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 Αφιερώνουµε την εργασία µας στη διευθύντρια, στους καθηγητές και   στους  
µαθητές του Γυµνασίου Παναγιάς «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’» και τους 
ευχαριστούµε για τη θερµή υποδοχή και φιλοξενία τους. 
  
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

΄΄ Νησί  πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο, 
κάνω τον πόνο σου να πω και προσκυνώ και μένω. 
Εσύ της θάλασσας ρυθμός, ολάνθιστο κλωνάρι, 

πώς σου μάδησαν τα άνθια σου διπλοί, τριπλοί βαρβάροι 
Τι θλιβερά που σεργιανάν  τριγύρω σου τα ψάρια, 

κι οι αντίχριστοι να παίζουνε την τύχη σου στα ζάρια. 
Κουράγιο, μικροκόρη μας, που μας εγίνεις μάνα, 

ύμνος και θρήνος της ζωής κι ανάστασης καμπάνα ΄΄ 
                                                                                           Γ. Ρίτσος 
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ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ   
 
                                                       
 
B1 
 
Ακρίδα Κων/να 
Βουτυράς Θανάσης 
Γκότση Μαριλένα 
Γκρίζης Κων/νος 
∆αλαµάγκας Παναγιώτης 
∆ηµογκιόκα Ρόζα 
Ζαχαρή Αναστασία 
Κοκκίνου Κλεοπάτρα 
Κολοβέρος Μπάµπης 
 
Β2 
 
Καλαϊτζή Κατερίνα 
Καραθανάσης Θανάσης 
Καρζής Θωµάς 
Λιάλιος ∆ηµήτρης 
Μαυροπούλου Χρυσεύγενη 
Μπακάλη Βάσω 
Μπούσουλας Γιώργος 
Μπουζινέκη Μαριλένα 
 
Β3 
 
Μουζάκη Σοφία 
Μπαζάκα Μέλπω 
Μπασακάρου Αλκµήνη                                    
Νικολακάκη Κων/να 
Χριστοφορίδου Ελευθερία 
Παραγυιού Χρυσάνθη 
Χολέβα Ζωή 
 
Β4 
 
Πατρικίου Αναστασία                                     
Σιηµητράς Ανδρέας   
Τερροβίτη Ιουλία        
Παπαδηµητρίου Αλεξάνδρα   Υπεύθυνες Καθηγήτριες 
      Αδάµου Φωτεινή 
      Βασιλειάδη Παναγιώτα 
      Χριστοδούλου Μαρία 
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ΚΥΠΡΟΣ 
Ονοµασία : H Κύπρος ήταν γνωστή, κατά την αρχαιότητα, µε διάφορες ονοµασίες, µερικές 
από τις οποίες όµως µπορούν να θεωρούνται επίθετα που δόθηκαν στο νησί εξαιτίας 
διαφόρων χαρακτηριστικών του. Οι ονοµασίες αυτές είναι: 

 Ακαµαντίς (αποδίδεται στο όνοµα του Ακάµαντος, γιου του Αθηναίου ήρωα 
Θησέα που αναφέρεται ότι ίδρυσε πόλη στην Κύπρο µετά τα Τρωικά) 

 Αµαθουσία (προέρχεται από την πόλη Αµαθούντα όπου λατρευόταν και η 
Αµαθουσία Αφροδίτη. Κατά τα Ρωµαϊκά χρόνια Αµαθουσία ήταν η ονοµασία και 
της µιας από τις τέσσερις επαρχίες στις οποίες ήταν διαιρεµένο το νησί ) 

 Ασπελία ( θεωρείται από πολλούς επιστήµονες ότι ήταν µάλλον Αµπελία, 
οπότε θα πρέπει να θεωρηθεί ως επίθετο του νησιού, που σηµαίνει χώρος 
κατάφυτος από αµπέλια ) 

 Γιατνάνα ή Γιαντανάνα (Ασσυριακή ονοµασία) 
 Αερία (προήλθε πιθανότατα από το λατινικό όνοµα του χαλκού και 

αποτελούσε και επίθετο της Αφροδίτης ) 
 Κεράστεια (προήλθε από το γεγονός ότι το νησί έχει πολλές προεξοχές 

που τις ονόµαζαν κέρατα) 
 Κολινία (πιθανώς αποτελούσε επίθετο του νησιού, από τη λατινική λέξη 

collinus που σηµαίνει λοφώδης) 
 Κρύπτος (ερµηνεύεται πάλι από αρχαίους συγγραφείς ότι προήλθε από 

το ότι η Κύπρος κρύβεται από τη θάλασσα) 
 Μηϊονίς (φαίνεται να συνδέει την Κύπρο µε τη Λυδία, αφού ο Ηρόδοτος 

αποκαλεί Μηϊόνες τους Λυδούς, ενώ ο Ησύχιος αποκαλεί έτσι τόσο τους Λυδούς 
όσο και τους Κυπρίους) 

 Σφήκεια (αποτελεί επίθετο που µετατράπηκε σε κύριο όνοµα, σηµαίνει δε 
χώρος γεµάτος σφήκες) 

 Χέθιµα (Σηµιτική ονοµασία) 
 Αλάσια 

    Όµως, απ' όλες τις αρχαίες ονοµασίες του νησιού, επικράτησε τελικά η ονοµασία Κύπρος. 
Με την ονοµασία αυτή το νησί ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες ήδη από τα Οµηρικά 
χρόνια.  Αρχαίες µυθολογικές παραδόσεις φέρουν την ονοµασία Κύπρος από το όνοµα µιας 
κόρης ή ενός γιου του µυθικού βασιλιά του νησιού Κινύρα, που λεγόταν Κύπρος. Ο 
Βυζάντιος παραθέτει ακόµη µια ερµηνεία, ότι Κύπρος ονοµάστηκε από την αρχική της 
ονοµασία  Κρύπτος, που κι αυτή προήλθε από το ότι κρύβεται από τη θάλασσα. Αποδεκτή 
από αρκετούς νεότερους µελετητές ήταν η αρχαία ερµηνεία ότι το νησί πήρε την ονοµασία 
Κύπρος από το φυτό κύπρος που φυόταν άφθονο σ' αυτό . Το φυτό κύπρος είναι αυτό που 
σήµερα λέγεται χεννά. Στην Ιταλία λατρευόταν µία θεά, σύµφωνα µε την έρευνα του Κύπριου 
γλωσσολόγου Μενέλαου Χριστοδούλου, που ταυτιζόταν µε την Ήρα και ήταν γνωστή ως 
Κύπρα δηλαδή αγαπητή. Ετυµολογικά συγγενεύει µε τα λατινικά Cupio και Cupido. Από το 
Κύπρα έχουµε το Κύπρις (θεά της αγάπης) και εφόσον η Κύπρος ήταν συνδεδεµένη µε την 
Αφροδίτη, µπορούµε να δούµε την σχέση Κύπρα – Κύπρος.  Η πιθανότερη όµως των 
θεωριών είναι  πως η ονοµασία  Κύπρος προέρχεται από τη σουµεριακή λέξη zubar, που 
σήµαινε χαλκός, ή τη λέξη kubar, που σήµαινε ορείχαλκος. Η Κύπρος ήταν πολύ γνωστή για 
το χαλκό της, περιζήτητο για τους Αχαιούς.  Μ’ αυτό το µέταλλο ταυτίστηκε το νησί, το οποίο 
πιθανότατα στη γλώσσα των Ετεοκυπρίων θα λεγόταν Κύπρος και απ’ αυτό ονοµάσθηκε  
Κύπρος. 
      Η Εποχή του Χαλκού αρχίζει το 2500 π.Χ. και κατά την εποχή αυτή, υπήρχαν άφθονα 
κοιτάσµατα Χαλκού στο νησί. Οι φιλοπόλεµοι Αχαιοί αναµείγνυαν το χαλκό µε κασσίτερο ή 
ψευδάργυρο, για να φτιάχνουν ανθεκτικές και σκληρές ασπίδες και όπλα. Γύρω στο 
14ο αιώνα π.Χ, οι Μυκηναίοι άρχισαν να αποικούν το νησί, γι’ αυτό και η ονοµασία Κύπρος 
απαντάται τουλάχιστον από το 13ο αιώνα π.Χ.. Με την ονοµασία Κύπρος γνώριζαν το νησί οι 
αρχαίοι Έλληνες από τα Οµηρικά χρόνια. Ο ίδιος ο επικός ποιητής αναφέρει στην Ιλιάδα και 
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την Οδύσσεια το νησί Κύπρον και τη θεά του νησιού, Αφροδίτη, την ονοµάζει πάρα πολλές 
φορές Κύπριδα.                                                      
 
           
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η επίσηµη ονοµασία: Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
Έτος ίδρυσης:   1960 
Πρωτεύουσα:   Λευκωσία 
Πολίτευµα:    ∆ηµοκρατικό 
Πληθυσµός:    775.927 κάτοικοι 
 
 
       Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της βορειοδυτικής λεκάνης της Μεσογείου και 
είναι το τρίτο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου µετά τη  Σαρδηνία και τη  Σικελία. Έχει έκταση 
9.251 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µέγιστο µήκος 240 χιλιόµετρα και µέγιστο πλάτος 100 
χιλιόµετρα. Απέχει 800 τετραγωνικά χιλιόµετρα από την Ηπειρωτική Ελλάδα και 380 
χιλιόµετρα από την Ρόδο και την Κάρπαθο. Στα βόρεια  της Κύπρου βρίσκεται η Τουρκία, η 
οποία απέχει µόνον 75 χιλιόµετρα από τις βόρειες ακτές της. Στα ανατολικά είναι η Συρία (105 
χιλιόµετρα) και στα νότια η Αίγυπτος (380 χιλιόµετρα). 
     Η ολική έκταση της καλλιεργήσιµης γης της Κύπρου είναι 118.000 εκτάρια, ενώ τα δάση 
καλύπτουν ολικά έκταση 175.411 εκτάρια. Τα κυριότερα προϊόντα στις πεδιάδες είναι 
δηµητριακά (σιτάρι και κριθάρι) λαχανικά, πατάτες και εσπεριδοειδή. Η ελιά ευδοκιµεί σ’ 
ολόκληρο το νησί, αλλά κυρίως στις πλαγιές κοντά στη θάλασσα. Τα αµπέλια καταλαµβάνουν 
µία µεγάλη περιοχή στις νότιες και δυτικές πλαγιές του Τροόδους. 
    Φυλλοβόλα καρποφόρα δέντρα ευδοκιµούν στις εύφορες κοιλάδες. Τα πιο σηµαντικά 
προϊόντα για εξαγωγή είναι τα εσπεριδοειδή και οι πατάτες. Εξάγονται επίσης καρπούζια, 
πεπόνια, τοµάτες, χόρτα δέσµης, αρωµατικά φυτά και άλλα πρώιµα λαχανικά. Από 
κτηνοτροφικά προϊόντα το χαλούµι παρουσιάζει αυξανόµενη ζήτηση για εξαγωγή. Τα άγονα 
µέρη των βουνοπλαγιών χρησιµοποιούνται για την βοσκή των προβάτων και των αιγών.  
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Από γεωγραφική άποψη, η Κύπρος κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ανατολική Μεσόγειο, 
πράγµα που επέδρασε σε µεγάλο βαθµό στην ιστορική της πορεία και γενικά στον πολιτισµό 
της.  

o Η  Κύπρος βρίσκεται στο µέσο του αρχαίου κόσµου (Συρίας, Αιγύπτου, 
Μεσοποταµίας, Μικράς Ασίας, Ελλάδας και Κρήτης), γι’ αυτό και δέχτηκε για αιώνες 
την επίδραση των πολιτιστικών ρευµάτων των χωρών αυτών. ∆εν είναι   λοιπόν 
εκπληκτικό που η Κύπρος γνώρισε ένα πανάρχαιο πολιτισµό. 

 
o Η γεωγραφική θέση της Κύπρου ανάµεσα σε τρεις ηπείρους, της Ευρώπης, της 

Ασίας και της Αφρικής, της επιτρέπει από τη µια να αναπτύξει εµπορικές και 
τουριστικές σχέσεις µε χώρες των ηπείρων αυτών και από την άλλη να 
παρακολουθεί και να δέχεται την επίδραση των διαφόρων πολιτιστικών ρευµάτων, 
ιδιαίτερα από χώρες της Ευρώπης. 

 
 
o Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται πολύ κοντά στη 

Κύπρο. Η διακίνηση του πετρελαίου, της πολύτιµης αυτής µορφής ενέργειας, προς 
την Ευρώπη γίνεται είτε µέσω της διώρυγας του Σουέζ είτε µέσω πετρελαιαγωγών 
που καταλήγουν σε παράκτιες πόλεις του Λιβάνου, της Συρίας και της Τουρκίας, οι 
οποίες βρίσκονται σε µικρή απόσταση στα ανατολικά της Κύπρου. 

 
o Η θαλάσσια αρτηρία Μαύρης θάλασσας- Βοσπόρου –Προποντίδας – ∆αρδανελίων- 

Αιγαίου πελάγους- Μεσογείου βρίσκεται σε µικρή απόσταση βορειοδυτικά της 
Κύπρου. Η αρτηρία αυτή συνέβαλε τα αρχαία χρόνια στη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισµού και στην ανάπτυξη του ελληνικού εµπορίου. 

 
 
o Η χερσαία αρτηρία Μεσογείου – Περσικού κόλπου, µέσω των κοιλάδων των 

ποταµών Ορόντη – Ευφράτη – Τίγρη , βρίσκεται στα ανατολικά της Κύπρου. Η 
αρτηρία αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων τόσο µεταξύ της Συρίας 
και της Μεσοποταµίας όσο και µεταξύ διαφόρων µεσογειακών χωρών. 

 
 

    Η εξέχουσα γεωγραφική θέση της Κύπρου στο νευραλγικό χώρο της ανατολικής Μεσογείου 
είναι ο κύριος λόγος που το νησί κατακτήθηκε, κατά καιρούς, από διάφορους κατακτητές που 
άφησαν τη σφραγίδα τους στο κυπριακό τοπίο. Η Αγγλία, η οποία σε άλλες περιοχές έχασε 
βάσεις, εξακολουθεί να διατηρεί στην Κύπρο δύο µεγάλες στρατιωτικές βάσεις και πολλά 
δικαιώµατα, πράγµα που αποδεικνύει τη στρατηγική σηµασία της Κύπρου. Επίσης το 1974 οι 
Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί και έθεσαν κάτω από την κυριαρχία τους το 38,5 % περίπου του 
εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
Γεωγραφικά αλλά και ιστορικά η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Ευρώπης. Γι’ 
αυτό και διάφοροι Ευρωπαϊκoί  οργανισµοί, όπως η Ευρωπαϊκή  Οικονοµική Κοινότητα και το 
Συµβουλίου της Ευρώπης, δέχτηκαν την Κύπρο στους κόλπους τους.  
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Τρόοδος 
 
Η οροσειρά του Τροόδους αποτελείται από ένα σύµπλεγµα βουνοκορφών που στα δυτικά
αρχίζουν από τα χωριά Παναγιά και Πωµό της επαρχίας Πάφου και στα ανατολικά 
επεκτείνονται µέχρι το Σταυροβούνι της επαρχίας Λάρνακας. 

    Είναι γνωστό ότι από την οροσειρά του Τροόδους πηγάζουν όλα τα αξιόλογα ποτάµια της
Κύπρου : ο Έζουσας, ο ∆ιαρίζος, ο Ξερός, ο Κουρρής, ο Πηδιάς, ο Γιαλιάς κ.α. και γι’ 
αυτό η σηµασία τους στην υδάτινη οικονοµία του νησιού  είναι τεράστια. .  
     Η γεωλογία της περιοχής, έχει επιστηµονική σηµασία που ξεπερνά τα όρια της Κύπρου.
Το παγκόσµια γνωστό οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τροόδους είναι από τα λίγα στον κόσµο
που προσφέρονται τόσο πολύ για ειδικές επιστηµονικές έρευνες και ιδιαίτερα για την
κατανόηση του τρόπου σχηµατισµού του ωκεάνιου φλοιού.  
    Η δηµιουργία της Κύπρου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το σχηµατισµό του οφιολιθικού
Συµπλέγµατος του Τροόδους που αποτελεί το υπόβαθρο ολόκληρης της Κύπρου. Το 
οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τροόδους θεωρείται ότι αποτελεί µέρος ενός αρχαίου ωκεάνιου
φλοιού και του ανώτερου µανδύα της γης. Ο φλοιός αυτός σχηµατίστηκε πριν ενενήντα 
περίπου εκατοµµύρια χρόνια στον πυθµένα ενός τεράστιου ωκεανού που είναι 
γνωστός στους γεωλόγους ως  Τηθύς θάλασσα . Μερικά από τα πετρώµατα της περιοχής 
οι πλουτωνίτες, είναι προϊόντα κρυστάλλωσης µέρους του µάγµατος που προήλθε
από µερική τήξη του ανώτερου µανδύα της γη. 
    Το Τρόοδος θεωρείται σήµερα το καλύτερα διατηρηµένο και πιο συστηµατικά και 
λεπτοµερειακά µελετηθέν Οφιολιθικό Σύµπλεγµα στον κόσµο. 
    Η ιδιαιτερότητα της χλωρίδας του Τροόδους οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις ειδικές 
οικολογικές συνθήκες που δηµιουργούνται από τα ψηλά υψόµετρα, βροχόπτωση, 
θερµοκρασίες και γεωλογία.. Φιλοξενεί το 52% περίπου των ενδηµικών φυτών της 
Κύπρου (67 είδη σε σύνολο 127).  
Το Τρόοδος φιλοξενεί επίσης πολλά αυτοφυή είδη της Κύπρου που δεν συναντιούνται σε 
άλλες περιοχές του νησιού καθώς επίσης και τα φυσικά αιωνόβια δάση της Μαύρης Πεύκης 
και του κυπαρισσιού του Τροόδους. 
  

     
 

Εργασία από Μέλπω , 
Χρυσάνθη και Ζωή  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
     Τον 4οαι. µΧ  η Ρώµη, πρωτεύουσα του ρωµαϊκού κράτους παραχώρησε τη θέση της στην 
Κωνσταντινούπολη και η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, στη Βυζαντινή. Η  Κύπρος  πέρασε στη 
δικαιοδοσία της Κων/πολης σαν επαρχία του Βυζαντινού κράτους.  

Ο Μέγας Κωνσταντίνος έχτισε στη θέση της παλιάς πρωτεύουσας Σαλαµίνας, την 
Πόλη  Κωνσταντία. Έδρα της διοίκησης ήταν η Αντιόχεια, από την οποία η Κύπρος δέχτηκε 
πολλές επιδράσεις, που αφορούσαν τον αστικό και εκκλησιαστικό βίο, τις τέχνες κ.λπ. 

 
Οι περίοδοι της Βυζαντινής ιστορίας της Κύπρου είναι: 

Α) Πρωτοχριστιανική – Πρωτοβυζαντινή (4ος – 7ος αι.µ.Χ ) 
Β) Περίοδος Αραβικών επιδροµών (7ος – 10ος αι.µ.Χ ) 
Γ) Κυρίως Βυζαντινή περίοδος (10ος – 12ος αι.µ..Χ ) 
 Η Κύπρος έζησε ειρηνικά τους   πρώτους αιώνες. Τον 5ο αι. η Ορθόδοξη εκκλησία 
της Κύπρου αναγνωρίστηκε από τον αυτοκράτορα της Κών/πολης, Ζήνωνα, ανεξάρτητη και 
αυτοκέφαλη. Αυτό έδωσε στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου µεγάλο κύρος. 

Στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και Ηρακλείου είχε το νησί αξιοζήλευτο 
βιοτικό επίπεδο. Την εποχή του Ιουστινιανού οι Κύπριοι γνώρισαν την µεταξουργία, ενώ ο 
Ηράκλειος βοήθησε τους κατοίκους της Κωνσταντίας να κτίσουν υδραγωγείο. 

Μετά τον 4ο αι.µ.Χ. η Κύπρος γνώρισε µια ανοδική πορεία. Η παραγωγή αγαθών και 
το εµπόριο έφεραν οικονοµική ακµή που αναβάθµισε και το επίπεδο ζωής. Η ανοδική πορεία 
συνεχίστηκε µέχρι τα µέσα του 7ου αι. , όπου άρχισαν οι καταστροφικές αραβικές επιδροµές. 
Οι επιδροµές αυτές άρχισαν όταν επικράτησε ο Ισλαµισµός και δηµιουργήθηκε  η  φιλοδοξία 
για αραβική  κυριαρχία στη θάλασσα.  
     Οι Αραβικές επιθέσεις κράτησαν τρεις αιώνες(7ο-10ο)και έπληξαν ολόκληρο το νησί. Οι 
Άραβες δεν επιδίωξαν µια µόνιµη κυριαρχία στην Κύπρο και κατάληψη του νησιού. 
Αρκούνταν σε επιχειρήσεις µε τη µορφή επιδροµών και µετά αναχωρούσαν αποκοµίζοντας 
διάφορους θησαυρούς. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε παρακµή. Το 692 όµως, µε φροντίδα 
του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β’, οι Κύπριοι µεταφέρθηκαν στον Ελλήσποντο, σε πιο 
ασφαλές µέρος. Σύντοµα γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους. Η εποχή της ανασφάλειας και των 
κινδύνων τελείωσε το 965 όταν ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς νικώντας τους Άραβες 
απάλλαξε το νησί από τις επιθέσεις τους. Σε µια από τις πρώτες επιθέσεις των Αράβων 
σκοτώθηκε σε δυστύχηµα και θάφτηκε κοντά στη Λάρνακα η θεία του Προφήτη Μωάµεθ, Ουµ 
Χαράµ, που είχε ακολουθήσει την εκστρατεία. Στο µέρος αυτό οι Τούρκοι έκτισαν αργότερα το 
τέµενος, γνωστό ως Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, πολύ σεβαστό στο µουσουλµανικό κόσµο.  Στην 
εποχή των Κοµνηνών εγκαταστάθηκαν στο νησί Αρµένιοι και Μαρωνίτες, που κατοικούν µέχρι 
και σήµερα. 
     Η Κύπρος έζησε ακόµα δυο αιώνες στο βυζαντινό κράτος, τον 11ο και τον 12ο. Στα χρόνια 
αυτά σηµειώθηκαν δύο φορές αποστασίες των διοικητών  του νησιού εναντίον του 
αυτοκράτορα, που συνοδεύονταν από κακή διοίκηση και εκµετάλλευση. Στο µεταξύ αρχίζουν 
και οι σταυροφορίες της ∆υτικής Ευρώπης προς τους Αγίους Τόπους. Η Κύπρος γνώρισε 
αρκετούς από τους Σταυροφόρους σαν πειρατές στην αρχή. 
        Το 1191 η Κύπρος βρισκόταν κάτω από την εξουσία του αποστάτη βυζαντινού διοικητή, 
Ισαακίου Κοµνηνού. Τότε ακριβώς πέρασε από την Κύπρο, πηγαίνοντας  στους Αγίους 
Τόπους για την 3η σταυροφορία, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Ο Άγγλος 
βασιλιάς συγκρούστηκε µε τον Ισαάκιο ,τον νίκησε και κατέκτησε την Κύπρο. Αυτό 
εξυπηρετούσε τα γενικότερα συµφέροντα των Σταυροφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι 
Κύπριοι επαναστάτησαν εναντίον των Άγγλων και ο Ριχάρδος πούλησε το νησί στους Ναίτες 
για να απαλλαγεί. Οι Κύπριοι επαναστάτησαν ακόµα µια φορά και οι καλόγεροι-ιππότες 
έφυγαν κι αυτοί. Ο Ριχάρδος πούλησε τότε την Κύπρο στο Φράγκο ευγενή, Γκυ ντε Λουζινιάν. 
Έτσι τελειώνει η βυζαντινή κυριαρχία στην Κύπρο και αρχίζει η Φραγκοκρατία (1192). . 
 
 
 
  Εργασία από Κατερίνα, Βάσω, Μαριλένα και Ιουλία 
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Η Λευκωσία βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Κύπρου και αποτελεί ένα πλούσιο πολιτιστικό 
πυρήνα. Η ιστορία της πόλης ανάγεται στην εποχή του Χαλκού. Στην αρχαιότητα και στους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες ήταν γνωστή µε το όνοµα Λήδρα. Είναι πρωτεύουσα της 
Κύπρου από την ύστερη βυζαντινή εποχή (11ος αιώνας). Οι Λουζινιανοί την µετέτρεψαν σε 
µια µεγαλοπρεπή πόλη, µε βασιλικά ανάκτορα και 50 εκκλησίες. Η σύγχρονη Λευκωσία 
συνδυάζει το ιστορικό παρελθόν µε την ζωηρή κίνηση µιας σύγχρονης πόλης. Το κέντρο της 
πόλης, η παλιά Χώρα, που περιβάλλεται από τα Ενετικά τείχη του 16ου αιώνα, περιλαµβάνει 
µουσεία, παλιές εκκλησίες, µεσαιωνικά κτήρια και διατηρεί την νωχελική ατµόσφαιρα του 
παρελθόντος.  
Έξω από τα τείχη η Νέα πόλη µε τις σύγχρονες ανέσεις ζει σε κοσµοπολίτικους ρυθµούς. Η 
Λευκωσία παραµένει η µοναδική µοιρασµένη πρωτεύουσα στον κόσµο. Λίγα χιλιόµετρα από 
τη Λευκωσία υπάρχουν εξαίρετες βυζαντινές εκκλησίες και µοναστήρια.  
 
ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Το νέο αρχιεπισκοπικό  µέγαρο χτίστηκε το 1960 ακλουθώντας µια νεοβυζαντινή 
τεχνοτροπία. Το παλαιό αρχιεπισκοπικό µέγαρο χτίστηκε το 1730  και βρίσκεται δίπλα στο 
µέγαρο. Οι αίθουσες του ισογείου του παλαιού αρχιεπισκοπικού µεγάρου στεγάζουν το 
Εθνογραφικό Μουσείου Κύπρου. 
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 
Θεωρείται η παλαιότερη Βυζαντινή εκκλησία της Λευκωσίας. Είναι αφιερωµένη στην Παναγία 
Χρυσαλινιώτισσα και πιστεύεται ότι χτίστηκε αρχικά το 1450 από τη Βασίλισσα Ελένη 
Παλαιολόγου 
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  ΛΑΡΝΑΚΑ  
    Είναι κτισµένη στη θέση του αρχαίου Κιτίου και είναι έδρα του Χριστιανισµού από τα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια. Το Κίτιον  είναι η γενέτηρα του φιλόσοφου Ζήνωνα, ιδρυτή της Στωϊκής 
Σχολής και δεύτερη πατρίδα του φίλου του Χριστού Λαζάρου. 

Η νεότερη πόλη φιλοξενεί τους  χειµερινούς  µήνες χιλιάδες αποδηµητικά πουλιά 
(φλαµίγκο, άγριους κύκνους κ.α.) που κάνουν σταθµό στην αλυκή. Είναι πλούσια σε 
αξιοθέατα αρχαία, βυζαντινά και µουσουλµανικά όπως το τέµενος  χαλά Σουλτάν Τεκκέ.  

 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ 

Ο ναός κτίστηκε τον 9ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Λέων ΣΤ΄ τον Σοφό και 
αναστηλώθηκε τον 17ο αιώνα. Είναι ένα από τα ωραιότερα δείγµατα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής. Ο Άγιος Λάζαρος  µετά την έγερση του ήλθε στην Κύπρο και χειροτονήθηκε 
επίσκοπος Κιτίου από τους αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο και έζησε εδώ 30 χρόνια. Ο 
τάφος του βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της εκκλησιάς. 

 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

Σύµφωνα µε την παράδοση, ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη, µητέρα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, που άφησε στο µοναστήρι ένα κοµµάτι απο τον Τίµιο Σταυρό. Ο χώρος είναι 
άβατο για τις γυναίκες. 
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ΛΕΜΕΣΟΣ 
    Η Λεµεσός, η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του νησιού βρίσκεται ανάµεσα σε δυο αρχαίες 
πόλεις – βασίλεια, την Αµαθούντα στα ανατολικά και το Κούριο στα δυτικά. Η πόλη 
αναπτύχθηκε µετά το 1191 και την καταστροφή της Αµαθούντας από το Ριχάρδο το 
Λεοντόκαρδο το 1191. Στην πόλη της Λεµεσού υπάρχουν πολλά και σηµαντικά αρχαία, 
Βυζαντινά και Φράγκικα µνηµεία.  Αποτελούν µαρτυρία της µακραίωνης ιστορίας της πόλης. 
Σήµερα η Λεµεσός είναι το κυριότερο λιµάνι της Κύπρου, το κέντρο της Κυπριακής 
οινοβιοµηχανίας και ένα µεγάλο τουριστικό θέρετρο. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για το 
καρναβάλι της, τη γιορτή του κρασιού και  την παραδοσιακή αυθόρµητη φιλοξενία των 
κατοίκων της. Στα ορεινά της επαρχίας της Λεµεσού, βρίσκονται τα ωραία Κρασοχώρια, το 
µαγευτικό θέρετρο των Πλατρών  και η γραφική Πιτσιλιά.  
 
 
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Χτίστηκε το 13ο αιώνα στη θέση ενός παλαιότερου βυζαντινού φρουρίου κοντά στο παλιό 
λιµάνι. Με βάση την αρχαιολογική µαρτυρία, το κάστρο ήταν αρκετά µεγαλύτερο στην αρχική 
του µορφή. 
Οι Ενετοί, ενίσχυσαν τα τείχη του κάστρου για την άµυνα της πόλης εναντίον των πειρατών. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο οποίος έχει  
ηγηθεί  και της Γ’ Σταυροφορίας, παντρεύτηκε εδώ την πριγκίπισσα Βερεγγάρια της Ναβάρας 
και την έστεψε βασίλισσα της Αγγλίας, το 1191.Το 1570 οι Οθωµανοί κατέλαβαν το κάστρο 
και το χρησιµοποίησαν σαν  στρατιωτική βάση και σαν φυλακή. Κατά την διάρκεια της 
αγγλοκρατίας το κάστρο χρησιµοποιήθηκε ως στρατιωτικός σταθµός, και για λίγο χρονικό 
διάστηµα ως φυλακή. Σήµερα το κάστρο στεγάζει το Μεσαιωνικό µουσείο Κύπρου. Οι 
συλλογές του Μουσείου, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων µεσαιωνική κεραµική, µερικά 
εξαιρετικά δείγµατα βυζαντινών πιάτων, ταφόπλακες, όπλα, σταυρούς και νοµίσµατα.  
 
ΚΟΛΟΣΣΙ-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ 
Είναι δείγµα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκε το 13ο αιώνα αλλά  το κτήριο που 
διατηρείται  σήµερα είναι του 15ου αιώνα. Μετά το 1291 µετατράπηκε στη µεγάλη  
Κοµµαντερία  των Ιπποτών  του Τάγµατος του Αγίου Ιωάννη και το 14ο αιώνα ήταν στην 
εξουσία των Ναϊτών.  
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ΠΑΦΟΣ  
Ολόκληρη η πόλη της Πάφου περιλαµβάνεται στον επίσηµο κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ για την 
Παγκόσµια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονοµιά. Στην αρχαιότητα, η Πάφος ήτανε για ένα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα η πρωτεύουσα της Κύπρου. Από το κέντρο της σύγχρονης  πόλης 
µέχρι το γραφικό λιµάνι, καθώς και σε όλο το µήκος της παραλίας βρίσκονται αναρίθµητοι 
αρχαιολογικοί χώροι. Από την θάλασσα της Πάφου αναδύθηκε η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα 
και της οµορφιάς και εδώ    βρισκόταν το κέντρο της λατρείας της. Η λατρεία της θεάς 
διατηρείται σε όλη την  περιοχή. Η περιοχή της Πάφου περιβάλλεται από µια υπέροχη ακτή. 
Στο εσωτερικό και τα ορεινά µέρη υπάρχουν ωραία µοναστήρια και γοητευτικά χωριά όπου 
παραδόσεις και έθιµα διατηρούνται ζωντανά από τα πανάρχαια χρόνια.  
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Αξιόλογη συλλογή αντικειµένων της βυζαντινής περιόδου, που εκτός από φορητές εικόνες 
περιλαµβάνει και ξυλόγλυπτα, έργα µεταλλοτεχνίας, υφάσµατα, ενδύµατα, κεντήµατα, 
χειρόγραφα, παλιές εκδόσεις και τοιχογραφίες.  
 
ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝΗΣ  
Είναι ένα σύµπλεγµα υπογείων ταφικών θαλάµων της ελληνιστικής περιόδου, όπου αρχικά 
ήταν χριστιανική κατακόµβη και προγενέστερα ήταν εβραϊκή συναγωγή. Υπάρχουν 
αγιογραφίες και ονόµατα σταυροφόρων του 13ου αιώνα.  
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ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 
 

Το κάστρο της Πάφου βρίσκεται στο λιµάνι της πόλης. Αρχικά κτίστηκε από τους βυζαντινούς 
σαν οχυρό για την προστασία του λιµανιού. Το 1222 καταστράφηκε µετά από µεγάλο σεισµό 
για να ξανακτιστεί από τους Λουζινιανούς ηγεµόνες του νησιού το 13ο αιώνα. Το 1570  
γκρεµίστηκε από τους Ενετούς. Οι Τούρκοι το ξαναέχτισαν και το ενίσχυσαν µε νέες 
οχυρώσεις. Ανά τους αιώνες έχει γνωρίσει πολλές χρήσεις , αρχικά ως φρούριο, φυλακή 
ακόµα και αποθήκη αλατιού έγινε στα νεότερα χρόνια από τους Βρετανούς. Σήµερα το 
κάστρο χρησιµοποιείται για πολιτιστικές  εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο τον 
Σεπτέµβριο. Έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο κτίριο από το 1935   και αποτελεί το σύµβολο της 
πόλης της  Πάφου. Στο κάστρο κατά καιρούς γίνονται και αρχαιολογικές ανασκαφές. 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Εργασία από 
Κωνσταντίνα , Σοφία , 
Ελευθερία και Κλεοπάτρα 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ 
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ανθέµιος είδε ένα όραµα, στο οποίο ο Απόστολος Βαρνάβας του φανέρωσε 
το µέρος που είχε ταφεί από τον ανεψιό του, Ευαγγελιστή Μάρκο. Ο Ανθέµιος βρήκε τον τάφο 
µε το λείψανο του Αποστόλου κοντά στη Σαλαµίνα. Πάνω στο στήθος του είχε το ευαγγέλιο το 
κατά Ματθαίον. Τότε πήρε το ευαγγέλιο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στον αυτοκράτορα 
Ζήνωνα από τον οποίο ζήτησε το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Κύπρου. Σε έκτακτη 
Οικουµενική σύνοδο το 488µχ, επικυρώθηκε ο όγδοος κανόνας της Εφέσου. Ο Ανθέµιος 
χάρισε στον αυτοκράτορα το ευαγγέλιο του Ματθαίου και ο αυτοκράτορας Ζήνωνας 
παραχώρησε στον Αρχιεπίσκοπο και στους διαδόχους του τα προνόµια :α) να φορεί ερυθρό 
µανδύα στις επίσηµες τελετές β) να κρατεί βασιλικό σκήπτρο και  οχι ποιµαντορική ράβδο και 
γ) να υπογράφει µε  κόκκινο µελάνι. 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ   ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  
 
 Στις αραβικές επιδροµές του 7ου µε 9ου αιώνα , καταστράφηκαν κάποιες επισκοπές της 
Κύπρου. Ο λαός για να προστατευθεί µεταφέρθηκε µε τη βοήθεια του αυτοκράτορα 
Ιουστινιανού Β’ στην περιοχή της Κυζίκου κοντά στον Ελλήσποντο. Επέστρεψαν πίσω το 698 
µΧ ,όταν το νησί ήταν ασφαλές. Η νέα χώρα που έζησαν οι κύπριοι ονοµάσθηκε Νέα 
Ιουστινιάνη προς τιµήν του αυτοκράτορα. Γι’ αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου φέρει τον 
τίτλο: Νέας Ιουστιάνης και πάσης Κύπρου. 
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Απόστολος Βαρνάβας- Απόστολος του Χριστού 
 
Ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν ένας από τους πρώτους χριστιανούς, ο οποίος µαζί µε τους 12 
αποστόλους βοήθησε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στις 
περιοδείες του και είχε για βοηθό του τον ανιψιό του ευαγγελιστή Μάρκο. Ήταν προφήτης και 
δάσκαλος στην Αντιόχεια. Αν και δεν ήταν ένας από τους 12 αποστόλους, περιγράφεται ως 
«απόστολος» καθώς ήταν σταλµένος από το Άγιο Πνεύµα . 

Υπήρξε ένας από τους εβδοµήκοντα απόστολους που απέστειλε ο Ιησούς Χριστός να 
κηρύξουν το ευαγγέλιο. Γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τον Κύριο, 
βρισκόταν στην Παλαιστίνη. 

Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ και ήταν Ιουδαίος Λευίτης. Οι απόστολοι του 
έδωσαν το όνοµα Βαρνάβας, το οποίο και σηµαίνει «υιός παρακλήσεως», δηλαδή «υιός της 
παρηγοριάς», ίσως επειδή παρηγορούσε τους φτωχούς και στερηµένους. Ήταν θείος του 
ευαγγελιστή Μάρκου, αφού η µητέρα του Μάρκου ήταν αδερφή του Βαρνάβα. Το έργο του 
αρχίζει όταν ο Βαρνάβας συνδέθηκε στενά και συνεργάστηκε επί χρόνια µε τον Απόστολο 
Παύλο. Το  Άγιο Πνεύµα είπε στους Αποστόλους να ξεχωρίσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα 
για να τους δώσει αποστολή να διδάξουν στον κόσµο. Έτσι ο Βαρνάβας ακολούθησε τον 
Παύλο στις περιοδείες του, αν και µετά από κάποιο σηµείο χώρισαν και ο Παύλος συνέχισε 
την περιοδεία έχοντας µαζί του τον ευαγγελιστή Λουκά, ενώ ο Βαρνάβας έµεινε στην Κύπρο 
µαζί µε το Μάρκο. 

 

 
 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου θεωρεί το Βαρνάβα ιδρυτή και προστάτη της. Ο 
Απόστολος Βαρνάβας έγινε επίσκοπος Σαλαµίνος και ακολούθως είχε µαρτυρικό τέλος αφού 
πέθανε δια λιθοβολισµού στη Σαλαµίνα το 61 µ.Χ. Κοντά στην αρχαία πόλη της Σαλαµίνας 
βρίσκεται το µοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου όπου 
βρέθηκε και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Μάρκου στο στήθος του κατόπιν οράµατος του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ανθέµιου, όπου και η Εκκλησία της Κύπρου έγινε Αυτοκέφαλη. Η 
µνήµη του αγίου εορτάζεται στις 11 Ιουνίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εργασία από  Μπάµπη,  Πάνο 
και Κωνσταντίνο 
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Σταυροφορίες 
 
   Οι Σταυροφορίες δεν ήταν απλώς  ένα κίνηµα φλογερών θρησκευόµενων, που κίνητρό τους 
ήταν η αγνή επιθυµία να απελευθερώσουν τα ιερά της πίστης τους από τους µισητούς 
άπιστους. Συνδέονται µε µια µακρόχρονη παράδοση θρησκευτικών προσκυνηµάτων. Στην 
Παλαιστίνη υπήρχαν και υπάρχουν ιερά αφιερωµένα σε τρεις θρησκείες (χριστιανική, 
µουσουλµανική και ιουδαϊκή), και ένα τέτοιο ταξίδι αποτελούσε το κορύφωµα της πνευµατικής 
ζωής του πιστού. Ο 11ος  αιώνας ήταν η εποχή αφύπνισης  της θρησκευτικής συνείδησης 
των χριστιανών της ∆ύσης.            Παράλληλα παρατηρείται κάποια αύξηση της κίνησης των 
προσκυνητών, ιδίως προς την Ιερουσαλήµ. Οι προσκυνητές, σε αντίθεση µε τους 
Σταυροφόρους, υποτίθεται ότι ήταν άοπλοι, αν και είναι γνωστό ότι οµάδες προσκυνητών 
νίκησαν µουσουλµανικές στρατιές. Η ιδέα του χριστιανικού ιερού πολέµου κατείχε κεντρική 
θέση στο κίνηµα των Σταυροφοριών. Ο ιερός Αυγουστίνος είχε µιλήσει για το «δίκαιο 
πόλεµο», που διεξάγεται για την υπεράσπιση ή την ανάκτηση µιας νόµιµης ιδιοκτησίας. 

 
Η Τρίτη Σταυροφορία (1189-1192) 
Ήταν η απάντηση της ∆υτικής Χριστιανοσύνης στην αντεπίθεση του Ισλαµ στην περιοχή της 
Παλαιστίνης και της Συρίας εναντίον των σταυροφορικών κρατών. Παρ’ όλο που µε την Γ’ 
Σταυροφορία άλλαξε το πολιτικό σκηνικό στην ανατολική Μεσόγειο, οι σταυροφόροι απέτυχαν 
να ανακτήσουν την Ιερουσαλήµ. 

     Ο βασιλιάς της Αιγύπτου Σαλαδίν κατάφερε να συντονίσει µια αντεπίθεση των Αράβων 
εναντίον των σταυροφόρων, που είχαν ιδρύσει κράτη στην Ανατολή, και να καταλάβει την 
Ιερουσαλήµ (1187). Το γεγονός αυτό προκάλεσε την Γ’ σταυροφορία στην οποία πήραν 
µέρος ο βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος Αύγουστος, ο αυτοκράτορας της Γερµανίας 
Φρειδερίκος Βαρβαρόσας και ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος.  

    Την άνοιξη του 1191 ισχυρός στόλος υπό το Ριχάρδο ξεκίνησε από τη Σικελία για τους 
Αγίους Τόπους. Κατά το ταξίδι ξέσπασε θαλασσοταραχή, η οποία και διασκόρπισε το στόλο 
του. Το καράβι του Ριχάρδου στάθµευσε για δέκα µέρες στη Ρόδο. ∆υο από τα καραβιά του 
ναυάγησαν στα νότια της Κύπρου. Όσοι Άγγλοι ναυαγοί σωθήκαν συνελήφθηκαν και 
φυλακίστηκαν από τον Ισαάκιο. Το πλοίο στο οποίο βρισκόταν η αδερφή του Ριχάρδου, 
Ιωάννα, βασίλισσα της Σικελίας και η αρραβωνιαστικιά του Βερεγγάρια της Ναβάρας, 
αγκυροβολούσε στον όρµο της Λεµεσού.  

  Ο Ισαάκιος προσπάθησε να τις πείσει να αποβιβαστούν, αυτές όµως γνωρίζοντας το µισός 
του για τους Λατίνους αρνήθηκαν, από φόβο µήπως τις συλλάβει και τις κρατήσει ως 
οµήρους. Για να τις αναγκάσει προφανώς να κατεβούν, δεν τους επέτρεψε να πάρουν νερό 
και προµήθειες. ∆οκίµασε µάλιστα, µάταια όµως, να καταλάβει το πλοίο των δυο βασιλισσών. 
Αργότερα έφθασε και ο Ριχάρδος στη Λεµεσό και αποβίβασε στρατεύµατα στην ξηρά. 
Σοβαρή αντίσταση δεν πρέπει να συνάντησε, ενώ Λατίνοι έµποροι που βρίσκονταν στην 
πόλη τον διευκόλυναν.   Ο Ισαάκιος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, µια και ο λαός, που τον 
µισούσε, δεν ήταν πρόθυµος να αντισταθεί στους Άγγλους. Υποχώρησε λοιπόν προς το 
Τρόοδος και προσπάθησε στη συνέχεια να έλθει σε συµφωνία µε το Ριχάρδο. Όταν όµως δε 
σεβάστηκε τη συµφωνία, ο Ριχάρδος επιτέθηκε εναντίον του στρατοπέδου του και τον 
υποχρέωσε να υποχωρήσει προς τη Λευκωσία. 

     Στο µεταξύ µε τις δυνάµεις του Ριχάρδου συνενώθηκαν µερικοί ηγέτες των σταυροφόρων 
που είχαν έρθει από την Παλαιστίνη, για να τον υποδεχτούν. Ανάµεσα σ’ αυτούς βρίσκονταν 
και Ναίτες  καθώς και ο Γκυ ντε Λουζινιάν , στον οποίο αργότερα πωλήθηκε η Κύπρος.   
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Φαίνεται πως αυτοί υπέδειξαν στο Ριχάρδο πόσο σηµαντική ήταν η Κύπρος ως βάση για τις 
επιχειρήσεις των σταυροφόρων στη Συρία και την Παλαιστίνη. Ο Ριχάρδος, αφού τέλεσε τους 
γάµους του µε τη Βερεγγαρια στη Λεµεσό, ετοιµάστηκε για την τελική αναµέτρηση µε τον 
Ισαάκιο. 

    Οι Άγγλοι νίκησαν το στρατό του Ισαάκιου και ο ίδιος συνελήφθη αιχµάλωτος. Όταν 
παραδόθηκε, το µονό που ζήτησε ήταν να µην τον δέσουν µε σιδερένιες αλυσίδες.Ο Ριχάρδος 
σεβάστηκε την επιθυµία του να τον δέσουν µε ασηµένιες ή κατά άλλους µε χρυσές αλυσίδες.  

    Ο Ριχάρδος  πούλησε  το νησί στους Ναΐτες Ιππότες. Ένα χρόνο αργότερα οι Ναΐτες 
Ιππότες επέστρεψαν το νησί στον Ριχάρδο, µετά από εξέγερση των κατοίκων κατά της 
σκληρής διακυβέρνησης και της βαριάς φορολογίας που είχαν επιβάλει, την οποία κατάπνιξαν 
στο αίµα το Πάσχα του 1192. Ο Ριχάρδος το πούλησε στον έκπτωτο Γάλλο βασιλιά της 
Ιερουσαλήµ Γκυ ντε Λουζινιάν, σαν αντάλλαγµα για την παραίτησή του από τα δικαιώµατά 
του στο Βασίλειο της Ιερουσαλήµ. Το 1197, όταν στην εξουσία ήταν ο αδελφός του Γκυ, ο 
Αµόρι ή Αµάλριχος, η Κύπρος αναγνωρίστηκε ως Βασίλειο. Το Βασίλειο της Κύπρου 
αποδείχθηκε το µακροβιότερο από τις κατακτήσεις των Σταυροφόρων, µέχρι το 1489και 
κρατήθηκε ως Βενετική κτήση µέχρι το 1571, όταν έπεσε στα χέρια των Τούρκων. 

     Ο Ριχάρδος Α' ο Λεοντόκαρδος 1157-1199 ήταν βασιλιάς της Αγγλίας και δούκας της 
Ακουϊτανίας Ονοµάστηκε Λεοντόκαρδος λόγω του θάρρους του στο πεδίο της µάχης. Ήταν 
τρίτος γιος και διάδοχος του βασιλιά της Αγγλίας Ερρίκου Β'και της Ελεονώρας της 
Ακουϊτανίας,ένας από τους ηγέτες της3ης Σταυροφορίας και ένας από τους διασηµότερους 
µονάρχες της µεσαιωνικής Ευρώπης.Ήταν ο ευνοούµενος γιος της µητέρας του Ελεονώρας, 
από την οποία χρίστηκε δούκας της Ακουϊτανίας και κόµης του Πουατιέ. Ήταν Γάλλος, όπως 
όλη η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, εκπαιδεύτηκε σαν Γάλλος και έγραψε στη Γαλλική 
γλώσσα πολλά ποιήµατα, ενώ αδιαφόρησε ακόµα και να µάθει την Αγγλική γλώσσα. 
Χαρακτηρίζεται και σαν ο απών βασιλιάς, επειδή από τα 10 χρόνια που βασίλεψε στην 
Αγγλία, έζησε µονάχα 6 µήνες σε Αγγλικό έδαφος, κάτι το οποίο χρησιµοποιούν οι σύγχρονοι 
συγγραφείς για να ασκήσουν έντονη κριτική για την πλήρη αδιαφορία του Ριχάρδου για την 
Αγγλία. Απεχθανόταν την Αγγλία λόγω του άσχηµου καιρού της και απέφευγε µε κάθε µέσο να 
βρεθεί σε αυτή, προτιµώντας να ζει σε Γαλλικά εδάφη. Αισθανόταν Γάλλος βασιλιάς της 
Αγγλίας. Παρόλα αυτά παρέµεινε στην ιστορία σαν ένας από τους θρυλικότερους  Άγγλους 
βασιλείς και η φήµη του φτάνει µέχρι και τις µέρες µας. Ήταν ελκυστικός από την παιδική του 
ηλικία, κοκκινοµάλλης µε λαµπερά µάτια και µε ωραίες συµµετρικές σωµατικές αναλογίες. 
Από την παιδική του ηλικία έδειξε τα ηγετικά και τα στρατιωτικά του προσόντα. 

∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ : Η ιστορία που κατέληξε τελικά στην δολοφονία του ξεκίνησε από την 
Ακουϊτανία, όπου κάποιος αγρότης βρήκε σε ένα χωράφι έναν µεγάλο θησαυρό από χρυσά 
νοµίσµατα και αγάλµατα. Ο φεουδάρχης της περιοχής αρνήθηκε όπως όφειλε να παραδώσει 
το θησαυρό στο βασιλιά Ριχάρδο, που αποφάσισε µε στρατιωτικά µέσα να καταλάβει το 
χωριό. Τελικά σε µια επιθεώρησή του στο κάστρο του χωριού, κυκλοφορώντας χωρίς 
πανοπλία, δέχτηκε βέλη που τον τραυµάτισαν θανάσιµα. Λίγο πριν ξεψυχήσει, διέταξε να του 
φέρουν µπροστά του το δολοφόνο του: ήταν ένα παιδί που ισχυριζόταν ότι ο Ριχάρδος 
σκότωσε τον πατέρα του και τους αδελφούς του. Ο Ριχάρδος το συγχώρησε και διέταξε να το 
αφήσουν να φύγει χωρίς να το πειράξουν.  

 

 

 
 

Eργασία από Θανάση, Ρόζα και Μαριλένα 
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

Ο  Άγιος  Νεόφυτος ο έγκλειστος γεννήθηκε το 1134 στα Λεύκαρα, κωµόπολη της επαρχίας 
Λάρνακα. Από νεαρή ηλικία ο Νεόφυτος αγάπησε τον Χριστό. Έτσι σε ηλικία 18 χρονών 
εγκατέλειψε το σπίτι του για να πάει να µείνει στην µονή του Αγίου Χρυσοστόµου του 
Κουτσοβέντη. Εκεί έµαθα ανάγνωση και γραφή. Το 1159 ανακάλυψε ένα σπήλαιο πάνω σε 
µια ήρεµη πλαγιά απέναντι του λόφου Μελισσόβουνος. Εκεί χρειάστηκε ένα χρόνο για να το 
ανασκάψει και να το κάνει κατοικήσιµο. Όσον αφορά τη µεγαλοπρεπή εκκλησία στο 
µοναστήρι, χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα χάρη σε µια άγνωστη βασιλική δωρεά. Η 
συγκεκριµένη εκκλησία χτίστηκε σαν βασιλική µε τρούλο, έχει τρεις εισόδους µε τη δυτική να 
είναι η κύρια. 

Οι τοιχογραφίες στο βόρειο κλίτος είναι εξαιρετικά ωραίες, εντυπωσιάζουν  τον θεατή µε την 
ζωηρή έκφραση των προσώπων και τον πλούσιο χρωµατισµό των ενδυµάτων. Ο ζωγράφος 
έχει σχεδιάσει τους 24 οίκους του Ακάθιστου Ύµνου. Οι τοιχογραφίες πραγµατοποιήθηκαν τον 
16ο αιώνα. 

Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν την ιερά µονή Αγίου Νεοφύτου τόσο ξεχωριστή και πλήθος 
κόσµου από όλες τις χώρες να κάνουν µακρινά ταξίδια για να την επισκεφτούν και να 
προσκυνήσουν εκεί. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εργασία από Θανάση, ∆ηµήτρη, Γιώργο 
και Χρυσεύγενη 
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Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου  

   

Η Κύπρος φηµίζεται ιδιαίτερα για τις µονές, τις εκκλησίες και γενικότερα τη στενή σύνδεση 
εκκλησίας – κοινωνίας. Γι’ αυτό και ονοµάζεται και νησί των Αγίων. Οι µονές του Μαχαιρά, του 
Αγίου Νεοφύτου, του Αποστόλου Βαρνάβα και του Σταυροβουνίου είναι από τις κυριότερες και 
πιο γνωστές της Μεγαλονήσου. Όµως µία δεσπόζει. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κύκκου είναι 
η σηµαντικότερη και γνωστότερη µονή της Κύπρου. Υπερέχει σε µέγεθος, οµορφιά και 
πλούτο, ενώ περιέχει µία από τις τρεις εικόνες που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά. 
Ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα σε 1.381 m υψόµετρο βορειοδυτικά του Τροόδους, η Μονή 
Κύκκου και το µουσείο της αποτελεί το διασηµότερο, εντυπωσιακότερο και δηµοφιλέστερο 
µνηµείο. Θα προσπαθήσουµε κι εµείς να σας µεταδώσουµε µέσα από τις πληροφορίες που 
συλλέξαµε, αλλά και τις προσωπικές µας εντυπώσεις κάποια στοιχεία µιας και είχαµε τη χαρά 
να επισκεφθούµε και να φιλοξενηθούµε και οι ίδιοι στη µονή. 

  Η ιερά µονή της Παναγίας του Κύκκου ιδρύθηκε γύρω στα 1100 µ.Χ. Ο Βυζαντινός διοικητής 
της Κύπρου άρχοντας Μανουήλ Βουτοµίτης πήγε κάποτε για κυνήγι, αλλά χάθηκε στα δάση 
του Τροόδους. Αφού περιπλανήθηκε αρκετά συνάντησε έναν γέρο ερηµίτη τον Ησαΐα, προς 
τον οποίο δεν συµπεριφέρθηκε καλά, καθώς ο ασκητής δεν προθυµοποιήθηκε να τον 
βοηθήσει.  

  Όταν ο Βουτοµίτης επέστρεψε στη Λευκωσία αρρώστησε βαριά. Την ασθένεια του απέδωσε 
στον κακό τρόπο µεταχείρισης του Ησαΐα, τον οποίο έστειλε αµέσως άντρες να τον βρουν. 
Όταν τον οδήγησαν µπροστά του του ζήτησε ταπεινά συγγνώµη και υποσχέθηκε να του δώσει 
ό,τι του ζητούσε. Το µόνο που ήθελε ο ερηµίτης ήταν η Εικόνα της Θεοτόκου, µία από τις τρεις 
δηµιουργίες του Ευαγγελιστή Λουκά. 

  Παρά τους φόβους του Βουτοµίτη, ο τότε αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Κοµνηνός 
τους έδωσε την εικόνα καθώς και τα απαιτούµενα, για το µοναστήρι που θα τη φιλοξενούσε, 
χρήµατα. Έτσι, ιδρύθηκε το µοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου. 

  Κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας ο λαός συνέχισε να τρέφει µεγάλη αγάπη προς την 
Παναγία του Κύκκου. Η ιερά µονή είχε αποκτήσει τόση φήµη και κύρος ώστε, µετά την 
πυρκαγιά του 1365, προθυµοποιήθηκε να την ανοικοδοµήσει ο ίδιος ο καθολικός βασιλιάς 
Πέτρος, για να ευχαριστήσει τους υπηκόους του. Στην περίοδο της Λατινοκρατίας η µονή 
συντηρούσε και διαιώνιζε την παράδοση, την ελληνική γλώσσα και την ιστορική µνήµη. 

  Όσον αφορά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η συµβολή της Μονής υπήρξε τεράστια, 
καθώς προφύλασσε τη θρησκευτική συνείδηση και προσέφερε άσυλο στους Χριστιανούς. 
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Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου 

 

Το µοναστηριακό συγκρότηµα διαµορφώθηκε χωρίς ενιαίο σχέδιο, αλλά ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες, συνθήκες και οικονοµικές δυνατότητες. Γι’ αυτό άλλωστε τα κτίσµατα 
ανάγονται σε διαφορετικές εποχές. Κέντρο αποτελεί ο ναός και γύρω από αυτό είναι κτισµένα 
τα άλλα τµήµατα: το ηγουµενείο, το συνοδικό, τα κελιά των µοναχών, η βιβλιοθήκη, το 
µουσείο, οι αίθουσες υποδοχής και πολλά άλλα.   

Σήµερα το Μοναστήρι έχει ανακαινισθεί και διακοσµηθεί µε εκκλησιαστικές παραστάσεις. Οι 
περισσότερες από αυτές είναι κατασκευασµένες από ψηφιδωτά. Γενικά η Μονή είναι γνωστή 
τόσο για τα πολύτιµα αντικείµενα που διαθέτει, όσο και για τα ψηφιδωτά που την κοσµούν.  

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

Εργασία από Αλκµήνη, 
Κωνσταντίνα και Αναστασία . 
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ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ  ΜΑΧΑΙΡΑ 

Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά είναι µία ανδρική Μονή που ανήκει στην Κυπριακή 
Εκκλησία . Είναι µία  από τις πέντε Σταυροπηγιακές Μονές της Εκκλησίας της Κύπρου και ο 
Ηγούµενος της είναι ο Επίσκοπος Λήδρας . Στην Μονή υπάρχει και η γνωστή εικόνα της 
Παναγίας της Μαχαιριώτισσας . Η Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά, βρίσκεται στο ανατολικό 
άκρο της οροσειράς του Τροόδου Κοντά στην κορυφή Κιόνα  σε υψόµετρο 870 µέτρων . Είναι 
κτισµένη σε µία όµορφη,  κατάφυτη βουνοπλαγιά, που καταλήγει στον χείµαρρο Πεδιαίο . 
Ονοµάζεται βασιλική γιατί  κτίσθηκε µε βασιλική βοήθεια , και σταυροπηγιακή  , γιατί κατέστη 
εκκλησιαστική αυτοδιοίκηση, πράγµα το οποίο συµβολίζεται µε την τοποθέτηση σταυρού στα 
θεµέλια της. Η Παναγία η Μαχαιριώτισσα  είναι µία θαυµατουργός εικόνα της Παναγίας. Αυτή 
η εικόνα θεωρείται µία από τις 70 εικόνες της Παναγίας που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς . Με την εικόνα αυτή  συνδέεται ιστορικά αλλά και πνευµατικά   η Ιερά Μονή, η οποία 
οφείλει το όνοµα της στην ιστορία της εικόνας. Η Μονή είναι αφιερωµένη στην Παναγία και 
πανηγυρίζει τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεµβρίου . Οι πατέρες Ιγνάτιος και Προκόπιος 
αποφάσισαν , να ανεγείρουν µοναστήρι ,το οποίο θα λειτουργούσε σύµφωνα µε το κοινοβιακό 
πρότυπο που ακολούθησαν τα µεγάλα µοναστικά κέντρα. Το 1231 η Μονή πρόσφερε στην 
Εκκλησία δυο οσιοµάρτυρες , τους Αγίους Γεράσιµο και Γεννάδιο,οι οποίοι Θανατώθηκαν από 
Λατίνους κατακτητές υπερασπιζόµενοι την αγία πίστη της Ορθοδόξου  Εκκλησίας. 

 

 

 
 
 
 

 



 22 

Τουρκοκρατία 

   Στα δύσκολα και θλιβερά χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Μονή Μαχαιρά ανέδειξε ένα από τα 
µεγάλα αναστήµατα της Εκκλησίας της Κύπρου στους τελευταίους αιώνες , τον εθνοµάρτυρα 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό ,γέννηµα αλλά και συγχρόνως και καύχηµα της Μονής. Γεννήθηκε το 
1756 στον Στρόβολο και σε νεαρή ηλικία έγινε µοναχός στην Μονή Μαχαιρά, όπου ο  
εθνοµάρτυρας Κυπριανός έµαθε τα  πρώτα του γράµµατα. 

Αγγλοκρατία 

Η Ιερά Μονή Μαχαιρά καταστράφηκε  τελείως από πυρκαγιά στη 2η φορά, ενώ η πρώτη έγινε 
το 1530. Η αναγέννηση εκ βάθρων τελείωσε το 1900. Στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, η Μονή 
συνδέθηκε µε τον απελευθερωτικό αγώνα εξ αιτίας του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη 
Αυξέντιου , ο οποίος συχνά έβρισκε καταφύγιο κοντά στο µοναστήρι. Μετά από πολύωρη 
µάχη , αφού έχασαν οι Άγγλοι κάθε ελπίδα να τον συλλάβουν ζωντανό , περιέλουσαν το 
κρησφύγετο του µε βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό στις 3 Μαρτίου 1957.  

Σύγχρονη Ιστορία 

Ο νέος ηγούµενος ανακαίνισε εξ ολοκλήρου την Μονή ,κτηριακά και  πνευµατικά, 
µετατρέποντας την σε κοινόβιο κατά τα παραδοσιακά µοναστηριακά πρότυπα των αρχαίων 
κοινοβίων ,τα οποία διασώθηκαν δια µέσου των αιώνων στο Άγιο Όρος .Ανεγέρθηκαν 
καινούργιοι ναοί και παρεκκλήσια , δηµιουργήθηκαν νέοι  χώροι για διακονήµατα , το 
σκευοφυλάκιο και άλλα. Σήµερα , η αδελφότητα αριθµεί 26 µοναχούς µε ηγούµενο τον 
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λήδρας κ.Επιφάνιο .Πατέρες της Μονής προ λίγων ετών έχουν 
εγκατασταθεί στην Ιερά Μονή Τίµιου Προδρόµου στο Μέσα Ποταµό αναστηλώνοντας και 
επαναλειτουργώντας την ως κοινόβιο. 

 

  
 

 
 
 
 

Εργασία από Αναστασία , Αλεξάνδρα , 
Ανδρέα  και Θωµά 
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Συµµετέχοντες στην εκδροµή στην Κύπρο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Μαρτίου 2009 – 6 Μαρτίου 2009 
 
Ακρίδα Κωνσταντίνα 
Βουτυράς Θανάσης 
Γκότση Μαριλένα 
Γκρίζης Κων/νος 
∆αλαµάγκας Παναγιώτης 
∆ηµογκιόκα Ρόζα  
Ζαχαρή Αναστασία 
Καλαϊτζή Κατερίνα 
Κοκκίνου Κλεοπάτρα 
Καραθανάσης Θανάσης 
Καρατζάνου Μαρία  
Καρζής Θωµάς 
Κολοβέρος Μπάµπης 
Λιάλιος ∆ηµήτρης 
Μαυροπούλου Χρυσεύγενη 
Μαυροψαρίδη Πηνελόπη 
Μπαζάκα Μέλπω 
Μπακάλη Βάσω 
Μπασακάρου Αλκµήνη 
Μπουζινέκη Μαριλένα  
Μπούσουλας Γιώργος 
Νικολακάκη Κων/να 
Παπαδηµητρίου Αέξανδρα  
Πατρικίου Αναστασία 
Σιηµητράς Ανδρέας 
Τερροβίτη Ιουλία 
Χολέβα Ζωή  
Χριστοφορίδου Ελευθερία 
 
 
Καθηγητές- Συνοδοί  
 
Αδάµου Φωτεινή 
Βασιλειάδη Παναγιώτα 
Πολίτης Σωτήρης 
Χριστοδούλου Μαρία 
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Βιβλιογραφία 

 
• Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου – Χαραλάµπου Γ. Χριστοδουλίδη 
• Ιστορία της Κύπρου (από τη Νεολιθική µέχρι και τη Ρωµαϊκή Εποχή) – Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 
• Ιστορία της Κύπρου (Βυζαντινή Περίοδος) – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

Κύπρου 
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
• Κύπρος. Ανακαλύψτε την. – Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 
• Κύπρος. 10.000 χρόνια Ιστορίας και Πολιτισµού – Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 
• www.wikipedia.org 
• www.churchofcyprus.org.cy 
• www.imkykkou.com.cy 

 
 
 

 
 
 
    Η εκδροµή στην Κύπρο, αυτό το έντυπο και το DVD πραγµατοποιήθηκαν µε 
συµπαραστάτες τον Αρχιµανδρίτη της Μονής Κύκκου πατέρα Αγαθόνικο, τον κύριο 
Κωνσταντίνο Θεοδότου, υπάλληλο Αρχιεπισκοπής Κύπρου, την Τράπεζα Κύπρου στα 
Μελίσσια, τον Κύριο Λυµπουρή Μορφωτικό Σύµβουλο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, 
το Σπίτι της Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, τον τουριστικό πράκτορα κύριο 
Παντελή Παυλίδη και τους συνεργάτες του, κυρία Νίκη (συνοδό) και κύριο Ανδρέα (οδηγό), 
τον κύριο Φίλιππο Χριστοδούλου, τον κύριο Μαυρογένη Σπύρο, τον κύριο Σωκράτη Σπανό 
(σκηνοθέτη),  τους γονείς των παιδιών, τη διευθύντρια κύρια Άδα Νεοκλέους – τους 
καθηγητές – µαθητές του Γυµνασίου Παναγιάς, τον Κοινοτάρχη κύριο Ιεζεκιήλ και τον 
πρόεδρο του συνδέσµου Γονέων του Γυµνασίου Παναγιάς κύριο Χριστόδουλο Χριστοδούλου, 
τον καθηγητή Πληροφορικής  κύριο Σωτήρη Χαϊµαντά και ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη           
Μπούσουλα. 

 
Σας Ευχαριστούµε 
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ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 
 
 
 


