S-4
ΚΥΠΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
6.000 -3.000 π.χ.: Προϊστορική περίοδος.
2.300-1050 π.χ: Εποχή του Χαλκού ή
Χαλκοκρατία.
1.000- 500 π.χ.: Αρχαϊκή περίοδος.
499 π.χ.: Επανάσταση εναντίον των
Περσών με επικεφαλής τον Ονήσιλλο.
478 πχ.: Φθάνει στην Κύπρο στόλος από
50 πλοία με επικεφαλής τον Σπαρτιάτη
Παυσανία και τους Αθηναίους Κίμωνα και
Αριστείδη.
470 π.χ.: Φθάνει ο αθηναϊκός στόλος την
Κύπρο με αρχηγό τον Κίμωνα.
Πύλινο Ερυθροστιλβωτό σύμπλεγμα
411 π.χ.: Ο Ευαγόρας καταλαμβάνει την
από τους Βουνούς που παριστάνει
Σαλαμίνα.
σκηνή αρόσεως της πρώϊμης
χαλκοκρατίας (Φωτογραφία Κυπριακό
391 π.χ.: Ο Ευαγόρας κυριεύει κυπριακές
Μουσείο)
πόλεις μεταξύ των οποίων και η
Αμαθούντα.
387 π.χ: Ο Ευαγόρας καταλαμβάνει το Κίτιο και την Ταμασό.
373 π.χ.: Πεθαίνει ο Ευαγόρας χωρίς να εκπληρώσει το όνειρό του να διώξει τους Πέρσες από
την Κύπρο.
351 π.χ.: Ο περσικός στρατός αποβιβάζεται και πάλι στην Κύπρο με σύμμαχο του τον Ευαγόρα
Β. Οκτώ πόλεις υποτάσσονται εκτός από τη Σαλαμίνα που πληρώνει φόρους στο βασιλιά των
Περσών.
330 π.χ: Ο Μέγας Αλέξαδρος προσαρτά τις κυπριακές πόλεις στο κράτος του παραχωρώντας
τους αυτονομία λόγω της βοήθειας που του έδωσε το κυπριακό ναυτικό στον αγώνα του
εναντίον των Περσών.
320 π.χ: Ο Πτολεμαίος γίνεται κυρίαρχος στην Κύπρο.
58 π.χ: Η Κυπρος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους.
47 π.χ: Ο Ιούλιος Καίσαρας παραχωρεί την Κύπρο στην Κλεοπάτρα.
30 π.χ.: Η Κύπρος γίνεται και πάλι ρωμαϊκή επαρχία μετά το θάνατο του Αντωνίου και της
Κλεοπάτρας.
46 μ.χ.: Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας κηρύσσουν τον Χριστιανισμό στην Κύπρο.
342 μ.χ.: Μεγάλος σεισμός καταστρέφει τις πόλεις Σαλαμίνα, Κούριο και Πάφο.
431 μ.χ.: Με απόφαση της συνόδου της Εφέσου η Εκκλησία της Κύπρου αναγνωρίζεται ως
Αυτοκέφαλη.
806 μ.χ.: Δεκαέξι χιλιάδες κύπριοι πωλούνται ως δούλοι από τους Αραβες πειρατές που
επιτίθενται εναντίον της Κύπρου από τον έβδομο μέχρι το δέκατο αιώνα.
1160 μ.χ.: Ο Ισαάκιος Κομνηνός καταλαμβάνει την Κύπρο και αυτοανακηρύσσεται ηγεμόνας
της.
1191 μ.χ.: Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, βασιλιάς της Αγγλίας φθάνει στην Κύπρο κατά την
Τρίτη Σταυροφορία, νικά τον Ισαάκιο και τον συλλαμβάνει αιχμάλωτο.Στη συνέχεια πωλεί την
Κύπρο στους Ναϊτες.
1192: Οι Ναϊτες πωλούν την Κύπτο στο βασιλιά της Ιεροσουλήμ Γκουϊντο Λουζινιάν κι έτσι
αρχίζει η Γραγκοκρατία στην Κύπρο.
1260 μ.χ: Με βούλα του Πάπα Αλέξανδρου Δ, η Κυπριακή Εκκλησία υποτάσσεται στην παπική
Εκκλησία.

1365 μ.χ.: Οι Γενουάτες εξαναγκάζουν τους
Λουζινιανούς να τους παραχωρήσουν την Αμμόχωστο
1489 μ.x: Οι Βενετοί υποχρεώνουν την Αικατερίνη
Κορνάρο, τελευταία βασίλισσα των Λουζινιανών από το
1473, να παραχωρήσει την Κύπρο στη Βενετία.
1490 μ.χ.: Οι Βενετοί προσφέρουν στο σουλτάνο της
Αιγύπτου τον ετήσιο φόρο υποτελείας που πλήρωναν
οι Λουζινιανοί ύστερα από τη σύγκρουση του
Σουλτάνου με το Γιάννος Λουζινιάν (1398-1432). Ο
φόρος (5.000 δουκάτα) καταβαλλόταν ύστερα από την
απελευθέρωση του Λουζινιάν από τον σουλτάνο.
1503: Υπογράφεται συνθήκη μεταξύ των Ενετών και
των Τούρκων που κατοχυρώνει τη βενετική κυριαρχία
στην Κύπρο και επιτρέπει στους Τούρκους να
χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Κύπρου για εμπορικούς
σκοπούς.
1517 μ.χ.: Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Αίγυπτο.
1522: Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τη Ρόδο.
Aτότμημα πήλινης ψημένης πινακίδας από 1539 μ.χ.: Ο πειρατής Μπαρμπαρόσα επιτίθεται
εναντίον της Λεμεσού, την καταλαμβάνει και καταστέφει
την Εγκωμη με χαραγμένα σύμβολα της
το φρούριο της.
Κυπρομινωϊκής γραφής του 13ου αιώνα.
(Φωτογραφία Κυπριακό Μουσείο)
1540 μ.χ.: Υπογράφεται νέα συνθήκη μεταξύ Τούρκων
και Βενετών που κατοχυρώνει τη βενετική κυριαρχία
στην Κύπρο με την καταβολή μεγάλου ετήσιου φόρου στο Σουλτάνο.
1569 μ.χ.: Οι Βενετοί ζητούν από τους Τούρκους ανανέωση της βενετοτουρκικής συνθήκης.
1570 Μ.Χ.: Οι Τούρκοι αποβιβάζονται στην Κύπρο και την καταλαμβάνουν.
1578 μ.χ.: Η επανάσταση των Γενιτσάρων εναντίον των Τούρκων.
1587 μ.χ. Επαναστατικό κίνημα Κυπρίων.
1589 μ.χ.: Επανάσταση των Πέτρου
και Ιωάννη Ρένεση σε συνεργασία με
Επισκόπους της Κύπρου.
1604 μ.χ.: Το κίνημα του του βρετανού
σερ Σιέρλεϊ που βρίσκεται στην
υπηρεσία των Ισπανών.
1606 μ.χ.: Η επανάσταση του Πέτρου
Αβεντάνιου.
1607 μχ: Ο Μεγάλος Δούκας της
Τοσκάνης Φερδινάνδος οργανώνει
επίθεση εναντίον της Αμμοχώστου.
1608 μ.χ: Η στάση του Ζεμπετού.
1660 μ.χ.: Η στάση του Μεχμέτ Αγά ή
Μπογιατζόγλου.
1772 μ.χ: Τυχωδιώκτες αποβιβάζονται
στην Κύπρο.
1764 μ.χ.: Η στάση του Τζηλ Οσμάν.
1804 μ.χ: Η στάση του 1804 και ο
αποκεφαλισμός του Χατζηγιωργάκη
Κορνέσιου στην Κωνσταντινούπολη.
(Αρχείο Α. ΝICOLAS)

H Πέτρα του Ρωμιού, το σημείο στο οποίο αναδύθηκε, κατά την
παράδοση από τους αφρούς της θάλασσας, η θεά Αφροδίτη
(Φωτογραφία Α. Μωϋσέως)

1810 μ.χ.: Ο Κυπριανός ανέρχεται
στο θρόνο του Αποστόλου
Βαρνάβα.
25.3.1821: Αρχίζει η Ελληνική
Επανάσταση. Ο Αρχιεπίσκοπος
Κυπριανός και 500 περίπου
πρόκριτοι αποκεφαλίζονται ή
απαγχονίζονται στην Κύπρο από
τους Τούρκους.
1832 : Η στάση ή επανάσταση του
Καλογήρου Ιωαννίκειου.
1833 : Η στάση ή επανάσταση του
Νικολάου Θησέα
1854 : Η τελευταία στάση επί
τουρκοκρατίας
1821 : Ο Πυρπολητής
Κωνσταντίνος Κανάρης φθάνει
στην Κύπρο στη διάρκεια της
Ελληνικής Επανάστασης όπου οι
Κύπριοι του προσφέρουν τρόφιμα
για τους αγωνιστές στην Ελλάδα.
1830 : Σχηματίζεται υποτυπώδης
Κυβέρνηση Κυπρίων με
κοινοβουλευτικό σύστημα και
"αυτοκυβέρνηση", με απόφαση

του Σουλτάνου.
1856 : Το HATTI HOYMAYIOYN (υψηλό διάταγμα) με το οποίο παραχωρούνται σημαντικά
δικαιώματα στους Χριστιανούς της Κύπρου.
1865 : Το βεράτιο (δίπλωμα παράδοσης εξουσίας) στον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Ο Σουλτάνος
δίνει με το βεράτιο του προς τον Αρχιεπίσκοπο μεγάλες εξουσίες να χειρίζεται όλα τα θέματα της
Εκκλησίας της Κύπρου.
1869 : Οι Αγγλοι καταρτίζουν σχέδια για την
Κύπρο.
4.6. 1878: Υπογράφεται η συνθήκη Αμυντικής
Συμμαχίας μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και
Τουρκίας για παραχώρηση της Κύπρου στους
Αγγλους.
9.7.1878: Τα αγγλικά στρατεύματα φθάνουν στον
κόλπο της Λάρνακας και αποβιβάζονται στο νησί.
26.7.1878: Ο πρώτος Υπατος Αρμοστής της
Μεγάλης Βρετανίας Λόρδος Σερ Γκάρνετ Τζόζεπ
Γούλσλη φθάνει στην Κύπρο.
1. 8. 1960 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

-----------------------------Ο πρώτος Υπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην
Κύπρο Λόρδος Σερ Γκάρνετ Τζόζεπ Γούλσλη

