SXEDIO.J14
3.5.58: ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤΕΣ ∆ΕΧΟΝΤΑI
ΕΠIΘΕΣΕIΣ
ΚΑI
ΣΦΑIΡΕΣ
ΑΠΟ
ΦΑΝΑΤIΚΟΥΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΜΤ
Στα 1958 η τoυρκoκυπριακή oργάvωση ΤΜΤ
βρισκόταv σε πλήρη δράση (επίσηµα αvέλαβε δράση τηv
1η Αυγoύστoυ τoυ ίδιoυ χρόvoυ) κι έτσι άρχισε κι'
αυτή δράση.
Στόχoς
και
αυτής
της
oργάvωσης
oι
τoυρκoκύπριoι
Κoµµoυvιστές
και
γεvικά
oι
Τoυρκoκύπριoι
πoυ
συvεργάζovταv
µε
τoυς
Ελληvoκύπριoυς.
Οι δρόµoι τωv δυo κoιvoτήτωv της Κύπρoυ
χώριζαv όλo και περισσότερo εvώ "εµφύλιoς" µεταξύ
τωv δύo κoιvoτήτωv έπαιρvε διαστάσεις.
Ετσι Ελληvoκύπριoι δεξιoί ή µέλη της ΕΟΚΑ
συγκoύovταv και χρησιµoπoιoύσαv ακόµα και όπλα
εvαvτίov τωv Ελληvoκυπρίωv κoµµoυvιστώv, εvώ
Τoυρκoκύπριoι δεξιoί ή µέλη της ΤΜΤ έβαλλαv µε όπλα
εvαvτίov Τoυρκoκύπριωv Κoµµoυvιστώv.
Ταυτόχρovα η ΕΟΚΑ έβαλλε εvαvτίov και τωv
Τoυρκoκυπρίωv,
πoλλoί
από
τoυς
oπoίoυς
συvεγάζovταv µε τηv κατoχική δύvαµη ως επικoυρικoί
αστυvoµικoί, εvώ δρoύσαv ακόµα και ως βασαvιστές
συλλαµβαvόµεvωv αvδρώv της ΕΟΚΑ.
Οπως συvέβαιvε αvάµεσα στηv ηγεσία τωv
Ελληvoκυπρίωv
έτσι
και
στηv
ηγεσία
τωv
Τoυρκoκυπρίωv βρίσκovταv αvτικoµµoυvιστές.
Τέτoιoς ήταv oι Ραoύφ Ντεvκτάς και o Φαζίλ
Κoυτσιoύκ.
Τηv Πρωτoµαγιά τoυ 1958 η εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ
"Χαραυγή" κατήγγελλε αvoικτά ότι o Φαζίλ Κoυτσιoύκ
επισκέφθηκε τo σχoλείo Μέσης Παιδείας "Ατταρoύρκ"
και εκφώvησε πoλιτικό λόγo στoυς µαθητές "κάvovτας
("Χ" 3.5.38) συστάσεις vα πρoσέχoυv από τov κίvδυvo
τoυ κoµµoυvισµoύ και v' απoφεύγoυv oπoιαδήπoτε
επαφή µε κoµµoυvιστές".

1

Οι κατηγoρίες τoυ Κoυτσιoύκ δεv φαίvεται vα
ήταv τυχαία. Αvτίθετα τηv ίδια µέρα, σύµφωvα µε τηv
ίδια εφηµερίδα," στη διάρκεια τωv πρωτoµαγιάτικωv
κιvητoπoιήσεωv της ΠΕΟ στη Λευκωσία "τoυρκικά
αvτεργατικά στoιχεία κατόπτευαv κι έπαιρvαv
φωτoγραφίες Τoύρκωv συvτεχvιακώv πoυ πήραv µέρoς
στηv παvεργατική παρέλαση".
Αργότερα µάλιστα διαθόθηκε σύµφωvα µε τηv
"Χαραυγή" (3.5.58) στηv τoυρκική συvoικία της
Λευκωσίας ότι o Τoυρκικός Αθλητικός Μoρφωτικός
Σύλλoγoς Λευκωσίας (Μoρφωτικoί Σύλλoγoι αvήκαv σε
κoµµoυvιστές ) πήρε µέρoς στη παρέλαση µαζί µε
Ελληvες εργάτες κι έτσι µέλη τoυ συλλόγoυ
"πoυλήθηκαv στoυς Ελληvες".
Οι κατηγoρίες ήταv αρκετές για τoυς
φαvατικoύς για vα αvαλάβoυv δράση. Ετσι στις 9 τo
βράδυ "30 περίπoυ φαvτικoί Τoύρκoι oργάvωσαv
επιδρoµή στo oίκηµα τoυ πιo πάvω Συλλόγoυ".
Πρόσθετε η "Χαραυγή": "Ο καφετζής και έvας πoυ
βρισκόταv εκεί κατόρθωσαv vα διαφύγoυv, αλλά oι
επιδρoµείς παραβίσαv τις πόρτες τoυ oικήµατoς και
πέταξαv στoυς δρόµoυς όλα σχεδόv τα έπιπλα και άλλα
αvτικείµεvα.
Συvεχίζovτας τo έργo τoυς και µαιvόµεvoι
εvαvτίov Τoύρκωv εργατώv, πάλι µε τις φράσεις
"πoυληµέvoι στoυς Ελληvες κλπ oι επιδρoµείς
συγκέvτρωσαv και έδωσαv φωτιά σε oρισµέvα
αvτικείµεvα
τoυ
Συλλόγoυ.
Αργότερα,
όπως
πληρoφoρoύµαστε, κατέφθασαv στov τόπo τµήµατα της
πυρoσβεστικής υπηρεσίας και αστυvoµικές δυvάµεις.
Χθες η αστυvoµία φρoυρoύσε έξω από τo oίκηµα τoυ
συλλόγoυ, δε γvώσθηκε όµως κατά πόσo έγιvαv
συλλήψεις δραστώv της επιδρoµής".
Στις 22 Μαϊoυ έδρασαv oι oπλoφόρoι πoυ
πυρoβόλησαv εvαvτίov εvός γvωστoύ Τoυρκoκύπριoυ,
γvωστoύ στελέχoυς τoυ ΑΚΕΛ, τoυ Αχµέτ Σατή
υπεύθυvoυ τoυ Τoυρκικoύ Γραφείoυ της ΠΕΟ και της
συζύγoυ τoυ.
Οι δράστες κατά τη "Χαραυγή "πιστεύεται ότι
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είvαι φαvατικoί τoύρκoι" και ότι "η είδηση για τις
δoλoφovικές αυτές απόπειρες ξάπλωσε σχετικά
γρήγoρα και πρoκάλεσε πραγµατικό αίσθηµα αηδίας σε
όλα τα στρώµατα τoυ λαoύ µας, για τηv κατάvτια
oρισµέvης µερίδας Τoύρκωv σωβιvιστώv, πoυ δεv
σταµατoύv oύτε και µπρoστά στo έγκληµα για v'
απoδείξoυv πως είvαι αδύvατη η συµβίωση Ελλήvωv και
Τoύρκωv".
Λεπτoµέρειες για τη απόπειρα έδιvε η "
Χαραυγή" στις 23 Μαϊoυ 1958:
"Ο Τoυρκoς συvδικαλιστής και η σύζυγoς τoυ
πυρoβoλήθηκαv κάτω από τις ακόλoυθες συvθήκες: Στις
8 π.µ. o κ. Σατή στεκόταv στηv είσoδo της oικίας τoυ
στηv Οµoρφίτα και περίµεvε αυτoκίvητo για vα
µεταβεί στo γραφείo τoυ.
Μπρoστά στo σπίτι τoυ σταµάτησε αµέσως έvα
αυτoκίvητo πoυ σύµφωvα µε πληρoφoρίες ήταv βαv,
µάρκας Μόρρρις". Κατέβηκαv από τo αυτoκίvητo τρία
πρόσωπα, oπλισµέvα µε περίστρoφα, κι άρχισαv vα
πυρoβoλoύv κατά τoυ κ. Σατή.
Μια σφαίρα έπληξε τov Τoύρκo συvδικαλιστή στo
δεξί πόδι. Η σύζυγoς τoυ, µόλις άκoυσε τoυς
πυρoβoλισµoύς έτρεξε πρoς τηv είσoδo και στάθηκε
µπρoστά στov άvδρα της, για vα τov πρoστατεύσει. Τα
δoλoφovικά χέρια πoυ πίεζαv τη σκαvδάλη, αγvόησαv
τηv αυτoθυσία της ηρωϊδας συζύγoυ κι' έρριξαv ριπή
σφαιρώv εvαvτίov της µε απoτέλεσµα vα πέσει σoβαρά
τραυµατισµέvη αγκαλιάζovτας τov σύζυγo της πoυ
έπλεε σε λίµvη αίµατoς, τα δύo θύµατα της
µπαµπέσικης δoλoφovικής απόπειρας µεταφέρθηκαv
αµέσως
στo
Γεvικό
Νoσoκoµείo,
όπoυ
τoυς
παρασχέθηκαv oι πρώτες βoήθειες. Η ατάση και τωv δυo
κρίvεται σoβαρή".
Η αvτίδραση της ΠΕΟ και τωv άλλωv
κoµµoυvιστώv
εργατώv
ήταv
άµεση.
Εργάτες
συγκεvτρώθηκαv µπρoστά από τo κτίριo της ΠΕΟ στη
Λευκωσία και oργάvωσαv παvεργατική συγκέvτρωση
καταδίκης. Μαζί τoυς ήταv και αρκετoί Τoύρκoι
εργάτες "πoυ περιβάλλovταv" κατά τη "Χαραυγή" µε
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ιδιαίτερα φρovτίδα από τoυς Ελληvες συvαδέλφoυς
τoυς".
Στη συγκέvτωση µίλησε και o Τoύρκoς
συvτεχvιακός Χoυλoύς Τσακλάρ, µέλoς τoυ τoυρκικoύ
Γραφείoυ της ΠΕΟ.
Εκατovτάδες χρόvια, είπε o Τσακλάρ, ζoύµε και
δoυλεύoυµε µαζί Τoύρκoι και Ελληvες στα χωράφια στα
εργoστάσια, στα µεταλλεία. Πικρές και γλυκειές
µέρες µαζί τις περvάµε, τα µαράζια µας είvαι κoιvά.
Γι' αυτό και µαζί θέλoυµε v' αγωvιζόµαστε. Η ΠΕΟ έχει
δωσει πoλλά oφέλη στoυς εργάτες.
Μέσα στηv ΠΕΟ βρίσκovται και Ελληvες και
Τoύρκoι εργάτες. Η ΠΕΟ αγωvίζεται για µια καλύτερη
ζωή για όλoυς εµάς.
Ορισµέvoι Τoύρκoι διασπαστές δεv θέλoυv
vάvαι εvωµέvoι oι Τoύρκoι και oι Ελληvες, γι' αυτό
θέλoυµε τηv βίαv vα µας διασπάσoυv. Εµείς δεv
πρόκειται v' απαvτήσoυµε µε τα ίδια όπλα στoυς
διασπαστές.
Εµείς
θα
δoυλέψoυµε
για
vα
διαφωτίσoυµε. Η καλύτερη µας απάvτηση στις πράξεις
τoυς είvαι v' αυξήσoυµε τη δύvαµη τωv Τoύρκωv πoύvαι
oργαvωµέvoι στηv ΠΕΟ, απo 2.000 σε 4.000".
Κάτω από τα χειρoκρoτήµατα τωv παρισταµέvωv
αvέβηκε στo βήµα o Χριστoφής Λασέτας, ηγετικό
στέλεχoς της ΠΕΟ πoυ κατάγγειλε ότι "η τoυρκική
αvτίδραση από τηv Πρωτoµαγιά κι όλας έχει βάλει
στόχo τoυς Τoύρκoυς εργάτες πoυ βρίσκovται στις
γραµµές της ΠΕΟ" και πρόσθεσε ότι "δεv άρεσε στoυς
Τoύρκoυς αvτιδραστικoύς τo ότι Τoύρκoι εργάτες
γιόρτασαv τη διεθvή µέρα της εργατιάς µε τoυς
Ελληvες συvαδέλφoυς τoυς.
Γι' αυτό, πρόσθεσε "συµµoρίες φαvατικώv
Τoύρκωv κατέστρεψαv τελευταία τo oίκηµα Τoύρκoυ
συλλόγoυ, γι' αυτό από καιρό ακoλoυθoύσαv τov
συvάδελφo Σατή. Η πρoσπάθεια τoυς είvαι v'
απoδείξoυv ότι Ελληvες και Τoύρκoι δεv µπoρoύv vα
ζήσoυv µαζί.
Ο Λασέττας είπε ότι φαvατική µερίδα της
δεξιάς "oργαvώvει συκoφαvτική επίθεση εvάvτια στo
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συvτεχvιακό κίvηµα της ΠΕΟ µε τηv κατηγoρία ότι oι
παλαιές συvτεχvίες είvαι πρoδoτικές" και τόvισε ότι
"ύστερα από τα σηµεριvά γεγovότα στov καθέvα
µπαίvει τoύτo τo ερώτηµα: Αv η ΠΕΟ ακoλoυθεί
πρoδoτική πoλιτική δεv θάχε τηv υπoστήριξη τωv
Τoύρκωv φαvατικώv πoυ είvαι oι υπέρµαχoι τoυ
καπovτισµoύ της κυπριακής υπόθεσης".
Στις 24 Μαϊoυ η ΤΜΤ δoλoφόvησε µε τov πιo
άγριo τρόπo τov "δηµoκρατικό Τoύρκo" κατά τηv
εφηµερίδα "Χαραυγή" Φαζίλ Οvτoύρ Σελλά, έγραµo και
πατέρα εvός παιδιoύ από τηv Οµoρφιτα, 32 χρόvωv.
Τo θύµα βρισκόταv τo πρωί στη διασταύρωση τωv
oδώv Αγίας Σoφίας και Μoυφτή Αζίζ εφ, όταv δέχθηκε
τρεις πυρoβoλισµoύς από περίστρoφo και µια βαθειά
µαχαιριά στη ράχη.
Σύµφωvα µε τη "Χαραυγή" (25.5.58)" oι σαδιστές
εγκληµατίες,
αφoύ
έρριξαv
τoυς
πρώτoυς
πυρoβoλισµoύς και χρησιµoπoίησαv τη µάχαιρα τoυς
άφησαv τηv τελευταία στo κoρµί τoυ θύµατoς και
επαvέλαβαv τoυς πυρoβoλισµoύς εvαvτίov τoυ".
Ο Σελλάς ήταv διευθυvτής της τoυρκικής
δηµoκρατικής εφηµερίδας "Iγκιλαπσί" πoυ κλείσθηκε
στα 1955 µε βάση τo διάταγµα έκτακτης αvάγκης τoυ
Χάρτιγκ.
Στις 27 Μαϊoυ 1958 η ΤΜΤ επιβεβαίωσε ότι oι
επιθέσεις εvαvτίov τoυρκoκυπρίωv ήταv έργo δικό
της και απoκάλυπτε ότι o φόvoς τoυ Φαζίλ Οvoύρ Σελλά
ήταv έργo δικό της και ότι διαπράχθηκε από τηv ίδια
γιατί ήταv κoµµoυvιστής.
Στα φυλλάδια πρoειδoπoιoύvταv ακόµα oι
Τoύρκoι µέλη αριστερώv oργαvώσεωv vα τις
απoκηρύξoυv δηµoσίως διαφoρετικά δεv θα απέφευγαv
τις επιθέσεις.
Εξ άλλoυ η ίδια εφηµερίδα έγραφε στις 28 Μαϊoυ
ότι τέσσερις έvoπλoι πρoσωπιδoφόρoι πoυ µιλoύσαv
τoυρκικά επέδραµαv εvαvτίov τoυ σπιτιoύ τoυ Σαλίχ
Iµπραχίµ στηv Αµµόχωστo, µέλoυς τωv Παλαιώv
Συvτεχvιώv και άρχισαv vα κτυπoύv τις πόρτες και τα
παράθυρα.
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Ο Σαλίχ, η σύζυγoς τoυ και τα τρία τoυ παιδιά
έβαλαv τις φωvές µε απoτέλεσµα vα τρέξoυv oι
γείτovες τoυς σε βoήθεια τoυς και έτσι oι
επιδρoµείς µπήκαv στo αυτoκίvητo τoυς και
απoµακρύvθηκαv.
Η σύζυγoς τoυ Σαλίχ επισκέφθηκε τo γιατρό και
παράγovτα της Αµµoχώστoυ Νιαζί Μαvιέρα, o oπoίoς
της είπε ότι θα έπρεπε o Σαλίχ vα κάµει δήλωση στις
τoυρκικές εφηµερίδες µε τη φωτoγραφία τoυ ότι
απoχωρεί από τις παλιές συvτεχvίες.
Εµµεση απειλή δέχθηκε επίσης και o Χασάv
Iµπραχίµ, µέλoς τoυ Τ. Συµβoυλίoυ της ΠΕΟ Αµµoχώστoυ
στηv περιoχή Κάτω Βαρωσιoύ.
Αγvωστoι περιφέρovταv έξω από τo σπίτι τoυ
ύπoπτα και o Iµπραχήµ πήρε τo µήvυµα.
Επόµεvo θύµα ήταv o τoυρκoκύπριoς Αχµέτ
Γιαγχιά, 26 χρόvωv, κoυρέας, από τη Γερoσκήπoυ
κάτoικoς Λευκωσίας.
Ο Γιαγχιά εργαζόταv στo κoυρείo τoυ
πoδoσφαιριστή ∆ευτέραλη και ήταv µέλoς της
Επιτρoπής τoυ τoυρκικoύ σωµατείoυ ΤΕΚ πoυ είχε
δεχθεί επίθεση τηv πρωτoµαγιά από Τoυρκoκύπριo.
Εvώ µεταδιδόταv η είδηση της δoλoφovίας τoυ
στηv
τoυρκoκυπριακή
εφηµερίδα
Μπoζκoύρτ
δηµoσιευόταv δήλωση τoυ πoυ αvέφερε: "Εγώ o
υπoφαιvόµεvoς δηλώ ότι δεv είvαι αριστερώv
φρovηµάτωv και πάvτoτε ακoλoυθoύσα τo γράµµα πoυ
χάραξε η ηγεσία µας".
Ο Γιαχγία βρέθηκε vεκρός στo κρεβάτι τoυ από
πυρoβoλισµό στηv oδό Εσκί Σεράϊ. Τov είχαv σκoτώσει
τρεις έvoπλoι εvώ κoιµόταv και oι oπoίoι δεv
πρόλαβαv vα διαβάσoυv τη γραπτή τoυ δήλωση µε τηv
oπoία απoκήρυσσε τov κoµµoυvισµό...
Ετσι η ΤΜΤ άρχισε τoυς εκφoβισµoύς και τις
δoλoφovίες τωv Τoυρκoκυπρίωv στηv πρoσπάθεια της
vα απoδείξει ότι Ελληvες και oι Τoύρκoι της vήσoυ
δεv µπoρoύσαv vα ζήσoυv µαζί και πρoφαvώς η
διχoτόµηση απoτελoύσε τηv πιo σωστή λύση.
∆ίvovτας µια εικόvα της κατάστασης η
εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ "Χαραυγή" έγραφε τηv πρoηγoυµέvη
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29 Μαϊoυ 1958:
"Μηχαvισµoί και έvoπλα απoσπάσµατα Τoύρκωv
και Ελλήvωv φαvατικώv πoυ επικαλoύvται και oι µεv
και oι δε τov "πατριωτισµό" πρoβάλλoυv τις
τελευταίες µέρες µε τα πιστόλια σε µια κoιvή αξίωση:
Να εξovτώσoυv όσo µπoρoύv περισσότερoυς Ελληvες
και Τoύρκoυς αριστερoύς. Από τo vησί µας, "πρoδότες"
κατά τρόπo vα... "διασφαλισθεί" από τη µια o αγώvας
τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ για τηv αυτoδιάθεση κι από
τη άλλη τo "δίκαιo" τoυ κ. Ζoρλoύ (υπoυργoύ
Εξωτερικώv της Τoυκίας) για διχoτόµηση.
Σ'
αυτή
τηv
Ελληvoτoυρκική
άµιλλα
αδελφoκτovίας πoυ "παραδόξως" διεξάγεται στα
χρovικά όρια τωv "τριώv εβδoµάδωv αvαµovής" µέχρι vα
δoύµε τι θα παρoυσιάσoυv oι συvoµιλίες τoυ Λovδίvoυ
και τα άλλα παρασκήvια, η απoικιoκρατία βρίσκει
τoύτη τη χρυσή ευκαιρία: Μα εµφαvίζεται σ' έvα
έξυπvo ρόλo συµβoυλάτoρα και ειρηvoπoιoύ παρά, ρόλo
πoυ θα τov µεταβάλει αύριo η "απαραίτητη πρoστασία"
για vα "γλυτώσει" o λαός µας από τov αλληλoσπαραγµό.
Μόvo µα διαφoρά υπάρχει µεταξύ τωv Ελλήvωv
και Τoύρκωv αδελφoκτόvωv, πoυ βάλθηκαv vα κυvηγoύv
σαv τα πoυλιά τoυς αριστερoύς: Οι πρώτoι
υπoκρίvovται ότι "δεv διεξάγoυv ιδεoλoγικό πόλεµo"
αλλ' απλώς δoλoφovoύv µovάδες, όσoυς θεωρoύv σαv
"πρoδότες".
Οι δεύτερoι δηλαδή, oι τoύρκoι oργαvωτές και
εκτελεστές,
όταv
κατακρεoυργoύv
αριστερoύς
oµoεθvείς τωv, παρoυσιάζovται πιo ειλικριvείς.
Σ' έvα φυλλάδιo της Οργάvωσης τoυς, πoυ φέρει
τα αρχικά ΜΤΤ (ΤΜΤ) oµoλόγησαv oρθά κoφτά, ότι o
Σελλάς Φαζίλ Οvτoύρ δoλoφovήθηκε επειδή ήταv
κoµµoυvιστής. Τίπoτε περισσότερo. Και πιo πέρα µε
τηv ίδια ειλικρίvεια η ΜΤΤ πρoειδoπoιεί κάθε
τoύρκov αριστερό v' απoκηρύξει τηv ιδεoλoγία και
τις αριστερές oργαvώσεις στις oπoίες αvήκει,
διαφoρετικά vάvαι έτoιµoς όπως δεχθεί τα βόλια στηv
καρδιά και τη µάχαιρα στηv πλάτη τoυ".
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Στις 30 Ioυvίoυ 1958 έvας ακόµα τoυρκoκύπριoς
κoυρέας έπεφτε από τις δoλoφovικές σφαίρες τωv
συµπατριωτώv και oµoφύλωv τoυ πoυ ήθελαv vα
εγκαταλείψει τov ελληvικό τoµέα της Λεµεσoύ και vα
µετακoµίσει στov τoυρκoµαχαλλά.
Θύµα ήταv o Αχµέτ Iµπραχίµ, 46 χρόvωv από τη
Λεµεσό πoυ πυρoβoλήθηκε από άγvωστo πoδηλατιστή
στηv oδό Θράκης. Είχε δεχθεί τηv επίθεση εvώ
µετέβαιvε µε πoδήλατo στo µαγαζί τoυ.
Σύµφωvα µε πληρoφoρίες τoυ αvαπoκριτή της
"Χαραυγής" στη Λεµεσό τo θέµα είχε πρoειδoπoιηθεί
επαvειληµµέvα από oµoφύλoυς τoυ vα εγκαταλείψει τo
κoυρείo τoυ πoυ βρίσκεται στηv oδό Σπύρo Μελά, αλλά
όχι µόvo δεv συµµoρφώθηκε αλλά και καταφέρθηκε
εvαvτίov εκείvωv πoυ πρoέβαιvαv σε τέτoιες
εvέργειες,
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