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περί πνευµατικών δικαιωµάτων σε τµήµατα αυτής της σελίδας, ισχύει ότι αναγράφεται στα πνευµατικά δικαιώµατα και νόµοι προστασίας που ισχύουν εντός της Τουρκικής
∆ηµοκρατίας, Ε.Ε. καθώς και αλλού. Τµήµα του φωτογραφικού υλικού ενδέχεται να ανήκει σε τρίτη (original) πηγή η οποία αναφέρεται σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. 
Eνδεχόµενη χρήση απο άλλες πηγές αναγράφεται. - Πνευµατικά δικαιώµατα - Her hakkı saklıdır. (kopyası yasaktır sayfasına buraya tıklayın / kanu 3257/1986) 

®© 1974 :
Milliyet Doğan Yayın Grub, Havadis Yayın grubu, Reuters Ajans –Uluslararası ajans ve güncel 
haber serviisi – Kessington 5 Cad, Londra İngiltere
TA NEA günlük Gazetesi – Atina Yunanistan
TO BHMA günlük Gazetesi – Atina Yunanistan
T.S.K. Tarih Arşivleri – TSK.mil.tr Ankara Türkiye (2003’e kadar açıklama statüsüi onaylandı)
CORRİERE DE LA SERA Günlük Gazetesi, Roma İtalya
NEWSWEEK (Amerika’nın Günlük dergisi ve AYLLIK haber gazetesi)
Phileleftheros Yayın Gazetesi, Lefkoşa , Kıbrıs

σηµείωση___

H διαδικτυακή έκδοση ισχύει για την περίοδο αναδροµής Αυγούστου * 15, 16, και 17 Αυγούστου 1974 καθώς
και για ηµεροµηνίες πριν από την έναρξη της εαρινής 2ης επίθεσης του Τουρκικού Στρατού εις βάρος της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 14 Αυγούστου του 1974 εώς και τις 16 Αυγούστου 1974 οπότε άρχισε και η
εκεχειρία –που ισχύει εώς και σήµερα.

σηµείωση___

Το τµήµα αρχείου της ιστοσελίδας gmt Οµογένεια
Τουρκία επιτρέπει ελεύθερη αναµετάδοση και
προώθηση του παρόντος υλικού εφόσον τονίζονται οι
πηγές καθώς και οι αναλύσεις που προκύπτουν µε
βάση τα ιστορικά γεγονότας για σκοπούς
παρατήρησης και µόνο.
Gmt Οµογένεια Τουρκία © 2002 - 2012

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΗ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΚΑΤΑ ΤΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΤΙΛΑΣ 2 (14/16 – 8  - 1974)
-
1η
Προέλαση προς την περιοχή της Αµµοχώστου, της Μόρφου και µάχες στο αεροδρόµιο της

Λευκωσίας µε παράλληλη κατάληψη πολλών ε/κυπιρκαών χωριών από πλευράς Τουρκικών

δυνάµεων

-
2η
Κατάληψη της περιοχής Αµµοχώστου καθώς και του µεγαλύτερου τµήµατος της επαρχίας

Λευκωσίας

-
3η
Εκεχειρίας άρχη µεταξύ των Εγγητριών δυνάµεων

Αποχαρακτηρισµένα αρχεία απο τις πηγές τουΤουρκικού Στρατού -1993, BBC 1991 και την

Εθνοφρουρά της Κύπρου -1978

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ MARAMARAŞŞ



14 Αυγούστου 1974
Ξεκινά η δεύτερη επίθεση του Τουρκικού Στρατού χωρίς προειδοποίηση µετά από το ναυάγιο των
Συνοµιλιών της Γενεύης σχετικά µε το µέλλον της Κύπρου. Η επίθεση εκδηλώθηκε σε τρία µέτωπα: 
προς την Μόρφου, την Αµµόχωστο και την κοιλάδα της Μεσαορίας. Μέσα σε είκοσι ώρες η περιοχή
ελέχγχου του Στρατού πολλαπλασιάστηκε κατά πολύ µε αποτέλεσµα η γραµµή αντιπαράθεσης να
µείνει ως έχει µέχρι σήµερα. Η Αµµόχωστος αν και δεν ήταν αρχικός στόχος του Στρατού, άδειασε
µετά από παραλλείψεις της Εθ. Φρουράς και την βίασύνη των κατοίκων της. Σήµερα η περίκλειστη
πόλη των Βαρωσίων αποτελεί ζωντανό δείγµα της βιαιότητας του πολέµου.

















15 Αυγούστου 1974
Η κατάληψη της Αµµοχώστου και της Μόρφου από τον Τουρκικό Στρατό








