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Παρόλο που ο αριθμός του Μουσουλμανικού Τουρκικού πληθυσμού που μεταφέρθηκε στο 

νησί μετά την ενσωμάτωση της Κύπρου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1571 σε διάφορες 

φάσεις της ιστορίας δεν καταγράφεται πουθενά, εντούτοις υπολογίζεται πως είναι γύρω στις 

20-30 χιλιάδες.  

Οι Μουσουλμάνοι Τούρκοι της Κύπρου, από αυτήν την ημερομηνία και εντεύθεν, αποτελούν 

ένα μόνιμο εθνοτικό κομμάτι του πληθυσμού του νησιού και οι αριθμός τους κυμαίνεται 

κατά καιρούς μεταξύ του ενός τρίτου και ενός πέμπτου του συνόλου.  

Έτσι στο νησί άρχισαν να ζουν η μια δίπλα στην άλλη και μέσα σε αλληλεπίδραση δυο βασικές 

εθνοτικές κοινότητες με εντελώς διαφορετική γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα. 

Οι δυο αυτές κοινότητες κατά την κοινή ζωή και αλληλεπίδραση τους, χρησιμοποιούσαν τα 

Ελληνικά τόσο στις εμπορικές σχέσεις όσο και την επικοινωνία τους.  

Κατά την Οθωμανική περίοδο του νησιού η επίσημη γλώσσα ήταν τα Τουρκικά. Η Οθωμανική 

διοίκηση επικοινωνούσε με τους Χριστιανούς υπηκόους (ραγιάδες) μέσω ενός δραγομάνου    

Επίσης οι προύχοντες των ελληνοκυπριακών μεσαίων στρωμάτων και ιδιαίτερα κάποιοι 

ελληνοκύπριοι στα μικτά χωριά γνώριζαν Τουρκικά. Επειδή η πλειοψηφία του πληθυσμού 

του νησιού αποτελείτο από Ελληνοκύπριους, η παράδοση της κουλτούρας τους ήταν πιο 

ισχυρή και διαδεδομένη και ένα μεγάλο μέρος του Τουρκικού πληθυσμού γνώριζε Ελληνικά, 

η Ελληνική έγινε η εμπορική γλώσσα του νησιού.1 

Το 1878 η διοίκηση του νησιού μεταβιβάζεται στους Άγγλους. Σύμφωνα με την απογραφή 

του 1881, από τους 186,173 κατοίκους της Κύπρου, οι 137,631 (73.9%) ήταν Ελληνόφωνοι 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι 45,458 (24.4%) Τουρκόφωνοι Μουσουλμάνοι και οι 3,084 (1.7%) 

Λατίνοι, Μαρωνίτες και Αρμένιοι.2 

Στην απογραφή του 1911, 1191 Μουσουλμάνοι δήλωναν ως μητρική γλώσσα τους τα 

ελληνικά και 139 Έλληνες Χριστιανοί τα Τουρκικά.  3  

Οι περισσότεροι από τους Τούρκους που μιλούσαν τα Ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα ήταν 

από τη Λευκωσία και την Πάφο. 

Ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 1921 στη Λευκωσία υπήρχαν 1019 και στην Πάφο 350 

Τούρκοι που δήλωναν τα Ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα, στη απογραφή του 1931 οι 

αριθμοί ήταν 1004 και 521 αντίστοιχα.  
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Οι Τούρκοι σε κάποια χωριά, ενώ γνώριζαν και τις δύο γλώσσες, προτιμούσαν περισσότερο 

τα Ελληνικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν και μεταξύ τους. 4  

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 σε όλη την Κύπρο υπήρχαν Μουσουλμανικά χωριά 

όπου επικρατούσαν τα Ελληνικά και διατηρούσαν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των 

Ελληνοκυπρίων. 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 

Η Ένωση Οικοδόμων που ιδρύθηκε το 1919 στην Λεμεσό, ήταν η πρώτη συντεχνία της 

εργατικής τάξης της Κύπρου και το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία της ταξικής ταυτότητας.  

Η οργανωμένη ταξική πάλη που ξεκίνησε με την οργάνωση των οικοδόμων ενάντια στους 

εργοδότες για την βελτίωση των οικονομικών συνθηκών τους, άνοιξε το δρόμο για τη 

δημιουργία και άλλων εργατικών ενώσεων σε κλάδους όπως καπνεργάτες, λιμενεργάτες, 

ράφτες,  ξυλουργοί και αρτοποιοί. 5  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, συμμετείχαν και Τουρκοκύπριοι εργάτες 

στις δραστηριότητες του Εργατικού Κέντρου Λεμεσού που είχε οργανώσει όλους τους 

εργαζόμενους κάτω από τη στέγη μιας και μόνο οργάνωσης το 1924. Στα απομνημονεύματα 

του, ο εκ των ιδρυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, Γιάννης Λευκής, γράφει πως 

το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου είχε μεταφραστεί στα Τουρκικά από το Μουσταφά, 

έναν Τουρκοκύπριο που γνώριζε καλά Ελληνικά, και πως αυτός είχε αργότερα μεταναστεύσει 

στην Τουρκία για να δουλέψει για κάποιο διάστημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. 

Στα εγκαίνια του Κέντρου συμμετείχαν τόσο Ελληνοκύπριοι, όσο και Τουρκοκύπριοι και το 

καταστατικό εγκρίθηκε με ομοφωνία.6 

Επίσης το Καταστατικό του Κογκρέσου των Κυπρίων Αγροτών, που συγκλήθηκε με 

πρωτοβουλία τον Απρίλη του 1924 με πρωτοβουλία του Κυριάκου Ρωσσίδη, στο οποίο 

συμμετείχαν τόσο Ελληνοκύπριοι, όσο Τουρκοκύπριοι χωρικοί, τυπώθηκε στα Τουρκικά στο 

Τυπογραφείο Söz. 7 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΟ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 «Ο Νέος Άνθρωπος» ένα από τα πρώτα κομμουνιστικά έντυπα στην Κύπρο και η 

Τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Birlik» είχαν καλές σχέσεις. Η Birlik, στην έκδοση της με 

ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 1925, είχε δημοσιεύσει μια επιστολή που γράφτηκε από τον Χ. 

Σολομωνίδη εκ μέρους των συντακτών της εφημερίδας «Νέος Άνθρωπος» που εκδίδονταν 

στη Λεμεσό. Ο Σολομωνίδης ευχαριστούσε την εφημερίδα Birlik για την επιστολή που είχε 

αποστείλει με την ευκαιρία της πρώτης έκδοσης της εφημερίδας «Νέος Άνθρωπος», και 

έγραφε τα πιο κάτω: 

                                                           
4 İsmet Konur, Kıbrıs Türkleri, İstanbul 1938, s.30 
5 A. An, Kıbrıs’ta işçi sınıfının oluşumu ve ilk sendikal hareketler, 17-18 Ekim 2015, İstanbul bildirisi 
6 Aktaran Michalis Michaelides, The Turkish Cypriot Working Class and the Cyprus Labour Movement, 
The Cyprus Review, Fall 1993, s.33-57 
7 A.An, Kıbrıslı Rumların Enosis Sorunu ve Kıbrıslı Türklerle Siyasal İşbirliği (1902-1941), 13 Mayıs 
2017, Sol ve Kıbrıs Sorunu, 2. Yıllık Konfererans’ta okunan bildiri 



«Πρώτα από όλα, λυπηθήκαμε πολύ που, παρόλο που είχαμε αποφασίσει πως θα 

δημοσιεύαμε τη μισή μας εφημερίδα στα Τουρκικά, δεν τα καταφέραμε λόγω του ότι δεν 

υπάρχει Τούρκος τυπογράφος εδώ. Ελπίζουμε πως για αυτόν τον ύψιστο σκοπό, και εσείς 

μέσω της συνεργασίας μας θα βοηθήσετε το λαό να βρει το δρόμο της αλήθειας. 

Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εφημερίδα σας». 

Η εφημερίδα Birlik είχε δημοσιεύσει άρθρο του Νέου Ανθρώπου και στην επόμενη της 

έκδοση. Σε αυτό το άρθρο διασαφηνιζόταν πως ο Κυπριακός λαός δεν ήθελε να διαχωριστεί 

από τη διοίκηση των Άγγλων για να ζήσει υπό τη διοίκηση των Ελλήνων. 

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης μεταξύ του 1929 και του 1934, χιλιάδες ακτήμονες 

χωρικοί ήρθαν στις πόλεις από τα χωριά και ενσωματώθηκαν στην εργατική τάξη. Αυτήν την 

περίοδο, οι συντεχνίες που δημιούργησαν οι εργαζόμενοι στους διάφορους 

επαγγελματικούς κλάδους, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εργατικής 

συνείδησης. 

Σε άρθρο με υπογραφή του Ahmet Fethullah που δημοσιεύτηκε στην έκδοση του 

εκφραστικού οργάνου του Κουμμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, Νέου Άνθρωπου στις 13 

Ιουνίου 1930, τονιζόταν η ανάγκη ίδρυσης μιας κοινής οργάνωσης Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων. 8  

Έτσι, οι αστυνομικές εκθέσεις της επόμενης χρονιάς έκαναν λόγο για μια κομμουνιστική δομή 

που αποτελούταν μόνο από Τουρκοκύπριους. 9 

   

Στα χρόνια αυτά που οι Τουρκοκύπριοι εργάτες αποκτούν ταξική συνείδηση και αρχίζουν για 

πρώτη φορά να οργανώνονται,  με ανακοίνωση που διανέμεται στη Τουρκική στη Λευκωσία 

στις 28 Ιουλίου του 1931, εζητείτο η αποχώρηση των εργατών που είχαν γραφτεί στα 

σωματεία «Φιλεργατών» και «Πανεργατική», και η ένταξη τους στα δικά τους σωματεία.  

Οι 2 από τους 17 που υπέγραφαν το κάλεσμα ήταν ο ράφτης   Mehmet Hüseyin και ο βαφέας 

υφασμάτων Mehmet Emin İbrahim. 15 μέρες αργότερα σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα Söz με τίτλο «Αυτός που φεύγει από το κοπάδι, τον τρώει ο λύκος» 

καταγγέλλονταν  πως κάποιοι Τουρκοκύπριοι καλούσαν τους καταστηματάρχες στον 

Μπολσεβικισμό.10 

Ένα άλλο κείμενο που μεταφράστηκε και τυπώθηκε στα τουρκικά στη Λευκωσία στις 20 

Οκτωβρίου 1931 ήταν το καταστατικό ενός συλλόγου. Το 16-σέλιδο καταστατικό του 

«Συλλόγου Εργατών Λευκωσίας» τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα και πωλήθηκαν προς ένα γρόσι 

το καθένα.  

 

Η ΠΡΩΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή (ΠΣΕ) που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1941 μέχρι το 1945 

είχε οργανώσει 12,961 εργάτες και παρέδωσε τη σκυτάλη του αγώνα της στην Παγκύπρια 

                                                           
8 Aktaran Yannis Katsurides, Kıbrıs Komünist Partisi Tarihi, Lefkoşa 2014, s.185 
9 A.An, Kıbrıslı Rumların Enosis Sorunu ve Kıbrıslı Türklerle Siyasal İşbirliği (1902-1941), 13 Mayıs 
2017, Sol ve Kıbrıs Sorunu, 2. Yıllık Konfererans’ta okunan bildiri 
10 Söz gazetesi, 13 Ağustos 1931  



Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) που ιδρύθηκε το 1946. Οι Τουρκοκύπριοι εργάτες, είχαν 

οργανωθεί μαζί με τους Ελληνοκύπριους ταξικούς αδερφούς τους στις διάφορες συντεχνίες 

που ήταν συνδεδεμένες με την ΠΕΟ.  

Ωστόσο, το ότι οι Ελληνοκύπριοι επικεφαλείς της συντεχνίας μιλούσαν μόνο ελληνικά στις 

συναντήσεις της συντεχνίας, ενοχλούσε του Τουρκοκύπριους εργάτες που δεν ήξεραν 

ελληνικά. Ο Mehmet Niyazi Dağlı, ένας από τους Τουρκοκύπριους συνδικαλιστές, μας δίνει 

τις εξής πληροφορίες: 

 «Αφού δημιούργησαν τις συντεχνίες τους, οι εργάτες άρχισαν κάνουν συναντήσεις. Άρχισαν 

να μεταβιβάζουν τα αιτήματα τους στη κυβέρνηση και στις στρατιωτικές αρχές. Αλλά οι 

συναντήσεις διεξάγονταν πάντα στα ελληνικά και οι Τούρκοι δεν καταλάβαιναν. Με ρώταγαν 

και τους εξηγούσα τι λεγότανε.  

Όμως αυτό έπαιρνε πολύ χρόνο. Γι’ αυτό και γω είπα στον υπεύθυνο της συντεχνίας πως 

όπως στις συναντήσεις μεταφράζονταν οι Τουρκικές ομιλίες στα ελληνικά, θα έπρεπε να 

μεταφράζονται στα Τουρκικά και οι ελληνικές ομιλίες, οι Τούρκοι εργάτες δεν 

καταλαβαίνουν αυτά που συζητιούνται.  Όμως δεν πάρθηκε κανένα μέτρο σε σχέση με το 

θέμα και οι συναντήσεις συνέχισαν με το ίδιο σύστημα. Γι’ αυτό και γω αποφάσισα να ιδρύσω 

συντεχνία για τους Τούρκους εργάτες. (…) 

Το 1942 μαζί με κάποιους φίλους αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια ένωση ως επιπλοποιοί. 

Μιλήσαμε με τον δικηγόρο Fadıl Niyazi και του ζητήσαμε να μας βοηθήσει. Εκείνη την εποχή 

υπήρχαν τα κομισάριατα και όλη η επίσημη αλληλογραφία γινόταν εκεί. Ο δικηγόρος Fadıl 

στέλνοντας μια επιστολή ενημέρωσε το Κομισάριατο, πως θέλαμε να ιδρύσουμε μια 

ξεχωριστή συντεχνία ως Τουρκοκύπριοι. Το Κομισάριατο μας απάντησε πως μπορούμε να 

ιδρύσουμε μόνο μια συντεχνία σε κάθε εργασιακό κλάδο, όπως αυτό καθορίζεται με τους 

νόμους.  

Τότε και μεις βάλαμε πίεση για την αλλαγή των νόμων. Στο τέλος μας δόθηκε το δικαίωμα να 

ιδρύσουμε μια συντεχνία με διαφορετικό όνομα. Έγινε αλλαγή στους νόμους. Φυσικά επειδή 

αυτοί οι νόμοι ήταν γραμμένοι στα Αγγλικά, πληρώσαμε 7 λίρες στον κύριο Fadıl για να 

μεταφράσει αυτούς τους νόμους στα Τουρκικά. 

Επειδή δεν υπήρχε Τούρκος υπάλληλος στα διάφορα τμήματα της κυβέρνησης, δεν υπήρχε 

επίσημη μετάφραση για τους νόμους που δημοσιεύονταν. Ο δικηγόρος μας ο κύριος Fadıl, 

έγραψε το καταστατικό και τους κανονισμούς των Συντεχνιών των Τούρκων Εργατών. 

Μαζευτήκαμε 12-14 άτομα και ιδρύσαμε την ‘Ένωση Τούρκων Εργατών Ξυλουργίας 

Λευκωσίας’. Με τη δουλεία που κάναμε αυξήσαμε τα μέλη μας με τον καιρό».  11  

Εδώ προέκυψε μια ακόμη ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ο Niyazi Dağlı διηγείται πως μαζί με τον 

φίλο του Salih Türker, σε μια συνάντηση που είχαν μαζί με άλλους τεχνίτες για τη δημιουργία 

της Ένωσης Εργατών, επειδή κάποιοι φίλοι τους δεν γνώριζαν Τουρκικά δεν μπορούσαν να 

τον καταλάβουν και έπρεπε να αναπτύξει τις σκέψεις του στα Ελληνικά. 

Μετά την ίδρυση της Ένωσης Εργατών οι συντεχνιακοί που αιτήθηκαν στη Διεύθυνση των 

Εκπαιδευτικών θεμάτων για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα σχολείο και δάσκαλο για τη 

διεξαγωγή μαθημάτων στους εργάτες που δεν ήξεραν Τουρκικά. Έτσι με την εθελοντική 

                                                           
11 Yenidüzen gazetesi, 9 Ocak 1990  



συμμετοχή δασκάλων δόθηκαν μαθήματα Τουρκικών για 3-4 μήνες στο Τουρκοκυπριακό 

σχολείο Haydarpaşa. 

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουνίου 1944 στην εφημερίδα Halkın Sesi με υπογραφή του 

«Γραμματέα της LTKSAB Mehmet Niyazi και τίτλο «Ανοικτή επιστολή στον Γραμματέα της 

Ένωσης Εργατών Επαρχίας Λευκωσίας, απαντούσε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 28 

Μαϊου στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Όπως γίνεται κατανοητό από το περιεχόμενο της 

επιστολής, το βράδυ της 15 Ιουλίου 1943 επιτροπές από τις δυο εργατικές ενώσεις 

πραγματοποίησαν μια μακράς διάρκειας συνάντηση και η τουρκική επιτροπή παράθεσε τους 

εξής λόγους αποχώρησης: 

Αυτό που μας χωρίζει είναι η γλώσσα. Είναι το ότι τα δικαιώματα των τούρκων είναι αόρατα, 

είναι το ότι δεν μας δίνεται αξία και βαρύτητα στις επιθυμίες μας.  Δεν είπατε αυτά που 

καταγράφηκαν σήμερα στις σημειώσεις σας;  

Μέχρι τότε είχε δοθεί το δικαίωμα να γίνει οποιαδήποτε ομιλία είτε κατ’ ιδίαν είτε δημόσια 

στα τουρκικά στις συναντήσεις;  

Και όταν ένας Τούρκος παίρνει το λόγο μια χίλια ζόρια, τα λόγια του εισακούγονται;  

Δεν αποσιωπώταν με σαρκαστικά και επαίσχυντα γέλια και χειροκροτήματα;  Μέχρι τότε τα 

συνέδρια πραγματοποιούνταν και στα τούρκικα; Όταν κυματίζατε την δικιά σας εθνική 

σημαία και άλλες σημαίες στο οίκημα της ένωσης σας υπήρχε έστω και μια Τουρκική σημαία; 

Η επιστολή  συνεχιζόταν ως εξής στην έκδοση της Halkın Sesi ημερομηνίας 22 Ιουνίου 1944: 

“Πόσες από τις εκατοντάδες ταμπέλες γραμμένες στα ελληνικά είχαν γραφτεί και στα 

τουρκικά; Καμία… Καμία… Δεν αντικατοπτρίζετε στο πρόσωπο μας τους πολιτικους, 

εθνικούς σας σκοπούς;  Δεν στείλατε τηλεγράφημα στους Λόρδους για την 

προσάρτηση της Κύπρο στην Ελλάδα; Η απόφαση που πάρθηκε για μια γενική 

απεργία το 1943 δεν συζητήθηκε στα Τουρκικά. Όταν σας το κτύπησαν αμέσως στα 

μούτρα το λάθος σας δεν θέλατε να σταματήσετε τους Τούρκους εργάτες μέσα στη 

βροχή αφού έφυγαν οι Ελληνοκύπριοι εργάτες;  

Μετά τις απεργίες δεν προτιμήθηκαν οι Ελληνοκύπριοι εργάτες για να σταλούν στις 

δουλειές; Τον άνεργο Τούρκο που πηγαινοερχόταν για μέρες στην ένωση σας, σε ποια 

δουλειά τον στείλατε; Δεν ήσαστε σε αντίθεση μαζί μας όταν διαδίδατε την 

προπαγάνδα που οργανώσατε σας για την προσάρτηση της Κύπρου στην Ελλάδα;”  

Ο αριθμός των μελών της Τουρκοκυπριακής Ένωσης Εργατών που δημιουργήθηκε από 

Τουρκοκύπριους εργάτες που αποχώρησαν από την ΠΕΟ στις 13 Αυγούστου του 1944 λόγω 

του ζητήματος της ένωσης, το 1945 έφτασε τους 843. 

Στην «Αίτηση της Ένωσης Τουρκοκυπρίων» που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της Halkın Sesi 

ημερομηνίας 3 Μαϊου 1945, διατυπώνονται παράπονα για τη μη προνομιακή μεταχείριση 

των Τουρκοκυπρίων εργατών στις κυβερνητικές δουλειές. Επίσης ανάμεσα στα αιτήματα 

τους από την Υπογραμματεία του Υπουργείου Αποικιών με την ευκαιρία της 1ης Μαϊου ήταν 

και τα εξής: 

«Οι επιγραφές που τοποθετούνται στις γειτονιές της Λευκωσίας να είναι γραμμένες και στα 

Τουρκικα. Οποιοδήποτε έγγραφο που θα αποστέλλεται σε Τούρκο πρέπει να στα Τουρκικά 

και όχι στα Ελλήνικά και Αγγλικά». 



Και ο Kemal Deniz σε άρθρο του με τίτλο «Πως θέλουμε να είναι η οργάνωση των Δημαρχείων 

μας» που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της εφημερίδας Ateş ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 1946 

επικρίνει την αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι τούρκοι από τα κοινά δημαρχεία και ζητά να 

αναγράφονται οι ταμπέλες στους δρόμους και στα τουρκικά και οι συζητήσεις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να γίνονται και στα Τουρκικά. 

 

Ξεχωριστά Τουρκικά γραφεία της ΠΕΟ και του ΑΚΕΛ και οι τουρκικές εκδόσεις 

 

Τον Μάρτη του 1954 ιδρύεται ξεχωριστό Τουρκικό Γραφείο για τους Τουρκοκύπριους 

εργάτες που μετά την Μεγάλη Απεργία των Μεταλλωρύχων το 1948, εντάχθηκαν στις 

συντεχνίες που ήταν συνδεδεμένες με την ΠΕΟ  

Επικεφαλής αυτού του γραφείου τέθηκε ο Ahmet Sadi, ο οποίος ήταν μέλος της Κεντρικής 

επιτροπής της ΠΕΟ από το 1952, ενώ στις επαρχίες διορίστηκε και ένας Τούρκος εκπρόσωπος. 

Στο τέλος του 1954 ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων εργατών που είχαν οργανωθεί στην ΠΕΟ 

έφθασε τους 1500, και εκδιδόταν ένα «Τουρκικο Μηνιαίο Εργατικό Δελτίο».  

Ο Ahmet Sadi Erkurt διήγείται εκείνες τις μέρες με τον εξής τρόπο: 

“Με την ενοποίηση των Τουρκικών Εργατικών Ενώσεων με την ΠΕΟ δημιουργήθηκε μια νέα 

κατάσταση. Οι Τούρκοι εργάτες έπρεπε να διαφωτιστούν. Υπήρχε Εργατική Εφημερίδα της 

ΠΕΟ για τους εργάτες. Όμως αυτή η εφημερίδα εκδιδόταν στα Ελληνικά. Πολλοί λίγοι από 

τους Τούρκους εργάτες μπορούσαν να διαβάσουν Ελληνικά. 

Όσο και να ήξεραν ελληνικά οι υπεύθυνοι των Τουρκικών Τμημάτων της Λευκωσίας και της 

Αμμοχώστου, οι υπεύθυνοι της Λάρνακας και της Λεμεσού δεν μπορούσαν να διαβάσουν 

Ελληνικά. Και να γνώριζαν, και πάλι δεν θα γινόταν διαφωτιστική δουλειά. Ο Τούρκος 

εργάτης χρειαζόταν να έχει στα χέρια του ένα τουρκικό έγγραφο για να διαβάσει.  

Επειδή οι Τουρκικές εφημερίδες δεν αναφέρονταν στα προβλήματα των εργατών, τις 

περισσότερες φορές έγραφαν εναντίον τους. Γι’ αυτό το λόγο το τμήμα μας αποφάσισε να 

εκδίδει ένα μηνιαίο τουρκικό δελτίο. Αυτό το δελτίο το ετοίμαζα εγώ, το δακτυλογραφούσα 

και το τύπωνα στον πολυγράφο”.12 

Το «Τουρκικό Τμήμα του ΑΚΕΛ» που αποτελείτο από τουρκοκύπριους, μοίρασε την πρώτη 

ανακοίνωση στα τουρκικά τον Μάρτη του 1954. Όπως και να χει, μετά από τις δολοφονίες 

και τις ενέργειες καταπίεσης της ΤΜΤ το 1958, οι Τουρκοκύπριοι εργάτες αναγκάστηκαν να 

αποκοπούν από τις δομές αυτές στις οποίες είχαν οργανωθεί με τα ταξικά τους αδέρφια. 

                                                           
12 A.An, İşçi Sınıfımızın İlk Öncüleri, 1958’e kadar Emek hareketinde Kıbrıslı Türkler, Lefkoşa 2011, 
s.77-78 


