
 

 

 

Μέρα καταδίκης του ψευδοκράτους 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 15 Ιουλίου 1974 η χούντα των Αθηνών οργάνωσε 

πραξικόπημα εναντίον της Κυπριακή Δημοκρατίας με σκοπό να σκοτώσει τον πρόεδρο, 

τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λόγω αυτού του γεγονότος, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία 

που ζητούσε για χρόνια. Εισέβαλε στην Κύπρο με το πρόσχημα ότι θα αποκαθιστούσε 

τη συνταγματική τάξη και θα προστάτευε τους Τουρκοκυπρίους. Οι Τούρκοι έκαναν 

εισβολή στην Κύπρο με τανκς, αεροπλάνα και χιλιάδες στρατό και κατάφεραν να 

σκλαβώσουν ένα μεγάλο κομμάτι της πατρίδας μας. Οι λέξεις πρόσφυγες, 

αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι μπήκαν στο λεξιλόγιό μας. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν μετάφεραν χιλιάδες εποίκους από την Τουρκία στην 

Κύπρο για να αλλάξουν το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού. Στις 15 Νοεμβρίου 

1983, οι Τούρκοι ανακήρυξαν το κατεχόμενο κομμάτι της πατρίδας μας, δικό τους 

κράτος. Το κράτος αυτό το ονόμασαν «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Το 

παράνομο αυτό κράτος δεν το αναγνώρισε καμία άλλη χώρα εκτός από την Τουρκία. 

Όλα τα ξένα κράτη και τα Ηνωμένα Έθνη το θεωρούν παράνομο και ψεύτικο. Όμως, η 

Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για την αναγνώριση του ψευδοκράτους και κάποιες 

χώρες διατηρούν οικονομικές σχέσεις μ΄ αυτό.  

Εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, καταδικάζουμε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και 

ζητούμε: 

 Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί μας. 

 Να φύγουν οι Τούρκοι έποικοι από τη γη μας. 

 Να γυρίσουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. 

 Να εξακριβωθεί η τύχη όλων των αγνοουμένων. 

 Να επανενωθεί το νησί μας. 

 Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι να ζήσουμε 

μαζί ειρηνικά σε ένα ενιαίο, ενωμένο και ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. 

Κάθε χρόνο, στις 15 Νοεμβρίου κάνουμε πορείες και διαμαρτυρίες εναντίον της 

ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Φωνάζουμε και λέμε σε όλο τον κόσμο ότι τα 

κατεχόμενα είναι κομμάτι της Κύπρου και ότι δε χαρίζουμε σπιθαμή από τη γη μας σε 

κανέναν. Και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει κάποτε η ευλογημένη μέρα της λευτεριάς. 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



Εργασίες:  

Α) Αντιγράφω στο τετράδιό μου και συμπληρώνω. 

Το προδοτικό πραξικόπημα έγινε στις ……………..    ………………… το ………………. 

Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο έγινε στις ………  ……………… το ……………… 

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους έγινε στις …………..    ……………… το ………………. 

Από την εισβολή χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου έγιναν …………………………….. 

Οι Τούρκοι που ήρθαν στην κατεχόμενη Κύπρο από την Τουρκία λέγονται …………… 

 

Β) Απαντώ τις ερωτήσεις στο τετράδιό μου. 

1. Πότε ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος και με ποια ονομασία; 

2. Τι κάνουμε για να διαμαρτυρηθούμε για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους; 

 

Γ) Σχηματίζω την οικογένεια της λέξης ανακηρύσσω στο τετράδιό μου.  

 

Δ) Βρίσκω με τη βοήθεια λεξικού τη σημασία των μαυρισμένων λέξεων του 

κειμένου και τις γράφω στο τετράδιό μου. 

 

Ε) Γράφω συνθήματα που θα ήθελα να φωνάξω στη δυσάρεστη αυτή επέτειο 

της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.  

 

 

 


