ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η Κύπρος είναι μέλος
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η Κύπρος είναι ένα νησί στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Είναι το τρίτο
μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου (μετά τα ιταλικά νησιά της Σικελίας και της
Σαρδηνίας), με έκταση 9.251 χλμ. (3.572 τετραγωνικά μίλια) και ακτογραμμή
648 χλμ. (402,6 μίλια), καθιστώντας το 81ο μεγαλύτερο νησί ανά περιοχή .
Βρίσκεται νότια της Μικράς Ασίας, την Ανατολική χερσόνησο της ηπειρωτικής
Ασίας (ή της Ευρασίας), μέρος της Τουρκίας, ώστε να μπορεί να
συμπεριληφθεί στη Δυτική Ασία ή στη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος βρίσκεται
Η πρωτεύουσα είναι η

κοντά στη Νότια Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική. Η σύγχρονη Δημοκρατία της

Λευκωσία.

Κύπρου ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 1960 και είναι διεθνώς
αναγνωρισμένη ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ, με επικράτεια όλο το
νησί της Κύπρου.
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1.2 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίζεται σε 6 περιφέρειες που ονομάζονται από τις
μεγάλες πόλεις της κάθε περιοχής: Λευκωσία, Αμμόχωστος, Λεμεσός,
Λάρνακα, Πάφος και Κερύνεια. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχει δύο
μεγάλες βάσεις στο Ακρωτήρι (νότια της Λεμεσού) και στη Δεκέλεια
(νοτιοανατολικά), οι οποίες θεωρούνται περιοχές κυρίαρχης βάσης (SBA) και
καλύπτουν από κοινού 254 km2 ή 2,8% του νησιού, αλλά ανήκουν στη
Δημοκρατία από την άποψη της δημόσιας ζωής (γλώσσα, νόμισμα, μεταφορές,
σχολεία κ.λπ.).

Η επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Τουρκική.

ένα
συντετμημένο
εθνόσημο
Η επίσημη γλώσσα
είναι η Ελληνική και η
Τουρκική

ένα εκτενές εθνόσημο

η εθνική σημαία

Έμβλημα
Βουλής
Αντιπροσώπων

εθνικός ύμνος «Ύμνος στην Ελευθερία».
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw
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Στο παρελθόν, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ ήταν ο πρώτος πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας από την απελευθέρωση μέχρι το 1977. Ο πρώτος
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τον πόλεμο του 1974 ήταν ο
Σπύρος Κυπριανού και σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Νίκος
Αναστασιάδης.

Ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος ήταν ο πιο
γνωστός πρόεδρος
της Κυπριακής

.

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
1960-1977

Σπύρος Κυπριανού
1977-1988

Γιώργος Βασιλείου
1988-1993

Δημοκρατίας.

Γλαύκος Κληρίδης
1993-2003

Τάσος Παπαδόπουλος
2003-2008

Νίκος Αναστασιάδης 2013-
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Δημήτρης Χριστόφιας
2008-2013

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Η Κύπρος κατοικείται τουλάχιστον από την παλαιολιθική εποχή, με την
ανθρώπινη παρουσία να επιβεβαιώνεται από το 10.000 π.Χ. και μετά. Κατά
τη διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου, το μεγαλύτερο μέρος της
πληθυσμιακής ανάπτυξης επικεντρώνεται στις παραθαλάσσιες περιοχές.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης πειρατείας και εξωτερικής
Για χιλιάδες χρόνια η
Κύπρος κατακτήθηκε
από διάφορους
γειτονικούς λαούς και

απειλής, κατέστη αναγκαίο να αναπτυχθούν σημαντικοί οικισμοί στην
ενδοχώρα, ένας από τους οποίους εξελίχθηκε τελικά για να γίνει η
πρωτεύουσα της χώρας στην μετα-Ρωμαϊκή εποχή (Λήδρα / Λευκωσία).
Μετά από πολλές ξένες κατακτήσεις, η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος
μόλις το 1960. Από το 2004, η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ.

έγινε ανεξάρτητο
κράτος μόλις το 1960
με τη συνθήκη Ζυρίχης
- Λονδίνου

Χάρτης των 10 κρατών (κίτρινο χρώμα) που εντάχθηκαν στην ΕΕ (μπλε χρώμα) το
2004, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος (Πηγή: Wikipedia)
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με σύστημα προεδρικής
δημοκρατίας. Η νομοθετική εξουσία υλοποιείται μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων στο
Κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει 80 βουλευτές, 56 ελληνοκύπριους και 24 τουρκοκύπριους
(μετά το 1974 οι τουρκοκύπριοι δεν μετέχουν στις εργασίες), ενώ εκπροσωπούνται επίσης
Το Κοινοβούλιο είναι

οι κοινότητες των Μαρωνιτών, Λατίνων και Αρμενίων. Η εκτελεστική εξουσία στην

νομοθέτης της Κυπριακής

Κυπριακή Δημοκρατία χωρίζεται μεταξύ του προέδρου και της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος

Δημοκρατίας.

εκλέγεται για περίοδο 5 ετών. Το φάσμα των πολιτικών κομμάτων στην Κυπριακή
Δημοκρατία αποτελείται από την αριστερή και τη δεξιά ιδεολογία. Η φύση της αριστεράς
σκέψης μπορεί να οριστεί σε ιδέες ή κινήματα όπως ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και η
οικολογία. Εκπρόσωποι είναι το ΑΚΕΛ (κομμουνιστικό κόμμα), η ΕΔΕΚ (σοσιαλιστικό
κόμμα) και το Κίνημα Οικολόγων. Το χαρακτηριστικό της δεξιάς βασίζεται στη φιλελεύθερη
ιδεολογία. Εκπρόσωποι είναι ο ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός) και το ΕΛΑΜ. Στο χώρο
του κέντρου κινούνται το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα), η Αλληλεγγύη και η Συμμαχία.

Η Βουλή αποτελείται
από 80 βουλευτές.

Το κτίριο της Βουλής
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομία της Κύπρου παραδοσιακά ανήκει στις πιο αναπτυγμένες στην Ευρώπη. Το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν φθάνει στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Παρά την
οικονομική κρίση του 2013, που οδήγησε σε περιορισμούς στις συναλλαγές, μεγάλη
Το νόμισμα είναι το
ευρώ

μείωση μισθών, αύξηση της ανεργίας και σε κλείσιμο της δεύτερης μεγαλύτερης
τράπεζας με απώλεια καταθέσεων (bail in), η οικονομία έχει ήδη ανακάμψει και η ανεργία
έχει ήδη πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από την περίοδο προ της κρίσης (8%). Το νόμισμα
που χρησιμοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το ευρώ (μέλος της ευρωζώνης)
που αντικατέστησε το παλαιό εθνικό νόμισμα της κυπριακής λίρας.

Τα παλαιά τραπεζογραμμάτια της
κυπριακής λίρας, όπως εκδίδονταν
από την Κεντρική τράπεζα σε

η εθνική όψη των κερμάτων ευρώ της Κύπρου

ελληνική, αγγλική και τουρκική
γλώσσα.

4.2 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Στην Κυπριακή Δημοκρατία το αφορολόγητο εισόδημα έχει οριστεί στις 19000
ευρώ το χρόνο. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 480 ευρώ το μήνα, ενώ
προστίθενται 226 ευρώ σε περίπτωση αναπηρίας και 154 για επιδότηση ενοικίου.
Ο μέσος μισθός φθάνει τα 1058 ευρώ το μήνα, ξεπερνώντας το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η

Κυπριακή

Δημοκρατία

διακρίνει

τέσσερις

τύπους

συντάξεων:

θεσμοθετημένη/γήρατος, αναπηρίας/ανικανότητας, κοινωνική και χηρείας. Η
βασική προϋπόθεση για τη λήψη συντάξεως γήρατος είναι ηλικία 65 ετών και
33 έτη εργασίας, δηλ. συνεισφορά στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων. Εάν
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, ο υπολογισμός του ποσού της
Στην Κυπριακή

σύνταξης μειώνεται καταλλήλως.

Δημοκρατία υπάρχει
ελάχιστος μισθός και
ελάχιστο εγγυημένο

4.4 ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

εισόδημα.

Οι τιμές των περισσότερων προϊόντων στην Κύπρο είναι ανώτερες από το
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Μια μέση τιμή
ενοικίου για ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων ανέρχεται σε 450 ευρώ το
μήνα, ενώ η τιμή για 1 λίτρο βενζίνη η πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται περίπου
στο 1.28 ευρώ (Ιούνιος 2018). Δυστυχώς οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι
πολύ περιορισμένες και έτσι η χρήση αυτοκινήτου απαιτείται για τις
περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις. Ακριβή είναι επίσης η αγορά
ρούχων και υποδημάτων, μιας και τα περισσότερα εισάγονται από το
εξωτερικό, ενώ πιο οικονομικά είναι τα τρόφιμα και τα φάρμακα.
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4.5 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τα πιο διάσημα προϊόντα της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνουν μια σειρά
από ιδιαίτερα τρόφιμα, όπως το τυρί χαλούμι και αναρή, το κρασί κουμανταρία,
το απόσταγμα τριανταφύλλου, το μέλι από χαρούπια και το αλλαντικό λούντζα,
τα κουπέπια και τα γλυκά λουκουμάδες, λουκούμια και σουσούκο.
Στον κόσμο, η
Κύπρος είναι γνωστή
κυρίως για την
μπύρα, το χαλούμι
και τη ζηβανία.

Η Κύπρος είναι επίσης περιφερειακός παραγωγός οινοπνευματωδών ποτών,
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ζιβανιών (80% περιεκτικότητα σε
αλκοόλ)

και

ορισμένων

τοπικά

παρασκευασμένων

ειδών

μπύρας.

Η

περιφερειακή μάρκα KEO φημίζεται για την ιδιαίτερη γεύση της, ενώ η Κύπρος
είναι επίσης η πρώτη χώρα που λαμβάνει επίσημη έγκριση για την παρασκευή
μπύρας Carlsberg εκτός της χώρας της Δανίας.

Η Κύπρος είναι επίσης μια πολύ σημαντική ναυτιλιακή δύναμη, με το εμπορικό της
στόλο να κυμαίνεται μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκοσμίως. Επιπλέον, η Κύπρος
αποτελεί σημαντικό κόμβο για ασφαλιστικές, ελεγκτικές και τραπεζικές υπηρεσίες για
όλη την περιοχή της Νότιας Μεσογείου / Μέσης Ανατολής. Μια άλλη σημαντική
βιομηχανία είναι ο τουρισμός, με εκατομμύρια τουρίστες να έρχονται κάθε χρόνο για να
επωφεληθούν από το ωραίο ήλιο και να απολαύσουν τις παραλίες της Πάφου, της
Λεμεσού ή της Αγίας Νάπας / Πρωταρά / Αμμόχωστο. Τα τελευταία χρόνια, οι
περισσότεροι τουρίστες φθάνουν από τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, άλλες
χώρες της ΕΕ και της Αραβίας / Μέσης Ανατολής.
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5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Οι συνταγματικά αναγνωρισμένες θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο είναι
αυτές των Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των Λατίνων (Νόμος περί Κύπρου
(Cyprus Act) του Αγγλικού Κοινοβουλίου ημερ. 29 Ιουλίου 1960, Μέρος ΙΙ Προσάρτημα Ε : Δήλωση της Βρετανικής Κυβέρνησης αναφορικά με τα
Δικαιώματα των Μικρότερων Θρησκευτικών Ομάδων στην Κύπρο. Με
δημοψήφισμα που έγινε στις 14 Νοέμβριου 1960, οι Λατίνοι, ως θρησκευτική
Η Κυπραική
Δημοκρατία είναι
αρκετά
θρησκευόμενη.

ομάδα (μαζί με τους Μαρωνίτες και τους Αρμένιους), επέλεξαν ομαδικά να
ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα

και έκτοτε

θεωρούνται μέλη της

Ελληνικής Κοινότητας 4 (Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων και Πολιτών
(Τρόπος Επιλογής ) Νόμος του 1960 – Νόμος 7/1960). Σήμερα, ενώ η Βόρεια
Κύπρος αποτελεί πατρίδα ενός σημαντικού αριθμού Τουρκοκυπρίων, η
πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων κατοικούν στο εξωτερικό. Η διασπορά αυτή
άρχισε να υφίσταται μετά την παραχώρηση του νησιού από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στη Βρετανική Αυτοκρατορία, καθώς αρκετοί Τουρκοκύπριοι
μετανάστευσαν πρωτίστως στην Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο για
πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Η μετανάστευση αυτή κλιμακώθηκε με
αφορμή τις διακοινοτικές ταραχές της δεκαετίας του 1960, καθώς οι
Τουρκοκύπριοι υποχρεώθηκαν να εγκατασταθούν σε θύλακες στην Κύπρο
και αρκετοί να μεταναστεύσουν.
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6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
1η Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά
6η Ιανουαρίου - Γιορτή των Θεοφανίων

Οι δημόσιες
αργίες πρέπει να

25η Μαρτίου - Ελληνική Εθνική Γιορτή
1η Απριλίου - Εθνική Επέτειος
1η Μαϊου - Εργατική Πρωτομαγιά

υπενθυμίζουν
στους πολίτες την
παράδοση, τους
θρησκευτικούς και
εθνικούς αγώνες
των κοινοτήτων

15η Αυγούστου - Κοίμησης της Θεοτόκου
1η Οκτωβρίου - Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου
28η Οκτωβρίου - Ελληνική Εθνική Επέτειος
24η Δεκεμβρίου - Παραμονή Χριστουγέννων*
25η Δεκεμβρίου - Χριστούγεννα
26η Δεκεμβρίου - Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
Καθαρή Δευτέρα (50 μέρες πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα)

της Κύπρου

Μεγάλη Παρασκευή
Δευτέρα του Πάσχα
Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

7 Οκτωβρίου – Θεοφάνια
Χειμερινοί κολυμβητές προσπαθούν να
πιάσουν το σταυρό που αναπαριστά τη
βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη
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7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
7.1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

θρησκευτικού

Τα τυπικά παραδοσιακά νοικοκυριά αποτελούνταν από έναν πατέρα, μια
μητέρα και τα άγαμα παιδιά τους. Κατά το γάμο, οι γονείς έδιναν στα παιδιά
τους ένα μέρος γης, αν υπάρχει, μαζί με τα χρήματα και τα είδη οικιακής χρήσης.
Παραδοσιακά, ο νυμφίος έδινε στο σπίτι και στην οικογένεια της νύφης τα
έπιπλα και τα κλινοσκεπάσματα. Αυτή ήταν η προίκα, η κατανομή ενός ίσου
μέρους της περιουσίας των γονέων στα παιδιά, άνδρες ή γυναίκες, τη στιγμή
του γάμου και όχι μετά το θάνατο των γονέων. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, έγινε η υποχρέωση της νύφης να παράσχει το σπίτι. Η ιδιοκτησία ενός
σπιτιού, δεδομένης της ανεπάρκειας της γης (ιδιαίτερα μετά την εισβολή του
1974) και των σημαντικών εξόδων της οικοδόμησης, έγινε ένα μεγάλο
πλεονέκτημα για μια γυναίκα που επιθυμούσε να παντρευτεί. Για το λόγο αυτό,
ένα μεγάλο μέρος των μισθών μιας εργαζόμενης γυναίκας πήγε στην κατασκευή
ενός σπιτιού, επειδή ο «καλός γάμος» ήταν εξίσου σημαντικός στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 όπως ήταν και στο παρελθόν.

γάμου ή με

7.2 ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

σύμφωνο

Η αστικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός έχουν αλλάξει τη στάση απέναντι στον
γάμο. Η επέκταση του σχολικού συστήματος σήμαινε ότι τα αγόρια και τα
κορίτσια συναντώνται από μικρή ηλικία και εκτίθενται στις σύγχρονες ιδέες για
τις κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό τους έχει επίσης απελευθερώσει από τον
αυστηρό γονικό έλεγχο.Σήμερα είναι πλέον δυνατό να παντρευτεί κανείς με
θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή να συζεί νόμιμα με σύμφωνο διαβίωσης

Στην Κυπριακή
Δημοκρατία, μια
σχέση μπορεί να
επισημοποιείται με
τη μορφή ενός
πολιτικού ή

συμβίωσης

7.3 ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
στοχεύουν στη διασφάλιση των καλύτερων συμφερόντων και δικαιωμάτων των
παιδιών πριν και μετά την υιοθεσία. Οι βασικές ευθύνες της Υπηρεσίας
Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τη διαδικασία υιοθεσίας είναι:
• Να διερευνήσει εάν ένα άτομο ή μια οικογένεια είναι επιλέξιμες για να γίνουν
υιοθετημένοι γονείς.
• Να διασφαλιστεί το καλύτερο συμφέρον των παιδιών μόλις υποβληθεί στο
Δικαστήριο αίτηση υποβολής αίτησης υιοθεσίας.
• Να υποβάλει στο Συνέδριο έκθεση που να αναφέρει εάν η υιοθεσία είναι προς
το συμφέρον ενός παιδιού.
• Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη μετά την υιοθεσία.
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
8.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η εκπαίδευση
παρέχεται δωρεάν
στα δημόσια ιδρύματα
πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Ένας χαλαρωτικός τρόπος ζωής σε μια μεσογειακή ατμόσφαιρα καθιέρωσε
την Κύπρο όχι μόνο ως δημοφιλή τουριστικό προορισμό αλλά ως ένα από τα
κορυφαία σημεία της Ευρώπης για εκπατρισμένους, επιχειρηματίες και
συνταξιούχους. Οι Κύπριοι είναι πολύ μορφωμένοι και πολύγλωσσοι. Οι
επίσημες γλώσσες της Κύπρου είναι ελληνικές και τουρκικές, ωστόσο τα
αγγλικά είναι ευρέως ομιλημένα και γραπτά και είναι η γλώσσα των διεθνών
επιχειρήσεων. Τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ρωσικά μιλιούνται επίσης
ευρέως στο εμπόριο, λόγω του αριθμού των Κύπριων αποφοίτων από
πανεπιστήμια του εξωτερικού και των εμπορικών δεσμών του νησιού με την
παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Περισσότερο από ένα μέρος μόνο για
χαλάρωση στον ήλιο, υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην
Κύπρο όλο το χρόνο. Από μουσικές συναυλίες και πολιτιστικές παραστάσεις,
αθλητικές εκδηλώσεις, θρησκευτικά φεστιβάλ, σε ενημερωτικά συνέδρια όπου
μπορείτε να συναντήσετε σαν νου. Το Κυπριακό Ράλλυ διοργανώνεται κάθε
χρόνο από το 1970 και αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Ράλλυ και του Πρωταθλήματος Ράλλυ της Μέσης Ανατολής της FIA και
προσελκύει ορδές των λάτρεις των αυτοκινήτων, ενώ το ετήσιο Ιστορικό Ράλλυ
Κύπρος αντλεί πλήθη από ενθουσιώδεις τους αυτοκινήτου. Πολιτιστικές
εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Pharos, το Διεθνές
Φεστιβάλ Κυπριακής Τέχνης που περιλαμβάνει μουσικές, χορευτικές και
επιδόσεις, καθώς και το διεθνές φεστιβάλ Thalassa, το οποίο περιλαμβάνει
φωτογραφικές εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές και μουσικές
παραστάσεις, εξασφαλίζουν ότι υπάρχει κάτι για τα ενδιαφέροντα όλων.

8.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στην Κύπρο για την ηλικία των 6-15 ετών και
περιλαμβάνει δημοτικό σχολείο (6 ετών) και γυμνάσιο (3 έτη) που λειτουργεί τόσο από
κρατικά όσο και ιδιωτικά σχολεία. Σχεδόν όλα τα παιδιά παρακολουθούν επίσης
προσχολική εκπαίδευση, διαθέσιμη από την ηλικία των 5 μηνών και μετά. Τα παιδιά
ηλικίας 15-18 ετών μπορούν να παρακολουθήσουν γενικά ή επαγγελματικά γυμνάσια
ή να αρχίσουν να εργάζονται. Τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια, τόσο κρατικά
όσο και ιδιωτικά, προσφέρουν τα διπλώματα, τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς
τίτλους (μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τόσο παραδοσιακά όσο και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ή συνδυασμός και των δύο.
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8.3 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Κύπριοι προτιμούν
μια πιο προσωπική,
άμεση και απλοϊκή
προσέγγιση. Φωνάζουν
δυνατά και κάνουν
έντονες χειρονομίες,
αλλά είναι και πολύ
φιλόξενοι και ανοικτοί
με τους ξένους.

Ο χαλαρός τρόπος ζωής σε μια μεσογειακή ατμόσφαιρα καθιέρωσε την
Κύπρο όχι μόνο ως δημοφιλή τουριστικό προορισμό αλλά ως ένα από
τα κορυφαία σημεία της Ευρώπης για εκπατρισμένους, επιχειρηματίες
και συνταξιούχους. Οι Κύπριοι είναι πολύ μορφωμένοι και
πολύγλωσσοι. Οι επίσημες γλώσσες της Κύπρου είναι ελληνικές και
τουρκικές, ωστόσο τα αγγλικά είναι ευρέως ομιλημένα και γραπτά και
είναι η γλώσσα των διεθνών επιχειρήσεων. Τα γερμανικά, τα γαλλικά
και τα ρωσικά μιλιούνται επίσης ευρέως στο εμπόριο, λόγω του αριθμού
των Κύπριων αποφοίτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού και των
εμπορικών δεσμών του νησιού με.
8.4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Σε αυτήν την ευρέως πατριαρχική κοινωνία, οι άνδρες κατέχουν θέσεις
εξουσίας και θεωρούνται οι επικεφαλής των αντίστοιχων οικογενειακών
μονάδων τους. Σε αντίθεση με πολλές χώρες της Βόρειας Αμερικής και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι Κύπριοι παραμένουν επίσημοι και σεβαστοί
με τους πρεσβυτέρους τους, και υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που
λέει ότι εάν είστε πρεσβύτερος, αξίζετε τον δικαιωματικό σεβασμό από
τον νεανικό πληθυσμό / μάζα. Για παράδειγμα, οι πρεσβύτεροι συνήθως
απευθύνονται τυπικά ως Κύριε ή Κυρία, ακολουθούμενοι από το πρώτο
τους όνομα.
8.5 ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
Οι Κύπριοι είναι σε νησιωτική εποχή, πράγμα που σημαίνει ότι τα
πράγματα μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω από ό, τι συνηθίζατε στο σπίτι.
Δεν είναι ασυνήθιστο οι συνεδριάσεις και τα ραντεβού να καθυστερούν
30-45 λεπτά, ενώ σχεδόν αναμένεται καθυστέρηση μιας ώρας για
κοινωνική δέσμευση οποιουδήποτε είδους. Έτσι χαλαρώστε και χαράξτε
το ρολόι στις διακοπές σας. Ο λαός της Κύπρου είναι περήφανος για τη
φιλοξενία του. Αυτό σημαίνει ότι αν σας προσφερθεί ένα ποτό ή ένα
κομμάτι φαγητού, θεωρείται αγενές να αρνηθείτε. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, ακόμη και αν δεν το θέλετε, θα πρέπει πάντα να δεχτείτε
ένα μικρό δείγμα που να φαίνεται ευγενικό και όχι αγενές στον
οικοδεσπότη σας. Μεταξύ στενών φίλων (ανδρών-γυναικών και
γυναικών-γυναικών, αλλά όχι ανδρών-ανδρών) θα δείτε τους Κύπριους
να χαιρετούν φιλώντας σε κάθε μάγουλο, ένα πολύ ευρωπαϊκό στιλ
χαιρετισμού. Οι άνδρες και οι γνωστοί τείνουν να χαιρετούν με απλή
χειραψία. . Εάν είστε προσκεκλημένοι στο σπίτι ενός Κύπριου κατά τη
διάρκεια των διακοπών σας, θεωρείται ευγενικό να φέρετε μαζί σας ένα
δώρο φιλοξενουμένων ή οικοδεσποτών για να δείξετε τις ευχαριστίες
σας.
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8.6 ΦΑΓΗΤΟ
Η κυπριακή κουζίνα είναι η κουζίνα της Κύπρου και συνδέεται στενά με την
ελληνική και τουρκική κουζίνα. έχει επηρεαστεί επίσης από τις βυζαντινές,
γαλλικές, ιταλικές, καταλανικές, οθωμανικές και μεσοανατολικές κουζίνες.
Τα παραδοσιακά πιάτα

Κρέατα ψημένα πάνω από κάρβουνο είναι γνωστά ως σούβλα, το όνομά
προέρχεται από τα σουβλάκια στα οποία είναι προετοιμασμένα.

περιλαμβάνουν

Συνηθέστερα πρόκειται για σουβλάκι χοιρινό ή κοτόπουλο και σεφταλιά,

σουβλάκια, χαλούμι,

αλλά σερβίρονται επίσης ψητό χαλλούμι, μανιτάρια και λουκάνικο. Είναι
συνήθως τυλιγμένα σε πίτα ή σε ένα λεπτό ψωμί, μαζί με μια σαλάτα από

κουπέπια, αφέλια,

λάχανο, μαϊντανό, και ωμά κρεμμύδια, ντομάτες και αγγούρι σε φέτες.

μουσακά, κούπες αλλά
και γλυκά όπως τα
λουκούμια και οι
λουκουμάδες

Παραδοσιακά κυπριακά πιάτα – σεφταλιές, σουβλάκια, κούπες, μουσακάς,
αφέλια, κολοκάσι, κουπέπια, φλαούνα και χαλούμι.
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8.7 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ο συνδυασμός του ήλιου, του νερού και του αθλητισμού είναι αυτό που
πολλοί θεωρούν την απόλυτη δραστηριότητα των διακοπών - και υπάρχουν
πολλά γύρω από αυτό, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στην Κυπριακή
Δημοκρατία, η εβδομάδα
εργασίας είναι 40 ώρες,

Το ποικίλο τοπίο του νησιού μας προσφέρει μια επιλογή από δραστηριότητες
όπως πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, εκδρομές για σαφάρι ή παρατήρηση
πουλιών. Τα δημοφιλέστερα και πιο ακραία αθλήματα περιλαμβάνουν το

οργανωμένες είτε

αλεξίπτωτο με αλεξίπτωτο, αλεξίπτωτο, καθώς και καταδύσεις, θαλάσσιο

Δευτέρα-Παρασκευή 8

σκι, ιστιοπλοΐα, κανό, ποδηλασία σε πεντάλ, αλεξίπτωτο και ιστιοπλοΐα. Το

ώρες τη μέρα είτε

πιο αγαπημένο ομαδικό άθλημα στην Κύπρο είναι το ποδόσφαιρο, με

Δευτέρα-Σάββατο 6,5
ώρες τη μέρα

χιλιάδες οπαδών, κυρίως άνδρες, να υποστηρίζουν τις μεγάλες ομάδες του
τόπου: ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Απόλλωνας. Παράλληλα,
σημαντικοί Κύπριοι αθλητές έχουν διακριθεί τα τελευταία χρόνια σε αθλήματα
όπως το τένις (Μάρκος Παγδατής), η ιστιοπλοΐα (Παύλος Κοντίδης) και η
σκοποβολή (Γεώργιος Αχιλλέως).

Μάρκος Μπαγδατής

Παύλος Κοντίδης
O ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟΣ
ΚΥΠΡΙΟΣ:
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ

Γεώργιος Αχιλλέως
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