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     Παράρτημα 1       Διδάσκων: Βασίλης Βασιλείου 

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κυπροαρχαϊκή Εποχή 
(750 – 475 π.Χ.)
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Η Περσική αυτοκρατορία

Κατάληψη Κύπρου από Πέρσες

• Επί Κύρου Β΄
• Κύπριοι βασιλείς: 

▫ Αναγνωρίζουν την περσική κυριαρχία
▫ Προσφέρουν ναυτική βοήθεια για την εκστρατεία του 

Κύρου εναντίον της Καρίας.
▫ Πληρώνουν βαριά φορολογία

• Κύρος Β΄:
▫ Επέτρεψε στους Κυπρίους να διαχειρίζονται τις 

υποθέσεις των κρατών τους
▫ Παραχώρηση δικαιώματος κοπής νομισμάτων 

(πρώτος κόβει ασημένιο νόμισμα ο Ευέλθων)
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Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας

 

Τα 10 βασίλεια της Κύπρου

Πηγή:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE
%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1_(%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81
%CE%BF%CF%82)
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Η επανάσταση του Ονήσιλου –

Κυπριακή Επανάσταση
ΑΙΤΙΑ

• Η στέρηση της ελευθερίας των Κυπρίων.

• Η βαριά φορολογία.

• Η ανάπτυξη φιλελληνικού πνεύματος.

ΑΦΟΡΜΗ

Ιωνική Επανάσταση

 

Η επανάσταση του Ονήσιλου 

Γεγονότα
• Ο Ονήσιλος απομακρύνει από τον θρόνο της

Σαλαμίνας τον αδερφό του, Γόργο (ηγέτης
φιλοπερσικής παράταξης).

• Στόχος Ονήσιλου: η ένωση όλων των κυπριακών
βασιλείων με επικεφαλής τον ίδιο σε έναν αγώνα για
ελευθερία.

• Αντίδραση από βασίλειο Αμαθούντας.

•
Πολιορκία Αμαθούντας από Ονήσιλο.
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Η επανάσταση του Ονήσιλου 

Γεγονότα
• Πληροφορίες πως ο Πέρσης στρατηγός Αρτύβιος θα αποβίβαζε

στρατό στην Κύπρο και πως ο φοινικικός στόλος θα προσέβαλλε την
Κύπρο από τη θάλασσα.

• Βοήθεια από Ίωνες, οι οποίοι στέλλουν πλοία και αντιμετωπίζουν 
τους Φοίνικες στη θάλασσα.

• Οι Κύπριοι αντιμετωπίζουν τους Πέρσες στην ξηρά –
σύγκρουση στον κάμπο της Σαλαμίνας.

• Αποτελέσματα:
▫ Οι Ίωνες καταναυμάχησαν τους αντιπάλους τους.
▫ Στην ξηρά η μάχη κατέληξε στην ήττα των Κυπρίων: Ο

Ονήσιλος και ο βασιλιάς των Σόλων Αριστόκυπρος
έπεσαν ένδοξα στο πεδίο της μάχης για την ελευθερία της
Κύπρου.

 

Η επανάσταση του Ονήσιλου 

Συνέπειες αποτυχίας
• Οι Πέρσες υποδούλωσαν όλες τις κυπριακές

πόλεις.
• Ο περσικός ζυγός έγινε σκληρότερος για τους

Κυπρίους.
• Ο Δαρείος αντικατέστησε τους φιλέλληνες

βασιλείς με περσόφιλους.
• Οι Πέρσες καλλιέργησαν την εχθρότητα ανάμεσα

στους Έλληνες και τους Φοίνικες (πολιτική του
«διαίρει και βασίλευε».

• Οι Φοίνικες απέκτησαν ανώτατα αξιώματα σε
πολλές κυπριακές πόλεις.
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Παράρτημα 2 

 

 

 

 

 

            

            

             

 

Κυπροαρχαϊκή Περίοδος – Η Επανάσταση του Ονήσιλου 

Δημιουργικές Εργασίες [Επιλογή μίας (1) εκ των δύο]. 

1. Να κάνετε μία διαδικτυακή διερεύνηση, με σκοπό να εντοπίσετε πού επιβιώνει σήμερα το 

όνομα «Ονήσιλος» (π.χ. αθλητικά σωματεία, μεταφορικά μέσα, οδοί κ.ά.). 

2. Υποθέστε ότι βρίσκεστε στη θέση του Ονήσιλου και προσπαθείτε να πείσετε τους 

υπόλοιπους Κύπριους βασιλιάδες ότι πρέπει όλοι μαζί να επαναστατήσετε εναντίον των 

Περσών. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα επιχειρήματα. Μπορείτε να αντλήσετε υλικό από τις 

σελ. 26 και 32 του βιβλίου της Ιστορίας της Κύπρου. (έκταση 10 -15 γραμμές) 


