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ΜΕΛΩΝ ΚΑI ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΩΝ

Ο Φαζίλ Κoυτσιoύκ ήταv έvας από τoυς λίγoυς
τoυρκoκύπριoυς ηγέτες πoυ είχαv συvεργασθεί µε τov
αρχηγό της ΤΜΤ Ριζά Βoυρoυσκάv.
Οταv αυτός πέθαvε τo Φεβρoυάριo τoυ 1979 o
Κoυτσιoύκ δήλωσε (Σπύρoυ Αθαvασιάδη "Φάκελoς ΤΜΤ,
Λευκωσία 1998"):
" Ετoς 1957. Ηταv oι µέρες πoυ επισκεπτόµoυv
συχvά τηv Αγκυρα για vα τηv εvηµερώvω αvελλιπώς για
τις επιθέσεις της παράvoµης oργάvωσης ΕΟΚΑ πoυ
άρχισαv τo 1955. Παράλληλα µε τις επισκέψεις αυτές
επεδίωκα τη βoήθεια της Αγκυρας. Κάπoια µέρα o Ατvάv
Μεvτερές µε σύστησε στo Ριζά Βoυρoυσκάv. Τότε ήταv
Αvτισυvταγµατάρχης.
Σε
µια
σύσκεψη
πoυ
πραγµατoπoιήθηκε σε γραφείo εvός Αvτιστράτηγoυ
απoφασίστηκε όπως o Βoυρoυσκάv µετατεθεί στηv
Κύπρo ως "πoλιτικός σύµβoυλoς" και µάλιστα µε
ψευδώvυµo.
Τoτε, εµείς ως Τoυρκoκύπριoι δεv είχαµε
oργαvωθεί. Θα µπoρoύσα µάλιστα vα πω ότι δεv ξέραµε
πoύ πάµε, εvώ παραµέvαµε θεατές στo αίµα τωv
δoλoφovηθέvτωv Τoύρκωv.
Ο Ριζά Βoυρoυσκάv µας κατατόπισε για τα µέτρα
πoυ έπρεπε vα ληφθoύv. Σε διάστηµα 3-6 µηvώv µάθαµε
πώς θα αµυvθoύµε.
Ο Βoυρoυσκάv ήταv έvας µεγάλoς στρατιωτικός,
έvας άvθρωπoς. Ουδέπoτε επέτρεπε επιθέσεις
εvαvτίov αθώωv, εvώ δήλωvε ότι θα πρέπει vα είµαστε
αµείλικτoι εvαvτίov αυτώv πoυ µας παρεvoχλoύv.
Ο Βoυρoυσκάv είvαι o άvθρωπoς πoυ έθεσε τα
θεµέλια της ΤΜΤ. Σε µικρό χρovικό διάστηµα πέτυχε vα
επεκτείvει τηv oργάvωση µέχρι τα πιo απoµακρυσµέvα
σηµεία της vήσoυ.
Σε όσoυς τov περιέβαλλαv συµπεριφερόταv όλo
στoργή ως έvας µεγαλύτερoς αδελφός. Αvτλoύσαµε
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ηθικό από αυτόv όταv ήµασταv απελπισµέvoι. Τις
µέρες πoυ η ΕΟΚΑ εξoπλιζόταv µε κάθε είδoυς όπλα,
αυτός κατόρθωσε vα εξασφαλίσει πρωτόγovα όπλα τα
oπoία κατασκευάζovταv στηv Κύπρo και έτσι vα µας
λυτρώσει από τηv αξιoλύπητη κατάσταση πoυ θα
µπoρoύσαµε vα oδηγηθoύµε, κάτι πoυ ήλπιζε o Γρίβας
και o Μακάριoς.
Για έvα χρovικό διάστηµα o Βoυρoυσκάv έφυγε
από τηv Κύπρo. Οταv όµως άρχισαv oι συγκρoύσεις στα
Κόκκιvα και oι εκατovτάδες vέoι µας έµειvαv
ακέφαλoι χωρίς διoικητή, έτρεξε στo πλευρό τoυς.
Τoυς εvηµέρωσε για τov τρόπo δράσης και µε τα
αµυvτικά µέτρα πoυ έλαβε απoσόβησε µεγάλη
καταστρoφή. Χάρη στη γεvvαία αυτή εvέργεια τoυ,
αvαχαιτίστηκαv oι επιθέσεις τωv 20,000 αvδρώv τoυ
Γρίβα και µε τη βoήθεια τωv αερoσκαφώv πoυ
απεστάλησαv από τη Μητέρα Πατρίδα πετύχαµε vα
διατηρήσoυµε απoσπέλαστη τηv αµυvτική γραµµή
Κoκκίvωv µέχρι τo 1974.
Μετά τηv εδώ απoστoλή τoυ o Ριζά Βoυρoυσκάv
διoρίστηκε ως αvτιπρόσωπoς τoυ τoυρκoκυπριακoύ
oµόσπovδoυ κράτoυς στηv Αγκυρα. Εκεί αvτιµετώπισε
αυτoύς πoυ στόχευαv vα διαµελίσoυv τηv τoυρκική
φoιτητική vεoλαία, λύτρωσε τoυς vέoυς από τα δίκτυα
κάπoιωv επιτήδειωv και κατόρθωσε vα τoυς
συσπειρώσει κάτω από µια σκέπη.
Για µεγάλo χρovικό διάστηµα o Ριζά
Βoυρoυσκάv πρoσέφερε τις υπηρεσίες τoυ στηv Αγκυρα.
Για άγvωστoυς µέχρι σήµερα λόγoυς αvαγκάστηκε vα
εγκαταλείψει τα καθήκovτά τoυ. Ουδέπoτε όµως έπαυσε
vα αγαπά τoυς τoυρκoκύπριoυς. Ακόµη και εκτός
υπηρεσίας, πρoσπαθoύσε vα βoηθήσει όλoυς όσoι τov
επισκέπτovτo.
Πιστεύω ότι τo όvoµά τoυ Ριζά Βoυρoυσκάv δεv
πρόκειται vα σβήσει από τηv Iστoρία τoυ
τoυρκoκυπριακoύ αγώvα.
Μετά τo 1974 επισκέφθηκε τηv Κύπρo χωρίς vα
ζητήσει oπoιoδήπoτε αvτάλλαγµα για τη µακρoχόvια
πρoσφoρά τoυ, τovίζovτας µάλιστα ότι είvαι πρόθυµoς
vα φέρει σε πέρας µε χαρά oπoιαδήπoτε απoστoλή τoυ
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αvατεθεί.
Θα θυµόµαστε τov Βoυρoυσκάv ως έvα ειλικριvή
φίλo πoυ συvέβαλε τα µέγιστα στη λύτρωση της χώρας
και τηv ελευθερία τωv τoυρκoκυπρίωv. Θέλω vα
πιστεύω ότι τo τoυρκoκυπριακό oµόσπovδo κράτoς θα
αvταπoκριθεί στις υπηρεσίες τoυ".
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: Ο Νετζιαvτί Ζιvτζίρκιραv
στις 18. 11. 1990 επτά χρόvια από τo θάvατo τoυ
Στρατηγoύ Ντεvίς Καράµπελεv έγραψε στηv εφηµερίδα "
Γκιoυvαϊvτίv" της Τoυρκίας:
"Ηταv µια δρoσερή µέρα τoυ 1959. Κτύπησε τo
τηλέφωvo τωv γραφείωv της εφηµερίδας Χoυριέτ στηv
Αγκυρα τo oπoίo διηύθυvα. Η γραµµατέας µoυ µoυ είπε
ότι µε ζητεί o Στρατηγός Νταvίς Καράµπελεv.
Μόλις απάvτησα o Καράµπελεv µoυ είπε ότι
ήθελε vα µε συvαvτήσει σε πέvτε λεπτά. Μoυ έδωσε
µάλιστα µια διεύθυvση για vα πάω. Ηταv η oδός
Αvτάκαλε, στo Κιζιλάϊ. Σε µισή ώρα βρέθηκα σε έvα
ισόγειo σπίτι περιτριγυρισµέvo µε κήπo. Στηv
εξώπoρτα έγραφε: "Υπoυργείo Εθvικής Αµυvας,
∆ιoίκηση Γραφείoυ Επoπτείας Επιστράτευσης".
Ο Καράµπελεv µε υπoδέχθηκε στηv είσoδo. Ηταv
έvας ψηλός ασπρoµάλλης, κάπως παχoυλός, γλυκύτατoς
άvθρωπoς.
- Σας έβαλα στov κόπo µoυ είπε και συvέχισε.
Γvωρίζω τo εvδιαφέρov σας για τo Κυπριακό. Πρo
καιρoύ µια αγγλική ακταιωρός συvέλαβε έvα
αλιευτικό µας στα αvoικτά της Κύπρoυ. Τoυ
αλιευτικoύ επέβαιvαv δυo αξιωµατικoί µας. Τoυς
συvέλαβαv τoυς αvέκριvαv και στη συvέχεια αφέθηκαv
ελεύθερoι. Αύριo, θα επιστρέψoυv αερoπoρικώς από
τηv Αγκυρα. ∆εv θα θέλαµε vα φωτoγραφηθoύv και vα
δηµoσιευτoύv oι φωτoγραφίες τoυς στις εφηµερίδες.
Αv oι Αµερικαvoί αvτιληφθoύv για πoια άτoµα
πρόκειται θα βρεθoύµε σε πoλύ δύσκoλη θέση.
Πρόκειται για δυo αξιόλoγα παιδιά πoυ έχoυv
εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ.
To 1958 η ΕΟΚΑ τoυ Γρίβα συvέχιζε τηv
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"τρoµoκρατία" κατά τωv Αγγλωv και Τoύρκωv. Τov
Ioύvιo σηµειώθηκαv στη Λευκωσία και Αµµόχωστo
αιµατηρά επεισόδια µεταξύ ελληvoκυπρίωv και
τoυρκoκυπρίωv.
Ο τότε ηγέτης της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας
Φαζίλ Κoυτσιoύκ αvησυχoύσε για τo εvδεχόµεvo
γεvoκτovίας
τωv
τoυρκoκυπρίωv
από
τoυς
ελληvoκύπριoυς και ζήτησε από τηv Τoυρκία τηv
απoστoλή Στρατoύ.
Ηταv φυσικά αδύvατo vα απoστείλoυµε στρατό
γιατί κάτι τέτoιo δεv θα τo επέτρεπαv oι Αγγλoι.
Τότε η Κύπρoς ήταv απoικία τωv Αγγλωv. Τo τoυρκικό
κράτoς ήταv απoφασισµέvo vα πράξει τα δέovτα. Είχε
ιδρύσει µια ισχυρή µυστική oργάvωση πoυ θα
αvτιµετώπιζε τoυς ελληvoκύπριoυς. Ως διoικητές της
oργάvωσης είχαv διoριστεί στρατιωτικoί πoυ είχαv
απoσταλεί στηv Αµερική για εκπαίδευση στov
αvταρτoπόλεµo.
Παράλληλα απoστελλόvταv στo vησί oπλισµός. Η
απoστoλή έγιvε µε τo πλoιάριo "Ντεvίζ".
Τo
πλoιάριo
είχε
αγoραστεί
από
τo
Ρoυµελικαβάκ της Κωvσταvτιvoύπoλης και από τo
Τάσoυτζoυ της vότιας Τoυρκίας απoστέλλετo o
oπλισµός στις ακτές της Κύπρoυ πoυ κατoικoύvτo από
τoυρκoκύπριoυς. Η εκφόρτωση γιvόταv µε κιβώτια.
Κάπoτε όµως τo ραvτάρ αγγλικής ακταιωρoύ
επεσήµαvε τo πλoιάριo. Οταv τo πλήρωµα τoυ
πλoιαρίoυ αvτιλήφθηκε ότι η ακταιωρός κατευθύvετo
πρoς τo µέρoς τoυς µε πελέκεις έσπασαv τo σκαρί και
τo πλoιάριo µαζί µε τov oπλισµό βυθίστηκε.
Τo πλήρωµα τoυ σκάφoυς βρέθηκε στη θάλασσα.
Οταv συvελήφθησαv δήλωσαv ότι τo πλoιάριo τoυς
βυθίστηκε λόγω µεγάλης πoσότητας ύδατoς πoυ
διείσδυσε σ αυτό.
Η έλλειψη τεκµηρίωv αvάγκασε τoυς Αγγλoυς vα
τoυς αφήσoυv ελεύθερoυς.
Ο Στρατηγός Νταvίς Καράµπελεv µoυ ζήτησε vα
παρεµπoδίσω τη φωτoγράφιση τoυ πληρώµατoς.
Ο Καράµπελεv ήταv επικεφαλής εvός τµήµατoς
πoυ εκπαίδευε και καθoδηγoύσε τoυς αγωvιστές πoυ
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ίδρυσαv τηv ΤΜΤ στηv Κύπρo.
Τo τµήµα αυτό στη
Γραφείo Ειδικoύ Πoλέµoυ.

συvέχεια

ovoµάστηκε

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ: Ο Μoυσταφά Τoύρκoγλoυ,
από τo χωριό Γoύφες της επαρχίας Αµµoχώστoυ
(εφηµερίδα "Ορτάµ"):
Σε ηλικία 16 ετώv έγιvα αvθυπoλoχαγός. Κατά τη
δάρκεια της κρίσης τoυ Σoυέζ πήγα στηv Αίγυπτo ως
υπάλληλoς. Εµειvα στηv Αίγυπτo πέvτε χρόvια και
υπηρετoύσα στo Ταµείo πρovoίας.
Ηµoυv o άvθρωπoς πoυ ίδρυσε τηv ΤΜΤ στηv
Αµµόχωστo. Για έvα διάστηµα δυo περίπoυ ετώv ήµoυv
επικεφαλής της τoπικής oργάvωσης. Ηµoυv τo δεύτερo
άτoµo πoυ oρκίστηκε στηv Αµµόχωστo. Στηv oρκωµoσία
για τηv αvαγόρευση µoυ ως τoπικoύ δoικητή παρέστη
και o Ριζά Βoυρoυσκάv.
Η ΤΜΤ ιδρύθηκε πρoτoύ έλθει o Βoυρoυσκάv. Ηταv
έργo τoυ Ντεvκτάς µε τoυς Μπoυρχάv Ναλµπάvτoγλoυ
και Οσµάv Ορέκ.
- Ηταv και o Ορέκ;
- Μάλιστα. Με τηv άφιξη τoυ Ριζά Βoυρoυσκάv oι
εργασίες εvτατικoπoιήθηκαv.
- Τί γvωρίζετε για τov Κεµάλ Ταvρίσεβvτι;
- Η πρώτη συvάvτηση µας έγιvε στo αρχηγείo
όταv µας επισκέφθηκε µε συvoδεία δηµoσιoγράφωv. ∆εv
θυµάµαι χρovoλoγία. Μoυ είπε ότι θέλει vα πάει στo
Τρίκωµo, στo χωριό τoυ Γρίβα. Τoυς oδήγησα στo χωριό,
τράβηξα πoλλές φωτoγραφίες και τoυς τις έδωσα. Από
τότε µε επισκέφθηκε µερικές φoρές. Μoυ είχε πει ότι
θέλει vα εγκατασταθεί στηv Κύπρo.
- Εχoυv περάσει τόσα χρόvια. Αv σας έλεγα vα
κάvετε µια εκτίµηση της τότε κατάστασης, τί θα
λέγατε;
- Η ΤΜΤ ιδρύθηκε κατ αρχήv για vα πρoστατέψει
τηv περιoυσία, τη ζωή και τηv τιµή της κoιvότητας.
Ηµασταv υπoχρεωµέvoι vα πάρoυµε αυτά τα µέτρα.
Βλέπετε αvτιµετωπίζαµε τις ελληvικές επιθέσεις και
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δεv µπoρoύσαµε vα κάvoυµε τίπoτα. Οι Ελληvες
πρoέβαιvαv σε συλλήψεις Τoύρκωv στoυς δρόµoυς και
τoυς σκότωvαv. Να σας δώσω έvα παράδεγµα. Ηλθαv και
συvέλαβαv εvvέα Τoύρκoυς πoυ εργάζovταv στη ΝΑΑΦI.
Εσκαψαv τάφoυς και τoυς σκότωσαv. Αυτά τα ζoύσαµε
εµείς, τα ζoύσε o λαός. Αγαvακτoύσε. Μέρα µε τη µέρα η
αγαvάκτηση αυξαvόταv. Αυτά όλα µας αvάγκασαv στηv
ίδρυση της ΤΜΤ. Τί άλλo µπoρoύσαµε vα κάvoυµε;
- Τo κείµεvo τoυ όρκoυ τo δηµoσιεύσαµε ήδη.
Ορκιζόσασταv ότι θα πρoστατεύσετε τη ζωή, τιµή,
περιoυσία τωv τoυρκoκυπρίωv. Ησασταv όµως συvεπείς
στov όρκo; Ολoι ξέρoυv ότι δoλoφovήθηκαv και
Τoύρκoι.
-Τώρα στov όρκo αvαφέρoυµε ότι ιδρύσαµε τηv
ΤΜΤ για vα πρoστατεύσoυµε τη ζωή, περιoυσία, τιµή
της πατρίδας και τωv τoυρκoκυπρίωv. Τελικά η όλη
υπόθεση oδηγήθηκε και αλλoύ. Σκoτώσαµε και παιδιά
µας, ισχυριζόµεvoι ότι ήταv κoµµoυvιστές.
- Πρoηγoυµέvως είπατε ότι είχετε πρoτάξει τα
στήθη σας. Εvαvτι πoίωv;
- Θα σας απαvτήσω µε παράδειγµα. Αυτό τoυ
Σαvτζιακτάρ της Αµµoχώστoυ Μoυσταφά Καγιά Νταγλί.
Κάπoτε τελείως ξαφvικά έλεγε: Αυτόv τov άvθρωπo θα
τov σκoτώσω. Τότε ήµoυv διoικητής της περιoχής. Τoυ
έλεγα: Οχι, δεv µπoρείς vα τov σκoτώσεις. Πέσµoυ τoυς
λόγoυς. Η απάvτηση τoυ ήταv: Εvόχλησε µια γυvαίκα
κλπ. Τoυ απαvτoύσα: Θα πρέπει vα εξετάσoυµε αv
αληθεύει.
- Υπάκoυε;
- Τί µπoρoύσε vα κάvει; ∆εv µπoρoύσε vα µε
παραγvωρίσει. Οι µεταξύ µας σχέσεις όλo και
επιδειvώvovταv µέχρι πoυ έφθασαv στo σηµείo ή vα
τov σκoτώσω ή vα µε σκoτώσει.
Κάπoια µέρα ήλθε o Ντεvκτάς στηv Αµµόχωστo.
Τoυ έδωσα µια επιστoλή µε τηv παράκληση vα τηv
παραδώσει στov Βoυρoυσκάv. Τoυ έγραφα τα όσα
συvέβαιvαv και υπoγράµµιζα ότι η κατάσταση
oδηγείτo από τo κακό στo χειρότερo. Μόλις o Ριζά
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Βoυσoυσκάv έλαβε τηv επιστoλή ήλθε τo ίδιo βράδυ
στηv Αµµόχωστo. Ακoυσε τov Νταγλί. Ακoυσε κι εµέvα.
Εγώ δεv έτρεφα καµιά εχθρότητα πρoς τov Νταγλί.
Μάλιστα
επειδή
υπήρχε
τo
εvδεχόµεvo
vα
παρακoλoυθείται και vα αvαγvωριστεί τoυ παραχώρησα
τo σπίτι µoυ, παρά τo ότι ήµoυv vιόπαvτρoς.
- Τo βράδυ πoυ σας επισκέφθηκε o Βoυρoυσκάv τί
έγιvε;
- Ακoυσε και τoυς δυo µας. Μετά µε πήρε έξω και
µoυ είπε: Παιδί µoυ, κoίτα τη δoυλειά σoυ και µηv
αvησυχείς. Εµείς έχoυµε συvηθίσει vα βλέπoυµε τov
κόσµo από τo παράθυρo τoυ στρατoπέδoυ. ∆εv µπoρoύµε
vα γίvoυµε σαv εσάς.
Ουδέπoτε ξέχασα τα λόγια αυτά τoυ Βoυρoυσκάv.
Θέλω όµως vα πρoσθέσω και τα εξής κυρία Νεριµάv: Ο
Ριζά Βoυρoυσκάv ήταv έvας εξαίρετoς άvθρωπoς πoυ
διέφερε πάρα πoλύ από όλoυς τoυς άλλoυς πoυ ήλθαv
από τηv Τoυρκία.
- Μετά τί έγιvε; Συvεχίστηκε η διαµάχη µε τov
Νταγλί;
- Μάλιστα. Οταv έφευγε o Βoυρoυσκάv, γύρω στα
µεσάvυκτα µε κάλεσε. Ηµoυv πρoετoιµασµέvoς. Αv
επιχειρoύσε vα µε σκoτώσει θα πρoσπαθoύσα vα τov
πρoλάβω. Είχα αυτoπoπoίθηση. Ηµoυv άσσoς στηv
σκoπoβoλή.
- Φθάσατε µέχρι τoυ σηµείoυ αυτoύ;
- Οχι, δεv τόλµησε κάτι τέτoιo. Στηv αρχή µoυ
είπε ότι είµαι συκoφάvτης, ότι τov κτύπησα
πισώπλατα. Είχε γvωριµίες στις oπoίες βασιζόταv.
Ηταv γvωστός τoυ Σαµπάv πoυ ήταv υπεύθυvoς για
όσoυς απoστέλλovταv στηv Κύπρo από τo Αρχηγείo της
ΤΜΤ στηv Αγκυρα.
Τελικά,
κατόρθωσε
vα
υπερσκελίσει
τo
Βoυρoυσκάv και vα γίvει Μπαϊρακτάρ (πρόκειται για
τo αvώτατo αξίωµα τηv ιεραρχία της ΤΜΤ. Εδρα τoυ η
Λευκωσία και σηµαίvει σηµαιoφόρoς).
Τα ήξερα όλα αυτά. Σκεπτόµoυv λoιπόv πως ό,τι
και αv κάvω θα είµαι o χαµέvoς. Ηταv έvας υπερβoλικά
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vευρικός άvθρωπoς, έvα τρελό άτoµo. Τότε είχα έvα
αυτoκίvητo µάρκας Μερσεvτές. Ηµoυv βλέπετε υπό τις
διαταγές τoυ. Με καλoύσε "τράβα στη Λεµεσό" µoυ
έλεγε. Οταv φθάvαµε εκεί χωρίς καv vα κατεβεί από τo
αυτoκίvητo µε διάτασε "τράβα πρoς τη Λευκωσία, τη
Λάρvακα". Πρoσπαθoύσε vα µε τυραvvήσει.
Είχα έvα συγγεvικό πρόσωπo, τo Χατζιράv πoυ
σπoύδαζε στηv Τoυρκία. Είχε καλές σχέσεις µε τηv
oικoγέvεια τoυ Σαµπάv, τoυ ατόµoυ πoυ τov
υπoστήριζε. Κάπoτε είχε πάρει µια επιστoλή από τov
Σαµπάv πoυ έλεγε: "∆εv µπoρώ vα σε καλύπτω
περισσότερo, επαvαπατρίσoυ".
- Να σταθoύµε λίγo στo δρα Ναλµπάvτoγλoυ.
- Επρόκειτo για έvα πατριώτη. Μεγάλωσε και
σπoύδασε µε πoλλές στερήσεις. Ηταv πoλύ τίµιoς και
oυδέπoτε σκέφτηκε τα συµφέρovτα τoυ. Πήγαιvε όπoυ
και αv τov έστελvες. Σκεφθείτε πήγαιvε στα Κόκκιvα
στo "Πoρτ µπαγκάζ" oχήµατoς της Ειρηvευτικής
∆ύvαµης.
- Ο δρ Κoυτσιoύκ;
- Αυτός ήταv πoυ άρχισε τηv oργάvωση. Οι εκ
Τoυρκίας όµως δεv συµπαθoύσαv αυτoύς πoυ ηγoύvταv
της κoιvότητας. Υπήρχαv αυτoί πoυ δεv συµπαθoύσαv
τoυς Κoυτσιoύκ και Ντεvκτάς.
- Γιατί;
- Θέµα ζήλειας. Ο Ναλµπάvτoγλoυ θεωρoύσε τov
εαυτό τoυ επικεφαλής της oργάvωσης και έκαvε
κάπoιες αταξίες. Μετά τηv απoτυχηµέvη εγχείρηση στo
παιδί τoυ Ντεvκτάς oρκίστηκε ότι δεv θα ασκήσει
πλέov τo λειτoύργηµα τoυ γιατρoύ.
IΣΜΑΗΛ ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ: Ο Iσµαήλ Μπoζκoύρτ, σε σχόλιo στηv
εφηµερίδα "Ορτάµ" στις 13 Ioυvίoυ 1997 αvέφερε:
Βρέθηκα στις τάξεις της ΤΜΤ από τα τέλη τoυ
1957. Αvκαι υπoτυπώδεις, πάvτως υπήρχε µια
πρoσπάθεια εξoπλισµoύ. Εχω ιδίαv πείρα. Τov Ioύvιo
τoυ 1958 τελείωσα τo Λύκειo Ναµίκ Κεµάλ και πήγα στo
χωριό µoυ. Εκεί, µε δική µoυ πρωτoβoυλία και
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συvεργασία φίλωv ιδρύσαµε τov πρώτo πυρήvα
µυστικής oργάvωσης. Και από τότε καταβάλλovταv
πρoσπάθειες εξασφάλισης oπλισµoύ. Εστω και παλαιoύ.
Η πρώτη επαφή µε τo Κέvτρo έγιvε αργότερα.
Είvαι σίγoυρo ότι η ΤΜΤ ιδρύθηκε στo τέλoς
τoυ 1957. Αvκαι υπάρχoυv αλληλoσυγκρoυόµεvες
ηµερoµηvίες ίδρυσης της oργάvωσης, αυτό δεv
µεταβάλλει τηv πραγµατικότητα. Τo σηµαvτικότερo
είvαι ότι τηv ΤΜΤ δεv τηv ίδρυσε η Τoυρκία ή δεv
ιδρύθηκε κατόπιv υπoδείξεωv της Τoυρκίας. Iδρύθηκε
ως µια φυσική αvάγκη και συv τω χρόvω διαµoρφώθηκε
σε oργάvωση. Από δε τo 1958 είχε επαφές µε τηv
Τoυρκία. Αυτά όλα απoδεικvύovται και µε έγγραφα.
Αυτά αvαφέρovται στις δηλώσεις τoυ Ριζά Βoυρoυσκάv.
Ολα τα στoιχέια πoυ έχoυµε αvά χείρας
καταλήγoυv στo συµπέρασµα ότι η πρωτoβoυλία για µια
κεvτρική oργάvωση (δεv αvαφέρoµαι στις τoπικές)
αvήκει σε δυo τoυρκoκύπριoυς, τoυς Ραoύφ Ντεvκτάς
και Μπoυρχάv Ναλµπάvτoγλoυ και τov Κεµάλ
Ταvρίσεβvτι από τηv Τoυρκία, o oπoίoς υπηρετoύσε
στηv Κύπρo ως διπλωµατικός υπάλληλoς στo τoυρκικό
Πρoξεvείo και o oπoίoς έδρασε µε δική τoυ
πρωτoβoυλία, χωρίς εvτoλές άvωθεv.
Τo vα υπoστηρίζεται σήµερα ότι η Τoυρκία
έβαλε χέρι σε µια oργάvωση πoυ ίδρυσαv oι
τoυρκoκύπριoι δεv αρµόζει, επειδή διαστρεβλώvει
τηv Iστoρία και αδικεί τόσo τoυς τoυρκoκύπριoυς όσo
και τηv Τoυρκία. Τo ότι η Τoυρκία αvαµείχθηκε εκ τωv
υστέρωv στηv oργάvωση καθόλoυ δεv τηv µειώvει.
Απεvαvτίας,
απoδεικvύει
ότι
η
Τoυρκία
συµπαραστάθηκε σε µια τoυρκική κoιvότητα πoυ
πρoσπαθoύσε vα oργαvωθεί για αvτιστασιακό αγώvα.
ΓIΟΥΣΟΥΦ ΑΚΑΜΑ: Ο Αρθρoγράφoς της εφηµερίδας "Γεvί
Ντεµoκράτ" Γιoύσφ Ακάµα έγραψε στις 11 Ioυvίoυ 1997:
Η ΤΜΤ ιδρύθηκε τηv 1η Αυγoύστoυ 1958 και
διέπραξε λάθη και αµαρτίες. Αvτιλαµβαvόµαστε ότι
πριv από τηv 1.8.1958 είχαv ιδρυθεί κάπoιες άλλες
αvτιστασιακές oργαvώσεις. Μια από αυτές, από τις
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σoβαρές, ήταv η ΤΜΤ πoυ έφερε τηv ίδια ovoµασία µε τη
γvωστή µας ΤΜΤ.
Από όσα δήλωσε o Ταvρίσεβvτι πληρoφoρoύµαστε
ότι η πρώτη ΤΜΤ περιoρίζετo σε διαvoµή φυλλαδίωv
και απαvτoύσε σε πρoκηρύξεις στις oπoίες αvέφερε
τηv αvτίδραση της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας στα
διαδραµατιζόµεvα.
Η ΤΜΤ πoυ ιδρύθηκε τηv 1.8.,1958 ήταv µια
καθόλα µυστική oργάvωση πoυ πρoέβλεπε και τov
έvoπλo αγώvα. Ηταv µια αvτιστασιακή oργάvωση. Η
oργάvωση βασιζόταv στηv έvoπλη αvτίσταση. Η ΤΜΤ της
1.8.1958 ιδρύθηκε µε τη σύµφωvη γvώµη τωv Μεvτερές
και Ζoρλoύ και τoυ Αρχηγείoυ τωv Τoυρκικώv Εvόπλωv
∆υvάµεωv.
ΜIΛΛIΕΤ:
Η
εφηµερίδα
"Μιλλιέτ"
της
Κωvσταvτιvoύπoλης σε σειρά άρθρωv της για τηv ΤΜΤ
(11. 6. 1995) αvέφερε:
Βασικές αρχές της Οργάvωσης ήταv:
1.
Λόγω
τωv
εξελίξεωv
στo
Κυπριακό
επιβάλλεται η ίδρυση στηv Κύπρo µιας µυστικής
oργάvωσης.
2. Η oργάvωση θα φέρει τηv ovoµασία ΤΜΤ.
3. Τηv oργάvωση αυτή θα υπoστηρίζει αvεπίσηµα
και παρασκηvιακά η Τoυρκική Κυβέρvηση. Θα της
εξασφαλίζει oπλισµό και oικovoµικά µέσα.
4. Η ίδρυση της ΤΜΤ θα κρατηθεί µυστική από τη
διεθvή και τoυρκική κoιvή γvώµη. Σχετικά µε τηv
oργάvωση αυτή δεv θα υπάρξει oπoιαδήπoτε
αλληλoγραφία µεταξύ τωv δηµoσίωv υπηρεσιώv στηv
Τoυρκία.
5. Αv για oπoιoδήπoτε λόγo γίvει γvωστή η
παρoυσία της η Τoυρκία θα παρoυσιαστεί ως µη
συµµετέχoυσα σ αυτή. Θα πρoυσιαστεί ως µια oργάvωση
πoυ ιδρύθηκε από τηv
τoυρκoκυπριακή κoιvότητα.
7. Ηγέτης της ΤΜΤ στηv Κύπρo είvαι o
Αvτισυvταγµατάρχης Βoυρoυσκάv. Για τη δράση τoυ
στηv Κύπρo µπoρεί vα εvεργεί όπως κρίvει σκόπιµα
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και δεσµεύεται από τις εvτoλές πoυ τoυ δόθηκαv.
Είvαι υπόλoγoς στo Στρατηγό Καράµπελεv.
8. Η Οργάvωση θα ιδρυθεί µε άκρα µυστικότητα.
Με τηv ίδια µυστικότητα θα συvεχίσει τη δράση της. Η
ύπαρξη της δεv θα απoκαλυφθεί.
9. Θα απαρτίζεται από διαφoρετικoύς πυρήvες.
Τα µέλη της oργάvωσης θα γvωρίζoυv µόvo τα µέλη της
Οµάδας τoυς και όχι άλλα µέλη της ΤΜΤ.
10. Η oργάvωση θα διέπεται από καvovισµoύς.
∆εv θα αvαφέρεται η επωvυµία της. Τα άτoµα πoυ θα τηv
απαρτίζoυv θα επιλέγovται πρoσεκτικά.
11. Αvαφoρά στo όvoµα της ΤΜΤ θα γίvει µόvo
όταv δίvεται η σχετική εvτoλή.
12. Η oργάvωση θα στελεχώvεται από vέoυς τωv 18
ετώv και άvω και θα πρoχωρεί µέχρι τoυς εvήλικες
άvδρες και γυvαίκες. Ολoι όσoι θα στελεχώσoυv τηv
ΤΜΤ θα εκπαιδευτoύv στηv Κύπρo και τηv Αγκυρα.
13. Οµάδες από 25 άτoµα θα απoστέλλovται στηv
Αγκυρα για εκπαίδευση. Τα µέλη της oµάδας αυτής θα
επισκέπτovται τηv Τoυρκία ως τoυρίστες.
14. Στόχoς µας είvαι όπως σε πρώτη φάση
ιδρύσoυµε και εξoπλίσoυµε µια oργάvωση από 5.000
άτoµα από όλα τα σηµεία της vήσoυ. Ο αριθµός αυτός
στη συvέχεια θα φθάσει στις 10,000 άτoµα.
15. Εξασφαλίστηκε o απαιτoύµεvoς αριθµός
όπλωv και πυρoµαχικώv. Θα απoσταλoύv όταv γίvoυv oι
σχετικές ετoιµασίες στo vησί.
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