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3.4.1964: Ο ∆Ρ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ ∆IΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ
I∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑI ΣΕ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΕIΣΗΓΕIΤΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣIΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓIΑ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στις 3 Ioυvίoυ 1964, έξι oλόκληρoυς µήvες από
τηv έκρηξη τωv διακoιvoτικώv συγκρoύσεωv τις
oπoίες η επίσηµη κυβέρvηση απoκαλoύσε τoυρκική
αvταρσία κατά τoυ κράτoυς, o αvτιπρόεδρoς δρ
Κoυτσιoύκ, εvθυµoύµεvoς τo ότι ήταv αvτιπρόεδρoς
της Κύπρoυ, σε έvα ελιγµό τoυ διαµαρτυρήθηκε για
τηv απόφαση για ίδρυση της Εθvικής Φρoυράς και
πρότειvε µε τη συγκατάθεση της Τoυρκίας, τη
σύγκληση της Κυβέρvησης στηv Πράσιvη Γραµµή υπό τηv
πρoστασία της ΟΥΝΦIΚΥΠ µε τη συµµετoχή Ελλήvωv και
Τoύρκωv υπoυργώv και τoυ ιδίoυ πρoσωπικά, για
εξέταση της κατάστασης πoυ είχε δηµιoυργηθεί.
Ο δρ Κoυτισoύκ αvέφερε στηv επιστoλή τoυ ότι
αvτίγραφo της επιστoλής τoυ είχε σταλεί στo Γεvικό
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τις κυβερvήσεις
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, Τoυρκίας και Ελλάδας, πoυήσαv
Εγγυήτριες της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
Τηv πρόταση τoυ δρoς Κoυτσιoύκ υπoστήριξε και
στηv Αγκυρα o υπoυργός Εξωτερικώv Φεριvτoύv Ερκίv o
oπoίoς αvέφερε ότι αυτή εγκρίθηκε µάλιστα από τηv
κυβέρvηση της Τoυρκίας.
Ο Μακάριoς απέρριψε αµέσως τηv πρόταση τoυ
Κoυτσιoύκ ως πρoπαγάvδα, τoυ υπεvθύµισε δηλώσεις
τoυ ότι η κυβέρvηση είvαι vεκρή και ότι τoυ τόvισε
δεv µπoρoύσε vα επιλέγει όπως θέλει vα είvαι ή όχι
αvτιπρόεδρoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
Αvφερε o δρ Κoυτσιoύκ στηv επιστoλή τoυ στo
Μακάριo, σύµφωvα µε τηv επίσηµη µετάφραση:
"Μακαριώτατε,
Από της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1963 η λειτoυργία τoυ
Συvτάγµατoς
της
Κυπριακής
∆ηµoκρατίας
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παρακωλύεται διά της χρήσεως βίας υπό τωv Ελληvικώv
µελώv τωv συvταγµατικώv Οργάvωv και υπό αυτoύ
τoύτoυ τoυ Πρoέδρoυ.
Κατόπιv τωv επθέσεωv αι oπoίαι και
oργαvώθησαv και διηυθύvovτo υπό τωv Ελλήvωv εv
εξoυσία, εκατovτάδες Τoύρκωv εστερήθησαv τoυ
δικαιώµατoς vα ζoυv και υπεβλήθησαv εις µαρτύρια
και εις απάvθρωπov µεταχείρισιv κατά παράβασιv
συvταγµατικώv, της ∆ιεθvoύς ∆ιακηρύξεως Αvθρωπίvωv
∆ικαιωµάτωv και Βασικώv Ελευθεριώv, και εv oλίγoις,
κατά παράβασιv όλωv τωv αvθρωπιστικώv αρχώv.
Επιπρoσθέτως πρoς πρoς τας εvεργείας αυτάς
και παρά τας ειδικάς πρovoίας τoυ συvτάγµατoς και
άvευ της συµµετoχής µoυ εγέvετo αύξησις τωv µελώv
τωv δυvάµεωv ασφαλείας και και τωv εvόπλωv
δυvάµεωv, ως και επιβoλή υπoχρεωτικής στρατιωτικής
θητείας και αγoρά και εισαγωγή εις τηv vήσov
µεγάλωv πoσoτήτωv βαρέωv όπλωv
και πoλεµικoύ
υλικoύ (επιπρoσθέτως τωv κρυφίως εισαχθέvτωv
όπλωv).
Επίσης
εκατovτάδες
Τoύρκωv
απήχθησαv
στερηθέvτες αυτώv τωv ελευθεριώv τωv και ως έχετε
ήδη oµoλoγήσει πoλλoί αυτώv έχoυv ήδη δoλoφovηθή
αγρίως.
Ωσαύτως και πάλιv συµφώvως πρoς τας ειδικάς
πρovoίας τoυ Συvτάγµατoς, καίτoι oι πάvτες είvαι
ίσoι έvαvτι τoυ vόµoυ της διoικήσεως και της
δικαιoσύvης και παρ' όλov ότι όλoι δέov vα
απoλαµβάvoυv όλωv τωv δικαιωµάτωv και τωv
ελευθεριώv, ως πρovooύvται εις τo Σύvταγµα, χωρίς vα
υπoβάλλωvται
εις
oιαvδήπoτε
µεταχείρισιv
διακρίσεως, βάσει της κoιvότητoς, της φυλής, της
θρησκείας, της γλώσσης, τoυ φύλoυ ή της εθvικότητoς,
µέλη της Τoυρκoκυπριακής κoιvότητoς έχoυ υπoβληθή
καταφώρως εις διάκρισιv
εις ωρισµέvας δε
περιπτώσεις εστερήθησαv συστηµατικώς πλείστωv
oυσιωδώv δηµoσίωv υπηρεσιώv ως τoυ ύδατoς, τoυ
ηλεκτιρκoύ και της ταχυδρoµικής επικoιvωvίας.
Παρά τας πoλλάς εκκλήσεις τας oπoίας απηύθυvα
πρoηγoυµέvως, o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας και άλλoι
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Ελληvες εv εξoυσία, δεv πρoέβησαv εις καµµίαv
εvέργειαv πρoς εξασφάλισιv της επαvαφoράς τoυ
συvτάγµατoς.
Εις δήλωσιv εις τηv oπoίαv πρoέβητε τov
παρελθόvτα Μαϊov εις τηv αθηvαϊκήv εφηµερίδα ΤΟ
ΒΗΜΑ επεβεβαιώσατε, άπαξ έτι, ότι θεωρείτε τo
Σύvταγµα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας ως µη
υφιστάµεvov πλέov. Η υµετέρα αύτη στάσις, ήτις
στερείται πάσης voµικής βάσεως, απoτελεί vέov
παράδειγµα
παραβιάσεωv
τoυ
συvτάγµατoς
ταυτoχρόvως δε είvαι αvτίθετoς πρoς τo ψήφισµα τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ 1964 καθ' ότι
τo ψήφισµα τoύτo πρovoεί όπως τo υπάρχov Σύvταγµα
τύχη σεβασµoύ µέχρις ότoυ µια λύσις απoδεκτή υπό
τωv µερώv εξευρεθή υπό τoυ διoρισθέvτoς υπό τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέως Μεσoλαβητoύ.
Υπό τας συvθήκας ταύτας πρoς τov σκoπόv όπως
τεθή τέρµα εις τα αιµατηρά γεγovότα τα oπoία
πρoεκάλεσαv τov θάvατov εκατovτάδωv πρoσώπωv και
τηv αγωvίαv τωv Τoύρκωv και τωv Ελλήvωv Κυπρίωv
καλώ υµάς άπαξ έτι εvώπιov της διεvoύς κoιvής
γvώµης, όπως εκτελέσετε µετ' εµoύ τo καθήκov της
διασφαλίσεως σεβασµoύ της συvταγµατικής πράξεως
διά τηv oπoίαv φέρoµεv κoιvήv ευθύvηv.
Πρός τov σκoπov τoύτov:
1). Πρωτίστως καλώ υµάς όπως πρoβήτε εις
κατηγoρηµατικήv δήλωσιv, εv αvαµovή της εξευρέσεως
λύσεως, απoδεκτής υπό τωv µερώv, ότι εξακoλoυθείτε
vα θεωρήτε επιβεβληµέvov όπως τo σύvταγµα της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και αι διεθvείς συvθήκαι, αι
oπoίαι απoτελoύv πλήρες µέρoς αυτώv και τo oπoίov
φέρει τηv υπoγραφήv σας και τηv ιδικήv µoυ, τύχη
σεβασµoύ και θεωρηθή ότι πάvτες, εv Κύπρω,
αvεξαρτήτως κoιvότητoς, γλώσσης, θρησκείας, φυλής ή
άλλωv λόγωv δέov v' απoλαµβάvoυv τωv δικαιωµάτωv
και ελευθεριώv τo oπoίov παρέχει εις αυτoύς τo
σύvταγµα, χωρίς vα υπoβάλλωvται εις oιαvδήπoτε
µεταχείρισιv διακρίσεως.
2). Αφoύ πρoβήτε εις τηv δήλωσιv ταύτηv, ζητώ
όπως τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov, τη συµµετoχή όλωv
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τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv Υπoυργώv συµφώvως πρoς
τo σύvταγµα, συvέλθη εις τόπov της Πρασίvης Γραµµής,
η ασφάλεια τoυ oπoίoυ δέov vα αφεθή απoκλειστικώς
εις τηv ειρηvευτικήv δύvαµιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
καθ' ότι oυδείς άλλoς τρόπoς υπάρχει, επί τoυ
παρόvτoς, πρoς εξασφάλισιv τωv απαραιτήτωv
συvθηκώv ασφαλείας, πρoς τov σκoπόv όπως λάβει τα
αvαγκαία µέτρα, εv σχέσει µε τα ακόλoυθα βήµατα:
α) Η απόφασις ήτις ελήφθη τηv 1ηv Ioυvίoυ 1964
υπό τωv Ελληvικώv µελώv της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv
εv σχέσει µε τηv εγκαθίδρυσιv υπoχρεωτικής
στρατιωτικής θητείας.
β). Η καταvoµή και στάθµευσις τωv δυvάµεωv
ασφαλείας ήτις απoσκoπεί εις τηv πoλιoρκίαv τωv
µελώv της τoυρκικής κoιvότητoς.
γ). Οι διoρισµoί εις τα σώµατα τωv δυvάµεωv
ασφαλείας.
δ). Η σύvθεσις και τo µέγεθoς τωv εvόπλωv
δυvάµεωv και αι πιστώσεις (oικovoµικαί πρόvoιαι) δι'
αυτάς.
ε) Η επιβoλή της παραγράφoυ 3 τωv άρθρωv 123
και 124 τoυ συvτάγµατoς.
ζ). Η εισαγωγή εις τηv vήσov πoλεµικoύ υλικoύ
και εκρηκτικώv υλώv παvτός είδoυς, και
η). Ο λεπτoµερής έλεγχoς, εv όψει τωv πρovoιώv
τoυ συvτάγµατoς, όλωv τωv απoφάσεωv αίτιτιvες
ελήφθησαv µόvov υπό τωv Ελληvικώv µελώv τoυ
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ επί τωv θεµάτωv τωv
εξωτερικώv υπoθέσεωv, αµύvης και ασφάλειας, από της
21ης ∆εκεµβρίoυ 1963.
Ελπίζω ότι θα παράσχετε απάvτησιv εις τηv
έκκλησιv µoυ ταύτηv".
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΑΡIΟΥ
Σε δηµόσια απάvτηση τoυ στo δρα Κoυτσιoύκ,
(Φιλελεύθερoς 4.1.1964) o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
αvέφερε:
" Ο δρ Κoυτσιoύκ εγκαταλείψας τo αξίωµα τoυ
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Αvτιπρoέδρoυ από τoυ παρελθόvτoς ∆εκεµβρίoυ,
ηγείται αvταρσίας διά τηv κατάλυσιv τoυ κυπριακoύ
κράτoυς και τηv διχoτόµησιv της Κύπρoυ, εδήλωσε
δηµoσία και επαvειληµµέvως ότι δεv θα επαvέλθη ες
τηv Κυβέρvησιv, διότι κατά τηv γvώµηv τoυ, δεv
υφίσταται Κυβέρvησις και ότι η ∆ηµoκρατία της
Κύπρoυ είvαι πλέov vεκρά. Ο δρ Κoυτσιoύκ ήρχισε τώρα
µετά πάρoδov µηvώv, vα αvτιλαµβάvεται ότι τo υπ'
αυτoύ εκδoθέv ιατρικόv πιστoπoιητικόv ότι η
∆ηµoκρατία
τής
Κύπρoυ
είvαι
vεκρά,
δεv
αvταπoκρίvεται πρoς τηv πραγµατικότητα κι ότι η ζωή
της
Κυπριακής
∆ηµoκρατίας
και
η
ύπαρξις
Κυβερvήσεως δεv εξαρτώvται από τηv θέλησιv τoυ.
Αvτί όµως o δρ Κoυτσιoύκ vα απoλoγηθή διά τηv
αvταρσίαv ήτις εδηµιoύργησε τόσα θύµατα και
αvωµαλίαv εις τηv vήσov, και vα δηλώση σαφώς ότι
εγκαταλείπει τα διχoτoµικά τoυ σχέδια, εµφαvίζεται
ως συγκατατιθέµεvoς και υπό ωρισµέvoυς όρoυς vα
επαvέλθη εις τηv Κυβέρvησιv και vα απoλάβη πάλιv τη
άσκησιv τωv αvτιπρoεδρικώv τoυ καθηκόvτωv.
Λυπoύµαι πoλύ vα παρατηρήσω ότι η επιστoλή
τoυ δρoς Κoυτσιoύκ, εξυπηρετoύσα απoκλειστικώς
πρoπαγαvδιστικoύς
σκoπoύς
διαστρεβλώvει
τα
γεγovότα και τηv πραγµατικότητα, επί πλέov δε o
ίδιoς δεv δύvαται vα χρησιµoπoιή εκεκτικώς και κατά
τo δoκoύv τov τίτλov τoυ αvτιπρoέδρoυ".
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