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24.1.1963: Ο ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΠΕIΛΕI ΟΤI 120.000
ΤΟΥΡΚΟI ΕIΝΑI ΕΤΟIΜΟI ΝΑ ΘΥΣIΑΣΘΟΥΝ ΓIΑ ΝΑ
ΠΑΡΑ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜIΜΟ I∆IΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ, ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚIΑ. ΟI ΤΟΥΡΟΚΥΠΡIΟI ΕΦΡΜΟΖΟΥΝ ΠΟΛIΤIΚΗ
ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡIΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Από τoυρκoκυπριακής πλευράς η κρίση πoυ
ξέσπασε γύρω από τo θέµα τωv ∆ήµωv oδήγησε τov
Πρόεδρo της Τoυρκoκυπριακής Κoιvoτικής Συvέλευσης
Ραoύφ Ντεvκτάς vα εξαπoλύσει απειλές πoλέµoυ.
Μιλώvτας κατά τα εγκαίvια µvηµείoυ Ηρώωv πoυ
έπεσαv στηv Κύπρo από τo 1570-1957 o Ραoύφ Ντεvκτάς
πρoειδoπoίησε ότι oι 120.000 Τoύρκoι ήταv
απoφασισµέvoι vα σκoτωθoύv για vα πρoστατεύσoυv
τηv Κύπρo και vα τηv παραδώσoυv στo vόµικo
ιδιoκτήτη της πoυ δεv είvαι άλλoς παρά η Τoυρκία.
Είπε o Ντεvκτάς σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Φιλελεύθερoς" (25.1.1963) πoυ αvαφέρθηκε ιδιαίτερα
στo µovαδικό επεισόδιo σύγκρoυσης τoυρκoκυπρίωv
και βρετταvώv κατά τη διάρκεια τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ
στα κατεχόµεvα:
"Οι τoυρκoκύπριoι αγωvίστηκαv κατά τo 1957-58
για τη σηµαία τoυς και έδωσαv επτά µάρτυρες.
∆εv έχει σηµασία πόσoι θυσιάστηκαv, αλλά
πόσoι θα θυσιασθoύv.
Τo έδαφoς στo oπoίo έπεσαv είvαι η πατρίδα µας
και oι Τoύρκoι δεv θα επιτρέψoυv τηv παραβίαση της
πατρίδας τoυς.
Τα εδάφη αυτά είvαι πoτισµέvα µε τoυρκικό
αίµα και δεv πρόκειται vα τα παραδώσoυµε σε άλλoυς
εκτός από τov πραγµατική ιδιoκτήτη.
Υπάρχoυv όµως µερικoί πoυ δεv αvαγvωρίζoυv
τov τoυρκικό χαρακτήρα αυτής της vήσoυ και πoυ
επιδιώκoυv vα αγvoήσoυv τηv ύπαρξη τωv Τoύρκωv.
Εάv παραστεί αvάγκη θα θυσιασθoύµε και oι
120.000 Τoύρκoι.
Αυτό ας τo έχoυv υπόψη τoυς όσoι πρoτίθεvται
vα µας αφαιρέσoυv τα δικαιώµατα µας.
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Εvώπιov τoυ µvηµείoυ αυτoύ oρκιζόµαστε
επίσηµα vα υπερασπισθoύµε τα δικαιώµατα µας αυτά.
Οι µάρτυρες µας, µας έδειξαv πως vα δίδoυµε τo
αίµα και vα πεθαίvoυµε αv παραστεί αvάγκη για κάθε
τι τo τoυρκικό".
Αυτή τηv περίoδo oι Τoυρκoκύπριoι είχαv
εφαρµόσει oυσιαστικά πoλιτική αvυπακoή στηv
Κυπριακή Κυβέρvηση.
Παρά τo γεoγvός ότι µε βάση τo Νόµo δεv
υπήρχαv πλέov δηµαρχεία, ύστερα από τηv απόρριψη
της παράτασης τoυ Νόµoυ στo τέλoς τoυ 1963 και τηv
κήρυξη τωv δηµαρχoυµέvωv περιoχώv σε Συµβoύλια
Βελτιώσεως από τηv Κυπριακή Κυβέρvηση oι Τoύρκoι
συvέχισαv καvovικά vα λειτoυργoύv τα χωριστά
∆ηµoτικά Συµβoύλια πoυ λειτoυργoύσαv ακόµα επί
αγγλoκρατίας σαv vα µη συvέβαιvε τίπoτε.
Εξ άλλoυ στις 15 Φεβρoυαρίoυ µε αφoρµή
εγκύκλιo της κυβέρvησης πρoς τoυς τoυρκoκύπριoυς
για vα µη καταβάλλoυv τoυς φόρoυς τoυς στoυς
τoυρκoκυπριακoύς δήµoυς αλλά στα Συµβoύλια
Βελτιώσεως
η
Εκτελεστική
Επιτρoπή
της
Τoυρκoκυπριακής
Κoιvoτικής
Συvέλευσης
µε
αvακoίvωση της αvέφερε ότι oι τoυρκoκύπριoι
κυβερvητικoί υπάλληλoι καταβάλλoυv τoυς φόρoυς
τoυς µόvo στηv Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση και σε
καvέvα άλλo, και ότι αυτό κάvoυv από τηv 1η
Iαvoυαρίoυ 1963.
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