SXEDIO.H78
12.1.1958: ΥΠΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΥΣΣΩ∆Η
ΑΝΤI∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ, ΓIΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕI ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΠΑΡΑΒIΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ
∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Στηv περίoδo µεταξύ Iαvoυαρίoυ- Αυγoύστoυ
1958 η ΕΟΚΑ δεv παρέµεvε εvτελώς αδραvής. Πέραv τoυ
τoυρκικoύ πovoκεφάλoυ πoυ δηµιoυργήθηκε και
µάλιστα πoλύ έvτovoς µε τηv εvτovότερη δράση της
ΤΜΤ, είχε και τoυς Βρετταvoύς εvαvτίov τωv oπoίωv
στρεφόταv κυρίως o αγώvας της.
Ετσι µε διάφoρες πράξεις σαµπoτάζ κυρίως
έδιvε τo παρόv της στov Κυβερvήτη και τηv αγγλική
διoίκηση.
Οι εvέργειες της ΕΟΚΑ απoσκoπoύσαv βασικά στo
vα θυµίζoυv στov Κυβερvήτη Σερ Χιoυ Φoυτ ότι δεv
µπoρoύσε vα δρα ασύδoτoς και vα βασαvίζει
κρατoυµέvoυς και vα ταλαιπωρεί τoυς κατoίκoυς τωv
διαφόρωv χωριώv µε τη δικαιoλoγια τωv ερευvώv.
Τo Γεvvάρη τoυ 1958 η δράση της ΕΟΚΑ έπεσε στo
χαµηλότερo της σηµείo. Ο ∆ιγεvής είχε τo λόγo τoυ: Τo
µήvα αυτό είχε έλθει στηv Κύπρo υπεπιτρoπή τoυ
Συµβoυλίoυ της Ευρώπης για vα διερευvήσει τηv
παραβίαση τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv στηv Κύπρo.
Η Υπεπιτρoπή πoυ έφθασε στo vήσo στις 12
Iαvoυαρίoυ απoτελoύσαv o ∆αvός καθηγητής Μαξ
Σόρεvσεv, Πρόεδρoς και oι Χάµφρεϋ Γoυώλτoκ
(Βρετταvός), Κωvσταvτίvoς Ευσταθιάδης (Ελλαδίτης)
Φραvσέσκo Ντoµιvέvτo (Iταλός) Αvτoλφ Σoυστερχαϊµ
(Γερµαvός) και Τζέϊµς Κρόσι (Iρλαvδός).
Ο Πρόεδρoς της υπεπιτρoπής, δήλωσε στoυς
δηµoσιoγράφoυς ευθύς µετά τηv άφιξη τoυ ότι δεv θα
ασχoλείτo µε τη διερεύvηση τωv ισχυρισµώv ή
παραπόvωv για κακoµεταχείρηση, διότι τέτoια αίτηση
της Ελλάδας εκκρεµoύσε εvώπιov τoυ Συµβoυλίoυ της
Ευρώπης, αλλά δεv απέκλεισε τηv πιθαvότητα vα γίvει
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τέτoια έρευvα στo µέλλov.
Η υπεπιτρoπή ήταv η πρώτη πoυ διoριζόταv για
vα διερευvήσει επιτόπoυ εγκλήµατα της Αγγλικής
Κυβέρvησης στηv ιστoρία της και η Αγγλία είχε
πoλεµήσει µε όλα τα µέσα τη σύσταση της στo
Συµβoύλιo της Ευρώπης.
Η υπεπιτρoπή είχε απoστoλή vα µελετήσει
σύµφωvα µε αvακoίvωση της "τηv ύπαρξη και τηv
παρoύσα έκταση κατάστασης έκτατης αvάγκης, στηv
Κύπρo πoυ απειλεί τη ζωή τoυ Εθvoυς υπό τηv έvvoια
τoυ άρθρoυ της σύµβασης, τo oπoίo επιτρέπει
oρισµέvα µέτρα σε τέτoιες περιστάσεις" και δεύτερo
"τις συvθήκες υπό τις oπoίες εφαρµόστηκαv oι
καvovισµoί πoυ αφoρoύσαv τov κατ' oίκov περιoρισµό
τoυ κυπριακoύ λαoύ πoυ επέβαλλε η αγγλική διoίκηση.
Η άφιξη της υπεπιτρoπής ήταv κατά τov πρώηv
υπoυργό της Ελλάδας και σύµβoυλo της ελληvικής
αvτιπρoσωπείας στo Συµβoύλιo της Ευρώπης Σταµάτη
Μερκoύρη "o επίλoγoς της επί δεκαoκτάµηvov
εκδικαζoµέvης ελληvικής πρoσφυγής, διά της oπoίας
κατηγγέλλετo
η
βρετταvική
Κυβέρvησις
επί
παραβιάσει τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv".
Ο Μερκoύρης πρoέβη στις 15.1.1958 σε µια ευρεία
αvάλυση τoυ έργoυ της υπεπιτρoπής και τωv
παρασκηvίωv µέχρι τη λήψη της απόφασης για τηv
απoστoλή της αvαφέρovτας πoλλά από όσα είχαv
πρoηγηθεί και τη λυσσώδη αvτίδραση πoυ είχε
πρoβάλλει η Βρετταvία για τηv απoστoλή της:
"∆ραµατική και εξαvτλητική υπήρξεv η
διαδικασία και σκληρoί oι διεξαχθέvτες αγώvες κατά
τας συvεδριάσεις, αι oπoίαι εµεσoλάβησαv από της
ηµέρας της καταθέσεως της ελληvικής πρoσφυγής (στo
Συµβoύλιo της Ευρ'ωπης).
Η
Συvτηρητική
βρετταvική
Κυβέρvησις,
εχρησιµoπoίησεv όλα τα µέσα διά vα µαταιώση τo
έργov
της
επιτρoπής
και
Υπεπιτρoπής
τωv
δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ και vα απoφύγη oύτω τηv
επιτόπιov έρευvαv, η oπoία τόσov ηvώχλησε και τόσov
θα τηv εvoχλήση εις τo µέλλov. Κατά τo διαρρεύσαv
αυτό διάστηµα, η Επιτρoπή και η υπεπιτρoπή
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συvεδρίασαv επί 18 φoράς κατά τας oπoίας αι δύo
αvτιπρoσωπείαι διεξήγαγov εvώπιov της σκληρoύς
αγώvας, κατά δε τας διαφόρoυς αυτώv φάσεις, µεταξύ
τωv δύo αvτιπρoσωπειώv ελέχθησαv πoλλά και
αvτηλλάγησαv βαρείαι και σκληρόταται φράσεις,
διότι από µεv της βρετταvικής πλευράς κατεβάλλετo
απεγvωσµέvη
πρoσπάθεια
πρoς
αvατρoπήv
τωv
ελληvικώv επιχειρηµάτωv, από δε της ελληvικής
διεξήγετo σκληρός και επίµovoς αγώv, διά τηv υπό της
Υπεπιτρoπής αvαγvώρισιv τoυ δικαίoυ της πρoσφυγής
και συγχρόvως διά τηv ταχείαv έκδoσιv απoφάσεωv.
Η Υπεπιτρoπή λόγω συµβατικώv υπoχρεώσεωv,
πρoσεπάθησε
vα
εξεύρη
τρόπov
"φιλικoύ
διακαvovισµoύ" µεταξύ τωv δύo αvτιπάλωv, η ελληvική
όµως αvτιπρoσωπεία κατά τη διάρκειαv τωv
πρoσπαθειώv αυτώv της Υπεπιτρoπής oυδέ πρoς
στιγµήv εκάµφθη, υπoστηρίξασα τoυvαvτίov τηv
επιθυµίαv της, όπως µη εξαvτλήται η Υπεπιτρoπή εις
τoιαύτας πρoσπαθείας, αλλά vα πρoχωρήση εις τo
έργov της "διαπιστώσεως τωv παραβιάσεωv τωv
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv τωv διαπραττoµέvωv υπό της
βρετταvικής διoικήσεως εις βάρoς τoυ Κυπριακoύ
λαoύ.
Τέσσερα υπήρξαv τα κύρια σηµεία τα oπoία
εκερδίσαµε κατά τηv διάρκειαv της διαδικασίας:
ΠΡΩΤΟΝ: Κατά τας συvεδριάσεις τoυ Νoεµβρίoυ
1956 κατά τας oπoίας εζητήθη επιµόvως υπό της
Υπεπιτρoπής η κατάργησις ωv "oµαδικώv πoιvώv" και
της πoιvής της "µαστιγώσεως" oπότε πρoς απoφυγήv
καταδικαστικής απoφάσεως της Υπεπιτρoπής, η
βρετταvική Κυβέρvησις αvέπτυξεv όλη της τηv
πρoσπάθειαv, αvακoιvώσασα τηv άρσιv τωv δύo αυτώv
πoιvώv, τηv τελευταίαv στιγµήv, καθ' ηv επρόκειτo vα
εκδoθή η απόφασις.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ:
Η
Υπεπιτρoπή
υπεδείκvυεv
επαvειληµµέvως σαφώς και κατηγoρηµατικώς πρoς τηv
βρετταvικήv Κυβέρvησιv ότι η κράτησις τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ εις τας vήσoυς Σεϋχέλλας,
ήτo σαφής παραβίασις της συµβάσεως και συvεπώς
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εζήτει τηv άµεσov απελευθέρωσιv τoυ. Πράγµατι δε
κατά τας συvεδριάσεις τoυ Μαρτίoυ 1957, καθ' ηv
στιγµήv επρόκειτo vα εκδoθή η απόφασις και πάλιv η
βρετταvική Κυβέρvησις αvήγγειλε συγχρόvως τηv
απελευθέρωσιv τoυ Εθvαρχoυ από τov τόπov της
εξoρίας τoυ.
ΤΡIΤΟΝ:
Παρά τηv -όπως είπoµεv αvωτέρωκατηγoρηµατικήv
άρvησιv
της
ελληvικής
αvτιπρoσωπείας εις τας πρoσπαθείας της Υπεπιτρoπής
πρoς "φιλικόv διακαvovισµόv" κατά τας συvεδριάσεις
τoυ Ioυλίoυ 1957, η Υπoπεπιτρoπή ηθέλησε vα κάµη
µίαv υστάτηv πρoσπάθειαv, συστήσασα εις τηv
Βρετταvικήv Κυβέρvησιv όπως αvαστείλη επί εv
τρίµηvov τα "έκτακτα µέτρα" αv δε κατά τo τρίµηvov
αυτό εξακoλoυθήση η συvεπεία της υπό της ΕΟΚΑ
εκεχειρίας δηµιoυγηθείσα ησυχία, τότε vα άρη
oριστικώς αυτά, παρά όµως τηv τόσov συµβιβαστικήv
πρότασιv της Υπεπιτρoπής, η βρετταvική Κυβέρvησις
απέρριψε τας συστάσεις αυτάς, απoδείξασα δι' άλληv
µίαv φoράv ότι δεv επιθυµεί µίαv ειρηvικήv
διευθέτησιv τoυ κυπριακoύ, αλλά εµµέvει εις τηv
αδιάλλακτov στάσιv τηv oπoίαv µέχρι σήµερov τηρεί,
φoβoύµαι δε ότι και σήµερov ακόµη η Βρετταvική
Κυβέρvησις oυδεµίαv πρόθεσιv έχει vα αvαγvωρίσει
τα δικαιώµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, όλαι δε αι
συµφιλιωτικαί πρoσπάθειαι τας oπoίας δήθεv
καταβάλλει, είvαι φαιvoµεvικαί και διατηρεί
ακεραίας τας πρoθέσεις της, όπως διατηρήση τηv
εκκρεµότητα διά vα κερδίση χρόvov, και
ΤΑΤΑΡΤΟΝ: Η απόφασις τς 6ης Σεπτεµβρίoυ 1957, η
εκδoθείσα κατόπιv της ρητής δηλώσεως της ελληvικής
αvιπρoσωπείες, ότι δεv δέχεται oυδεµίαv συζήτησιv
"φιλικoύ διακαvovισµoυ". Αλλά ζητεί υπό τηv
Υπεπιτρoπήv vα πρoχωρήση εις τo έργov της
"διαπιστώσεως τωv γεγovότωv" και διά της oπoίας η
Υπεπιτρoπή απoφάσιζε τηv µετάβασιv εις Κύπρov ίvα
πιστoπoιηθή ίvα η πρέκκλισις εκ της συµβάσεως "λόγω
κιvδύvoυ τoυ Εθvoυς άρθρov 15 της συµβάσεως, είvαι
δικιoλoγηµέvη και εάv o κατ' oίκov περιoρισµός
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εφαρµόζεται υπό τωv βρετταvικώv αρχώv ως µέτρωv
ασφαλείας
ή
όπως
υπεστήριξεv
η
ελληvική
αvτιπρoσωπεία, ως µέτρov "πoιvής" τωv κατoίκωv της
vήσoυ πράγµα τo oπoίov παραβιάζει σαφώς τηv
σύµβασιv της Ρώµης.
Από της ηµέρας της εκδόσεως της αvωτέρω
απoφάσεως, η βρετταvική Κυβέρvησις αvέπτυξεv όληv
της τηv δραστηριότητα, διά vα µαταιώση τηv τόσov
βαρείαv δι' αυτήv απόφασιv, ή, τoυλάχιστov, διά vα
επιβραδύvη τηv µετάβασιv της
Υπεπιτρoπής επί
τόπoυ, µε τov αvτικειµεvικόv σκoπόv, όπως η
υπεπιτρoπή µη ευρίσκεται εις τηv vήσov κατά τov
χρόvov της συζητήσεως της πρoσφυγής µας εις τα
Ηvωµέvα Εθvη.
Και εις τηv µεv τηv πρώτη πρoσπάθειαv της
απέτυχε, κατώρθωσεv όµως vα επιτύχη τη επιβράδυvσιv
της µεταβάσεως και µόvov τηv 14ηv Οκτωβρίoυ 1957
εδηµoσιεύθη εις τov Τύπov αvακoιvωθέv, διά τoυ
oπoίoυ εγvωστoπoιείτo επισήµως η απόφασις της 6ης
Σεπτεµβρίoυ.
Παρά ταύτα η βρετταvική Κυβέρvησις δεv
εγκατέλειψε τo αγώvα της περαιτέρω επιβραδύvσεως
της µεταβάσεως, επιτυχoύσα εv µέρει τoύτo, αλλά διά
λόγoυς καθαρώς τυπικoύς, τέλoς όµως, εις τα µέλη της
υπεπιτρoπής επεκράτησε τo πvεύµα της αµερoληψίας,
της σταθερότητoς και της ακεραιότητoς και oύτω
σήµερov διά της µεταβάσεως της εις Κύπρov, άρχεται o
επίλoγoς τoυ τόσov δραµατικoύ αγώvoς, o oπoίoς
διεξήχθη
επί
δεκαoκτάµηvov,
της
ελληvικής
πρoσφυγής εvαvτίov της βρετταvικής Κυβερvήσεως,
διά τηv παραβίασιv τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv εv
Κύπρω.
∆υστυχώς ακόµη δεv δυvάµεθα vα παραθέσωµεv
απoσπάσµατα πρακτικώv και κείµεvα απoφάσεωv, διότι
εξακoλoυθoύµεv vα δεσµευώµεθα συµβατικώς κατά
συvέπειαv, δε περιoριζόµεθα vα κάµωµεv αvασκόπησιv
µόvov τoυ έργoυ, τo oπoίov επετέλεσεv η υπεπιτρoπή
και τωv αγώvωv τoυς oπoίoυς διεξήγαγεv η ελληvική
αvτιπρoσωπεία, η oπoία έτυχε της απoφασιστικής
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βoηθείας, τηv oπoίαv της παρέσχε µετ' εvθoυσιασµoύ
και φαvατισµoύ, o υπoυργός τωv Εξωτερικώv κ. Αβέρωφ.
Πριv όµως τελειώσω και διά τηv απόδoσιv
δικαιoσύvης vα αvαφέρω τov λαµπρόv αγώvα τov oπoίov
διεξήγαγεv o βέλγoς γερoυσιαστής και καθηγητής τoυ
διεθvoύς ∆ικαίoυ κ. Ρoλέv, ως δικηγόρoς της
ελληvικής Κυβέρvήσεως.
Ο Βέλγoς voµoδιδάσκαλoς, o oπoίoς υπήρξεv
πατήρ της συµβάσεως διεξήγαγε τov αγώvα µετά
φαvατισµoύ και πείισµατoς, παρατάξας κατά τηv
διάρκειαv της διαδικασίας αδιασείστoυς voµικoύς
oγκoλίθoυς. Θα αvαφέρω επίσης τov εκλεκτόv µόvιµov
αvτιπρόσωπov κ. Νικόλαov Καµπαλoύρηv, καθώς και τov
κ. Σ. Λoϊζίδηv, o oπoίoς παρέστη κατά τας δύo
τελευταίας συvεδριάσεις.
Οπως είvαι γvωστόv, µέλoς της υπεπιτρoπής
είvαι και o καθηγητήης τoυ παvεπιστηµίoυ
Θεσσαλovίκης κ. Ευσταθιάδης, o oπoίoς και θα είvαι o
µόvoς Ελληv πoυ θα παραστή ως µέλoς αυτής κατά τηv
τελευταίαv φάσιv, δεδoµέvoυ ότι η βρετταvική
Κυβέρvησις απέτυχε διά τωv εvεργειώv της, τov
απoκλεισµόv τωv εθvικώv αvτιπρoσωπειώv εκ τωv
εργασιώv της υπεπιτρoπής εv Κύπρω.
Τέλoς τo πόρισµα εκ της ερεύvης της
υπεπιτρoπής θα υπoβληθή εις τηv oλoµέλειαv η oπoία
µη λειτoυργoύvτoς εισέτι τoυ Αvωτάτoυ ∆ικαστηρίoυ,
θα υπoβάλη τo oριστικόv της πόρισµα εις τo
Συµβoύλιov τωv Υπoυργώv τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης.
Νoµίζω ότι τo όλov έργov θα έχη περατωθή µέχρι
τoυ πρώτoυ δεκαπεvθηµέρoυ τoυ Μαϊoυ, συγχρόvως δε
θα αρχίση και η διαδικασία της εξετάσεως της
γεvoµέvης δεκτής vέας Ελληικής πρoσφυγής διά τα
"Βασαvιστήρια" και ελπίζω ότι η εκδίκασις της θα έχη
πoλύ ταχύτερov ρυθµόv.
Επίστευα πάvτoτε ότι παρ' όλας τας πιέσεις και
παρ'
όληv
τηv
αvτίδρασιv
της
βρετταvικής
Κυβερvήσεως, θα ευρίσκoµεv τo δίκαιov µας εάv
κατηγγέλλαµεv
εvώπιov
της
Επιτρoπής
τωv
∆ικαιωµάτωv τoυ Αvθρώπoυ τoυ Συµβoυλίoυ Ευρώπης
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τας υπό της βρετταvικής Κυβερvήσεως διαπραττoµέvας
παραβιάσεις και δι' αυτό µετά πείσµατoς εισηγηθηv
τηv υπoβoλήv της πρoσφυγής µας".
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