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Αυτό το τεύχος 

συμπεριλαμβάνει: 

Ιστορική πορεία: Ε.Ο.Κ.Α., Μνήματα των αγωνιστών, Η εισβολή του 1974(Συνέντευξη με Ελληνίδα 
πρόσφυγα του 1974)/ Λογοτεχνία της Κύπρου/ Κυπριακά προϊόντα και η κουζίνα της/ Τα έθιμά της/ 
Μουσεία: στο έδαφος, αλλά και… ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ/ Η χλωρίδα και η πανίδα/ Η αρχιτεκτονική στην 
Κύπρο/ Σπουδές στην Κύπρο/ Η ψυχαγωγία: σε διάφορα μέρη, αλλά και σε τηλεόραση/Μικρή     
έρευνα/Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθήτριας Γ’ Λυκείου:  ζωγραφιές,  κείμενα / Σύντομες 
δραστηριότητες:  σταυρόλεξο,  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,    σωστό-λάθος/    Απαντήσεις 

2021-2022Εφημερίδα 32ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης 

νικό νησί, καθώς γιορτάζει διάφορα ιστορικά γε-

γονότα, που αφορούν την Ελλάδα αλλά  και την 

Κύπρο,λόγουχάρητην28ηΟκτωβρίου. 

 

« Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά…» Ε. Παλληκαρίδης 

 

ΜΑΘΗΤΟΚΟΥΒΕΝΤΑ 

 
Το  ιστορικό  γίγνεσθαι, η  Ελλάδα,  και  γενι- 

κότερα  ο  ελληνισμός,  είχε μεγάλη  επιρρο- 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που καθι-   

στούν την Κύπρο ελληνικό νησί, όχι μόνο από 

τους ίδιους  της τους  κατοίκους, αλλά και από 

άτομα άλλων χωρών; Αυτή η αντίληψη που ε-    

πικρατεί γεννήθηκε λόγω  της  κοινής ιστορίας 

των δύο χωρών ή απλά οφείλεται στις θεμελι-  

ώδεις ομοιότητες που μοιράζονται από τον  τρό-

πο ζωής και την γλώσσα ως το εκπαιδευτικό  σύ- 

στημα και την πολιτική ενασχόληση;  Βέβαια,  η 

Κύπρος έχει πάρει στοιχεία από  την  αρχαία  ελ- 

ληνική γλώσσα για να  διαμορφώσει  την  διάλε- 

κτό της, ενώ  ταυτόχρονα,  καθ’ όλη  τη  διάρκεια 

της ιστορικής της  πορείας, ο   λαός  της  Κύπρου 

φαίνεται να έχει  ως  βασικό  αίτημα  την  ένωση 

της Κύπρου με  την  Ελλάδα,  για  την  οποία  πά- 

λεψαν,   όχι   μόνο οι Έλληνες  Κύπριοι,  αλλά  και 

ο Ελληνισμός συνολικά.  

 

Σ 
ή  στις άλλες χώρες,  γεγονός  που  αποδεικνύεται 

από  την  σημερινή   ευρωπαϊκή   πραγματικότητα,      

η οποία βασίστηκε  στον  αρχαίο  ελληνικό  πολιτι-     

σμό και την ελληνική παιδεία. Μία  από  αυτές  τις    

χώρες είναι, φυσικά, και η Κύπρος.  Η  Κύπρος,  ω-   

στόσο, έχει μια διαφορετική σχέση με την Ελλάδα, 

σύμφωνα με την οποία η Κύπρος  θεωρείται ελλη-  

Σύνταξη εφημερίδας: Νικολέτα Πούρεκκου 
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Α 

πτικής Συνέλευσης, το 1948, 

οδήγησε  την  Εκκλησία  της 

Κύπρου στην  απόφασή  της 

να αναλάβει  την  οργάνωση 

ενωτικού δημοψηφίσματος, 

το   1950.   Με  το  συγκεκρι-

μένο  δημοψήφισμα    όμως    

γεννήθηκε η σκέψη  σε  ορι-

σμένα άτομα ότι  είχε  έρθει  

η κατάλληλη  στιγμή  για  να     

καταφύγουν σε ένοπλο αγώ-

να. Η  επιτροπή  δημιουργή-

θηκε  στην   Αθήνα   και   όχι 

στην Κύπρο, που δείχνει τους 

αδελφικούς δεσμούς μεταξύ    

Ελλάδας και Κύπρου. Ο  

βασικός στόχος της επιτρο-

πής ήταν η προώθηση  και   η 

Ε.Ο.Κ.Α. 

αποτελεί ακρωνύμιο για: 

«Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών» 

Ιδρύθηκε από Κύπριους και Έλληνες επαναστάτες 

οι οποίοι αντιστάθηκαν ενάντια των αγγλικών 

δυνάμεων και απασχόλησε τα έτη: 

1955-1959 

διάδοση  του  ενωτικού κινή- 

ματος, καθώς και η ευαισθη- 

τοποίηση     του     ελληνικού 

κοινού για  το  θέμα αυτό. Οι  

αγωνιστές   που   βρίσκονταν 

στην  Ελλάδα,  από  το   1954 

άρχισαν να  στέλνουν διάφο- 

ρα      πολεμοφόδια        στην 

Κύπρο,     κρυφά     από     τις 

αγγλικές  δυνάμεις.  Στις   25  

Ιανουαρίου   1955   το   τρίτο 

πλοιάριο έγινε  αντιληπτό  α- 

πό τους  Άγγλους,  οι   οποίοι 

είχαν ενημερωθεί για  την  έ- 

λευσή του.  Αυτό  το  συμβάν 

οδήγησε στην  κατάσχεση  ο- 

πλισμού   και   προκηρύξεων. 

Ο αγώνας, όμως, συνεχίστηκε. 

ξίζει να σημειωθεί ότι στον επαναστα- 

τικό αγώνα της  ΕΟΚΑ  έλαβαν  μέρος 

και συνέβαλαν με την παρουσία τους και το 

έργο τους πολλοί Ελληνοκύπριοι , οι  οποίοι 

άφησαν το σημάδι τους στην ιστορία της Κύ- 

πρου. Η  συγκεκριμένη 

οργάνωση  ήταν, φυ- 

σικά,    επαναστα-     

τική, και στόχος         

της  ήταν  η  έ-       

νωση   με   την       

Ελλάδα,    αλλά  

κυρίως η   απαλ-    

λαγή της  από  την 

βρετανική     αποικιο-

κρατία.     Στρατιωτικός  

αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο Γεώργιος  Γρίβας, 

γνωστός  με  το   κωδικό  όνομα   Διγενής.  Μέσα    

από τα ιστορικά γεγονότα  που πραγματοποιήθη- 

καν κατά τη  διάρκεια  της  εποχής  της  ΕΟΚΑ,  α- 

ντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις δυσκολίες που α- 

ντιμετώπισε η Κύπρος για την  ένωσή  της  με την 

Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι η αποτυχία της Διασκε-  
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προς 1η Απριλίου,  η 

ΕΟΚΑ   ξεκίνησε    να 

υλοποιεί    το    έργο 

της,      αρχικά       με 

βομβιστικές    επιθέ-

σεις στις  στρατιωτι-

κές, και σε διάφορες 

άλλες, κυβερνητικές 

εγκαταστάσεις      σε 

Λευκωσία,   Λεμεσό, 

Λάρνακα  και  Αμμό-

χωστο. Παρόλο που 

οι   αγγλικές    δυνά-

μεις  είχαν  κατασχέ- 

σει   διάφορα   όπλα 

από τους επαναστά-

τες    λίγους     μήνες 

πριν,    αιφνιδιάστη-

καν  από  τις   επιθέ-

σεις   της   ΕΟΚΑ.    Ο 

Ρόμπερτ Αρμιτέιζ,  ο 

οποίος  ήταν   ο   κυ-

βερνήτης    της    Κύ-

πρου, ήξερε για  την 

ύπαρξη   της   ΕΟΚΑ, 

αλλά είχε λίγες πλη-

ροφορίες   γι’αυτήν. 

Μετά  από   περίπου 

3 μήνες, ειδικότερα, 

τον Ιούνιο του 1955, 

Ακολούθησε  το   επό-

μενο κύμα  επιθέσεων 

της       επαναστατικής 

οργάνωσης.   Από    τις 

18 έως τις 28  Ιουνίου, 

η  ΕΟΚΑ  έκανε   συνε-

χείς      επιθέσεις      σε 

αγγλικά  κέντρα,   βρε-

τανικούς χώρους ανα-

ψυχής,  αστυνομικούς 

σταθμούς  και   βρετα-

νικές    εγκαταστάσεις. 

Ο   καινούριος    κυβε-

ρνήτης της Κύπρου,  ο 

Τζον   Χάρντινγκ   προ-

σπάθησε    να     κατα- 

στρέψει  το  επα-

ναστατικό κίνη-

μα    της    ΕΟΚΑ , 

αλλά και να τους 

προτείνει        μια 

συνθηκολόγηση, 

την οποία, όμως, 

απέρριψαν       οι 

αγωνιστές. Η βία 

κλιμακωνόταν με 

γρήγορους     ρυ-  

θμούς, με τις αγγλικές δυ-

νάμεις να  έχουν  σημειώ-

σει    αρκετές     επιτυχίες, 

λόγω    των    νόμων     της 

Έκτακτης   Ανάγκης,    που 

θεσμοποίησε    ο    Άγγλος 

κυβερνήτης. Δύο  γεγονό-

τα      που      συγκλόνισαν 

όλους  τους  Έλληνες,  την 

εποχή    εκείνη,    ήταν    ο  

τραγικός    θάνατος     του 

Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 3 

Μαρτίου   1957,    και     η      

εκτέλεση     του     νεαρού 

Ευαγόρα     Παλληκαρίδη, 

στις 14  Μαρτίου.  Λίγους 

μήνες αργότερα,  τον  χει-

μώνα δηλαδή του 1957, η 

ΕΟΚΑ   κήρυξε   μονομερή 

εκεχειρία.  Τον  Οκτώβριο 

του  1957,    ο    Χάρντινγκ 

παραιτήθηκε     από     κυ-

βερνήτης  της  Κύπρου.  Ο 

νέος  κυβερνήτης,  ο  Χιου 

Φουτ,    είχε    σκοπό     να 

λύσει   το   πολιτικό   πρό- 

Οκτωβριανά 

Με       αυτόν        τον        όρο 

αναφερόμαστε                  στην 

εξέγερση     που     έγινε     τον 

Οκτώβριο    του    1931    στην 

Κύπρο,  κατά  το   αποικιακού 

καθεστώς.  Από   το   1925,   η 

Κύπρος  ήταν   επίσημα   νησί 

του   Βρετανικού   στέμματος, 

καθώς            η             Τουρκία 

αδυνατούσε    να     πληρώσει 

δάνειο  από  την   εποχή   του 

Κριμαϊκού πολέμου,  περίπου 

δηλαδή   το   1854.   Ο    λαός, 

ωστόσο,   δεν   υπέκυψε   στις 

αγγλικές     δυνάμεις,      αλλά 

εξακολουθούσε    να     ζητάει 

ένωση με την Ελλάδα  και  να 

αγωνίζεται                 γι ’αυτήν. 

Τ 
ο   βράδυ    της 

31ης    Μαρτίου 

250 αγωνιστές της ΕΟΚΑ έχασαν τη ζωή τους κατά τη 

διάρκεια του αγώνα βλημα της  Κύπρου.  Η 

αλλαγή κυβερνήτη στο 

νησί  δεν   είχε    καμία 

επιρροή  στον   επανα-

στατικό    αγώνα     της 

ΕΟΚΑ, ο  οποίος  συνε-

χιζόταν υπό αιματηρές 

συνθήκες.  Οι  ταραχές 

έφτασαν   στην   κορύ-

φωσή  τους   το   καλο- 

καίρι  του  1958,  όπου 

συνολικά υπήρξαν 100 

νεκροί        και         170 

τραυματίες.  Το   τέλος 

του      αγώνα       ήρθε 

ουσιαστικά    όταν     η 

Ελλάδα και η  Τουρκία 

συμφώνησαν   για    το 

πολιτικό       πρόβλημα 

της Κύπρου στην Ζυρί- 

χη και στο  Λονδίνο,  ανακηρύσσοντας  την 

Κύπρο   ανεξάρτητο    κράτος.    Κατά    την 

διάρκεια του αγώνα έχασαν την  ζωή  τους 

250 νέοι, οι  οποίοι  ήταν  μέλη  της  ΕΟΚΑ. 

Φυσικά,   στον   αριθμό   αυτόν    συμπερι-

λαμβάνονται και τα  ατυχήματα.   

Α Π Ο Χ Α Ι  Ρ Ε Τ Ι Σ  Μ Ο Σ 

Γιάννης Ρίτσος  

(Ο Γρηγόρης Αυξεντίου αποκλεισμένος 

στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). 

Τέλειωσαν πια τα ψέματα – δικά μας 

και ξένα 

Η φωτιά η παντάνασσα πλησιάζει. Δεν 

μπορείς πια 

Να ξεχωρίσεις αν καίγεται σκοίνος ή 

φτέρη ή θυμάρι. Η φωτιά πλησιάζει. 

Κι  όμως πρέπει να προφτάσω να 

ξεχωρίσω, 

Να δω, να υπολογίσω, να σκεφτώ – 

(για ποιόν; Για μένα; 

Για τους άλλους;) Πρέπει. 

Μου χρειάζεται πριν απ’ το θάνατό μου 

μια ύστατη γνώση, η γνώση του 

θανάτου μου, για να μπορέσω να 

πεθάνω. 
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Η συμβολή μαθητών στον 

απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 

ρόλο  δεν  είχαν   μόνο 

οι        άνδρες         που 

αγωνιζόντουσαν, αλλά 

και οι ίδιοι οι μαθητές, 

οι   οποίοι   παρά    την 

ηλικία   τους   αντιστά-

θηκαν και πάλεψαν με 

τον  δικό  τους   τρόπο. 

Από το δημοτικό μέχρι 

και  το  λύκειο,  παιδιά 

κάθε ηλικίας έβγαιναν 

στους    δρόμους     και 

είτε    κρατούσαν    την 

ελληνική σημαία όπως 

βλέπουμε    και     στην 

παρακάτω    φωτογρα-

φία,     είτε     έγραφαν 

συνθήματα          στους 

τοίχους.     Όλα     αυτά 

συνυφαίνονταν  με  το 

εθνικό      όραμα,      το 

οποίο  δεν  ήταν  άλλο 

από   την   ένωση    της 

Κύπρου        με        την 

Ελλάδα.  Ο   Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης      απο-

τελεί    χαρακτηριστικό 

παράδειγμα    μαθητή, 

που   αγωνιζόταν    για 

την πατρίδα του, μέσα 

από διάφορες  επανα-

στατικές           πράξεις, 

αλλά και μέσα από  τα 

ποιήματά   του.   Αξίζει 

να     σημειωθεί      ότι, 

παρά το γεγονός ότι  η 

μάχη   που   έδιναν   οι 

Σ 
τον    αγώνα    της 

ΕΟΚΑ   σημαντικό 

μαθητές    μπο-

ρεί   να   φαίνε-

ται    ασήμαντη 

μπροστά   στον 

αγώνα         των 

ανδρών        της 

ΕΟΚΑ,   ιδιαίτε-

ρη        έμφαση 

πρέπει να απο-

δοθεί   στο   γε-

γονός    ότι    οι 

πράξεις       των 

μαθητών   ήταν 

εξίσου επικίνδυνες για 

τα  δεδομένα   εκείνης 

της    εποχής,     καθώς 

ήταν    παράνομο     να 

υψώνει    κανείς     την 

ελληνική          σημαία. 

Ωστόσο,   στην   φωτο-

γραφία,     τα     παιδιά 

φαίνεται     να      είναι 

περήφανα  που   υψώ-

νουν     την     ελληνική 

σημαία, χωρίς  κανένα 

ίχνος                  φόβου.  

Φυσικά,    το         έργο    

των      μαθητών    δεν  

σταματούσε  εκεί. 

Δεν ήταν λίγες  οι  φο-

ρές   που   οι   μαθητές 

μετέφεραν     διάφορα 

μηνύματα,   αλλά   και 

όπλα,   στους    αγωνι-

στές.      Αποτελούσαν, 

δηλαδή,        αξιόπιστη 

πηγή      πληροφοριών 

για  τους   άνδρες   της 

ΕΟΚΑ.       Συμμετείχαν 

ενεργά,    επίσης,     σε 

διάφορες  εκδηλώσεις 

και  διαμαρτυρίες φω-

νάζοντας  συνθήματα, 

ενώ  ταυτόχρονα  κρα-

τούσαν  την   ελληνική 

Συνθήματα για την ένωση 

σημαία. Η παραπάνω 

φωτογραφία, για την 

ακρίβεια,   δεν   απει-

κονίζει παιδιά σε μια 

απλή         περίσταση, 

αλλά  σε  μια   διαδή-

λωση.    Ένα     ακόμη 

χαρακτηριστικό    πα-

ράδειγμα     είναι     ο 

Δημητράκης Δημη-

τριάδης, ο οποίος  σε 

ηλικία      7      χρονών 

συμμετείχε    σε    μια 

διαδήλωση             ρί-

χνοντας πέτρες στους 

Άγγλους  στρατιώτες, 

όταν    τον     πυροβό-

λησαν στο  πρόσωπο. 

Ο ίδιος  ο  Διγενής  ανα-

γνώρισε  την   αξία   του 

παιδιού,    εφόσον    τον 

χαρακτήριζε  ως  “μικρό 

ήρωα”.  Ο   Δημητράκης 

ήταν   μαθητής   της    Β’   

τάξης    του    δημοτικού       

σε σχολείο στην Λάρνα-

κα,   όπου    και    ζούσε. 

ΚΑΝΕΝΑΣ   

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ   

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ 

ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ 

Παιδιά σε διαμαρτυρία 
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Γεώργιος Γρίβας 

Μάρκος Δράκος 

Γέννηση: 5 Ιουλίου 1897    

Θάνατος: 27 Ιανουαρίου 1974 

     Γεννήθηκε στην Λευκωσία και σπούδασε 

στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων.  Ο Γρίβας δεν ήταν μόνο 

αγωνιστής, καθώς το 1938 διορίστηκε   

καθηγητής   στη   Σχολή  Ευελπίδων. Μετά    την    

απελευθέρωση    της     Ελλάδας, μετέβη    κρυφά    

στην    Κύπρο,    όπου   και εντάσσεται στην ΕΟΚΑ 

κάτω από το κωδικό όνομα Διγενής και γίνεται 

αρχηγός της.  Ο  Γεώργιος  Γρίβας  απεβίωσε  

στις   27   Ιανουαρίου στην  Κύπρο, και  

συγκεκριμένα  στην  Λεμεσό, ενώ είχαν ήδη 

διαδοθεί πριν  τον  θάνατό  του φήμες για  την   

κακή  κατάσταση  στην  οποία βρισκόταν  η 

υγεία του. Τα λόγια του:  «Το σύνθημά μας 

ήταν, είναι και θα είναι  η  Μεγάλη Ελλάς» 

έχουν μείνει στην ιστορία, μαζί  με  το έργο του. 

Γέννηση: 24 Σεπτεμβρίου 1932    

Θάνατος: 18 Ιανουαρίου 1957     Πριν γίνει στρατιώτης, το επάγγελμά του ήταν  λογιστής.  Από 

πολύ νωρίς εντάχθηκε στην ΟΧΕΝ Λευκωσίας, όπου  ακολούθη- 

σε την πορεία του ως αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Όπως και  Γρίβας,  έ- 

τσι και ο Δράκος είχε δικό του ψευδώνυμο, το οποίο  το  Λυκού- 

ργος ή και Μαβίλλης. Ήταν αρχηγός της ομάδας του, όπου  ηγή- 

θηκε διάφορες βομβιστικές επιθέσεις. Το 1957, αφού αυτός και 

η ομάδα του προσπάθησαν να βρουν καινούριο κρησφύγετο ή- 

ρθαν σε επαφή με τον εχθρό, ο οποίο δεν  δίστασε  να  ανοίξει 

πυρ, σκοτώνοντας τον Δράκο. 

Στυλιανός Λένας 

Γέννηση: 20 Ιουλίου 1931                        

Θάνατος: 28 Μαρτίου 1957 

    Ο Στυλιανός Λένας εντάχθηκε στην ΟΧΕΝ το   1947.   Όσον 

αφορά την εκπαίδευσή του, μαθήτευσε στις Τεχνικές Σχολές, 

από  όπου   και   αποφοίτησε.   Του   δόθηκε   από   τις    βρε- 

τανικές δυνάμεις το παρατσούκλι Κρουπ  της  Κύπρου,  διότι 

ειδικεύτηκε στην κατασκευή βομβών, αλλά στην  ΕΟΚΑ  χρη- 

σιμοποιούσε το  ψευδώνυμο  Γίγαντας.  Όταν  δόθηκε  μάχη 

στις 18 Φεβρουαρίου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 

στρατιωτικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου,  στο  οποίο  αναφέρε- 

ται ότι περισσότερο βασανίστηκε επί 39  μέρες  αντί  να  νο- 

σηλευτεί. 

Ανδρέας Ζάκος 

Γέννηση: 12 Νοεμβρίου 1931   

Θάνατος: 9 Αυγούστου 1956 

    Ο Ζάκος εργαζόταν ως  σχεδιαστής  στην  Κυπρι- 

ακή Μεταλλευτική Εταιρεία στο Ξερό.  Όταν  εντά- 

χθηκε στην ΕΟΚΑ πήγε  στην  ομάδα  του  Μάρκου 

Δράκου. Οι δράσεις του, εκτός  από  επιθέσεις,  α- 

φορούσαν ετοιμασία κρησφύγετων καθώς επίσης 

στρατολογούσε νέα μέλη.  Σε μία  ενέδρα  στην  ο- 

ποία συμμετείχε, στις 15 Δεκεμβρίου 1955, αιχμα- 

λωτίστηκε και οδηγήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές 

Λευκωσίας, όπου και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
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Γρηγόρης Αυξεντίου 

ΟΧΕΝ 

Ήταν     ακρωνύμιο 

για:       «Ορθόδοξη 

Χριστιανική     Ένω-     

ση Νέων», η  οποία 

ιδρύθηκε   στη   Λε- 

μεσό τον Οκτώβριο 

του 1939, ενώ κατά 

τη διάρκεια του  α- 

πελευθερωτικού α- 

γώνα  του  1955  α- 

ρκετά από τα  μέλη 

της στρατολογήθη- 

καν    στην     ΕΟΚΑ. 

Γέννηση: 22 Φεβρουαρίου 1928                

Θάνατος: 3 Μαρτίου 1957 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης 

Γέννηση: 26 Φεβρουαρίου 1938                                  

Θάνατος: 14 Μαρτίου 1957 

«Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα.              

Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο 

όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.» 

Από το τελευταίο γράμμα του κύπριου αγωνιστή και ποιητή, Ευαγόρα 

Παλληκαρίδη. 

    Ο Ευαγόρας πέρασε όλες τις 

τάξεις του δημοτικού με άριστα. 

Από την 1η Απριλίου φαίνεται να 

πρωταγωνιστεί σε διάφορες δια- 

δηλώσεις κατά των Άγγλων. Μία 

από τις οποίες, κατά την περίοδο  

της στέψης της βασίλισσας Ελισάβετ, κατέβασε και έσκισε την αγγλική σημαία, η οποία είχε υ- 

ψωθεί στο Ιακώβιο Γυμναστήριο, όταν ήταν μόλις 15 χρονών. Η συγκεκριμένη πράξη έδειξε το 

θάρρος που είχε ο Παλληκαρίδης από μικρή ηλικία. Παρόλο που στο  δημοτικό  ήταν  άριστος 

μαθητής, όταν έγινε 17 χρονών αποφάσισε να παρατήσει το σχολείο και έτσι  εντάχθηκε  στην 

ΕΟΚΑ. Στις 18 Δεκεμβρίου 1956, ήρθε αντιμέτωπος με τις αγγλικές δυνάμεις στην προσπάθειά 

του να μεταφέρει όπλα και τρόφιμα από τη Λυσό. Στην δίκη που ακολούθησε ο Ευαγόρας πα- 

ραδέχτηκε την ενοχή του και τον καταδίκασαν σε θάνατο. 

«Γνωρίζω ότι θα  

με     κρεμάσετε.  

Ό, τι  έκαμα  το  

έκαμα ως Έλλην 

Κύπριος    όστις  

ζητεί την  Ελευθε-

ρίαν του. Τίποτα 

άλλο.» 

Λόγια   του   Ευαγόρα 

Παλληκαρίδη στην δί- 

κη του. 

    Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν κυρίως γνωστός 

με το ψευδώνυμο Ζήδρος, όμως μετά  ονομά- 

στηκε Σταυραετός του Μαχαιρά. Μετά την  α- 

ποφοίτησή του από  το  γυμνάσιο,  πήγε  στην 

Ελλάδα με σκοπό να σπουδάσει στην Στρατιω- 

τική Σχολή Ευελπίδων,  στην  οποία  όμως  δεν 

κατάφερε  να  εισαχθεί.  Ωστόσο,  πέρασε  στη 

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Η  πρώ- 

τη συνάντηση του Αυξεντίου με τον Γρίβα  έγι- 

νε στις 20 Ιανουαρίου 1955, όπου και έδωσε ο 

Γρηγόρης Αυξεντίου  τον  λόγο  της  Στρατιωτι- 

κής  του  τιμής.  Δυστυχώς,   ακολούθησε   ένα  

πολύ βάρβαρο τέλος για τον Αυξεντίου, καθώς 

τον  είχαν  περικυκλώσει  με   αυτοκίνητα   και  

ελικόπτερα για αρκετή ώρα,  μέχρι  που έριξαν 

βενζίνη   στο   κρησφύγετο   και   τον   έκαψαν 

ζωντανό. 

Α 
ξιοσημείωτο είναι το γε- 

γονός ότι οι περισσότεροι 
αγωνιστές,   όπως   και    είδαμε 

βρίσκονταν  σε   μικρή   σχετικά 

ηλικία,   το   οποίο   καθιστά   το 

έργο       τους        ακόμη        πιο 

αξιοθαύμαστο.   Σε    μια    τόσο 

νεαρή  ηλικία,   περίπου   18-35 

χρονών, κατάφεραν να  δείξουν 

γενναιότητα  σε   μια   βάρβαρη 

περίοδο,  που  δεν   είναι   άλλη 

από την περίοδο ενός πολέμου. 

Ο    Ευαγόρας     Παλληκαρίδης, 

συγκεκριμένα,               αποτελεί 

σημαντικό πρότυπο για  τα  νέα 

παιδιά,         εφόσον,          όπως 

αναγράφεται και παραπάνω, το 

επαναστατικό        του         έργο 

ξεκίνησε  όταν  ήταν   μόλις   15 

χρονών.   Η   απόφαση   του   να 

παρατήσει   το    σχολείο    όταν 

ήταν  17  και  να  ενταχθεί  στην 

ΕΟΚΑ, αποδεικνύει για ακόμα 

μια   φορά   το   θάρρος    του, 

αλλά και την αγάπη  που  είχε 

για      την       πατρίδα       του.  

Το    λογοτεχνικό    του     έργο 

παρουσιάζεται                   στην 

παρακάτω  ενότητα  με   τίτλο 

“Λογοτεχνία    της     Κύπρου”. 

Επιπλέον, η Ελλάδα, μετά την 

εισβολή το 1974, δέχτηκε 

ρεύματα προσφύγων από την 

Κύπρο, ενώ       ταυτόχρονα 

παρείχε στα μικρά παιδιά 

πρόσβαση στην δωρεάν 

εκπαίδευση.       Μέσω       του 

αγώνα    της    ΕΟΚΑ,    λοιπόν, 

βλέπουμε ότι το στοιχείο  του 

ελληνισμού στην Κύπρο  ήταν 

και     είναι      πολύ      ισχυρό. 
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  Μνημεία που δημιουργήθηκαν 

προς τιμή των αγωνιστών 

Τα Φυλακισμένα Μνήματα 

     Το  συγκεκριμένο  κοιμητήριο,  με  το  όνομα 

“Φυλακισμένα  Μνήματα”,  βρίσκεται  στις  Κε-    

ντρικές Φυλακές  της  Λευκωσίας, η οποία είναι 

η πρωτεύουσα της Κύπρου, όπου και οι  Άγγλοι 

έθαψαν  τους  9  απαγχονισμένους  και  4  άλλα 

σημαντικά  στελέχη  της    ΕΟΚΑ.    Ένας    χαρα- 

κτηρισμός που είναι ευρύτατα γνωστός  για   τα 

Φυλακισμένα Μνήματα είναι “το ιερότερο μνη-

μείο”  του  αγώνα  του  Κυπριακού  Ελληνισμού 

για την Ένωσή του με την  Ελλάδα.  Σε  τέσσερις 

τάφους   του   κοιμητηρίου,  οι  Άγγλοι  έθαψαν 

οκτώ νεκρούς για   να   εξοικονομήσουν   χώρο: 

Ανδρέας   Δημητρίου   και    Στυλιανός     Λένας, 

Ανδρέας     Ζάκος     και      Κυριάκος     Μάτσης,   

Ανδρέας Παναγίδης και Μιχαήλ Κουτσόφτας, 

Γρηγόρης Αυξεντίου και Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης. 

Μνημείο Γρίβα-Διγενή 

     Το άγαλμα του Γεώργιου Γρίβα  Δι- 

γενή βρίσκεται στο  ίδιο  του  το  μου- 

σείο. Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε απο- 

κλειστικά και μόνο για να τιμήσει τον 

αρχηγό της ΕΟΚΑ, τον Γεώργιο  Γρίβα, 

καθώς είναι αφιερωμένο στη ζωή και 

το έργο του. Εκτός από το άγαλμα, το 

οποίο φαίνεται στην  εικόνα,  περιλα- 

μβάνει  επίσης  προσωπικά  του  αντι- 

κείμενα, φωνογραφικό υλικό. Αξιοση- 

μείωτο είναι το γεγονός ότι εντός  του 

μουσείου  βρίσκεται  το   κρησφύγετο 

του στρατηγού  Διγενή  που  χρησιμο- 

ποίησε  στη  διάρκεια  του  απελευθε- 

ρωτικού        Αγώνα        της        ΕΟΚΑ.  

Μνημείο Αυξεντίου 

     Ένας ακόμη σπουδαίος αγωνιστής 

της ΕΟΚΑ είναι, όπως  προαναφέρ- 

θηκε,  ο  Γρηγόρης  Αυξεντίου.  Το   

δικό του  μνημείο κατασκευάστηκε 

και βρίσκεται   πολύ κοντά    στο 

κρησφύγετό του  στο  μοναστήρι  του  

Μαχαιρά. Ο  Αυξεντίου  θυσίασε  την 

ζωή       του        στο        συγκεκριμένο   

κρησφύγετο, γι’αυτό και κάθε  χρόνο  

πραγματοποιείτε  ετήσιο  μνημόσυνο 

για τον  ήρωα  και  γίνεται  κατάθεση 

στεφανιών      στον       τόπο       αυτό. 

Δ Δύο ελληνοκυπριακά  τά- 

γματα, το 336 και το 211, 

με την υποστήριξη της  Ε- 

θνικής Φρουράς αμύνθη- 

καν.   Οι   ανθυπολοχαγοί 

Νίκος  Κουτσού  και  Γιώ- 

ργος Μαυρής,  οι  οποίοι 

είναι   οι   διοικητές   των 

πλέον προωθημένων φυ- 

λακίων, παρά το  γεγονός 

ότι          ήταν        σοβαρά 

τραυματισμένοι αρνήθη- 

καν την  οποιαδήποτε  ια- 

τρική περίθαλψη. Στο  κέ- 

ντρο του  μετώπου  ο  2ος 

λόχος του 336  Τάγματος, 

με επικεφαλής τον Κύπρι- 

ο   Χρήστο   Σολομή,   βρι- 

σκόταν στην άμυνα. Σε ε- 

κείνη την περιοχή βρίσκο- 

νταν   τα    “Φυλακισμένα 

Μνήματα”,     τα      οποία 

αποτελούν        σημαντικό 

μνημείο.  Ο  Σολομής   και  

οι 250 άνδρες του πολέμησαν, αμύνθηκαν στην 

ουσία, με  μεγάλο  θάρρος.  Κράτησαν  σταθερά 

τις  θέσεις  τους, παρά  τις  τουρκικές  επιθέσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι  ένας 

Κύπριος αξιωματικός, ο οποίος ωστόσο δεν ήταν 

στο ίδιο τάγμα με τον Σολομή, διέταξε τον  Σολο- 

μή να αποχωρήσει, διότι  ο  κίνδυνος  ήταν  πολύ 

μεγάλος, εφόσον έθετε σε κίνδυνο, όχι μόνο  την 

δική  του  ζωή,   αλλά 

και  τις  ζωές  των   α- 

ντρών  του.  Ο   Σολο- 

μής  αρνήθηκε,   ενώ 

συγκινητικά   παρου- 

σιάζονται   τα   λόγια 

ενός λοχία,  ο οποίος 

είπε:   “Ούτε   θέλου- 

με,   ούτε  έχουμε δι- 

καίωμα  να φύγουμε.  

Ακόμα και αν αποχω- 

ρήσουν όλοι οι άλλοι, 

εμείς θα μείνουμε  ε- 

δώ   και  θα   γίνουμε 

λιώμα.”,  αποδεικνύο- 

ντας το θάρρος και τη 

γενναιότητα των αγω- 

νιστών. Οι Ελληνοκύ- 

πριοι αγωνιστές  δεν 

σκόπευαν    να   αφή- 

σουν   τους    τάφους 

των          σπουδαίων 

αυτών    ηρώων    να 

καταληφθούν     από 

τους Τούρκους. Έδω- 

σαν μεγάλη μάχη για 

να     υπερασπιστούν, 

δηλαδή,  την  ιστορία 

του τόπου  τους,  στη 

διάρκεια της  Τουρκι- 

κής  εισβολής,   αλλά 

και τους ίδιους  τους 

αγωνιστές της  ΕΟΚΑ 

και  τις  θυσίες  τους. 

εν πρέπει να ξεχνάμε 

τον αγώνα που  έδω- 

σαν οι Ελληνοκύπριοι για 

να  διατηρήσουν  τα   ση- 

μαντικά   αυτά   μνημεία 

στην ελεύθερη μεριά της 

Κύπρου.  Στις  16  Αυγού- 

στου 1974,  οι Τούρκοι ε- 

πιτέθηκαν   ενάντια   του 

κέντρου  της  Λευκωσίας, 

με  απώτερο  σκοπό   την 

κατάληψη  της  περιοχής. 
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Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’ 
ται ως άριστος μαθητής.  Με 

άριστα το 10, ο  βαθμός     

ήταν 9,5.    Παρά   τις 

εκπαιδευτικές του επιτυχίες, 

η  οικογένειά  του   δεν   

μπορούσε  να   ανταποκριθεί   

οικονομικά    στις απαιτήσεις 

που καλούνταν να 

υποστηρίξουν   για   να   

συνεχίσει   τις σπουδές  του.  

Οπότε,  έκανε αίτηση ως 

δόκιμος στην  Μονή Κύκκου. 

Στη συνέχεια πήγε για 

σπουδές στην Αθήνα. 

Σπούδασε στο ΕΚΠΑ Θεολογία  

και  αφού  τελείωσε      τις      

σπουδές        του, επέστρεψε      

στην      Κύπρο, όπου και 

εξελέγη αρχιεπίσκοπος της 

Κύπρου. Ο Μακάριος                  

πολέμησε 

Τ 

για  την  ένωση  της   Κύπρου με  

την  Ελλάδα, εφόσον   ήταν  και    

ο πολιτικός        αρχηγός       της   

ΕΟΚΑ. Ωστόσο, κατά   τη διάρκεια  

του  αγώνα  της  ΕΟΚΑ,1955-

1959, ο Μακάριος εξορίστηκε     

στις        Σεϋχέλλες. 

 Επέστρεψε θριαμβευτικά   στην 

Κύπρο μετά  την  προσυπογραφή 

της   εγγυημένης    ανεξαρτησίας  

με  τις  συμφωνίες   Ζυρίχης - 

Λονδίνου. Ιδιαίτερη  έμφαση  

αξίζει να αποδοθεί στο  γεγονός  

ότι,  ο  Μακάριος   κατάφερε   να    

γίνει αναγνωρισμένη  προσωπι-

κότητα του    ελληνισμού,    τόσο    

στους Έλληνες  σε  Κύπρο   και   

Ελλάδα όσο   και    στους    

Έλληνες    του εξωτερικού αλλά 

και στο διεθνή στίβο.   Ο    

Μακάριος,   σε ηλικία 64  ετών,  

απεβίωσε  μετά από έμφραγμα 

μυοκαρδίου, στις 3      Αυγούστου       

του       1977. 

“Η Ένωση δε χαρίζεται, κερδίζεται με συνεχή αγώνα.” 

-Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ 

ο  όνομα  του   Αρχιεπί- 

σκοπου   Μακάριου   ή- 

ταν Μιχαήλ Χριστοδούλου 

Μούσκος   και   γεννήθηκε 

στις  13   Αυγούστου   1913  

στην Επαρχία  της  Πάφου. 

Παρά      την       προεδρική  

θέση   του   Αρχιεπίσκοπου 

Μακάριου,       αξίζει       να  

σημειωθεί  ότι   καταγόταν 

από μια φτωχή οικογένεια. 

Η βασική  ενασχόληση  της 

οικογένειάς   του   ήταν    ο 

τομέας της  γεωργίας,  με 

τον οποίο ασχολήθηκε  και 

ο ίδιος.  Παράλληλα  με  το  

σχολείο βοηθούσε και  τον 

πατέρα  του,   χωρίς   αυτό  

να     θέτει     σε      κίνδυνο     

τους        βαθμούς         του,  

εφόσον           χαρακτηρίζε- 

Ο τάφος και το άγαλμα του πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (1913 – 1977), ο οποίος ήταν μέλος της αδελφότητας 

της Ιεράς Μονής Κύκκου, βρίσκονται κοντά στο Θρονί. 
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  ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 

νησε    στις    20     Ιουλίου 

1974, όπου και η Τουρκία 

κατέλαβε   την   Κερύνεια. 

Ωστόσο, για μια ευρύτερη 

και  καλύτερη  κατανόηση 

των γεγονότων  στην  διά- 

ρκεια  της   Τουρκικής   ει- 

σβολής, μια μαθήτρια της  

Γ’  λυκείου  του   σχολείου   

μας πήρε συνέντευξη από 

μια  Ελληνίδα   πρόσφυγα 

του 1974, με το όνομα Α- 

ναστασία Σεμερτζίδου. 

Μπορείτε να μας πεί- 

τε τον λόγο που βρι- 

σκόσασταν στην Κύ- 

προ το1974; 

Προσωπικά  δεν   είχα 

πάει  ποτέ  ξανά   στην   

Κύπρο.        Για        την  

ακρίβεια,      ήταν      η 

πρώτη φορά  που  πή- 

γα,  για   να   βαφτίσω 

εκεί τα παιδιά μου.  Ο 

άντρας μου  ήταν  από 

τον Κοντεμένο,  οπότε 

πήγαμε  εκεί,  δηλαδή 

στην              Κερύνεια.  

Η  εισβολή  ήταν   ένα 

τελείως   ξαφνικό   γε- 

γονός  για  εσάς  ή   το 

περιμένατε;    Φυσικά 

γνώριζα   τα   προβλή- 

ματα  ανάμεσα  στους 

Ελληνοκύπριους     και 

τους Τουρκοκύπριους, 

αλλά δεν περίμενα να 

συμβεί ένα τέτοιο  πε- 

ριστατικό.   Πήγα    για 

ύπνο   την   μια   μέρα, 

νομίζοντας ότι  θα  ξυ- 

πνήσω  την    επόμενη 

και θα ήταν όλα καλά. 

Η Τουρκική   εισβολή 

στην   Κύπρο   ξεκί- 

Πώς    καταφέρατε    να     δρα- 

πετεύσετε,    ενώ     προσέχατε 

ταυτόχρονα    και    2    παιδιά; 

Μέσω  αστυνομίας.  Πήγα  εκεί 

όσο   πιο   γρήγορα   μπορούσα 

και ακριβώς επειδή  ήμουν  Ελ- 

ληνίδα, είχα  δηλαδή  ελληνικό 

διαβατήριο,   με    άφησαν    να 

πάω στην Ελλάδα με το επόμε- 

νο αεροπλάνο. Αν θυμάμαι κα- 

λά, ήταν ένα στρατιωτικό, το ο- 

ποίο  μετέφερε   τους   Έλληνες 

στρατιώτες.  

Ποια  ήταν  τα  συναισθήματά 

σας καθ’όλη  τη  διάρκεια  της 

εισβολής;   Φόβος.   Δεν    είχα 

νιώσει ποτέ ξανά  τέτοιο  φόβο 

στη ζωή μου. Δεν  ήξερα  τι  να 

κάνω, που να πάω ή ακόμα και 

τι θα συμβεί.  Νόμιζα  πως  δεν 

θα   γλίτωνα.   Προφανώς   δεν 

φοβόμουνα  μόνο  για   εμένα, 

αλλά και για τα 2  παιδιά  μου, 

τα  οποία  ήταν  μόλις  1  και  2 

χρονών, και τον  άντρα  μου,  ο 

οποίος   δεν   ήρθε   μαζί   μας. 

Ο άντρας σας  κατάφερε να  γλιτώσει;  Δυστυχώς,  όχι.  Συνελήφθη 

αιχμάλωτος για περίπου 1 χρόνο. Εγώ είχα ήδη γυρίσει  στην  Ελλά- 

δα, οπότε ήταν ακόμη πιο δύσκολο να μάθω τι του συνέβη. Δεν  εί- 

χαμε την τεχνολογία του σήμερα, οπότε  έβλεπα  καθημερινά  ειδή- 

σεις και είχα επαφή  με  μια  συγκεκριμένη  οργάνωση  στην  Κύπρο 

που ήταν υπεύθυνη  για  το  συγκεκριμένο  θέμα.  Από αυτή  την  ο- 

ργάνωση βασικά μας ενημέρωσαν ότι τον βρήκανε. 

Η εισβολή είχε  κάποιο  αντίκτυπο  στην  ζωή  σας; 

Φυσικά! Φοβόμουνα τόσο πολύ  που  δεν  ξαναγύ- 

ρισα. Ήμουν 18 χρονών με 2  παιδιά  όταν  συνέβη. 

Όταν ήρθα πίσω στην  Ελλάδα  λιποθύμησα.  Πάνω 

από 1 χρόνο έκανα  να  συνέλθω.  Είχα  τρομερή  υ- 

ψοφοβία, δεν είχα ύπνο, όταν έκλαιγαν  τα  παιδιά 

νόμιζα ότι θα γινόταν πάλι κάποια  εισβολή.  Έκανα 

θεραπεία  1  χρόνο.  Άκουγα  “Κύπρο”  και   ανατρί- 

χιαζα από τον φόβο μου. Το γεγονός  ότι  ο  άντρας 

μου ήταν  αιχμάλωτος  απλά  μεγάλωνε  τον   φόβο 

και το άγχος μου. Βασικά, ακόμη και όταν  ήρθα σε 

επαφή  μαζί του,  μου   ζήτησε   να    γυρίσω   πίσω. 

Εγώ,   όμως,    φοβόμουνα   και   δεν   το   διακινδύ- 

νευα να γυρίσω πίσω και να το  ξαναβιώσω.  Μέχρι 

και      σήμερα       φοβάμαι       να       πάω       πίσω. 

Η  εισβολή  του   1974 

ήταν     ένα      γεγονός 

που προκάλεσε  πάρα 

πολύ  φόβο  σε  όλους 

τους πολίτες, μικρούς 

και μεγάλους. Σε  αυτό 

το σημείο,   αξί-ζει  να 

σημειωθεί ότι, πολλά    

άτομα     ζουν 

σήμερα με την αγωνί- 

α  για  τα   αγαπημένα 

τους πρόσωπα,  τα  ο- 

ποία   δεν    βρέθηκαν 

ποτέ  και,  κατά  συνέ- 

πεια, δεν  γνωρίζουμε 

αν  ζουν   ή  όχι.  Ελπί-

ζουμε σε ένα αισιόδο-

ξο  τέλος   για   όλους. 
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  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Γλαύκος Αλιθέρσης  κυρίως   στη ελληνική 

γλώσσα, αλλά και  στην  

κυπριακή  διάλεκτο.   

Υπάρχει, φυσικά, από 

τα  αρχαία χρόνια,  

γεγονός  που αποδει-

κνύεται από άφθονα      

λογοτεχνικά κείμενα.  

Στην κατηγορία της με-

σαιωνικής  λογοτεχνίας,     

περιλαμβάνουμε  τα 

Κύπρια  Έπη,    επικά 

δηλαδή ποιήματα,  τα 

οποία        πιθανότατα 

προέρχονται  από   τα 

τέλη   του   7ου αιώνα 

π.Χ.  και   θεωρούνται 

έργα  που  έγραψε   ο 

Στασίνος. Η βυζαντινή 

επική ποίηση σημείω-

σε, επίσης, μεγάλη  α-

πήχηση  κατά  τη  διά-    

ρκεια του  Μεσαίωνα, 

και ιδιαίτερα τα  ακρι-

τικά τραγούδια.   Την 

περίοδο  της   αναγέν-

νησης,  ένα  πολύ  ση-

μαντικό    λογοτεχνικό 

έργο  ήταν  η  νομοθε-

σία του Βασιλείου της 

Κύπρου, η οποία ήταν 

γνωστή   ως “Ασσίζες 

της  Ιερουσαλήμ”, και 

ήταν  γραμμένη   στην 

τοπική ελληνική  διάλε-

κτο εκείνης της  εποχής. 

Στον τομέα της ιστοριο-

γραφίας, τα  πιο  σημα-

ντικά έργα είναι τα χρο-

νικά του  Λεοντίου Μα-

χαιρά, ο οποίος λέγεται 

ότι είχε  στενές  σχέσεις 

με  το  φραγκικό βασί-

λειο της Κύπρου.   Τον 

16ο αιώνα,  όταν  η  Κύ-

προς ήταν  υπό  την  κυ-

ριαρχία  της   Δημοκρα-

τίας  της  Βενετίας,  είχε 

κυκλοφορήσει  μια   με-

γάλη συλλογή σονέτων, 

που  σημαίνει  ότι  ανή-

κουν σε  μια  κατηγορία 

ποιημάτων,  και  μερικά 

από   αυτά   έχουν   επι-

βιώσει μέχρι  και  σήμε-

ρα. Η σύγχρονη λογοτε-

χνία της Κύπρου αποτε-

λείται    από     διάφορα 

κείμενα  και   ποιήμα-

τα.  Σημαντικοί   ποιη-

τές   που   άφησαν   το 

σημάδι τους στην  λο-

γοτεχνία  της  Κύπρου 

ήταν  ο  Δημήτρης Λι-

πέρτης,     ο      οποίος 

συνέβαλε  στην   ανά-

δειξη  της   κυπριακής 

διαλέκτου,      και      ο 

Βασίλης Μιχαηλίδης, 

ο οποίος θεωρείται α- 

πό  τους  κυριότερους 

εκπρόσωπους της  κυ-

πριακής  λογοτεχνίας. 

Σημαντική  Τουρκοκύ-

πρια ποιήτρια είναι  η 

Νερίμαν Καχίτ,      η 

οποία   είναι    γνωστή 

ηγετική    προσωπικό-

τητα   της    τουρκοκυ-

πριακής ποίησης,  αλ-

λά  και  των  γυναικεί-

ων          δικαιωμάτων. 

Το αληθινό του όνομα  είναι 

Μιχάλη Χατζηδημητρίου,  ε- 

νώ ήταν γνωστός  με  το  φι- 

λολογικό   του   ψευδώνυμο 

Γλαύκος Αλιθέρσης. Γεννή- 

θηκε το 1897 και πέθανε το 

1965 στη Λεμεσό. 

Μερικά από τα έργα του: 

“Γαλανά δαχτυλιδάκια” 

“Κρινάκια του γιαλού” 

“Θερισμοί και οργώματα” 

“Μυστικός δείπνος” 

“Μαθητικά τετράδια” 

“Αρμογή αιώνων και στιγμών” 

“Ο γυμνός άνθρωπος” 

“Αράχνες” 

 

Κυριάκος Πλησής 
Βραβευμένος  λογοτέχνης,  που  γεννήθηκε   το 

1929  στην  Αμμόχωστο  και  πέθανε  το   2007. 

Μερικά από τα έργα του: 

“Προσεγγίσεις” 

“Δοκίμιο περί έρωτος” 

“Ο ένδον κόσμος” 

“Όνομα δ' αυτής μακαρία” 

“Μετά τη χρεωκοπία του δόγματος” 

 

Η 

Ειρήνη  Παναγή-

Τσουλλή 
Ελληνοκύπρια λογοτέχνι-

δα και  εκπαιδευτικός,  η 

οποία   γεννήθηκε    στην 

Λευκωσία το 1938. 

Μερικά από τα έργα της: 

“Μνήμες στη Νύχτα” 

“Του Πολέμου” 

“Παιδικές Πνοές” 

“Ξεριζωμένα Λουλούδια” 

“Ηρακλής” 

“Ιάσονας” 

“Μυθικοί Ήρωες” 

“Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών” 

κυπριακή  λογο-

τεχνία γράφεται 
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  Σύγχρονοι Κύπριοι λογοτέχνες 

Ελληνοκύπριοι   λογοτέχνες 

που   άφησαν    το    σημάδι 

τους σε Κύπρο και  Ελλάδα. 

Ένας  από  αυτούς   είναι   ο 

Κώστας  Μόντης,  ο  οποίος 

γεννήθηκε   το   1914   στην 

Αμμόχωστο.    Παρά      την 

καλλιτεχνική    του     φύση, 

σπούδασε     νομική     στην 

Αθήνα. Είχε, επίσης, ενεργό 

ρόλο   στον    επαναστατικό 

αγώνα της ΕΟΚΑ,  ως  πολι- 

τικός       καθοδηγητής       

των μελών της. Το 

λογοτεχνικό  του έργο 

αφορά,  κυρίως,  τους 

προβληματισμούς   του   σε 

θέματα της Κύπρου. Πολλά 

από   τα   έργα   του   έχουν 

μεταφραστεί  σε πολλές 

γλώσσες. Τα  ποιήματά  

του,   επίσης, έχουν   

συγκινήσει   μεγάλο μέρος 

του  ελληνισμού,  όχι μόνο 

σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά   

και  στο   εξωτερικό.  

Συγκεκριμένα τα  

ποιήματα που  έγραψε 

για την εισβολή του 

1974 αγγίζουν   τα 

συναισθήματα    του 

αναγνώστη.    Αξίζει  να  

σημειωθεί ότι   έγραψε    

και θεατρικές   παρα-

στάσεις,   διευρύ-

νοντας  με  αυτόν τον 

τρόπο το  καλλιτεχνικό 

Κώστας Μόντης  

18 Φεβρουαρίου 1914 - 1 Μαρτίου 2004 

του έργο. Τιμήθηκε κιόλας  με  

τον σπουδαίο τίτλο 

“δαφνοστεφούς    ποιητή”. 

Σ τη   σημερινή   εποχή, 

υπάρχουν        πολλοί 

“Στιγμές της εισβολής” 

Είναι δύσκολο να πιστέψω 

πως μας τους έφερε η θάλασσα της 

Κερύνειας, 

είναι δύσκολο να πιστέψω 

πως μας τους έφερε η αγαπημένη 

θάλασσα της Κερύνειας. 

Αυτή η κούκλα με το κομμένο χέρι, 

που κρεμάστηκε στο παράθυρο 

του γκρεμισμένου σπιτιού, 

ποιο παιδάκι ήθελε ν’ αποχαιρετήσει, 

σε ποιο παιδάκι σύρθηκε ως το 

παράθυρο 

ν’ ανεμίσει το χέρι και της το ’κοψαν; 

Κώστας Μόντης 

“Τουρκική εισβολή” 

Τη θλίψη σου, παππούλη μου, 

καταλαβαίνω, μα 

αυτές τις μπότες σου τις 

λασπωμένες 

τι τις φυλάς τόσο πολύτιμα; 

Να τη φιλήσεις έμεινε 

τη λάσπη που παρέμεινε. 

Τουλάχιστο δεν τις ξεπλένεις; 

Σε βλέπω και λυπάμαι έτσι που 

μένεις 

και ξεχασμένος τις κοιτάς ώρες 

πολλές. 

Κώστας Μόντης 

“Παιδί με μια φωτογραφία” 

Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι με μια 

φωτογραφία στα μάτια του βαθιά και κρατημένη 

ανάποδα με κοίταζε. 

Ο κόσμος γύρω του πολύς∙ κι αυτό είχε στα μάτια 

του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη 

και αντίστροφα–στα μάτια του μεγάλη, στους 

ώμους πιο μικρή, 

στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. 

Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την 

κρατούσε ανάποδα∙ μου κακοφάνη. 

Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένων 

είτε αψίδες και φωνές που 'χαν παγώσει και δε 

σάλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η 

φωτογραφία. 

Του τηνεγύρισα ίσια κι είδα πάλι τον αγνοούμενο με 

το κεφάλι κάτω.Όπως ο ρήγας, ο βαλές κι η ντάμα 

ανάποδα ιδωμένοι βρίσκονται ίσια,έτσι κι αυτός ο 

άντρας ιδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε 

κοιτάζει. 

Κυριάκος Χαραλαμπίδης 

γοτέχνης είναι ο Κυριά-

κος   Χαραλαμπίδης,    ο 

οποίος  γεννήθηκε  στις 

31     Ιανουαρίου      του 

1940.   Σπούδασε   Ιστο-

ρία    και    Αρχαιολογία 

στην  Αθήνα,   στο   ίδιο 

πανεπιστήμιο           που 

φοίτησε και  ο  Μόντης. 

Από το 1961, που  ήταν, 

για   την   ακρίβεια,   21 

ετών, εξέδωσε 12 ποιη-

τικές     συλλογές      και 

βραβεύτηκε     από     το 

κυπριακό  και  ελληνικό 

κράτος. Το ποιητικό του 

έργο  αφορά,  κατά  κύριο 

λόγο,       την        τουρκική 

εισβολή, καθώς ο  ίδιος  ο 

Χαραλαμπίδης            είναι 

πρόσφυγας.     Ειδικότερα, 

το    χωριό,     στο     οποίο 

μεγάλωσε,          βρίσκεται 

πλέον   στην    κατεχόμενη 

Κύπρο.  Τα ποιήματά   του 

μεταφράστηκαν              σε 

πολλές  γλώσσες,   μια   εκ 

των οποίων είναι και η 

αγγλική.  Αξίζει,  επί- 

σης, να  σημειωθεί  ότι  τα 

ποιήματα   που    εξέδωσε 

αποτέλεσαν                πηγή 

έμπνευσης   και    έρευνας 

για  πολλούς  ανθρώπους. 

Το          γεγονός          αυτό 

αποδεικνύεται    από     τις 

μελέτες        που        έχουν 

πραγματοποιηθεί           με 

αφορμή    τα    έργα     του 

Χαραλαμπίδη      και       τα 

διάφορα       έργα        που 

αφιέρωσαν     σε     αυτόν. 

Έ 
νας   ακόμη    γνω-

στός  Κύπριος   λο- 
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Η παρουσία του Ευαγόρα  

Παλληκαρίδη στην λογοτεχνία 

     Παρά    το     γεγονός     ότι     έχουμε 

καλύψει το επαναστατικό κομμάτι που 

έπαιξε  μεγάλο   ρόλο   στην   ζωή   του 

Παλληκαρίδη,     η     λογοτεχνία,     και 

ιδιαίτερα   η   ποίηση,     ήταν     εξίσου 

σημαντική γι’αυτόν. Σε αντίθεση με το 

επαναστατικό   του   έργο,    το    οποίο 

αναδεικνύει το θάρρος του, μέσα  από 

το καλλιτεχνικό μέρος του   χαρακτήρα 

του  εξέφραζε  τα  συναισθήματά   του. 

του   στην   ιστορία   της 

Κύπρου     αφενός      ως 

γενναίος    επαναστάτης 

και       αφετέρου        ως 

σπουδαίος ποιητής. Και 

καθώς είδαμε πιο πάνω 

το    επαναστατικό    του 

έργο, ήρθε η  στιγμή  να 

αναφερθούμε   και   στο 

καλλιτεχνικό  του  έργο. 

Χαρακτηρίζεται    ως    ο 

νεότερος            Κύπριος 

ποιητής,      ο       οποίος 

σφράγισε    κάθε    στίχο 

του  με  το   ίδιο  του   το 

αίμα.  Η  αγάπη  του  για 

την Ελλάδα  φαίνεται  σε 

πολλά από τα  ποιήματά 

του, όπως είναι  το  “Την 

Ελλάδα αγαπώ”. Επιπλέ-

ον,      πολλοί       Έλληνες 

ποιητές αφιέρωσαν στον 

Παλληκαρίδη   ποιήματα 

για   να    τον    τιμήσουν. 

Χαρακτηριστικό     παρά-

δειγμα,     αποτελεί      το 

ποίημα   του    δασκάλου 

ΦώτηΒαρέλη,  το  οποίο 

προκάλεσε      συγκίνηση 

σε  Ελλάδα   και   Κύπρο. 

Σε     ένα     βιβλίο      του 

Γιώργου Χατζηκωστή, με 

τίτλο                “Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης: Ο ήρωας 

και ο ποιητής”, 

παρουσιάζεται    η    ζωή 

του  νεαρού  Παλληκαρί-

δη.      Ακολουθεί       μια 

ποιητική    συλλογή     με 

αποσπάσματα των ποιη-

μάτων  του   Παλληκαρί-

δη, αλλά  και  το  ίδιο  το 

ποίημα   που   αφιέρωσε 

σε    αυτόν    ο    Έλληνας 

δάσκαλος από την Ρόδο, 

Φώτης                Βαρέλης.  

Ο Παλληκαρίδης  ά- 

φησε   το   σημάδι 

“Την Ελλάδα αγαπώ” 

Ρώτησε τα μάτια που δακρύζουν, 

κάποια αλήθεια να σου πουν, 

κλαίνε πικρά να σ’ αντικρίσουν 

γιατί μπορεί να σ’ αγαπούν. 

 

Την Ελλάδα αγαπώ αλλά κι εσένα 

μ’ έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό, 

τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα, 

τον καθάριο της, θυμίζουν, ουρανό. 

 

Ρώτησε εκείνη, φλογισμένο 

όταν σε δουν, γιατί σιωπούν, 

θα κινηθούν κι’ αυτά θλιμμένα 

για να σου πουν πως σ’ αγαπούν. 

 

Την Ελλάδα αγαπώ αλλά κι εσένα 

μ’ έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό, 

τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα, 

τον καθάριο της, θυμίζουν, ουρανό. 

Των αθανάτων το κρασί 

το ‘βρετε σεις και πίνετε 

ζωή για σας ο θάνατος 

κι αθάνατοι θα μείνετε 

“Των αθανάτων” 

“Πατέρα μου” 

Μην κλάψεις, ω, πατέρα μου, που πάω για 

ταξίδι 

κι αν σε ρωτούν οι φίλοι μου, πού, τώρα, 

τριγυρνώ, 

κρασί να δώσεις στους εχθρούς που με 

ποτίσαν ξύδι, 

να πίνουν εις υγείαν μου, εμέ που τους 

κερνώ. 

 

 

Ποίημα του Φώτη Βαρέλη 

 
Σήκω Ευαγόρα, να μας πεις ελληνική 

ιστορία. 

Ο δίπλα, ο πίσω, ο μπροστά, βουβοί και 

δακρυσμένοι, 

αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η 

σιωπή τους κάμνει 

να πέσουν μ’ αναφιλητά ετούτοι κι όλη η 

τάξη. – 

Παλληκαρίδη, άριστα, Βαγόρα, πάντα 

πρώτος, 

στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίδας 

δοξασμένης, 

συ μέχρι χθες της μάνας σου ελπίδα κι 

αποκούμπι, 

και του σχολειού μας σήμερα Δευτέρα 

Παρουσία. 

Τα ‘πε κι απλώθηκε σιωπή πα’ σα 

κλαμένα νιάτα, 

που μπρούμυτα γεμίζανε της τάξης τα 

θρανία, 

έξω απ’ εκείνο τ’ αδειανό, παντοτινά 

γεμάτο. 

Αφιέρωμα στον Παλληκαρίδη 
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ… 

επίσης,     φαίνεται 

να  προέχεται,   όχι 

μόνο   ως    φαγητό 

αλλά  και  ως  λέξη, 

από    την    ιταλική 

“lonza”.Συνάμα, η     

λούντζα,     στα         

παλιότερα   χρόνια 

θεωρούνταν    πολυ-

τελές             έδεσμα, 

διότι       διακρινόταν 

για  την  γεύση   της, 

γεγονός που την  κα-

θιστούσεπεριζήτη-

τη, κάτι το οποίο δεν 

ισχύει           σήμερα. 

δεν είναι τόσο  γνω-

στά στην Ελλάδα  σε 

σύγκριση με την Κύ-

προ. Προφανώς, δεν 

πρέπει  να   ξεχνάμε 

τις  ραβιόλες,  οι   ο-

ποίες       αποτελούν 

χαρακτηριστικό πιά-

το για αρκετούς  Κύ-

πριους. Και γιατί  να 

μην  είναι;  Αφού  οι 

ραβιόλες  είναι,  για 

την ακρίβεια,  ζυμα-

ρικό   γεμισμένο   με 

χαλούμι,  το   οποίο, 

όπως έχουμε ήδη α-

ναφέρει,  είναι  γνή-

σιο  κυπριακό  προϊ-

όν. Η παραπάνω  ει-

κόνα απεικονίζει  τις 

ραβιόλες  και,  όπως 

βλέπουμε,     πολλοί 

άνθρωποι  προτιμά-

νε   να   προσθέτουν 

και  λίγη   αναρή,   η 

οποία δεν είναι  όσο 

γνωστή  όσο  το  χα-

λούμι, στην Ελλάδα, 

αλλά εξίσου αγαπη-

τή     στην      Κύπρο. 

H 

Τ 
ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

φέρουν   από   πόλη   σε 

πόλη, όπως και σε  κάθε 

άλλη χώρα. Στη Λεμεσό, 

για παράδειγμα, στα τέ-

λη Αυγούστου με αρχές 

Σεπτεμβρίου πραγματο-

ποιείται   στο Δημοτικό 

Κήπο Λεμεσού η  γιορτή 

μένα  τέσσερις  μέρες   τον 

Απρίλιο, που ήταν η εποχή 

των   πορτοκαλιών.   Όπως 

βλέπουμε   και    από    την 

φωτογραφία, χρησιμοποι-

ούσαν τα  πορτοκάλια  για 

διάφορους  σκοπούς   και, 

κυρίως,      για       άρματα. 

Ταυτόχρονα,  διεξάγονταν 

καλλιστεία όπου και ανα-

δεικνυόταν η Βασίλισσα 

Πορτοκαλιά.   Σήμερα,   ω-

στόσο,  η  Αμμόχωστος  εί-

ναι “πόλη  φάντασμα”  και 

το   έθιμο   έχει    ξεχαστεί. 

α, πολλοί τουρίστες επι-

λέγουν την  συγκεκριμέ-

νη περίοδο  για  να  επι-

σκεφτούν την Κύπρο και 

να ζήσουν αυτή την  μο-

ναδική    εμπειρία    που 

προσφέρει η γιορτή του 

κρασιού. Στα  πιο  παλιά 

χρόνια,   η   γιορτή    του 

κρασιού δεν  ήταν  τόσο 

εντυπωσιακή,  ενώ   σή-

μερα,  με  την  αγορά  ε-

νός  εισιτηρίου,   μπορεί 

Έθιμα της Κύπρου που υπάρχουν και σε 

άλλες χώρες 

• Κάλαντα – Παραμονή Χριστουγέννων. 

• Στόλισμα χριστουγεννιάτικου δέντρου – Χριστούγεννα. 

• Μελομακάρονα και κουραμπιέδες – Χριστούγεννα. 

• Κόψιμο βασιλόπιτας – Πρωτοχρονιά. 

• Τα παιδιά φοράνε Μάρτη – 1 έως 31 Μαρτίου. 

• Νηστεία για πενήντα μέρες – Καθαρά Δευτέρα. 

• Βάψιμο αυγών – Πάσχα. 

α έθιμα της Κύπρου 
είναι πολλά και δια- 

του κρασιού. Η  συγκε-
κριμένη γιορτή, δεν εί-
ναι μόνο πολύ  γνωστή 
σε όλη την  Κύπρο,  αλ-
λά αποτελεί ταυτόχρο-
να  και  το  μεγαλύτερο 
φεστιβάλ    της    Λεμε-
σού. Μας  θυμίζει  κιό-
λας κάποιες  πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις από τα 

 

κανείς   να   απολαύσει 
μια πληθώρα  δραστη-
ριοτήτων.  Ένα   ακόμη 
γνωστό  έθιμο,  που  έ-
χει  πάρει   την   μορφή 
εκδήλωσης, είναι ο κα-
τακλυσμός.   Η   γιορτή 
του  κατακλυσμού   χα-
ρακτηρίζεται  συνήθως 
ως η πιο ωραία  γιορτή 
που       διοργανώνεται 
στη  Κύπρο.  Πρόκειται 
για ένα λαϊκό  πανηγύ-
ρι, το οποίο έχει καθιε-
ρωθεί  με   τη   λατρεία 
της   Θεάς    Αφροδίτης 
και      του         εραστή  
της,       τον        Άδωνη. 

 

Η  γιορτή   του 
κατακλυσμού    βασίζε-
ται  αφενός   στον   χρι-
στιανισμό, με την ιστο-
ρία του Νώε στο βιβλί-
ο   της    Γέννησης    και 
αφετέρου στην ελληνι-
κή  μυθολογία,  με  τον 
Ωγύγιο     κατακλυσμό. 
Τα έθιμα που πραγμα-
τοποιούνται  κατά   την 
διάρκεια  της  εκδήλω-
σης είναι αθλητικοί  α-
γώνες, που  συνοδεύο-
νται    από    τραγούδια 
και   πολλούς    άλλους 
διασκεδαστικούς δια-
γωνισμούς, δηλαδή  

 

πως  βλέπουμε  δεν 

έχει κάποιο ιδιαίτερο   

χαρακτηριστικό και,        

γενικότερα, δεν  

διαφέρει  πολύ από  

άλλα  φαγητά, επί     

παραδείγματι τα  

κεφτεδάκια,  ως προς  

την  όψη.  Κάποια 

ακόμη αγαπητά 

φαγητά στην Κύπρο 

είναι τα κουπέπια,    το    

κολοκάσι και   πατάτες 

αντιναχτές.     Ένα     πιο 

ασυνήθιστο    πιάτο 

της κυπριακής  

κουζίνας, το οποίο  

αξίζει   να    σημειωθεί 

πως είναι  και  πολύ 

αγαπητό,   είναι   οι 

καραόλοι γιαχνί. Στα 

ελληνικά, οι καραόλοι 

είναι τα  σαλιγκάρια,  

τα  οποία 

δεν είναι τόσο  γνω-
στά στην Ελλάδα  σε 
σύγκριση με την Κύ-
προ. Προφανώς, δεν 
πρέπει  να   ξεχνάμε 
τις  ραβιόλες,  οι   ο-
ποίες       αποτελούν 
χαρακτηριστικό πιά-
το για αρκετούς  Κύ-
πριους. Και γιατί  να 
μην  είναι;  Αφού  οι 
ραβιόλες  είναι,  για 
την ακρίβεια,  ζυμα-
ρικό   γεμισμένο   με 
χαλούμι,  το   οποίο, 

 

όπως έχουμε ήδη α-
ναφέρει,  είναι  γνή-
σιο  κυπριακό  προϊ-
όν. Η παραπάνω  ει-
κόνα απεικονίζει  τις 
ραβιόλες  και,  όπως 
βλέπουμε,     πολλοί 
άνθρωποι  προτιμά-
νε   να   προσθέτουν 
και  λίγη   αναρή,   η 
οποία δεν είναι  όσο 
γνωστή  όσο  το  χα-
λούμι, στην Ελλάδα, 
αλλά εξίσου αγαπη-
τή     στην      Κύπρο. 

 



` 

[14] 
 

32   ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

  

του κρασιού. Η  συγκε-

κριμένη γιορτή, δεν εί-

ναι μόνο πολύ  γνωστή 

σε όλη την  Κύπρο,  αλ-

λά αποτελεί ταυτόχρο-

να  και  το  μεγαλύτερο 

φεστιβάλ    της    Λεμε-

σού. Μας  θυμίζει  κιό-

λας κάποιες  πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις από τα 

κανείς   να   απολαύσει 

μια πληθώρα  δραστη-

ριοτήτων.  Ένα   ακόμη 

γνωστό  έθιμο,  που  έ-

χει  πάρει   την   μορφή 

εκδήλωσης, είναι ο κα-

τακλυσμός.   Η   γιορτή 

του  κατακλυσμού   χα-

ρακτηρίζεται  συνήθως 

ως η πιο ωραία  γιορτή 

που       διοργανώνεται 

στη  Κύπρο.  Πρόκειται 

για ένα λαϊκό  πανηγύ-

ρι, το οποίο έχει καθιε-

ρωθεί με τηλατρεία 

της Θεάς Αφροδίτης 

καιτου εραστή της  

Άδωνη.  Η  γιορτή   του 

κατακλυσμού    βασίζε-

ται  αφενός   στον   χρι-

στιανισμό, με την ιστο-

ρία του Νώε στο βιβλί-

ο   της    Γέννησης    και 

αφετέρου στην ελληνι-

κή  μυθολογία,  με  τον 

Ωγύγιο     κατακλυσμό. 

Τα έθιμα που πραγμα-

τοποιούνται  κατά   την 

διάρκεια  της  εκδήλω-

σης είναι αθλητικοί  α-

γώνες, που  συνοδεύο-

νται    από    τραγούδια 

και   πολλούς    άλλους 

διαγωνισμούς, δηλαδή  

α έθιμα της Κύπρου 

είναι πολλά και δια- 
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MUSAN Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa 

ΜΟΥΣΕΙΑ: στο έδαφος 

αλλά και… ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
σεία,  τα  οποία   μπορεί 

να    επισκεφτεί    κανείς 

και  να  μάθει   περισσό-

τερα   για    την   ιστορία 

του νησιού. Το  μουσείο 

στις φωτογραφίες, είναι 

ακόμα  υπό  κατασκευή, 

αλλά  αυτό  δεν  το  στα-

μάτησε από  την  διεκδί-

κηση  του  πρώτου  βρα-

βείου σε διεθνή  αρχιτε-

κτονικό  διαγωνισμό.  Ό-

πως       βλέπουμε,       το 

συγκεκριμένο    μουσείο 

θα  έχει   μια   σύγχρονη 

νότα ως προς την  εμφά- 

νισή   του,   συνδυάζο-

ντας με αυτό  τον  τρό-

πο το νέο με το  παλιό. 

Ο βασικότερος  στόχος 

του  είναι  η   ανάδειξη 

της  ιστορίας  του   Κυ-

πριακού    πολιτισμού, 

το οποίο επρόκειτο να 

πετύχει με την προσά-

ρτηση  των   μεγαλύτε-

ρων συλλογών της Κυ-

πριακής Αρχαιολογίας. 

Καθοριστικό   στοιχείο 

και  θεμελιώδη  παρά-

γοντα για την  κατανο-

μή τ ων  γλυπτικών   ό-

γκων σε τρεις ενότητες 

είναι  το   περιεχόμενο 

της  έκθεσης.  Μια 

από τις τρεις  νοη-

ματικές   ενότητες 

είναι  ο   τόπος,   η 

προϊστορία με άλ-

λα λόγια, ο οποίος 

θα  εστιάζει   στην 

σχέση   των   πρώ-

των  κατοίκων   με 

τη γη και τους  πό-

ρους  της.  Η  επό-

μενη  θεματική  ε-  

νότητα αφορά την 

θάλασσα, δηλαδή 

ένα    απροσδιόρι-

στο  χρονικό   διά-

στημα, στην  οποί-

α θα  αναδεικνύε-

ται  η   σχέση   του 

νησιού  με  το  θα-

λάσσιο    στοιχείο. 

Τρίτη      και       τε-

λευταία    ενότητα 

θα είναι ο κόσμος, 

οι  ιστορικοί   χρό-

νοι,  ο  οποίος   θα 

παρουσιάζει     και 

θα τονίζει τις  σχέ-

σεις αλληλεπίδρα-

σης          ανάμεσα 

στους    μεσογεια-

κούς πολιτισμούς. 

Εξίσου  σημαντικό 

είναι και το  Βυζα-

ντινό       Μουσείο 

Λευκωσίας,   αλλά 

δεν  είναι   αυτό   που 

ξεχωρίζει για  την  μο-

ναδικότητά   του.    Το 

καινούριο       μουσείο 

στην  Αγία   Νάπα,   ό-μως, 

δίνει μια ξεχωριστή 

αίσθηση στο νησί. Το 

“MUSAN”  είναι  το πρώτο   

υποθαλάσσιο μουσείο  

της  Κύπρου, το οποίο 

δίνει την δυ-νατότητα   σε    

τουρί-στες και  μη  να  

κολυ-μπήσουν ανάμεσα  

σε υπέροχα  γλυπτά   και 

να   απολαύσουν   μια 

αξέχαστη εμπειρία. Α- 

ναφέρεται  κιόλας  ότι το 

συγκεκριμένο μουσείο εί- 

ναι το πρώτο υποθαλάσ-

σιο μουσείο  της  Κύπρου, 

όπως  ήδη   αναφέραμε, 

αλλά  είναι  και  το πρώτο  

στο  είδος  του στον κόσμο. 

Ο  στόχος του  μουσείου   

αυτού είναι να δείξει την 

σημασία της  τέχνης  μέσα 

από  την  φύση,  το οποίο   

και   κατάφερε με   μεγάλη   

επιτυχία. Αξίζει  να   

σημειωθεί, ότι τα έργα του  

JasondeCairesTaylor,  ενός 

από  τους  πιο διάσημους 

εκπροσώπους του 

κινήματοςeco-art,   

παίζουν   πρωτα-γωνιστικό            

ρόλο. 

Σ 
την    Κύπρο     υπά-

ρχουν  πολλά  μου- 
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  Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ 

στο σταυροδρόμι,    δηλαδή, 

τριών ηπείρων, της Ασίας, της 

Ευρώπης και της Αφρικής,  εί-

ναι πλούσια  σε  χλωρίδα  και 

πανίδα.  Στην  Κύπρο   μπορεί 

κανείς  να  βρει  από   σπάνια 

και   προστατευόμενα    φυτά 

μέχρι και ζώα που αποτελούν 

είδη   υπό   εξαφάνιση.   Ξεκι-

νώντας πρώτα  από  την  χλω- 

ρίδα, στην Κύπρο πα-

ρατηρείται  κατά   τον 

Απρίλιο με  Ιούλιο  το 

“Bosea cypria”,  το  ο-

ποίο  είναι  ένα  εντυ-

πωσιακό   φυτό    που 

φυτρώνει     σε      θά-

μνους.  Αξιοσημείωτο 

είναι  το  γεγονός   ότι 

εξαπλώνεται  σε  διά-

φορα  μέρη   της   Κύ-

πρου και  κατά  συνέ-

πεια   το    συναντάμε 

αρκετά   συχνά.   Υπά-

ρχουν μόνο τρία  είδη 

αυτού του φυτούπα-

γκοσμίως.  Στις  Κανά-

ριες Νήσους, τα Ιμα-

λάια όρη και τηΚύ-

προ. Ένα ακόμη  σπά-

νιο φυτό, που ανθίζει 

αποκλειστικά       στην  

Κύπρο  και  συγκεκρι-

μένα στον Ακάμα,  εί-

ναι    το     “Centaurea 

akamantis”.   Εμφανί-

ζεται  συνήθως   κατά 

τους μήνες  Μάιο  μέ-

χρι και Νοέμβριο. Κά-

ποια   ακόμη   σπάνια 

φυτά που συμπληρώ-

νουν την χλωρίδα της 

Κύπρου      είναι      το 

“Sideritis cypria”, 

“Delphinium caseyi” 

και         το          “Rosa 

chionistrae”.    Εντού-

τοις, χλωρίδα  δεν  εί-

ναι μόνο τα φυτά, αλ-

λά και τα  δέντρα.  Το 

“Καβάτζιν”  είναι  ένα 

δέντρο, το οποίο ανα-

πτύσσεται σε μεγάλο 

ύψος,  και   συγκεκρι-

μένα   πάνω από 30 

μέτρα.    Γνωστό    δέ-

ντρο  στην  Κύπρο   α-

ποτελεί   η   λεγόμενη 

“Συτζιά”,   λόγω    των 

καρπών της, όπως και 

σε πολλές άλλες χώ-

ρες. Στον  τομέα  της 

πανίδας,  η   Κύπρος 

έχει   εξίσου    πολλά 

να προσφέρει.  Γνω-

στά ζώα στην Κύπρο 

είναι  ο   σκαντζόχοι-

ρος,  το  “θερκό”, το 

οποίο     είναι      ένα  

από  τα  μεγαλύτερα 

ευρω-παϊκά φίδια,  

η αλεπού       και        ο  

κουρκουτάς, που εί-

ναι       ένα        είδος 

σαύρας.   Η   Κύπρος 

αποτελεί   την   μόνη 

ευρωπαϊκή       χώρα 

που  φιλοξενεί  πλη-

θυσμούς   από    ένα 

συγκεκριμένο  είδος 

νυχτερίδων, που  εί-

ναι γνωστό  ως  “νυ-

χτοπάππαρος”, ή ως 

“νυχτοκόρακας”.  Το 

σπάνιο  ζώο,   όμως, 

που  συναντάμε  μό- 

Η 
Κύπρος, λόγω  της  γεω-

γραφικής    της    θέσης,  

νο στην Κύπρο  και  α-

ποτελεί το εθνικό  της 

σύμβολο  είναι  το   α-

γρινό  και  σαφέστερα 

το   “Ovis orientalis 

ophion”.   Το    αγρινό 

της Κύπρου βρίσκεται 

κατά  κύριο  λόγο  στο 

Κρατικό    δάσος    της 

Πάφου.   Στα    αρχαία 

χρόνια,  το  αγρινό  ή-

ταν  σημαντική   πηγή  

τροφής  για  τους  κα-

τοίκους,  ενώ  σήμερα 

προστατεύεται     από 

διάφορες       οργανώ-

σεις, και πολύ  αυστη-

ρά μάλιστα διότι θεω-

ρείται προστατευόμε-

νο είδος  από  τον  νό-

μο. Γενικότερα,  όπως 

είδαμε,  η  Κύπρος  α-

ποτελείται από πολλά 

σπάνια  είδη. 

Εθνικό δέντρο της Κύπρου 

   Όπως  το  αγρινό   α-

ποτελεί το εθνικό  ζώο 

της Κύπρου, έτσι και η 

“λατζιά” είναι το  εθνι-

κό δέντρο της Κύπρου. 

Το   συγκεκριμένο  δέ-

ντρο   το     συναντάμε  

κυρίως στην οροσειρά 

του Τροόδους.   Είναι 

γνωστή και ως “χρυσή 

δρυς” και δεν υπάρχει 

κάπου αλλού στον κό-

σμο, γι’αυτό και  είναι 

ενδημικό             είδος. 
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  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ 

σία,   για    παράδει-

γμα,   επρόκειτο   να 

έχει  το  μεγαλύτερο 

κτίριο  της   Κύπρου, 

το οποίο χαρακτηρί-

ζεται και ως “το δια-

μάντι  της  Λευκωσί-

ας”. Το  κτίριο  αυτό 

κατάφερε   να    εξα-

σφαλίσει      διεθνής 

διάκριση    για     την 

Κύπρο,          εφόσον 

επιβραβεύτηκε με 

το European 

Property Awards 

στην κατηγορία 

“Residential High 

Rise Development”. 

Στην  Λεμεσό,   υπά-

ρχουν πολλοί ουρα-

νοξύστες,  όπως   εί-

ναι      οι       δίδυμοι 

πύργοι , το  oval  και 

το  one. Ουρανοξύ-

στης   στην   Λεμεσό 

που     έχει,     όμως, 

μαγέψει    το    ευρύ 

κοινό με το αρχιτε-

κτονικό  τους  έργο 

είναι το gallery, το 

οποίο   εντυπωσία-

σε  τον   κόσμο   με 

την   μοναδικότητά 

του     αφενός     ως 

προς το  αρχιτεκτο-

νικό   κομμάτι    και 

αφετέρου ως  προς 

το   περιστρεφόμε-

νο εστιατόριο,   το 

οποίο θα δίνει  την 

ευκαιρία σε  όλους 

να       απολαύσουν 

την   υπέροχη   θέα 

που  προσφέρει   η 

Λεμεσός,           ενώ 

ταυτόχρονα        θα 

απολαμβάνουν   το 

την χλωρίδα  και 

την  πανίδα   της 

Κύπρου,   επιβε-

βαιώνοντας   ότι   

η  Κύπρος   είναι   

το σπίτι για πολ-

λά  σπάνια  είδη. 

Αυτό, όμως, δεν 

την εμπόδισε α- 

πό την ανάπτυ-

ξη  της   αρχιτε-

κτονικής     της. 

Τα     τελευταία 

χρόνια,   η   Κύ-

προς  έχει  προ-

σθέσει πολ-

λούς νέους  ου-

ρανοξύστες   σε 

διάφορες    πό-

λεις.  Η  Λευκω- 

Π 
ιο πάνω α-

ναλύσαμε 

φαγητό   τους.   Ξε-

χωρίζουν,    επίσης, 

το        aura,         το             

a-tower, οι  πύργοι 

iHome και το  icon. 

Έτσι, λοιπόν, διαπι-

στώνουμε ότι η Κύ-

προς     εξελίσσεται 

στην αρχιτεκτονική 

κάθε              χρόνο. 

νεπιστήμια, στα οποί-

α   μπορεί   κανείς   να 

σπουδάσει.          Όλα, 

όμως , ξεχωρίζουν  με 

τον  δικό  τους  τρόπο. 

Γενικότερα,    όλα    τα 

πανεπιστήμια      στην 

Κύπρο     προσφέρουν 

αμέτρητες    ευκαιρίες 

στους  φοιτητές  τους, 

καθώς τους παρέχουν 

πολλά   προγράμματα 

που   μπορεί   κάποιος   

να     παρακολουθήσει     

είτε   δια   ζώσης   είτε  

διαδικτυακά.      Αξίζει  

να      σημειωθεί     ότι 

δέχονται        φοιτητές  

από  όλες   τις   χώρες, 

καθώς  πολλά  από  τα    

μαθήματα            διδά-

σκονται  στην  αγγλική 

γλώσσα. Σε κάθε πόλη 

της Κύπρου υπάρχουν 

σπουδαία  πανεπιστή-

μια,  αλλά  και  διάφο- 

ροι  χώροι  ψυχαγωγί-

ας,  οι  οποίοι   αποτε-

λούν        σημαντικούς 

παράγοντες   για    μια 

αξέχαστη     φοιτητική 

ζωή.     Φυσικά,      δεν 

πρέπει να ξεχνάμε  ότι 

τα  μαθήματα  σε  όλα 

πανεπιστήμια         της 

Κύπρου είναι  απαιτη-

τικά   και   χρειάζονται 

την  μέγιστη  προσπά-

θεια των φοιτητών. Σε 

γενικές   γραμμές,    οι  

αποδόσεις   των   φοιτητών  στα          πανε- 

πιστήμια της  Κύπρου  παρουσιάζονται       

εντυπωσιακές και   κατά   συνέπεια   οι 

προσδοκίες    για     τους φοιτητές   είναι   

αρκετά υψηλές, χωρίς  αυτό  να επηρεάζει    

κάπως    την ψυχολογία τους. 

Σ 
την  Κύπρο  υπά-

ρχουν πολλά πα- 

Πολλά από τα πανεπιστήμια στην 

Κύπρο έχουν κερδίσει διακρίσεις από 

το εξωτερικό. 
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  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
-σε διάφορα μέρη, αλλά και σε τηλεόραση- 

να προσφέρει  από  την 

πλούσια   χλωρίδα   της 

μέχρι και την  μοναδική 

αρχιτεκτονική   της.   Ω-

στόσο, ο χώρος της ψυ-

χαγωγίας  είναι   εξίσου 

σημαντικός    στην    Κύ-

προ.    Ο    “Αρχιμήδης”, 

που     βρίσκεται     στην 

Λεμεσό, συνδυάζει  την 

διασκέδαση     και      το 

παιχνίδι με  την  γνώση. 

Ο “Αρχιμήδης” προω-

θεί   την    εκπαίδευση 

μέσα   από   διάφορες 

δραστηριότητες      και 

παιχνίδια,  επί   παρα-

δείγματι     τα      παζλ.     

Με αυτόν  τον  τρόπο, 

τα παιδιά μπορούν να 

έρθουν  σε  επαφή  με 

την επιστήμη με  έναν 

διασκεδαστικό  και  α-

ξέχαστο τρόπο. Στο  ε-

μπορικό   κέντρο    της 

Λεμεσού, το      “My 

Mall”,     δεν        υ-

πάρχουν  μόνο   κα-

ταστήματα,      αλλά 

και παιδότοπος  και 

παγοδρόμιο. Το πα-

γοδρόμιο  αυτό   εί-

ναι  ανοιχτό   ακόμα 

και    το    καλοκαίρι 

και, γενικότερα, δεν 

περιορίζεται σε  χει-

μερινές  εποχές.  Το 

“Nicosia Mall”, μπο-

ρεί να μην  έχει  πα- 

γοδρόμιο,  αλλά   ε-

ξακολουθεί να είναι 

ένα από τα μεγαλύ-

τερα          εμπορικά 

κέντρα της Κύπρου. 

Φυσικά,  η   διασκέ-

δαση  για  το  μεγα-

λύτερο   κοινό   δια-

φέρει   αρκετά.    Τα 

άτομα  άνω  των  18 

χρονών, συνηθίζουν 

να    πηγαίνουν    σε 

μέρη όπως είναι  το 

“Guaba Beach Bar” 

και το “ToyBox”. 

Αυτά  τα  δύο   είναι 

αρκετά      διάσημα, 

καθώς  πολλά   άτο-

μα  φαίνεται  να  τα 

προτιμάνε. Η ψυχα-

γωγία  της  Κύπρου, 

όμως, δεν τελειώνει 

εκεί,   εφόσον    έχει 

πάρει και την  τηλε-

οπτική   μορφή.   Οι 

κυπριακές      σειρές 

είναι,    προφανώς,    στην 

κυπριακή διάλεκτο, χωρίς 

αυτό να σημαίνει  πως  οι 

Έλληνες       δεν        έχουν 

πρόσβαση σε αυτές. Μια 

πολύ  αγαπημένη   κυπρι-

ακή     σειρά     είναι      το 

“ΚΑΜΠΙΝΓΚ”,   το    οποίο 

βρίσκεται  στον  β’  κύκλο 

αυτή την  στιγμή.  Αυτή  η 

σειρά δίνει στον τηλεθεα-

τή  αισθήσεις  γέλιου  και 

δράσης. Ο πρώτος κύκλος 

έκανε πρεμιέρα  το  2020, 

με τον δεύτερο να ξεκινά-

ει μόλις ένα  χρόνο  αργό-

τερα, το  2021 . Πρόκειται 

για   ένα    παραθαλάσσιο 

κάμπινγκ της επαρχίας, ό- 

πως προϊδεάζει  και  ο  τί-

τλος, και η υπόθεση αφο- 

 

 

ρά    έναν    καταπιεσμένο 

άνδρα  που  δούλευε  πα-

λιότερα  ως   λογιστής,   ο 

οποίος,  αφού   κατάφερε 

να αποσπάσει ένα μεγά-

λο χρηματικό ποσό με 

δόλιο τρόπο,  μετακομίζει 

με τα δύο παιδιά του  στο 

κάμπινγκ  που   διευθύνει 

ο πολύ μυστήριος  Θαλής 

Μιλήσιος.    Η     υπόθεση 

παίρνει πολλές  διστάσεις 

μετά  από   ορισμένα   γε-

γονότα   που   καθορίζουν 

την  πλοκή  της   ιστορίας, 

με    αποκορύφωμα     την 

συνεχή      εμπλοκή      της 

αστυνομίας,     η      οποία 

προκαλεί                μεγάλη 

αναστάτωση             στους 

κατοίκους  του  κάμπινγκ. 

 

 

 

Η 
Κύπρος, όπως  εί-

δαμε  έχει  πολλά 

Περισσότερες κυπριακές σειρές 

1. “Αίγια Φούξια” 

2. “Αλλού Ξημερωμένοι” 

3. “Μελίαρτος” 

4. “ΤοΧάρτινοΚουτί” 

5. “Η Πεθερά” 

6. “Black Forest” 

7. “ΤοΜυστικότηςΠεταλούδας” 

8. “Άλλα λόγια θκειε παπά” 
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39%

61%

0%0%

Γνωρίζετε το έργο της ΕΟΚΑ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

41%

59%

0%0%

Ξέρετε ποιος είναι ο Γεώργιος 
Γρίβας;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

37%

63%

0%0%

Γνωρίζετε σε ποια πόλη έγινε η 
τουρκική εισβολή του 1974;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

45%
55%

0%0%

Ξέρετε ποιες πόλεις είναι 
τουρκοκρατούμενες;

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΜΙΚΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

θηκε μία έρευνα  με 

στόχο  να  αναδείξει 

και   στην   συνέχεια 

να  καταγράψει   τις 

γνώσεις   των    παι-

διών   όσον   αφορά 

διάφορα   ζητήματα 

της Κύπρου.  Συγκε-

κριμένα,    στην     έ-

ρευνα  συμμετείχαν 

15 παιδιά της Γ’  λυ-

κείου,    με    βασικό 

κριτήριο ότι βρίσκο-

νται  στην  ανώτατη 

εκπαιδευτική      βα-

θμίδα σε  πρωτοβά-

θμια  και   δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση 

και  κατά   συνέπεια 

έχουν  τις  περισσό-

τερες   γνώσεις.    Σε 

αυτό το σημείο  αξί-

ζει να σημειωθεί, ό-

τι  στην  Ελλάδα,  τα  

παιδιά  θεωρούν  πως 

η  Κύπρος  είναι  ελλη-

νική,   διότι,   κατά   τα 

λεγόμενά   τους,   έχει 

την   ίδια   ιστορία   με 

την   Ελλάδα.    Εντού-

τοις,    η    πλειοψηφία 

δεν  ήξερε  τα  βασικά 

γεγονότα της ιστορίας 

της    Κύπρου,     όπως 

είναι για  παράδειγμα 

η ΕΟΚΑ και η τουρκική 

εισβολή    του     1974. 

Το   συμπέρασμα   από 

αυτήν την έρευνα είναι ότι,   

η   εκμάθηση   της ιστορίας   

της   Κύπρου είναι 

απαραίτητη για αυτό η   

προσθήκη     στα     σχολικά 

εγχειρίδια είναι σημαντική. 

Επίσης το Υπουργείο 

Παιδείας   Ελλάδας και 

Κύπρου   μπορούν να 

συνεργαστούν και να  δη-

μιουργήσουν ένα πρόγραμ-

μα   ανταλλαγής   μαθητών. 

41%

59%

0%0%

Ξέρετε πότε ιδρύθηκε η ΕΟΚΑ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σ 
το σχολείο μας, 

πραγματοποιή- 

Φωτογραφία με το λιμάνι της Κερύνειας 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 

Κάθε χρόνο την ίδια μέρα,        

ακούγεται αυτός ο ήχος.                          Ο 

ήχος του χάους και της συμφοράς.    Ο 

ήχος της βίας και της απελπισίας.   

Αυτός ο ήχος που ξυπνάει αναμνήσεις, 

που με πάει πίσω όταν θέλω να προχω-

ρήσω.                                                           

Σειρήνες οδύνης ακούγονται και δεν 

λένε να σταματήσουν.                            

Από τότε μέχρι και σήμερα                    

εξακολουθούν να μου θυμίζουν.          

Να μου θυμίζουν την μέρα που τα  έχα-

σα όλα.                                                          

Την μέρα που έμαθα τι είναι “πόλεμος”. 

Εικόνες απάνθρωπες μου έρχονται στο 

μυαλό, όσο και αν προσπαθώ  να  αντι-

σταθώ.                                                         

Εκείνη η μέρα μοιάζει με εφιάλτη,            

που με στοιχειώνει μέχρι και σήμερα.     

Μέχρι και σήμερα μου στερεί τον ύπνο.  

Μου στερεί την χαρά και την ηρεμία.     

Δεν μπορώ ούτε έξω να βγω,                  

χωρίς εκείνη την μέρα να σκεφτώ.          

Πενήντα χρόνια πέρασαν,                          

αλλά για μένα ούτε ένα.     

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Οι σειρήνες της οδύνης 
Μια μέρα σαν όλες τις άλλες 

“Πολύ κουραστική μέρα σήμερα…” σκεφτόμουνα όσο έτρωγα το βραδινό μου, “…η 

μαμά είπε πως θα πρέπει να πάω νωρίς για ύπνο σήμερα αν θέλω να πάω στην Άννα 

αύριο.” Πήγα, λοιπόν, να στο  μπάνιο  για  να  ετοιμαστώ.  Ανυπομονούσα  πολύ  για 

αύριο. Ήμουν μόλις 12 εξάλλου, οπότε η μαμά δεν με άφηνε να βγαίνω συχνά. Τώρα 

όμως με άφησε επειδή αυτή τη χρονιά τα πήγα καλά στο σχολείο! “Τίποτα  δεν  μπο-

ρη να μου χαλάσει την διάθεση!” και κάπως έτσι πήγα για ύπνο.                      

   Ξαφνικά ακούγεται ένας ήχος. Ξυπνάω  απότομα.  Η  πρώτη  μου  σκέψη  ήταν:  “Τι 

συμβαίνει; Γιατί ακούγονται σειρήνες;”  Πριν  καν  το  καταλάβω  βλέπω  την  μητέρα  

μου να τρέχει μέσα στο δωμάτιο μου και να φωνάζει:  “Πρέπει  να  φύγουμε  τώρα!” 

Εγώ, που ακόμη να καταλάβω τι συνέβαινε, λέω: “Μισό λεπτό να πάρω το  αρκουδά-

κι μου…” Χωρίς καν να προλάβω να τελειώσω την πρότασή μου η μητέρα μου φώνα-

ξε για ακόμη μια φορά, ενώ με τραβούσε από το χέρι: “Δεν  έχουμε  χρόνο  γι’αυτά!”  

Τελικά δεν πρόλαβα να πάρω το αρκουδάκι μου και έβαλα τα κλάματα. Πήγαμε  στο 

υπόγειο του σπιτιού μας και λίγο  αργότερα  μπήκαν  κάποιοι  μέσα.  Η  μητέρα  μου 

προσπαθούσε να με καθησυχάσει. Μετά από λίγη ώρα, αφού έφυγαν,  βγήκαμε  πο-

λύ προσεχτικά από το σπίτι. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα πτώμα  ενός  στρα-

τιώτη. Ακουγόντουσαν βόμβες και πυροβολισμοί. Αντικρίζω την Άννα… ή  μάλλον  το 

πτώμα της. Τρέχω να πάω σε αυτήν, αλλά μέχρι να  το  καταλάβω  η  μητέρα  μου  με 

άρπαξε και άρχισε να τρέχει. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και να  φωνάζω 

παρά όλες τις προσπάθειες της μητέρας μου. Κάποιος με άκουσε και μόλις  μας  είδε 

πυροβόλησε την μητέρα μου στο πόδι. “Συνέχισε να  τρέχεις  και  μην  σταματήσεις!” 

Είχα παγώσει. Ο άνθρωπος… το κτήνος που πυροβόλησε την μητέρα μου έτρεχε προς 

το μέρος μας. Δεν ήθελα να την αφήσω. Πραγματικά αν μπορούσα να κάνω  κάτι  θα 

το έκανα, αλλά δείλιασα. Άρχισα να τρέχω όσο  πιο  γρήγορα  μπορούσα.  Μόνο  μια 

φορά κοίταξα πίσω…και μακάρι να μην το είχα κάνει. Αυτός άρπαξε την μητέρα  μου 

και της έσκισε τα ρούχα, ενώ κάποιος άλλος έκανε το ίδιο στο πτώμα της Άννας. Εγώ 

ήμουν τυχερή που βρήκα ένα ζευγάρι να με βοηθήσει. Κατέληξα να  μεγαλώνω  μαζί 

τους. 

   Έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια και ακόμη έχω στο μυαλό μου εκείνη την μέρα 

που νόμιζα ότι θα ήταν σαν όλες τις άλλες. Έφυγα από την  Κύπρο  και  πήγα  Αγγλία, 

γιατί φοβόμουνα πάρα πολύ για να μείνω.  

 

Από:                 Νικολέτα Πούρεκκου 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Η τουρκική εισβολή έγινε το: 

1. 1955 

2. 1974 

3. 1960 

Η ΕΟΚΑ ιδρύθηκε το: 

1. 1972 

2. 1960 

3. 1955 

Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο: 

1. Γεώργιος Γρίβας 

2. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ 

3. Γρηγόρης Αυξεντίου 

Το κυπριακό τυρί ονομάζεται: 

1. Γκούντα 

2. Χαλούμι 

3. Καραόλοι 

Το εθνικό σύμβολο της Κύπρου είναι: 

(στην κατηγορία της άγριας φύσης) 

1. Ο σκαντζόχοιρος  

2. Ο νυχτοπάππαρος 

3. Το αγρινό 

1. Η πόλη που κατέλαβε η Τουρκία με την εισβολή. 

2. Το όνομα του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου Γ’. 

3. Ο μήνας που έγινε η τουρκική εισβολή. 

4. Η πρωτεύουσα της Κύπρου. 

5. Το ακρωνύμιο για την οργάνωση που πολεμούσε ενάντια των Άγγλων από το 1955. 

6. Αγωνιστής που εργαζόταν ως  σχεδιαστής  στην  Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία. (όνομα) 

7. Το άτομο που κατέβασε και έσκισε την αγγλική σημαία. (όνομα) 

8. Το ακρωνύμιο για την οργάνωση στην οποία είχε ενταχθεί ο Μάρκος Δράκος. 

9. Αγωνιστής που κάηκε ζωντανός στο κρησφύγετό του. (επίθετο) 

1. Το “MUSAN” είναι το  πρώτο  υπο-

θαλάσσιο μουσείο της Κύπρου.     

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

2. Η Κύπρος δεν έχει ουρανοξύστες. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

3. Το  αγρινό  και  η  λατζιά  είναι   τα 

εθνικά σύμβολα της Κύπρου. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

4. Το NicosiaMallέχει παγοδρόμιο.    

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

5.  Η γιορτή του  κρασιού  πραγματο-

ποιείται στην Λευκωσία.             

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Για το σταυρόλεξο 

1. ΚΕΡΥΝΕΙΑ 

2. ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΙΟΥΛΙΟ 

4. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

5. ΕΟΚΑ 

6. ΑΝΔΡΕΑ 

7. ΕΥΑΓΟΡΑ 

8. ΟΧΕΝ 

9. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Η τουρκική εισβολή έγινε το: 2. 1974                                                              

Η ΕΟΚΑ ιδρύθηκε το: 3. 1955                                                                             

Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο: 1. Γεώργιος Γρίβας                                         

Το κυπριακό τυρί ονομάζεται: 2. Χαλούμι                                                    

Το εθνικό σύμβολο της Κύπρου είναι: 3. Το αγρινό 

Για το σωστό / λάθος 

1.Το “MUSAN” είναιτοπρώτουποθαλάσσιο μου-

σείο της Κύπρου.ΣΩΣΤΟ 

2.Η Κύπρος δεν έχει ουρανοξύστες.ΛΑΘΟΣ 

3. Τοαγρινόκαιηλατζιάείναιτα εθνικά σύμβολα της 

Κύπρου.ΣΩΣΤΟ 

4.Το NicosiaMall έχει παγοδρόμιο.ΛΑΘΟΣ 

5.Η γιορτήτουκρασιούπραγματοποιείται στην 

Λευκωσία.ΛΑΘΟΣ 



` 

[23] 
 

32   ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

  ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ιστορική πορεία: 

1. Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD

%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CF%89%C

E%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%AF

%CE%B2%CE%B1%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB

%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AC%CE%BA%CE%BF

%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF

%CF%82_(%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AD

%CE%BD%CE%B1%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%

CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE

%BF%CF%82_%CE%93%CE%84 

2. Μηχανή του χρόνου 

https://www.mixanitouxronou.gr/pos-ta-filakismena-mnimata-ton-kiprion-agoniston-eminan-stin-eleftheri-kipro-i-

ellinokiprii-machites-apokrououn-tis-epithesis-tou-attila-aminomeni-pano-stous-tafous-tou-afxentiou-tou-pallikari/ 

3. BigCyprus 

https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/strovolos/mnimeio-georgioy-griva-digeni-arhiepiskopoy-makarioy-g-sto-

strovolo 

4. Η σημερινή 

https://simerini.sigmalive.com/article/2016/4/1/e-sumbole-ton-matheton-ston-agona-tes-eoka/ 

Λογοτεχνία της Κύπρου: 

1. Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3

%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B8

%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7

%CF%83%CE%AE%CF%82 

2. Stixoi info 

https://stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=134 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84
https://www.mixanitouxronou.gr/pos-ta-filakismena-mnimata-ton-kiprion-agoniston-eminan-stin-eleftheri-kipro-i-ellinokiprii-machites-apokrououn-tis-epithesis-tou-attila-aminomeni-pano-stous-tafous-tou-afxentiou-tou-pallikari/
https://www.mixanitouxronou.gr/pos-ta-filakismena-mnimata-ton-kiprion-agoniston-eminan-stin-eleftheri-kipro-i-ellinokiprii-machites-apokrououn-tis-epithesis-tou-attila-aminomeni-pano-stous-tafous-tou-afxentiou-tou-pallikari/
https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/strovolos/mnimeio-georgioy-griva-digeni-arhiepiskopoy-makarioy-g-sto-strovolo
https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/strovolos/mnimeio-georgioy-griva-digeni-arhiepiskopoy-makarioy-g-sto-strovolo
https://simerini.sigmalive.com/article/2016/4/1/e-sumbole-ton-matheton-ston-agona-tes-eoka/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AE%CF%82
https://stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=134
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     3.  Polignosi 

http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=10536&-V=limmata 

     4. ArmsControl 

http://www.ekeo.gr/2012/08/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-

%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-

%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B8/ 

5. Typologos 

https://www.typologos.com/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-

%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BF-

%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF/ 

6. Ποιητικοί διάλογοι 

https://whenpoetryspeaks.blog/2020/02/%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83-

%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83/ 

Κυπριακά προϊόντα…και η κουζίνα της Κύπρου: 

1. Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1 

2. Click at life 

https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058 

Έθιμα της Κύπρου: 

1. Terrabook 

https://cyprus.terrabook.com/el/cyprus/page/giorti-krasiou/ 

2. ΕΡΤ αρχείο 

https://archive.ert.gr/giorti-tou-kataklysmou-stin-kypro/ 

3. Cyprus alive 

https://www.cyprusalive.com/el/i-gennisi-kai-i-katagogi-tis-giortis-tou-kataklismou-antlei-rizes-apo-ti-genesi-tin-elliniki-

mythologia-alla-kai-tin-kypriaki-laografia 

4. Δήμος Αμμοχώστου 

http://www.famagusta.org.cy/Gr/page/414 

Μουσεία: στο έδαφοςαλλά και…μέσα στο νερό: 

1. CNN 

https://www.cnn.gr/style/politismos/story/275239/musan-ena-ypothalassio-dasos-stin-agia-napa-tis-kyproy 

2. Xza – architects 

http://xza-architects.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/ 

Η χλωρίδα και η πανίδα: 

1. Beezdom 

https://www.beezdom.com/sciencebeez/spania-eidi-fyton-pou-yparchoun-stin-kypro/ 

 

 

http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=10536&-V=limmata
http://www.ekeo.gr/2012/08/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B8/
http://www.ekeo.gr/2012/08/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B8/
http://www.ekeo.gr/2012/08/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B8/
https://www.typologos.com/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF/
https://www.typologos.com/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF/
https://www.typologos.com/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF/
https://whenpoetryspeaks.blog/2020/02/%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://whenpoetryspeaks.blog/2020/02/%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1
https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058
https://cyprus.terrabook.com/el/cyprus/page/giorti-krasiou/
https://archive.ert.gr/giorti-tou-kataklysmou-stin-kypro/
https://www.cyprusalive.com/el/i-gennisi-kai-i-katagogi-tis-giortis-tou-kataklismou-antlei-rizes-apo-ti-genesi-tin-elliniki-mythologia-alla-kai-tin-kypriaki-laografia
https://www.cyprusalive.com/el/i-gennisi-kai-i-katagogi-tis-giortis-tou-kataklismou-antlei-rizes-apo-ti-genesi-tin-elliniki-mythologia-alla-kai-tin-kypriaki-laografia
http://www.famagusta.org.cy/Gr/page/414
https://www.cnn.gr/style/politismos/story/275239/musan-ena-ypothalassio-dasos-stin-agia-napa-tis-kyproy
http://xza-architects.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://xza-architects.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
https://www.beezdom.com/sciencebeez/spania-eidi-fyton-pou-yparchoun-stin-kypro/
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    2. Μηχανή του χρόνου 

https://www.mixanitouxronou.com.cy/fotografies/i-agnosti-panida-tis-kyprou-dodeka-axiolatrefta-zoa-pou-zoun-dipla-mas-

to-monadiko-agrino-o-parexigimenos-melissofagos-to-akako-therko-ke-o-kourkoutas-pou-en-kourkari/ 

Αρχιτεκτονική – Σπουδές στην Κύπρο: 

1. Philenews 

https://www.philenews.com/oikonomia/epicheiriseis/article/634059 

2. Η καθημερινή 

https://www.kathimerini.gr/world/1025093/ktirio-360-schedon-etoimos-o-psiloteros-oyranoxystis-stin-kypro-fotografies/ 

3.Economy today 

https://economytoday.sigmalive.com/epiheiriseis/real-estate/33324_diethnis-diakrisi-gia-360 

4.Βικιπαίδεια 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nicosia 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cyprus 

Ψυχαγωγία: σε διάφορα μέρη, αλλά και σε τηλεόραση: 

1. Διάλογος 

https://dialogos.com.cy/o-archimidis-sinanta-sti-lemeso-ton-neo-efevreti/ 

2. Alpha Cyprus 

https://www.alphacyprus.com.cy/shows/ellinikes-seires/camping 

3. Alphanews.live 

https://www.alphanews.live/entertainment/mathete-protoi-tin-ypothesi-tis-neas-seiras-toy-alpha-kyproy-kampingk-vid 

4. You fly 

https://youfly.com/tileorasi/oles-oi-kypriakes-seires-tis-sezon-2021-2022/ 
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