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SXEDIO.H9 
 
 3.12.1959: Ο ΦΑΖIΛ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΧΩΡIΣ 
ΑΝΘΥΠΟΨΗΦIΟ ΑΝΤIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΚΑI ΜIΛΑ ΓIΑ ΓΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΟI 
ΤΟΥΡΚΟI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.  
 
 Εvώ στηv ελληvική πλευρά συvεχίζovταv oι 
διεργασίες για τηv εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της 
∆ηµoκρατίας, στηv αvτίπερα όχθη, στηv 
τoυρκoκυπριακή πλευρά, oι τoυρκoκύπριoι είχαv ήδη 
απoκτήσει από τις 3 ∆εκεµβρίoυ τov δικό τoυς 
αvώτατo άρχovτα, τov Φαζίλ Κoυτσιoύκ, πρώτo 
Αvτιπρόεδρo της ∆ηµoκρατίας. 
  Ο Κoυτσιoύκ αvαδείχθηκε αvτιπρόεδρoς χωρίς 
αvθυπoψήφιo κι έτσι απετράπη η εκλoγική διαµάχη. 
 Τηv υπoψηφιότητα τoυ Κoυτσιoύκ υπoστήριαξαv 
τo Τoυρκικό Εθvικό Κόµµα, η Οµoσπovδια Τoυρκικώv 
Ορφγαvώσεωv τωv oπoίωv πρoϊστατo o Ραoύφ Ντεvκτάς 
και η oργάvωση Τoυρκικής Νεoλαίας σε σύσκεψη τoυς 
στις 26 Νoεµβρίoυ 1959. 
 Τo Εθvικό Τoυρκικό Λαϊκό Κόµµα Κύπρoυ, πoυ 
στήριζε τηv υπoψηφιότητα τoυ Φαζίλ Κoυτσιoύκ ήταv 
δηµιoύργηµά τoυ. 
 Τo ίδρυσε o ίδιoς στη δεκαετία τoυ 1950 όταv 
µετά τις σπoυδές τoυ στηv Τoυρκία και Ελβετία 
ίδρυσε ιατρείo στη Λευκωσία και άρχισε vα 
εvδιαφέρεται για τα πρoβλήµατα τωv Τoυρκoκυπρίωv. 
 Ο Κoυτσιoύκ πoυ γεvvήθηκε στo Ορτάκιoγιoυ, 
στη Λευκωσία, έγιvε γρήγoρα αγαπητός γιατί κάθε 
Παρασκευή εξέταζε δωρεάv ασθεvείς. 
 Σε κάπoιo στάδιo έγιvε µέλoς της τoυ 
Iδρύµατoς Μειovότητας της vήσoυ, γvωστoύ ως ΚΑΤΑΚ, 
αλλά αργότερα απoχώρησε και ίδρυσε τo Τoυρκικό 
Κόµµα. 
 Τo ΚΑΤΑΚ σύµφωvα µε τov Σπύρo Αθαvασιάδη πoυ 
στηρίχθηκε σε τoυρκoκυπριακές πηγες ("Φάκελλoς 
Τ.Μ.Τ." Λευκωσία 1998) είχε ιδρυθεί στη δεκαετία τoυ 
1950 και έδωσε έµφαση στηv oργάvωση της 
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τoυρκoκυριακής vεoλαίας. 
 Αλλά όταv απoχώρησε o Κoυτσιoύκ και µερικoί 
άλλoι φίλoι τoυ για vα ιδρύσoυv τo Εθvικό Τoυρκικό 
Λαϊκό Κόµµα Κύπρoυ, αυτό διαλύθηκε. 
 Τo Τoυρκικό Κόµµα τoυ Κoυτσιoύκ 
µετovoµάστηκε αργότερα σε Εθvική Τoυρκική Εvωση 
Κύπρoυ και στη συvέχεια σε "Κόµµα η Κύπρoς είvαι 
Τoυρκική". 
 Μετά τη διάλυση τoυ ΚΑΤΑΚ o Κoυτσιoύκ δεv είχε 
µείvει αδραvής αλλά ίδρυσε παράλληλα τη µαχητική 
oργάvωση  ΒΟΛΚΑΝ (Ηφαίστειo). 
 Η µαχητική τoυ πρoσφoρά ήταv µέχρις εδώ γιατί 
στη συvέχεια τα υvία πήρε o Ραoύφ Ντεvκτάς πoυ 
ίδρυσε, όπως είπε o ίδιoς τηv oργάvωση ΤΜΤ  (TURK 
MUKAMEVET TESKILATI- Τoυρκική αvτιστασική 
Οργάvωση) πoυ έδρασε από τo 1957-1974 ΚΑI ήταv πιo 
µαχητική και διέθετε περισσότερη έvoπλη δύvαµη, µια 
και εvισχυόταv πια σταθερά από έµψυχo και άψυχo 
υλικό απo τηv Αγκυρα. 
 Η ΒΟΛΚΑΝ πήρε τηv ovoµασία της απo τα αρχικά 
τωv τoυρκικώv λέξεωv VAR-OLMAK-LAZIMSA-KAN-
AKMAMAK-NIYE (ΑΝ-ΕΠIΒΑΛΛΕΤΑI-Η-ΥΠΑΡΞΗ-ΠΡΟΣ -ΤI-Η-
ΜΗ-ΑIΜΑΤΟΧΥΣIΑ). 
 Ο ΚoυτσIoύκ, όπως και o Ραoύφ Ντεvκτάς, είχε 
πoλύ καλές σχέσεις µε τηv Αγκυρα και ήταv σε έvα από 
τα ταξφδια τoυ αυτά στα µέσα της δεκαετίας τoυ 1950 
πoυ τov πληρoφόρησε η Αγκυρα ότι είχε απoφασίσει 
τηv ίδρυση oργάvωσης, η oπoία είχε σαv στόχo τηv 
επαv'κτηση της Κύπρoυ µε τηv απoστoλή στo vησί 
Τoύρκωv αξιωµατικώv και oπλισµoύ µυστικά, σε 
αvτίπραξη πρoς τηv oργάvωση ΕΟΚΑ τωv ελληvoκυπρίωv. 
 Από τηv αλλη η Οµoσπovδία Τoυρκoκυπριακώv 
Οργαvώσεωv γvωστή περισσότερo ως Οµoσπovδία, πoυ 
υπoστήριζε τηv υπoψηφιότητα τoυ Φαζίλ Κoυτσιoύκ 
για τηv αvτιπρoεδρία, είχε θέσει τη σφραγίδα της 
στηv oργάvωση τωv Τoυρκoκυπρίωv.  
 Επρόκειτo για µια κoιvoτική oργάvωση πoυ 
συστάθηκε τo 1950 και συστέγασε όλα τα κoιvωvικά, 
πoλιτιστικά, επαγγελµατικά και αθλητικά ιδρύµατα 
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της επoχής. Πρώτoς Πρόεδρoς της Οµoσπovδίας ήταv o 
Φαϊζ Καϊµάκ και τov διαδέχθηκε τo 1957 o Ραoύφ 
Ντεvκτάς. 
 Από τη θέση αυτή o Ραoύφ Ντεvκτάς απέκτησε 
πoλύ µεγάλη δύvαµη - δεδoµέvoυ ότι oυσιαστικά 
ηγείτo από τηv περίoδo αυτή και της ΤΜΤ- και ήταv από 
τη θέση αυτή πoυ o Ραoύφ Ντεvκτάς είχε πάρει µέρoς 
στη διάσκεψη τoυ Λovδίvoυ τo 1959. 
 Τα κεvτρικά γραφεία της βρίσκovταv στηv 
τoυρκική συvoικία της Λευκωσίας, στηv περιoχή της 
Πύλης Κερύvειας, δίπλα από τα γραφεία της εταιρείας 
λεωφoρείωv ΛΟΖΑΝ. 
 Η Οµoσπovδία είχε και δική της εφηµερίδα, τηv 
εβδoµαδιαία "Νατζάκ" πoυ σήµαιvε "Πέλεκυς", και στηv 
oπoία αρθρoγραφoύσε συχvότατα o Ραoύφ Ντεvκτάς 
επώvυµα. 
 ∆ιευθυvτής της εφηµερίδας ήταv o Κoυτλoύ 
Αvταλί o oπoίoς δoλoφovήθηκε τo 1996 µε βoηθό 
σύvταξης τov Φoυάτ Βεζίρoγλoυ. 
 Εvεργό µέλoς της Οµoσπovδίας ήταv και o 
Νετζατφ ΤΑσκίv, επικεφαλης της Εvωσης Τoυρκικώv 
Συvδικάτωv, µετέπειτα πρόεδρoς της συvδικαλιστικής 
oργάvωσης ΤΟΥΡΚΣΕΝ. 
 Η Νατζιάκ διαφηµιζόταv από τo ραδιόφωvo ως 
εξης: "Κάθε τoύρκoς θα πρέπει vα αγoράζει στo σπίτι 
τoυ και µια "Νατζιάκ". Αυτό θεωρείτo από τoυς Ελληvες 
ως έκκληση για vα εξασφαλίσoυv oι Τo∩ρκoι στα 
σπίτια τoυς και απε έvα πέλεκυ για τηv άµυvα τoυς. 
  Στηv Οµoσπovδια είχε εξασφαλίσει εργασία o 
Τζελάλ Χoρvτάv απo τηv Τoυρκία o oπoίoς µετέτρεψε 
τις oργαvώσεις vεoλαίας σε χώρoυς εθvικιστώv πoυ 
λάvσαραv τα συvθήµατα "από τoύρκo σε τoύρκo "και 
"συµπoλίτες µιλάτε τoυρκικά". 
 Η ιδεoλoγία τoυ Χoρvτάv απoτέλεσε µια τελείως 
ξεχωριστή δύvαµη στoυς κόλπoυς της Οµoσπovδίας. Με 
αυτoκιvητoπoµπές επισκεπτόταv τα διάφoρα χωριά και 
έσπερvε τov σωβιvισµό εvώ τιµωρoύσε όσoυς 
χρησισoπoιoύσαv τηv ελληvική γλώσσα, όσoυς 
συvαλλάσovταv µε τoυς Ελληvoκύπριoυς και όσες 
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γυvαίκες φoρoύσαv µαvτήλα. 
 Οµως σε κάπoιo στάδιo εµφυλoχώρισαv διαφoρές 
όταv η ταµίας της Οµσπovδίας Χασιτιτζέ Ταχσίv, 
κατάγγειλε τov Χoρvτάv στov Ντεvκτάς ότι 
εισέπραττε χρήµατα χωρίς απoδείξεις. 
 Iδιαίτερα επέβαλλε µισό σελίvι (κάπoυ 2,5 
σεvτ) για κάθε ελληvική λέξη πoυ χρησιµoπoιoύσε o 
κάθε τoυρκoκύπριoς. 
 Υπήρχαv υπoψίες ότι o Χoρvτάv είχε εβραϊκές 
ρίζες και σε κάπoιo στάδιo όταv παλλαπλασιάστηκαv 
oι αvτιδράσεις περιθωριoπoιήθηκε. 
  Τηv αvακήρυξη τoυ Κoυτσιoύκ, ως αvτιπρoέδρoυ 
είχε αvακoιvώσει o Τoύρκoς Βoηθός αρχιέφoρoς τωv 
εκλoγώv στηv Πλατεία Αττατoύρκ σε oγκώδη 
συγκέvτρωση στις 3 ∆εκεµβρίoυ. 
  Ο Κoυτσιoύκ, αφoύ δέχθηκε τα συγχατήρια τoυ 
Κυβερvήτη, τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς και τωv τριώv 
τoυρκoκύπριωv υπoυργώv της Μεταβατικής Κυβέρvησης, 
µίλησε πρoς τoυς συγκεvτρωθέvτες και υπoσχέθηκε 
υπερπήδηση όλωv τωv δυσκoλιώv πoυ αvτιµετώπιζαv oι 
τoυρκoκύπριoι. 
  Τoυς κάλεσε επίσης vα εργασθoύv εvωµέvoι για 
έvα καλύτερo µέλλov. 
  Είπε o Κoυτσιoύκ: 
 "Οι υπoχρεώσεις πoυ αvαλήφθηκαv µε βάση τη 
συvθήκη της Ζυρίχης, εδράζovται στov αλληλoσεβασµό 
τωv δικαιωµάτωv τωv δυo κoιvoτήτωv και στo 
δικαιώµατα τoυς vα ζoυv ελεύθερoι και αvεξάρτητoι 
στηv Κύπρo. 
  Αv oι Ελληvες πoλιτικoί ακoλoυθήσoυv τηv oδό 
της καταστρoφής τωv συµφωvιώv, τότε oι Τoύρκoι 
Κύπριoι θα επιφυλάξoυv στoυς εαυτoύς τoυς τo 
δικαίωµα vα επαvέλθoυv στα αιτήµατά τoυς πoυ 
υπήρχαv πριv από τις συµφωvίες της Ζυρίχης. 
  Σύµφωvα µε τις συµφωvίες της Ζυρίχης και τoυ 
Λovδίvoυ η θέση µας στηv Κύπρo είvαι σαφής. Μας 
παρέχεται τo δικαίωµα vα έχoυµε λόγo ως αρµόδιoι 
συvέταιρoι στηv διακυβέρvηση της Κύπρoυ. Με τις 
συµφωvίες τα δικαιώµαα της Τoυρκίας στηv Κύπρo 
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καθoρίζovται κατά τρόπo διεθvή. 
  Η ασφάλεια και τα αvθρώπvα δικαιώµατα µας 
είvαι εγγυηµέvα από τηv Τoυρκία, τηv Ελλάδα και τη 
Βρετταvία. Ετσι δεv υπάρχει λόγoς vα αvησυχoύµε για 
τo µέλλov µας διότι είvαι κατoχυρωµέvo. 
  Η τoυρκική κoιvότητα δεv θα υπoστεί κακίες, 
διότι σύµφωvα µε τo Σύvταγµα, η αδικία και η η 
αµερoληψία θα εκλείψoυv και θα εγκαθιδρυθεί τo 
Συvταγµατικό ∆ικαστήριo, τo oπoίo θα κατoχυρώvει 
όλα µας τα δίκαια. 
  ∆είξαµε σε όλες τις περιπτώσεις τηv 
απoφασιστικότητα µας, vα παραµείvoυµε πιστoί στις 
αvαληφθείσες υπoχρεώσεις από µας. θα τιµήσoυµε τo 
λόγo µας και θα σεβασθoύµε τηv υπoγραφή µας. 
  Ο Κoυτσιoύκ αvαφέρθηκε στη συvέχεια στo 
µέλλov της τoυρκικής κoιvότητας και πρόσθεσε: 
 "Η Κoιvoτική Βoυλή θα πράξει κάθε τι πoυ 
µπoρεί για vα αvυψώσει τo επίπεδo της κoιvότητας 
µας µέσα στα όρια τωv κoιvoτικώv µας δικαίωv, 
καvέvας δε δεv θα έχει δικαίωµα επέµβασης στις 
υπoθέσεις µας. 
  Εχoυµε επιτύχει πλήρη αvεξαρτησία στις 
υπoθέσεις µας. Υπάρχoυv µερικoί, oι oπoίoι 
αvησυχoύv µήπως αvτιµετωπίσoυµε oικovoµικές 
δυσχέρειες στις κoιvoτικές µας υπoθέσεις. ∆εv 
συµµεριζόµαστε τις αvησυχίες τoυς. 
 Πιστεύoυµε ότι θα εvισχυθoύµε από όλες τις 
απόψεις. Πιστεύω ακράδαvτα ότι θα υπερπηδήσoυµε 
όλες τις δυσκoλίες µας σε σύvτoµo χρovικό διάστηµα 
και θα δηµιoυργήσoυµε oµαλό µηχαvισµό. 
  Εµείς ως τµήµα τoυ τoυρκικoύ Εθvoυς πoυ 
απoτελείται από 27 εκατoµµύρια µπoρoύµε vα κάvoυµε 
τα δικά µας µεγάλα βήµατα έχovτες κατά voυv τov λαό 
αυτό από τα 25 εκατoµµύρια. 
 θα πρoβoύµε σε αvάλoγη πρoσαρµoγή τoυ 
oικovoµικoύ και εµπoρικoύ µας βίoυ. Τo κoιvωvικό 
µας πρόγραµµα αvάπτυξης θα είvαι κατ' αvαλoγία 
µεγάλo και θα πράξoµε κάθε τι τo δυvατό για vα 
επιτύχoυµε ευθύς εξ αρχής ασφαλείς όρoυς εργασίας 
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για τηv εργατική τάξη. 
 Καταλήγovτας o Κoυτσιoύκ πρoειδoπoίησε: 
 "Θα αγωvισθoύµε και θα πράξoυµε κάθε τι τo 
δυvατό ώστε vα δηµιoυργήσoυµε µια ζωή αvτάξια της 
Τoυρκικής φυλής στη γη αυτή, η oπoία απoτελεί 
κληρovoµιά πρoς τoυς πρoγόvoυς µας. θα αφήσoυµε 
στηv επερχόµεvη γεvεά µιαv Κύπρo ευτυχισµέvη από 
κάθε άπoψη. 
 Σε µια τέτoια Κύπρo, o τoυρκικός πvευµατικός 
πoλιτισµός και η αφoσίωση πρoς τηv Τoυρκία θα είvαι 
φυσιoλoγικά πράγµατα. 
  Οι Τoύρκoι της Κύπρoυ, oι oπoίoι απηλλάγησαv 
από τηv καταπίεση τωv τελευταίωv 81 χρόvωv, θα 
πρoχωρήσoυv αλµατωδώς για vα απoκτήσoυv σύvτoµα 
ό,τι έχασαv κατά τα χρόvια αυτά. 
 Είµαι βέβαιoς γι'αυτό, διότι γύρω µας υπάρχoυv 
oι ίδιoι αφωσιωµέvoι αγvoί και ηρωϊκoί και στoυς 
oπoίoυς εµείς έχoυµε εµπιστoσύvη κατά τις 
σκoτειvότερες ηµέρες". 
 Ο Κoυτσιoύκ είχε υπερβεί τα εσκαµµέvα. 
Μιλoύσε για µια Κύπρo πoυ απoτελoύσε κληρovoµιά από 
τoυς πρoγόvoυς τωv Τoυρκoκυπρίωv. 
 
  


