
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ  

Δύο κράτη ένας λαός 
 

 

 

 

 

 

  

3ο Γ/σιο Εχεδώρου (Καλοχώρι)                        

Β΄ τάξη Γυμνασίου                                

Σχολικό έτος 2015-2016 



ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: Δύο κράτη ένας λαός 
 

 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είμαστε μια ομάδα μαθητών της Β΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Εχεδώρου (Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης). Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την παράδοση του Σχολείου μας και να 

διατηρήσουμε  τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με σχολεία τις 

Κύπρου, αλλά και να τις επεκτείνουμε περαιτέρω. 

Οι αδελφοποιήσεις των προηγούμενων χρόνων μας έφεραν κοντά στα προβλήματα των 

Ελληνοκυπρίων και μας κίνησαν το ενδιαφέρον  να ερευνήσουμε την ιστορία των δύο λαών 

και τα κοινά στοιχεία που τους συνδέουν ανά τους αιώνες. 

Η εργασία μας είναι μια μικρή ιστορική αναδρομή από τα πανάρχαια χρόνια έως σήμερα με 

τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς για τα δύο κράτη. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η μακρόχρονη σχέση των δύο κρατών μέσα από 

τους κοινούς αγώνες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Δύο κράτη  αλλά ένας λαός με 

κοινό πολιτισμό, κουλτούρα, ήθη και έθιμα.  

Ένας  λαός ανάδελφος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και μεγάλων πολιτισμών. 

 

 

Φωτογραφία μαθητών της ομάδας από εκδήλωση για την Κύπρο 
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 
Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
Βαλκανικής χερσονήσου και στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. 
Η θέση της είναι μεγάλης γεωπολιτικής 
σημασίας με πολλά νησιά διάσπαρτα στη 
Μεσόγειο θάλασσα. 
Χώρα ορεινή με μεγάλη ακτογραμμή και 
έντονο κατακόρυφο και οριζόντιο 
διαμελισμό. Βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία 
και Αφρική με αναπτυγμένες εμπορικές και 
πολιτισμικές ανταλλαγές με τα υπόλοιπα 
μεσογειακά κράτη από την αρχαιότητα έως 
σήμερα. 
Όλοι οι θαλάσσιοι δρόμοι περνούν από τα 
πελάγη της και ενώνουν τον Ατλαντικό 
ωκεανό με την Ερυθρά θάλασσα και τον  
Εύξεινο Πόντο. 
Δύο μεγάλες οροσειρές απλώνονται σχεδόν 
σε ολόκληρη τη χώρα. Η οροσειρά της 
Πίνδου και της Ροδόπης, οι οποίες ανήκουν 
στην Αλπική ορογένεση, με υψηλότερο 
βουνό τον Όλυμπο, κατοικία των θεών κατά 
τη μυθολογία. 

 
Το υπέδαφός της παρουσιάζει μεταλλευτικό 
ενδιαφέρον παρόμοιο με της Κύπρου, 
εφόσον έχει αρκετές εμφανίσεις 
οφειολίθων. 
Βρίσκεται στα όρια σύγκλισης των 
λιθοσφαιρικών πλακών Ευρασίας - Αφρικής  
και αυτό την καθιστά ιδιαίτερα σεισμογενή 
περιοχή.   
Το κλίμα της Μεσογειακό με παρόμοια 
βλάστηση με της Κύπρου κυρίως στο νότιο 

Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της 
Μεσογείου στο βορειοανατολικό άκρο της 
Μεσογείου. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων του 
είναι ελληνικής καταγωγής, το 80% του 
πληθυσμού του νησιού. Τουρκικής 
καταγωγής είναι το 18%, το οποίο 
αυξάνεται συνεχώς λόγω του εποικισμού 
που συντελείται σκοπίμως από την 
επεκτατική πολιτική των Τούρκων στα 
κατεχόμενα. Επίσης, υπάρχουν και οι 
μικρότερες θρησκευτικές ομάδες Αρμενίων 
και Μαρωνιτών. 
Στη Μεγαλόνησο δεσπόζουν δύο 
οροσειρές: 
O Πενταδάκτυλος που διατρέχει τη βόρεια 
πλευρά του νησιού, με υψηλότερη κορυφή 
το Κυπαρισσόβουνο. 
Κεντρικά και Νοτιοδυτικά απλώνεται η 
οροσειρά του Τροόδους με υψηλότερη 
κορυφή τον Όλυμπο ή Χιονίστρα. 
 

 
 Βουνό με ιδιαίτερη γεωλογική σημασία 
παγκοσμίως αλλά και με ορυκτό πλούτο. 
Δαντελωτές και βραχώδεις κυρίως οι 
Βόρειες και δυτικές  παραλίες του νησιού 
και μεγάλες αμμουδερές οι νότιες και 
ανατολικές. 
Η βλάστηση κυριαρχείται από ελαιόδεντρα 
– χαρουπόδενδρα –πεύκα – βελανιδιές, με 
μοναδική στον κόσμο τη βελανιδιά με τα 
χρυσοπράσινα φύλλα – κέδρα και 
κυπαρίσσια. 
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τμήμα της και στα νησιά του Αιγαίου 
πελάγους. 
 

 
 

Απουσιάζουν οι μεγάλοι ποταμοί και 
αφθονούν ορμητικοί χείμαρροι. 
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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 

Σάββατο του Λαζάρου. Τα παιδιά  γυρνούν από 
σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν τον «Λάζαρο». Ένα 
άλλο έθιμο της ημέρας είναι και τα λεγόμενα 
«Λαζαράκια». Αυτά, είναι πασχαλινά κουλούρια 
που φτιάχνουν οι νοικοκυρές σε στριφτό σχήμα. Τα 
«Λαζαράκια» συμβολίζουν το σώμα του Λαζάρου 
που ήταν τυλιγμένο σε σάβανο και φρέσκα αυγά. 
 

 
 

Σάββατο του Λαζάρου. Την ημέρα αυτή 
ομάδες με παιδιά γυρίζουν όλα τα σπίτια του 
χωριού και ψάλουν τον «Λάζαρο». Οι 
νοικοκυρές τους δίδουν σαν δώρο φρέσκα 
αυγά για να τα βάψουν, φλαούνες και 
χρήματα. 
 

 

Κυριακή των Βαΐων. Σε ανάμνηση της 
θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα 
Ιεροσόλυμα, όλοι οι ναοί στολίζονται με κλαδιά από 
βάγια, από φοίνικες δηλαδή ή από άλλα νικητήρια 
φυτά, όπως δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά και μετά τη 
λειτουργία μοιράζονται στους πιστούς. 
 

 

Κυριακή των Βαΐων. Την ημέρα αυτή οι 
νοικοκυρές παίρνουν κλωνάρια ελιάς στην 
εκκλησία, για να μείνουν εκεί μέχρι την 
ημέρα της Πεντηκοστής, οπότε η ελιά 
αγιάζεται και θα την πάρουν στο σπίτι τους 
για το “κάπνισμα”. Το κάπνισμα πιστεύεται 
ότι διώχνει κάθε κακό και ζηλοφθονία από 
την οικογένεια 

 
Μεγάλη Πέμπτη.  Στο νησί της Πάτμου, υπάρχει 
χρόνια τώρα το έθιμο του «νιπτήρα», μια 
αναπαράσταση του Νιπτήρα που τέλεσε ο Ιησούς 
στους μαθητές του μετά το Μυστικό Δείπνο.  

 
Μεγάλη Πέμπτη.  Οι νοικοκυρές βάφουν τα 
κόκκινα αυγά, τα οποία θα τσουγκρίσουν 
μετά την Ανάσταση. Το βάψιμο των αυγών 
γίνεται με το ριζάρι (ρίζες από διάφορα φυτά 
που υπάρχουν στην κοινότητα).Στις εικόνες 
των εκκλησιών κρεμούν μαύρα καλύμματα 
και το βράδυ γίνεται αναπαράσταση της 
Σταύρωσης. Ο ιερέας συνοδευόμενος από 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT__HDwq_LAhVF7xQKHTBIALMQjRwIBw&url=http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=2126&psig=AFQjCNFfalTpUOcOCGenlrDzA30HEzI-EA&ust=1457472494085056
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4jeO2w6_LAhVC0xQKHZiXAiAQjRwIBw&url=http://www.kritionline.gr/tag/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1/&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNF2CLchLNSO_iF_wSJZCWMA1yX-1Q&ust=1457472761398753


ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: Δύο κράτη ένας λαός 
 

 6 

 
 

τους ψάλτες περιφέρει τον Εσταυρωμένο και 
τον τοποθετεί στο κέντρο του ναού. 
 

 
 

 

Μεγάλη Παρασκευή. Το πρωί γίνεται ο 
στολισμός του επιταφίου από τις κοπέλες του 
χωριού. Νέες και νέοι ψάλλουν τον επιτάφιο 
θρήνο, ενώ τρεις κοπέλες ντυμένες 
μυροφόρες, ραίνουν το Χριστό με μύρα, 
αρώματα και άνθη. Το βράδυ γίνεται η 
περιφορά του επιταφίου στους κεντρικούς 
δρόμους του χωριού. Σ΄ όλη τη διαδρομή οι 
νοικοκυρές ραντίζουν τον επιτάφιο με την 
μερρέχα.  
 

Το κάψιμο του Ιούδα στη Θράκη  
Στις Μέτρες της Θράκης, τη Μεγάλη Πέμπτη 
συνηθίζεται τα παιδιά να φτιάχνουν το ομοίωμα 
του Ιούδα, το οποίο περιφέρουν στα σπίτια, 
ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επομένη 
ημέρα στον Επιτάφιο.  
 
 Μεγάλη Παρασκευή. Η πομπή του Επιταφίου 
φτάνει στο τέλος της έξω από ένα παρεκκλήσι, 
όπου εκεί βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο 
Ιούδας. Μόλις ο ιερέας ξεκινήσει να διαβάζει το 
σχετικό Ευαγγέλιο, ανάβουν τη φωτιά και ρίχνουν 
μέσα της το ομοίωμα, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η 
καύση οι κάτοικοι συνηθίζουν να παίρνουν μια 
χούφτα από τη συγκεκριμένη στάχτη την οποία 
ρίχνουν στα μνήματα.  
 

 

Μέγα Σάββατο. Όταν πει ο ιερέας “Ανάστα ο 
Θεός…” οι χριστιανοί αρχίζουν να κτυπούν 
τους σκάμνους για να δείξουν τη χαρά τους 
που αναστήθηκε ο Χριστός. Ο ιερέας 
σκορπίζει φύλλα δάφνης που συμβολίζουν τη 
νίκη του Χριστού ενάντια στο θάνατο. Ο 
κόσμος τα μαζεύει, τα παίρνει στο σπίτι του 
και μ’ αυτά καπνίζει στις δύσκολες ώρες για 
να φύγει το κακό, γιατί είναι αγιασμένα. 
 

 
 
Τα μεσάνυχτα ο παπάς λέει το «Δεύτε λάβετε 
φως εκ του ανεσπέρου φωτός», ενώ 
συγχρόνως βγαίνει από την εκκλησία μαζί με 
τους ψάλτες για τη λιτανεία. Όλος ο κόσμος 
ανάβει τα κεριά του και τις λαμπάδες του 
από το Άγιο φως της Αναστάσεως και 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuM2vxa_LAhUCvRQKHaJKClgQjRwIBw&url=http://kinisienergoipolites.blogspot.com/2015/04/blog-post_316.html&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNHyOL1u0b33EjsDjtXHSrzMI9Zt4w&ust=1457473231404208
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hKvBxK_LAhXI6RQKHXtQBwQQjRwIBw&url=http://www.asvestohori.gr/?p=3989&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNEQGPCQNdnui0JsYR_9q3si8D8Xaw&ust=1457473060328002
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPyJmgxq_LAhXJbBoKHRgHB9oQjRwIBw&url=http://www.arcadiaportal.gr/news/i-perifora-ton-epitafion-stin-tripoli&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNGz37vpDF6lb8da582NaTk7i9MY5g&ust=1457473447922302
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9i-vuxq_LAhVD0hoKHTMbCxQQjRwIBw&url=http://www.palo.gr/politikh-nea/video-to-kapsimo-toy-ioyda-sti-thraki/4637453/&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNF7_qxmtAfH5PXBoerMQEvOlBFjJg&ust=1457473718268816
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_h4eByK_LAhXHWhoKHcB2DHwQjRwIBw&url=http://www.agrinionews.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84/&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNG3LkZ4bVdkEPvh9hNr59t7OJuHwQ&ust=1457473962012194
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βγαίνουν όλοι έξω. Εκεί ο ιερέας θα πει τον 
Καλό Λόγο και το Ευαγγέλιο, ενώ όλοι μαζί 
ψάλλουν το Χριστός Ανέστη. Έξω, στο 
προαύλιο της εκκλησίας, είναι αναμμένη η 
«Λαμπρατζιά». 
 

 
 
Μετά την λειτουργία της αναστάσεως, 
επιστρέφουν όλοι στα σπίτια τους. Εκεί 
τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά, λέγοντας τις 
ευχές: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», «ΑΛΗΘΩΣ 
ΑΝΕΣΤΗ». Τρώνε τη σούπα αυγολέμονη ή 
τραχανά, αυγά και φλαούνες 
 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3i4Shx6_LAhWC0xoKHWDnA7kQjRwIBw&url=http://dasarxeio.com/2015/04/06/641-5/&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNEzXcoCfWK8fwwP_y_9ckTsFMFEnA&ust=1457473790567497
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitiJiExK_LAhUJRhQKHYPPCV0QjRwIBw&url=http://tgotn.blogspot.com/2015/04/h_8.html&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNFl9A1ORW9Q1Ws_lvFF52el-KBbEQ&ust=1457472938006919
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ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 
Όπως σε κάθε χώρα του κόσμου έτσι στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν κάποια 
βασικά έθιμα που οι δύο  λαοί ακολουθούν τα Χριστούγεννα. 
Άλλα ποια  είναι τα κυριότερα και ποιά οι δύο λαοί έχουν κοινά και τα συνηθίζουν; 
Στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα συνηθίζουν: 

 την παραμονή της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων τα παιδιά  να βγαίνουν 
και να λένε τα κάλαντα 

 να φτιάχνουν μελομακάρονα και κουραμπιέδες.  

 να στολίζουν ένα δέντρο για τα Χριστούγεννα  

 να προσκαλούν στο σπίτι τους συγγενείς και φίλους για να τους κάνουν το τραπέζι.  

 την Πρωτοχρονιά να φτιάχνουνε τη βασιλόπιτα 
Στην Κύπρο συνηθίζουν το βράδυ της πρωτοχρονιάς  να μαζεύονται στο τζάκι του σπιτιού 
τους και να βάζουν κλαδιά ελιάς μέσα στο τζάκι για να καούν. Την ώρα που το κάνουν 
αυτό λένε το παρακάτω τραγούδι : 
Aϊ Βασίλη, Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά 

και λένε το όνομα του ατόμου που θέλουν να μάθουν αν τους αγαπά. Αν το φύλλο καεί με 
θόρυβο τότε σημαίνει ότι το άτομο που ευχήθηκαν τους αγαπά. 
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ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
Μινωϊκός πολιτισμός (1400π.Χ.- 600π.Χ) 
 
2500 - 1050 π.Χ. 
Πληθυσμιακή έξαρση στον ελλαδικό χώρο. 
Πολιόχνη, Λήμνος ( Μεταλλουργικό κέντρο). 
Εμφάνιση και των Ελληνικών φυλών (Αχαιοί 
/Αιολείς – Ίωνες και Δωριείς 2800 -1600 μ.Χ.) 
Μυκηναϊκός Πολιτισμός (1600-1100 π.Χ.) 
Επικράτηση Δωριέων – εποχή του σιδήρου και 
πολιτιστική παρακμή (1100-800 π.Χ.) 
 

 
 

Όγδοη – έκτη χιλιετία π.Χ. Η Χοιροκoιτία 
αποδεικνύει την κατοίκησή της Κύπρου.  
Μεγάλη άνθηση λόγω κοιτασμάτων 
χαλκού. Γγνωστή με το όνομα Αλάσσια. 
1400 π.Χ. Μυκηναίοι φθάνουν στην Κύπρο 
ως έμποροι   
1200 π.Χ. Αχαιοί φθάνουν στο νησί.  
Δημιουργούνται πόλεις κράτη (Πάφος, 
Σαλαμίνα, Κίτιο, Κούριο) Διαδίδεται η 
Ελληνική Γλώσσα και η Θρησκεία. 
 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
9ος - 8ος αιώνας π.Χ. Ελληνική αναγέννηση, 
μεγάλη ανάπτυξη γραμμάτων και τεχνών. 
Ομηρικά έπη – Ελληνικό αλφάβητο  
7ος, 6ος αιώνας π.Χ. Ίδρυση ελληνικών 
αποικιών, Βόρεια Αφρική – Μαύρη θάλασσα –
Ιταλία – Ισπανία - Γαλλία.

Λατρεία της Θεάς Αφροδίτης 
8ος αιώνας π.Χ. Περίοδος ευημερίας. 
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ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 750-310 Π.Χ 
5ος και 4ος αιώνας π.Χ. Κυριαρχεί η Αθήνα 
πολιτικά και πολιτιστικά (χρυσή εποχή του 
Περικλή). Χτίζεται ο Παρθενώνας- 
μεγαλουργούν Πλάτωνας, Αναξαγόρας,  
Αριστοτέλης, Ζήνων. 
Δημιουργούν αθάνατα έργα: (Ευριπίδης, 
Σοφοκλής, Αριστοφάνης) 
Δημιουργούν μνημεία και αγάλματα 
μεγαλουργήματα: (Φειδίας, Ικτίνος, 
Πραξιτέλης) 
Πελοποννησιακοί πόλεμοι, παρακμή της 
νοτίου Ελλάδας. Εμφάνιση των Μακεδόνων 
ως ισχυρή Δύναμη, επικράτηση στις Ελληνικές 
πόλεις. Ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε όλες τις 
Ελληνικές πόλεις εναντίον των Περσών, 
απελευθέρωσε τα κράτη της Μικράς Ασίας και 
κατέκτησε την Περσία -Αίγυπτο και έφθασε 
μέχρι τον Ινδό Ποταμό. 
 

 

545π.Χ. Το νησί διαδέχεται ξένους 
εισβολείς 
(Φοίνικες, Ασσύριους, Αιγύπτιους και 
Πέρσες κ.α.) 
499π.Χ. Εξέγερση εναντίον των Περσών. 
411-374π.Χ. Ενοποίηση της Κύπρου από 
τον Ευαγόρα, σύμμαχοι οι Αθηναίοι. Η 
Κύπρος γίνεται πολιτιστικό κέντρο, 
επηρεασμένο από την ελληνική τέχνη και 
τα έθιμα. 
323π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος 
απελευθερώνει την Κύπρο από τους 
Πέρσες και παραχωρεί αυτονομία στις 
Πόλεις Κράτη. 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ(323 ή 310 - 30 Π.Χ) 
Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου. Εμφύλιος 
διαδοχής. 
Οι Ελληνικές πόλεις κράτη χάνουν την Ισχύ 
τους. 
Ο Ελληνικός πολιτισμός επεκτείνεται σε 
ολόκληρη την Ανατολή. 

Μετά τις συγκρούσεις για τη διαδοχή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου η Κύπρος περιήλθε 
στο Ελληνιστικό κράτος των Πτολεμαίων. 
Ενοποιούν την Κύπρο με πρωτεύουσα την 
Πάφο. 
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Διεθνής γλώσσα  καθιερώνεται η κοινή 
Ελληνική. 
Δημιουργούνται μεγάλα εδαφικά Βασίλεια. 
Όλες οι παλιές λατρείες εξακολουθούν να 
υπάρχουν. 
Ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και 
τεχνολογίας.  
 

 

 
 
 

 
 
 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ( 30 π.Χ - 330 μ.Χ) 
146 π.Χ. Η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους 
Ρωμαίους. 
Η Ρώμη επηρεάζεται πολιτιστικά από τους 
Έλληνες και δημιουργείται ο Ελληνορωμαϊκός 
πολιτισμός 
40 μ.Χ. Εμφάνιση Χριστιανισμού. Αρχικά 
θεωρήθηκε παρακλάδι της Εβραϊκής 
Θρησκείας. 
Αρχίζει η εξάπλωση του Χριστιανισμού με τον 
καθοριστικό ρόλο του Αποστόλου Παύλου. Το 
313 μ.Χ. Με το διάταγμα του Μεδιολάνου 
αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός ως νόμιμη 
θρησκεία.  
 330 μ.Χ. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταθέτει 
την Πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους από 
τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη 
 

 
 

Ρωμαϊκή κυριαρχία στην Κύπρο. Εισαγωγή 
της χριστιανικής πίστης από τον Απόστολο 
Παύλο και τον Βαρνάβα. 
Προσηλυτισμός του ανθύπατου Σέργιου 
Παύλου (η Κύπρος είναι η πρώτη που 
διοικείται από χριστιανό). 
1ος αιώνας μ.Χ. Ισχυροί σεισμοί και 
ανοικοδόμηση πόλεων. 
Διατήρηση του Ελληνικού χαρακτήρα 
μαρτυρούν τα ψηφιδωτά στο Κούριο και 
την Πάφο, τα οποία επιβεβαιώνουν τη 
συνέχεια των Ελληνικών μορφών 
θρησκείας και τη λατρεία των θεοτήτων 
στο νησί. 
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1571. Ναυμαχία της Ναυπάκτου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1798. Στραγγαλισμός του Ρήγα Φεραίου 
και επτά συνεργατών του. Τα σώματά 
τους ρίχτηκαν στον Δούναβη. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1571. Οι Τούρκοι εκδικήθηκαν για την ήττα 
τους στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου με την  
άλωση της Αμμοχώστου και την κατάληψη του 
νησιού από τους Τούρκους. Η Μαρία 
Συγκλητική, έβαλε φωτιά και ανατίναξε, στο 
λιμάνι της Αμμοχώστου, το τουρκικό πλοίο που 
θα μετέφερε την ίδια μαζί με άλλες νέες αλλά 
και νέους του νησιού στην Κωνσταντινούπολη, 
για να προσφερθούν «πεσκέσι» στο Σουλτάνο. 
 

 
 

1798. Στραγγαλισμός του Κύπριου Ιωάννη 
Καρατζά μαζί με το Ρήγα Φεραίο και άλλους 
συνεργάτες του. 
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1821-1828. Ελληνική επανάσταση 
 

 
 

 

1820. Οι Φιλικοί υπολόγιζαν ιδιαίτερα στη 
συμβολή των Κυπρίων στον αγώνα. Έρχονται σε 
επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και 
στέλνουν απεσταλμένους, όπως ο Κύπριος 
Θεόφιλος Θησεύς που ανέπτυξε μεγάλη 
δραστηριότητα. 
 

 
 
1821. Η έκρηξη της επανάστασης στην 
ηπειρωτική Ελλάδα έδωσε την αφορμή στον 
αιμοδιψή διοικητή Κουτσούκ Μεχμέτ να 
εκτελέσει στις 9 Ιουλίου, 486 άτομα, ανάμεσά 
τους τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και άλλους 
αρχιερείς. 
Οι Κύπριοι συνέβαλαν αποφασιστικά στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Ο αριθμός των 
εθελοντών ξεπερνά τους χιλίους και πολλοί 
από αυτούς διακρίθηκαν στις μάχες και στις 
ναυμαχίες, όπως ο Μιχαήλ Κυπραίος και ο 
Φιλικός Ιωάννης Σταυριανός. Πολλοί 
συνεργάστηκαν με τον Μακρυγιάννη, τον 
Κολοκοτρώνη, τον Πετρόμπεη, τον Νικηταρά 
κ.α. 
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1830. Αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 
ελληνικού κράτους 
 
1831. Δολοφονία του Καποδίστρια 
 
1832. Η Ελλάδα απέκτησε μοναρχία και 
ονομάστηκε Βασίλειο της Ελλάδας. 
Πρώτος Βασιλιάς ο Βαυαρός Πρίγκιπας 
‘Οθων(1833 -1862) ηλικίας 17 ετών. Στην 
ουσία κυβερνούσε επιτροπή Βαυαρών  η 
οποία ήταν σκληρή και προκάλεσε 
εξεγέρσεις 
 

 
 
1833. Κήρυξη νέας πρωτεύουσας του 
ελληνικού κράτους: Αίγινα 
 

 
 
 
1843. με πρωτεργάτες τον Μακρυγιάννη 
και τον Καλλέργη ο λαός ξεσηκώνεται και 
απαιτεί σύνταγμα  
 

 
 

1830 και μετά., συνεχείς προσπάθειες για την 
ανόρθωση της ελληνικής παιδείας. 
Δημογραφική άνοδος του κυπριακού 
ελληνισμού. 
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1854. Ηπειροθεσσαλική Επανάσταση 
 

 
 
 

 
 
1862. Ο Όθωνας παραβιάζει το σύνταγμα, 
με αποτέλεσμα η δυσαρέσκεια να 
καταλήξει σε επανάσταση που εκδιώκει 
τον Όθωνα. 
 
1864-1913. Βασιλιάς ο Γεώργιος  Α΄, Δανός  
 
1864. Οι Άγγλοι παραχωρούν τα Επτάνησα 
στην Ελλάδα ως δώρο για τον νέο βασιλιά. 

 

 
 
1881. Δόθηκαν στην Ελλάδα η Θεσσαλία 
και η περιοχή της Άρτας. 

1854. Στην Ηπειροθεσσαλική Επανάσταση 
έλαβε μέρος και αριθμός Κυπρίων. Στη μάχη 
του Γριμπόβου έπεσε μαχόμενος ο γιός του 
Κύπριου αγωνιστή του 1821, Δημητρίου 
Φραγκούδη, ενώ ο Εθνικός ποιητής της Κύπρου 
Βασίλης Μιχαηλίδης συμμετείχε στον αγώνα 
για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και 
πολέμησε στις μάχες του Πηλίου. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1878. Στο συνέδριο του Βερολίνου στο τέλος 
του Ρωσοτουρκικού πολέμου, ύστερα από 
παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και πιέσεις 
των Άγγλων, η Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο 
στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Τούρκοι έφυγαν 
ειρηνικά και σχεδόν ένα μήνα αργότερα φθάνει 
στο νησί ο πρώτος Άγγλος κυβερνήτης. 

 

 
1897. Κρητική Επανάσταση ενάντια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Συντριβή της 
Ελλάδας και πληρωμή αποζημιώσεων 
στην Τουρκία μέσου του Δ.Ν.Τ.

1897. Έρανος στην Κύπρο και υποδοχή 
προσφύγων από την Κρήτη στην Κύπρο. Χίλιοι 
Εθελοντές κύπριοι κατατάσσονται στον ελληνικό 
στρατό. 
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1900-1910. Οι Έλληνες μάχονται εναντίον 
Τούρκων και Βουλγάρων για να 
απελευθερωθεί η Μακεδονία  
 

 
 
(Mακεδονικός Αγώνας.) 
 
1904-1910. Έλληνες αναγκάζονται να 
φύγουν από την Ανατολική Ρωμυλία . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1900-1910. Συμμετέχουν και Κύπριοι Εθελοντές 
ως Μακεδονομάχοι. 
 

 
 
 
1904-1910. Παγκύπριοι έρανοι υπέρ των 
προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας. 
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1912-1913. Βαλκανικοί Πόλεμοι. 
Απελευθέρωση της Ηπείρου, μέρος της 
Μακεδονίας , της Θεσσαλονίκης και των 
περισσότερων νησιών του Αιγαίου. 
 

 
 
1912. Η Βουλγαρία δεν έμεινε 
ικανοποιημένη από τη διανομή των 
εδαφών και επιτέθηκε εναντίον της 
Σερβίας και της Ελλάδας. Η Βουλγαρία 
ηττήθηκε και τα σύνορα έφθασαν μέχρι το 
Νέστο ποταμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1912-1913. Συμπαράσταση στην Ελλάδα με 1800 
Κύπριους εθελοντές στον Βαλκανικό πόλεμο. Οι 
περισσότεροι παιδιά 18-22 ετών από τη Λεμεσό. 
Μαζί τους και ο Δήμαρχος Λεμεσού και 
Βουλευτής Λάρνακας- Αμμοχώστου, Ευάγγελος 
Χατζηϊωάννου. 
Παγκύπριοι έρανοι υπέρ των Εθνικών αναγκών 
με πρωταγωνιστή τον Μητροπολίτη Κιτίου 
Μελέτιο Μεταξάκη και άλλους κληρικούς και 
Επώνυμους Κυπρίους. 
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1914. Α΄ παγκόσμιος πόλεμος. Διχόνοια 
στην Ελλάδα και διάσπαση το 1916 της 
Ελλάδας σε δύο κράτη . Είσοδος της 
Ελλάδας στην ΑΝΤΑΤ με εκδίωξη του 
βασιλέα Κωνσταντίνου και στο θρόνο 
ανεβαίνει ο Αλέξανδρος. 
 

 
 
 
1920. Η συνθήκη Σεβρών βρίσκει την 
Ελλάδα με τους νικητές και παραχωρούν 
στην Ελλάδα τη Δυτική και Ανατολική 
Θράκη και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 
Αντιβρετανικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα. 
Η ήττα του Bενιζέλου στις εκλογές, ο 
θάνατος του Βασιλιά Αλέξανδρου και η 
επάνοδος του Βασιλιά Κωνσταντίνου 
οδηγούν την Ελλάδα σε διπλωματική 
απομόνωση και επέρχεται η Μικρασιατική 
καταστροφή (1922), με δημιουργία 
χιλιάδων θυμάτων και προσφύγων προς 
τον Ελλαδικό χώρο 
 

.  

1914. Α΄ παγκόσμιος πόλεμος. Προσάρτηση της 
Κύπρου στην Αγγλία. 16.000 εθελοντές Κύπριοι 
στο Μακεδονικό μέτωπο με τους Βρετανούς, 
λόγω υπαινιγμών από τους Βρετανούς για 
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα (16-10-1915), 
με αντάλλαγμα να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο 
στο πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ. 
 

 
 
21-10-1920. Πρώτη εξέγερση των Κυπρίων 
ενάντια στους Άγγλους. Καταστολή με 
ξυλοδαρμούς φυλακίσεις και Εξορίες. 
 

 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: Δύο κράτη ένας λαός 
 

 19 

 
 
1922–1940. Αμέσως μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή αρχίζει έντονη 
πολιτική αναταραχή με διαδοχικές 
εκλογές και πραξικοπήματα εν μέσω 
οικονομικής κρίσης (1929). Tελικά 
επανέρχεται η Βασιλεία στην Ελλάδα με 
τον Βασιλιά Γεώργιο και με την ανοχή του 
μια μικρή μειοψηφία του λαού, με αρχηγό 
τον Ιωάννη Μεταξά, επιβάλλει δικτατορία 
στις 4 Αυγούστου. 
 

 
 
 
1939. Ξεκινάει ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος. 
Αρχικά η Ελλάδα μένει ουδέτερη αλλά 
μετά από πολλές προκλήσεις της Ιταλίας η 
Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου  
 
 
1940. κηρύσσει τον πόλεμο στη φασιστική 
Ιταλία και στις 6 Απριλίου 1941 η 
φασιστική Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο 
στην Ελλάδα. 

1922. Έρανοι στην Κύπρο για τους πρόσφυγες με 
πρωταγωνιστή τον μητροπολίτη Κυρήνειας 
Μακάριο . 
 
1931. Οι αβάσταχτοι φόροι από τους Άγγλους 
προκάλεσαν εξέγερση των Ελληνοκυπρίων, εν 
μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία 
τους εξαθλίωσε. 
 

 
 
 
1933-1939. Παλμεροκρατία, δεν αναγνωρίζουν 
την εθνική ταυτότητα των Ελληνοκυπρίων και 
αναφέρονται ως μη Μουσουλμάνοι από τους 
Βρετανούς 
 

 
 
1940. Η άμυνα των Ελλήνων στο φασισμό και η 
πτώση της Παλμεροκρατίας γέμισε με Ελληνικές 
σημαίες την Κύπρο. 
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1941-1944. Περίοδος δοκιμασίας για τον 
Ελληνικό Λαό . ΚΑΤΟΧΗ με δολοφονίες – 
πείνα και ολοκαυτώματα, σε αντίποινα 
της αντίστασης του Ελληνικού Λαού στη 
Γερμανική κατοχή. 
 
Μάϊος 1944. Aπελευθέρωση της Ελλάδας 
 

 
 
και το 1945 επέρχεται η μαύρη περίοδος 
του εμφυλίου πολέμου αφήνοντας βαθιές 
πληγές στον Ελληνικό λαό. 

 

 
 

 
 
Οι Άγγλοι δεν επιτρέπουν την κατάταξη Κυπρίων 
εθελοντών στον Ελληνικό Στρατό και τους 
αναγκάζουν να δημιουργήσουν ξεχωριστό 
σύνταγμα Κυπρίων στον Αγγλικό Στρατό. 
 

 
 
Το σύνταγμα είχε πολλές απώλειες στη διάρκεια 
του πολέμου. Μόνο οι Κύπριοι φοιτητές που 
σπούδαζαν στην Ελλάδα κατατάχθηκαν ως 
εθελοντές στον Ελληνικό Στρατό και αρκετοί 
συμμετείχαν και στην Αντίσταση 1940-1944. 
Παράλληλα στην Κύπρο συγκεντρώνονται 
ρούχα, τρόφιμα και χρήματα για τον Ελληνικό 
στρατό.  
Επίσης στη διάρκεια της κατοχής και της πείνας 
η Κυπριακή Εστία στην Αθήνα προσφέρει 
καθημερινά 2000 γεύματα στους πεινασμένους. 
Φιλοξενεί και στην Κύπρο 6000 πρόσφυγες 
περίπου από την Ελλάδα. 
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1950 -1960. Η Ελλάδα λαβωμένη από τους 
πολέμους, με λαό σε απόγνωση από τη 
φτώχεια, δημιουργεί ένα κύμα αστυφιλίας 
και μετανάστευσης προς Αμερική – 
Γερμανία και Αυστραλία. 
 Δεκαετία 1950. Το ελλαδικό φοιτητικό 
κίνημα, κυρίως στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, συμπαρίσταται με μαζικές 
διαδηλώσεις στο αίτημα των Κυπρίων για 
ελευθερία από τους Άγγλους. 
 

 
 
1954. Προσφυγή της Ελλάδας στα 
Ηνωμένα Έθνη για αυτοδιάθεση της 
Κύπρου. Εφημερίδα Μακεδονία της 
εποχής τίτλος «Αίμα βάφει τους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης δια την ελευθερία της 
Ελληνικής Κύπρου» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1954. Άγγλοι και Τούρκοι αντιδρούν στην 
αυτοδιάθεση της Κύπρου. Ιδρύεται η ΕΟΚΑ Α΄ με 
τον Γεώργιο Γρίβα(στρατιωτικό αρχηγό) και τον 
Μακάριο Γ΄(πολιτικό αρχηγό) και αρχίζει μια 
αιματηρή αντίσταση των Ελληνοκυπρίων 
εναντίων των Άγγλων. 
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Νοέμβριος 1955. Kαταδίκη σε θάνατο του 
Μιχαήλ Καραολή. Εκστρατεία όλων των 
Ελλήνων με πρωταγωνιστές τους 
προσκόπους που μάζεψαν υπογραφές 
από το 70% των κατοίκων της 
Θεσσαλονίκης. 
Η αγανάκτηση των Ελλήνων για τους 
απαγχονισμούς στην Κύπρο κορυφώθηκε 
στην Αθήνα. Αιματηρές συγκρούσεις 
διαδηλωτών – Αστυνομικών. Τραγικός ο 
απολογισμός, 59 αστυνομικοί και 130 
φοιτητές τραυματίες 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασανιστήρια, εξορίες, φυλακίσεις και 
απαγχονισμοί. Πρωταγωνιστές μαθητές και 
φοιτητές, ξεσηκώνουν το πανελλήνιο σε 
ολόκληρο τον κόσμο, για την αυτοθυσία τους για 
την λευτεριά . 
1955-1959. Γράφτηκε το έπος του κυπριακού 
απελευθερωτικού αγώνα από την Αγγλοκρατία. 
Πρωταγωνιστικές μορφές της εποποιίας εκείνης 
στάθηκαν οι ήρωες Γρηγόρης Αυξεντίου, 
Κυριάκος Μάτσης, Μιχαλάκης Καραολής, 
Χαράλαμπος Μούσκος, Ανδρέας Ζάκος, 
Χαρίλαος Μιχαήλ, Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 
Φώτης Πίττας, Μάρκος Δράκος και άλλοι πολλοί 
επώνυμοι και αφανείς. 
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9-3-1956. Mεταδίδει ο ραδιοφωνικός 
σταθμός ότι απήχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, ο μητροπολίτης Κυπριανός, ο 
Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου και  ο 
Πολύκαρπος Ιωαννίδης. Παρά το χιόνι που 
έπεφτε στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μια 
ώρα, αυθόρμητα πλήθος φοιτητών 
διαδηλώνουν προς το Αγγλικό προξενείο 
με 118 βαριά τραυματίες. 
Χρησιμοποιήθηκε στρατός και 
τεθωρακισμένα για να ανακοπεί η πορεία 
προς το Αγγλικό προξενείο. 
 

.  
 

 
 
1960. Η αστυφιλία και η μετανάστευση 
βρίσκεται στο αποκορύφωμα. 

 
 

 
 

1956. Εξορία Μακάριου στις Σεϋχέλλες  
 
1957. Εγκατάσταση Μακάριου στην Ελλάδα 
 
1958. Ο Μακάριος εγκαταλείπει την ιδέα της 
ένωσης με την Ελλάδα και τάσσεται στη λύση 
της ανεξαρτησίας. 
 
1959. Επιστροφή Μακάριου στην Κύπρο και 
αποχώρηση του Γρίβα από την Κύπρο που δίνει 
εντολή να συσπειρωθούν όλοι γύρω από τον 
Μακάριο. 
 
 

 
 
 
 
1959. Με τη συμφωνία Ζυρίχης γίνεται 
ανεξάρτητο κράτος η Κύπρος  
 
 
1960. Yιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ η ανεξαρτησία 
της Κύπρου. 
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1960-1965. Πολυτάραχη πολιτική κατάσταση, 
ανοιχτή διαμάχη πολιτικών και παλατιού, 
πολιτική αστάθεια και προκήρυξη εκλογών για τις 
28 /05/1967 οι οποίες δεν πρόλαβαν να γίνουν. 
 
21- 04 -1967. Ομάδα συνταγματαρχών κάνει 
πραξικόπημα και καταλαμβάνει την εξουσία. Η 
Ελλάδα μπαίνει σε μια στρατοκρατούμενη 
διοίκηση με εξορίες και διωγμούς των 
αντικαθεστωτικών. Οι πολίτες αντέδρασαν και 
δημιούργησαν πυρήνες αντίστασης πολιτών και 
στρατιωτικών. (Το Κίνημα του Ναυτικού 
21/05/1973). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968. Το Δημοψήφισμα του 1968 υπήρξε το 
πρώτο από τα δημοψηφίσματα που διενέργησε 
η Χούντα των Συνταγματαρχών. Προκηρύχθηκε 
στις 2 Αυγούστου 1968 (ΦΕΚ Α΄ 170) και 
διεξήχθη την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου του ίδιου 
έτους. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να εγκρίνει με 
«Ναι» ή «Όχι» σχέδιο συντάγματος το οποίο είχε 
νωρίτερα δημοσιοποιηθεί 

1960. Ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτους η 
Κύπρος με επικίνδυνο σύνταγμα για διαμάχη 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Επιστρέφει ο Γρίβας στην Κύπρο και ο 
Μακάριος στρέφει την πολιτική του προς την 
Ένωση με την Ελλάδα. Αντίθετα οι 
Τουρκοκύπριοι επιμένουν στη διχοτόμηση με 
τους Κιουτσιούκ– Ντενκτάς. 
 

 
 
1963. Ο Μακάριος προβαίνει σε αναθεώρηση 
του άρθρου 13 του συντάγματος, αντίδραση 
των Τουρκοκυπρίων με εχθροπραξίες 
(21/12/1963). 
 
1967. Ξεσπά Κρίση και αρχίζουν διαμάχες 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην Πάφο με 
αποκορύφωμα την κρίση της Κοφίνου. 
Εκδίωξη του Γρίβα από την Κύπρο και στροφή 
του Μακάριου στην ανεξαρτησία. 
 

 
 
1968. Τον Ιούνιο του 1968 κι ύστερα από πίεση 
των Ηνωμένων Εθνών, αρχίζουν συνομιλίες 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στη 
Βηρυτό, οι οποίες, λόγω του ότι γίνονται μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων, ονομάζονται 
«διακοινοτικές». Τους Έλληνες εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος της κυπριακής Βουλής, ο Γλαύκος 
Κληρίδης και τους Τούρκους ο Ραούφ Ντενκτάς. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
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1969. Οι καταγγελίες για βασανιστήρια έφεραν 
τη χούντα στο εδώλιο του κατηγορουμένου της 
Ευρώπης. Τον Δεκέμβριο, το συμβούλιο της 
Ευρώπης καταδίκασε τη χώρα για παραβίαση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
 
 
1970 Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 
το δικτατορικό καθεστώς είχε καταφέρει να 
σταθεροποιηθεί, έχοντας αντιμετωπίσει με 
ένταση της βίας και των διώξεων τη δράση των 
αντιστασιακών οργανώσεων και έχοντας επιτύχει 
την ουσιαστική απομόνωση των παλαιών 
πολιτικών. Οι δικτάτορες και οι Αμερικανοί 
έβλεπαν τον Μακάριο σαν ένα μεγάλο εμπόδιο 
στα σχέδιά τους. Έτσι με πρωτοβουλία 
φανατικών χουντικών συγκρότησαν το 
συνωμοτικό εθνικό μέτωπο Ε.Μ. Πρώτη τους 
Αντιμακαριακή δράση παραμονή πρωτοχρονιάς 
1970. 
 
12-06-1973. Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος κάνει 
εκλογές, καταργεί τη Βασιλεία και 
ανακηρύσσεται πρόεδρος Δημοκρατίας 
(Εκδιώκει τη Βασιλική οικογένεια με νόμο). 
Φεβρουάριος 1973. Αρχίζει η εξέγερση των 
φοιτητών εναντίον της δικτατορίας με 
αποκορύφωμα την 17/11/1973 που εισβάλουν 
τα Τανκς στο Πολυτεχνείο των Αθηνών. Πτώση 
του Παπαδόπουλου και ανάληψη της εξουσίας 
από τον Ιωαννίδη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1969. Η Τουρκία συνάπτει συμφωνία 
συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία θα 
χορηγήσει στην Τουρκία τριακόσια εξήντα 
εκατομμύρια δολάρια για την ανέγερση 
εργοστασίου αλουμίνας, διυλιστηρίου 
πετρελαίου και άλλων βιομηχανικών μονάδων. 
 

1970 Το έτος 1970 ήταν δραματικό για την 
Κύπρο, γιατί την εποχή αυτή εντάθηκαν οι 
αντιθέσεις μεταξύ Γρίβα και ελληνικής χούντας 
αφ’ ενός και Γρίβα - Μακαρίου αφ’ ετέρου. Ο 
Γρίβας, υποστηριζόμενος από τους δικτάτορες 
της Αθήνας, επέμενε στην άμεση ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Μακάριος 
επιθυμούσε βέβαια κι αυτός την ένωση, αλλά 
όχι αμέσως.  
 
 
 
 
 
1973. Τεταμένες σχέσεις Γρίβα - Μακάριου και 
κατάστρωση σχεδίων της χούντας για ανατροπή 
του Μακάριου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: Δύο κράτη ένας λαός 
 

 26 

 
 
 
1974. 20/07/1974 Η χούντα καταρρέει με την 
εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Άμεση 
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από 
τους εξόριστους πολιτικούς  που επιστρέφουν 
από την εξορία ή τις φυλακές και ορίζεται 
υπηρεσιακός Πρωθυπουργός ο Κ. Καραμανλής 
μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών. 
Στις 22 Νοεμβρίου 1974 προκηρύχθηκε 
δημοψήφισμα (ΦΕΚ Α΄ 353) το οποίο και 
διεξήχθη στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, για 
τη μορφή του πολιτεύματος μεταξύ 
Βασιλευόμενης και Αβασίλευτης Δημοκρατίας. 
Επικρατεί η Αβασίλευτη Δημοκρατία. 
 
 
 

 
 

1974. Πεθαίνει Ο Στρατηγός Γρίβας και 
κηρύσσεται Τριήμερο πένθος (12-1-1974). 
Απόπειρα δολοφονίας του Μακάριου και 
ανατροπή του με πραξικόπημα της 
χούντας(15/07/1974). Ο Μακάριος διαφεύγει 
στη Ν .Υόρκη παίρνει μέρος στο συμβούλιο του 
Ο.Η.Ε  19/07/1974 και καταγγέλλει την χούντα 
για εισβολή στην Κύπρο. Οι Τούρκοι ήταν ήδη 
έτοιμοι και μετά από πέντε ώρες εισέβαλαν 
στην Κύπρο.  
 
20/07/1974 αρχίζει η Τουρκική εισβολή με 
πρόσχημα την προστασία των Τουρκοκυπρίων. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραιτείται η πραξικοπηματική 
κυβέρνηση του Σαμψών 24/07/1974 και 
καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο 
Γλαύκος Κληρίδης.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Κατά τα επόμενα έτη η Ελλάδα με 
πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και 
μετέπειτα πρόεδρο Δημοκρατίας αποκτά 
πολιτική σταθερότητα και το 1981 γίνεται 
μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 
γεγονός που ενίσχυσε ιδιαίτερα τη θέση της 
χώρας, πολιτικά και οικονομικά, στο διεθνές 
πεδίο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ο.Η.Ε καταδικάζει την Τουρκία αλλά η 
Τουρκία απτόητη καταλαμβάνει παράνομα 
το 40% του νησιού. 
 

 
 
Δεκέμβριος 1974 επιστροφή του 
Μακάριου στο νησί  
 
1975 με τη βοήθεια των Άγγλων και του 
Κίσιντζερ, Υπουργού Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών, η Τουρκία 
ανακήρυξε τα κατεχόμενα Ομόσπονδο 
κράτος. Μεταφέροντας Τουρκοκύπριους 
στο βόρειο τμήμα του νησιού και 
εκδιώκοντας τους Ελληνοκύπριους με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών 
προσφύγων το 40% του Ελληνοκυπριακού 
πληθυσμού από το βόρειο τμήμα του 
νησιού στο ελεύθερο κράτος της Κύπρου. 
 

 
 

1977 Παρά τις προσπάθειες για εξεύρεση 
λύσης σε πολλές διαπραγματεύσεις οι 
Τούρκοι απαιτούν τη δημιουργία δύο 
κρατών. 
 
 Eποικισμός από Τούρκους στο Βαρώσι και 
θύελλα αντιδράσεων από τους 
Ελληνοκύπριους χωρίς αποτέλεσμα. 
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 1981- 1989 Ανδρέας Παπανδρέου 

 

1990-1993 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης  

 

και 1993-1996 εκλέγεται πρωθυπουργός ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. 

3-8-1977 Πεθαίνει ο Μακάριος, βυθίζεται 
στο Πένθος ο Ελληνισμός. 
 

 
 

Το 2001 γίνεται μέλος της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και το 2002 
υιοθετεί το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το 
Ευρώ. 
 

 

Το 2004 διοργανώνονται οι εικοστοί όγδοοι 
Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα. 
 

 

2004. Πλήρες μέλος της Ε.Ε . 
Συμμετέχει ως ανεξάρτητο κράτος στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1980. 
Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε όλες τις 
διοργανώσεις, τόσο στους Θερινούς όσο 
και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Το 2012 κατέκτησε το πρώτο της 
ολυμπιακό μετάλλιο. 

 
Το 2010 η Ελλάδα αντιμετωπίζει κρίση χρέους 
και αναγκάζεται να ζητήσει οικονομική 
βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Μετά το 1996, Πρωθυπουργοί διετέλεσαν οι:  
Κωνσταντίνος Σημίτης (1996-2004),  
Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής (2004-2009),  
Γιώργος Παπανδρέου (2009-2011), 
 Λουκάς Παπαδήμος (2011-2012), 
 Αντώνης Σαμαράς (2012-2015),  
Αλέξης Τσίπρας (2015- σήμερα ). 

 
Το 2011 η Κύπρος αντιμετωπίζει 
οικονομική κρίση. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82
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Το 2013 η Ελλάδα κατατάσσεται ως η τρίτη 
φτωχότερη χώρα της Ευρώπης των 28 μετά τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Το 2016 η Κύπρος φαίνεται να ξεπερνά 
την κρίση και ευελπιστεί ότι θα ξαναμπεί 
σε τροχιά ανάπτυξης. 
Η κατοχή όμως του βόρειου τμήματος 
του νησιού από τον Τούρκικο στρατό 
παραμένει.  
Το ίδιο και το όνειρο της ενοποίησης 
παραμένει σε ολόκληρο τον Ελληνισμό. 

 
2015 - 2016 Η οικονομική κρίση συνεχίζεται 
και η ανεργία ιδιαιτέρως των νέων καλπάζει. 
Ιδιαίτερη επίπτωση παρουσιάστηκε στην 
Ελλάδα και από την εμπόλεμη κατάσταση στη 
γείτονα Συρία με τα κύματα προσφύγων που 
δημιούργησε ο πόλεμος και τη δημιουργία 
πρόσθετων οικονομικών προβλημάτων. 
 

 
 
 

 

 
2016. Πρόσφυγες από τη Συρία στην 
Κύπρο. 
 

 

 

 

 

Και η ιστορία συνεχίζεται! … 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Δύο κράτη ένας Λαός, δύο κομμάτια σπαρμένα στα πελάγη της Μεσογείου παλεύουν 

αιώνες για την επιβίωσή τους. 

Η γεωπολιτική θέση τους αιτία  δημιουργίας πολλών εχθρών, παιχνίδι οικονομικών 

συμφερόντων της διεθνούς σκακιέρας. 

Ένας λαός που κατόρθωσε να επικρατήσει παγκόσμια  πολιτιστικά και ανθρωπιστικά, 

διδάσκοντας  δημοκρατία, πολιτισμό, επιστήμες και τέχνες. 

Ένας λαός που επιβίωσε ανάμεσα σε βαρβάρους, κυνηγημένος και σκλαβωμένος πολλές 

φορές, βίωσε γενοκτονίες και προσφυγιά, η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα στην 

Κύπρο. 

Σήμερα ο λαός αυτός δείχνει την ανθρωπιά του σε γειτονικούς λαούς που περνούν τις ίδιες 

συμφορές και παρά την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει απλόχερα προσφέρει 

ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοξενία σε ανθρώπους που απεγνωσμένα προσπαθούν να 

γλιτώσουν από τη λαίλαπα του πολέμου ή εκδιώκονται βιαίως από τις πατρίδες τους.  

Δύο κράτη ισότιμα μέλη της Ε.Ε. υφίστανται την αδιαλλαξία της Τουρκίας, με την ανοχή των 

μεγάλων δυνάμεων αλλά και της Ε.Ε και παρά τις αλλεπάλληλες καταδίκες της Διεθνούς 

Κοινότητας σε βάρος της Τουρκικής εισβολής, η Κύπρος παραμένει κομμένη στα δύο με 

στρατεύματα κατοχής στο έδαφός της.  

Ως μέλος της Ε.Ε σήμερα το έτος 2016 ο λαός της Κύπρου  προσδοκά σε επανένωση της 

χώρας του και η κυβέρνηση της Κύπρου επιμένει στην αναζήτηση βιώσιμης λύσης στα 

πλαίσια ψηφισμάτων  του ΟΗΕ και του νέου πολιτικού κλίματος που δημιουργήθηκε από 

την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. 
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