
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974 

Ξημερώματα Σαββάτου, 20 Ιουλίου 
1974. Σειρήνες, βόμβες, πυροβολισμοί, 
ακούστηκαν στην πόλη μας. Μεμιάς γέμισε ο 
ουρανός μας μαύρα σιδερένια πουλιά και 
αλεξιπτωτιστές. Γέμισε η θάλασσα μας με 
πολεμικά καράβια. Γέμισε ο τόπος μας με 
φωτιές και καπνούς.  

Όλα τα σπίτια κουνιόνταν σαν να ήθελαν 
να πέσουν κάτω. Τα τζάμια σπάζανε και πέφτανε κάτω κομματάκια σαν μικρούτσικες 
χάντρες. Όλος ο κόσμος έβγαινε έξω από τα σπίτια του τρομαγμένος και τα μικρά παιδιά 
που δεν ήξεραν τι είχε συμβεί, ακούοντας τις βόμβες, τους πυροβολισμούς και τα 
αεροπλάνα να τριγυρίζουν από πάνω τους έκλαιγαν και μαζεύονταν γύρω από τη μητέρα 
τους. 

Η Τουρκία έκανε εισβολή στην Κύπρο. Χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες με πολλά τανκς, 
όπλα και κανόνια μπήκαν στο όμορφο νησί μας. Έτσι ξεκίνησε η τούρκικη εισβολή. Οι 
Τούρκοι ήρθαν να πάρουν  την Κύπρο μας.  

Όλοι οι άντρες της Κύπρου ντύθηκαν στρατιώτες και πήγαν να πολεμήσουν. Οι 
Τούρκοι ήταν πολλοί και οι Κύπριοι λίγοι. Ο Αττίλας, όπως ονόμασαν οι Τούρκοι την 
εισβολή τους, σκόρπισε παντού τον θάνατο και την καταστροφή. Οι βάρβαροι εισβολείς 
άρπαξαν με τη βία τη μισή μας σχεδόν πατρίδα. Από τότε η μισή μας Κύπρος είναι 
σκλαβωμένη στους Τούρκους.  

Διακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και 
έγιναν πρόσφυγες. Στην αρχή έμεναν σε αντίσκηνα ή κάτω από τα δέντρα χωρίς 
ηλεκτρισμό, χωρίς νερό, χωρίς κρεβάτια, χωρίς τίποτα. Μετά τους έδωσαν σπίτια στους 
συνοικισμούς. Ήταν και εκείνοι που δεν ήθελαν να αφήσουν τους Τούρκους να μπουν στα 
σπίτια τους. Έμειναν εκεί, εγκλωβισμένοι, να προσέχουν τις περιουσίες τους. 

Κάθε μέρα παρακαλούμε τον Θεό να ξαναφέρει την ειρήνη και τη χαρά στο όμορφο 
νησί μας και να μπορέσουμε να πάμε πίσω στα σκλαβωμένα μέρη μας. 

 

Συμπληρώνω με τις κατάλληλες λέξεις από το κείμενο: 

Η τουρκική εισβολή έγινε στις …………………………………………………………………………… 

Οι Τούρκοι ήρθαν με ………………………………………………… και …………………………………………….. 



Η μισή μας Κύπρος σήμερα είναι ………………………………………………………………… 

Οι Τούρκοι ονόμασαν την εισβολή τους ……………………………………………………… 

Οι ……………………………………………… έχασαν τα σπίτια τους και έμεναν σε ……………………………… και 
κάτω από τα ……………………………………… 

Οι …………………………………………………………..προτίμησαν να μείνουν στα σπίτια τους.  

 

2. Φτιάχνω οικογένειες λέξεων:  

 

 

 

 

 

 

3. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις… Γράφω λίγα λόγια για το πώς νιώθουν και τι να 
σκέφτονται αυτά τα δύο παιδιά. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………. 

 

4. Τι προβλήματα αντιμετώπισαν τα παιδιά από την τουρκική εισβολή; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

εισβάλλω σκλαβώνω πρόσφυγας 


