ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΠΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ –
ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Του Αχµέτ Αν
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να δώσω κάποια παραδείγµατα και να εξηγήσω τι εννοώ µε
τον όρο «Κυπριωτισµός». ΄Ηταν στις αρχές του 1927, όταν ο Ροναλτ Στορρς, ο
Βρεττανός Αποικιοκός Κυβερνήτης της Κύπρου, εξέφρασε την πρόθεση να
χρησιµοποιήσει για πρώτη φορά αυτό τον όρο σε κυβερνητικά γραφεία αντί του όρου
‘ιθαγενής’, τον οποίο θεωρούσε ότι µπορούσε να είναι υποτιµητικός. Σ’ αυτή του την
πρόθεση αναφέρθηκε και σε έκθεση του, ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 1932. Ο κος
΄Εϊµερυ, Υπουργός Αποκιών τότε, ήθελε επίσης να διδάσκεται περισσότερο το θέµα
του ‘Κυπριακού Πατριωτισµού’ στα ελληνοκυπριακά σχολεία, ώστε να αποτραπεί η
εξάπλωση του εθνικισµού ανάµεσα στους µαθητές. Ο ΄Εϊµερυ υπέβαλε ακόµα ότι
οι Κύπριοι θα έπρεπε να είχαν δική τους σηµαία, και αυτή η καινούρια σηµαία θα
έπρεπε να εισαχθεί µαζί µε τις φιλελεύθερες τροποποιήσεις του συντάγµατος το 1925.
Όµως οι αρχές στο Υπουργείο Αποικιών δεν ενέκριναν την ιδέα απαγόρευσης της
χρήσης της Ελληνικής σηµαίας στην Κύπρο.1
Η αυξανόµενη δυσαρέσκεια των ελληνοκυπριακών µαζών ενάντια στο βρεττανικό
αποικιοκρατικό καθεστώς που κορυφώθηκε µετη δηµιουργία του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Κύπρου το 1926, προκάλεσε την αντίδραση των Ελληνοκυπρίων
εθνικιστών, οι οποίοι είχαν θορυβηθεί από την πολιτική του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος που ήταν ενάντια στην ενωτική πολιτική των εθνικιστών. ΄Οµως και η
βρεττανική αποικιοκρατική διοίκηση θορυβήθηκε επίσης, γιατί οι Κοµµουνιστές θα
µπορούσαν να ξεσηκώσουν σε αγώνα για ανεξαρτησία στο νησί. Αν και τότε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα, δεν είχε υποστηρικτές ανάµεσα στην τουρκοκυπριακή
κοινότητα, κάποια επικοινωνία υπήρχε, όπως για παράδειγµα η αλληλογραφία
ανάµεσα στην κοµµουνιστική εφηµερίδα Νέος ΄Ανθρωπος και την τουρκοκυπριακή
εφηµερίδα Birlik το 1925, η την οργάνωση των Τουρκοκυπρίων εργατών στο Κοινό
Εργατικό Κέντρο στη Λεµεσό, το 19242 . Οι αποικιοκράτες έσπευσαν έτσι να
άλλάξουν τη στρατηγική τους για υποστήριξη του Κυπριωτισµού, σε ανοχή της
εθνικιστικής προπαγάνδας, που γινόταν και στις δυό κοινότητες.
Οι Τουρκοκύπριοι ήταν πάντοτε ενάντια στην ένωση του νησιού µε την Ελλάδα.
Μάλιστα οσάκις από την αρχή της βρεττανικής διακυβέρνησης στη Κύπρο και κάθε
χρόνο στην εναρκτήρια τελετή του Νοµοθετικού Συµβουλίου οι Ελληνοκύπριοι
οµιλητές µιλούσαν για το αίτηµα τους για την ένωση, πάντοτε ύψωναν τη φωνή τους
ενάντια σ’ αυτό. ΄Οµως η εθνικιστική διάθεση των Ελληνοκυπρίων βουλευτών δεν
σταµατούσε τους Τουρκοκύπριους απο του να συνεργάζονται µε τους συµπατριώτες
τους σε οικονοµικά ζητήµατα. Για παράδειγµα τον Ιούνιο του 1902, ο Hafiz Ziyai
Efendi και ο Dervish Pasha, ψήφισαν µαζί µε τους Ελληνοκύπριους για την
κατάργηση του φόρου που πληρωνόταν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία από τους
Κυπρίους και ο οποίος θα έπρεπε να κατβάλλεται από τους Βρεττανούς. ΄Ενας
κυβερνητικός αξιωµατούχος πήγε τότε στο τζαµί και κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να
διαµαρτυρηθούν ενάντια σ΄ αυτή τη συνεργασία µε τους Ελληνοκύπριους. Ο Irfan
Efendi και ο βοηθός µουφτής, µίλησαν κι αυτοί στο τζαµί και προσπάθησαν να
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ξεσηκώσουν τη κοινότητα ενάντια στα µουσουλµανικά µέλη του Νοµοθετικού
Συµβουλίου. Μετά από αυτό το γεγονός, τα δύο τουρκοκυπριακά µέλη του
συµβουλίου αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη πολιτική συνεργασίας µε τους
ελληνοκύπριους στο Νοµοθετικό Συµβούλιο
για να µην κατηγορηθούν ως
φιλέλληνες. Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε εδώ ότι το Φεβρουάριο του 1904 ο
Irfan Εfendi διορίστηκε από τη βρεττανική αποικιοκρατική κυβέρνηση ως ο
Τουρκοκύπριος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Evkaf.3
Γράφει ο Sir Harry Luke, ότι όταν η Βρεττανία ανακήρυξε την προσάρτηση του
νησιού στην Βρεττανική Αυτοκρατορία, εκείνος είχε το καθήκον να ανακοινώσει τα
νέα στους Τουρκοκύπριους προύχοντες που ήταν µαζεµένοι για τους αρραβώνες της
κόρης του Mehmet Munir στις 5 Νοεµβρίου 1914, στο σπίτι του Mufti Ziyai. Εκείνοι
άκουσαν τα νέα «κρατώντας µια αξιοπρεπή στάση».4 Την εποµένη, οι Τουρκοκύπριοι
αρχηγοί επισκέφθηκαν τον Βρεττανό Ύπατο Αρµοστή και του δήλωσαν ότι
αποδέχονται την αλλαγή στο καθεστώς του νησιού, και ότι θα ήταν πιστοί στη
βρεττανική διοίκηση. Από την άλλη ο αρχικαδής, µουφτής Irfan Bey και ο Sevket
Bey, έστειλαν επιστολή προς τις βρεττανικές αρχές, ότι ήταν ενάντια στο αιτηµα των
Ελληνοκυπρίων για την ένωση και ότι αντι για αυτό, το νησί θα ‘πρεπε να παραµείνει
για πάντα τµήµα της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας. Εάν πραγµατοποιόταν η ένωση,
τούτο θα ήταν καταστροφικό για τις 60 χιλιάδες Μωαµεθανούς της Κύπρου. 5
Καθώς οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές ξεκινούσαν την καµπάνια για την ένωση και
µετέδιδαν τα αισθήµατα του ελληνικού εθνικισµού στην Κύπρο, ένα τµήµα της
τουρκοκυπριακής ελίτ, άρχιζε επίσης να εισάγει τον τουρκικό εθνικισµό στην Κύπρο.
Ο αντιπρόσωπος του Βρεττανού Ύπατου Αρµοστή Sir Stevenson, έστειλε τότε
απόρρητη έκθεση στον Υποκόµη Milner ηµεροµηνίας 26 Απριλίου 1919,
αναφέροντας ότι οι Νεότουρκοι δραστηριοποιούνταν στη Κϋπρο και ότι οι Mehmet
Esat, Huseyin Behich και Hasan Karabardak, ήταν οι αρχηγοί κόµµατος µε την
ονοµασία «΄Ενωση µε την Τουρκία».6 ΄Αρχισε τότε να διαδίδεται ότι οι
Ελληνοκύπριοι θα επιτίθεντο στους Τούρκοκύπριους την εβδοµάδα του Πάσχα,
δηµιουργώντας έτσι εχθρότητα ανάµεσα στους Τουρκοκύπριους και τους
Ελληνοκύπριους. Τα Τουρκοκυπριακά µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου, Irfan και
Hami δεν ήταν αναµιγµένα σ’ αυτές τις δραστηριότητες. Οι κυριώτεροι υποκινητές
αυτών των γεγονότων που προκαλούσαν τους Τουρκοκύπριους να ξεσηκωθούν,
συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν από τους Βρεττανούς.
Σύµφωνα µε τα πρακτικά του Νοµοθετικού Συµβουλίου, οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές
άρχισαν να απαιτούν «την επιστροφή του νησιού στην Οθωµανική Αυτοκρατορία»
συχνότερα, κατά την περίοδο µεταξύ Μαρτίου 1911 και Ιουνίου 1917.7
Λόγω των δύσκολων χρόνων του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, καµµιά
τουρκοκυπριακή εφηµερίδα δεν εκδιδόταν πό το 1915 µέχρι το 1919. Ετσι δύο
εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, η Dogru Yol (8 Σεπτεµβρίου 1919) και η Soz (15
Φεβρουαρίου 1921) άρχισαν να κυκλοφορούν για να πληροφορούν τους
Τουρκοκύπριους για τις εξελίξεις στο κόσµο, στην Τουρκία και στο νησί. Το 1922,
εκδίδονταν στην Κύπρο 23 εφηµερίδες, 6 από αυτές στην Τουρκική γλώσσα. Η
εφηµερίδα µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία ήταν η ελληνοκυπριακή Ελευθερία ,
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(πωλήσεις 1700 – 1800 αντιτυπα) ενώ δεύτερη στη σειρά η Τουρκοκυπριακή Soz
(1200 αντίτυπα).8
Η Beria Remzi Ozoran, θυγατέρα του ιδιοκτήτη της εφηµερίδας Soz, µας δίνει τις
ακόλουθες πληροφορίες για τα θέµατα που απασχολούσαν τον τουρκοκυπριακό τύπο
εκείνα τα χρόνια :
« Σε εκείνες τις εφηµερίδες και περιοδικά, υπήρχαν άρθρα σχετικά µε το τι θα έπρεπε
να κάνουν οι Τουρκοκύπριοι ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να υπάρχουν σαν
οντότητα σ’ αυτό το πράσινο νησί και για να ζουν µε αξιοπρέπεια. Ο αγώνας ενάντια
στον αναλφαβητισµό, η οργάνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η οικονοµική
ανάπτυξη, η ίδρυση µιας εθνικής τράπεζας ήταν αναγκαιότητες πρωταρχικής
σηµασίας. Η πλειοψηφία της διανόησης που την αποτελούσαν δηµόσιοι υπάλληλοι
και δάσκαλοι ζούσε κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω του ψηλού κόστους ζωής,
ενώ οι τουρκοκύπριοι αγρότες βρίσκονταν σε κρίσιµη κατάσταση λόγω των χρεών
τους. Τα τουρκικά µνηµεία στην Κύπρο θα έπρεπε να διατηρηθούν. Οι
τουρκοκύπριοι θα ‘πρέπει να ενωθούν και να δηµιουργήσουν εταιρείες, ούτως ώστε
να έχουν µια δυνατή οικονοµία για να µπορέσουν να επιβιώσουν κάτω από µια ξένη
κατοχή.
Ο τουρκοκυπριακός τύπος παρακολουθούσε τον απελευθερωτικό αγώνα στην
Aνατολία βήµα µε βήµα µαζέυοντας χρήµατα για τα θύµατα της καταστροφής, µέσα
από καµπάνιες αλληλεγγύης. Ακόµα, οι τουρκοκυπριακές εφηµερίδες δεν δίσταζαν
να υποστηρίξουν τα δικαιώµατα των Τουρκοκυπρίων ενάντια στις απαιτήσεις των
Ελληνοκυπρίων για ένωση.»9
Η εφηµερίδα Soz έχαιρε µεγάλης εκτίµησης στην ΄Αγκυρα και για πολλα χρόνια είχε
την οικονοµική στήριξη της Τουρκικής κυβερνήσης. Στην πραγµατικότητα η Soz
ήταν το σηµαντικότερο όργανο που βοήθησε στην εξάπλωση του Κεµαλισµού
ανάµεσα στους Τουρκοκύπριους. Για τα εσωτερικά θέµατα, ο εκδότης και ιδιοκτήτης
της Soz, Mehmet Remzi, έγραφε στις 7 Μαρτίου 1921 κάτω από τον τίτλο «Η Βουλή
µας» τα ακόλουθα:
« Σήµερα η Βουλή µας θα αρχίσει να λειτουργεί. Είναι καθήκον της κυβέρνησης να
πει στους Ελληνοκύπριους ότι το θέµα της ένωσης, που τροµοκράτησε τους
κατοίκους του νησιού έχει κλείσει για πάντα. Αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι έχει
παιχτεί τόσες φορές, που οι φιλήσυχοι άνθρωποι µας δεν µπορούν να το αντέξουν
άλλο. Αν αυτό το ακανθώδες θέµα που έβλαψε τις σχέσεις ανάµεσα στις δύο
κοινότητες του νησιού εξαλειφθεί, οι βουλευτές και των δύο πλευρών θα έχουν
αρκετό χρόνο για να εντοπίσουν τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας και θα
µπορέσουν να προετοιµάσουν τα νοµοσχέδια που αφορούν και τους δύο σε µια
ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης...... ΄Αν οι Χριστιανοί βουλευτές νοµίζουν ότι έχουν
περισσότερα δικαιώµατα από τους συµπατριώτες τους Τουρκοκύπριους σ’ αυτό το
νησί, τότε πρέπει να αντιληφθούν ότι οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές δεν θα ανεχτούν
τη συζήτηση θέµατος, ότι η Κύπρος είναι ελληνική, στη Νοµοθετική Συνέλευση.»
∆ιαβάζουµε στην εφηµερίδα Αλήθεια, στις 30 Απριλίου 1921, το γράµµα ενός
Τουρκοκύπριου, πρώην µέλους του Νοµοθετικού Συµβουλίου. Υποστηρίζει τη
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συνεργασία των Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων βουλευτών και τονίζει το
γεγονός ότι µόνον κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια οι Τουρκοκύπριοι και
Ελληνοκύπριοι βουλευτές άρχισαν να υποβάλλουν παράπονα στο Κοινοβούλιο. Ενώ
κατά τα πρώτα χρόνια της Βρεττανικής ∆ιακυβέρνησης συνεργάζονταν στα τοπικά
ζητήµατα.10
Παρόµοια άρθρα µπορούµε να βρούµε στον ελληνοκυπριακό τύπο. Για παράδειγµα ο
Ιωάννης Κληρίδης έγραφε στην Ελευθερία στις 2 Απριλίου 1926 κάτω από τον τίτλο
«Αν οι Τουρκοκύπριοι συνεργάζονταν µε τους Ελληνοκύπριους» τα ακόλουθα«Οι Μουσουλµάνοι αδερφοί µαςθα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν κοινά
συµφέροντα µε εµάς και ότι η πρόοδος και ευηµερία τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο
και των Τουρκοκυπρίων εξαρτάται από τη συνεργασία ανάµεσα στις δύο
κοινότητες.»11
Παρόµοιες απόψεις εκφράστηκαν και από τον Γεώργιο Χατζηπαύλου σε ένα άρθρο
του που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Νέα Λαϊκή στις 23 Σεπτεµβρίου 1927:
«Μόνο όταν συνεργαστούµε µε τους τουρκοκύπριους µπορούµε να πάµε µπροστά».
Τρεις µήνες αργότερα, έγραφε στην ίδια εφηµερίδα στις 23 ∆εκεµβρίου 1927, ότι
δεν υπήρχε περίπτωση συνεργασίας στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, αφού οι
Τουρκοκύπριοι βουλευτές µέσω του Εβκάφ, ήταν κάτω από την επιρροή της
βρεττανικής αποικιοκρατικής κυβέρνησης. Για αυτό και οι Ελληνοκύπριοι θα έπρεπε
να υποστηρίξουν τους λαϊκούς Τουρκοκύπριους να εκλεγούν βουλευτές και να
απαλλαγούν από τους αρχηγούς που πρόσκειντο στο Εβκαφ. Μόνο οι προοδευτικοί
Τουρκοκύπριοι θα µπορούσαν να αναιρέσουν το ρόλο του κρυφού χαρτιού της
κυβέρνησης. Ο Χατζηπαύλου πήγε ακόµα ένα βήµα παρακάτω και εισηγήθηκε την
έκδοση φυλλαδίων στα τούρκικα, για να µπορέσει να αποκαλυφθεί στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα η ανικανότητα των Τουρκοκύπριων βουλευτών να
υπερασπιστούν τα ντόπια συµφέροντα.12
Παρατηρούµε εδώ ότι από την έναρξη της βρεττανικής διακυβέρνησης στην Κύπρο,
ο αριθµός των Τουρκοκυπρίων µαζί µε τους Βρεττανούς στο Νοµοθετικό Συµβούλιο,
ήταν ίσος µε τον αριθµό των Ελληνοκυπρίων βουλευτών. Η αριθµητική αναλογία
των δύο κοινοτήτων δεν αντικατοπτρίσετο στην αντιπροσώπευση τους στο
κοινοβούλιο. Η τουρκοκυπριακή µειοψηφία θεωρείτο πολιτικά σαν εγγύηση ενάντια
στις ενωτικές απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας. Υπήρχαν ξεχωριστοί
εκλογικοί κατάλογοι και ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγάµµατα για τους
Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους που τους εµπόδιζαν να αναπτύξουν µια
κοινή κυπριακή πολιτική ενάντια στη βρεττανική αποικιοκρατική διακυβέρνηση.
Αυτό είχε ήδη υποδειχθεί από τον Dr. Eyyub, Τουρκοκύπριο βουλευτή σε οµιλία του
στην εναρκτήρια τελετή του Νοµοθετικού Συµβουλίου, στις 11 Νοεµβρίου 1925.
Ανάφερε συγκεκριµένα ότι οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι δεν ήταν έτοιµοι
για µια πλήρη συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα. ΄Ετσι θα ΄πρεπε να θέσουν κατά
µέρος τα πολιτικά ζητήµατα και να συνεργαστούν σε άλλα ζητήµατα που θα
µπορούσαν να φέρουν ευηµερία σ΄ ολόκληρο το νησί. Βλέπουµε ότι αυτό
εφαρµόστηκε αργότερα, µέσα από κοινές δραστηριότητες των Βουλευτών στον
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αγώνα ενάντια στο τράχωµα, τη φυµατίωση, τα αφροδίσια νοσήµατα, την κατάργηση
του φόρου της δεκάτης, τη διαµόρφωση µιας δασικής πολιτικής και την οικονοµική
στήριξη των αγροτών.
Στις εκλογές του 1930 βλέπουµε το Γεώργιο Χατζηπαύλου να υποστηρίζει την
εκλογική εκστρατεία του Nedjati Bey , ο οποίος ήταν ο Κεµαλικός υποψήφιος
εναντια στον Munir, τον Τούρκο αντιπρόσωπο του Εβκάφ που υποστηριζόταν από
τον Asaf Bey, τον Τούρκο πρόξενο στην Κύπρο. Ενώ ο λαϊκιστής Nedjati
υποστήριξε στη Βουλή ότι η Κύπρος ήταν κοµµάτι της Ανατολίας, ο αγγλοφιλος Dr.
Eyyub, επίσης βουλευτής, µέσα από άρθρα του που δηµοσιεύονταν στην “Hakikat”
εφηµερίδα που υποστήριζε το Εβκάφ, ασκούσε κριτική ότι οι εθνικιστές ήθελαν να
αντιγράψουν οτιδήποτε γινόταν στην Τουρκία, παρόλο που οι δύο χώρες είχαν
διαφορετικές διοικητικές και κοινωνικές δοµές.13
Ο Nedjati αναφερόταν στα αποµνηµονεύµατα του Βρεττανού κυβερνήτη Ronald
Storrs σαν «εκείνος ο µικρός Τούρκος, ο 13ο βουλευτής των Ελληνοκυπρίων στο
Νοµοθετικό Συµβούλιο».14 ΄Οταν στις 28 Απριλίου του 1931 ο Nedjati ψήφησε µαζί
µε τους Ελληνοκύπριους βουλευτές ενάντια στο Νοµοσχέδιο για τους ∆ασµούς και
τα ΄Εσοδα, η αυτόµατη υποστήριξη των Τουρκοκύπριων δεν έγινε δυνατή, αφού δύο
άλλοι Τουρκοκύπριοι βουλευτές απουσίαζαν κατά τη ψηφοφορία. Αυτή ήταν ακόµα
µια περίπτωση συνεργασίας, µετά από εκείνη όπου οι Τουρκοκύπριοι και οι
Ελληνοκύπριοι ψήφισαν µαζί στο Νοµοθετικό Συµβούλιοενάντια στο Νοµοσχέδιο
για τον Προϋπολογισµό του 1927.
΄ Οταν η βρεττανική αποικιοκρατική κυβέρnηση θέλησε να επιβάλει το απορριφθέν
νοµοσχέδιο, άρχισαν από τους Ελληνοκυπρίους, τα ενωτικά εθνικιστικά γεγονότα του
Οκτώβρη του 1931. Η βρεττανική διοίκηση άρπαξε αυτή την ευκαιρία για να
καταργήσει το Νοµοθετικό Συµβούλιο. Κατάργησε τη συνταγµατική τάξη και µέχρι
το 1941 ακολούθησε µια περίοδος καταπίεσης.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου καταπίεσης κάτω από τη διοίκηση του νέου
Βρεττανού Κυβερνήτη κου Palmer, ο ελληνικός και ο Τουρκικός εθνικισµός µπήκε
για λίγο κάτω από πίεση. Από την άλλη µεριά το κίνηµα των εργατών δυνάµωνε
µετά το 1942. Οι Βρεττανοί χρησιµοποιούσαν και τους δύο εθνικισµούς σαν ένα
αντίβαρο για να µπορέσουν να καταπιέσουν τους εργάτες. Ο Εθνικισµός θεωρείτο
λιγότερο επικινδυνος από ένα κοινό µέτωπο Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων
εργατών ενάντια στη Βρεττανική ∆ιοίκηση.
Μέσα στη δεκαετία του 1930 ο εφιάλτης των Βρεττανών αποικιοκρατών ήταν να βγει
στην επιφάνεια η ιδέα του Κυπριωτισµού και να παραµεριστούν τόσο ο
ελληνοκυπριακός όσο και ο τουρκοκυπριακός εθνικισµός. Ο Palmer, ο Βρεττανός
Κυβερνήτης, είχε την άποψη ότι µετά που η «΄Ενωση» θα ξεχνιόταν, ο «Κυπριακός
Εθνικισµός» θα την υποκαθιστούσε. Σύµφωνα µε τον Palmer ο µόνος τρόπος για να
σταµατήσει ή να καθυστερήσει αυτή η εξέλιξη ήταν να εγκαθιδρυθεί µια καινούρια
διοικητική δοµή που θα έφερνε στο προσκήνιο τη διαφορετικότητα της ταυτότητας.
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Ο Κυβερνήτης Palmer έγραφε σε µια απόρρητη έκθεση του που στάληκε στο
Λονδίνο στις 23 Οκτωβρίου του 1936 τα ακόλουθα :
«Για να έχουµε µελλοντικά ηρεµία στο νησί, πρέπει να συνεχίσουµε τη διοίκηση
πάνω στη βάση του exceptis excipiendis (ανοίγοντας το δρόµο στις εξαιρέσεις), πάνω
στη βάση των περιφερειών. ΄Ετσι η ιδέα του κυπριακού εθνικισµού – που θα
προβάλει σαν µια καινούρια έννοια όταν η ΄Ενωση θα είναι πια ξεπερασµένη αξία –
θα παραµεριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και θα παραµείνει στο σκοτάδι. Τώρα
σχεδόν δεν υπάρχει. Οι Κύπριοι είτε είναι «εθνικιστές» στην περιφέρεια τους, είτε
είναι ΄Ελληνες η Τούρκοι.» 15
Κατά τη διάρκεια της περιόδου καταπίεσης που άρχισε µε τον Κυβερνήτη Palmer,
βλέπουµε στη συνεργασία µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για την
αυτονοµία του νησιού, ένα κοινό πολιτικό στόχο. Το 1937, κάτω από τον τίτλο
«Πολιτικός Σύνδεσµος», η τουρκοκυπριακή εφηµερίδα «Ses» αναδηµοσίευε µια
είδηση από την Ελληνοκυπριακή εφηµερίδα « Ελευθερία», ότι ιδρύθηκε ένας κοινός
πολιτικός σύνδεσµος ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων για την υποστήριξη της
αυτονοµίας στο νησί, µε παραρτήµατα σε κάθε πόλη, εκτός από τη Λευκωσία. Ο
γνωστός δικηγόρος της Λευκωσίας, Γιάννης Κληρίδης ήταν ο αρχηγός αυτού του
Πολιτικού Συνδέσµου. Το πρώην µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου, Hami, ο
δικηγόρος και ∆ηµοτικός Σύµβουλος της Λάρνακας Celal Shefik, ο οδοντίατρος και
∆ηµοτικός Σύµβουλος της Λεµεσού Nazif,
ήταν ανάµεσα στους γνωστούς
Τουρκοκύπριους που συµµετείχαν στη δηµιουργία αυτού του Συνδέσµου, στις
αντίστοιχες τους πόλεις. 16
Η πολιτική συνεργασία κάποιων Τουρκοκυπρίων µε τους συµπατριώτες τους,
δέχτηκε αµέσως επιθέσεις από τον τουρκοκυπριακό τύπο. ΄Ενα άρθρο κάτω από τον
τίτλο «Θα ξεκινήσει να υπάρχει άραγε η πολιτική και πολιτιστική ενότητα ανάµεσα
στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους αντί της παραδοσιακής ΤουρκοΒρεττανικής Συνεργασίας?» δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ses» στις 25 Ιουνίου του
1937 (Αρ. 99). Σ’ αυτό ασκείτο κριτική για τη συµµετοχή του Mustafa Hami, πρώην
Τουρκοκύπριου βουλευτή του καταργηµένου
Νοµοθετικού Συµβουλίου, και
αναφέρονταν τα ακόλουθα :
« Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η κυβέρνηση θα δει σύντοµα µια ενιαία πολιτική
και κουλτούρα των Τούρκων και Ελλήνων Κυπρίων αντί της παραδοσιακής
συνεργασίας µεταξυ των Τούρκων και Βρεττανών στην Κύπρο. Η σηµερινή πολιτική
είναι ο πιο σύντοµος δρόµος προς την υλοποίηση αυτού του στόχου από την
κυβέρνηση.
Κατά τα άλλα τα παράπονα των Τουρκοκυπρίων πρέπει να
εισακουσθούν και να ικανοποιηθούν. Είναι σίγουρο ότι η κεντρική κυβέρνηση θα
σκεφτεί το ίδιο.»
Το κύριο άρθρο αυτό που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ses», ένα από τα
δηµοσιογραφικά όργανα που υπερασπίζονταν τον τουρκικό εθνικισµό και κεµαλισµό,
δίνει µια καλή ιδέα για τον τρόπο σκέψης που επικρατούσε ανάµεσα στους
Τουρκοκύπριους.
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Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι αµέσως µετά από αυτές τις εξελίξεις,
Εληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι πολέµησαν και υπηρέτησαν µαζί στο πλευρό των
Βρεττανών σε διάφορα µέτωπα κατά την διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου
Πολέµου. Ταυτόχρονα στην Κύπρο οργανώνονταν στις ίδιες συντεχνίες, ώστε να
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Στο σηµείο
αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενωτική πολιτική τουΑνορθωτικού Κόµµατος
Εργαζόµενου Λαού (ΑΚΕΛ), που ιδρύθηκε το 1941 ήταν το µεγαλύτερο εµπόδιο στη
πολιτική συνεργασία µε τους Τουρκοκυπρίους.
Το 1955 όταν άρχισαν οι ένοπλες τροµοκρατικές δραστηριότητες της ΕΟΚΑ για την
κατάργηση της Βρεττανικής διακυβέρνησης και για την ένωση της Κύπρου µε την
Ελλάδα, οι Βρεττανοί χρησιµοποίησαν την τουρκοκυπριακή αστυνοµία καθώς και
καταδροµείς ενάντια στην ΕΟΚΑ. Η συνεργαζόµενη τουρκοκυπριακή ηγεσία
ασπάστηκε τα σχέδια των Βρεττανών που στόχευαν στη διχοτόµηση του νησιού
(ταξίµ) σαν µια πολιτική λύση ενάντια στην ένωση. Αυτό ήταν αρκετό για να
προκαλέσει τη σύγκρουση ανάµεσα στους Κυπρίους.
Η τουρκοκυπριακή παρακρατική οργάνωση TMT υποχρέωσε τις τουρκοκυπριακές
συντεχνίες να µην συνεργάζονται µε τις ελληνοκυπριακές, καταστρέφοντας έτσι τις
βάσεις για ένα κοινό οικονοµικό και πολιτικό αγώνα. Στο τέλος ούτε ο
ελληνοκυπριακός στόχος της ένωσης, ούτε ο τουρκοκυπριακός στόχος για το ταξίµ
υλοποιήθηκαν, αλλά δόθηκε µια πειορισµένη ανεξαρτησία στη συνεταιρική
δηµοκρατία της Κύπρου, που ιδρύθηκε το 1960. Η ενότητα δράσης όλων των
Κυπρίων δεν µπορούσε να αναπτυχθεί κατω από αυτό το νέο κοινό στοχο και αυτό
προκάλεσε καινούρια δυσάρεστα συναισθήµατα.
Τη µέρα της ανεξαρτησίας, στις 16 Αυγούστου 1960, βλέπει το φως η πρώτη έκδοση
της τουρκοκυπριακής εφηµερίδας «Cumhuriyet», (∆ηµοκρατία), που εκδίδετο από
τους δύο Τουρκοκύπριους δικηγόρους,
Ahmet Muzaffer Gurkan και Ayhan
Hikmet. Για πρώτη φορά, οι ιδέες του Κυπριωτισµού προπαγανδίζονταν ανάµεσα
στους Τουρκοκύπριους, αρχικά µέσα από µια εφηµερίδα της αντιπολίτευσης και
αργότερα µέσα από την οργάνωση ενός πολιτικού κόµµατος. Οι δηµοσιογράφοι της
«Cumhuriyet» υποστήριζαν την άποψη, ότι η ανεξαρτησία της Κύπρου σήµαινε, όχι
την ενοποίηση του νησιού σε ένα έθνος ή κράτος, αλλά τη διακυβέρνηση της Κύπρου
από τους ίδιους τους Κυπρίους. ∆υστυχώς αυτοί οι σθεναροί υποστηριχτές της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δολοφονήθηκαν από την Τουρκοκυπριακή παρακρατική
οργάνωση ΤΜΤ στις 23 Απριλίου του 1962, µε το πρόσχηµα ότι «εξυπηρετούσαν τα
συµφέροντα των Ελληνοκυπρίων». Ειχαν προειδοποιηθεί πριν τη δολοφονία τους ότι
«αν δεν πίστευαν στην ύπαρξη του εθνικού αγώνα των Τουρκοκυπρίων, τότε έπρεπε
να αναγκαστούν να σιγήσουν».
Ο Dervish Ali Kavazoglou, που ήταν τουρκοκύπριος µέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ δολοφονήθηκε και αυτός µαζι µε τον Ελληνοκύπριο συντεχνιακό φίλο του
Μισιαούλη, στις 11 Απριλίου του 1965. ΄Ηταν ενάντια στη διαχωριστική πολιτική
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, και υποστήριζε τη φιλία και συνεργασία ανάµεσα στις
δύο κοινότητες της Κύπρου.

7

Οι ιµπεριαλιστικές ξένες δυνάµεις και τα εδώ όργανα τους ήταν ενάντια στην
ανεξάρτητη ανάπτυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που ακολουθούσε µια
ανεξάρτητη, αδέσµευτη εξωτερική πολιτική, εξ ου και συνεχώς υποδαύλιζαν
εθνικιστικά και αντικοµµουνιστικά αισθήµατα ανάµεσα στον πληθυσµό του νησιού.
Παρατηρούµεκαι πάλι, ότι σ΄αυτή την περίοδο δεν µπορούσε να αναπτυχθεί σε
ικανοποιητικό βαθµό η ιδέα της κυπριακής συνείδησης.. Οι εγγυητές της
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, δηλ.η
Βρεττανία, η Ελλάδα και η Τουρκία, ήταν όλοι µέλη του ΝΑΤΟ και για λόγους που
οι ίδιοι ήξεραν, δεν ήθελαν να δουν ένα Κυπριακό κράτος ελεύθερο από την επιρροή
τους.
Από την άλλη πλευρά ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, δεν
πίστευε στην ιδέα της δηµιουργίας ενός Κυπριακού Εθνους. Μάλιστα είχε δηλώσει
σε µια ιταλική εφηµερίδα ότι οι Συµφωνίες του Λονδίνου δηµιουργούσαν ένα
καινούριο κρατος, όχι όµως και ένα καινούριο έθνος.17
Εκείνα τα χρόνια, αντίθετα µε τις διεργασίες στην Ευρώπη, πριν την εµπέδωση τους
σε έθνη, ιδρύονταν στην Αφρική και την Ασία πολλά κράτη. Στην περίπτωση της
Κύπρου, ο συνεταιρισµός εξαιτίας του ότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία αποσύρθηκε από
τον κρατικό µηχανισµό, άντεξε µόνάχα τρία χρόνια. Οι ενδοκοινοτικές συγκρούσεις
ανάµεσα στους ενωτικούς Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους υποστηριχτές
της διχοτόµησης, περιέπλεκαν τη λύση του εθνντικο- εθνικού ζητήµατος στην Κύπρο.
Παρατηρούµε ότι η διαχωριστική πολιτική της τουρκοκυπριακής ηγεσίας ήταν από το
1958 ένας από τους λόγους που οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι δεν
µπορούσαν να έχουν κοινό πολιτικό στόχο στην µέχρι το 1974 περίοδο. Το
καλοκαίρι του 1974 έγινε στην Κύπρο από την Ελληνική Χούντα των Αθηνών, το
στρατιωτικό πραξικόπηµα ενάντια στον Πρόεδρο Μακάριο, και ακολούθησε η
τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% του νησιού. Οι Ελληνοκύπριοι αναγκάστηκαν
να φύγουν από τις κατεχόµενες περιοχές ενώ οι Τουρκοκύπριοι που ζούσαν νότια της
γραµµής κατάπαυσης του πυρός αναγκάστηκαν να µεταφερτούν στο βόρειο τµήµα.
Η νέα τάξη πραγµάτων ανάγκασε τους Τουρκοκύπριους να έχουν στενότερη σχέση
µε την Τουρκία. Στην πραγµατικότητα οι τουρκοκύπριοι βρέθηκαν κάτω από την
άµεση επίδραση της τουρκικής οικονοµίας, πολιτικής και κουλτούρας.
Η εφηµερίδα «Soz» που άρχισε να κυκοφορεί το 1978, έγινε ο κυριώτερος επικριτής
της ανάµιξης των Τούρκων πολιτικών στα εσωτερικά θέµατα των Τουρκοκυπρίων.
Ταυτόχρονα η κάθοδος των εποίκων στα κατεχόµενα από την Τουρκία, απειλούσε
την ίδια την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων, κάτι που τους οδήγησε να
επανακαθορίσουν τα χαρακτηριστικά τους σαν τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μια
σειρά από διαλέξεις για την τουρκοκυπριακή ταυτότητα, φολκλορικές εκθέσεις,
καθώς και ιστορικές έρευνες σηµάδεψαν τη δεκαετία του 1980.»18
Οι τουρκοκύπριοι διανοούµενοι καθώς κοιτούσαν την ιστορία της πολιτιστικής τους
κληρονοµιάς. άρχισαν να θέτουν στον εαυτό τους το ερώτηµα «ποιοί είµαστε?»

8

΄Οπως είναι γνωστό, η πολιτιστική, επιστηµονική και λογοτεχνική κληρονοµιά είναι
τα τρία σηµαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν την εθνική ταυτότητα. Εδώ
επισηµένουµε την ευθύνη των ερευνητών για την ανάπτυξη µιας κοινής κυπριακής
συνείδησης. Πρέπει να ερευνήσουν την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά και να
χρησιµοποιήσουν τα κοινά στοιχεία ενός κοινού πολιτικού στόχου. Η συνεργασία
στο παρελθόν µεταξύ των δύο κοινοτήτων στην κοινωνική ζωή και το εµπόριο, αλλά
και στο συντεχνιακό κίνηµα απότελούν εξαιρετα παραδείγµατα στην συνύπαρξη των
δύο κοινοτήτων.
Ο ταξικός χαρακτήρας του κράτους έχει να παίξει µεγάλο ρόλο στη δηµιουργία της
κυπριακής συνείδησης. Για τη στήριξη µιας κυπριακής ταυτότητας θα πρέπει να
υπαρχει µια ξεκάθαρη κυβερνητική πολιτική. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας πρέπει
να διαδραµατίσουν επικοδοµητικό ρόλο προς αυτή την κατέυθυνση, αφού εύκολα
µπορούν να φθάσουν στα σπίτια όλων των πολιτών.
Βλέπουµε ότι, ιδίως µετά το 1974, έχουν προβάλει δύο διαφορετικές ταυτότητες –
Μια στο βορρά της διαίρεσης, έχοντας ως εκφραστή την διχοτοµική «Τ.∆.Β.Κ.» την
Τουρκοκυπριακή εθνικιστικής ταυτότητα και µια άλλη, επίσης της διαίρεσης,στο
νότο, που θεωρεί τον εαυτό του ως τον µοναδικό ιδιοκτήτη του Κυπριακού κράτους
µε ξεκάθαρα Ελληνοκυπριακό χαρακτήρα, κάτι που ανταποκρίνεται πλήρως στην
πρόβλεψη του Βρεττανού Κυβερνήτη Palmer to 1937 : Η ιδέα του Κυπριακού
Εθνικισµού – που θα προβάλει σαν µια καινούρια έννοια όταν η ΄Ενωση θα είναι µια
ξεπερασµένη αξία – θα παραµεριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και θα µείνει στο
σκοτάδι. Τώρα σχεδόν δεν υπάρχει. Οι Κύπριοι είναι είτε «εθνικιστές» στην
περιφέρεια τους, είτε Τούρκοι ή ΄Ελληνες.» 15
Οι δραστηριότητες του Νεοκυπριακού Συνδέσµου που ιδρύθηκε το Μάρτη του 1975
στόχευαν στη διατήρηση της ύπαρξης του Κυπριακού κράτους και στην αποφυγή του
κινδύνου της διχοτόµησης. Τα µέλη του Συνδέσµου συµπεριφέρονται πρώτα σαν
Κύπριοι και µετά σαν µέλη στης αντίστοιχης κοινότητας. ∆υστυχώς αυτό το κίνηµα
διανοουµένων δεν µπόρεσε τα τελευταία 30 χρόνια να µετατραπεί σε ένα πολιτικό
κίνηµα που θα µπορούσε να οργανώσει τις µεγάλες µάζες των Τουρκοκυπρίων και
Ελληνοκυπρίων κάτω από µια κοινή Κυπριακή ταυτότητα.
Για να επιτευχθεί αυτός ο βασικός στόχος θα ΄πρεπε να υπάρχουν κοινά πολιτικά
κόµµατα Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, που να αναζητούν κοινούς πολιτικούς
στόχους. Η πλήρης ισότητα όλων των κοινοτήτων που ζουν στο νησί στα πεδία της
πολιτικής, οικονοµίας και πολιτισµού µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω κοινών
πολιτικών κοµµάτων, που θα αγωνίζονται για ένα δηµοκρατικό οµόσπονδο κράτος,
ενάντια σε κάθε µορφή διαχωρισµού και διάκρισης. Μια ορθή πολιτική για τη λύση
των προβληµάτων των εθνοτήτων είναι απαραίτητη και αυτό αποτελεί ευθύνη του
κόµµατος της εργατικής τάξης, του ΑΚΕΛ. Εάν το ΑΚΕΛ δεν αναθεωρήσει την
πολιτική του για τους Τουρκοκύπριους και στραφεί σ΄ αυτούς, κανένα βήµα δεν
µπορεί να γίνει µε τις υπάρχουσες εθνικιστικές πολιτικές.
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