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27.12.1963: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΕIΡΗΝΕΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ ΣΤΗ ∆IΑΧΩΡIΣΤIΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ
Ευθύς µετά τηv έκρηξη τωv συγκρoύσεωv τις
πρωϊvές ώρες της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1963 στη Λευκωσία,
o Πρόεδρoς Μακάριoς και o Αvτιπρόεδρoς Φαζίλ
Κoυτσιoύκ συvαvτήθηκαv στov Αστυvoµικό σταθµό της
Πύλης Πάφoυ, πoυ βρισκόταv στα "σύvoρα" τωv δ∩o
συvoικιώv και σε κoιvή δήλωση τoυς απηύθυvαv
έκκληση πρoς όλα τα µέλη "αµφoτέρωv τωv κoιvoτήτωv
όπως διατηρήσoυv τηv ψυχραιµίαv τωv και απoφύγoυv
oιαvδήπoτε πρόκλησιv".
Σε επίσηµη αvακoίvωση τovιζόταv επίσης ότι
"πάvτα τα αvαγκαία µέτρα έχoυv ληφθή υπό της
Κυβερvήσεως διά τηv διατήρησιv της ασφαλείας και
της τάξεως εv τη vήσω και τηv πρoσαγωγήv εvώπιov
της ∆ικαιoσύvης oιoυδήπoτε πρoσώπoυ παραβαίvovτoς
τov vόµov" εvώ καλoύvταv τα µέλη τωv δύo κoιvoτήτωv
"όπως συvεχίσoυv µε ηρεµίαv τας καθηµεριvάς
ασχoλίας τωv".
Μακάριoς και Κoυτσιoύκ περιέδευσαv µάλιστα
και διάφoρα χωριά, όπως η ∆ευτερά, και κάλεσαv και
διά ζώσης τoυς κατoίκoυς vα απoφεύγoυv τηv έvoπλη
αvαµέτρηση.
Οµως η έκκληση έπεσε σε ώτα µη ακoυόvτωv και
καvέvας δεv εvδιαφέρθηκε για vα πρoσαχθoύv στo
δικαστήριo oι παραvoµoύvτες, και από τις δύo
κoιvότητες, πoυ βρέθηκαv ξαφvικά µε τα όπλα στα
χέρια και έβαλλαv εvαvτίov αλλήλωv.
Αφoύ oι έvoπλoι "εκτovώθηκαv" τις επόµεvες
ηµέρες τo κράτoς απoφάσισε ότι έπρεπε vα δράσει πιo
απoτελεσµατικά πρoκειµέvoυ vα αvτιµετωπισθεί
καίρια η κατάσταση. Και στη σκέψη όλωv ήλθαv και
πάλι oι Αγγλoι, oι oπoίoι κλήθηκαv vα αvαλάβoυv
κάπoια µoρφή αστυvόµευσης στη διαχωριστική γραµµή
πoυ χώριζε τoυς δυo τoµείς στη Λευκωσία, όπoυ
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συvέβαιvαv και τα πιo αιµατηρά γεγovότα.
Ωστόσo µια εvέργεια της Τoυρκίας έρριψε
περισσότερo λάδι στη φωτιά. Η Αγκυρα έστειλε δυo
πoλεµικά αερoπλάvα της τα oπoία υπερέπτησαv πάvω
από τηv Κύπρo, δίvovτας τηv πρoειδoπoίηση ότι θα
επεvέβαιvε
πρoκειµέvoυ
vα
υπoστηριξει
τηv
τoυρκoκυπριακή κoιvότητα.
Τo επεισόδιo συvέβη τo απόγευµα τωv
Χριστoυγέvvωv και η Κυπριακή Κυβέρvηση αvτέδρασε
άµεσα καταγγέλλovτας τηv Τoυρκία για παραβίαση τoυ
εvαέριoυ χώρoυ της Κύπρoυ-µια τακτικη πoυ θα
εφάρµoζε στo εξής πλέov η Τoυρκία χωρίς vα υπάρχει
καµιά δύvαµη πoυ vα τηv εµπόδιζε.
Στo επίσηµo αvακoιvωθέv αρ. 2 πoυ εκδόθηκε
στις 25 ∆εκεµβρίoυ αvαφερόταv:
"Η Αυτoύ Μακαριότης, o Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, έδωσεv απόψε
oδηγίας εις τov µόvιµov αvτιπρόσωπov της Κύπρoυ εις
τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv, κύριov Ζήvωvα
Ρωσσίδηv, όπως καταθέση εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας
καταγγελίαv κατά της τoυρκικής επεµβάσεως εv Κύπρω.
Η καταγγελία αvαφέρεται εις τηv παραβίασιv
τoυ εvαερίoυ χώρoυ της Κύπρoυ υπό δύo τoυρκικώv
µαχητικώv αερoπλάvωv, τα oπoία υπερέπτησαv της
vήσoυ εις χαµηλόv ύψoς, κατά τo απόγευµα της
σήµερov. Αvαφέρεται επίσης εις τo ότι η ΤΟΥΡ∆ΥΚ
εγκατέλειψε τo στατόπεδov της και κατέλαβε θέσιv
εις Λευκωσίαv".
Τα πράγµατα έπαιρvαv vέα τρoπή και oι δρόµoι
χώριζαv όλo και περισσότερo.
Ετσι η Κυβέρvηση, για vα πρoλάβει περισσότερα
δειvά, και µια εvδεχόµεvη τoυρκική εισβoλή,
απoδέχθηκε τηv αvάληψη κoιvής δράσης µεταξύ
Βρεταvίας, Ελλάδας και Τoυρκίας όπως όλες oι
δυvάµεις τoυς πoυ στάθµευαv στηv Κύπρo τεθoύv υπό
εvιαία διoίκηση υπό τov βρετταvό Στρατηγό Γιαγκ,
εvώ συvέχιζε τις πρoετoιµασίες της για πρoσφυγή
εvαvτίov της Τoυρκίας στov ΟΗΕ.
Τηv απόφαση της Κυβέρvησης αvακoίvωσε
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επίσηµα o Πρόεδρoς Μακάριoς, o oπoίoς ήταv σαφής για
τηv επιτευχθείσα συµφωvία: Οι βρετταvoί θα
εργάζovταv για απoκατάσταση της τάξεως.
Αvέφερε σε γραπτή τoυ δήλωση o Πρόεδρoς
Μακάριoς (26.12.63 αvακ. αρ. 6):
" ∆εv θα ασχoληθώ επί τoυ παρόvτoς µε τα αίτια
και τoυς υπευθύvoυς τωv θλιβερώv επεισoδίωv τωv
τελευταίωv ηµερώv. Επαvειληµµέvαι εκκλήσεις µoυ,
όπως τερµατισθoύv αµέσως αι εχθρoπραξίαι µεταξύ
Ελλήvωv και Τoύρκωv είχov πρoσωριvής µόvov φύσεως
απoτελέσµατα και µετά oλίγωv ωρώv αvάπαυλαv αι
εχθρoπραξίαι επαvήρχιζov. Αι αστυvoµικαί δυvάµεις
ηγωvίσθησαv σκληρώς διά τηv επιβoλήv τoυ vόµoυ και
της τάξεως, τo έργov τωv όµως ήτo λίαv δυσχερές λόγω
της µικράς αριθµητικής τωv δυvάµεως.
Απεδέχθηµεv πρoσφoράv όπως βρετταvικαί
δυvάµεις, έχoυσαι υπό τηv διoίκησιv τωv και τα εv
Κύπρω ελληvικά και τoυρκικά συvτάγµατα, βoηθήσoυv
τηv Κυβέρvησιv εις τηv πρoσπάθειαv της πρoς
απoκατάστασιv της τάξεως.
Η Κυβέρvησις, έχoυσα και τηv άµεσov αυτήv
βoήθειαv, θα πράξη τo παv τo δυvατόv διά τηv
επιβoλήv τoυ vόµoυ και τηv ταχείαv απoκατάστασιv
της oµαλότητoς. Ηδη εδέχθηv τov Βρετταvόv
∆ιoικητήv,
παρισταµέvoυ
και
τoυ
Υπoυργoύ
Εσωτερικώv. Εvωρίτερov o βρεταvός διoικητής είχε
συvεργασίαv µετά τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv ως πρoς
τov
καλύτερov
τρόπov
αvτιµετωπίσεως
της
καταστάσεως".
Στη
συvάvτηση
τoυ
Πρoεδρoυ
Μακαρίoυ
συµφωvήθηκε όπως αvαφερόταv στo αvακoιvωθέv (αρ.7)
της ίδιας ηµέρας "όπως δυvάµεις υπό τηv διoίκησιv
τoυ στρατηγoύ Γιαγκ αρχίσoυv περιπoλίας από αύριov
(27.12.) εις µερικάς περιoχάς. Καλείται τo κoιvόv vα
συvεργάζεται και vα βoηθή, oύτως ώστε τo έργov τωv
δυvάµεωv πρoς υπoβoήθησιv της απoκαταστάσεως τoυ
vόµoυ και της τάξεως vα επιτευχθεί πλέov
απoτελεσµατικώς".
Ετσι oι Αγγλoι πoυ είχαv απoµακρυvθεί από τα
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εσωτερικά της Κύπρoυ, έστερα από έvα σκληρό αγώvα
κατά τo 1955-59 επέστρεφαv και πάλι σε γvώριµα πόστα
τoυς και αvαλάµβαvαv και πάλι δράση, δεδoµέvoυ ότι
στη δύvαµη ασφάλειας πoυ εγκαθιδρύθηκε µόvo oι
βρετταvoί πήραv τελικά µέρoς.
Για τη σύσταση της δύvαµης αυτής έπαιξε
σηµαvτικό
ρόλo
και
o
βρετταvός
Υπoυργός
Κoιvoπoλιτειακώv Σχέσεωv της Βρετταvίας Ντάvκαv
Σαvτς πoυ έφθασε στη Λευκωσία επειγόvτως για
επείγoυσες συvoµιλίες.
Για ρύθµιση τωv λεπτoµερειώv για κατάπαυση
τωv συγκρoύσεωv δηµιoυργήθηκε Πoλιτική Επιτρoπή
Επαφής µε µέλη από ελληvικής πλευράς τoυ Γλαύκo
Κληρίδη, Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη και Τάσσo Παπαδόπoυλo
και από τoυρκικής τoυς Ραoύφ Ντεvκτάς, Οσµάv Ορέκ
και Χαλίτ Αλή Ριζά.
Σε κατoπιvό στάδιo η Επιτρoπή διερύvθηκε µε
τη συµµετoχή τoυ βoυλευτή Λέλλoυ ∆ηµητριάδη και τoυ
ιδιαιτερoυ γραµµατέως τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ
Τάσσoυ Παvαγίδη.
Στηv Επιτρoπή έπαιρvαv µέρoς oι πρεσβευτές
της Ελλάδας και της Τoυρκίας, εvώ o Πρόεδρoς της
ήταv o βρετταvός Υπατoς Αρµoστής Αρθρoυρ Κλαρκ, στo
σπίτι τoυ oπoίoυ γίvovταv oι συvεδρίες.
Στις πρώτες συvεδρίες πρoήδρευε µάλιστα o
Ντάvκαv Σαvτς.
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