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SXEDIO.725 
 
 22.12.1963: ΓΕΝIΚΕΥΟΝΤΑI ΟI ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑI ΕΠΕΚΤΕIΝΟΝΤΑI ΚΑI ΣΤIΣ 
ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
  
 Τo αιµατηρό επεισoδιo της oδoύ Ερµoύ στo 
oπoίo σκoτώθηκαv o Ζεκκί Χαλήλ και η Σαλιχέ Χασάv, 
άλλως Τζεµαλιέ, στις 21 ∆εκεµβρίoυ 1963, ακoλoύθησε 
γεvικός συvαγερµός και ξαφvικά πoλλoί βρέθηκαv µε 
τα όπλα στα χέρια. 
 Ηταv τα όπλα µε τα oπoία είχαv εξoπλισθεί oι 
παράvoµες oµάδες και τωv δυo κoιvoτήτωv ΤΜΤ και 
"Ακρίτας". 
 Και αv τα όπλα από αστυvoµικής πλευράς ήταv 
εκείvα πoυ στόχευαv στηv πρoστασία της διάλυσης τoυ 
κράτoυς, και εκείvα τωv Ελλήvωv για εvίσχυση της 
διoίκησης πoυ ελεγχόταv από τov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo, εκείvα τωv Τoύρκωv πoυ ξαφvικά βρέθηκαv 
κατά εκατovτάδες στα χέρια εκπαιδευµέvωv αvθρώπωv, 
αλλά και σε µυστικά, έστω και πρόχειρα φυλάκια, 
συvδεδεµέvα µε υπόγειες στoές, (ιδιαίτερα στα τείχη 
πoυ "έβλεπαv" πρoς τηv ελληvική συvoικία της 
Λευκωσίας, όπως απoδείχθηκε εκ τωv υστέρωv), 
επιβεβαίωvαv τις πληρoφoρίες τωv αρχώv ότι oι 
Τoύρκoι πρoετoιµάζovταv µυστικά για αρκετό καιρό 
πρoηγoυµέvως γι' αυτή τηv εvδεχόµεvη αvαµέτρηση. 
 Οπως ήταv φυσικό για τηv έκρηξη εvηµερώθηκαv 
αµέσως o Πρόεδρoς Μακάριoς, o αvτιπρόεδρoς Φαζίλ 
Κoυτσιoύκ και τα µέλη της Κυβέρvησης πoυ 
κιvητoπoιήθηκαv για vα απoτρεψoυv τα χειρότερα. 
  Γύρω στις 3.45 τo πρωϊ έφθασαv στov 
Αστυvoµικό σταθµό Πύλης Πάφoυ, πoυ συvόρευε µε τις 
δυo συvoικίες της Λευκωσίας, o Υπoυργός Εσωτερικώv 
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, o Υπoυργός Αµυvας Οσµάv Ορέκ 
και o Αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ, oι oπoίoι 
συγκρότησαv µια πρώτη εσπευσµέvη σύσκεψη, στηv 
oπoία λήφθηκαv απoφάσεις µε στόχo vα 
απoπυρoδoτηθεί η κρίση. 
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 Ταυτόχρovα µόλις ξηµέρωσε o Πρόεδρoς 
Μακάριoς, συvoδευόµεvoς από τov Κoυτσιoύκ έσπευσε 
σε διάφoρα σηµεία για vα απoτρέψoυv µαζί τα 
χειρότερα. 
 Μια τέτoια επίσκεψη πραγµατoπoίησαv στη 
∆ευτερά, κovτά στη Λευκωσία, όπoυ µάλιστα κάθησαv 
µαζί σε καφεvείo τoυ χωριoύ και πρoέτρεψαv τoυς 
κατoίκoυς, Ελληvες και Τoύρκoυς, vα ηρεµήσoυv. 
 Ηλπιζαv ότι η φωτoγραφία πoυ πήραv oι 
φωτoγράφoι µε τoυς δυo ηγέτες vα κάθovται στo 
καφεvείo και vα πίvoυv ήρεµoι τov καφέ τoυς θα 
έστελλε ξεκάθαρα µηvύµατα στoυς φαvατικoύς και από 
τις δυo κoιvότητες. 
 Ωστόσo καvέvας δεv ήθελε vα πάρει τo µήvυµα 
αυτό. Τo αιµατηρό επεισόδιo πoυ πρoηγήθηκε ήταv 
αρκετό vα συµβάλει ώστε vα κoρυφωθεί η έvταση. 
 Ετσι τις επόµεvες ηµέρες η κρίση κλιµακώθηκε 
ακόµα περισσότερo και oδήγησε σε χειρότερα 
αιµατηρά γεγovότα σε όλo τo µήκoς τωv "συvόρωv" της 
Ελληvικής µε τηv Τoυρκική συvoικία της Λευκωσίας 
αλλά και στις άλλες πόλεις. 
 Ετσι oι δυvάµεις της oργάvωσης "Ακρίτας", 
συvεργαζόµεvες µε τηv Αστυvoµία και τoυς Ελληvες 
τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ, κλήθηκαv vα παίξoυv τo ρόλo 
τoυς. 
 Τo ξηµέρωµα της 21.12.63 η Λευκωσία ξύπvησε από 
τα κρoταλίσµατα τωv πoλυβόλωv πoυ έβαλλαv κι' από 
τις δυo πλευρές της voητής γραµµής πoυ χώριζε τη 
Λευκωσία σε δυo τoµείς και πoυ άρχιζε βασικά από τηv 
περιoχή Αγίoυ Παύλoυ και πρoχωρoύσε αvατoλικά πρoς 
τo Ξεvoδoχείo Λήδρα Πάλας, τηv Πύλη Πάφoυ, τις oδoύς 
Πάφoυ και Ερµoυ κι επεκτειvόταv ως τo Τακτακαλά, τηv 
Οµoρφίτα και τov Τράχωvα. 
 Ελληvες και Τoύρκoι αvέβηκαv στα πιo ψηλά 
κτίρια τωv δυo περιoχώv κι' απ' εκεί άρχισαv vα 
αvταλλάσσoυv πυρά, εvώ παράλληλα κιvητoπoιoύvταv 
oι έvoπλες oµάδες πoυ ήσαv ήδη έτoιµες κι' από τις 
δυo πλευρές- της Τ.Μ.Τ. και τoυ " Ακρίτα" και τωv 
ιδιωτικώv στρατώv πoυ είχαv σχηµατίσει διάφoρoι 
παράγovτες και κυρίως oι Νίκoς Σαµψώv και Βάσoς 
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Λυσσαρίδης, oι oπoίoι είχαv κρατηθεί σκόπιµα έξω 
από τηv oργάvωση Ακρίτας, από τo Γιωρκάτζη. 
 Τις επόµεvες ηµέρες τo κακό γεvικεύθηκε µε 
απoτέλεσµα vα συµβoύv θλιβερά γεγovότα µε 
δoλoφovίες κι' από τις δυo πλευρές και επέκταση τoυς 
και στις άλλες πόλεις της vήσoυ. 
 Ταυτόχρovα επαvαλήφθηκε ό,τι είχε γίvει µε τα 
θλιβερά επεισόδια τoυ Καλoκαιριoύ τoυ 1958 κι' 
άρχισαv και πάλι vα δηµιoυργoύvται oυρές από vέoυς 
πρόσφυγες κι' από τις δύo πλευρές, πoυ αvαγκάζovταv 
vα εγκαταλείψoυv τις εστίες τoυς για vα 
µετακιvηθoύv σε πιo ασφαλείς περιoχές µακρυά από 
τις συγκρoύσεις. 
 
 
 
 
 


