
 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ 
(περιλαμβάνει και σπάνιο υλικό από Τουρκικές 
πηγές) 

 
 

Ο ήρωας Καταδρομέας Γ. Μπικάκης, σε 
φωτογραφία από άσκηση της Μονάδας του προ της 

Εισβολής. Πολέμησε στην Κύπρο, 
υπερασπιζόμενος την Λευκωσία, και οχυρωμένος 

σε κάτι χαλάσματα μπροστά στην Σχολή Γρηγορίου, 
ΜΟΝΟΣ, κατέστρεψε με το μπαζούκα του, ...ΕΞΗ 

Τουρκικά άρματα Μ-48!  
Προτάθηκε γιά Αριστείο Ανδρείας - το οποίο ...δεν 

έλαβε ποτέ του από τους "άκαπνους" των 
Επιτελείων και δυστυχώς μετά από μερικά χρόνια 

σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα! 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SqUy_DBPFFI/AAAAAAAAA3E/ypQyfWRwu7U/s1600-h/MPIKAKIS.jpg


 

 
Τούρκοι στρατιώτες μπροστά σε θάλαμο οπλιτών 

σε καταληφθέν Στρατόπεδο της Ε.Φ. 
 

 
Ο χάρτης που εμφανίζει την διάταξη των 

στρατιωτικών μονάδων εκατέρωθεν, κατά τις 
πρώτες μέρες της εισβολής. 
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Τούρκοι πεζικάριοι (με τα βρεττανικά κράνη) και 
καταδρομείς ή πεζοναύτες (με τα αμερικάνικα 

κράνη) συναντώνται στην διάβαση της Αγύρτας, 
ενώνοντας το προγεφώρωμα με τον 

Τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας 
 

 
Ο Στρατηγός Μπεντρεντίν Ντεμιρέλ Δκτής της 39ης 

Μεραρχίας, με την βοήθεια των αρμάτων του 
οποίου επιτεύχθη τελικά ο αντικειμενικός σκοπός 

της απόβασης στο Πεντεμίλι (ένωση του 
προγεφυρώματος με την διάβαση της Αγύρτας και 

τον Τ/Κ θύλακα Λευκωσίας) 
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Η φωτογραφία του Νίκου Σαμψών με τον μπερέ της 

ΕΟΚΑ. Αυτήν την φωτογραφία είχαν οι Τούρκοι 
στην επικήρυξή του όπου τον κατηγορούσαν γιά 

"γενοκτονία" εναντίον των Τουρκοκυπρίων. 
 

 
Η "κλασσική" πλέον φωτογραφία της Τουρκικής 

απόβασης στο Πεντεμίλι. Αποβατικό LCT μεταφέρει 
κατά την διάρκεια της εκεχειρίας 6 φορτηγά γεμάτα 

στρατιώτες. 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC99_QmFIDI/AAAAAAAABP0/7y-CWAnpMOQ/s1600/KibrisTarihi.htm_txt_nikos.gif
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Τούρκος στρατιώτης σε βενζινάδικο, γεμίζει βενζίνη 

το τζιπ του απο την αντλία χρησιμοποιώντας την 
μανιβέλα της. 

 

 
Τούρκοι πολυβολητές (χειριστής-γεμιστής-

τροφοδότης) στο όρυγμά τους, σε θέση μάχης 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC74UhzV_zI/AAAAAAAABMk/VPT1dhmNmsI/s1600/%CE%B11.jpg
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Η πεδιάδα της Λευκωσίας όπως φαίνεται από τον 

Πενταδάκτυλο. 
Στους πρόποδές του, το Τ/Κ χωριό Αγύρτα και στο 

βάθος ο κατασκευασθείς αεροδιάδρομος 
 
 

 
Τούρκοι στρατιώτες αποβιβάζονται ανενόχλητοι 

στην Κύπρο κατά την διάρκεια της ανακωχής, μιάς 
ανακωχής που δεν τήρησαν αλλά εκμεταλλεύτηκαν 

στο έπακρο!  
Η φωτογραφία είναι από το εσωτερικό Τουρκικού 

αποβατικού. 
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Τουρκικό πυροβολικό των 105mm σε βολή 

 

 
Βολή πυροβόλου Μ1944 των 100mm της Εθνικής 

Φρουράς 
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Τουρκοκύπριοι έχουν μαζευτεί στο χωριό τους να 

υποδεχθούν σαν ελευθερωτές τους άντρες του 
ΑΤΤΙΛΑ 

 

 
Χάρτης με τις κινήσεις της ΕΦ και της ΕΛΔΥΚ την 

20/7/74 
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Ε/Κ άρμα Τ-34/85 της 23 ΕΜΑ κατεστραμένο από 

αντιαρματική βολή στην Κερύνεια 
 

 
Οι Τούρκοι με την έναρξη της εισβολής έφτιαξαν μιά 
τεράστια Τουρκική σημαία πάνω στο Μπουφαβέντο 

 
Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι, με μοναδική ενδυμασία 

το εσώρουχό τους σε φυλακή της Τουρκίας 
(πιθανότατα στην Αττάλεια). 
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Τούρκος αλεξιπτωτιστής πριν επιβιβαστεί στο 

μεταγωγικό που θα τον μεταφέρει στην Κύπρο, σε 
αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο 

αςεροπλάνο του 

 
Το αιχμαλωτισθέν υπό της ΕΦ, Τουρκικό άρμα Μ47 

ενώ μεταφέρεται γιά επισκευή της υδραυλικής 
περιστροφής του που δεν λειτουργούσε από το 
κλιμάκιο Τεχνικών της 23 ΕΜΑ. Αυτό το άρμα 
άφησε ιστορία διότι εισχωρόντας σε Τουρκικό 

σχηματισμό Τουρκικής Επιλαρχίας (μείον Ίλης), όχι 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC9-eysbCkI/AAAAAAAABQU/di_4XDDPTaU/s1600/thknnkampi1974c47dakotast5.gif
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μόνο κατέστρεψε πολλά άρματα του εχθρού αλλά 
και επιδέξια διέσπασε τον κλοιό και απεσύρθη σε 

ασφαλή τοποθεσία. 
 

 
Ο Αντώνης Δούλας (αριστερά) με συμπολεμιστή 

του σε αναμνηστική φωτογραφία πάνω σε 
"καναδέζα" στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ προ της 

Εισβολής. 
Ο Α.Δούλας διετέλεσε γιά πολλά χρόνια Πρόεδρος 

των Βετεράνων ΕΛΔΥΚ 1974 
 

 
Τουρκοκύπριοι μαχητές της ΤΜΤ υπό την 
καθοδήγηση Τούρκων Αξιωματικών και 

Υπαξιωματικών έχουν πιάσει θέσεις μάχης στον Τ/Κ 
θύλακα Λευκωσίας. 
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Τούρκοι καταλαμβάνουν Ε/Κ χωριό. Πλάι στα 

άρματα Μ47 των Τούρκων προωθείται πεζικό πάνω 
σε τζιπ και φορτηγά. 

 

 
Ο Πλωτάρχης Β.Γαβριήλ Κυβερνήτης του Υ/Β 

ΓΛΑΥΚΟΣ που κατευθύνθηκε κατά της Αποβατικής 
Δύναμης και με διαταγή του προδοτικού Επιτελείου 

των Αθηνών διετάχθη να επιστρέψει και να 
περιπολεί στην περιοχή της Ρόδου. Απεβίωσε 

πρόσφατα. 
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Το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ (S-110) που είχε την 

δυνατότητα να καταβυθίσει 5-6 πλοία των Τούρκων 
(αν υποθέσουμε 50% μόνο ευστοχία) και να 

παραμείνει "αόρατο" από τα σόναρς των Τούρκικων 
Αντιτορπιλλικών λόγω της ταχύτητάς του. 

 

 
Το Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ (S-111) με κυβερνήτη τον 

Πλωτάρχη Ι.Παναγιωτόπουλο, έπλεε με το Υ/Β 
ΓΛΑΥΚΟΣ (S-110) κατά του Τουρκικού Αποβατικού 

στόλου και διετάχθη να κάνει στροφή και να 
περιπολεί στην περιοχή της Ρόδου. Ήταν επίσης 

νεότευκτο με τις ίδιες επιχειρησιακές δυνατότητες με 
το ΓΛΑΥΚΟΣ, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιηθηκε 

στις επιχειρήσεις. 
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Αερομεταφορά τζιπ Μ38 από Τουρκικό ελικόπτερο 
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Οι Τούρκοι αποβιβάζονται στην ακτή του Πέντεμίλι 
 

 
Ο ηρωικός Ανχης (ΠΖ) Παύλος Κουρούπης - Δκτής 
του 251 ΤΠ που κράτησε με ισχνές δυνάμεις τους 

Τούρκους καθηλωμένους στον χώρο απόβασης γιά 
σχεδόν 2 μέρες 

 

 
Ο Ταξίαρχος Σουλειμάν Τουντσέρ, Δκτής των 

Τουρκικών Αμφίβιων δυνάμεων που 
αποβιβάστηκαν στην ακτή Πεντεμίλι το πρωινό της 

20/7/74 
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Οι Τούρκοι αποβιβάζονται στο Πέντεμίλι, ενώ ο 
Πενταδακτυλος και οι εκεί μονάδες Πυροβολικού 

της ΕΦ δέχονται βολές από τα Τουρκικά 
Αντιτορπιλλικά συνοδείας. 

 
Ο Στρατηγός Νουρεντίν Ερσίν, Σωματάρχης και 
Υπεύθυνος της εκτέλεσης της απόβασης στην 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDWMG-Dg6OI/AAAAAAAABU8/Fc25nMtfVDY/s1600/pentemili.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDWMSQM9BcI/AAAAAAAABVM/ob73SAdbQso/s1600/stratigos-nourentin-ersin.jpg


Κύπρο. Ο Στρατηγός Ντεμιρέλ στα 
απομνημονεύματά του, τον παρουσιάζει σαν ένα 

φοβισμένο ανθρωπάκι, που στο κατάλυμμα του είχε 
ξηλώσει τα διακριτικά του βαθμού του φοβούμενος 

μην πιαστεί αιχμάλωτος σε μιά ενδεχόμενη 
Ελληνική επίθεση. 

 

 
Φωτογραφία από το εσωτερικό Τουρκικού 

αποβατικού που κατευθύνεται στο Πεντεμίλι 
 

 
Τούρκοι στρατιώτες αναπτύσσονται απέναντι από 
τις Ελληνικές και Ελληνοκυπριακές δυνάμεις που 
υπερασπίζονται τα Βορ.Προάστεια της Λευκωσίας 

 

Ε/Κ Τορπιλάκατοι - η 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC9-XEi2tuI/AAAAAAAABQM/F3rR5Q0I4PM/s1600/llkht.jpg
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φωτογραφία εμφανίζεται στοι διαδίκτυο ως η 
μοναδική υπάρχουσα που εμφανίζει τις δύο 

Τορπιλακάτους (του Τσομάκη και του Βερύκιου) την 
στιγμή που εφορμούν κατά του αποβατικού στόλου, 

με τα τραγικά γιά αυτές αποτελέσματα. Όμως η 
ύπαρξη τρίτης τορπιλακάτου (από όπου πάθηκε η 
φωτογραφία) δεν συνηγορεί σε αυτή την εκδοχή. 

 
 

Πρόχειρο οδόφραγμα 
επί της οδού, δεν προβληματίζει ιδιαίτερα το 

πλήρωμα και τους επιβαίνοντες του Τουρκικού 
Τεθωρακισμένου Οχήματος. 

 

Άνδρες της 
ΤΟΥΡΔΥΚ στον Πενταδάκτυλο, προ της Εισβολής 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC9-H6qF82I/AAAAAAAABP8/EB18pyzOikQ/s1600/kibristatankpn8.jpg
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Τούρκοι αλεξιπτωτιστές 
έτοιμοι να μεταφερθούν στην Κύπρο με C-47 

Dakota 
 

Ελληνοκύπριοι με 
την Ελληνική σημαία στα χέρια σε ένα οδόφραγμα 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDWLfs1bweI/AAAAAAAABUM/BJBriF8uolc/s1600/alexiptotistes.jpg
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Οδόφραγμα επί της 
"πράσινης γραμμής" στην Λευκωσία. 

 

Τα Τουρκοκυπριακά 
χωριά ιδιαίτερα του θύλακα Λευκωσίας, 
προστατεύονταν από καμουφλαρισμένα 

πολυβολεία που δυστυχώς είχαν κατασκευαστεί με 
...Ελληνοκυπριακό σκυρόδεμα! Ο πλήρης λήθαργος 

της Ε/Κ πλευράς σε όλο του το μεγαλείο. 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDMsIeIdwkI/AAAAAAAABRk/2gXrz6aq0bY/s1600/2443382924_9fc17c065f.jpg
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Από την 
άνοιξη του 1964 ήδη οι Τουρκοκύπριοι, μετά από 
εντολή των Τούρκων Επιτελικών που ευρίσκονταν 

στην Κύπρο, προχώρησαν στην κατασκευή 
πρόχειρου αεροδιαδρόμου γιά την προσγείωση-
απογείωση ελαφρών αεροσκαφών στην περιοχή 
Κρηνίου, μέσα στον Τ/Κ θύλακα Λευκωσίας. Αυτό 
και μόνο καταδεικνύει πόσο σημαντικός ήταν από 

γεωστρατηγική πλευρά ο άξονας Αγύρτας-
Λευκωσίας 

 
 

Τουρκοκύπριοι 
μαχητές της ΤΜΤ κάνουν καθήκοντα νυκτερινής 

σκοπιάς στην περιοχή των ορίων του θύλακα τους 
στον Πενταδάκτυλο 

 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDWLTs6WJTI/AAAAAAAABT8/CT12Aynrows/s1600/aerodiadromos.jpg
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Τούρκοι πιλότοι που 
μόλις έχουν επιστρέψει από αποστολή τους στην 

Κύπρο. Οι βομβαρδισμοί τους επί στόχων αμάχων 
με χρήση βομβών ναλπάμ αντιβαίνει κάθε έννοια 

πατριωτισμού και εντάσσεται στα πλαίσια της 
βαρβαρότητας 

 

Πυροβόλο της 187 ΜΠΠ με 
έδρα τον Αγ.Επίκτητο βάλει κατά του εχθρού 

 
 

Σμήνος Τουρκικών 
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επικοπτέρων που μεταφέρουν Τούρκους 
Καταδρομείς πλησιάζουν τον Τουρκικό θύλακα της 

Λευκωσίας γιά να τους αποβιβάσουν 
 
 

Κατεστραμένο 
Marmon Harrington της ΕΑΝ της ΕΦ που εκτίθεται 
ως λάφυρο στο Μουσείο στην Ακτή της Απόβασης. 

Αυτά τα ελαφρά τεθωρακισμένα κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν άρματα Μ47 και Μ48 των 

Τούρκων! 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
με λάφυρο στα χέρια Ελληνική σημαία που βρήκαν 

σε κάποιο Ελληνοκυπριακό φυλάκιο που 
κατέλαβαν. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC71f0um6uI/AAAAAAAABJs/5_Pbg9gSQjI/s1600/%CE%B123.jpg
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Ο Στρατηγός Οσμάν 
Φαζίλ Πολάτ, Διοικητής των δυνάμ,εων που από τις 
αρχές Αυγούστου διεύρυνε το προγεφύρωμα προς 

Δυσμάς (Καραβά και Λάπηθο) 
 
 

Τούρκοι Στρατιώτες 
που πλαισιώνουν τα άρματα μάχης σε φάλαγγα 

αρμάτων. 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDWMYPHDTTI/AAAAAAAABVU/9jUzo_j8PL0/s1600/stratigos-Osman-Fazil-Polat.jpg
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Τούρκος στρατιώτης με 
Τουρκοκύπριους χωρικούς 

 

Τούρκοι 
Αλεξιπτωτιστές έτοιμοι να επιβιβαστούν στα 

μεταγωγικά αεροσκάφη με σκοπό να καταυθυνθούν 
στην Κύπρο και να ριφθούν στον Τουρκοκυπριακό 

θύλακα της Λευκωσίας. 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC98PhKjNKI/AAAAAAAABOM/6LPzzqaiuzE/s1600/b1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC99jfNCtpI/AAAAAAAABPc/ZqkGJUllYcI/s1600/kibris22515192725151928by.jpg


Ο Τουρκικός Τομέας της 
Λευκωσίας κατά μήκος της "πράσινης γραμμής" 

γέμισε με Τουρκικές σημαίες κατά τις πρώτες μέρες 
της εισβολής 

 

Τούρκος αξιωματικός με 
Τουρκοκύπρια και το παιδί της 
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Τούρκοι στρατιώτες με 
Τουρκοκύπριους μαχητές της ΤΜΤ σε περιοχή που 

κατελήφθη από τους εισβολείς σε αναμνηστική 
φωτογραφία 

 
 

Τουρκικά άρματα 
στον Τ/Κ θύλακα της Λευκωσίας, ετοιμάζονται γιά 

την τελική επίθεση κατά της ΕΛΔΥΚ 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC98lCnyssI/AAAAAAAABOk/nE4myldDuAw/s1600/%C4%9F6%C4%9F6.jpg
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Τουρκικά άρματα 
Μ47 προελαύνουν προς την Λευκωσία 

 

Ε/Κ άνδρες της 21 
ΕΑΝ πάνω στο τεθωρακισμένο όχημά τους 

 

Τύρκοι στρατιώτες 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC73PDVNjuI/AAAAAAAABLc/rTsORjlA40w/s1600/%CE%B110.jpg
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στην διαδρομή προς Κερύνεια, σε αναμνηστική 
φωτογραφία με το τζιπ τους με φόντο 

εγκαταλελειμενη Ελληνοκυπριακή κατοικία 
 
 

Τουρκικά Τζιπ Μ38 
σε πορεία προς την διάβαση της Αγύρτας. Ο 
δρόμος πλέον ελέγχεται απόλυτα από τους 

Τούρκους 
 

Τουρκικό ΤΟΜΠ 
Μ113 προελαύνει αφήνοντας μεγάλο σύννεφο 

σκόνης πίσω του 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC72I_0g9CI/AAAAAAAABKU/Qj2LPKc_X5E/s1600/%CE%B118.jpg
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Από τον πίνακα 
οργάνων του κατεστραμμένου οχήματιος της ΕΦ 

φαίνεται ότι αυτό κάηκε μετά από βολή ή 
αεροπορική προσβολή, οπότε ως τι "λάφυρο" το 

παρουσιάζουν? 
 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
επιτίθενται στις δυνάμεις της ΕΦ μέσα σε Ε/Κ χωριό 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC71SwxG8wI/AAAAAAAABJc/UEpg1fxHFDE/s1600/%CE%B125.jpg
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Τουρκικά άρματα 
Μ48 κατευθύνονατι από το Μπογάζι προς το 

Κιόνελι 
 

Αεραγήματα με 
ελικόπτερα που μεταφέρουν Τούρκους Καταδρομείς 

προσγειώνονται στον Τουρκοκυπριακό θύλακα 
Λευκωσίας γιά να τους αποβιβάσουν 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC73oEsW5OI/AAAAAAAABL0/4jLbm8q63AM/s1600/%CE%B17.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC9-mL1oUsI/AAAAAAAABQc/hfPgOApBE3o/s1600/uh-1h-1.jpg


Τούρκος Αξιωματικός 
των Τεθωρακισμένων δίνει οδηγίες σε Ουλαμαγό 

Τουρκικού Ουλαμού Αρμάτων Μ48 
 

Φάλαγγες Τουρκικών 
Φορτηγών με στρατό και πυροβόλα 

(ρυμουλκούμενα) κατευθύνονται προς την 
Λευκωσία 

 

Κατεστραμμένο 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC732_3quiI/AAAAAAAABME/66o34NLEVBk/s1600/%CE%B15.jpg
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φορτηγό της ΕΦ από αεροπορική προσβολή 
 
 

Οι εκρήξεις των 
όλμων και των βολών πυροβολικού όπως φαίνεται 

από το Φυλάκιο της ΕΛΔΥΚ - στο βάθος ο Τ/Κ 
Τομέας της Λευκωσίας 

 

Φάλαγγα οχημάτων 
της ΕΦ που καταστράφηκε ολοσχερώς από της 

Τουρκική Αεροπορία καθήν στιγμή κατευθυνόταν 
κατά την διάρκεια της ημέρας στον χώρο της 
Απόβασης (ο δρόμος είναι στην διάβαση των 

Πανάγρων) 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC722mGHCMI/AAAAAAAABLE/J4HjiyAEv2Y/s1600/%CE%B113.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC729fu1-yI/AAAAAAAABLM/X4Mt0I4MW7M/s1600/%CE%B112.jpg


Τούρκοι στρατιώτες 
του 2ου Αποβατικού κύματος μεταφέρονται με 

ιδιωτικά φορτηγά που ανήκουν σε Τ/Κ και ορισμένα 
κλεμμένα Ε/Κ, από την ακτή της απόβασης προς 

την διάβαση της Αγύρτας. 
 

Τούρκικη ενέδρα 
μέσα στον Κυπριακό κάμπο 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC72CM4BlTI/AAAAAAAABKM/SLovTE6qb5k/s1600/%CE%B119.jpg
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Άλλη μία "κλασσική" πλέον 
φωτογραφία νεκρού ή ότι απέμεινε απά αυτόν, μετά 
από χρήση βόμβας Ναπάλμ. Κανείς δεν μπορεί να 

ξεχωρίσει αν είναι στρατιώτης ή άμαχος. 
 
 

Κράνος Τούρκου 
στρατιώτη που δέχτηκε βλήμα στο κεφάλι 

(βρίσκεται στο Μουσείο του Πέντεμίλι) 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDNDVG4SLVI/AAAAAAAABSc/cWYsHV7esz0/s1600/napalm_victim_400_bg.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCn3Nl17BXI/AAAAAAAABCs/MPP33dLAs_Y/s1600/1301.jpg


Τούρκοι Στρατιώτες στην 
παραλία της Κερύνειας 

 

Αντιεροπορική βολή 
Ε/Κ στρατιώτη με ...Lee-Enfield!!!! 

 

Ο Μακάριος μπροστά στο 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCn7Tm3JBdI/AAAAAAAABHE/Ya-0X_dk8Nw/s1600/tara.jpg
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πτώμα Ε/Κ στρατιώτη των γεγονότων του 1964. 
Τότε δεν θέλησε να δει την πραγματικότητα 

κατάματα και αφέθηκε στην ουτοπία ότι οι Τούρκοι 
ποτέ δεν θα τολμούσαν απόβαση φοβούμενοι 

...εμπλοκή της Ρωσίας! 
 
 

Νεκρός στρατιώτης της 
ΕΛΔΥΚ (φωτογραφία ληφθείσα από αξιωματικό του 

ΟΗΕ) 
 

Ε/Κ επίστρατος 
μαχητής μάχεται κατά των εισβολέων με φοβερό 

πείσμα (φαίνεται στο πρόσωπό του!) 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCtsdGtUxLI/AAAAAAAABI8/waIubOBB-4w/s1600/11.jpg
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Τούρκος αξιωματικός 
ενημερώνεται από υφιστάμενο του 

 

Η κλασσική πλέον 
φωτογραφία της απόβασης (ή καλύτερα 

αποβίβασης!). 
Είναι χαρακτηριστική η άνεση που το αποβατικό 

έφτασε σχεδόν στην ακτή - 2 με 3m μακριά - και οι 
Τούρκοι στρατιώτες είναι τόσο ανενόχλητοι που 
μοιάζουν να ψάχνουν να βρουν τρόπο να βγουν 

...χωρίς να βραχούν!) 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC72VDfTZrI/AAAAAAAABKk/zjTmPRoUjS8/s1600/%CE%B117.jpg
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Τούρκοι Στρατιώτες 
(πεζοναύτες) σε στιγμή ανάπαυλας 

 
 

Κατεστραμμένο 
φορτηγό της ΕΦ (προφανώς κάηκε και γιά αυτό δεν 

έχει ρόδες) εκτίθεται στο Τούρκικο Μουσείο στην 
Ακτή της απόβασης. Αλήθεια εκτίθεται ως τι? 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC72hrrXPpI/AAAAAAAABKs/k-Z8NHYE_p4/s1600/%CE%B116.jpg
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Tούρκοι μέσα στο 
αποβατικό τους που κατευθύνεται στο Πεντεμίλι 

 

Τούρκος στρατιώτης εκτελεί 
χρέη σκοπού σε μιά πλαγιά του Πενταδάκτυλου 

 

Οι Τούρκοι 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCtsFVmbOAI/AAAAAAAABIk/BBk6oApWCpw/s1600/8.jpg
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στρατιώτες προχωρούν προς το πέρασμα της 
Αγύρτας (Μπογάζι - όπως αναφέρει η λεζάντα) γιά 

να ενωθούν με τον θύλακα της Λευκωσίας 
 

Ελληνοκύπριοι 
επίστρατοι αμύνονται στο Λήδρα Παλλάς στην 

Λευκωσία 
 

Τουρκικά άρματα 
στην περιοχή του Γερόλακκου έτοιμα να επιτεθούν 
στην ΕΛΔΥΚ την 16/8/74 (από λεζαντα Τουρκικής 

πηγής - Τουρκικό περιοδικό). 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCtr3EAbnUI/AAAAAAAABIU/smtxg_Qbkvk/s1600/6.jpg
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Ελληνοκυπριακό 
Φυλάκιο στα προάστεια της Λευκωσίας 

 

Ελληνοκύπριος 
στρατιώτης σε ταράτσα κτηρίου παρακολουθεί με τα 

κυάλια τις κινήσεις των Τούρκων στην Λευκωσία. 
 

Ελληνοκύπριοι μαχητές 
τοποθετούν Πολυβόλο browning 0.30" στο σημείο 

που αναμένουν την επίθεση των Τουρκικών 
στρατευμάτων. Δυστυχώς τα πολυβόλα ήταν λίγα! 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCtrvGyPGNI/AAAAAAAABIM/VlIUmqawe8g/s1600/5.jpg
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Τούρκοι στρατιώτες σε 
ενέδρα, περιμένουν την εμφάνιση Ε/Κ στρατιωτών 
που από έλλειψη πληροφοριών θα πέσουν πάνω 

τους (κάτι που συνέβη πολλές φορές) 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
εισέρχονται σε Ε/Κ χωριό με το τζιπ τους 

 

Η ηγεσία του Στρατού 
Εισβολής: αριστερά ο Στρατηγός (Σωματάρχης) 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCtrbyRT1fI/AAAAAAAABH0/-SI8gPEHgyY/s1600/2.jpg
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Ερσίν και στην μέση ο Στρατηγος (Μέραρχος) 
Ντεμιρέλ - το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του 
δεύτερου που αναφέρω στην βιβλιογραφία μου), 

παρουσιάζει τον πρώτο σαν ένα δειλό ανθρωπάκι 
που είχε ξηλώσει τις πρώτες μέρες τα διακριτικά του 
βαθμού του, φοβούμενος μην πιαστεί αιχμάλωτος 

από τους Έλληνες! 
 

Τούρκος πεζοναύτης 
σε όρυγμα του, έτοιμος να αντιμετωπίσει την 

Ελληνική αντεπίθεση που δεν έγινε ποτέ. Γιατί? 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
παρελαύνουν θριαμβευτικά στον Τουρκοκυπριακό 

Τομέα της Λευκωσίας 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC72ooxsR6I/AAAAAAAABK0/bSn44MWZGRU/s1600/%CE%B115.jpg
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Η αναμνηστική 
πλάκα στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας με τα 

ονόματα όλων των νεκρών της Α' ΜΚ που 
επέβαιναν στο μοιραίο Noratlas που χτυπήθηκε 

κατά λάθος από φίλια πυρά 
 

Το πρώτο αποβατικό 
που αποβιβάστηκε στο Πεντεμίλι. Ηταν αυτό που 

διέθετε την μπουλντόζα, γιά να δημιουργήσει 
αναχώματα στην ακτή και να ισιώσει τις ανωμαλίες 
του εδάφους ώστε να βοηθηθούν οι αμέσως μετά 

αποβιβαζόμενοι στρατιώτες. 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCtq9iMtaSI/AAAAAAAABHU/OuuUVBaplIE/s1600/34576_1365439053878_1168699925_30865573_7152650_n.jpg
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Το Τ-34 που εκτίθεται 
ως λάφυρο στο Μουσείο της Εισβολής από τους 

τούρκους διαψεύδει από μόνο του την 
επεξηγηματική πινακίδα που έχουν αναρτήσει 
μπροστά του οι Τούρκοι που αναφέρει ότι το 

πλήρωμα του το εγκατάλειψε μόλις συνάντησε ...τα 
Μεχμετζίκ! Το άρμα δεν διαθέτει ερπύστρια πράγμα 

που σημαίνει ότι βλήθηκε στην ερπύστρια και 
κατέστη ακίνητος στόχος, οπότε εγκατελείφθη από 

το πλήρωμά του όπως ήταν φυσικό! 
 

Τούρκικα αποβατικά αποπλέουν από 
την ακτή της απόβασης και επιστρέφουν στην 

Τουρκία γιά να φορτώσουν και άλλες Τουρκικές 
Μονάδες εισβολής 

 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TC71ZsVWWEI/AAAAAAAABJk/jOlaYuyb1NI/s1600/%CE%B124.jpg
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Οι Τουρκοκύπριοι 
ένιωσαν πανευτυχείς με την παρουσία του 

Τουρκικού Στρατού Εισβολής και το έδειξαν με κάθε 
τρόπο. 

 

Πρόχειρο Τουρκικό 
Στρατιωτικό Νεκροταφείο κάπου στην Κύπρο. Οι 
Τούρκοι είχαν τόσες απώλειες που όχι μόνο δεν 

περίμεναν, αλλά εξέπληξαν και τους "ουδέτερους" 
παρατηρητές! 

Γιά λόγους προπαγάνδας βέβαια τελικά μείωσαν 
τον αριθμό που αποδέχθηκαν επίσημα ως 

απώλειες κατά τις εχθροπραξίες Ιουλίου-Αυγούστου 
1974, σε 3ψηφιο αριθμό... 

 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCn7BXCcnhI/AAAAAAAABG0/u1eaCH5caQo/s1600/Syf5_3.jpg
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Τουρκικά 
στρατεύματα ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στα 

αποβατικά στο λιμάνι της Μερσίνας, προκειμένου 
να εισβάλλουν στην Κύπρο. 

 

Τούρκοι στρατιώτες 
αναπτύσσονται στον Τουρκοκυπριακό θύλακα της 

Λευκωσίας 
 

Τουρκοκύπριοι 
προσφέρουν νερό στους εισβολείς που μόλις 

πάτησαν το πόδι τους στον Τ/Κ θύλακα Λευκωσίας. 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCn62Dqv6qI/AAAAAAAABGk/aUCqRDV8Nrg/s1600/mersin.jpg
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Ήταν οι "ελευθερωτές" τους! 
 

Η 182 ΜΠΠ με έδρα το 
στρατόπεδο της Αθαλάσσης μεταφέρει τα 

πύροβόλα της 
 
 

Ελληνοκύπριος Στρατιώτης 
αποχαιρετάει την οικογένεια του, προκειμένου να 

παρουσιαστεί στην μονάδα του. 
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Τούρκοι στρατιώτες, 
σαν "μανιασμένοι λύκοι" μπαίνουν μέσα στα Ε/Κ 
σπίτια στην Κερύνεια την οποία μόλις κατέλαβαν, 

προκειμένου να ανακαλύψουν κρυμμένους 
Ελληνοκύπριους στρατιώτες. Σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις επέδειξαν τα βάρβαρα ένστικτα τους 
είτε επρόκειτο γιά στρατιώτες είτε γιά άμαχους. Σε 
ότι αφορά δε τους Λοκατζήδες, επέδειξαν ιδαίτερο 
σαδισμό, λόγω των γεγονότων της προηγούμενης 

νύχτας στον Πενταδάκτυλο. 
 
 

Αξιωματικοί και 
οπλίτες της 33ΜΚ το Πάσχα του 1973. Αρκετοί από 

αυτούς πολέμησαν το 1974 και έκαναν τους 
Τούρκους να το "φυσάνε και να μην κρυώνει"! 
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Παμπάλαιο φορτηγό 
της Ε/Φ κείτεται κατεστραμμένο σαν "λάφυρο 

πολέμου" στο Μουσείο Καραογλάνογλου στην ακτή 
της Εισβολής στο Πεντεμίλι. 

 

Άγημα της 31ης ΜΚ 
το 1973. Επίσης πολλοί από αυτούς τους λεβέντες 
πολέμησαν με αυταπάρνηση και κατέφεραν ισχυρά 

πλήγματα στο γόητρο των Τούρκων. Αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός της μανίας 

εκδικητικότητας που είχε κατακυριεύσει τους 
Τούρκους στρατιώτες όταν συνελάμβαναν κάποιον 

Καταδρομέα αιχμάλωτο πολέμου! 
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Τουρκοκύπριοι μαχητές της ΤΜΤ 
σε φυλάκιο-παρατηρητήριο τους με την ημισέλινο 

να κυματίζει, ατενίζουν τον ορίζοντα, ψάχνοντας γιά 
Ελληνοκυπριακές Δυνάμεις. 

 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
στο γραφικό λιμανάκι της Κερύνειας αμέσως μετά 
την κατάληψή της από τα στρατεύματα εισβολής. 
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Ελληνοκυπριακό 
οδόφραγμα στην περιοχή της Λευκωσίας, εκεί όπου 

οι άντρες του Τχη Δημ.Αλευρομάγειρου (336 ΤΕ) 
σταμάτησαν τον Αττίλα. 

 

Αναφορά Τουρκικής 
εφημερίδας, στην βύθιση του Kocatepe από την ίδια 

την αεροπορία τους 
 

Τα Τουρκικά 
αντιτορπιλλικά που συνόδευαν την αποβατική 

δύναμη, με την ισχύ πυρός τους, ακινητοποίησαν 
τις ήδη ακινητοποιημένες από "έλλειψη διαταγών" 
Ε/Κ Μονάδες Πυροβολικού που βρίσκονταν στον 
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Πενταδάκτυλο, με αποτέλεσμα αυτές να μην 
παράσχουν σημαντική βοήθεια στην καθήλωση των 

εισβολέων στην ακτή. 
 

Τούρκος στρατιώτης 
"μαλώνει" με Τούρκο αξιωματικό στο ποιός θα 
πάρει σαν "λάφυρο" μιά Ελληνική σημαία, που 

βρήκαν σε φυλάκιο που κατέλαβαν. 
 

Οδόφραγμα 
Τουρκοκυπρίων στην "πράσινη γραμμή" της 

Λευκωσίας 
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Τούρκοι στρατιώτες 
παρουσιάζουν όπλα, σε ανώτατους αξιωματικούς 

τους που έχουν πάει να τους επιθεωρήσουν μαζί με 
τοπικούς Τουρκοκύπριους παράγοντες. 

 

Τουρκοκύπριοι της 
ΤΜΤ σε οδόφραγμα στην "πράσινη γραμμή" της 
Λευκωσίας, βάλλουν εναντίον των θέσεων των 

Ελληνοκυπρίων. 
 

Ελληνοκύπριοι 
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μαχητές σε οδόφραγμα στην περιοχή του 
Καιμακλίου στην Βιομηχανική Περιοχή της 

Λευκωσίας παρακολουθούν τις κινήσεις των 
Τούρκων. 

 

Χάρτης της Βόρειας 
Κύπρου, με τις ενδείξεις των Πόλεων, Κωμοπόλεων 
και Χωριών, στα οποία έλαβαν χώρα στρατιωτικές 

επιχειρήσεις (τον αναρτώ γιά να έχει καλύτερη 
εικόνα ο αναγνώστης του βιβλίου μου γιά την 

αλληλουχία των γεγονότων). 
 

Τχης (ΚΔ) Βασ.Μανουράς εκ 
Κρήτης - Αξκός της Α΄ΜΚ που υπερασπίσθηκε το 
Αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ακόμα και όταν ήλθε 
διαταγή να το παραδώσει στους άνδρες του ΟΗΕ 

αυτός την αντιμετώπισε με δυσπιστία και παρέμεινε 
στην θέση του έως ότου η Διοίκηση της Μοίρας τον 

διέταξε προς τούτο προσωπικά. 
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Υπγός (ΠΖ) 
Γεωργ.Παπαλαμπρίδης (αγνοούμενος) 

Κατά πληροφορίες έπεσε μαχόμενος με το 399ΤΠ 
στην περιοχή Αλωνάγρας (πλησίον του χωριού 

Συχαρί). 
 

Οι διαπραγματεύσεις. 
Μακάριος από Ε/Κ πλευρά, Ρ.Ντεκτάς από Τ/Κ 

πλευρά και ο ΓΓ του ΟΗΕ Κούρτ Βαλντχάιμ. 
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Ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, παρότι δεν είχε τις καλύτερες των 

σχέσεων με τον Μακάριο ήταν αρνητικός σε ένα 
ενδεχόμενο ανατροπής του διότι δαν πιό οξυδερκής 

από τον ακραιφνώς αφελή Ιωαννίδη 
αντιλαμβανόταν πλήρως τι θα σήμαινε αυτό γιά το 

μέλλον της Κύπρου (κάποιοι θεωρούν ότι γιά αυτόν 
τον λόγο τον ανέτρεψε ο Ιωαννίδης). Το μεγάλο 
λάθος του, ήταν ότι ενέδωσε στις Αμερικανικές 

πιέσεις (οι οποίες έγιναν καθ' υπόδειξιν των 
Τούρκων) να αποσύρει την Μ/Κύπρου που είχε 

στείλει εκεί κρυφά ο Γ.Παπανδρέου. 
 

Πίνακας που 
απεικονίζει την μάχη της ΕΛΔΥΚ απέναντι σε ένα 

θρασύδειλο αλλά υπεράριθμο και πάνοπλο 
αντίπαλο, που δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις 
απαγορευμένες βόμβες ναπάλμ προκειμένου να 

επιτύχει τον σκοπό του. 
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Τούρκοι στρατιώτες 
σε μπλόκο σε Ελληνοκυπριακό χωριό (το 

παράδοξο είναι ότι ο δεξιός Τούρκος στρατιώτης 
φέρει όπλο Lee-Enfield από αυτά που έφερε η 

Εθνική Φρουρά). 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
συνεχίζουν να αποβιβάζονται στο Πεντεμίλι 

"βρέχοντας" απλά τα πόδια τους! (χωρίς καμμιά 
αντίσταση από Ελληνικής και Ε/Κ πλευράς) 

 

Τούρκοι στρατιώτες 
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δίπλα σε κατεστραμμένο άρμα τους Μ-47, που 
εβλήθη από ΠΑΟ της Εθνικής Φρουράς. Οι Τούρκοι 
έχασαν πολλά άρματα στις επιχειρήσεις του 1974 

 

Τούρκοι στρατιώτες 
στα ορύγματά τους έξω από Ε/Κ χωριό. Η 

αναμενόμενη από αυτούς αντεπίθεση κατά του 
προγεφυρώματος από πλευράς Ελλήνων στην 

ουσία δεν έγινε ποτέ! 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
(Καταδρομείς) σε κατάβαση από τις πλαγιές του 

Πενταδάκτυλου, σε φάλαγγα κατ' άνδρα. 
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Τουρκική 
προπαγανδιστική αφίσσα γιά την Εισβολή. 

 

Τούρκοι αλεξιπτωτιστές στους 
πρόποδες του Πενταδάκτυλου, στον Τ/Κ θύλακα 

συντάσσονται γιά να λάβουν μέρος στις 
επιχειρήσεις. 
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Τούρκοι στρατιώτες 
με λάφυρο Ελληνική σημαία. Η αρχική λεζάντα 

αναφέρει ότι είναι η σημαία της ΕΛΔΥΚ, όμως δεν 
πρέπει να είναι έτσι, διότι η σημαία του 

Συντάγματος διεσώθη παρότι το Στρατόπεδο 
κατελήφθη, και κατά δεύτερο λόγο οπι Τούρκοι 

βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή. Το πιό πιθανό 
είναι να πρόκειται γιά σημαία καταληφθέντος Ε/Κ 

Φυλακίου στα προάστεια της Λευκωσίας. 
 

Πρωτοσέλιδο της "Χουριέτ" 
που αναφέρει την επίθεση γιά κατάληψη της 

Κερύνειας 
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Το Τουρκικό άρμα Μ-
47 που κατελήφθη από τους Έλληνες οι οποίοι με 
πλήρωμα τους Λοχίες (ΤΘ) εξ Ελλάδος Δρόσο και 
Κριθάρη, το οδήγησαν ανάμεσα σε μία Τουρκική 

Ίλη, την οποία αφού την αιφνιδίασαν, κατέστρεψαν 
επτά (επιβεβαιωμένα) πανομοιότυπα άρματα της 
και ακολούθως διέφυγαν ασφαλώς. Στην φωτο, το 
εν λόγω άρμα σε όρχο Στρατοπέδου της Εθνικής 

Φρουράς, μετά την λήξη των εχθροπραξιών 
βαμμένο με τα Ελληνικά χρώματα. 

 

Φωτογραφία από 
Τουρκική πηγή, Τουρκικού άρματος Μ-48 καθώς 

επιτίθεται στο φυλάκιο "Παλλούκια" στα προάστεια 
της Λευκωσίας την 15/8/1974 (η τουρκική λεζάντα 

αναφέρει την περιοχή δυτικά του Αγ.Παύλου- 
συμπερασματικά είναι εναντίον αυτού του 

φυλακίου) 
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Ε/Κ Μαχητής με το 
καλασνικωφ (προφανώς από τις αποθήκες του 

"Εφεδρικού") στα χέρια 
 
 

Κρατήρας από βόμβα 
ναπάλμ που έριξε Τουρκικό αεροσκάφος στην 

περιοχή της Λευκωσίας 
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Τούρκοι στρατιώτες 
σε πορεία σε φάλαγγα ανά δύο σε κάποιο πέρασμα 
του Πενταδάκτυλου (Η τουρκική λεζάντα αναφέρει 
έξω από το χωριό Μιά Μηλιά, αλλά μάλλον κάνει 

λάθος). 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
που έχουν εμπλακεί σε μάχη εκ του συστάδην, με 

τις αμυνομενες Ε/Κ Δυνάμεις, κάπου στα προάστεια 
της Λευκωσίας. 

 

Τουρκικά 
αεραγήματα (μεταφερθέντα με ελικόπτερα) 

αποβιβάζονται στον Τ/Κ Τομέα της Λευκωσίας. Οι 
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Τούρκοι απώλεσαν σημαντικό αριθμό ελικοπτέρων 
από την "αναιμική" Ε/Κ αντιεροπορική άμυνα. 

Κάποια ελικόπτερα εβλήθησαν στην γη, από βολές 
Πεδινού Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς. 

 

Τούρκος Υπαξιωματικός σε 
αναμνηστική φωτογραφία αμέσως μετά την είσοδο 
των Τούρκων στην Βασιλεία (όπως λέει η τουρκική 

λεζάντα) δυτικά της ακτής απόβασης. 
 

Οι Τούρκοι 
αποβιβάζονται στο Πεντεμίλι. Είναι τόσο ανύπαρκτη 

η αντίσταση απο Ελληνοκυπριακής πλευράς 
τουλάχιστον τις πρώτες 3-4 ώρες της 20/7/74 που 
τα μόνα ατυχήματα που θα μπορούσαν να τους 
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συμβούν ήταν να γλυστρήσουν και να πέσουν μέσα 
στο νερό (βλ.φωτο) 

 
 

Τουρκικά 
στρατεύματα ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στον 

Τουρκικό Αποβατικό Στόλο που βρίσκεται ήδη στο 
λιμάνι της Μερσίνας με σκοπό να εισβάλλει στην 

Κύπρο. 

Το οχυρό του 
Άγ.Ιλαρίωνα πάνω στον Πενταδάκτυλο το οποίο οι 
Τούρκοι οχύρωναν επί μία δεκαετία. Οι Μονάδες 
Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς, παρότι το 

περικύκλωσαν, καταλαμβάνοντας όλες τις 
παράπλευρες κορυφές του, δεν μπόρεσαν να το 

"πατήσουν" 
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Ελληνοκύπριοι 
μαχητές, στην υπεράσπιση της Λευκωσίας (ο ένας 

φέρει πολυβόλο "καλάσνικωφ" από αυτά που 
βρέθηκαν στις αποθήκες του Προεδρικού Μεγάρου 

και αποτελούσαν τον οπλισμό του "Εφεδρικού 
Τάγματος" - των λεγόμενων "πραιτωριανών" του 

Μακαρίου οι οποίοι στην ουσία υπήρξαν, το 
αντιστάθμισμα στην ΕΟΚΑ Β') 

 
 

Τούρκοι Στρατιώτες 
αποβιβάζονται στην Κυπριακή γη, αμέσως μετά την 
κατάπαυση του πυρός, εδραιώνοντας την παρουσία 
τους στα εδάφη που κατέλαβαν στις εχθροπραξίες. 
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Άνδρες της 
ΤΟΥΡΔΥΚ και Τουρκοκύπριοι μαχητές της ΤΜΤ 

ενώνουν της δυνάμεις τους με τά Τουρκικά 
Στρατελυματα Εισβολής, μετά το σπάσιμο του 

μετώπου στην διάβαση της Αγύρτας (Μπογάζι) που 
ένωσε το προγεφύρωμα με τον Τ/Κ Τομέα της 

Λευκωσίας. 
 

Ελληνοκύπριος δεκανέας 
μπροστά στα χαλάσματα μετά από βομβαρδισμό 

των Τουρκικών F-100D στην πόλη της Λευκωσίας. 
Διακρίνεται ένας νεκρός άμαχος. Η παραβίαση των 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TCn3jJV98_I/AAAAAAAABDM/nwzBFry0Zvo/s1600/bdjlhu8b0ktvbz193.jpg
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κανόνων του Πολέμου σε όλο της μεγαλείο από 
τους απόγονους της Ασιατικής Στέππας. 

 

Παμπάλαιο φορτηγό 
της Εθνικής Φρουράς (του Β' ΠΠ) κατεστραμμένο 

μετά από βομβαρδισμό της Τουρκικής Αεροπορίας. 
Οι βλακώδεις διαταγές του ΓΕΕΦ γιά μετακινήσεις 
μονάδων σε χαρτογραφημένους δρόμους κατά την 

διάρκεια της ημέρας, καθ' ήν στιγμή η Τουρκική 
Αεροπορία κυριαρχούσε στον Κυπριακό εναέριο 

χώρο, έφερε σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά τα 
αποτελέσματα και είχε μεγάλο κόστος σε 

ανθρώπινες ζωές. 
 

Ελληνοκύπριοι 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SwahKhfGwZI/AAAAAAAAA80/wL8D6Y-RzYk/s1600/media_3203_3.jpg
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στρατιώτες της 21 ΕΑΝ μπροστά στο όχημά τους με 
την γαλανόλευκη - υπερασπίστηκαν την Ανατολική 

Λευκωσία 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
σε μονάδα της ηπειρωτικής Τουρκίας (κάπου στην 
Ανατολία) μαθαίνουν από τον Τουρκικό Τύπο τα 
αποτελέσματα της Εισβολής των στρατευμάτων 

τους στην Κύπρο και θριαμβολογούν. 
 

Απανθρακωμένα 
πτώματα Ε/Κ από έκρηξη βόμβας ναπάλμ που 

ρίχτηκε απο Τουρκικό αεροσκάφος. Σημειωτέον η 
χρήση του συγκεκριμένου τύπου βόμβας είναι 

απογορευμένη από τον ΟΗΕ - αλλά αυτά γιά τους 
τούρκους είναι "ψιλά γράμματα"! 
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Τουρκική 
φωτογραφία παρμένη στο Στρατόπεδο της 

ΤΟΥΡΔΥΚ προ της εισβολής 
 
 

Φωτογραφία από 
Τουρκική πηγή που δείχνει τα λεωφορεία με τους 

Ελληνοκύπριους αιχμαλώτουν να βγαίνουν από τον 
Τουρκικό Τομέα της Λευκωσίας διασχίζοντας το 

εχθρικό πλήθος των Τουρκοκυπρίων που 
παρακολουθούν την μεταφορά τους προς στην 

ελευθερία 
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Φωτογραφία 
από Τουρκική πηγή του 1974, όπου φαίνεται 

καταληφθέν Στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς να 
έχει "μεταλλαχθεί" σε Στρατόπεδο του τουρκικού 

στρατού κατοχής (από την Τουρκική ονομασία της 
λεζάντας πρέπει να είναι στην περιοχή του χωριού 

Κοντεμένος) 
 
 

Τουρκικά 
ελικόπτερα αποβιβάζουν στρατό και εφόδια στον 
Τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας ...τελείως 

ανενόχλητοι! 
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Τούρκοι 
στρατιώτες αποβιβάζονται στο Πεντεμίλι... με 

χαρακτηριστική άνεση! 
 
 

Τουρκοκύπριοι "μαχητές" στα χαρακώματα με τους 
Τούρκους στρατιώτες 
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Τούρκοι στρατιώτες 
σε φορτηγό Τουρκοκύπριου, μεταφέρονται στην 
πρώτη γραμμή, δεχόμενο νερό και τρόφιμα από 

τους Τουρκοκύπριους πολίτες. 
 
 

Οι Τούρκοι 
συνεχίζουν να αποβιβάζονται στο Πεντεμίλι μετά 

την έναρξη της "κατάπαυσης του πυρός" 
ισχυροποιώντας τις θέσεις τους και τα 

διαπραγματευτικά τους όπλα! 
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Ομάδα 
Τούρκων στρατιωτών σε αναμνηστική φωτογραφία 
στην Κερύνεια μετά την κατάληψή της από αυτούς. 

 
 

Τούρκοι 
στρατιώτες αποβιβάζονται στην Κύπρο μετά την 
λήξη του Αττίλα ΙΙ, ενισχύοντας περαιτέρω την 
στρατιωτική δύναμη κατοχής (φωτ. Τουρκικής 

πηγής) 
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Φωτογραφία 
από την απόβαση Τούρκων Πεζοναυτών στο 

Πεντεμίλι 
 
 

Τούρκοι 
στρατιώτες προελαύνουν στην Κυπριακή γή. 

Παρόλη την πίεση που χρησιμοποιήσαν εξ' αιτίας 
του αιφνιδιασμού και την δύναμη πυρός, στο πρώτο 

2ημερο δεν κατάφεραν τους αντικειμενικούς τους 
σκοπούς! 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Sqe36kQzIOI/AAAAAAAAA4k/r5Kk5i2DHtM/s1600-h/apobibasi+tourkon+stratioton.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Sqe4iqsp9RI/AAAAAAAAA4s/qlp9q0gG5OI/s1600-h/tourkoi+proelavnontes.bmp


Τούρκοι αλεξιπτωτιστές 
πέφτουν στον Τουρκοκυπριακό θύλακα της 

Λευκωσίας σχεδόν "ατουφέκιστοι". Η προσφορά 
τους όμως περιορίστηκε στην απόκρουση της 

επίθεσης της ΕΛΔΥΚ στο χωριό Κιόνελι. 
 
 

Φωτογραφία 
από Τουρκική πηγή που εμφανίζεται σαν 

ντοκουμέντο από τους Τούρκους (εν μέσω 
προσκεκλημένων ...Τούρκων δημοσιογραφων). Η 

λεζάντα λέει ότι Τούρκοι στρατιώτες ξεθάβουν 
πτώματα Τουρκοκυπρίων από .... τις σφαγές των 
Ελλήνων κατά την διάρκεια του Πραξικοπήματος 

(προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την Εισβολή). 
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Σε 
αντιδιαστολή με την παραπάνω φωτογραφία, 

βλέπουμε την πραγματική αγριότητα των Τούρκων. 
Δύο Ελληνοκύπριοι εθνόφρουροι του 398 Τ.Π. 
έχουν συλληφθεί αιχμάλωτοι. Ο εμφανιζόμενος 
στην φωτογραφία δεξιά είναι μόλις 18 ετών. Γιά 
χρόνια εθεωρούντο αγνοούμενοι. Μόλις το 2009 

αποκαλύφθηκε ότι λίγο μετά από αυτήν την 
φωτογραφία οι Τούρκοι στρατιώτες τους 

παρέδωσαν σε Τουρκοκύπριους "μαχητές" οι οποίοι 
τους εξετέλεσαν εν ψυχρώ έξω από το Τ/Κ χωριό 

Τζιάος! 
 
 

Φωτογραφία 
των συνολικά 5 Ελληνοκυπρίων Εθνοφρουρών του 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Sqe6sJOKpSI/AAAAAAAAA5E/3dkdMFlnn4g/s1600-h/11940_galeri_5.jpg
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398 ΤΠ (δύο από αυτούς φαίνονται στην 
προηγούμενη φωτογραφία) κατά την στιγμή της 
σύλληψής τους. Και οι πέντε θα εκτελεσθούν εν 
ψυχρώ από Τουρκοκύπριους - σύμφωνα με τον 

"τακτικό" Τουρκικό στρατό που θέλει προφανώς να 
αποποιηθεί της ευθύνης της εκτέλεσης αιχμαλώτων. 

 
 

Άνδρες της 
ΤΟΥΡΔΥΚ σε φωτογραφία στο στρατόπεδό τους 

(φωτ. Τουρκ.πηγής) 
 

Φωτογραφία-
Ντοκουμέντο: το Τουρκικό Αντιτορπιλικό 

"Kocatepe" φλέγεται, λίγο πριν βυθιστεί, από 
βομβαρδισμό ...τουρκικών F-100D! (φωτο από 

Αμερικανική πηγή στο 
Διαδίκτυο 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Sqe8fsAA41I/AAAAAAAAA5U/bIxqlx2ms54/s1600-h/turkleri_katlettik.jpg
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http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.ph
p?161300-Military-Accidents-and-
Mishaps&p=4285699&viewfull=1) 

 

Επιζώντες του 
βυθισθέντος από φίλια πυρά Αντιτορπιλλικού 

Kocatepe στις σωσίβιες λέμβους τους, υπό την 
προστασία άλλων αντιτορπιλλικών 

 
 

Το 
αεροδρόμιο της Λευκωσίας όπως είναι σήμερα 

(βρίσκεται στην "νεκρή ζώνη") 
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Το 
αεροδρόμιο της Λευκωσίας προ της εισβολής. Γιά 
να μην καταληφθεί από τους Τούρκους, οι άνδρες 

των ΛΟΚ που ήλθαν στην Κύπρο με την "Αποστολή 
ΝΙΚΗ" έδωσαν πολύ σκληρές μάχες και τελικά τα 

κατάφεραν! 
 
 

Τουρκικά άρματα Μ-47 
λίγο πριν την 2η φάση της εισβολής, τον λεγόμενο 

"Αττίλα ΙΙ" 
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Το Αρμένικο 
Νοσοκομείο (Μελκονιάν) της Λευκωσίας μετά τον 
βομβαρδισμό του από την Τουρκική αεροπορία 

 
 

Άγγλοι 
υπήκοοι (τουρίστες και μη) επιβιβάζονται σε 

ελικόπτερο του "H.M.S. Hermes" και 
απομακρύνονται από την ζώνη της εισβολής 

μεταφερόμενοι γιά την ασφάλειά τους, στο Αγγλικό 
πολεμικό πλοίο. 
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Φωτο μετά από έκρηξη βόμβας 
Ναπάλμ, που ερίφθη από Τουρκικό F-100D 

 
 

Πρωτοσέλιδο της Αγγλικής 
Εφημερίδας SUN με τον τίτλο "ΒΑΡΒΑΡΟΙ" που 
αναφέρεται στον Τουρκικό Στρατό Εισβολής, σε 

ανταπόκρισή από την Κύπρο τις πρώτες μέρες της 
εισβολής 
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Θύμα βόμβας 
Ναπάλμ που χρησιμοποίησε η Τουρκική αεροπορία 

κατά μαχίμων και αμάχων 
 
 

Φωτογραφία 
από την βομβαρδισμένη Αμμόχωστο κατά τον 

Αττίλα Ι 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDNEADCtMrI/AAAAAAAABTE/xoP6_rgPAbI/s1600/cyvict.jpg
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Η ακτή της 
απόβασης στο Πεντεμίλι όπως φαίνεται από δυτικά 

 
 

Ρίψη 
Τούρκων αλεξιπτωτιστών στον Τουρκοκυπριακό 

θύλακα Λευκωσίας 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SqI98gm8V8I/AAAAAAAAA1U/QtXr0lW5oM0/s1600-h/picture10.jpg
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Τούρκοι 
στρατιώτες αναπαύονται στην βεράντα από έρημο 

Ελληνοκυπριακό σπίτι 
 
 

Μαζική ρίψη 
Τούρκων αλεξιπτωτιστών στον Τουρκοκυπριακό 

θύλακα Λευκωσίας 
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Φωτογραφία 
από Τουρκική πηγή εμφανιζόμενη ότι τραβήχτηκε 

την ημέρα της εισβολής. Το πιό πιθανό (και από το 
"στήσιμο" της φωτογραφίας αλλά και από τον 

αριθμό του αποβατικού) είναι να πρόκειται γιά πολύ 
μεταγενέστερη φωτογραφία, από αμφίβια άσκηση 

του Τουρκικού Στρατού 
 
 

Ενημέρωση 
Τούρκων Πιλότων F-100D, από τον Διοικητή τους 
στην βάση τους στην Τουρκία, πάνω σε χάρτη της 

Κύπρου πριν την έναρξη αποστολής βομβαρδισμού 
στο νησί. 
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Τουρκοκύπριοι μαχητές της 
ΤΜΤ συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι από 

Εθνοφρουρούς, μετά τις εχθροπραξίες την πρώτη 
μέρα της εισβολής, στον Τουρκοκυπριακό θύλακα 

Λάρνακας 
 
 

Ελληνοκύπριοι 
επιστρατευμένοι Εθνοφρουροί συλλαμβάνονται 
αιχμάλωτοι από Τούρκους στρατιώτες. Πάρα 

πολλοί από αυτούς αγνοούνται έως και σήμερα και 
το πιθανότερο είναι να έχουν εκτελεστεί εν ψυχρώ 

και να έχουν θαφτεί σε ομαδικούς τάφους στα 
κατεχόμενα. 
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Ελληνοκύπριος Εθνοφρουρός 
αμύνεται στις οδομαχίες του Ξενοδοχείου "Ledra 

Palace" 
 
 

Παρέλαση των Τουρκικών 
δυνάμεων κατοχής στον Τουρκοκυπριακό θύλακα 
Λευκωσίας στην πρώτη επέτειο της εισβολής τον 

Ιούλιο του 1975. Εδώ εμφανίζεται άρμα μάχης Μ-48 
που χρησιμοποιήθηκε κατά τον Αττίλα ΙΙ. 

 
 

Σε αντίθεση με τα Αμερικανικά 
άρματα Μ-48 των Τούρκων της προηγούμενης 

φωτογραφίας σε αυτήν την φωτογραφία βλέπουμε 
τα παμπάλαια Ελληνοκυπριακά άρματα Τ-34 

Ρωσικής προέλευσης (του Β' Π.Π.) κατεστραμμένα 
από Τουρκικά αεροπορικά πυρά κατά την διαδρομή 

τους προς την ακτή της απόβασης. 
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http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SqJCphiB8XI/AAAAAAAAA2s/hxB3XitslJc/s1600-h/_39717107_cy_1974_bbc.jpg


 

Η 
Ελληνοκυπριακή τορπιλλάκατος που βρισκόταν γιά 

επισκευή στην Ναυτική Βάση, η οποία 
εγκαταλείφθηκε από το προσωπικό της αφού 

πρώτα της προκάλεσε μεγάλες ζημιές έτσι ώστε να 
μην είναι επιχειρησιακά διαθέσιμη από τους 

Τούρκους (φαίνεται μισοβυθισμένη). Οι Τούρκοι την 
ανέλκυσαν και σήμερα την εκθέτουν ως λάφυρο 

πολέμου στο Πολεμικό τους Μουσείο στην 
Κωνσταντινούπολη. 

 

Άποψη από Τούρκικο αποβατικό της 
ακτής της Απόβασης το πρωί της 20/7/1974. 

Διακρίνονται κάποιες εκρήξεις στην ακτή - πρφανώς 
από πυρά του πυροβολικού στον Πενταδάκτυλο. 

 
 

Η ακτή της απόβασης 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SqJDJ6yj1SI/AAAAAAAAA20/UWHUv5oWPGM/s1600-h/konuksever12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmQ-oRBC8iI/AAAAAAAAAW0/v1dT5xIi3mY/s1600-h/07-74.jpg
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στο Πεντεμίλι όπως φαίνεται από ανατολικά 
 
 

Το Τούρκικο Μ-47 που 
κατελήφθη από την Εθν.Φρουρά και το οποίο χάρη 

στον ηρωισμό των Λοχίων (ΤΘ) Κριθάρη και 
Δρόσου (εξ Ελλάδος) και του πληρώματός τους, 
έκανε μεγάλη ζημιά σε Τούρκικη Ίλη Αρμάτων 
καταστρέφοντας πέντε πανομοιότυπα άρματα. 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Μουζάκης 
Ανδρέας - έπεσε στην Αμμόχωστο στην μάχη του 

Λυκείου 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmQ_8sNSekI/AAAAAAAAAXE/UlS5-vgK1-4/s1600-h/captured_tank_300_sm.jpg
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Τούρκοι στρατιώτες 
προσεύχονται μπροστά στους τάφους των 

συμπολεμιστών τους, στον χώρο της απόβασης, 
όπου αργότερα χτίστηκε και το σχετικό μνημείο. 

 
 

Τούρκοι 
εισέρχονται σε Κυπριακή πόλη (δεν την αναφέρει η 

λεζάντα της φωτογραφίας) 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRAd0qm7LI/AAAAAAAAAXM/9o9kFva9pbc/s1600-h/dead_turks_300_sm.jpg
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Φωτο από Τουρκική 
πηγή, εμφανίζει Τούρκους στρατιώτες σε 

χαράκωμα. Η λεζάντα αναφέρει ότι το χαράκωμα 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Κιόνελι. Όμως οι 
δενδροστοιχίες μπροστά στο χαράκωμα δεν 
συνάδουν με αυτήν την τοποθεσία που ήταν 

απόλυτα αποψιλωμένη. 
 
 

Φωτογραφία 
από Τουρκική πηγή που αναφέρει στην λεζάντα της 

"θυελλώδης επίθεση των Μεχμετζίκ κατά του 
Καραβά" . Από το γεγονός ότι οι Τούρκοι 

Στρατιώτες δεν φαίνονται να διαθέτουν την 
εξοπλισμό που διέθεταν στην Απόβαση (κράνη, 

σακίδια εκστρατείας κλπ) είναι πιθανόν να πρόκειται 
γιά προπαγανδιστική φωτογραφία που τραβήχτηκε 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Smnmx1SjF7I/AAAAAAAAAn8/HSEj0Y_Qz2Y/s1600-h/amyna-tourkon-kioneli.jpg
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μετά τα Αύγουστο του 1974, γιά τις ανάγκες της 
εσωτερικής Τουρκικής Κοινής Γνώμης 

 
 

Τούρκοι στρατιώτες στον χώρο της 
απόβασης 

 
 

Οπλισμένοι 
Τουρκοκύπριοι Μαχητές της ΤΜΤ στην υπηρεσία 

των μονάδων εισβολής με τα φορτηγά τους. 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
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εισέρχονται σε Κυπριακό χωριό 
 
 

Φωτογραφία-
Ντοκουμέντο: όταν οι δικοί μας Επιτελείς "έκαναν 

ότι δεν έβλεπαν ή δεν άκουγαν" η Τουρκική 
Τηλεόραση έδειχνε στιγμιότυπα από τον απόπλου 
του Τουρκικού αποβατικού στόλου από το λιμάνι 

της Μερσίνας. Εδώ δείχνει Τούρκους κατοίκους να 
αποχαιρετούν στον λιμενοβραχίονα τα "μεχμετζίκ" 

που αποπλέουν γιά Κύπρο. 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmnnegSus8I/AAAAAAAAAoE/aSglCuVGIiA/s1600-h/apobathra-Mersinas.jpg


Υπλγός (ΠΖ) Τσώνος 
Σωτήριος - έπεσε ηρωικά κατά την επίθεση της 

ΕΛΔΥΚ στο Κιόνελι 
 
 

Τουρκικά αποβατικά 
στο Πεντεμίλι 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SouUG-gBcCI/AAAAAAAAAx0/h59wPQqlG_A/s1600-h/13Tsionos+Sotirios.jpg
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Τούρκοι Πεζοναύτες 
αποβιβάζονται στο Πεντεμίλι 

 

Τούρκος Κομμάντο-
πολυβολητής βάλλει κατά της Εθνικής Φρουράς 

στην πορεία των Τούρκων προς Καραβά-Λάπηθο 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRCNAzob1I/AAAAAAAAAX0/jR80_YJMYew/s1600-h/cy1974-5.jpg
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Φωτογραφία από την 
είσοδο των Τούρκων σε πλατεία Ελληνοκυρπιακής 
πόλης (στην λεζάντα δεν αναφέρεται η τοποθεσία). 
Οι Τούρκοι μπροστά στα τεθωρακισμένα τους είχαν 

απλωμένες Τούρκικες σημαίες γιά να μην 
χτυπηθούν από φίλια πυρά. 

Όμως οι Ελληνοκυπριακές δυνάμεις δεν είχαν Μ-
113 ή άρματα Μ-47 και Μ-48! 

 
 

Τουρκικό Αποβατικό με πορεία της 
ακτές της Βορ.Κύπρου 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmnoQ9D-8oI/AAAAAAAAAoM/0iSFAsesqeY/s1600-h/eisodos-tourkon-se+poli.jpg
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Τουρκικά αποβατικά 
κατά την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός 

ετοιμάζονται να αποβιβάσουν πολεμικό υλικό στο 
Πεντεμίλι 

 
 

Τουρκικά Αποβατικά 
αποβιβάζουν οχήματα και τεθωρακισμένα στο 

Πεντεμίλι 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRC5KQYXCI/AAAAAAAAAYE/oZKWQuoRoiQ/s1600-h/TOURKIKA-APOBATIKA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRD9fL8zMI/AAAAAAAAAYM/QI-UXqvGJoE/s1600-h/cy1974-9.jpg


Φωτογραφία-
Ντοκουμέντο: 

Τουρκική φάλαγγα, προσβάλλεται από 
Ελληνοκυπριακά πυρά, και οι Τούρκοι τρέχουν να 

καλυφθούν (φαίνεται η σκόνη που σηκώνεται 
μπροστά από το προπορευόμενο όχημα, από τις 

Ελληνοκυπριακές βολές) 
 
 

Τουρκικό άρμα κατά 
την προέλαση των Τούρκων προς Λάπηθο-Καραβά 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Smno8fuFL-I/AAAAAAAAAoU/zH7xwjajtrY/s1600-h/elliniki-falagga-baletai.jpg
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Τουρκικά τεθωρακισμένα 
χτυπούνται από ΠΑΟ της Εθνικής Φρουράς κατά 

την προέλασή τους προς Δυσμάς. Τα λιγοστά ΠΑΟ 
έκαναν καλή δουλειά όπου χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Ελληνοκυπριακό 
άρμα Τ-34 προελαύνει προς την ακτή της 

απόβασης. Σε λίγο θα βληθεί στις ερπύστριες από 
αντιαρματικό Τούρκικης ενέδρας στον παραλιακό 
δρόμο και θα εγκαταλειφθεί από το πλήρωμα το, 

διότι είχε πλέον καταστεί "ακίνητος στόχος" 
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Τουρκικό παρατηρητήριο 
στο προγεφύρωμα κατά την διάρκεια της 

κατάπαυσης του πυρός. Τότε οι Τούρκοι κατάφεραν 
να αποβιβάσουν τις περισσότερες ενισχύσεις τους! 

 
 

Τούρκοι μαθητές 
φωτογραφίζονται στο Πάρκο-Μουσείο της Εισβολής 

στο Πεντεμίλι, που έφτιαξαν οι Τούρκοι, πάνω σε 
κατεστραμμένο άρμα Τ-34 της Εθνικής Φρουράς. 
Οι Τούρκοι - ψευδώς, ως συνήθως - αναφέρουν 

στην επεξηγηματική πινακίδα ότι αυτό 
εγκαταλείφθηκε από τους Έλληνες, μόλις αυτοί 

...αντίκρυσαν τα "Μεχμετζίκ" !!! Όμως όπως είναι 
εμφανές το άρμα δεν έχει ερπύστριες, σημάδι ότι 

είχε βληθεί εκεί και ακινητοποιήθηκε! 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRXTUmM0KI/AAAAAAAAAYk/dAoXWK_BPBQ/s1600-h/eisvoli.jpg
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Φωτο-Ντοκουμέντο 
από βίντεο της Τουρκικής τηλεόρασης που 
εμφανίζει Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους και 

ομήρους που μόλις αφίχθηκαν στις αρχές του 
Αυγούστου του 1974 στις φυλακές των Αδάνων - 

πολλοί από αυτούς παραμένουν και σήμερα 
αγνοούμενοι 

 
 

Προέλαση Τουρκικής 
Ίλης στα προάστεια της Λευκωσίας 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SnBlTlOOm0I/AAAAAAAAAvE/G56vB3Bpqng/s1600-h/aixmalotoi+adana.jpg
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Ελληνες και Ελληνοκύπριοι 
αιχμάλωτοι και όμηροι στέλνονται στοιβαγμένοι σαν 
ζώα στις Φυλακές των Αδάνων στην Τουρκία, όπου 

θα περάσουν ένα "Εξπρές του Μεσονυχτίου". 
Στην φωτο Έλληνες αιχμάλωτοι στα αμπάρια 

τουρκικού πλοίου. 
 
 

Κύπριος ιερέας, 
μεταφέρεται όμηρος με πλοίο στην Τουρκία 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRZ30VUfsI/AAAAAAAAAY0/bvOXtLjV9C8/s1600-h/2POW_390_bg.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRam1hsGwI/AAAAAAAAAY8/9ie1FvQ3KBw/s1600-h/2priest_arrest_600_bg.jpg


Τούρκικα άρματα 
εισέρχονται στον Τουρκοκυπριακό θύλακα της 

Λευκωσίας 
 
 

Κατεστραμμένα 
οχήματα και πυροβόλα της Εθν.Φρουράς μετά τον 
βομβαρδισμό τους, από τη Τουρκική Αεροπορία, 
μέσα στο Στρατόπεδο της Αθαλάσσης Λευκωσίας 

χαράματα της 20.7.74 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRa4NiIEjI/AAAAAAAAAZE/SR1_SpWh6hI/s1600-h/300x350_6-7-eylul-.jpg
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Έλληνες και 
Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι & όμηροι στις Φυλακές 

Αδάνων στην Τουρκία. Πολλοί παρόλο που 
εμφανίζονται στις φωτογραφίες, δεν θα γυρίσουν 

ποτέ! 
 

Έλληνες και 
Ελληνοκύπριοι κρατούμενοι σε πρόχειρο 

(αυτοσχέδιο) χώρο συγκέντρωσης αιχμαλώτων και 
ομήρων 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRb-0REyyI/AAAAAAAAAZU/ACCzdNIz6E0/s1600-h/Adana_camps_Turkey_600_bg.jpg
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Άντρας της 31 ΜΚ - από 
αυτούς που υπερασπίσθηκαν σθεναρά το Πιρόϊ 

κατά υον Αττίλα ΙΙ 
 
 

Χάρτης επιχειρήσεων 
των ΜΚ την νύχτα της 20/21 Ιουλίου στον 

Πενταδάκτυλο 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SnBdcAY5TuI/AAAAAAAAAt8/mPaukPc_f8s/s1600-h/31MK-PIROI.jpg
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Φωτογραφίες από το 
βομβαρδισμένο Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ. Πάνω 
δεξιά το Διοικητήριο. Δεν είχε μείνει τίποτα στην 

θέση του από τις βόμβες και τα πυρά του 
Πυροβολικού. Και μέσα σε αυτά τα χαλάσματα οι 

ΕΛΔΥΚάριοι αντιστάθηκαν με αφάνταστη 
γενναιότητα. 

 
 

Τουρκικό 
τεθωρακισμένο ΤΟΜΠ Μ-113 εισέρχεται στον 

Τούρκικο τομέα της Λευκωσίας 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRc32EAbGI/AAAAAAAAAZc/op-xYzTe640/s1600-h/%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A31974_img_1.jpg
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΄Αντρες της ΕΛΔΥΚ 
λίγο καιρό πρό της εισβολής 

 
 

Φωτο Τούρκου 
κομμάντο, που ετοιμάζεται να ρίξει χειροβομβίδα 
κατά την επίθεση στο Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ 

(όπως αναφέρει η λεζάντα της - φωτο από 
Τουρκική πηγή) 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Sm7p6xZGXKI/AAAAAAAAAtc/SQoTSRjEK_A/s1600-h/11A.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmnqZI5jtGI/AAAAAAAAAok/F47XalS6JS0/s1600-h/maxes-systadin.jpg


Αναμνηστική 
φωτογραφία Τούρκων στρατιωτών στο Στρατόπεδο 
της ΕΛΔΥΚ αμέσως μετά την κατάληψή του (όπως 

αναφέρει η λεζάντα σε Τουρκικό βιβλίο). 
 
 

Αριστερά ο Ανχης 
(ΠΖ) Μπούτος - Δκτής του 286 ΜΤΠ που 

τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά της Τουρκικής 
αεροπορίας έξω από το χωριό Κοντεμένος και 

απεβίωσε αργότερα στο Νοσοκομείο. Δεξιά ο Ανχης 
(ΠΖ) Μπίκος - Δκτής του 316 ΤΕ που ετοίμαζε την 

αντεπίθεση από δυσμάς στο προγεφύρωμα, η 
οποία δεν έγινε ποτέ εξ'αιτίας του τραυματισμού 

του. 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmReLy-BL5I/AAAAAAAAAZs/bRvFCrGpFG4/s1600-h/tr-kibris-tank.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRgTimM-WI/AAAAAAAAAZ8/IgUac9Txpv0/s1600-h/%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A31974_img_5.jpg


Αριστερά ο Ανχης 
(ΠΖ) Κουρούπης - Δκτής του 251 ΤΠ που 

αντιμετώπισε μόνος του το πρώτο, δεύτερο και 
τρίτο αποβατικό κύμα των εισβολέων. Λόγω της 
αντίστασης που προέβαλαν οι στρατιώτες του, 

ονομάστηκε "Λεωνίδας" ή "Δαβάκης" της Κερύνειας. 
Είναι αγνοούμενος έως σήμερα. Δεξιά ο Ανχης (ΠΒ) 
Καλμπουρτζής - Δκτής της 181 ΜΠΠ που έπεσε σε 

ενέδρα των Τούρκων κατά την περίοδο της 
κατάπαυσης του πυρός. Είναι έως σήμερα 

αγνοούμενος. 
 
 

Τιμητικός Ανδριάντας 
του Ανχη (ΠΖ) Μουζάκη στο ΚΕΤΧ στην Πάτρα. 

Έπεσε ηρωικά την πρώτη μέρα των εχθροπραξιών 
στην Αμμόχωστο. 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRh4JnGb8I/AAAAAAAAAaE/OlQNqnQ7jhc/s1600-h/%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A31974_img_4.jpg
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Το Αεροδρόμιο 
Λευκωσίας, όπου η Α' Μοίρα ΚΔ από την Κρήτη 
κατάφερε να το κρατήσει έξω από την τουρκική 

ζώνη κατοχής μετά από θυελλώδεις μάχες, όπου οι 
Έλληνες στρατιώτες είχαν να αντιμετωπίσουν και 

την εχθρικότητα των ανδρών του Ο.Η.Ε. 
 
 

Άντρες της 31 ΜΚ που θα 
απολύονταν στα μέσα Ιουλίου 1974 - αντ'αυτού 
έλαβαν μέρος στο Παραξικόπημα εκτελώντας 

διαταγές του Δκτή ΛΟΚ Κύπρου, Σχη (ΚΔ) 
Κομπόκη και ακολούθως στις μάχες του Αττίλα Ι και 

Αττίλα ΙΙ 
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Τουρκικό 
Μηχανοκίνητο Πυροβολικό προελαύνει - αντίθετα τα 
ελληνικά πυροβόλα τα έσερναν οχήματα του Β'ΠΠ 

με συχνώτατες ακινησίες! 
 
 

Άντρες της ΕΛΔΥΚ 
παίζουν τάβλι λίγο καιρό προ της εισβολής 
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O πρόεδρο του 
"Συλλόγου των Βετεράνων Κύπρου 1974" 

κ.Αργυρόπουλος σε φωτογραφία στο Marmon 
Harrington με συμπολεμιστές του, την περίοδο της 

Εισβολής  
 

Το καταληφθέν από 
την 31 ΜΚ, Τουρκικό στρατόπεδο στο ύψωμα 

Κοτζάκαγια στον Πενταδάκτυλο την νύχτα της 20/21 
Ιουλίου (όπως είναι σήμερα). 

Όλοι οι ευρισκόμενοι σ' αυτό Τούρκοι Κομμάντος 
αιφνιδιάστηκαν και τέθησαν εκτός μάχης. 

Η φωτογραφία είναι παρμένη από το Κάστρο του 
Αγ.Ιλαρίωνα 
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Φωτογραφία μέσα από το 
Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ πριν αυτό καταληφθεί από 
τους Τούρκους την 16/8/74. Πραγματική "Κόλαση 

του Δάντη"! 
 
 

Τουρκικά 
αντιαρματικά σε ενέδρα στον παραλιακό δρόμο 

Κερύνειας-Αγ.Γεώργιος 
(φωτο από Τουρκικό βιβλίο) 
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Το Ελληνικό Επιτελείο της 
Τραγωδίας (Μπονάνος, Παπανικολάου, Αραπάκης, 

Γαλατσάνος) στην λειτουργία της Ανάστασης του 
1974. 

Μετά λίγους μήνες έστειλαν την Κύπρο στον 
"Σταυρό του Μαρτυρίου"! 

 
 

Ελληνοκυπριακά 
Marmon Harrington εκτιθέμενα ως "λάφυρα 

πολέμου" στο Μουσείο της Εισβολής από τους 
Τούρκους. Αν κάποιος τα παρατηρήσει από κοντά, 
θα δει ότι παρόλο του ότι οι Τούρκοι φρόντισαν να 

τα βάψουν ώστε να φαίνονται καινούργια, 
εσωτερικά δεν έχουν τίποτα διότι όλα είχαν 

καταστραφεί από πυρκαγιά, αφού είχαν βληθεί... 
Αλλά γιά τους Τούρκους αυτά είναι "ψιλά γράμματα" 

!!! 
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Λγός (ΜΧ) Σ.Σταυριανάκος -
Διμοιρίτης της Δ/ΜΧ της ΕΛΔΥΚ 

Έπεσε ηρωικά υπερασπιζόμενος το Στρατόπεδο 
της ΕΛΔΥΚ την 16.8.74 

 
 

Τουρκικά αποβατικά, 
αποβιβάζουν οχήματα στο Πεντεμίλι 
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Κατά την περίοδο 
κατάπαυσης του πυρός οι Τούρκοι μετέφεραν 

ισχυρές ενισχύσεις στο εδραιωμένο πλέον 
προγεφύρωμά τους. Στην φωτο η ακτή της 

απόβασης με σπαρμένα πολεμικά εφόδια που 
μόλις μεταφέρθηκαν από την Τουρκία 

 
 

Ο Δκτής του Αποβατικού 
Συντάγματος των Τούρκων, Σχης 

Ι.Καραογλάνογλου, στο γραφείο του στην Μονάδα 
του στην Τουρκία πρό της εισβολής. Έπεσε νεκρός 

από φίλια τουρκικά πυρά (αντιαρματικό βλήμα) 
μέσα στην παραθαλάσσια βίλα που είχε 

εγκαταστήσει το πρόχειρο κέντρο επιχειρήσεων 
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του. Οι Τούρκοι βέβαια δεν το παραδέχθηκαν ποτέ! 
 

Τούρκοι Κομμάντος 
λαμβάνουν θέσεις προ της επίθεσης στον τομέα της 

Λευκωσίας 
 

Αναμνηστική 
φωτογραφία Τούρκων στρατιωτών πάνω σε άρμα, 
επί της οδού Γερόλακκου μπροστά στο Στρατόπεδο 

της ΕΛΔΥΚ αμέσως μετά την κατάληψή του. 
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Τούρκοι Κομμάντος 
αποβιβάζονται από ελικόπτερα στον 

Τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας, υπό την 
κάλυψιν επίγειων δυνάμεων 

 
 

Τούρκοι Στρατιώτες 
προελαύνουν προς Κερύνεια. 

Είχαν να αντιμετωπίσουν τις ισχνές δυνάμεις της 
διλοχίας του 251 ΤΠ που ενισχύθηκε από ένα λόχο 

της 33 ΜΚ, που όμως δεν κατάφεραν να τους 
σταματήσουν. 
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Τουρκική φωτο που 
δείχνει Τούρκους Κομμάντος να επιτίθενται κατά 

της ΕΛΔΥΚ την 14.8.74 (όπως αναφέρει η λεζάντα 
της φωτογραφίας) 

 
 

Τουρκικό άρμα 
εισέρχεται πανηγυρικά στον Τουρκικό τομέα της 

Λευκωσίας, υπό το βλέμμα του Κεμάλ Ατατούρκ - οι 
Τουρκοκύπριοι τους υποδέχονται 

ζητωκραυγάζοντας! 
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Τούρκοι Αλεξιπτωτιστές και 
πολεμικά εφόδια πέφτουν στον Τουρκικό θύλακα 

Λευκωσίας. 
Σε πολλές περιπτώσεις οι αλεξιπτωτιστές έπεσαν 
έξω από τον θύλακα από λάθος των πιλότων των 

μεταγωγικών αεροσκαφών που τους μετέφεραν (πχ 
ρίψη στην Μιά Μηλιά) 

 
 

Ελληνοκύπριοι 
αιχμάλωτοι βγάζουν στην ξηρά την Τορπιλάκατο 
που βρισκόταν για επισκευή στην Ναυτική βάση 

υπό την επίβλεψη του Τούρκου φρουρού. 
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Τουρκικά ΤΟΜΠ Μ-
113 με πεζικό προωθούνται προς Λάπηθο και 

Καραβά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου του 1974 
(κατά την διάρκεια της Κατάπαυσης του Πυρός) 

 
 

Φωτογραφία από 
έφοδο της ΕΛΔΥΚ. Αρχικά εθεωρήθη ότι 

τραβήχτηκε κατά την επίθεση στο Κιόνελι αλλά 
αργότερα παρουσιάστηκε ως φωτογραφία κατά την 

διάρκεια άσκησης της ΕΛΔΥΚ προ της εισβολής. 
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Φωτογραφία - 
Ντοκουμέντο 

Η σύλληψη των 5 Ελληνοκύπριων Εθνοφρουρών 
του 398 ΤΠ έξω από το χωριό Τζιάος. 

Αν γνώριζαν τι τους περίμενε θα είχαν πέσει 
μαχόμενοι! 

 
 

Φωτογραφία-
Ντοκουμέντο 

Οι 5 Ελληνοκύπριοι εθνόφρουροι μόλις έχουν 
συλληφθεί αιχμάλωτοι από Τούρκους που 

επέβαιναν σε ένα ΤΟΜΠ Μ-113 και ένα άρμα Μ-47 
και εκτοτε θεωρούνταν αγνοούμενοι (βλέπε 

προηγούμενη φωτογραφία). 
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Ενώ θεωρητικά είναι αιχμάλωτοι πολέμου, 
προστατευόμενοι από την Συνθήκη της Γενεύης, 

αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία που τους 
εμφανίζει ζωντανούς (έστω και αιχμάλωτους). 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι όλοι τους εκτελέσθηκαν εν 
ψυχρώ 

 
 

Άλλη μιά 
φωτο από την σύλληψη των 5 άτυχων 

Ελληνοκυπρίων Εθνοφρουρών του 398 ΤΠ στο 
Τζιάος (η φωτο είναι άλλη λήψη της προηγούμενης 
φωτο). Οι άτυχοι Εθνοφρουροί μετά από λίγο θα 
εκτελεσθούν εν ψυχρώ από "άτακτους της ΤΜΤ' 

όπως διατείνονται οι Τούρκοι 
 
 

Προπαγανδιστική 
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φωτογραφία των Τούρκων που εμφανίζει έναν 
Yπαξιωματικό τους, να προσφέρει τσιγάρο σε 

Ελληνοκύπριο που μόλις έχει συλληφθεί 
αιχμάλωτος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 

οι αιχμάλωτοι - ιδιαίτερα οι Λοκατζήδες - 
εκτελούνταν επί τόπου. Όπως αποδείχθηκε 

πρόσφατα, ο Ελληνοκύπριος αιχμάλωτος μαζί με 
τους άλλους 4 συναδέλφους του, μόλις κάπνισαν το 
τσιγάρο που τους προσφέρθηκε, εκτελέσθηκαν εν 

ψυχρώ, έξω από το Τουρκοκυπριακό χωριό Τζιάος! 
Η παραπάνω φωτογραφία είναι από το ίδιο πακέτο 

ντοκουμέντων της Τουρκικής θηριωδίας που 
εμφανίζεται στις προηγούμενες 3 φωτογραφίες 

 
 

Αναμνηστική φωτογραφία 
Τούρκων στρατιωτών μπροστά στο μεσαιωνικό 

Κάστρο της Κερύνειας, αμέσως μετά την κατάληψή 
του (αφού η φρουρά του κατάφερε να ξεγλυστρίσει 

"κάτω από την μύτη τους") 
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Τουρκικά F-100 
καθ'οδόν προς βομβαρδισμό στόχων στην Κύπρο 

 
 

Άντρες της 31 ΜΚ 
κατά τον Αττίλα ΙΙ ενώ υπερασπίζονται την περιοχή 

του χωριού Πιρόϊ 
 
 

Τούρκος στρατιώτης 
κατά την επίθεση εναντίον του 336 ΤΕ στον 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRx4ZhPq_I/AAAAAAAAAdE/khChD9BBwWo/s1600-h/tr-aeroplanes.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SnBivYF0xtI/AAAAAAAAAus/aIOCDj8tTPU/s1600-h/31MK-ATTILAS2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmRyQAXDl6I/AAAAAAAAAdM/OuOmELIrv00/s1600-h/kibris-harek%C3%A2tindaki-gercekler-original-14.jpg


Αγ.Παύλο την 15.8.74 
 
 

Η ανέλκυση της 
Ελληνοκυπριακής Τορπιλακάτου που ευρισκόταν 
γιά επισκευή στο Μπογάζι (φωτο από Τουρκική 

πηγή) 
Φαίνεται καθαρά η πλώρη της βυθισμένη - μετά 

από δολιοφθορά του προσωπικού της βάσης (πριν 
την εγκαταλείψει), έτσι ώστε να μην μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί από τους Τούρκους. 
 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
λαμβάνουν επιτίθενται στην περιοχή μεταξύ 

Αγ.Δομετίου και Αγ.Παύλου στην Λευκωσία (φωτο 
από Τουρκ. πηγή) 
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Το Α/Τ KOCATEPE 
(D-354) το οποίο καταβύθισαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, 

μετά από την ευφυή έμπνευση του Πλωτάρχη 
Ε.Χανδρινού να εξαφανιστεί προς νότο και να 

αποπροσανατολίσει Τουρκικό Ναυτικό και 
Αεροπορία που τον έψαχναν μάταια δυτικά της 

Κύπρου. 
Το Kocatepe προτού βυθιστεί, κατέρριψε 4 

(κατ'αλλους 5) τουρκικά αεροσκάφη. 
 

Επιζώντες του 
Kocatepe σε σωσίβιες λέμβους προστατευόμενοι 
από παραπλέον αντιτορπιλλικό και αεροσκάφος 

...από αυτά που το βύθισαν! 
 

Τουρκικό 
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αντιτορπιλλικό ετοιμάζεται να περισυλλέξει τους 
επιζώντες του Kocatepe που βρίσκονται στις 

σωσίβιες λέμβους 
 
 

Οι Τούρκοι με 
συνεχείς ενέδρες την πρώτη και δεύτερη μέρα 

συνελάμβαναν όσους ανύποπτοι περνούσαν από 
την παραλιακή οδό μποστά από το Πεντεμίλι. Στην 
λεζάντα η Τουρκική φωτογραφία αναφέρει ότι Ε/Κ 
Λοκατζήδες που φορούσαν πολιτικά για να μην 

συληφθούν ως στρατιώτες, συλαμβάνονται από τα 
"μεχμετζίκ" σε μιά ενέδρα τους. Από το μήκος των 

μαλλιών των αιχμαλώτων είναι ξεκάθαρο ότι 
πρόκειται γιά πολίτες (δεν είναι ούτε καν επίστρατοι 
διότι η φωτο τραβήχτηκε το απόγευμα της 20.7.74 

και τότε δεν υπήρχαν Ελληνικές δυνάμεις 
Καταδρομών στο Πεντεμίλι) 
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Φωτο της 19.7.74 - ο 
Τουρκικός Αποβατικός Στόλος καθ'οδόν γιά Κύπρο 

 
 

Ο Πλωτάρχης 
Ελ.Χανδρινός - Κυβερνήτης του θρυλικού Α/Γ 

ΛΕΣΒΟΣ που έγινε η αιτία, πέραν της άλωσης του 
Τ/Κ θύλακα Πάφου, οι Τούρκοι να βυθίσουν μόνοι 

τους ένα Αντιτορπιλλικό (Kocatepe) να θέσουν 
εκτός μάχης άλλο ένα (Antatepe) και να 

προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε ένα τρίτο 
(Cacmak), ενώ ταυτόχρονα κατέρριψαν πάλι μόνοι 

τους 4 ή 5 αεροσκάφη τους F-100D. 
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Ένα από τα 
κατεστραμμένα άρματα Μ-48 των Τούρκων 

μπροστά στην Σχολή Γρηγορίου στην Λευκωσία. 
Εικάζεται - και έτσι πρέπει να είναι - ότι είναι ένα 

απο τα έξη άρματα Μ-48 που κατέστρεψε ο 
ηρωικός Καταδρομέας Μπικάκης, της Α' ΜΚ. 

 
 

Η Ε/Κ Τορπιλάκατος 
που βρισκόταν γιά επισκευή στην Ναυτική Βάση και 
την βρήκαν εκεί μισοβυθισμένη οι Τούρκοι. Αυτή η 

Τορπιλάκατος δεν χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις 
και αργότερα οι Τούρκοι την τράβηξαν στην ξηρά 

και σήμερα εκτίθεται ως λάφυρο πολέμου στο 
Πολεμικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. 
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Τουρκοκύπρια με το 
παιδί της που κρατάει μιά αυτοσχέδια Τούρκικη 

σημαία, υποδέχεται τους Τούρκους στρατιώτες σαν 
...ελευθερωτές! 

 

Τραγικό θύμα από βόμβα 
Ναπάλμ. Η χρήση αυτού του τύπου βόμβας είχε 

απαγορευτεί αλλά οι Τούρκοι αποφάσισαν να 
"αδειάσουν" στην Κυπριακή γη τα αποθέματά τους! 
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Ελληνοκύπριος επίστρατος 
Εθνοφρουρός, κάθεται πάνω στα συντρίμμια 

Τουρκικού Α/Φ F-100D που κατερρίφθη από την 
Ε/Κ Αεράμυνα. Συνολικά οι Τούρκοι έχασαν πανω 
από 25 αεροσκάφη κατά την διάρκεια των μαχών. 

 
 

Οι Τούρκοι διατείνονταν ότι 
έκαναν μιά "ειρηνική επιχείρηση" στην Κύπρο και 
ότι οι στρατιώτες τους ήταν κάτι σαν ...ειρηνιστές! 

Ο πάνοπλος Τούρκος της φωτογραφίας σας μοιάζει 
γιά "ειρηνιστής"; 
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Τα τουρκικά 
αεραποβατικά αγήματα με το που προσγειώθηκαν 

στον Τ/Κ θύλακα της Λευκωσίας, έλαβαν θέσεις 
μάχης στην γραμμή αντιπαράθεσης με την ΕΛΔΥΚ 
και πολέμησαν κατά την επίθεσή της στο Κιόνελι, 

αποτρέποντας την κατάληψή του από τους Έλληνες 
 
 

Ουλαμός Τουρκικών 
αρμάτων επιτίθεται κατά της ΕΛΔΥΚ την 14.8.74 

(φωτο από Καναδό ειρηνευτή του ΟΗΕ) 
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Τουρκικό 
παρατηρητήριο στην Αμμόχωστο 

 
 

Ο Τχης (ΚΔ) Κατσάνης - Δκτής 
της 33 ΜΚ που σκοτώθηκε με την γνωστή σε όλους 
πιά "τουρκική μπαμπεσιά" στον Πενταδάκτυλο κατά 
την ενέργεια όλων των ΜΚ την επόμενη νύχτα της 

εισβολής 
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Το θρυλικό Α/Γ 
ΛΕΣΒΟΣ (L-172) 

 
 

Η είσοδος της βίλας 
στο Πεντεμίλι όπου σκοτώθηκε από συμπολεμιστές 
του κατά λάθος ο Σχης Ιμπραήμ Καραογλάνογλου. 

Η πινακίδα που ανήρτησαν οι Τούρκοι λέει ότι 
σκοτώθηκε από Ελληνοκυπριακά πυρά, όμως από 
τον τύπο του αντιαρματικού που χτυπήθηκε και από 

την πλευρά που εκτοξεύτηκε το βλήμα είναι 
ξεκάθαρο ότι η βολή προήλθε από φίλια πυρά! 

 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSAB6e2kZI/AAAAAAAAAfM/usKAceX8FNw/s1600-h/lesvos1_hi.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSATCJoF9I/AAAAAAAAAfU/mlPWjkce3Sc/s1600-h/k%C4%B1br%C4%B1s+054.jpg


Τουρκοκύπρια βάζει λίγα 
λουλούδια στον τάφο του Σχη Ι.Καραογλάνογλου 

που βρίσκεται στην ακτή της απόβασης στο 
Πέντεμίλι 

 
 
 

Οι Τούρκοι αμέσως 
μετά την αποβίβασή τους στο Πεντεμίλι, 

εγκατέστησαν ενέδρες επί της παραλιακής οδού 
φοβούμενες αντεπίθεση των Ελληνοκυπριακών 

δυνάμεων. 
Στην φωτο βλέπουμε άνδρες Τούρκικης ενέδρας. 
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Φωτογραφία - 
Ντοκουμέντο (με επιφύλαξη) 

Η Ελληνοκυπριακή Τορπιλάκατος Τ-3 κατά την 
επίθεση-αυτοκτονίας της εναντίον του αποβατικού 

στόλου, ενώ βάλλεται από Τουρκικό αεροσκάφος F-
100D. 

Μετά από λίγο θα πληγεί καίρια και θα βυθιστεί 
αύτανδρη. 

Σημείωση: κάποιοι χρησιμοποιούν αυτήν την φωτο 
ως φωτο της αεροναυμαχίας της Ακταιωρού 

"Φαέθων" στα γεγονότα του 1964. 
Από την σιλουέτα του πλοίου είναι πιθανώτερη 

αυτή η εκδοχή) 
 
 

Ελληνοκύπριοι 
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Καταδρομείς σε άσκησή τους στον Πενταδάκτυλο 
 
 

Ελληνοκυπριακό 
χωριό στα Κατεχόμενα με ορατά τα σημάδια της 

εισβολής 
 

Ανχης (ΠΒ) Χατζηδάκης 
Εμμανουήλ - Δκτής της 173 Μ. Α/Τ.Π. - σκοτώθηκε 

από ρουκέτα Τουρκικού αεροσκάφους στο 
προσωρινό Διοικητήριο της Μοίρας του σε υπόγειο 

ανεγειρόμενης οικοδομής στην Αμμόχωστο - 
πιθανώτατα από αισχρή πληροφόρηση που δόθηκε 
από τους άνδρες του ΟΗΕ προς τους Τούρκους, γιά 

το ακριβές στίγμα της. 
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Τούρκοι Κομμάντος που μόλις 
ενίσχυσαν τον Τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας 

 
 

Το Κάστρο της 
Πάφου όπου αρχικά ταμπουρώθηκαν δυνάμεις Τ/Κ 

του θύλακα 
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Ελληνοκύπριοι 
παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς 

 
 

ΔΕΑ (ΚΔ) Τσαμκιράνης - 
επικεφαλής των Καταδρομέων που επέβαιναν στο 

μοιραίο Noratlas που κατέπεσε από φίλια πυρά 
οδηγώντας στον θάνατο επιβατες και πλήρωμα - 

πλην ενός. 
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Άντρες της Α' ΜΚ με 
τον Διοικητή της Παπαμελετίου (1), τον Υποδιοικητή 

της Αβραμίδη (2) τον Υπολοχαγό Μπένο (6) και 
άλλους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες 

της 
 

Ο Καταδρομέας 
Χρονιάρης της Α' Μοίρας Καταδρομών που 

υπερασπίστηκε το Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Ο 
Χρονιάρης δεν δίστασε να πυροβολήσει εναντίον 

Καναδού Ειρηνευτή (άνδρα του ΟΗΕ) όταν 
διαπίστωσε ότι αυτός παρείχε πληροφορίες γιά την 

διάταξη των Ελληνικών Δυνάμεων στους 
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επιτιθέμενους Τούρκους. Ο Ειρηνευτής σώθηκε 
εξ'αιτίας εμπλοκής του όπλου του Χρονιάρη, και 
έτσι έμεινε απλά τραυματισμένος από μιά μόνο 

βολή. 
 
 

Τουρκικό άρμα 
επελαύνει κατά της ανυπεράσπιστης Μόρφου τις 

τελευταίες μέρες των εχθροπραξιών όταν πλέον το 
έγκλημα κατά της Κύπρου είχε ήδη συντελεστεί 

 

Ελληνοκύπριοι επίστρατοι με άνδρες της Εθνικής 
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Φρουράς στην υπεράσπιση της Λευκωσίας 
 
 

Τούρκοι 
αποβιβάζονται στο Πεντεμίλι 

 
 

Το Προεδρικό 
Μέγαρο κατά το Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 

1974. 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSELjdwy3I/AAAAAAAAAgk/mmBcHkuMv5E/s1600-h/471502.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSEeCGo8sI/AAAAAAAAAgs/PcTXyobISaI/s1600-h/cyprus_archbishopric_palace.jpg


Τα "Φυλακισμένα Μνήματα" 
στις Φυλακές της Λευκωσίας, όπου βρίσκονται οι 

Τάφοι των επιφανών Ηρώων της ΕΟΚΑ, τα 
υπερασπίσθηκαν με φοβερό πάθος λίγοι 

Ελληνοκύπριοι στρατιώτες και δεν επέτρεψαν στους 
Τούρκους να τα καταλάβουν. 

 
 

Ο Στρατηγός ε.α. πιά, αλλά 
Ταγματάρχης το 1974, Δημ. Αλευρομάγειρος, 

Διοικητής του θρυλικού 336ΤΕ, που κράτησε τους 
Τούρκους στα όρια της προ της εισβολής Πράσινης 
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Γραμμής. Όλοι οι Λευκωσιάτες τον θυμούνται με 
ευγνωμοσύνη. 

 

Ο χάρτης του 
χώρου αμύνης του 336 ΤΕ που διοικούσε ο Τχης 

(τότε) Δημ.Αλευρομάγειρος 
 
 
 

Τούρκοι Κομμάντος 
που μόλις αποβιβάσθηκαν από τα εναέρια μέσα 

που διέθεσε ο Τούρκικος Στρατός, στον 
Τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας 
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Οι Τούρκοι στρατιώτες 
εισέρχονταν σαν ελευθερωτές στα Τουρκοκυπριακά 

χωριά, προκαλώντας την συγκίνηση των 
Τουρκοκυπρίων χωρικών. 

 
 

Τα παμπάλαια 
ρώσικα άρματα του Β' ΠΠ, Τ-34 δεν μπορούσαν εκ 

των πραγμάτων να αντιπαρατεθούν έστω, με τα 
αμερικάνικα Μ-47 & Μ-48 που διέθεταν οι Τούρκοι. 
Στην φωτο άρματα Τ-34 της 23 ΕΜΑ σε άσκηση της 

Εθν.Φρουράς προ της εισβολής 
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Ε/Κ Άνδρες της 21 
ΕΑΝ μπροστά στο Τεθωρακισμένο Όχημα 

Μεταφοράς Προσωπικού τους 
 
 

Στα οδοφράγματα της Λευκωσίας 
έχουν μείνει ανεξίτηλα τα σημάδια των επικών 

μαχών του Αυγούστου του 1974. 
Αυτά οι "επιθέσεις ειρήνης" του κ.Χριστόφια και του 

κ.Αναστασιάδη προς τους Τούτκους, δεν θα 
μπορέσουν να τα σβήσουν από την μνήμη όλων 

αυτών που αγωνίστηκαν τότε να μείνει η Λευκωσία 
ελεύθερη 
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Η Ελληνική-
Κυπριακή Ηγεσία στα χρόνια προ της Εισβολής: 
Μακάριος (Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας), 
Γ.Παπανδρέου (Πρωθυπουργός Ελλάδος) και 
Γ.Γρίβας-"Διγενής" (Αρχηγός ΕΟΚΑ και τότε 

Α/ΓΕΕΦ). 
Δεν υπήρξε σχεδόν ποτέ καμμιά σύμπνοια μεταξύ 

τους! 
 
 

Οι Τούρκοι στην 
προέλασή τους, είχαν πάντα αρωγό τον 

Τουρκοκυπριακό πληθυσμό 
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Οι Τούρκοι σαν αντίβαρο στην 
ΕΟΚΑ (και ειδικά στην ΕΟΚΑ Β') δημιούργησαν 

στην Κύπρο την ΤΜΤ που έδρασε κατά των 
Ελληνοκυπρίων εντελώς προβοκατόρικα. 

Ακολούθως σε μιά λανθασμένη πολιτική Μακάριος 
& ΕΟΚΑ Β' έβαζαν συνεχώς "νερό στον μύλο της 

Τουρκίας"! 
 
 

Φωτο από άσκηση 
της Εθν.Φρουράς προ της Εισβολής. 

Κατά την εισβολή τα άρματα Τ-34 μολονότι 
πεπαλαιωμένα, μπορούσαν να προσφέρουν έστω 
με τις βολές τους, μιά κάποια βοήθεια στην Εθνική 

Φρουρά. 
Αλλά δυστυχώς χρησιμοποιήθηκαν λάθος. 
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Αποβίβαση πεζικού 
των Τούρκων στο Πεντεμίλι 

 
 

Ακόμα και οι Τούρκοι 
γνώριζαν ότι η Κύπρος είναι ΕΛΛΑΔΑ. 

Απλά ήθελαν ένα θύλακα δικό τους να ζουν οι 
ομοεθνείς τους ευκαιρία που τους δόθηκε με το 

Σχέδιο Άτσεσον (παρόλο που εμφανίζονταν να μην 
το υποστηρίζουν). 

Δυστυχώς μετά από παλινωδίες η Ελληνική πλευρά 
το απέρριψε. 

Σήμερα οι Τούρκοι κατέχουν το 35% της Κύπρου! 
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Φωτο από άσκηση των 
Λοκατζήδων στον πενταδάκτυλο προ της εισβολής. 
Δυστυχώς εκτός της καταδρομικής επιχείρησης την 
νύχτας την επομένη της εισβολής, οι Δυνάμεις των 

καταδρομών της Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν λάθος. 
 
 

Το Τουρκικό Μνημείο 
που δεσπόζει της Ακτής της Εισβολής όπου 

βρίσκονται και οι τάφοι των πρώτων εισβολέων και 
του Σΰνταγματάρχη τους. 
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Ο Γεώργιος Γρίβας, ο 
επιλεγόμενος "Διγενής" πέθανε μερικούς μήνες πριν 

την εισβολή. Είχε εκπονήσει Αμυντικά Σχέδια τα 
οποία είχαν βελτιωθεί από νεώτερους Επιτελικούς 
Αξιωματικούς, αλλά δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ από 

το ΓΕΕΦ του Ιουλίου-Αυγούστου 1974! 
 
 

Φωτογραφία του 
τουρκικού Αποβατικού Στόλου όταν εφορμούσε από 

την Μερσίνα. 
Οι παντες γνώριζαν. Μόνο που το ΑΕΔ στην Αθήνα 

και το ΓΕΕΦ στην Λευκωσία κοιμόνταν! 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSK_5J9mUI/AAAAAAAAAic/v5l98aleESk/s1600-h/grivaspm6.gif
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSLhTr-5oI/AAAAAAAAAik/RHKS87MoPiE/s1600-h/image069.jpg


Η Τουρκοκυπριακή Ηγεσία τα 
πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας. Ο Φ.Κιουτσούκ 

(πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας) και ο Ρ.Ντεκτάς 

 
 

Το Τουρκικό άρμα 
που βλήθηκε και καταστράφηκε από ΠΑΟ της 

Εθν.Φρουράς στην περιοχή Κόρνος (φωτο από την 
πίσω πλευρά του άρματος). 

Η επεξηγηματική πινακίδα των Τούρκων φυσικά δεν 
λέει την αλήθεια! 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSMhifWpCI/AAAAAAAAAis/AUNZQPhMqUY/s1600-h/Rauf+Denkta%C5%9F+K%C4%B1br%C4%B1sl%C4%B1+T%C3%BCrklerin+efsanevi+lideri+Dr.+Faz%C4%B1l+K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+ile.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSM7KPxRBI/AAAAAAAAAi0/oaKx0WTgCm8/s1600-h/tank1.jpg


Το ίδιο άρμα της πιό πανω 
φωτογραφίας (φωτο από την εμπρός πλευρά του 
άρματος), την ημέρα που καταστράφηκε από τις 

Ελληνοκυπριακές Δυνάμεις. 
 
 

Τούρκοι Κομμάντος 
που μόλις αποβιβάστηκαν από τα εναέρια μέσα 
τους στον Τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSNXlGFEhI/AAAAAAAAAi8/inBh1YrtHK0/s1600-h/tank_destroyed_250_sm.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSOAwzeR_I/AAAAAAAAAjM/AWtr6n5sj_g/s1600-h/tr_soldiers.jpg


Οι Τούρκοι 
στρατιώτες μεταφέρονταν από τους χώρους 

αποβίβασης τους, στην γραμμή αντιπαράθεσης με 
φορτηγά των Τουρκοκυπρίων. 

 
 

Ανθγός (ΠΖ) Σ.Μπιτσάκης - ο ήρωας 
του Καραβά 

Έπεσε ηρωικά την 6.8.74 
 
 

Χάρτης των 
επιχειρήσεων του ΑΤΤΙΛΑ Ι 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSOdM0TOqI/AAAAAAAAAjU/QxV16K_RAZ4/s1600-h/temmuz1974kbrsbarharekaul3.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSPR8iL6VI/AAAAAAAAAjk/yaAhNTLypsw/s1600-h/ATTILAS1XARTHS.jpg


 
 
 

Τάφος ΕΛΔΥΚΑΡΙΟΥ στον 
Τύμβο της Μακεδονίτισσας 

 
 

Το πρωτοσέλιδο της 
"Χουριέτ" την 20-7-1974 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSQO_OM29I/AAAAAAAAAjs/4O2IGeRW-zc/s1600-h/eldyk160874a.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSQijWgkII/AAAAAAAAAj0/bkPNa5g3MK4/s1600-h/hrriyet20temmuz1974lg3.jpg


Το πρωτοσέλιδο του 
"ΤΑΧΥΔΡΌΜΟΥ" την 20/7/1974 

 
 

Ταξχος Δημ.Ιωαννίδης - ο "αόρατος 
δικτάτορας" που την κρίσιμη στιγμή υπέκυψε στα 

κελεύσματα των Αμερικάνων 
 
 

Χάρτης της έναρξης 
του ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TD3a7U9YhhI/AAAAAAAABYM/tm5jaNCCVU0/s1600/m5.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSQ45UoxZI/AAAAAAAAAj8/qe3mcGoT6vk/s1600-h/IOANNIDIS.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSRdYt9mQI/AAAAAAAAAkE/0fxrwzju_Kw/s1600-h/ATTILAS2XARTHS.jpg


Η Α' ΜΚ μετά τις 
μάχες, όταν μετωνομάσθηκε 35 ΜΚ 

 

Υπλγός (ΚΔ) Γλεντζές 
(αριστερά) και Υπλγός (ΠΖ) Καραχάλιος (δεξιά) - 
Διοικητές Λόχων της 31 ΜΚ . Ο πρώτος έδειξε 

πράξεις εξαιρετικής ανδρείας, ρισκάροντας πολλές 
φορές την ζωή του κατά τις επιχειρήσεις την νύχτας 

20/21 Ιουλίου 1974 στο ύψωμα Κοτζάκαγια. 
 

Η Λευκωσία 
βομβαρδίζεται ανηλεώς το πρωί της 20.7.74 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSR0pBtYpI/AAAAAAAAAkM/HzBOtInVAB8/s1600-h/lokatzides.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSSxGoGFJI/AAAAAAAAAkc/XaJvMDd3rOk/s1600-h/nicosia_bombings_300_sm.jpg


Ο τότε πρωθυπουργός της 
Τουρκίας την περίοδο της εισβολής Μπουλέντ 

Ετσεβίτ. 
Υπήρξε ο εμπνευστής της! 

 
 

Τάφος Ελληνοκύπριου 
στρατιώτη στο Νεκροταφείο της Λακατάμιας 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSS--lS0yI/AAAAAAAAAkk/aYUOgfbURPc/s1600-h/%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSTU6RoW7I/AAAAAAAAAks/Qt8Gj2OMUOg/s1600-h/%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CF%85%CE%BA_5.jpg


Τχης (ΠΖ) Τσιάκκας - Επιτελικός 
Αξιωματικός της ΑΤΔ Κερύνειας 

Χάθηκε πολεμώντας πλάι στον Ανχη Κουρούπη - 
συγκαταλέγεται στους αγνοούμενους 

 
 

Υπλγός (ΚΔ) Μπένος της Α' 
ΜΚ 

Με τους άνδρες του κράτησε έξω από την Τουρκική 
γραμμή κατοχής το Αεροδρόμιο Λευκωσίας 

 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSTo-bpOiI/AAAAAAAAAk0/S3zyH_qwqnc/s1600-h/tsiakas+konstantinos2.jpg
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Επίστρατοι 
Άντρες της Εθνικής Φρουράς 

 
 
 

Το Κάστρο της Κερύνειας. 
Η λιγοστή φρουρά του διέφυγε κάτω από τις 

μπούκες των τανκς των Τούρκων. 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TD3PE0MYnnI/AAAAAAAABX8/U93pDCAbMX0/s1600/16832_455781380001_247295425001_10691346_1702600_n.jpg
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Από εδώ πέρασαν Τούρκοι ! 
(Β.Ουγκώ) 

 

Ο Ε/Κ 
μαυροσκούφης της 21 ΕΑΝ Φοίβος Νικολαίδης στο 
Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού 

της 21 ΕΑΝ στην οποία ανήκε. 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSVCruXD1I/AAAAAAAAAlM/gxGT4TYC9To/s1600-h/Broken_Cross_on_floor_420_bg.jpg
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Ελληνοκύπριοι 
Στρατιώτες της 31 ΜΚ σε άσκηση - κάποιοι 

αναφέρουν ότι η φωτο πάρθηκε μετά από τις μάχες 
της Μανσούρας, αρκετά χρόνια προ της εισβολής 

(αρκετά πιθανό). 
 
 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
Μιά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που με τα λάθη 
του έπαιξε και αυτός τον αρνητικό ρόλο του στην 

υπόθεση της Κύπρου, όσο και αν οι οπαδοί του τα 
εξωραίζουν! 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSVU58bvpI/AAAAAAAAAlU/ZIbG9s4OsWg/s1600-h/laf2.JPG
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Πλήρωμα της 
αποστολής - αυτοκτονίας ΝΙΚΗ-8 μπροστά στο 

μεταγωγικό τους αμέσως μετά την επιστροφή τους 
από την Κύπρο 

 
 
 

Τούρκοι αποβιβάζονται 
από τα ελικόπτερα πάνοπλοι στο Κιόνελι 

 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSWCo_0JzI/AAAAAAAAAlk/mNRtBlHRSR8/s1600-h/PLHROMA-APOSTOLHS-NIKH.jpg
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Τούρκος 
στρατιώτης σε αναμνηστική φωτογραφία μπροστά 

στο μαγαζί Τουρκοκύπριου 
 
 
 

Με την επάνοδο του 
Κ.Καραμανλή στην Αθήνα, η Ελλάδα παγίωσε την 
προσκολλημένη εμμονή της στην διέξοδο από την 
κρίση μέσω διαπραγματεύσεων, πράγμα που έριξε 

ταφόπλακα στις ελπίδες των Ελλήνων και 
Ελληνοκυπρίων Αξιωματικών και Οπλιτών γιά 

ενισχύσεις των μαχόμενων τμημάτων! 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/TDXwTJBE55I/AAAAAAAABWc/9iRbbT1LhlE/s1600/militanib9.jpg
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Ελληνοκύπριος 
μαχητής νεκρός στο "μετερίζι" του. 

 
 
 

Τα παλαιά Marmon 
Harrington της Εθν.Φρουράς δεν θα μπορούσαν σε 

καμμιά περίπτωση να σταματήσουν τα M47-M48 
των Τούρκων 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmV0ipl1i4I/AAAAAAAAAm8/V5C_aLiwouU/s1600-h/n813515410_3925378_285.jpg
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Τούρκοι στρατιώτες 
προσπαθούν να καταλάβουν Στρατοπεδο της 

Εθνικής Φρουράς 
 
 

Ελληνοκύπριοι 
επίστρατοι συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι έξω από 

την Αμμόχωστο 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrHk1nbhhI/AAAAAAAAAo0/ntB7wk_WIrU/s1600-h/tourkoi-polyboloun-exo+apo+stratopedo.jpg
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Dr. Henry Kissinger 
Ο Γερμανοεβραίος "Νεκροθάφτης" της Κύπρου 

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τότε... 
 
 

Η φωτογραφία του μικρού 
Κυπρίου που οι γονείς του αγνοούνται! 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSXd4e5bMI/AAAAAAAAAmE/QuVRiBssjZI/s1600-h/225px-Henry_Kissinger.jpg
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Λγός (ΚΔ) Κατούντας - της 33 ΜΚ 
Χάθηκε στην Κερύνεια - είναι μέχρι σήμερα 

αγνοούμενος 
 
 

Η φωτογραφία της μικρής 
Κύπριας που ο στρατιώτης συγγενής της αγνοείται 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmSXzmCIP_I/AAAAAAAAAmM/Q5LFv2Xk2vA/s1600-h/nikoskatountas.jpg
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Τούρκοι Αξιωματικοί 
παρακολουθούν πως εξελίσσεται η Μάχη της 
ΕΛΔΥΚ (φωτο από βίντεο Τούρκου πολεμικού 

ανταποκριτή) 
 
 

Τούρκοι στρατιώτεςσε 
παραλιακή πόλη της Κύπρου (που δεν αναφέρεται) 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrIpgvup8I/AAAAAAAAApE/kEwpeYALcHc/s1600-h/tourkoi-paratiroun-maxi+eldyk.jpg
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Ελληνοκύπριοι πολίτες 
συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι. Είναι άοπλοι. Κανείς 
δεν θα μάθει τιίποτα γιά την τύχη τους (φωτο από 

βίντεο Τούρκου πολεμικού ανταποκριτή) 
 
 

Τούρκοι ολμιστές στο 
Κιόνελι 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrJa0s--2I/AAAAAAAAApU/WIWGsFQCWWY/s1600-h/tourkoi-aixmalotizoun-ellines.jpg
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Τουρκικό φυλάκιο σε 
ύψωμα που έχουν καταλάβει τις τελευταίες μέρες 

των εχθροπραξιών. Από την ύπαρξη της εκκλησίας 
δίπλα, θα πρέπει να είναι το ύψωμα δίπλα στο 

χωριό Αθηαίνου και όχι έξω από την Αμμόχωστο 
όπως αναφέρει η τούρκικη λεζάντα της 

φωτογραφίας 
 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
προωθούνται προς Καραβά-Λάπηθο 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrKKLzAWGI/AAAAAAAAApk/kJyHgvEgvMQ/s1600-h/tourkiko-paratiritirio-Athienou.jpg
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Φωτογραφία από την 
προέλαση των τούρκων προς δυσμάς στο ξεκίνημα 

του Αυγούστου 1974 
 
 

Τουρκικά 
Τεθωρακισμένα ξεκινούν από τον χώρο της 

απόβασης προς Κερήνεια. τα συγκεκριμένα ΤΟΜΠ 
Μ-113 θα βληθούν από ΠΑΟ της Εθνικής Φρουράς 

(αναφ. Στρ.Μ.Ντεμιρέλ) 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrK8IxnAzI/AAAAAAAAAp0/p36jbJ7kuac/s1600-h/tourkiki-proelasi.jpg
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Αναμνηστική 
φωτογραφία Τούρκων στρατιωτών στην πύλη του 

καταληφθέντος Στρατοπέδου της Εθνικής Φρουράς 
"Σπύρου Χατζηγιακουμή". Στις κολώνες της πύλης 

αναγράφεται το "Αμύνεσθαι περί Πάτρης" και η 
αλήθεια είναι ότι κάποιοι αμύνθηκαν. Αλλά και 

κάποιοι πρόδωσαν! 
 
 

Οι Τουρκοκύπριοι 
όπως ήταν φυσικό πολέμησαν στο πλευρό των 

δυνάμεων εισβολής. Στην φωτο σε χαράκωμα στο 
Κιόνελι, Τουρκοκύπριος με τόμσον στο χέρι 

πολεμάει πλάει σε Τούρκους Κομμάντος 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrLtcewlvI/AAAAAAAAAqE/Cl-mFWEYMvw/s1600-h/stratopedo-xatzigiakoumi.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrMV0HL-PI/AAAAAAAAAqM/U0AQCknbbis/s1600-h/tkyprioi-ypiresia-tourkon.jpg


 

Οι Τούρκοι στην 
προέλασή τους τις πρώτες 2 μέρες του πολέμου, 

προχωρούσαν χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις. Ίσως 
κάποιοι τους είπαν ότι οι Έλληνες δεν θα 

πολεμήσουν!!! 
 
 

Το Προεδρικό Μέγαρο μετά το 
Πραξικόπημα κατά του Μακαρίου 

 
 
 

Στρ.Φ.Γκιζίκης - ο αχυράνθρωπος 
της Χούντας. Δεν επηρέασε ούτε κατ'ελάχιστο τις 

εξελίξεις 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrMxU6cYRI/AAAAAAAAAqU/mzt5BgQm__8/s1600-h/proelasi-tourk-pezikou.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrNMqPkNoI/AAAAAAAAAqc/7y5BsavH_m4/s1600-h/proedriko+megaro+kyprou.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrNiaP91kI/AAAAAAAAAqk/OVlFejYu_e8/s1600-h/phaidongizikis.jpg


 
 

Ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς υποδέχεται στον 

Τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας τους Τούρκους 
Ανώτατους Αξιωματικούς! Υπήρξαν οι "λυτρωτές 

της αγωνίας" του! 
 
 

Ο Κων.Καραμανλής 
ορκίζεται πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο 

Σεραφείμ, παρουσία του "Προέδρου της 
Δημοκρατίας" Στρατηγού Φ.Γκιζίκη 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrN5B5y5LI/AAAAAAAAAqs/2O6ugd066Jk/s1600-h/ntektas-me-sotires.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/SmrORiK9q2I/AAAAAAAAAq0/BJhvYTZn1Ts/s1600-h/orkomosia+karamanli.jpg


Τουρκικό πολυβολείο 
στην γραμμή αντιπαράθεσης, κατά την κατάπαυση 

του πυρός. 
 
 

Κατεστραμμένα άρματα 
Τ-34 της Εθνικής Φρουράς στον δρόμο προς το 

Πεντεμίλι. Τα άρματα εβλήθησαν με αντιαρματική 
βολή στις ερπύστριες (δεξιά ερπύστρια 

προπορευόμενου,αριστερή ερπύστρια του 
ακολουθούντος άρματος) και εγκαταλείφθηκαν από 

τα πληρώματά τους διότι κατέστησαν ακίνητοι 
στόχοι 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ntSFs_ZNz-0/Smtzm7bdNEI/AAAAAAAAAq8/tBgGp9zIa30/s1600-h/tourkiko+polyboleio.jpg
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Τούρκοι στρατιώτες 
μεταφέρονται στην καρότσα φορτηγού 

Τουρκοκυπρίου στην γρμμή του μετώπου γιά να 
λάβουν μέρος στις επιχειρήσεις 

 

Ο Τχης (ΚΔ) Μανιάτης - 
Δκτής της 31ΜΚ (αριστερά) και ο Λγός (ΚΔ) 

Σταμάτης - Δκτής του ΛΥΠ της 31 ΜΚ (δεξιά) - ο 
Λγός Σταμάτης έγραψε βιβλίο γιά την δράση των 

ΛΟΚ στην Κύπρο 
 
 

Τούρκοι κάνουν 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε σπίτια στην 

Κερύνεια όπου είχαν διαφύγει άντρες της Εθνικής 
Φρουράς και κατά κύριο λόγο άντρες των ΛΟΚ 
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Τουρκικό άρμα Μ-47 
στο λιμάνι της Κερύνειας με φόντο το μεσαιωνικό 

κάστρο της 
 
 

Τούρκος πολυβολητής 
αλλάζει θέση μάχης 

 
 

H φωτο (από τουρκική 
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πηγή) έχει λεζάντα που αναφέρει: Ο Τουρκικός 
στρατός με την συνδρομή Τουρκοκυπρίων μαχητών 

μπαίνει θριαμβευτικά σε Ελληνοκυπριακό χωριό. 
Μετά από σχόλιο αναγνώστη του blog μου, μπήκα 

στον πειρασμό να κάνω υψηλή ανάλυση στην 
μορφή αυτού που κρατάει την τουρκική σημαία, και 

τελικά αποδεικνύεται ότι είναι η φωτο του Νίκου 
Σαμψών σε νεώτερη ηλικία (πιθανότατα στις μάχες 
Ελληνοκυπρίων & Τουρκοκυπρίων στις αρχές της 
δεκαετίας του '60 - τα πρώτα δύσκολα χρόνια της 

Ανεξαρτησίας) που περιφέρει ως λάφυρο την 
Τουρκική σημαία. 

Εδώ ο Τούρκος συγγραφέας του περιοδικού 
"Anavatan icin" από το οποίο βρήκα και πήρα την 
φωτογραφία, δεν ήταν προσεκτικός και εξέθεσε 

εαυτόν και παραπλάνησε και εμένα. 
 
 

Ελληνικό σπίτι σε 
Ελληνοκυπριακό χωριό φλέγεται ενώ Τούρκος 
αξιωματικός βαδίζει στο δρομάκι που περνάει 
εμπρός του. Παντού καταστροφή! Από εδώ 

πέρασαν Τούρκοι! 
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Τούρκοι στρατιώτες 
ταμπουρωμένοι σε ύψωμα έτοιμοι να 

πραγματοποιήσουν άλμα εφόδου 
 
 

Τούρκοι στρατιώτες 
περνούν τις περιφράξεις των οικοπέδων κατά την 

προέλασή τους προς Λευκωσία 
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Τουρκικό άρμα Μ-48 
στον Τουρκοκυπριακό θύλακα του Κιόνελι, 

λαμβάνει θέση μάχης. 
Πίσω του μεταγωγικό ελικόπτερο τύπου "Χιούι". 

 
 

Τουρκική διμοιρία δέχεται 
επιθεώρηση προ της μετακίνησή της προς Καραβά, 

στις αρχές του Αυγούστου του 1974. Αυτοί οι 
στρατιώτες έφθασαν στην Κύπρο κατά την περίοδο 

της ανακωχής 
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Τούρκοι με μπαζούκας 
βάλλουν κατά των Ελληνοκυπριακών θέσεων στην 
Λευκωσία (η Τουρκική λεζάντα αναφέρει "κατά του 

Στρατόπεδου των Σατανάδων" - εννοώντας το 
Στρατόπεδο ης ΕΛΔΥΚ) 

 
 
 

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ! 

 
 

Σε αυτήν, εμείς οι Έλληνες, απαντάμε με την 
παρακάτω αφίσα 
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Κώστας "Μαυροσκούφης" 
ένας απλός άνθρωπος που θεωρεί τιμή του που 

γεννήθηκε ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΠΗΓΗ 

Αντιδράσεις:   
 

http://kostasmavroskoufis.blogspot.com/

