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Γηδαθηηθό πιαίζην

 Μάζεκα: Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ

 Κεθάιαην: Οη αξαβηθέο επηδξνκέο ελαληίνλ ηεο 
Κύπξνπ (ζρνιηθό εγρεηξίδην: Ιζηορία ηες Κύπροσ -
Βσδανηηνή περίοδος, ΤΑΠ, Λεπθσζία 1996, ζ. 26-
38 θαη ζ. 45)

 Σάμε: Β΄ Λπθείνπ

 Πεξίνδνη δηδαζθαιίαο: 2

 Οξγάλωζε ηάμεο: εληαία – νκαδνζπλεξγαηηθή

 Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο: δηαινγηθή, 
δηεξεπλεηηθή - ζπλεξγαηηθή.



Γηδαθηηθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο:

 λα επηζεκαίλνπλ ηα αίηηα ησλ αξαβηθώλ επηδξνκώλ 
ζηελ Κύπξν, ζπζρεηίδνληάο ηα κε ηνπο παξάγνληεο 
πνπ αλέθαζελ θαζόξηδαλ ηελ ηζηνξηθή ηύρε ηνπ λεζηνύ.

 λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα.

 λα δηεξεπλήζνπλ ζπλεξγαδόκελνη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
επηδξνκώλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα εθηηκήζνπλ 
ην αλαιινίσην ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηόπνπ.

 λα αμηνπνηνύλ ην ζρνιηθό εγρεηξίδην θαη άιιν 
ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό αληιώληαο πιεξνθνξίεο από 
πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο.



Κύξηα ζεκεία ύιεο

 Αίηηα αξαβηθώλ επηδξνκώλ

 Βαζηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα

 πλέπεηεο επηδξνκώλ

Ιζηνξηθνί όξνη

 Δπηδξνκέο

 Μεηνηθεζία

 Καζεζηώο ζπγθπξηαξρίαο (condominium)



Πνξεία δηδαζθαιίαο

Γεκηνπξγία θιίκαηνο δεθηηθόηεηαο – Αθόξκεζε

 ύλδεζε κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν ηεο 
Βπδαληηλήο Ιζηνξίαο ηεο Κύπξνπ (Πξσηνρξηζηηαληθή 
πεξίνδνο: Η Κύπξνο «ζέκα» ηνπ Βπδαληίνπ, 
απηνθέθαιν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, νηθνλνκηθή 
επκάξεηα θαη πνιηηηζηηθή άλζεζε). 

 Σνπνζέηεζε ηνπ λένπ ζέκαηνο (Β΄ πεξίνδνο ηεο 
Βπδαληηλήο Ιζηνξίαο ηεο Κύπξνπ – Πεξίνδνο 
Αξαβηθώλ Δπηδξνκώλ, 7νο – 10νο αη. κ.Υ.) θαη 
θαζνξηζκόο ησλ θύξησλ ζεκείσλ ύιεο πνπ ζα 
εμεηαζηνύλ ζηε ζπλέρεηα (αίηηα, βαζηθά ηζηνξηθά 
γεγνλόηα θαη ζπλέπεηεο αξαβηθώλ επηδξνκώλ). 



Δηζαγωγηθή παξνπζίαζε

 ρνιηαζκόο ηνπ όξνπ επηδρομές θαη δηάθξηζή ηνπ 
από ζπγγελείο ζεκαζηνινγηθά ιέμεηο.

 Δηζαγσγηθή  παξνπζίαζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό 
ζρεηηθά κε ηνπο Άξαβεο, ν νπνίνο παξάιιεια 
αλαθαιεί ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε, θαζώο νη 
καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ζρεηηθό θεθάιαην θαη ζηελ 
Δ΄ Γεκνηηθνύ θαη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Η αθήγεζε 
/ζπδήηεζε κπνξεί λα πεξηζηξαθεί γύξσ από ηα 
αθόινπζα ζεκεία:

 Μηα λέα ηζρπξή δύλακε εκθαλίδεηαη ηνλ 7ν αη. 
ζην ηζηνξηθό πξνζθήλην, νη Άξαβεο, νη νπνίνη 
θηλνύληαη απεηιεηηθά ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ. 



Δηζαγωγηθή παξνπζίαζε...

 Αξρηθά ήηαλ έλαο λνκαδηθόο ιαόο, ν νπνίνο αθόηνπ 
αζπάζζεθε ηνλ κσακεζαληζκό, νξγαλώζεθε ζε 
ηζρπξή δύλακε, πεηπραίλνληαο κε ηηο εμνξκήζεηο 
ηνπ ηελ επέθηαζε ηνπ θξάηνπο ηνπ θαη ηελ 
εμάπισζε ηεο λέαο ζξεζθείαο (κειέηε ηζηνξηθνύ 
ράξηε πνπ δείρλεη ηελ αθκή ηνπ αξαβηθνύ θξάηνπο -
βηβιίν ζ. 27).

 Παξόιν πνπ ην πέξαζκά ηνπο από ηελ Κύπξν 
έθεξε κόλν ηελ θαηαζηξνθή (κε εμαίξεζε ην 
ηέκελνο ηεο Υαιά νπιηάλ – βηβιίν ζ. 28), νη 
Άξαβεο γεληθά έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ σξαία 
δείγκαηα πνιηηηζκνύ ζε δηάθνξνπο ηνκείο:



Δηζαγωγηθή παξνπζίαζε...

 Πνιηηηζκόο Αξάβσλ: π.ρ. ζηηο επηζηήκεο ησλ 
Μαζεκαηηθώλ, ηεο Αζηξνλνκίαο, ηεο Υεκείαο, ηεο 
Ιαηξηθήο (αξαβηθήο πξνέιεπζεο νη ιέμεηο άλγεβρα, 
τεμεία, δενίζ, ναδίρ), ζηελ Σέρλε (πεξίθεκα ηεξά 
ηεκέλε θαη αλάθηνξα, όπσο ηεο Αιάκπξαο ζηε 
Γξαλάδα, εμαίζηα δηαθνζκεηηθά αξαβνπξγήκαηα), 
ζηε Λνγνηερλία («Παξακύζηα ηεο Υαιηκάο» ή 
«Υίιηεο θαη κηα λύρηεο») θ.ά.

 Δθκαίεπζε ππνζέζεσλ από ηνπο καζεηέο γηα ηα 
πηζαλά αίηηα ησλ αξαβηθώλ επηδξνκώλ ζηελ 
Κύπξν, θαη γελίθεπζε γηα ηελ ηζηνξηθή κνίξα ηνπ 
λεζηνύ πνπ απνηεινύζε αλέθαζελ «κήινλ ηεο 
έξηδνο» ιόγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο 
γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. 



Γηεξεύλεζε - επεμεξγαζία λένπ ζέκαηνο

 Γηεξεύλεζε ηεο λέαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κε ηελ 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ 
καζεηώλ, νη νπνίνη κειεηνύλ θαη αμηνπνηνύλ ηηο 
πεγέο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, θαζώο θαη 
επηπξόζζεην πιηθό εάλ ηνύην είλαη εθηθηό.

 Δπηζήκαλζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο 
(αίηηα – βαζηθά γεγνλόηα - ζπλέπεηεο αξαβηθώλ 
επηδξνκώλ) κε ηε βνήζεηα θύιινπ εξγαζίαο θαη ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 Αλαθνίλσζε πνξηζκάησλ από ηνπο καζεηέο θαη 
ζπκπιήξσζε θύξησλ ζεκείσλ από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό, ν νπνίνο ηα αλαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ή 
ηα πξνβάιιεη ζε δηαθάλεηα. Παξάιιεια, 
θαηαγξάθνληαη από όινπο ηνπο καζεηέο. 



Φύιιν   εξγαζίαο
Οη αξαβηθέο επηδξνκέο ελαληίνλ ηεο Κύπξνπ

(κέζα ηνπ 7νπ - κέζα ηνπ 10νπ αηώλα κ.Υ.)

 Ι.  Αίηηα αξαβηθώλ 
επηδξνκώλ 

(πιεξνθνξίεο: ράξηεο ζ. 27

θαη πεγή Γ΄, ζ. 29)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………...

ΙΙ.  Βαζηθά γεγνλόηα

(πιεξνθνξίεο: δηάγξακκα 

ζ.26, πεγέο Α΄ θαη Β΄ ζ. 29, 

πεγέο ζ. 34, 36) 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………



Φύιιν   εξγαζίαο…

 Μεηνηθεζία Κππξίωλ

(πιεξνθνξίεο: θείκελν ζ. 30, 31, 33, εηθόλα 

ζ. 31, ράξηεο ζ. 32, πεγή Α΄ ζ. 37)

Ση είλαη

Πνύ έγηλε

Πόηε θαη από πνηνλ

Γηαηί

Γηάξθεηα



Φύιιν   εξγαζίαο…

Ση ζπκπεξάζκαηα αληινύκε γηα 

ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή 

θπζηνγλσκία ηεο Κύπξνπ από 

ηελ πεγή Β΄ ηεο ζ. 29, από ηελ 

πεγή Γ΄ ηεο ζ. 38 θαη από ην 

δηάγξακκα ηεο ζ. 26;

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………….

ΙΙΙ.  πλέπεηεο επηδξνκώλ

(πιεξνθνξίεο: θείκελν ζ. 36 θαη 
πεγή  Β΄, ζ. 37)

νηθνλνκηθέο

θνηλωληθέο 

πνιηηηζηηθέο 



Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε θύξηωλ ζεκείωλ 

I. Αίηηα αξαβηθώλ επηδξνκώλ

◘ Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κύπξνπ

◘ Ο αληαγσληζκόο ησλ  ππεξδπλάκεσλ ηεο επνρήο 

(Βπδαληηλώλ - Αξάβσλ)

◘ Η επηζπκία ησλ Αξάβσλ γηα εμαζθάιηζε ηνπ 

λεζηνύ σο βάζεο αλεθνδηαζκνύ θαη νξκεηεξίνπ 

θαηά ηνπ Βπδαληίνπ.

◘ Η πξνηξνπή ηνπ Κνξαλίνπ γηα εμάπισζε ηνπ 

κσακεζαληζκνύ "δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ" - ηεξόο 

πόιεκνο (jihad).



II. Βαζηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα

◘ Λεειαζία, θαηαζηξνθή πόιεσλ θαη κλεκείσλ

◘ Αηρκαισζία πνιιώλ Κππξίσλ

◘ Καηαβνιή θόξσλ ζηνπο Άξαβεο

◘ Σήξεζε νπδεηεξόηεηαο από Κππξίνπο

◘ Μεηαθίλεζε θαηνίθσλ πξνο ην εζσηεξηθό 

◘ Καζεζηώο ζπγθπξηαξρίαο Βπδαληηλώλ –

Αξάβσλ (ηήξεζε νπδεηεξόηεηαο)

◘ Μεηνηθεζία Κππξίσλ ζηελ Αξηάθε

◘ Σεξκαηηζκόο επηδξνκώλ - απειεπζέξσζε 

λεζηνύ θαη πξνζάξηεζή ηνπ ζηε βπδαληηλή 

απηνθξαηνξία.



Μεηνηθεζία Κππξίωλ

Ση είλαη εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ ζε άιιε πεξηνρή 

(< κεηά + νίθνο) 

Πνύ έγηλε ζηελ Αξηάθε (Νέα Ινπζηηληαλή) ηεο 

Πξνπνληίδαο 

Πόηε - από 

πνηνλ 

θαηά ην 691 κ.Υ. κε απόθαζε ηνπ 

Ινπζηηληαλνύ Β΄  ηνπ Ρηλόηκεηνπ 

Γηαηί γηα ζσξάθηζε θαη ηξνθνδνζία ηεο Κσλ/ιεο

Γηάξθεηα κέρξη ην 699 κ.Υ.  - επαλαπαηξηζκόο 

Κππξίσλ 



III. πλέπεηεο

νηθνλνκηθέο  πεξηνξηζκόο εκπνξίνπ - θάκςε 

γεσξγίαο

 πιήγκα γηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία 

ηνπ ηόπνπ 

θνηλωληθέο  δεκνγξαθηθό πξόβιεκα - κείσζε    

 πιεζπζκνύ 

πνιηηηζηηθέο  θαηαζηξνθή πόιεσλ θαη κλεκείσλ

 ιεειαζία ζεζαπξώλ ηέρλεο

 πεξηνξηζκόο πλεπκαηηθήο -

θαιιηηερληθήο αλάπηπμεο 



Αιιά...

Αλαιινίωηε 

ε ζξεζθεπηηθή θαη ε εζληθή 

θπζηνγλωκία 

ηεο Κύπξνπ



Δπεμεξγαζία βαζηθώλ όξωλ

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζρνιηάδνληαη 
ηδηαίηεξα νη βαζηθνί ηζηνξηθνί όξνη:

 μετοικεσία (πξνζθηιήο ηαθηηθή θαη ησλ 
Βπδαληηλώλ θαη ησλ Αξάβσλ θαηά ηνλ 7ν αη.)

 καθεστώς σσγκσριαρτίας (έλα ηδηόηππν 
θαζεζηώο, κηα ζπλζήθε πνπ είρε ζπλαθζεί ζηα 
πξώηα ρξόληα ηνπ Ιζιάκ, θαη πξνλννύζε ηήξεζε 
νπδεηεξόηεηαο από ηνπο Κππξίνπο, θαζώο θαη 
θαηαβνιή θόξσλ ζηνπο Άξαβεο θαη ζηνπο 
Βπδαληηλνύο. Έηζη αηηηνινγείηαη θαη ν ηίηινο πνπ 
δόζεθε ζ’ απηή ηελ πεξίνδν: «Η Κύπξνο κεηαμύ 
Βπδαληηλώλ θαη Αξάβσλ» - βι. θαη εξ. 10). 



Δκβάζπλζε: ζρνιηαζκόο - αηηηνιόγεζε ζηνηρείωλ 

- αμηνιόγεζε πξνζώπωλ θαη θαηαζηάζεωλ

 Να ζρνιηάζνπλ ηελ ηήξεζε νπδεηεξόηεηαο από 
ηνπο Κππξίνπο θαη λα ηελ εμεηάζνπλ κέζα ζηα 
πιαίζηα ηεο ζηαζεξά εηθνλόθηιεο πνιηηηθήο πνπ 
ηήξεζε ε Κύπξνο, όηαλ ζην ίδην δηάζηεκα ην 
Βπδάληην ηαιαληδόηαλ από ηελ Δηθνλνκαρία.

 Να θξίλνπλ ηελ απόθαζε ηνπ Ινπζηηληαλνύ Β΄ ηνπ 
Ρηλόηκεηνπ γηα κεηνηθεζία ησλ Κππξίσλ θαη λα ηνλ 
ραξαθηεξίζνπλ γεληθόηεξα.

 Να αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηελ 
Κύπξν ε απαιιαγή ηεο από ηηο αξαβηθέο 
επηδξνκέο θαη λα πξνβνύλ ζε ζπλνιηθή εθηίκεζε 
ησλ γεγνλόησλ. Δμ αθνξκήο, π.ρ., ηνπ 
δηαγξάκκαηνο ηεο ζ. 26 ηνπ βηβιίνπ ηνπο θαη κέζα 
από ζπδήηεζε εμάγεηαη έλα βαζηθό ζπκπέξαζκα: 



Δκβάζπλζε...

 Να εμαγάγνπλ ην ζπκπέξαζκα όηη νη αξαβηθέο 
επηδξνκέο είραλ επηδξνκηθό θαη ιεζηξηθό 
ραξαθηήξα, δελ ήηαλ ζπλερείο νύηε είραλ ρξνληθή 
δηάξθεηα, νπόηε δελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα 
αξαβηθή θαηνρή θαη επηθπξηαξρία. Ωο εθ ηνύηνπ, 
ζαθώο, δελ ππήξμε νπδεκία ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή 
απνξξόθεζε.

 Να ζρνιηάζνπλ ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα θαη 
αζάθεηα ησλ γξαπηώλ πεγώλ γη’ απηή ηελ πεξίνδν 
πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζθνηεηλή πεξίνδνο ή σο 
κηα ζπλαξκνινγνύκελε εηθόλα. Να ζρνιηαζηεί, 
επίζεο, ε αληηθαηηθόηεηα ησλ πεγώλ, θαζώο γηα ην 
ίδην γεγνλόο έρνπκε καξηπξίεο από Βπδαληηλνύο 
ρξνλνγξάθνπο θαη Άξαβεο ηζηνξηθνύο, θαη λα ηεζεί 
εμ αθνξκήο απηνύ ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 
πεγώλ. 



Δπέθηαζε

 Πξνβιεκαηηζκόο καζεηώλ θαη ζπζρέηηζε ησλ 
παξαγόλησλ πνπ αλέθαζελ επεξέαδαλ ηελ 
ηζηνξηθή κνίξα ηεο Κύπξνπ, θαζώο επίζεο θαη 
παξαιιειηζκνί θαη αλαγσγή ζηε ζύγρξνλε 
ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα:

 Ο ξόινο ηεο Γεσγξαθίαο ζηε δηακόξθσζε ηεο 
Ιζηνξίαο

 Ιζιακηζκόο θαη Οξζνδνμία

 Σν αλαιινίσην ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Κύπξνπ

 Έλα θαηάινηπν ηεο κεηνηθεζίαο: ν ηίηινο ηνπ 
εθάζηνηε Αξρηεπηζθόπνπ ηεο Κύπξνπ 
«Αξρηεπίζθνπνο Νέαο Ινπζηηληαλήο θαη πάζεο 
Κύπξνπ».

 Αλαθεθαιαίσζε θύξησλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο.



Αμηνιόγεζε

 πληξέρνπζα

 Αμηνινγεί ηελ πξνθνξηθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ, ηε ζπλεξγαηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, ηε 

δεμηόηεηα άληιεζεο ζηνηρείσλ από πεγέο, ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη ην 

γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα.

 Σειηθή

 Αμηνινγεί ηελ εθηέιεζε ησλ θαη’  νίθνλ εξγαζηώλ 

θαη ηελ αλάιεςε πξναηξεηηθώλ.



Καη’ νίθνλ εξγαζίεο

 Η Γεσγξαθία αζθεί ηζρπξή επίδξαζε ζηε 
δηακόξθσζε ηεο Ιζηνξίαο. Πώο επαιεζεύεηαη 
απηή ε ζέζε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Αξαβηθώλ 
Δπηδξνκώλ; (ππνρξεσηηθή – ζ. 45, εξ. 6)

 ρνιηάζηε ηνλ ηίηιν πνπ δόζεθε ζηελ Κππξηαθή 
Ιζηνξία ηεο πεξηόδνπ ησλ Αξαβηθώλ Δπηδξνκώλ: 
"Η Κύπξνο κεηαμύ Βπδαληηλώλ θαη Αξάβσλ". 
(ππνρξεσηηθή – ζ. 45, εξ. 10)

 Παξνπζίαζε γηα ην κλεκείν  Υαιά νπιηάλ Σεθθέ 
ζηε Λάξλαθα. (πξναηξεηηθή) 

 πιινγή θαη παξνπζίαζε αθξηηηθώλ ηξαγνπδηώλ 
θαη παξαδόζεσλ ζηελ Κύπξν. (πξναηξεηηθή –
ηύπνπ project)





Βπδαληηλή Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ

Πεξίνδνο Αξαβηθώλ 

Δπηδξνκώλ

(7νο- 10νο αη.)

Κπξίωο Βπδαληηλή 

Πεξίνδνο

(10νο- 12νο αη.)

Πξωηνβπδαληηλή 

Πεξίνδνο

(4νο - 7νο αη. κ.Υ.)



Πεξίνδνο Αξαβηθώλ Δπηδξνκώλ

- Η Κύπξνο αλάκεζα ζε δύν θόζκνπο



Υξνληθή ηζηνξηθή γξακκή

 (CD ROM: Ιζηνξία ηεο λήζνπ Κύπξνπ, Άληξνπ Παπιίδε)



Οη Άξαβεο αζπάδνληαη ηνλ κωακεζαληζκό

 Ο Μσάκεζ επηζηξέθεη 
ζηε Μέθθα καδί κε 
ηνπο ραιίθεο.

 Ο Μσάκεζ δηδάζθεη 
ζηνπο Άξαβεο ην 
Κνξάλη.



Η εμάπιωζε ηνπ Ιζιάκ κέρξη ην 750



Οη εμνξκήζεηο ηωλ Αξάβωλ



Η Κύπξνο ζε θίλδπλν...

«Υξηζηέ Κύξηε 

βνήζεηη ηεο Κύπξνπ

θαη ξύμνλ ηνλ Άβαξηλ

θαη θύιαμνλ ηελ Ρωκαλίαλ»



Μηα θωηεηλή κνξθή απηήο ηεο πεξηόδνπ

 Ο Άγηνο 
Γεκεηξηαλόο, 
Δπίζθνπνο Υύηξσλ 
(Κπζξέαο), ν 
νπνίνο εζειεκέλα 
αθνινύζεζε ην 
πνίκληό ηνπ ζηελ 
αηρκαισζία, θαηά 
ηελ ηειεπηαία 
αξαβηθή επηδξνκή.



Τγξό ππξ: ην «κπζηηθό όπιν» επηηπρίαο ηωλ 

Βπδαληηλώλ πνπ θαηαηξόπωζε ηνπο Άξαβεο



Τγξό ππξ...



 Άξαβαο πνιεκηζηήο 

εθνδηαζκέλνο κε 

αληηππξηθή ζηνιή γηα 

πξνζηαζία από ην 

«πγξόλ ππξ».

(εθεκ. Η Καζεμερηνή, 

6 Απγνύζηνπ 2000)



θελή λαπκαρίαο...





Καηάινηπα ηεο πεξηόδνπ απηήο...

 Ο ηίηινο ηνπ εθάζηνηε Αξρηεπηζθόπνπ ηεο Κύπξνπ 

εηο αλάκλεζηλ ηεο κεηνηθεζίαο Κππξίσλ ζηελ 

Αξηάθε (Νέα Ινπζηηληαλνύπνιε):

Αξρηεπίζθνπνο 

Νέαο Ινπζηηληαλήο 

θαη πάζεο Κύπξνπ



Καηάινηπα ηεο πεξηόδνπ απηήο...

 Σν κλεκείν Υαιά 

νπιηάλ Σεθθέ, θνληά 

ζηελ Αιπθή ηεο 

Λάξλαθαο, πνπ 

θηίζηεθε πξνο ηηκήλ 

ηεο Οπκ Υαξάκ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξώηε αξαβηθή 

επηδξνκή. Δίλαη 

ηεξαξρηθά ην ηέηαξην 

πην ηεξό πξνζθύλεκα 

ησλ Μσακεζαλώλ.



Καηάινηπα ηεο πεξηόδνπ απηήο...

 Σα αθξηηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ κηιάλε 

γηα ηελ πάιε ηνπ Γηγελή ελαληίνλ ησλ 

αξαηδελώλ (αξαθελνί= Άξαβεο).



Ο Γηγελήο ζηελ Κύπξν

 Σν όλνκα ηνπ Γηγελή 
θαη νη ζξύινη πνπ ην 
ζπλόδεπαλ έρεη 
ζπλδεζεί κε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ: 
Πεληαδάρηπινο, Πέηξα 
ηνπ Ρσκηνύ ζηελ 
Πάθν, «Κάζηζκα ηνπ 
Γηγελή» ζην Πνιέκη, 
«Παδθηά ηνπ Γηγελή», 
δειαδή πάηεκα, 
κεηαμύ Λεύθαο θαη 
Καινπαλαγηώηε, θ.ά.



Πεγέο 

 Δθεκ. Η Καζεμερηνή, έλζεην Δπηά εκέξεο, 
«Βπδάληην θαη Άξαβεο ζηε Μεζόγεην», 6 
Απγνύζηνπ 2000.

 Δθεκ. Πολίηες, Υξνληθό «Αξαβηθέο 
επηδξνκέο – Η Κύπξνο ηνπ 7νπ αηώλα», ηρ. 
138, 25 Ιαλνπαξίνπ 2004.

 Ιζηνξία Διιεληθνύ Έζλνπο, ηόκνο Η, 
Δθδνηηθή Αζελώλ.

 CD ROM: Ιζηορία ηες νήζοσ Κύπροσ, 
Άληξνπ Παπιίδε.


