
Εισαγωγή στην Κυπροαρχαϊκή Εποχή (27.4.20 – 1.5.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω τις γραμμές γράψε τα ονόματα των εποχών που 

μελετήσαμε ή θα μελετήσουμε φέτος. 

Μέσα στα κουτιά γράψε με μεγάλα γράμματα τις χρονολογίες 

των εποχών. 

Διάβασε πολύ προσεκτικά την σελ. 61 του βιβλίου σου και συμπλήρωσε την ιστορική γραμμή. Τη σελίδα 61 θα την βρεις στο υλικό που σου έστειλε η δασκάλα σου στην 

ιστοσελίδα επειδή δεν έχεις το βιβλίο σου. 



 

 

 

 

Οι Έλληνες, με αρχηγούς τους Αθηναίους, αφού κατάφεραν να αποκρούσουν τις 

επιθέσεις των Περσών, πίστεψαν ότι μπορούσαν να απελευθερώσουν και τις 

υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, που βρίσκονταν κάτω από τον περσικό ζυγό. 

Η Κύπρος κατά την Κυπροαρχαϊκή εποχή κατακτήθηκε από πολλούς λαούς. Οι Πέρσες διόρισαν περσόφιλους βασιλιάδες για να μπορούν 

να ελέγχουν ολόκληρο το νησί. Η προσπάθεια των Ελλήνων να απελευθερώσουν την Κύπρο από τον Περσικό ζυγό απέτυχε. Στην 

Κυπροκλασική εποχή  οργανώθηκε μια καινούρια προσπάθεια απελευθέρωσης της Κύπρου.  

Κατάφεραν άραγε να την απελευθερώσουν; Διάβασε το πιο κάτω κείμενο προσεκτικά. Κάθε φορά που διαβάζεις το όνομα ενός 

κυπριακού βασιλείου, ψάξε να το βρεις και στον χάρτη. 

Το 449π.Χ οι Αθηναίοι άρχισαν μια νέα προσπάθεια για απελευθέρωση της Κύπρου 

από τους Πέρσες. Στόλος από 200 τριήρεις (τύπος πλοίου), με αρχηγό τον 

στρατηγό Κίμωνα και υπαρχηγό τον Αναξικράτη, έφτασαν στο νησί.Ο ελληνικός 

στόλος σημείωσε μεγάλες επιτυχίες και κατάφερε να απελευθερώσει δύο βασίλεια, 

το Μάριο και τους Σόλους, επαναφέροντας στην εξουσία τους βασιλιάδες που 

υποστήριζαν τους Έλληνες. 

Στη συνέχεια, ο στόλος κατευθύνθηκε στο Κίτιο, στο οποίο υπήρχε ισχυρή περσική 

φρουρά. Ενώ πολιορκούσαν το Κίτιο, ο αρχηγός των Ελλήνων, ο Κίμωνας, πέθανε. 

Πεθαίνοντας, διέταξε τους συντρόφους του να φύγουν αμέσως για τη μάχη και να 

κρατήσουν μυστικό τον θάνατό του για να μην χάσουν το θάρρος τους οι Έλληνες. 

Πράγματι οι Αθηναίοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς τη Σαλαμίνα για να 

αντιμετωπίσουν τον περσοφοινικικό στόλο. Εκεί, κατάφεραν να πετύχουν μια 

σπουδαία νίκη. Στην ναυμαχία όμως χάθηκε και ο Αναξικράτης. Παρόλη τη 

στρατιωτική επιτυχία οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο. 



 

 

 

 

 

 

 

Προτομή του Κίμωνα στην παραλία 

των Φοινικούδων στη Λάρνακα. 

Κάτω από την προτομή γράφει: 

«Και νεκρός ενίκα» 

 

1. Ψάξε στον χάρτη και βρες ποια πόλη βρίσκεται σήμερα εκεί που ήταν κτισμένο το βασίλειο 

του Κιτίου.---------------------------------------- 

 

2. Γιατί υπάρχει αυτή η προτομή του Κίμωνα στην Λάρνακα;  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Τι εννοεί η φράση και νεκρός ενίκα; Γιατί την έγραψαν κάτω από την προτομή του Κίμωνα; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Εργασίες: Μελέτησε πολύ προσεκτικά το κείμενο, τον χάρτη και τις εικόνες και απάντησε στις ερωτήσεις. 

Τριήρης: Ένα ισχυρό πολεμικό 

πλοίο. 


