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27Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η Κύπρος μετά από πολλούς κατακτητές, απέκτησε την ανεξαρτησία της
το 1960. Μετά το πραξικόπημα κατά του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, οι
Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί το 1974 και κατέλαβαν ένα μεγάλο τμήμα
του, το οποίο παραμένει στην κατοχή τους μέχρι και σήμερα.
Οι αγώνες των Κυπρίων για την ελευθερία τους
Ο πόθος των Κυπρίων για την ένωση τους
με την Ελλάδα
 Ο αγώνας των Ελληνοκυπρίων για ένωση με
την Ελλάδα ξεκινά από την εποχή της
Επανάστασης
 Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου
Κύπριοι και Έλληνες ζητούσαν επιτακτικά την
ένωση με συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες.
 Ξεκίνησαν ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα
κατά των Βρετανών.
 Το δημοψήφισμα του 1950 (το 95,7% υπέρ
της ένωσης με την Ελλάδα)

Η δράση της Ε.Ο.Κ.Α.


Το 1955 ανέλαβε στρατιωτική και πολιτική
δράση η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών με συναίνεση του Μακαρίου.

 Αρχηγός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)
 Πολλοί Κύπριοι αγωνιστές απαγχονίστηκαν
από τους Βρετανούς (εννέα άτομα ηλικίας από
19-24, όπως ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης) ή
εξοντώθηκαν (Γρηγόρης Αυξεντίου).
 Η δράση της Ε.Ο.Κ.Α.
ανεξαρτησία της Κύπρου.

συνέβαλε

στην

Η δημιουργία του ψευδοκράτους
 Οι Τούρκοι κατέλαβαν το 37% της Κύπρου
και
σχημάτισαν
το
τουρκοκυπριακό
ψευδοκράτος.
 Οι Ελληνοκύπριοι εκδιώχθηκαν από τα
πατρογονικά εδάφη και κατέφυγαν στο
νότιο μέρος.
 Οι Τούρκοι εποίκησαν το Βόρειο μέρος της
Κύπρου προκαλώντας αλλοίωση του
πληθυσμού.
 Την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος εντάχθηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κατακτητές της Κύπρου
 Το 1571 η Κύπρος κυριεύθηκε από τους
Τούρκους.
 Το 1878 η Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο
στους Βρετανούς που την έκαναν αποικία
τους.
 Η δράση της Ε.Ο.Κ.Α. ανάγκασε τους
Βρετανούς να αποδεχθούν την ανεξαρτησία
της Κύπρου. (1960 – Συμφωνία της Ζυρίχης
και του Λονδίνου).
 Πρώτος
Πρόεδρος
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας εκλέχθηκε ο αρχιεπίσκοπος
Μακάριος.

Οι σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους
 Παρόλο που γενικά οι σχέσεις τους ήταν
καλές, οι Τουρκοκύπριοι, με την παρακίνηση
των Βρετανών που ήταν αντίθετοι με την
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ζητούσαν
όλο και περισσότερα προνόμια.
 Στο νησί εγκαταστάθηκαν δυνάμεις του
Ο.Η.Ε.
 Το 1967 ανακλήθηκε η ελληνική μεραρχία
με εντολή της δικτατορίας των Αθηνών.
 Το 1974 η ελληνική χούντα ανέτρεψε με
πραξικόπημα τον Μακάριο.
 Τα τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στην
Κύπρο και κατέλαβαν το βόρειο τμήμα
(σχέδιο Αττίλας)

