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 Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών, το Σπίτι της 

Κύπρου- Μορφωτικό γραφείο της 

Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα 

(σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού της 

Κύπρου) και το Τμήμα 

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδος 

συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα / διαγωνισμού :  

 

Κύπρος: 1974-2014, 40 χρόνια  

Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ… 

 

Η ΣΤ’ τάξη του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Προσοτσάνης αποφάσισε 

να αφιερώσει το δεύτερο τεύχος της 

εφημερίδας της στην Κύπρο και στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα-

διαγωνισμό :Κύπρος…..1974-

2014..40 χρόνια..Δεν ξεχνώ, 

διεκδικώ δημιουργώ….Σκοπός μας 

ήταν να προσεγγίσουμε το Κυπριακό 

πρόβλημα διαθεματικά μέσω των 

μαθημάτων της Γλώσσας, της 

Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της 

Μουσικής, των Εικαστικών και της 

Ευέλικτης Ζώνης. Ανατρέξαμε σε 

πολλές ιστοσελίδες για να βρούμε 

πληροφορίες και να αποκτήσουμε 

μια πιο σφαιρική εικόνα για την 

Κύπρο σαν χώρα και για το 

Κυπριακό πρόβλημα. Οι μαθητές 

ευαισθητοποιήθηκαν  μέσω των 

πληροφοριών που βρήκαμε και 

εκφράστηκαν δημιουργικά με τις 

κατασκευές τους συνεργαζόμενοι 

μεταξύ τους  σε ομάδες. 

Δημιουργήσαμε στο σχολείο μια 

Κυπριακή γωνιά όπου αναρτήσαμε 

τόσο τις δικές μας εργασίες όσο και 

της Β’ και Δ’τάξης και ενημερώσαμε 

και τις υπόλοιπες τάξεις του 

σχολείου. Στείλαμε την εφημερίδα 

μας ηλεκτρονικά και στο 8ο Δημοτικό 

Σχολείο Πτολεμα ιδας με το οποίο 

συνεργαζόμαστε σε πρόγραμμα e-

twinning για να μεταλαμπαδεύσουμε 

τις γνώσεις μας για την Κύπρο και τη  

σκλαβωμένη κυπριακή γη. Το 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας 

αυτής είναι η εφημερίδα που αυτή τη 

στιγμή διαβάζετε ,η οποία φτιάχτηκε 

με πολύ μεράκι από τους μαθητές.  

Η δασκάλα της ΣΤ’ τάξης 

Βασιλειάδου Σταυρούλα 
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Κύπρος:1974-2014, 40  χρόνια. Δεν ξεχνώ,διεκδικώ, 
δημιουργώ… 

Μέσα στο μήνα  Νοέμβριο μας 
ενημέρωσε η κυρία  μας  για ένα 
διαγωνισμό με θέμα: Κύπρος:1974-
2014, 40  χρόνια. Δεν ξεχνώ, 
διεκδικώ, δημιουργώ… Έτσι  
αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος σε 
αυτόν τον διαγωνισμό. 
Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε σε 
αυτόν κάνοντας μια  εφημερίδα. 
Αυτό  θα ήταν το δεύτερο τεύχος της 
εφημερίδας που κάνουμε με την τάξη 
μας. Αμέσως αρχίσαμε δουλειά, γιατί  
δεν ξέραμε πολλά πράγματα για την 

Κύπρο εκτός από αυτά που είχαν τα 
σχολικά μας βιβλία. Κάναμε έρευνες 
στο διαδίκτυο μπαίνοντας σε 
διάφορες σελίδες για την Κύπρο. 
Επίσης μάθαμε μύθους, είδαμε 
φωτογραφίες και κάναμε κάποιες 
κατασκευές  ομαδικά στην τάξη που 
αφορούσαν την Κύπρο. Κάναμε 
ψηφιδωτά τη σημαία της Κύπρου και 
τον χάρτη της ,καθώς και τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Το πιο 
ουσιαστικό όμως ήταν πως 
εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας για 

τον Κυπριακό Ελληνισμό και το 
Κυπριακό πρόβλημα και 
προσπαθήσαμε να εκφραστούμε 
δημιουργικά με τις κατασκευές μας. 

  

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης: 

Βαμβακίδου Ιωάννα, Γκάνας 
Σπύρος, Καλλίας Γιάννης, Λιάμης 
Γιώργος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης: Βαμβακίδου 
Ιωάννα, Γκάνας Σπύρος, Καλλίας 

Γιάννης, Λιάμης Γιώργος κατασκευάσαμε την παραπάνω εικόνα με ψηφίδες από χαρτί, ξυλάκια και πέτρες θέλοντας να 
δείξουμε πως η Κύπρος είναι κομμάτι της Ελλάδας. 

A Geography Project on Cyprus 

Cyprus, officially “The Republic of 

Cyprus”, is a country-island on the 

south-east part of Europe. It is one 

of the biggest islands in Europe and 

borders Israel, Turkey, Egypt and 

Greece. It is the third most populated 

island in the Mediterranean Sea. 

The most famous mountains of 

Cyprus are the Kyrenia Mountains. 

“Pentadaktylos” is another name of 

the mountain. Unfortunately, a fire in 

1995 burnt large part of its forests. 

The weather in Cyprus is warm to 

hot in summer and mild in winter. 

Snow rarely falls and summers are 

mostly dry. Cyprus has the warmest 

climate in the Mediterranean. 

The people of Cyprus are very 

friendly. They all speak Greek (in a 

Cypriot accent), Turkish and English. 

They work at factories, offices or do 

their own work. 

We think it’s exciting to live in 

Cyprus because it is a beautiful 

island with friendly and outgoing 

people. 

Project work by the students of the 

6th Grade, 3rd Primary School of 

Prosotsani.  

Teacher of English: Ms Christina 

Anagnostopoulou.
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Κύπρος:1974-2014, 40  χρόνια. Δεν ξεχνώ,διεκδικώ, 
δημιουργώ… 

Στις  14  Νοέμβρη 2014  ξεκίνησε  ένα  εκπαιδευτικό  

πρόγραμμα - διαγωνισμός με θέμα: 

''Κύπρος :1974-2014, 40  χρόνια . Δεν  ξεχνώ , διεκδικώ , 

δημιουργώ...'' που αφορούσε  το κυπριακό πρόβλημα . Εμείς 

πήραμε μέρος και αρχίσαμε τη δουλειά . Στην αρχή είχαμε 

κάποια προβλήματα όπως : τον περιορισμένο χρόνο και  την 

έλλειψη πληροφοριών . Τελικά βρήκαμε  πληροφορίες  από  

τα βιβλία της ιστορίας του σχολείου των τάξεων Γ,Δ,Ε και ΣΤ 

και από το διαδίκτυο ,αφού επισκεφτήκαμε διάφορες σελίδες 

που μιλούσαν για την Κύπρο. Στο τέλος αποφασίσαμε να 

κάνουμε μια εφημερίδα που θα περιείχε διάφορες 

πληροφορίες για το κυπριακό για να ενημερώσουμε κι εμείς  

με τη σειρά μας πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα τους 

συμμαθητές μας, τους γονείς μας και όποιους διάβαζαν την 

εφημερίδα μας. Ανεβάσαμε  φωτογραφίες από τις 

κατασκευές που κάναμε ,γεωγραφικές  και ιστορικές 

πληροφορίες ,ήθη και έθιμα του τόπου ,συνταγές και άλλα.  

 Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης: 

Αβραάμ Παναγιώτα, Μίχου Γιώργος, Σούλι Δέσποινα, Φιδάνας Δημήτρης, κατασκευάσαμε τον χάρτη της Κύπρου με 

ψηφίδες από ξυλάκια για να δείξουμε πως πρέπει να διεκδικήσουμε την επανένωση της Κύπρου. 

Κύπρος:1974-2014, 40  χρόνια. Δεν ξεχνώ,διεκδικώ, 
δημιουργώ… 

 

Τον Νοέμβριο η κυρία μας μίλησε για έναν διαγωνισμό που είχε θέμα 

του την Κύπρο. 

Επειδή εμείς δεν ξέραμε πολλά για την Κύπρο πήραμε πληροφορίες 

και εικόνες από το διαδίκτυο. Επίσης φτιάξαμε ψηφιδωτό και μια 

ζωγραφιά με την Κύπρο. Ακόμη, διαβάσαμε στο βιβλίο της Ιστορίας 

μας για το Κυπριακό ζήτημα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια εφημερίδα 

και να δημοσιεύσουμε άρθρα, εικόνες, αλλά και τις δικές μας 

κατασκευές. 

Πήραμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε 

και εμείς να γνωρίσουν και άλλα παιδιά την Κύπρο, το Κυπριακό 

ζήτημα και γενικότερα τον Κυπριακό ελληνισμό. 

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης:  

Κατερίνα Μπουλούκη, Λάζαρος Γιαϊλίδης, Κων/νος Παπαεμμανουήλ, 

Βερόνικα Ναλβάντη, Ραφαήλ Μιχούδης, φτιάξαμε το πορτρέτο του 

Αρχιεπίσκοπου Μακάριου με ψηφίδες από χαρτί, από ξύλο και το 

πρόσωπό του με τέμπερες. Έτσι θέλαμε να αποτιμήσουμε ένα μικρό 

φόρο τιμής σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που αγωνιζόταν σε όλη του τη ζωή για την Κύπρο. 
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Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄ 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

γεννήθηκε στο χωριό Παναγιά της 

επαρχίας Πάφου στην Κύπρο, στις 

13 Αυγούστου 1913. Το κοσμικό του 

όνομα ήταν Μιχαήλ Χριστοδούλου 

Μούσκος. Το 1942 αποφοίτησε με 

πτυχίο στη Θεολογία από την 

Αθήνα. Στη συνέχεια διορίστηκε 

ιερέας από την Ορθόδοξη Εκκλησία 

της Κύπρου. Το 1948 του 

προσφέρθηκε υποτροφία από το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών 

και ξεκίνησε σπουδές στο 

πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Το 

1948 ,κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του, εξελέγη επίσκοπος 

Κιτίου και εχρήσθη Επίσκοπος 

Κιτίου Μακάριος και επέστρεψε στην 

Κύπρο. Ο Μακάριος από την αρχή 

έδειξε τις χαρισματικές του 

ικανότητες στην ηγεσία της 

εκκλησίας. Οι σχέσεις του όμως με 

τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 

που διοικούσαν την Κύπρο δεν ήταν 

καθόλου καλές. Όπως και άλλοι 

Έλληνες Κύπριοι ηγέτες της εποχής 

στο τέλος της δεκαετίας του 1940 και 

αρχές του 1950 ήταν ένθερμος 

υποστηρικτής της ένωσης με την 

Ελλάδα. Ήταν αρχιεπίσκοπος της 

αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας 

της Κύπρου από το 1950 μέχρι το 

θάνατό του. και ο πρώτος πρόεδρος 

της Δημοκρατίας της Κύπρου από 

τις 16 Αυγούστου 1960 μέχρι  τις 3 

Αυγούστου 1977 όπου πέθανε  στη 

Λευκωσία μετά από έμφραγμα 

μυοκαρδίου. Κηδεύτηκε στην Ιερά 

Μονή Κύκκου της Κύπρου. Διετέλεσε 

Πρόεδρος της Κύπρου από τις 16 

Αυγούστου 1960 μέχρι τις 3 

Αυγούστου 1977.
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Κυπριακό (ζήτημα) 

 

 

Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοντά στη 

Μέση Ανατολή, ιδανική για 

στρατιωτικές βάσεις των Μεγάλων 

Δυνάμεων. 

 

Το Κυπριακό ζήτημα ή 
Κυπριακό πρόβλημα και 
συνηθέστερα, απλώς 
«Κυπριακό», είναι ζήτημα 
διεθνούς δικαίου που οφείλεται 
στην παράνομη στρατιωτική 
εισβολή και κατοχή του βορείου 
τμήματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία. 
Aρχικά το Κυπριακό ήταν 
αποικιακό ζήτημα, που 
δημιουργήθηκε όταν η Αγγλία 
προσάρτησε την Κύπρο στις 5 
Νοεμβρίου 1914 καθιστώντας 
την «αποικία του Στέμματος». 
Για να αντιμετωπίσουν το αίτημα 
των Ελλήνων της Κύπρου για 
αυτοδιάθεση και τη σχετική 
προσφυγή της Ελλάδας στον 
Ο.Η.Ε., οι Άγγλοι ευνόησαν την 
εμπλοκή της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας και της Τουρκίας 

επιδιώκοντας τη μετατροπή του 
Κυπριακού σε δικοινοτική διαφορά 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
και σε διμερή διακρατική διαφορά 
της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

Το Κυπριακό επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, ορισμένοι εκ 
των οποίων μεταβάλλονται κατά την 
μακρόχρονη πορεία του, την 
αντιπαράθεση ανάμεσα στην 
Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και τη 
γεωστρατηγική θέση της Κύπρου 
στο πέρασμα από την Ευρώπη στη 
Μέση Ανατολή (έχει χαρακτηριστεί το 
«αβύθιστο αεροπλανοφόρο» από 
τον Νιχάτ Ερίμ, στα νότια της 
Τουρκίας). Η θέση της Κύπρου 
καθιστούσε τον έλεγχο του εδάφους 
της θέμα ζωτικής σημασίας για τα 
συμφέροντα ξένων δυνάμεων, 
κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 
της Σοβιετικής Ένωσης στα χρόνια 
του Ψυχρού Πολέμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λευκωσία, Πράσινη Γραμμή 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1#.CE.94.CE.B9.CE.B5.CE.B8.CE.BD.CE.AD.CF.82_.CE.B4.CE.AF.CE.BA.CE.B1.CE.B9.CE.BF
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CF%87%CE%AC%CF%84_%CE%95%CF%81%CE%AF%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Χάρτης της Κύπρου 

Η Κύπρος, επίσημα Κυπριακή 

Δημοκρατία είναι ανεξάρτητη 

νησιωτική χώρα της ανατολικής 

Μεσογείου. Συνορεύει θαλάσσια με 

την Ελλάδα (Καστελλόριζο), την 

Τουρκία, την Συρία, τον Λίβανο, το 

Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η βόρεια 

πλευρά της βρίσκεται υπό κατοχή 

από την Τουρκία από το 1974. Το 

1983, κατά παράβαση του 

καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, η Τουρκία προέβη στην 

ανακήρυξη της λεγόμενης 

"Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας 

Κύπρου" (ΤΔΒΚ) η οποία μέχρι 

σήμερα αναγνωρίζεται μόνο από την 

Τουρκία. 

Βρίσκεται ανατολικά της Ελλάδας 

(Καστελλόριζο), νότια της Τουρκίας, 

δυτικά της Συρίας και βόρεια της 

Αιγύπτου. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο 

σε έκταση νησί της Μεσογείου μετά 

τη Σικελία και τη Σαρδηνία. 

Γεωγραφικά η Κύπρος μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ανήκει στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη ή στην 

Νοτιοδυτική Ασία. Ωστόσο, επειδή 

ιστορικά, πολιτιστικά και οικονομικά 

η Κύπρος έχει δεσμούς με την 

Ευρώπη και ιδιαίτερα με την Ελλάδα, 

θεωρείται μέρος μόνο της Δύσης και 

της Ευρώπης. Είναι σήμερα το 

νοτιοανατολικό άκρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της 

Ευρώπης ολόκληρης. 

Ως αποτέλεσμα της εισβολής που 

διέπραξε η Τουρκία στην Κύπρο το 

1974 και της συνεχιζόμενης 

παράνομης κατοχής του βόρειου 

τμήματος του νησιού, 200.000 

Έλληνες Κύπριοι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να 

καταφύγουν ως πρόσφυγες στα 

νότια του νησιού. Παράλληλα, οι 

Τούρκοι κύπριοι καθώς και μεγάλος 

αριθμός εποίκων μεταφέρθηκαν 

στον κατεχόμενο από την Τουρκία 

βορρά, ο οποίος και ανακηρύχθηκε 

τελικά μονομερώς ως ανεξάρτητο 

κράτος το 1983, με την ονομασία 

"Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 

Κύπρου". Η ΤΔΒΚ δεν έχει 

αναγνωριστεί ως ανεξάρτητη από 

κανένα κράτος - μέλος του ΟΗΕ 

πλην της Τουρκίας. O πληθυσμός 

στις περιοχές της Κύπρου υπό τον 

έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ανερχόταν στο τέλος του 2011 στους 

838.897 κατοίκους, μεγάλο μέρος 

των οποίων (21,4%) αποτελούν 

ξένοι υπήκοοι. 

 

 

Γεωγραφία 

 

Η Κύπρος είναι το τρίτο 

μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. 

Βρίσκεται ανατολικά της Ρόδου, 

215 μίλια, και της Κρήτης, νότια 

των ακτών της Τουρκίας 37 μίλια, 

δυτικά των Συριακών ακτών 56 

μίλια, και βόρεια των ακτών της 

Αιγύπτου 190 μίλια. 

Πρώτοι που φέρονται να 

ασχολήθηκαν επισταμένως με 

την γεωγραφία της Κύπρου ήταν 

οι αρχαίοι Έλληνες: Στράβων (63 

π.Χ.-23 μ.Χ.) και Κλαύδιος 

Πτολεμαίος (127-151 μ.Χ.), οι 

οποίοι και είναι οι πρώτοι 

χαρτογράφοι της Κύπρου. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1974
http://el.wikipedia.org/wiki/1983
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%82%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
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Μορφολογία εδάφους 

 

 

Η μεγάλη βροχόπτωση που 

δέχεται βοηθά στην ανάπτυξη 

των δασών. Ένα μεγάλο μέρος 

της καλύπτεται από δάση. 

Υπάρχουν πλούσιες ποικιλίες 

δέντρων, θάμνων και 

αγριολούλουδων. Σε υψόμετρο 

πάνω από 1500 μέτρα ευδοκιμεί 

ο μαύρος πεύκος ενώ σε 

χαμηλότερο υψόμετρο φυτρώνει 

η τραχεία πεύκη ή αγριόπευκος. 

Χλωρίδα - Πανίδα 

 

 

Το 17% της ολικής έκτασης της 

Κύπρου καλύπτεται από δάση. Η 

Φυσική βλάστηση της νήσου 

περιλαμβάνει καταπράσινα 

δάση, φυλλοβόλα δένδρα, 

θάμνους και άνθη, περίπου 1800 

γηγενή είδη, υποείδη και 

ποικιλίες από τα οποία τα 140 

(7%) είναι ενδημικά. 

Στην πανίδα της Κύπρου 

περιλαμβάνονται 365 είδη 

πουλιών, από τα οποία τα 115 

αναπαράγονται στη νήσο. Δύο 

είδη και πέντε υποείδη έχουν 

χαρακτηριστεί ως ενδημικά. Το 

πλέον όμως ενδιαφέρον της 

κυπριακής πανίδας είναι το 

ενδημικό είδος ζώου, το 

κυπριακό αγρινό, που ανήκει 

στην οικογένεια των προβάτων 

και είναι το μοναδικό είδος στον 

κόσμο. 

 

Διοικητική Διαίρεση 

 

Η Κύπρος διαιρείται σε έξι επαρχίες: 

 Λευκωσίας 

 Αμμοχώστου 

 Πάφου 

 Λεμεσού 

 Λάρνακας 

 Κερύνειας 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Ιστορία 

 

Το πολίτευμα της 

Κύπρου είναι Προεδρική 

Δημοκρατία. Αρχηγός 

κράτους και κυβέρνησης 

είναι ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

που εκλέγεται με 

καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε 

ετών. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Μακάριος Γ΄. Έπειτα από τις προεδρικές 

εκλογές του 2013 στο αξίωμα αυτό είναι ο 

Νίκος Αναστασιάδης τέως πρόεδρος του 

ΔΗΣΥ.

 

  

 

 

Δημαρχείο της Λευκωσίας κατά την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δημογραφία 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή πληθυσμού της Κύπρου το 1960                                                             Πανοραμική άποψη της Λευκωσίας. 

Πριν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 ο πληθυσμός της Κύπρου είχε ως εξής: 

82% Ελληνοκύπριοι και 18% Τουρκοκύπριοι. 

Λόγω αυτής της συνοίκησης των δύο βασικών κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ο όρος "εθνότητα" αναφέρεται στην 

Ελληνική ή Τουρκική, ενώ σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας χρησιμοποιείται ο όρος "Ιθαγένεια" ή 

"Υπηκοότητα". 

Θρησκεία 

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

Η συντριπτική πλειοψηφία των 

Ελλήνων της Κύπρου είναι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ανήκουν 

στην Αυτοκέφαλη ελληνορθόδοξη 

Εκκλησία της Κύπρου. Οι 

περισσότεροι Τουρκοκύπριοι είναι 

μουσουλμάνοι. Στην Κύπρο 

υπάρχουν επίσης και άλλες 

μικρότερες κοινότητες όπως: η 

Εβραϊκή, η Διαμαρτυρόμενη, η 

Καθολική, η Μαρωνίτικη και μια 

Αρμενική που ανήκουν σε άλλα 

αντίστοιχα δόγματα. Επίσης, 

υπάρχουν 2.514 Μάρτυρες του 

Ιεχωβά και 428 Μορμόνοι της 

Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των 

Αγίων των Τελευταίων Ημερών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://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
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2013
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2013
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9_(%CE%AD%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9
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Εκπαίδευση 

 

Ιστορικό Δημοτικό Σχολείο 

Φανερωμένης. 

Κύπρος έχει ένα πολύ καλό σύστημα 

εκπαίδευσης, τόσο στο δημόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τομέα. Στην Κύπρο 

η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική 

μέχρι το 15ο έτος ηλικίας. Η 

στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση 

παρέχονται δωρεάν. Όσον αφορά τη 

δημόσια εκπαίδευση, η στοιχειώδης 

εκπαίδευση αποπερατώνεται κυρίως 

στο Δημοτικό Σχολείο, η μέση στο 

Γυμνάσιο και Λύκειο, ενώ υπάρχουν 

και σχολές που ανήκουν στην 

ανώτερη (όπως το ΑΞΙΚ, το Δασικό 

Κολέγιο κ.λπ. -υπήρχε και το ΑΤΙ, 

αλλά τερμάτισε την λειτουργία του το 

2011) και ανώτατη εκπαίδευση 

(όπως από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου). Υπάρχει 

επίσης και μια πληθώρα ιδιωτικών 

σχολών που καλύπτουν όλο το 

φάσμα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ενώ λειτουργούν και 

αναγνωρισμένα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια. 

Γενικά η Κύπρος κατατάσσεται πολύ 

υψηλά σε αποφοίτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το 2003 το 64% των 

αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης 

συνέχισε ανώτερες σπουδές. 

 Η κυριότερη δραστηριότητα είναι οι 

Μαθηματικοί Διαγωνισμοί που 

διοργανώνονται από την Κυπριακή 

Μαθηματική Εταιρεία. Αυτοί έχουν 

συντείνει στο να καλυτερεύσει το 

επίπεδο των Κυπρίων μαθητών στα 

Μαθηματικά. 

 

Οικονομία 

Διεθνές Αερολιμένας Λάρνακας. 

Το κατά κεφαλήν εισόδημά της 

Κύπρου είναι 28.381$. Υιοθέτησε ως 

νόμισμά της το ευρώ την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Στην Κύπρο 

υπάρχουν περίπου 250 λατομεία 

από τα οποία εξορύσσεται γύψος, 

φαιόχωμα, αμμοχάλικο, χαβάρα, 

άργιλος, ασβεστολιθικά πετρώματα, 

χαλκοπυρίτης, σιδηροπυρίτης, 

χρωμίτης, αμίαντος, μπεντονίτης και 

χαλκός. Η Κύπρος έχει μεγάλες 

δυνατότητες για την αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη 

γεωργία η Μεσαορία παράγει 

σιτηρά, η Κυθρέα ελιές, η Μόρφου 

εσπεριδοειδή, η Καρπασία καπνό, τα 

Κοκκινοχώρια πατάτες, 

εσπεριδοειδή και λαχανικά. Τα 

Κοκκινοχώρια πήραν το όνομα τους 

από το έδαφος τους, που είναι 

κόκκινο. Η οδήγηση γίνεται στα 

αριστερά. Το οδικό δίκτυο είναι 

αρκετά πυκνό και υπάρχουν, σχεδόν 

σε όλες τις μεγάλες πόλεις, 

αεροδρόμια. Υπολογίζεται ότι η 

Κύπρος προσελκύει πάνω από 2,4 

εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. 

Ιστορικά η Κυπριακή Οικονομια 

χαρακτηρίζεται από σημαντικό 

βαθμό ανάπτυξης, τα τελευταία 50 

χρόνια υψηλότερο από όλες τις 

χώρες της περιοχής (εκτός από το 

Ισραήλ) και γενικά της ανατολικής 

Μεσογείου. Η τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο, ενώ ήταν ένα μεγάλο 

πλήγμα, δεν κατάφερε να ανακόψει 

την ανοδική πορεία του νησιού που 

στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες 

(τουρισμό, ναυτιλία, 

χρηματοοικονομικά). 

Ορυκτός πλούτος 

Kοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στα χωρικά υδάτα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Πριν από λίγο καιρό, ανακαλύφθηκαν στη νότια ακτή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Πετρελαιολόγοι υπολογίζουν ότι τα κοιτάσματα 

πετρελαίου περιέχουν 8-10 δισεκατομμύρια βαρέλια. Προς το παρόν τα κοιτάσματα αυτά 

διερευνούνται από μία αιγυπτολιβανέζικη κοινοπραξία. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%B7_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%B7_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Πολιτισμός 

Κεντήματα προς πώληση στο 

χωριό Όμοδος της Επαρχίας 

Λεμεσσού. 

Η Πολιτιστική κληρονομιά της 

Κύπρου περιλαμβάνει νεολιθικούς 

οικισμούς, αρχαία ελληνικά, 

ελληνιστικά και ρωμαϊκά μνημεία, 

πολλές βυζαντινές και λατινικές 

εκκλησίες και μοναστήρια, φράγκικα 

και ενετικά φρούρια και κάστρα του 

12ου - 16ου αιώνα καθώς και πολλά 

τζαμιά ενώ η κυπριακή αρχιτεκτονική 

των σπιτιών σε διάφορες πόλεις και 

χωριά είναι μοναδική. 

Γενικά η πολιτιστική ζωή της Κύπρου 

φέρεται αρκετά ανεπτυγμένη και 

εκφράζεται μέσω των εικαστικών 

τεχνών, όπως η λογοτεχνία, η 

μουσική, ο λαϊκός πολιτισμός, η 

ποίηση, ο χορός, τα κονσέρτα, η 

όπερα, η ζωγραφική και η γλυπτική 

που αποτελούν μερικές από τις 

εκφάνσεις της. Τέλος, στον 

αθλητισμό υπάρχουν κάποια 

ιστορικά σωματεία όπως ο ΑΠΟΕΛ 

Λευκωσίας, η Ομόνοια Λευκωσίας, η 

Ανόρθωση Αμμοχώστου, η ΑΕΛ 

Λεμεσού, ο Απόλλων Λεμεσού και η 

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, 

Αθλητική Ένωση Κιτίου και η Αλκή 

Λάρνακας. Το πιο δημοφιλές άθλημα 

στη χώρα είναι το ποδόσφαιρο. 

 

Η Κυπριακή διάλεκτος 

Η Κυπριακή διάλεκτος (Κυπριακή 

Ελληνική ή Κυπριακή) είναι η 

διάλεκτος της Ελληνικής γλώσσας 

που χρησιμοποιείται από περίπου 

επτακόσιες χιλιάδες Ελληνοκυπρίους 

στην Κύπρο και μερικές εκατοντάδες 

χιλιάδες Ελληνοκυπρίους της 

διασποράς, κυρίως στη Μεγάλη 

Βρετανία, την Αυστραλία και την 

Ελλάδα. Σχεδόν ποτέ δε  

χρησιμοποιείται ως επίσημος 

γραπτός λόγος, αλλά είναι η κοινή 

ομιλουμένη των περισσοτέρων 

Ελληνοκυπρίων. Οι περισσότεροι 

ηλικιωμένοι Τουρκοκύπριοι μιλούν 

τα Ελληνικά με Κυπριακή Διάλεκτο 

ως δεύτερη γλώσσα. 

Συνήθως, σε επίσημο περιβάλλον 

θεωρείται πιο αποδεκτή η χρήση της 

Κοινής Νέας Ελληνικής (όπως στα 

σχολεία, στο κοινοβούλιο, στα μέσα 

ενημέρωσης και παρουσία μη 

Κυπρίων ομιλητών της Ελληνικής). 

 Παραμύθι 

Κυπριακή διάλεκτος Μεταγραφή στην Κοινή Νέα Ελληνική 

Η κοντονούρα η αλεπού, άμα κ ι’ αρκ έψαν οι άλ-λες να την 

περιπαίζουν, εΐνη φ-φωδκιά ’που το θ-θυμόν της, αμ-μά ’ν 

είπε λ-λέξη. Γιάλι-άλι έφυεν κ αι πήε μ-μανιχ ή της αλ-λού. 

 στερα ’που λ-λίες ημέρες ευρεθήκασιμ πάλε, αμ-μά η 

κοντονούρα η αλεπού εχών-νετουμ ’που λ-λόου τους να δει 

ίντα ’μ που λαλούν. Ακούει τες κ αι παραπονιούνται πως εν 

ιβρίσκουν τίποτε να φάσιν. 

Η αλεπού με την κομμένη ουρά, όταν άρχισαν οι άλλες να την 

περιπαίζουν, έγινε φωτιά από το θυμό της, αλλά δεν είπε 

λέξη. Αργά-αργά (αγάλι-αγάλι) έφυγε και πήγε μοναχή της 

αλλού.  στερα από λίγες ημέρες βρέθηκαν πάλι, αλλά η 

αλεπού με την κομμένη ουρά κρυβόταν από αυτές, για να δει 

τι λένε. Τις ακούει να παραπονούνται ότι δε βρίσκουν τίποτε 

να φάνε. 

  

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%9B
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%9B
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
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ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Ένα έθιμο της Κύπρου τα 
Χριστούγεννα είναι να φτιάχνουν 
γλυκά όπως κουραμπιέδες και 
μελομακάρονα. Επίσης στολίζουν 
στο σπίτι  ένα Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και καλούν φίλους ή 
συγγενείς για να φάνε μαζί. Τα 
Χριστούγεννα στην Κύπρο η κάθε 
οικογένεια έσφαζε ένα γουρούνι που 

το μεγάλωνε η ίδια. Ο άντρας 
αναλάμβανε την ευθύνη για το 
σφάξιμο του χοίρου. Ήταν μεγάλη 
διαδικασία διότι δεν υπήρχαν 
σφαγεία σύγχρονα όπως σήμερα. 
Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο.  Με το 
κρέας παρασκεύαζαν ζαλατίνα, 
λουκάνικα, παστά, αφέλεια και άλλα. 
Στις μέρες μας καμιά οικογένεια πια 

δεν σφάζει γουρούνι. Οι νοικοκυρές 
κατασκεύαζαν το χριστόψωμο που 
ήταν μια πίτα με σησάμι με το σημείο 
του Σταυρού. Την έλεγαν και 
γεννόπιτα. Τα παιδιά γυρίζουν  και 
τραγουδούν τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς και μαζεύουν δώρα. 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Το βράδυ της παραμονής της 
Πρωτοχρονιάς όσοι έχουν στα σπίτια 
τους τζάκι κόβουν κλαδιά ελιάς και 
τα ρίχνουν μέσα στη φωτιά. Την ώρα 
που ρίχνουν το φύλλο λένε το πιο 
κάτω τραγουδάκι: 

Αϊ Βασίλη, Βασιλιά, δείξε και 
φανέρωσε αν με αγαπά . 

και λες το όνομα του ατόμου που 
θέλεις να μάθεις αν σε αγαπά. Αν το 
φύλλο καεί με θόρυβο τότε σημαίνει 
ότι το άτομο που ευχήθηκες σε 

αγαπά. Οι νοικοκυρές έβαζαν σε ένα 
τραπέζι κόλλυβα, κρασί, διάφορους 
καρπούς και ένα πορτοφόλι για να 
τα ευλογήσει ο Άγιος Βασίλης. Δίπλα 
επίσης έβαζαν τη βασιλόπιτα  που 
μέσα έχει χρήματα. Όποιο παιδί βρει 
το κομμάτι με τα χρήματα λένε πως 
θα του πάει καλά η χρονιά. Την 
ημέρα της πρωτοχρονιάς έπαιρναν 
αυτά τα κόλλυβα και τα σκορπούσαν 
στα χωράφια για είναι ευλογημένα 
και να έχουν μεγάλη σοδειά. Τα 
υπόλοιπα τα έπαιρναν οι νέες 
κοπέλες του σπιτιού μαζί τους στην 

βρύση του χωριού πολύ νωρίς το 
πρωί όταν πήγαινα να γεμίσουν τις 
στάμνες τους, γιατί εκείνη την εποχή 
δεν είχε νερό στα σπίτια όπως 
σήμερα. Τα έριχναν στη βρύση , 
έπλεναν το πρόσωπο τους με το 
καθαρό νερό της βρύσης και έλεγαν: 

«βρύση μου να τα κάλλη μου και 
δωσ’ μου τα δικά σου» 
και πίστευαν ότι μ’ αυτό το έθιμο θα 
γινόντουσαν πιο όμορφες. 

 

ΦΩΤΑ 

Την παραμονή των Φώτων οι 
νοικοκυρές έκαναν ξεροτήγανα και 
έριχναν και μερικά στη στέγη του 
σπιτιού για να φάνε οι καλικάντζαροι. 
Έριχναν επίσης και μερικά 
λουκάνικα γιατί τα αγαπούσαν και τα 
ζητούσαν οι καλικάντζαροι. με τη 
φράση: 
Τιτσίν, τιτσίν λουκάνικον, κομμάτιν 
ξεροτήανον, να φάμεν και να 

φύουμεν. Την ημέρα των Φώτων τα 
παιδιά γυρίζουν στις γειτονιές και 
στους συγγενείς τους και τους λένε 
ένα τραγουδάκι με σκοπό να πάρουν 
χρήματα λέγοντας: Καλημέρα και τα 
Φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα. 
Την ίδια μέρα, όταν τελείωνε η 
λειτουργία, πήγαιναν όλοι σε μια 
δεξαμενή και ο ιερέας έριχνε μέσα το 
σταυρό και μερικοί πηδούσαν για να 

τον πιάσουν. Εκείνος που τον έπιανε 
κέρδιζε ένα μικρό δώρο. Οι μανάδες 
έδιναν στα παιδιά τους μανταρίνια 
και πορτοκάλια για να τα βαφτίσουν 
στο νερό για να έχουν καλή σοδειά. 
Οι μεγάλοι έπαιρναν καρπούζια και 
πεπόνια και τα βάφτιζαν κι αυτά στο 
νερό. Το μεσημέρι τα έπαιρναν και 
τα έτρωγαν μετά τα μεσημεριανό 
τους γεύμα. 
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Μύθοι και Θρύλοι 
Ο βουνός του Λοή 

Δυο χαρακτηριστικά τραπεζοειδή 
υψίπεδα με την τοπική ονομασία 
Θκυο Βουνοί – Πάνω και Κάτω 
Βουνός δεσπόζουν της περιοχής του 

χωριού μας. Ο ένας από τους δύο 
λόφους ο Πάνω Βουνός είναι πιο 
γνωστός στους Περατίτες ως ο 
Βουνός του Λοή. Ο θρύλος που 
εξηγεί πώς πήρε το όνομα αυτό λέει 
τα εξής: 

Κάποτε ζούσε εκεί κοντά μια γυναίκα 
με το γιο της. Μια μέρα εκεί που η 
γυναίκα έκανε δουλάπι και ο γιος της 
έκανε ζευκάρι ένας Τούρκος, 
προφανώς κλέφτης, μπήκε κρυφά 
στο σπίτι της γυναίκας και κρύφτηκε 
κάτω από την καρκόλα. Η γυναίκα 
τον είδε, αλλά για να μην το 
καταλάβει ο κλέφτης ειδοποίησε το 
γιο της με συνθηματικό τρόπο 
λέγοντας: «Βούνου βούνου το 
δουλάπι μου έλα βρε Λοήήή». Ο 

Λοής άκουσε και ήρθε κοντά στη 
μάνα του που του έδειξε πού ήταν ο 
κλέφτης. Έτσι ο Λοής γλίτωσε τη 
μάνα και το σπίτι του. Από εκείνη τη 
μέρα ο λόφος πήρε το όνομα 
Βουνός του Λοή. 

Άλλοι πάλι λένε ότι το Βουνό του 
Λοή πήρε το όνομά του από κάποιον 
που ονομαζόταν Λοής και είχε την 
ατυχία να σκοτωθεί πέφτοντας από 
εκεί. 

Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται σε 
έκδοση του Δημοτικού Σχολείου 
Πέρα Ορεινής του 1990 με τίτλο: Το 
χωριό μας σήμερα και χτες, (σ.132) . 
Τα έγραψαν οι μαθητές που 
φοιτούσαν τότε στη Β΄ τάξη Χρίστος 
Δημητρίου και Μιχάλης Λαρδής. 

Ο θρύλος για τα χρυσόμηλα της Ταμασσού 

Τον όμορφο αυτό θρύλο, που δένει 
την περιοχή της Ταμασσού με τα 
μυθικά χρόνια της αρχαιότητας, 
περιγράφει ο Νέαρχος Κληρίδης σε 
ομιλία του που εκφώνησε στο χωριό 
Πέρα Ορεινής στις 21/4/1963, με 
τίτλο Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΑΜΑΣΣΟΥ στα προ και μετά 
Χριστόν χρόνια (η ομιλία εκδόθηκε 
σε βιβλιαράκι την ίδια χρονιά στη 
Λευκωσία). 

Σε αυτό το μύθο ανακατεύονται τρία 
μυθικά πρόσωπα: η Θεά Αφροδίτη, 
η πρωταθλήτρια Αταλάντη (νεράιδα 
κατά πολλούς) και ένας αθλητής, ο 
Ιππομένης. 

Η Αταλάντη ζούσε στα βουνά της 
Αρκαδίας στην Πελοπόννησο και 
είχε αγαπημένη της ασχολία το 
κυνήγι και τον αθλητισμό. Στο 
σημάδι δεν είχε αστοχήσει ποτέ και 
στο τρέξιμο, επίσης, δε νικήθηκε από 
κανένα αθλητή μέχρι τότε. Ήταν 
φυσικά νέα και όμορφη και όταν 
έφτασε σε ηλικία γάμου, ο πατέρας 
της τής ζήτησε να παντρευτεί. Η 
Αταλάντη, όμως, δεν ήθελε να 
παντρευτεί, γιατί θα έχανε ίσως την 
ελευθερία της, τις ξέγνοιαστες ώρες 
του κυνηγιού και τις ατέλειωτες ώρες 
της άσκησης. Από την άλλη δεν 
ήθελε να στεναχωρήσει τον πατέρα 
της κι έτσι μετά από συμβουλή της 

Θεάς Αρτέμιδος, η οποία την είχε 
υπό την προστασία της, δέχτηκε με 
τον όρο ότι θα διαλέξει για άντρα της 
εκείνο ο οποίος θα την νικούσε στο 
τρέξιμο! 

Βέβαιη λοιπόν η Αταλάντη πως με 
αυτό τον τρόπο δε θα παντρευόταν, 
αφού ήταν ανίκητη στο τρέξιμο, 
όρισε τους αγώνες δρόμου. Όποιος 
τη νικούσε θα την έπαιρνε για 
σύντροφό του, όμως όποιος έχανε 
θα έχανε και τη ζωή του αφού η 
Αταλάντη δεν ήταν όποια κι όποια. 
Όπως ήταν φυσικό οι πρώτοι που 
τόλμησαν να παραβγούν στο τρέξιμο 
με την Αταλάντη νικήθηκαν και 
πλήρωσαν το τίμημα με τη ζωή τους. 
Ανάμεσα στους αθλητές κι επίδοξους 
γαμπρούς ήταν και ο Ιππομένης 
(θνητός και χωρίς να κατάγεται από 
σπουδαία γενιά). Ο Ιππομένης 
ξέροντας την ευαισθησία της Θεάς 
Αφροδίτης για τους έρωτες που 
οδηγούν σε γάμο, ζήτησε τη βοήθειά 
της. Η Θεά δέχτηκε αμέσως και του 
έδωσε μερικά από τα καλύτερα, τα 
πιο ώριμα, μεγάλα και γλυκά 
χρυσόμηλα από τους κήπους της 
στην Ταμασσό της Κύπρου. Τον 
συμβούλεψε καθώς τρέχει με την 
Αταλάντη, να της πετά τα 
χρυσόμηλα λίγα λίγα. Έτσι κι έγινε. 
Η Αταλάντη λύγισε μπροστά στη θέα 

των λαχταριστών χρυσομήλων. 
Όταν μάλιστα τα γεύτηκε ο σκληρός 
και ατρόμητος χαρακτήρας της 
μαλάκωσε και αφέθηκε στη γλυκάδα 
τους. 

Απασχολημένη λοιπόν η Αταλάντη 
με το άρωμα και τη θεσπέσια γεύση 
των χρυσομήλων της Ταμασσού … 
άφησε τον Ιππομένη να την νικήσει! 
Σύμφωνα πάντοτε με τον Νέαρχο 
Κληρίδη «η Αταλάντη και ο 
Ιππομένης παντρεύτηκαν κι έζησαν 
μια αληθινά ευτυχισμένη ζωή. Τα 
χρυσόμηλα της Ταμασσού ήταν 
εκείνα που τους χάρισαν την ευτυχία 
και τη χαρά.» 

Τα χρυσόμηλα της Ταμασσού τα 
βρίσκει κανείς και σήμερα στους 
ίδιους κήπους από όπου τα είχε 
κόψει η Θεά Αφροδίτη πριν από 
τρεις χιλιάδες χρόνια. Βέβαια οι λίγοι 
παραγωγοί τους δεν είναι το ίδιο 
ευχαριστημένοι όπως ο Ιππομένης, 
αφού δεν αποφέρουν πια το ποθητό 
εισόδημα. Όμως εμείς οι Περατίτες, 
που έχουμε την τύχη να διατηρούμε 
χρυσομηλιές στην αυλή μας, σάς 
διαβεβαιώνουμε πως έχουν την ίδια 
γλυκάδα όπως τότε στα μυθικά 
χρόνια και γιατί όχι … ίσως 
μαγεύουν ακόμα με το άρωμά τους! 
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Οι παραδοσιακοί χοροί της Κύπρου 

  

 

Πλάι στις άλλες Ελληνικές περιοχές 
που διατήρησαν τις παραδόσεις τους 
από τα πανάρχαια χρόνια ως τα 
σημερινά, στέκει περήφανα και η 
Κύπρος, σαν ανεξάντλητο 
θησαυροφυλάκιο κάθε ζωντανής 

ομορφιάς, γεμάτο με ανθρώπινο 
παλμό και πολύμορφη έμπνευση, 
που εξορμάει αυθόρμητα από τη 
ψυχή του Κυπριακού λαού. Ο 
κυπριακός λαός νιώθει έντονα την 
ανάγκη να εξωτερικεύσει τις 
βαθύτερες του συγκινήσεις, 
δονούμενος από ανώτερα 
θρησκευτικά και πατριωτικά 
σκιρτήματα. Επηρεασμένος από ένα 
πλήθος ιστορικά γεγονότα, που του 
ξυπνούν τον ένθερμό του 
πατριωτισμό, εκφράζει με τα 
δημοτικά του τραγούδια και χορούς, 
τη βαθιά του φιλοπατρία και το 
θαυμασμό στους γενναίους και τα 
κατορθώματα τους. 

Η Κύπρος υπέστη πολλές 
καταστροφές και κατακτήσεις για 
πολλούς αιώνες, με τη σταδιακή 

αλλαγή του τρόπου ζωής από τις 
αρχές του αιώνα μας έως τον 2ο 
παγκόσμιο πόλεμο, την ανεξαρτησία 
της το 1960 και τη βάρβαρη 
Τουρκική εισβολή το 1974 με το 
μοίρασμα του νησιού στα δύο με 
αρνητική επίδραση και στην 
παραδοσιακή λειτουργική μορφή του 
χορού. Όμως ο λαός διατηρεί 
αμείωτο το ενδιαφέρον και την 
αγάπη του για τους χορούς και τα 
τραγούδια του, διοργανώνοντας 
τακτικά γιορτές και εκδηλώσεις στις 
οποίες μπορεί να θαυμάσει κάποιος 
την προσήλωση του στις 
παραδόσεις του τόπου, βλέποντας 
τη μεγάλη φροντίδα και την απόλυτη 
σύνδεση τους με τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις. 

 

Ο κυπριακός παραδοσιακός χορός και η κυπριακή 
κοινωνία 

  

 

Οι κυπριακοί χοροί και τραγούδια, 
γέννημα και θρέμμα του ίδιου του 
λαού, διαμορφώθηκαν ανάλογα με 
τον τρόπο ζωής των κατοίκων, τη 
γεωγραφική θέση, τα ήθη και έθιμα 
και φυσικά τα κατά καιρούς ιστορικά 
γεγονότα και την κοινωνική θέση του 
άντρα και της γυναίκας (πατριαρχική 

οικογένεια).Το χορό και το τραγούδι 
τα συναντά κανείς σε όλες τις 
κοινωνικές και γιορταστικές 
εκδηλώσεις, κυρίως της υπαίθρου, 
όπως τοπικά πανηγύρια, 
οικογενειακά γλέντια (βαπτίσεις, 
ονομαστικές εορτές, γενέθλια, 
αρραβώνες), στα καφενεία, στα 
χωράφια και τους αγρούς. 

Οι κυπριακοί χοροί και τραγούδια 

αποτελούν ένα ζωντανό μουσικό 

ρεπερτόριο σε όλες τις κοινωνικές 

και γιορταστικές εκδηλώσεις της 

κυπριακής υπαίθρου, σε γιορτές, σε 

πανηγύρια και κυρίως κατά την 

τετραήμερη διαδικασία του γάμου. 

Εκεί επικεντρώνεται το μεγαλείο της 

κυπριακής λαογραφίας και έβρισκαν 

κατά κανόνα την πλήρη τους 

εφαρμογή. Στην πατριαρχική 

οικογένεια ο ρόλος του άντρα-

πατέρα δέσποζε σε όλες τις 

εκδηλώσεις. Αυτός ήταν ο αρχηγός 

που διεύθυνε και διοικούσε τα 

πάντα, υπεράσπιζε την τιμή και τα 

συμφέροντα της οικογένειας. Αυτός 

είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο 

για κάθε τι και είχε τον έλεγχο της 

οικονομικής κατάστασης και 

διαχείρισης του σπιτιού μέχρι τα 

γεράματα, οπότε την παραχωρούσε 

στον μεγαλύτερο γιο. Η θέση της 

γυναίκας στην οικογένεια αλλά και 

στην κοινωνία ήταν πολύ κατώτερη 

και όφειλε υπακοή στον άντρα. Ο 

ρόλος της ήταν να υφαίνει, να 

πλέκει, να κάνει τις δουλειές του 

σπιτιού, να βοηθά στα χωράφια, να 

μην αντιμιλά, να σέβεται και να είναι 

υπάκουη στον άντρα της. 
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Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κυπριακής κουζίνας 

Η κυπριακή κουζίνα είναι μια 

από τις πληθωρικότερες του 

κόσμου. Ποιος δεν έχει φάει 

τουλάχιστον μια φορά στη 

ζωή του σεφταλιά και 

χαλούμι; Εκτός από τις 

γεύσεις όμως, αυτό που σε 

κερδίζει στη Μεγαλόνησο, 

είναι και η απροσποίητη 

φιλοξενία τους. Ας δούμε 

λοιπόν, τις 10 πιο 

χαρακτηριστικές σπεσιαλιτέ 

της Κύπρου και ας 

ταξιδέψουμε νοερά 

τουλάχιστον στο νησί της 

Αφροδίτης. 
 

 

Χαλούμι

Όπως και η φέτα, έτσι και το χαλούμι 

είναι ένα τυρί διεθνώς αναγνωρίσιμο 

και αγαπητό. Σε πολλές χώρες θα το 

δούμε ψητό, να «στολίζει» πράσινες 

σαλάτες ή να γίνεται σαγανάκι και να 

θεωρείται –όχι και άδικο- εκλεκτό 

έδεσμα. Είναι το παραδοσιακό τυρί 

της Κύπρου και τρώγεται συνήθως 

ψητό, σαγανάκι ή ακόμα και ωμό σε 

σάντουιτς. Συνοδεύει εξαιρετικά 

ντόπια λουκάνικα μαριναρισμένα σε 

κρασί. 

 

Σεφταλιές

Οι σεφταλιές μοιάζουν εκ πρώτης 

όψεως με μικρά κεμπάμπ, αλλά στη 

γεύση είναι κάτι πολύ περισσότερο –

και νοστιμότερο- από αυτά. 

Πρόκειται για μικρά μπιφτεκάκια από 

αρνίσιο ή χοιρινό κιμά (ή ακόμα και 

από μίξη των δύο ειδών), ζυμωμένο 

με μπόλικη κανέλα, μαϊντανό και 

κρεμμύδι, που στο τέλος τυλίγεται με 

αρνίσια μπόλια. Ψήνεται ονειρεμένα 

στα κάρβουνα αλλά και στον φούρνο 

και είναι από τα πιάτα που πρέπει να 

δοκιμάσετε, αν δεν το έχετε κάνει 

ήδη. 

 

Κουπέπια

Κουπέπια λένε στην Κύπρο τα 

ντολμαδάκια με αμπελόφυλλο. 

Φτιάχνονται περίπου όπως και τα 

ντολμαδάκια μας, αλλά η γεύση του 

κύμινου και του λεμονιού είναι 

αρκετά δυνατή. Τα κουπέπια θα τα 

βρείτε γεμισμένα μόνε με ρύζι ή και 

με κιμά, ιδανικά από αρνίσιο κιμά ή 

χοιρινό. Τρώγονται υπέροχα ζεστά 

αλλά και κρύα και συνοδεύονται 

εξαιρετικά από παγωμένο γιαούρτι. 

 

Αφέλια 

Το χοιρινό έχει σε γενικές γραμμές 

εξέχουσα θέση στην κυπριακή 

κουζίνα, όπως άλλωστε και το αρνί. 

Για να φτιάξετε αφέλια πρέπει να 

μαρινάρετε μικρά κομμάτια από 

χοιρινό χωρίς λίπος μέσα σε κόκκινο 

κρασί, κύμινο, κανέλα και ξερό 

κόλιναδρο και να τα σιγοβράσετε σε 

κατσαρόλα μέχρι να μελώσουν. 

Συνοδέψτε με ρύζι που θα βρέξετε 

με την υπέροχη σάλτσα από τα 

αφέλια και έχετε ένα νόστιμο πιάτο 

με κυπριακή υπογραφή.  
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Κολοκάσι 

 

 

Το κολοκάσι είναι μια ρίζα αντίστοιχη 
της πατάτας, που είναι πολύ 
αγαπητή στο νησί της Αφροδίτης. 
Και στην Ελλάδα βρίσκουμε συχνά 
κολοκάσι Κύπρου, αλλά εδώ δεν το 
εκτιμούμε και τόσο πολύ ως έδεσμα. 
Στην Κύπρο, το κολοκάσι 
καλλιεργείται και μαγειρεύεται από τα 
ρωμαϊκά ακόμα χρόνια. Συνήθως 
γίνεται γιαχνί στην κατσαρόλα, μαζί 

με χοιρινό ή κοτόπουλο, ντομάτα, 
κρεμμύδι και σέλινο, ενώ πολλές 
φορές γίνεται και με πατάτες αντί για 
κρέας. 

 

Καραόλοι γιαχνί

Καραόλοι λέγονται στα κυπριακά τα σαλιγκάρια, που τα 

αγαπούν πολύ στην τοπική τους κουζίνα. Παραδοσιακά 

φτιάχνονται γιαχνί, με ντομάτα, κρεμμύδι και παλιότερα 

μαζί με κολοκάσι ή πατάτες. 

 

Ραβιόλες

Οι ραβιόλες είναι μια γευστική «παρακαταθήκη» των 

Βενετών, από τον 15ο αιώνα. Μοιάζουν με τα ιταλικά 

ραβιόλια, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος, 

γεμισμένα με χαλούμι και βρασμένα σε ζωμό από 

κοτόπουλο. Σερβίρονται σε πιάτο της σούπας, με μπόλικο 

ζωμό, τριμμένο χαλούμι και φρέσκο δυόσμο. 

 

Κούπες

Οι κούπες είναι ένα ιδιαίτερο έδεσμα που τρώγεται κυρίως 

σαν σνακ. Μοιάζουν με τραγανό κεφτεδάκι, αλλά 

φτιάχνονται με πλιγούρι, που αποτελεί το «φύλλο» της 

κούπας, το οποίο γεμίζεται με χοιρινό κιμά με μπαχαρικά 

και τηγανίζεται σε άφθονο λάδι. Έχουν ένα χρυσοκαφετί 

χρώμα και τρώγονται ραντισμένες με λεμόνι. 

 

Πατάτες  αντιναχτές

Είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα φαγητά της 

κυπριακής κουζίνας, που σερβίρονται σε εκλεκτά 

οικογενειακά τραπέζια και καλέσματα. Είναι μικρές πατάτες 

με τη φλούδα τους, βρασμένες σε άφθονο λάδι και μόλις 

ροδοκοκκινίσουν, αφαιρείται το λάδι και «τινάζονται» μέσα 

στην κατσαρόλα μαζί με μπόλικο χοντρό αλάτι και ξερό 

κόλιανδρο για να αναμιχθούν καλά τα υλικά. Από εκεί 

άλλωστε προκύπτει και το όνομα «αντιναχτές». Πολλοί 

σβήνουν στο τέλος και με λίγο κόκκινο κρασί για το 

άρωμα. 

 

Σούβλα 

 
Τέλος, φθάνουμε στον υπέρτατο 
κυπριακό μεζέ, που είναι η σούβλα. 

Αρνί ή κατσίκι κόβονται σε μεγάλα 
κομμάτια, περνιούνται σε σούβλα και 
ψήνονται για 2-3 ώρες στα 
κάρβουνα. Το υπέροχο στη σούβλα, 
δεν είναι μόνο η εξαιρετική γεύση 
του κρέατος στα κάρβουνα, αλλά και 
όλη η ιεροτελεστία που την 
συνοδεύει. 

Και φυσικά, θα μπορούσαμε να 

γράφουμε για ώρες μέχρι να 

συμπεριλάβουμε όλες τις τοπικές 

σπεσιαλιτέ, όπως τις φλαούνες που 

φτιάχνονται το Πάσχα, το πληθωρικό 

κυπριακό σουβλάκι με υπερμεγέθη 

πίτα και σεφταλιά μαζί με χοιρινό, το 

κοκκινιστό πουργούρι(πλιγούρι), 

τον σουσούκο που μοιάζει με 

λουκούμι και συνοδεύει εξαιρετικά τη 

ζιβανία ή τα σιροπιαστά «δάχτυλα 

κυριών». 
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Λεξιλόγιο Κυπριακής διαλέκτου 

Α 

ακκάννω ρ. (άκκαννα) δαγκώνω 

αμπλέπω ρ. (άμπλεψα) [< βλέπω] 

βλέπω 

αμπούστα (η) ουσ. (πληθ. 
αμπούστες) κουτί 

αναρκοδόντης (ο) αναρκοδοντού 

(η) αναρκοδόντικο (το) ουσ. (πληθ. 

αρσ. αναρκοδόντηες θηλ. 

αναρκοδόντισσες ουδ. 

αναρκοδόντικα) [< ανάρκα (βλ.λ.) + 

δόντια] αυτός που έχει αραιά δόντια 

απόπατος (ο) ουσ. (πληθ. οι 

απόπατοι) αποχωρητήριο 

αππίδι (το) ουσ. (πληθ. τα 

αππίθκια) τα αχλάδια 

άρκοψες (το) ουσ. αύριο το βράδυ 

αρμαρόλα (η) ουσ. (πληθ. 

αρμαρόλες) ντουλάπα 

αρφάλι (το) ουσ. ο αφαλός | μτφ. 
"έπεσε τ' αρφάλι μου" = πεινάω 
πάρα πολύ 

αρφός (ο) και αρφή (η) ουσ. (πληθ. 
αρσ. αρφούες θηλ. αρφάες) 
αδερφός, αδερφή 

Β 

βαρκούμαιρ. (εβαρέθηκα) βαριέμαι 

βίτσα (η) ουσ. (πληθ. βίτσες) η 

βέργα | μτφ. ο πολύ αδύνατος 

άνθρωπος 

βόρτακος(ο) ουσ. (πληθ. βόρτακοι) 

ο βάτραχος 

βούκκα(η) ουσ. (πληθ. βούτσες 

{βούchες}) μάγουλο 

βούρνα(η) ουσ. (πληθ. βούρνες) ο 

νεροχύτης 

βουρώ ρ. (εβούρησα) τρέχω 

βρίξε ρ. (έβριξα) σώπα, σκάσε 

Γ 

γαίμα (το) ουσ. (πληθ. τα γαίματα) 

το αίμα 

γάρος (ο) ουσ. (πληθ. γάροι) 

γάιδαρος 

γιανίσκω ρ. (έγιανα) [< υγιαίνω] 

αναρρώνω 

Δ 

δόντι (το) ουσ. (πληθ. τα δόγκια) το 

δόντι, παρατίθεται εδώ λόγω της 

ιδιομορφίας στον πληθυντικό 

δρώμα (το) ουσ. (πληθ. τα 

δρώματα) ο ιδρώτας 

Ε 

Έρκουμαι ρ. (ήρτα) έρχομαι 

έσιει ρ. (είσιεν) {έshει} έχει 

Ζ 

ζαβός-η, -ον επίθ. [< ζαβώνω 
(βλ.λ.)] στραβός 

ζαβώνω ρ. (εζάβωσα) στραβώνω 

ζάμπα(η) ουσ. γάμπα, μπούτι 

ζίζιρος(ο) ουσ. (πληθ. οι ζίζιροι) ο 
τζίτζικας 

ζώλος(ο) ουσ. μπόχα, άσχημη 

μυρωδιά 

Η 

ήντα ερωτημ. αντων. τι 

Θ 

θαρκούμαι ρ. νομίζω, έχω την 

εντύπωση 

θερκό(το) ουσ. (πληθ. τα θερκά) το 
θηρίο | είδος φιδιού πολύ 
διαδεδομένου στην Κυπριακή 
ύπαιθρο, μεγάλου σε μέγεθος, με 
μαύρο χρώμα, μη δηλητηριώδες 

θωρκά (η) ουσ. [< θωρώ (βλ.λ.)] η 
όψη 

θωρώ ρ. (είδα) βλέπω 

Κ 

καϊλώ ρ. (εκαΐλησα) δέχομαι 

κάκκαφα ουσ. ανώμαλα εδάφη 

καμμώ ρ. (εκάμμησα) κλείνω τα 
μάτια μου π.χ. στο παιχνίδι κρυφτό 
λέμε: "ποιός θα καμμήσει" δηλαδή 
"ποιός θα τα φυλάει" | μτφ. νυστάζω 

καραόλος (ο) ουσ. (πληθ. οι 
καραόλοι) το σαλιγκάρι 

καρκιά(η) ουσ. (πληθ. οι καρκιές) η 
καρδιά 

καρκόλα(η) ουσ. (πληθ. καρκόλες) 
[< ιταλικό carriola] κρεβάτι 

καρτζίεπίρρ. απέναντι 

κάττος(ο) και κάττα (η) ουσ. [< 
αγγλικό cat] ο γάτος και η γάτα 

κατρατζύλι(το) ουσ. {κατραdjύλι} η 
τσουλήθρα 

κατσιαρίζω ρ. (εκατσιάρισα) 
{κατchαρίζω} κάνω θόρυβο 

καύκω ρ. (έκαψα) καίω 

κλάτσα(η) ουσ. (πληθ. οι κλάτσες) η 

κάλτσα 

κότσινος(ο) -η (η) -ον (το) επίθ. 

{κόchινος} ο κόκκινος 

κουφή(η) ουσ. (πληθ. κουφάες) το 

φίδι 

κρούζω ρ. (έκρουσα) καίω 

Λ 

λαόνουμαι παθ. ρ. τρομάζω, 

φοβάμαι, ξαφνιάζομαι 

λαόνω ενεργ. ρ. τρομάζω φοβερίζω, 
ξαφνιάζω 
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λαός (ο) ουσ. (πληθ. οι λαοί) ο 
λαγός 

λυσσιάρης (ο) ουσ. (πληθ. οι 

λυσσιάρηες) {λυshάρης} ο λιγούρης 

λίω ρ. (έλισα) λιώνω 

λόττα (η) ουσ. (πληθ. οι λόττες) το 
θηλυκό γουρούνι | μτφ. η πολύ 
χοντρή γυναίκα 

λούκκος (ο) ουσ. το λακάκι, τρύπα 
στο έδαφος 

Μ 

Μαείρισσα (η) ουσ. (πληθ. οι 
μαείρισσες) η κατσαρόλα 

Μαξιλαρόντυμα (το) ουσ. (πληθ. τα 
μαξιλαροντύματα) η μαξιλαροθήκη 

Μάππα (η) ουσ. (πληθ. μάππες) η 
μπάλα 

Μάππουρος (ο) ουσ. (πληθ. οι 
μάππουροι) το κουκουνάρι 

Μηάλος -η -ον επίθ. Μεγάλος 

Μιτσής (ο) και μιτσιά (η) και μιτσί 
(το) ουσ. (πληθ. αρσ. οι μιτσιοί 
{μιchοί} θηλ. οι μιτσιές {μιchές} τα 
μιτσιά {μιchιά}) ο μικρός, η μικρή, το 
μικρό 

Μονή (η) ουσ. (πληθ. οι μονές) το 
κρεβάτι 

Μοτόρα (η) ουσ. (πληθ. οι μοτόρες) 
η μοτοσυκλέτα 

Μουβλούκα (η) ουσ. (πληθ. οι 
μουβλούκες) το μαξιλάρι 

μουττάς (ο) ουσ. (πληθ. οι 
μουττάες) [< μούττη (βλ.λ.)] αυτός 
που έχει μεγάλη μύτη 

μούττη (η) ουσ. (πληθ. οι μούττες) η 
μύτη 

μούχτιν επίρρ. Δωρεάν 

Ν 

Νίφκουμαι ρ. (ένιψα, ενίφτηκα) 

νίβομαι, πλένω το πρόσωπό μου 

ντζίζω ρ. (έτζιξα) {έdjιξα} αγγίζω 

Ξ 

Ξεροτήανο (το) ουσ. (πληθ. τα 

ξεροτήανα) ο λουκουμάς 

Ξιμαρισμένος -η -ον επίθ. 
λερωμένος, ακάθαρτος | μτφ. ο 
άνθρωπος που βρίζει πολύ  

Ο 

Όι αρνητικό μόριο, όχι 

Οξά διαζευκτικός σύνδεσμος ή 

Όξινο (το) ουσ. (πληθ. όξινα) το 
λεμόνι 

Όξυπνος -η -ον επίθ. ξύπνιος, 
έξυπνος 

Ούλλος -η -ον επίθ. ο ολόκληρος 

Ούσσου σώπα (προστακτική) 

Ούτσιαλι (το) μτφ. το πολύ φαΐ 

Οφτός (ο) -η (η) -ον (το) επίθ. [< 
αρχαίο οπτός] ο ψητός (κυρίως για 
ψητά φαγητά) 

Π 

Παγκούι (το) ουσ. (πληθ. τα 

παγκούθκια) υποκοριστικό του 

πάγκος, παγκάκι 

Παθκιά (η) ουσ. (πληθ. οι παθκιές) 
το πάτημα, το ίχνος που αφήνει 
κάποιος περπατώντας 

Παουρίζω ρ. (επαούρισα) φωνάζω 

παπίρα (η) ουσ. (πληθ. οι παπίρες) 
η πάπια 

πάππαλλα τέλος, δεν έχει άλλο 

πασσύς (ο) πασσιά (η) πασύ (το) 
επίθ. {παshύς} ο παχύς 

πατανία (η) ουσ. (πληθ. οι πατανίες) 
η κουβέρτα 

πατί (το) ουσ. το βήμα 

πατσαρκά (η) ουσ. (πληθ. οι 
πατσαρκές) το χαστούκι 

πατσιαούρα (η) ουσ. (πληθ. οι 
πατσιαούρες) η ατημέλητη 

πατταλόνι (το) ουσ. (πληθ. τα 
πατταλόνια) το παντελόνι 

παττίχα (η) ουσ. (πληθ. οι παττίσες 
{παττίshες}) το καρπούζι 

πελλαμός (0) ουσ. η τρέλλα 

πελλός (ο) πελλή (η) πελλό (τό) 

επίθ. (πληθ. αρσ. οι πελλοί θηλ. οι 

πελλές ουδ. τα πελλά) [< 

πελλανίσκω (βλ.λ.)] ο τρελλός 

πίσσα (η) ουσ. (πληθ. πίσσες) η 

τσίχλα 

πομιλόρι (το) ουσ. (πληθ. τα 

πομιλόρκα) η ντομάτα 

πο τζεί {'πο djει} απ' εκεί 

πούκουππα επίρρ. Ανάποδα 

πουπούξιος (ο) ουσ. η κουκουβάγια 

ππαράς (ο) ουσ. (πληθ. οι 

ππαράες) το χρήμα 

ππουνιά (η) ουσ. (πληθ. οι 

ππουνιές) η γροθία, και ως 

ππούνιος (ο) με την ίδια έννοια 

πρότσα (η) ουσ. (πληθ. οι πρότσες) 

το πηρούνι 

πυρκολώ ρ. (επυρκόλησα) βάζω 

φωτιά 

Ρ 

Ρέσσω ρ. (έρεξα) περνώ 

Ριάλια (τα) ουσ. τα λεφτά 

Σ 

Σάζω ρ. (έσασα, εσάστηκα) φτιάχνω 

σάκκος (ο) ουσ. (πλυθ. οι σάκκοι) 
παλτ  

σάζω ρ. (έσασα, εσάστηκα) φτιάχνω 

σάκκος (ο) ουσ. (πλυθ. οι σάκκοι) 
παλτό 

σαρκά (η) ουσ. (πληθ. οι σαρκές) η 
σκούπα 

σιακατούρι (το) ουσ. (πληθ. τα 
σιακατούρκα) {shακατούρι} [< ίσα + 
κάτω] η κατηφόρα 



18 
 

σιεροκουτάλα (η) ουσ. η περίεργη 
γυναίκα, η κουτσομπόλα, που χώνει 
τη μύτη της παντού 

σιέρι (το) ουσ. (πληθ. τα σιέρκα) 
{shέρι} το χέρι 

σκεμπέ (η) ουσ. η κοιλίά 

σοίρος (ο) ουσ. (πληθ. οι σοίροι) 

{shοίρος} [< χοίρος] το γουρούνι 

σούσα (η) ουσ. (πληθ. οι σούσες) η 

κούνια | μτφ. οι σούσες είναι η 

παιδική χαρά, π.χ. "πάμε στις 

σούσες" δηλαδή πάμε στην παιδική 

χαρά 

σσιάζουμαι ρ. (εσσιάστηκα) 
{shιάζουμαι} βλέπω 

σσίζω ρ. (έσσισα, εσσίστηκα) 
{shίζω} σκίζω 

σούζμα (το) ουσ. το κούνημα 

σσύλλος (ο) σσύλλα (η) ουσ. (πληθ. 

αρσ. οι σσύλλοι θηλ. οι σσύλλες) 

{shύλλος} σκύλος, σκύλα 

στετέ (η) ουσ. η γιαγιά 

Τ 

Τάβλα (η) ουσ. (πληθ. οι τάβλες) 

τραπέζι ή κρεβάτι 

Ττάππος (ο) ουσ. (πληθ. οι 
ττάπποι) ο φελλός του κρασιού | 
μτφ. ο κοντός άνθρωπος 

Τατάς (ο) ουσ. ο νονός 

Τζαί σύνδ. {djαι} και 

τζιαμέ επίρρ. {djιαμέ} εκεί 

τζυλώ ρ. (ετζύλησα) {djυλώ} κυλώ 

τζείνη επίρρ. {djείνη} εκείνη 

τζίτρινος (ο) -η (η) -ον (το) επίθ. ο 
κίτρινος 

τζοιμούμαι ρ. (ετζοιμήθηκα, 
ετζοίμησα) {djοιμούμαι} κοιμάμαι 

τσαέρα (η) ουσ. (πληθ. οι τσαέρες) 

[< αγγλικό chair] η καρέκλα 

τσεντί (το) ουσ. (πληθ. τα τσεντιά) 

το πορτοφόλι 

τσούρα (η) ουσ. (πληθ. οι τσούρες) 
η κατσίκα 

τταλαττούρι (το) ουσ. το τζατζίκι 

Φ 

Φακκώ ρ. (εφάτσησα {εφάchησα}) 

χτυπώ 

Φκιακάς (ο) ουσ. (πληθ. οι 

φκιακάες) αυτός που έχει μεγάλα 

αυτιά 

Φκιολί (το) ουσ. (πληθ. τα φκιολιά) 

το βιολί 

Φόκος (ο) ουσ. η φωτιά 

Φουντάνα (η) ουσ. (πληθ. οι 

φουντάνες) η βρύση 

Φτείρα (η) ουσ. (πληθ. οι φτείρες) η 
ψείρα 

Φτιν (το) ουσ. (πληθ. τα φκιά) το 
αυτί 

Φωθκιά (η) ουσ. (πληθ. οι φωθκιές) 
η φωτιά 

Χ 

Χαμαί επίρρ. [< αρχαίο χαμαί] χάμω 

Χογλώ ρ. (εχόγλασα) βράζω 

Χτηνό (το) ουσ. (πληθ. τα χτηνά) το 
ζώο, το κτήνος | μτφ. κάποιος πολύ 
γυμνασμένος 

Χτιτσιό (το) ουσ. {χτιchιό} [< χτικιό] 
η βρωμιά, η ακαθαρσία 

Ψ 

Ψατζή (η) ουσ. το δηλητήριο | μτφ. 
το πολύ κρύο 
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Η ΣΤ΄ τάξη με την εκπαιδευτικό της Βασιλειάδου Σταυρούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Β΄ τάξη με την εκπαιδευτικό της Ψωμά 

Στυλιανή  

 

Η Δ΄ τάξη με τη Διευθύντρια Χαραλαμπίδου 

Ευφροσύνη, την καθηγήτρια Αγγλικών 

Αναγνωστοπούλου Χριστίνα και τον 

γυμναστή του σχολείου Λάλα Γεώργιο. 
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Οι μαθητές των τάξεων Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης και οι 

εκπαιδευτικό τους παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε μία ομαδική φωτογραφία. 
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