 
σε βρετανικό έδαφος για όσο χρονικό διάστημα το νομικό καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης 
εξακολουθεί να ισχύει στην Κύπρο. Θ α πρόσθετα, Κύριε, ότι η Κυβέρνηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας δεν μπορεί να αποδεχθεί την ερμηνεία που δίδει η Ελληνική Κυβέρνηση 
στο Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία, όπως η Βουλή θα διαπιστώσει, ο 
Αρχιεπίσκοπος έχει υιοθετήσει σε άλλο μέρος της δήλωσης του. Δεν υπάρχει τίποτε το 
ασυμβίβαστο μεταξύ των όρων αυτού του Ψηφίσματος και της ειρηνικής προσπάθειας 
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της Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας. Τέλος, πρέπει να καταστήσω σαφές ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει θέμα άμεσης κατάργησης της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στην Κύπρο. 
Ό π ω ς και όταν ο Κυβερνήτης της Κύπρου θεωρήσει ότι είναι ασφαλές να προβεί σε 
χαλάρωση των Έκτακτων Κανονισμών, θα το πράξει, και βέβαια η Βουλή θα 
ενημερωθεί». 

II. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

330. Σύμφωνα με το Ελληνικό Μνημόνιο, η κράτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
και των συγκροτούμενων του, «υπερέβαινε τις εξουσίες που παραχωρήθηκαν 
σύμφωνα με το Διάταγμα εν Συμβουλίω της 21ης Νοεμβρίου 1955, οι οποίες 
περιορίζονταν σε απέλαση...» (σ. 35). Σε ό,τι αφορά το Διάταγμα που θεσπίστηκε από 
τον Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων, το Ελληνικό Μνημόνιο υποστήριξε ότι δεν έθετε 
οποιοδήποτε ζήτημα δημοσίου κινδύνου, που να απειλούσε τις Νήσους Σεϋχέλλες και 
ότι, «η πεποίθηση των Βρετανικών Αρχών ότι μπορούσαν να τύχουν παρέκκλισης στην 
αποικία αυτή, από τις διατάξεις των Άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης συνιστούσε 
προφανή κατάχρηση» (σ. 36). Στην αγόρευση του ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 16 
Νοεμβρίου 1956, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης παρατήρησε ότι οι 
βασικοί Κανονισμοί (Διάταγμα Αρ. 731), σε αντίθεση με τις διατάξεις τους αναφορικά με 
κράτηση, δεν προέβλεπαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει «συμβουλευτική επιτροπή για να 
εξετάσει πρόσωπο που επρόκειτο να απελαθεί. Ο απελαθείς δεν είχε ούτε την 
παραμικρή ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του» (Έκθεση, Έγγρ. Α 30.768, σελ. 
128). 

Τα επιχειρήματα του ως προς την επιλογή της παρέκκλισης που προβλεπόταν στο 
Άρθρο 15 της Σύμβασης, εφαρμόζονταν και σχετικά με απελάσεις. 

331. Το Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου Βασιλείου βασιζόταν στο δικαίωμα 
παρέκκλισης σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης. Για την παρέκκλιση αυτή είχε 
αποσταλεί δέουσα ειδοποίηση στις 13 Απριλίου 1956. Παρόλο που η ειδοποίηση 
αναφερόταν μόνο στο Άρθρο 5 της Σύμβασης, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι αυτό επαρκούσε για τους λόγους που εκτέθηκαν 
σχετικά με τις κρατήσεις. 

Ο δημόσιος κίνδυνος στην Κύπρο έδωσε το δικαίωμα στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου να παρεκκλίνει. Ο μόνος όρος που έχει κάποια σχετικότητα εδώ, ήταν ο όρος 
της αναγκαιότητας. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε ότι, υπό τις 
περιστάσεις, η κράτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του ήταν 
απαραίτητη και ότι η κράτηση τους σε κάποιο έδαφος που ανήκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ήταν αυστηρά αναγκαία (παρ. 106). 

Στην αγόρευση του ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 17 Νοεμβρίου 1956, ο 
Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου επέστησε την προσοχή στο αποτέλεσμα των 
παρεκκλίσεων και υποστήριξε ότι ο Κανονισμός 7 των βασικών Κανονισμών (Διάταγμα 
Αρ. 731) δεν βρισκόταν σε αντίθεση προς τη Σύμβαση, επειδή το Άρθρο 5 της 
τελευταίας, από το οποίο παρεκκλίνει, ασχολείται με τη νομιμότητα της απέλασης ή 
εκδίωξης (Έκθεση Έγγρ. Α 30.768, σ. 148). 

332. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική 
Κυβέρνηση υπέβαλε τα συμπληρωματικά της συμπεράσματα. Αναφορικά με την 
απέλαση, ζητήθηκε από την Επιτροπή: 

...«6. Να κηρύξει ότι ( ) ο Κανονισμός Αρ. 7 αναφορικά με την απέλαση (....) μαζί με 
τη χρήση που έγινε σε αυτές τις διατάξεις από τις διοικητικές αρχές της Κύπρου (....) 
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αντιβαίνουν προς τα Άρθρα 5, 6 και 8 της Σύμβασης». 

Ως προς την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή ζήτησε από την Επιτροπή 
κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956: 

...«2. Να αρνηθεί να προβεί σε οποιεσδήποτε από τις δηλώσεις που ζητήθηκαν στις 
παραγράφους 3, 4, 5 και 6 των συμπερασμάτων αυτών» (σσ. 139 και 142 - 143 του 
Εγγρ. Α 30.768 και σελίδα 2 του Παραρτήματος του ιδίου εγγράφου). 

333. Η Υποεπιτροπή στη δήλωση της, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 1957 κάλεσε τα Μέρη 
να εμφανισθούν ενώπιον της στις 28 Μαρτίου 1957, ώστε, μεταξύ άλλων, να εκθέσουν 
ξανά την άποψη τους επί: 

«των νομικών πτυχών των διαταγμάτων προσωποκράτησης και απέλασης σχετικά με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τους συντρόφους του». 

Στις ακροάσεις της 28ης και της 29ης Μαρτίου 1957, ο Νομικός Σύμβουλος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης αναφέρθηκε στον ειδικό χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων που 
ασκούνται από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο. Παρόλα αυτά, «συνελήφθη 
και αμέσως, χωρίς ανάκριση ή εξέταση, απελάθηκε στις Σεϋχέλλες» (Έκθεση, Έγγρ. Α 
33.305, σ. 12). 

Αναφορικά με τις νομικές πτυχές, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
δήλωσε επί της ουσίας: 

- Ότι το μέρος που αφορούσε στην απέλαση στους βασικούς Κανονισμούς της 
26ης Νοεμβρίου 1955, συνιστούσε ξεκάθαρα σοβαρή παραβίαση της Σύμβασης 
λόγω της απουσίας οποιωνδήποτε ορίων ως προς τις διακριτικές εξουσίες του 
Κυβερνήτη, ενώ ο Κανονισμός 6 προέβλεπε ότι ο Κυβερνήτης δεν μπορούσε να 
διατάξει κράτηση, εκτός αν είχε σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι κάποιο 
πρόσωπο ήταν αναμεμειγμένο σε πράξεις επιζήμιες για τη δημόσια ασφάλεια 
και εφόσον υπήρχε συμβουλευτική επιτροπή, ενώπιον της οποίας το 
κρατούμενο πρόσωπο μπορούσε να εμφανιστεί. Ο Κανονισμός 7 αναφορικά με 
τις απελάσεις δεν επέβαλλε οποιοδήποτε τέτοιου είδους περιορισμό στον 
Κυβερνήτη και δεν προέβλεπε οποιαδήποτε δυνατότητα προσφυγής (ο.π., σ. 
17). 

- Ότι υπήρξε κατάφωρη παραβίαση του Άρθρου 5 της Σύμβασης η οποία δεν 
μπορούσε να δικαιολογηθεί στη βάση της παρέκκλισης για την οποία δόθηκε 
ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15. Ακόμα και αν γινόταν αποδεκτό ότι στην 
Κύπρο υπήρχε δημόσιος κίνδυνος που να απειλούσε τη ζωή του έθνους (κάτι 
που αμφισβητείται) δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι φυλάκιση χωρίς δίκη, 
χωρίς έλεγχο και χωρίς προσφυγή, ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του Άρθρου 15 
(ο.π., σ. 18). 

- Ότι η Επιτροπή, για να εκτιμήσει τη σχέση μεταξύ της παρούσας κατάστασης 
στην Κύπρο και των μέτρων για τα οποίων υπήρχε διαμαρτυρία, θα έπρεπε να 
εξασφαλίσει γνώση των γεγονότων από πρώτο χέρι μέσω επιτόπιας έρευνας 
(ο.π., σ. 19). 

- Ότι εφόσον η Βρετανική Κυβέρνηση υποστήριζε ότι ο όρος «έθνος» που 
αναφέρεται στο Άρθρο 15, δεν αναφερόταν στην Κοινοπολιτεία, αλλά στην 
τοπική κοινότητα, θα μπορούσε να ερωτηθεί με ποιο δικαίωμα, στην περίπτωση 
των Σεϋχέλλων, ο Κυβερνήτης των Σεϋχέλλων θα παρέκκλινε από τη Σύμβαση 
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λόγω δημόσιου κινδύνου που να απειλούσε τη ζωή, όχι της αποικίας των 
Σεϋχέλλων, αλλά της αποικίας της Κύπρου (ο.π., σ. 20). 

- Ότι εκτός από το Άρθρο 5, υπήρξε επίσης παραβίαση του Άρθρου 6 της 
Σύμβασης, επειδή είχαν γίνει σοβαρές κατηγορίες κατά του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά τις εκκλήσεις του, 
του είχε αρνηθεί μία δίκαιη δίκη σύμφωνα με το Άρθρο 6. Αν ήταν αντίθετο 
προς το δημόσιο συμφέρον να διεξαχθεί δίκη στη Λευκωσία, θα ήταν δυνατόν 
να διεξαχθεί αλλού. Καμιά από τις δύο παρεκκλίσεις για τις οποίες δόθηκε 
ειδοποίηση, δεν αναφερόταν στο Άρθρο 6 (ο.π., σσ. 21 και 22). 

- Ότι επιπρόσθετα υπήρξε παράβαση του Άρθρου 13 της Σύμβασης, το οποίο 
αναγνώριζε ότι ο καθένας είχε το δικαίωμα σε αποτελεσματική θεραπεία 
ενώπιον των εθνικών αρχών. Ήταν το δικαίωμα αυτό που είχαν αρνηθεί στον 
Αρχιεπίσκοπο. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι το διεθνές δίκαιο δεν απαγόρευε την 
πλήρη παρέκκλιση από το Άρθρο 13, θα πρέπει παραταύτα να σημειωθεί ότι 
αυτό το Άρθρο δεν αναφερόταν ως ένα από αυτά από τα οποία έχουν 
παρεκκλίνει οι Βρετανικές αρχές. Η παρέκκλιση αυτή πρέπει επομένως να 
θεωρείται ως παράνομη (ο.π., σσ. 22 και 23). 

334. Ήταν για τους λόγους αυτούς που ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
προέβη στις ακόλουθες τοποθετήσεις προς την Υποεπιτροπή στις 28 Μαρτίου 1957: 

«Ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, αφού αναθεώρησε τα συμπεράσματα 
που υποβλήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 1956, ζητεί από την Υποεπιτροπή να διακηρύξει 
περαιτέρω: 

Ι.Ότι με το να κατηγορήσει επίσημα το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
και άλλους για συμμετοχή σε πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στο νησί, χωρίς 
αυτοί να έχουν προσαχθεί ενώπιον των δικαστηρίων, η Βρετανική Κυβέρνηση 
έχει παραβιάσει το Άρθρο 6 της Σύμβασης της Ρώμης και ότι η παράβαση αυτή 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις ανάγκες ενός δημόσιου κινδύνου, όπως 
προβλέπεται στο Άρθρο 15, ακόμα και αν γινόταν παραδεκτό ότι υπήρχε 
τέτοιος δημόσιος κίνδυνος και ακόμα ότι καμιά ειδοποίηση για παρέκκλιση από 
το Άρθρο 6 δεν απεστάλη στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

2. Ότι το Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Κυβερνήτη της Αποικίας των 
Σεϋχέλλων, το οποίο εξουσιοδοτούσε τον Κυβερνήτη να διατάξει την κράτηση 
οποιουδήποτε προσώπου που μεταφερόταν στην αποικία από την Κύπρο, 
σαφώς δεν δικαιολογείται από πόλεμο ή από δημόσιο κίνδυνο που να απειλεί 
τη ζωή των Σεϋχέλλων και ότι η παρέκκλιση αυτή από το Άρθρο 5 της 
Σύμβασης για την οποία δόθηκε ειδοποίηση στις 13 Απριλίου 1956 από τη 
βρετανική κυβέρνηση, δεν μπορεί επομένως να θεωρείται νόμιμη, 

3. Ότι η απουσία αποτελεσματικής θεραπείας ενώπιον δικαστικής αρχής, για 
την παραβίαση των ελευθεριών των προσώπων, κατά των οποίων λαμβάνονται 
αυτά τα μέτρα απέλασης και κράτησης, συνιστά παραβίαση του Άρθρου 13 της 
Σύμβασης, η οποία παραβίαση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω αναγκών 
δημόσιας ασφαλείας και ότι περαιτέρω, δεν δόθηκε ειδοποίηση προς το Γενικό 
Γραμματέα» (Έγγρ. Α 33.305, σ. 23). 

335. Στις 29 Μαρτίου 1957, ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου αγόρευσε επί της ουσίας, ως ακολούθως: 
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- Ότι το Άρθρο 6 ήταν απλά επικουρικό προς το Άρθρο 5 της Σύμβασης, εφόσον 
προέβλεπε για το δικαίωμα σε δίκη σε σχέση με το δικαίωμα της προσωπικής 
ελευθερίας το οποίο κατοχύρωνε η Σύμβαση. Αν στη βάση μιας έννομης 
παρέκκλισης το τελευταίο αυτό δικαίωμα είχε ήδη χαθεί, δεν είχε σημασία ότι 
είχε χαθεί ταυτόχρονα και το δικαίωμα εκδίκασης του θέματος που εγέρθηκε 
από το ίδιο αυτό δικαίωμα. 

- Ότι ήταν κοινό έδαφος πως για να γίνεται νόμιμα επίκληση του Άρθρου 15, θα 
έπρεπε να υπάρχει δημόσιος κίνδυνος που να απειλεί τη ζωή του έθνους. 
Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο αναφερόμενος όρος «έθνος» είναι, για τους 
σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, το «έθνος» της Κύπρου, δηλαδή το σύνολο 
σε ένα τόπο. Στην προκειμένη περίπτωση ο κίνδυνος υπήρχε, επειδή υπήρχε 
οργανωμένη δραστηριότητα που αφορούσε σε βιαιοπραγίες, οι οποίες 
στόχευαν άμεσα στην ανατροπή του νόμου και της τάξης (ο.π., σ. 26). 

- Ότι το δικαίωμα για λήψη μέτρων που ήταν αυστηρά απαραίτητα λόγω των 
αναγκών της κατάστασης, δεν μπορούσε να περιοριστεί γεωγραφικά στην 
έκταση του συγκεκριμένου έθνους που βρισκόταν υπό απειλή. Νοούμενου ότι 
τα μέτρα που λήφθηκαν, βρίσκονταν εντός των ορίων που απαιτούσε η 
κατάσταση, θα μπορούσαν να λαμβάνονται σε οποιοδήποτε χώρο βρισκόταν 
εντός του ελέγχου της συγκεκριμένης συμβαλλόμενης Δύναμης (ο.π., σ. 27). 

- Ότι, αν η Υποεπιτροπή θεωρούσε σοφό και φρόνιμο να υπεισέλθει στην 
εξέταση των πραγματικών γεγονότων, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
δεν θα πρόβαλλε ένσταση, αλλά θα ήταν δύσκολο για μια έρευνα να κατανοήσει 
την έκταση του κινδύνου που υπήρχε το Μάρτιο του 1956 (ο.π., σ. 27). 

- Ότι, η αναγκαιότητα της απέλασης και κράτησης πρέπει να κρίνεται σε σχέση 
με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, το παρελθόν τους και την σπουδαιότητα και 
υπόληψη του Εθνάρχη ως πολιτικού και ηθικού ηγέτη και στην 
επαναλαμβανόμενη άρνηση του να καλέσει σε διακοπή των βιαιοπραγιών (ο.π., 
σ. 28). 

- Ότι το κείμενο του Διατάγματος (Διάταγμα Αρ. 1) που θεσπίστηκε από τον 
Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων, περιοριζόταν στην εφαρμογή σε πρόσωπα που 
προέρχονταν από την Κύπρο και λειτουργούσε μόνο σε σχέση με τον κίνδυνο 
που υπήρχε στη Κύπρο (ο.π., σ. 28). 

- Ότι αναφορικά με την απουσία οποιουδήποτε δικαιώματος προσφυγής, οι 
αρχές που είχαν την εκτελεστική εξουσία, έπρεπε να αποφασίσουν τι 
χρειαζόταν για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης για λόγους ασφαλείας 
(ο.π., σ. 28). 

- Ότι αναφορικά με το δικαίωμα σε δίκη, το αντικείμενο της παρέκκλισης ήταν 
ακριβώς η αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες η συνήθης δικαστική 
διαδικασία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εξαιτίας μιας εξαιρετικής κατάστασης 
(ο.π., σ. 30). 

- Ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε άρθρο στη Σύμβαση που να υποχρέωνε τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη που έδιναν ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 15, 
παράγραφος 3, να προσδιορίσουν ή να δηλώσουν ρητά από ποια 
συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης προέβαιναν σε παρέκκλιση. Θα ήταν 
ανησυχητικό, αν υπήρχε απαίτηση από το Συμβαλλόμενο Μέρος, με κίνδυνο 
δικό του, να προσδιορίσει ποια Άρθρα επικαλείτο σε σχέση προς τα μέτρα που 
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έλαβε. Δεν ήταν σε καμιά περίπτωση εύκολο να δει κανείς αμέσως ποια Άρθρα 
εμπλέκονταν (ο.π., σ. 31). 

336. Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
κάλεσε ακολούθως την Επιτροπή να αποδεχθεί τις ακόλουθες συμπληρωματικές 
τοποθετήσεις της Κυβέρνησης του: 

«Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις 
που ζητούνται στα Συμπεράσματα, τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αντιπρόσωπο της 
Ελληνικής Κυβέρνησης στις 28 Μαρτίου 1957» (ο.π., σ. 31). 

III. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

337. Η Επιτροπή είχε τη γνώμης ότι, εξετάζοντας τη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση, 
του διατάγματος για την απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τριών άλλων 
Ελληνοκυπρίων από την Κύπρο, ήταν ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα σε τέσσερις 
διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η σύλληψη και σύντομη κράτηση των 
τεσσάρων ανδρών στην Κύπρο, πριν την απέλαση τους. Η δεύτερη ήταν η 
απομάκρυνση τους από την Κύπρο και η μεταφορά τους στις Νήσους Σεϋχέλλες, 
δυνάμει του Διατάγματος Προσωποκράτησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 7 του Διατάγματος Αρ. 731. Η τρίτη ήταν η κράτηση τους στις Νήσους 
Σεϋχέλλες σύμφωνα με το Διάταγμα Αρ. 1 του 1956, σε σχέση με το οποίο δόθηκε 
ειδοποίηση παρέκκλισης από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 
Απριλίου 1956. Η τέταρτη ήταν η διατήρηση σε ισχύ του Διατάγματος 
Προσωποκράτησης κατά των τεσσάρων ανδρών, μετά την απελευθέρωση τους από 
την κράτηση στις Σεϋχέλλες στις 28 Μαρτίου 1957, με την τελευταία αυτή φάση να 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση η σύλληψη και σύντομη κράτηση των τεσσάρων 
ανδρών στην Κύπρο, δεν παρέχει οποιαδήποτε βάση για συμπέρασμα ότι υπήρξε 
οποιαδήποτε παραβίαση της Σύμβασης κατά τη φάση αυτή. Σε ό,τι αφορά την τρίτη 
φάση και εφόσον το Διάταγμα για την κράτηση των τεσσάρων ανδρών στις Σεϋχέλλες 
ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για φιλικό διακανονισμό, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη γνώμη που υιοθέτησε (με επτά ψήφους έναντι τεσσάρων), όπως 
αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο I του Μέρους II της παρούσας έκθεσης, δεν έκρινε αναγκαίο 
να εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη ως προς τη συμβατότητα της κράτησης τους στις 
Σεϋχέλλες προς τις διατάξεις της Σύμβασης. Συνεπώς, ήταν μόνο με τη δεύτερη και 
τέταρτη φάση του ζητήματος, με τις οποίες η Επιτροπή έπρεπε να ασχοληθεί, δηλαδή 
με την απομάκρυνση των τεσσάρων ανδρών από την Κύπρο και με την άρνηση να 
τους επιτραπεί η επάνοδος στην Κύπρο, μετά την απελευθέρωση τους από την 
κράτηση. 

Εξετάζοντας κατά πόσο η απομάκρυνση των τεσσάρων ανδρών από την Κύπρο και η 
άρνηση να τους επιτραπεί η επάνοδος στο νησί αυτό, ήταν σύμφωνη προς τη 
Σύμβαση, είναι σχετικά τα ακόλουθα: 

(α) Τα Διατάγματα για την απομάκρυνση τους από τη Κύπρο και για τη κράτηση 
τους στις Νήσους Σεϋχέλλες, εκδόθηκαν στη θέση των Διαταγμάτων για την 
κράτηση τους στη Κύπρο, 

(β) Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προηγουμένως δώσει 
ειδοποίηση για παρέκκλιση από το Άρθρο 5 της Σύμβασης, σε σχέση με την 
προσωποκράτηση χωρίς δίκη στην Κύπρο, 
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(γ) Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει σαφώς, ότι λαμβάνοντας υπόψη την 
ειδοποίηση περί παρέκκλισης και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί, η 
κράτηση π ρ ο σ ώ π ω ν στην Κύπρο χωρίς δίκη, δεν αποτελούσε μέτρο που 
παραβίαζε τη Σύμβαση, και 

(δ) Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι άλλοι τρεις Ελληνοκύπριοι που 
εμπλέκονταν, ήταν Βρετανοί υπήκοοι, ενώ τόσο η Κύπρος, όσο και οι Νήσοι 
Σεϋχέλλες ήταν Βρετανικά εδάφη. 

Έχοντας αυτά τα σημεία κατά νου, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η απομάκρυνση 
των τεσσάρων ανδρών από τη Κύπρο και η επακόλουθη άρνηση να τους επιτραπεί η 
επάνοδος στο νησί αυτό, αποτελούσε παραβίαση των Άρθρων 5 ή 8 της Σύμβασης, 
όπως ισχυρίζεται η Ελληνική Κυβέρνηση. 

Το Άρθρο 5, παράγραφος 1 της Σύμβασης κατοχύρωνε για όλους «το δικαίωμα της 
ελευθερίας και ασφάλειας του προσώπου» και προέβλεπε ότι ουδείς θα στερείται της 
ελευθερίας του, εκτός σε ορισμένες περιπτώσεις που απαριθμούνται και σύμφωνα με 
διαδικασία που καθορίζεται με νόμο. Όλες οι περιπτώσεις που απαριθμούνται, ήταν 
περιπτώσεις στις οποίες αναγνωριζόταν η νόμιμη «σύλληψη» ή η νόμιμη «κράτηση» 
προσώπου, ως θεμιτή εξαίρεση από το δικαίωμα της ελευθερίας και ασφάλειας του 
προσώπου. Εξάλλου, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του Άρθρου ασχολούνταν με τα 
δικαιώματα π ρ ο σ ώ π ω ν που είχαν «συλληφθεί» ή «κρατηθεί». Τέλος, η παράγραφος 5 
που προέβλεπε για δικαίωμα αποζημίωσης των π ρ ο σ ώ π ω ν που υπήρξαν θύματα 
παραβίασης του Άρθρου, καθιέρωνε τη διάταξη αυτή μόνο για πρόσωπα που υπήρξαν 
θύματα «σύλληψης» ή «κράτησης» κατά παράβαση του Άρθρου. Ήταν επομένως 
σαφές ότι η «ελευθερία και ασφάλεια του προσώπου» που κατοχύρωνε το Άρθρο 5, 
ήταν στην ουσία η ελευθερία του προσώπου από τη σύλληψη και κράτηση. Το Άρθρο 
δεν περιείχε οποιαδήποτε αναφορά σε δικαίωμα διαμονής ενός προσώπου στο έδαφος 
του Κράτους του οποίου ήταν υπήκοος ή σε δικαίωμα κατά της εξορίας ή απέλασης. 
Απεναντίας, μια από τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του Άρθρου, ήταν η νόμιμη σύλληψη ή κράτηση προσώπου, κατά του οποίου 
λαμβάνονταν μέτρα με σκοπό την απέλαση. 

Αναφορικά με τις πολλές ενδείξεις ότι το Άρθρο 5 ασχολείτο ουσιαστικά με την 
ελευθερία και ασφάλεια του προσώπου, σε σχέση με την ελευθερία από σύλληψη και 
κράτηση, η Επιτροπή δεν θεωρούσε ότι το Άρθρο 5 μπορούσε να ερμηνευθεί με ορθό 
τρόπο, ότι περιελάμβανε είτε εξυπακουόμενο, είτε γενικά κατοχυρωμένο απόλυτο 
δικαίωμα διαμονής στο εθνικό έδαφος και σε ακόμα μικρότερο βαθμό, σε συγκεκριμένο 
μέρος του εθνικού εδάφους ή απόλυτο δικαίωμα μη εξορίας ή απέλασης. 
Σε σχέση με αυτό, παρατηρήθηκε, ότι ως προς το σημείο αυτό υπήρχε εμφανής 
διαφορά μεταξύ της διατύπωσης του Άρθρου 9 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαλάμβανε ότι «ουδείς υπόκειται σε αυθαίρετη 
σύλληψη, κράτηση ή εξορία» και της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αναφερόταν μόνο σε «δικαίωμα 
ελευθερίας και ασφάλειας του προσώπου» και παράθετε μόνο περιπτώσεις «σύλληψης 
και κράτησης». Έχοντας υπόψη ότι το Άρθρο 9 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρισκόταν ενώπιον των συντακτών της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης, η παράλειψη οποιασδήποτε διάταξης αναφορικά με την εξορία στο Άρθρο 5 
της Σύμβασης, δεν μπορεί, κατά την άποψη της Επιτροπής, παρά να θεωρείται 
σκόπιμη. Η άποψη αυτή φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται έντονα από το γεγονός ότι στο 
προσχέδιο του Συμφώνου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που παρουσιάστηκε στα 
Ηνωμένα Έθνη, τα ζητήματα της ελεύθερης διαμονής και ελευθερίας από την 

αυθαίρετη εξορία, αντιμετωπίστηκαν με ειδικό Άρθρο, χωριστά από το ζήτημα της 
ελευθερίας από τη σύλληψη και κράτηση. 

Το Άρθρο 8, παράγραφος 1 της Σύμβασης κατοχύρωνε για τον καθένα το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας, 
ενώ η παράγραφος 2 απέκλειε κάθε παρέμβαση στην άσκηση του δικαιώματος αυτού, 
«με εξαίρεση αυτών που είναι σύμφωνες προς το νόμο και είναι αναγκαίες σε μια 
δημοκρατική κοινωνία για το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας 
ασφάλειας ή της οικονομικής ευημερίας της χώρας, για την πρόληψη της διασάλευσης 
της τάξης ή του εγκλήματος, για την προστασία της υγείας ή των ηθών ή για την 
προστασία των δικαιωμάτων των άλλων». Ούτε το Άρθρο αυτό περιελάμβανε 
οποιαδήποτε μνεία περί δικαιώματος διαμονής στο έδαφος του Κράτους, του οποίου 
ένα πρόσωπο ήταν υπήκοος, ούτε περί δικαιώματος για ελευθερία από την εξορία. Η 
Επιτροπή δεν θεωρούσε ότι το Άρθρο 8 μπορούσε να ερμηνευθεί με ορθό τρόπο, ότι 
περιελάμβανε είτε εξυπακουόμενο, είτε γενικά κατοχυρωμένο απόλυτο δικαίωμα 
διαμονής στο εθνικό έδαφος και σε ακόμα μικρότερο βαθμό, σε συγκεκριμένο μέρος 
του εθνικού εδάφους ή απόλυτο δικαίωμα μη εξορίας ή απέλασης. 

Σε κανένα άλλο Άρθρο της Σύμβασης δεν γινόταν μνεία του δικαιώματος διαμονής στο 
εθνικό έδαφος ή του δικαιώματος για ελευθερία από την εξορία και η Επιτροπή έκρινε 
ότι θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμίσει π ω ς σε προηγούμενη υπόθεση, την Προσφυγή 
Αρ. 214/56, είχε αναφέρει η ίδια ρητά ότι «το δικαίωμα ενός προσώπου να διαμένει στο 
έδαφος του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, δεν κατοχυρωνόταν ως τέτοιο, από 
οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης». Και η Επιτροπή αναγνώρισε ότι μέχρι του 
σημείου που η Προσφυγή στην περίπτωση εκείνη εξέφραζε παράπονο για όρο που 
απαιτούσε διαμονή στο εξωτερικό, ήταν ασυμβίβαστη προς τις διατάξεις της Σύμβασης 
και ασυμβίβαστη προς το Άρθρο 27 (2) της Σύμβασης. Στην περίπτωση εκείνη 
υπήρχαν πράγματι ειδικές συνθήκες, ως προς το ότι το ίδιο το πρόσωπο είχε 
αποδεχθεί την υποχρέωση να παραμείνει εκτός της χώρας του, ως προϋπόθεση για 
την απελευθέρωση του από μακρά περίοδο φυλάκισης. Αλλά, παρόλο που οι συνθήκες 
της υπόθεσης εκείνης ήταν ίσως κάπως διαφορετικές από αυτές της παρούσας 
υπόθεσης, το γενικό σημείο παρέμενε ότι το δικαίωμα ενός προσώπου να διαμένει στο 
εθνικό έδαφος δεν ήταν ως τέτοιο, κατοχυρωμένο από οποιαδήποτε διάταξη της 
Σύμβασης. 

Στρεφόμενοι τώρα στις συγκεκριμένες συνθήκες της παρούσας υπόθεσης, η απέλαση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των τριών άλλων Ελληνοκυπρίων στις Νήσους 
Σεϋχέλλες για κράτηση στα νησιά αυτά, όπως είχε προηγουμένως παρατηρηθεί, έγινε 
αντί της κράτησης τους στη Κύπρο. Η κράτηση των τεσσάρων ανδρών στην ίδια την 
Κύπρο, θα αποτελούσε μέτρο που καλυπτόταν από την ειδοποίηση παρέκκλισης που 
δόθηκε από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 7 Οκτωβρίου 1955, 
αναφορικά με την κράτηση προσώπων χωρίς δίκη στην Κύπρο. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, η Επιτροπή αδυνατούσε να δεχθεί ότι η απομάκρυνση των τεσσάρων 
ανδρών από την Κύπρο, προς άλλο Βρετανικό έδαφος, αποτελούσε, ως τέτοια, 
παραβίαση των Άρθρων 5 ή 8 ή άλλου Άρθρου της Σύμβασης. 

Σε ό,τι αφορά την τέταρτη φάση του ζητήματος η οποία ακόμα συνεχίζεται, ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι τρεις άλλοι Ελληνοκύπριοι, αφού απελευθερώθηκαν 
από την κράτηση στις 28 Μαρτίου 1957, δεν ήταν απαραίτητο να διαμένουν στις 
Σεϋχέλλες. Ήταν φαίνεται τότε και είναι και τώρα ελεύθεροι, να μεταβούν σε 
οποιοδήποτε βρετανικό έδαφος, εκτός από την Κύπρο και σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. 
Η διατήρηση σε ισχύ του Διατάγματος Προσωποκράτησης προϋπέθετε μόνο ότι δεν 
μπορούσαν επί του παρόντος να διαμένουν στη Κύπρο. Ούτε παραβλέφθηκε το 
γεγονός ότι, αν οι τέσσερις αυτοί άνδρες επέστρεφαν στη Κύπρο, το ζήτημα να τους 
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επιτραπεί να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ίσως αντιμετωπιζόταν με διαφορετική λογική 
από τις κυπριακές αρχές και την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εφόσον το 
δικαίωμα διαμονής στο εθνικό έδαφος και ακόμα λιγότερο σε συγκεκριμένο μέρος του 
εθνικού εδάφους, δεν αποτελούσε ως τέτοιο, δικαίωμα κατοχυρωμένο από 
οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης, η Επιτροπή αδυνατούσε να δει στα γεγονότα 
αυτά παραβίαση των Άρθρων 5 ή 8 ή άλλου Άρθρου της Σύμβασης. 

Ζητήθηκε από την Επιτροπή να αποφανθεί επί των Άρθρων 5 και 8 της Σύμβασης. Ως 
προς το Άρθρο 5, έκρινε με έξι ψήφους έναντι τριών και δύο αποχές και ως προς το 
Άρθρο 8 με οχτώ ψήφους έναντι μίας και δύο αποχές, ότι τα πιο πάνω γεγονότα 
αναφορικά με την απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του, δεν 
αποτελούσαν παραβίαση της Σύμβασης. 

IV. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

338. Τρία μέλη της Επιτροπής (κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ και SUSTERHENN και η κα. 
JANSSEN-PEVTSCHIN), είχαν τη γνώμη ότι η απέλαση, όπως εφαρμόστηκε στην 
παρούσα περίπτωση είναι από την ίδια της τη φύση, ποινή. Επιπλέον, η απέλαση σε 
άλλες χώρες είναι της ίδιας επίσης φύσης. 

Στη Γαλλία για παράδειγμα, η απέλαση θεωρείται ως ποινή που επιβάλλεται για έγκλημα 
ή για πολιτικό αδίκημα (και κατατάσσεται επομένως αμέσως μετά την θανατική ποινή) και 
εμπεριέχει τον προσωπικό περιορισμό και την απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων 
(Άρθρο 7 του Ποινικού Κώδικα). Απέλαση σημαίνει ότι το υποκείμενο μεταφέρεται και 
καταδικάζεται να διαμένει για το υπόλοιπο της ζωής του, σε τόπο που καθορίζεται στο 
νόμο, εκτός του ηπειρωτικού εδάφους της Δημοκρατίας. (Άρθρο 7, Νόμος της 9ης 
Σεπτεμβρίου 1835). Αν επιστρέψει στο έδαφος της Δημοκρατίας καταδικάζεται, με απλή 
επίδειξη της ταυτότητας, σε ισόβια ποινή φυλάκισης. Παραβάτες έχουν μεταφερθεί σε 
διάφορα μέρη, όπως στη Νέα Καληδονία, στη Νήσο του Διαβόλου, στη Βασιλική Νησο, 
στη Γαλλική Γουινέα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης η απέλαση («μεταφορά») ήταν ποινή 
που επιβαλλόταν για σοβαρά εγκλήματα, τόσο πολιτικά, όσο και του κοινοδικαίου. 
Καταργήθηκε το 1855 και αντικαταστάθηκε από ποινή φυλάκισης. Ακόμα υπάρχει στην 
ΕΣΣΔ και σε αριθμό των κρατών - δορυφόρων της, ως ποινή για εγκλήματα ή πολιτικά 
αδικήματα και ως διοικητικό μέτρο. 

Σύμφωνα με το Γαλλικό δίκαιο, όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με το παλιό Βρετανικό 
δίκαιο, η απέλαση είναι χωρίς αμφιβολία ποινή και στην πραγματικότητα, σοβαρή και 
δυσφημιστική ποινή, που κατατάσσεται μεταξύ της θανατικής ποινής και της φυλάκισης. 
Στη Σοβιετική Έ ν ω σ η η απέλαση έχει ακόμα αυτό το χαρακτήρα. Το γεγονός ότι η 
απέλαση που επιβάλλεται ως διοικητικό μέτρο αποτελεί την πρακτική στη Σοβιετική 
Έ ν ω σ η και σε διάφορα κράτη - δορυφόρους της , μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως απόδειξη 
ότι το σύστημα στις χώρες αυτές βρίσκεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις 
αρχές ενός κράτους δικαίου. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απέλαση 
που επιβάλλεται ως διοικητικό μέτρο, κατά την εξέταση της από την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η απέλαση, όπως εφαρμόζεται στην παρούσα υπόθεση, είναι επομένως αναμφίβολα 
μορφή ποινής και η επιβολή της χωρίς δίκη συνιστά συνεπώς, παραβίαση του Άρθρου 6, 
παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης. 

Αλλά η απέλαση συνιστά επίσης παραβίαση του Άρθρου 5 της Σύμβασης, επειδή 
προσβάλλει την προσωπική ελευθερία που συνίσταται, όχι μόνο στο δικαίωμα της μη 
κράτησης, αλλά επίσης στο δικαίωμα να αποφασίζει κανείς ελεύθερα που θα διαμένει 
και επίσης στο δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Η απέλαση, κατά παρόμοιο τρόπο, 
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αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 8 της Σύμβασης, που καθορίζει ότι ο καθένας 
δικαιούται σεβασμού της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής και της κατοικίας 
του57. 

Η απομάκρυνση ενός προσώπου με τη βία από την οικία του, ο χωρισμός του από την 
οικογένεια του, την πατρίδα του, το επάγγελμα του, τον κύκλο των φίλων του και τη 
ζωή της θρησκευτικής του κοινότητας, συνιστά παρέμβαση στην ελευθερία του 
προσώπου που προστατεύεται από το Άρθρο 5, μια παρέμβαση που ενόψει των 
συνεπειών της, θα πρέπει να θεωρείται ως ισοδύναμη με κράτηση. Το ίδιο ισχύει αν 
απαγορευθεί σε ένα πρόσωπο να επιστρέψει στο κανονικό του περιβάλλον ή αν η 
επιστροφή του τον εκθέτει σε σοβαρή ποινή, αποστερώντας τον από την ελευθερία 
του. Αν ένα πρόσωπο απομακρυνθεί με τη βία από την οικία του και χωριστεί από την 
οικογένεια του και του απαγορευθεί η επιστροφή, αυτό επίσης αποτελεί παραβίαση του 
Άρθρου 8. 

Η πλειοψηφούσα γνώμη της Επιτροπής, ότι η Σύμβαση δεν παρέχει προστασία σε 
άτομα κατά της απέλασης που επιβάλλεται ως διοικητικό μέτρο χωρίς δίκη, είναι κατά 
την άποψη της μειοψηφίας, αδικαιολόγητη58. 

Σε συντομία, η μεταχείριση στην οποία υποβλήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος από 
τις βρετανικές αρχές, ήταν η ακόλουθη: Ο Αρχιεπίσκοπος και τρεις άλλοι 
Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν και φυλακίσθηκαν με διάταγμα του Κυβερνήτη της 
Κύπρου, οδηγήθηκαν παρά τη θέληση τους από την Κύπρο στις Νήσους Σεϋχέλλες και 
κρατήθηκαν εκεί με διάταγμα του Κυβερνήτη των νησιών αυτών. Αυτή η πραγματική 
κατάσταση αντιστοιχεί στον κλασσικό ορισμό της απέλασης, όπως διατυπώνεται στο 
Άρθρο 17 του Γαλλικού νόμου της 9ης Σεπτεμβρίου 1835, που αναφέρεται πιο πάνω. 

Το γεγονός ότι τα μέτρα που λήφθηκαν εναντίον του Μακαρίου και των τριών 
συντρόφων του, διεξήχθησαν νομικά σε δύο φάσεις, με την πρώτη να είναι η εκδίωξη 
τους από την Κύπρο δυνάμει του Κανονισμού Αρ. 7 των «Κανονισμών Εκτάκτων 
Εξουσιών του 1955, Αρ. 731» του Κυβερνήτη της Κύπρου και τη δεύτερη, την κράτηση 
τους στις Νήσους Σεϋχέλλες σύμφωνα με το «Διάταγμα περί Προσωποκράτησης 
Πολιτικών Κρατουμένων του 1956» του Κυβερνήτη των Νήσων Σεϋχέλλων, έχει μόνο 
τυπική σημασία και με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την de facto κατάσταση από το να 
αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο, καθώς αμφότεροι οι Κυβερνήτες βρίσκονται στην 
υπηρεσία της βρετανικής Κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη των μέτρων 
αυτών. Η υποχρεωτική εξορία του Αρχιεπισκόπου από την Κύπρο και η κράτηση του 
στις Νήσους Σεϋχέλλες πρέπει επίσης να θεωρείται ως ένα και μόνο μέτρο, επειδή το 
διάταγμα του Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων δηλώνει ρητά ότι εφαρμόζεται μόνο σε 
πρόσωπα που έχουν απελαθεί από την αποικία της Κύπρου (Άρθρο 3). Η ευθύνη της 
Βρετανικής Κυβέρνησης για την κράτηση των Κυπρίων που απελάθηκαν στις Νήσους 
Σεϋχέλλες, προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι ο Κυβερνήτης δεν μπορεί να 
προσδώσει ισχύ σε διάταγμα προσωποκράτησης, χωρίς την έγκριση του Υπουργού 
Εξωτερικών του Λονδίνου. Περαιτέρω, η ίδια η Βρετανική Κυβέρνηση θεωρεί τα μέτρα 

57 Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το συμπέρασμα για παραβίαση του άρθρου 8 της Σύμβασης 
αναφέρεται ως κοινή θέση των τριών μελών της μειοψηφίας της Επιτροπής, ενώ αντίθετα στην 
παράγραφο 337, αναφέρεται ότι μόνο ένα μέλος ψήφισε πως το άρθρο 8 είχε παραβιασθεί! (ΣτΕ). 
Στην υπόθεση της Αίτησης Αρ. 214/56 η Επιτροπή κατέληξε ότι το δικαίωμα ενός ατόμου να διαμένει 

στο εθνικό του έδαφος δεν ήταν κατοχυρωμένο από οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης. Αλλά τα 
γεγονότα στην περίπτωση εκείνη ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά της περίπτωσης του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο αιτητής δεν εκδιωκόταν με τη βία από τη χώρα, όπως ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, αλλά αποδέχθηκε εκούσια την υποχρέωση να διαμένει εκτός της χώρας του, ως προϋπόθεση 
για αποφυλάκιση, μια αποφυλάκιση για την οποία δεν είχε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα. 

285 



που λήφθηκαν κατά του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου ως την ίδια ενιαία πράξη. Αυτό 
καθίσταται προφανές από τη Ρηματική Διακοίνωση που απεστάλη από τη βρετανική 
κυβέρνηση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 13 Απριλίου 
1956, πληροφορώντας τον για την εκδίωξη του Αρχιεπίσκοπου από την Κύπρο και την 
κράτηση του στις Νήσους Σεϋχέλλες. Στη Διακοίνωση, η Βρετανική Κυβέρνηση 
αναφερόταν ρητά σε παρέκκλιση από το Άρθρο 5. Η Διακοίνωση περιλαμβάνει το 
ακόλουθο εδάφιο: 

«Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει την τιμή να δηλώσει 
ότι, σύμφωνα με νομοθεσία που θεσπίστηκε για παραχώρηση σε αυτή εξουσιών με 
σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση δημόσιου κινδύνου, η Κυβέρνηση της Αποικίας της 
Κύπρου έχει ασκήσει εξουσίες για την απέλαση π ρ ο σ ώ π ω ν από την Αποικία της 
Κύπρου προς την Αποικία των Σεϋχέλλων, ενώ η Κυβέρνηση της Αποικίας των 
Σεϋχέλλων έχει ασκήσει και, στην έκταση που αυστηρά απαιτείται από τις ανάγκες της 
κατάστασης, ασκεί εξουσίες για την κράτηση τέτοιου είδους προσώπων, οι οποίες 
συνιστούν παρέκκλιση από ορισμένες απόψεις, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το 
Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών». 

Το γεγονός ότι το διάταγμα προσωποκράτησης του Κυβερνήτη των Νήσων Σεϋχέλλων 
έχει έκτοτε ανακληθεί, ενώ το διάταγμα προσωποκράτησης του Κυβερνήτη της Κύπρου 
βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, δεν επηρεάζει τη θέση ότι τα μέτρα που λήφθηκαν κατά του 
Αρχιεπισκόπου αποτελούν πραγματικά και νομικά μία ενιαία πράξη, ούτε μπορεί να 
μεταβάλει την τιμωρητική φύση αυτών των μέτρων. Σε όλα τα συστήματα ποινικού 
δικαίου ανά τον κόσμο, υπάρχει η δυνατότητα μερικής ανάκλησης ορισμένων ποινών, 
χωρίς να τροποποιείται με τον τρόπο αυτό, η φύση της αρχικής καταδίκης, μίας 
καταδίκης που περιλαμβάνει επίσης εκείνο το μέρος της ποινής που ανακαλείται 
μεταγενέστερα. 

Είναι για το λόγο ότι τα μέτρα που λήφθηκαν από τους δύο Κυβερνήτες κατά του 
Αρχιεπισκόπου σύμφωνα με προμελετημένο σχέδιο και με μόνη ευθύνη της βρετανικής 
κυβέρνησης, συνιστούν πραγματικά και νομικά μια ενιαία πράξη, που η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας της, το διάταγμα 
προσωποκράτησης που εκδόθηκε από τον Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων. 

Ακόμα και αν από καθαρά τυπική άποψη γίνει αποδεκτός ο διαχωρισμός σε δύο 
φάσεις, είναι αδύνατο να παραγνωρισθεί η μεταφορά με τη βία και η εξορία από το 
νησί, που συνιστούν παραβίαση του δικαιώματος προσωπικής ελευθέριας, της 
ελεύθερης επιλογής κατοικίας και της ελεύθερης διακίνησης (Άρθρο 5), όσο και 
παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της 
κατοικίας (Άρθρο 8). 

Πρέπει όμως περαιτέρω να σημειωθεί ιδιαίτερα, ότι η μερική ανάκληση ενός μέτρου 
περιορισμού που εφαρμόζεται στην ίδια πράξη, χωρίς δίκη και η οποία από την ίδια της 
τη φύση και υπό το φως της ιστορικής εξέλιξης των νομικών θεσμών πρέπει να 
θεωρείται ως ποινή, δεν μπορεί να εξαφανίσει την παραβίαση του Άρθρου 6 της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. 

Σε σχέση με αυτό, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να προσδοθεί μεγάλη σημασία στο 
γεγονός ότι ο Κανονισμός Αρ. 7 του «Διατάγματος Απέλασης», που πολύ απέχει από 
την πρόβλεψη νομικής δράσης κατά ενός μέτρου απέλασης, δεν προβλέπει καν για 
προσφυγή μέσω των διοικητικών οδών, ή μέσω άλλης διαδικασίας, προς τη 
«Συμβουλευτική Επιτροπή». Σε αντίθεση προς όσα μπορούν να επισημανθούν 
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αναφορικά με τον κανονισμό προσωποκράτησης, ένα διάταγμα απέλασης επαφίεται εξ 
ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του Κυβερνήτη και δεν υπόκειται σε καμιά 
προϋπόθεση. Το «Διάταγμα Προσωποκράτησης» του Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων 
προβλέπει ρητά (Άρθρο 10): 

«Κανένα ένταλμα Habeas Corpus ή άλλης διαδικασίας που θέτει υπό αμφισβήτηση την 
εγκυρότητα οποιουδήποτε εντάλματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα ή 
τη νομιμότητα της απέλασης ή της κράτησης ή της μεταφοράς ή της αποστολής στην 
Αποικία οποιουδήποτε πολιτικού κρατούμενου ή την έγερση οποιουδήποτε άλλου 
ζητήματος σχετικά με αυτά, θα εκδίδεται, επιτρέπεται, εγείρεται ή εξετάζεται από 
οποιοδήποτε δικαστήριο στην Αποικία ή θα έχει οποιαδήποτε ισχύ ή αποτέλεσμα. Καμιά 
μήνυση, αγωγή ή άλλη διαδικασία που να βασίζεται ή να σχετίζεται με την απέλαση ή την 
κράτηση ή τη μεταφορά ή την αποστολή στην Αποικία πολιτικού κρατούμενου, θα 
επιτρέπεται ή εγείρεται ή εξετάζεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο στην Αποικία». 

Έτσι, αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο για άσκηση νομικού ελέγχου επί των μέτρων 
απέλασης ή κράτησης. 

Το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν έχει οποιαδήποτε τοπική θεραπεία κατά 
του Διατάγματος Απέλασης του Κυβερνήτη της Κύπρου, κατά του Διατάγματος 
Προσωποκράτησης του Κυβερνήτη των Σεϋχέλλων ή κατά της εκτέλεσης των 
διαταγμάτων αυτών, εξυπακούει επίσης την παραβίαση του Άρθρου 13 της Σύμβασης, 
που καθορίζει ότι κάθε πρόσωπο θα έχει δικαίωμα σε αποτελεσματική θεραπεία ενώπιον 
των εθνικών αρχών. 

Ενόψει αυτής της νομικής και πραγματικής κατάστασης, θεωρούμε ότι η Επιτροπή 
πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπήρξε παραβίαση των Άρθρων 5, 6, 8 και 13 της Σύμβασης 
και να προχωρήσει στη διερεύνηση του θέματος, κατά πόσο η απέλαση και κράτηση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, για την οποία δόθηκε ειδοποίηση από τη Βρετανική 
Κυβέρνηση, συνιστούν μέτρα τα οποία, υπό την έννοια του Άρθρου 15, παράγραφος 1, 
δεν υπερβαίνουν την έκταση που απαιτείται αυστηρά από τις ανάγκες της κατάστασης. 

Διερευνώντας αυτό το θέμα, θα πρέπει πρώτα να αποφασισθεί κατά πόσο η κατοχή του 
ημερολογίου του Συνταγματάρχη Γρίβα, του αρχηγού της ΕΟΚΑ, θα επαρκούσε από 
μόνη της για να εγερθούν ποινικές διαδικασίες από τη βρετανική κυβέρνηση κατά του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, οι οποίες, σύμφωνα με τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ίσως οδηγούσαν στην καταδίκη του και κατά πόσο το γεγονός ότι 
δεν ηγέρθησαν οποιεσδήποτε διαδικασίες και ότι, αντί για αυτές, ο Αρχιεπίσκοπος 
απελάθηκε και έμεινε υπό κράτηση, αποδίδεται σε λόγους καθαρά πολιτικής 
σκοπιμότητας. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στη Σοβιετική Έ ν ω σ η και σε πολλά από τα κράτη -
δορυφόρους της, γίνεται μεγάλης κλίμακας χρήση της απέλασης χωρίς δίκη, πρέπει 
κανείς, αγνοώντας τις πολιτικές σκοπιμότητες, να διατηρεί βαθύτατες ανησυχίες για την 
άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, δεν περιέχει οποιαδήποτε κατοχύρωση κατά της απέλασης, 
όπως αποφασίσθηκε στην προκειμένη περίπτωση. 

339. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHESINSSON δήλωσαν στη 14η Σύνοδο της 
Ολομέλειας της Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη 
κατά την προηγούμενη σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της μειοψηφίας επί του 
σημείου αυτού59. 

Προφανώς εκ παραδρομής στο αγγλικό κείμενο αναφέρεται «αν δεν είχαν συμμετάσχει» (ΣτΕ). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII - ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΕ! ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Τ Ω Ν Α Ρ Θ Ρ Ω Ν 8, 9, 10 ΚΑΙ 11 
ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

340. Το παρόν Κεφάλαιο καλύπτει αριθμό μέτρων για τα οποία έγιναν παράπονα από 
την Ελληνική Κυβέρνηση, και τα οποία, παρόλο που δεν σχετίζονται όλα μεταξύ τους, 
ομαδοποιούνται μαζί εδώ, εφόσον αμφότερα τα μέρη, στις γραπτές και προφορικές τους 
τοποθετήσεις, έχουν ασχοληθεί με τα μέτρα αυτά ως σύνολο, ιδιαίτερα σε ό,τι άφορα τα 
νομικά επιχειρήματα. 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

341 Στην Αίτηση της (Έγγρ. Α 37.955, σ. 10) της 7ης Μαΐου 1956, στο Μνημονίου της 
(Έγγρ Α 28.657, σσ. 36 - 44) της 24ης Ιουλίου 1956 και στο σημείο 6 των 
Συμπληρωματικών της Συμπερασμάτων (Έγγρ. Α 30.457, που επισυνάπτεται στο Έγγρ. 
Α 30.768) της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση αποκηρύττει διάφορα 
νομοθετικά μέτρα που θεσπίστηκαν από τις κυπριακές αρχές και ισχυρίζεται ότι αυτά 
βρίσκονταν σε αντίθεση προς τις διατάξεις των Άρθρων 8, 9, 10 ή 11 της Σύμβασης. 

Τα εν λόγω μέτρα είναι: 

(α) Είσοδος και έρευνα σε υποστατικά χωρίς ένταλμα, 

(β) Έλεγχος επί των κηδειών, 

(γ) Λογοκρισία της αλληλογραφίας, του τύπου και των ομιλιών, 

(δ) Πρόκληση δυσαρέσκειας, 

(ε) Παράνομες απεργίες, 

(στ) Απαγόρευση δημοσίων πορειών, συγκεντρώσεων και συναθροίσεων, 

(ζ) Κλείσιμο σχολείων, 

(θ) Παρεμβολές σε εκπομπές. 

342. Η σχετική νομοθεσία που επικρίθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, ήταν η 
ακόλουθη: 

(α) Είσοδος και Έρευνα σε Υποστατικά χωρίς Ένταλμα 

Ο Κανονισμός 67 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) 
του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: 

«(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός, ή οποιοδήποτε μέλος των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή 
Αεροπορικών Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που 
είναι εξουσιοδοτημένο από τον Κυβερνήτη να ενεργεί δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού, δύναται, χωρίς ένταλμα, και με ή χωρίς βοήθεια και αν χρειαστεί με τη 
χρήση βίας, να: 

(α) εισέρχεται και ερευνά οποιοδήποτε υποστατικό, ή 
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(β) ανακόπτει και ερευνά οποιοδήποτε σκάφος, όχημα, αεροσκάφος ή πρόσωπο, 
είτε σε δημόσιο χώρο είτε όχι, αν υποψιάζεται -

(ί) ότι τέτοιου είδους υποστατικό, σκάφος, όχημα, ή αεροσκάφος 
χρησιμοποιείται ή έχει πρόσφατα χρησιμοποιηθεί ή πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό επιζήμιο προς τη διατήρηση του 
νόμου και της τάξης, ή 
(ϋ) ότι οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της διάπραξης αδικήματος σε 
αντίθεση προς τους παρόντες Κανονισμούς ή οποιουδήποτε ισχύοντος 
Νόμου, ενδεχομένως να βρεθεί σε τέτοιου είδους υποστατικό, σκάφος, 
όχημα, ή αεροσκάφος ή πρόσωπο και δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε 
αποδεικτικό στοιχείο που βρέθηκε κατά τον τρόπο αυτό, 
συμπεριλαμβανομένου τέτοιου είδους σκάφους, οχήματος ή αεροσκάφους. 

(2) Οι γυναίκες θα ερευνώνται μόνο από γυναίκες». 

(β) Έλεγχος επί των Κηδειών 

Ο Κανονισμός 37Α των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) 
(Τροπολογία Αρ. 2) του 1956», που προστέθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1956, το κείμενο του 
οποίου έχει ως ακολούθως: 

«Παρά τη συμπερίληψη οποιασδήποτε αντίθετης πρόβλεψης στους παρόντες 
Κανονισμούς η σε οποιοδήποτε Νόμο, ο Κυβερνήτης δύναται, αν ικανοποιηθεί πως 
είναι προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας η της διατήρησης της δημόσιας τάξης, 
να: 

(α) διατάσσει όπως το σώμα οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έχει σκοτωθεί 
η έχει αποβιώσει από τα τραύματα τα οποία υπέστη, ως αποτέλεσμα 
επιχειρήσεων των Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας ή της Αστυνομικής 
Δύναμης, προς το σκοπό καταστολής ταραχών ή διατήρησης της δημόσιας 
τάξης, θα κηδεύεται σύμφωνα με τους θρησκευτικούς τύπους της κοινότητας 
στην οποία ανήκε το πρόσωπο αυτό, κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χώρο, 
όπως θα ήθελε διατάξει ο Κυβερνήτης, 

(β) επιβάλει περιορισμούς τέτοιου είδους, που να θεωρούνται ως κατάλληλοι, 
σε σχέση με τον χρόνο ταφής του σώματος οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο 
δεν συμπεριλαμβάνεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 
του παρόντος και σε σχέση με τον αριθμό των προσώπων που θα 
παρευρίσκονται στη σχετική με τέτοιου είδους ταφή, τελετή» 

(γ) Λογοκρισία της Αλληλογραφίας, του Τύπου και των Ομιλιών 

(ί) Ο Κανονισμός 21 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια 
και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955, το κείμενο του 
οποίου έχει ως εξής: 

«(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιβαίνει σε πλοίο ή σε αεροσκάφος που εισέρχεται ή 
εγκαταλείπει την Αποικία (το οποίο πρόσωπο στο εξής θα αναφέρεται στον παρόντα 
Κανονισμό ως «ο ταξιδιώτης»), αν του ζητηθεί από τον αρμόδιο λειτουργό, θα: 

(α) δηλώνει κατά πόσο φέρει ή όχι οποιοδήποτε ταχυδρομικό δέμα, 
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(β) παρουσιάζει τέτοιου είδους ταχυδρομικό δέμα που φέρει μαζί του, και ο 
αρμόδιος λειτουργός δύναται να προβεί σε έρευνα του ταξιδιώτη και να εξετάσει 
ή ερευνήσει οποιοδήποτε αντικείμενο φέρει μαζί του ο ταξιδιώτης, με σκοπό να 
εξακριβώσει κατά πόσο έχει μαζί του οποιοδήποτε ταχυδρομικό δέμα και ο 
αρμόδιος λειτουργός έχει εξουσία να κατάσχει και να καταστρέφει οποιοδήποτε 
τέτοιου είδους δέμα, το οποίο, κατά την γνώμη του, ενδεχομένως να περιέχει 
οτιδήποτε το επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. 

(2) Ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να επιβιβασθεί σε οποιοδήποτε πλοίο ή 
αεροσκάφος, σε οποιοδήποτε λιμάνι ή αερολιμένα της Αποικίας και να εξετάσει εκεί 
οποιαδήποτε αλληλογραφία ή ταχυδρομικό δέμα, για τα οποία έχει λόγο να πιστεύει 
ότι ενδεχομένως να περιέχουν οτιδήποτε το επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια ή 
τη δημόσια τάξη και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο τέτοιου 
είδους επιστολής ή ταχυδρομικού δέματος, όταν του ζητηθεί από τον αρμόδιο 
λειτουργό, θα παρουσιάσει τέτοιου είδους αλληλογραφία ή ταχυδρομικό δέμα για 
εξέταση, και ο αρμόδιος λειτουργός θα έχει εξουσία να κατάσχει ή να καταστρέφει 
τέτοιου είδους αλληλογραφία ή δέμα, που κατά την γνώμη του πιθανόν να 
περιέχουν οτιδήποτε το επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. 

(3) Άνευ βλάβης των διατάξεων του Κανονισμού 20, ο Βοηθός Ταχυδρομικός 
Λογοκριτής δύναται να εξετάσει οποιαδήποτε αλληλογραφία έρχεται στην Αποικία 
διαμετακομιστικά προς άλλη χώρα και δύναται να κατάσχει και καταστρέφει 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό δέμα που κατά την γνώμη του ενδεχομένως να περιέχει 
οτιδήποτε το επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη 

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους 
του παρόντος Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού και θα υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, στις ποινές που 
προβλέπονται στον Κανονισμό 75 των παρόντων Κανονισμών. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «αρμόδιος λειτουργός» σημαίνει 
τον Ρυθμιστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
για τέτοιου είδους σκοπό και συμπεριλαμβάνει τον Αρχιλογοκριτή Επικοινωνιών και 
ένα Βοηθό Ταχυδρομικό Λογοκριτή». 

Ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε στις 8 Αυγούστου 1957 από τους «Κανονισμούς 
Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 4) του 1957. 

(Ν) Ο Κανονισμός 22 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια 
Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955, το 
κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«(1) Άνευ βλάβης των διατάξεων του Κανονισμού 29 και τηρουμένων οποιωνδήποτε 
ειδικών οδηγιών του Κυβερνήτη, ο Βοηθός Ταχυδρομικός Λογοκριτής θα έχει τις 
ακόλουθες εξουσίες: 

(α) έλεγχο της μεταβίβασης οποιουδήποτε τηλεγραφήματος από οποιαδήποτε 
Τηλεγραφική Αρχή ή Εταιρεία, 

(β) εξουσία να εξετάζει κάθε τηλεγράφημα που εστάλη ή λήφθηκε από 
οποιοδήποτε χώρο, εντός ή εκτός της αποικίας, και όλες τις υπόλοιπες εξουσίες 
σχετικά με οποιοδήποτε τηλεγράφημα, 
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(γ) εξουσία να διακόπτει, διαγράφει οποιοδήποτε μέρος, καθυστερεί ή αλλοιώνει 
οποιοδήποτε τηλεγράφημα, 

(δ) εξουσία να καταστρέφει οποιοδήποτε τηλεγράφημα, 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «τηλεγράφημα» περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε τηλεφωνικό μήνυμα ή επικοινωνία. 

(3) Ο παρών Κανονισμός δεν θα έχει εφαρμογή σε οποιοδήποτε τηλεγράφημα 
εστάλη ή λήφθηκε, από ή εκ μέρους του Κυβερνήτη ή των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή 
Αεροπορικών Δυνάμεων της Αυτής Μεγαλειότητας». 

Ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε στις 8 Αυγούστου 1957 από τους «Κανονισμούς 
Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 4) του 1957. 

(iii) Ο Κανονισμός 23 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια 
Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955, το 
κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«Τηρούμενων οποιωνδήποτε ειδικών οδηγιών του Κυβερνήτη, ο Λογοκριτής 
Τύπου και Ραδιοφωνίας θα έχει τη γενική διεύθυνση και έλεγχο της λογοκρισίας 
όλων των εφημερίδων και όλων των δημόσιων υπηρεσιών μετάδοσης στην 
Αποικία και θα έχει όλες τις εξουσίες του Βοηθού Λογοκριτή Τύπου και του 
Βοηθού Λογοκριτή Ραδιοφωνίας». 

Στις 31 Οκτωβρίου 1956 ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε από τους 
«Κανονισμούς Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία 
Αρ. 13) του 1956» και αντικαταστάθηκε από τα πιο κάτω: 

«Τηρούμενων οποιωνδήποτε ειδικών οδηγιών του Κυβερνήτη, ο Λογοκριτής 
Τύπου και ο Λογοκριτής Ραδιοφωνίας θα έχουν αντίστοιχα τη γενική διεύθυνση 
και έλεγχο της λογοκρισίας όλων των εφημερίδων και όλων των υπηρεσιών 
μετάδοσης στην Αποικία, και κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων θα 
είναι απευθείας υπόλογοι στον Αρχιλογοκριτή Τύπου και Ραδιοφωνίας και θα 
έχουν αντίστοιχα όλες τις εξουσίες Βοηθού Λογοκριτή Τύπου και Βοηθού 
Λογοκριτή Ραδιοφωνίας». 

Ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε στις 8 Αυγούστου 1957 από τους 
«Κανονισμούς Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία 
Αρ. 4) του 1957» 

(ίν) Ο Κανονισμός 24 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια 
Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου, 1955, το 
κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«(1) Τηρούμενων οποιωνδήποτε ειδικών οδηγιών του Κυβερνήτη, ο Βοηθός 
Λογοκριτής Τύπου θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 

(α) να ζητεί από τον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε εφημερίδας τυπώνεται στην 
Αποικία ή από το πρόσωπο που προτίθεται να κυκλοφορήσει στην Αποικία 
οποιαδήποτε εφημερίδα, η οποία εκδίδεται εκτός της Αποικίας, να παρουσιάσει 
σε αυτόν για λογοκρισία οποιαδήποτε έκδοση τέτοιου είδους εφημερίδας, πριν 
από τη δημοσίευση ή κυκλοφορία της και να δίνει τέτοιου είδους οδηγίες σχετικά 
με τη δημοσίευση ή την κυκλοφορία αυτής, όπως θα κρίνει κατάλληλο, 
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(β) να απαγορεύει την κυκλοφορία οποιουδήποτε τεύχους οποιασδήποτε 
εφημερίδας ή την έκδοση αυτού. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία, να υποβάλει 
οποιαδήποτε έκδοση οποιασδήποτε εφημερίδας στο Βοηθό Λογοκριτή Τύπου ή 
αμελεί να εκπληρώσει ή παρακούει οποιαδήποτε νόμιμη απαίτηση, οδηγία, ή 
διαταγή του Βοηθού Λογοκριτή Τύπου, είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του 
παρόντος Κανονισμού και θα υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης στις ποινές που 
προβλέπονται στον Κανονισμό 75 των παρόντων Κανονισμών». 

Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού 
τροποποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1956, με τους «Κανονισμούς Εκτάκτων 
Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 1) του 1956» και 
αντικαταστάθηκε από τα ακόλουθα: 

«(β) να απαγορεύει την κυκλοφορία οποιασδήποτε εφημερίδας ή την έκδοση 
αυτής». 

Στις 8 Αυγούστου 1957, ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε από τους «Κανονισμούς 
Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 4) του 1957» και 
αντικαταστάθηκε από τα ακόλουθα: 

«(1) Ο Κυβερνήτης δύναται με ένταλμα υπογραμμένο από τον ίδιο, να διορίσει ένα ή 
περισσότερους Λογοκριτές Τύπου και τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών οδηγιών 
του Κυβερνήτη, ο Λογοκριτής Τύπου θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 

α) να ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να κυκλοφορήσει στην 
Αποικία οποιαδήποτε εφημερίδα, η οποία εκδίδεται εκτός της Αποικίας, να 
παρουσιάσει σε αυτόν για λογοκρισία οποιαδήποτε έκδοση τέτοιας εφημερίδας 
πριν από τη δημοσίευση ή κυκλοφορία της και να δίνει τέτοιου είδους οδηγίες 
σχετικά με τη δημοσίευση ή την κυκλοφορία αυτής, όπως θα κρίνει κατάλληλο, 

(β) να απαγορεύει την κυκλοφορία οποιασδήποτε εφημερίδας εκδίδεται εκτός 
της Αποικίας ή την έκδοσης αυτής. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία, να υποβάλει 
οποιοδήποτε τεύχος οποιασδήποτε εφημερίδας σε Λογοκριτή Τύπου ή αμελεί να 
εκπληρώσει ή παρακούει οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωση, οδηγία, ή διαταγή του 
Λογοκριτή Τύπου, είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος Κανονισμού και σε 
περίπτωση καταδίκης, θα υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό 
75 των παρόντων Κανονισμών». 

(ν) Ο Κανονισμός 25 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια 
Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955», το 
κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«(1) Τηρούμενων οποιωνδήποτε ειδικών οδηγιών του Κυβερνήτη, ο Βοηθός 
Λογοκριτής Ραδιοφωνίας έχει εξουσία να ζητεί από το υπεύθυνο πρόσωπο 
οποιουδήποτε σταθμού μετάδοσης στην Αποικία, να του παρουσιάσει για λογοκρισία 
οποιοδήποτε θέμα οποιουδήποτε προγράμματος πρόκειται να μεταδοθεί και να δίνει 
τέτοιου είδους οδηγίες σχετικά με τα θέματα αυτά, όπως θα κρίνει κατάλληλο και να 
απαγορεύει τη μετάδοση οποιουδήποτε τέτοιου θέματος οποιουδήποτε 
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προγράμματος πρόκειται να μεταδοθεί ή να δίνει τέτοιου είδους οδηγίες, όπως θα 
κρίνει κατάλληλο. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία, να υποβάλει 
οποιοδήποτε θέμα οποιουδήποτε προγράμματος πρόκειται να μεταδοθεί σε Βοηθό 
Λογοκριτή Ραδιοφωνίας ή αμελεί να εκπληρώσει ή παρακούει οποιαδήποτε νόμιμη 
υποχρέωση, οδηγία, ή διαταγή του Βοηθού Λογοκριτή Ραδιοφωνίας, είναι ένοχο 
αδικήματος δυνάμει του παρόντος Κανονισμού και σε περίπτωση καταδίκης, θα 
υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό 75 των παρόντων 
Κανονισμών». 

Ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε στις 8 Αυγούστου 1957, από τους «Κανονισμούς 
Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 4) του 1957». 

(νί) Ο Κανονισμός 41 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια 
Ασφάλεια και Τάξη) Κανονισμών του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 
1955», το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«(1) Ο Κυβερνήτης δύναται να προβλέπει με Διάταγμα για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό της έκδοσης στην Αποικία θεμάτων, για τα οποία ικανοποιείται πως η 
έκδοση ή, ανάλογα με την περίπτωση, η απεριόριστη έκδοση τους, είναι ή θα 
μπορούσε να είναι επιβλαβής για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη και ένα 
διάταγμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου δύναται να περιέχει οποιεσδήποτε 
περιστασιακές ή συμπληρωματικές διατάξεις φαίνονται στον Κυβερνήτη ω ς 
κατάλληλες για τους σκοπούς του Διατάγματος (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
που θα διασφαλίζουν ότι θέματα όπως τα προαναφερόμενα, θα υποβάλλονται, 
προτού εκδοθούν, ενώπιον αρχής ή προσώπου που θα καθορίζεται στο Διάταγμα). 

(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού για το λόγο ότι εξέδωσε εφημερίδα, ο Κυβερνήτης δύναται να διατάξει με 
Διάταγμα, ότι κατά τη διάρκεια περιόδου που θα καθορίζεται στο Διάταγμα, το 
πρόσωπο αυτό δεν θα εκδίδει οποιαδήποτε εφημερίδα στην Αποικία». 

(νϋ) Ο Κανονισμός 43 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια 
Ασφάλεια και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955», το 
κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«Οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει οποιαδήποτε έκθεση ή δήλωση, η οποία 
ενδεχομένως να προκαλέσει ανησυχία ή αναταραχή ή να καταστεί επιβλαβής προς 
τη δημόσια ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, υπόκειται, σε περίπτωση 
καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν 
θα υπερβαίνει τις εκατόν λίρες ή τόσο σε φυλάκιση, όσο και σε πρόστιμο». 

(δ) Πρόκληση Δυσαρέσκειας 

Ο Κανονισμός 58 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) 
του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955», το κείμενο του οποίου έχει ως 
ακολούθως: 

«Οποιοδήποτε πρόσωπο: 

(α) αποπειράται να αποσπάσει από τα καθήκοντα τους, πρόσωπα που 
βρίσκονται στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας στην Αποικία (πολιτικά ή 
στρατιωτικά) ή στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου ή ως Ειδικοί Αστυφύλακες ή 
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στην εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων σε σχέση με τη διαφύλαξη της 
δημόσιας ασφάλειας ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, ή τη διατήρηση 
προμηθειών ή υπηρεσιών που είναι ζωτικές για τη ζωή της κοινότητας ή να 
παρακινεί οποιοδήποτε πρόσωπο να πράξει ή να παραλείψει να πράξει 
οτιδήποτε κατά παράβαση των καθηκόντων του ως εντεταλμένου κατά τον 
τρόπο αυτό προσώπου, ή 

(β) αποπειράται να υποκινήσει πρόσωπα να μην καταταχθούν εθελοντικά στις 
Ένοπλες Δυνάμεις της Αυτής Μεγαλειότητας ή στην Αστυνομική Δύναμη 
Κύπρου ή ως Ειδικοί Αστυφύλακες ή αποπειράται να επηρεάσει την 
εκπαίδευση, πειθαρχία ή διοίκηση οποιωνδήποτε τέτοιων δυνάμεων, ή 

(γ) με πρόθεση να παραβεί ή να συνδράμει, παρακινήσει, συμβουλεύσει ή 
επιφέρει παράβαση της υποπαραγράφου (α) ή (β) του παρόντος 
υποκανονισμού, έχει υπό την κατοχή ή υπό τον έλεγχο του οποιοδήποτε 
έγγραφο τέτοιου είδους φύσης, ώστε η διανομή αντιγράφων τού ανάμεσα στα 
πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, θα συνιστούσε τέτοιου είδους 
παράβαση, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται 
σε φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τα επτά χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν θα 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή τόσο σε φυλάκιση, όσο και σε πρόστιμο. 

(ε) Παράνομες Απεργίες 

Ο Κανονισμός 61 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) 
του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955», το κείμενο του οποίου έχει ως 
ακολούθως: 

«(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο: 

(α) προκηρύσσει, ξεκινά, ή ενεργεί για την προαγωγή του σκοπού παράνομης 
απεργίας, 

(β) παρακινεί ή υποκινεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να λάβει μέρος ή να 
ενεργήσει με άλλο τρόπο για την προαγωγή του σκοπού παράνομης απεργίας, 

(γ) διαθέτει οποιοδήποτε ποσό για την προώθηση ή υποστήριξη παράνομης 
απεργίας, ίναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν θα 
υπερβαίνει τις εκατόν λίρες ή τόσο σε φυλάκιση, όσο και σε πρόστιμο. 

Ουδεμία δίωξη εγείρεται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, εκτός από ή με 
αίτηση ή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα. 

(2) Με την προοπτική παρεμπόδισης της διακοπής εργασιών λόγω εργατικών 
διαφορών, ο Κυβερνήτης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν για το σκοπό αυτό, δύναται με διάταγμα να προβλέπει: 

(α) για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τη διευθέτηση εργατικών διαφορών 
και για τη ρύθμιση της διαδικασίας του ειδικού δικαστηρίου, 

(β) για την απαγόρευση, τηρουμένων των διατάξεων του Διατάγματος, απεργίας 
ή ανταπεργίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργατική διαφορά, 

(γ) για την απαίτηση από τους εργοδότες να τηρούν τέτοιους όρους και 
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συνθήκες εργασίας, που να καθορίζονται σύμφωνα με το Διάταγμα, ώστε να 
είναι, ή να μην είναι, λιγότερο ευνοϊκοί από τους αναγνωρισμένους όρους και 
συνθήκες εργασίας, 

(δ) για την καταγραφή αποκλίσεων από οποιοδήποτε κανόνα, πρακτική ή έθιμο 
σχετικά με απασχόληση, μη απασχόληση, συνθήκες απασχόλησης, ώρες 
εργασίας ή συνθηκών εργασίας οποιωνδήποτε προσώπων, 

(ε) για οποιαδήποτε περιστασιακά η συμπληρωματικά ζητήματα, τα οποία ο 
Κυβερνήτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για 
το σκοπό αυτό, κρίνει κατάλληλο να προβλέπονται στους σκοπούς του 
Διατάγματος. 

(3) Στον παρόντα Κανονισμό: 

«παράνομη απεργία» σημαίνει οποιαδήποτε απεργία, που έχει οποιοδήποτε στόχο 
εκτός από, ή επιπρόσθετα προς, την προώθηση εργατικής διαφοράς και η οποία 
υπολογίζεται ότι, ή ενδεχομένως να, προϋποθέτει ταλαιπωρία για την κοινότητα. 

«απεργία» σημαίνει τη διακοπή εργασιών από σώμα προσώπων που 
απασχολούνται σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιχείρηση, ενεργώντας σε συνδυασμό 
με, ή εναρμονισμένη άρνηση ή άρνηση κατόπιν κοινής συνεννόησης οποιουδήποτε 
αριθμού π ρ ο σ ώ π ω ν τα οποία ασκούν επάγγελμα ή διεξάγουν εργασίες, να 
συνεχίσουν τη συνέχιση της διεξαγωγής τέτοιου επαγγέλματος ή επιχείρησης. 

«εργατική διαφορά» σημαίνει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων ή μεταξύ εργαζομένων και άλλων εργαζομένων, η οποία σχετίζεται με 
την απασχόληση ή μη απασχόληση ή με τους όρους απασχόλησης ή με τις συνθήκες 
εργασίας οποιουδήποτε προσώπου, 

«εργαζόμενοι» σημαίνει όλα τα πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στη γεωργία, 
εμπόριο ή επιχειρήσεις, είτε απασχολούνται από τον εργοδότη με τον οποίο 
προκύπτει εργατική διαφορά, είτε όχι. 

(στ) Απαγόρευση Δημοσίων Πορειών, Συγκεντρώσεων και Συναθροίσεων 

(ι) Ο Κανονισμός 37 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια 
και Τάξη) του 1955», που θεσπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 1955», το κείμενο του 
οποίου έχει ως ακολούθως: 

«(1) Ο Επαρχιακός Διοικητής δύναται με διάταγμα να απαγορεύει τις πορείες, 
συγκεντρώσεις ή συναθροίσεις περισσοτέρων από πέντε π ρ ό σ ω π ω ν εντός 
οποιασδήποτε πόλης, χωριού ή περιοχής που καθορίζονται στο διάταγμα, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή άδεια του Επαρχιακού Διοικητή, ο οποίος δύναται, κατά την 
παραχώρηση άδειας, να επιβάλει τέτοιου είδους όρους και προϋποθέσεις, όπως θα 
κρίνει κατάλληλο. 

Νοείται ότι τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό, δεν θα θεωρείται 
ότι εφαρμόζεται σε: 

(α) οποιαδήποτε πρόσωπα πορεύονται, συναντιούνται ή συγκεντρώνονται με 
ειρηνικό τρόπο, κατά την άσκηση των συνηθισμένων θρησκευτικών τους 
καθηκόντων, 
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(β) οποιαδήποτε πρόσωπα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας ή συναντώνται ή 
συγκεντρώνονται σε ιδιωτικές οικίες για συνηθισμένη κοινωνική συναναστροφή, 

(γ) οποιαδήποτε πρόσωπα συναντώνται η συγκεντρώνονται ειρηνικά με σκοπό 
τη διενέργεια του επαγγέλματος, επιτηδεύματος, επιχείρησης ή εμπορίου τους, 
εκτός αν ο Επαρχιακός Διοικητής διατάξει διαφορετικά. 

(2) Το πρόσωπο ή πρόσωπα προς τα οποία χορηγείται η γραπτή άδεια του 
Επαρχιακού Διοικητή, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος, είναι 
υπεύθυνα για τη δέουσα τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που 
επιβάλλονται από τέτοιου είδους άδεια και, αν χρειαστεί, θα παράσχουν τέτοιου 
είδους ασφάλεια για την τήρηση τους, όπως θα ήθελε να διατάξει ο Κυβερνήτης. 

(3) Οποιοσδήποτε αστυνομικός δύναται να λαμβάνει τέτοιου είδους μέτρα και να 
χρησιμοποιεί βία, που να είναι εύλογα αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό. 

(4) Σε οποιεσδήποτε διαδικασίες κατά οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα 
δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, το βάρος απόδειξης ότι έχει χορηγηθεί τέτοιου 
είδους άδεια θα βαρύνει το πρόσωπο αυτό». 

Ο Κανονισμός αυτός ανακλήθηκε στις 8 Αυγούστου 1957, από τους «Κανονισμούς 
Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) (Τροπολογία Αρ. 4) του 1957». 

(ϋ) Ο Νόμος περί Συναθροίσεων, Συγκεντρώσεων και Πορειών Κεφ. 44 
(Προκήρυξη σύμφωνα με το Άρθρο 8 της 26ης Νοεμβρίου 1955», το κείμενο του 
οποίου έχει ως ακολούθως: 

«Επειδή με το άρθρο 8 του περί Συναθροίσεων, Συγκεντρώσεων και Πορειών 
Νόμου, προβλέπεται ότι ο Κυβερνήτης δύναται με Προκήρυξη να απαγορεύει 
γενικά, τη συγκρότηση οποιασδήποτε συνάθροισης, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 του προαναφερθέντος Νόμου ή δύναται να απαγορεύει τη συγκρότηση 
οποιασδήποτε συνάθροισης σε συγκεκριμένο χώρο ή σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου ή μεταξύ 
συγκεκριμένων ωρών, 

Και επειδή το θεωρώ επιθυμητό να απαγορεύσω γενικά τη συγκρότηση 
οποιασδήποτε συνάθροισης (εκτός από θεατρικές ή κινηματογραφικές 
παραστάσεις) εντός της Αποικίας, μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως, 

Τώρα λοιπόν, κατά την άσκηση των εξουσιών που μου δόθηκαν από το εν 
λόγω άρθρο 8 του περί Συναθροίσεων, Συγκεντρώσεων και Πορειών Νόμου, 
Εγώ, ο Κυβερνήτης, με την παρούσα Προκήρυξη, απαγορεύω από τις 27 
Νοεμβρίου 1955, γενικά τη συγκρότηση οποιασδήποτε συνάθροισης (εκτός από 
θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις) εντός της Αποικίας, μέχρι 
νεωτέρας ειδοποιήσεως.» 

(ζ) Κλείσιμο Σχολείων 

Το Άρθρο 15 του «περί Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου» (Κεφάλαιο 205, όπως 
τροποποιήθηκε) του Μαρτίου 1954», το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

«Αν αποδειχθεί και ικανοποιηθεί ο Κυβερνήτης ότι: 
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(α) το διοικητικό συμβούλιο σχολής μέσης εκπαίδευσης έχει παραλείψει ή 
αμελήσει να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του Διευθυντή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου και ότι η σχολή λειτουργεί υπό 
συνθήκες επιβλαβείς για την υγεία των διδασκάλων ή των μαθητών, 

(β) σχολή μέσης εκπαίδευσης λειτουργεί ή πρόσφατα λειτούργησε κατά τρόπο 
μη αποδοτικό ή κατά τρόπο ανατρεπτικό για την χρηστή διοίκηση ή την 
κοινωνική τάξη στην Κύπρο, 

(γ) διδάσκεται ή έχει πρόσφατα διδαχθεί σε σχολή μέσης εκπαίδευσης 
στασιαστική ή προδοτική διδασκαλία ή διδασκαλία επιβλαβούς χαρακτήρα από 
ηθική ή κοινωνική άποψη, 

(δ) οι σχολικές εγκαταστάσεις σχολής μέσης εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται ή 
έχουν πρόσφατα χρησιμοποιηθεί, για οποιοδήποτε στασιαστικό σκοπό ή σκοπό 
ανατρεπτικό προς την χρηστή διοίκηση ή κοινωνική τάξη στην Κύπρο 

(ε) οι πληροφορίες που παρέχονται από το διοικητικό συμβούλιο προς το 
Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, ή 9 του παρόντος 
Νόμου, ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές καθ' οιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο, 
ο Κυβερνήτης δύναται να διατάξει το Διευθυντή, όπως διαγράψει τέτοιου είδους 
σχολή από το Μητρώο Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και τέτοιου είδους σχολή 
θα πάψει να είναι εγγεγραμμένη και το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδόθηκε 
σε σχέση με τέτοιου είδους σχολή, θα θεωρείται ότι ακυρώθηκε. 

Νοείται ότι ο Κυβερνήτης δύναται, αντί να διατάξει το Διευθυντή να διαγράψει 
τέτοιου είδους σχολή μέσης εκπαίδευσης από το Μητρώο Σχολών Μέσης 
Εκπαίδευσης, να επιβάλει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τον 
έλεγχο, διοίκηση και συμπεριφορά, ανάλογα με τις περιστάσεις της περίπτωσης 
και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, είναι ένοχο 
αδικήματος και θα υπόκειται σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα 
λίρες». 

343. Σε ό,τι άφορα τις παρεμβολές σε ελληνικές εκπομπές, η Ελληνική Κυβέρνηση 
ισχυρίστηκε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν προβεί σε συστηματικές παρεμβολές του 
Ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας (Μνημόνιο, σ. 42). Δύο παραρτήματα, που 
αμφότερα ήταν αποσπάσματα από τους «Times» σχετικά με τις παρεμβολές 
επισυνάφθηκαν στην Προσφυγή της 7ης Μαΐου 1956 (Εγγρ. Α 28.780, Παραρτήματα 
104 και 105), 

344. Η Ελληνική Κυβέρνηση παρέθεσε πολυάριθμα περιστατικά εφαρμογής των πιο 
πάνω μέτρων (Μνημόνιο, σσ. 28 - 43), αλλά πρόσθεσε ότι: 

«οι προκλήσεις αυτές ήταν άσχετες με την κατά γράμμα εφαρμογή των πιο πάνω 
διατάξεων και ότι φαινόταν προτιμότερο να μη συμπεριληφθούν τέτοιου είδους 
έγγραφα στο παρόν Μνημόνιο, αλλά να επιφυλάξει τη χρήση τους σε περαιτέρω 
προσφυγή, την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση προτίθετο να καταθέσει σε σχέση με 
ορισμένα βασανιστήρια που αναφέρθηκαν αρχικά στην προκαταρτική Προσφυγή της 
παρούσας διαδικασίας και με άλλα σχετικά περιστατικά» (ο.π., σσ. 38 - 39). 

345. Στο Απαντητικό Μνημόνιο της, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 1956, η Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε ως ακολούθως: 
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(α) Είσοδος και Έρευνα Υποστατικών χωρίς Ένταλμα 

Ενώ ήταν παραδεκτό ότι υπήρχε η εξουσία αυτή, απορρίφθηκε ότι πραγματοποιήθηκε 
είσοδος και έρευνα από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή ότι υπήρξαν περιπτώσεις 
βίας (σσ. 113-115). 

(β) Έλεγχος επί των Κηδειών 

Υποβλήθηκε ότι η εξουσία αυτή ήταν απαραίτητη, εφόσον παρατηρήθηκε πως η ταφή 
προσώπων που είχαν εμπλακεί σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, προκαλούσε 
οχλαγωγίες. Μνεία έγινε στο περιστατικό που αναφέρεται στο Ελληνικό Μνημόνιο της 
24ης Ιουλίου 1956 (σ. 39), όταν σημειώθηκε ταραχή στην κηδεία κάποιου Μούσκου 
(παράγραφος 116). 

(γ) Λογοκρισία της Αλληλογραφίας, του Τύπου και των Ομιλιών 

Η ύπαρξη των εν λόγω εξουσιών επιβεβαιώθηκε, αλλά υποστηρίχθηκε ότι είχαν 
εξασκηθεί σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Το Απαντητικό Μνημόνιο ανάφερε ότι οι 
τηλεφωνικές επικοινωνίες είχαν περιοριστεί σε περιορισμένο βαθμό κατά τις τέσσερις 
μέρες αμέσως μετά την απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ότι οι προσωρινοί αυτοί 
περιορισμοί επεκτείνονταν σε υπεραστικές κλήσεις εντός Κύπρου και ότι τηλεγραφήματα 
από την Κύπρο προς την Ελλάδα υπόκειντο σε λογοκρισία (παράγραφοι 119 και 120), 

(δ) Πρόκληση Δυσαρέσκειας 

Έγινε παραδεκτό ότι υπήρχε αυτή η εξουσία (παράγραφος 122), 

(ε) Παράνομες Απεργίες 

Έγινε παραδεκτό ότι οι εξουσίες που απονέμονται από τον Κανονισμό 61 υπήρχαν, αλλά 
ότι έγιναν ελάχιστες διώξεις με βάση το σημείο αυτό (παράγραφος 122), 

(στ) Απαγόρευση Δημοσίων Πορειών, Συγκεντρώσεων και Συναθροίσεων 

Έγινε παραδεκτό ότι υπήρχαν οι εξουσίες που απονέμονται από τον Κανονισμό 37 και το 
Κεφ. 44 του περί Συναθροίσεων, Συγκεντρώσεων και Πορειών Νόμου. Το Απαντητικό 
Μνημόνιο επέμενε για την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου και ανάφερε ως παράδειγμα 
το περιστατικό που είχε συμβεί τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 1955 στη Λευκωσία, όταν 
ένα πλήθος νεαρών άρχισε να διαδηλώνει και σε ελάχιστα λεπτά η διαμαρτυρία 
εξελίχθηκε σε μεγάλη διαδήλωση, κατά την οποία πυρπολήθηκε το Βρετανικό Ινστιτούτο. 

Αναφορά έγινε στη κατάσταση έντασης μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής 
κοινότητας. Υποδείχθηκε ότι δόθηκε προσοχή, όπως μη υπάρξει παρέμβαση με την 
ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας. Σε ό,τι αφορά την χρήση πυροβόλων όπλων, 
σχετικά με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση είχε παραπονεθεί στο Μνημόνιο της, 
ημερομηνίας 24 Ιουλίου 1956 (σ. 41), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε 
ότι πυροβόλα όπλα χρησιμοποιήθηκαν ως τελευταία επιλογή για την καταστολή 
οχλαγωγιών και τότε, μόνο μετά από εύλογη προειδοποίηση (παρ. 123 - 126). 

(ζ) Κλείσιμο Σχολείων 

Έγινε παραδεκτό ότι αριθμός σχολών μέσης εκπαίδευσης είχαν διαγραφεί από το 
Μητρώο από τον Κυβερνήτη, κατά την άσκηση εξουσιών σύμφωνα με το Άρθρο 15 του 
«περί Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου» (Κεφάλαιο 205), όπως τροποποιήθηκε από τον «περί 
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Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 1954», που θεσπίστηκε το Μάρτιο 
εκείνου του χρόνου. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ότι τα Διοικητικά 
Συμβούλια μεγάλου αριθμού σχολών μέσης εκπαίδευσης χρειάστηκε να κλείσουν τις 
σχολές τους από δική τους πρωτοβουλία, όχι μόνο εξαιτίας της πλήρους κατάρρευσης 
της πειθαρχίας, αλλά επίσης λόγω της οργάνωσης των μαθητών σε σκοπούς που 
συνδέονταν με το τρομοκρατικό κίνημα της Ε Ο Κ Α και της συμμετοχή τους σε παράνομες 
ενέργειες. Δόθηκε το παράδειγμα ενός περιστατικού στις 14 Δεκεμβρίου 1955, όταν 
χειροβομβίδα που ρίφθηκε από το Γυμνάσιο Λεμεσού κατά περιπόλου ασφαλείας, 
τραυμάτισε δύο πεζοναύτες, ο ένας εκ των οποίων στη συνέχεια πέθανε. 
Συμπληρωματικά αναφέρθηκε ότι τώρα τα σχολεία άνοιγαν ξανά (σσ. 117-118). 

(θ) Παρεμβολές σε Μεταδόσεις 

Τα γεγονότα που ισχυρίζεται η Ελληνική Κυβέρνηση έγιναν παραδεκτά. Υποστηρίχθηκε 
ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας είχε διεξάγει συστηματικά εκστρατεία 
προπαγάνδας και εξύβρισης, σχεδιασμένη να ενθαρρύνει τρομοκρατικές δραστηριότητες 
για υποστήριξη της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, είχε παροτρύνει τον πληθυσμό 
να προβεί σε ενέργειες διασάλευσης της τάξης και βίας και είχε επίσης μεταδώσει το 
περιεχόμενο διακηρύξεων της Ε Ο Κ Α και άλλων παράνομων εγγράφων. Η Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ότι από τον Αύγουστο του 1954 είχε διαμαρτυρηθεί 
σε περισσότερες από είκοσι περιπτώσεις προς την ελληνική κυβέρνηση, σε σχέση με 
προγράμματα του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Αθήνας, τα οποία φέρεται ότι βρίσκονταν 
κάτω από τον έλεγχο εκείνης της Κυβέρνησης. Η αποτυχία αυτών των διαμαρτυριών δεν 
άφηναν άλλα περιθώρια στην κυπριακή κυβέρνηση, παρά να καταφύγει με λύπη στην 
πρακτική των παρεμβολών σε μεταδόσεις (παραγρ. 127 - 131). Δείγματα 
αποσπασμάτων από τα εν λόγω προγράμματα, επισυνάφθηκαν στο Απαντητικό 
Μνημόνιο (Παράρτημα XIX). 

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

346. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά την ακροαματική 
διαδικασία της 16ης Νοέμβριου 1956 (απόγευμα), δήλωσε ότι τα γεγονότα για τα οποία 
έγιναν παράπονα, αφορούσαν σε μια σειρά από έκτακτα νομοθετικά μέτρα και 
επιπρόσθετα, στην κατάχρηση από τον Κυβερνήτη των εξουσιών του, σε σχέση με το 
κλείσιμο σχολείων δυνάμει της συνήθους νομοθεσίας. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν 
παραπονέθηκε για τη νομοθεσία αυτή (Έγγρ. Α 30.768, σ. 136). 

347. Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοέμβριου 1956 (πρωί), δεν αμφισβήτησε τα 
γεγονότα ως προς το βαθμό που αφορούσαν στη νομοθεσία, αλλά δήλωσε ότι αυτά 
ήταν ζητήματα πραγματικών γεγονότων που είχαν σημασία, ως προς το ότι ανήγαγαν: 
«όσα είχαν γίνει από τη Κυπριακή Κυβέρνηση εντός του βαθμού της αναγκαιότητας 
που προβλέφθηκε στις δεύτερες παραγράφους των Άρθρων 8, 9, 10 και 11» (Έγγρ. Α 
30.768, σελ 159). Αναφέρθηκε στα έγγραφα που υποβλήθηκαν προς το σκοπό αυτό, 
από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και σε διάφορα περιστατικά τα οποία 
διεξήχθησαν στην Κύπρο (Έγγρ. Α. 30.768, σσ. 162- 163 και 166 - 167). 

Κλείσιμο Σχολείων 

348. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο σχολείων, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης δεν καταδίκασε τον εν λόγω νόμο, αλλά προέβη σε παράπονο για 
κατάχρηση εξουσίας από τον Κυβερνήτη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Σε σχέση με αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι είχαν διεξαχθεί τα ακόλουθα 
περιστατικά: 

- Στις 15 Νοεμβρίου 1955 το εμπορικό κολέγιο, γνωστό ως Σχολή Σαμουήλ, 
είχε κλείσει για το λόγο ότι το προσωπικό δεν ήταν πλέον σε θέση να διατηρεί 
τη δέουσα πειθαρχία (Μνημόνιο, σ. 39), 

- Το Δεκέμβριο του 1955 αποσύρθηκαν οι χορηγίες για τέσσερα σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης, δηλαδή, το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, το Γυμνάσιο 
Αμμοχώστου, το Γυμνάσιο Λευκονοίκου και το Εμπορικό Λύκειο Πεδουλά 
(ο.π., σ. 40). 

- Τα Γυμνάσια Λεμεσού, Λευκωσίας και Αμμόχωστου έκλεισαν, όπως και 
αριθμός δημοτικών σχολείων, τα οποία μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 
1956 αριθμούσαν 150 σχολές, με σύνηθες δυναμικό που υπερέβαινε τις 20,000 
αγόρια και κορίτσια (ο.π., σ.40). 

- Άλλα σχολεία είχαν επηρεαστεί, όπως για παράδειγμα τον Μάιο του 1955, η 
Παγκύπρια Λαϊκή Ακαδημία Θηλέων, γνωστή ως «Ελληνική Σχολή» 
(ο.π., σ. 40). 

349. Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
κατά την προφορική του αγόρευση της 17ης Νοέμβριου 1956 (πρωί), αναφέρθηκε σε 
περιπτώσεις που μαθητές είχαν επιτεθεί σε Δυνάμεις Ασφαλείας και έριξαν βόμβες από 
σχολικό κτίριο, κ.λ.π. (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 162 - 163 και 166 - 167). Υπέβαλε ότι τα 
γεγονότα αυτά δικαιολογούσαν τα μέτρα που θεσπίστηκαν. 

Παρεμβολές σε μεταδόσεις 

350. Εφόσον το ζήτημα των παρεμβολών δεν εγέρθηκε ξανά από το Νομικό Σύμβουλο 
της Ελληνικής Κυβέρνησης και δεν επανεμφανίσθηκε στα Συμπληρωματικά 
Συμπεράσματα της Ελληνικής Κυβέρνησης της 16ης Νοεμβρίου 1956, ο Αντιπρόσωπος 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης 
Νοέμβριου 1956 (πρωί) δήλωσε ότι, υπέθετε π ω ς η Ελληνική Κυβέρνηση δεν 
επιθυμούσε την προώθηση του (Έγγρ. Α 30.768, σ. 143). 

351. Η Υποεπιτροπή κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956, έθεσε 
το ακόλουθο ερώτημα στον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης: 

«Παρεμβολές: Έχει εγκαταλείψει η Ελληνική Κυβέρνηση το Κεφάλαιο του Μνημονίου 
της, που αναφέρεται στις παρεμβολές στο Ραδιοφωνικό Σταθμό των Αθηνών;» (Εγγρ. 
Α. 30.768, σ. 180). 

352. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά την ακροαματική 
διαδικασία της 18ης Νοεμβρίου 1956, απάντησε σε σχέση με τις παρεμβολές στις 
εκπομπές, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση εμμένει στις καταγγελίες στις οποίες είχε προβεί 
με το Μνημόνιο της (Έγγρ. Α. 30.768, σ. 186). 

353. Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοέμβριου 1956, (πρωί), αναφέρθηκε στα 
ημερολόγια του Γρίβα που απεδείκνυαν ότι η τρομοκρατία στηριζόταν ενεργά από 
εξωτερικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις (Έγγρ. Α. 30.768, σσ. 161 και 162). 
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354. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά την ακροαματική 
διαδικασία της 18ης Νοεμβρίου 1956, δήλωσε ότι ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης δεν ήταν προετοιμασμένος να πει, κατά πόσο τα αποσπάσματα από τις 
μεταδόσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Αθηνάς, που δίνονται στο Παράρτημα XIX 
του Απαντητικού Μνημονίου της Βρετανικής Κυβέρνησης, ήταν ορθά ή όχι. 
Υποστήριξε όμως ότι: 

«παρόλο που έγινε παραδεκτό ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των Αθηνών συχνά 
σχολίαζε τα γεγονότα στην Κύπρο, με ευνοϊκό τρόπο για τον Ελληνικό πληθυσμό της 
Κύπρου, η Ελληνική Κυβέρνηση πάντοτε διακήρυττε ότι η υπηρεσία εκπομπών 
βρισκόταν στα χέρια ανεξάρτητου Οργανισμού και ότι η Κυβέρνηση δεν ήταν 
περισσότερο υπεύθυνη για τις εκπομπές της, από ό,τι ήταν η Βρετανική Κυβέρνηση για 
τις κυπριακές εκπομπές» (Έγγρ. Α. 30.768, σ. 183). 

II. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Τα σχετικά Άρθρα της Σύμβασης. 

355. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 15 - 18 
Νοεμβρίου 1956, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
αναφέρθηκε στο Ελληνικό Μνημόνιο της 24ης Ιουλίου 1956, (σ. 43 κ.ε.) και στις 
προφορικές αγορεύσεις του Νομικού Σύμβουλου της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο οποίος 
κατά τις 16 Νοεμβρίου 1956, (απόγευμα), υπέδειξε τα Άρθρα της Σύμβασης που 
ισχυριζόταν ότι είχαν παραβιαστεί από τα εν λόγω μέτρα. Ο Αντιπρόσωπος της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου επανατοποθέτησε τότε την υπόθεση της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως την αντιλαμβανόταν. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το 
Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

356. Ο ακόλουθος κατάλογος εκθέτει τους Κανονισμούς και άλλη νομοθεσία, όσο και τα 
σχετικά Άρθρα της Σύμβασης: 

(α) Κανονισμός 67 - Άρθρο 8, 

(β) Κανονισμός 37 (Α) - Άρθρα 8 και 10, 

(γ) Κανονισμοί 21 ως 25, 41 και 43 - Άρθρο 10, 

(δ) Κανονισμός 58 - Άρθρο 10, 

(ε) Κανονισμός 61 - Άρθρο 11, 

(στ) Κανονισμοί 37 και ο περί Συναθροίσεων, Συγκεντρώσεων και Πορειών 
Νόμος-Άρθρο 11, 

(ζ) Άρθρο 15 του Περί Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου - Άρθρο 11. 

Πρέπει να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά το κλείσιμο σχολείων, η Ελληνική Κυβέρνηση 
είχε αρχικά ισχυριστεί π ω ς είχε παραβιαστεί το Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου, σχετικά με 
το δικαίωμα εκπαίδευσης. Εφόσον η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν προέβη 
σε δήλωση σχετικά με το Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου, ώστε να καθιστά το Άρθρο 2 
εφαρμόσιμο στη Κύπρο, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι 
είχε το δικαίωμα να στηριχθεί στο Άρθρο 9 της Σύμβασης, το οποίο περιελάμβανε το 
δικαίωμα του καθενός να εκφράζει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του μέσω 
διδασκαλίας (Έγγρ. Α. 30.768, σ. 137). 
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357. Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο Μνημόνιο της ημερ. 24 Ιουλίου 1956, παραδέχθηκε 
ότι τα Άρθρα 8, 9 10 και 11 περιείχαν επιφυλάξεις που επέτρεπαν περιορισμούς στην 
άσκηση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονταν σε αυτά, αλλά ισχυρίσθηκε ότι τα 
μέτρα που λήφθηκαν από τις κυπριακές αρχές προχώρησαν πέρα από τους 
περιορισμούς αυτούς και ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε 
επομένως να είχε ειδοποιήσει με κατάλληλο τρόπο το Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης. Αυτό δεν συνέβη 
και η παρανομία των μέτρων είχε επομένως εδραιωθεί. (Μνημόνιο, σ. 44). 

358. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Απαντητικό Μνημόνιο της, 
ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 1956, απάντησε, πρώτον, ότι αν υπήρχε παρέκκλιση, η 
απουσία ειδοποίησης δεν θα καθιστούσε τα ίδια τα μέτρα παράνομα και δεύτερον, ότι 
στηριζόταν στη διάταξη της εξαίρεσης που περιέχεται στο καθένα από τα τέσσερα 
Άρθρα. Αναφορικά με τα άρθρα αυτά, το Απαντητικό Μνημόνιο δήλωνε ότι τα εν λόγω 
μέτρα ήταν: 

«επαρκώς καλυμμένα από την ανάγκη προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας ή 
δημόσιας ασφάλειας ή για την πρόληψη ταραχών ή εγκλημάτων ή για την προστασία 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων, τα οποία είναι ανάμεσα στους λόγους 
εξαίρεσης που αναφέρονται στα τέσσερα Άρθρα...Τα μέτρα θα ήταν απαραίτητα και 
δικαιολογημένα από τις εξαιρέσεις, ακόμα και αν δεν υπήρχε κίνδυνος με την έννοια 
του Άρθρου 15 της Σύμβασης. Δεν υπήρχε επομένως οποιαδήποτε παρέκκλιση από 
οποιοδήποτε από τα τέσσερα Άρθρα και το γεγονός ότι υπήρχε κίνδυνος δεν μετέτρεπε 
τα μέτρα σε παρεκκλίσεις, ώστε να δημιουργείται υποχρέωση πληροφόρησης του 
Γενικού Γραμματέα. 

359. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά την ακροαματική 
διαδικασία της 16ης Νοεμβρίου 1956 (απόγευμα), αγόρευσε ότι, σε αντίθεση με το 
Άρθρο 15 της Σύμβασης, οι διατάξεις εξαίρεσης των Άρθρων 8 - 1 1 κάλυπταν μόνο 
τέτοιου είδους περιορισμούς ως προς την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, που να 
είναι γενικά αποδεκτοί κατά τη συνήθη πορεία των γεγονότων σε μια δημοκρατική 
κοινωνία (Έγγρ., Α 30.768, σσ. 138 και 139). 

360. Ο Νομικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ίδια 
ακροαματική διαδικασία αμφισβήτησε την ερμηνεία αυτή και υποστήριξε ότι θα ήταν 
ιδιαίτερα παράλογο να αναμένεται από ένα Κράτος να αναμένει να απειληθεί η ζωή του 
έθνους, ώστε να λάβει μέτρα για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας σε ανώμαλους 
καιρούς. Αναφέρθηκε στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Σύμβασης, από τις 
οποίες συμπέρανε ότι οι διατάξεις εξαίρεσης των Άρθρων 8 - 1 1 , δεν προορίζονταν 
μόνο για να έχουν εφαρμογή σε ομαλούς καιρούς, καθώς γινόταν αναφορά σε 
«επαναστατικές δολοπλοκίες, υποκίνηση στάσης και βία» (Έγγρ. Α 30.768, σσ. 150 -
153). 

361. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά την ίδια ακροαματική 
διαδικασία, επανέλαβε το επιχείρημα του ότι οι περιορισμοί στα Άρθρα 8 - 1 1 
αποτελούσαν «περιορισμούς συνήθους χαρακτήρα» και αμφισβήτησε τη σχετικότητα 
των αποσπασμάτων των προπαρασκευαστικών συζητήσεων, που ανέφερε ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

362. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική 
Κυβέρνηση υπέβαλε τα συμπληρωματικά της Συμπεράσματα. Αναφορικά με τα μέτρα 
στα οποία αναφέρεται το Κεφάλαιο αυτό, ζήτησε από την Επιτροπή: 

...«6. να κηρύξει ότι οι Κανονισμοί (....) Αρ. 67 αναφορικά με τις εξουσίες εισόδου και 
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έρευνας υποστατικών, Αρ. 37Α περί ελέγχου κηδειών, Αρ. 21 - 25 και 41 - 43 που 
καθιερώνουν λογοκρισία, Αρ. 58 εισαγωγή του αδικήματος της πρόκλησης 
δυσαρέσκειας, Αρ. 61, απαγόρευση πολιτικών απεργιών, Αρ. 37 εξουσιοδότηση της 
απαγόρευσης συγκεντρώσεων, μαζί με τη χρήση αυτών των διατάξεων που έγινε από 
τις διοικητικές αρχές της Κύπρου και το κλείσιμο σχολών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την συνήθη νομοθεσία, αντιβαίνουν τα 
Άρθρα (....) 8-11 της Σύμβασης». 

Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή ζήτησε από την 
Επιτροπή, κατά την ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου 1956: 

....«2. να αρνηθεί να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που ζητούνται στις 
παραγράφους 3, 4, 5, και 6 των συμπερασμάτων αυτών» (σσ. 139 και 142 - 143 του 
Έγγρ. Α 30.768, και σελ. 2 του Παραρτήματος στο ίδιο Έγγραφο). 

III. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

363. Η Επιτροπή μελέτησε τα νομοθετικά μέτρα που αναφέρονται στο παράπονο της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και έλαβε υπόψη την γνώμη που είχε προηγουμένως 
υιοθετήσει με 10 ψήφους έναντι 1, ότι στην Κύπρο υπήρχε δημόσιος κίνδυνος που 
απειλούσε τη ζωή του έθνους. 

Υιοθέτησε την γνώμη με 10 ψήφους έναντι 1 ψήφου, ότι τα μέτρα που λήφθηκαν από 
την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν δικαιολογημένα για λόγους εθνικής 
ασφαλείας ή δημόσιας ασφάλειας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, εκάστου 
από τα Άρθρα 8, 9, 10, και 11. 

364. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν στη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγουμένη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής ως προς το 
σημείο αυτό. 

365. ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

Οα αναφερθώ στην γνώμη, την οποία ήδη έχω παραθέσει επί μακρόν, ότι δημόσιος 
κίνδυνος «που απειλεί τη ζωή του έθνους» με την έννοια του Άρθρου 15 της 
Σύμβασης, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει στην Κύπρο. Αλλά η γνώμη αυτή δεν 
επηρεάζει την ύπαρξη των συνθηκών που προβλέπονται στις δεύτερες παραγράφους 
των Άρθρων 8, 9, 10, και 11, που καλύπτουν καταστάσεις που διαφέρουν σαφώς από 
ένα δημόσιο κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους με την έννοια του Άρθρου 15 και 
τα οποία εκ της φύσης τους εξουσιοδοτούν μόνο περιορισμούς στα δικαιώματα που 
προστατεύονται από τα Άρθρα αυτά και όχι παρεκκλίσεις, όπως αυτές που 
καθορίζονται στο Άρθρο 15. Επομένως, αν η Βρετανική Κυβέρνηση είχε εισαγάγει μόνο 
«περιορισμούς» ή «προϋποθέσεις», που να επηρεάζουν την πλήρη απόλαυση των 
δικαιωμάτων που προστατεύονται από τα Άρθρα 8, 9, 10, και 11, τα μέτρα που 
λήφθηκαν, θα ήταν δικαιολογημένα λόγω των αναγκών για «ασφάλεια» και «δημόσια 
τάξη». Δεν φαίνεται όμως ότι τα εν λόγω μέτρα μπορούν να δικαιολογηθούν όλα, από 
τις δεύτερες παραγράφους των Άρθρων 8 έως 11, επειδή δεν είναι απλοί περιορισμοί ή 
προϋποθέσεις που να επηρεάζουν την απόλαυση των δικαιωμάτων που 
προστατεύονται από τα Άρθρα 8 ως 11, όπως συνηθίζεται να συναντούμε «σε μια 
δημοκρατική κοινωνία». Το κριτήριο που υιοθετήθηκε από τις δεύτερες παραγράφους 
των Άρθρων αυτών, θέτει όρια στους περιορισμούς που επιτρέπονται. Τα εν λόγω 
μέτρα δεν συνάδουν ούτε με αυτό το κριτήριο, ούτε με αυτά τα όρια. 

303 



Επομένως, αν δεχθούμε την ερμηνεία που δόθηκε στο Άρθρο 9 της Σύμβασης από την 
Ελληνική Κυβέρνηση, αναπόφευκτα θα θεωρήσουμε το κλείσιμο σχολείων, ενόψει της 
έκτασης, συχνότητας και διάρκειας, ως μέτρο που υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 
2 (π.χ. το κλείσιμο για δύο περίπου χρόνια της Εμπορικής Σχολής Πάφου, για το οποίο 
πρβλ. τη δήλωση του κ. Αιμιλιανίδη προς την Ερευνητική Ομάδα στην Κύπρο). Και 
πάνω από όλα θεωρώ ότι το δικαίωμα έρευνας χωρίς ένταλμα που απονέμεται σε όλα 
τα μέλη του Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ισοδυναμεί με την καταπίεση και όχι 
απλώς τον «περιορισμό» του δικαιώματος του καθενός για «σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής και της κατοικίας του», σύμφωνα με το Άρθρο 8. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII - Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Η 
Ω Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

I. Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Π Ο Υ Ε Ξ Α Κ Ρ Ι Β Ω Θ Η Κ Α Ν Α Π Ο Τ Η Ν ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

366. Κάτω από τον τίτλο «κατάληψη ή καταστροφή κτιρίων ή φυτειών», το Μνημόνιο 
της Ελληνικής Κυβέρνησης της 24ης Ιουλίου 1956, παραπονέθηκε ότι η καταστροφή 
κτιρίων ή φυτειών φαίνεται να είχε διαταχθεί ως συλλογική ποινή, παρόλο που το 
Διάταγμα Αρ. 732 δεν προβλέπει για τέτοιου είδους μέτρα (Ελληνικό Μνημόνιο, Έγγρ. 
Α 28.657, σ. 21). 

Μνημονεύονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Στην Καλοψίδα, τον Απρίλιο του 1956, κατασχέθηκαν τρεις ιδιοκτησίες και 
κατεδαφίστηκαν. Το Παράρτημα 21 του μνημονίου περιέχει άρθρο της «Cyprus 
Mail» της 14ης Απριλίου 1956, στο οποίο αναφέρεται: «...επιπρόσθετα προς το 
πρόστιμο, διατάχθηκε να κατασχεθούν και κατεδαφισθούν τρεις ιδιοκτησίες που 
γειτνίαζαν με το δρόμο, ώστε να εμποδιστεί η χρησιμοποίηση τους ξανά για 
παρόμοια ενέργεια...». 

(β) Στον Πεδουλά κόπηκαν 142 κερασιές την εποχή της ανθοφορίας. 
Αντίγραφο επιστολής, ημερομηνίας 1ης Μαΐου 1956, από τον Ανδρέα Λόίζου 
προς τον Έλληνα Γενικό Πρόξενο στην Κύπρο, φαίνεται στο Παράρτημα 40 του 
Ελληνικού Μνημονίου. Η επιστολή αναφέρει ότι οι Βρετανικές Αρχές «έκοψαν 
142 κερασιές την εποχή της ανθοφορίας, που ανήκαν σε φτωχούς αγρότες και 
στοίχιζαν περισσότερο από £10.000. Η εξήγηση που δόθηκε για την κοπή των 
δένδρων ήταν ότι είχαν ριφθεί βόμβες κατά αγγλικών στρατιωτικών οχημάτων 
στις 19 του περασμένου Απριλίου από άγνωστα πρόσωπα, σε περιοχή που 
βρισκόταν σε κάποια απόσταση από το χωριό». 

(γ) Στην περιοχή Αμμοχώστου, κόπηκαν 10,000 πορτοκαλιές και αριθμός 
πορτοκαλεώνων ισοπεδώθηκαν με εκσκαφείς. Τα Παραρτήματα 41 ως 45 του 
Μνημονίου αναφέρονται στην περίπτωση αυτή. Η «Cyprus Mail» της 27ης Μαΐου 
1956, αναφέρει ότι επιτροπή από πέντε εκπροσώπους των 
Πορτοκαλοκαλλιεργητών της Αμμοχώστου διαμαρτυρήθηκαν στο Βοηθό 
Επαρχιακό Διοικητή για την κοπή των πορτοκαλόδενδρων και την κατεδάφιση 
των περιτειχισμάτων γύρω από τους πορτοκαλεώνες και ο Βοηθός Επαρχιακός 
Διοικητής είπε ότι θα προσπαθούσε, όσο μπορούσε, να ελαχιστοποιήσει τη 
ζημία που προκλήθηκε στους πορτοκαλεώνες. Είπε στην Επιτροπή ότι αυτό 
έγινε για την προστασία της ζωής των μελών των Δυνάμεων Ασφαλείας. Τους 
ζήτησε να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους για οποιαδήποτε ζημιά που 
προκλήθηκε, ώστε να εξετασθούν από τον Επαρχιακό Διοικητή. Η εφημερίδα 
«The Times» της 2ας Ιουνίου 1956 ανακοίνωσε ότι «στρατιωτικοί εκσκαφείς 
ισοπέδωσαν τμήματα πορτοκαλεώνα που συνόρευε με κύριο στρατιωτικό 
δρόμο κοντά στη σκηνή της επίθεσης με βόμβα που έγινε την Τετάρτη και 
υπάρχουν σχέδια για ισοπέδωση όλων των πορτοκαλεώνων που γειτνιάζουν με 
το δρόμο». Παρουσιάστηκαν φωτογραφίες των πορτοκαλεώνων (Παραρτήματα 
43 έως 45). 

(δ) Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στο κοιμητήριο της Λευκωσίας, 
φέρεται ότι έσπασαν 79 σταυροί και έπαθε ζημιές ο τάφος του πατριώτη 
Μούσκου60. Το Παράρτημα 46 περιέχει διαμαρτυρία από τον Μητροπολίτη 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλεί τον Μούσκο «τρομοκράτη». 
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Κιτίου Άνθιμο που εμφανίστηκε στην εφημερίδα «Έθνος» της 29ης Ιουνίου 1956. 
Το Παράρτημα 47 επαναλαμβάνει το επίσημο ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε 
στις 28 Ιουνίου 1956, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους έγινε η 
επιδρομή στο Ελληνικό κοιμητήριο. Το ανακοινωθέν αναφέρει ότι ο σταυρός 
στον τάφο του Μούσκου καταστράφηκε τυχαία και ότι προκλήθηκε επίσης ζημία 
από αμέλεια σε τρεις άλλες ταφόπλακες. Ένας Βρετανός ιερέας και ένας 
Ορθόδοξος ιερέας ήταν παρόντες κατά την έρευνα, που είχε ως αποτέλεσμα 
την ανακάλυψη 51 φυσιγγίων. Η Κυβέρνηση της Κύπρου, δήλωνε το 
ανακοινωθέν, θα επισκεύαζε τη ζημιά στις ταφόπλακες. Παρουσιάσθηκαν 
φωτογραφίες του χώρου (Παραρτήματα 48 έως 50). 

367. Στο Απαντητικό Μνημόνιο της 17ης Οκτωβρίου 1956 (Έγγρ. Α 30.235), η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυρίστηκε ότι εξουσία για την κατάληψη, 
επίταξη και καταστροφή περιουσίας περιέχεται στους Κανονισμούς 44 και 45 των 
«Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955 (Αρ. 731)». 
Τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να λαμβάνονται «προς το συμφέρον της δημόσιας 
ασφάλειας και τάξης» και «για τη διατήρηση των εφοδίων και υπηρεσιών που είναι 
ουσιώδη για τη ζωή της κοινότητας». 

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 46 προέβλεπε για την καταβολή αποζημίωσης. Πράγματι, 
προσφερόταν αποζημίωση για τη συνολική αξία της περιουσίας προς τους παθόντες 
και στις πλείστες περιπτώσεις γινόταν αποδεκτή. 

Παρόλο που σύμφωνα με τη Βρετανική Κυβέρνηση, θα ήταν περιττό να εξεταστούν τα 
γεγονότα, αναφέρθηκε στο Απαντητικό Μνημόνιο ότι σε τρεις περιπτώσεις στην 
Καλοψίδα, στον Πεδουλά και στην Αμμόχωστο που αναφέρονται στο Ελληνικό 
Μνημόνιο, «λήφθηκε δράση ώστε να εξουδετερωθούν χώροι που είχαν επανειλημμένα 
χρησιμοποιηθεί ως θέσεις ενέδρας, από τις οποίες είχαν εκδηλωθεί επιθέσεις κατά των 
Δυνάμεων Ασφαλείας». 

Τέλος, αναφορικά με την έρευνα που διενεργήθηκε στο κοιμητήριο Λευκωσίας, η 
Βρετανική Κυβέρνηση δήλωσε ότι οι Κυπριακές αρχές είχαν από καιρό υποψιαστεί ότι 
κρύβονταν εκεί όπλα και πυρομαχικά. Η έρευνα που διεξήχθη στην παρουσία του 
αρμόδιου Ορθόδοξου ιερέα, οδήγησε στην ανακάλυψη πυρομαχικών σε τάφους, 
συμπεριλαμβανομένου αυτού του Μούσκου. 

Η Βρετανική Κυβέρνηση υποστήριξε επιπλέον ότι έσπασαν μόνο τρεις σταυροί και όχι 
79, όπως ισχυρίζεται η Ελληνική Κυβέρνηση και ότι οι Κυπριακές αρχές είχαν αναλάβει 
την ευθύνη για την επισκευή τους. 

368. Κατά τη συνεδρία της Υποεπιτροπής στις 15 Νοέμβριου 1956, ένας από τους 
Νομικούς Σύμβουλους της Ελληνικής Κυβέρνησης υποστήριξε ότι, εκτός από 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 732, «συλλογικές ποινές - μέτρα 
τιμωρίας μιας ολόκληρης κοινότητας - είχαν εφαρμοστεί: αναφερόμαστε στην 
απαγόρευση της κυκλοφορίας και στην καταστροφή κτιρίων και φυτειών» (Έγγρ. Α 
30.768, σελ 71). Αναφορικά με το δεύτερο μέτρο, ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν είχε οτιδήποτε να προσθέσει σε αυτά που λέχθηκαν στο 
Ελληνικό Μνημόνιο. Ζήτησε από την Υποεπιτροπή να εξετάσει τις φωτογραφίες που 
παρουσιάστηκαν, οι οποίες έδειχναν ότι «αυτά είναι οπωροφόρα δένδρα με αρκετά 
λεπτούς κορμούς, των οποίων η φυλλωσιά δεν φτάνει μέχρι το έδαφος και δεν θα 
μπορούσαν ούτε για μια στιγμή να προσφέρουν κάλυψη σε ένα επιδρομέα». Σύμφωνα 
με το Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης, «η καταστροφή των δενδροκήπων 
προοριζόταν ως συλλογική δίωξη» (Έγγρ. Α 30.768, σ. 77). 
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369. Ένας από τους Νομικούς Σύμβουλους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
κατά την ακροαματική διαδικασία της 16ης Νοεμβρίου 1956, δήλωσε τα ακόλουθα: 
(Έγγρ. Α 30.768, σ. 94) 

«Ο ευπαίδευτος αντίδικος μου σας ζήτησε να εξετάσετε κάποιες φωτογραφίες που 
έχουν στην κατοχή τους, οι οποίες είναι φωτογραφίες κατεστραμμένων φυτειών κοντά 
στην Αμμόχωστο στα Ελληνικά Παραρτήματα 43, 44 και 45 και, έλεγε στην ουσία ότι 
αυτή δεν θα μπορούσε να συνιστά καλόπιστη καταστροφή φυτειών για σκοπούς 
διατήρησης της τάξης. «Κοιτάξετε αυτά τα δενδράκια. Δεν θα μπορούσαν να 
αποκρύψουν ένα τρομοκράτη». Αυτή τη μορφή έχει το επιχείρημα ως προς τα 
πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, τολμώ να π ω ότι ή Υποεπιτροπή έχει προσωπική 
εμπειρία πόσο καλά μπορούν να κρυφθούν άνδρες σε συνθήκες πολέμου και πολύ 
πιθανόν, αν έχουν γνώση της Κύπρου, θα ανέμεναν ένας πορτοκαλεώνας να έχει 
ανεμοφράκτη που να τον περιβάλλει, ώστε το γεγονός ότι τα φύλλα δεν φτάνουν 
χαμηλά μέχρι το έδαφος να είναι άνευ ουσίας. Αλλά η σύντομη απάντηση ως προς το 
σημείο αυτό είναι, Κύριε, ότι εκείνοι οι συγκεκριμένοι πορτοκαλεώνες 
χρησιμοποιήθηκαν ως ενέδρες για επανειλημμένες επιθέσεις και μέχρι την καταστροφή 
τους, είχαν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις που σχετίζονταν με το θάνατο εννέα και τον 
τραυματισμό πενήντα-τριών προσώπων και απλά χρησιμοποιώ παραδείγματα Κύριε, 
ώστε να δείξω π ω ς θα πρέπει να προσεγγιστεί μια σοβαρή έρευνα ως προς τα 
πραγματικά γεγονότα, προτού καταλήξετε σε συμπέρασμα». 

II. ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

370. Η Προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν περιέχει οποιαδήποτε παράπονα σε 
σχέση με την «κατάληψη και καταστροφή κτιρίων ή φυτειών». Το παράπονο αυτό ηγέρθη 
για πρώτη φορά στο Ελληνικό Μνημόνιο, αφού η Επιτροπή είχε αποφανθεί ότι η 
Προσφυγή ήταν παραδεκτή. Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
ήγειρε οποιαδήποτε ένσταση ως προς το παραδεκτό της καταγγελίας. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η συζήτηση αυτού του θέματος βρίσκεται εκτός του 
πλαισίου του Κανονισμού Αρ. 732 του 1955 περί συλλογικής ποινής, ο οποίος 
ανακλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1956, (πρβλ. κεφάλαιο IV πιο πάνω). 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το ζήτημα διαφέρει σημαντικά από εκείνο που 
εγέρθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, αναφορικά με την τροπολογία της 4ης 
Φεβρουαρίου 1957, με την οποία θα ασχοληθεί το κεφάλαιο σχετικά με τη νομοθεσία που 
εισήχθη μετά την καταχώρηση της Ελληνικής Προσφυγής (πρβλ. κεφάλαιο IX πιο κάτω). 

371. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα που 
επικρίνει, ήταν στη πραγματικότητα συλλογικές ποινές, παρόλο που δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με αυτές, δυνάμει του Κανονισμού Αρ. 732. 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Μνημόνιο, «υπήρχε αυξητική τάση από την πλευρά των 
Βρετανικών αρχών, να καταστρέφουν, με το πρόσχημα της ασφαλείας, κτίρια και φυτείες 
στην περιοχή που γειτνίαζε με τους χώρους στους οποίους είχαν διενεργηθεί 
επιθέσεις...» (σσ. 19 - 20). Υπάρχει ισχυρισμός ότι η γενική αυτή πρακτική συνιστούσε 
κατάχρηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση επομένως, αντιμετώπισε το θέμα μαζί με εκείνο που 
σχετίζεται με άλλη κατάχρηση, αυτή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας (πρβλ. Κεφάλαιο 
V πιο πάνω). 

372. Η Βρετανική Κυβέρνηση από τη μεριά της, δήλωσε στο Απαντητικό Μνημόνιο της 
(παρ. 76 και 79), ότι αυτό ήταν ζήτημα που σχετιζόταν με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, 
που βρισκόταν εξ ολοκλήρου εκτός του πεδίου της Σύμβασης. Παρόλο που η Ελληνική 
Κυβέρνηση είχε αποπειραθεί να το εντάξει μέσα στη Σύμβαση, ισχυριζόμενη ότι τα μέτρα 
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συνιστούσαν συλλογική ποινή, η Βρετανική Κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι κανένα από τα 
μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει των πιο πάνω αναφερόμενων Κανονισμών, δεν 
αποτελούσε με οποιοδήποτε τρόπο συλλογική ποινή και ότι τα παραδείγματα που 
δόθηκαν ήταν άσχετα με οποιαδήποτε παραβίαση της Σύμβασης. 

373. Στα συμπεράσματα της 16ης Νοεμβρίου 1956, η Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε από 
την Επιτροπή: 

...«5. να κηρύξει ως αντίθετη προς τις εν λόγω διατάξεις, την επιβολή απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας και την καταστροφή κτιρίων ή φυτειών, οι οποίες παρόλο που έγιναν 
σύμφωνα με εξουσίες που παραχωρήθηκαν δυνάμει άλλων κανονισμών, είναι στην 
ουσία μορφές συλλογικής ποινής, μέσα άσκησης πίεσης κ.λ.π....» (Έγγρ. Α 30.768, σ. 
139 και σ. 2 του Παραρτήματος). 

Από την άλλη, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την ακροαματική διαδικασία 
της 17ης Νοεμβρίου, 1956, ζήτησε από την Επιτροπή: 

...«2. να αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις που ζητούνται στις 
παραγράφους 3, 4, 5 και 6 των συμπερασμάτων αυτών» (Έγγρ. Α 30.768, σ. 143). 

III. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 15Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1958 

374. Οι Κανονισμοί 44/46 των «Κανονισμών Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και 
Τάξη) του 1955, Αρ. 731», βρίσκονται ακόμη σε ισχύ. 

IV. Γ Ν Ω Μ Η ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

375. Η Επιτροπή, με δέκα ψήφους έναντι μίας, υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη: 

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τα περιστατικά που αναφέρονται από την Ελληνική 
Κυβέρνηση συνιστούν συλλογική ποινή. Αποδέχεται την τοποθέτηση της Βρετανικής 
Κυβέρνησης ότι οι φυτείες κατεστράφησαν για σκοπούς ασφαλείας. Ενώ συμφωνούμε ότι 
η καταστροφή αυτή επέφερε σημαντικές απώλειες στον πληθυσμό, η Επιτροπή 
σημειώνει ότι τα παραπονούμενα μέρη έλαβαν ή μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για, 
αποζημίωση. 

Αναφορικά με την καταστροφή στο κοιμητήριο της Λευκωσίας, η άποψη της Επιτροπής 
είναι ότι η ανακάλυψη πολεμοφοδίων στους τάφους, συνιστούσε από μόνη της επαρκή 
δικαιολογία για το άνοιγμα τους. Υπάρχει κάποια διαφορά ω ς προς τον αριθμό των 
τάφων που πράγματι ανοίχθηκαν, αλλά και πάλι οι αρχές έχουν επισκευάσει τους 
σπασμένους σταυρούς και τις ταφόπλακες που έπαθαν ζημιές. 

Καταλήγοντας, η Επιτροπή θεωρεί ότι, ξεχωριστά από το ζήτημα κατά πόσο είχαν 
διαπραχθεί μεμονωμένα περιστατικά κατάχρησης, - που δεν έχει αποδειχθεί και που σε 
κάθε περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της υπόθεσης της Ελληνικής Κυβέρνησης - δεν 
τίθεται ζήτημα ευρείας πρακτικής κατάχρησης, ενόψει επίσης και του περιορισμένου 
αριθμού γεγονότων για τα οποία έγιναν καταγγελίες. 

376. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει τη γνώμη της Επιτροπής ως προς το σημείο 
αυτό. 
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Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ο Υ Σ Α Γ Ν Ω Μ Η Τ Ο Υ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

377. Το εύρημα της πλειοψηφίας ότι το Πρωτόκολλο της Σύμβασης, δεν έχει επεκταθεί 
στο νησί της Κύπρου, ενώ είναι από μόνο του ορθό, δεν είναι αποφασιστικής σημασίας 
στην προκείμενη περίσταση. Το εξυπακουόμενο συμπέρασμα, ότι η Επιτροπή δεν 
μπορεί να κατηγορήσει τη Βρετανική Κυβέρνηση σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση του 
δικαιώματος της ιδιοκτησίας που αναγνωρίζεται στο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αυτού, 
δεν επηρεάζει το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία σε τελευταία ανάλυση δεν 
βασίζεται στο Πρωτόκολλο, αλλά στην ίδια τη Σύμβαση. Σε σχέση με το τελευταίο, 
αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να δώσει τη γνώμη της κατά πόσο η εν λόγω 
καταστροφή, αν και βρίσκεται εκτός του πεδίου του Διατάγματος Αρ. 732 του 1955, περί 
συλλογικής ποινής (ανακλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1956), είναι παραταύτα, συλλογική 
ποινή που απαγορεύεται από τη Σύμβαση, τόσο σύμφωνα με το Άρθρο 3, όσο και 
σύμφωνα με την επιφύλαξη αναφορικά με το σεβασμό «άλλων υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το διεθνές δίκαιο» του Άρθρου 15. 

Έχοντας αναφέρει αυτά, δεν νομίζω ότι θα ήταν σχετικό στην παρούσα περίσταση να 
διαπιστωθεί, ότι επειδή δεν υπάρχει μια γενική πρακτική που να συνιστά κατάχρηση, 
δεν υπάρχουν επομένως ανεξάρτητες περιπτώσεις κατάχρησης. Το υπό εξέταση θέμα 
είναι κατά πόσο στις περιπτώσεις καταστροφής κτιρίων και φυτειών κοντά στους 
χώρους επιθέσεων - οι περιπτώσεις για τις οποίες προέβη σε παράπονο η Ελληνική 
Κυβέρνηση - οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει πέρα από όσα απαιτούνται 
για λόγους ασφαλείας, αποδεικνύοντας έτσι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους 
μέτρα για σκοπούς συλλογικής δίωξης. Σε σχέση με αυτό, ενόψει των συνθηκών που 
ανέφεραν και οι δύο πλευρές, διστάζω να π ω ότι οι λόγοι ασφάλειας δεν είχαν 
οποιαδήποτε σχέση με τη δράση που ανέλαβαν οι Βρετανικές αρχές. Από την άλλη, 
ενόψει των ιδίων συνθηκών, δεν φαίνεται να έχει αποδειχθεί ότι η εν λόγω καταστροφή 
γινόταν αποκλειστικά προς το συμφέρον της ασφάλειας. 
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Κεφάλαιο IX - Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ρ Α Π Ο Υ Α Ν Α Φ Ε Ρ Θ Η Κ Α Ν Α Π Ο Τ Η Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Σ Η ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο Μ Ε Τ Α Τ Η Ν Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

378. Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955, της 
26ης Νοεμβρίου 1955, 

Κανονισμός Αρ. 39 (Α), όπως θεσπίστηκε από την Τροπολογία Αρ. 1 της 4ης 
Φεβρουαρίου 1957 (βλ. Έγγρ. DH/Misc. (58) 4, ο. 39), 

Κανονισμός Αρ. 52, όπως τροποποιήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 16 της 22ας 
Νοεμβρίου 1956, την Τροπολογία Αρ. 2 της 28ης Φεβρουαρίου 1957, την Τροπολογία 
Αρ. 3 της 4ης Απριλίου 1957, την Τροπολογία Αρ. 5 της 11ης Σεπτεμβρίου 1957 και την 
Τροπολογία Αρ. 1 της 4ης Μαΐου 1958, (ο.π., ο. 51), 

Κανονισμός Αρ. 52 (Α), όπως τροποποιήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 3 της 4ης 
Απριλίου 1957, την Τροπολογία Αρ. 5 της 11ης Σεπτεμβρίου 1957 και την Τροπολογία 
Αρ. 1 της 4ης Μαΐου 1958, (ο.π., σ. 54), 

Κανονισμός Αρ. 53, όπως τροποποιήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 16 της 22ας 
Νοεμβρίου 1956 και την Τροπολογία Αρ. 3 της 4ης Απριλίου 1957, (ο.π., σ. 55), 

Κανονισμός Αρ. 53 (Α), όπως τροποποιήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 16 της 22ας 
Νοεμβρίου 1956, την Τροπολογία Αρ. 2 της 28ης Φεβρουαρίου 1957, την Τροπολογία 
Αρ. 3 της 4ης Απριλίου 1957, που ανακλήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 4 της 8ης 
Αυγούστου 1957, (ο.π., ο. 57), 

Κανονισμός Αρ. 53 (Β), όπως τροποποιήθηκε από την Τροπολογία Αρ. 16 της 22ας 
Νοεμβρίου 1956, και την Τροπολογία Αρ. 3 της 4ης Απριλίου 1957, (ο.π., σ. 61), 

Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα) του 1956, της 
21ης Νοεμβρίου του 1956 (ο.π., σ. 103), 

Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Προστασία Δημόσιων Λειτουργών) του 1956, της 
24ης Νοεμβρίου 1956, όπως τροποποιήθηκαν από την Τροπολογία της 1ης Μαρτίου 
1957, (ο.π., σ. 109), 

Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος της Πώλησης και Κυκλοφορίας Εντύπων) 
του 1956, της 23ης Νοεμβρίου 1956, όπως τροποποιήθηκαν από την Τροπολογία της 
21ης Δεκεμβρίου 1956, και ανακλήθηκαν με Διάταγμα της 4ης Απριλίου 1957, (ο.π., σ. 
104). 

Τα κείμενα των εν λόγω νόμων δεν αμφισβητούνται από τα μέρη. 

II. ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

379. Δύο ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με αυτά τα νομοθετικά μέτρα: 

(ί) κατά πόσο οι παραστάσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση αναφορικά με 
τέτοιου είδους μέτρα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη παρούσα Προσφυγή 
και, αν ναι, 
(ϋ) κατά πόσο αυτά τα μέτρα συνιστούν παραβίαση της Σύμβασης. 
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380. Σε ό,τι αφορά το (ί), ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 1957, δήλωσε ότι άνευ βλάβης της 
εφαρμογής των Δικονομικών Κανόνων σε μελλοντικές υποθέσεις και της δέουσας 
παρουσίασης των σχετικών νομικών επιχειρημάτων, η Κυβέρνηση του δεν επιθυμούσε 
να φέρει ένσταση στην εξέταση των νέων κανονισμών από την Υποεπιτροπή. Αυτή η 
δήλωση παραίτησης της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώθηκε στην 
Απόφαση της Υποεπιτροπής, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 1957, που έθετε τα χρονικά 
περιθώρια για την υποβολή γραπτών αγορεύσεων από τα Μέρη σχετικά με το (ϋ) 

Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε επίσης να τηρεί ενήμερο το 
Γενικό Γραμματέα σχετικά με οποιαδήποτε νέα νομοθεσία, που θα ετίθετο σε ισχύ από 
την Κυβέρνηση της Κύπρου ή σχετικά με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην 
υφισταμένη νομοθεσία. 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν όμως έτοιμη να αναλάβει δέσμευση, 
όπως προτάθηκε από την Υποεπιτροπή, ότι δεν θα εισαγάγει στο μέλλον νομοθεσία 
πιο καταπιεστικής φύσης από την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Αντιπρόσωπος του 
Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησε ότι μια τέτοιου είδους δέσμευση δεν ήταν πρακτικά 
εφικτή, εφόσον το ζήτημα της καταπιεστικής φύσης είναι πάντοτε υποκειμενικό και, 
δεύτερον, η Κυβέρνηση του δεν θα ήταν έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση 
που θα την ακινητοποιούσε ως προς τα μέτρα που ήταν απαραίτητα για την 
αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στη Κύπρο. 

381. Ως προς το (ϋ) οι τοποθετήσεις από τα Μέρη και η Γνώμη της Επιτροπής, ήταν ως 
ακολούθως: 

Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) του 1955, (Αρ. 731) 
της26ης Νοεμβρίου 1955, 

III. Κανονισμός Αρ. 39 (Α) 

382. (α) Στην προφορική ακρόαση της 2ας/3ης Ιουλίου 1957, ο Έλληνας 
Αντιπρόσωπος υπέβαλε ότι ο Κανονισμός αυτός, που προέβλεπε για την 
κατάσχεση και ακόμα την καταστροφή κτιρίων, συνιστούσε ποινή και βρισκόταν 
επομένως σε αντίθεση προς το Άρθρο 6 της Σύμβασης, που προέβλεπε ότι 
ποινή μπορούσε να επιβληθεί μόνο μετά από κατάλληλη δίκη. Η κατεδάφιση 
κτιρίου και των περιεχομένων του ξεπερνούσε ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως ένα μέτρο ασφάλειας (βλ. επίσης Ελληνικό Μνημόνιο της 27ης Μαΐου 1957, 
Έγγρ. Α 34.455, παρ. 11 και 12). 

Ακόμα, το Διάταγμα για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού θεσπίστηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 1957, ώστε να δικαιολογήσει ένα συγκεκριμένο μέτρο που 
λήφθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, σε σχέση με τρομοκρατικές πράξεις που 
διαπράχθηκαν πριν από τις 4 Φεβρουαρίου 1957. Αυτό συνιστούσε επομένως 
παραβίαση του Άρθρου 7, παράγραφος 1 της Σύμβασης. 

(β) Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσε Απαντητικό Μνημόνιο 
στις 24 Ιουνίου 1957, ισχυριζόμενος ότι η Ελληνική τοποθέτηση δεν ήταν μόνο 
αβάσιμη, αλλά και τυπικά απαράδεκτη. Ήταν απαράδεκτη, επειδή η μόνη 
σχετική διάταξη ήταν το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, που δεν 
εφαρμοζόταν στην Κύπρο. Επιπλέον, η απλή ύπαρξη εξουσίας κατάσχεσης ή 
καταστροφής περιουσίας, δεν μπορούσε από μόνη της να συνιστά παραβίαση 
της Σύμβασης. Ο Κανονισμός αυτός ήταν μέτρο ασφάλειας, απαραίτητο για την 
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προστασία της δημόσιας ασφαλείας και τάξης και είχε πράγματι εφαρμοστεί σε 
μία μόνο περίπτωση, δηλαδή με το Διάταγμα της 5ης Φεβρουαρίου 1957. 

(γ) Στην προφορική ακρόαση της 2ας/3ης Ιουλίου 1957, ο Αντιπρόσωπος του 
Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε περαιτέρω ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για αναδρομική ποινή, η οποία ίσως να αποτελούσε, όπως υπάρχει 
ισχυρισμός, παραβίαση του Άρθρου 7, παράγραφος 1. Ο Κανονισμός Αρ. 39 
(Α) δεν προέβλεπε για ποινή και επομένως, το ζήτημα της αναδρομικότητας δεν 
θα μπορούσε να προκύψει. 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(δ) Η Επιτροπή εξέτασε το ερώτημα κατά πόσο ο Κανονισμός αυτός 
συνιστούσε τιμωρητικό μέτρο και ως εκ τούτου παραβίαση του Άρθρου 6 της 
Σύμβασης ή κατά πόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί αποκλειστικά ως πιθανή 
παραβίαση του Πρωτοκόλλου (Άρθρο 1) της Σύμβασης. 

Η Επιτροπή είχε ομόφωνα τη γνώμη ότι ο Κανονισμός αυτός αποτελούσε μέτρο 
ασφάλειας και όχι τιμωρητικό μέτρο και επομένως, δεν συνιστούσε παραβίαση 
της Σύμβασης. Η Επιτροπή σημείωσε ότι το Πρωτόκολλο δεν είχε επεκταθεί 
στην Κύπρο. 

383. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής επί του σημείου 
αυτού. 

IV. Κανονισμοί Αρ. 52, 52(A), 53, 53(A) και 53 (Β) 

384. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπέβαλε Μνημόνιο στις 27 Μαΐου 1957, (Έγγρ. Α 
34.455, παρ. 7 ως 10 και 13 ως 16) αναφέροντας τα ακόλουθα: 

(ί) Η Τροπολογία Αρ. 16 αποσκοπούσε πρώτα να καταστήσει τη θανατική ποινή 
ως υποχρεωτική, σε όλες τις περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο εντοπιζόταν 
να μεταφέρει όπλα χωρίς νόμιμη αιτιολογία (Κανονισμός 52 γ) ή ακόμα όταν ο 
κατηγορούμενος εντοπιζόταν μαζί με άλλο πρόσωπο που μετέφερε ή είχε στην 
κατοχή του απαγορευμένα όπλα, νοούμενου ότι υπήρχε εύλογα τεκμήριο, 
ενόψει των συνθηκών της υπόθεσης, ώστε να υποτεθεί ότι ο κατηγορούμενος 
είχε πρόθεση ή επρόκειτο να διαπράξει ή είχε πρόσφατα διαπράξει αδίκημα 
(Κανονισμός Αρ. 53 (Α) 1). 

(ϋ) Οι Κανονισμοί καθόριζαν ως έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση ή 
για μικρότερη ποινή, το απλό γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν μαζί με άλλο 
πρόσωπο που μετέφερε απαγορευμένα όπλα, ακόμα και αν δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε ένδειξη για τη συμμετοχή του κατηγορούμενου σε προηγούμενες, 
παρούσες ή μελλοντικές τιμωρητέες πράξεις, εφόσον το απλό γεγονός ότι 
κάποιος συνόδευε ένα τέτοιου είδους πρόσωπο συνιστούσε τεκμήριο μέχρι να 
αποδειχθεί το αντίθετο (Κανονισμός Αρ. 53 (Α), 2 και 3). 

(ϋί) Οι πιο πάνω διατάξεις συνιστούσαν παραβίαση του Άρθρου 6, παράγραφος 
2, σύμφωνα με το οποίο «όλοι όσοι κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα, θα 
τεκμαίρονται αθώοι, μέχρι να αποδειχθούν ένοχοι σύμφωνα με το νόμο». 
Υποβλήθηκε ότι οι όροι αυτού του Άρθρου ήταν εμφανώς ασυμβίβαστοι με τις 
καταδίκες που βασίστηκαν σε πιθανολογούμενη μόνο εγκληματική πρόθεση 
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και, ακόμα περισσότερο με την εναπόθεση στον κατηγορούμενο του βάρους 
απόδειξης της καλής του πίστης, ότι δηλαδή δεν γνώριζε π ω ς ο σύντροφος του 
μετέφερε όπλα, όπως υπήρχε ισχυρισμός. 

(ίν) Αν ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε ότι μια τέτοιου 
είδους παραβίαση του Άρθρου 6 της Σύμβασης καλυπτόταν από μια 
ειδοποίηση παρέκκλισης, στην οποία προέβη ή μπορούσε να προβεί η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το Άρθρο 15, η Ελληνική 
Κυβέρνηση θα υπέβαλε ότι η επιλογή αυτή της παρέκκλισης περιοριζόταν από 
τον όρο ότι, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε διάσταση με άλλες υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η αρχή ότι όλοι όσοι κατηγορούνται για 
ποινικό αδίκημα, θα πρέπει να τεκμαίρονται ως αθώοι, συνιστά μέρος των 
γενικών αρχών του δικαίου που αναγνωρίζονται από τα πολιτισμένα Κράτη. 

(ν) Η Τροπολογία Αρ. 3 χαλάρωνε από κάποιες απόψεις τους βασικούς 
κανονισμούς, αλλά διατηρούσε τη θανατική ποινή για πρόσωπα που 
καταδικάζονταν για μεταφορά όπλων. Επέτρεπε επίσης την καταδίκη σε 
δεκαετή φυλάκιση οποιουδήποτε προσώπου που συναναστρεφόταν με ή 
βρισκόταν στη συντροφιά άλλου προσώπου που μετέφερε όπλο, με μόνη την 
υπόθεση ότι είχε γνώση των ισχυριζόμενων περιστάσεων (Κανονισμός 53 (Α) 
2). Περαιτέρω, ακόμα και η επιβολή ελαφρύτερων ποινών επηρεαζόταν από μια 
διάταξη που αφαιρούσε από τον κατηγορούμενο το πλεονέκτημα της επιείκειας 
αυτής, όταν υπήρχε ενυπόγραφη πληροφορία για το αδίκημα για το οποίο 
κατηγορείτο πριν τις 4 Απριλίου 1957. 

Όπως υποβλήθηκε στο Μνημόνιο, η επιλογή αυτή που δόθηκε στους δικαστές 
να επιβάλλουν σε κατηγορούμενο βαρύτερη ποινή από αυτή που ίσχυε κατά το 
χρόνο έκδοσης της απόφασης, συνιστούσε παραβίαση του Άρθρου 7, 
παράγραφος 1 της Σύμβασης. Το Άρθρο αυτό, που προέβλεπε ρητά ότι δεν 
μπορούσε να επιβληθεί βαρύτερη ποινή από αυτή που προβλεπόταν κατά τον 
χρόνο διάπραξης του σχετικού αδικήματος, επιβεβαίωνε σιωπηρά τον κανόνα 
που ακολουθείται σε πολιτισμένες χώρες, σχετικά με την άμεση παραχώρηση 
σε όλους τους κατηγορουμένους, του πλεονεκτήματος των ελαφρύτερων 
ποινών που προβλέπονται σε μεταγενέστερη νομοθεσία (βλ. επίσης τα 
πρακτικά της προφορικής ακρόασης της 2ας/3ης Ιουλίου 1957, Εγγρ. Α 35.254, 
σσ. 16 ως 18). 

(νί) Η μεταφορά όπλων και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, ή κατοχή όπλων, 
θεωρούνταν ως σοβαρά εγκλήματα που τιμωρούνταν με θάνατο, λόγω του 
τεκμηρίου της συμμετοχής σε εγκληματικές απόπειρες ή σε εγκλήματα κατά 
προσώπων ή σε διασάλευση της ειρήνης. Τέτοιου είδους τεκμήριο εγκληματικής 
πρόθεσης, βρισκόταν όμως σε αντίθεση προς την αρχή του τεκμηρίου της 
αθωότητας. Το «εύλογο τεκμήριο», που αναφέρεται στην Τροπολογία Αρ. 3, θα 
είχε ως αποτέλεσμα ότι ένα δικαστήριο θα χρειαζόταν κάτι λιγότερο από την 
απόδειξη. Η Τροπολογία Αρ. 3, θα πρέπει υπό αυτή την άποψη να επικριθεί ως 
παραβίαση του Άρθρου 6, παράγραφος 2, της Σύμβασης (βλ. Έγγρ. Α 35.254, 
σελ. 20). 

385. Στην προφορική ακρόαση των Μερών ενώπιον της Επιτροπής της 2ας/3ης Ιουλίου 
1957, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε στην τοποθέτηση της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ότι η Τροπολογία Αρ. 3 που παρέθετε ενοποιημένο κείμενο των 
Κανονισμών 52, 53 (Α) και 53 (Β), ήταν το ισχύον κείμενο και συνεπώς το μόνο κείμενο 
που θα έπρεπε να μελετήσει η Επιτροπή ή η Υποεπιτροπή, και ακόμα, ότι οι 
Τροπολογίες του 1956, δεν θα μπορούσαν να εξεταστούν είτε στην αρχική τους μορφή, 
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είτε στην εκδοχή που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 1957. Ο Έλληνας 
Αντιπρόσωπος υπέβαλε ότι η Κυβέρνηση του δικαιολογημένα ζητούσε από την 
Υποεπιτροπή, να αποφασίσει κατά πόσο ορισμένα Διατάγματα ήταν ορθά, τόσο με τη 
μορφή που υπήρχαν σε δεδομένο χρόνο, όσο και όταν μεταγενέστερα 
τροποποιήθηκαν. Υπέβαλε περαιτέρω ότι ήταν οι ίδιοι οι Κανονισμοί που θα έπρεπε να 
εξεταστούν και όχι το ζήτημα της εφαρμογής τους. (Έγγρ. Α 35.254, σσ. 11 και 12). 

386. Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε Απαντητικό Μνημόνιο στις 
24 Ιουνίου 1957 (στις παρ. 7 ως 15) αναφέροντας τα ακόλουθα: 

(ί) Η Τροπολογία Αρ. 3 περιείχε ορισμένες χαλαρώσεις στις ποινές για τα εν 
λόγω εγκλήματα και παρέθετε ενοποιημένο κείμενο των Κανονισμών 52, 53 (Α) 
και 53 (Β) των βασικών Κανονισμών. Αυτό ήταν το ισχύον κείμενο στην Κύπρο 
και συνεπώς το μόνο κείμενο που θα έπρεπε να εξετάσει η Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

(ϋ) Οι ισχυρισμοί στους οποίους προέβη η Ελληνική Κυβέρνηση, σε σχέση με 
τις προηγούμενες Τροπολογίες, δεν έπρεπε επομένως να εξεταστούν από τη 
Επιτροπή. Εναλλακτικά υπέβαλε ότι αυτές δεν συνιστούσαν παραβιάσεις του 
Άρθρου 6, παράγραφος 2, όπως υπήρχε ισχυρισμός («όλοι όσοι κατηγορούνται 
με ποινικό αδίκημα τεκμαίρονται ως αθώοι, μέχρι να αποδειχθούν ένοχοι 
σύμφωνα με το νόμο»), Δεν υπήρχε οποιαδήποτε πρόβλεψη στους 
Κανονισμούς αυτούς, σύμφωνα με την οποία να τεκμαίρεται ο κατηγορούμενος 
ως ένοχος, για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται. Η κατηγορούσα αρχή 
έπρεπε, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 53 (Α), 
να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος συναναστρεφόταν με ή βρέθηκε στη 
συντροφιά άλλου προσώπου και ότι το άλλο πρόσωπο είχε στην κατοχή του ή 
υπό τον έλεγχο του όπλα κ.λ.π. Η κατηγορούσα αρχή έπρεπε ακόμη να 
αποδείξει τις συνθήκες, που δημιουργούσαν εύλογα τεκμήριο ότι ο 
κατηγορούμενος είχε πρόθεση ή επρόκειτο να δράσει ή είχε πρόσφατα δράσει, 
μαζί με άλλο πρόσωπο, με τρόπο επιζήμιο προς τη δημόσια ασφάλεια ή τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης. 

(Hi) Το βάρος απόδειξης για αδικήματα δυνάμει του Κανονισμού 53 (Α) (1), (2) 
και (3), είχε σε κάθε περίπτωση η κατηγορούσα αρχή. Κάποια γνώση από 
μέρους του κατηγορουμένου μπορούσε να αποδειχθεί με «περιστασιακή 
μαρτυρία που ήγειρε εύλογα τεκμήριο» γνώσης, αλλά το βάρος απόδειξης 
τέτοιου είδους περιστασιακής μαρτυρίας είχε η κατηγορούσα αρχή και όχι ο 
κατηγορούμενος. 

(ίν) Δεν υπήρχαν νομικές διώξεις δυνάμει των Κανονισμών 53 (Α), (2) ή (3) 
όπως θεσπίστηκαν από την Τροπολογία Αρ. 3 του 1957 και μόνο δύο διώξεις 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 53 (Α) (1). Η απλή ύπαρξη ενός μέτρου χωρίς 
οποιαδήποτε περιστατικά εφαρμογής του, δεν μπορούσε να αποτελεί 
παρέμβαση στα δικαιώματα του ατόμου. 

387. Κατά την προφορική ακρόαση των Μερών ενώπιον της Επιτροπής της 2ας/3ης 
Ιουλίου 1957, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε περαιτέρω ότι, σε 
σχέση με τον ισχυρισμό ότι η Τροπολογία Αρ. 3 συνιστούσε παράβαση του Άρθρου 7, 
δεν υπήρχε οποιαδήποτε γενική αρχή ότι οι χαλαρώσεις στις ποινές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται αναδρομικά. Απεναντίας, ήταν γενική πρακτική π.χ. ο περί 
Ανθρωποκτονίας Νόμος του 1957, ότι μειωμένες ποινές πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
για αδικήματα που διαπράχθηκαν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Το Άρθρο 7, 
παράγραφος 1 της Σύμβασης δήλωνε ότι: «ούτε θα επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από 
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αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος». Η ουσιώδης ημερομηνία 
ήταν ή ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος και η διάταξη στόχευε στον 
τερματισμό της επιβολής βαρύτερων ποινών και όχι να προβλέψει για ελαφρύτερες 
ποινές. Σε κάθε περίπτωση, όταν είχαν κατατεθεί πληροφορίες πριν από τις 4 Απριλίου 
1957, αυτές είχαν σε κάθε περίπτωση αποσυρθεί και νέες πληροφορίες είχαν κατατεθεί 
μεταγενέστερα. Ο Κανονισμός δεν μπορούσε επομένως να συνιστά παραβίαση του 
Άρθρου 7, παράγραφος 1 (βλ. επίσης το Απαντητικό Μνημόνιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου της 24ης Ιουνίου 1957, παρ. 15). 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

388. Η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τους Κανονισμούς αυτούς, είχε ως 
ακολούθως: 

(ί) Σε ό,τι αφορά τους Κανονισμούς 52 και 52 (Α), η θανατική ποινή επιβαλλόταν 
για τα αδικήματα της εκπυρσοκρότησης όπλων κ.λ.π. (Κανονισμός Αρ. 52) και 
την κατοχή όπλων κ.λ.π. (Κανονισμός Αρ. 52 Α). Συζητήθηκε το θέμα κατά 
πόσο το υφιστάμενο κείμενο είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση του βάρους 
απόδειξης από την κατηγορούσα αρχή στον κατηγορούμενο, έτσι ώστε να 
επαφίεται πρωτίστως στον κατηγορούμενο να αποδείξει τη «νόμιμη αρχή» ή 
«νόμιμη αιτιολογία», στην κατηγορούσα αρχή να αποδείξει την πρόθεση για 
διάπραξη σχετικού εγκλήματος. 

Η Επιτροπή υιοθέτησε, με δέκα ψήφους έναντι μιας (κ. Ευσταθιάδης), τη γνώμη 
ότι το βάρος απόδειξης παρέμενε στην κατηγορούσα αρχή, η οποία όφειλε να 
εξακριβώσει είτε την εκπυρσοκρότηση, είτε τη μεταφορά όπλων σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο Κανονισμό. Ήταν επομένως η γνώμη της Επιτροπής, με την ίδια 
πλειοψηφία, ότι οι Κανονισμοί αυτοί δεν συνιστούσαν παραβίαση της Σύμβασης 
και ιδιαίτερα του Άρθρου 6, παράγραφος 2. 

(ϋ) Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό 53 (Α), συζητήθηκε το θέμα κατά πόσο η 
Επιτροπή έπρεπε να εκφράσει γνώμη αναφορικά με τον Κανονισμό αυτό, ο 
οποίος είχε ανακληθεί. Η Επιτροπή αποφάσισε με δέκα ψήφους έναντι μιας, να 
μην εκφράσει γνώμη αναφορικά με τον Κανονισμό αυτό. 

389. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής επί του σημείου 
αυτού. 

390. ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

Θεωρώ ότι οι εν λόγω Κανονισμοί δεν συνάδουν με το Άρθρο 6, παράγραφος 2 της 
Σύμβασης, το οποίο ενσωματώνει τη γενική νομική αρχή ότι όλοι όσοι κατηγορούνται 
με ποινικό αδίκημα, τεκμαίρονται ως αθώοι μέχρι να αποδειχθούν ένοχοι σύμφωνα με 
το νόμο. Θ ε ω ρ ώ ακόμα ότι οι Κανονισμοί δεν συνάδουν με την πρόβλεψη του Άρθρου 
15 της Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία ο σεβασμός των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, πρέπει να διατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις, 
καθώς η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας αποτελεί μια από εκείνες τις γενικές 
νομικές αρχές που αναγνωρίζονται από τα πολιτισμένα έθνη και συνιστά μια από τις 
βάσεις του διεθνούς δικαίου, τόσο με την έννοια του Καταστατικού του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, Άρθρο 38, όσο και σύμφωνα με την διεθνή νομολογία. 
Το δικαίωμα του τεκμηρίου της αθωότητας που κατοχυρώνεται από το Άρθρο 6, 
παράγραφος 2 της Σύμβασης, μου φαίνεται π ω ς καταστρατηγείται από τους εν λόγω 
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Κανονισμούς, στους οποίους η ενοχή εξακριβώνεται στη βάση τεκμηρίου. Ο 
Κανονισμός 32 καθορίζει ότι οποιοσδήποτε κατηγορείται για μεταφορά όπλων, πρέπει 
ο ίδιος να αποδείξει ότι δεν είχε πρόθεση να διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη. 
Ο νόμος δεν αναφέρει ότι τέτοιου είδους πρόσωπο υπόκειται σε θανατική ποινή για 
μεταφορά όπλων, αλλά υποθέτει ότι η πρόθεση του ήταν η διάπραξη τιμωρητέων 
πράξεων, καθιερώνοντας έτσι το τεκμήριο της εγκληματικής πρόθεσης. Η απόδειξη 
της ενοχής καθίσταται έτσι, λίγο ή πολύ αυτόματη, εφόσον αν ο κατηγορούμενος δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι είχε «νόμιμη αιτιολογία» για τη μεταφορά όπλων, αυτομάτως 
επιβαρύνεται με εγκληματική πρόθεση. Αυτό μου φαίνεται π ω ς βρίσκεται σε αντίθεση 
με το θεμελιώδη κανόνα που καθιερώνεται στο Άρθρο 6 της Σύμβασης, το οποίο 
αποτελεί επίσης μια από εκείνες τις γενικές νομικές αρχές που αναγνωρίζονται από τα 
πολιτισμένα έθνη και αποτελεί πηγή υποχρεώσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Τέλος, θεωρώ ότι αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το γεγονός ότι ο Κανονισμός 53 
(Α) χαρακτηρίζει ως έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση ή ελαφρύτερη ποινή, 
το απλό γεγονός να βρεθεί κανείς στη συνοδεία προσώπου που μεταφέρει ή που έχει 
στη κατοχή του απαγορευμένα όπλα, ακόμα και χωρίς οποιαδήποτε μαρτυρία για 
συμμετοχή του κατηγορουμένου σε οποιοδήποτε προηγούμενο, παρόν ή μελλοντικό 
αδίκημα. 

Εδώ περιλαμβάνεται ένα πολύ σημαντικό νομικό τεκμήριο και το βάρος απόδειξης για 
το αντίθετο ανήκει στον κατηγορούμενο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι δεν γνώριζε 
π ω ς το πρόσωπο που ήταν μαζί του, μετέφερε όπλα. 

V. Οι «Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα) 
του 1956 

391. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπέβαλε Μνημόνιο στις 27 Μαΐου 1957 (Έγγρ. Α 
34.455, παρ. 17 ως 21), στο οποίο ανέφερε ότι οι Κανονισμοί αυτοί, προέβλεπαν για 
ένα νέο αδίκημα που τιμωρείται με τρία χρόνια φυλάκιση, δηλαδή εκείνο της 
διενέργειας ψευδών δηλώσεων, προφορικών ή γραπτών ή της κατακράτησης 
πληροφοριών, τις οποίες εύλογα απαιτείται από ένα πρόσωπο, να παράσχει σε 
δημόσιο αξιωματούχο. Η διάταξη αυτή καθιστούσε αδύνατο για ένα κατηγορούμενο, να 
υπερασπίσει αποτελεσματικά τον εαυτό του και παραβίαζε την προστασία που 
παρέχεται από το Άρθρο 5 της Σύμβασης στο δικαίωμα της ελευθερίας και ασφάλειας 
του προσώπου. 

392. Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε Απαντητικό Μνημόνιο στις 
24 Ιουνίου 1957 (παρ. 18 και 19), στο οποίο ανέφερε ότι οι Κανονισμοί δεν μπορούσαν 
να θεωρηθούν π ω ς συνιστούσαν παραβίαση του Άρθρου 5 της Σύμβασης. Ο 
ισχυρισμός ότι υστερούσαν τόσο σε ακρίβεια, ώστε να συνιστούν απειλή στην 
ελευθερία π ρ ο σ ώ π ω ν ήταν τόσο παρατραβηγμένος, ώστε δεν χρειαζόταν περισσότερη 
εξέταση. Η προϋπόθεση ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα έπρεπε να δώσει τη 
συγκατάθεση του για δίωξη, ήταν συνηθισμένη με σκοπό να διασφαλίσει ότι γίνονταν 
διώξεις μόνο στις κατάλληλες περιπτώσεις. Η ίδια προϋπόθεση εμφανιζόταν, για 
παράδειγμα, στο Νόμο περί Κρατικών Μυστικών του Ηνωμένου Βασιλείου του 1911, το 
Άρθρο 8' του οποίου προέβλεπε ότι «δίωξη για αδίκημα σύμφωνα με τον παρόντα 
Νόμο, δεν θα αρχίζει, εκτός με τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα». Η 
προϋπόθεση αυτή δεν λειτουργούσε με οποιοδήποτε τρόπο που να είναι επιζήμιος 
προς τα μέλη του κοινού και δεν στερούσε αυτά από οποιαδήποτε θεραπεία 
διαφορετικά θα είχαν κατά δημόσιων αξιωματούχων. Οι συνηθισμένες αστικές 
θεραπείες, όπως αγωγές για παράνομη φυλάκιση και κακόβουλη δίωξη, παρέμεναν 
διαθέσιμες και δεν είχαν επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την πιο πάνω 
προϋπόθεση. 
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393. Κατά την προφορική ακρόαση των Μερών ενώπιον της Επιτροπής της 2ας/3ης 
Ιουλίου 1957, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπέβαλε περαιτέρω ότι οι Κανονισμοί 
συνιστούσαν παραβίαση του Άρθρου 8 της Σύμβασης, αναφορικά με το σεβασμό της 
οικογενειακής ζωής, καθώς το αδίκημα της κατακράτησης μαρτυρίας δεν υπόκειται σε 
οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα, όταν το αδίκημα διαπράττεται από 
στενό συγγενή του κατηγορούμενου (Εγγρ. Α 35.254, σελ. 6). 

394. Κατά την ίδια προφορική ακρόαση, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
υπέβαλε ότι οι Κανονισμοί δεν αποτελούσαν παραβίαση ούτε του Άρθρου 5, για το 
οποίο υπήρχε αρχικά ισχυρισμός, ούτε του Άρθρου 8 της Σύμβασης. Ένας κανονισμός 
που προέβλεπε ποινή για παραπλάνηση ή παρεμπόδιση αστυνομικών λειτουργών, δεν 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ω ς επέμβαση στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή σύμφωνα 
με το Άρθρο 8. Στην πράξη υπήρξαν μόνο δύο διώξεις δυνάμει του Κανονισμού αυτού. 
Στην πρώτη, η κατηγόρια βασιζόταν στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είχε 
πληροφορήσει ψευδώς την αστυνομία ότι είχε απειληθεί και στη δεύτερη, η οποία 
ακόμα εκδικάζεται, η κατηγορία σχετιζόταν με την παροχή ψευδούς μαρτυρίας ότι 
κάποιο άλλο πρόσωπο είχε αναγράψει συνθήματα της Ε Ο Κ Α (Έγγρ. Α 35.254, σελ. 
44). 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

395. Η Επιτροπή εξέτασε το ερώτημα, κατά πόσο οι Κανονισμοί αυτοί παραβίαζαν τη 
Σύμβαση για το λόγο ότι, όπως ισχυρίστηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, οι διατάξεις τους 
ήταν ασαφείς και επομένως καθιστούσαν αδύνατο για ένα κατηγορούμενο να 
υπερασπίσει αποτελεσματικά τον εαυτό του. Η Επιτροπή σημείωσε ότι η κατηγορούσα 
αρχή έπρεπε να εξακριβώσει την κατοχή πληροφοριών από κατηγορούμενο και ότι η 
προϋπόθεση για προηγούμενη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα ή του 
Αντίεισαγγελέα, αποτελούσε εγγύηση κατά των αυθαίρετων διώξεων. 

Η Επιτροπή υιοθέτησε τη γνώμη με δέκα ψήφους υπέρ και μία αποχή (του κ. 
Ευσταθιάδη), ότι οι Κανονισμοί αυτοί δεν παραβίαζαν τη Σύμβαση. 

396. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής επί του σημείου 
αυτού. 

VI. Οι Κανονισμοί Εκτάκτων Εξουσιών (Προστασία Δημοσίων Λειτουργών) 
του 1956 

397. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπέβαλε Μνημόνιο στις 27 Μαΐου 1957 (Έγγρ. Α 
34.455, παρ. 22 ως 27), στο οποίο αναφερόταν ότι οι Κανονισμοί αυτοί απαιτούσαν 
εξασφάλιση της άδειας του Γενικού Εισαγγελέα, προτού αρχίσει οποιαδήποτε δίωξη 
κατά οποιουδήποτε αστυνομικού ή κατά οποιουδήποτε μέλους των Δυνάμεων της 
Αυτής Μεγαλειότητας ή κατά οποιουδήποτε δημοσίου αξιωματούχου, σε σχέση με 
οποιοδήποτε αδίκημα που διαπράχθηκε από τέτοιου είδους πρόσωπα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Κανονισμοί αυτοί συνιστούσαν παραβίαση του 
Άρθρου 13 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο: «Έκαστος του οποίου τα δικαιώματα 
και ελευθερίες, όπως εκτίθενται στην παρούσα Σύμβαση, παραβιάζονται, θα έχει στη 
διάθεση του αποτελεσματικές θεραπείες ενώπιον εθνικής αρχής, ακόμα και αν η 
παραβίαση διαπράχθηκε από πρόσωπα που ενεργούσαν υπό επίσημη ιδιότητα». Μια 
θεραπεία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, όταν η έναρξη διαδικασίας για νομική 
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επανόρθωση, υπόκειται στη διακριτική εξουσία του προσώπου που είναι ο 
προϊστάμενος του δημοσίου αξιωματούχου κατά του οποίου έχουν δοθεί πληροφορίες. 

398. Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε Απαντητικό Μνημόνιο στις 
24 Ιουνίου 1957 (παρ. 20 και 21), στο οποίο ανέφερε ότι οι Κανονισμοί δεν στερούσαν 
τα άτομα από τις θεραπείες κατά αστυνομικών ή κατά μελών των Δυνάμεων της Αυτής 
Μεγαλειότητας. Επιπρόσθετα, δεν επηρέαζαν με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα του 
ατόμου να ξεκινά αστικές διαδικασίες, όπως αγωγές για παράνομη φυλάκιση, επίθεση, 
λίβελο ή δυσφήμηση. Η προϋπόθεση για συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα, δεν 
μπορούσε επομένως να θεωρείται ως παραβίαση του Άρθρου 13 της Σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση, προτού καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί παραβίαση του Άρθρου 
13, θα έπρεπε να αποδειχθεί: πρώτο, ότι υπήρξαν παραβιάσεις της Σύμβασης και 
δεύτερο, ότι τα άτομα δεν έχουν οποιαδήποτε αποτελεσματική θεραπείας κατά των 
παραβατών, λόγω της άρνησης του Γενικού Εισαγγελέα να δώσει τη συγκατάθεση του 
για δίωξη. Μια τέτοια περίπτωση εξαρτάται ουσιαστικά από την απόδειξη ότι έχει 
παραβιαστεί κάποια διάταξη της Σύμβασης, εκτός από το Άρθρο 13. (βλ. Έγγρ. Α 
35.254, σελ. 46). 

399. Κατά την προφορική ακρόαση των Μερών ενώπιον της Επιτροπής της 2ας/3ης 
Ιουλίου 1957, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπέδειξε ότι η περίοδος για την οποία ένα 
πρόσωπο μπορούσε να παραμείνει υπό κράτηση μετά τη σύλληψη, είχε παραταθεί 
από 48 ώρες σε 16 συνολικά μέρες (Έγγρ. Α 35.254, σσ. 27 ως 31). Ισχυρίστηκε 
περαιτέρω ότι οι Κανονισμοί παραβίαζαν το Άρθρο 13 της Σύμβασης, επειδή 
καθιστούσαν αναποτελεσματικές τις διάφορες θεραπείες που προβλέπονταν από την 
κυπριακή νομοθεσία. Παρεμπόδιζαν την έναρξη ποινικών διαδικασιών που ήταν 
απαραίτητες, ώστε να αναγνωρισθούν παραβάτες κατά των οποίων να μπορούν να 
εγερθούν πολιτικές διαδικασίες (Έγγρ. Α 35.254, σ. 48). 

400. Κατά την ίδια προφορική ακρόαση, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
υπέβαλε ότι οι Κανονισμοί δεν αποτελούσαν παραβίαση του Άρθρου 13 της Σύμβασης, 
όπως υπήρχε ισχυρισμός. Ο σκοπός του Άρθρου αυτού ήταν να διασφαλιστεί η 
αποκατάσταση του θιγμένου προσώπου και όχι να εξασφαλισθεί η τιμωρία ενός 
εγκληματία. Το Άρθρο 13 προέβλεπε ότι θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη κάποια 
θεραπεία και όχι μια ολόκληρη σειρά από θεραπείες και υποβλήθηκε ότι αστικές 
θεραπείες ήταν πλήρως διαθέσιμες στη Κύπρο (Έγγρ. Α 35.254 σσ. 44 ως 45). Ο 
Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποδέχθηκε την τελευταία Ελληνική 
τοποθέτηση. Ανέφερε ότι ήταν το ίδιο αναγκαίο να αναγνωρισθεί ένας εγκληματίας και 
προτού καταστεί δυνατό να ασκηθεί δίωξη εναντίον του (Έγγρ. Α 35.254, σ. 48). 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

401. Η Επιτροπή εξέτασε το ερώτημα κατά πόσο οι Κανονισμοί αυτοί παραβίαζαν το 
Άρθρο 13 της Σύμβασης και συγκεκριμένα, κατά πόσο το Άρθρο 13 έπρεπε να 
ερμηνεύεται κατά τρόπο που να παρέχει σε ένα κατηγορούμενο όλες τις πιθανές 
ποινικές και αστικές θεραπείες κατά του εν λόγω δημοσίου λειτουργού ή κατά πόσο μια 
αστική θεραπεία συνιστούσε «αποτελεσματική θεραπεία». Η Επιτροπή συμφώνησε ότι 
το Άρθρο 13 δεν απαιτούσε από ένα Κράτος να παράσχει στα άτομα το δικαίωμα 
ποινικής δίωξης κατά δημοσίων λειτουργών και ότι επομένως, οι Κανονισμοί αυτοί δεν 
παραβίαζαν το Άρθρο αυτό της Σύμβασης. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή δήλωσε ότι, με το 
να δώσει την παρούσα γνώμη, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ότι έχει με οποιοδήποτε 
τρόπο προδικάσει το ζήτημα που εγείρεται στην Προσφυγή Αρ. 299/57. 
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402. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής επί του σημείου 
αυτού. 

403. Ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ είχε την γνώμη, ότι το ερώτημα κατά πόσο οι Κανονισμοί 
ήταν σύμφωνοι με το Άρθρο 13 της Σύμβασης, θα έπρεπε να εξετασθεί σε συνάρτηση 
με την Προσφυγή Αρ. 299/57, σε σχέση με την οποία τα επιχειρήματα και των δύο 
Μερών ήταν πιο ολοκληρωμένα, ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την έννοια της 
«αποτελεσματικής θεραπείας », όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13. 

VII. Οι Κανονισμοί «Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος της Πώλησης και 
Κυκλοφορίας Εκδόσεων) του 1956, 

404. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην εκφράσει γνώμη σχετικά με τους 
Κανονισμούς αυτούς, καθώς τα Μέρη δεν είχαν υποβάλει γραπτές αγορεύσεις σε 
σχέση με αυτό. 

405. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής επί του σημείου 
αυτού. 

VIII. Παρέκκλιση σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης 

406. Τα Μέρη προέβησαν επίσης σε τοποθετήσεις, αναφορικά με το αποτέλεσμα που 
είχε η παρέκκλιση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης 
επί των πιο πάνω αναφερομένων μέτρων. 

407. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή, έχοντας εκφράσει την γνώμη ότι τα εν λόγω μέτρα δεν παραβίαζαν τη 
Σύμβαση, δεν θεώρησε αναγκαίο να εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη ως προς την 
επίδραση του Άρθρου 15 της Σύμβασης, στα μέτρα αυτά. 

408. Οι κκ. DOMINEDO και SKARPHEDINSSON δήλωσαν κατά τη 14η Σύνοδο της 
Επιτροπής, ότι αν είχαν συμμετάσχει στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά την 
προηγούμενη Σύνοδο, θα είχαν υποστηρίξει την γνώμη της Επιτροπής επί του σημείου 
αυτού. 
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409. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις στις οποίες η Επιτροπή δύναται να προβεί, σύμφωνα 
με τους όρους του Άρθρου 31, παράγραφος 3, της Σύμβασης, η Επιτροπή υιοθέτησε 
ομόφωνα την ακόλουθη δήλωση: 

Όπως προκύπτει από τις διάφορες αποφάσεις που καταγράφηκαν στα προηγούμενα 
κεφάλαια, το ζήτημα της διαμόρφωσης εξειδικευμένων προτάσεων με στόχο την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε παραβίασης της Σύμβασης, δεν προκύπτει στη 
παρούσα περίπτωση. 

Έχει αποφασισθεί όμως, ότι ένας αριθμός μέτρων για τα οποία υποβλήθηκε παράπονο 
από την Ελληνική Κυβέρνηση, μπορούν να δικαιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης, μόνο εξαιτίας της ιδιαίτερης κατάστασης πραγμάτων στην Κύπρο. Η 
Επιτροπή κατανοεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως έχει επίσης 
εξελιχθεί μετά από την ημερομηνία κατά την οποία η Υποεπιτροπή ολοκλήρωσε την 
εξακρίβωση των γεγονότων και τις επακόλουθες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες οι Βρετανικές Αρχές στη Κύπρο. Επιθυμεί παραταύτα να επαναβεβαιώσει, 
ότι ο σεβασμός των υποχρεώσεων που καθορίζονται στη Σύμβαση, απαιτεί όπως 
τέτοιου είδους μέτρα και ιδιαίτερα η κράτηση χωρίς δίκη, να μην διατηρούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι αναγκαίο λόγω των εξαιρετικών 
συνθηκών. Σε σχέση με αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, αποφασίζοντας να μην 
εκφράσει γνώμη για τη νομοθεσία σχετικά με τη σωματική ποινή και τις συλλογικές 
ποινές, η Επιτροπή έχει υποθέσει ότι η νομοθεσία αυτή παραμένει υπό ανάκληση. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει αυτό που έχει ήδη λεχθεί από την 
Υποεπιτροπή σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της να 
καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό, ότι δηλαδή η πλήρης απόλαυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Κύπρο συνδέεται στενά με την επίλυση του ευρύτερου πολιτικού 
προβλήματος, σε σχέση με το συνταγματικό καθεστώς του νησιού. Όταν τα πολιτικά 
αυτά προβλήματα θα έχουν επιλυθεί, μάλλον δεν θα έχει απομείνει οποιοσδήποτε 
λόγος για να μην υπάρξει πλήρης εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών στην Κύπρο. Από την άλλη, ενόσω τα προβλήματα αυτά παραμένουν, θα 
υπάρχει ο φόβος για συνέχιση μιας κατάστασης, στην οποία τα δικαιώματα και 
ελευθέριες που προστατεύονται από τη Σύμβαση, θα τυγχάνουν απόλαυσης μόνο 
μερικώς. 

Η αλήθεια είναι ότι, μερικοί από τους παράγοντες, για τους οποίους η Επιτροπή 
κατέληξε π ω ς συνιστούν δημόσιο κίνδυνο που να απειλεί τη ζωή του έθνους σύμφωνα 
με τους όρους του Άρθρου 15 της Σύμβασης, φαίνεται να βρίσκονται επίσης στη ρίζα 
των ευρύτερων πολιτικών διαφορών. 

Αποτελεί θέμα μελέτης κατά πόσο η εισαγωγή κάποιου ενδιάμεσου και ανεξάρτητου 
στοιχείου, δεν θα πρόσφερε κάποια ελπίδα για πρόοδο προς τη κατεύθυνση 
υπερπήδησης αυτών των δυσκολιών. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε μια κατάσταση που για αρκετό καιρό έχει ήδη 
οδηγήσει στον περιορισμό στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθέριων και 
έχει επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία στους ανθρώπους. Επιθυμεί επομένως να 
ολοκληρώσει την παρούσα έκθεση, εκφράζοντας την σταθερή πεποίθηση ότι η 
Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να συνεισφέρει 
περισσότερο στην αποκατάσταση της πλήρους και απεριόριστης απόλαυσης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, παρά με το να βοηθήσει στην προώθηση μιας 
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διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος σε όλες του τις πτυχές, σύμφωνα με το 
πνεύμα της αληθινής δημοκρατίας. 
Έγινε στο Στρασβούργο, 26 Σεπτεμβρίου 1958. 

Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Επικεφαλής της Γραμματείας της Επιτροπής: 

(Π- Μοδ,νόζ) (Paul Berg) 
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Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ω Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν 

Α Ρ . 2 9 9 / 1 9 5 7 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Έκθεση της Επιτροπής στην Αίτηση Αρ. 176/56, που καταχωρήθηκε από την 
Ελληνική Κυβέρνηση κατά της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με 
ορισμένα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ στην Κύπρο, 
συμπληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1958 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Υπουργών 
με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 1958. Στο ενδιάμεσο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της μια 
δεύτερη Αίτηση (Αρ. 299/57) που καταχωρήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 17 Ιουλίου 1957, που σχετίζεται με 49 
υποθέσεις ισχυριζόμενης κακομεταχείρισης π ρ ο σ ώ π ω ν από μέλη των αστυνομικών ή 
στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας στην Κύπρο. Οι διαδικασίες που 
καθορίζονται στο άρθρο 28 της Σύμβασης για την εξέταση μιας Αίτησης δεν είχαν 
ολοκληρωθεί, όταν στις 12 Μαΐου 1959, οι δύο Κυβερνήσεις με χωριστές, αλλά 
ταυτόσημες κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή, ζήτησαν όπως όλες οι διαδικασίες που 
σχετίζονται με την Αίτηση Αρ. 299/57 τερματιστούν και όπως η υπόθεση θεωρηθεί 
άμεσα ως κλειστή. Η Επιτροπή για τους λόγους που τίθενται στη συνέχεια της Έκθεσης 
αυτής, αποφάσισε ότι όλες οι διαδικασίες της υπόθεσης θα έπρεπε να τερματιστούν. 

Είναι σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες, κατά τις οποίες δεν φαίνεται να εφαρμόζεται 
ακριβώς ούτε το άρθρο 30, ούτε το άρθρο 31 της Σύμβασης, που η Επιτροπή ετοίμασε 
την παρούσα Έκθεση, ώστε να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή Υπουργών. Στις 
εξαιρετικές αυτές συνθήκες, η Επιτροπή πιστεύει ότι θα ενεργήσει με τρόπο 
περισσότερο σύμφωνο προς το πνεύμα των άρθρων 30 και 31, αν αυτοπεριοριστεί σε 
μια περίληψη της διαδικασίας της υπόθεσης. 

Περίληψη της Διαδικασίας 

Το Παραδεκτό της Αίτησης 

Η Αίτηση Αρ. 299/57, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καταχωρήθηκε από την Ελληνική 
Κυβέρνηση στις 17 Ιουλίου 1957. Ο κ. Berg, ενεργώντας ως Πρόεδρος της υπόθεσης 
σύμφωνα με τον Κανόνα 9 των Διαδικαστικών Κανονισμών, με Διάταγμα της 19ης 
Ιουλίου 1957, έδωσε οδηγίες στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σύμφωνα με τον Κανόνα 44, να κοινοποιήσει την Αίτηση στην Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και να καλέσει την Κυβέρνηση αυτή να υποβάλει γραπτώς τις 
παρατηρήσεις τις ως προς το παραδεκτό της Αίτησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε 
τις γραπτές του παρατηρήσεις στις 19 Αυγούστου 1957. 

Με απόφαση ημερομηνίας 28 Αυγούστου 1957, η Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με 
τον Κανόνα 46, παράγραφο 1, των Διαδικαστικών της Κανονισμών, κάλεσε τα Μέρη 
όπως παρουσιαστούν ενώπιον της στις 30 Αυγούστου 1957, για να υποβάλουν, χωρίς 
να εισέλθουν στην ουσία της υπόθεσης, προφορικές εξηγήσεις ως προς τις απόψεις 
τους σε σχέση με το παραδεκτό της Αίτησης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η 
Επιτροπή σε συνεδρίες της 30ης Αυγούστου και της 2ας' 3ης και 4ης Σεπτεμβρίου άκουσε 
τις δηλώσεις του κ. Ν. Καμπαλούρη, Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον 
οποίο βοηθούσαν οι κ. Η. Rolin και Λοϊζίδης ως Νομικοί Σύμβουλοι και του κ. F. Α. 
Vallat, Αντιπρόσωπου της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Με απόφαση ημερομηνίας 4ης Σεπτεμβρίου 1957, η Επιτροπή κάλεσε: 

ι) τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να προσκομίσει γραπτώς 
επιπρόσθετες λεπτομέρειες ως προς τις 49 υποθέσεις ισχυριζόμενης 
κακομεταχείρισης, και 
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ιι) τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να απαντήσει 
γραπτώς σε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα διαθέσιμα εσωτερικά ένδικα 
μέσα στην Κύπρο. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε τη γραπτή της απάντηση στις 16 Σεπτεμβρίου και το 
Ηνωμένο Βασίλειο στις 27 Σεπτεμβρίου 1957. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε επιπλέον 
τις γραπτές παρατηρήσεις του ως προς την απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης της 
16ης Σεπτεμβρίου 1957, στις 2 και 4 Οκτωβρίου 1957. 

Στις 12 Οκτωβρίου 1957, έχοντας συσκεφθεί κεκλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την απάντηση της ως προς το παραδεκτό της Αίτησης Αρ. 299/57, 
θεωρώντας την ως απαράδεκτη σχετικά με 20 από τις υποθέσεις λόγω μη εξάντλησης 
των εσωτερικών ένδικων μέσων και παραδεκτή σχετικά με τις υπόλοιπες 29 υποθέσεις. 
Το διατακτικό μέρος της απόφασης της Επιτροπής έχει ως ακολούθως: 

«Επειδή η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι η Αίτηση είναι απαράδεκτη 
για τους ακόλουθους λόγους: 

α) ότι δεν φανερώνει έστω και εκ πρώτης όψεως οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που να συνιστά 
παραβίαση της Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών Ελευθεριών, 

β) ότι δεν συμμορφώνεται προς τους Διαδικαστικούς Κανονισμούς που 
ρυθμίζουν τις διαδικασίες της Επιτροπής, 

γ) ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα σε σχέση με τα ζητήματα 
για τα οποία υπάρχει παράπονο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 της 
Σύμβασης. 

Επειδή, εξετάζοντας το παραδεκτό αίτησης που καταχωρήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
24 της Σύμβασης, δεν είναι καθήκον της Επιτροπής να εξακριβώσει κατά πόσο το 
Συμβαλλόμενο Μέρος - Αιτητής αποδεικνύει εκ πρώτης όψεως τους ισχυρισμούς του, 
εφόσον η εξέταση παρόμοιων πτυχών σχετίζεται με την ουσία της υπόθεσης και δεν 
μπορεί επομένως να γίνει στο παρόν στάδιο της διαδικασίας. Και επειδή οι διατάξεις 
του άρθρου 27, παράγραφος 2 της Σύμβασης, όπως έχει ήδη αποφασιστεί από την 
Επιτροπή κατά την κήρυξη του παραδεκτού της Αίτησης 176/56 στις 2 Ιουνίου 1956, 
εφαρμόζονται μόνο σε αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 25 και όχι σε 
αιτήσεις που γίνονται από κυβερνήσεις και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται στην 
παρούσα υπόθεση. 

Επειδή σχετικά με το παράπονο ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με τον Κανόνα 41 των 
Διαδικαστικών Κανονισμών, είναι επαρκές να σημειωθεί ότι οι ενδείξεις που 
περιέχονταν ήδη στην αρχική αίτηση, συμπληρώθηκαν από τις επιπρόσθετες 
πληροφορίες και αποδείξεις που προσκόμισε η Ελληνική Κυβέρνηση στις 16 
Σεπτεμβρίου 1957 μετά από αίτημα της Επιτροπής. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης, η Επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με 
ένα θέμα μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα σύμφωνα με 
τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και επειδή σύμφωνα με 
τους πιο πάνω γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι καθήκον 
της κυβέρνησης που ισχυρίζεται ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα να 
αποδείξει την ύπαρξη παρόμοιων ένδικων μέσων. 
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Επειδή σε σχέση με αυτό, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κατ' αρχάς δείξει 
ότι αν και δεν υπάρχουν οποιαδήποτε διαθέσιμα ένδικα μέσα στα δικαστήρια, κατά του 
ίδιου του Κράτους, είτε υπό τη μορφή του Στέμματος, είτε υπό τη μορφή της Κυπριακής 
Κυβέρνησης, είναι πάντως δυνατό να απευθυνθεί αξίωση για αποζημιώσεις με αίτημα 
είτε προς τον Κυβερνήτη της Κύπρου, είτε προς τη Βασίλισσα. Επειδή όμως μια 
παρόμοια θεραπεία είναι χαριστικό μέτρο, δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα σε εκείνες που 
πρέπει να εξαντληθούν δυνάμει του προαναφερόμενου άρθρου 26. 

Επειδή προκύπτει περαιτέρω από τα μνημόνια, έγγραφα και αγορεύσεις της 
Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι μπορούν να ξεκινήσουν στην Κύπρο αστικές 
και ποινικές διαδικασίες κατά όσων αξιωματούχων υπάρχει ισχυρισμός ότι φέρουν 
ευθύνη για πράξεις βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης. Επειδή ο κύριος ισχυρισμός 
της Ελληνικής Κυβέρνησης υπήρξε ανέκαθεν πως, εφόσον ο σκοπός της Αίτησης είναι 
να εξακριβώσει την ευθύνη του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι προαναφερόμενες 
διαδικασίες καθώς στρέφονται κατά των υπεύθυνων προσώπων και όχι κατά του 
κράτους, δεν συνιστούν τις αποτελεσματικές και επαρκείς θεραπείες που πρέπει να 
εξαντληθούν σύμφωνα με το άρθρο 26. Επειδή οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν 
εντούτοις τη δυνατότητα στα δικαστήρια να κρίνουν ότι τα ισχυριζόμενα γεγονότα είναι 
ουσιώδους και παράνομου χαρακτήρα, καθώς και να επιδικάσουν αποζημιώσεις. Και 
επειδή τα εν λόγω ένδικα μέσα περιλαμβάνονται επομένως, κατ' αρχήν, ανάμεσα σε 
εκείνα που πρέπει να εξαντληθούν προτού η Επιτροπή μπορεί να επιληφθεί του 
θέματος. 

Επειδή σε σχέση με ποινικές διώξεις με κλητήριο ένταλμα κατά προσώπων, σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς Έκτακτης Ανάγκης που βρίσκονται τώρα σε ισχύ, απαιτείται άδεια 
του Γενικού Εισαγγελέα, αν αυτές στρέφονται κατά μελών της αστυνομίας ή των 
ενόπλων δυνάμεων. Επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί το αίτημα αυτό ως εμπόδιο 
που πιθανόν να καταστήσει τις διώξεις αυτές ιδιαίτερα αναποτελεσματικές και επειδή 
εντούτοις έχει επιδειχθεί από τις δηλώσεις της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
που δεν έχουν αμφισβητηθεί, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει μέχρι σήμερα αρνηθεί 
οποιαδήποτε τέτοια άδεια. 

Επειδή εξακριβώθηκε ότι μια παρόμοια άρνηση ή αθώωση του κατηγορουμένου, δεν 
θα συνιστούσε εμπόδιο στην έναρξη αστικής αγωγής, εκτός από υποθέσεις 
κακουργημάτων. Επειδή σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα αστικές αγωγές, η εξάντληση τους 
είναι ακόμα περισσότερο αναγκαία καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση ζητά στην Αίτηση της 
καθορισμό του «ποσού της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί στα θύματα 
κακομεταχείρισης ή στους πλησιέστερους τους συγγενείς». 

Επειδή σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου, η 
εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων δεν απαιτείται αν ο αιτητής μπορεί να 
αποδείξει ότι υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις μια παρόμοια θεραπεία θα απέβαινε 
αναποτελεσματική ή ανεπαρκής. Επειδή θα έπρεπε επομένως να εξακριβωθεί κατά 
πόσο η Ελληνική Κυβέρνηση έχει προσκομίσει αποδείξεις για μια παρόμοια 
πιθανότητα σε σχέση με τα γεγονότα που σχετίζονται με τις υποθέσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα της Αίτησης. Και επειδή η Επιτροπή είναι επομένως 
υποχρεωμένη να εξετάσει τα συγκεκριμένα γεγονότα των εν λόγω υποθέσεων. 

Επειδή φαίνεται σχετικά ότι σε ορισμένες υποθέσεις δεν υπήρξε αναγνώριση 
οποιουδήποτε κατηγορουμένου και επειδή η αποτυχία αυτή προκύπτει από 
διαφορετικά περιστατικά: Σε μια ομάδα υποθέσεων τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή ο 
δικηγόρος τους, προσέγγισαν τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο ζητώντας τα ονόματα 
των δραστών των ισχυριζόμενων πράξεων, αλλά οι αρχές τους αρνήθηκαν τις 
αιτούμενες πληροφορίες. Σε άλλη ομάδα υποθέσεων ζητήθηκε από τις 
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προαναφερόμενες αρχές να ξεκινήσουν μια έρευνα ή διερεύνηση ως προς τις 
ισχυριζόμενες πράξεις, αλλά οι τελευταίες θεώρησαν ότι δεν υπήρξε λόγος δίωξης. Και 
τέλος σε μια τρίτη ομάδα υποθέσεων δεν υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση ή αίτημα. 
Επειδή η Επιτροπή θεωρεί εντούτοις άσκοπο να διαχωρίσει μεταξύ των τριών 
κατηγοριών υποθέσεων σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 26 της Σύμβασης. 
Επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οι Βρετανικές αρχές δεν επέδειξαν 
οποιαδήποτε επιθυμία να δηλώσουν τα ονόματα των αυτουργών των ισχυριζόμενων 
βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι τους απευθύνθηκε ρητό 
αίτημα για μια παρόμοια πληροφορία και ενόψει του γεγονότος ότι μπορεί να 
πιθανολογηθεί π ω ς ένα παρόμοιο αίτημα δεν θα είχε οποιοδήποτε θετικότερο 
αποτέλεσμα στις υποθέσεις που ανήκουν στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία που 
αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Επειδή η απουσία πληροφοριών ως προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου καθιστά 
πρακτικά αδύνατη την άσκηση των προαναφερόμενων ενδίκων μέσων στις υποθέσεις 
που εμφανίζονται στο παράρτημα της Ελληνικής Αίτησης υπ' αριθμό 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 47 και 48. 

Επειδή αντίθετα στις υπόλοιπες υποθέσεις, τα ισχυριζόμενα θύματα ή οι πλησιέστεροι 
συγγενείς τους, μπορούν να αναγνωρίσουν τους αυτουργούς των ισχυριζόμενων 
βασανισμών ή κακομεταχείρισης ή τουλάχιστον ορισμένους από αυτούς και μπορούν 
επομένως να ξεκινήσουν αστικές ή ποινικές διαδικασίες κατά αυτών, αλλά δεν το έχουν 
πράξει στην πραγματικότητα. 

Επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εντούτοις τονίσει ότι στις περισσότερες από τις 
σχετικές υποθέσεις, εκείνοι που ισχυρίζονται π ω ς είναι θύματα βρίσκονται επί του 
παρόντος σε κράτηση και επομένως «δεν έχουν την αναγκαία ελευθερία ώστε να 
ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες κατά των αξιωματούχων ή των αρχών». Επειδή η εν 
λόγω Κυβέρνηση όμως, δεν έχει επιδείξει με ικανοποιητικό τρόπο ότι το γεγονός της 
κράτησης έχει από μόνο του παρεμποδίσει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα από την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον των δικαστηρίων ή ότι η έναρξη δικαστικής 
διαδικασίας από πρόσωπο υπό κράτηση κατά ενός αξιωματούχου θα επέφερε 
σοβαρούς κινδύνους στο πρόσωπο υπό κράτηση. 

Επειδή επομένως σε όλες αυτές τις υποθέσεις κατά τις οποίες οι αυτουργοί των 
ισχυριζόμενων βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης ή ορισμένοι από αυτούς, έχουν ήδη 
αναγνωριστεί, η Επιτροπή θεωρεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης, τα 
προαναφερόμενα εσωτερικά ένδικα μέσα θα έπρεπε πρώτα να έχουν εξαντληθεί. 
Επειδή σε όλες αυτές τις υποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα της Ελληνικής 
Αίτησης υπ' αριθμό 1, 4, 9, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 43, 45, 46 
και 49, θα πρέπει να γίνει κατά συνέπεια αποδεκτό το αίτημα να κριθούν ως 
απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή, άνευ βλάβης ως προς την ουσία, κηρύττει την Αίτηση 

1. Παραδεκτή ως προς τα γεγονότα που αναφέρονται στο Παράρτημα υπ' αριθμό 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 
39, 40, 44, 47 και 48. 

2. Απαράδεκτη ως προς τα γεγονότα που αναφέρονται στο Παράρτημα υπ' 
αριθμό 1, 4, 9, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 43, 45, 46 και 49. 

Με Διάταγμα ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 1957, ο κ. Berg, ασκώντας καθήκοντα 
Προέδρου, καθόρισε μια περίοδο δύο μηνών εντός της οποίας η Κυβέρνηση του 
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Ηνωμένου Βασιλείου κλήθηκε να παρουσιάσει τις μαρτυρίες της και να υποβάλει τα 
συμπεράσματα της σε σχέση με τις 29 υποθέσεις που κηρύχθηκαν ω ς παραδεκτές. Η 
Απόφαση της Επιτροπής, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 1957 κοινοποιήθηκε στα δύο 
Μέρη με επιστολές ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 1957. 

Διορισμός της Υποεπιτροπής 

Με επιστολές της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 1957, η Γραμματεία πληροφόρησε την 
Ελληνική Κυβέρνηση και την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα σχετικά 
με το πιο πάνω Διάταγμα ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 1957 και, στη βάση των οδηγιών 
του Προέδρου, ζήτησε από τα Μέρη κατά πόσο ήταν έτοιμα να συμφωνήσουν ότι η 
Υποεπιτροπή που εξέταζε την Αίτηση Αρ. 176/56 θα ασκούσε τις ίδιες λειτουργίες και 
σε σχέση με την Αίτηση Αρ. 299/57. 

Ο Βοηθός Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε με επιστολή ημερομηνίας 
11 Δεκεμβρίου 1957, ότι η Κυβέρνηση του δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει με την 
εισήγηση του Προέδρου και κατά συνέπεια ζήτησε από την Επιτροπή να διορίσει νέα 
Υποεπιτροπή. Με τηλεγράφημα της 18ης Δεκεμβρίου 1957 η Γραμματεία, μετά από 
οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής, ζήτησε από κάθε Αντιπρόσωπο να υποβάλει 
στην Επιτροπή, πριν από τις 2 Ιανουαρίου 1958, το όνομα του μέλους που θα διόριζε η 
Κυβέρνηση του, σύμφωνα με το άρθρο 29 της Σύμβασης και τον Κανόνα 18 των 
Διαδικαστικών Κανονισμών. 

Τελικά η σύνθεση της Υποεπιτροπής ήταν η ακόλουθη: κ. Κ. Ευσταθιάδης, μέλος που 
διορίστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, κ. Η. Waldock, μέλος που διορίστηκε από τη 
Βρετανική Κυβέρνηση, κ. P. Berg, κ. G. Janssen - Pevtschin, κ. S. Petren, κ. P. Faber, 
κ. F. Skarphedinsson, μέλη που επιλέχθηκαν με κλήρο, κ.κ. Ν. Erim, F. Dominedo, J.C 
Beaufort, αναπληρωματικά μέλη. 

Στη βάση των θέσεων της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που περιέχονταν 
στην πιο πάνω επιστολή της 11ης Δεκεμβρίου 1957, ο κ. Berg, ενεργώντας ω ς 
Πρόεδρος, εξέδωσε Διάταγμα στις 20 Δεκεμβρίου 1957, με το οποίο καθόρισε τη 10η 
Φεβρουαρίου 1958 ως χρονικό όριο μέχρι το οποίο οι Αντιπρόσωποι των Μερών θα 
έπρεπε να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά τους μέσα και τις τελικές τους αγορεύσεις. 

Διαδικασίες ενώπιον της Υποεπιτροπής 

Με επιστολή ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης πληροφόρησε τη Γραμματεία ότι δεν είχε τη δυνατότητα να υποβάλει 
επιπρόσθετες αποδείξεις σε σχέση με τις 29 υποθέσεις που είχαν κηρυχθεί ως 
παραδεκτές από την Επιτροπή. Ένα σημείωμα του κ. Rolin, ως προς την ευθύνη των 
κρατών για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται από υποτελή όργανα, 
επισυνάφθηκε στην επιστολή αυτή. 

Με επιστολή της ίδιας ημερομηνίας, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε 
από την Υποεπιτροπή να παρατείνει το χρονικό περιθώριο για υποβολή του 
αποδεικτικού υλικού στις υποθέσεις Αρ. 3, 6, 16, 21, 22 και 26 ως τις 28 Φεβρουαρίου 
1958 και στις υποθέσεις Αρ. 2 και 5 ως τη συντομότερη μεταγενέστερη ημερομηνία 
κατά την οποία θα ήταν δυνατό για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
υποβάλει το επίδικο αποδεικτικό υλικό. 

Το αίτημα για παράταση του χρονικού ορίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 1958 δόθηκε με 
Διάταγμα του ασκούντος τα καθήκοντα του Προέδρου, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου. 
Με Διάταγμα της ίδιας ημερομηνίας καθορίστηκε συνάντηση της Υποεπιτροπής στις 
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10 Μαρτίου 1958, με σκοπό να εξεταστεί το αίτημα του Αντιπροσώπου του Ηνωμένου 
Βασιλείου όπως αφεθεί ανοιχτό το χρονικό όριο για την υποβολή του αποδεικτικού 
υλικού στις υπόλοιπες υποθέσεις εκτός των Αρ. 2, 3, 5, 6, 16, 21, 22 και 26 και για να 
εξεταστεί το αποδεικτικό υλικό που υποβλήθηκε από τα Μέρη στις υπόλοιπες 
υποθέσεις. 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε με επιστολή 
ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 1958, το αποδεικτικό υλικό στις υποθέσεις Αρ. 3, 6, 16, 
21, 22 και 26, μαζί με ένα σχολιασμό των ισχυρισμών και των γεγονότων κάθε 
υπόθεσης. Η Κυπριακή Λευκή Βίβλος αναφορικά με «ισχυρισμούς για βαναυσότητες 
στην Κύπρο», ημερομηνίας 11 Ιουνίου 1957, επισυνάφθηκε στα έγγραφα αυτά. 
Περαιτέρω μαρτυρία ως προς την υπόθεση Αρ. 3 υποβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
1958. Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με επιστολή της 
28ης Φεβρουαρίου 1958, υπέβαλε αποδεικτικό υλικό για τις υποθέσεις 3, 6 και 22. 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου με επιστολή ημερομηνίας 
5 Μαρτίου 1958 ζήτησε από την Υποεπιτροπή: 

ί) όπως οι υποθέσεις, εκτός των Αρ. 2, 3, 5, 6, 16, 21, 22 και 26 επιστραφούν στην 
Επιτροπή, 
Ν) όπως η Επιτροπή αποφασίσει ότι, εκτός αν υπάρξει διαφορετική εισήγηση από 
την Επιτροπή Υπουργών, δεν θα πρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε περαιτέρω δράση 
από την Επιτροπή σε σχέση με την Αίτηση Αρ. 299/57 σε σχέση με τις υποθέσεις 
αυτές, 
Hi) όπως η Επιτροπή υποβάλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Υπουργών το 
συντομότερο δυνατό. 

Με επιστολή ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1958, ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 
υπέβαλε αποδεικτικό υλικό σε σχέση με την υπόθεση Αρ. 5. Η Υποεπιτροπή, αφού 
συζήτησε την Αίτηση Αρ. 299/57 στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Μαρτίου 1958, 
αποφάσισε όπως καθορίσει μια περίοδο έξι εβδομάδων εντός της οποίας η Ελληνική 
Κυβέρνηση κλήθηκε να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις, σε σχέση με το αποδεικτικό 
υλικό που υποβλήθηκε από τον Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου στις υποθέσεις 
Αρ. 3, 5, 6, 16, 21, 22 και 26 και μια ακαθόριστη ακόμα περίοδο για την υποβολή των 
γραπτών παρατηρήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης σε σχέση με οποιοδήποτε 
αποδεικτικό υλικό που πιθανώς να υποβαλλόταν από τον Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην υπόθεση Αρ. 2. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση προσκλήθηκε ακόμα όπως υποβάλει πριν από τις 21 Απριλίου 
1958 τα γραπτά τις σχόλια σε σχέση με τα επιχειρήματα και εισηγήσεις του 
Αντιπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου που περιέχονταν στην επιστολή του 
ημερομηνίας 5 Μαρτίου 1958 και στην περίπτωση που αποφασιζόταν η υποβολή 
περαιτέρω αποδεικτικού υλικού σε σχέση με τις υποθέσεις 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 
27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 47 και 48, όπως υποβληθεί το αποδεικτικό 
αυτό υλικό πριν από τις 21 Απριλίου 1958. 

Με επιστολή ημερομηνίας 17 Μαρτίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης επισύναψε τέσσερα παραρτήματα, τα Σχόλια της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας αναφορικά με τη δημοσίευση από 
την Κυπριακή Κυβέρνηση Λευκής Βίβλου σε σχέση με «ισχυρισμούς για βαναυσότητες 
στην Κύπρο» και τρία αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με τη Λευκή Βίβλο. Ο 
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέβαλε με επιστολή ημερομηνίας 16 
Απριλίου 1958, τα σχόλια του ως προς τα επιχειρήματα και εισηγήσεις του 
Αντιπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου, που περιέχονταν στην επιστολή του 
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ημερομηνίας 5 Μαρτίου 1958 και υπέβαλε αποδεικτικό υλικό για τις υποθέσεις Αρ. 28, 
32, 37, 39, 40, 44, 47 και 48, μαζί με ένα αντίγραφο επιστολής που εστάλη στις 2 
Ιουλίου 1957 προς τον Αποικιακό Γραμματέα του Ηνωμένου Βασιλείου από δύο μέλη 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τις υποθέσεις Αρ. 11 και 14. 

Με δύο επιστολές ημερομηνίας 23 Απριλίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε τα σχόλια του ως προς το αποδεικτικό υλικό που 
υποβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση στις 28 Φεβρουαρίου 1958, σε σχέση με τις 
υποθέσεις Αρ. 3, 6 και 22, μαζί με αποδεικτικό υλικό σε σχέση με τις υποθέσεις Αρ. 2 
και 22. Με επιστολή ημερομηνίας 25 Απριλίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε προς την Υποεπιτροπή ένα Μνημόνιο, ημερομηνίας 
24 Απριλίου 1958, σε σχέση με ισχυριζόμενη υποστήριξη που δόθηκε από την 
Ελληνική Κυβέρνηση προς το κίνημα της ΕΟΚΑ, την διαδεδομένη εκστρατεία που 
επακολούθησε και την προσπάθεια από την Κυβέρνηση αυτή να εκμεταλλευθεί τις 
διαδικασίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πολιτικούς σκοπούς, συνοδευόμενο από ένα 
αντίγραφο της «Μαύρης Βίβλου» που δημοσιεύθηκε από την Εθναρχία της Κύπρου61 
και από ορισμένα παραρτήματα που περιλαμβάνουν έγγραφα και μεταφράσεις δελτίων 
τύπου, φυλλαδίων κ.ο.κ. 

Η Υποεπιτροπή, συνεδριάζοντας κατ' ιδίαν στις 2 Μαΐου 1958 και αφού εξέτασε τη 
μαρτυρία, τα επιχειρήματα και τις αγορεύσεις των Μερών, αποφάσισε να ζητήσει από 
τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης να υποβάλει τις δηλώσεις των 
παραπονούμενων σε αριθμό υποθέσεων και να υποβάλει ω ς τις 20 Ιουνίου 1958 
πληροφορίες αναφορικά με κάθε υπόθεση ξεχωριστά ως προς το είδος της μαρτυρίας 
που πρότεινε να προσκομίσει και να υποδείξει ποια γεγονότα αναμενόταν να 
εξακριβώσει η μαρτυρία αυτή. 

Από τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ζητήθηκε 
ταυτόχρονα να υποβάλει μέχρι τις 20 Ιουνίου 1958 οποιαδήποτε γραπτή μαρτυρία ή 
σχόλια που επιθυμούσε να παρουσιάσει σε σχέση με τις υποθέσεις 28, 32, 37, 39, 40, 
44, 47 και 48 και σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις στις οποίες η Ελληνική 
Κυβέρνηση θα προσκόμιζε εν καιρώ τις δηλώσεις των παραπονούμενων. 

Με την ίδια απόφαση, οι Αντιπρόσωποι των δύο Μερών κλήθηκαν να εμφανιστούν 
ενώπιον της Υποεπιτροπής στις 30 Ιουνίου 1958 για να παρουσιάσουν όποια 
προφορικά επιχειρήματα πιθανόν να επιθυμούσαν να υποβάλουν στο στάδιο αυτό της 
διαδικασίας. Με επιστολή ημερομηνίας 2 Μαΐου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης πληροφόρησε την Υποεπιτροπή ότι η Κυβέρνηση του είχε διορίσει τον κ. 
Π. Μαμόπουλο ως Σύμβουλο του Έλληνα Αντιπροσώπου στην Αίτηση Αρ. 299/57. 

Ο Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε περαιτέρω μαρτυρία στην 
υπόθεση Αρ. 2 με επιστολή ημερομηνίας 22 Μαΐου 1958. Με επιστολή ημερομηνίας 19 
Ιουνίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπέβαλε τα ακόλουθα 
έγγραφα: 

ί) έκθεση του Ιωάννη Κληρίδη, Ανακτοσυμβούλου, ως προς τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν μέλη του δικηγορικού σώματος στη λήψη καταθέσεων και 
παραπόνων από κρατουμένους, 
ϋ) καταθέσεις των παραπονούμενων στις υποθέσεις Αρ. 7, 8, 14, 29 και 36, 
ill) αποδεικτικό υλικό για τις υποθέσεις 2, 8, 13, 37, 40 και 47. 

Ethnarchy of Cyprus, Violations of Human Rights in Cyprus: A Factual Documentation, Nicosia, 1957 
(ΣτΕ). 
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Με επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουνίου 1958, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
υπέβαλε αποδεικτικό υλικό για τις υποθέσεις Αρ. 39 και 40. Η Υποεπιτροπή 
συνεδρίασε στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 1958 και άκουσε τα προφορικά επιχειρήματα 
των δύο Μερών. Ο κ. Καμπαλούρης, Αντιπρόσωπος και οι κ. Rolin, Μαμόπουλος και 
Λοϊζίδης, Νομικοί Σύμβουλοι, εμφανίστηκαν εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενώ 
ο κ. F. Vallat, Αντιπρόσωπος και οι κ.κ. Ν. Steele και C. Meade, εμφανίστηκαν εκ 
μέρους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η Υποεπιτροπή αφού συνεδρίασε την 1η Ιουλίου 1958, αποφάσισε να θέσει μια 
περίοδο τριών εβδομάδων εντός της οποίας ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης θα έπρεπε να παρουσιάσει όλα τα έγγραφα που είχε στην κατοχή του που 
σχετίζονταν με τις αγορεύσεις στις οποίες είχε προβεί και γενικότερα να ολοκληρώσει 
τις αγορεύσεις της υπόθεσης του. Τέθηκε επιπλέον η ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου 
1958 ως το χρονικό όριο πριν από το οποίο ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να ολοκληρώσει τις αγορεύσεις του. Αποφάσισε ότι η 
περίοδος από την 10η Σεπτεμβρίου ως την 29η Σεπτεμβρίου 1958 θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί από τα Μέρη για να ανταλλάξουν τυχόν περαιτέρω αγορεύσεις. 
Αποφάσισε τέλος να διεξάγει την επόμενη συνοδό της από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 4 
Οκτωβρίου ώστε να συνεχίσει την προφορική ακροαματική διαδικασία. 

Με επιστολή ημερομηνίας 21 Ιουλίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπέβαλε τα συμπεράσματα του για τις υποθέσεις Αρ. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 
20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 47 και 48, μαζί με αποδεικτικό 
υλικό σχετικά με ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις. Με την ίδια επιστολή ζήτησε από 
την Υποεπιτροπή να παρατείνει το χρονικό όριο για το αποδεικτικό υλικό και τα 
συμπεράσματα της Ελληνικής Κυβέρνησης για δύο εβδομάδες σε σχέση με τις 
υποθέσεις Αρ. 7, 11, 12, 13, 14 και 36. 

Με Διάταγμα ημερομηνίας 22 Ιουλίου 1958, ο ασκών τα καθήκοντα Προέδρου της 
Υποεπιτροπής παρέτεινε το χρονικό όριο εντός του οποίου η Ελληνική Κυβέρνηση 
έπρεπε να υποβάλει το αποδεικτικό της υλικό και τα συμπεράσματα σε σχέση με τις 
υποθέσεις Αρ. 7, 11, 12, 13, 14 και 36 μέχρι τις 5 Αυγούστου 1958. Μετά από αίτημα 
του Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο ασκών τα καθήκοντα Προέδρου της 
Υποεπιτροπής εξέδωσε Διάταγμα ημερομηνίας 23 Ιουλίου 1958 με το οποίο 
αναβλήθηκε η επόμενη συνεδρία της Υποεπιτροπής μέχρι τις 3 έως 9 Οκτωβρίου 
1958. Με επιστολή ημερομηνίας 5 Αυγούστου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπέβαλε τα συμπεράσματα του στις υποθέσεις Αρ. 7, 11, 12, 13, 14 και 
36. 

Στις 7 Αυγούστου 1958, ο Βοηθός Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου πληροφόρησε την Υποεπιτροπή ότι η Κυβέρνηση του, λόγω σοβαρής 
επιδείνωσης της κατάστασης εσωτερικής ασφάλειας στην Κύπρο, είχε υποχρεωθεί να 
αναβάλει τις εργασίες της σε σχέση με τις εκκρεμούσες υποθέσεις και υπέβαλε ότι 
ενόψει των συνθηκών το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από την Υποεπιτροπή την 1η 
Ιουλίου 1958, δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει σε ισχύ και κατά συνέπεια δεν θα 
έπρεπε να γίνουν οποιεσδήποτε περαιτέρω διευθετήσεις ως προς την ακροαματική 
διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για να διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου 1958. Με 
επιστολή ημερομηνίας 13 Αυγούστου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης υπέβαλε καταθέσεις παραπόνων για τις υποθέσεις Αρ. 11, 12, 13 και 14. 

Στις 27 Αυγούστου 1958, ο Βοηθός Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, αναφερόμενος στην προηγούμενη επιστολή του ημερομηνίας 7 Αυγούστου 
1958, ζήτησε παράταση έξι εβδομάδων από τις 10 Σεπτεμβρίου 1958, για την υποβολή 
της γραπτής μαρτυρίας της Κυβέρνησης του ως προς τα εκκρεμή θέματα, ζητώντας 
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ταυτόχρονα την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας που είχε καθοριστεί για τις 3 
Οκτωβρίου 1958. Με επιστολή ημερομηνίας 28 Αυγούστου 1958, ο Αντιπρόσωπος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης αντιτέθηκε στο αίτημα του Βοηθού Αντιπροσώπου του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η Υποεπιτροπή συνεδριάζοντας κατ' ιδίαν στις 30 Αυγούστου 1958, εξέτασε το πιο 
πάνω αίτημα της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και την απάντηση του 
Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης και αποφάσισε να παραχωρήσει στην 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μια τελευταία παράταση έξι εβδομάδων από τις 
10 Σεπτεμβρίου 1958 και να αναβάλει την ημερομηνία επανέναρξης της διαδικασίας 
από τις 29 Σεπτεμβρίου 1958 ως τις 12 Νοεμβρίου 1958. Επέστησε περαιτέρω την 
προσοχή των Μερών στο γεγονός ότι κατά την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή την 
12η Νοεμβρίου 1958, η Αίτηση Αρ. 299/57 θα εξεταζόταν από την Υποεπιτροπή στην 
κατάσταση που βρισκόταν τότε. 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1958 ο Βοηθός Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
επέδωσε στη Γραμματεία ένα Παράρτημα των συμπερασμάτων της Κυβέρνησης του 
ως προς την υπόθεση Αρ. 7. Με επιστολή ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 1958, ο 
Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε αποδεικτικό υλικό, 
επιχειρήματα και συμπεράσματα εκ μέρους της Κυβέρνησης του σε σχέση με τις 
υποθέσεις Αρ. 7, 8, 13, 14 και 27, με επιστολή ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 1958 σε 
σχέση με τις υποθέσεις Αρ. 10, 11, 12, 20, 29, 32, 34 και 35 και με επιστολή 
ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου σε σχέση με τις υποθέσεις Αρ. 28, 36, 37, 44, 47 και 48, μαζί 
με συμπληρωματικό αποδεικτικό υλικό σε σχέση με τις υποθέσεις Αρ. 8, 13, 14, 27 και 
32. Με επιστολή ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε μεταφράσεις φυλλαδίων και εγγράφων και υπέδειξε 
ότι πιθανόν να ήταν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας να 
αναφερθεί σε ορισμένα από τα έγγραφα αυτά. 

Η Υποεπιτροπή διεξήγαγε προφορικές ακροάσεις από τις 12 ως τις 19 Νοεμβρίου 
1958. Ο κ. Ν. Καμπαλούρης, Αντιπρόσωπος, ο κ. Ν. Αθανασίου, Βοηθός 
Αντιπρόσωπος και οι κ. Η. Rolin και Π. Μαμόπουλος, Νομικοί Σύμβουλοι, 
εμφανίστηκαν εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και ο κ. F. Vallat, Αντιπρόσωπος 
και οι κ.κ. J. Foster, R. Dunn, R. Johnson, Η. Steele, Κ. Neals, A. Watts και Sir Harry 
Hylton - Foster εμφανίστηκαν εκ μέρους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι Αντιπρόσωποι της Ελληνικής 
Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλαν έγγραφα προς 
υποστήριξη ή απόδειξη των ισχυρισμών τους. Κατά τη λήξη της ακροαματικής 
διαδικασίας της 18ης Νοεμβρίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε περίληψη συμπερασμάτων. 

Με επιστολή ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 1958, ο ασκών τα καθήκοντα Προέδρου της 
Υποεπιτροπής ρώτησε τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά πόσο η 
Κυβέρνηση του σκόπευε να απαντήσει στα συμπεράσματα που υποβλήθηκαν από την 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 18 Νοεμβρίου 1958. Πληροφόρησε 
περαιτέρω τον Έλληνα Αντιπρόσωπο ότι η Υποεπιτροπή επιθυμούσε να αποκτήσει 
ορισμένα συγκεκριμένα έγγραφα για τις υποθέσεις Αρ. 3, 22 και 39. Με επιστολή 
ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 1958, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
υπέβαλε την απάντηση της Κυβέρνησης του στα συμπεράσματα της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 1958. Με επιστολή ημερομηνίας 19 
Δεκεμβρίου 1958, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπέβαλε τα έγγραφα που ζητήθηκαν από 
τον ασκόν τα καθήκοντα Προέδρου της Υποεπιτροπής με επιστολή του ημερομηνίας 21 
Νοεμβρίου 1959. 
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Στις 16 Ιανουαρίου 1959 και αφού συσκέφθηκε κεκλεισμένων των θυρών, η 
Υποεπιτροπή αποφάσισε α) να μην προχωρήσει περαιτέρω με τη διερεύνηση 
ορισμένων υποθέσεων, β) να ξαναστείλει άμεσα δύο υποθέσεις στην Επιτροπή για 
επανεξέταση της απόφασης της ως προς το παραδεκτό ενόψει νέων γεγονότων που 
είχαν έλθει στο φως και γ) να προχωρήσει με τη διερεύνηση ορισμένων άλλων 
υποθέσεων. Έχοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που επικρατούσαν τότε στην 
Κύπρο, η Υποεπιτροπή αποφάσισε ακόμα να ζητήσει τις απόψεις των Κυβερνήσεων 
της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την πιο πρόσφορη μέθοδο για 
διεξαγωγή της διερεύνησης της ως προς τις προαναφερόμενες υποθέσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 28, παράγραφος (α) της Σύμβασης, μέσα από την ακρόαση μαρτύρων, είτε 
στην Κύπρο, είτε στο Στρασβούργο, είτε και αλλού. Οι δύο Κυβερνήσεις κλήθηκαν να 
υποβάλουν τις απόψεις τους ως προς το ερώτημα αυτό μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 

Κατά το σημείο αυτό της υπόθεσης ξεκίνησε μια σειρά πολιτικών διαπραγματεύσεων 
που τερματίστηκε με τη σύναψη τριμερούς συμφωνίας στις 19 Φεβρουαρίου 1959 στο 
Λονδίνο, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με την οποία οι τρεις Κυβερνήσεις υιοθέτησαν ορισμένα έγγραφα ως τη 
συμφωνημένη βάση για οριστική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Ενόψει της 
νέας κατάστασης πραγμάτων, η Ελληνική Κυβέρνηση με τηλεγράφημα ημερομηνίας 27 
Φεβρουαρίου 1959 και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με Ρηματική Διακοίνωση 
της ίδιας ημερομηνίας, ζήτησαν όπως παραταθεί το χρονικό όριο που καθορίστηκε από 
την Υποεπιτροπή για παραλαβή των απόψεων των δύο Κυβερνήσεων σε σχέση με την 
περαιτέρω διαδικασία της υπόθεσης, για περίοδο 15 ημερών και ενός μήνα αντίστοιχα, 
από τις 27 Φεβρουαρίου 1959. Με Διάταγμα ημερομηνίας 2 Μαρτίου 1959, ο κ. Faber, 
ασκώντας τα καθήκοντα του Προέδρου της Υποεπιτροπής, παρέτεινε το 
προαναφερόμενο χρονικό όριο μέχρι τις 27 του μήνα εκείνου και με νέο Διάταγμα 
ημερομηνίας 26 Μαρτίου μέχρι τις 17 Απριλίου 1959. 

Με τηλεγράφημα ημερομηνίας 17 Μαρτίου 1959, ο Αντιπρόσωπος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης ζήτησε όπως αναβληθεί η επανεξέταση του παραδεκτού των δύο 
υποθέσεων που είχαν εκ νέου σταλεί στην Επιτροπή από την Υποεπιτροπή με την 
απόφαση της ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρεση μιας 
δέουσας λύσης ενόψει των πρόσφατων γεγονότων. Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε με το αίτημα αυτό με επιστολή ημερομηνίας 19 
Μαρτίου και η Επιτροπή ανέβαλε την επανεξέταση του παραδεκτού των 
προαναφερομένων δύο υποθέσεων. Με Διάταγμα ημερομηνίας 28 Απριλίου ο κ. Ρ. 
Faber, ασκών τα καθήκοντα Προέδρου της Υποεπιτροπής ανέβαλε τις διαδικασίες της 
Υποεπιτροπής σε σχέση με την Αίτηση Αρ. 299/57 μέχρι την προσεχή της σύνοδο. 

Αιτήσεις των Μερών για Τερματισμό της Διαδικασίας 

Οι Αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου με 
ταυτόσημες κοινοποιήσεις ημερομηνίας 12 Μαΐου 1959 που απεστάλησαν στη 
Γραμματεία της Επιτροπής, για να διαβιβαστούν στην Επιτροπή και στην 
Υποεπιτροπή, εξέφρασαν το αίτημα των Κυβερνήσεων τους όπως όλες οι διαδικασίες 
σε σχέση με τις Αιτήσεις Αρ. 299/57 τερματιστούν. Το κείμενο των επιστολών αυτών 
είχε ως ακολούθως: 

«Η Αίτηση Αρ. 299/57 όπως γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής σχετίζεται με 
παράπονα κακομεταχείρισης σε σχέση με ορισμένες πράξεις ορισμένων μελών των 
αστυνομικών και ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας στην Κύπρο, για τις 
οποίες υπάρχει ισχυρισμός ότι συνέβηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταραχών 
στο νησί. Ορισμένα από τα παράπονα αυτά κρίθηκαν από την Επιτροπή ως 
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απαράδεκτα για το λόγο ότι δεν είχαν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Τα 
υπόλοιπα παράπονα κρίθηκαν ως παραδεκτά και παραπέμφθηκαν στην Υποεπιτροπή 
με σκοπό την εξέταση ή και διερεύνηση για εξακρίβωση των γεγονότων σχετικά με 
αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος (α) της Σύμβασης. Εντούτοις, το 
καθήκον της Υποεπιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος (α) δεν είχε ακόμα 
ολοκληρωθεί, ώσπου σημειώθηκε μια θεμελιώδης μεταβολή της γενικής κατάστασης 
στην Κύπρο ως αποτέλεσμα των δύο Συμφωνιών στις οποίες κατέληξαν αντίστοιχα οι 
Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας στη Ζυρίχη στις 11 Φεβρουαρίου 1959 και 
οι Κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Λονδίνο 
στις 19 Φεβρουαρίου 1959. 

Ενεργώντας σε συνεννόηση με τον Αντιπρόσωπο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου/της Ελλάδας, εσωκλείω με την επιστολή αυτή, ένα έγγραφο με τίτλο 
«Συνεδρία για την Κύπρο» που τυπώθηκε από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο του 
Ηνωμένου Βασιλείου και στο οποίο περιέχονται με βολική μορφή τα κείμενα των δύο 
προαναφερόμενων Συμφωνιών και ορισμένες ακόμα συμπληρωματικές Συμφωνίες και 
Διακηρύξεις. Τα διάφορα συνδεόμενα έγγραφα εγκαθιδρύουν ένα πολύπλοκο σύνολο 
συμφωνιών που συγκροτεί τη συμφωνημένη βάση για την οριστική διευθέτηση του 
κυπριακού προβλήματος και όπως θα παρατηρήσουν τα μέλη της Επιτροπής, αυτές οι 
διευθετήσεις έχουν υπογραφεί όχι μόνο από τους εκπροσώπους των τριών 
Κυβερνήσεων, αλλά επίσης από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και από τον Δρ. Φ. 
Κουτσούκ ως εκπροσώπους της Ελληνικής και της Τουρκικής κοινότητας της Κύπρου 
αντίστοιχα. Τα μέλη της Επιτροπής θα παρατηρήσουν επίσης ότι το Έγγραφο Αρ. VIII 
περιλαμβάνει μια διακήρυξη σύμφωνα με την οποία: Ό λ α τα μέρη στη Συνεδρία 
στηρίζουν σθεναρά το σκοπό κατάρτισης Συντάγματος (περιλαμβανομένης της εκλογής 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και των τριών νομοθετικών σωμάτων) και πλήρους 
υλοποίησης των Συμφωνιών όσο το δυνατό συντομότερα και σε κάθε περίπτωση όχι 
μετά από δώδεκα μήνες από τη σημερινή ημερομηνία (19 Φεβρουαρίου 1959). Τα 
μέτρα που οδηγούν τη μεταβίβαση κυριαρχίας στην Κύπρο θα ξεκινήσουν άμεσα. Αυτά 
τα μέτρα όπως ίσως να γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής είναι ήδη υπό υλοποίηση. 

Τα μέλη της Επιτροπής θα θυμούνται σίγουρα την ομόφωνη δήλωση της Επιτροπής 
κατά το συμπέρασμα της Έκθεσης της στην Αίτηση Αρ. 176/56, στην οποία τονίζεται 
ότι η πλήρης απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο συνδέεται στενά 
με την επίλυση των ευρύτερων πολιτικών προβλημάτων που σχετίζονται με το 
συνταγματικό καθεστώς της νήσου. Είναι ακριβώς αυτό τον σκοπό που εξυπηρετούν οι 
διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν στη Συνεδρία του Λονδίνου για να παρασχεθεί μια 
οριστική λύση των πολιτικών προβλημάτων που σχετίζονται με το συνταγματικό 
καθεστώς της Κύπρου. Η Κυβέρνηση μου και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου/Ελλάδας πιστεύουν σθεναρά ότι για να υπάρχει η καλύτερη πιθανότητα 
επιτυχίας των συμφωνηθέντων διευθετήσεων, είναι απαραίτητο να τερματιστεί γρήγορα 
και ολοκληρωτικά το πρόσφατο μη ευτυχές κεφάλαιο της ιστορίας της νήσου και να 
λησμονηθούν όσο το δυνατό ταχύτερα οι εντάσεις και τα περιστατικά του πρόσφατου 
παρελθόντος. Με το σκοπό αυτό υπόψη, η φυλάκιση και κράτηση όλων των 
προσώπων που σχετίζονταν με τις πρόσφατες ταραχές έχει τερματιστεί και οι αρχές 
της Κύπρου έχουν παράσχει αμνηστία σε σχέση με τις πρόσφατες ταραχές. 

Η Κυβέρνηση μου και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου/Ελλάδας έχουμε την 
άποψη ότι θα συμβάλει στην επίτευξη οριστικής διευθέτησης του πολιτικού 
προβλήματος της Κύπρου, αν οι παρούσες διαδικασίες που αφορούν παράπονα της 
Ελληνικής Κυβέρνησης που σχετίζονται με τις πρόσφατες ταραχές, τερματιστούν και 
αυτές. Για το λόγο αυτό και επειδή όπως έχει αναφέρει η ίδια η Επιτροπή, η πλήρης 
απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο συνδέεται στενά με την επίλυση 
του πολιτικού προβλήματος, η Κυβέρνηση μου, ενεργώντας σε συνεννόηση με την 
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Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου/Ελλάδας, υποβάλλει επίσημο αίτημα προς την 
Υποεπιτροπή και την Επιτροπή για τερματισμό των διαδικασιών και υποβάλλει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί σε αναφορά του τερματισμού των διαδικασιών 
προς την Επιτροπή Υπουργών, χωρίς να εισέρχεται στην ουσία της Αίτησης». 

Λαμβάνοντας γνώση της πιο πάνω επιστολής, η Υποεπιτροπή, αφού συνεδρίασε, 
αποφάσισε να παραπέμψει το ζήτημα του τερματισμού των διαδικασιών στην 
Ολομέλεια της Επιτροπής. Κατά τη 18η Συνοδό της, που διεξήχθη από τις 29 Ιουνίου 
μέχρι τις 7 Ιουλίου 1959, η Επιτροπή, αφού συζήτησε το ερώτημα αυτό, υιοθέτησε το 
κείμενο της παρούσας Έκθεσης. 

Η Γνώμη της Επιτροπής 

Εξετάζοντας το αίτημα των Μερών για τερματισμό των διαδικασιών σε σχέση με την 
Αίτηση Αρ. 299/57, η Επιτροπή είχε υποχρεωτικά υπόψη της ότι σύμφωνα με το άρθρο 
19 της Σύμβασης είχε συγκροτηθεί «για να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων 
που αναλήφθηκαν από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση». Η 
Επιτροπή είχε επίσης υπόψη της ότι σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος (β) της 
Σύμβασης, που καθοδηγεί την Επιτροπή να θέτει εαυτόν στη διάθεση των Μερών με 
σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού του θέματος, υπάρχει ειδική αναφορά σε 
ένα φιλικό διακανονισμό «στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όπως καθορίζονται στη Σύμβαση». Έχοντας υπόψη τις διατάξεις αυτές της Σύμβασης, 
η Επιτροπή είχε τη γνώμη ότι, όταν μια Αίτηση στην οποία γίνεται ισχυρισμός για 
παραβίαση της Σύμβασης έχει απευθυνθεί προς την Επιτροπή, τότε η απόσυρση της 
Αίτησης είναι ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή, όσο και τα Μέρη και η Επιτροπή 
πρέπει να ικανοποιηθεί ότι ο τερματισμός των διαδικασιών πρόκειται να εξυπηρετήσει 
και όχι να παραβλάψει τους σκοπούς της Σύμβασης. 

Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι, όπως σημείωσε στην Έκθεση 
της προς την Επιτροπή Υπουργών στην Αίτηση Αρ. 176/56, η κατάσταση ταραχών 
στην Κύπρο είχε για μια σημαντική περίοδο καταλήξει στον περιορισμό θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και σε μεγάλη ανθρώπινη ταλαιπωρία. 
Ό π ω ς τα Μέρη υπενθυμίζουν στις επιστολές τους με τις οποίες ζητείται ο τερματισμός 
των διαδικασιών, η Επιτροπή είχε στα Συμπεράσματα της Έκθεσης αυτής τονίσει ότι η 
πλήρης απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο συνδεόταν στενά με την 
επίλυση των πολιτικών προβλημάτων που σχετίζονται με το συνταγματικό καθεστώς 
του νησιού. Ήταν επομένως με τη μέγιστη ικανοποίηση που πληροφορήθηκε η 
Επιτροπή για τις διευθετήσεις που υιοθετήθηκαν στη Συνεδρία του Λονδίνου ως τη 
συμφωνημένη βάση για την οριστική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η 
Επιτροπή χρειάζεται μόνο να προσθέσει ότι εξακολουθεί να έχει το ίδιο ισχυρά σήμερα, 
όσο και όταν ετοίμαζε την Έκθεση της για την Αίτηση Αρ. 176/56, την άποψη ότι η 
επίτευξη οριστικής επίλυσης των πολιτικών προβλημάτων είναι ύψιστης σημασίας για 
τη διασφάλιση της αποκατάστασης της πλήρους και ανεμπόδιστης απόλαυσης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Αιτήτρια και η Καθ' ης η Αίτησις Κυβέρνηση δήλωναν από 
κοινού: 

α) για να υπάρχει η καλύτερη πιθανότητα επιτυχίας των συμφωνηθέντων 
διευθετήσεων, είναι απαραίτητο να τερματιστεί γρήγορα και ολοκληρωτικά το 
πρόσφατο μη ευτυχές κεφάλαιο της ιστορίας της νήσου, 

β) η φυλάκιση και κράτηση όλων των προσώπων που σχετίζονταν με τις 
πρόσφατες ταραχές έχει τώρα τερματιστεί, 
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γ) ο τερματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών που σχετίζονται με πράξεις 
μελών της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας 
είναι η οδός που κατά την γνώμη τους θα συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη της 
πολλαπλώς επιθυμητής οριστικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος. 

Η Επιτροπή σημείωσε περαιτέρω ότι η ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης 
από την Υποεπιτροπή, εφόσον απαιτούσε τη λήψη καταθέσεων από μεγάλο αριθμό 
π ρ ο σ ώ π ω ν που σχετίζονταν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τις πρόσφατες 
ταραχές στην Κύπρο, θα ενείχε εκ των πραγμάτων τον κίνδυνο αναβίωσης ορισμένων 
πικρών αναμνήσεων της μη ευτυχούς εκείνης περιόδου. Η Επιτροπή θεωρούσε ακόμα 
ότι ορισμένες εντάσεις μπορεί να προκαλούνταν από τη συνέχιση της διερεύνησης 
αναπόδεικτων ακόμα ισχυρισμών κατά μιας κατηγορίας προσώπων που συνδέονταν 
στενά με τις πρόσφατες ταραχές, ενώ είχε αναγγελθεί αμνηστία σε σχέση με όλες τις 
κατηγορίες προσώπων. 

Έχοντας υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή 
κατέληξε ότι ο τερματισμός της παρούσας διαδικασίας ήταν ένα μέτρο που 
υπολογιζόταν να συνεισφέρει στην αποκατάσταση της πλήρους και ακώλυτης 
απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στην Κύπρο 
και ότι κατά συνέπεια το αίτημα των Μερών για τον τερματισμό της ήταν εναρμονισμένο 
με τους σκοπούς και το αντικείμενο της Σύμβασης. 

Αυτό κατέστη ακόμα πιο εμφανές καθώς ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου 
Βασιλείου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με Ρηματική Διακοίνωση της 19ης Ιουνίου 
1959, πληροφόρησε το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 3 
της Σύμβασης, ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου είχε πάψει να ασκεί τις εξουσίες που 
αναφέρονταν στις Ρηματικές Διακοινώσεις της 17ης Οκτωβρίου 1955, 13ης Απριλίου 
1956 και 21ης Ιανουαρίου 1959 και ότι κατά συνέπεια οι διατάξεις της Σύμβασης 
εφαρμόζονταν και πάλι πλήρως στην Κύπρο. 

Συνεπώς και άνευ βλάβης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή απαιτήσεων των 
ενδιαφερομένων υποκειμένων ενώπιον οποιωνδήποτε άλλων αρχών ή δικαστηρίων, η 
Επιτροπή αποφάσισε τον τερματισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με την Αίτηση 
Αρ. 299/57. 

Το Ζήτημα της Δημοσίευσης της Παρούσας Έκθεσης 

Η Επιτροπή έχει σημειώσει στο ξεκίνημα της παρούσας Έκθεσης ότι οι συνθήκες στη 
βάση των οποίων συνέταξε την Έκθεση δεν φαίνεται να εμπίπτουν επακριβώς είτε 
εντός των ορίων του άρθρου 30, είτε του άρθρου 31 της Σύμβασης. Στην εξαιρετική 
αυτή περίσταση, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει την ενδιάμεση λύση να δώσει οδηγίες 
στον Γραμματέα για να μεριμνήσει για την έκδοση ενός σύντομου ανακοινωθέντος που 
να πληροφορεί για τον τερματισμό των διαδικασιών σε σχέση με την Αίτηση Αρ. 299/57 
και για τη διαβίβαση προς την Επιτροπή Υπουργών της παρούσας περιληπτικής 
Έκθεσης των διαδικασιών της Υπόθεσης. 

Το προαναφερόμενο ανακοινωθέν θα δημοσιευθεί κατά την ημερομηνία που η Έκθεση 
θα μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Υπουργό ως ακολούθως: 

«Μια Αίτηση καταχωρήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις 17 Ιουλίου 1957, στην οποία υποβάλλονταν προς την 
Επιτροπή 49 παράπονα π ρ ο σ ώ π ω ν στην Κύπρο για ισχυριζόμενη κακομεταχείριση 
από μέλη της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας του 
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νησιού. Η Αίτηση, όπως ανακοινώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1957, κρίθηκε ότι είναι 
απαράδεκτη σε σχέση με τα 20 από τα παράπονα και παραδεκτή σε σχέση με τα 
υπόλοιπα 29 παράπονα. Εντούτοις, πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης της 
Αίτησης, υπήρξε μια θεμελιώδης μεταβολή της κατάστασης στο νησί λόγω της 
σύναψης των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου για την οριστική επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος. Ενόψει της νέας κατάστασης, οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας 
και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργώντας από κοινού, ζήτησαν από την Επιτροπή να 
επιτρέψει τον τερματισμό των διαδικασιών. Έχοντας υπόψη το αίτημα των Μερών και 
ιδιαίτερα τη σημασία του πολιτικού διακανονισμού που επιτεύχθηκε στη Ζυρίχη και στο 
Λονδίνο ως μέσου για αποκατάσταση της πλήρους και τελείας απόλαυσης των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού της Κύπρου και έχοντας υπόψη τις πληροφορίες 
που λήφθηκαν ότι οι διατάξεις της Σύμβασης εφαρμόζονται και πάλι πλήρως στην 
Κύπρο, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να τερματίσει τις διαδικασίες σε σχέση με την 
Αίτηση Αρ. 299/57 και να αναφέρει την απόφαση στην Επιτροπή Υπουργών, χωρίς να 
εισέρχεται στην ουσία της Αίτησης». 

Έγινε στο Στρασβούργο, 8 Ιουλίου 1959. 

Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Επικεφαλής της Γραμματείας της Επιτροπής: 

(Π. Μοδινός) (Paul Berg) 
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