Παφλοσ Κώτςησ
Δάςκαλοσ

Θ ΚΤΠΡΟ
ΚΑΣΑΚΣΘΜΕΝΘ
 Η Κφπροσ ζχει γνωρίςει πολλοφσ
κατακτθτζσ.
 1571: Κυριεφεται από τουσ Οκωμανοφσ.
 1878: Παραχωρείται από τουσ Οκωμανοφσ
ςτουσ Βρετανοφσ, οι οποίοι τθ διοικοφν ωσ
αποικία.
 Οι Ελλθνοκφπριοι δε ςταματοφν να
αγωνίηονται για τθν ελευκερία και τθν
ζνωςθ του νθςιοφ με τθν Ελλάδα.

Θ ΔΙΧΟΣΟΜΘΘ
ΣΘ ΚΤΠΡΟΤ
 Οι Σοφρκοι καταλαμβάνουν το 37%
του νηςιοφ.
 Εκδιώκουν τουσ Ελληνοκφπριουσ, οι
οποίοι καταφεφγουν ςτο ελεφκερο τμιμα.
 Μεταφζρουν εποίκουσ από τθν Τουρκία
για μόνιμθ εγκατάςταςθ, αλλοιϊνοντασ
ζτςι τθ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ.
 Στο κατεχόμενο τμιμα δθμιουργοφν ζνα
τουρκοκυπριακό ψευδοκράτοσ, το οποίο
δεν αναγνωρίηεται από τθ διεκνι
Κοινότθτα.
2004: Θ Κφπροσ εντάςςεται ςτην Ευρωπαϊκή
Ζνωςη. Η κατοχι μεγάλου μζρουσ του νθςιοφ
από τουσ Τοφρκουσ παραμζνει.

ΜΕΑ 20ου ΑΙΩΝΑ
ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕ
 Μετά τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο οι Κφπριοι αρχίηουν να ηθτοφν
επιτακτικά τθν ζνωςθ με τθν Ελλάδα.
 Οργανϊνουν διαμαρτυρίεσ και ςυλλαλθτιρια.
 Προςφεφγουν ςτον Οργανιςμό Ηνωμζνων Εκνϊν (Ο.Η.Ε)
 Θγζτησ του αγώνα, ο αρχιεπίςκοποσ του νηςιοφ Μακάριοσ.
 Ξεκινά ζνοπλοσ απελευκερωτικόσ αγϊνασ.
 1955: Αναλαμβάνει ςτρατιωτικι και πολιτικι δράςθ η Εθνική
Οργάνωςη Κφπριων Αγωνιςτών (Ε.Ο.Κ.Α.).
 Αρχθγόσ (και με τη ςτήριξη του Μακάριου), ο απόςτρατοσ
αξιωματικόσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ, Γεώργιοσ Γρίβασ (Διγενήσ).
 Οι Τοφρκοι αντιδροφν με λεθλαςίεσ και καταςτροφζσ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ (Σεπτεμβριανά).

1974
Θ ΣΟΤΡΚΙΚΘ ΕΙΒΟΛΘ
 1967: Ανακαλείται από τθν Κφπρο με εντολι τθσ δικτατορίασ
των Ακθνϊν θ ελλθνικι μεραρχία που είχε ςταλεί.
 Οι ςχζςεισ του Μακάριου με τουσ δικτάτορεσ επιδεινϊνονται.
 1974: Η ελλθνικι χοφντα ανατρζπει με πραξικόπθμα τον
Μακάριο.
 Σουρκικά ςτρατεφματα ειςβάλλουν ςτο νηςί και
καταλαμβάνουν το βόρειο μζροσ (σχέδιο «Αττίλας»).
 Η Εκνικι Φρουρά τθσ Κφπρου αντιςτζκεται.
 Δίνονται ςκλθρζσ μάχεσ, με πολλοφσ νεκροφσ, τραυματίεσ
και αγνοοφμενουσ.

1960
Θ ΚΤΠΡΟ
ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟ ΚΡΑΣΟ
 Η δράςθ τθσ Ε.Ο.Κ.Α. και θ γενικευμζνθ
ταραχι αναγκάηουν τουσ Βρετανοφσ να
αποδεχτοφν τθν ανεξαρτθςία τθσ Κφπρου.
 Δθμιουργοφν δφο ςτρατιωτικζσ βάςεισ ςτο
νθςί.
 Θ Κφπροσ κηρφςςεται ανεξάρτητη με τισ
ςυμφωνίεσ τησ Ηυρίχησ και του Λονδίνου.
 Η Ελλάδα και θ Τουρκία ζχουν δικαίωμα να
διατθροφν εκεί μικρζσ μονάδεσ ςτρατοφ.
 Πρώτοσ Πρόεδροσ τησ Κυπριακήσ
Δημοκρατίασ εκλζγεται ο αρχιεπίςκοποσ
Μακάριοσ.

ΤΓΚΡΟΤΕΙ ΜΕ ΣΟΤ
ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΙΟΤ
 Τα προβλιματα ςυνεχίηονται ςτο νθςί.
 1963: Οι Τουρκοκφπριοι, αν και μειοψθφία,
ηθτοφν όλο και μεγαλφτερα προνόμια.
 1963: ξεςποφν ταραχζσ ανάμεςα ςτισ δφο
κοινότθτεσ.
 Καλοφνται ςτρατιϊτεσ του Ο.Η.Ε., οι οποίοι
παραμζνουν από τότε ςτο νθςί.
 Δεν καταφζρνουν να βάλουν τζλοσ ςτισ
ςυγκροφςεισ.

