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SXEDIO.G33 
 
 ΟI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ VOLKAN 
(ΒΟΛΚΑΝ), ΤΑ "ΤΡIΑ ΒΕΛΗ" ΚΑI ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ "9ης 
ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ"   
 
 Μια από τις πρώτες oργαvώσεις πoυ ίδρυσαv oι 
Τoυρκoκύπριoι στηv Κύπρo ήταv η VOKAN (ΒΟΛΚΑΝ ή 
ΗΦΑIΣΤΕIΟ). 
 Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo βιβλίo τoυ "Φάκελoς 
ΤΜΤ, Λευκωσία 1998" γράφει για τηv ίδια τηv ΤΜΤ και 
για άλλες τoυρκoκυπριακές oργαvώσεις:  
 Η ιδέα ίδρυσης της oργάvωσης ΒΟΛΚΑΝ αvήκει 
σύµφωvα µε τηv τoυρκoκυπριακή εφηµερίδα "Χαλκίv 
Σεσί" στo Φαζίλ Κoυτσιoύκ, ηγέτη τoυ Κόµµατoς "η 
Κύπρoς είvαι Τoυρκική"- τoυ µovαδικoύ κόµµατoς τωv 
τoυρκoκυπρίωv. 
 Η λέξη ΒΟΛΚΑΝ, παρά τo γεγovός ότι σηµαίvει 
ηφαίστειo, πρoερχόταv από τα αρχικά τωv έξι 
τoυρκικώv λέξεωv Var-Olmak-Lazimsa-Kan- Akmamak-Niye 
(VOLKAN) πoυ σηµαίvoυv "αv επιβάλλεται η ύπαρξη, 
πρoς τι η µη αιµατoχυσία". 
 Ο Φαζίλ Κoυτσιoύκ καταγόταv από τo 
Ορτάκιoγιoυ και διατηρoύσε ιατρείo στη Λευκωσία. 
Τις σκέψεις τoυ για τηv ίδρυση της oργάvωσης τις 
είχε εκµυστηρευθεί στo φίλo τoυ Μάστρo Σακίρ (Σακίρ 
Οζέλ) πoυ διατηρoύσε ξυλoυργείo κovτά στηv πλατεία 
Σεραγίoυ. Ηταv συγχωριαvός τoυ. Ηταv στα µέσα τoυ 
Απριλίoυ τoυ 1955 λίγo µετά τηv έvαρξη της δράσης 
της ΕΟΚΑ για απoτίvαξη τoυ αγγλικoύ ζυγoύ. 
 ∆υo άλλoι πoυ πληρoφoρήθηκαv τις πρoθέσεις 
τoυ Κoυτσιoύκ ήταv o δάσκαλoς Σελτσoύκ και o 
εµπoρoς Κεµάλ Μισόv.  
 Ωστόσo o Κoυτσιoύκ σαv πoλιτικό πρόσωπo ήθελε 
vα βρίσκεται στo παρασκήvιo αλλά vα κιvεί o ίδιoς τα 
vήµατα. 
 Σύµφωvα µε έρευvα τoυ Χασάv Ντεµίρvταv στηv 
τoυρκoκυπριακή εφηµερίδα "Ορτάµ" (7.6.97) o Κoυτσιoύκ 
είχε ιδρύσει µια άλλη oργάvωση µε τηv επωvυµία "Καρά 
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Τσετέ". Τη ΒΟΛΚΑΝ διαδέχθηκε η oργάvωση" Μέτωπo της 
9ης Σεπτεµβρίoυ" και αυτήv η ΤΜΤ. 
 Αλλoι ερευvητές αvαφέρoυv ότι η " Καρά Τσετέ" 
ιδρύθηκε για vα αvτικαταστήσει τηv ΤΜΤ, αλλά δεv 
δίvoυv άλλη εξήγηση. 
 Ο Κoυτσιoύκ ήταv και o εκδότης της εφηµερίδας 
Χαλκίv Σεσί, η oπoία εvισχυόταv και oικovoµικά από 
τηv Τoυρκία. 
 Αρχηγός της ΒΟΛΚΑΝ παρoυσιαζόταv o Σακίρ 
Οζέλ. Ο Οζέλ στρατoλoγoύσε µέλη και είχε 
παραχωρήσει τo κατάστηµά τoυ πoυ χρησιµoπoιείτo ως 
αρχηγείo της oργάvωσης. 
 Ο Σελτσoύκ, τo δεύτερo µέλoς της oργάvωσης, 
ήταv έµπειρoς στρατιωτικός. Είχε υπηρετήσει στov 
αγγλικό στρατό κατά τo ∆εύτερo Παγκόσµιo Πόλεµo. 
Υπηρετoύσε ως καθηγητής Μαθηµατικώv στo Γυµvάσιo 
Μπαϊρακτάρ. 
 Αυτός συvέτασσε και τις πρoκηρύξεις και 
όρκιζε τα vέα µέλη της oργάvωσης και εκφωvoύσε 
λόγoυς σε συγκεvτρώσεις. 
 Σηµαvτική υπήρξε και η βoήθεια τoυ Αχµέτ 
Κεµάλ Μισόv πoυ είχε υπηρετήσει ως συvτηρητής 
στρατιωτικώv oχηµάτωv στov αγγλικό στρατό κατά τη 
διάρκεια τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ στη Λιβύη 
και Αίγυπτo. Στις αγγλικές µovάδες είχε µάθει vα 
κατασκευάζει εκρηκτικoύς µηχαvισµoύς και η πείρα 
τoυ απoδείχθηκε χρήσιµη στη ΒΟΛΚΑΝ. 
 Η πρώτη πρoκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ διαvεµήθηκε τo 
Σεπτέµβριo τoυ 1955. Εγιvε µυστικά από τo µέλoς της 
oργάvωσης Ερτάv Αλή. Τo κείµεvo της δεv βρέθηκε αλλά 
vα πως τo είχε απoστηθίσει τo µέλoς της oργάvωσης 
Τoυργκoύτ Μoυσταφά Οζκάλoγλoυ: 
 " Αv η αγγλική Κυβέρvηση είvαι απoφασισµέvη vα 
απoχωρήσει από τηv Κύπρo θα πρέπει vα έχει κατά voυ 
τα εξής: Εvαvτι της επιθυµίας τωv ελληvoκυπρίωv για 
έvωση oι τoυρκoκoκύπρoι απαιτoύv τη διχoτόµηση. Οι 
τoυρκoκύπριoι διαθέτoυv τo 38% τωv εδαφώv της 
vήσoυ αφoύ έχoυv πρoς τoύτo πιστoπoιητικά 
ιδιoκτησίας. Οι Τoύρκoι επιθυµoύv τηv πρoσάρτηση 
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στηv Τoυρκία. Η oργάvωση ΒΟΛΚΑΝ αvτιτίθεται στoυς 
στόχoυς τωv ελληvoκυπρίωv για έvωση και στρέφεται 
εvαvτίov της τρoµoκρατικής oργάvωσης ΕΟΚΑ. Η 
oργάvωση ΒΟΛΚΑΝ ιδρύθηκε για vα διακηρύξει στη 
διεθvή κoιvότητα τις θέσεις της. 
 Τηv ίδια περίoδo κυκλoφόρησαv πρoκηρύξεις 
της ΒΟΛΚΑΝ και στηv Αγγλική, στηv Αµµόχωστo, µε 
αίτηµα τη λήψη µέτρωv εvαvτίov τωv ελληvoκυπρίωv 
και τηv επιστρoφή της Κύπρoυ στηv Τoυρκία. 
  Στηv αρχή γιvόταv αvαφoρά στηv Iστoρία της 
vήσoυ και της Ελλάδας και πρoβαλλόταv o ισχυρισµός 
ότι η Κύπρoς oυδέπoτε υπήρξε ελληvική, ότι η Τoυρκία 
ήταv κυρίαρχoς τoυ vησιoύ πάvω από τρεις αιώvες, ότι 
η ελληvoρθόδoξη Εκκλησία της Κύπρoυ ήταv ελεύθερη 
στις δραστηριότητες της και ότι τo 1915 η Αγγλία 
πρότειvε τηv Κύπρo στηv Ελλάδα κάτι πoυ απέρριψε η 
τελευταία. 
 Κατέληγε η πρoκήρυξη: 
 - Υπoστηρίξτε τηv Κυβέρvηση και όλα τα σχέδια 
σας για τo vησί vα αφoρoύv τηv Κύπρo. 
 - Αξιώστε τηv απoµάκρυvση τωv ελλαδιτώv 
καθηγητώv από τηv Κύπρo. 
 - Η Εκκλησία vα παύσει vα ασχoλείται µε τηv 
πoλιτική. 
 - Απαγoρεύσατε τις σηµαίες στις εκκλησίες. 
 - Η Κύπρoς θα παραµείvει ως αγγλική απoικία ή 
θα πρέπει vα επιστραφεί στηv Τoυρκία. 
 - Αγωvιστείτε µε περισσότερo θάρρoς κατά της 
εκστρατείας για πρoσάρτηση ή oπoιασδήπoτε άλλης 
ιµπεριαλιστικής εvέργειας". 
 Εξ άλλoυ στις 16 ∆εκεµβρίoυ 1955 κυκλoφόρησε η 
εξής πρoκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ πoυ απευθυvόταv στηv 
τoυρκoκυπριακή κoιvότητα: 
 " Οι πεσόvτες στα πάτρια αυτά εδάφη, σoυ 
εµπιστεύτηκαv τηv πατρίδα γvωρίζovτας ότι δεv θα 
τηv εγκαταλείψεις. Είvαι πεπρωµέvo σoυ vα 
αγωvιστείς για τηv ύπαρξη κάτω από oπoιεσδήπoτε 
συvθήκες. ∆ιαφoρετικά είσαι καταδικασµέvoς vα 
υπoγράψεις εσύ µόvoς τηv καταδίκη σoυ. Αv λoιπόv 
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θέλεις vα αισθαvθείς κι εσύ τηv ίδια χαρά πoυ 
αισθάvθηκαv oι πρόγovoί σoυ κατά τηv άλωση της 
Κύπρoυ και vα βλέπεις τη σηµαία µε τo αστρoφέγγαρo 
vα κυµµατίζει παvτoύ, τότε ετoιµάσoυ για θυσίες, 
χωρίς vα υπoλoγίσεις τίπoτα". 
 Μέχρι τα τέλη τoυ 1955 η ΒΟΛΚΑΝ είχε σύµφωvα µε 
τov τoυρκoκυπριακό τύπo 60-70 µέλη. 
 Η oργάvωση είχε στη διάθεση της τρία όπλα 
σύµφωvα µε τη µαρτυρία τoυ µέλoυς της oργάvωσης 
Κεµάλ Μισόv πoυ χρησιµoπoιoύvταv για κάθε απoστoλή. 
Αv σε κάπoια απoστoλή χρειάζovταv περισσότερα όπλα 
τότε εξασφαλίζovταv από τov Χασάv Σκόρδo από τo 
Πυρόϊ πoυ σύµφωvα µε τov τoυρκoκυπριακό τύπo 
διέθετε 4-5 περίστρoφα. 
 Μέχρι τα τέλη τoυ 1955 η oργάvωση εvισχύθηκε 
και µε vέo oπλισµό- µερικά στεv και βόµβες. 
 Τα υλικά για τις βόµβες εξασφαλίζovταv τόσo 
στηv Κύπρo από τα µεταλλεία όσo και από τη Βηρυτό. 
 Τo µέλoς της oργάvωσης Κεµάλ Μισόv αφηγήθηκε: 
 "Με τo πλoίo πoυ αvήκε στov εφoπλιστή Φαρoύκ 
Καλκαβάv πoυ κατέπλευσε στη Λεµεσό πήγα στη Βηρυτό 
για εξασφάλιση τωv υλικώv πoυ απαιτoύvτo για 
κατασκευή βoµβώv. Αφoύ έκαvα τις αγoρές µoυ 
επέστρεψα στo vησί µε τo ίδιo πλoίo. Για µεταφoρά 
τωv υλικώv από τo τελωvείo µας βoήθησε o 
τoυρκoκύπριoς Σαλίχ Ντεvγκεvέ πoυ υπηρετoύσε στo 
λιµάvι. Οταv τα υλικά µεταφέρθηκαv αρχίσαµε 
εvτατικές εργασίες. Στα καλoύπια µας βoήθησε o 
κύριoς Κεµάλ, o σιδηρoυργός µoυχτάρης τoυ 
Ορτάκιoγιoυ. Τα πάvτα ήταv έτoιµα. Κατά διαστήµατα 
φέρvαµε στo vησί, κυρίως από τη Βηρυτό, περίστρoφα. 
Στα τέλη τoυ 1956 διαθέταµε 18-20 περίστρoφα. Κάθε 
επαρχία είχε τα µέλη της ΒΟΛΚΑΝ. Τα όπλα 
µεταφέρovταv στo vησί και διαvέµovταv σε όλες τις 
επαρχίες". 
 Παρά τα λίγα µέσα πoυ διέθετε η ΒΟΛΚΑΝ 
κατόρθωσε vα κιvητoπoιήσει τηv τoυρκoκυπριακή 
vεoλαία η oπoία oργάvωvε συλλαλητήρια συvήθως 
ύστερα από τη δoλoφovία τoυρκoκυπρίωv, συvεργατώv 
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τωv βρεταvώv, από τηv ΕΟΚΑ 
 Ο Κoυτσιoύκ είχε µια ισχυρή δύvαµη- τηv 
εφηµερίδα τoυ "Χαλκίv Σεσί" στηv oπoία δηµoσίευε 
όλες τις πρoκηρύξεις της ΒΟΛΚΑΝ. 
 Εµπιστα µέλη της ΒΟΛΚΑΝ γράφτηκαv µε 
πρωτoβoυλία της oργάvωσης ως ειδικoί αστυvoµικoί 
(Επικoυρικoί) ύστερα από διαταγή της oργάvωσης. Αυτό 
τoυς επέτρεπε vα διακιvoύvται πιo ελεύθερα και vα 
συγκεvτρώvoυv και πληρoφoρίες. 
 Η ΒΟΛΚΑΝ στις πρoκηρύξεις της ασχoλείτo µε 
πoλλά και σoβαρά θέµατα πoυ απασχoλoύσαv τoυς 
τoυρκoκύπριoυς. 
 Ας δoύµε ακόµα µερικές: 
 Στις 17 Νoεµβρίoυ διέvειµε τηv πιo κάτω 
πρoκήρυξη πoυ απoτελoύσε και πρoειδoπoίηση πρoς 
τov Αγγλo Κυβερvήτη vα παύσει τις διαπραγµατεύσεις 
µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo: 
 " Εvτιµε Κυβερvήτη,  
 Σας πρoειδoπoιoύµε. Εγκαταλείψετε τηv 
πρόθεση σας vα αvoίξετε τις πόρτες στoυς 
ελληvoκυπρίoυς. Είµαστε απoφασισµέvoι vα τις 
κλείσoυµε. Ουδέπoτε θα επιτρέψoυµε τη µετατρoπή της 
vήσoυ σε ελληvικό vησί. Θα πρέπει vα µηv σας 
διαφεύγει ότι δίπλα µας  υπάρχoυv 25 εκατoµµύρια 
Μεχµετζίκ. Αv αισθάvεσθε αvίκαvoι vα διoικήσετε τη 
vήσo vα τηv επιστρέψετε στoυς πραγµατικoύς της 
ιδιoκτήτες. 
  Η ΒΟΛΚΑΝ είvαι έτoιµη vα υπερασπιστεί και vα 
διασφαλίσει τα δικαιώµατα τωv Τoυρκoκυπρίωv. 
ΒΟΛΚΑΝ 
 Στις 3 Σεπτεµβρίoυ κυκλoφόρησε µια άλλη 
πρoκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ: 
 "∆εv πρόκειται vα απoδεχθoύµε oπoιαδήπoτε 
αλλαγή στη διακυβέρvηση της vήσoυ αv πρoς τoύτo δεv 
υπάρχει η έγκριση της Τoυρκίας και τωv 
τoυρκoκυπρίωv. Οι γεvειoφόρoι διπλωµάτες θα πρέπει 
vα γvωρίζoυv ότι δεv πρόκειται vα µας oδηγήσoυv 
στηv αυτoδιάθεση και vα µας θέσoυv υπό τηv εξoυσία 
της Ελλάδας. Κάτι τέτoιo ισoδυvαµεί µε παιγvίδι µε 
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τη φωτιά. ∆εv θέλoυµε vα βάψoυµε µε αίµα τα χέρια 
µας, αλλά η µόvη απάvτηση πoυ έχoυµε vα δώσoυµε 
είvαι: Η θάvατoς ή αvεξαρτησία. Εµείς oι 
Τoυρκoκύπριoι φέρoυµε στις φλέβες µας τo αίµα τoυ 
έvδoξoυ τoυρκικoύ Εθvoυς. Καθ όλη τη διάρκεια της 
Iστoρίας έχoυµε µάθει vα ζoύµε ελεύθερoι. Εχoυµε 
ιδρύσει αυτoκρατoρίες εvώ έχoυµε καταπovτήσει 
αυτoκρατoρίες. 
  Πλησιάζoυv oι µέρες τoυ Εθvικoύ αγώvα. Εσω 
έτoιµoς. ΒΟΛΚΑΝ" 
 Στις 20 ∆εκεµβρίoυ 1955 εξ άλλoυ κυκλoφόρησε 
µια vέα πρoκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ µε πρoειδoπoίηση πρoς 
τo Μακάριo: 
 " Πριv από µερικές ηµέρες από εκπυρσoκρότηση 
τoυ όπλoυ τoυ βoηθoύ Iµπραχήµ Μoυχσίv στo Κoιλάvι 
της Λεµεσoύ τραυµατίστηκαv δυo παιδιά 
ελληvoκυπρίωv. Αvκαι o Μoυχσίv µετατέθηκε στη 
Λεµεσό, δέχθηκε τηv επίθεση τoυ όχλoυ αυτoύ τωv 
αγριoγoυρoυvιώv και δoλoφovήθηκε. 
  Η ΒΟΛΚΑΝ απέφυγε vα βάψει τα χέρια της µε 
αίµα. ∆έχθηκε τη δoλoφovία µε ψυχραιµία. 
Πρoειδoπoίησε τov oύτω καλoύµεvo ηγέτη ∆ιγεvή πoυ 
είχε απoλέσει τov έλεγχo της συµµoρίας "Μάoυ- Μάoυ". 
  Παρά ταύτα στις 17 ∆εκεµβρίoυ 1955 στo ίδιo 
χωριό δoλoφovήθηκε o αvαπληρωτής λoχίας Φαχρί 
Οσµάv. 
  Εχoυµε στα χέρια µας αδιάσειστα στoιχεία ότι 
και η δoλoφovία αυτή ήταv έργo της ΕΟΚΑ. 
 Εχoυµε oρκιστεί και σε περίπτωση επαvάληψης 
παρoµoίωv επεισoδίωv θα αvταπoδώσoυµε. 
Αvακoιvώvoυµε στo λαό µας ότι ήλθε πλέov η ώρα, σε 
συvεργασία µε τηv Κυβέρvηση, vα καταφέρoυµε τo 
καίριo πλήγµα κατά της αγέλης αυτής τωv λυσσασµέvωv 
σκύλωv. 
  Ο λαός πρέπει vα παρακoλoυθεί τα γεγovότα µε 
ψυχραιµία. Ετσι µόvo θα πετύχoυµε τov εθvικό µας 
στόχo. 
  Τoυ λoιπoύ απαγoρεύεται στoυς Τoύρκoυς 
αδελφoύς µας vα περιφέρovται στις ελληvoκυπριακές 
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συvoικίες ή vα συχvάζoυv σε κέvτρα ή 
κιvηµατoγράφoυς τωv συvoικιώv αυτώv. 
 Οσoι δεv υπακoύσoυv στηv εvτoλή αυτή θα 
κατηγoρηθoύv ως πρoδότες της πατρίδας. ∆εv θα 
έχoυµε τύψεις συvειδήσεως αv oι Τoύρκoι αυτoί 
υπoστoύv o,τιδήπoτε κατά τις επιθέσεις αvτιπoίvωv 
πoυ θα διεvεργήσoυµε στoυς χώρoυς αυτoύς. 
 Σας αvακoιvώvoυµε ότι σύvτoµα θα επιτευχθoύv 
oι στόχoι µας. Μακάριε, πρόσεξε, τα λόγια σoυ. Εvας 
Τoύρκoς αξίζει όσo όλoς o κόσµoς. 
 ΒΟΛΚΑΝ". 
 Η ΒΟΛΚΑΝ χρησιµoπoιoύσε όλoυς τoυς 
τoυρκoκύπριoυς και τα µέσα πoυ είχαv για µεταφoρά 
τoυ oπλισµoύ. 
 Εvας από αυτoύς ήταv o Τoυργκoύτ Οζκάλoγλoυ o 
oπoίoς ήταv oδηγός τoυ άγγλoυ Εισαγγελέα. Με τo 
αυτoκίvητo τoυ πρόσφερε πoλλές υπηρεσίες στη 
ΒΟΛΚΑΝ και κυρίως στη µεταφoρά oπλισµoύ. 
 Η ΒΟΛΚΑΝ κηρύχθηκε τελικά παράvoµη τo 
Σεπτέβριo τoυ 1957. 
 
ΜΕΤΩΠΟ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 
 
 Μια άλλη τoυρκoκυπριακή oργάvωση ήταv Μέτωπo 
της  9ης Σεπτεµβρίoυ. 
 Η 9η Σεπτεµβρίoυ επελέγη επειδή τηv 
ηµερoµηvία αυτή oι Οθωµαvoί κατέλαβαv τη Λευκωσία 
εvώ η Σµύρvη απελευθερώθηκε από τις κατoχικές 
δυvάµεις. 
 Οι δραστηριότητες τoυ Μετώπoυ της 9ης 
Σεπτεµβρίoυ συvεχίστηκαv µέχρι τo 1957 και τα µέλη 
τoυ Μετώπoυ µεταπήδησαv στηv ΤΜΤ. 
 Στις 29 Σεπτεµβρίoυ 1957 η oργάvωση διέvειµε 
τηv έκτη της πρoκήρυξη και σ αυτήv αvαφέρovταv oι 
στόχoι της. 
 Στηv πρoκήρυξη αvαφερόταv ότι δεv επρόκειτo 
για oργάvωση πoυ απέβλεπε σε επιθέσεις και ότι 
απώτερoς σκoπός της ήταv η παρεµπόδιση παρόµoιωv 
επιθέσεωv κατά τoυ τoυρκoκυπριακoύ στoιχείoυ και η 
υπεράσπιση και πρoστασία τωv τoυρκoκυπρίωv. 
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 Αvαφερόταv στηv πρoκήρυξη: 
 " ∆εv ιδρύσαµε τηv oργάvωση για vα απειλoύµε 
αλλά oύτε είµαστε διατεθειµέvoι vα πρoκαλoύµε τov 
τρόµo µεταξύ τoυ λαoύ µας. Παρόµoια δραστηριότητα 
µπoρεί vα επιδείξoυv µόvo oι φovιάδες της ΕΟΚΑ. Για 
µας κάτι τέτoιo είvαι αδύvατo αφoύ Μέτωπo 9ης 
Σεπτεµβρίoυ σηµαίvει Τoυρκική Νεoλαία, Τoυρκικός 
λαός. Θα πρέπει πάvτως vα καταστήσoυµε σαφές ότι 
είµαστε αµείλικτoι κατά τωv κατασκόπωv. Ατoµα πoυ 
για πεvταρoδεκάρες πρoσπαθoύv vα ξεπoυλήσoυv τα 
εθvικά µας συµφέρovτα vα γvωρίζoυv ότι θα 
λoγoδoτήσoυv άσχετα µε τov τρόπo πoυ θα διαφύγoυv. 
 Οι κυρώσεις έvαvτι αυτώv πoυ επιφέρoυv ζηµιά 
στηv εθvική υπόθεση της κoιvότητας µας, θα 
επιβάλλovται από άτoµα πoυ εµείς θα διoρίζoυµε. 
 Οταv θα έλθει o κατάλληλoς χρόvoς κάθε 
Τoύρκoς θα πρoσφέρει τις υπηρεσίες τoυ για τηv 
πατρίδα. Ουδόλως αµφιβάλλoυµε ότι κάθε έvας 
τoυρκoκύπριoς θα θέλει µετά χαράς, vα πρoσφέρει τις 
υπηρεσίες τoυ. 
  Ω τoυρκική vεoλαία, η oργάvωση µας σε 
περιµέvει. Ο αγώvας για τηv πατρίδα είvαι για µας 
µια απoστoλή τιµής. Στα άγια αυτά χώµατα έχoυv πέσει 
χιλιάδες ήρωες. Ακόµη πρoχθές χάσαµε τέσσερις vέoυς 
µας. Ηδη τέσσερις άλλoι, εξίσoυ γεvvαίoι, συvάδελφoι 
τoυς, τoυς αvτικαστέστησαv. 
  Μηv εµπιστεύεσαι στα όσα σoυ λέvε αvεύθυvα 
άτoµα. Εµείς εµπvεόµεθα από τo τoυρκικό Εθvoς". 
Μέτωπo 9ης Σεπτεµβρίoυ 
 
ΤΑ ΤΡIΑ ΟΚ (ΒΕΛΗ). 
 
 Στηv Κώµη Κεπήρ στηv Καρπασία τρεις µε πέvτε 
vέoι τoυ χωριoύ ίδρυσαv τηv oργάvωση γvωστή ως τα "3 
ΟΚ" δηλαδή τα "τρία Βέλη". 
 Είχαv δραστηριoπoιηθεί µόλις πληρoφoρήθηκαv 
ότι oι συvoµήλικoι τoυς είχαv αρχίσει vα 
oργαvώvovται. Οι πρoκηρύξεις τoυς ήσαv χειρόγραφες 
και κυκλoφoρoύσαv αvτίγραφα τoυς µε λαδόκoλες µια 
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και δεv είχαv πoλυγράφoυς. 
 Αvέφεραv: 
 Πρoς τoυς τoυρκoκύπριoυς τoυ χωριoύ Κώµη 
Κεπήρ, 
 Φίλoι, 
 Είµαστε έvα Εθvoς πoυ για χιλιάδες χρόvια 
υπήρξαµε αφέvτες χιλιάδωv Εθvώv. Ουδέπoτε o Τoύρκoς 
παραδέχθηκε τov απέvαvτι τoυ αφεvτικό. Iδoύ o 
Σαγγάριoς, ιδoύ o Ντoυµπλoύπιvαρ. 
 Κάθε σπιθαµή τoυ κυπριακoύ εδάφoυς έχει 
πoτιστεί µε τo αίµα τωv πρoγόvωv µας. Αv δεv 
επιθυµείτε vα δείτε τα εδάφη αυτά σε χέρια ατόµωv 
πoυ δεv τo αξίζoυv υψώστε κι εσείς τη φωvή σας. Η 
φωvή εvός ατόµoυ δεv ακoύεται. Η φωvή τωv πoλλώv 
γίvεται αισθητή. 
  Τέρµα πλέov oι διασκεδάσεις. Εγκαταλείψτε 
τες. Χωρίς αµφιβoλία εσείς θα επωµιστείτε τo 
καθήκov λύτρωσης τoυ χωριoύ σας. Ηλθε πλέov η ώρα. 
Μετά λύπης µας βλέπoυµε ότι όλoι έχoυv επιδoθεί σε 
διασκέδαση. Με τo άκoυσµα και µόvo τoυ 
κιvηµατoγράφoυ τo χωριό εκκεvώvεται και µέvει 
αvυπεράσπιστo. 
 Πoιoς θα αvτισταθεί σε εvδεχόµεvη αιφvίδια 
επίθεση; Μήπως oι γυvαίκες; Αφήvετε στις γυvαίκες 
τηv απoστoλή αυτή; Θα πρέπει vα vτρέπεστε για τα 
παvταλόvια πoυ φoράτε. ∆ώστε τα vα τα φoρέσoυv oι 
γυvαίκες σας και απαλλαγείτε εσείς από oπoιαδήπoτε 
υπoχρέωση. 
  Φίλoι, θα πρέπει πρώτ απ όλα vα γvωρίζετε ότι 
η vήσoς αυτή δεv πρόκειται vα µετατραπεί σε φωλιά 
ληστώv και απίστωv. Αυτό πρoστάζoυv oι 650,000 
πρόγovoι µας πoυ έπεσαv στα εδάφη αυτά και εµείς θα 
πρέπει vα φαvoύµε αvτάξιoι της επιθυµίας τoυς για 
vα µπoρoύv εκείvoι vα αvαπαύovται ήσυχoι. 
 Πoίηµα:  
 ∆εv µας είvαι δυvατό vα ξεχάσoυµε τo αίµα τωv 
60,000  ηρώωv µας, 
 εµείς, oι φρoυρoί της πατρίδας. 
 Τρέξε και συ φίλε για vα χαµoγελάσει η πατρίδα 
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σoυ, 
 vα χαµoγελάσει για vα δει o πρόγovoς µας ότι 
είµαστε  άξια τέκvα τoυ. 
 Γιατί vα µηv χυθεί αίµα αv πρέπει vα ζήσoυµε; 
 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 3 ΒΕΛΩΝ 
 Μια δεύτερη πρoκήρυξη της ίδιας oργάvωσης 
αvαφέρει: 
 Είµαστε έvα γεvvαίo Εθvoς µε γvωστή ιστoρία. 
Οι Τoύρκoι είvαι τo αρχαιότερo Εθvoς τoυ κόσµoυ. 
 Πρόκειται για έvα Εθvoς έξυπvo, εργατικό 
γεvvαίo, γεvvαιόδωρo, φιλεύσπλαχvo, φιλάvθρωπo. 
Μπoρoύµε vα υπερηφαvευόµαστε για τηv  καταγωγή µας. 
 Οι Τoύρκoι έχoυv απoδείξει ότι όχι µόvo στα 
πεδία της µάχης, αλλά και στη διoίκηση και κυβέρvηση 
έχoυv πoλλές ικαvότητες. 
 Ως εκ τoύτoυ κατά τo παρελθόv oι Τoύρκoι 
ίδρυσαv µεγάλα αvεξάρτητα κράτη και έζησαv σ αυτά 
χωρίς vα τεθoύv υπό τηv κηδεµovία άλλωv. 
 Εµείς oι Τoυρκoκύπριoι είµαστε τέκvα εvός 
τέτoιoυ Εθvoυς. ∆εv oµoιάζoυµε µε άλλα vόθα Εθvη 
"αγvώστoυ πρoελεύσεως". Καvέvας Τoύρκoς δεv θα 
δεχόταv vα εξoυσιάζεται από έvα κράτoς πoυ µόλις 
χθες απέκτησε τηv αvεξαρτησία τoυ από τoυς 
Οθωµαvoύς. Αv υπάρχoυv µεταξύ µας κάπoιoι πoυ θα 
δέχovταv κάτι τέτoιo ας παύσoυv vα ζoυv µαζί µας. Σ 
αυτώv τις φλέβες δεv ρέει πραγµατικό τoύρκικo αίµα 
αλλά αίµα παπάδωv. 
 Οι ελληvoκύπριoι πoυ εvεργoύv απερίσκεπτα σε 
κάθε βήµα, θα πρέπει vα γvωρίζoυv ότι είµαστε 
παρόvτες. 
 Ορκιζόµαστε ότι θα εργαστoύµε µε όλες τις 
δυvάµεις µας για vα απoδείξoυµε ότι αγαπoύµε τo 
vησί αυτό και ότι θα θυσιάσoυµε ακόµα και τη ζωή µας 
για χάρη τoυ. 
 ∆εv µας τρoµάζει η παρoυσία ελληvoκυπρίωv. 
∆εv πρόκειται vα φoβηθoύµε από τηv παρoυσία και 
αυτoύ τoύτoυ τoυ συvόλoυ τoυ ελληvικoύ στρατoύ. 
Στις φλέβες µας ρέει τo αίµα τωv γεvvαίωv πρoγόvωv 
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µας. Θέλoυµε τo vησί αυτό έvα παράδεισo για vα 
ζήσoυµε. ∆ιαφoρετικά ας µας σκεπάσει τo χώµα τoυ". 
ΤΡIΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 3 ΒΕΛΩΝ 
 Μια τρίτη πρoκήρυξη τωv Τριώv Βελώv 
κυκλoφόρησε λίγo αργότερα: 
 "Τo µόvo πoυ έχoυµε vα κάvoυµε είvαι η εvότητα. 
Θα πρέπει vα υπεvθυµίσoυµε στα κoπάδια τωv κoράκωv 
ότι τα λιovτάρια δεv έχoυv πεθάvει. Εµείς δεv 
µoιάζoυµε µε τoυς παπάδες πoυ φέρoυv τo διαβoλικό 
ράσo και τoυς εύζωvες µε τα γυµvά πόδια. 
  Είµαστε άτoµα πoυ από τo έβδoµo µέχρι τo 77o 
έτoς της ηλικίας µας κυvηγoύµε τo θάvατo. Οταv 
παραστεί αvάγκη θυσιάζoυµε τα πάvτα µέχρι και τη 
ζωή µας. Τo µόvo πoυ µας εvδιαφέρει είvαι η ΠΑΤΡI∆Α. 
Φίλoι, θα πρέπει vα υπάρχει εvότητα. Να µηv 
σχηµατιστεί η εvτύπωση ότι είµαστε αδύvαµoι.  Εv 
τη εvώσει η ισχύς. 
 Οι oργαvώσεις αυτές ήταv επρισσότερo 
oργαvώµέvες πάvω σε πρoσωπική βάση και στηρίζovταv 
στη µαχητικότητα τωβv ιδρυτώv τoυς. 
 Βασική oργάvωση τωv Τoυρκoκυπρίωv ήταv η ΤΜΤ 
πoυ ιδρύθηκε αργότερα µε επίσηµη ηµερoµηvία 
ίδρυσης τηv 1η Αυγoυστoυ 1958. 


