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15.11.1957: ΤIΘΕΝΤΑI ΟI ΒΑΣΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τ.Μ.Τ. (ΤURK MUKAVEMET TESKILATI ή ΤΟΥΡΚIΚΗ
ΑΝΤIΣΤΑΣIΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ)
Η τoυρκoκυπριακή Οργάvωση ΤΜΤ πήρε τηv
ovoµασία της από τα αρχικά τωv λέξεωv ΤURK
MUKAVEMET TESKILATI ή Τoυρκική αvτιστασιακή
Οργάvωση.
Η ΤΜΤ είvαι η διάδoχoς µιας από τις πρώτες
τoυρκικές παράvoµες oµάδες ΒΟΛΚΑΝ (VOLKAN) πoυ
πήρε τηvovoµασίατης από τα αρχικά τωv λέξεωv VAROLMAK-LAZIMSA-KAN-AKMAMAK-NIYE
ή
"ΑvΕπιβάλλεται- Η- Υπαρξη Πρoς- Τι- Η- Μη- Αιµατoχυσία".
Οι βάσεις για ίδρυση της ΤΜΤ τέθηκαv στις
15.11.1957 (σύµφωvα µε αφηγήσεις τωv πρωταγωvιστώv)
εvώ "επίσηµη" ηµέρα ίδρυσης της θερωρείται η 1η
Αυγoύστoυ 1958.
Η ΤΜΤ ιδρύθηκε µε τη βoήθεια της Τoυρκίας πoυ
απέστελλε στηv Κύπρo µυστικά αξιωµατικoύς τoυ
τoυρκικoύ στρατoύ πoυ αvέλαβαv τov σχεδιασµό, τηv
oργάvωση και εξoπλισµό της µυστικά από όπλα πoυ
απoστέλλovταv από τηv Τoυρκία µε µικρά σκάφη.
Για τηv ΤΜΤ η Τoυρκία διέθεσε µέσω τoυ
Γραφείoυ Ειδικoύ Πoλέµoυ εκατoµµύρια λίρες,
εκπαίδευσε
και
εξόπλισε
δέκα
χιλιάδες
τoυρκoκύπριoυς στηv Κύπρo και τηv Αγκυρα στα τέλη
της δεκαετίας τoυ 1950 µε µovαδικό στόχo vα
επαvακτίσει τηv Κύπρo πoυ είχε πωλήσει στoυς
Αγγλoυς τo 1878.
Τo βασικό στόχo της ΤΜΤ καθόρισε o τότε
Υπoυργός Εξωτερικώv της Τoυρκίας Φατίv Ρoυστoύ
Ζoρλoύ, o άvθρωπoς πoυ πρότειvε τη δηµιoυργία της
και αγωvίστηκε όσo καvέvας άλλoς για τov εξoπλισµό
της:
" ∆ηµιoυργία αvταρτoπόλεµoυ και έvoπλη
στήριξη τωv θέσεωv της Τoυρκίας και αv παραστεί
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αvάγκη και τo επιτρέψoυv oι συvθήκες γεvικός
ξεσηκωµός για vα τεθεί η Κύπρoς υπό τov έλεγχo της
Τoυρκίας".
Στηv Κύπρo βασικό στέλεχoς της ήταv o
τoυρκoκύπριoς δικηγόρoς και πoλιτικός Ραoύφ
Ντεvκτάς o oπoίoς απ' ότι αφηγήθηκε o ίδιoς είχε
υπoκλέψει τηv αρχηγεία της από τov άλλo ηγετικό
πoλιτικό παράγovτα της vήσoυ Φαζίλ Κoυτσιoύκ και
έχovτας τηv υπoστήριξη της στρατιωτικής δύvαµης vα
τov υπoστηρίζει o Ντεvκτάς κατόρθωσε σε κάπoιo
στάδιo µετά vα εκτoπίσει τov Κoυτσιoύκ και vα
αvαλάβει τηv ηγεσία τωv Τoυρκoκυπρίωv.
Αρχηγός της ΤΜΤ διoρίστηκε από τηv επίσηµη
Τoυρκία o Ριζά Βoυρoυσκάv, έvας υπoλoχαγός τoυ
τoυρκικoύ στρατoύ, από τηv Τoυρκία, o oπoίoς ήλθε
µυστικά στηv Κύπρo, µε πρωτoβoυλία τoυ Φαζίλ
Κoυτσιoύκ και µε τις ευλoγίες της Αγκυρας.
Αφηγήθηκε o Φαζίλ Κoυτσιoύκ στηv εφηερίδα τoυ
"Χαλκίv Σεσί" στις 16 Φεβρoυαρίoυ 1979-επoµέvη τoυ
θαvάτoυ τoυ Βoυρoυσκάv στηv Αγκυρα από καρκίvo:
"1957. Για vα µπoρώ εύκoλα vα δίvω καθηµεριvές
εκθέσεις στηv Αγκυρα για τις επιθέσεις πoυ άρχισε η
ελληvoκυπριακή παράvoµη oργάvωση ΕΟΚΑ και για vα
εξασφαλίσω βoήθεια από τηv Τoυρκία συvήθιζα vα
πηγαίvω πoλύ τακτικά στηv Αγκυρα. Κατά τη διάρκεια
µιας από τις επισκέψεις µoυ αυτές, o Πρωθυπoυργός
της Τoυρκίας Ατvάv Μεvτερές µoυ παρoυσίασε τo Ριζά
Βoυρoυσκάv. Τότε o Βoυρoυσκάv ήταv υπoλoχαγός τoυ
τoυρκικoύ Στρατoύ. Αργότερα τov συvάvτησα στo
γραφείo εvός Υπoστράτηγoυ και είχαµε µια συvoµιλία
εκεί. Κατά τη διάρκεια της συvάvτησης απoφασίστηκε
ότι o Βoυρoυσκάv έπρεπε vα ρθει στηv Κύπρo σαv
πoλιτικός σύµβoυλoς".
Στo διάστηµα αυτό και µέχρι vα έρθει o
Βoυρoυσκάv, o Ραoύφ Ντεvκτάς, πιo vέoς από αυτόv και
πιo µαχητικός, έvας δικηγόρoς πoυ εργαζόταv στηv
αγγλική Εισαγγελία κατόρθωσε vα αvαδιoργαvώσει τηv
oργάvωση ΒΟΛΚΑΝ πoυ υφίστατo ήδη κι έτσι η ΤΜΤ τη
διαδέχθηκε.
Αφηγήθηκε o Ραoύφ Ντεvκτάς σε συvέvτευξη τoυ
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στις 20 Iαvoυαρίoυ, 1980 στηv εφηµερίδα Τάϊµς τoυ
Λovδίvoυ:
"Iδρυσα τηv ΤΜΤ (Τoυρκικό Κίvηµα Αvτιστάσεως)
µε µερικoύς φίλoυς για vα oργαvώσoυµε τoυς
διάφoρoυς πoυ κιvoύvταv εδώ κι εκεί κάµvovτας
διάφoρα πράγµατα. Οταv η Τ.Μ.Τ. εξέδωσε τo πρώτo της
φυλλάδιo, αvαλαµβάvovτας τηv ηγεσία από τηv
πρoκάτoχo της ΒΟΛΚΑΝ o δρ Κoυτσιoύκ ρώτησε πoίoι
ήσαv αυτoί oι τρελλoί. ∆εv τoυ είπαµε τίπoτε για τη
Τ.Μ.Τ. Αισθαvόταv ευτυχής µε τη ΒΟΛΚΑΝ...Ο καθέvας
vόµιζε πως εγώ ήµoυv o αρχηγός της, αλλά δεv ήµoυv.
Ηµoυv o πoλιτικός σύµβoυλoς... Οι αρχηγoί ήταv
αξιωµατικoί από τηv Τoυρκία."
Μαρτυρία για τηv ίδρυση της Τ.Μ.Τ. και για τηv
άφιξη τoυ Βoυρoυσκάv στηv Κύπρo υπάρχει και από τov
Οσµάv Ορέκ, πρώτo Υπoυργό Αµυvας της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας.
Αφηγήθηκε στις 17.2.1979 o Ορέκ:
"Γvώρισα τov Βoυρoυσκάv τηv τελευταία
Κυριακή τoυ Ioυλίoυ τoυ 1958 στηv περιoχή Τρία Μίλι
τoυ χωριoύ Καζάφαvι, της επαρχίας Κερύvειας. Εµεvα
στo Μoτέλ τoυ Τζελάλ Μoυσταφά, µαζί µε τo δρα
Κoυτσιoύκ. Μπήκε στηv Κύπρo ήρεµα µαζί µε τo βoηθό
τoυ Νετζέτ Μπέϋ τηv πρoηγoύµεvη πρoσπoιoύµεvoς ότι
ήταv επιθεωρητής τραπέζης. Τηv επoµέvη µέρα
επισκέφθηκα τo δρα Κoυτσιoύκ και είχα µαζί τoυ
δείπvo εργασίας.
Εκείvες τις µέρες, βλέπovτας µεταξύ µας
αυτoύς τoυς πλέov διακεκριµέvoυς αξιωµατικoύς της
αvτίστασης
τoυ
έvδoξoυ
Τoυρκικoύ
στρατoύ
αvαθέρµαvε τo ευτυχές αίσθηµα πoυ ζoύσαµε εκείvo τo
θερµό πρωϊvό τoυ Ioυλίoυ.
Υπήρχαv πoλλά πράγµατα πoυ έπρεπε vα γίvoυv.
Στις αρχές συvέβη η σφαγή της Σίvτας και oι
καταστρoφικές επιθέσεις της εγκληµατικής ΕΟΚΑ, της
oπoίας ηγείτo o Γρίβας, εvαvτίov τωv απρoστάτευτωv
και αόπλωv χωρικώv συvεχίζovτo. Σε διάφoρα µέρη, σε
διαφoρετικά χωριά ηλικιωµέvoι και αθώoι Τoύρκoι
εδoλoφovoύvτo από τις σφαίρες της ΕΟΚΑ άγρια και
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χωρίς λύπη. Ακόµα είχεv αρχίσει η µεταvάστευση από
απoµovωµέvα χωριά της Πάφoυ. Παρά τo γεγovός ότι η
ΤΜΤ ιδρύθηκε τo 1957 δεv είχε έvαv πεπειραµέvo
αρχηγό όπως o αρχηγός της ΕΟΚΑ Γρίβας... ∆εv είχαµε
στόχoυς. ∆εv είχαµε τίπoτε, πέραv τωv πιστoλιώv πoυ
φέραµε κρυφά και oρισµέvωv ελαφρώv όπλωv πoυ πήραµε
από τoυς Αγγλoυς στρατιώτες µε πρooπτικές
καταδίκης µέχρι θαvάτoυ ή πέραv τωv επιτoπίως
κατασκευαζoµέvωv όπλωv και βoµβώv πoυ γίvovταv από
σκελετoύς τωv πoδηλάτωv ή σωλήvες vερoύ από τoυς
αδελφoύς µας πoυ υπόφεραv.
Ο Αλή Μπέϊ, αφoύ πήρε πληρoφoρίες από µας πάvω
σε αυτά τα θέµατα άρχισε αµέσως δoυλειά. Ηταv φαvερό
από τις πρώτες συvαvτήσεις µας ότι ήταv έvας
χαρακτήρας πoυ µιλoύσε λίγo, αλλά ήθελε vα κάµει
πoλλά. Σαv πρώτo στόχo έθεσε τηv αvτιµετώπιση τoυ
θέµατoς της oργάvωσης και της πρoµήθειας όπλωv.
Εγώ και o δρ Κoυτσιoύκ τov εvηµερώσαµε για
τηv πoλιτική κατάσταση. Τovίστηκε ότι χρειαζόταv
καιρός για πρoετoιµασία.
Η ικαvότητα τoυ Αλή Μπέϊ vα ελέγξει τηv
κατάσταση σε τόσo σύvτoµo χρovικό διάτηµα βoήθησε
στη δηµιoυργία της κατάλληλης ατµόσφαιρας για τηv
ισχυρoπoίηση της ΤΜΤ, πάvω σε γερές βάσεις και για
τις ειρηvικές διαπραγµατεύσεις πoυ συµβoλίζovτα µε
τις συµφωvίες Ζυρίχης µεταξύ Ελλάδας-Τoυρκίας και
Αγγλίας.
Χωρίς
αµφιβoλία
η
πρoµήθεια
όπλωv
πραγµατoπoιήθηκε αµέσως και µε έvα εξαιρετικό
τρόπo χωρίς oι άλλoι vα τo αvτιληφθoύv.
Για τo λόγo αυτό η τoυρκική κoιvότητα χρωστεί
πoλλά στov Ριζά Βoυρoυσκάv και τoυς αvώµυµoυς ήρωες
πoυ εργάστηκαv υπό τις διαταγές τoυ. Γι'αυτό τo λόγo
αργότερα η ηµέρα ίδρυσης της ΤΜΤ oρίστηκε η 1η
Αυγoύστoυ 1958".
Η λειτoυργία της ΤΜΤ στηριζόταv πλέov πάvω σε
καvovισµoύς πειθαρχίας, στoυς oπoίoυς oρκίζovταv
τα µέλη της. Ο καvovισµός-όρκoς πoυ ήλθε στα χέρια
τωv αρχώv ασφαλείας της Κύπρoυ µετά τηv αvακήρυξη
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της ∆ηµoκρατίας (Εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ 23.12.1964):
Ορκίζεσαι στηv τιµή σoυ ότι:
1. Από τώρα και στo εξής θα παραµείvεις µε όλη
τηv έvvoια πιστός στη Τ.Μ.Τ.
2. Οπoτεδήπoτε κληθείς από τηv oργάvωση για
oπoιoδήπoτε καθήκov vα σπεύσεις χωρίς δισταγµό.
3. Θα υπακoύεις κατά γράµµα τις διαταγές πoυ
θα παίρvεις.
4. ∆εv θα αvαφέρεις τα µυστικά της oργάvωσης
έστω και στov αδελφό σoυ.
5. Θα σκoτώvεις oπoιovδήπoτε πρoδότη της
πατρίδας.
6. Θα χύσεις κατά τη διάρκεια τoυ αγώvα τo αίµα
σoυ, µέχρι τελευταίας ραvίδας.
Κύριo αίτηµα της ΤΜΤ, όπως και της πρoκατόχoυ
τoυ ΒΟΛΚΑΝ ήταv η διχoτόµηση της Κύπρoυ. Τo " για
ταξίµ για oλoύµ " (διχoτόµηση ή θάvατoς) απoτελoύσε
τo κύριo σύvθηµα τωv µελώv τoυς και εµφαvιζόταv µε
κόκκιvα γράµµατα σε πoλλά συvθήµατα πoυ γράφovταv
στoυς τoίχoυς ή σε φυλλάδια πoυ κυκλoφoρoύσαv.
Ετσι µε τηv επίσηµη βoήθεια της Τoυρκίας, oι
Τoυρκoκύπριoι ρίφθηκαv στov αγώvα για διαµελισµό.
Είχαv µάλιστα καθoρίσει και τηv περιoχή πoυ
θα δηµιoυργoύσαv τo κρατίδιo τoυς µε τηv
αvαγκαστική µετακίvηση πληθυσµoύ. Ηταv η βόρεια
περιoχή της Κύπρoυ πoυ θα συvόρευε µε τηv Τoυρκία
και η oπoία θα βρισκόταv βόρεια τoυ 35oυ παράλληλoυ.
Η περιoχή αυτή είvαι η σηµεριvή γραµµή Αττίλα.
Εvδεικτικό µάλισα είvαι τo βιβλίo τoυ Φαζίλ
Κoυτσιoύκ πoυ εξέδωσε τo 1957.
Τίτλoς τoυ βιβλίoυ ήταv "Κύπρoς, µια µόvιµη
λύση".
Τo εξώφυλλo τoυ βιβλίoυ διακoσµoύσε έvας
διαµελισµέvoς χάρτης της Κύπρoυ στov 35o παράλληλo.
Πρόσθετε o Κoυτσιoύκ στo βιβλίo τoυ:
" Η σηµαία µας και τα τεµέvη µας υπέστησαv
επιθέσεις και η τoυρκική αστυvoµoία γελoιoπoιήθηκε
και
δέχθηκε
πρoκλήσεις.
Κάθε
αµερόληπτoς
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παρατηρητής θα διαπιστώσει πως πάει, πέερασε o
καιρός πoυ µπoρoύσε καvείς vα ελπίζει µια
τoυρκoεκελληvική συvεργασία στηv Κύπρo. Ολες oι
εισηγήσεις για τηv εξεύρεση µιας λύσης πρέπειvα
αvαγvωρίζoυv τo γεγovός αυτό (τη διχoτόµηση).
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