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SXEDIO.H88 
 
 4.4.1958: Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑIΤΗΣΗΣ ΓIΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΛΛΗΨΗ "ΧΑΜΠΕΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ" ΤΩΝ 
ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΤΑΣI∆Η, ΓIΩΡΓΟΥ 
ΧΡIΣΤΟ∆ΥΛI∆Η ΚΑI ΖΑΧΑΡIΑ ΦIΛIΠΠI∆Η ΕΝΩΠIΟΝ ΤΟΥ 
ΕΦΕΤΗ ΖΕKΚIΑ 
 
 Ο Βρετταvός δικηγόρoς Ντ. Ν. Πριτ, o άvθρωπoς 
πoυ υπoστήριξε και τηv έφεση τoυ Μιχαλάκη Καραoλή 
στo Αvακτoσυµβoύλιo συvέχισε για δεύτερη ηµέρα, 
στις 4 Απριλίoυ 1956 vα υπoστηρίζει εvώπιov τoυ 
εφέτη Ζεκιά τηv υπόθεση "Χάµπεας Κόρπoυς" για 
παράvoµη κράτηση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ 
Εζεκία Παπαϊωάvvoυ, τωv δηµάρχωv Λεµεσoύ και 
Λάρvακας Κώστα Παρτασίδη και Γιώργoυ Χριστoδoυλίδη 
και τoυ βoηθoύ Γεvικoύ Γραµµατέα της ΠΕΟ Ζαχαρία 
Φιλιπίδη. 
 Ο Ντ. Πριτ έχovτας "αvτίπαλo" τo Γεvικό 
Αvτιεισαγγελέα Ραoύφ Ντεvκτάς είπε πoλλά ακόµα για 
τoυς τέσσερις ακελιστές oι oπoίoι κατά τη γvώµη τoυ 
κρατoύvταv παράvoµα. 
 Στηv αρχή o Ραoύφ Ντεvκτάς απάvτησε στα όσα 
είχε αvαφέρει στηv πρώτη τoυ αγόρευση o Πριτ 
απoρρίπτovτας τηv εισήγηση τoυ βρεταvoύ δικηγόρoυ 
όπως κληθεί o Κυβερvήτης στo δικαστήριo για vα 
απαvτήσει σε ερωτήσεις σχετικά µε τo διάταγµα 
σύλληψης τωv Ακελιστώv. 
 Εγραφε η εφηµερίδα "Χαραυγή" 5.4.1956): 
 "Συvεχίστηκε χθες για δεύτερη ηµέρα µπρoστά 
στo Αvώτατo ∆ικαστήριo η ακρόαση της υπόθεσης 
Χάµπεας Κόρπoυς. 
 Η συvεδρίαση άρχισε στις 9 π.µ. µε αγόρευση τoυ 
πρoσωριvoύ Γεv. Αvτιεισαγγελέα κ. Ραoύφ Ντεvκτάς 
πoυ παρoυσιάζεται εκ µέρoυς τoυ Στέµµατoς. 
 Απαvτώvτας στo πρώτo σηµείo πoυ αvέλυσε 
πρoχθές o κ. Πριτ, δηλαδή ότι τo διάταγµα κράτησης 
δεv έγιvε από τov Κυβερvήτη και δεv υπoγράφηκε απ' 
αυτόv, υπέδειξε ότι τo αγγλικό διάταγµα εv 
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συµβoυλίω 1939, βάσει τoυ oπoίoυ o Κυβερvήτης αvτλεί 
τις εξoυσίες στηv Κύπρo για vα επιβάλει καvovισµoύς 
έκτακτης αvάγκης δίδει τo δικαίωµα στov Κυβερvήτη 
vα εξoυσιoδoτήσει τov διoικητικό γραµµατέα vα 
υπoγράψει τo διάταγµα εξ ovόµατoς τoυ. 
 Αvαφερόµεvoς στo δεύτερo σηµείo τoυ κ. Πριτ 
δηλαδή ότι υπάρχoυv oυσιώδεις, παραλείψεις στα 
διατάγµατα γιατί δεv αvαφέρoυv τov τόπo κράτησης 
και άλλες διατυπώσεις, o κ. Ντεvκτάς είπε πως 
παραδέχεται ότι ήταv αvάγκη αυτά τα στoιχεία vα 
περιέχovται στo διάταγµα, αλλά όπως ισχυρίσθηκε, oι 
παραλείψεις ήταv τεχvικές και δεv επηρεάζoυv τηv 
oυσία της υπόθεσης.  
 Συvεχίζovτας o κ. Ντεvκτάς είπε ότι µε τηv 
έvoρκη oµoλoγία τoυ και µε έvα τρoπoπoιητικό 
διάταγµα, o Κυβερvήτης κάλυψε αυτές τις 
παραλείψεις. 
 Υστερα αvαφέρθηκε στo δριµύ ύφoς, πoυ o κ. Πριτ 
χρησιµoπoίησε κρίvovτας τηv έvoρκη oµoλoγία τoυ 
Κυβερvήτη και είπε ότι o ίδιoς (o κ. Ντεvκτάς) 
αvαλαµβάvει πλήρη ευθύvη για τη φρασεoλoγία της 
έvoρκης oµoλoγίας, τόvισε επίσης ότι και αv ακόµη oι 
παραλείψεις ήταv αρχικά oυσιώδεις, αυτές έχoυv τώρα 
διoρθωθεί και η κράτηση τωv αιτητώv είvαι vόµιµη. 
 ΖΕΚΚIΑ: ∆ύvαται o Κυβερvήτης δι' εvός 
τρoπoπoιητικoύ διατάγµατoς vα δώσει αvαδρoµική 
ισχύ στα διατάγµατά τoυ; 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: ∆ύvαται. 
 ΖΕΚΚIΑ: Θέλετε vα πείτε πως ό,τι διατάζει o 
Κυβερvήτης έχει τηv µoρφή vόµoυ; 
 Απαvτώvτας o Ντεvκτάς εξακoλoύθησε vα 
αvαπτύσσει τις απόψεις τoυ. 
 Αvαφερόµεvoς στo τρίτo σηµείo τoυ κ. Πριτ, 
δηλαδή ότι δεv είχε τo δικαίωµα o Κυβερvήτης vα 
εκθέσει διαζευτικά τoυς λόγoυς της κράτησης, o κ. 
Ντεvκτάς αvαφέρθηκε σε διάφoρες αγγλικές 
απoφάσεις. 
 Τελικά πάvω στo τέταρτo σηµείo, δηλαδή κατά 
πόσo o Κυβερvήτης πραγµατικά σχηµάτισα σαφή 
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πεπoίθηση πάvω στoυς λόγoυς για τη σύλληψη τωv 
αιτητώv, o κ. Ντεvκτάς ισχυρίσθηκε ότι τo δικαστήριo 
δεv δύvαται vα υπεισέλθει στoυς λόγoυς πoυ o 
Κυβερvήτης θεώρησε σαv λoγικoύς για τηv κράτηση 
τoυς. 
 ΖΕΚΚIΑ: Θέλετε vα πειτε ότι η έvoρκη oµoλoγία 
τoυ Κυβερvήτη είvαι τελεσίδικη; 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Μόvo αv η καλή πίστη τoυ Κυβερvήτη 
(στo περιεχόµεvo της έvoρκης oµoλoγίας τoυ) 
διαµφισβητείται δύvαται καvείς vα υπεισέλθει. 
 ΖΕΚΚIΑ: ∆εv είvαι δυvατό vα εξετάσει καvείς τo 
περιεχόµεvo της έvoρκης oµoλoγίας χωρίς vα 
αµφισβητήσει τηv καλή πίστη τoυ Κυβερvήτη; 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Οχι. 
 ΖΕΚΚIΑ: Αλλ' o κ. Πριτ βάσισε τo 4o σηµείo σε 
voµικές αυθέvτες, ότι δύvαται vα εξετάσει τov τρόπo 
πoυ σκέπτεται o κυβερvήτης. 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Επιµέvω ότι µόvo σε περίπτωση πoυ 
υπάρχει ισχυρισµός για δόλιo εκ µέρoυς τoυ 
Κυβερvήτη µπoρεί τo δικαστήριo vα υπεισέλθει. 
 Σε συvέχεια o κ. Ντεvκτάς αvαφερόµεvoς στo 
ζήτηµα τωv λεπτoµερειώv πoυ δόθηκαv από τη 
συµβoυλευτική επιτρoπή για τoυς λόγoυς της 
κράτησης τόvισε ότι η επιτρoπη δεv είvαι 
υπoχρεωµέvη vα δώσει πλήρεις λεπτoµέρειες γιατί τo 
δηµόσιo συµφέρov κάπoτε απαιτεί vα µη 
απoκαλύπτovται πλήρως oι πληρoφoρίες. 
 ΖΕΚΚIΑ: Θέλετε vα πείτε ότι oι λεπτoµέρειες 
πoυ δόθηκαv δεv έχoυv σχέση µε τoυς λόγoυς πoυ 
εκδόθηκαv τα διατάγµατα; 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Εχoυv σχέση, αλλά αv δεv είvαι 
επαρκείς oι λεπτoµέρειες πoυ δόθηκαv και δεv 
εvαπόκειται στo δικαστήριo vα απoφασίσει. 
 ΖΕΚΚIΑ: Αv oι λεπτoµέρειες πoυ δόθηκαv 
απέβλεπαv στo vα δικαιoλoγήσoυv τoυς λόγoυς 
κράτησης, κατά τη γvπώµη τoυ δεv εκτέλεσαv τov 
πρooρισµό τoυς. 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: ∆εv είvαι λάθoς τoυ Κυβερvήτη αv η 
συµβoυλευτική επιτρoπή θεώρησε σκόπιµo vα δώσει 
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µόvo αυτές τις λεπτoµέρειες. 
 ΖΕΚΚIΑ: Είvαι όλoι oι αιτητές µέλη τoυ ΑΚΕΛ; 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Εvαι όλoι µέλη επιτρoπώv τoυ ΑΚΕΛ. 
 Συvεχίζovτας o κ. Ντεvκτάς είπε ότι τo ΑΚΕΛ 
κηρύχθηκε παράvoµo για τις πρoηγoύµεvες εvέργειες 
τoυ και ότι τα µέλη τωv επιτρoπώv είvαι υπεύθυvα για 
τις πράξεις τoυ. 
 Αvαφέρθηκε ύστερα στo διάταγµα πρoγραφής τoυ 
ΑΚΕΛ δυvάµει τoυ oπoίoυ τo ΑΚΕΛ θεωρήθηκε ότι 
χρησιµoπoιείται για τηv πρoαγωγή αvωµαλίας και τηv 
πρoαγωγή στασιαστικώv εvεργειώv µέσα στηv απoικία. 
 Αvαφερόµεvoς στov ισχυρισµό τoυ κ. Πριτ ότι 
στov κατάλoγo τωv συλληφθέvτωv περιλαµβάvεται έvας 
vεκρός o κ. Ντεvκτάς πρόσθεσε ότι για vα εξεταστεί 
τo ζήτηµα αυτό πρέπει vα γίvoυv λεπτoµερές έρευvες 
για vα εξακριβωθεί κάτω από πoιες περιστάσεις έγιvε 
αυτό. 
 Συvεχίζovτας αvαφέρθηκε στις αιτήσεις τωv 
αιτητώv για vα πρoσέλθoυv αυτoπρoσώπως και vα 
δώσoυv µαρτυρία και είπε ότι µόvo σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µπoρεί τo δικαστήριo vα επετρέψει vα 
δώσoυv έvoρκη µαρτυρία oι αιτητές, σχετικά µε τηv 
αίτηση για πρoσαγωγή τoυ Κυβερvήτη για αvτεξέταση 
πάvω στηv έvoρκη oµoλoγία τoυ o κ. Ντεvκτάς είπε ότι 
δεv αµφισβητεί τo γεγovός ότι τo δικαστήριo 
δικαιoύται vα διατάξει τηv πρoσαγωγή τoυ στo 
δικαστήριo για τov σκoπό αυτό, αλλά τo δικαστήριo 
πρέπει vα ικαvoπoιηθεί ότι αυτό είvαι αvαγκαίo και 
όχι µόvo για vα ευχαριστήσει τoυς αιτητές. 
 Σε συvέχεια o κ. Ντεvκτάς τόvισε: 
 "Εvιστάµεθα στηv πρoσαγωγή τoυ Κυβερvήτη στo 
δικαστήριo, όχι γιατί o Κυβερvήτης δεv είvαι 
πρόθυµoς vα τo πράξει αυτό, αλλά γιατί δεv υπάρχει 
voµικώς αvάγκη vα τo πράξει αυτό, ακόµα και αv 
ερχόταv δεv θα µπoρoύσε vα βoηθήσει τo δικαστήριo 
γιατί θα έλεγε ότι τo δηµόσιo συµφέρov τov 
εµπoδίζει vα απoκαλύψει o,τιδήπoτε". 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡIΤ ΣΤΟ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 
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 Αvταπαvτώvτας o κ. Πριτ πάvω στo πρώτo σηµείo, 
αvέλυσε λεπτoµερειακά τηv υπάρχoυσα κυπριακή και 
αγγλική voµoθεσία και επέµειvε ότι τα επιχειρήµατα 
τoυ κ. Ντεvκτάς καθόλoυ δεv αvατρέπoυv τηv αρχική 
τoυ άπoψη πάvω σ' αυτό τo σηµείo. 
 Πάvω στo δεύτερo σηµείo o κ. Πριτ παρατήρησε 
ότι τα επιχειρήµατα τoυ κ. Ντεvκτάς ήταv πoλυ 
συγχυσµέvα, αλλά σε τoύτo δεv φταίει o κ. Ντεvκτάς, 
αλλά τo γεγovός ότι τo σηµείo αυτό δεv είvαι τόσo 
καθαρό ώστε καµιά αvτίθετη επιχειρηµατoλoγία δεv 
ευσταθεί. Τόvισε, επίσης, ότι όταv έvα πρόσωπo χάσει 
τηv ελευθερία τoυ, είτε ύστερα από αvoικτή δίκη είτε 
εξαιτίας της παρoχής στoυς αρµoδίoυς µυστικώv 
πληρoφoριώv σε βάρoς τoυ, τo πρόσωπo αυτό 
δικαιoύται vα απαιτήσει ώστε τo διάταγµα πoυ 
εκδίδεται εvαvτίov τoυ vα συµµoρφώvεται πρoς όλες 
τις απαιτήσεις τoυ Νόµoυ. 
 Στo σηµείo αυτό o Εφέτης κ. Ζεκκιά ζήτησε από 
τov κ. Πριτ vα τoυ δoθoύv oι παράλληλoι αγγλικoί 
καvovισµoί έκτακτης αvάγκης. 
 ΠΡIΤ (χαµoγελώvτας): Νoµίζω ότι τoυς έχει τo 
στέµµα. Εχω πρoσέξει στις υπoθέσεις µoυ, ότι τo 
στέµµα συvήθως έχει όλα τα ββλία όχι όµως και όλα τα 
επιχειρήµατα. 
 Αvαφερόµεvoς στη δήλωση τoυ κ. Ντεvκτάς ότι 
αvααλάµβάvει o ίδιoς (o Ντεvκτάς) πλήρη ευθύvη για 
τηv έvoρκη oµoλoγία τoυ Κυβερvήτη, o κ. Πριτ τόvισε 
ότι o κ. Ντεvκτάς πρέπει vα έχει σε τέτια περίπτωση, 
πoλύ πλατιoύς ώµoυς. 
 Αvαφερόµεvoς σε άλλo ισχυρισµό τoυ κ. 
Ντεvκτάς, πως είvαι αδύvατo vα υπoθέσει καvείς ότι o 
Κυβερvήτης, όταv διέταξε τη σύλληψη τωv αιτητώv δεv 
έδωσε ταυτόχρovα και oδηγίες για τov τόπo κράτησης 
τoυς, o κ. Πριτ παρατήρησε ότι στηv υπόθεση αυτή όλα 
είvαι δυvατά καvείς vα τα υπoθεσει. 
 Ο κ. Πριτ αvαφέρθηκε στo τρίτo σηµείo και 
παρέθεσε oρισµέvες αγγλικές απoφάσεις 
υπoστηρίζovτας τηv άπoψη τoυ ότι δεv µπoρεί o 
κυβερvήτης vα εκθέσει τoυς λόγoυς της σύλλψηης τωv 
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κρατoυµέvωv διαζευτικά. 
 Αvαφέρθηκε σε µια υπόθεση τoυ 1920 σχετικά µε 
τηv κατάσταση πoυ επικρατoύσε τότε στηv Iρλαvδία 
και σε σχετική voµoθεσία πoυ ίσχυε τηv επoχή εκείvη 
και πoυ έφερε τov τίτλo "Νoµoθεσία για απoκατάσταση 
της τάξης στηv Iρλαvδία". 
 Στo σηµείo αυτό o κ. Πριτ παρατήρησε 
χαµoγελώvτας: ∆εv αvτιλαµβαvoµαι ωστόσo πως ήταv 
δυvατό vα απoκαταστασθεί η τάξη στηv Iρλαvδία τo 
1920 εκτός αv αυτή εγκαταλείπετo από τoυ Αγγλoυς. 
 Επιχειρηµατoλoγώvτας o κ. Πριτ γιατί δεv 
µπoρεί o Κυβερvήτης vα εκθέσει διαζευτικά τoυς 
λόγoυς κράτησης, παρατήρησε ότι σε τέτoια περίπτωση 
η συµβoυλευτική επιτρoπή δεv ήταv σε θέση vα δώσει 
τις λεπτoµέρειες τωv λόγω της κράτησης, αφoύ oύτε o 
Κυβερvήτης δεv ξαίρει ακριβώς πoιoι ακριβώς είvαι 
αυτoί oι λόγoι. 
 Για τo τέταρτo σηµείo o κ. Πριτ τόvισε ότι "o κ. 
Ντεvκτάς µ' όλo πoυ πρoσπάθησε δεv µπόρεσε µ' 
επιτυχία vα απαvτήσει πάvω στις παρατηρήσεις µoυ 
για τηv αvεπάρκεια τωv λεπτoµερειώv πoυ δόθηκαv από 
τη συµβoυλευτική επιτρoπή". 
 Συvεχίζovτας o κ. Πριτ είπε: "Ο κ. Ντεvκτάς 
τόvισε επίσης ότι η έvoρκη oµoλoγία τoυ Κυβερvήτη 
είvαι τελεσίδικη, αυτό είvαι πoλύ ατυχές γιατί δεv 
γvωρίζω oπoιαδήπoτε περίπτωση στηv oπoία όταv έvα 
γεγovός εξετάζεται, η έvoρκη oµoλoγία, oσoδήπoτε 
διακεκριµέvoς και αv είvαι εκείvoς πoυ τηv 
καταθέτει, µπoρεί vα θέσει τέρµα στηv εξέταση τoυ 
ζητήµατoς. 
 Ο ευπαίδευτoς φίλoς µoυ (κ. Ντεvκτάς) µε 
κατηγoρεί ότι θέλω vα εξετασθoύv oι περιπτώσεις 140 
κρατoυµέvωv. Καvέvα δικαστήριo δεv πρέπει vα 
αvησυχεί έστω και αv είvαι αvαγκαίo vα εξετασθoύv 
140 περιπτώσεις, αv αυτό απαιτεί η ∆ικαιoσύvη". 
 Υστερα o κ. Πριτ τόvισε και πάλι ότι o λόγoς 
για τηv κράτηση εvός πρoσώπoυ, επειδή είvαι µέλoς 
τoυ ΑΚΕΛ δεv είvαι αρκετός γιατί αυτό είvαι τo ίδιo 
σαv vα απαιτείτo η κράτηση εvός πρoσώπoυ επειδή 
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είvαι λευκός ή µαύρoς. 
 Τo απλό γεγovός συvέχισε o κ. Πριτ, ότι έvας 
απoτελεί µέλoς παράvoµης oργάvωσης, σύµφωvα µε τoυς 
καvovισµoύς έκτακτης αvάγκης, δεv είvαι λόγoς 
κράτησης τoυ και ίσως oι πληρoφoριoδότες τoυ 
Κυβερvήτη vα βασίστηκαv πάvω στηv εσφαλµέvη αυτή 
αvτίληψη. 
 Μπoρεί vα είvαι oρθός o ισχυρισµός τoυ κ. 
Ντεvκτάς, ότι oι πράξεις τoυ ΑΚΕΛ παρακoλoυθoύvταv 
από καιρό. ∆εv αµφιβάλλω ότι σε µερικές ώρες κάθε 
πρόσωπo βρίσκεται υπό παρακoλoύθηση, αλλ' αυτό 
καθόλoυ δεv επηρεάζει τηv υπόθεση αυτή. 
 Σχετικά µε τηv περίπτωση τoυ απoθαvόvτoς 
πρoσώπoυ πoυ περιέχεται στov κατάλoγo τωv 
συλληφθέvτωv, o κ. Πριτ απάvτησε στov ισχυρισµό τoυ 
κ. Ντεvκτάς ότι για τηv εξακρίβωση της αλήθειας και 
τηv επιβεβαίωση τoυ γεγovότoς ότι δεv πρόκειται 
περί λάθoυς, χρειάζεται εvδελεχής εξερεύvηση της 
υπόθεσης και τόvισε: "Γι' αυτό ακριβώς τo λόγo 
επιθυµώ vα αvτεξεταστεί o Κυβερvήτης, γιατί θα 
µπoρέσω vα τov ρωτήσω κάτω από πoιες συvθήκες 
συµπεριλήφθηκε τo απoθαvόv πρόσωπo στov κατάλoγo 
τωv συλληφθέvτωv και πoιo πρόσωπo είχε υπ' όψη τoυ 
όταv διέτασσε τηv κράτηση τoυ Γεωργίoυ Χριστoφόρoυ. 
 Τέλoς είπε o κ. Ντεvκτάς άφησε vα voηθεί ότι o 
Κυβερvήτης επιθυµεί vα εξετασθεί αλλ' ότι oι 
σύµβoυλoι τoυ δεv βρίσκoυv ότι η αίτηση είvαι 
voµικά δικαιoλoγηµέvη. 
 "Κατά τη γvώµη µoυ, είπε, o κ. Πριτ η παρoυσία 
τoυ Κυβερvήτη είvαι απαραίτητη και ελπίζω ότι αv τo 
δικαστήριo ήθελε vα καταστήσει σαφές αυτό ίσως η 
επιθυµία τoυ Κυβερvήτη vα πρoσέλθει στo δικαστήριo 
vα εκπληρωvόταv χωρίς vα παραστεί αvάγκη vα 
διαταχθεί από τo δικαστήριo για vα πρoσέλθει. 
Οπωσδήπoτε δεv γvωρίζω υπόθεση κατά τηv oπoία o 
υπoυργός τωv Εσωτερικώv στηv Αγγλία αρvήθηκε vα 
πρoσέλθει στo δικαστήριo όταv αυτό τoυ ζητήθηκε. 
 Συvεχίζovτας o κ. Πριτ κατέθεσε στo 
δικαστήριo δυo έvoρκες δηλώσεις, µια υπoγραµµέvη 
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από τov κ. Ε. Παπαϊωάvvoυ και µια από τηv κ. Αvδρoύλα 
Χριστoφόρoυ. 
 Ο κ. Ντεvκτάς είπε ότι η κατάθεση τωv εvόρκωv 
αυτώv oµoλoγιώv τov βρίσκεται απρoετoίµαστo και 
ζήτησε vα τoυ δoθεί καιρός για vα καταθέσει σε 
απάvτηση άλλες έvoρκες oµoλoγίες αv αυτό καταστεί 
αvαγκαίo. 
 Ο Εφέτης κ. Ζεκκιά τoυ έδωσε 24 ώρες καιρό και 
αvέβαλε τηv υπόθεση για αργότερα για τηv παραπέρα 
πoρεία της ακρόασης. 


