ΛΑΡΝΑΚΑ : 4000 ΥΡΟΝΗΑ ΗΣΟΡΗΑ
Σνπ Αιέμε Μηραειίδε

Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο Λάξλαθαο είλαη ε πξφζθαηε
ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εηψλ ζπλερνχο δσήο εληφο ησλ ζεκεξηλψλ
δεκνηηθψλ νξίσλ ηεο πφιεο. Σάθνη ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Πξνδξφκνπ, Καζαξήο,
Πακπνχιαο θαη Βπδαηδηάο (Υαιά νπιηάλ Σεθέ), πνπ αλαζθάθεθαλ θαηά θαηξνχο
ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ αξραηνιφγσλ Βάζνπ Καξαγηψξγε, Μαξγαξίη Γηφλ θαη Πσι
Άζηξνκ ρξνλνινγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ. ήκεξα, ζηηο αξρέο ηεο 3εο
Υηιηεηίαο κ.Υ. κπνξνχκε κεηά βεβαηφηεηαο λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε θαηνίθεζε ζηνπο
ρψξνπο ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ζπκπιεξψλεη 4000 ρξφληα δσήο.
ηηο αξρέο ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ. ε Κχπξνο είρε αλάγθε απφ ιηκάληα γηα λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο απμαλφκελεο λαπηηθέο αλάγθεο, ηηο εκπνξηθέο αληαιιαγέο ηνπ ηφηε
γλσζηνχ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ νινέλα δηνγθνχκελε εμαγσγή ραιθνχ απφ ηελ
Κχπξν πξνο φινπο ηνπο ηφηε γλσζηνχο πνιηηηζκνχο. Ζ Λάξλαθα, βξηζθφκελε ζε
γεσγξαθηθά εμαηξεηηθή ζέζε γηα επθνιφηεξεο επαθέο κε ηελ πξνπαιαηζηηληαθή
αθηή, ηελ Φνηλίθε, ην Αηγαίν αιιά θαη ηελ Αίγππην, θαη επινγεκέλε απφ ηελ θχζε κε
επλντθνχο αλέκνπο γηα επθνιφηεξε πιεχζε θαη θπζηθά ιηκάληα, πνπ πξφζθεξαλ
αζθάιεηα ζηνπο πξψηκνπο ζαιαζζνπφξνπο γελλήζεθε απηή ηελ πεξίνδν γηαηί
κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηα δεδνκέλα ηεο ηφηε επνρήο ζαλ κηα πφιε ιηκάλη.
ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ηελ αξρή ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ., αλαπηχρζεθαλ εληφο ησλ
ζεκεξηλψλ δεκνηηθψλ νξίσλ δχν κεγάινη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί. Ο έλαο ζηελ
Βπδαηδηά θνληά ζην ζεκεξηλφ Υαιά νπιηάλ Σεθέ, λνηίσο ηεο θεληξηθήο αιπθήο, πνπ
ήηαλ ηφηε αλνηθηή πξνο ηελ ζάιαζζα θαη ιεηηνπξγνχζε ζαλ ιηκάλη, θαη ν δεχηεξνο
βνξείσο ηεο αιπθήο ζηελ πιεπξά ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο ηεο Φαλεξσκέλεο, φπνπ
θαη αξγφηεξα ε Πχιε ησλ ηεηρψλ ηνπ αξραίνπ Κηηίνπ. Απηφο ν δεχηεξνο νηθηζκφο
εθηεηλφηαλ κέρξη θαη ηνπο ιφθνπο φπνπ ζήκεξα ε εθθιεζία ηεο Υξπζνπνιίηηζζαο,
θαη είλαη απηφο πνπ αλνηθνδνκείηαη μαλά θαη μαλά δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ ζην ίδην
γεσγξαθηθφ ζεκείν γηα 4000 ζπλερή έηε. Ο πξψηνο ζην Σεθέ εγθαηαιείθζεθε απφ
ηνπο θαηνίθνπο ηνπ γχξσ ζην 1075 π.Υ. κεηά απφ κηα κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή
αιιά θαη ιφγσ ησλ πξνζρψζεσλ ηεο ζάιαζζαο πνπ έθιεηζαλ νξηζηηθά ην θπζηθφ
ιηκάλη θαη ην κεηακφξθσζαλ ζε ιίκλε, ηελ αιπθή, φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα.
Ληκάλη ζηνλ δεχηεξν νηθηζκφ, φπνπ αλαπηχρζεθε αξγφηεξα ην Κίηην, ιεηηνχξγεζε
ζηελ Καζαξή (ζπλνηθία Αγ.Πξνδξφκνπ), ζηνλ ζεκεξηλφ ρψξν «Αξραίν Κίηην» απφ
ηηο αξρέο ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ. Αξγφηεξα ην ιηκάλη κεηαθέξζεθε ζηνλ ζεκεξηλφ
αξραηνινγηθφ ρψξν «Πακπνχια» (κεηαμχ ησλ νδψλ Κίκσλνο θαη Κηιθίο), θαη ήηαλ
εληφο ησλ Κπθιψπεησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο απφ ηηο αξρέο ηεο 1εο ρηιηεηίαο π.Υ.κέρξη θαη
ηνλ 4νλ-5νλ αηψλεο κ.Υ., φπνπ επίζεο εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ησλ πξνζρψζεσλ ηεο
ζάιαζζαο. Καηά ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ ην ιηκάλη ιεηηνπξγνχζε θνληά ζην
ζεκεξηλφ Κάζηξν ηεο πφιεο, φπνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ησλ Λνπδηληάλ, ηα
ρξφληα ησλ Δλεηψλ θαη Οζσκαλψλ γίλεηαη θαη πάιη ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο
Κχπξνπ απφ πιεπξάο εκπνξηθήο θίλεζεο. Μεηά ηελ δεκηνπξγία απφ ηνπο Άγγινπο
ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 ηνπ ηερληθνχ ιηκέλα Ακκνρψζηνπ, ην αγθπξνβφιην ηεο
Λάξλαθαο έθζηλε κέρξη θαη ην 1974, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην ζχγρξνλν ιηκάλη ηεο
πφιεο.

Οη πξντζηνξηθέο πφιεηο ηεο Λάξλαθαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ.,
πηζηεχεηαη ζήκεξα απφ πνιινχο κειεηεηέο θαη αξραηνιφγνπο φηη ήηαλ πηζαλφηαηα ε
πξντζηνξηθή πξσηεχνπζα ηεο Κχπξνπ «Αιάζηα», ε πφιε ηνπ Άιαηνο?, πνπ
αλαθέξνπλ νη Αηγππηηαθέο πεγέο θαη ηα γξαπηά ησλ Υεηηαίσλ ηεο Βφξεηαο Μηθξάο
Αζίαο. ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά λέα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη άιια ζηνηρεία πνπ
κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ πεηζηηθά απηή ηελ ζεσξία. Ζ νλνκαζία Κίηηνλ επηθξάηεζε
πξνο ην ηέινο ηεο 2εο Υηιηεηίαο π.Υ. Οη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο, πνπ ππάξρνπλ γηα
ην „Κίηην‟ είλαη ηνπ 12νπ π.Υ. αηψλα απφ επηγξαθέο ζηνλ Ναφ Μεηηλέη Υακπνχ ζηελ
Αίγππην ζηελ επνρή ηνπ Φαξαψ Ρακζή Β΄ (1198-1167 π.Υ.). Ζ νλνκαζία Κίηην
δηαηεξείηαη δηακέζνπ ησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ (330-1191 κ.Υ.) κέρξη θαη ηελ
Φξαγθνθξαηία (1191 – 1571 κ.Υ.), φπνπ αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ε νλνκαζία
Λάξλαθα. Ζ πξψηε γξαπηή αλαθνξά ζηα Διιεληθά «...ζηνλ Λάξλαθαλ» πξνέξρεηαη
απφ ηνλ Κχπξην Υξνλνγξάθν Γεψξγην Βνπζηξψλην, πνπ έγξαςε ηνλ 15ν αηψλα κ.Υ.
«Ο Λάξλαθαο» είλαη κέρξη ζήκεξα ε πεξηνρή ηεο πφιεο βνξείσο ηεο ζεκεξηλήο
Λεσθ. Γξεγφξε Απμεληίνπ. Καηά ηελ Φξαγθνθξαηία θαη Δλεηνθξαηία (11911571κ.Υ) ε πφιε νλνκάδεηαη θαη αιίλεο ή Αιπθέο ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο
ζεκαζίαο πνπ είρε ε εθκεηάιιεπζε θαη ε εμαγσγή ηνπ άιαηνο, αιιά ζε δηάθνξνπο
ράξηεο θαη θείκελα ηεο επνρήο ζεκεηψλεηαη θαη ζαλ Έξληθα, Λάξλαθν, Άξλαθν,
Λ΄Αξληθα. Σελ νλνκαζία Σνχδια (Αιπθέο) πηνζέηεζαλ θαη νη Οζσκαλνί. Ζ κεγάιε
αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ Λάξλαθαο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ ην
επίλεην ηεο Πξσηεχνπζαο (Υψξαο), θαζφξηζε ηελ νλνκαζία θάια, πνπ ζεκαίλεη
ιηκάλη – επίλεην, φλνκα πνπ δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο θνληά ζηε
ζάιαζζα, λνηίσο ηεο Λεσθ. Γξεγφξε Απμεληίνπ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο
ζπλερνχο θαη καθξφβηαο δσήο ηεο Λάξλαθαο, γίλεηαη πην θάησ πξνζπάζεηα
παξάζεζεο κηαο ζχληνκεο ζχλνςεο ηεο ηζηνξίαο ησλ 4000 εηψλ ηεο πφιεο. Απηή ε
πξνζπάζεηα δηαρσξίδεη ηηο Ηζηνξηθέο Πεξηφδνπο ηεο πφιεο ιακβάλνληαο ζνβαξά
ππ‟ φςε ηηο ηνπηθέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηεο Λάξλαθαο αιιά θαη ηεο Κχπξνπ
γεληθφηεξα. Γηα επθνιφηεξε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ δελ γίλνληαη παξαπνκπέο ζηηο
πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά αλαθέξνληαη κέζα ζην ίδην ην θείκελν νη ζεκαληηθέο
πεγέο ησλ αλαθνξψλ. ην ηέινο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ παξαηίζεηαη εθηελήο
βηβιηνγξαθία γηα ηελ Λάξλαθα κε πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θππξνινγηθή βηβιηνζήθε
ηνπ δήκνπ γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ή θαη πεξαηηέξσ έξεπλα. ε άιιν ζεκείν
ησλ ηζηνζειίδσλ παξαηίζεηαη πινχζην θσηνγξαθηθφ αξρείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ
ηζηνξία ηεο πφιεο αιιά θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ πφιε φπσο είλαη
ζήκεξα.
2000 - 1400 π.Υ.
ΠΡΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Απηή ηελ πεξίνδν ππάξρεη ζηνπο ιφθνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Υαιά νπιηάλ Σεθέ έλαο
κεγάινο θαη ζεκαληηθφο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο. Γεζπφδεη ηεο θεληξηθήο αιπθήο, πνπ
εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ αλνηθηή πξνο ηελ ζάιαζζα θαη κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ
έλα κεγάιν θπζηθφ ιηκάλη. Σελ ίδηα πεξίνδν ππάξρεη θαη δεχηεξνο νηθηζκφο πνπ
βξίζθεηαη ζηνπο ιφθνπ πνπ είλαη
ζήκεξα ε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο
Υξπζνπνιίηηζζαο. Ζ ζάιαζζα έθζαλε ηφηε κέρξη ηνπο πξφπνδεο απηνχ ηνπ ιφθνπ,
ζηελ πεξηνρή πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα Καζαξή. Ζ χπαξμε ησλ δχν πξψησλ απηψλ
πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ εληφο ησλ ζεκεξηλψλ δεκνηηθψλ νξίσλ ηεο Λάξλαθαο

ζπλάγεηαη απφ ηνπο ηάθνπο ηεο επνρήο πνπ βξέζεθαλ, αθνχ δελ αληρλεχζεθαλ
νπνηαδήπνηε αξρηηεθηνληθά ηνπο θαηάινηπα. ηνπο ρψξνπο θαη ησλ δχν απηψλ
νηθηζκψλ βξέζεθαλ κεξηθά αληηθείκελα λενιηζηθήο επνρήο (7.000-2500 π.Υ.), γη απηφ
ζπλάγεηαη κε επηθχιαμε απφ ηνπο αξραηνιφγνπο φηη πξνυπήξμαλ αθφκε αξραηφηεξνη
νηθηζκνί ζηελ ίδηα πεξηνρή.
ηαδηαθά νη πξντζηνξηθνί απηνί νηθηζκνί ηεο
Λάξλαθαο, πνπ ήηαλ επινγεκέλνη απφ ηελ θχζε κε πινχζην πδξνθφξν ππφζηξσκα,
θαιή θαιιηεξγήζηκε γε, πινχζην θπλήγη θαη ςάξεκα ιφγσ ησλ πγξνβηφηνπσλ ηνπο
θαη εμαηξεηηθά θπζηθά ιηκάληα, κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ άξηζηα ζηα δεδνκέλα
ηεο λέαο επνρήο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ε επνρή ησλ πξψησλ ζνβαξψλ βεκάησλ ηεο
αλζξσπφηεηαο γηα ππεξπφληηα ηαμίδηα θαη εκπνξηθέο αληαιιαγέο.
Ζ εζλφηεηα ησλ θαηνίθσλ φιεο ηεο Κχπξνπ απηή ηελ πεξίνδν είλαη άγλσζηε ζηνπο
αξραηνιφγνπο θαη ηζηνξηθνχο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ηνπο νλφκαζαλ εηενθχπξηνπο ή
πξνέιιελεο. Απηή είλαη ε πεξίνδνο ηεο ραιθνθξαηίαο (2500 – 1050 π.Υ.) ζην λεζί
φπνπ ππάξρεη πνιιή ζθιεξή δνπιεηά ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κεηαιιεχκαηνο
Υαιθνχ, πνπ δηεμάγεηαη θνληά ζηνπο ρψξνπο ησλ κεηαιιίσλ κεξηθά ησλ νπνίσλ
βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ Λάξλαθα (Σξνχιινη, ηά, Καιαβαζφο), αιιά αξγφηεξα
δηεμαγφηαλ θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ δχν πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ ηεο Λάξλαθαο.
χκθσλα κε ηελ «Ηζηνξηθή Σνπνγξαθία ηνπ Αξραίνπ Κηηίνπ» ηνπ Κπξηάθνπ
Νηθνιάνπ, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ θφιπν Λάξλαθαο ήηαλ ε κεγαιχηεξε
απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξντζηνξηθή πεξηνρή ηεο Κχπξνπ, ηδηαίηεξα θαηά ην ηέινο ηεο
ραιθνθξαηίαο (1500-1000 π.Υ.). Οη αλαζθαθέο ζηνπο ηάθνπο απηήο ηεο πεξηφδνπ
απφδεημαλ εκπνξηθέο επαθέο κε ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ Φαξαψ, Μηλψσλ, Αηγαίνπ,
θαη Φνηλίθσλ (πξηαθή θαη Παιαηζηηληαθή αθηή). κσο νη παιαηφηεξνη λανί (14νο
αηψλαο π.Υ.) πνπ αλαζθάθεθαλ ζηνλ ιαηξεπηηθφ ρψξν ηνπ αξραίνπ Κηηίνπ (Καζαξή)
είλαη ζηα Αηγππηηαθά πξφηππα ηεο 18εο Γπλαζηείαο ησλ Φαξαψ (16νο-13νο αηψλεο
π.Υ.).
Πέξα απφ ηηο εμαγσγέο ραιθνχ, άιισλ κεηαιιεπκάησλ, μπιείαο θαη άιαηνο νη
πξψηκεο αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ ηεο Λάξλαθαο
πεξηιάκβαλαλ κηθξνηερλία, θεξακηθή, ςάξεκα, θαηαζθεπή ρξσκάησλ (πνξθχξαο θαη
ηέξα φκπξαο), θξαζηνχ, θαη εηζαγσγέο πνιιψλ εηδψλ απφ ηνπο γεηηνληθνχο
πνιηηηζκνχο, φπσο ιάδη απφ ηελ Κξήηε, πεξηδέξαηα, θνζκήκαηα, γπαιί,
ειεθαληφδνλην, θαγεληηαλή θαη παζηά ςάξηα απφ ηελ Αίγππην, θαζψο θαη δηάθνξα
άιια πξντφληα απφ ηνπο ππφινηπνπο γεηηνληθνχο πνιηηηζκνχο. Οη νηθηζκνί ζην Σεθέ
θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κεηέπεηηα Κηηίνπ αξρίδνπλ λα γίλνληαη κεγάια πξντζηνξηθά
αζηηθά θέληξα θαηά ηνλ 15ν αηψλα π.Υ. Απηή είλαη ε επνρή πνπ ε Αίγππηνο είλαη ε
κεγαιχηεξε δχλακε ηεο πεξηνρήο θαη νη Φαξαψ ηεο 18εο Γπλαζηείαο έρνπλ
δεκηνπξγήζεη έλα επηζεηηθφ θξάηνο ην νπνίν θαηείρε ηελ πξία, Παιαηζηίλε, Φνηλίθε,
θαη έθηαλε κέρξη ηελ Μεζνπνηακία.
Ζ πεξίνδνο απηή ηεο Αηγππηηαθήο
κνλνθξαηνξίαο είλαη γλσζηή θαη ζαλ «Αηγππηηαθή Δηξήλε». ηηο αλαζθαθέο ζην
αξραίν Κίηην απφ ην Βάζν Καξαγηψξγε είλαη εκθαλήο ζηελ πφιε απηήο ηεο
πεξηφδνπ, ε Αηγππηηαθή επίδξαζε πνπ επηβεβαηψλεηαη κε ηελ αλαθάιπςε λανχ ζηα
Αηγππηηαθά πξφηππα ηεο επνρήο αιιά θαη εηδσιίσλ Αηγππηηαθψλ ζενηήησλ ε θαη
αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Αηγππηηαθή ιαηξεία. κσο, πνιιέο απφ ηηο
ζεφηεηεο πνπ ιαηξεχνληαη απφ ηνπο Δηαηνθππξίνπο ζην Κίηηνλ είλαη θαζαξά
Κππξηαθέο. Γχν βαζηθά γηα ηελ επνρή πξντφληα ηεο Λάξλαθαο, ην αιάηη θαη βέβαηα
ν ραιθφο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ δχλακε ηεο Αηγχπηνπ έηζη ε
Αηγππηηαθή παξνπζία ζηα θπζηθά ιηκάληα ηεο πξντζηνξηθήο Λάξλαθαο είλαη βεβαία.

Οη επαθέο φκσο ηεο πξντζηνξηθήο πφιεο
ελδηαθέξνπζεο θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν.

κε ηελ Αίγππην γίλνληαη αθφκε πην

1400-1358 π.Υ.
ΑΛΑΗΑ: Ζ ΠΡΟΪΣΟΡΗΚΖ ΛΑΡΝΑΚΑ
Ο Φαξαψ Ακελφθεο Γ΄ (1417-1375 π.Υ.), ζχκθσλα κε επηγξαθηθφ πιηθφ πνπ
βξέζεθε ζην παιάηη ηνπ θαη αλαθέξεη ε ηζηνξηθφο Ν. Εηηεληάλ ζην έξγν ηεο «Ζ Σχξνο
δηα Μέζνπ ησλ Αηψλσλ», δερφηαλ επηζηνιέο θαη αθξηβά δψξα απ‟ φινπο ηνπο
ππνηειείο ηνπ βαζηιηάδεο πνπ ηνπ πξφηεηλαλ λα παληξέςνπλ ηνλ ίδην ή ηνλ γην ηνπ κε
κηα δηθή ηνπο πξηγθίπηζζα. Πεξί ην 1375 γίλεηαη Φαξαψ ν γηνο ηνπ Ακελφθε Γ΄, ν
Ακελφθεο Γ΄ ή Αθελαηφλ(1375-1358 π.Υ.). Απηφο κεηαθίλεζε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ
θξάηνπο ηνπ ζηελ ηνπνζεζία πνπ είλαη ζήκεξα ην Αηγππηηαθφ ρσξηφ Σει ει Ακάξλα.
Δθεί βξέζεθε ζε πιαθίδηα κε ζθελνεηδή γξαθή φιν ην αξρείν ηεο αιιεινγξαθίαο
ηνπ κε ηνπ άιινπο βαζηιηάδεο ηεο πεξηνρήο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη 8 Κππξηαθψλ
επηζηνιψλ κε ηνλ Βαζηιηά ηεο Αιάζηαο. Δδψ μεθηλά ην κεγάιν παξάδνμν. Δλψ
ινηπφλ ζ‟ φιεο ηηο επηζηνιέο φινη νη άιινη Βαζηιηάδεο ππνθιίλνληαη ππνηαθηηθά θαη
δειψλνπλ πηζηνί δνχινη ζηηο πξνζθσλήζεηο ηνπο πξνο ηνλ Αθελαηφλ, ν Βαζηιηάο ηεο
Αιάζηαο πξνζθσλεί ηνλ Φαξαψ αδειθφ ηνπ.
Σηο Κππξηαθέο επηζηνιέο ηνπ Βαζηιηά ηεο Αιάζηαο πξνο ηνλ Αθελαηφλ, ζε
κεηάθξαζε Άληξνπ Παπιίδε ηηο βξίζθνπκε ζην ηεχρνο 1 ηνπ πεξηνδηθνχ
«Πνιηηηζηηθή Κχπξνο». Λέεη ινηπφλ ε πξψηε επηζηνιή επί ιέμε « Πξνο ηνλ Βαζηιηά
ηεο Αηγχπηνπ, ηνλ αδειθφ κνπ, ιέγσ φηη έηζη κίιεζε ν Βαζηιηάο ηεο Αιάζηαο, ν
αδειθφο ζνπ. Δγψ είκαη θαιά θαη εχρνκαη λα είζαη θαη εζχ θαιά, ν νίθνο ζνπ, ε
ζχδπγνο ζνπ, ην άξκα ζνπ θη φιε ε ρψξα ζνπ εχρνκαη λα είλαη θαιά. Αδειθέ, έρσ
κάζεη φηη έρεηο θαζίζεη επί ηνπ ζξφλνπ ηνπ παηέξα ζνπ ελ εηξήλε θαη έρσ πάξεη ηνλ
ζρεηηθφ ραηξεηηζκφ ζνπ θαη ζα ζνπ δψζσ 200 ηάιαληα ραιθνχ. Σψξα ζηέιισ κε ηνλ
απεζηαικέλν κνπ, πνπ ζα ζνπ παξαδψζεη ηελ επηζηνιή, 10 ηάιαληα ραιθνχ, θαη
εχρνκαη ν απεζηαικέλνο κνπ λα θζάζεη θνληά ζνπ ζχληνκα θαη λα επηζηξέςεη
γξήγνξα πίζσ ζε κέλα κε ην γξάκκα ζνπ.
Δχρνκαη λα αληαιιάζζνπκε
απεζηαικέλνπο θάζε ρξφλν». Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ν Αθελαηφλ παληξεχηεθε κε ηελ
Νεθεξηίηε πξηλ αλέβεη ζηνλ ζξφλν θαη αθνχ ν Αιαζηψηεο Βαζηιηάο κφλνο απ φινπο
ηνπο ππνηειείο βαζηιηάδεο πξνζθσλεί ηνλ Αθελαηφλ αδειθφ είλαη πνιχ πηζαλφ ε
Νεθεξηίηε λα ήηαλ πξηγθίπηζζα αδειθή ηνπ Βαζηιηά ηεο Αιάζηαο θαη επνκέλσο ε
πξνζθψλεζε λα ππνδειψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζπγγέλεηα. Σν φηη ε Νεθεξηίηε
ήηαλ Κχπξηα ζηεξίρζεθε θαη απφ γεξκαλνχο αξραηνιφγνπο – αλζξσπνιφγνπο ηνπο
ηάξθθ θαη Μνχξηγθαξη ζην βηβιίν ηνπο “Aegypten Vorderasien in Altertum”. Οη
επηζηήκνλεο απηνί εμέηαζαλ ηηο κνχκηεο ηεο Νεθεξηίηεο θαη ησλ 6 θνξηηζηψλ ηεο θαη
δηαπίζησζαλ φηη νη θξαληαθέο κεηακνξθψζεηο πνπ έρνπλ είλαη ζηα θππξηαθά πξφηππα
ηεο επνρήο. Ζ ζεσξία φηη ε Νεθεξηίηε ήηαλ αδειθή ηνπ βαζηιηά ηεο Αιάζηαο
εληζρχεηαη θαη απφ ην πξαγκαηηθά ηεξάζηην δψξν πνπ ραξίδεη ν Αιαζηψηεο ζηνλ
Φαξαψ αδειθφ ηνπ, 200 ηάιαληα ραιθνχ, δειαδή 8 πεξίπνπ ηφλνη θαζαξνχ ραιθνχ.
Κξίλνληαο απφ ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ήηαλ αλεθηίκεηεο αμίαο. Έλα ηφζν κεγάιν
δψξν κε ηελ επθαηξία ηεο ελζξφληζεο, κφλν έλαο πξαγκαηηθφο ζπγγελήο ή έλαο
ππνηειήο ζα κπνξνχζε λα ην ραξίζεη. πσο φκσο θαίλεηαη απφ ηεο άιιεο θππξηαθέο
επηζηνιέο ν βαζηιηάο ηεο Αιάζηαο δελ ήηαλ ππνηειήο ζηελ Αίγππην αιιά αληίζεηα
ππήξραλ θηιηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ δχν απφ πνιιέο γελεέο πξνεγνπκέλσο, φπσο
δειψλεη ν βαζηιηάο ηεο Αιάζηαο ζηελ 4ε επηζηνιή.

Σν δψξν κε ηα 200 ηάιαληα ραιθνχ θαίλεηαη φηη θνξηψζεθαλ γηα ηελ Αίγππην αιιά
πνηέ δελ έθηαζαλ ζηνλ Αθελαηφλ γηαηί ην θαξάβη πνπ ηα κεηάθεξε βπζίζζεθε ζηηο
αθηέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 βξέζεθε ζηελ Οχινπ Μπνπξνχλ
ηεο Σνπξθίαο έλα θαξάβη ηνπ 14νπ αηψλα π.Υ. θνξησκέλν κε 200 ηάιαληα ραιθνχ θαη
αλάκεζα ζη‟ άιια πινχζηα επξήκαηα θαη έλαο ζθξαγηδφιηζνο ηεο Νεθεξηίηεο, πηζαλή
έλδεημε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ Κππξηαθνχ θνξηίνπ ηνπ
πινίνπ. Ζ φιε αλαθάιπςε ηνπ θαξαβηνχ κε πινχζην γξαπηφ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ NATIONAL GEOGRAPHIC ηνπ Γεθεκβξίνπ
ηνπ 1987. ηηο αλαζθαθέο ηεο νπεδηθήο Αξραηνινγηθήο Απνζηνιήο ζηελ
πξντζηνξηθή πφιε ζην Σεθέ βξέζεθαλ εθηεηακέλα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο ηνπ
κεηαιιεχκαηνο ραιθνχ. Απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο ραιθνχ απφ ηελ πξσηεχνπζα
ηνπ Αθελαηφλ Σει ει Ακάξλα πξνέθπςε φηη ν κφλνο ραιθφο απφ ηελ Κχπξν πνπ έρεη
κνξηαθή ζπλάθεηα είλαη απηφο πνπ βξέζεθε ζηελ πξντζηνξηθή πφιε ηνπ Υαιά
νπιηάλ Σεθέ. Σα απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηηο εθδφζεηο ηνπ νπεδνχ
αξραηνιφγνπ Πσι Άζηξνκ γηα ηηο αλαζθαθέο ζην Υαιά νπιηάλ Σεθέ. Δπνκέλσο ν
κφλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Κχπξνπ πνπ απνδεηθλχεη επηζηεκνληθή επηβεβαίσζε
φηη είρε επαθέο θαη ζρέζεηο κε ηελ Σει ει Ακάξλα, ηνλ Αθελαηφλ θαη ηελ Νεθεξηίηε,
είλαη νη πξντζηνξηθέο πφιεηο γχξν απφ ηηο αιπθέο Λάξλαθαο, ε Αιάζηα, δειαδή,
πφιε ηνπ άιαηνο!
Γηα λα επηβεβαηψζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν φηη ε Αιάζηα ησλ Αηγππηηαθψλ θεηκέλσλ
θαη ησλ επηγξαθψλ ησλ Υεηηαίσλ απφ ηνλ 14νλ – 11νλ αηψλεο π.Υ. είλαη νη
πξντζηνξηθέο πφιεηο γχξν απφ ηεο Αιπθέο Λάξλαθαο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη
ην γεγνλφο φηη ην αιάηη ησλ αιπθψλ πξνέξρεηαη απφ ππφγεην γεσινγηθφ απφζεκα θαη
φρη απφ ηελ αικχξα ηεο ζάιαζζαο. Δπνκέλσο ην αιάηη ηεο αιπθήο Λάξλαθαο ήηαλ
πάληα εθεί θαη ραξαθηήξηδε ηελ πεξηνρή. Οη νλνκαζίεο άιαο, αιπθή είλαη ζχκθσλα
κε ηνπο γισζζνιφγνπο πξνειιεληθέο ιέμεηο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε αξγφηεξα θαη ε
ειιεληθή γιψζζα. Δπνκέλσο είλαη πνιχ πηζαλφ νη Αηγχπηηνη θαη Υεηηαίνη φηαλ
έιεγαλ «Αιάζηα» ή «Αιαζίγηα» αζθαιψο ζα ελλννχζαλ ηελ πφιε ηνπ άιαηνο ζηελ
Κχπξν θαη είλαη γλσζηφ φηη ην αιάηη ήηαλ ηελ πεξίνδν απηή έλα αγαζφ άκεζα
ζπλπθαζκέλν κε ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε θαη ήηαλ παλάθξηβν θαη πεξηδήηεην.
Δπηπξφζζεηα απ‟ φινπο ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Κχπξνπ ν κφλνο πνπ
επηβεβαηψλεη ηα γξαπηά ησλ Υεηηαίσλ, πνπ κηινχλ γηα θαηάθηεζε ηεο Αιάζηαο θαηά
ηνλ 14νλ αηψλα π.Υ. είλαη απηφο ηνπ Υαιά νπιηάλ Σεθέ κε ηελ αλεχξεζε εθεί
ζθξαγηδνιίζσλ θαη άιισλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Οη θξαληαθέο
κεηακνξθψζεηο ζηνπο ηάθνπο ησλ πξντζηνξηθψλ πφιεσλ γχξν απφ ηηο αιπθέο θαη ην
Κίηηνλ είλαη φπσο ηεο κνχκηαο ηεο Νεθεξηίηεο. Σέινο ζην Βηβιίν ηεο Παιαηάο
Γηαζήθεο «Ηεδεθηήι», πνπ γξάθηεθε θαηά ηνλ 9-8 αηψλα π.Υ. αλαθέξεη φηη ε Αιάζηα
ήηαλ γλσζηή γηα ηα κπιε θαη ηα πνξθπξά ηεο ρξψκαηα. Μφλν ε πεξηνρή ησλ αιπθψλ
Λάξλαθαο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη αθζνλία ηέηνησλ βαθψλ. Σα πνξθπξά απφ ηελ
αθζνλία ησλ νζηξάθσλ πνξθχξαο πνπ δνχζαλ ζηηο αιπθέο θαη δνπλ κέρξη ζήκεξα
ζηελ ζάιαζζα ηεο Λάξλαθαο θαη ηα κπιε απφ ηα νμείδηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ
ή απφ ηα γεσινγηθά πεηξψκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πνπ ζήκεξα εμαθνινπζνχλ
λα εμάγνληαη απφ ηελ Λάξλαθα κε ηελ νλνκαζία «ηέξα φκπξα»
1358 – 900 π.Υ.
Ζ ΚΑΘΟΓΟ ΣΩΝ ΜΤΚΖΝΑΗΩΝ ΑΥΑΗΩΝ

Ζ ζπλέρηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο πξντζηνξηθέο πφιεηο ηεο Λάξλαθαο
απνδεηθλχνληαη κε ηελ αλεχξεζε ζην Υαιά νπιηάλ Σεθέ ελφο ζθήπηξνπ απφ
θαγεληηαλή ηνπ Φαξαψ Υνξεκρέπ (1348-1320 π.Υ.) κε ην έκβιεκα ηνπ, θαη έλα
δνρείν θξαζηνχ κε ην έκβιεκα ηνπ Φαξαψ εηί Α΄ (1312-1300 π.Υ.). ε θφζκεκα
απηήο ηεο πεξηφδνπ πνπ βξέζεθε ζην Σεθέ αλαγξάθεηαη η‟ φλνκα θάπνηαο γπλαίθαο
πνπ είλαη Αηγππηηαθφ. ην ιαηξεπηηθφ ρψξν (Καζαξή) ηνπ αξραίνπ Κηηίνπ ππάξρεη
Αηγππηηαθφο λαφο θαη βξέζεθαλ εηδψιηα Αηγππηηαθψλ ζενηήησλ, πνπ θαίλεηαη
ιαηξεπφληνπζαλ απφ ηνπ εηενθππξίνπο ηεο επνρή καδί θαη κε ηηο δηθέο ηνπο ζεφηεηεο.
κσο, ζην ηέινο ηνπ 14 αηψλα π.Υ. γίλνληαη αηζζεηέο νη κεηαθηλήζεηο λένπ
πιεζπζκνχ ζηηο δχν πξντζηνξηθέο πφιεηο ηεο Λάξλαθαο. Δίλαη Έιιελεο κεηαλάζηεο
απφ ηελ Κξήηε ή θαη ηελ Πεινπφλλεζν πνπ έθεξαλ καδί ηνπο λέεο ηέρλεο, λέεο
ηερλνηξνπίεο θαη εληειψο λέα αηζζεηηθή, πνπ θαηαγξάθεηαη ζηαδηαθά ζηα αγγεία, ηελ
αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ιαηξεία ζηελ πξντζηνξηθή Λάξλαθα. Ο αξραηνιφγνο Βάζνο
Καξαγηψξγεο πηζηεχεη φηη κεηά ην έηνο 1230 π.Υ. είρακε ηελ νξηζηηθή αξηζκεηηθή
επηθξάηεζε ησλ Αραηψλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ Διιήλσλ ζην Κίηην, αθνχ είρακε
ηφηε ηηο καδηθφηεξεο αθίμεηο ησλ «αλζξψπσλ ηεο ζάιαζζαο», φπσο νλφκαζαλ νη
Αηγχπηηνη ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο ηεο επνρήο απηήο. Δπηπξφζζεηα, απηή ηελ επνρή
έρνπκε θαη ην ηέινο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, φπνπ πνιινί απφ ηνπο ήξσεο ηνπ
εγθαζίζηαληαη ζηελ Κχπξν κε πξνεμάξρνπζα κνξθή ηνλ Σεχθξν ηνλ Σειακψλην
ηδξπηή ηεο αιακίλαο. Σελ πεξίνδν απηή ην Κίηην απνθηά πιηλζφθηηζηα ηείρε θαη
αξγφηεξα Κπθιψπεηα ηείρε ζηα ειιεληθά πξφηππα ησλ Μπθελαίσλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ. Σν ιηκάλη ηνπ Υαιά νπιηάλ Σεθέ πξνζρψλεηαη θαη θιείλεη πεξί ην
1050 π.Υ. ελψ ην ιηκάλη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κηηίνπ βξίζθεηαη θαη αξράο θνληά ζην
ρψξν ησλ Ναψλ (Καζαξή), φπνπ δηεμάγεηαη θαη εληαηηθή κεηαιινπξγία ππφ ηελ
πξνζηαζία ησλ ζενηήησλ. Μεηά ην 1000 π.Υ. ην ιηκάλη κεηαθέξεηαη ζε κηθξή
απφζηαζε δπηηθφηεξα θαη νρπξψλεηαη εληφο ησλ ηεηρψλ πιένλ γηα πεξηζζφηεξε
αζθάιεηα θαη ζηξαηησηηθή πξνζηαζία. Ζ πξφζβαζε ζ‟ απηφ γίλεηαη απφ
πξνζηαηεπκέλν θαλάιη, φπσο πεξηγξάθεη ε αξραηνιφγνο Μαξγθαξίη Γηφλ πνπ ην
αλαθάιπςε ζηελ Πακπνχια ην 1989.
ην Σεθέ, φπσο επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ αξραηνιφγν Πσι Άζηξνκ, ηελ ίδηα πεξίνδν
επηθξάηεζαλ επίζεο νη Μπθελαίνη Αραηνί. Βξέζεθε θαη εθεί πξνζηαηεπηηθφ
νρπξσκαηηθφ έξγν θαη δηεμαγφηαλ εληαηηθή κεηαιινπξγία ραιθνχ. Οη ζπλαιιαγέο κε
ηελ Αίγππην, ηελ Κξήηε, ην Αηγαίν, ηελ Μηθξά Αζία θαη ηελ Φνηλίθε ήηαλ ηδηαίηεξα
πνιιέο, φπσο θαη ζην Κίηην. Μηα ηειεπηαία καξηπξία απφ Αηγππηηαθέο πεγέο γηα ηελ
Αιάζηα είλαη απηή πνπ θαηαγξάθεη ην λαπάγην θάπνηνπ Αηγχπηηνπ αξρηεξέα κε η‟
φλνκα Γνπελακφλ. Πεξί ην 1100 π.Υ. ν Γνπαλακφλ κε θνηληθηθφ πινίν ηεο πφιεο
Βίβινπ λαπάγεζε ζηελ Αιάζηα. Δθεί αληηκεηψπηζε ηελ ερζξφηεηα ησλ θαηνίθσλ, πνπ
δελ κηινχζαλ νχηε Αηγππηηαθά αιιά νχηε θνηληθηθά, (κάιινλ ζα κηινχζαλ ειιεληθά)
θη απηφο γλσξίδνληαο ηελ γιψζζα έζσζε ην πιήξσκα απφ ηνλ ζάλαην κεζνιαβψληαο
ζηελ βαζίιηζζα ηνπο ηελ Υεηέπ. Μεηά απφ ην γεγνλφο απηφ δελ έρνπκε άιιεο
αλαθνξέο γηα ηελ Αιάζηα. κσο, ε πξντζηνξηθή πφιε ζην Υαιά νπιηάλ Σεθέ,
ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ αξραηνιφγσλ, θαηαζηξάθεθε πεξί ην 1075 π.Υ.
κεηά απφ κηα κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή, ην ιηκάλη εληφο ηεο ιεθάλεο ηεο θεληξηθήο
αιπθήο πξνζρψζεθε θαη έηζη νη θάηνηθνη ηεο ηελ εγθαηέιεηςαλ κεηαθνκίδνληαο ζην
Κίηην. Δπνκέλσο, ν ηεξκαηηζκφο ησλ αλαθνξψλ ζηελ Αιάζηα θαίλεηαη λα είλαη
απφιπηα δηθαηνινγεκέλνο.
Οη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο, πνπ ππάξρνπλ γηα ην „Κίηην‟ είλαη ηνπ 12νπ π.Υ. αηψλα
απφ επηγξαθέο ζηνλ Ναφ Μεηηλέη Υακπνχ ζηελ Αίγππην ζηελ επνρή ηνπ Φαξαψ

Ρακζή Β΄ (1198-1167 π.Υ.), φπνπ ε νλνκαζία εκθαλίδεηαη κεηαμχ νλνκάησλ θαη
άιισλ Κππξηαθψλ πφιεσλ. Ο Ρακζή Β΄ θαηαλίθεζε επίζεο ηνπο «αλζξψπνπο ηεο
ζάιαζζαο» ζε κάρε ζηελ Αίγππην, αιιά απηνί νη Έιιελεο νξγαλσκέλνη κεηαλάζηεο
εγθαηαζηάζεθαλ πιελ απφ ηελ Κχπξν θαη ζηελ Παιαηζηίλε (Φηιηζηαίνη). Ο κχζνο
ίδξπζεο ηνπ Κηηίνπ δηακνξθψζεθε απηή πεξίπνπ ηελ επνρή, φπνπ ην Διιεληθφ
ζηνηρείν αλακηγλχεηαη κε ην εκηηηθφ ηεο πξηαθήο θαη Παιαηζηηληαθήο αθηήο. Ζ
ίδξπζε ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηνπο Δβξαίνπο ζπγγξαθείο ηεο Γέλεζεο (9νο αηψλαο
π.Υ.), πξψηνπ Βηβιίνπ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, απνδίδεηαη ζηνλ Κηηηίκ, εγγνλφ ηνπ
Νψε, γην ηνπ Ησλάλ, πνπ ζεσξείηαη ν Γελάξρεο φισλ ησλ Διιήλσλ. Άξα ε Λάξλαθα
θαηαγξάθεηαη κηα απφ ηηο πξψηεο πφιεηο πνπ ίδξπζαλ Έιιελεο κεηά ηνλ Καηαθιπζκφ
ηνπ Νψε. Ζ χπαξμε ηνπ Κηηίνπ πξηλ απφ ηνλ Σξσηθφ πφιεκν (12νο-13νο αηψλαο π.Υ.)
θαίλεηαη λα είλαη θαη ε αηηία πνπ ην Κίηην δελ ζπλδέεηαη κε θαλέλα απφ ηνπο ήξσεο
ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ.
900 – 709 π.Υ.
Ο ΦΟΗΝΗΚΗΚΟ ΑΠΟΗΚΗΜΟ
Οη θάηνηθνη ηεο πξηαθήο θαη Παιαηζηηληαθήο αθηήο νλνκάζζεθαλ Φνίληθεο απφ ηνλ
παηέξα ηεο ηζηνξίαο Ζξφδνην, πνπ έγξαςε ηνλ 6ν π.Υ. αηψλα, αιιά νη ίδηνη πνηέ δελ
ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ολνκάδνληαλ
ζχκθσλα κε ηελ πφιε θαηαγσγήο ηνπο. Οη πφιεηο ηεο Φνηλίθεο πεξλνχλ ηελ ρξπζή
ηνπο επνρή απηή ηελ πεξίνδν θαη έρνπλ αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο έιιελεο θαη ε
ζπλάληεζε ηεο ειιεληθήο δηαλφεζεο καδί ηνπο ζηελ αλαηνιηθή κεζφγεην γέλλεζε ην
ειιεληθφ αιθάβεην ηνλ 9νλ αηψλα π.Υ. . Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πξηαθήο θαη
Παιαηζηηληαθήο αθηήο αλάγθαζε ηνπο Βαζηιηάδεο ησλ πφιεσλ ηεο Φνηλίθεο λα
αλαδεηήζνπλ ρψξνπο νξγαλσκέλνπ απνηθηζκνχ. Ζ πξψηε απνηθία ηεο Σχξνπ εθηφο
Φνηλίθεο δεκηνπξγήζεθε ζην γεηηνληθφ Κίηην. ηνλ ιαηξεπηηθφ ρψξν ηνπ αξραίνπ
Κηηίνπ (Καζαξή) βξέζεθε απφ ηνλ αξραηνιφγν Βάζν Καξαγηψξγε έλαο
κεγαιφπξεπνο λαφο ηεο Αζηάξηεο – Αθξνδίηεο, πνπ ρξνλνινγήζεθε γχξσ ζην 850
π.Υ. Ο Ναφο απηφο πηζηεχεηαη φηη είρε ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή κε ηνλ Ναφ ηνπ
νισκφληα ζηελ Ηεξνπζαιήκ, πνπ θηίζζεθε επίζεο ηελ ίδηα επνρή επίζεο απφ
Σχξηνπο καζηφξνπο θαη αξρηηέθηνλεο, φπσο καξηπξεί ε Παιαηά Γηαζήθε.
Ζ Φνηληθηθή παξνπζία αλέβαζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ πινχην θαη ηελ δχλακε ηεο
πφιεο αθνχ νη λαπηηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
πνιηηηζκφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ηέρλεο ησλ Διιήλσλ θαηέζηεζαλ ην Κίηην κηα απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ε νπνία, κφλε απ φιεο ηηο
πφιεηο ηηο Κχπξνπ, αλαθέξεηαη 28 θνξέο ζε Βηβιία ηεο Παιαηά Γηαζήθεο, πνπ
γξάθεθαλ απηή ηελ πεξίνδν. Ζ θήκε θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο πφιεο απφ ηνπο
ιανχο ηεο πξηαθήο θαη Παιαηζηηληαθήο αθηήο είλαη ηφζν κεγάιε απηή ηελ πεξίνδν
ψζηε λα ηελ θαηαζηήζνπλ ζπλψλπκε κε φιε ηελ Κχπξν. Οη Φνίληθεο ζην Κίηην
έθεξαλ θαη άιιεο δηθέο ηνπο ζεφηεηεο φπσο ν Μειθάξη, πνπ ιαηξεχηεθε θαη απφ ηνπο
έιιελεο ηεο πφιεο σο Ζξαθιήο θαη ν λαφο ηνπ ζην αξραίν ιηκάλη ηεο Πακπνχιαο
καδί κε πνιιά αγάικαηα ηεο ζεφηεηαο βξέζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 απφ ηνλ
αξραηνιφγν Έτλαξ Γθέξζηαη, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ε Καξρεδφλα ηεο Κχπξνπ
(Καξηηραηάζη = Νεάπνιε), πνπ εκθαλίδεηαη ζε γξαπηά ηεο επνρήο, δελ ήηαλ άιιε
απφ ην λέν Φνηληθηθφ νηθηζκφ ζην Κίηην. Ο Βαάι (Γίαο) ιαηξεπφηαλ ζηνλ ιφθν πάλσ
απφ ην θπθιηθφ θφκβν ηνπ αεξνδξνκίνπ. ηα ειιεληθά έγηλε γλσζηφο ζαλ θεξαχληνο
ή ιαξλάθηνο Γίαο, πξάγκα πνπ θάλεη πνιινχο εξεπλεηέο λα πηζηεχνπλ φηη ε νλνκαζία

Λάξλαθα είλαη πνιχ παιαηφηεξε θαη ππήξρε ζηελ πφιε αθνχ γισζζηθά ζεσξνχλ ην
Κίηην θαη Λάξλαθα ζπλψλπκα = θηβσηφο. Ζ εθδνρή απηή πηνζεηείηαη θαη απφ ηνλ
Γηψξγν Ηαθψβνπ ζε θείκελν ηνπ ζην βηβιίν «Ηζηνξία ηεο Λάξλαθαο».
Ο αξραηνιφγνο Κπξηάθνο Νηθνιάνπ ζην έξγν ηνπ «Ηζηνξηθή Σνπνγξαθία ηνπ Κηηίνπ»
πηζηεχεη φηη νη έιιελεο παξέκεηλαλ πάληα ε πιεηνςεθία ζηε πφιε θαη νη βαζηιηάδεο
ήηαλ απφ ηελ Μπθελατθή πεξίνδν κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ λαπκαρία ηεο αιακίλαο
(480 π.Υ.) ειιεληθήο θαηαγσγήο. Οη Φνίληθεο ήηαλ κηα δπλακηθή θαη πινχζηα ηάμε
κε πιήξε φκσο αθνζίσζε ζηελ πφιε ηνπο αθνχ δελ αλάπηπμαλ πνηέ εζληθή
ζπλείδεζε. Φνηληθηθή Γπλαζηεία ζην Κίηην επέβαιαλ νη Πέξζεο κεηά ηελ ήηηα ηνπο
ζηελ Διιάδα θαη ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο 2 αηψλεο αξγφηεξα.
709 – 670 π.Υ.
Ζ ΑΤΡΗΑΚΖ ΚΑΣΑΚΣΖΖ
Οη Αζζχξηνη ηεο Βφξεηαο Μηθξάο Αζίαο αλαπηχρζεθαλ ζαλ κηα κεγάιε ζηξαηησηηθή
δχλακε ηεο επνρήο θαη ήδε απφ ηνλ 9νλ αηψλα π.Υ. Καηαιακβάλνπλ ηελ πξία,
Παιαηζηίλε θαη Φνηλίθε, φπνπ απνθηνχλ λαπηηθή δχλακε θαη εθζηξαηεχνπλ ην 709
π.Υ. θαηά ηεο Κχπξνπ. Σν Κίηην γίλεηαη ην δηνηθεηηθφ ηνπο θέληξν αιιά ε παξνπζία
ηνπο ζηελ Κχπξν εμαζζελίδεη κεηά απφ παξέιεπζε ιίγσλ δεθαεηηψλ, αθνχ νη
Αζζχξηνη δελ ήηαλ λαπηηθφο ιαφο θαη ε λαπηηθή ηνπο δχλακε εμαξηηφηαλ απφ ηηο
Φνηληθηθέο πφιεηο κε ηηο νπνίεο ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ βξίζθνληαλ ζε εκπφιεκε
θαηάζηαζε. Ζ θαζππφηαμε ησλ βαζηιηάδσλ ηεο Κχπξνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ ζηήιε
ηνπ αξγψλ Β΄ ηνπ 707 π.Υ., πνπ βξέζεθε ζηελ Πακπνχια ζηνπο ρψξνπο ηνπ
πξνζηαηεπκέλνπ ιηκέλα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Μνπζείν ηνπ
Βεξνιίλνπ. Ζ ζηήιε απηή ησλ Αζζπξίσλ, φπσο θαη άιιεο πεξηγξάθνπλ ηελ Κχπξν
ζαλ έλα ειιεληθφ ηφπν. Πηζηφ αληίγξαθν ηεο βξίζθεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
Λάξλαθαο.
Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αξγψλ Β΄ ην 705 κ.Υ. ν βαζηιηάο Δινπιένο ή Πχιαο, πνπ είρε
ππφ ην ζηέκκα ηνπ ηελ Σχξν ηελ ηδψλα θαη ην Κίηην βξίζθεη ηελ επθαηξία, αθνχ
αηζζάλεηαη πνιχ δπλαηφο, λα επαλαζηαηήζεη ελαληίνλ ησλ Αζζπξίσλ. Ο λένο
βαζηιηάο ησλ Αζζπξίσλ ελαρεξίπ (704-681 π.Υ.) θαηαπλίγεη ηελ επαλάζηαζε,
θαηαηξνπψλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ Δινπιένπ θαη αηκαηνθπιά φιε ζρεδφλ ηελ Φνηλίθε
πνπ θαηάθεξε λα ζπλελψζεη ελαληίνλ ηνπο ν Δινπιένο. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ ζηελ
Φνηλίθε, ν Δινπιένο ή άιισο Πχιαο μέθπγε ηελ πνιηνξθία ηεο Σχξνπ θαη θαηέθπγε
κε ηνλ ζηφιν ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα ηελ ζσηεξία ηνπο ζην Κίηηνλ. Οη Κηηηείο
φκσο θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ηελ εθδίθεζε ησλ Αζζπξίσλ. Δπαλαζηαηνχλ ινηπφλ
θαη απηνί ελαληίνλ ηνπ Δινπιένπ ν νπνίνο πεζαίλεη ζηελ Κχπξν ζχκθσλα κε
Αζζπξηαθή επηγξαθή ηνπ ελαρεξίπ. Σν ππνθνξηζηηθφ «Πχιαο», πνπ είλαη ειιεληθφ
φλνκα ζεκαληηθνχ νηθηζκνχ ηεο επξχηεξεο Λάξλαθαο, ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλνπ
θνληά ζηελ παλάξραηα πινχζηα κεηαιιεπηηθή πεξηνρή Λάξλαθαο (Σξνχιινη), θάλεη
εχινγε ηελ ππφζεζε φηη ν Πχιαο είρε θαηαγσγή απφ ην Κίηην αιιά θαηάθεξε είηε κε
γάκν είηε άιισο πσο λα γίλεη βαζηιηάο Σχξνπ θαη ηδψλαο.
Απφ ηηο επηγξαθέο ηνπ βαζηιηά Δζαξραδψλ (681-669 π.Υ.) ζηελ Νπλεβή,
πξσηεχνπζα ησλ Αζζπξίσλ, καζαίλνπκε γηα πξψηε θνξά ηα νλφκαηα ησλ Κππξίσλ
βαζηιηάδσλ νη νπνίνη, ζχκθσλα θαη κε
επηγξαθέο ηνπ 673 π.Υ, γνλαηηζηνί
ππνηάζζνληαη, πξνζθπλνχλ θαη δίλνπλ δψξα ζηνλ Αζζχξην Βαζηιέα γηα ηελ

νηθνδφκεζε ηνπ παιαηηνχ ηνπ ζηε Νπλεβή. Σ φλνκα ζηηο ζηήιεο πνπ αληηζηνηρεί κε
βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ ζχκθσλα κε ηνλ αξραηνιφγν Κπξηαθφ Νηθνιάνπ είλαη ειιεληθφ
«Γακνχζεο» θαη αλαθέξεηαη ζαλ βαζηιηάο ηεο Καξρεδφλαο (Καξηηραηάζη –
Νεάπνιε), πνπ είλαη βέβαηα φπσο είδακε πην πάλσ ε Φνηληθηθή νλνκαζία ηνπ Κηηίνπ.
Απηή ηελ επνρή έρνπκε επίζεο Αζζπξηαθέο επηγξαθέο πνπ κηινχλ γηα αηρκάισηα
πιεξψκαηα απφ ηελ Κχπξν, θαη πηζαλφηεξν απφ ην Κίηην, λα θάλνπλ λαπζηπινΐα
κέζα ζηνλ Σίγξε θαη Δπθξάηε.
670 – 560 π.Υ.
ΘΑΛΑΟΚΡΑΣΗΑ
Οη Αζζχξηνη θαηά ηελ πξνεγνπκέλε πεξίνδν θαη νη Βαβπιψληνη απηή ηελ πεξίνδν
έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ Φνηλίθε θαη θαηαζηξέθνπλ επαλειεηκκέλα ηηο αλππφηαθηεο ηεο
πφιεηο. Οη παλίζρπξνη εκπνξηθνί θαη πνιεκηθνί ζηφινη ηεο Σχξνπ θαη ηδψλαο πνπ
δηέζρηδαλ ηελ λνηηναλαηνιηθή θαη λνηηνδπηηθή Μεζφγεην έρνπλ εμαζζελίζεη. Σν θελφ
ζπκπιήξσζαλ επηηπρψο νη ζηφινη ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ θαη αζθαιψο ηνπ
Κηηίνπ. Ζ πεξίνδνο απηή θαηαγξάθεηαη ζε ειιεληθέο πεγέο ζαλ ε ζαιαζζνθξαηία ηεο
Κχπξνπ. ην Κίηην ππάξρεη πιήξεο δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία, ρσξίο φκσο λα
γλσξίδνπκε η φλνκα νπνηνπδήπνηε βαζηιηά ηεο. Τπάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ
εκπνξίνπ, επκάξεηα θαη άλνδνο ηεο δχλακεο ηεο πφιεο, φπσο θαλέξσζαλ νη
αλαζθαθέο ηεο αξραηνιφγνπ Μαξγθαξίη Γηφλ ζηελ Πακπνχια. Σα δεκφζηα θηίξηα ηεο
πφιεο είλαη ζε Αηνιηθφ ξπζκφ, πνπ είλαη ν πξψηκνο αξρηηεθηνληθφο ξπζκφο ησλ
ειιεληθψλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Ησλίαο.
Ζ λέα κεγάιε άλνδνο ηεο δχλακεο ηεο πφιεο απηή ηελ πεξίνδν νθείιεηαη επίζεο ζηηο
καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ
απφ ηνπο πνιέκνπο κε ηνπο
Αζζχξηνπο θαη Βαβπιψληνπο θαηνίθνπο ηεο Φνηλίθεο, πξάγκα πνπ αλαθέξεηαη θαη ζε
Βηβιία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο (Ηεδεθηήι, Ηεξεκίαο), πνπ γξάθηεθαλ απηή ηε πεξίνδν.
Ο Φνηληθηθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηνλ αξραηνιφγν Κπξηάθν Νηθνιάνπ
απμήζεθε θαηαθφξπθα.
Μεξηθέο πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, πνπ
ρξνλνινγηθά ηαηξηάδνπλ κ απηή ηελ πεξίνδν κηινχλ θαη γηα ηελ δχλακε ηνπ λαπηηθνχ
ηεο πφιεο, πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη αθφκε θαη πφιεηο ηεο Φνηλίθεο, αιιά είλαη θαη
θαηαθχγην γηα ηνπο θαηαηξεγκέλνπο απφ ηελ ηδψλα θαη Σχξν. Ζ εγγχηεηα πξνο ηελ
Φνηλίθε αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Κηηίνπ λα κηιά Φνηληθηθά
αζθαιψο ζπλέηεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζ‟ απηή ηελ κεηαλάζηεπζε. Σν λέν Φνηληθηθφ
αίκα ζηελ πφιε θαη ηα εκπνξηθά πινία ησλ Φνηλίθσλ πνπ έρνπλ έδξα πηα ην Κίηηνλ
ιφγσ ηεο αβέβαηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο μέλεο θαηνρήο ζηελ Φνηλίθε, αχμεζαλ αθφκε
πεξηζζφηεξν ην δηεζλέο εκπφξην ηεο πφιεο θαη ζπλέηεηλαλ ζηελ θαηλνχξγηα ζέζε
ηζρχνο ηεο.
Οη δχν γιψζζεο ηεο πφιεο, ηα ειιεληθά θαη ηα θνηληθηθά είλαη νη δχν δηεζλείο
γιψζζεο ηεο επνρήο, πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο Κηηηείο λα εκπνξεχνληαη θαη λα
ηαμηδεχνπλ ζ‟ φιε ηελ ειιεληθή βφξεηα Μεζφγεην, ηελ ειιεληθή Μαχξε ζάιαζζα
θαζψο θαη ζηελ Φνηληθηθή λφηηα Μεζφγεην θαη ηηο ζάιαζζεο εθηφο ησλ Ζξάθιεησλ
ηειψλ, δειαδή ηνλ Αηιαληηθφ. χκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην ηα Φνηληθηθά πιεξψκαηα
είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ηνλ πεξίπινπ ηεο Αθξηθήο θαη λα θζάλνπλ ζηελ
Αίγππην θαη ηελ έξεκν ηνπ ηλά.

569 – 545π.Υ.
Ζ ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΉ ΚΑΣΑΚΣΖΖ
Απηή ηε πεξίνδν έρνπκε κηα ζχληνκε Αηγππηηαθή θαηνρή, πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηα
Κππξηαθά βαζίιεηα ιφγσ ηεο ήηηαο πνπ ππέζηε ην λαπηηθφ ηνπο απφ ην λαπηηθφ ηνπ
Αηγχπηηνπ Φαξαψ Άκαζηο (569 π.Υ.). Ο Ζξφδνηνο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο
Κχπξνπ απφ ηνπο Αηγππηίνπο, πνπ ηελ ππέηαμαλ γηα ηελ πιεξσκή θφξσλ ζ‟ απηνχο.
Ζ Αηγππηηαθή παξνπζία ζηε Κχπξν δελ ήηαλ θαζφινπ ζθιεξή, αιιά έγηλε
πξνζπάζεηα θάπνηαο ζξεζθεπηηθήο επηξξνήο ησλ Κππξίσλ. Ο Άκαζηο, ζχκθσλα κε
ηνλ ηζηνξηθφ Γηφδσξν ηθειηψηε, ζηφιηζε ηα ηεξά ησλ Κππξηαθψλ πφιεσλ κε
αμηφινγα αθηεξψκαηα Αηγππηηαθψλ ζενηήησλ. ην Κίηηνλ επηβεβαηψλεηαη ν ηζηνξηθφο
κε ηελ αλεχξεζε πνιιψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξηζηάλνπλ ηελ Αηγππηηαθή Θεφηεηα
Αζψξ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζαλ θεθαιή γπλαίθαο κε κηα ππεξβνιηθή θφκκσζε.
Σέηνηα αληηθείκελα βξέζεθαλ πνιιά ζην Κίηην. Γχν εμαηξεηηθήο ηέρλεο πξσην –
Αηνιηθά θηνλφθξαλα κε ηελ θεθαιή ηεο Αζψξ βξέζεθαλ ζηελ Πακπνχια ζηα
ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη εμήρζεζαλ απφ αξραηνθάπεινπο ζην
Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ θαη ηνπ Βεξνιίλνπ. Μηα εμαηξεηηθήο δσγξαθηθήο, θεξακηθή
πδξνρφε κε ηελ θεθαιή ηεο Αζψξ εθηίζεηαη ζην Μνπζείν Πηεξίδε ζηελ Λάξλαθα. Ζ
αλεξρφκελε φκσο δχλακε απηή ηελ επνρή είλαη ε Πεξζηθή απηνθξαηνξία ε νπνία
επεθηεηλφηαλ επηθίλδπλα. Ζ δηπισκαηηθφηεηα ησλ Κχπξησλ βαζηιέσλ ηνπο επέηξεςε
λα παξακείλνπλ αλεμάξηεηνη αιιά ηψξα λα πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο ηνπο ζηνπ
Πέξζεο αληί ζηνπο Αηγχπηηνπο .
546-480 π.Υ.
Ζ ΠΔΡΗΚΖ ΔΠΗΚΤΡΗΑΡΥΗΑ
Οη Κχπξηνη βαζηιηάδεο ζπκθσλνχλ κε ηνλ Κχξν ην 546 π.Υ. λα δηαηεξήζνπλ ηελ
απηνλνκία ηνπο κε ηνλ φξν λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ κε ην πνιεκηθφ
ηνπο λαπηηθφ. Ο Ξελνθψλ ιέη γηα ηελ Κχπξν ζην έξγν ηνπ «Κχξνπ Παηδεία» φηη νη
Πέξζεο δελ έζηεηιαλ πνηέ σο ηψξα Πέξζε αηξάπε, έπαηξλαλ φκσο θφξν απφ ηνπο
βαζηιείο θαη φηαλ ρξεηάδνληαλ ζηξαηφ ηνπο έζηειλαλ πξνζηαγή. Μηα απφ ηηο πξψηεο
πξνζηαγέο πνπ πήξαλ ζην Κίηην ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηφινπ ηνπο ζηελ Πεξζηθή
θαηάθηεζε ηεο Αηγχπηνπ, πνπ εθηέιεζαλ κε επηηπρία. ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο
Πεξζηθήο επηθπξηαξρίαο ηα πξάγκαηα θπιήζαλ νκαιά κε άλνδν κάιηζηα ηεο
νηθνλνκίαο. Σν Κίηην θαη ε αιακίλα κεηαμχ ηνπ 530-520 π.Υ. εθδίδνπλ ηα πξψηα
λνκίζκαηα πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ Κχπξν, θάηη πνπ δηεπθφιπλε αθάληαζηα ηηο
ζπλαιιαγέο αθνχ ε λνκηζκαηηθή ηνπο ηζνηηκία ήηαλ ζηα πεξζηθά δηεζλή πξφηππα. Σν
παξάδεηγκα ηνπ Κηηίνπ, ε εκπνξηθή Φνηλίθε αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη
ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα αξγφηεξα.
Ζ ππνηέιεηα δπζηπρψο επηβάιεη ζην Κίηηνλ θαη ηηο άιιεο Κππξηαθέο πφιεηο λα
εηνηκαζηνχλ γηα εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο Ησλίαο πνπ είραλ
επαλαζηαηήζεη ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ην 499 π.Υ.. Σν αληηπεξζηθφ ζηξαηφπεδν ζηελ
Κχπξν θνχλησζε θαη πεξηέιαβε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ Κηηίνπ. Σειηθά νη Κππξηαθέο πφιεηο ζπκκαρνχλ κε ηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο
Μηθξάο Αζίαο κε αξρεγφ ηνλ Ολήζηιν ηεο αιακίλαο, θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ηνληθή
Δπαλάζηαζε εθηφο απφ ηελ Ακαζνχληα. Σν 498 π.Υ. νη Ίσλεο ληθνχλ ην Πεξζηθφ
ζηφιν αιιά νη Κχπξηνη εηηψληαη απφ ηα πεξζηθά ζηξαηεχκαηα ζηε ζηεξηά, θπξίσο
ιφγσ ηεο απνζηαζίαο ηνπ Κνπξίνπ. Έρνπκε ινηπφλ επαλαθνξά ηεο ππνηέιεηαο θαη ην

λαπηηθφ ηνπ Κηηίνπ καδί κε ην λαπηηθφ ησλ άιισλ Κππξηαθψλ πφιεσλ εμαλαγθάδεηαη
λα ιάβεη ηψξα κέξνο ζηελ θαηάπλημε ηεο Ησληθήο επαλάζηαζεο πνπ ηέιεησζε κε ηελ
θαηαζηξνθή ηεο Μηιήηνπ.
Αθνινχζσο ην λαπηηθφ ηνπ Κηηίνπ κε επί θεθαιήο ηνλ βαζηιηά ηνπ εμαλαγθάδεηαη λα
ιάβεη κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε ελαληίνλ ηεο Διιάδνο, καδί κε ην λαπηηθφ
ηεο Φνηλίθεο, ηεο Ησλίαο θαη ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο Κχπξνπ, ζπλνιηθά 1207
πνιεκηθά θαη πινία ζπλνδείαο. Ζ απξνζπκία ησλ Κππξίσλ θαη ησλ Ηψλσλ λα
πνιεκήζνπλ ελαληίνλ ησλ ειιήλσλ ήηαλ καδί κε ηελ ηδηνθπΐα ησλ Διιήλσλ
ζηξαηεγψλ ν θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο κεγάιεο ήηηαο ησλ Πεξζψλ ζηελ λαπκαρία ηεο
αιακίλαο ην 480 π.Υ. χκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο Ζξφδνην θαη Γηφδσξν ν Ξέξμεο
απέδσζε ηελ ήηηα ζηε δεηιία ησλ Φνηλίθσλ, Ηψλσλ θαη Κππξίσλ. Μαδί κε άιινπο
βαζηιείο, πνπ εθηέιεζε επί ηφπνπ ν Ξέξμεο ζην βνπλφ Αηγάιεσ, απφ φπνπ
παξαθνινπζνχζε ηελ λαπκαρία, ήηαλ θαίλεηαη θαη απηφο ηνπ Κηηίνπ. Μεηά ηηο
εθηειέζεηο ησλ εγεηψλ ηνπο νη ζηφινη απηψλ ησλ πεξηνρψλ παληθνβιήζεθαλ απφ ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ Ξέξμε θαη επέζηξεςαλ άκεζα ζηελ παηξίδα ηνπ ν θαζέλαο.
480 – 448π.Υ.
Ζ ΑΝΣΔΠΗΘΔΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑΪΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ
Μεηά ηελ ήηηα ησλ Πεξζψλ ζηε Ναπκαρία ηεο αιακίλαο (480 π.Υ.) νη Πέξζεο
επηβάινπλ ζηα βαζίιεηα ηεο Κχπξνπ Φνίληθεο Βαζηιηάδεο, πνπ ηνπο εκπηζηεχνληαλ
πεξηζζφηεξν, θαη θαηαπηέδνπλ ην Διιεληθφ ζηνηρείν. ην Κίηην εγθαζηδξχνπλ λέν
Βαζηιηά, ηνλ Βαάικειεθ Α΄ (479-449 π.Υ.), πνπ αξρίδεη έηζη κηα λέα Γπλαζηεία
Φνηληθηθήο θαηαγσγήο ε νπνία δηαηήξεζε ηελ εχλνηα ησλ Μήδσλ κέρξη ην 335 π.Υ.
Ζ εχλνηα απηή βνεζά ζηελ ππφηαμε επί Βαάικειεθ Α΄ ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηδαιίνπ. Ζ
Κχπξνο είλαη ηψξα ηδενινγηθά ρσξηζκέλε θαη ην Κίηην είλαη ε κεγαιχηεξε δχλακε
ηνπ Κππξν – Πεξζηθνχ κπινθ θαη απνηειεί ην αληίπαιν δένο ζην Κππξν – Διιεληθφ
κπινθ θαη ζηηο εθζηξαηείεο ηεο Αζήλαο γηα λα απειεπζεξψζεη ηελ Κχπξν απφ ηνπο
Πέξζεο. Ο Βαάικειεθ Α΄ αληηκεηψπηζε 3 ηέηνηεο εθζηξαηείεο. Σνλ πξψην ρξφλν ηεο
βαζηιείαο ηνπ (478 π.Υ.) ηνλ ζηξαηεγφ Παπζαλία πνπ αληεπηηέζεθε ζηνπο Πέξζεο κε
ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Οη Πέξζεο φκσο ήηαλ
απνθαζηζκέλνη λα θξαηήζνπλ ηελ Κχπξν θαη ε ζπλέρηζε ηεο εθζηξαηείαο ηνπ
Παπζαλία ζηνλ Διιήζπνλην ηνπο δηεπθφιπλε. Σν 460 π.Υ. ε Αζήλα ζηέιιεη ζηελ
Κχπξν ηνλ ζηξαηεγφ Υαξηηηκήδε κε 200 ηξηήξεηο, αιιά θη απηφο ζπλερίδεη ηελ
εθζηξαηεία ηνπ ζηελ Αίγππην εγθαηαιείπνληαο ηελ πξνζπάζεηα ζηελ Κχπξν. Ζ Σξίηε
πξνζπάζεηα ηνπ Αζελατθνχ ζηφινπ (449 π.Υ.) κε ηνλ ζηξαηεγφ Κίκσλα, γην ηνπ
ζηξαηεγνχ Θεκηζηνθιή ληθεηή ζηελ λαπκαρία ηεο αιακίλαο, ήηαλ ε πην θαξκαθεξή
γηα ηνλ Βαάικειεθ Α΄.
Ο Κίκσλ κε αληηλαχαξρν ηνλ Αλαμηθξάηε θαηαθζάλνπλ κε 200 ηξηήξεηο θαη
ζπλελψλνπλ φινπο ηνπο Έιιελεο ηεο Κχπξνπ πιελ ηνπ Κηηίνπ ηεο αιακίλαο θαη ηνπ
Μαξίνπ, πνπ απνηεινχζαλ ηφηε ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο Πεξζηθήο άκπλαο θαη ηνπ
Κχπξν – Πεξζηθνχ κπινθ. Ζ πνιηνξθία ηνπ Κηηίνπ απφ ηνλ Κίκσλα δηάξθεζε
πνιινχο κήλεο θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ν Κίκσλ αζζέλεζε θαη πέζαλε. Οη ζχληξνθνη
ηνπ ην θξάηεζαλ κπζηηθφ θαη ζηε λαπκαρία πνπ αθνινχζεζε λίθεζαλ ηνπο Πέξζεο. Ο
Βαάικειεθ Β‟ πέζαλε ή ζαλαηψζεθε θη απηφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ
Κίκσλα. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν ν ηάθνο ηνπ Κίκσλα ήηαλ ζην Κίηην θαη φινη
νη θάηνηθνη απέδηδαλ ζηνλ λεθξφ κεγάιεο ηηκέο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ ζεψλ.

Κελνηάθην πξνο ηηκή ηνπ Κίκσλα ππήξρε θαη ζηελ Αζήλα. Σν ηέινο ηεο Αζελατθήο
αληεπίζεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ απνθαζίζζεθε απφ ηνλ Πεξηθιή. Γηα
λα αληηκεησπίζεη ηψξα ηνπο λένπο εζσηεξηθνχο ερζξνχο ηεο Αζήλαο έθαλε ζπκθσλία
εηξήλεο κε ηνπο Πέξζεο, φπνπ απειεπζέξσλε κελ ηελ Ησλία αιιά άθελε ηελ Κχπξν
ζηελ Πεξζηθή θαηνρή. Ζ ζπκθσλία απηή είλαη γλσζηή ζαλ ε «εηξήλε ηνπ Καιιία»
(448π.Υ.), ζη‟ φλνκα ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ, πνπ πήγε ζηα νχζα, πξσηεχνπζα
ησλ Πεξζψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ζ λίθε ηνπ Κίκσλα, έζησ θαη λεθξνχ, ζην Κίηην
έκεηλε ρσξίο αληίθξηζκα γηα ηελ Κχπξν αιιά ν Κίκσλ έκεηλε απφ ηφηε ν κεγάινο
ήξσαο ηεο πφιεο θαη ην ζχκβνιν ησλ άξξεθησλ δεζκψλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα
θαη ηνλ ππφινηπν Διιεληζκφ.
448– 391 π.Υ.
Ζ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
Με ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ησλ ειιεληθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε
ηεο Κχπξνπ κε ηελ εηξήλε ηνπ Καιιία, ν Αζβαάι (449-425π.Υ.), γηνο θαη δηάδνρνο
ηνπ Βαάικειεθ Α΄, αλεβαίλεη ζηνλ ζξφλν ηνπ Κηηίνπ. Έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα
πνπ θάλεη είλαη λα εληάμεη ππφ ην ζηέκκα ηνπ ην Βαζίιεην ηνπ Ηδαιίνπ θαη λα
αλαγνξεπζεί βαζηιηάο Κηηίνπ θαη Ηδαιίνπ. Απφ ηψξα κέρξη θαη ηνλ ζάλαην ηνπ
ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ ην 312 π.Υ. ηα δχν απηά βαζίιεηα παξακέλνπλ
ελσκέλα. Σν Ηδάιην δελ εθδίδεη πηα άιια δηθά ηνπ λνκίζκαηα. Δπί Αζβαάι νη
παξαζηάζεηο ζηα λνκίζκαηα αιιάδνπλ. ηελ κηα κεξηά είλαη, φπσο πάληα, ν
πξνζηάηεο ηεο Γπλαζηείαο Ζξαθιήο. ηελ άιιε φςε είλαη ην ιηνληάξη ηνπ Κηηίνπ,
πνπ απφ ακπληηθή θαζηζηή ζηάζε επί Βαάικειεθ Α΄, ηψξα επί Αζβαάι βξίζθεηαη ζε
επηζεηηθή ζηάζε θαηαζπαξάδνληαο έλα ειάθη, πηζαλφηαηα ζέινληαο πιένλ λα
εθθξάζεη ηε λέα επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ βαζηιείνπ πνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ εχλνηα
ησλ Πεξζψλ.
Ο γηνο ηνπ Αζβαάι, Βαάικειεθ Β΄ (425-400 π.Υ.) αλεβαίλεη ζην ζξφλν ζε κηα επνρή
πνπ ην Κίηην έρεη κεγάιεο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αζήλα θαη κεγάιε θνηλφηεηα
Κηηηέσλ εκπφξσλ κφληκα εγθαηεζηεκέλσλ ζηνλ Πεηξαηά. Σν 415 π.Υ. ν Αζελαίνο
πνηεηήο Αληνθίδεο βξίζθεη θαηαθχγην ζην Κίηην κεηά απφ ην γλσζηφ πεξηζηαηηθφ ηνπ
αθξσηεξηαζκνχ ησλ Δξκψλ ζηελ Αζήλα, ππφζεζε γηα ηελ νπνία θαηεγνξήζεθε θαη ν
Αιθηβηάδεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ο Βαάικειεθ Β‟
ζπλέιαβε θαη δίθαζε ηνλ Αληνθίδε γηα απάηε. Ξέθπγε ηελ ζαλαηηθή πνηλή
θαηαθεχγνληαο ζηελ Μαθεδνλία. Απηή ηελ πεξίνδν νη Κηηηείο έκπνξνη ησλ Αζελψλ
εμαζθαιίδνπλ άδεηα θαη ρψξν απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ λα θηίζνπλ λαφ αθηεξσκέλν
ζηελ Οπξαλία Αθξνδίηε ζην Πεηξαηά. Ο λαφο βξέζεθε ζε αλαζθαθέο πξηλ απφ
ρξφληα θαη ήηαλ γεκάηνο απφ αθηεξσκαηηθέο πιάθεο Κηηηέσλ πηζηψλ θαη
πξνζθπλεηψλ. Ζ δχλακε ηνπ Βαάικειεθ Β΄ ηνπ επέηξεπε λα δηνξίδεη θνίληθεο
ζθεηεξηζηέο ζηνλ ζξφλν ηεο αιακίλαο. Σν 415 π.Υ ν Βαάικειεθ ζηεξίδεη άιιν έλα
ζθεηεξηζηή, ηνλ Αβδήκνλα, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα δνινθνλήζεη ηνλ λφκηκν
δηάδνρν Δπαγφξα, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Σεπθξηδψλ.
Μεηά απφ πεξηπιαλήζεηο θαη ζπκκαρίεο ζηελ Κηιηθία θαη Φνηλίθε ν Δπαγφξαο (411373 π.Υ.) επηζηξέθεη ζε ειηθία 24 ρξφλσλ θαη θεξδίδεη ην ζξφλν ηεο αιακίλαο κε
επίζεζε ελαληίνλ ησλ ζθεηεξηζηψλ. Μέρξη ην 391 π.Υ. πιεξψλεη ηνπο θφξνπο ηνπ
ζηνπο Πέξζεο θαη θεξδίδεη ρξφλν γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν Κχπξν – Διιεληθφ
κπινθ, έλα αληίπαιν δένο γηα ην Κχπξν – Πεξζηθφ κπινθ ηνπ νπνίνπ εγείηαη ην

Κίηηνλ. ην Κίηηνλ βαζηιεχεη ηψξα ν Βααιξάκ (400-392 π.Υ.). Απφ ηαθηθέο ζηήιεο
ηεο επνρήο ηνπ καζαίλνπκε φηη ε πφιε είρε θιεξνλνκηθνχο αμησκαηνχρνπο ππνπξγνχο γηα ηελ πδαηνπξνκήζεηα θαη ην εκπφξην. Απφ ηηο αλαζθαθέο ηεο
Μαξγθαξίη Γηφλ ζην αξραίν ιηκάλη θάλεθε θαη ε αξηηφηεηα ηνπ πδξεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο πφιεο κε ππφγεηα πδξαγσγεία θαη ν πινχηνο ηνπ εκπνξίνπ ηεο.

392-381π.Υ.
Ο ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ
ην Κίηην αλεβαίλεη ζην ζξφλν ν λεαξφο Μειεθηάζσλ (392-361 π.Υ.). Βξίζθεηαη
ακέζσο αληηκέησπνο κε ηελ επηζεηηθή πιένλ πνιηηηθή ηνπ Δπαγφξα, πνπ ελίζρπζε ηελ
άκπλα θαη ηνλ ζηξαηφ ηεο αιακίλαο, θαη ζπλελψλεη έλα - έλα ηα Κππξηαθά βαζίιεηα
ππφ ην ζθήπηξν ηνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ. Σν 391 π.Υ. νη κφλεο πφιεηο ηνπ Κχπξν –
Πεξζηθνχ κπινθ παξακέλνπλ ην Κίηηνλ, ε Ακαζνχο θαη νη φινη. Ζ ζπκκαρία ηνπ
Δπαγφξα κε ηελ Αζήλα θέξλεη ην 388 π.Υ. ζην Κίηην θαη ηελ Κχπξν ηνλ Αζελαίν
ζηξαηεγφ Υαβξία κε δπλαηφ ζηφιν θαη αλαγθάδνπλ φιεο ηηο πφιεηο λα ππνηαρζνχλ
ζηνλ Δπαγφξα. Ο Μειεθηάζσλ εθζξνλίζζεθε θαη ζηελ ζέζε ηνπ ηνπνζεηήζεθε
θάπνηνο Αζελαίνο πνιίηεο κε ην φλνκα Γεκφληθνο, γηφο ηνπ Ηππφληθνπ. Άιιε κηα
φκσο ζπκθσλία ησλ Αζελαίσλ κε ηνπο Πέξζεο γλσζηή ζαλ «εηξήλε ηνπ Αληαιθίδα»
(386 π.Υ.) εμαλεκίδεη ηα φλεηξα ηνπ Δπαγφξα, αθνχ γηα κηα αθφκε θνξά νη Αζελαίνη
απνδέρνληαη φηη ε Κχπξνο ζα παξακείλεη ππφ ησλ Πεξζψλ. Πξηλ πεξάζεη έλα έηνο, ν
Μειεθηάζσλ θεξδίδεη μαλά ηνλ ζξφλν ηνπ.
Ο Δπαγφξαο απνθαζίδεη λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα θαηά ησλ Πεξζψλ θαη ρσξίο ηνπο
Αζελαίνπο. Οη Πέξζεο φκσο ζηέιλνπλ ζηελ Κχπξν δπλαηφ ζηξαηφ κε αξρηζηξάηεγν
ηνλ Οξφληε θαη ζηφιν κε λαχαξρν ηνλ Σηξίβαδν. Σν 381, ζηελ «κάρε ηνπ Κηηίνπ»
θαηά μεξά θαη θαηά ζάιαζζα ν Δπαγφξαο θαη ην Κχπξν – Διιεληθφ κπινθ εηηψληαη.
Οη πεξζηθέο δπλάκεηο πνιηνξθνχλ ηψξα ηελ αιακίλα. ην Κίηην ν Μειεθηάζσλ
γηνξηάδεη ηελ θαηά ζάιαζζα λίθε ηνπ ζηφινπ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο κλεκείνπ ζην
ιηκάλη εληφο ησλ ηεηρψλ ηνπ Κηηίνπ. Σελ βάζε απηνχ ηνπ κλεκείνπ κε ηελ ληθεθφξα
επηγξαθή αλαθάιπςε θαηά ηηο αλαζθαθέο ζηελ Πακπνχια ε αξραηνιφγνο Μαξθαξίη
Γηφλ. Ο Δπαγφξαο θαηεπλάδεη ηνπο Πέξζεο, ζψδεη ηελ πφιε ηνπ θαη παξακέλεη
βαζηιηάο ζηελ αιακίλα κέρξη ην 373 π.Υ. ππνηειήο θαη θνξνινγνχκελνο φπσο θαη νη
άιινη βαζηιείο ηεο Κχπξνπ. Μεηά απφ δέθα ρξφληα έληνλσλ ερζξνπξαμηψλ, γλσζηψλ
ζαλ ν Κππξηαθφο πφιεκνο, ην λεζί εηξελεχεη.
381– 333 π.Υ.
Ζ ΥΡΤΖ ΔΠΟΥΖ
Ο Μειεθηάζσλ βαζηιεχεη ζην Κίηην γηα άιια 20 ρξφληα ζε θιίκα εχλνηαο απφ ηνπο
Πέξζεο θαη επκάξεηαο γηα ηνλ ιαφ ηνπ. Σν 375 π.Υ. ν ζηφινο ηνπ Κηηίνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ αλεπηηπρή εθζηξαηεία ησλ Πεξζψλ γηα αλάθηεζε ηεο Αηγχπηνπ. Σν 361 π.Υ. ν
Μειεθηάζσλ πεζαίλεη θαη ηνλ δηαδέρεηαη ζηνλ ζξφλν ν γηφο ηνπ Πνπκηάζσλ (362-312
π.Υ.). Σν 352 π.Υ. νη πφιεηο ηεο Φνηλίθεο δηαθεξχηηνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ
ηνπο Πέξζεο θαη ν Πνπκηάζσλ κε ηα άιια Κππξηαθά βαζίιεηα αθνινπζνχλ ην
παξάδεηγκα. Ζ Αίγππηνο ζηέιιεη ζηνπο επαλαζηάηεο βνήζεηα. Ο Αξηαμέξμεο
θαηαθζάλεη ζηε Φνηλίθε κε κεγάια ζηξαηεχκαηα. Καηαζηξέθεη ηελ ηδψλα θαη νη
ππφινηπνη Φνίληθεο αιιά θαη νη Κχπξηνη πεηζαξρνχλ εθ λένπ ζην Μεγάιν Βαζηιηά.

Σν 351 ν Πνπκηάζσλ αγνξάδεη απφ ηνλ Βαζηιηά Παζίθππξν ην βαζίιεην ηεο
Σακαζνχ. Σν Κίηηνλ είλαη ηψξα ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε θαη δχλακε βαζίιεην ηεο
Κχπξνπ θαη ν Πνπκηάζσλ βαζηιηάο Κηηίνπ, Ηδαιίνπ θαη Σακαζνχ. Ζ αξραηνιφγνο
Μαξγθαξίη Γηφλ αλαθέξεη φηη απηή ηελ πεξίνδν παξαηήξεζε ζηηο αλαζθαθέο φηη ν
Πνπκηάζσλ αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θηεξίσλ, ηελ
πινπνίεζε έξγσλ θνηλήο σθειείαο θαη ζηε αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
εληφο ησλ ηεηρψλ ιηκέλα ηεο πφιεο.
Οη Κηηηείο έκπνξνη ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηελ Αζήλα απμάλνληαη θαη αλάκεζα ηνπο πιένλ
βξίζθεηαη θαη ν Μλαζέαο Κηηηεχο, έκπνξνο πνξθχξαο, παηέξαο ηνπ θηινζφθνπ
Εήλσλα, πνπ γελλήζεθε ζην Κίηην πεξί ην 335 π.Υ. , απφ κηθηφ γάκν, πνπ ήηαλ
ζπλεζηζκέλνη ζην Κίηην φπσο καξηπξνχ επηηχκβηεο ζηήιεο ζην λεθξνηαθείν ηεο
θιαζηθήο πεξηφδνπ ζηε πφιε (480-312 π.Υ). Οη ηδέεο θαη ε δηαλφεζε ησλ Αζελψλ
γίλνληαη γλσζηά ζην Κίηην, φπσο θαη ε αηηηθή θεξακηθή πνπ έρεη κεγάιε δήηεζε ζηελ
πφιε. ην Μνπζείν Πηεξίδε ππάξρνπλ κεξηθά ζπαληφηαηα θεξακηθά αληηθείκελα απφ
ην Κίηην απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ο Μλαζέαο εκπινπηίδεη ηελ κεηέπεηηα κφξθσζε ηνπ
γηνπ ηνπ κε θείκελα απφ ηνλ Πιάησλα θαη Αξηζηνηέιε. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ
ζηελ πφιε είλαη έιιελεο αιιά ζπλππάξρνπλ εηξεληθά κε ηνπο Φνίληθεο, ηνπο
Δβξαίνπο, ηνπο Αζζχξηνπο θαη πηζαλφηαηα ηνπο Πέξζεο θαηνίθνπο ηεο.
Παξάδνμν είλαη φηη παξά ηελ γηα 200 ρξφληα Πεξζηθή θαηνρή ζην Κίηην δελ
βξέζεθαλ ελδείμεηο πεξζηθήο ή θνηληθηθήο επηξξνήο ζηελ θνπιηνχξα, ηελ ηέρλε ε ηνλ
πνιηηηζκφ ηεο πφιεο. Οχηε αληηθείκελα πεξζηθήο πξνέιεπζεο βξέζεθαλ θαηά ηηο
αλαζθαθέο, παξά κφλν κεξηθά αζεκέληα θαη ράιθηλα πεξζηθά, λνκίζκαηα. Σν
εκπφξην θαη νη επαθέο κε ηελ Πεξζία θαίλεηαη λα ήηαλ επίζεο πεξηνξηζκέλα. Σν
Κίηην κεηά απφ 2 αηψλεο Πεξζηθήο επηθπξηαξρίαο θαη θνηληθηθήο έληνλεο παξνπζίαο
εμαθνινπζεί λα δεη απφιπηα κέζα ζηε Κππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο.
333 – 323 π.Υ.
Ο ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
Ζ δπζθνξία ελαληίνλ ηεο πεξζηθήο ππνηέιεηαο ππφβνζθε γηα πεξηζζφηεξν απφ δπν
αηψλεο ζ‟ φιε ηελ Κχπξν. Μεηά ηελ λίθε ηνπ Αιεμάλδξνπ ζηελ Ηζζφλ (333 π.Υ.), νη
βαζηιηάδεο ηεο Κχπξνπ βξίζθνπλ ηελ επθαηξία λα απνηηλάμνπλ ηα δεζκά. πλαληνχλ
ηνλ Αιέμαλδξν ζηε Μηθξά Αζία γηα λα ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ ζπκκαρία ηνπο ελαληίνλ
ησλ Πεξζψλ. Ο Αιέμαλδξνο απνδέρεηαη ηελ ζπκκαρία θαη νη Κχπξηνη βαζηιηάδεο
δηαθεξχηηνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο. Καηά ηελ ζπλάληεζε φινη νη βαζηιείο ηεο
Κχπξνπ θαίλεηαη λα κεηάθεξαλ ζηνλ Αιέμαλδξν ζπνπδαία δψξα. Σν κνλαδηθφ πνπ
θαηαγξάθεθε ζηελ Ηζηνξία ήηαλ ην δψξν ηνπ βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ. Ζ παλέκνξθε θαη
δπλαηή ζπάζε πνπ ν Αιέμαλδξνο ρξεζηκνπνίεζε ζηελ ππφινηπε ηνπ δσή. Σν δψξν
ηνπ Πνπκηάζσλα θαηέγξαςε ν Ηζηνξηθφο Πινχηαξρνο ζην έξγν ηνπ «Αιέμαλδξνο».
Ζ ζπάζε απηή βξέζεθε ζην ηάθν ηνπ αλήιηθνπ γηνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ ζηελ Βεξγίλα,
θαη ζχκθσλα κε ηνλ αξραηνιφγν Σξηαληάθπιιν Παπαδψε δελ ππάξρεη θακηά
ακθηβνιία φηη ήηαλ ε ζπάζε ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ αθνχ ζηελ ιαβή βξίζθνληαη ηα
εκβιήκαηα ηνπ Κηηίνπ, Ηδαιίνπ θαη Σακαζνχ πνπ απνηεινχζαλ ην ζηέκκα ηνπ
Κηηίνπ.
Σν 332 π.Υ. ν Αιέμαλδξνο πνιηφξθεζε ηελ Σχξν, αθνχ κφλε απ φιεο ηεο πφιεηο ηεο
Φνηλίθεο παξέκελε πηζηή ζηνπο Πέξζεο. Ο Αιέμαλδξνο δήηεζε ηελ βνήζεηα ησλ

Κππξίσλ. Σν λαπηηθφ ηνπ Κηηίνπ θη φιεο ηεο Κχπξνπ ζπεχδνπλ ακέζσο ζε βνήζεηα
θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πνιηνξθία απφ ηελ ζάιαζζα. Οη πεξηζζφηεξνη βαζηιείο
ζπλνδεχνπλ ηα πνιεκηθά ηνπο πινία ζηελ Σχξν. Ο Πνπκηάζσλ δελ αθνινπζεί ν ίδηνο
δηφηη έρεη θηιηθφηαηνπο δεζκνχο κε ηελ Σχξν. κσο, ην Κίηην ήηαλ ην πξψην
βαζίιεην ηεο Κχπξνπ πνπ έθνςε ρξπζά λνκίζκαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ
Αιέμαλδξν ζηελ δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηεο Σπξνχ (332-331 π.Υ.). Απηή ηελ
πεξίνδν ν Πνπκηάζσλ θφβεη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξπζά λνκίζκαηα θάηη πνπ δελ
επηηξεπφηαλ απφ ηνπο Πέξζεο πξνεγνπκέλσο φηαλ ε Κχπξνο ήηαλ ππνηειήο. Σα
λνκίζκαηα πιένλ φισλ ησλ Κππξηαθψλ βαζηιείσλ γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ
λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. Ο ζάλαηνο ηνπ βαζηιηά ηεο αιακίλαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πνιηνξθίαο θαη ε απνπζία ηνπ Πνπκηάζσλα απφ ηελ πξνζπάζεηα θαηά ηεο Σχξνπ
έζεζε ηνλ βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ ζε δπζκέλεηα. Ο Αιέμαλδξνο γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ
Πνπκηάζσλα απνζπά ην βαζίιεην ηεο Σακαζνχ απφ ην ζηέκκα ηνπ θαη ην δίλεη ηελ
αιακίλα. Ζ δπζκέλεηα δηαξθεί δέθα πεξίπνπ ρξφληα κέρξη θαη ηνλ ζάλαην ηνπ
Αιεμάλδξνπ ην 323 π.Υ. κσο, ν Αιέμαλδξνο ζεβάζηεθε πιήξσο ηελ αλεμαξηεζία
ηνπ Κηηίνπ θαη φισλ ησλ άιισλ βαζηιηάδσλ, φπσο είρε ζπκθσλεζεί ζηελ πξψηε ηνπο
ζπλάληεζε ζηελ Μηθξά Αζία.

323- 294π.Υ.
Ζ ΓΗΑΜΑΥΖ ΣΩΝ ΓΗΑΓΟΥΩΝ
Ζ απηνλνκία πνπ ν Μέγαο Αιέμαλδξνο απέδσζε ζηα Κππξηαθά Βαζίιεηα παξακέλεη
ζε ηζρχ γηα ιίγα ρξφληα κεηά απφ ηνλ ζάλαην ηνπ. ηελ δηακάρε ησλ δηαδφρσλ γηα
ηελ Κχπξν εκπιέθεηαη θαη αξράο ν Πεξδίθαο κε ηνλ Πηνιεκαίν θαη αξγφηεξα ν
Πηνιεκαίνο κε ηνλ Αληίγνλν. Σν Κίηην ζπκκαρεί κε ηνλ Αληίγνλν, φκσο ην 316 π.Υ.
ν Πηνιεκαίνο ζηέιιεη ηνλ αδειθφ ηνπ Μελέιαν κε κεγάιν ζηξαηφ ν νπνίνο ηειηθά
ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε. Ο Αληίγνλνο επηκέλεη ζηελ θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ κε θχξην
ζχκκαρν ηνπ ην Κίηην θαη ηνλ βαζηιηά Πνπκηάζσλα. Ο ίδηνο ν Πηνιεκαίνο Α΄ σηήξ
αληηδξά δπλακηθά θαηαθζάλνληαο κε κεγάιν ζηξαηφ ην 312 π.Υ ζην Κίηην θαη ην
θαηαιακβάλεη. Γηα λα ηηκσξήζεη ηελ πφιε ν Πηνιεκαίνο ζαλαηψλεη ηνλ ηειεπηαίν
ηεο Βαζηιηά, θαηαζηξέθεη εθ ζεκειίσλ ηα ηζρπξά ηείρε ηεο πφιεο θαζψο θαη ηνπο
λανχο πνπ είλαη αθηεξσκέλνη ζε θνηληθηθέο ζεφηεηεο. ε ιίγα ρξφληα εθζξνλίδεη ή
ζαλαηψλεη φινπο ηνπο βαζηιηάδεο ηεο Κχπξνπ, αθήλνληαο κνλαδηθφ ζηξαηεγφ –
δηνηθεηή ηεο Κχπξνπ ηνλ αδειθφ ηνπ Μελέιαν.
Σν 306 π.Υ. ν γηνο ηνπ Αληηγφλνπ, Γεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο έξρεηαη κε κεγάιν
ζηφιν θαη θαηαιακβάλεη ηελ Κχπξν. Ο Μελέιανο ππνρσξεί ζην Κίηην. Ο
Πηνιεκαίνο Α΄ θαηαθζάλεη έμσ απφ ηε πφιε κε κεγάιν ζηφιν γηα λα ζηεξίμεη ηνλ
αδειθφ ηνπ, αιιά ην 305 π.Υ. εηηάηαη απφ ηνλ Γεκήηξην ηνλ Πνιηνξθεηή ζε κεγάιε
λαπκαρία έμσ απφ ην Κίηην θαη ππνρσξεί ζηελ Αίγππην. Ο Γεκήηξηνο ζπιιακβάλεη
ηνλ Μελέιαν θαη ηνλ γην ηνπ ζην Κίηην θαη δείρλνληαο κεγαινςπρία ηνπο ειεπζεξψλεη
απνζηέιινληαο ηνπο ζηνλ Πηνιεκαίν. Ο Γεκήηξηνο Πνιηνξθεηήο έθδσζε λνκίζκαηα
ζηελ Κχπξν κε ηελ ζεά λίθε ζηελ πξχκλε ελφο πινίνπ ζηε κηα πιεπξά. κσο, ην 294
π.Υ. θαηά ηελ δηάξθεηα πνιέκνπ ζηελ Πεινπφλλεζν, θηίζε ηνπ Αληηγφλνπ, ν
Πηνιεκαίνο θαηαιακβάλεη εθ λένπ ηελ Κχπξν. πιιακβάλεη ηελ κεηέξα ηνπ
Γεκεηξίνπ θαη ηα παηδηά ηνπ πνπ ήηαλ ζηελ αιακίλα. Σνπο ειεπζεξψλεη κε πνιιά
δψξα, αληαπνδίδνληαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αδειθνχ ηνπ Μελέιανπ δέθα
ρξφληα λσξίηεξα. Απηή ηελ επνρή ν Εήλσλ ν Κηηηεχο είλαη ήδε ζηελ Αζήλα
θαινηαμηδεχνληαο πιένλ κε ηελ ησηθή θηινζνθία κεηά ην λαπάγην πνπ είρε ην

πινίν ηνπ έμσ απφ ηνλ Πεηξαηά θαη ζην νπνίν έραζε φιε ηελ παηξηθή πεξηνπζία. Σν
Κίηην κεηά απφ πεξηζζφηεξα απφ 1000 ρξφληα δελ απηνδηνηθείηαη πιένλ κε δηθφ ηνπ
βαζηιηά αιιά είλαη κέξνο κηαο αραλνχο Διιεληζηηθήο πνιπεζληθήο απηνθξαηνξίαο κε
ην δηνηθεηηθφ ηεο θέληξν ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ο Διιεληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο λέαο
απηνθξαηνξίαο πνπ δηάξθεζε γηα δπφκηζη αηψλεο άιιαμε ξηδηθά ην πξφζσπν ηνπ
Κηηίνπ.
294 π.Υ. – 58 π.Υ.
ΠΣΟΛΔΜΑΪΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Οη λέεο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Πηνιεκαίσλ θέξλνπλ ζηελ
δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο ηνλ θξνχξαξρν θαη ηνλ δήκν. Ο θξνχξαξρνο ήηαλ ν
ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο δηνηθεηήο ηεο πφιεο. Αξγφηεξα ν ηίηινο έγηλε «ν επί ηεο
πφιεσο». Φξνχξαξρνο ηνπ Κηηίνπ επί Πηνιεκαίνπ Α΄ ήηαλ ν Πνζείδηππνο κεηαμχ
294-290 π.Υ. Άιινη ηξεηο θξνχξαξρνη ηνπ Κηηίνπ είλαη γλσζηνί. Ο Αγίαο γηνο ηνπ
Γακνζέηνπ απφ ηελ Κξήηε κεηαμχ 181-146 π.Υ., ν Μειάλγθνκαο γηνο ηνπ
Φηιφδακνπ απφ ηελ Αηησιία (146-116 π.Υ.) θαη ν Μειάλγθνκαο γηνο ηνπ
Μειάλγθνκα, πνπ ζπλέρηζε ζηε ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ. Ο Πηνιεκαίνο ν Φηιφπαηξνο
(221-146 π.Υ.) έθαλε ηελ ζέζε ηνπ θξνπξάξρνπ ή ηνπ επί ηεο πφιεσο θαζαξά
δηνηθεηηθή ζέζε θαη ν ζηξαηεγφο ηεο πφιεο είλαη πιένλ ζέζε θαζαξά ζηξαηησηηθή
δειαδή δηνηθεηήο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζηαζκεχνπλ εδψ. Γλσξίδνπκε ινηπφλ, επίζεο
απφ επηγξαθέο, ηνλ ζηξαηεγφ ηνπ Κηηίνπ Απνιιφδσξν γηφ ηνπ Γηνλπζίνπ, ηνλ
ζηξαηεγφ Εήλσλα γην ηνπ Αληίπαηξνπ απφ ηελ Λακία θαη ηνλ ζηξαηεγφ κε η φλνκα
«ηξαηαγφ» γην ηνπ Αληαίνπ απφ ηελ Αξθαδία.
Ζ αζθάιεηα πνπ παξείρε ν πεξίθιεηζηνο ιηκέλαο ηεο πφιεο θαζψο θαη ν νξγαλσκέλνο
ζηξαηησηηθφο λαχζηαζκνο θαη λαππεγία ηνπ Πνπκηάζσλα πξέπεη λα ζπλέβαιαλ ψζηε
ην Κίηην λα ππεξέηεζε ηνπο Πηνιεκαίνπο ζαλ ζηξαηησηηθή βάζε. Γελ εμεγείηαη
αιιηψο ε εχξεζε κεγάινπ αξηζκνχ αθηεξσκαηηθψλ θαη επηηχκβησλ ζηειψλ
αθηεξσκέλσλ ζε ζηξαηησηηθνχο κηζζνθφξνπο ησλ Πηνιεκαίσλ απφ φια ηα κέξε ηεο
Διιάδαο.
Έρνπκε
ινηπφλ
ζην
Κίηην
ζηήιεο
αθηεξσκέλεο
ζηνπο
«αξρηζσκαηνθχιαθεο», επί θεθαιήο πξνθαλψο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ ησλ
«ζσκαηνθπιάθσλ». Ο Αγίαο Γακνζέηνπ πνπ ππεξέηεζε ζηξαηεγφο ηεο πφιεο
πέξαζε επίζεο θαη απφ ην αμίσκα ηνπ αξρηζσκαηνθχιαθα (181-146 Π.ρ.). Έρνπκε
αθφκε επηγξαθέο αθηεξσκέλεο ζηνπο «εγεκφλεο επ αλδξψλ», πξνθαλψο ηνπο
αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ ε θαη ηνπ λαπηηθνχ. Σέηνηνη αμησκαηηθνί ήηαλ ν
Πξαμαγφξαο γηνο ηνπ σζηάλαμ θαη ηεο Νηθψ απφ ηελ Κξήηε, Ο Κάιιηπνο απφ ηελ
Κάξπζην θαη ν Αγέκαρνο απφ ηελ Θεζζαιία. Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο
ειιεληζηηθήο επνρήο ινηπφλ, κε ηηο κεγάιεο κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ ζην Κίηην είλαη
έθδεινο. Ζ ηνπηθή θνπιηνχξα θαζψο θαη νη κεηνλφηεηεο φπσο νη Φνίληθεο άξρηζαλ λα
αθνκνηψλνληαη απφ ηελ θνβεξή δπλακηθή ηνπ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο.
Ζ πφιε εμαθνινπζεί λα γελλά απηή ηελ πεξίνδν, κε αθφκε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο,
πνιινχο κεγάινπο άλδξεο, φπσο ν Πεξζαίνο Κηηηεχο (306-243 π.Υ.), δηάδνρνο ηνπ
Εήλσλα ζηελ ηνά , ν νπνίνο κε ζχζηαζε ηνπ Εήλσλα αλάιαβε ηελ κφξθσζε ησλ
παηδηψλ ηνπ Αληηγφλνπ Γνλαηά βαζηιηά ζηελ Μαθεδνλία. Απφ ην λέν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηεο πφιεο γλσξίδνπκε ηνπο Γπκλαζίαξρνπο Αξηεκίδσξν Αξίζησλνο, θαη
ηνλ ππνγπκλαζίαξρν Γηνλχζην Γηδχκνπ. Σνλ Ναχαξρν Αζθιεπηφδσξν, ηνλ γην ηνπ
κε ην ίδην φλνκα θαη ηνλ Γηνθιή Εήλσλνο, πνπ ηνλ δηαδέρζεθαλ. Ζ νηθνλνκηθή

ζεκαζία ηνπ Κηηίνπ απηή ηελ πεξίνδν θαίλεηαη θαη απφ ην φηη νη Πηνιεκαίνη
ζπλέρηζαλ λα δηαηεξνχλ λνκηζκαηνθνπείν κέρξη ην ηέινο ηεο Γπλαζηείαο. Οιφθιεξνη
ζεζαπξνί κε Πηνιεκατθά ηεηξάδξαρκα λνκίζκαηα ηνπ Κηηίνπ βξέζεθαλ ζηελ νηθία
Γηνλχζνπ ζηελ Πάθν αιιά θαη ζ' άιια κέξε ηεο Κχπξνπ. Απνθνξχθσκα ε έθδνζε
ησλ ρξπζψλ νθηαδξάρκσλ ηνπ Κηηίνπ πξνο ηηκή ηεο βαζίιηζζαο Αξζηλφεο, αδειθήο
θαη ζπδχγνπ ηνπ Πηνιεκαίνπ Β, πνπ ζενπνηήζεθε (269 π.Υ.).
Μεγάιε Δβξατθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Κχπξν είρε αξρίζεη επί Πηνιεκαίνπ Ζ΄ ηνπ
Λάζπξνπ (116-108 π.Υ.) θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Κιενπάηξαο Γ΄ Κφθθεο ε νπνία είρε
ζηε ππεξεζία ηεο ζηελ Κχπξν δχν δηάζεκνπο Δβξαίνπο ζηξαηεγνχο ην Υειθία θαη
ηνλ Αλαλία νη νπνίνη εθάξκνζαλ θηινεβξατθή πνιηηηθή. ε αληίζεζε νη Φνίληθεο
είραλ πηα εμειιεληζζεί θαη ζην Κίηην, πνπ ήηαλ ε κεγάιε ηνπο δχλακε, αιιά θαη ζηελ
ίδηα ηελ Φνηλίθε. Ο εμειιεληζκφο ησλ Φνηλίθσλ έγηλε είηε κε ηελ δηθή ηνπο ζέιεζε,
ή θαη ιφγσ ηεο ειιεληζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Πηνιεκαίσλ. Οη πφιεκνη ησλ Φνηλίθσλ
ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ ήηαλ επίζεο θνβεξά θαηαζηξνθηθνί, αθνχ νη Ρσκαίνη ζηελ
Βφξεηα Αθξηθή ηνπο είραλ εμνινζξεχζεη θαη θαηαζηξέςεη πιήξσο ηηο Φνηληθηθέο
πφιεηο.
58 π.Υ. – 30 π.Υ.
ΟΗ ΡΩΜΑΗΟΗ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΩΝ ΠΣΟΛΔΜΑΗΩΝ
Ο πνιηηηζκφο ζην Κίηην ζην ηέινο ηεο Πηνιεκατθήο πεξηφδνπ βξίζθεηαη ζε
απνθνξχθσκα. Τπάξρεη εδψ ζέαηξν, αζθιεπηείν-λνζνθνκείν, ζηάδην θαη πηζαλφηαηα
ηππφδξνκνο. Κπθινθνξνχλ ζηελ πφιε εζνπνηνί, κίκνη, ζεαηξηθνί ζπγγξαθείοκπζνγξάθνη, κνπζηθνί, γηαηξνί δηεζλνχο θήκεο θαη δάζθαινη ησλ Οκεξηθψλ Δπψλ.
Σηκψληαη φιεο νη παιηέο ειιεληθέο ζεφηεηεο θαη έρνπλ πξνζηεζεί λέεο φπσο ν
Αζθιεπηφο θαη ε Τγεία, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ αθνχ νη γηαηξνί
απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηελ πφιε, ν Απνιιψληνο Κηηηεχο θαη Απνιιφδσξνο Κηηηεχο
είλαη ηφζν εηδηθνί θαη δηάζεκνη ζηα ζέκαηα ηνπο ψζηε λα γξάθνπλ δεθάδεο ηαηξηθά
ζπγγξάκκαηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απηνθξάηνξα Πηνιεκαίνπ. Πνιιά απφ απηά ηα
ζπγγξάκκαηα, ηδηαίηεξα ηνπ Απνιιψληνπ ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα. Ννκίζκαηα
εθδνκέλα ζην λνκηζκαηνθνπείν ηεο πφιεο έρνπλ βξεζεί ζηελ Γηνπγθνζιαβία, Μηθξά
Αζία, Αίγππην, Παιαηζηίλε, πξία, Λίβαλν, Διιάδα, Μεζνπνηακία θαη αιινχ.
Ννκίζκαηα απφ εθαηνληάδεο πφιεηο ηεο αξραηφηεηαο έρνπλ αληίζηνηρα βξεζεί θαη ζην
Κίηην. Δπνκέλσο ην εκπφξην θαη νη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο ζηελ αλαηνιηθή
Μεζφγεην εμαθνινπζνχλ λα επλννχλ ην Κίηην. Δμ άιινπ ν ηξάβσλ, πνπ πέξαζε απφ
ηελ Κχπξν πεξί ην 10 π.Υ., αλαθέξεη ζην ζχγγξακκα ηνπ «Γεσγξαθηθά» ζαλ ην κφλν
θιεηζηφ ιηκάλη ηεο Κχπξνπ απηφ ηνπ Κηηίνπ.
κσο, ε Ρσκατθή δχλακε πνπ βξίζθεηαη ζην απφγεην ηεο απηή ηελ πεξίνδν θαη ν
εθθπιηζκφο ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη νη έξηδεο ησλ ηειεπηαίσλ Πηνιεκαίσλ βάδνπλ
ηελ Κχπξν εηξεληθά κέζα ζην Ρσκατθφ Κξάηνο ην 58 π.Υ. ηελ Κχπξν βαζίιεπε ν
λφζνο γηνο ηνπ Πηνιεκαίνπ Λάζεξνπ. Ο Μάξθνο Κάησλ κεηά απφ ζρεηηθφ λφκν πνπ
πέξαζε ν Κιαχδηνο Πνχιρεξ ήιζε ρσξίο ζηξαηφ απεζηαικέλνο ηεο Ρσκατθήο
πγθιήηνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο Ρσκατθήο απφθαζεο ελζσκάησζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ
Ρσκατθή επηθξάηεηα. Οη Κχπξηνη δέρζεθαλ εηξεληθά ηελ απφθαζε θαη νη Ρσκαίνη
θαηάζραλ φιε ηελ δεκφζηα πεξηνπζία ησλ Πηνιεκαίσλ ζηελ Κχπξν. Ο Κάησλ ηελ
ζπλφδεπζε κε πνιιά θαξάβηα ζηελ Ρψκε. Ο Γίσλ Κάζηνο, ηζηνξηθφο ηνπ 1νπ αηψλα
κ.Υ. ιέεη φηη νη Κχπξηνη δέρζεθαλ ηελ απφθαζε γηαηί ήζειαλ λα γίλνπλ θίινη θαη

ζχκκαρνη ησλ Ρσκαίσλ θη φρη δνχινη. Λέγεηαη φηη ν Κιαχδηνο πέξαζε ην ςήθηζκα γηα
λα εθδηθεζεί ηνλ Πηνιεκαίν, πνπ ηνλ άθεζε αηρκάισην ζε πεηξαηέο αξλνχκελνο λα
πιεξψζεη ηα ιχηξα. Ο Πιίληνο ζην έξγν ηνπ «Φπζηθή Ηζηνξία», πνπ γξάθεθε ηνλ 1νλ
αηψλα κ.Υ. αλαθέξεη φηη ν Κάησλ απέζπαζε απφ ην Κίηην θαη ηελ δεκφζηα
νξεηράιθηλε πξνηνκή ηνπ θηινζφθνπ Εήλσλα αιιά απ φια ηα ιάθπξα ηεο Κχπξνπ,
κφλν απηή θξάηεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, φρη γηα ηελ αμία ηνπ κεηάιινπ αιιά επεηδή
ήηαλ ν ίδηνο ησηθφο. Ζ θηινζνθία ηνπ Εήλσλα Κηηηέα ήηαλ ε δεκνθηιέζηεξε
θηινζνθία-ζξεζθεία ή ζηάζε δσήο ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ησλ Ρσκαίσλ κέρξη θαη
ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Ζ αίγιε ησλ ησηθψλ ζπλέρηζε ηδηαίηεξα θαηά
ηελ Ρσκατθή επνρή πνπ αλέδεημε πνιινχο δηάζεκνπο ζπλερηζηέο ηνπ Κηηηέα
θηινζφθνπ. Ο Πιίληνο ζην πην πάλσ ζχγγξακκα αλαθέξεη θαη ηηο αιπθέο ηεο πφιεο
θαη εμαίξεη ηελ πνηφηεηα ηνπ άιαηνο πνπ παξάγνπλ.
Σν 47 π.Υ. νη Ρσκαίνη επελέβεζαλ θαη ζηελ Αίγππην. Ζ Κιενπάηξα 7ε ε κνξθε
θαηάθεξε λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ Ηνχιηνπ Καίζαξα, κε ηνλ νπνίν απέθηεζε θαη
έλα γην, ηνλ Καηζαξίσλα, θαη πέηπρε λα ηεο απνδνζεί πίζσ ε Κχπξνο. Σν ηειεπηαίν
Πηνιεκατθφ λφκηζκα ηεο Κχπξνπ είλαη απηφ ηεο Κιενπάηξαο ζαλ Αθξνδίηε καδί κε
ηνλ γην ηεο Καηζαξίσλα, πνιιά απφ ηα νπνία βξέζεθαλ θαη ζην Κίηην. Μεηά ηελ
δνινθνλία ηνπ Καίζαξα ε Κιενπάηξα θέξδηζε ηελ εχλνηα ηνπ λένπ Ρσκαίνπ
ηξαηεγνχ ζηελ Αίγππην Μάξθνπ Αλησλίνπ, πνπ αλαγλψξηζε ηελ θπξηαξρία ηεο ζηε
Κχπξν. Ζ αληηπαξάζεζε ηνπο φκσο κε ηελ Οθηαβηαλφ θαη ηε Ρψκε απνθνξπθψλεηαη
ην 30 π.Υ. Απφ ην κφλν θιεηζηφ θαη πξνζηαηεπκέλν ιηκάλη ηεο Κχπξνπ απηήο ηεο
επνρήο πξέπεη λα θίλεζαλ νη λαπηηθέο δπλάκεηο ηεο Κιενπάηξαο. ηελ λαπκαρία ηνπ
Αθηαίνπ ν Μάξθνο Αληψληνο θαη ε Κιενπάηξα εηηψληαη θαη απηνθηνλνχλ. Απηφ
είλαη θαη ην ηέινο ησλ Πηνιεκαίσλ θαη ηεο Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ Κχπξν.
30 π.Υ. – 70 μ.Υ
ΡΩΜΑΗΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΩΣΟΗ ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ
Ζ Κχπξνο επαλέξρεηαη ζηνπ Ρσκαίνπο αξρηθά ζαλ Απηνθξαηνξηθή Δπαξρία θαη κεηά
ηίζεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο πγθιήηνπ, φπνπ θαη γίλεηαη ζχκα εθκεηάιιεπζεο θαη
ηνθνγιπθίαο απφ ηνπο Ρσκαίνπο αμησκαηνχρνπο. Θχκαηα ήηαλ θπξίσο νη κεγάιεο
πφιεηο πνπ πιήξσλαλ κεγάια πνζά γηα λα κε ζηξαηνπεδεχνπλ ζ‟ απηέο Ρσκατθέο
ιεγεψλεο. Σν Κίηην ζαλ πινχζηα θαη πνιπάξηζκε πφιε απηήο ηεο πεξηφδνπ δελ ζα
απέθπγε ηέηνηεο βαξηέο θνξνινγίεο. Ο ξήηνξαο Κηθέξσλ, θπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ σο
αλζχπαηνο ηεο Κηιηθίαο (51-50 π.Υ.) πξνζπάζεζε λα δηνξζψζεη ηα πξάγκαηα. Σν 12
π.Υ. ζχκθσλα κε ηνλ Δβξαίν ζπγγξαθέα Ηψζεπν, ν Απηνθξάησξ Αχγνπζηνο γηα λα
εμνθιήζεη ηα ρξέε ηεο Ρψκεο απφ ην δάλεην απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Ηνπδαίαο Ζξψδε
παξαρψξεζε ζ‟ απηφλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ ηεο Κχπξνπ. Ο Δβξατθφο
πιεζπζκφο ζην λεζί απμάλεηαη ηψξα αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ Δβξατθή παξνπζία ζην
Κίηην ζπγγελψλ ε θίισλ πξέπεη λα είλαη έλαο απφ ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο πνπ εδψ
θαηάθπγε ν Άγηνο Λάδαξνο κεηά ηελ αλάζηαζε ηνπ απφ ηνλ Υξηζηφ ην 33 κ.Υ.
χκθσλα κε ηελ Αγηνξείηηθε παξάδνζε, ε Παλαγία θαηέθπγε ζην Κίηην, επίζεο γηα
πξνζηαζία απφ ην εβξατθφ κέλνο ελαληίνλ ησλ πξψησλ Υξηζηηαλψλ, κεηά ηελ
Αλάζηαζε ηνπ Τηνχ ηεο, θαη ηνλ ιηζνβνιηζκφ ηνπ πξσηνκάξηπξα ηέθαλνπ.
Φηινμελήζεθε απφ ηνλ κεηέπεηηα πξψην Δπίζθνπν Κηηίνπ, θαη νηθνγελεηαθφ θίιν, γηα
έλα πεξίπνπ ρξφλν παξαδίδνληαο ηνπ κάιηζηα ηα αξρηεξαηηθά ηεο δψξα κε ηα νπνία
είλαη πάληα αγηνγξαθεκέλνο ν Άγηνο Λάδαξνο. ηελ Λάξλαθα (Αγγειφθηηζηε)

ππάξρεη κηα κνλαδηθή ζηε ζεκαηνινγία εηθφλα ηνπ 11-12νπ αηψλα κ.Υ., πνπ
παξνπζηάδεη ηελ Παλαγία, Λάδαξν θαη Λνπθά καδί.
Απφ ηηο «Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ», πνπ έγξαςε ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο,
καζαίλνπκε φηη ην 45 κ.Υ. δηέζρηζαλ φιε ηελ Κχπξν νη Απφζηνινη Παχινο θαη
Βαξλάβαο ηδξχνληεο ηελ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, κε πξψην ζηφρν λα δηδάμνπλ ηνπο
εβξαίνπο . χκθσλα κε ηελ παξάδνζε βξήθαλ ζην Κίηην ηνλ Λάδαξν θαη ηνλ
ρεηξνηφλεζαλ επίζεκα ζαλ πξψην επίζθνπν Κηηίνπ. Ο Λάδαξνο πέζαλε ην 63 κ.Υ.
κεηά απφ 18ρξνλε πινχζηα θηιαλζξσπηθή θαη Υξηζηηαληθή δξάζε ζηελ Δπηζθνπή
Κηηίνπ. Σν 49 κ.Υ. πέξαζαλ επίζεο απφ ην Κίηην ν Απφζηνινο Βαξλάβαο θαη ν
Δπαγγειηζηήο Μάξθνο. κσο, νη πξψηνη ρξηζηηαλνί ηνπ Κηηίνπ παξάκεηλαλ ππφ
δησγκφ απφ ηνπο Ρσκαίνπο κέρξη ην 324 κ.Υ. Απφ ηηο «Πξάμεηο ηνπ Βαξλάβα», πνπ
έγξαςε ν Μάξθνο καζαίλνπκε φηη ην Κίηην είρε δεκνθηιή ηππφδξνκν, πδξαγσγείν θαη
φηη κπνξνχζεο απφ ην ιηκάλη λα πάξεηο πινίν γηα ηελ αιακίλα θαη λα απνθχγεηο ηνλ
πνδαξφδξνκν.
Απφ επηγξαθέο απηήο ηεο πεξηφδνπ καζαίλνπκε γηα ηνλ Ρσκαίν δηνηθεηή ηεο πφιεο
Γάην Γεξειιάλν Ρνχθν. Δπίζεο καζαίλνπκε φηη ε εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη
θάησ απφ ηνλ Γπκλαζίαξρν. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν Ζξαθιείδεο Δξκνδάκαληνο,
πνπ ήηαλ επίζεο αγσλνζέηεο. Απφ άιιεο επηγξαθέο καζαίλνπκε φηη ε πφιε απηή ηελ
επνρή έρεη δήκν θαη Βνπιή κε ηνλ Σηβέξην Κιαχδην Νηθφπνιηλ γην ηνπ Ηππάξρνπ λα
είλαη γξακκαηέαο θαη ησλ δχν. Ο ίδηνο έγηλε επίζεο ηέζζεξηο θνξέο αγσλνζέηεο. Ζ
πφιε δηνξγαλψλεη απηή ηελ πεξίνδν πεληαεηεξηθνχο ή θαη ηξηεηηθνχο νηθνπκεληθνχο
αζιεηηθνχο αγψλεο πξνο ηηκή ησλ Απηνθξαηφξσλ ηεο Ρψκεο κε ηνπο θξηηέο θαη ηνπο
αζινζέηεο ηνπο. ε κηα άιιε επηγξαθή αλαθέξεηαη φηη νη απφ ηεο νηθνπκέλεο αζιεηαί
(απφ φιν ηνλ θφζκν) πιεηζηνλίθαη θαη ζηεθαλίηαη (επίζεκα ζηεθαλσκέλνη πνιπλίθεο)
ηίκεζαλ θάπνηνλ Κηηηέα Ηζίδσξνλ Θξέπηνπ μπζηάξρε (πξφεδξν-νξγαλσηή ησλ
αγψλσλ). Γλσξίδνπκε έλα ηέηνην πνιπλίθε αζιεηή αγψλσλ ηνπ Κηηίνπ απφ επηγξαθή
ζηελ Λανδίθεηα ηεο πξίαο. Ολνκαδφηαλ Απξήιηνο επηίκηνο Δηξελαίνο, πνπ θέξδηζε
δηάθνξεο λίθεο ζε νηθνπκεληθνχο αγψλεο ζην Κίηην. Ζ πφιε έρεη κεγάιν δσξεηή ηνλ
ψδακν σδάκνπ, πνπ ήηαλ Γπκλαζίαξρνο θαη αγνξαλφκνο θαη κε δηθά ηνπ έμνδα
αλαθαίληζε εθ ζεκειίσλ ην ζέαηξν ηεο πφιεο. Σν Κίηην φπσο θαηά ηελ Διιεληζηηθή
πεξίνδν εμαθνινπζεί λα έρεη δηεζλψο γλσζηνχο άλδξεο φπσο ην θηιφζνθν Φηιφιαν
Κηηηέα πνπ βξέζεθε ζηε Ρψκε επί Νέξσλα (1νο αηψλ κ.Υ.), ην ξήηνξα Εήλσλα Κηηηέα
θαη ην κπζνγξάθν (ζπγγξαθέα) Ηζίγνλν Κηηηέα θαζψο επίζεο θαη γλσζηνχο γηαηξνχο
φπσο ν Αξηεκίδσξνο θαη Απξήιηνο Αξίζησλαο.

70-116 μ.Υ.
ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΩΝ ΔΒΡΑΗΩΝ ΣΟ ΚΗΣΗΟ
ην κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 77 κ.Υ. ε πφιε πξέπεη λα έπαζε πνιιέο δεκηέο γηαηί ζε
επηγξαθή αλαθέξεηαη ν απηνθξάηνξαο Νέξβαο ζαλ «θηίζηεο». Σν έξγν ηεο
αλνηθνδφκεζεο θαίλεηαη λα ζπλέρηζε ν απηνθξάηνξαο Σξαταλφο, φπσο
ζπκπεξαίλνπκε απφ άιιε επηγξαθή. Κξίλνληαο απφ ηα πνιιά θηνλφθξαλα
Κνξηλζηαθνχ ξπζκνχ ηδηαίηεξα απηψλ πνπ μαλά-ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
αλνηθνδφκεζε ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ αξγφηεξα (890 κ.Υ.) πνιιά δεκφζηα
θηίξηα ζηελ πφιε θηίζζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν ζηνλ αγαπεκέλν ξπζκφ ησλ Ρσκαίσλ.

Απφ ξσκατθφ ράξηε πνπ ζψδεηαη ζε αληίγξαθν ηνπ 13νπ αηψλα κ.Υ. θαίλεηαη φηη ην
Κίηην θαηείρε πξνλνκηαθή ζέζε ζην νδηθφ δίθηπν πνπ αλάπηπμαλ νη Ρσκαίνη ζηελ
Κχπξν. Δίλαη ν θφκβνο πνπ ελψλεη ηνλ λφηην παξαιηαθφ δξφκν απφ ηελ αιακίλα
ζηελ Πάθν θαη ε αξρή ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί βφξεηα πξνο Σξεκεηνπζηά, Σακαζφ θαη
ηελ βφξεηα αθηή ησλ φισλ. Απηφ ην πιενλέθηεκα πξέπεη λα ζπλέβαιε καδί κε άιια
Ρσκατθά έξγα, φπσο ην πδξαγσγείν, ζηελ δηαηήξεζε κεγάινπ πιεζπζκνχ ζην Κίηην.
Ζ πφιε θαίλεηαη λα επεκεξνχζε απηή ηελ πεξίνδν. Σν γεγνλφο καξηπξείηαη απφ ηα
κεγάια λεθξνηαθεία ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ ζηελ πφιε πνπ βξέζεθαλ πεξηκεηξηθά
ηνπ αξραίνπ Κηηίνπ.
Ο κεηέπεηηα απηνθξάηνξαο Σίηνο, γηνο ηνπ απηνθξάηνξα Βεζπαζηαλνχ δηεηέιεζε
Κπβεξλήηεο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ηεο Παιαηζηίλεο. Λφγσ εβξατθήο επαλάζηαζεο
θαηεδάθηζε ηνλ Ναφ ηνπ νινκψληα εθ ζεκειίσλ ην 70 κ.Υ. θαη κε απηνθξαηνξηθφ
δηάηαγκα απαγφξεπζε ηελ παξνπζία Ηνπδαίσλ πξψηα ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη κεηά ζ‟
νιφθιεξε ηελ Παιαηζηίλε. Απηφ ήηαλ ε αξρή ηεο καδηθήο εβξατθήο δηαζπνξάο θαη ν
ιφγνο πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ εβξαίσλ ζην Κίηην ηελ αιακίλα θαη ηελ ππφινηπε
Κχπξν. Πνιιά εβξατθά λνκίζκαηα απηήο ηεο επνρήο βξέζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζην Κίηην θαη ηελ επξχηεξε ηνπ πεξηνρή. Οη εβξατθέο επαλαζηάζεηο ζπλερίζζεθαλ
αξγφηεξα ζηελ Μηθξά Αζία θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή θαη θάζε θνξά νη Ρσκαίνη ηηο
αληηκεηψπηδαλ κε ηελ ίδηα ζθιεξφηεηα, κε απνηέιεζκα ν εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο
Κχπξνπ λα εμαθνινπζεί λα κεγαιψλεη ιφγσ λέσλ κεηαλαζηεχζεσλ. Σειηθά ην 116
κ.Υ. είρακε θαη ζηελ Κχπξν κεγάιε Δβξατθή επαλάζηαζε κε εγέηε ηνλ Αξηεκίσλα,
πνπ δελ ζηξεθφηαλ κφλν ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ αιιά φπσο θαη ζηηο άιιεο
επαλαζηάζεηο, ελαληίνλ θαη ησλ Διιήλσλ ηνπο νπνίνπο νη Δβξαίνη ζεσξνχζαλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κηζεηήο γη απηνχο Ρσκατθήο εμνπζίαο. πσο αλαθέξεη ν
ηζηνξηθφο Γίσλ Κάζηνο ε επαλάζηαζε θφζηηζε ζηε Κχπξν 240.000 λεθξνχο ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζηε αιακίλα. Αλ θξίλνπκε απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ απηή ηελ
πεξίνδν, πνπ ππνινγίδεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζηα 2 πεξίπνπ εθαηνκχξηα (ζηελ
αιακίλα 120.000), ην κέγεζνο ηνπ εβξατθνχ κίζνπο ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ θαη
Ρσκαίσλ πνπ πεξηγξάθεη ν Γίσλ Κάζηνο αιιά θαη άιινη αξραίνη ζπγγξαθείο, θαη
ηέινο ηε Ρσκατθή γλσζηή απίζηεπηε ζθιεξφηεηα ζε φζνπο δελ απνδέρνληαλ ηελ
Ρσκατθή εμνπζία, ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ κπνξεί λα κε είλαη ππεξβνιηθφο. Σελ
επαλάζηαζε θαηέπλημαλ αθνινχζσο ζην εβξατθφ αίκα νη Απηνθξάηνξεο Σξαταλφο θαη
αθνινχζσο ν Αδξηαλφο. Σψξα είλαη πνπ ράλεη ην Κίηην φιν ηνλ Δβξατθφ ηνπ
πιεζπζκφ. Σν Ρσκατθφ απαγνξεπηηθφ δηάηαγκα γηα κε εγθαηάζηαζε εβξαίσλ ζηε
Κχπξν, πνπ αθνινχζεζε, είλαη ζίγνπξα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θξάηεζαλ ηελ
Κχπξν αιιά θαη ην Κίηην ρσξίο εβξατθφ πιεζπζκφ κέρξη ζήκεξα.

116-293μ.Υ
ΟΗ ΓΗΩΓΜΟΗ ΣΩΝ ΥΡΗΣΗΑΝΩΝ
Σν «Κνηλφ Κππξίσλ» έρεη αλαιάβεη ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Κιαχδηνπ
(41-54 κ.Υ.) ηελ έθδνζε ησλ θππξηαθψλ ράιθηλσλ λνκηζκάησλ. Σα ηνπηθά ράιθηλα
λνκίζκαηα εθδηδφηαλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ
αμησκαηνχρσλ ηνπ Ρσκατθνχ Κξάηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα αζεκέληα θαη ρξπζά πνπ
εθδίδνληαλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. Πνιιά ηνπηθά ράιθηλα
λνκίζκαηα απηήο ηεο επνρήο βξέζεθαλ ζηε Λάξλαθα. ην Κίηην γλσξίδνπκε απφ
επηγξαθέο Ρσκαίνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηε παξνπζία ελφο ινγηζηή-ειεγρηή πνπ
έζηεηιε ν απηνθξάηνξαο επηίκηνο εβήξνο (193-211 κ.Υ. ) ζηε πφιε. Αμηνζεκείσην

είλαη φηη ε γιψζζα πιένλ ησλ επηγξαθψλ θαη πξνθαλψο ηεο πφιεο είλαη
απνθιεηζηηθά ηα ειιεληθά. Ζ ζπλέρεηα ηεο επκάξεηαο ηεο πφιεο απηή ηελ πεξίνδν
ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηα ξσκατθά λεθξνηαθεία αιιά θαη απφ ηελ παξαγσγή ζην
Κίηην θνκςνηερλεκάησλ απφ πνιχρξσκν γπαιί αζθαιψο γηα εχπνξνπο θαηαλαισηέο.
Μεγάιε ζπιινγή ηέηνησλ Κηηηαθψλ θνκςνηερλεκάησλ Ρσκατθήο επνρήο (2νο π.Υ. - 4νο
κ.Υ.
αηψλαο) εθηίζεηαη ζην Μνπζείν Πηεξίδε. Ζ αλέκειε θαη επράξηζηε δσή ζηελ πφιε
θαίλεηαη απφ ηελ επηηχκβηα ζηήιε ηνπ Βάγρε, εζηηάηνξα ηεο πφιεο ηνπ 3νπ αηψλα
κ.Υ., πνπ αλαθέξεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξφζθεξε κε ηελ καγεηξηθή ηνπ ηέρλε ζε
ληφπηνπο αιιά θαη μέλνπο.
Ζ αλέκειε δσή βέβαηα ζην Κίηην αθνξνχζε κφλν ηνπο εηδσινιάηξεο γηαηί νη
Υξηζηηαλνί δηψθνληαλ κέρξη ηελ επηθξάηεζε ζ‟ φιε ηελ Απηνθξαηνξία ηνπ Μέγα
Κσλζηαληίλνπ (324 κ.Υ.). Οη δησγκνί είλαη ζπλερείο κε κηθξέο πεξηφδνπο χθεζεο θαη
αλνρήο φπσο επί Μάξθνπ Απξήιηνπ (161-180 κ.Υ.) Ζ ρεηξφηεξε επνρή γηα ην
ρξηζηηαληζκφ είλαη ν 3νο θαη νη αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα κ.Υ. επί απηνθξαηφξσλ Γέθηνπ,
Γηνθιεηηαλνχ θαη Βαιέξηνπ, πνπ έγηλαλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο εμάιεηςεο ηεο
Υξηζηηαληθήο πίζηεο. Καηαθφκβεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ησλ δησγκψλ ζην Κίηην
πηζαλφηεξα ιεηηνχξγεζαλ ζην Σάθν ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, ζηνλ Σάθν-Μαξηχξην ηνπ
Αγίνπ Ηεξνκάξηπξα Θεξάπνληα (3-4νο αηψλαο κ.Υ.), θαη ζηνλ αξραίν ηάθν ηεο Αγίαο
Φαλεξσκέλεο.
Ο Σάθνο ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ είλαη αξθεηά κεγάινο κε 2 δσκάηηα. Δθεί βξέζεθαλ
παιαηνρξηζηηαληθέο ζαξθνθάγνη (2νο – 3νο αηψλαο κ.Υ.) πνπ παξέκεηλαλ εθεί θαη κεηά
ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ζθελψκαηνο ηνπ Αγίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 890 κ.Υ. Σα
δσκάηηα ηνπ Σάθνπ είλαη ζηε κνξθή παιαηνρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο φπσο είλαη θαη ν
Σάθνο-Μαξηχξην ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα. Ο Άγηνο Θεξάπσλ δηεηέιεζε Δπίζθνπνο
Κηηίνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Υαξίησλα Μνλαρνχ ηαπξνβνπλίνπ (Κππξηαθαί
πνπδαί Σφκνο ΞΕ΄-ΞΖ΄2003-2004). Ο Σάθνο ηνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθφξνπ
Γξίβα Γηγελή (πξαηήξην Πεηξνιίλα). Σν ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα
κεηαθηλήζεθε απφ ηνπο πηζηνχο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κεηά απφ εκθάληζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ Αγίνπ, πεξί ην 649 ή ην 653π.Υ. πξηλ απφ ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε Αξαβηθή
επηδξνκή. Ο Άγηνο Θεξάπσλ είλαη ν 2νο Άγηνο ηεο Λάξλαθαο κεηά ηνλ Άγην Λάδαξν.
χκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, ηεξνκάξηπξαο Δπίζθνπνο Κηηίνπ ήηαλ θαη ν Ηζαάθηνο
(3-4νο αηψλαο κ.Υ.). Καηαθφκβε ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ιεηηνχξγεζε επίζεο θαη
ζην πξντζηνξηθφ ηάθν ηεο Αγίαο Φαλεξσκέλεο.
293-325 μ.Υ.
ΓΤΖ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΑΝΑΣΟΛΖ
Απφ ην 293 κ.Υ. ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ρσξίζζεθε ζε Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή. Ο
Μέγαο Κσλζηαληίλνο (313-337 κ.Υ.), επηθξάηεζε ζηελ Ρψκε θαη ηε Γπηηθή
Απηνθξαηνξία ληθψληαο ηνλ άιιν δηεθδηθεηή Μαμέληην ην 312 κ.Υ κε ηελ βνήζεηα
ησλ ρξηζηηαλψλ. Έθαλε ηνλ Υξηζηηαληζκφ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ Κξάηνπο κε ην
δηάηαγκα ηνπ Μεδηνιάλνπ (Μηιάλνπ) ην 313 κ.Υ. Ήηαλ βέβαηνο φηη ε λέα ζξεζθεία
ήηαλ ε ζξεζθεία ηνπ κέιινληνο γηα ηελ απηνθξαηνξία. ηελ Αλαηνιηθή
Απηνθξαηνξία ηελ ίδηα ρξνληά, κεηά πάιη απφ εκθχιηεο έξηδεο θαη πνιέκνπο
επηθξάηεζε ν Ληθίληνο. Ο Ληθίληνο δελ εθάξκνζε ην δηάηαγκα ηνπ Μεδηνιάλνπ θαη
ππάξρνπλ γξαπηέο καξηπξίεο φηη ηελ πεξίνδν ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηελ Κχπξν ζπλέρηζε
ηνπο δησγκνχο θαη βαζάληζε ηνλ Δπίζθνπν Κεξχλεηαο αιιά θαη ε Ρσκατθή εμνπζία

ρξεζηκνπνίεζε ρξηζηηαλνχο ζε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζηα κεηαιιεία φπσο
επηβιήζεθε ζηνλ κεηέπεηηα Άγην ππξίδσλα. Σελ Ρσκατθή «εηξήλε» ζην Κίηην
αλαζηάησζαλ ηψξα νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κεηαμχ Κσλζηαληίλνπ
θαη Ληθίληνπ, αθνχ ε Κχπξνο φληαο ζηελ Αλαηνιηθή Απηνθξαηνξία δηαηάρζεθε θαη
πξνκήζεπζε ην Ληθίλην κε 30 πνιεκηθά ζθάθε καδί κε ηα πιεξψκαηα ηνπο. Ο
Κσλζηαληίλνο επηθξάηεζε ηνπ Ληθίληνπ ην 324 κ.Υ ζε ηειηθή κάρε ζηε Θξάθε.
Θεκειίσζε ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ γεηηνληθή ειιεληθή πφιε Βπδάληην ηελ λέα
πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο ηε Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε λέα Ρψκε. Οη ρξηζηηαλνί
είλαη ειεχζεξνη πιένλ λα αζθνχλ ηελ ζξεζθεία ηνπο θαη ζεσξνχληαη πιένλ απφ ηνλ
Κσλζηαληίλν ε λέα δχλακε ηεο απηνθξαηνξίαο.
Οη ρξηζηηαλνί ηνπ Κηηίνπ, ζηελ πεξίνδν ηνπ θαηαηξεγκνχ θαη κέρξη ηελ ήηηα ηνπ
Ληθίληνπ έθξπβαλ θαιά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Ληθίληνπ, νη
Υξηζηηαλνί ηνπ Κηηίνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θξχβνληαη νχηε λα ιεηηνπξγνχληαη ζε
θαηαθφκβεο αθνχ ε λέα πνιηηηθή ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο ηνπο έθαλε πιένλ
πξσηαγσληζηέο. Πξηλ απφ ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 332 κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν
πιεζπζκφο ηεο πφιεο εμαθνινπζνχζε λα είλαη κεγάινο θαη λα θαηνηθεί κε αζθάιεηα
θνληά ζην ιηκάλη θαη ζηε ζάιαζζα. Ζ ξσκατθή δηνίθεζε θαηάηξερε ηελ πεηξαηεία θαη
ηνπο ιεζηέο. Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο κεξίκλεζε ηδηαίηεξα γη απηφ ζεζπίδνληαο ην
λφκν ηεο «ηξαηίαο» ζηελ Κχπξν γηα λα πιεξψλεηαη εηδηθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα ησλ
αθηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ πεηξαηηθέο ή ιεζηξηθέο επηζέζεηο. Ο
Γηνηθεηήο Καιφγεξνο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ εθάξκνζε απηή ηελ
πνιηηηθή ζηελ Κχπξν. Λέγεηαη φηη απηφο έθεξε ηηο γάηεο ζηελ Κχπξν κεηά απφ
πξνηξνπή ηεο Αγίαο Διέλεο. Δπί Μέγα Κσλζηαληίλνπ νη δηνηθεηηθέο επαξρίεο
απμήζεθαλ ζε 14 πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ επηζθνπψλ ηεο
επνρήο. ηελ Λάξλαθα ππάξρνπλ ηψξα 2 δηνηθεηηθέο επαξρίεο, απηέο ησλ Αιπθψλ
θαη ηνπ Μαδσηνχ, θαζψο θαη δχν Δπηζθνπηθέο έδξεο, απηέο ηνπ Κηηίνπ θαη ηεο
Σξεκπζνχληνο.
325-330 μ.Υ.
Ζ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟΤ
Σελ Πξψηε Οηθνπκεληθή χλνδν ζπγθάιεζε ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο ζηε Νίθαηα ηεο
Μηθξάο Αζίαο ην 325 κ.Υ. Μεγάινο ηεο πξσηαγσληζηήο ήηαλ ν Δπίζθνπνο ππξίδσλ
απφ ηελ γεηηνληθή πξνο ην Κίηην Σξεκηζνχληα. Ο Άγηνο ππξίδσλ έθαλε θαηά ηελ Α‟
Οηθνπκεληθή ην γλσζηφ ζαχκα κε ην θεξακίδη γηα λα δείμεη ηελ ελφηεηα ηεο Αγίαο
Σξηάδαο ελαληίνλ ηεο κνλνθπζηηηθήο αίξεζεο ηνπ Αξείνπ. ηε 1ε απηή χλνδν ηεο
Υξηζηηαλνζχλεο δελ θαηαγξάθεηε
ε δελ αλαγλσξίζζεθε κεηά βεβαηφηεηαο
ζπκκεηνρή επηζθφπνπ απφ ην Κίηην παξφιν πνπ αλαθέξεηαη θάπνηνο Κχπξηνο
ηξίθηνο Δπίζθνπνο Κ......, πνπ κπνξεί λα είλαη ηνπ Κηηίνπ ηεο Καξπαζίαο ή ηνπ
Κνπξίνπ. κσο ιφγσ ηνπ ηεξαξρηθνχ πξνβαδίζκαηνο ηεο Δπηζθνπήο ηνπ Αγίνπ
Λάδάξνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο πφιεο απηή ηελ επνρή, είλαη πηζαλφηεξν λα ήηαλ ν
επίζθνπνο Κηηίνπ. Ζ Κππξηαθή ζπκκεηνρή ζηελ 1ε Οηθνπκεληθή ηεο Νίθαηαο ήηαλ
γηα κεξηθέο πεγέο 4κειήο θαη απνηειείην απφ ηνλ Πάθνπ Κχξηιιν, αιακίλαο
Γειάζην, Σξεκπζνχληνο ππξίδσλα θαη αλ ε εθπξνζψπεζε ήηαλ φπσο ζπλεζηδφηαλ
ηεξαξρηθή ηφηε ν αγλψζηνπ επηζθνπήο ηεξάξρεο ηξίθηνο πξέπεη λα ήηαλ ηνπ Κηηίνπ,
πνπ ηεξαξρηθά παξέκεηλε δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ 2νο ή 3νο ηε ηάμε. Έηζη, ν Άγηνο
ηξίθηνο είλαη ν 3νο ζηελ ζεηξά Άγηνο απφ ηελ Λάξλαθα κεηά ηνλ Λάδαξν θαη ηνλ
Θεξάπνληα. Σειηθά ε επηθνίηεζε ηεο Κππξηαθήο ζπκκεηνρήο βνήζεζε πνιχ ηνλ

Μέγα Κσλζηαληίλν λα δηαηεξήζεη ηελ ελφηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο
ελνπνηεηηθήο δχλακε ζην αραλέο Ρσκατθφ Κξάηνο

ζαλ

Ζ Αγία Διέλε, κεηέξα ηνπ Απηνθξάηνξα, ζε εηδηθή απνζηνιή ζηνπ Αγίνπο ηφπνπο
αλαθάιπςε ην Σίκην ηαπξφ ην 326 κ.Υ. Καηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε αλαγθάζζεθε λα ζηαζκεχζεη ηα πινία ηεο θνληά ζηνλ πνηακφ
Βαζηινπφηακν. Δθεί ράζεθε ν ηαπξφο θαη ην βξάδπ είδαλ έλα θσο ζηνλ γεηηνληθφ
βνπλφ ιπκπνο, πνπ δεζπφδεη ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πφιεο ηνπ Κηηίνπ. χκθσλα κε
ηελ παξάδνζε, εθεί πνπ βξέζεθε ν ηαπξφο ε Αγία Διέλε έθηηζε ηελ πξψηε εθθιεζία
ζηελ Κχπξν θαη δψξηζε Σκήκα ηνπ ηαπξνχ. Σν ηαπξνβνχλη θσηίδεη πιένλ επίζεκα
ηελ λέα ζξεζθεία ζην Κίηην θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έμνδν απφ ηνλ αξραίν θαη ηελ
είζνδν ζε έλα λέν θφζκν. Μέξνο ηνπ Σίκηνπ Ξχινπ κεηαθέξζεθε ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηφηε έγηλε επίζεκε πνιηηηθή ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο ε
θχιαμε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ησλ ηεξψλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ησλ ζθελσκάησλ
ησλ Αγίσλ. ηα πιαίζηα απηά ην ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα ην 653 κ.Υ. θαη ηνπ
Αγίνπ Λαδάξνπ ην 890 κ.Υ. Δπηζθφπσλ Κηηίνπ, κεηαθηλήζεθαλ απφ ηελ Λάξλαθα
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα απνηειέζνπλ καδί κε ηνλ Άγην ππξίδσλα ηνπο 3
κνλαδηθνχο Κχπξηνπο Αγίνπο πνπ είραλ ην ζθήλσκα ηνπο ζηηο νκψλπκεο εθθιεζίεο
ηεο Πφιεο.
Μεηά ην παξάδεηγκα πνπ έδσζε ε Αγία Διέλε κε ηελ αλέγεξζε ηεο Μνλήο
ηαπξνβνπλίνπ ην 326 κ.Υ., αξρίδνπλ λα θηίδνληαη ζηελ Κχπξν ρξηζηηαληθνί λανί. Ζ
ζεκειίσζε ελφο ηέηνηνπ παιαηνρξηζηηαληθνχ λανχ ηνπ 4νπ αηψλα εληνπίζζεθε ζην
ίδην ζεκείν πνπ είλαη θηηζκέλνο ν ζεκεξηλφο λαφο ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ. Δθεί είλαη ν
ρψξνο ελφο Ρσκατθνχ θνηκεηεξίνπ γηα ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα ππήξρε ε βεβαηφηεηα
φηη ζάθηεθε ν Άγηνο Λάδαξνο 3 αηψλεο λσξίηεξα. Ο παιαηνρξηζηηαληθφο λαφο ηνπ
Αγίνπ Λαδάξνπ πηζαλφηαηα θαηαζηξάθεθε θαηά ηηο Αξαβηθέο επηδξνκέο (647-890).
Ζ γεξή ζεκειίσζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Λάξλαθα , πνπ έγηλε απφ ην 33 κ.Υ. κέρξη
ην 330 κ.Υ. είλαη πιένλ γεγνλφο ην νπνίν ζεκαηνδνηεί θαη θσηίδεη ηελ ππφινηπε
ηζηνξίαο ηεο πφιεο.
330-381 μ.Υ.
ΒΤΕΑΝΣΗΟ ΚΑΗ Ζ ΝΔΑ ΘΡΖΚΔΗΑ
Σν 330 ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο εγθαηληάδεη επίζεκα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζαλ ηε
λέα πξσηεχνπζα ηνπ Ρσκατθνχ Κξάηνπο, Απφ ηψξα θαη ζην εμήο ην Κίηην είλαη
κέξνο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Σν 337 ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο βαπηίζζεθε
ιίγν πξηλ πεζάλεη. Πξφιαβε λα θάλεη ηελ Υξηζηηαληθή Δθθιεζία ηθαλή γηα
θηιαλζξσπηθφ έξγν θαη ψξηκε λα απνηειέζεη ην πλεπκαηηθφ θνκκάηη ηνπ λένπ
θφζκνπ θαη ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο γη‟ απηφ αλαθεξχρζεθε Άγηνο. Οη θνζκνγνληθέο
αιιαγέο πνπ έθαλε ν Άγηνο Κσλζηαληίλνο γίλνληαη κέρξη ζήκεξα αηζζεηέο ζηε
Λάξλαθα ιφγσ ηεο ρξηζηηαληθήο δξάζεο ηεο ληφπηαο Δπηζθνπήο ηνπ Αγίνπ Λάδαξνπ,
ηνπ θίινπ ηνπ Υξηζηνχ ηνπ νπνίνπ Ναφο ιεηηνπξγεί ζηελ Λάξλαθα απφ ηελ επνρή
απηή. Δθηφο απφ ηνλ παιαηνρξηζηηαληθφ Ναφ ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, πνπ μαλαθηίζζεθε
απφ ην Λένληα ην νθφ ην 890 κ.Υ., παιαηνρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή Λάξλαθαο εληνπίζζεθαλ πνιιέο. ηελ Σξεκπζνχληα ήηαλ θαη‟ αξρή
αθηεξσκέλε ζηνπο Αγίνπο Παηέξεο, θαη ην ςεθηδσηφ ηεο πάησκα ζψδεηαη θέξνληαο
ηελ ππνγξαθή ηνπ Καξηέξηνπ πνπ ην θαηαζθεχαζε. Αξγφηεξα ε ίδηα εθθιεζία
αθηεξψζεθε ζηνλ Άγην ππξίδσλα, πνπ πέζαλε ην 350 κ.Υ. θαη αλαθεξχρζεθε ζε

Άγην φπσο φινη νη Δπίζθνπνη πνπ κεηείραλ ζε Οηθνπκεληθέο πλφδνπο, κεηαμχ ηνπο 4
αθφκε Άγηνη Δπίζθνπνη Κηηίνπ ηνπο νπνίνπο ζα ζπλαληήζνπκε ηνλ θαζέλα ζηελ
επνρή ηνπ. Παιαηνρξηζηηαληθή εθθιεζία ζηε Λάξλαθα ππήξρε ζχκθσλα κε γξαπηέο
καξηπξίεο, πνπ παξαζέηεη ν Μνλαρφο Υαξίησλ ηαπξνβνπλίνπ, πάλσ απφ ην ηάθν
ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα (ζήκεξα ζην Πξαηήξην Πεηξνιίλα Λεσθ. Απμεληίνπ), ε νπνία
κάιηζηα ππήξρε εθεί κέρξη ην ηέινο ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζαλ ην Σδακί ηνπ Σνπξαπή.
Άιιεο παιαηνρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Λάξλαθαο βξέζεθαλ
ζηελ Πχια, Οξφθιηλε θαη Γεθέιεηα.
Ζ λέα ζξεζθεία ζπλερίδεη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηεο κε ηε ζχγθιεζε πλφδσλ. Σν
343 έγηλε ε χλνδνο ηεο άξδηθαο (φθηαο), ηελ επνρή πνπ ζπγθπβεξλνχζαλ νη γηνη
ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, Κψλζηαλο Α‟ ζηελ Γχζε θαη Κσλζηάληηνο ζηελ
Αλαηνιή, κε ζέκα ην αίηεκα ησλ δπηηθψλ επηζθφπσλ γηα απαγφξεπζε ηεο αλάκεημεο
ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ ζηηο εθθιεζηαζηηθέο ππνζέζεηο θαη γηα λέν μεθαζάξηζκα ησλ
Αξεηαλψλ. Οη Κχπξηνη ππνζηήξημαλ ηηο ζέζεηο ηεο Γχζεο πνπ επηθξάηεζαλ αιιά ε
χλνδνο δελ νλνκάζζεθε Οηθνπκεληθή επεηδή ππήξμαλ δηαθσλίεο. ηε Ηεξά χλνδν
ηεο άξδηθαο έιαβε κέξνο Δπίζθνπνο απφ ην Κίηην. Δθεί ππφγξαςε καδί κε ηνπ
άιινπο 12 Ηεξάξρεο απφ ηελ Κχπξν ηα πξαθηηθά ηεο πλφδνπ. ηα πξαθηηθά δελ
αλαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη έηζη δελ γλσξίδνπκε πνηφ φλνκα αληηζηνηρεί κε πηα
έδξα. Ο ηζηνξηθφο Άλδξνο Παπιίδεο ζην έξγν ηνπ «Ηζηνξία ηεο Νήζνπ Κχπξνπ»
ππνζέηεη φηη ζχκθσλα κε ηελ ιίζηα ζπκκεηνρήο ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο άξδηθαο,
Δπίζθνπνο Κηηίνπ ζ‟ απηή πξέπεη λα ήηαλ ν Δηξεληθφο θαη επνκέλσο αλ έηζη είλαη ηα
πξάγκαηα ν Δηξεληθφο είλαη ν 4νο Άγηνο Δπίζθνπνο Κηηίνπ.
Οη κεγάινη ζεηζκνί ηνπ 332, 342 θαη ηνπ 365 θαηέζηξεςαλ ηελ Πάθν, ην Κνχξην θαη
ηελ αιακίλα ε νπνία μαλαθηίζζεθε θαη κεηνλνκάζζεθε ζε Κσλζηαληία απφ ηνλ
απηνθξάηνξα Κσλζηάληην γην ηνπ Μέγα Κσλζηαληίλνπ. Οη ζεηζκνί απηνί πξέπεη λα
έγηλαλ θαιά αηζζεηνί θαη ζην Κίηην κε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο παξφιν πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζε θακηά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνπλ ηηο θαηαζηξνθέο ησλ πην πάλσ
πφιεσλ.
381-476 μ.Υ.
ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΗΑ
Ο Μέγαο Θενδφζηνο (379-395) ζε ειηθία 32 εηψλ γίλεηαη Απηνθξάηνξαο ηεο
Αλαηνιήο. κσο, ην 394 δηψρλεη ηνλ Δπγέλην ηεο Γχζεο θαη γίλεηαη απηφο
Απηνθξάηνξαο φιεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ήηαλ θαιφο ρξηζηηαλφο, ππέξκαρνο ηεο
Πίζηεο θαη πνιέκεζε ηελ εηδσινιαηξία, ηνλ Αξεηαληζκφ θαη φιεο ηηο αηξέζεηο ηεο
επνρήο ηνπ. Κάιεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηελ Β‟ Οηθνπκεληθή χλνδν ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε (381). Δθεί ζπκπιεξψζεθε ην χκβνιν ηεο Πίζηεσο θαη
θαηαδηθάζζεθαλ νη αηξέζεηο θαη ε εηδσινιαηξία. ηελ Γεχηεξε Οηθνπκεληθή
ζπκκεηέρεη Κππξηαθή αληηπξνζσπία κε ηνλ Άγην Μλεκφλην ή Μλήκην Δπίζθνπν
Κηηίνπ θαη άιινπο 3 Κχπξηνπο ηεξάξρεο. Σνλ Ηνχιην Πάθνπ, Θεφπνκπν Σξηκηζνχληνο
θαη Σχρσλα Ακαζνχληνο. Ο Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ, Άγηνο Δπηθάλεηνο Κσλζηαληίαο
δελ ππέγξαςε ην πξαθηηθά, αθνχ πήγε ζηελ Ρψκε κεηά απφ επείγνπζα πξφζθιεζε
ηεο θφξεο ηνπ απηνθξάηνξα. Ο Άγηνο Μλήκηνο Δπίζθνπνο Κηηίνπ είλαη ν 5νο ζηελ
ζεηξά Άγηνο απφ ηελ Λάξλαθα.

Σν λαπηηθφ εγρεηξίδην «ηαδηαζκφο», πνπ είλαη έξγν απηήο ηεο πεξηφδνπ (4νο αηψλαο
κ.Υ.) θαηαγξάθεη ηελ απφζηαζε ηνπ Κηηίνπ απφ ηελ Αζθαιψλα ηεο Παιαηζηίλεο
(Ηζξαήι ζήκεξα) ζηα 3.300 ζηάδηα, δίλνληαο καο έηζη έκκεζα ηελ πιεξνθνξία φηη ην
Κίηην ήηαλ ην βαζηθφ ιηκάλη ηεο Κχπξνπ απφ ην νπνίν εμαθνινπζνχζε λα γίλεηαη ε
λαπηηθή ζχλδεζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ πξφ-Παιαηζηηληαθή αθηή. Δθφζνλ ν
ηαδηαζκφο γξάθεθε ζαλ βνήζεκα γηα λαπηηιινκέλνπο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη
ην Κίηην εμαθνινπζεί λα είλαη νξηνζεηεκέλν ζεκείν πινήγεζεο ζηελ αλαηνιηθή
Μεζφγεην θαη έλαο ζεκαληηθφο λαπηηθφο πξννξηζκφο ζηελ πεξηνρή. Σν αξραίν
πξνζηαηεπκέλν ιηκάλη ηνπ Κηηίνπ δελ αλαθέξεηαη θαη πξέπεη λα άξρηζε ζηαδηαθά λα
πξνζρψλεηαη θαη λα ηίζεηαη ζε αρξεζηία, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα κεγάια πινία, αλ θαη
ππάξρεη αξραηνινγηθή καξηπξία πνπ ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε ζεκειίσλ Βπδαληηλνχ
νρπξσκαηηθνχ θάζηξνπ ζηελ Πακπνχια (αξραίν ιηκάλη) θαη κεηά ηηο Αξαβηθέο
επηδξνκέο (649-965).
Ο Θενδφζηνο κε δηάηαγκα ηνπ πνπ εθδφζεθε ην 392 απαγφξεπζε ηνπο εζληθνχο
ηεξείο, έθιεηζε ή θαηάζηξεςε φινπο ηνπο εηδσινιαηξηθνχο λανχο, θαηάξγεζε ηα
καληεία θαη εμάιεηςε ηελ εηδσινιαηξία. ηε πξνζπάζεηα ηνπ απηή δπζηπρψο
θαηάξγεζε ην 394 ηνπο Οιπκπηαθνχο θαη άιινπο Γηεζλείο αζιεηηθνχο αγψλεο,
έθιεηζε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ζηελ Αζήλα θαη απαγφξεπζε θη άιιεο παγαληζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέαηξν . Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαθεξχρζεθε
απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο ζε Μέγα. ην Κίηην ζεκαληηθέο παιαηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο πφιεο φπσο ν αζιεηηζκφο, νη αγψλεο, νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ε κε ρξηζηηαληθή
παηδεία θαηαξγνχληαη, φπσο θαη ζην ππφινηπν ηεο απηνθξαηνξίαο, θάλνληαο ηε δσή
ζηε πφιε θησρφηεξε. Ο Θενδφζηνο πέζαλε ην 395 αθνχ δηαρψξηζε ηελ απηνθξαηνξία
ζηα δχν ηνπ παηδηά, ηνλ Ολψξην ζηελ Γχζε θαη ηνλ Αξθάδην ζηελ Αλαηνιή. ηε 3ε
Οηθνπκεληθή χλνδν, πνπ ζπγθιήζεθε ην 431 ζηελ Έθεζν απφ ηνλ Θενδφζην Β΄ ηνλ
Μηθξφ (408-450) δελ έιαβε κέξνο Δπίζθνπνο Κηηίνπ. Ο Μαξθηαλφο (450-457)
ζπγθάιεζε ηελ 4ε Οηθνπκεληθή χλνδν ζηελ Υαιθηδφλα. ηελ πνιπκειή Κππξηαθή
αληηπξνζσπεία δελ ζπκκεηέρεη πάιη Δπίζθνπνο απφ ην Κίηην. Ζ 4ε Οηθνπκεληθή
αζρνιήζεθε μερσξηζηά κε ην απηνθέθαιν ηεο Κππξηαθήο εθθιεζίαο, πνπ
ακθηζβεηνχζε έληνλα ην Παηξηαξρείν ηεο Αληηφρεηαο. ηα 476 ε δπηηθή
απηνθξαηνξία (Ρψκε) θαηαζηξάθεθε απφ βάξβαξνπο επηδξνκείο θαη ζηακάηεζε λα
ππάξρεη. ηελ αλαηνιηθή απηνθξαηνξία, πνπ πεξηιακβάλεηαη ην Κίηην, επηθξαηεί
ηψξα ε Διιεληθή γιψζζα, πνιηηηζκφο θαη γίλεηαη ζηαδηαθά κηα ειιεληθή
ζξεζθεπηηθή απηνθξαηνξία ηνπ Υξηζηνχ, ην Βπδάληην.

476-610 μ.Υ.
Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΗΡΖΝΖ
Ήδε ε Κχπξνο απφ ηελ επνρή ησλ Ρσκαίσλ έρεη ηελ ηχρε λα δεη ζην θέληξν ηεο
εηξήλεο πνπ επέβαιε ε παληνδχλακε απηνθξαηνξία θαη ν ζπλερηζηήο ηεο ην
Βπδάληην. Βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα ζχλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο θαη δελ
ρξεηάδεηαη λα ζηαζκεχνπλ εδψ ζηξαηεχκαηα, νχηε ππάξρεη απεηιή. Οη θάηνηθνη είλαη
απφιπηα ηαπηηζκέλνη κε ηε λέα ειιελνρξηζηηαληθή θνπιηνχξα θαη θαίλεηαη λα
επεκεξνχλ ηδηαίηεξα απηή ηελ επνρή ζχκθσλα κε ηελ Ηζηνξία ηεο Νήζνπ Κχπξνπ ηνπ
Άληξνπ Παπιίδε. Σν 488 ν Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Αλζέκηνο αλαθάιπςε ηνλ Σάθν
ηνπ Απνζηφινπ Βαξλάβα θνληά ζηελ αιακίλα θαη εληφο ην θαηά Μαηζαίνλ
Δπαγγέιην, πνπ σο γλσζηφ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ν Απφζηνινο θαηά ηελ δηάξθεηα

ησλ απνζηνιηθψλ ηνπ πεξηνδεηψλ. Ο απηνθξάησξ Εήλσλ (474-491) δέρεηαη ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αλζέκην θαη ηελ Κππξηαθή απνζηνιή ε νπνία
ηνπ παξαδίδεη ην Δπαγγέιην ζαλ αδηάζεηζηε καξηπξία ηεο Απνζηνιηθήο ίδξπζεο ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, πξάγκα πνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 4εο Οηθνπκεληθήο
πλφδνπ ηελ θαζηζηνχζε δηθαησκαηηθά απηνθέθαιε. Ο Εήλσλ ηφηε παξαρσξεί ηα
γλσζηά πξνλφκηα ζηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ. Απηή ηελ επνρή νη θαηά ηφπνπο
Δπίζθνπνη ηεο Κχπξνπ γίλνληαη επίζεκν κέξνο ηεο λέαο βπδαληηλήο δηνηθεηηθήο
δνκήο θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Σν πδξαγσγείν
ηεο Κσλζηάληηαο είλαη έλα ηέηνην έξγν πνπ θέξεη αθηεξσκαηηθέο πιάθεο κε αλαθνξά
ζηνλ Δπίζθνπν ηεο Μεηξνπφιεσο. ήκεξα πηζηεχεηαη φηη θαη ην ξσκατθφ πδξαγσγείν
ηνπ αξραίνπ Κηηίνπ βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία απηή ηελ πεξίνδν αιιά ε κεγάιε
επηδηφξζσζε επί ηνπξθνθξαηίαο (1746) πξέπεη λα εμάιεηςε ηέηνηεο καξηπξίεο ζε
αληίζεζε κε ην πδξαγσγείν Κσλζηαληίαο πνπ θαηαζηξάθεθε καδί κε ηελ πφιε
αξγφηεξα θαη δελ επηδηνξζψζεθε πνηέ αθνχ ν νηθηζκφο κεηαθφκηζε ζε λέα πεξηνρή
ηελ Ακκφρσζην.
Ζ επεκεξία ζην Κίηην θαη ηε Κχπξν γίλεηαη αθφκε πην αηζζεηή επί ησλ εκεξψλ ηνπ
Ηνπζηηληαλνχ (527-565). Μεηαμχ ησλ λέσλ αθξηβψλ εηδψλ πνπ παξάγνληαη ηψξα
ζηελ Οξεηλή Λάξλαθαο θαη άιια κέξε ηεο Κχπξνπ, αιιά εκπνξεχνληαη απφ ην Κίηην
είλαη ηα πνιπηειή κεηαμσηά πθάζκαηα. Απηφ καξηπξείηαη θαη απφ Αξαβηθέο πεγέο
ηεο επνρήο ησλ αξαβηθψλ επηδξνκψλ. Ο ζπφξνο ηνπ κεηαμνζθψιεθα κεηαθέξζεθε
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ κνλαρνχο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ μαπιψζεθε
αζηξαπηαία. ηελ νξεηλή Λάξλαθαο ε ηέρλε απηή δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ηνλ 20ν
αηψλα. Σν 553 γίλεηαη ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε ε 5ε Οηθνπκεληθή χλνδνο αιιά
παξαδφμσο δελ ζπκκεηέρεη ζ‟ απηή θαλέλαο Κχπξηνο Ηεξάξρεο. κσο, απφ ηνλ
γεσγξάθν ηεο επνρήο Ηεξνθιή (6νο αηψλαο) θαη ην έξγν ηνπ «πλέθδεκνο»
καζαίλνπκε φηη ε Κχπξνο δηνηθείηαη απφ θνλζνπιάξην θαη ην Κίηην θαηαγξάθεηαη
κέζα ζηηο 912 ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ πεξίνδν ηεο
αθκήο επί Ηνπζηηληαλνχ. Σν Κίηην θαηαγξάθεηαη 3ε ζηε ζεηξά απφ ηηο 13 πφιεηο ηεο
Κχπξνπ, κεηά απφ ηελ Μεηξφπνιε Κσλζηαληία θαη ηε Σακαζφ. ην έξγν ηνπ
Γεσξγίνπ ηνπ Κχπξηνπ «Πεξηγξαθή ηνπ Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ Κξάηνπο», πνπ
γξάθεθε πξνο ην ηέινο ηνπ 6νπ αηψλα, ην Κίηην αλαθέξεηαη δεχηεξν κεηά ηελ
Μεηξφπνιε Κσλζηαληία. Ζ ζεηξά δελ κπνξεί λα είλαη εληειψο ηπραία αιιά πξέπεη
λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πιεζπζκηαθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ Κηηίνπ
αιιά θαη ηεο ηνπηθήο Δπηζθνπήο. Ζ ίδηα ζεηξά ησλ Κππξηαθψλ πφιεσλ απαληάηαη
θαη ζην έξγν ηνπ Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ «Πεξί Θεκάησλ»
(10νο αηψλαο). Σν 15νλ Θέκα (επαξρία) ηεο απηνθξαηνξίαο είλαη ε Κχπξνο θαη ην
Κίηηνλ κεηαμχ ησλ 15 ηεο πφιεσλ θαηαγξάθεηαη πάιη δεχηεξν κεηά απφ ηελ
Μεηξφπνιε Κσλζηάληηα.
ΑΗΜΑΣΟΒΑΜΜΔΝΑ ΤΝΟΡΑ
610-632 μ.Υ.
Σν 610 πεξλά θαη απφ ηελ Κχπξν o Ζξάθιεηνο θαη εθδίδεη εδψ δηθά ηνπ λνκίζκαηα
πξηλ αλαγνξεπζεί απηνθξάηνξαο ηνλ ίδην ρξφλν. Ζ αληθαλφηεηα ηνπ Φσθά πνπ
εθζξφληζε ν Ζξάθιεηνο νδήγεζε ην Βπδάληην ζε δχζθνιεο επνρέο. Οη έξβνη
(Άβαξνη) ιεειαηνχζαλ ηα Βαιθάληα θαη ηελ Διιάδα, νη Πέξζεο ηελ Μηθξά Αζία θαη
ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, θαη νη Λνκβαξδνί θαη νη Γφηζνη πεξηφξηζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν
ηελ Γπηηθή πηέξπγα ηνπ Βπδαληίνπ. Οη Πέξζεο κάιηζηα ην 614 θαηέιαβαλ ηελ

Ηεξνπζαιήκ, άξπαμαλ ην Σίκην ηαπξφ, έζθαμαλ ρηιηάδεο ρξηζηηαλνχο θαη
ζπκπιήξσζαλ θαηαιακβάλνληαο ηελ βφξεηα Αθξηθή πέξαλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ηεο
Αηγχπηνπ ην 617. Σν θιίκα θφβνπ θαη επηθείκελεο πηζαλήο Πεξζηθήο επίζεζεο ζηελ
Κχπξν επέηεηλε ε επηζηξνθή ζηελ Κσλζηαληία ηνπ Κχπξηνπ Παηξηάξρε
Αιεμάλδξεηαο θαη Βπδαληηλψλ ζηξαηεγψλ φπσο ν Αζπαγνχξηνο θαη ν Ηζαάθηνο κε
ζηξαηεχκαηα απφ ηα γεηηνληθά ζέαηξα ησλ καρψλ. Ζ θαηάζηαζε γηα ην Βπδάληην
ήηαλ απειπηζηηθή θαη ζην Κίηην επηθξαηεί αλαζθάιεηα γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 5
αηψλεο. Ο ηζηνξηθφο Κψζηαο Κχξξεο αλαθέξεη φηη νη Πέξζεο ηειηθά επηηέζεθαλ ζηελ
Κχπξν ην 619.
Μεηά απφ ζπλερείο πνιέκνπο ν Ζξάθιεηνο θαηαθέξλεη λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε.
Μεηαμχ 626-628 εθδίδεη μαλά βπδαληηλφ λφκηζκα απφ ηελ Κχπξν, πξνθαλψο γηα λα
ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ληθεθφξα ηνπ αληεπίζεζε θαηά ησλ Πεξζψλ ην 628. Ζ έθδνζε
βπδαληηλψλ λνκηζκάησλ απφ ηνλ Ζξάθιεην ζηελ Κχπξν κεηά απφ 3 αηψλεο ππνδειεί
θάπνηα ηδηαίηεξε ηνπ ζρέζε κε ηελ Κχπξν. Οη Πέξζεο ηειηθά εμαλαγθάδνληαη λα
επηζηξέςνπλ ην Σίκην ηαπξφ, ηνλ νπνίν ν Ζξάθιεηνο πήγε ν ίδηνο πξνζσπηθά ζηελ
Ηεξνπζαιήκ ην 629 κ.Υ. Δλψ ν απηνθξάηνξαο βξηζθφηαλ αθφκε ζηελ Ηεξνπζαιήκ
απνιακβάλνληαο ηελ πξφζθαηε λίθε ηνπ, έιαβε γξάκκα απφ θάπνην πξνθήηε
Μσάκεζ, απφ ηα βάζε ηεο Αξαβίαο, πνπ ηνπ δεηνχζε λα παξαδψζεη ηα εδάθε ηνπ
δηαθνξεηηθά ζα πθίζηαην επηζέζεηο θαη ζα ηα έραλε. Ζ επηζηνιή απηή δελ πξέπεη λα
ιήθζεθε ζηα ζνβαξά απφ ηνλ Ζξάθιεην, αιιά νχηε ππήξραλ δπλάκεηο γηα άιινπο
ερζξνχο. Ο Μσάκεζ επσθειήζεθε ηεο αδπλακίαο Βπδαληηλψλ θαη Πεξζψλ, πνπ
πξνθιήζεθε ιφγσ ησλ απηνθαηαζηξνθηθψλ πνιπεηψλ ηνπο ζπγθξνχζεσλ,
εκθαλίδεηαη ζηελ Μεζφγεην θαη θαηαιακβάλεη ηελ πξία, ηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ
Ηεξνπζαιήκ ην 632. Σελ ίδηα ρξνληά ν Μσάκεζ πεζαίλεη θαη δηάδνρνο ηνπ
αλαιακβάλεη ν θίινο, βνεζφο θαη πεζεξφο ηνπ Ακπνχ Πέθξ. Σν Κίηην βξίζθεηαη ηψξα
ζε αθφκε ρεηξφηεξε ζέζε, βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηα λέα δηνηθεηηθά θέληξα ησλ
Μνπζνπικάλσλ Αξάβσλ, ηεο λέαο δχλακεο ζηε αλζξσπφηεηα. Απφ ην επίθεληξν ηεο
Ρσκαην-βπδαληηλήο εηξήλεο κεηαηξέπεηαη ηψξα ζ‟ έλα πξνθερσξεκέλν θπιάθην ζηα
αηκαηνβακκέλα ζχλνξα δχν αληηζέησλ πνιηηηζκψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ Άγγιν ηζηνξηθφ Γνπέιο, πξαγκαηηθφο ηδξπηήο ηεο απηνθξαηνξίαο
ηνπ Ηζιακηζκνχ δελ ήηαλ ηφζν ν Μσάκεζ, φζν ν δηάδνρνο 1νο ραιίθεο Ακπνχ Μπεθξ
(Αβνπβεθήξ ή Αβνπβάραξνο 632-634), πνπ ήηαλ ζηελ νπζία ην ζηξαηεγηθφ κπαιφ
ηεο λέαο δχλακεο απφ ηελ αξρή. Ζ πξνζθηιήο ηνπ ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππνηαγή ησλ
γχξσ ιαψλ ήηαλ ζπλδπαζκφο κηθξψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ 3-4 ρηιηάδσλ
πνιεκηζηψλ κε ηελ ηδενινγία ηνπ Ηζιάκ, πνπ έβξηζθε κεγάιε απήρεζε ζηνπο ιανχο,
πνπ δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ην Βπδαληηλφ θαηεζηεκέλν. Οη επηηπρίεο ηνπ Ηζιάκ
δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε θαη ζίγνπξα ε γεηηνληθή Κχπξνο πξέπεη λα ζεσξήζεθε
πνιχ εχθνιε ιεία αθνχ ήηαλ γλσζηφ φηη δελ ζηάζκεπαλ ζ‟ απηήλ ζεκαληηθά
απηνθξαηνξηθά ζηξαηεχκαηα. χκθσλα κε δηάθνξεο πεγέο ην 632, θαη πξηλ αθφκε νη
Άξαβεο απνθηήζνπλ αμηφκαρεο λαπηηθέο δπλάκεηο, αλαθέξνπλ φηη νη Άξαβεο
επηρείξεζαλ κηα αζηξαπηαία επίζεζε απφ ηελ πξία ελαληίνλ ηνπ Κηηίνπ ζχκθσλα κε
ηελ αγαπεκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ Ακπνχ Μπεθξ.

632-649
Ζ ΑΝΟΓΟ ΣΖ ΑΡΑΒΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ

Ζ λέα ζξεζθεία ηνπ Μνπζνπικαληζκνχ θαη νη Άξαβεο έρνπλ ήδε επηβάιεη ηελ
δχλακε ηνπο ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηα βάζε ηεο Αξαβίαο κέρξη ηελ Ηνξδαλία, ηνλ
Λίβαλν, ηελ πξία θαη ηελ Παιαηζηίλε. ηε πξία ηνλ Λίβαλν θαη ηελ Παιαηζηίλε
απνθηνχλ ηηο πξψηεο ηνπο λαπηηθέο δπλάκεηο θαη ζχκθσλα κε δηάθνξεο πεγέο κεηαμχ
633-639 επηρεηξνχλ επίζεζε ζην γεηηνληθφ Κίηην ειπίδνληαο πξνθαλψο εχθνιε
κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην Μσακεζαληθφ ζηξαηφπεδν, φπσο αθξηβψο έγηλε κε
ηνπο γεηηνληθνχο πιεζπζκνχο ηεο πξίαο -Ηνξδαλίαο- Παιαηζηίλεο. Ζ επηινγή ηνπ
Κηηίνπ ήηαλ ινγηθή γηαηί πέξαλ ηνπ θαινχ ιηκέλα, ηεο εχπνξεο πφιεο, θαη ηνπ
κεγάινπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, δελ δηέζεηε θαζφινπ ζηξαηεχκαηα ή νρπξσκαηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ήδε απφ ηελ επνρή ησλ Πηνιεκαίσλ.
Δδψ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ
φπσο ηα πεξίκελαλ νη Άξαβεο γηαηί ν ιαφο ηεο Κχπξνπ ήηαλ ηδηαίηεξα
πξνζθνιιεκέλνο ζην Διιεληθφ Βπδάληην θαη ηα ρξηζηηαληθά ηδεψδε, αιιά θαη νη
δπλάκεηο πνπ δηέζεζαλ νη Άξαβεο θαίλεηαη λα ήηαλ αλεπαξθείο. Απνρψξεζαλ κεηά
απφ πξνζσξηλή θαηνρή ηνπ Κηηίνπ ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα πιελ πηζαλήο
ιεειαζίαο. Ο Θενθάλεο, βπδαληηλή πεγή πιεξνθφξεζεο, αλαθέξεη φηη ν Ακπνχ
Μεθξ θαη ε θφξε ηνπ πέζαλαλ ζην Κίηην.
Οη άιιεο Βπδαληηλέο πεγέο, πνπ αλαθέξνπλ ηελ Αξαβηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ
Κηηίνπ επί Ακπνχ Μπεθξ είλαη: (α) ν Κσλζηαληίλνο Ε‟ Πνξθπξνγέλλεηνο (913-959)
ζην έξγν «Πεξί Θεκάησλ», πνπ αλαθέξεη επίζεο ην ζάλαην ηεο θφξεο ηνπ Ακπνχ
Μπεθξ, (β) ν Κσλζηαληίλνο άζαο, πνπ έγξαςε αθφκε αξγφηεξα θαη ιέεη επί ιέμε «Ο
Ακπνπ Μπέθξ επηηέζεθε ην 632 θαη αθνχ θξάηεζε πξνζσξηλά ην Κίηην, απήιζε αθνχ
έζαςε εθεί ηελ απνζαλνχζα ζπγαηέξα ηνπ». Πνιινί ηζηνξηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα
γεγνλφηα απηά ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε γεγνλφηα ηεο Αξαβηθήο επηδξνκήο ηνπ 649,
θαη ηνλ ζαλάηνπ ηεο Οχκ Υαξάκ ζην Κίηην θαη φηη ππάξρεη ζχγρπζε ζηα γξαθφκελα
ηνπ άζα θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ε‟, θαη φηη ε επίζεζε κεηαμχ ηνπ 633-639 δελ έγηλε
πνηέ. Απφ ηελ άιιε βέβαηα απνδεηθλχεηαη ζπλερψο φηη νη Βπδαληηλνί ήηαλ πνιχ πην
νξγαλσκέλνη θαη πιεξνθνξεκέλνη απ φηη είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Δμ
άιινπ ν Κσλζηαληίλνο Ε‟ θαη ν άζαο δελ αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά ηελ Οχκ-Υαξάκ
ζαλ θφξε ηνπ Ακπνχ Μπεθξ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη πξάγκαηη πέζαλε
ζην Κίηην ε θφξε ηνπ Ακπνχ Μπεθξ ην 633-639, πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ
ηελ Οπκ Υαξάκ πνπ πέζαλε ζην Κίηην ην 649. Μηα ζχγρξνλε κε ηελ επνρή ηνπ
Ακπνχ Μπεθξ θππξηαθή καξηπξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ βίν ηνπ Αγίνπ Σξηθπιιίνπ
Δπηζθφπνπ Λήδξαο, αλαθέξεη αξαβηθή ερζξηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Κηηίνπ επί
απηνθξάηνξα Ζξαθιείνπ (610-641), εληζρχνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ Κσλζηαληίλν
Ε‟, ηνλ Θενθάλε θαη ηνλ άζα.
Αθφκε κηα έλδεημε ησλ πηζαλψλ ερζξνπξαμηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ζην Κηηην θαηά ηελ
επίζεζε ηνπ Ακπνχ Πεθξ είλαη ε βεβαηφηεηα θάπνησλ εθθιεζηαζηηθψλ πεγψλ φηη ν
Δπίζθνπνο Κηηίνπ Άγηνο Θεξάπσλ καξηχξεζε θαη ζαλαηψζεθε απφ ηνπο Άξαβεο ζ‟
απηή ηελ επίζεζε θαη φρη ζηνπο δησγκνχο ησλ ρξηζηηαλψλ ηνπ 3-4νπ αηψλα. Πάλησο,
φιεο νη πεγέο ζπκθσλνχλ φηη ζθήλσκα ηνπ εθ Κηηίνπ Αγίνπ κεηαθέξζεθε απφ ηελ
Λάξλαθα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξηλ ηελ κεγάιε Αξαβηθή επηδξνκή ηνπ 649 ή ηνπ
653 κ.Υ. θαη «κεηά απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Αγίνπ πνπ πξνεηδνπνίεζε ηνπο
πηζηνχο ζην Κίηην γηα ηα θαθά πνπ ζα αθνινπζνχζαλ θαη δήηεζε ηελ κεηαθνξά ηνπ
ζθελψκαηνο ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε». Δθεί παξαιήθζεθε απφ πηζηνχο ηεο
Πφιεο νη νπνίνη έθηηζαλ εθθιεζία ζην φλνκα ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Άγην Αλδξέα
Αξρηεπίζθνπν Κξήηεο βηνγξάθν ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα, ην ζθήλσκα ζπλέρηζε κεηά
ην Κίηηνλ λα θάλεη ζαχκαηα θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 642 νη Άξαβεο
θαηάιαβαλ ακαρεηί θαη ηελ Αίγππην, έλα κεγάιν Βπδαληηλφ πξνπχξγην κε κεγάιε

λαπηηθή βάζε θαη ζηφιν. Σψξα νη Άξαβεο απνθηνχλ κεγάιε λαπηηθή δχλακε θαη είλαη
έηνηκνη λα επηβάινπλ ηνλ Μσακεζαληζκφ ζηελ Κχπξν «δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ».
649-653 μ.Υ.
ΟΗ ΠΡΩΣΔ ΑΡΑΒΗΚΔ ΔΠΗΓΡΟΜΔ
Οη Άξαβεο είραλ νδεγίεο απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνθήηε φηη έπξεπε λα θαηαιάβνπλ «ηηο
πφιεηο ησλ παξαιίσλ θαη ηα λεζηά ησλ ζαιαζζψλ». Ο Δκίξεο – Γηνηθεηήο ηεο
πξίαο Μσαβίαο πήξε ηελ έγθξηζε γηα θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ κφλν αθνχ
δηαπηζηψζεθε φηη ν Αξαβηθφο ζηφινο ήηαλ πιένλ ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηηο
λαπηηθέο δπλάκεηο ησλ Βπδαληηλψλ θαη λα πξνσζήζεη ηελ Αξαβηθή θπξηαξρία ζηε
ζάιαζζα. Ο Μσαβίαο ηέζεθε ν ίδηνο επηθεθαιήο ηεο πξψηεο λαπηηθήο εθζηξαηείαο
ησλ Μνπζνπικαληθψλ δπλάκεσλ. Οη Αηγππηηαθέο δπλάκεηο, πνπ ζπλελψζεθαλ κε
ηνπο Άξαβεο ην 642 έθαλαλ ηελ δηαθνξά. Ο ζπλδπαζκέλνο Αηγππηηαθφο θαη
Αξαβηθφο ζηφινο ήηαλ έηνηκνο θαη θαηέπιεπζε θαηά ηεο Κχπξνπ κε 1700 ζθάθε θαη
κε ρηιηάδεο ζηξαηεχκαηα ην 649. Ζ απνβίβαζε έγηλε πηζαλφηεξν ζηηο αθηέο ηνπ
Κηηίνπ θαη ε πφιε ήηαλ ν πξψηνο εχθνινο ζηφρνο ησλ επηδξνκέσλ αθνχ ζε αληίζεζε
κε ηελ Κσλζηαληία δελ είρε νρπξσκαηηθά ηείρε, ηα νπνία βέβαηα δελ βνήζεζαλ αθνχ
κεηά ζχληνκε πνιηνξθία ε Κσλζηαληία παξαδφζεθε θαη ιεειαηήζεθε αιχπεηα φπσο
θαη νη άιιεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ. Οη Άξαβεο επηθεθαιήο ηεο εθζηξαηείαο,
εθζακβψζεθαλ απφ ηα πινχηε ηεο Κχπξνπ.
Ο Μσαβίαο απνβηβάζζεθε ζην Κίηην κε ηελ ζχδπγν ηνπ Φαθρηηάρ θαη ν ζηξαηεγφο
Ηκπλη-κπελ-ακίη κε ηελ δηθή ηνπ γπλαίθα Οχκ Υαξάκ, ζχκθσλα κε ην ζξεζθεπηηθφ
έζηκν ησλ Αξάβσλ, πνπ ήζειε ηνπ αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο λα ζπλνδεχνληαη απφ
ηηο ζπδχγνπο ηνπο. Ζ Οχκ Υαξάκ ήηαλ ηλζαξία ηνπ Πξνθήηε, δειαδή αγία βνεζφο
ηνπ, θαη κηα απφ ηηο πξψηεο πηζηέο νπαδνχο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Μσάκεζ ζηελ
πνξεία απφ Μέθθα ζηε Μεδίλα. Δλψ ινηπφλ πεξηφδεπαλ πάλσ ζε γατδνχξηα ζηηο
αιπθέο Λάξλαθαο ε Οχκ Υαξάκ έπεζε απφ ην δψν θαη πέζαλε. Με ηελ εηξεληθή απηή
εθδνρή ζπκθσλνχλ νη Βπδαληηλέο πεγέο. Οη Αξαβηθέο φκσο, θάλνπλ ιφγν γηα
μαθληθή επίζεζε απφ ρξηζηηαλνχο απίζηνπο Γελνπάηεο ελαληίνλ ηεο ζπλνδείαο ησλ
γπλαηθψλ. Ζ πεξηγξαθή ησλ ζηξαηησηψλ ζαλ Γελνπάηεο δελ μελίδεη θαζφινπ γηαηί
είλαη γλσζηφ φηη ηα βπδαληηλά ζηξαηεχκαηα-θξνπξέο απνηεινχληαλ απφ κηζζνθφξνπο
απ‟ φια ηα γλσζηά κέξε ηνπ θφζκνπ. Ζ καξηπξία απηή καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε
φηη ζην Κίηην έγηλαλ ερζξνπξαμίεο-αληεπηζέζεηο θαη ε πφιε δελ θαηαιήθζεθε
εηξεληθά.
Ο Δκίξεο Μσαβίαο δηέηαμε φπσο ε αγία βνεζφο ηνπ Πξνθήηε ηαθεί ζην ζεκείν ηνπ
δπζηπρήκαηνο.
χκθσλα κε ηελ Ηζιακηθή παξάδνζε ε Οχκ Υαξάκ ήηαλ
ζαπκαηνπξγφο θαη ε ίδηα κεηαθίλεζε ηνπο 3 νγθφιηζνπο ηνπ ηάθνπ ηεο απφ ηελ
Ηεξνπζαιήκ θαη ηνπο έθεξε ζηηο Αιπθέο. Σνλ έλα έβαιε ζηα πφδηα ηνλ άιιν ζηε
θεθαιή θαη ηνλ ηξίην άθεζε λα αησξείηαη πάλσ απφ ην ζψκα ηεο. Ο ηάθνο ηεο θαη ην
κεηέπεηηα ηέκελνο ζεσξείηαη κέρξη ζήκεξα ζαλ πνιχ ζεκαληηθφο Μνπζνπικαληθφο
ηεξφο ρψξνο. Γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Κχπξνπ ζεσξείηαη πξνζθχλεκα θαη
ζεκαληηθφο ηεξφο ρψξνο φπσο ε Μέθθα ε Μεδίλα θαη ε Ηεξνπζαιήκ. Μεηά ηνλ
Λάδαξν, ζηελφ θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ ηδξπηνχ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ηψξα ε Λάξλαθα
θηινμελεί επίζεο ζηε γή ηεο κηα ζηελή ζπλεξγάηηδα θαη θίιε ηνπ ηδξπηνχ ηνπ
Μσακεζαληζκνχ, ηελ Οχκ Υαξάκ.

Ζ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ ζπκπιεξψζεθε κε επηηπρία θαη πέξα απφ ηελ ιεειαζία ν
Μσαβίαο επέβαιε θφξν ππνηειείαο απφ 7200 ρξπζά λνκίζκαηα (δελάξηα), δηαηήξεζε
θξνπξά θαη επέβαιε ζηνπο θαηνίθνπο λα επηηξέπνπλ πξνζρσξήζεηο ζην Ηζιάκ, λα κε
δίλνπλ βνήζεηα ή πιεξνθνξίεο ζηνπο βπδαληηλνχο, λα ηνπ δίλνπλ ζηνπο Άξαβεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ Βπδαληηλψλ θαη αθνινχζσο απνρψξεζε. Οη
Βπδαληηλέο πεγέο ζεσξνχλ φηη ν Μσαβίαο απνρψξεζε κε ην άθνπζκα ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ Βπδαληηλνχ ζηφινπ θαη φηη νη φξνη πνπ επέβαιε ν Μσαβίαο
θαηαξγήζεθαλ κε ηελ επέκβαζε ηνλ επφκελν ρξφλν ηνπ Βπδαληηλνχ ζηφινπ κε εγέηε
ηνλ λαχαξρν ηεο Μηθξάο Αζίαο Καθφξηδν. Σν 653, αθνχ νη Κχπξηνη βνήζεζαλ ηνπο
Βπδαληηλνχο ζε κηα εθζηξαηεία ζηελ πεξηνρή, ν Μσαβίαο ζεψξεζε φηη παξαβηάζζεθε
ε ζπκθσλία θαη μαλαζηέιιεη ηνλ Αξαβηθφ ζηφιν κε 500 πινία ππφ ηελ εγεζία ηνπ
Ακπνχι-Αβάξ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο άιιειν-ππνζηήξημεο ζηξαηνχ θαη ζηφινπ, ιφγσ
ηνπ θφβνπ ηεο εκθάληζεο ησλ βπδαληηλψλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη
πεξηζζφηεξν νη παξάθηηεο πφιεηο θαη νηθηζκνί, έηζη ην Κίηην θαη ε Κσλζηαληία
επιήγεζαλ εθ λένπ θαη θαίλεηαη φηη ηα λέα θηππήκαηα είλαη θνβεξά, αλ θαη ην
επίθεληξν ήηαλ απηή ηε θνξά ε Πάθνο. Ο Ακηνχι Αβάξ άθεζε εθεί 12.000 ζηξαηφ
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λαππεγείσλ ηεο Πάθνπ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ λαπηηθνχ
ηνπο, θαη ηε ζρεδηαδφκελε επίζεζε θαηά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο Αβάξ
επηβεβαίσζε ηελ ζπκθσλία κε ηνπο Κχπξηνπο θαη ηνπο αλαγλψξηζε ην δηθαίσκα λα
ζπκβιεζνχλ ζε μερσξηζηή ζπκθσλία καδί ηνπ αλεμάξηεηνη απφ ην επίζεκν
Βπδαληηλφ Κξάηνο. ην κεηαμχ ν Μσαβίαο λίθεζε θαη ηνπο Πέξζεο νξηζηηθά ην 651,
νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα αζπαζζνχλ ηνλ Μσακεζαληζκφ. Σν Βπδάληην είλαη ηψξα
κφλν ηνπ αληηκέησπν κε κηα αραλή λέα απηνθξαηνξία έλα αληίπαιν δένο.
653-691 μ.Υ.
ΟΤΓΔΝΟ ΔΓΑΦΟ
Οη ζπλέπεηεο ηεο επηδξνκήο ηνπ 653 δελ ήηαλ κφληκεο ζηελ Κχπξν γηαηί νη Άξαβεο
δελ κπφξεζαλ λα κεηαθηλήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ Ηζιακηζκφ αιιά νχηε ζέιεζαλ λα
θάλνπλ ηελ Κχπξν κέξνο ηνπ ραιηθάηνπ (ηζιακηθήο θπξηαξρίαο) παξά κφλν λα
απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπ λεντδξπζέληνο θξάηνπο ηνπο εηνηκαδφκελνη γηα επίζεζε
ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηειηθή επηθξάηεζε. Μέζα ζε ζπλζήθεο
απξφζθνπηεο ηέιεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ ζην λεζί ην 655 ν Θεφδσξνο
« Αγηψηαηνο Δπίζθνπνο ηεο Κηηηέσλ θηινρξίζηνπ πφιεσο » ζπιιεηηνπξγεί ζηνλ
ενξηάδνληα Ναφ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ζηελ Σξηκηζνχληα θαηά ηελ 12ε Γεθεκβξίνπ
κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ Άγην έξγην, ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κξήηεο Παχιν θαη
ηνπο επηζθφπνπο Σξηκηζνχληνο, Πάθνπ θαη Λαπήζνπ. Με άιια ιφγηα ε δσή ηεο
Δπηζθνπήο Κηηίνπ ζπλερίδεηαη απξφζθνπηα φπσο θαη ηνπ απνδεθαηηζκέλνπ ηψξα
πιεζπζκνχ παξφιεο ηηο δπζθνιίεο ηηο πξνεγνχκελεο 5εηίαο. κσο, θαίλεηαη φηη ν
πιεζπζκφο ηεο πφιεο αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη ηψξα «ζηνλ Λάξλαθαλ», δειαδή ζην
βαζνχισκα, ηελ ζεκεξηλή πεξηνρή Υξπζνπνιίηηζζαο,-σηήξαο – Ατ Γηάλλε, πεξίπνπ
1-2 ρηιηφκεηξα καθξχηεξα απφ ηελ ζάιαζζα γηα λα κε θαίλεηαη ν νηθηζκφο, γηα λα
παξέρεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απνκάθξπλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πεξηπηψζεηο
ερζξηθψλ απνβάζεσλ, θαη γεληθά γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζε πεξηπηψζεηο
επηζέζεσλ απφ ηελ ζάιαζζα αθξηβψο φπσο έθαλε θαη νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ηεο
Κχπξνπ ηελ επνρή απηή.
Ο Μσαβίαο ην 661 έγηλε ν 5νο Υαιίθεο ηνπ Ηζιάκ ζθνηψλνληαο ηνλ Αιί, ηειεπηαίν
απφγνλν ηνπ Μσάκεζ. Ζ δνινθνλία ηνπ Αιί απφ ηνλ Μσαβία θαη ε εγθαζίδξπζε

δηθήο ηνπ δπλαζηείαο, ζε βάξνο ηεο δπλαζηείαο ηνπ Μσάκεζ, δεκηνχξγεζε ζρίζκα
ζην Ηζιάκ θαη ηελ γέλεζε ησλ ηηηψλ Μνπζνπικάλσλ, πνπ πίζηεπαλ ζηνλ Αιί, θαη
ησλ νπληηψλ, πνπ δέρζεθαλ ζαλ δηάδνρν ηνπ Μσάκεζ ηνλ Μσαβία. Ο Υαιίθεο
πιένλ Μσαβίαο θζάλεη κπξνο ζηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πξψηα ην 668.
Δπαλέξρεηαη ην 673 θαη πνιηνξθεί ηελ Πφιε αλεπηηπρψο γηα πέληε ζρεδφλ ρξφληα. Σν
677 ππνγξάθεη 30εηή εηξήλε κε ηνλ Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν Γ‟ Πσγσλάην , πνιχ
επλντθή γηα ηνπο Βπδαληηλνχο. Ο Πσγσλάηνο κέζα ζην πλεχκα ηεο αλαζχληαμεο
φισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο απηνθξαηνξίαο ζπγθάιεζε ηελ 6ε Οηθνπκεληθή χλνδν ζηε
Κσλζηαληηλνχπνιε ην 680/81. Δλ φςε ησλ κεγάισλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ ζέιεζε λα
ζέζε ηέξκα ζηηο εθθιεζηαζηηθέο έξηδεο. Σελ Κχπξν αληηπξνζψπεπζε 3κειήο
απνζηνιή κε ηνλ Κηηίνπ Σχρσλ, φισλ ηξαηφληθν θαη ν Σξηκηζνχληνο Θεφδσξν. Σν
Κίηην θαη ε Δπηζθνπή ηνπ εμαθνινπζνχλ ινηπφλ λα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην κεηά
ηηο θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε Κχπξνο παξέκεηλε έδαθνο
νπδελφο αιιά πιήξσλε θφξνπο θαη ζηηο 2 κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο,
πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζεη
ηηο ηζνξξνπίεο γηα λα κε πξνθαιέζεη λέεο
ερζξνπξαμίεο θαη επηδξνκέο ζην έδαθνο ηεο. Ο Άγηνο Σχρσλ γίλεηαη απηή ηελ Δπνρή
ν 6νο Άγηνο απφ ηελ Λάξλαθα αθνχ φινη νη Ηεξάξρεο πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζε
Οηθνπκεληθέο πλφδνπο αλαθεξχζζνληαλ αξγφηεξα ζε Αγίνπο.
Ο Ηνπζηηληαλφο Β‟ Ρηλφηκεηνο(685-695 θαη 705-711), δηάδνρνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γ‟
Πσγσλάηνπ θαη ν Απη αι Μάιαθ (685-705), δηάδνρνο ηνπ Μσαβία, αλαλέσζαλ ηελ
ζπκθσλία εηξήλεο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο ην 688 κε ηελ επηκνλή ηνπ λένπ Υαιίθε,
πνπ ελδηαθεξφηαλ λα απαιιαρζεί απφ ηνπο Μαδξατηεο αληάξηεο πνιεκηζηέο ηνπ
Βπδαληίνπ ζην Λίβαλν, πνπ κε ηηο επηζέζεηο θαη ηελ αλδξεία ηνπο απνηεινχζαλ έλα
«κπξνχληδηλν ηείρνο» ηνπ Βπδαληίνπ ζηα κεηφπηζζελ θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο
Αξαβηθήο ελδνρψξαο. Ο Υαιίθεο πξνζέθεξε κεγάια λέα αληαιιάγκαηα ζην λεαξφ
θαη άπεηξν Ηνπζηηληαλφ Β‟, πνπ ήηαλ εθείλε ηελ ρξφληα κφιηο 18 εηψλ. Γηα ηελ
απνρψξεζε ησλ Μαδξατηψλ απφ ηα εδάθε ηνπ πξνζέθεξε ηελ αληίζηνηρε απνρψξεζε
απφ ηελ Κχπξν ησλ Μσακεζαλψλ πνπ εγθαηέζηεζε ν Μσαβίαο ζηε Πάθν θαη έλα
εμσπξαγκαηηθφ θφξν ππνηειείαο ζε ρξπζά λνκίζκαηα θαη είδνο ηα νπνία ν
Ηνπζηηληαλφο Β‟ δέρζεθε κε επραξίζηεζε θαη απνκάθξπλε ηνπο Μαδξατηεο απφ ηνλ
Λίβαλν, δηαπξάηηνληαο έηζη έλα ηεξάζηην ιάζνο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ήιζε ζηε
Κχπξν θέξλνληαο καδί ηνπο ηελ ιαηξεία ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο Αγίσλ Μάκα θαη
Γεσξγίνπ, πνπ απηή ηελ επνρή αξρίδνπλ λα ιαηξεχνληαη ζηε Λάξλαθα θαη ην ρσξηφ
Σξνχιινη, κηα έλδεημε πηζαλήο εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηηο δχν απηέο πεξηνρέο. Οη
Μσακεζαλνί ηεο Πάθνπ απνρψξεζαλ θαηαζηξέθνληαο θαη ηνλ νηθηζκφ πνπ έθηηζαλ.
ε κεξηθά ρξφληα φκσο ν Απη αι Μάιαθ αξρίδεη ζθφπηκα λα αζεηεί ζηελ ζπκθσλία
θαη λα πξνθαιεί ηελ απεηξία θαη ηνλ θπθινζπκηζκφ ηνπ Ηνπζηηληαλνχ Β‟, ν νπνίνο
παξαζχξεηαη ην 691 ζε ζηξαηησηηθή ήηηα ζηελ Μηθξά Αζία θαη εθεί πνπ είρε ην πάλσ
ρέξη θαη ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο κε ην κέξνο ηνπ, λα βξεζεί εηηεκέλνο
αληηζηξέθνληαο αδηθαηνιφγεηα ην πιενλέθηεκα ππέξ ησλ Αξάβσλ. Σψξα αξρίδνπλ
κεξηθέο απφ ηηο ρεηξφηεξεο πεξηπέηεηεο πνπ έδεζαλ πνηέ νη Κχπξηνη ζ‟ φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο.
691-787 μ.Υ.
ΞΔΡΗΕΩΜΑ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΖ
Μεηά ηελ ζηξαηησηηθή ήηηα απφ ηνπο Άξαβεο ζηελ εβαζηνχπνιε θνληά ζηελ
Καηζαξεία ηεο Μηθξάο Αζίαο ην 691, ν Ηνπζηηληαλφο Β΄ παληθνβάιιεηαη θαη ελεξγεί

κε αθφκε πην ακθηιεγφκελν θαη επηπφιαην ηξφπν κε απνηέιεζκα λα δηαηάμεη θαη λα
νξγαλψζεη ηελ κεηαθίλεζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ ην 692. Ζ επίζεκε
δηθαηνινγία ήηαλ ε απειεπζέξψζε ησλ Κππξίσλ απφ ηελ δνπιεία θαη ε ζσηεξία
ηνπο απφ ηνπο θφξνπο θαη ηηο επηδξνκέο ησλ Αξάβσλ. Σελ εθδνρή απηή δέρζεθε
επίζεκα θαη ε Πελζέθηε Οηθνπκεληθή χλνδνο (693) ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο θαη
νη Κχπξηνη Ηεξάξρεο απφ ηελ Νέα Ηνπζηηληαλή (Κχδηθνο ηνπ Διιήζπνληνπ) δίλνληαο
κάιηζηα θαη έκθεκνλ κλεία ζην επζεβή Βαζηιέα γηα ηνλ κφρζν ηνπ λα ζψζεη ηνπο
Κππξίνπο. ηελ Πελζέθηε Οηθνπκεληθή δελ έιαβε κέξνο Ηεξάξρεο απφ ην Κίηην.
Απηφ καο θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη ν Κηηίνπ πηζαλφλ λα ήηαλ ειηθησκέλνο, είηε
παξέκεηλε ζηελ Κχπξν θαη λα κεηαθηλήζεθε απφ ηνπο Άξαβεο ζηνλ Λίβαλν αθνχ κε
δηθή ηνπο λέα εθδηθεηηθή επίζεζε ζηελ Κχπξν νδήγεζαλ ζε εμνξία φζνπο Κχπξηνπο
είραλ απνκείλεη ζην λεζί ζε ηνπνζεζία κεηαμχ Σχξνπ θαη ηδψλαο. Ζ θπθινζπκηθή
θαη επηπφιαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηνπζηηληαλνχ Β‟ ζε πάξα πνιιά ζέκαηα ηνπ θξάηνπο
νδήγεζαλ ζηελ εθζξφληζε ηνπ ην 695 θαη ην θφςηκν ηεο κχηεο ηνπ απφ ηνπο
επαλαζηάηεο. Φαίλεηαη φηη ν Σηβέξηνο Β΄ Αςίκακαξνο (695-705), πνπ ηνλ δηαδέρζεθε
ζην ζξφλν δηέηαμε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ Κππξίσλ απφ ηελ Κχδηθν πεξί ην 700 θαη
ηαπηφρξνλα έζηεηιε επίζεκε απνζηνιή γηα λα παξαθαιέζεη ηνλ Υαιίθε λα επηηξέςεη
θαη ζηνπο ππφινηπνπο Κχπξηνπο πνπ θξαηνχζε λα επηζηξέςνπλ θαη απηνί ζηε Κχπξν,
θάηη ην νπνίν ν Υαιίθεο δέρζεθε άκεζα. Οη ηαιαηπσξίεο θαη ν λένο απνδεθαηηζκφο
ηνπ Κππξηαθνχ πιεζπζκνχ θαηαγξάθεηαη απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο επνρήο.
Αξρίδεη ηψξα κηα λέα πεξίνδνο νπδεηεξφηεηαο γηα ηελ Κχπξν αθνχ ν Σηβέξηνο Β‟ θαη
αξγφηεξα ν Λέσλ Γ΄ κε ζηξαηησηηθέο λίθεο επί ησλ Αξάβσλ θαηάθεξαλ λα
επαλαθέξνπλ ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ Πεξηνρή ηεο Κχπξνπ. Δπαλήιζε δειαδή ε
παιαηφηεξε ζπκθσλία φπνπ νη Κχπξνο πιήξσλε θφξνπο θαη ζηηο δχν δπλάκεηο, κε
ειεχζεξε δηαθίλεζε ζηφισλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο αιιά ρσξίο θαηαζθνπεία απφ
κέξνπο Κππξίσλ ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε. Σν 726 θαη ην 743 έρνπκε λέεο Αξαβηθέο
επηδξνκέο θαη απαγσγέο Κππξίσλ. Σν 747 λαπινρεί ζηελ Κχπξν κεγάινο Βπδαληηλφο
ζηφινο ν νπνίνο θαηαθέξλεη βνξείσο ηεο Κχπξνπ ζηελ Κεξακέα (Κεξχλεηα?)
ζπληξηπηηθφ θηχπεκα ζηνλ δηεξρφκελν Αξαβηθφ ζηφιν. Σν 772/73 έρνπκε λέα
επηδξνκή ζηελ νπνία νη Άξαβεο ζπλέιαβαλ ηνλ Βπδαληηλφ δηνηθεηή Κνχξηθν έξγην
πξνθαλψο ζε θίλεζε δηαηήξεζεο ηεο νπδεηεξφηεηαο ζην λεζί. Απηή ηελ επνρή
έρνπκε ηελ εηθνλνκαρία (726-843) ζην Βπδάληην θαη επεηδή ε Κχπξνο δελ
απνιακβάλεη αζθάιεηα αιιά είλαη εηθνλφθηιε, ν Βπδαληηλφο ζηξαηεγφο
Λαραλνδξάθσλ (770) απεηιεί λα εμνξίζεη εδψ κνλαρνχο πνπ ππνζηήξηδαλ ηηο Άγηεο
εηθφλεο. Ζ Κχπξνο θαη ηδηαίηεξα ην Κίηην ήηαλ ζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
εηθνλνκαρίαο ππεξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ Δηθφλσλ πξάγκα πνπ καξηπξήζεθε απφ ηνλ
ίδην Δπίζθνπν Κηηίνπ Θεφδσξν θαηά ηελ παξνπζία ηνπ ζηε έβδνκε Οηθνπκεληθή
χλνδν ηνπ 787.
Ζ εηθνλνκαρία μεθίλεζε απφ ηνλ Λένληα Γ΄ πνπ ππεξέηεζε ζαλ ζηξαηεγφο ζηελ
Αλαηνιή θαη είρε κεγάιε επαθή κε ηηο αληί-εηθνληθέο απφςεηο ησλ Αξάβσλ . ηαλ
έγηλε απηνθξάηνξαο (726), ζε κηα πξνζπάζεηα λα απακβιχλεη ηηο ζξεζθεπηηθέο
δηακάρεο θαη ηεξνχο πνιέκνπο κε ηνπο Μσακεζαλνχο εμέδσζε απαγνξεπηηθφ
δηάηαγκα θαηά ησλ εηθφλσλ (730). Άξρηζε έηζη κηα λέα εκθχιηα βπδαληηλή έξηδα πνπ
δηάξθεζε 120 πεξίπνπ ρξφληα. Σν 754 έγηλε ε εηθνλνκαρηθή ζχλνδνο ηεο Ηεξείαο ε
νπνία αγλνήζεθε πιήξσο απφ ηνπο Κχπξηνπο Ηεξάξρεο, ζε αληίζεζε κε ηελ
εηθνλνθηιηθή έβδνκε χλνδν ηεο Νίθαηαο ην 787 πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ 7κειή
απνζηνιή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 7εο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ν Κηηίνπ Θεφδσξνο
έιαβε ηνλ ιφγν ππνζηεξίδνληαο ηελ ζαπκαηνπξγηθή δηάθνξσλ εηθφλσλ αλάκεζα ηνπο

θαη κηα απφ ην Κίηην. Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαηά ηελ 7ε Οηθνπκεληθή
ήηαλ ν Σαξάζηνο, Κππξηαθήο θαηαγσγήο θαη επίζεο εηθνλφθηινο. Κχπξηνο ήηαλ θαη ν
Παηξηάξρεο Παχινο Γ΄ πξνθάηνρνο ηνπ Σαξάζηνπ, πνπ ήηαλ επίζεο εηθνλφθηινο.
Καη νη δχν απηνί Ηεξάξρεο έδεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο Απηνθξάηεηξαο Δηξήλεο ηεο
Αζελαίαο, επίζεο εηθνλφθηινπ. Ο Κηηίνπ Θεφδσξνο είλαη ν 7νο Άγηνο ηεο Λάξλαθαο
αθνχ αλαθεξχρζεθε Άγηνο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 7ε Οηθνπκεληθή.
787-886 μ.Υ.
ΝΔΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΠΗΓΡΟΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ
ηελ 7ε Οηθνπκεληθή χλνδν ηεο Νίθαηαο (787) ν Μεηξνπνιίηεο Κσλζηαληίαο
Κσλζηαληίλνο καξηπξεί φηη απφ ην Κίηην γηλφληνπζαλ ηαθηηθέο αλαρσξήζεηο πινίσλ
κε πξννξηζκφ Αξαβηθά ιηκάληα. Μαξηπξίεο γηα ηαθηηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
Κχπξνπ Αξάβσλ γίλεηαη θαη απφ πνιιέο Μνπζνπικαληθέο πεγέο ηεο επνρήο . κσο,
νη Αξαβηθέο επηδξνκέο ηνπ 7νπ – 8νπ αηψλα κ.Υ. άιιαμαλ ην πξφζσπν ηεο πφιεο θαη
κείσζαλ δξαζηηθά ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Γηα αζθάιεηα απφ ηηο επηδξνκέο ν πιεζπζκφο
κεηαθηλήζεθε 1-2 ρηιηφκεηξα απφ ηελ ζάιαζζα, ζηνλ Λάξλαθαλ, δειαδή ην
βαζνχισκα (πεξηνρή Μεηξνπφιεσο – Υξπζνπνιίηηζζαο – Αγίνπ Γηάλλε), φπνπ θαη
ην θιεηζηφ ιηκάλη ην νπνίν θξίλνληαο απφ απνκεηλάξηα Βπδαληηλνχ νρπξνχ, πνπ
βξέζεθε εθεί, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχζε αθφκε γηα κηθξά ζθάθε. Ο φγθνο ηνπ
πιεζπζκνχ παξακέλεη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 9νπ
αηψλα αθνχ νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ Βπδαληηλψλ θαη Αξάβσλ ζπλερίζζεθαλ κε πνιιή
έληαζε κεηαμχ 790-813. ηελ επηδξνκή επί ραιίθε Ραζίλη ην 806 έρνπκε 17.000
Κχπξηνπο αηρκαιψηνπο καδί κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν. Διεπζεξψζεθαλ αθνχ θαηέβαιαλ
ςειέο απνδεκηψζεηο. Ζ επηδξνκή απηή έγηλε κεηά ηηο αλεπηηπρείο επηρεηξήζεηο ηνπ
Νηθεθφξνπ Α‟ (802-811) ελαληίνλ ησλ Αξάβσλ ζηελ πξία θαη ηελ Φξπγία.
ην Κίηην παξφιν πνπ ην ιηκάλη ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα ν πιεζπζκφο
αξρίδεη θαηά ηνλ 9νλ ή 10νλ αηψλα ζηαδηαθά λα δεκηνπξγεί νηθηζκφ θνληά ζηελ
ζάιαζζα. ηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ θάζηξνπ, φπνπ ππήξραλ ζπλζήθεο αζθαινχο
αγθπξνβφιεζεο. Σελ παξνπζία πιεζπζκνχ θνληά ζηελ ζάιαζζα καξηπξεί ε
Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, πνπ θηίζζεθε κεξηθέο δεθάδεο κέηξα καθξηά απφ ηελ
ζάιαζζα ην 890 κ.Υ. Σν κεγάιν ηεο κέγεζνο γηα ηνπο κηθξνχο πιεζπζκνχο ηεο
Κχπξνπ απηή ηελ πεξίνδν, απνηειεί αςεπδή καξηπξία γηα ηελ επηζηξνθή ζεκαληηθνχ
πιεζπζκνχ θνληά ζην λέν αγθπξνβφιην ηεο πφιεο, απφ φπνπ γίλεηαη ζνβαξφ εκπφξην
κε ηα γεηηνληθά αξαβηθά εδάθε αιιά θαη κε ηα ιηκάληα ηεο βπδαληηλήο επηθξάηεηαο.
Οη θαιέο ζρέζεηο ησλ Κππξίσλ, επί πξνζσπηθνχ επηπέδνπ, κε ηνπο Άξαβεο
θαηαγξάθνληαη απφ ηαμηδηψηεο-πξνζθπλεηέο ήδε απφ ην 725. Μηα αμηφπηζηε
καξηπξία είλαη ηνπ Άγγινπ Άγηνπ Γνπίιεπαιη, πνπ βξέζεθε ηφηε ζηελ Κχπξν. ε
επεηζφδην ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ν Γνπίιεπαιη καξηπξεί φηη ζψζεθε απφ ηνλ Κχπξην
θαπεηάλην ηνπ πινίνπ πνπ ηνλ κεηάθεξε γηαηί ππήξρε βαζηά εηξήλε θαη θηιία
αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπο αξαθελνχο.
Σελ πην πάλσ θηιία, αθφκε θαη πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ Κππξίσλ θαη
Αξάβσλ καξηπξεί ν Άξαβαο ηζηνξηθφο Νηάραπη, πνπ αλαθέξεη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο αλακνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Υαιίθε Αι Μακνχλ (813-833) δηάθνξα έξγα
Διιήλσλ θηινζφθσλ θαη άιισλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Κχπξν
ζηελ Βαγδάηε φπνπ θαη κεηαθξάζζεθαλ ζηα αξαβηθά.
Σν 843 επί ηνπ αλειίθνπ
απηνθξάηνξα Μηραήι Γ‟ (842-867) θαη ηεο επηηξφπνπ κεηέξαο ηνπ Θενδψξαο έγηλε ε

χλνδνο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο πνπ έζεζε νξηζηηθφ ηέξκα ζηελ εηθνλνκαρία ε
νπνία ενξηάδεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηελ Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο. Σν Βπδάληην
εηζέξρεηαη ηψξα απξφζθνπηα απφ εζσηεξηθέο έξηδεο ζε κηα λέα πεξίνδν δχλακεο ελψ
νη Άξαβεο πεξλνχλ δηθά ηνπο εζσηεξηθά πξνβιήκαηα. Γεκηνπξγφο θαη εθθξαζηήο
ηεο λέαο Βπδαληηλήο δχλακεο είλαη ν Βαζίιεηνο Α‟(867-886)
ηδξπηήο ηεο
Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο, πνπ θαηάθεξε λα απαιιάμεη πξνζσξηλά ηελ Κχπξν απφ
ηελ δηπιή θαηαβνιή θφξσλ θαη λα ηελ εληάμεη γηα ιίγν θαηξφ ζηελ Απηνθξαηνξία
κεηαμχ 874-881 ζαλ Βπδαληηλφ Θέκα (επαξρία). ηε ζέζε ηνπ λένπ δηνηθεηήο ηνπ
Θέκαηνο ηεο Κχπξνπ δηνξίζζεθε ηφηε απφ ηνλ Βαζίιεην Α΄ ν Αξκεληθήο θαηαγσγήο,
πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο Αιέμηνο Μνπδέιεο θαη κεηά ν ηαπξάθηνο.

886-912
ΛΔΩΝ Σ΄ Ο ΟΦΟ ΚΑΗ Ο ΝΑΟ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ
Δπί ησλ εκεξψλ ηνπ Λένληα Σ‟ ηνπ νθνχ (886-912), γηνπ ηνπ Βαζίιεηνπ Α΄,
αλαθέξεηαη παξψλ ζηελ Κχπξν ν Πξσηνζπαζάξηνο Λέσλ γηνο ηνπ πκβαηίθε. Σν
Βπδάληην θαη νη Άξαβεο βξηζθφληνπζαλ ηφηε ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη ν λαχαξρνο
Ηκέξηνο κε ηνλ ζηφιν ηνπ πνιχ θνληά ζηα λεξά ηεο Κχπξνπ πξνεηνίκαδε απφ ηελ λέα
ζέζε ηζρχνο ηνπ Βπδαληίνπ επηζέζεηο ζε αξαβηθά ιηκάληα θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Κξήηεο θαη ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Αξαβηθή θαηνρή ε επηξξνή αληίζηνηρα. Ο Λέσλ ν
πκβαηίθεο, ζεκαληηθφο βπδαληηλφο αμησκαηνχρνο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ Ηζηνξία ηεο
Κχπξνπ ηνπ Θεφδσξνπ Παπαδφπνπινπ πηζαλφηαηα αζθνχζε ζηελ Κχπξν λαπηηθνχο
ειέγρνπο ή θαη θαηαζθνπεία ζε βάξνο ησλ αξαβηθψλ πινίσλ, βξηζθφηαλ ζην λεζί ζε
κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Κχπξνο ζαλ νξκεηήξην ελαληίνλ
ησλ ιηκαληψλ ηεο πξίαο. Ο πκβαηίθεο ινηπφλ πξέπεη λα ήηαλ πνιχ ηαθηηθά ή θαη
κφληκα ζην πιεζηέζηεξν πξνο ηελ πξία θαη Λίβαλν ιηκάλη ηεο Κχπξνπ θαη πξέπεη λα
ήηαλ κάξηπξαο ηεο αλεχξεζεο ζην Κίηην πεξί ην 900 κ.Υ. ηνπ ζθελψκαηνο ηνπ Αγίνπ
Λαδάξνπ θαη δελ απνθιείεηαη λα είλαη απηφο πνπ κεζνιάβεζε γηα ηελ δσξεά ηνπ
Λένληα Σ΄ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο λέαο κεγαιφπξεπεο Βαζηιηθήο ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ,
απηήο πνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα. Φαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη θνληά ζην λέν
αγθπξνβφιην ηεο πφιεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη πξνζπαζνχζαλ λα αλαθαηλίζνπλ
ηελ παιηά παιαηνρξηζηηαληθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ ζην ζεκείν ηνπ Σάθνπ,
αθνχ φιεο νη άιιεο εθθιεζίεο ηεο πφιεο βξηζθφληνπζαλ ζε απφζηαζε 1-2
ρηιηφκεηξα. Σφηε βξέζεθε μαλά ν ηάθνο ηνπ ζεκαληηθνχ γηα ηελ νξζνδνμία Αγίνπ. Ζ
δσξεά ηνπ Λένληα Σ΄ ηνπ νθνχ δελ ήηαλ ηπραία αθνχ ε Λάξλαθα ήηαλ ε ηφηε ε 2ε
πην ζεκαληηθή πφιε ηεο Κχπξνπ κε κεγάιν θαίλεηαη πιεζπζκφ γη απηφ θαη ην
κέγεζνο ηεο εθθιεζίαο πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε απ΄ φιεο ηηο εθθιεζίεο ηεο Κχπξνπ
πνπ θηίζζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν.
Ζ λαπηηθή ήηηα φκσο ηνπ Βπδαληηλνχ λαπάξρνπ Ηκέξηνπ, ζπλεξγάηε ηνπ πκβαηίθε,
θαη ηνπ παληθνχ πνπ αζθαιψο πξνθιήζεθε ζηελ Κχπξν, ζίγνπξα ζπλέβαιαλ ηα
κέγηζηα ζηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ηεο κεηαθίλεζεο ηεο
θάξαο ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ γηα αζθάιεηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ κεηαθίλεζε
απηή θαηαγξάθεηαη ζε πνιιέο Βπδαληηλέο πεγέο, πνπ αλαθέξνπλ κάιηζηα φηη ε
ζαξθνθάγνο ηνπ Αγίνπ είρε επηγξαθή ζηα Αξακατθά (ηελ γιψζζα ηνπ Υξηζηνχ θαη
ηνπ Αγίνπ) «Λάδαξνο ν ηεηξαήκεξνο θαη θίινο ηνπ Υξηζηνχ». Σελ αλεχξεζε θαη
κεηαθίλεζε ηνπ ζθελψκαηνο ηνπ Αγίνπ θαηαγξάθεη απφ βπδαληηλέο πεγέο ηεο επνρήο
ε ηζηνξηθφο Β. Νεξαληδή Βαξκάδε ζηελ έθδνζε «χληαγκα Βπδαληηλψλ Πεγψλ
Κππξηαθήο Ηζηνξίαο». Φαίλεηαη φκσο φηη νη θάηνηθνη κεξίκλεζαλ φπσο κηθξφ

ηεκάρην ηνπ θξαλίνπ ηνπ Αγίνπ παξακείλεη ζηελ θξχπηε ηνπ Σάθνπ. Δίλαη απηφ πνπ
βξέζεθε ην 1973 ζηελ κέρξη ηφηε άγλσζηε θξχπηε θάησ απφ ηελ Αγία Σξάπεδα ηνπ
Νανχ, πνπ νη Βπδαληηλνί θηίζηεο κεξίκλεζαλ θαίλεηαη επηκειψο λα εμαθαλίζνπλ
μαλά γηα ηνλ θφβν ησλ Αξαβηθψλ επηδξνκψλ, πνπ ν θίλδπλνο ηνπο δελ είρε νξηζηηθά
θνπάζεη παξά κφλν 50 ρξφληα αξγφηεξα.
Δλ φςε ινηπφλ ηεο δξάζεο ηνπ Πξσηνζπαζάξηνπ Λένληα πκβαηίθε ζην λεζί θαη ηεο
απνβίβαζεο βπδαληηλψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηνλ Ηκέξην ζηελ Κχπξν, φπσο αλαθέξεη ν
Παηξηάξρεο Νηθφιανο Μπζηηθφο, έρνπκε ηε κνλνκεξή αλαηξνπή ηεο νπδεηεξφηεηαο
ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο. Ζ ζπλερηδφκελε δξάζε ηνπ Ηκέξηνπ ζε γεηηνληθέο
κε ηελ Κχπξν πεξηνρέο αιιά θαη ε άκεζε απεηιή γηα αληίπνηλα ζηελ Κχπξν απφ ηνπο
Άξαβεο αλάγθαζαλ ηνλ Πξσηνζπαζάξην θαη ηα Βπδαληηλά ηκήκαηα λα εθθελψζνπλ
ηελ Κχπξν πξνθαλψο ζε κηα πξνζπάζεηα απνθπγήο θφζηνπο γηα ηελ Κχπξν. κσο ε
αλαηξνπή ηεο ζπκθσλεκέλεο νπδεηεξφηεηαο πξνθάιεζε ηελ εθδίθεζε ησλ Αξάβσλ,
πνπ δελ άξγεζε λα έιζεη. Σν επφκελν έηνο, πηζαλφηεξα ην 910, ε Κχπξνο δέρζεθε
κηα απφ ηηο πην θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο, κε εγέηε ηνλ εμσκφηε (πξψελ ρξηζηηαλφ)
Γακηαλφ ή Νηακηάλα, πνπ παξάκεηλε ζηελ Κχπξν γηα ηέζζεξηο κήλεο θαίγνληαο,
ιεειαηψληαο, ζθνηψλνληαο, βηάδνληαο θαη ζπιιακβάλνληαο ρηιηάδεο αηρκαιψηνπο
ηνπο νπνίνπο κεηάθεξε ζηα ζθιαβνπάδαξα ηεο Αλαηνιήο. Με ηε κεζνιάβεζε ηνπ
Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Νηθνιάνπ Μπζηηθνχ πξνο ηνλ Υαιίθε Αι
Μνπρηαηίξ πνιινί αηρκάισηνη επηζηξέθνπλ ζηελ Κχπξν αλάκεζα ηνπο θαη
Δπίζθνπνο Υχηξσλ Άγηνο Γεκεηξηαλφο. Ζ απνπεξάησζε ηεο βαζηιηθήο ηνπ Αγίνπ
Λαδάξνπ νινθιεξψζεθε απηή ηελ πεξίνδν θαη γίλεηαη απφ δσ θαη πέξα ην επίθεληξν
ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βπδαληηλά κλεκεία πνπ
ζψδνληαη ζε ηφζν θαιή θαηάζηαζε ζήκεξα ζηε Κχπξν.

910-965
ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ
Μεηά ηελ αξαβηθή επηδξνκή κε επί θεθαιήο ηνλ εμσκφηε Γακηαλφ ε Κχπξνο
επαλέξρεηαη ζην θαζεζηψο νπδεηεξφηεηαο. Οη Κχπξηνη γηα λα θξαηνχλ ηηο ηζνξξνπίεο
ζπλερίδνπλ λα θαηαβάινπλ θνξνινγία θαη ζηηο δχν δπλάκεηο. κσο, Αξαβηθή πεγή
απηήο ηεο πεξηφδνπ παξαδέρεηαη φηη «Ζ ζάιαζζα αλήθεη ζηνπο Βπδαληηλνχο θαη ε
ζηεξηά ζηνπο Άξαβεο» θαη φηη «θαλέλα Αξαβηθφ θαξάβη δελ κπνξεί λα ηελ δηαζρίζεη
εθηφο κε απάηε». Ο Άξαβαο γεσγξάθνο θαη ηζηνξηθφο Ηκπλ Ηζράθ Ηκπξαρίκ, πνπ
έγξαςε ζηα κέζα ηνπ 10νπ αηψλα ην έξγν «Οδνί θαη Βαζίιεηα» αλαθέξεη φηη φινη νη
θάηνηθνη ηεο Κχπξνπ είλαη Υξηζηηαλνί-Βπδαληηλνί θαη δελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο νχηε
έλαο Μνπζνπικάλνο, θαη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθερεηξίαο κε ηνπο Άξαβεο. Άιινο
Άξαβαο Γεσγξάθνο, ν Μνπγθαληαζζί, πνπ έγξαςε επίζεο ηνλ 10ν αηψλα πιεξνθνξεί
φηη «...ε Κχπξνο έρεη πνιπάλζξσπεο πφιεηο θαη πξνζθνκίδεη πνιιά νθέιε ζηνπο
Μνπζνπικάλνπο εμ αηηίαο ηνπ εκπνξίνπ θαη ιφγσ ηεο αθζνλίαο ησλ εκπνξεπκάησλ,
ησλ πθαληψλ θαη ησλ άιισλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη εθεί. Σν λεζί εμνπζηάδεηαη απφ
φπνην έζλνο έρεη ηελ θπξηαξρία ζηελ ζάιαζζα». Σέινο ν Ακπνχι Κάζηκ Υανπθάι
ζην έξγν ηνπ «Βηβιίν ηνπ ρήκαηνο ηεο Γεο», επίζεο ηνπ 10νπ αηψλα αλαθέξεη φηη
«...Ζ Κχπξνο παξάγεη σξαία καζηίρε, άθζνλε ξεηίλε θαη κεηαμσηά θαη κάιιηλα
πθάζκαηα, ε δε γνληκφηεηα ηεο γεο μεπεξλά θάζε πεξηγξαθή...». Άξα ην Κίηην,
Κππξηαθφ ιηκάλη πνπ βξίζθεηαη ζηελ κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηηο αθηέο ηεο πξίαο
θαη ηνπ Ληβάλνπ πξέπεη λα ήηαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά θέληξα εκπνξίνπ θαη επαθψλ
κε ηνπο Άξαβεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πξάγκα εμ άιινπ πνπ θαηαγξάθεθε ζηα

πξαθηηθά ηεο 7εο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ κε δήισζε απφ ηνλ Δπίζθνπν Κσλζηαληίαο
θαη Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ Κσλζηαληίλν ζην ηέινο ηνπ 8νπ αηψλα, φηη δειαδή απφ ην
Κίηηνλ ππάξρνπλ ηαθηηθέο αλαρσξήζεηο πινίσλ γηα ηα Αξαβηθά εδάθε.
Ο γηνο ηνπ Λένληα Σ‟ ηνπ νθνχ, Βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο Ε‟ ν Πνξθπξνγέλλεηνο
(913-959), ζην έξγν ηνπ «Πεξί Θεκάησλ» αλαθέξεη κεηαμχ ησλ πφιεσλ ηεο Κχπξνπ
δεχηεξν ζηελ ζεηξά ην Κίηην κεηά ηελ Μεηξφπνιε Κσλζηαληία, ελψ εκθαλίδνληαη
γηα πξψηε θνξά ζαλ πφιεηο ηεο Κχπξνπ ε Λεκεζφο (Νεκεζφο) θαη ε Λεπθσζία
(Λεπθνπζία). ηαλ ν Πνξθπξνγέλλεηνο ζην ίδην έξγν κηιά γηα απειεπζέξσζε ηεο
Κχπξνπ απφ ηνλ Παππνχ ηνπ κάιινλ ελλνεί ηελ απαιιαγή ηεο απφ ηελ θνξνινγία
πνπ θαηέβαιιε ζηνπο Άξαβεο, γηαηί ζηελ Κχπξν δελ ζηάζκεπαλ κφληκα Αξαβηθά
ζηξαηεχκαηα. Δμ΄ άιινπ είλαη πιένλ ηζηνξηθά απνδεηγκέλν φηη δελ ππήξμε
αξαβνθξαηία ζηελ Κχπξν. Τπήξμε απφ ην 653 κηα ζπλζήθε κε φξνπο νπδεηεξφηεηαο
απεπζείαο κεηαμχ ηνπ ιανχ ηεο Κχπξνπ θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ, ηελ νπνία
επηθαιείηαη θαη ζε επηζηνιή ηνπ ν Παηξηάξρεο Νηθφιανο Μπζηηθφο πξνο ηνλ Υαιίθε
Αι Μνπρηαηίξ κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ λαπάξρνπ Ζκέξηνπ θαη ηα αληίπνηλα ηνπ
Γακηαλνχ ηνπ εμσκφηε. Μφλν φηαλ παξαβηαδφηαλ απηή ε ζπλζήθε έζπεπδαλ ζε
αληίπνηλα νη Άξαβεο. Οη Βπδαληηλνί απφ ηελ άιιε ζεσξνχζαλ ηελ Κχπξν κέξνο ηεο
απηνθξαηνξίαο, ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε αλεζηάιε πξνζσξηλά αιιά πξνζπαζνχζαλ λα
βξνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα ηελ επαλαθέξνπλ. Πνηνο ινηπφλ δηνηθνχζε ηελ
Κχπξν γηα 300 ρξφληα πνπ δηάξθεζε απηή ε νπδεηεξφηεηα? Ο Κσλζηαληίλνο Ε΄ ν
Πνξθπξνγέλλεηνο αλαθέξεη απηή ηελ επνρή ηνπο «Φαγγνπκείο», πνπ ηνπο
παξνπζηάδεη ζαλ ηνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ Κππξίσλ. Κέληξν κεγάιεο εμνπζίαο
θαίλεηαη λα ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ «Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ» ηνπ Θεφδσξνπ
Παπαδφπνπιινπ θαη ν Αξρηεπίζθνπνο θαη νη θαηά ηφπνπο Δπίζθνπνη. Σέινο γηα
ζέκαηα είζπξαμεο ησλ θφξσλ εθάζηνπ ππήξρε ζηελ Κχπξν Βπδαληηλφο
αμησκαηνχρνο θαζψο θαη Μνπζνπικάλνο.
Οη Κχπξηνη ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο βπδαληηλνχο, φηαλ επηζθέπηνληαλ ηηο
Αξαβηθέο πφιεηο θαη ιηκάληα δελ ζεσξνχλην ερζξνί θαη απνιάβαηλαλ πξνζηαζίαο απφ
ηηο Μνπζνπικαληθέο αξρέο. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ
επηζθέπηνληαλ ηελ Κχπξν. Άξα ε Κχπξνο θαη ην Κίηην, ζε εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κε
ηνπο Βπδαληηλνχο αιιά θαη ηνπο Άξαβεο πξέπεη λα επσθειείην φρη κφλν απφ ην
ηνπηθφ εηζαγσγηθφ - εμαγσγηθφ εκπφξην αιιά πξέπεη λα απνιάκβαλε θαη ζεκαληηθφ
κέξνπο ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ Βπδαληηλήο θαη Αξαβηθήο επηθξάηεηαο. Απφδεημε ησλ
επαθψλ κε ηνλ πνιπάξηζκν γεηηνληθφ Αξαβηθφ θφζκν απνηειεί ε κέρξη ζήκεξα
ηπραία αλαθάιπςε ζηελ Λάξλαθα αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ αξαβηθψλ
λνκηζκάησλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Ζ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηεο ζπκθσλίαο
νπδεηεξφηεηαο γίλεηαη θαηνξζσηή φηαλ ε δχλακε ηνπ Βπδαληίνπ επηθξαηεί
ζπληξηπηηθά πιένλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο-Κχπξνπ αιιά θαη ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο.

965-1096
Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΗΚΡΑΣΖΖ
Ζ νξηζηηθή απαιιαγή ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Άξαβεο ήιζε ην 965, επί εκεξψλ ηνπ
απηνθξάηνξα Νηθεθφξνπ Φσθά (963-969). ηαλ ήηαλ αθφκε ζηξαηεγφο ζπλέδεζε η΄
φλνκα ηνπ κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο ην 960 ηελ νπνία νη Άξαβεο θαηείραλ
απφ ην 824, θαη κε ηελ ππνηαγή φισλ ησλ ερζξψλ ηεο απηνθξαηνξίαο ζηελ δχζε θαη

αλαηνιή. Σν 963 ν ζηξαηεγφο ηνπ Ησάλλεο Σζηκηζθήο θαηαλίθεζε ηνπ Άξαβεο ζηελ
γεηηνληθή Κηιηθία θαη ν λαχαξρνο Νηθήηαο Υαιθνχηδεο θαηαλίθεζε θαη ηνλ Αξαβηθφ
ζηφιν θαη απνβίβαζε βπδαληηλφ ζηξαηφ ζηελ Κχπξν θαη απνθαζηζηηθά επαλέληαμε
ηελ Κχπξν ζηελ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Με βάζε ηελ Κχπξν θαη ηα ιηκάληα ηεο ν
Νηθεθφξνο Φσθάο ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ Αξαβηθψλ θέληξσλ ζηελ πξία θαη ηνλ
Λίβαλν κε εμαηξεηηθή επηηπρία. Ζ ζεκαληηθή απηή ππνρψξεζε ησλ Αξάβσλ ζ‟ φια
ηα κέησπα θαη ε θαηαζηξνθή ηεο ζηξαηησηηθήο θαη λαπηηθήο ηνπο δχλακεο ζπλέηεηλε
ψζηε λα δερζνχλ ζαλ νξηζηηθή ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ Κχπξν. Βέβαηα ε
θζνξά θαη ε δηάζπαζε ηεο Αξαβηθήο επηθξάηεηαο είρε αξρίζεη πεξί ην 800 κε ηελ
αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ην Υαιηθάην νιφθιεξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηνλ
δηαρσξηζκφ ηνπ ππφινηπνπ θξάηνπο ζε ρσξηζηέο εγεκνλίεο θαη κε ζπγθξνχζεηο
κεηαμχ ησλ δπλαζηεηψλ. Οη λίθεο ησλ Βπδαληηλψλ επί ησλ Αξάβσλ ζπλερίζζεθαλ θαη
επί ησλ δηαδφρσλ ηνπ Νηθεθφξνπ Φσθά απηνθξαηφξσλ Ησάλλε Σζηκηζθή θαη
Βαζίιεηνπ Β΄ Βνπιγαξνθηφλνπ.
Ζ λέα βπδαληηλή θηινζνθία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άκπλα ηεο Κχπξνπ
θαζφξηζε θαη ηελ λέα πξσηεχνπζα ηεο Κχπξνπ, πνπ νξίζηεθε πιένλ ε «Λεπθνπζία»,
νλνκαζία πνπ δηαηεξήζεθε κέρξη ηνλ 15νλ αηψλα φπνπ επηθξαηεί ην «Λεπθνζία». Οη
εκπεηξίεο ησλ Αξαβηθψλ επηδξνκψλ θαζφξηδαλ φηη ε πξσηεχνπζα δελ ζα έπξεπε λα
ήηαλ ζηα παξάιηα αιιά γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ φπνπ ηα
ερζξηθά ζηξαηεχκαηα δελ ζα είραλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφινπ. Ζ Λεπθνπζία ήηαλ
εγγχηεξα πξνο ην ιηκάλη ηεο Κεξχλεηαο φπνπ πιεζηέζηεξε πξνο ηεο αθηέο ηεο Μηθξάο
Αζίαο θαη ηα εδάθε ηεο απηνθξαηνξίαο. Σέινο απφ ηελ θεληξηθή Λεπθνπζία
κπνξνχζαλ νη βπδαληηλνί λα αζθνχλ επθνιφηεξα δηνίθεζε ζ‟ φιν ην λεζί. Ζ
απνθαζηζηηθφηεηα ησλ βπδαληηλψλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ Κχπξν θαίλεηαη θαη απφ ην
γεγνλφο φηη άξρηζαλ λα θηίδνπλ θξνχξηα, παξαηεξεηήξηα θαη άιιεο ακπληηθέο
νρπξψζεηο ζ‟ φιν ην λεζί. Σν απνθνξχθσκα ηεο βπδαληηλήο πξνζνρήο γηα ηελ άκπλα
ηεο Κχπξνπ έθηαζε επί Αιέμίνπ Κνκλελνχ (1081-1118) θαη γεληθά επί ηεο
δπλαζηείαο ησλ Κνκλελψλ, πνπ δηάξθεζε κέρξη ην 1184. Απηή ηελ πεξίνδν αλάκεζα
ζηα θάζηξα πνπ θηίδνληαη ζηνλ Πεληαδάθηπιν θαη ζηα θξνχξηα πνπ νηθνδνκνχληαη
ζ‟ φιεο ηηο πφιεηο ιηκάληα ηεο Κχπξνπ, ζεκειηψζεθε θαη ην Κάζηξν ηεο Λάξλαθαο
ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε απφ
έθηαθηεο αλαζθαθέο ζηα ζεκέιηα ηνπ θάζηξνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 φπνπ ην ηκήκα
αξραηνηήησλ δηαπίζησζε φηη ε ζεκειίσζε έγηλε ζηα βπδαληηλά πξφηππα θαη ην
θάζηξν ήηαλ θηηζκέλν πάλσ ζηελ ζάιαζζα. Πνιχ ινγηθφ αθνχ ηελ επνρή απηή γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ ηα θάζηξα θηίδνληαλ κέζα ζηελ ζάιαζζα. Δπνκέλσο ν
λένο ιηκέλαο ηεο Λάξλαθαο είρε ηψξα θαη αλάινγε πξνζηαζία αθνχ ε πφιε πξέπεη λα
εμαθνινπζνχζε λα έρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ εκπνξίνπ κε ηνλ Μνπζνπικαληθφ
Λίβαλν θαη ηελ πξία.
Ζ βπδαληηλή απηή πεξίνδνο ζηελ Κχπξν θαηαγξάθεηαη ζαλ κηα θαιή επνρή γηα ηελ
Κχπξν φπνπ ε νηθνλνκία αιιά θαη ε βπδαληηλή ηέρλε θαη ηα γξάκκαηα αλζνχλ εθ
λένπ. Ζ θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ζην Βπδάληην θαη ηελ Πφιε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απηάξθεηα ηεο Κχπξνπ ψζεζε βπδαληηλνχο ζθεηεξηζηέο ηεο εμνπζίαο λα
επσθειεζνχλ ρσξίο φκσο επηηπρία. Καηαγξάθνληαη ινηπφλ ζηελ Κχπξν ε αληαξζία
ηνπ Θεφθηινπ Δξσηηθνχ ην 1042 θαη ε ζηάζε ηνπ δνχθα Ραςνκάηε ην 1092. Οη
ζηαζηαζηέο ζπιιήθζεθαλ θαη ε Βπδαληηλή ηάμε απνθαηαζηάζεθε ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. κσο ην 1096 ε Κχπξνο βξέζεθε ζην δξφκν ηεο Α΄
ηαπξνθνξίαο. Ο ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο ζηελ δχζε θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα λα
ειεπζεξσζνχλ νη Άγηνη Σφπνη απφ ηνπο απίζηνπο πξνθαιεί πξσηνθαλή αιιαγή ησλ

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κχπξνπ αιιά θαη
νιφθιεξεο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Οη αιιαγέο επί ηνπ ράξηε είλαη ξαγδαίεο
θαη ε δηπισκαηία ησλ βπδαληηλψλ αιιά θαη ε ίδηα ε ρξηζηηαληθή ηνπο πίζηε
δνθηκάζζεθαλ ζθιεξά.

1096-1185
Ζ ΠΡΩΣΖ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΖ ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΑ
Αθνχ ν Απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Κνκλελφο (1081-1118) θαη ην Βπδάληην
ζπλεξγάζηεθε πιήξσο θαηά ηελ πξψηε ηαπξνθνξία (1096), ε Κχπξνο απεηέιεζε
ζηαζκφ θαη πεγή αλεθνδηαζκνχ ησλ Φξαγθηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη λαπηηθψλ
δπλάκεσλ ρσξίο φκσο απνθπγή ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ.
Ζ επηηπρίεο ησλ
ζηαπξνθφξσλ δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε θαη ε Κχπξνο αληί κε Μνπζνπικαληθά
Κξάηε γεηηληάδεη πιένλ κε ηα Βαζίιεηα, Πξηγθηπάηα ή Κνκεηείεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ
νη ζηαπξνθφξνη κεηά ηηο επηηπρίεο ηνπο ζηε Παιαηζηίλε, πξία, Λίβαλν θαη Κηιηθία.
Σα ιηκάληα ηεο Κχπξνπ καδί κ απηφ ηνπ Κηηίνπ πξέπεη λα βίσλαλ απμεκέλν εκπφξην
γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ηαπξνθφξσλ. Ζ αξπαθηηθή φκσο δηάζεζε πξέπεη λα
νδήγεζε ηνλ ζηφιν ηεο Πίδαο ζηελ Κχπξν. Με ζθνπφ ηνλ εχθνιν θαη αλέμνδν
αλεθνδηαζκφ είρακε αλεπηηπρή επίζεζε ην 1099 απφ ηνλ ζηφιν ηεο Πίδαο, πνπ
λαπινρνχζε ζην ιηκάλη ηεο Λανδίθεηαο ζηελ πξία. Ζ απεηιή αληηκεησπίζζεθε
επηηπρψο απφ ηνλ Βπδαληηλφ Γηνηθεηή δνχθα Δπκάζην Φηινθάιε θαη ην γεγνλφο
θαηαδηθάζζεθε απ΄ φιεο ηηο πιεπξέο. Ο Αιέμηνο Κνκλελφο πξφζερε ηδηαίηεξα ηελ
Κχπξν αιιά επέηξεπε φζε βνήζεηα ήηαλ δπλαηφλ απφ ηα ιηκάληα ηεο. Με εληνιέο
ηνπ Απηνθξάηνξα βνεζήζεθε απφ ηελ Κχπξν ε θαηάιεςε ηεο Σξίπνιεο ηνπ Ληβάλνπ
απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο ην 1109. Σν ιηκάλη ηνπ Κηηίνπ βξίζθεηαη κε ηελ Σξίπνιε
ζηελ κηθξφηεξε απφζηαζε απ΄ φια η΄ άιια ιηκάληα ηεο Κχπξνπ. Δπί Απηνθξάηνξα
Ησάλλε Κνκλελνχ (1118-1143) θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ λαπηηθνχ ησλ Δλεηψλ
θαηαιήθζεθε απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο ε Σχξνο θαη ε Αζθαιψλα ην 1124 θαη έηζη ε
επέθηαζε ησλ ηαπξνθφξσλ βξίζθεηαη ηψξα ζην απφγεην ηεο.
Απφ ην 1044 ε νξκή ησλ ηαπξνθφξσλ εμαζζελεί, νη Μνπζνπικάλνη αξρίδνπλ λα
ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ελαληίνλ ησλ Φξάγθσλ.
Γηα ηελ ζηήξημε ησλ Φξάγθσλ ην 1047 επηρεηξείηαη αλεπηηπρψο ε Β΄ ηαπξνθνξία.
Οη δπζθνιίεο θαη νη ήηηεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα ζηξαηεχκαηα ησλ Φξάγθσλ θαη ε ελ
γέλεη απνηπρία ρξεψζεθε απφ ηνπο Γπηηθνχο ζην απηνθξάηνξα Μαλνπήι Α΄ Κνκλελφ
(1143-1180). Παξά ηελ θηινδπηηθή πνιηηηθή ηνπ Μαλνπήι θαη ηελ κεγάιε ηνπ
δηπισκαηηθφηεηα ζηελ δηαηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ είρε ζνβαξέο δηαθσλίεο κε ηνπο
Φξάγθνπο θαη επί ησλ εκεξψλ ηνπ ζνβαξέο επηβνπιέο ελαληίνλ ηεο Κχπξνπ. Ζ πην
αηκαηεξή επίζεζε θαηά ηεο Κχπξνπ έγηλε απφ ηνλ Γάιιν Ρελψ Νηε ηαηηγηφλ απφ ην
Φξαγθηθφ θξάηνο ηεο Αληηφρεηαο (ζήκεξα ζηελ Σνπξθία θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ
πξία ), ν νπνίνο ζέιεζε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εθδηθεζεί ηνλ απηνθξάηνξα ιφγσ ησλ
δηαθνξψλ πνπ είραλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ο ηαηηγηφλ αηρκαιψηηζε ηνλ δνχθα ηεο
Κχπξνπ Ησάλλε Κνκλελφ, μάδειθν ηνπ απηνθξάηνξα, θαη ιεειάηεζε αιχπεηα ην
λεζί, ην νπνίν εγθαηέιεηςε κεηά κηθξφ δηάζηεκα (1156). Σν 1159 ν απηνθξάηνξαο
εηζέξρεηαη ζξηακβεπηηθά ζηελ Αληηφρεηα θαη ν ηαηηγηφλ αλαγθάζζεθε λα απνινγεζεί
μππφιπηνο κπξνο ηνλ Μαλνπήι γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ ζηελ Κχπξν. Σν 1158 είρακε
επίζεο ζηελ Κχπξν επίζεζε απφ ηελ Μνπζνπικαληθή Αίγππην πνπ έλσζε ηηο
δπλάκεηο κ΄ απηέο ησλ άιισλ Μνπζνπικάλσλ ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ. Σέινο ην
1161 εηζβάιεη ζηελ Κχπξν θαη ν Ρεπκφλδνο Γ΄ ηεο Σξηπφιεσο επεηδή ν

απηνθξάηνξαο, κεηά ηνλ ζάλαην ηεο πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ, δελ παληξεχηεθε ηελ
αδειθή ηνπ αιιά ηελ αληςηά ηνπ αηηγηφλ. Σν Κίηηνλ γεχηεθε απηή ηελ πεξίνδν,
φπσο θαη φιε ε Κχπξνο κηα θαιή πξψηε γεχζε ησλ ηαπξνθνξηψλ. Μηα θαιή γεχζε
ησλ ειδηνχθσλ Σνχξθσλ γεχηεθαλ νη Βπδαληηλνί ζην Μπξηνθέθαιν (Μαηδηθέξη)
ηεο Μηθξάο Αζίαο ην 1176. Ζ θαηαζηξνθηθή απηή ήηηα ηνπ Μαλνπήι ζήκαλε ηελ
αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ Σνχξθσλ ζηα εδάθε ηεο Μηθξάο Αζίαο.
Ζ ηειεπηαία πξάμε ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Κχπξν γξάθηεθε απφ ηνλ Ηζαάθην Κνκλελφ,
αληςηφ ησλ απηνθξαηφξσλ Μαλνπήι θαη Αλδξνλίθνπ Κνκλελψλ, πνπ θαηαθέξλεη ην
1885 λα απνζπάζεη ηελ Κχπξν απφ ηελ Βπδαληηλή επηθξάηεηα κέζα απφ γεγνλφηα πνπ
δηαδξακαηίζζεθαλ ζην Κίηην. Σα απνζρηζηηθά θηλήκαηα ήηαλ απηή ηελ πεξίνδν
αθφκε κηα αλνηθηή πιεγή ζην ζψκα ηεο απηνθξαηνξίαο αθνχ θαη ν ίδηνο ν
απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Κνκλελφο (1183-1185) ήηαλ ζθεηεξηζηήο. κσο, κεηά
απφ επαλάζηαζε δηαπνκπεχεηαη θαη δνινθνλείηαη απφ ην πιήζνο ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο δηάδνρνο ηνπ απηνθξάηνξαο Ηζαάθηνο Άγγεινο (1185-1195)
κεηά κηθξή θαζπζηέξεζε ζηέιιεη ην 1186 ζηξαηεχκαηα ζηελ Κχπξν γηα ηελ ηηκσξία
ηνπ ζθεηεξηζηή Ηζαάθηνπ, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηνπο Άγηνπο Σφπνπο ν αιαληίλ
θεξδίδεη απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο ηελ κηα πφιε κεηά ηελ άιιε.

1185-1191
ΗΑΑΚΗΟ ΚΟΜΝΖΝΟ ΚΑΗ Ζ Γ΄ ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΑ
Ο Ηζαάθηνο ήηαλ ζεκαληηθφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Κνκλελψλ θαη αμησκαηνχρνο
ηεο απηνθξαηνξίαο δηνηθεηήο ζηελ Σαξζφ ηεο Κηιηθίαο απφ ην 1175. Έκεηλε
αηρκάισηνο ηνπ Βνεκνχλδνπ Γ΄ ηεο Αληηφρεηαο γηα πνιιά ρξφληα αθνχ ζε κηα
απνηπρεκέλε επίζεζε ησλ Βπδαληηλψλ ζπιιήθζεθε.
Με ηελ δηαηαγή ηνπ
Απηνθξάηνξα Αλδξφληθνπ Κνκλελνχ ζπγθεληξψζεθε απφ ηελ Κχπξν ην κηζφ πνζφ
ησλ ιχηξσλ θαη ν Βνεκνχλδνο Γ΄ ειεπζεξψλεη ηνλ Ηζαάθην κε ηελ ππφζρεζε φηη
απηφο ζα ηνλ εμνθιήζεη άκεζα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ κε ιεθηά πνπ ζα έβξηζθε
απφ ηελ Κχπξν. Ο Ηζαάθηνο έξρεηαη ινηπφλ ζηελ Κχπξν ην 1185 κε κηθξή δχλακε
Αξκελίσλ κηζζνθφξσλ θαη επηδεηθλχνληαο πιαζηά έγγξαθα απηνθξαηνξηθήο εληνιήο
αλαιακβάλεη ηελ δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ. Δθαξκφδνληαο ζηελ αξρή πνιηηηθή ελαληίνλ
ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, αξηζηνθξαηψλ θαη επγελψλ ζηελ Κχπξν θέξδηζε ηελ
ζηήξημε ησλ καδψλ. κσο, ν ζηφινο απφ 70 πινία θαη ζηξαηφ πνπ έζηεηιε ν
απηνθξάηνξαο Ηζαάθηνο Άγγεινο (1185-1195) θζάλνπλ ζηελ Κχπξν ην 1186 θαη
αλαγθάδνπλ κε ηηο λίθεο ηνπο ηνλ ζθεηεξηζηή ηεο Κχπξνπ λα νρπξσζεί ζην Κάζηξν
ηεο πφιεο ησλ Κηηηέσλ. Σελ πιεξνθνξία απηή βξίζθνπκε ζην «χληαγκα
Βπδαληηλψλ Πεγψλ Κππξηαθήο Ηζηνξίαο» ηεο Β. Νεξαληδε-Βαξκάδε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην θείκελν ηνπ Θενδνζίνπ Γνπδέιε «Δγθψκηνλ εηο ηνλ ζηνλ
Υξηζηφδνπινλ». Σν θείκελν αλαθέξεηαη θαη ζηελ βνήζεηα πνπ είρε ν Ηζαάθηνο απφ
ηνλ παξαδνζηαθφ ερζξφ ησλ Βπδαληηλψλ, Ννξκαλδφ Βαζηιηά Γνπιηέικν Β΄ ηεο
ηθειίαο θαη ηνλ ζηφιν ηνπ κε αξρεγφ ηνλ Μεγαξείηε ή Μαξγαξίηε, πνπ βνήζεζε
ζηελ εδξαίσζε ηνπ Ηζααθίνπ Κνκλελνχ ζηελ Κχπξν.
Λέγεη ινηπφλ ν Γνπδέιεο ζε ειεχζεξε λενειιεληθή κεηάθξαζε γηα ηελ θαηαθπγή ηνπ
Ηζααθίνπ ζην Κάζηξν ηνπ Κηηίνπ. «Οη δηθνί καο απηνθξαηνξηθνί ληθνχζαλ ζηελ
αξρή ηνλ Ηζαάθην, θαη δηαθεχγεη απηφο ν αληάξηεο θαη ηεο παηξίδαο ηνπ πνιέκηνο θαη
θιείλεηαη ζε θάπνην θξνχξην ησλ Κηηηηέσλ, θαη εθεί βξήθε ηελ ζσηεξία ηνπ πξηλ
ηνπ ζπκβνχλ ηα έζραηα. Αθνχ ινηπφλ ηνπ ήιζαλ φια δεμηά, εκθαλίδεηαη ν ηθειηθφο

ζηφινο θαη ν ζηξαηφο πνπ κεηέθεξε θαη βνεζά ηνλ αληάξηε. Οη δηθνί καο
θαηαιήθζεθαλ απφ θφβν θαη ιφγσ δεηιίαο ηξέπνληαη ζε θπγή θαη εηηψληαη θαηά
θξάηνο. Πνιινί ζπιιήθζεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη ν ηπθιφο ζείνο ηνπ Ηζαάθηνπ,
Αιέμηνο θαη ν αξρεγφο ησλ απηνθξαηνξηθψλ Κνληνζηέθαλνο, πνπ ν Ηζαάθηνο ηνπο
ραξίδεη ζηνπο ηθεινχο καδί κε πνιιά άιια ιάθπξα θαη δψξα». Σν Κάζηξν ζην
Κίηην, πνπ αλαθέξεη ν Γνπδέιεο είλαη πηζαλφηεξν λα ήηαλ απηφ πνπ θηίζζεθε ιίγεο
δεθαεηίεο λσξίηεξα απφ ηελ δπλαζηεία ησλ Κνκλελψλ πάλσ ζηελ ζάιαζζα,
πξνζηαηεχνληαο ην ιηκάλη, θαη πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε κε ην ζεκεξηλφ θάζηξν
Λάξλαθαο, θαη έηζη ν ζηφινο ηνπ Μαξγαξίηε θζάλνληαο ζην Κίηην κπφξεζε λα ζψζεη
ηνλ αληάξηε. Ο Ννξκαλδηθφο ζηφινο ηνπ ηθεινχ Βαζηιηά Γνπιηέικνπ Β΄ κε
λαχαξρν ηνλ Διιεληθήο θαηαγσγήο ηθειφ απφ ηελ Μεζζελία, πξψελ πεηξαηή
Μαξγαξίηε, ζχκθσλα κε ηελ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ηνπ Θεφδσξνπ Παπαδφπνπινπ,
ήηαλ ηζρπξφηεξνο απηή ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Βπδαληηλφ, ν δε Ηζαάθηνο είρε
επηζθξαγίζεη ηελ ζπκκαρία ηνπ κε γάκν κε αδειθή ηνπ Γνπιηέικνπ Β΄, ηνπ νπνίνπ ε
άιιε αδειθή ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ Μαξγαξίηε. ια ινηπφλ έγηλαλ απφ ηνπο
ζχγακβξνπο-θνπληάδνπο βάζε θαιά νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ αθνχ θαη νη Ννξκαλδνί
απηή ηελ πεξίνδν ελζάξξπλαλ θαη πνιιά άιια απνζρηζηηθά θηλήκαηα ζηελ
Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, ζηα πιαίζηα ηεο ζηαδηαθήο απνδπλάκσζεο ηνπ Βπδαληίνπ.
ηαλ ν Ηζαάθηνο Κνκλελφο (1185-1191) εδξαίσζε ηελ εμνπζία ηνπ δεκηνχξγεζε έλα
ηπξαλληθφ θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο καξηπξίεο ηνπ Αγίνπ Νεφθπηνπ, πνπ
έδεζε ν ίδηνο απηή ηελ επνρή. Σν θαινθαίξη ηνπ 1187 ν αιαληίλ παγίδεπζε ηνλ
ζηαπξνθνξηαθφ ζηξαηφ απφ 20.000 άλδξεο ζηελ Σηβεξηάδα θαη ηνπο θαηέζθαμε.
Σνπο επφκελνπο κήλεο θαηέιαβε φιεο ηηο πφιεηο ησλ ζηαπξνθφξσλ κε απνθνξχθσκα
ηελ ίδηα ηελ Ηεξνπζαιήκ ζηηο 2 Οθησβξίνπ. Ο αιαληίλ έδησμε απ΄ φιεο ηηο πφιεηο
πνπ θαηάιαβε ηνπο θαζνιηθνχο Φξάγθνπο επέηξεςε φκσο ηελ παξακνλή ησλ
νξζνδφμσλ Διιήλσλ. Ζ εμέιημε απηή ζπλέηεηλε φπσο ε Κχπξνο θαη ηα ιηκάληα ηεο
λα δηαηήξεζαλ ηηο επαθέο ηνπο κε ηελ Μνπζνπικαληθή επηθξάηεηα φπσο θαη κε ηα
ρξηζηηαληθά θξάγθηθα πξνπχξγηα. Οη κφλεο πφιεηο ζηα ρέξηα ησλ ζηαπξνθφξσλ
παξέκελαλ νη γεηηνληθέο πξνο ην Κίηην πφιεηο ηεο Σχξνπ θαη Σξίπνιεο ηνπ Ληβάλνπ
θαζψο θαη ε Αληηφρεηα. ηελ δπηηθή Δπξψπε ζεκαίλεη μαλά ζπλαγεξκφο θαη
νξγαλψλεηαη ε Σξίηε ηαπξνθνξία, πνπ ηειηθά απέθεξε ζαλ κνλαδηθφ θέξδνο γηα
ηνπο Φξάγθνπο ηε θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ. Οη ηαπξνθφξνη άξρηζαλ λα θηλνχληαη
πξνο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο δηα μεξάο αιιά θαη δηα ζαιάζζεο κε θάπνηα θαζπζηέξεζε
ην 1189. Ο βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο Ρηράξδνο Α΄ ν Λενληφθαξδνο, ζπλαξρεγφο κε ηνλ
Φίιηππν Β΄ ηεο Γαιιίαο ζηελ Γ΄ ζηαπξνθνξία, έθζαζε κε ηνλ ζηφιν ηνπ πξψηα ζηελ
ηθειία ην 1190 φπνπ ε αδειθή ηνπ ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ ήδε ζαλφληα ην 1189
Βαζηιηά ηεο ηθειίαο Γνπιηέικν Β΄, απηφλ δειαδή βνήζεζε ηνλ Ηζαάθην Κνκλελφ λα
εδξαηψζεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηελ Κχπξν. Ζ ηθειία θαη νη Ννξκαλδνί βξηζθφηαλ
αθφκε ζε ζπλερή εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ην Βπδάληην θαη ηηο βπδαληηλέο θηίζεηο
ζηελ Ηηαιία αιιά θαη Διιάδα θαη θαίλεηαη φηη θαη Ρηράξδνο έγηλε θαη απηφο κέξνο
ηεο επξχηεξεο επηβνπιήο απφ κέξνπο ησλ Ννξκαλδψλ ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ θαη
θαίλεηαη φηη θιήζεθε λα ζπκπιεξψζεη κε ηελ ηειηθή θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ απηφ πνπ
είρε αξρίζεη ν Γνπιηέικνο Β΄ κε ηελ ζηήξημε ηνπ ζθεηεξηζηή Ηζαάθηνπ Κνκλελνχ.
Γελ ήηαλ ινηπφ θαζφινπ ηπραίν πνπ ν Λενληφθαξδνο ζαιπάξεη κελ ην 1191 απφ ηελ
ηθειία κε πξννξηζκφ ηνπο Αγίνπο ηφπνπο κε ηελ ζπλνδεία ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ
Βεξεγγάξηαο ηεο Ναβάξαο (Ηζπαλίαο) θαη ηεο ρήξαο αδειθήο ηνπ βαζίιηζζαο ηεο
ηθειίαο, αιιά ελδηάκεζα θαηέιαβε ηελ Κχπξν.

Ζ Κχπξνο μεθνκκέλε πιένλ απφ ηνλ θχξην βπδαληηλφ θνξκφ απνηεινχζε εχθνιε ιεία
γηα ηνπο ζηαπξνθφξνπο, νη νπνίνη ηψξα ηελ ρξεηαδφληνπζαλ ηδηαίηεξα γηαηί ν
αιαληίλ δελ ηνπο άθελε άιινπο ηξφπνπο αλεθνδηαζκνχ εθηφο απφ ηελ ζάιαζζα. Δμ
άιινπ ππήξρε θαη ν θφβνο φηη ν Ηζαάθηνο έθαλε ζπκθσλία κε ηνλ αιαληίλ γηα λα κε
επηηξέπεη απφ ηελ Κχπξν αλεθνδηαζκφ ησλ ζηαπξνθφξσλ. Ζ άξλεζε ηνπ Ηζαάθηνπ
λα αλεθνδηάζεη ηα πινία ηνπ Ρηράξδνπ επηβεβαίσζαλ ηελ αξλεηηθή πξνο ηνπο
ζηαπξνθφξνπο ζηάζε πνπ ζα ηεξνχζε ν Ηζαάθηνο θαη έηζη ν Ρηράξδνο αλέιαβε άκεζα
δξάζε. Ο Ηζαάθηνο αληηζηάζεθε ζθφδξα ελαληίνλ ηεο απνβίβαζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ
ηνπ Ρηράξδνπ αιιά απηφο θαηάθεξε λα ηα απνβηβάζεη ζηελ Λεκεζφ ζηηο 8 Μαΐνπ
ρσξίο εθεί λα βξεη παξαηαγκέλα Κππξηαθά ζηξαηεχκαηα. χκθσλα κε ηνλ Άγην
Νεφθπην, ν Ηζαάθηνο αλαγθάζζεθε λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη ζην ηέινο λα παξαδνζεί
ζηνλ Ρηράξδν γηαηί ηνλ εγθαηαιείςαλ νη πάληεο θαη έκεηλε «έξεκνο ιανχ». Καηά ηελ
δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο 11 Μαΐνπ έθζαζε ζηελ Κχπξνπ ν Βαζηιηάο ηεο
θαηαιπκέλεο Ηεξνπζαιήκ Γθπ Λνπδηληάλ κε ηξία θαξάβηα ηππνηψλ γηα λα
εληζρχζνπλ ηνλ Ρηράξδν. Ο Ηζαάθηνο νξθίζζεθε ππνηέιεηα ζην Ρηράξδν θαη πιήξε
βνήζεηα ζηελ ηαπξνθνξία ελψπηνλ ηνπ Γθπ Λνπδηληάλ, ηνπ Βνπεκνχλδνπ Γ΄ ηεο
Αληηφρεηαο, ηνπ Ρευκνχλδνπ Γ΄ ηεο Σξηπφιεσο θαη ηνπ Λένληα Β΄ ηεο Μηθξήο
Αξκελίαο ζηελ Κηιηθία. Γξαπέηεπζε φκσο απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Ρηράξδνπ θάπνπ
ζηε Λεκεζφ κε ζθνπφ λα αληηζηαζεί, γηαηί θαίλεηαη φηη ζεψξεζε φηη νη ζηαπξνθφξνη
δελ είραλ αξθεηέο δπλάκεηο ζηελ Κχπξν. Ο Ρηράξδνο κεηά ηνλ γάκν ηνπ ζηηο 12
Μαΐνπ κε ηελ Βεξεγγάξηα ζηελ Λεκεζφ, εθζηξαηεχεη ελαληίνλ ηνπ Ηζαάθηνπ κε ηνλ
ζηφιν θαη ηνλ ζηξαηφ ηνπ θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο επφκελεο εκέξεο ην Κίηην. Ζ
ηειηθή αλακέηξεζε έγηλε ζηηο 17 Μαΐνπ κεξηθά ρηιηφκεηξα απφ ην Κίηην ζηελ πεξηνρή
ηεο Σξεκεηνπζηάο. Σηο αλαθνξέο απηέο ζεκεηψλεη ν Φξαγθίζθνο Ακάηη, ζπλερηζηήο
ηνπ ρξνλνγξάθνπ Γνπιηέικνπ ηεο Σχξνπ. Ζ θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ νινθιεξψζεθε
απφ ηνλ Ρηράξδν θαη ηνλ Γθπ Λνπδηληάλ. Ο Ηζαάθηνο παξαδίδεηαη ζηηο 25 Μαΐνπ ηνπ
1191. Ο Ρηράξδνο αλαρσξεί γηα ηνπο Αγίνπο ηφπνπο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, αιιά αθήλεη
ζηελ Κχπξν δηνηθεηέο δπν απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ.

1191-1194
Ο ΛΔΟΝΣΟΚΑΡΓΟ ΚΑΗ ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΩΝ ΛΟΤΕΗΝΗΑΝ
Ζ απψιεηα ηεο Κχπξνπ ζπξξίθλσζε δπζαλάινγα ηνπ κεγέζνπο ηεο ηελ Βπδαληηλή
Απηνθξαηνξία, γηαηί ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ λεζηνχ ζην θέληξν ησλ δηεξγαζηψλ
θαη ηεο ζχγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηνπο Αγίνπο
Σφπνπο θαζηζηνχζαλ ην Βπδάληην γηα 2 πεξίπνπ αηψλεο πξσηαγσληζηή. Με ηελ
απψιεηα ηεο Κχπξνπ ε απηνθξαηνξία απνπζηάδεη πιήξσο θαη δελ έρεη θαλέλα ιφγν
πηα ζηελ πεξηνρή. Σν θελφ ζπκπιήξσζαλ ηψξα νη δπηηθέο δπλάκεηο, πνπ άξρηζαλ λα
επσθεινχληαη πιήξσο ειέγρνληαο ην εκπφξην θαη ηα έζνδα εμαζζελψληαο έηζη
αθφκε πεξηζζφηεξν ην Βπδάληην. Ζ απψιεηα ηεο Κχπξνπ επηβάξπλε αθφκε
πεξηζζφηεξν ηηο ήδε θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Οξζνδφμσλ θαη ησλ Λαηίλσλ, νη
νπνίνη βιέπνπλ πιένλ ηα Βπδαληηλά εδάθε ζαλ ρψξνπο επέθηαζεο θαη κφληκεο
παξνπζίαο ζηνπο ζηελ Αλαηνιή. Γηα ηελ Κχπξν θαη ην Κίηην βέβαηα αξρίδεη κεηά απφ
1000 πεξίπνπ ρξφληα κηα λέα πεξίνδνο μελνθξαηίαο, πνπ επηθχιαζζε πνιιέο
δνθηκαζίεο γηα ηνλ ιαφ ηνπ λεζηνχ θαη πνιιέο πεξηπέηεηεο γηα ηελ πφιε.
ην κεηαμχ ν Ρηράξδνο κε ηνλ ζηφιν θαη ηα ζηαπξνθνξηαθά ηνπ ζηξαηεχκαηα
βνήζεζε ζηελ θαηάιεςε ηεο Άθξαο, πνπ παξαδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1191, αιιά δελ
κπφξεζε νχηε θαλ λα πιεζηάζεη πνηέ ηελ Ηεξνπζαιήκ αθνχ νη ζηαπξνθφξνη δελ

κπφξεζαλ λα έρνπλ θαλέλα άιιν απνηέιεζκα. ηηο 2 επηεκβξίνπ 1192 νη
ζηαπξνθφξνη ππνγξάθνπλ ζπλζήθε κε ηνλ αιαληίλ, ηεξκαηίδνληαο έηζη θαη επίζεκα
ηελ Σξίηε ηαπξνθνξία. Σν κφλν ζεηηθφ ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ φηη νη ρξηζηηαλνί ζα
κπνξνχζαλ λα επηζθέπηνληαη άνπινη ηελ Ηεξνπζαιήκ γηα πξνζθπλήκαηα, θαη ζα
θξαηνχζαλ ηελ παξαιηαθή ισξίδα πνπ ήδε θαηείραλ, δειαδή απφ ηελ Σξίπνιε –
Σχξν - Άθξα κέρξη Γηάθα. Γειαδή ζήκεξα ηηο αθηέο ηνπ Ληβάλνπ θαη κέξνο ηεο
εθαπηφκελεο πξνο ηνλ Λίβαλν Παιαηζηηληαθήο αθηήο (Βφξεην Ηζξαήι). κσο, ν
Ρηράξδνο αληηκεηψπηζε άκεζα ηελ ερζξφηεηα ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αξκέληδσλ ηεο
Κχπξνπ, θαη αθνχ δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηελ Κχπξν ηελ πσιεί ζηνπο Νατηεο ηππφηεο.
Απηνί κε ζπλνιηθά 117 άλδξεο, δειαδή 14 ηππφηεο, 29 ηππείο θαη 74 πεδνχο δελ
κπφξεζαλ βέβαηα λα θξαηήζνπλ ηελ Κχπξν θαη ηελ παξαδίδνπλ πίζσ ηνλ επφκελν
ρξφλν (1192) κεηά απφ αηκαηεξά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Λεπθνπζία. Ο
Λενληφθαξδνο γηα λα ζπκθηιηψζεη ηνπο Λαηίλνπο ηεο Παιαηζηίλεο, έπεηζε ηνλ Γθπ
Λνπδηληάλ λα παξαηηεζεί ηνπ ηίηινπ ηνπ βαζηιηά, ηνπ αλχπαξθηνπ γηα ηνπο
ζηαπξνθφξνπο Κξάηνπο ηεο Ηεξνπζαιήκ, ππέξ ηνπ άιινπ δηεθδηθεηή Κνξξάδνπ
Μνλθεξξαηηθνχ, πσιψληαο ζ΄ απηφλ ηελ Κχπξν γηα λα ηδξχζεη ην δηθφ ηνπ Φξαγθηθφ
Κξάηνο.
Ο Γθπ Λνπδηληάλ, αθνχ πιήξσζε κέξνο κφλν ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνχ ζηνλ
Λενληφθαξδν,
αξρίδεη άκεζα ηελ δεκηνπξγία ελφο θενπδαξρηθνχ Λαηηληθνχ
Βαζηιείνπ ην νπνίν ζε δχν ρξφληα ήηαλ ήδε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ επηηπρία βαζίζζεθε
ζηε πνιηηηθή ηνπ Λνπδηληάλ λα δέρεηαη θαη λα δηαλέκεη θιήξνπο θαη θένπδα ζ‟ φιεο
ηηο Λαηηληθέο νηθνγέλεηεο, επγελείο, ζηξαηησηηθνχο θαη απινχο αλζξψπνπο πνπ
έραζαλ ηα πάληα ζηηο θαηαιπζείζεο απφ ηνλ αιαηίλ Λαηηληθέο θηίζεηο ζηνπο Αγίνπο
Σφπνπο θαη ηελ επξχηεξε Αλαηνιή. Γέρζεθε επίζεο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ
Κχπξν λένπο επνίθνπο απφ ηελ Γχζε θαζψο θαη ηα Ηππνηηθά ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα,
φπσο ηνπο Ησαλλίηεο θαη ηνπο Νατηεο ηνπο νπνίνπο πξνίθηδε κε θηήκαηα γηα λα έρνπλ
πφξνπο θαη λα πιεξψλνπλ ηηο θνξνινγίεο ηνπο, ζε βάξνο βέβαηα ηνπ ληφπηνπ
πιεζπζκνχ. ινη είραλ ηελ ππνρξέσζε λα είλαη ηαθηηθνί ζηηο πιεξσκέο ηνπο ζηνλ
Βαζηιηά αιιά πάλσ απ‟ φια πηζηνί ζ‟ απηφλ ππεξεηψληαο φπνηε ρξεηαζηεί ζηνλ
ζηξαηφ ηνπ. ηε δηαλνκή απηή ην Κίηην θξαηήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Βαζηιηά, γηαηί νη
πινπηνπαξαγσγηθνί ηνπ πφξνη φπσο ηα ηεξάζηηα έζνδα απφ ηελ ζπγθνκηδή άιαηνο,
δηαθπιάρζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηέκκαηνο, θαη ην ιηκάλη ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πνιεκηθνχ λαπηηθνχ θαη ηνπ ζηξαηνχ ηνπ λένπ βαζηιείνπ. Ο Γθπ πέζαλε ην 1195
αιιά ε ζνβαξή δηαρείξηζε πνπ έθαλε ζηα ζπκθέξνληα ησλ ζηαπξνθφξσλ ζηελ
Κχπξν, γέλλεζαλ έλα πνιεκηθφ θαη εκπνξηθφ νξκεηήξην γηα ηνπο δπηηθνχο ζην κέζν
ησλ Μνπζνπικαληθψλ εδαθψλ θαη ην ηειεπηαίν θηιηθφ έδαθνο γηα φινπο ηνπο
ρξηζηηαλνχο πξηλ απφ ην πξνζθχλεκα ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο.

1194-1205
Ζ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΟΤ ΜΔΑΗΩΝΗΚΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΑΗ Ζ “L’ ARNICA”
Σν έξγν ηνπ Γθπ (Γνπίδνπ) Λνπδηληάλ ζπκπιήξσζε κε κεγαιχηεξε αθφκε επηηπρία ν
αδειθφο ηνπ Αηκεξχ (Ακάιξπρνο), πνπ ηνλ δηαδέρζεθε (1194-1205) θαη ζηέθζεθε
πξψηνο Βαζηιηάο ηεο Κχπξνπ, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Βαζηιηά ηεο Γεξκαλίαο ην 1197.
Αξγφηεξα ν Αηκεξχ, ιφγσ ηνπ γάκνπ ηνπ ζηέθεηαη θαη Βαζηιηάο ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σν
επίζεκν Βπδάληην δηακαξηπξήζεθε θαη δήηεζε ηελ επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ αιιά
κάηαηα, αθνχ νη δπηηθνί, κηα δεθαεηία αξγφηεξα ην 1204, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 4εο
ζηαπξνθνξίαο θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηα πξφηππα

ησλ Αγίσλ Σφπσλ θαη ηεο Κχπξνπ δεκηνπξγνχλ Φξαγθηθά θξάηε ζηελ Διιάδα,
Μηθξά Αζία θαη ζρεδφλ ζ‟ φια ηα εδάθε ηεο Απηνθξαηνξίαο, πιελ ηνπ Πφληνπ, ηεο
Ζπείξνπ θαη ηεο Νίθαηαο ζηελ Μηθξά Αζία θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ νη
Βπδαληηλνί δηαηήξεζαλ εδάθε θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο νκψλπκεο
ηνπο
«Απηνθξαηνξίεο».
Ζ ζπλέρηζε ηεο ζηαπξνθνξηαθήο παξνπζίαο ζηηο αθηέο απέλαληη απφ ην Κίηην
ζπλέηεηλε ψζηε ην ιηκάλη ηνπ Κηηίνπ λα δηαηεξήζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζαλ
λαπηηθή βάζε ηψξα ησλ Λνπδηληάλ, ελψ ε Λεκεζφο ζηελ αξρή αιιά ηδηαίηεξα ε
Φακαγθνχζηα αξγφηεξα αλαδχνληαη επί ησλ Φξάγθσλ ζαλ ζεκαληηθφηεξα αζηηθά
θέληξα θαη εκπνξηθά ιηκάληα. Ζ Λεκεζφο εθκηζζψζεθε ζε δπηηθνχο εκπφξνπο θαη
ηα δχν πξψηα ρξφληα άθεζαλ ζηνλ βαζηιηά Αηκεξχ απφ ξεγάια (πνζνζηά) ην κπζηθφ
πνζφ ησλ 28.050 αξγπξψλ βπδαληηλψλ. Σν ζπκπέξαζκα φηη ην Κίηην θαη ε επξχηεξε
ηνπ πεξηνρή δηαηεξήζεθε γηα ην θξάηνο θαη δελ δηαλεκήζεθε ζηνπο επγελείο,
ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Αξαδίππνπ καξηπξείηαη ε χπαξμε βαζηιηθνχ
παιαηηνχ θαη ζηξαηφπεδν βαζηιηθήο θξνπξάο (απιίθηλ δεζπνηηθφλ), ζηηο Αιπθέο
ζηξαηφπεδνλ (απιίθηλ ηνπ πχξγνπ ησλ αιπθψλ), θαη ζην Κίηηoλ Πχξγνο, πνπ ήηαλ
φπσο ήδε είδακε πάλσ ζηελ ζάιαζζα θαη βνεζνχζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ βαζηιηθνχ
λαπηηθνχ. ην Κίηηνλ (Le Quid) καξηπξείηαη επίζεο χπαξμε βαζηιηθήο νηθίαο θαη
θηήκαηνο πξνθαλψο πάλσ ζηελ ζάιαζζα. Απηφ ην ηειεπηαίν απνθιείεηαη λα ήηαλ
ζην ρσξηφ Κίηη αιιά ήηαλ κε θάζε βεβαηφηεηα ζηελ Λάξλαθαλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
ζα εμεγήζνπκε πην θάησ. Σηο αλαθνξέο απηέο γηα ηελ Λάξλαθα ζεκεηψλνπλ ζηα
θείκελα ηνπο νη κεζαησληθνί ρξνλνγξάθνη ηεο Κχπξνπ, φπσο ν πξναλαθεξζείο
Λεφληηνο Μαραηξάο, ν Φιψξηνο θαη Γεψξγηνο Βνπζηξψληνο θαζψο θαη δπηηθνί
επηζθέπηεο ή ζπγγξαθείο.
Ζ δηαηήξεζε ηεο πεξηνρήο Λάξλαθαο ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο κε ηελ παξνπζία
ζηξαηνχ εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Λάξλαθα είρε κεγάια έζνδα απφ ηελ
εμφξπμε ηνπ άιαηνο ηα νπνία έπξεπε λα δηαθπιαρζνχλ γηα ην ζηέκκα. Ζ κέρξη ηηο
εκέξεο καο ζπιινγή ηνπ άιαηνο απφ εξγάηεο απφ ηελ Αξαδίππνπ είλαη πηζαλφλ λα
αλάγεηαη ζηα ρξφληα απηά, φπνπ νη Λνπδηληάλ κπνξεί λα παξαρψξεζαλ απηφ ην
δηθαίσκα ζηνπο έκπηζηνπο αλζξψπνπο ηνπο πνπ εγθαηάζηεζαλ γχξν απφ ην
θαινθαηξηλφ ηνπο παιάηη θαη βαζηιηθφ ζηξαηφπεδν γηα λα έρνπλ νη Λνπδηληαλνί
θαιχηεξν έιεγρν θαη λα απνθεχγνληαη νη θινπέο ελφο είδνπο παλάθξηβνπ γηα ηελ
επνρή απηή. Σν φηη ην Κίηην ιεηηνπξγνχζε ζαλ λαπηηθή βάζε ηνπ βαζηιηθνχ λαπηηθνχ,
ζπλάγνπκε απφ ηηο πνιιέο αλαθνξέο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ βαζηιηθψλ γαιέξσλ, ησλ
επηβαηψλ ηνπο, ησλ απεζηαικέλσλ μέλσλ απνζηνιψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ βαζηιηά θαη
ηνπ ζηξαηνχ απφ ηελ Λάξλαθα αθφκε θαη ηα ρξφληα φπνπ ε Ακκφρσζηνο ήηαλ ην
θπξηφηεξν ιηκάλη.
Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ άιαηνο είλαη ηέηνηα πνπ νη λενθεξκέλνη γαιιφθσλνη
Φξάγθνη νλνκάδνπλ πιένλ ην Κίηηνλ ζχκθσλα κε ην πην αλαγλσξίζηκν ηνπ ζεκείν.
Ολνκάδνπλ ινηπφλ ηελ πφιε Αιπθέο ή ρξεζηκνπνηνχλ ην Φξαγθηθφ ζπλψλπκν
«αιίλεο». Ζ παξαιηαθή ζπλνηθία ηεο πφιεο κε ην θάζηξν θαη ην Ναφ ηνπ Αγίνπ
Λαδάξνπ βξίζθνληαη εμ‟ άιινπ κφλν ζε 400 κέηξα απφζηαζε απφ ηηο αιπθέο. Σν
κέξνο απηφ ηεο πφιεο ν ρξνλνγξάθνο Λεφληηνο Μαραηξάο ην θαηαγξάθεη ζηελ
γιψζζα ηνπ ιανχ σο «Κίηηλ». Ζ νλνκαζία απηή δελ έρεη ζρέζε κε ην ρσξηφ Κίηη,
γηαηί πάληα δίλεηαη ζε αλαθνξέο κε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ ζάιαζζα, ελψ ην
ρσξηφ Κίηη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 7 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ ζάιαζζα θαη ε
θνληηλφηεξε ηνπ αθηή είλαη εθηφο ηνπ θφιπνπ Λάξλαθαο, πνπ ηελ θαζηζηά επηθίλδπλε

γηα πξνζάξαμε πινίσλ, ε δε αθηή εληφο ηνπ θφιπνπ βξίζθεηαη πνιχ εθηεζεηκέλε
ζηνπο αλέκνπο, ζε αληίζεζε κε ην νξγαλσκέλν αγθπξνβφιην πνπ ιεηηνπξγνχζε
κεηαμχ ηνπ θάζηξνπ θαη αιπθψλ θαη δερφηαλ εθαηνληάδεο πινία ηνλ ρξφλν ηδηαίηεξα
ηελ πεξίνδν ηεο εμαγσγήο ηνπ άιαηνο. ε απφζηαζε ιηγφηεξν απφ 1 ρηιηφκεηξν απφ
ηηο αιπθέο βξίζθεηαη θαη ε άιιε ζπλνηθία ηεο πφιεο, απηή πνπ ν Γεψξγηνο
Βνπζηξψληνο νλνκάδεη ζηα ειιεληθά «ηνλ Λάξλαθαλ», φπσο δειαδή ζην αξζεληθφ
νλνκάδεηαη κέρξη ζήκεξα ή πεξηνρή Υξπζνπνιίηηζζαο – Αγίνπ Ησάλλε –
Μεηξφπνιεο. Ο Λάξλαθαο επί Λνπδηληάλ παξέκεηλε ε πεξηζζφηεξν θαηνηθεκέλε
ζπλνηθία ηεο πφιεο γηαηί νη ιεζηξηθέο επηζέζεηο απφ ηα γχξσ Μνπζνπικαληθά εδάθε
έγηλαλ μαλά ηελ πεξίνδν απηή πνιχ ζπρλέο, έηζη ν πιεζπζκφο έκελε ζε κηθξή
απφζηαζε γηα πξνζηαζία αθνχ ε πφιε δελ ήηαλ νρπξσκέλε.
Οη λενθεξκέλνη Φξάγθνη, πνπ κηινχζαλ βέβαηα Γαιιηθά, άξρηζαλ επίζεο λα
νλνκάδνπλ ηψξα ην Κίηην “Arnica” θαη ζηνπο ράξηεο λα ζεκεηψλνπλ η‟ φλνκα θαη λα
πξνζζέηνπλ ην άξζξν θαη λα αθνχγεηαη “L‟Arnica”, δειαδή Λάξλαθα. ηα γαιιηθά
φκσο ARNICA ζεκαίλεη «αλαζξίθα». Μέρξη ηηο κέξεο καο ην θπηφ πνπ επηθξαηνχζε
γχξν απφ ηηο αιπθέο θαη ζηηο άιιεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο ήηαλ πξάγκαηη ε αλαζξίθα.
Έηζη απφ παξαλφεζε λφκηδαλ φηη ε νλνκαζία Λάξλαθα είρε ζρέζε κε ην
ραξαθηεξηζηηθφ θπηφ ηεο πεξηνρήο. Ζ νλνκαζία Λάξλαθα φπσο είπακε θαη ζηα
πξψηα θεθάιαηα είλαη παλάξραηα θαη ππήξρε πεξηγξάθνληαο κηα πεξηνρή ηεο πφιεο
απφ ηα αξρατθά ρξφληα, φπνπ ζπλαληνχκε ζε επηγξαθή ηνλ «Λαξλάθην Γία». Οη
γισζζνιφγνη εμ‟ άιινπ ζεκεηψλνπλ φηη Κίηηνλ θαη Λάξλαθα είλαη ζπλψλπκα θαη
ζεκαίλνπλ «Κηβσηφο», επνκέλσο ζηα ειιεληθά είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε ε
χπαξμε θαη ησλ δχν νλνκάησλ γηα ηηο δχν δηαθνξηθέο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο θαη ε
δηαηήξεζε ηνπο κέρξη ζήκεξα, ελψ νη λεφθεξηνη γάιινη θαίλεηαη φηη ηα έκπιεμαλ,
φπσο κε ηελ Ακκφρσζην πνπ ηελ νλφκαδαλ «Φακαγθνχζηα», ηελ Λεπθσζία πνπ ηελ
νλφκαδαλ «Νηθνδί» θαη ηελ Λάξλαθα πνπ ηελ έιεγαλ «Έξληθα», «Άξληθα» «ξληθα»
ή θαη «αιίλεο».

1205 -1253
ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΩΝ ΤΝΔΥΔΗΑ
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Αηκεξχ δηαδέρζεθε ν αλήιηθνο γηνο ηνπ Οχγνο Α΄
(1205-1218) θαη απηφλ ν αλήιηθνο γηνο ηνπ Δξξίθνο Α΄ (1218-1253). Σνλ θαηξφ ηεο
αλειηθφηεηαο θπβεξλνχζαλ εθ κέξνπο ηνπο Αληηβαζηιείο. Ζ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ «Λ‟Αξληθα» ε ηηο «αιίλεο» απηή ηελ επνρή πεξηνξίδνληαη
ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ Ακκφρσζην ε νπνία άξρηζε λα επλνείηαη απφ ηνπο
Λνπδηληάλ πνπ ηελ αλαβάζκηζαλ απφ θάζηξν ζε νρπξφ. Σα ηείρε θαη ε λέα αζθάιεηα
πνπ πξνζθέξεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο αιιά θαη ηα εκπνξηθά πξνλφκηα πνπ δφζεθαλ ζε
δπηηθνχο εκπφξνπο απφ ηελ Βελεηία, ηελ Γέλνβα ηελ Πίδα θαη άιινπο, θαηέζηεζαλ
ζηαδηαθά ηελ Φακαγθνχζηα κηα απφ ηηο πην εχπνξεο πφιεηο ηνπ ηφηε γλσζηνχ
θφζκνπ. Δχλνηαο θαη πξνζνρήο έηπρε επίζεο θαη ε Λεπθσζία, πνπ εμειίρζεθε
ζχληνκα ζαλ πξαγκαηηθή πξσηεχνπζα κε λέα δεκφζηα θαη άιια κλεκεηψδε θηίξηα,
φπσο ν Ναφο ηεο Αγίαο νθίαο, πνπ ζεκειηψζεθε ην 1209. Λφγσ κάιηζηα απηψλ ησλ
εμειίμεσλ παξαθκάδεη ζπγθξηηηθά πιελ ηεο Λάξλαθαο ε Πάθνο θαη ε Λεκεζφο. Οη
ηξεηο απηέο πφιεηο απνθηνχλ απηή ηελ πεξίνδν δεπηεξεχνληεο αζηηθνχο θαη
εκπνξηθνχο ξφινπο. Σν θαζεζηψο ζηελ Λάξλαθα βέβαηα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθφ
αιιά κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ην Βαζίιεην, φπσο ζα δνχκε, θπξίσο ιφγσ ησλ κεγάισλ
πξνζφδσλ ηνπ ηέκκαηνο απφ ην αιάηη.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Βαζηιείαο ηνπ Οχγνπ Α΄ αλαιακβάλεη ηελ 5ε ηαπξνθνξία ην
1215 ν απηνθξάηνξαο ηεο Γεξκαλίαο Φξεηδεξίθνο Β΄ (1212-1250), ζηελ νπνία δελ
έιαβε κέξνο ν ίδηνο. Οη ζηφινη ησλ ηαπξνθφξσλ πέξαζαλ απφ ηελ Κχπξν θαη πήγαλ
ζηελ πξία κε εγέηεο ηνλ δνχθα ηεο Απζηξίαο, ηνλ Βαζηιηά Αλδξέα Β΄ ηεο
Οπγγαξίαο θαη ηνλ λεαξφ Οχγν Α΄ ηεο Κχπξνπ. Ο Αλδξέαο Β΄ αξξσζηά θαη θεχγεη.
Αξξσζηά θαη ν Οχγνο, ν νπνίνο φκσο πεζαίλεη ζηελ Σξίπνιε ηνπ Ληβάλνπ θαη
ζάβεηαη εθεί ζε ειηθία 23 εηψλ. Μεηά απφ κηθξέο επηηπρίεο ε 5ε ηαπξνθνξία αξρίδεη
λα εμαζζελεί κε απνηέιεζκα ε Κχπξνο λα δερζεί ην 1221 Μνπζνπικαληθή επίζεζε ε
νπνία ζηνίρηζε ζε ζχκαηα ή αηρκαιψηνπο 13.000 αλζξψπνπο. Δπίθεληξν ηεο
επίζεζεο ήηαλ ε Λεκεζφο. Οη ηαπξνθφξνη αλαγθάδνληαη λα εθθελψλνπλ αξγφηεξα
ηελ ίδηα ρξνληά ηελ Γακηέηηε ηεο Αηγχπηνπ, πνπ είραλ θαηαθηήζεη, θαη λα
ππνγξάςνπλ ζπλζήθε εηξήλεο κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο δηαξθείαο 8 εηψλ. Σν 1222
επηβεβαηψλεηαη ζε ζχλνδν ηεο Λαηηληθήο Δθθιεζίαο ζηελ Ακκφρσζην, πνπ ήηαλ
ζπλέρεηα παξφκνηαο ζηελ Λεκεζφ ην 1220, ε θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή πνπ
αθνινπζνχζε έλαληη ησλ Οξζνδφμσλ ηεο Κχπξνπ. Σα θαηαπηεζηηθά κέηξα πνπ
πηνζεηήζεθαλ θαη άκεζα εθαξκφζζεθαλ κε πνιιή ζθιεξφηεηα θαη απφ ην θξάηνο
ησλ Λνπδηληάλ, νδήγεζαλ ηελ Οξζνδνμία ηεο Κχπξνπ ζην πεξηζψξην. Μεξηθά απφ ηα
κέηξα απηά ζα δνχκε πην θάησ. Σε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ζρέζεσλ Λαηίλσλ –
Οξζνδφμσλ παξαζέηεη ν Άληξνο Παπιίδεο ζην έξγν ηνπ «Ηζηνξία ηεο Νήζνπ
Κχπξνπ».
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηβαζηιείαο ηνπ αλήιηθνπ Δξξίθνπ Α΄ νξγαλψλεηαη ζηελ
Γχζε ε 6ε ηαπξνθνξία θαη ζ‟ απηή ηίζεηαη επί θεθαιήο ν ίδηνο Γεξκαλφο
απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο πιένλ Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, Φξεηδεξίθνο Β΄ . Σν 1228
απνπιέεη κε κεγάιεο δπλάκεηο απφ ηελ Ηηαιία θαζ‟ νδφλ πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη
ζηαζκεχεη ζηελ Κχπξν. Οη ζρέζεηο ηνπ Φξεηδεξίθνπ κε ηνλ Αληηβαζηιέα ηεο Κχπξνπ
Ησάλλε Νη‟ Ηκπειέλ ήηαλ πνιχ άζρεκεο ιφγσ ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ απηνθξάηνξα
ηεο Γεξκαλίαο πάλσ ζηελ Κχπξν, πνπ ηελ ζεσξνχζε ππνηειή αθνχ ν πξψηνο ηεο
Βαζηιηάο Αηκεξχ Λνπδηληάλ ζηέθζεθε κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεξκαληθνχ ηέκκαηνο. Ο
Φξεηδεξίθνο είρε επίζεο δηεθδηθήζεηο ζην Φένπδν ηεο Βπξεηνχ, πνπ αλήθε ζηνλ
Αληηβαζηιέα Νη‟ Ηκπειέλ. Γελ άξγεζε ε ερζξφηεηα λα νδεγήζεη ζε ζπκπινθέο. Ο
Φξεηδεξίθνο πεξηφξηζε καδί ηνπ ηνλ αλήιηθν Βαζηιηά Δξξίθν Α΄ θαη εηνηκάζζεθε λα
επηηεζεί ζηνλ αληηβαζηιέα πνπ νρπξψζεθε ζηα θάζηξα ηνπ Πεληαδάθηπινπ.
Μεηαθίλεζε ηνλ ζηφιν ηνπ απφ ηελ Λεκεζφ ζην Κίηην, φπνπ θαηέθζαζαλ νη
εληζρχζεηο ηνπ. ην Ππξφτ ζπλαληήζεθε θαη κε ηνπο Ηππφηεο πνπ έθζαζαλ απφ ηελ
Αληηφρεηα, θαη βάδηζαλ φινη καδί γηα λα θηππήζνπλ ηνλ Αληηβαζηιέα, ν νπνίνο ηειηθά
δέρζεθε ζπκβηβαζκφ. Μεηά απφ κηα πξφρεηξε ζπκθσλία κε ηνλ Νη΄ Ηκπειέλ ζηελ
νπνία ν απηνθξάηνξαο ηνπ επέβαιε φηη ζα θχγεη απφ ηελ Κχπξν θαη φηη ζα είλαη
απηφο θχξηνο ηεο λήζνπ, ν Φξεηδεξίθνο αλαρψξεζε γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ. ηελ Κχπξν
δηφξηζε δηθνχο ηνπ θεδεκφλεο ηνπ αηρκάισηνπ Δξξίθνπ Α΄, θαη γηα ηελ θχιαμε ηεο
Κχπξνπ άθεζε ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ πνπ ήηαλ θπξίσο Λνγγνβάξνη Ο Φξεηδεξίθνο
Β΄ θαηάθεξε άκεζα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1229 λα ειεπζεξψζεη ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη
ηελ Άθξα κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Νηθεηήο θαη δηθαησκέλνο
επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ο Αληηβαζηιέαο Ησάλλεο
Νη‟ Ηκπειέλ επηζηξέθεη ηψξα ειεχζεξα ζηελ Κχπξν ηνλ Ηνχιην ηνπ 1229, θαη κε
κηθξή δχλακε απφ ην Φένπδν ηνπ ηεο Βπξεηνχ, θαη κε ηελ βνήζεηα θαη άιισλ
Κππξίσλ επγελψλ ληθά ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ Φξεηδεξίθνπ θαη απνθαζηζηά ηνπο
Λνπδηληάλ θαη ηνλ αλήιηθν Βαζηιηά Δξξίθν Α΄.

Οη ζρέζεηο Οξζνδφμσλ θαη Λαηίλσλ θζάλνπλ ζην ρεηξφηεξν ηνπο ζεκείν ην 1231
φηαλ ν Λαηίλνο Αξρηεπίζθνπνο θαίεη ηνπο 13 θαινγήξνπο ηεο Καληάξαο γηα ιφγνπο
δνγκαηηθήο αλππαθνήο θαη έηζη αλαγθάδεη φινπο ηνπο Οξζνδφμνπο, θαηλνκεληθά
ηνπιάρηζηνλ λα ππνηαρζνχλ ζηνπο Λαηίλνπο. κσο, νη Γεξκαλνί ηνπ απηνθξάηνξα
Φξεηδεξίθνπ Β΄ μαλάξρνληαη ην 1232, γηα λα επηβιεζνχλ ζηνπο Λνπδηληάλ. Με ηελ
είδεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή, ν Αληηβαζηιέαο Ησάλλεο Νη‟ Ηκπειέλ θαη ν
αλήιηθνο Δξξίθνο Α΄ ζηξαηνπεδεχνπλ ζην Κίηηνλ, φπνπ θήξπμαλ ζπλαγεξκφ θαη
γεληθή επηζηξάηεπζε. Απφ ην Κίηηνλ είραλ ακεζφηεξε επαθή κε ηε Βεξπηφ θαη ηηο
άιιεο θηιηθέο ηνπο θηίζεηο απφ ηηο νπνίεο κεηάθεξαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ άκπλα
ηεο Κχπξνπ. ηνλ εμνλησηηθφ ηππνηηθφ εκθχιην πφιεκν ησλ Λνγγεβάξσλ (12321233), πνπ αθνινχζεζε θαη φπνπ ηα ζέαηξα ησλ καρψλ ήηαλ άιινηε ζηελ Κχπξν θαη
άιινηε ζηελ Βεξπηφ, ε θαηαζηξνθή ησλ πφξσλ ηνπ βαζηιείνπ ήηαλ ζρεδφλ
νινθιεξσηηθή. ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ, πνπ βξήθε ληθεηέο ηνπο Λνπδηληάλ, νη
βαξφλνη θαη νη επγελείο ηεο Κχπξνπ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαβάινπλ ηηο θνξνινγίεο
ηνπο αιιά νχηε ν Βαζηιηάο κπνξνχζε λα πιεξψζεη ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ, ηηο
νθεηιέο ηνπ ή ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ
ιπζζαιέα ζχγθξνπζε. Σν Βαζίιεην ινηπφλ βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα νηθνλνκηθήο
θαηάξξεπζεο θαη δηαζπξκνχ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Ζ ζσηεξία ήιζε απφ ηελ
Λάξλαθα θαη ηνλ Λαηίλν Αξρηεπίζθνπν Λεπθσζίαο, πνπ δάλεηζε ηνλ Βαζηιηά 24.000
βπδαληηλά κε αληάιιαγκα ηελ εθρψξεζε ζ‟ απηφλ πξφζνδν 2.000 βπδαληηλψλ
εηεζίσο απφ ηα έζνδα ησλ Αιπθψλ. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ν Πάπαο
απάιιαμε ην 1247 ηνλ Δξξίθν Α΄ απφ ηνλ φξθν ππνηειείαο έλαληη ηνπ Γεξκαλνχ
Απηνθξάηνξα θαη έζεζε ην Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αγίαο Έδξαο.
Σν επφκελν έηνο 1248 εμειίζζεηαη πάιη ζηελ Κχπξν θαη ηα ιηκάληα ηεο ε έβδνκε
ηαπξνθνξία. Δπηθεθαιήο ηεο ν Γάιινο Βαζηιέαο Λνπδνβίθνο Θ΄, ν νπνίνο
ζπγθέληξσζε ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ ζηελ Λεκεζφ. Δθεί θαηαθζάλνπλ φινη νη
ζπλεξγάηεο ηεο ηαπξνθνξίαο ε νπνία αλαγθάδεηαη λα δηαρεηκάζεη ζηελ Κχπξν.
Λφγσ ηνπ επηθξαηνχληνο ινηκνχ νη ρηιηάδεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζθνξπίδνληαη γηα
ιφγνπο πξνζηαζίαο ζ΄ φιν ην λεζί. Πνιινί πεζαίλνπλ αλάκεζα ηνπο θαη ν Άγηνο ησλ
Λαηίλσλ Ησάλλεο Νηε Μνληθφξη, ην ζθήλσκα ηνπ νπνίνπ παξάκεηλε ζαλ
πξνζθχλεκα ζηε Λεπθσζία κέρξη ηελ Οζσκαληθή θαηάιεςε ην 1571. Ο Λνπδνβίθνο
καδί κε ηνπο άιινπο εγέηεο ηεο ηαπξνθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
Δξξίθνπ Α΄ απνπιένπλ γηα ηελ Γακηέηηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Μάην ηνπ 1249, ηελ νπνία
θαηάιαβαλ άκεζα. Μεηά απφ απηή ηελ επηηπρία ν Δξξίθνο Α΄ ηεο Κχπξνπ επηζηξέθεη
ελψ ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1250 νη ηαπξνθφξνη ηνπ Λνπδνβίθνπ, πνπ αλαθεξχρζεθε
ζε Άγην, εηηψληαη θαη ζπιιακβάλνληαη. Ο ίδηνο ν Λνπδνβίθνο ήηαλ ζην Λαηηληθφ
Φξνχξην ηεο Άθξα θαη δηέθπγε ηελ ζχιιεςε απφ ηνπο Μακεινχθνπο ηεο Αηγχπηνπ,
νη νπνίνη θαηέιαβαλ ηελ Αξρή ηεο Μνπζνπικαληθήο απηήο ρψξαο εθείλε ηελ ρξνληά.

1253-1324
Ζ ΠΑΡΑΚΜΖ ΣΩΝ ΑΛΤΚΩΝ
Ο Δξξίθνο Α΄ πέζαλε ζε ειηθία 36 εηψλ θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν αλήιηθνο γηνο ηνπ
Οχγνο Β΄(1253-1267), πνπ πέζαλε θη απηφο ζε ειηθία 14 ρξνλψλ ρσξίο λα βαζηιεχζεη
ν ίδηνο. Σνλ δηαδέρζεθε ν Οχγνο Γ΄ (1267-1284), πνπ ήηαλ εμάδειθνο ηνπ. Σελ
πεξίνδν απηή ζηελ Αίγππην θαη ηνπο Αγίνπο Σφπνπο αξρίδεη λα επηθξαηεί ε λέα
Μνπζνπικαληθή δχλακε, νη Μακεινχθνη. Οη ηξεηο ηαπξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ θξάηεζαλ ηηο Αιπθέο θαη ην Κίηηνλ ζην επίθεληξν ησλ λαπηηθψλ

ζπγθνηλσληψλ θαη αλεθνδηαζκνχ ηεο επνρήο. Σν αλεπηηπρέο ηέινο ηνπο θαη ν
απνθιεηζκφο ηνπ απεπζείαο εκπνξίνπ κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαηέζηεζε φκσο θαηά
πξψην ιφγν ηελ Ακκφρσζην έλα θέληξν κεζηηψλ θαη δηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ
κεγαιψλνληαο ηνλ πινχην ηεο αθφκε πεξηζζφηεξν. Οη ζπλζήθεο απηέο αλαβίσζαλ
νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ην θξάηνο ησλ Λνπδηληάλ ζε κηθξφ δηάζηεκα κεηά ηνλ
θαηαζηξνθηθφ πφιεκν ησλ Λνγγνβάξδσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ επί Λνπδηληάλ
ήηαλ ππνδηαηξεκέλε ζε 12 δηακεξίζκαηα κε πξψην απηφ ηεο Λεπθσζίαο κε
επηθεθαιήο ηνλ Βηζθφληε, ηεξαξρηθά αλψηεξν ησλ 11 Σδηβηηάλσλ (civitanus), πνπ
δηνηθνχζαλ η‟ άιια δηακεξίζκαηα. Σν δηακέξηζκα ησλ Αιπθψλ ήηαλ απφ ηα
κηθξφηεξα κε 26 ρσξηά, αλάκεζα ηνπο ην παξαιηαθφ Κίηηνλ (Κίηηλ θαηά ηνλ Λ.
Μαραηξά), έλα ρηιηφκεηξν πην κέζα ν Λάξλαθαο (θαηά ηνλ Γ. Βνπζηξψλην) θαη ηα
ρσξηά ηεο επξχηεξεο ιεθάλεο ησλ Αιπθψλ φπσο ε Γξνκνιαμηά, ε Αγξίλνπ (ζεκεξηλή
ζπλνηθία Αγ. Γεσξγίνπ Μαθξή), ε Αξαδίππνπ θιπ. Δθαπηφκελν κε απηφ ησλ
Αιπθψλ ήηαλ θαη ην δηακέξηζκα ηνπ Σδηβηηάλνπ ηνπ Μαδσηνχ κε 40 ρσξηά.
Ζ δηνίθεζε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο απφ ηνπο Λαηίλνπο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο γηα
ηνπο ληφπηνπο. Ζ πξνηθνδφηεζε κε πφξνπο ηεο Λαηηληθήο Δθθιεζίαο ζε βάξνο ηεο
Οξζνδφμνπ θαη ησλ Διιήλσλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο ηελ έθαλε θαη
πνιηηηθά παληνδχλακε ζ‟ φιν ην λεζί. Οη λένη ζξεζθεπηηθνί αθέληεο ζπξξίθλσζαλ
ηνλ αξηζκφ ησλ Οξζνδφμσλ Δπηζθνπψλ απφ 13 ζε κφλν 4, αθνχ φηαλ πέζαηλε
θάπνηνο Δπίζθνπνο δελ επέηξεπαλ ηελ εθινγή άιινπ. Οη 4 Οξζφδνμεο ελαπνκείλαζεο
Δπηζθνπέο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Ακκνρψζηνπ θαη Πάθνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε
απνκαθξπζκέλα ρσξηά. Ζ Οξζφδνμε Δπηζθνπή Λεκεζνχ απηή ηελ πεξίνδν είρε ήδε
έδξα ην ρσξηφ Λεχθαξα ζηελ πεξηνρή Λάξλαθαο. Οη ίδηεο Λαηηληθέο Δπηζθνπέο είραλ
απφιπην ζξεζθεπηηθφ έιεγρν ζηελ αζηηθή ηνπο πεξηνρή, έδεηρλα φκσο ζρεηηθή αλνρή
ζηελ χπαηζξν. Οη Αιπθέο θαη ην Κίηηνλ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
Λαηηληθήο Αξρηεπηζθνπήο ηεο Νηθνδί (Λεπθσζία). Οη δχν Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο
Λάξλαθαο, βαζηιηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ξπζκνχ, πνπ γλσξίδνπκε φηη ππήξραλ απηά ηα
ρξφληα, ν Άγηνο Λάδαξνο (ηνπ10νο αηψλα) ζηελ παξαιηαθή ζπλνηθία, θαη ν Άγηνο
Γεψξγηνο (Σδακί Σνχδια θνληά ζηελ ζεκεξηλή Μεηξφπνιε Κηηίνπ ηνπ 11-12 αηψλα)
ζηνλ Λάξλαθαλ, κεηαηξέπνληαη θαη νη δχν ζε Λαηηληθέο εθθιεζίεο. Ζ Δθθιεζία
κάιηζηα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κεηνλνκάζζεθε απφ ηνπο Φξάγθνπο ζε Δθθιεζία ηνπ
Σηκίνπ ηαπξνχ, θαη νη Οξζφδνμνη αλαγθάδνληαη λα θηίζνπλ λέα ζηελ ζεκεξηλή ζέζε.
Πάλσ απφ ηελ βφξεηα είζνδν ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα ν
ηαπξφο ηεο Ηεξνπζαιήκ, πνπ ήηαλ ην έκβιεκα ηεο Λαηηληθήο Δθθιεζίαο ηεο
Κχπξνπ. Ζ Οξζνδνμία πεξηνξίδεηαη ππφ φξνπο κφλν ζε δεπηεξεχνπζεο εθθιεζίεο
ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο, φπνπ είλαη γλσζηφ φηη ππήξραλ. Σέηνηεο εθθιεζίεο είλαη ν
Άγηνο Γεψξγηνο ν Κνληφο θαη ν Μαθξήο, ε Υξπζνπνιίηηζζα, θαη ν Άγηνο Ησάλλεο.
Παξφκνηα κέηξα ιήθζεθαλ θαη ζηηο άιιεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ αιιά ζηελ Λεπθσζία
θαη ζηελ Ακκφρσζην θηίδνληαη κεγαιφπξεπεο Λαηηληθέο εθθιεζίεο ζην πξψηκν
Γνηζηθφ ξπζκφ. Ζ επλνηνθξαηία ππέξ ηεο Λαηηληθήο Δθθιεζίαο, φρη κφλν ηεο
Κχπξνπ αιιά θαη ησλ επηζθνπψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ηαγκάησλ πνπ έδξεπαλ ζηηο
θξαγθηθέο πφιεηο ηνπ Ληβάλνπ-πξίαο, είλαη κεγάιε θαη ε πξνηθνδφηεζε ηνπο κε
ηδηνθηεζίεο είλαη απεξηφξηζηε. Σν ρσξηφ Ληβάδηα, γηα παξάδεηγκα, θνληά ζηελ
Λάξλαθα πξνηθνδνηήζεθε απφ ηνλ Βαζηιηά Αηκεξχ ζηελ Αξρηεπηζθνπή ηεο Σχξνπ ην
1197. Μεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα ην ρσξηφ απηφ πσιήζεθε απφ ηελ Αξρηεπηζθνπή
Σχξνπ ζηελ Αξρηεπηζθνπή Λεπθσζίαο.
Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε κεηά απφ 57 ρξφληα Φξαγθηθήο θαηνρήο αλαθηήζεθε απφ ηνπο
Βπδαληηλνχο ην 1261, αιιά παξακέλεη απφκαθξε ζηα ζέκαηα ηεο Κχπξνπ. ηνλ

επξχηεξν Βπδαληηλφ ρψξν νη έιιελεο θαηάθεξαλ λα θαηαξγήζνπλ θη άιια Φξαγθηθά
θξάηε, φκσο ζηελ Κχπξν ε δηαδνρή ησλ Λνπδηληάλ ζπλερίδεηαη παξά ηα πξνβιήκαηα
αλειηθφηεηαο θαη ην Βαζίιεην πεξλά άλνδν θαη κηα πινχζηα πεξίνδν. Σν 1270
νξγαλψλεηαη ε 8ε ηαπξνθνξία πάιηλ απφ ηνλ Βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Άγην Λνπδνβίθν
κε θχξην ζηφρν ηελ Σχληδα. Μέξνο ησλ δπλάκεσλ ηεο πέξαζε απφ ηελ Κχπξν. Γηα
αληηπεξηζπαζκφ νη Αηγχπηηνη επηρείξεζαλ αλεπηηπρή, ιφγν ησλ αλέκσλ, επηδξνκή
ζηελ Λεκεζφ. ηαλ ζε ειηθία 14 εηψλ αλεβαίλεη ζηνλ ζξφλν ν Δξξίθνο Β΄(12851324) ην Βαζίιεην ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη νη Φξαγθηθέο θηίζεηο είραλ ήδε ζπξξηθλσζεί
ζεκαληηθά απφ ηελ νξκή ησλ Μακεινχθσλ. Πξσηεχνπζα ήηαλ ε Άθξα θαη
δηαηεξείην αθφκε ε ζηελή ισξίδα επί ηεο αθηήο κεηαμχ ησλ θξνπξίσλ ηεο Σχξνπ,
Σξίπνιεο, Βεξπηνχ, ηδψλαο θαη ε Λανδίθεηαο. Ο Δξξίθνο Β΄ ζηέθζεθε Βαζηιηάο
Κχπξνπ ην 1285 ζηελ Λεπθσζία, θαη ηεο Ηεξνπζαιήκ ζηελ Σχξν ηνλ επφκελν ρξφλν.
κσο, γίλεηαη κάξηπξαο ζηελ λέα θαηαζηξνθή απφ ηνπο Μακεινχθνπο ηεο Αηγχπηνπ
ηνπ ελαπνκείλαληνο Βαζηιείνπ ηεο Ηεξνπζαιήκ, θαη φισλ ησλ άιισλ Φξαγθηθψλ
θηίζεσλ. Σν Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ θαη ηα λφηηα ιηκάληα ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ησλ Αιπθψλ θαη ηνπ Κηηίνπ δέρνληαη ηελ κεγάιε θνζκνζπξξνή πνπ αθνινχζεζε θαη
ηηο καδηθέο αθίμεηο ρξηζηηαλψλ απφ ηνπο Αγίνπο Σφπνπο κεηαμχ 1289-1291, αθνχ
φζνη δελ ζθαγηάζζεθαλ εθθελψζεθαλ απφ ηα Λαηηληθά θαξάβηα ζηελ Κχπξν. Οη
Ησαλλίηεο Ηππφηεο, φπσο θαη η΄ άιια Θξεζθεπηηθά Σάγκαηα αλαγθάδνληαη λα
κεηαθέξνπλ ηψξα ηελ έδξα ηνπο ζηελ Κχπξν.
Ζ θαηαζηξνθή φκσο, φισλ Φξαγθηθψλ θηίζεσλ σθέιεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο
Λνπδηληάλ. Ζ Κχπξνο κνλνπσιεί ην εκπφξην κε ηελ Αλαηνιή θαη ην Βαζίιεην
ζπζζσξεχεη κεγάιν πινχην. Ζ Φακαγθνχζηα είλαη ε θπξίσο έδξα ηνπ νξγαλσκέλνπ
εκπνξίνπ κε απνζηνιέο απ‟ φιεο ηηο εκπνξηθέο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, αθνχ κέζν
Κχπξνπ γίλεηαη θαη ην εκπφξην κε ηελ ελδφηεξε Αζία. κσο, ηα κεγάια ζπκθέξνληα
πξνθαινχζαλ ζπλερψο έξηδεο αλακεηαμχ ησλ Γελνπαηψλ θαη Βελεηψλ εκπφξσλ θαη
ηνπ Βαζηιηά πνπ έθζαζαλ ζηα άθξα. Σν 1292 ζηα λεξά ηεο Κχπξνπ νη Γελνπάηεο κε
7 θαξάβηα επηηέζεθαλ ελαληίνλ 6 θαξαβηψλ ησλ Δλεηψλ κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην
300 Δλεηψλ. Ο Δξξίθνο Β΄ ήηαλ θηιηθφηεξνο πξνο ηνπο Γελνπάηεο. ε αληεθδίθεζε
νη Δλεηνί έζηεηιαλ 25 γαιέξεο ην 1294, φπνπ έδεζαλ ζηε Λεκεζφ, απνβίβαζαλ ηα
πιεξψκαηα θαη επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ Γελνπαηψλ, ησλ νρπξψζεσλ, ησλ ζπηηηψλ
θαη πεξηνπζηψλ ηνπο, πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο. Απφ ηελ Λεκεζφ νη
Δλεηηθέο γαιέξεο έζπεπζαλ ζηηο Αιπθέο κε πξφζεζε λα θάλνπλ ην ίδην. ηε
Λάξλαθα φκσο βξηζθφηαλ ν Βαζηιηάο Δξξίθνο κε πνιινχο ηππφηεο πνπ δελ επέηξεςε
επαλάιεςε. Δθεί παξάδσζαλ ζην Βαζηιηά επηζηνιή απφ ηνλ Γφγε ηεο Βελεηίαο πνπ
ηνπ εμεγνχζε φηη απνζηνιή ηνπ ζηφινπ ήηαλ ε ηηκσξία ησλ Γελνπαηψλ. Οη Δλεηνί
απέπιεπζαλ ακέζσο κεηά απφ ηηο αιίλεο γηα ηελ Ακκφρσζην. Δθεί δελ βξήθαλ
θαλέλα Γελνπάηε αθνχ φινη δηέθπγαλ γηα πξνζηαζία ζηελ Λεπθσζία θαη δελ
επηηέζεθαλ. Οη Δλεηνί ζπλέρηζαλ ηελ ηηκσξεηηθή ηνπο απνζηνιή ζε Γελνπαηηθά
ζπκθέξνληα ζηελ Μηθξά Αζία. Ζ παξνπζία ηνπ Βαζηιηά ζηηο αιίλεο θη φρη
απεπζείαο ζηελ ζεκαληηθφηεξε Ακκφρσζην, κπνξεί λα εξκελεπζεί κε ην γεγνλφο φηη
θαη ζηηο Αιπθέο πηζαλφλ λα ππήξραλ Γελνπαηηθά ζπκθέξνληα, αιιά θαη κεγαιχηεξα
απφ ηελ Ακκφρσζην ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κεγάιεο αμίαο
πνζφηεηα άιαηνο, πνπ ν Βαζηιηάο έζπεπζε γηα λα δηαζψζεη. Οη ζπγθξνχζεηο
Γελνπαηψλ – Δλεηψλ – ηέκκαηνο ζπλερίζζεθαλ κε ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο ζηελ
Κχπξν θαη ην Κξάηνο ησλ Λνπδηληάλ.

1324-1373
Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α΄
Σνλ Δξξίθν Β΄, πνπ πέζαλε άηεθλνο, δηαδέρζεθε ν ζηελφηεξνο ηνπ ζπγγελήο, ν Οχγνο
Γ΄ (1324-1359). ηέθζεθε Βαζηιηάο ηεο Κχπξνπ ζηελ Λεπθσζία θαη Βαζηιηάο ηεο
Ηεξνπζαιήκ ζηελ Ακκφρσζην. Σν παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζαλ θαη νη άιινη
Βαζηιείο ησλ Λνπδηληάλ απ‟ εδψ θαη κπξνο. Ο Οχγνο Γ΄ ζπκπιήξσζε ηηο νρπξψζεηο
ηεο Λεπθσζίαο θαη Ακκνρψζηνπ, ελψ απηή ηελ πεξίνδν νη Αιπθέο αθήλνληαη ζε
ζρέζε κε ηελ θνζκνπνιίηηθε Νηθνδί, Φακαγθνχζηα αιιά θαη ηελ Λεκεζφ ζε δεχηεξε
κνίξα. κσο, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη επθνιίεο ηνπ ιηκαληνχ είλαη πνιχ θαιέο θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ άιαηνο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Βαζηιηθνχ λαπηηθνχ. Ο ζπζζσξεπκέλνο πινχηνο ηνπ λεζηνχ ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ
ηνπηθψλ εκπφξσλ αιιά ε εηξεληθή πνιηηηθή ηνπ λένπ Βαζηιηά γέκηζε ην
ζεζαπξνθπιάθην ηνπ θξάηνπο. εκαληηθή καξηπξία, απηήο ηεο επνρήο, ηνπ Ηηαινχ
Μνλαρνχ Ηαθψβνπ ηεο Βεξφλαο αλαθέξεη φηη φινη νη Κχπξηνη κηινχλ ηελ Διιεληθή
γιψζζα αιιά θαηαιαβαίλνπλ θαιά ηελ Αξαβηθή θαη Γαιιηθή. Δπνκέλσο, νη επαθέο
κε ηνπο Άξαβεο ηδηαίηεξα ζηα ιηκάληα ηεο Κχπξνπ δελ είραλ ζηακαηήζεη πνηέ. Μηα
λέα ζηαπξνθνξία ήηαλ ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γχζεο, αθνχ νη Λαηίλνη δελ
είραλ απφ ην 1291 νπνηνδήπνηε έδαθνο ζηελ πξηαθή, Ληβαληθή, Παιαηζηηληαθή ή
Αηγππηηαθή αθηή. Οη θηινληθίεο φκσο αλάκεζα ζηνπο κεγάινπο βαζηιείο ηεο Γχζεο
ηελ ζηακαηνχζαλ.
Ο Πέηξνο Α΄ (1359-1369), πξηλ αθφκε αλέβεη ζηνλ ζξφλν ηνπ παηέξα ηνπ Οχγνπ,
αιιά θαη ζαλ Βαζηιηάο, ηαμίδεπε ηαθηηθά ζηελ Γχζε θαη δεζκεχηεθε πξνζσπηθά γηα
κηα λέα ζηαπξνθνξία, αθνχ ε απειεπζέξσζε ησλ Αγίσλ Σφπσλ ζα κεγάισλε ην
βαζίιεην ηνπ. Σν 1365 ηειηθά ν Πέηξνο ηέζεθε επί θεθαιήο ηεο ηαπξνθνξίαο
ελαληίνλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ησλ Μακεινχθσλ ηεο Αηγχπηνπ, ε επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ
έθζαλε κέρξη ηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Δπί ηεο Βαζηιείαο ηνπ Πέηξνπ Α΄ νη αλαθνξέο
ζηηο Αιπθέο - Κίηηλ απμάλνληαη ηδηαίηεξα αθνχ ν Βαζηιηάο, ν ζηξαηφο θαη ν ζηφινο,
νη ληφπηνη επγελείο αιιά θαη μέλεο επίζεκεο αληηπξνζσπείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην
ιηκάλη ησλ Αιπθψλ πξάγκα πνπ θαηαγξάθεθε απφ ηνλ ρξνλνγξάθν Λεφληην
Μαραηξά, πνπ έδεζε ηελ επνρή απηή. Ο Πέηξνο κεηαθηλήζεθε εθηφο Κχπξνπ απφ ηηο
Αιπθέο γηα επηζέζεηο ζε Μνπζνπικαληθά πξνπχξγηα ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. ηηο
12 Ηνπιίνπ 1360 ν Βαζηιηάο Πέηξνο δηαηάδεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ
ζηξαηνχ ηνπ ζηελ Ακκφρσζηνλ γηα εθζηξαηεία ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο. Απφ
ηελ Ακκφρσζην ηα 119 πινία ηνπ ζηφινπ πάλε ζηηο Αιπθέο θαη ηνπο Μχινπο φπνπ
θνξηψλνπλ η‟ άινγα θαη «θαγνχξαλ» (αιεχξη) γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα άινγα.
Φαίλεηαη φηη ζην ιηκάλη ησλ αιπθψλ ιεηηνπξγνχζε επθνιία γηα ηελ θφξησζε δψσλ
ζηα θαξάβηα, αιιά εδψ καξηπξείηαη θαη ε ιεηηνπξγία αιεπξφκπινπ. Έκκεζα ινηπφλ
εδψ έρνπκε ηελ πιεξνθνξία φηη ην παλάξραην πδξαγσγείν ηεο πφιεο δπλαηφλ λα
βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία θαη κε ην λεξφ ηνπ θηλείην ν κχινο ή νη κχινη νη νπνίνη
ηξνθνδφηεζαλ ηνλ ζηξαηφ ηνπ Πέηξνπ Α΄ . Ζ καξηπξία γηα ηελ ηνπνζεζία Μχινη ζηηο
Αιπθέο θαη θνξηψκαηνο αιφγσλ δίλεηαη επίζεο απφ ηνλ Λεφληην Μαραηξά θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία θαη ηελ ζχλαμε ηνπ ζηφινπ ηεο ηαπξνθνξίαο θαηά ησλ Αξάβσλ ηεο
Αηγχπηνπ, πνπ έγηλε ην1365, θαηά ηελ επηδξνκή ζηελ Μηθξά Αζία ην επφκελν έηνο,
θαζψο θαη ηελ επηδξνκή ελαληίνλ ηεο Σξηπφιεσο. ηηο Αιπθέο έθζαζαλ θαη νη
αληηπξφζσπνη ηνπ νπιηάλνπ ην 1367. ην Κίηηλ, δειαδή ηελ παξαιηαθή ζπλνηθία
ηεο Λάξλαθαο φπνπ ην ζηξαηφπεδν (απιίθη) ηνπ θάζηξνπ επί ηεο ζάιαζζαο,
επέζηξεςε ν Πέηξνο Α΄ κεηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ απφ ηελ Αηηάιεηα ην ίδην έηνο.
ηαλ ν Πεθίξ Παζάο αλαθαίληζε ην πδξαγσγείν ηεο Λάξλαθαο ην 1746, έθηηζε ή

επηδηφξζσζε δχν αιεπξφκπινο επ‟ απηνχ. Έλα θνληά ζηνλ Άγην Γεψξγην Μαθξή θαη
έλα ζηελ έμνδν ηνπ λεξνχ απ‟ ηα ιαγνχκηα θνληά ζηελ Γξνκνιαμηά. Αθνχ ν
Μαραηξάο ρξεζηκνπνηεί ηνλ πιεζπληηθφ «Μχινη», δελ είλαη απίζαλν λα
ιεηηνπξγνχζαλ ηελ επνρή ηνπ θαη νη δχν, θαη έηζη ην έξγν ηεο αλαθαίληζεο ηνπ
πδξαγσγείνπ απφ ηνλ Μπεθίξ Παζά ην 1746-48 λα ήηαλ απινχζηαην. Σελ άπνςε
απηή πηνζεηνχλ νη νθνθιήο Υξηζηνδνπιίδεο θαη Αιέμεο Μηραειίδεο ζην βηβιίν
ηνπο «Τδαηνπξνκήζεηα Λάξλαθαο: 4000 ρξφληα Ηζηνξία». Ζ ιεηηνπξγία εμ άιινπ ηνπ
πδξαγσγείνπ Λάξλαθαο καξηπξείηαη θαη θαηά ηελ Δλεηηθή πεξίνδν ζηελ Λάξλαθα.
Ο ηζηνξηθφο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο ζην έξγν ηνπ «Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ» πηζηεχεη
φηη ε επηζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Πέηξνπ Α΄ ελαληίνλ ησλ Μακεινχθσλ δελ επεδίσθε ηα
εδαθηθά νθέιε αιιά εκπνξηθφ θέξδνο ζε βάξνο ησλ ιηκαληψλ ησλ Μακεινχθσλ πνπ
επεθηείλνληαλ ηψξα κέρξη ηνλ Λίβαλν θαζψο θαη ησλ άιισλ αληαγσληζηψλ ησλ
Κππξηαθψλ ιηκαληψλ. Σελ πεξίνδν απηή ην εκπφξην ηεο Ακκνρψζηνπ είρε
ππνβαζκηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ησλ απεπζείαο πιένλ ζπλαιιαγψλ ησλ Γπηηθψλ
κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο ιφγσ ηεο εηξήλεο πνπ επηθξάηεζε. Ο Βαζηιηάο πίζηεπε φηη
έλαο πφιεκνο ελαληίνλ ησλ Μακεινχθσλ θαη νη εκπνξηθέο απαγνξεχζεηο πνπ ζα
επέβαιε ν Πάπαο ελαληίνλ ηνπο ζα επαλαδξαζηεξηνπνηνχζε ηνπο κεζίηεο ηεο
Φακαγθνχζηα. Ο πφιεκνο κε ηνπο Μακεινχθνπο ηεο Αηγχπηνπ δηάξθεζε κέρξη ην
1370 θαη αλαγλσξίζζεθε απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ζαλ κεγάιν ιάζνο, αθνχ ε κεγαιχηεξε
απεηιή γηα ηελ Γχζε πξνεξρφηαλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο πνπ επεθηείλνληαλ
ζηελ Μεζφγεην θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ο Πέηξνο αξρηθά είρε θάπνηεο επηηπρίεο
ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ αιιά απηέο πεξηνξίζζεθαλ ζηελ θαηάιεςε ηεο Αηηάιεηα θαη
ηεο Κσξίθνπ ζηελ Μηθξά Αζία ην 1361, φπνπ ν Κππξηαθφο ζηφινο απέπιεπζε γηα
ηελ εθζηξαηεία απφ ηηο Αιπθέο, φπσο έγηλε θαη γηα ηελ ηαπξνθνξία ηνπ 1365. Ο
Πέηξνο Α΄ δνινθνλήζεθε ην 1369 γηα ιφγνπο ηηκήο απφ επγελείο ηεο Κχπξνπ αιιά
θαη γηα θαθή δηαρείξηζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πφξσλ ηνπ. αλ παξάδεηγκα ηεο θαθήο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ
Πέηξνπ Α΄, αλαθέξνληαη απφ ηνλ Λαηίλν ρξνλνγξάθν Σδ. Ρίηζαξη ζην έξγν ηνπ «Ζ
Δπαλάζηαζε» νη εθρσξήζεηο ζε ηξίηνπο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ηέκκαηνο απφ ηηο
αιπθέο Λάξλαθαο.
Ζ επηζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Πέηξνπ απέθεξε πξάγκαηη θαξπνχο ζηελ Κχπξν, αθνχ ηα
θαξάβηα ησλ δπηηθψλ απέθεπγαλ ή δελ κπνξνχζαλ ιφγσ απαγνξεχζεσλ θαη απφ ηηο
δχν πιεπξέο λα πξνζεγγίδνπλ ζηα Μνπζνπικαληθά ιηκάληα. Οη θαηαθηήζεηο ηνπ
Πέηξνπ Α΄ ζηελ Μηθξά Αζία δηαηεξήζεθαλ φκσο, κφλν κέρξη ην 1373, γηαηί ν
αληηβαζηιέαο Ησάλλεο, αδειθφο ηνπ Πέηξνπ Α΄ αλαγθάζζεθε λα εγθαηαιείςεη γηα λα
εληζρχζεη ηελ άκπλα ηεο Κχπξνπ ελαληίνλ ησλ Γελνπαηψλ. Ζ θφληξα κε ηνπο
Γελνπάηεο ππφβνζθε απφ ρξφληα, φκσο κεηά απφ γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ
ζηέςε ηνπ γηνπ ηνπ δνινθνλεζέληα βαζηιηά, αιιά αλήιηθνπ δηαδφρνπ Πέηξνπ Β΄, ην
1372 ην θξάηνο ησλ Λνπδηληάλ ζπγθξνχεηαη μαλά κε ηνπο Γελνπάηεο. Ζ ηχρε ηεο
Λάξλαθαο αιιάδεη απφηνκα θαη μαθληθά, αθνχ ηψξα θαιείηαη λα αληηθαηαζηήζεη γηα
ηνπο Λνπδηληάλ ην ιηκάλη ηεο Φακαγθνχζηα.

1373 - 1374μ.Υ.
ΟΗ ΓΔΝΟΤΑΣΔ ΑΛΛΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΣΤΥΖ ΣΖ ΛΑΡΝΑΚΑ
Σα πξνβιήκαηα κε ηνπο Γελνπάηεο είραλ αξρίζεη, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο
πνιιέο δεθαεηίεο λσξίηεξα. Σα πξνβιήκαηα ζπλερίδνληαλ αιιά ν Πέηξνο Α΄ ηα

δηεπζέηεζε ην 1365, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηαπξνθνξίαο θαηά ησλ Μακεινχθσλ ηεο
Αηγχπηνπ. Ζ ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη θαη νδήγεζε ζε ζεξκή ζχγθξνπζε
κεηαμχ Λνπδηληάλ θαη Γελνβέδσλ ήηαλ θαηά ηελ δεχηεξε ζηέςε ηνπ Πέηξνπ Β΄ ζαλ
Βαζηιηά ηεο Ηεξνπζαιήκ ζηελ Ακκφρσζην ην 1372. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ Δλεηψλ
θαη Γελνβέδσλ παξνίθσλ σο πξνο ην πηα αληηπξνζσπία ζα θξαηνχζε ην δεμηφ
ραιηλάξη ηνπ αιφγνπ ηνπ λένπ Βαζηιηά ζηελ εζηκνηππηθή πνκπή πξνο ην Παιάηη,
νδήγεζε ζε νριαγσγία θαη αιιεινεπηζέζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ πνπ
ζπλερίζζεθαλ θαη απνθνξπθψζεθαλ κε δνινθνλίεο πνιιψλ Γελνπαηψλ ηεο
Ακκνρψζηνπ απφ ηνπο ζηγκέλνπο Κππξίνπο νπαδνχο ηνπ Βαζηιηά, αθνχ κάιηζηα ν
αληηβαζηιέαο Ησάλλεο αλαθνίλσζε επίζεκα φηη ππεχζπλνη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηελ
ακαχξσζε ηεο ζηέςεο ήηαλ νη Γελνπάηεο. ηελ ζπλέρεηα ν Βαζηιηάο θαη νη
Κππξηαθέο αξρέο αξλήζεθαλ λα αθνχζνπλ κε ζπκπάζεηα ηηο απαηηήζεηο ησλ
Γελνπαηψλ, νη νπνίνη δήηεζαλ απφ ηελ κεηξηθή πφιε επαλφξζσζε δηα ηεο βίαο. Ζ
Γεκνθξαηία ηεο Γέλνβα ήηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ πην επηζεηηθή θάζε ηεο
ηζηνξίαο ηεο, θαη ζπγθξφηεζε άκεζα επηζεηηθφ ζηφιν θαηά ηεο Κχπξνπ. ηαλ
έθζαζε ε εκπξνζζνθπιαθή ηνπ ζηφινπ ζηελ Κχπξν νη απαηηήζεηο ησλ Γελνπαηψλ
γηα εγγπήζεηο θαη επαλνξζψζεηο ήηαλ εμσπξαγκαηηθέο. Αλάκεζα ζηνπο φξνπο ήηαλ
θαη ε παξαρψξεζε ελφο νρπξνχ ζηελ Κχπξν φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ θπξίαξρα νη
έκπνξνη ηνπο αθνχ δελ έηξεθαλ πηα θακηά εκπηζηνζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο απφ
ηνπο Κππξίνπο. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Πάπα, ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ θαη ησλ
Δλεηψλ λα ζπκβηβάζνπλ ηηο πιεπξέο νχηε νη Λνπδηληάλ αιιά νχηε νη Γελνβέδνη δελ
ζηακάηεζαλ ηηο ακνηβαίεο πξνθιήζεηο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ζχγθξνπζε. Οη
Λνπδηληάλ εγθαηαιείςαλ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο ζηελ Μηθξά Αζία ζηνπο Σνχξθνπο, θαη
επαλέθεξαλ φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ζηελ Κχπξν ην 1373 πξηλ ε εκπξνζζνθπιαθή ηνπ
ζηφινπ ησλ Γελνπαηψλ αξρίζεη επηζεηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ησλ παξαιίσλ πφιεσλ
ηεο Κχπξνπ.
Μεηά απφ πνιιέο ιεειαζίεο άιισλ πεξηνρψλ θνληά ζηελ Ακκφρσζην, νη 6
Γελνπαηηθέο γαιέξεο ηεο εκπξνζζνθπιαθήο ήιζαλ ζηελ Αιπθή, πεξί ηα κέζα Μαΐνπ
ηνπ 1373, γηα λα θνπξζέςνπλ, θαη φπσο πεξηγξάθεη ν Λεφληηνο Μαραηξάο «...ζηελ
Αιπθή βξήθαλ ηνλ δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο κε ηζρπξφ ζηξαηφ απφ ηππηθφ θαη πεδηθφ θαη
δελ κπφξεζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα. Σα παξάηεζαλ θαη πήγαλ ζηελ Λεκεζφ «...φπνπ νη
ππεξαζπηζηέο ήηαλ ιηγφηεξνη θαη πην αδχλαηνη. Δθεί απνβηβάζζεθαλ θαη έθαςαλ ηα
ζπίηηα θαη ν ιαφο έθπγε, θαη έθακαλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Μεηά ηελ λίθε απηή
δηαιάιεζαλ φηη δέρνληαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ ηνπο φινπο ηνπο ζθιάβνπο θαη
δνπινπάξνηθνπο, θνληάδεο, θιέθηεο θαη φηη ζα ηνπο ππνδέρνληαλ θαη ζα ηνπο
ζπκπεξηθέξνληαλ θαιά θαη ζα ηνπο απειεπζέξσλαλ αλ εληάζζνληαλ καδί ηνπο θαη ζα
δήζνπλ θαιά καδί καο θαη εκείο καδί ηνπο». Καη ζρεκαηίζζεθε κηα νκάδα πεξίπνπ
2000 άλζξσπνη θαη θαηάιαβαλ ζηελ ζπλέρεηα ηα θξνχξηα ηεο Πάθνπ ηα νπνία
νρχξσζαλ θαιχηεξα γηα λα ακπλζνχλ θαη λα ηα θξαηήζνπλ». ηελ αηθληδηαζηηθή
απηή επίζεζε ησλ Γελνπαηψλ ζψζεθε πξνθαλψο ε Λάξλαθα γηαηί εθεί ήηαλ ην
Γεζπνηηθφ (Βαζηιηθφ) απιίθη (ζηξαηφπεδν) ηεο Αξαδίππνπ, απ‟ φπνπ ην ηππηθφ θαη
ζηξαηφο, αιιά θαη ην απιίθη ηνπ θάζηξνπ ησλ αιπθψλ, φπνπ θαη επηπξφζζεηεο
κφληκεο θξνπξέο. Αληίζεηα ε Λεκεζφο θαη ε Πάθνο θαηαιήθζεθαλ ακαρεηί γηαηί
δελ ζηάζκεπε εθεί ζηξαηφο ε ζεκαληηθή θξνπξά. Μέρξη λα θζάζνπλ ζηελ Πάθν ηα
Βαζηιηθά ζηξαηεχκαηα θπθινθφξεζε ε πιεξνθνξία φηη ν θχξηνο φγθνο ηνπ
Γελνπαηηθνχ ζηφινπ απφ 36 γαιέξεο έθζαλε ζηελ Κχπξν κε ζπλνιηθφ ζηξαηφ 14.000
αλδξψλ, κηα ζπληξηπηηθή δχλακε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζηξαηνχ ησλ Λνπδηληάλ. Σν
απφγεπκα ηεο 1εο Οθησβξίνπ ηνπ 1373 νη 36 γαιέξεο έθζαζαλ ζηηο Αιπθέο. Ζ
ζπληξηπηηθή δχλακε ησλ Γελνπαηψλ αλάγθαζε ην ιαφ θαη ηνλ ζηξαηφ λα

εγθαηαιείςνπλ απηή ηελ θνξά ηελ πφιε. Πήγαλ φινη ζηελ Λεπθσζία, ζχκθσλα κε
ηνλ Μαραηξά, φπνπ ε πξσηεχνπζα νρπξψζεθε θαη αλάκελε ηελ επίζεζε.
Ζ κεγάιε φκσο δχλακε ησλ Γελνπαηψλ κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ Ακκφρσζην ηηο
επφκελεο κέξεο, φπνπ άξρηζε λα ηελ πνιηνξθεί, παξφιεο ηηο εληζρχζεηο πνπ
κεηάθεξαλ νη Λνπδηληαλνί. Με δφιν, ηηο επφκελεο εβδνκάδεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ νη Γελνπάηεο αηρκαιψηηζαλ ηνλ Βαζηιηά
θαη ηελ κεηέξα ηνπ πνπ ήιζαλ ζηελ Φακαγθνχζηα γηα λα ζπκβηβαζηνχλ.
Πξνζπνηνχκελνη φηη ήιζαλ ζηελ Κχπξν κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Διενλψξαο, γηα λα
εθδηθεζνχλ ηνπο δνινθφλνπο ηνπ Πέηξνπ Α΄ πξνζπάζεζαλ λα πάξνπλ κε ην κέξνο
ηνπο ηνλ λεαξφ Βαζηιηά θαη ηελ κεηέξα ηνπ ε νπνία πξάγκαηη δεηνχζε επίκνλα απφ
ηνλ Πάπα ηελ ηηκσξία ησλ ελφρσλ ηεο δνινθνλίαο ηνπ Πέηξνπ Α΄, ζπδχγνπ ηεο θαη
παηέξα ηνπ λένπ Βαζηιηά.
Οη Γελνπάηεο εθηέιεζαλ φινπο ηνπο γλσζηνχο
δνινθφλνπο αιιά νη αδειθνί ηνπ Πέηξνπ Α΄, Ησάλλεο θαη Ηάθσβνο, πνπ ήηαλ
παξφληεο ζηελ δνινθνλία, νρπξψζεθαλ γηα θαιχηεξε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη γηα
θαιχηεξε άκπλα ηνπ Βαζηιείνπ ζηα θξνχξηα ηνπ πεληαδάθηπινπ θαη ηελ Κεξχλεηα.
Οη ερζξνπξαμίεο δηάξθεζαλ πνιινχο κήλεο θαη ν ηζρπξφο ζηξαηφο θαη ζηφινο ησλ
Γελνβέδσλ είρε κεγάιεο απψιεηεο γηαηί νη ακπλφκελνη είραλ ην πγξφ ή ειιεληθφ ππξ
αιιά θαη γηαηί ν ληφπηνο πιεζπζκφο ζηάζεθε αθιφλεηνο ζην πιεπξφ ηνπ Βαζηιηά.
Παξά ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ππεξνπιία νη Γελνβέδνη δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιάβνπλ
φιε ηελ Κχπξν θαη ζπκβηβάζζεθαλ κε ςειέο απνδεκηψζεηο απφ ηνλ Βαζηιηά, θφξν
ππνηέιεηαο ηνπ βαζηιείνπ, θαη θξάηεζαλ ηελ Ακκφρσζην ζαλ νρπξφ ηεο εκπνξηθήο
ηνπο θνηλφηεηαο θάησ απφ ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηεο Γέλνβα. ηα ηέιε Απξηιίνπ ηνπ
1374 ν Γελνπαηηθφο ζηφινο απέπιεπζε απφ ηελ Κχπξν κε δψδεθα κφλν Γαιέξεο ζε
ζχγθξηζε ησλ πελήληα πνπ είραλ έιζεη ζηελ Κχπξν ην πξνεγνχκελν έηνο. Γελ
ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη Γελνπάηεο πξνθάιεζαλ ζπκθνξά. ιεο νη πφιεηο ηεο
Κχπξνπ είραλ ππνζηεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο απφ ηηο ερζξνπξαμίεο θαη ηηο ιεειαζίεο
πιελ ησλ Αιπθψλ, πνπ βξέζεθε θαίλεηαη εθηφο ηνπ θπθιψλα. Ζ Ακκφρσζηνο
παξήθκαζε άκεζα θαη απφηνκα γηαηί φινη νη ληφπηνη αιιά θαη μέλνη έκπνξνη, πιελ
ησλ Γελνπαηψλ, ηελ εγθαηαιείςαλ. Δπίθεληξν ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ ζηνλ
ειιηκεληζκφ θαη ην εκπφξην ζηηο λφηηεο αθηέο έγηλαλ πιένλ νη Αιπθέο, αθνχ θαη ε
Λεκεζφο θαη ε Πάθνο ππέζηεζαλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο.

1374-1425
Ζ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΩΝ ΑΛΤΚΩΝ
Ο Πέηξνο Β΄ (1371-1382) πέζαλε πξηλ πεξάζεη ηα ηξηάληα, αιιά 2 θνξέο
πξνζπάζεζε λα αλαθαηαιάβεη ηελ Φακαγθνχζηα απφ ηνπο Γελνπάηεο ρσξίο επηηπρία.
Ζ κεηέξα ηνπ Διενλψξα πξφιαβε λα εθδηθεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δνινθνλία
ηνπ άλδξα ηεο ζθνηψλνληαο ηνλ αδειθφ ηνπ, ηνλ πξψελ αληηβαζηιέα Ησάλλε
Λνπδηληάλ. Οη ζπλερείο δνινπινθίεο ηεο θαη ε θαθέο ηεο ζρέζεηο κε ηελ λέα
Βαζίιηζζα, ζχδπγν ηνπ γηνπ ηεο αλάγθαζαλ ηνλ Πέηξν Β΄ λα ηελ ζηείιεη πίζσ ζηελ
Αξαγσλία. Ο μαθληθφο ζάλαηνο φκσο ηνπ Βαζηιηά έθεξε ηελ Τςειή Απιή ηεο
Κχπξνπ ζε ακεραλία αθνχ ν Πέηξνο Β΄ δελ άθεζε απνγφλνπο. Σειηθά ην ηέκκα
δίδεηαη ζηνλ Ηάθσβν Λνπδηληάλ, ηνλ άιιν έλνρν αδειθφ παξφληα ζηελ δνινθνλία
ηνπ Πέηξνπ Α΄ . Ο Ηάθσβνο ήηαλ ήξσαο ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ Γελνπαηψλ θαη αθνχ
ζπιιήθζεθε ζηελ Ρφδν, γηαηί ζεσξήζεθε έλαο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ πνιέκνπ,
θξαηήζεθε ζηελ Γέλνβα αηρκάισηνο απφ ην 1374 κέρξη ην 1382.

ηαλ έγηλε γλσζηή ε επηινγή ηνπ Ηαθψβνπ γηα λα γίλεη Βαζηιηάο ηεο Κχπξνπ, νη
Γελνπάηεο πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ηνλ κεηαθέξνπλ ζηελ Κχπξν, δεζκεχνληαο ηνλ
κάιηζηα κε δηάθνξνπο φξνπο πξνο φθεινο ηνπο. Οη δχν Γελνπάηηθεο γαιέξεο, πνπ
κεηέθεξαλ ηνλ Ηάθσβν κε ηελ ζχδπγν θαη ηα παηδηά ηνπο έδεζαλ ζηηο Αιπθέο θαη
ρσξίο λα ηνπο ειεπζεξψζνπλ εηδνπνίεζαλ ηηο αξρέο ζηελ Λεπθσζία γηα λα ηνπο
παξαιάβνπλ. Οη επγελείο φκσο δελ δέρζεθαλ ηνπο φξνπο απειεπζέξσζεο ηνπ
Ηαθψβνπ θαη άξρηζαλ λέν θχθιν επηινγήο άιινπ δηαδφρνπ. Μεηά απφ παξακνλή
πνιιψλ εκεξψλ πάλσ ζηα θαξάβηα ζηηο Αιπθέο, ν Ηάθσβνο κεηαθέξεηαη πίζσ ζηελ
Γέλνβα. Ζ λέα δηαδηθαζία επαλεθιέγεη ηνλ Ηάθσβν Α΄, πνπ επηζηξέθεη, απηή ηελ
θνξά απφ ηελ Κεξχλεηα θαη ζηέθεηαη επίζεκα Βαζηιηάο Κχπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ
ζηελ Λεπθσζία ην 1385. Οη Γελνπάηεο καιάθσζαλ ιίγν ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη
θαηάθεξαλ λα ππνγξαθεί ζπλζήθε κε ηελ Κχπξν ε νπνία κεηαμχ άιισλ θαηνρχξσλε
ηελ Ακκφρσζην ζαλ έδαθνο ηεο Γέλνβα, θαη αλάγθαδε ηνλ λέν Βαζηιηά λα πιεξψζεη
λέεο κεγάιεο απνδεκηψζεηο. Μεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αθξίβσζαλ, ιφγσ λέσλ
θνξνινγηψλ γηα ηνλ ληφπην πιεζπζκφ γηα λα κπνξέζεη ην Βαζίιεην λα πιεξψλεη ηα
ρξέε ηνπ, ήηαλ θαη ην αιάηη. Σν εμαγσγηθφ εκπφξην ηνπ άιαηνο απηή ηελ πεξίνδν
ήηαλ ήδε ζηα ρέξηα ησλ Δλεηψλ.
Δπί ηεο βαζηιείαο ηνπ Ηάθσβνπ Α΄ (1382-1398) ιφγσ ηεο θαηνρήο ηεο Ακκνρψζηνπ
απφ ηνπο Γελνπάηεο, δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο αλάδεημεο ηνπ ιηκαληνχ ησλ
Αιπθψλ ζαλ ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Κχπξνπ, αθνχ ε Κεξχλεηα
εμαθνινπζνχζε λα δηαδξακαηίδεη ηνλ ίδην ξφιν ζηηο βφξεηεο αθηέο. Απηή ηελ πεξίνδν
είλαη βέβαην φηη ζηελ Λάξλαθα εγθαηαζηάζεθαλ πνιιέο κεγάιεο νηθνγέλεηεο ληφπησλ
θαη μέλσλ εκπφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Δλεηψλ, αθνχ πιελ ησλ Γελνπαηψλ
εθθέλσζαλ φινη ηελ Φακαγθνχζηα. Μηα επηθαλήο Δλεηηθή νηθνγέλεηα πνπ ηελ
βξίζθνπκε αξγφηεξα λα απφθηεζε ζεκαληηθή πεξηνπζία ζην Κίηηλ ήηαλ νη
Πνδνθάηαξν. Οη Δλεηνί απηνί είραλ πεξηνπζία ζην Κίηηλ, δειαδή ηελ παξαιηαθή
Λάξλαθα θαη φρη ην ρσξηφ Σδίηη, πνπ απηή ηελ πεξίνδν εκθαλίδεηαη ζηνπο ράξηεο ζαλ
Σίηα ή Σδνίηα (Γειαδή Κνίηα = Παξαηεξεηήξην). ηελ Σδνίηα ή νξζφηεξα Σδνίηηλ
ππήξρε απφ ηελ επνρή ησλ Λνπδηληάλ παξαηεξεηήξην ηεο λαπηηθήο θίλεζεο πξνο ην
ιηκάλη ησλ Αιπθψλ γηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ λαπηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ
κνλάδσλ πνπ έδξεπαλ ζην απιίθηλ ηνπ θάζηξνπ ησλ Αιπθψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα
πινία ήηαλ ερζξηθά. Σν ζηξαηφπεδν (απιίθηλ) ηνπ Κάζηξνπ θαη ε λαπηηθή βάζε ησλ
πνιεκηθψλ γαιέξσλ ηνπ Βαζηιείνπ θξνπξνχζαλ πιένλ απφ ηελ Λάξλαθα ηηο λφηηναλαηνιηθέο αθηέο ηεο Κχπξνπ απφ ηηο πεηξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
Μνπζνπικάλσλ. Δμ‟ άιινπ ηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο ελαληίνλ ησλ Μνπζνπικαληθψλ
αθηψλ ζηήξηδαλ θαη ελζάξξπλαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζαλ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ
θξάηνπο θαη νη Λνπδηληάλ. Σν ιηκάλη ησλ Αιπθψλ ήηαλ ινηπφλ έλα απφ επίζεκα
νξκεηήξηα ησλ ρξηζηηαλψλ πεηξαηψλ.
Ο Ηάθσβνο Α΄, ζχκθσλα κε ηνλ ρξνλνγξάθν Φιψξην Βνπζηξψλην, έθαλε αλαβάζκηζε
ηνπ Κάζηξνπ ηεο Λάξλαθαο ζε νρπξφ. Γειαδή κεγάισζε ηηο ήδε πθηζηάκελεο απφ
ηελ επνρή ησλ Κνκλελψλ εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κάζηξνπ, ψζηε λα θηινμελνχληαη εληφο
ηνπ νρπξνχ κεγαιχηεξεο δπλάκεηο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Απηφ
ήηαλ πνιχ αλαγθαίν ιφγσ ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ
δηαηεξήζεθε φια ηα ρξφληα κεηά ηελ ηαπξνθνξία ηνπ 1365. Σν 1394, γηα
παξάδεηγκα, ν επηζθέπηεο Νηθφιανο ληη Μαξηφλη καξηπξεί φηη είρε δεη πνιιά ρσξηά
κεηαμχ Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ θαηαζηξεκκέλα απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη
εγθαηαιεηκκέλα, θαη αλαθέξεη επίζεο ην Κάζηξν ηεο Λάξλαθαο. Έλα άιινο
επίζεκνο επηζθέπηεο ησλ Λνπδηληάλ επί Βαζηιείαο ηνπ Ηαλνχ γηνπ ηνπ Ηαθψβνπ, ν

καξθήζηνο Νηθνιφ λη‟ Δζηέ επηζθέθζεθε ηηο Αιπθέο ην 1412. Δθεί έηπρε ππνδνρήο
απφ αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Βαζηιείνπ θαη εληππσζηαζκέλνο αλαθέξεη ην
αλάθηνξν ηεο Αξαδίππνπ. Σν πεξηγξάθεη ζαλ «έλα ππέξνρν ζε σξαηφηεηα βαζηιηθφ
αλάθηνξν». Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε φηη ην αλάθηνξν πνπ έραζαλ νη
Λνπδηληάλ ζηελ Φακαγθνχζηα, αληηθαηέζηεζαλ ηψξα αλαβαζκίδνληαο απηφ ζηελ
πεξηνρή Λάξλαθαο αιιά θη απηφ ζηελ Πνηακηά, ζηα κέζα ηνπ δξφκνπ απφ ηελ
Λάξλαθα ζηελ Λεπθσζία.
Ο Ηαλφο(1398-1432) γελλήζεθε ζηελ Γέλνβα φηαλ ν παηέξαο ηνπ ήηαλ εθεί
αηρκάισηνο. Κιεξνλφκεζε πιελ απφ ην ηέκκα ηεο Κχπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ, θαη ην
ηέκκα ηεο Αξκελίαο, πνπ πεξηήιζε ζηνλ Ηάθσβν Α΄ ιφγσ ηνπ φηη ν ηειεπηαίνο
Αξκέλεο Βαζηιηάο ηεο Κηιηθίαο, πέζαλε άηεθλνο ζηελ Γαιιία κεηά ηελ νξηζηηθή ηεο
θαηάιεςε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Θεσξήζεθε ινηπφλ φηη νη Λνπδηληάλ ιφγσ
ζπγγεληθψλ δεζκψλ ήηαλ νη θιεξνλφκνη αθφκε ελφο αλχπαξθηνπ Βαζηιείνπ. Ο Ηαλφο
παξάκεηλε θη απηφο αηρκάισηνο ζηελ Γέλνβα κέρξη ην 1392, νπφηε κε ηελ θαηαβνιή
πξφζζεησλ ιχηξσλ ηα νπνία ν παηέξαο ηνπ ζπγθέληξσζε απφ ηελ αλαγθαζηηθή
πψιεζε άιαηνο ζ‟ φινπο ηνπο θενπδάξρεο θαη φινπο ηνπο Κχπξηνπο,
απειεπζεξψλεηαη. Σελ πιεξνθνξία απηή δίλεη ν Λεφληηνο Μαραηξάο. Σν 1398 ν Ηαλφο
ζηέθζεθε επίζεκα Βαζηιηάο θαη ησλ ηξηψλ Βαζηιείσλ, αιιά ε αίγιε θαη ε αμηνπηζηία
ηνπ θξάηνπο ησλ Λνπδηληάλ άξρηζε λα θζίλεη ξαγδαία, ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθφ. Σα
πξψηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ ν Ηαλφο θαηάιαβε κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα
ειεπζεξψζεη ηελ Ακκφρσζην, θαη πάιη ρσξίο επηηπρία. Απνηέιεζκα ήηαλ λα
αλαγθαζζεί ε Κχπξνο λα πιεξψλεη ζηελ Γέλνβα κεγαιχηεξεο δφζεηο γηα ηηο παιηέο
θαη ηηο λέεο απνδεκηψζεηο, πνπ επηβιήζεθαλ. Σν 1425 ζπλαληνχκε ζαλ δηνηθεηή
(ηδηβηηάλν) ησλ Αιπθψλ ηνλ Ησάλλε Γθαδέι, ν νπνίνο ζηήξηδε θαη επλννχζε ηελ
δξαζηεξηφηεηα πεηξαηψλ, πνπ νξκψκελνη απφ ηηο Αιπθέο δηελεξγνχζαλ επηδξνκέο
ζηα παξάιηα ηεο πξίαο – Ληβάλνπ – Παιαηζηίλεο. Ο Ησάλλεο Γθαδέι κάιηζηα ήηαλ
ν θπξηφηεξνο έκπνξνο ησλ ιαθχξσλ πνπ έθεξλαλ νη πεηξαηέο ζηηο Αιπθέο. Σελ ίδηα
πνιηηηθή αθνινπζνχζε θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Λεκεζνχ Φίιηππνο Πηθίλη.
Οη
πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο ήηαλ θηίζεηο ηνπ Μακεινχθνπ νπιηάλνπ ηεο Αηγχπηνπ,
ν νπνίνο θαη‟ επαλάιεςε πξνεηδνπνίεζε ηνλ Βαζηιηά Ηαλφ γηα λα ζέζεη άκεζν
ηεξκαηηζκφ ζ‟ απηέο ηηο επηδξνκέο ελαληίνλ ησλ εδαθψλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο
«επίζεκεο πεηξαηείαο» έθεξλε ζην θξάηνο ησλ Λνπδηληάλ πξφζζεηνπο πφξνπο γηα λα
κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο βαξηέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε
πνιπεηήο ζχγθξνπζε κε ηελ Γέλνβα, επνκέλσο δελ ππήξρε πξφζεζε ηεξκαηηζκνχ.
χκθσλα κε Αξαβηθέο πεγέο πνπ επηθαιείηαη ν Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο ζηελ
«Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», θαη επηβεβαηψλνληαη ζην Υξνληθφ ηνπ Μαραηξά, νη
Μακεινχθνη ηεο Αηγχπηνπ έθαλα κηαο κηθξήο θιίκαθαο πξνεηδνπνηεηηθή επηρείξεζε
ζηελ Λεκεζφ ην 1424, φπνπ δηακαξηπξήζεθαλ ζηνλ Βαζηιηά γηα ηελ επίζεκε αλάκημε
ηνπ θξάηνπο ζηελ πεηξαηεία. ηε Λεκεζφ βχζηζαλ κάιηζηα 3 θνπξζάξηθα πινία,
έθαλαλ ιεειαζίεο αιιά επέζηξεςαλ γξήγνξα πίζσ ζηελ Αίγππην γηα λα εηνηκάζνπλ
κεγαιχηεξεο δπλάκεηο .

1425-1426
ΟΗ ΜΑΜΔΛΟΤΚΟΗ ΑΝΑΚΟΠΣΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Οη Μακεινχθνη επέζηξεςαλ κε κεγαιχηεξεο δπλάκεηο ην επφκελν έηνο. ηηο 5
Απγνχζηνπ ηνπ 1425 θαη απνβηβάζζεθαλ θνληά ζηελ Ακκφρσζην, ηελ νπνία δελ
πείξαμαλ αθνχ ήηαλ Γελνπάηηθε θηίζε, θαη νη Γελνπάηεο ηνπο έδσζαλ πιεξνθνξίεο

γηα ηνλ ζηξαηφ ηνπ Βαζηιηά. Σελ Σεηάξηε 8 Απγνχζηνπ, νη αξαθελνί «έξρνπληαλ
παξαγηάιηλ παξαγηάιηλ» κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Αιπθή θαη ν Πξίγθηπαο Δξξίθνο,
αξρεγφο ηνπ Κππξηαθνχ ζηξαηνχ, ηνπο παξαθνινπζνχζε απφ ηελ μεξά. ηαλ
λχθησζε είραλ θηάζεη απέλαληη απφ ηελ Πχια, νπφηε ν Δξξίθνο πήγε φιν ηνλ ζηξαηφ
ηνπ ζηελ Αξαδίππνπ θαη θνηκήζεθαλ ζηελ απιή ηνπ εθεί αλαθηφξνπ. Σελ Πέκπηε 9
Απγνχζηνπ ν πξίγθηπαο έζηεηιε κεξηθνχο άλδξεο ηνπ ζηελ Αιπθή φπνπ
ζπλαληήζεθαλ θαη ζπγθξνχζζεθαλ κε ζαξαθελνχο ηνπ πεδηθνχ. Οη Κππξηαθέο
απψιεηεο ήηαλ κεγάιεο. ηαλ ην λαπηηθφ ησλ Μακεινχθσλ έθζαζε ζηηο Αιπθέο,
ζχκθσλα κε Αξαβηθέο πεγέο, έγηλε κεγάιε κάρε. Δθεί έγηλε ε πξψηε ζηελ Κχπξν
λαπκαρία κε αληαιιαγή βνιψλ ππξνβνιηθνχ.
ηελ ζχγθξνπζε θάλεθε ε
αλσηεξφηεηα ηνπ κνπζνπικαληθνχ ππξνβνιηθνχ θαη ησλ ηνμνηψλ, φπνπ ην κεγάιν
ηνπο βειελεθέο αλάγθαζε ηνλ Κππξηαθφ ζηφιν ζε ππνρψξεζε. κσο, θαη ηα
κνπζνπικαληθά πινία δελ κπφξεζαλ λα θαηαδηψμνπλ ηα Κππξηαθά ιφγσ ηεο
κεγαιχηεξεο ηνπο ηαρχηεηαο θαη ηεο θσπειαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πιεξσκάησλ.
Μεηά ηελ ππνρψξεζε ηνπ Κππξηαθνχ ζηφινπ νη Μακεινχθνη θαηάθεξαλ λα
απνβηβάζνπλ πξψηα ην πεδηθφ, πνπ κε ηα ηφμα απψζεζε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ Βαζηιηά
απφ ηελ αθηή θαη κπφξεζαλ έηζη ηα πινία λα απνβηβάζνπλ ην ηππηθφ πνπ κεηέθεξαλ.
Δθεί ζθνηψζεθε θαη ν δηνηθεηήο ησλ Αιπθψλ Ησάλλεο Γθαδέι θαη πεξίπνπ 700
θάηνηθνη ησλ Αιπθψλ αηρκαισηίζζεθαλ. ηηο 10 Απγνχζηνπ Παξαζθεπή, θαηά ηνλ
Μαραηξά «... εθέξαζηλ καληάηα ηνπ ξεγφο ην κεζνκέξηλ, ην πσο νη αξαθελνί
εθάςαλ ηα Κειιηά θαη ηελ Αξαδηππνπλ θαη νχινλ ην απιίθη ην δεζπνηηθφλ, θαη ην
απιίθηλ ηνπ πχξγνπ ηεο Αιπθήο, θαη ηελ Αγξίλνπλ θαη ηελ Βξσκνιαμηάλ θαη ην Κίηηλ
θαη εθάβγαζηλ απνχ ηφπνλ εηο ηφπνλ θαη επήγαλ σο ηελ Λεκεζφλ εηο ην θάζηξνλ...».
Οη Μακεινχθνη κεηά απφ ηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία πνπ έθαλαλ απφ Ακκφρσζην
κέρξη Λεκεζφ απνρψξεζαλ κε 1000 πεξίπνπ αηρκάισηνπο πεξί ηηο 22 Απγνχζηνπ κε
πνιιά πνιχηηκα ιάθπξα γηα λα επαλέιζνπλ δξηκχηεξνη ηνλ επφκελν ρξφλν.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα κεζνιάβεζε θαη εηξήλε, νη Μακεινχθνη επηζηξέθνπλ
αθφκε κε κεγαιχηεξν ζηφιν θαη ζηξαηφ ην 1426, αθνχ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
είραλ δηαπηζηψζεη ηελ αδπλακία ηνπ Κππξηαθνχ ζηξαηνχ γηα ζσζηή άκπλα αιιά θαη
ηελ απξνζπκία ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο λα ζηεξίμνπλ ηελ Κχπξν. Σα πινία
ησλ Μακεινχθσλ απηή ηελ θνξά ήηαλ γηα θάπνηεο πεγέο 100, ελψ γηα άιιεο 180. Ζ
απνβίβαζε έγηλε ζηελ Απδήκνπ, θνληά ζηελ Λεκεζφ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ. Ζ Λεκεζφο
θαηαιήθζεθε κεηά πνιηνξθία 6 εκεξψλ. Απ‟ εθεί ζηφινο θαη ζηξαηφο νξίδνπλ
ζπλάληεζε ζηελ Λάξλαθα, αθνχ βέβαηα θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη φηη έβξηζθαλ
κπξνζηά ηνπο. ηηο 7 Ηνπιίνπ, ηελ πξψηε κέξα ηεο κεηαθίλεζεο πξνο ηελ Λάξλαθα,
ν ζηξαηφο ηνπ Βαζηιηά ζπγθξνχεηαη κε ηνπο Μακεινχθνπο ζηελ Υνηξνθηηία. Ο
Κππξηαθφο ζηξαηφο ηξάπεθε εχθνια ζε θπγή θαη ν Βαζηιηάο Ηαλφο ζπιιήθζεθε
αηρκάισηνο. Ο αδειθφο ηνπ Δξξίθνο ζθνηψζεθε, θαζψο θαη πνιινί επγελείο,
ζπλνιηθά 1000 ή 2000 Κχπξηνη λεθξνί. Ο ζηξαηφο ησλ Μακεινχθσλ πξνήιαζε πξνο
ηηο Αιπθέο, πνπ είραλ ήδε θαηαθηεζεί απφ ηνλ ζηφιν θαη ζηηο 10 Ηνπιίνπ ν Βαζηιηάο
κεηαθέξζεθε κέζα ζηα πινία ηνπο πνπ λαπινρνχζαλ ζηε Λάξλαθα. ηηο 11 Ηνπιίνπ
νη Μακεινχθνη ιεειάηεζαλ ην ηαπξνβνχλη θαη κπήθαλ ζηελ Λεπθσζία ρσξίο
αληίζηαζε, ελψ ηελ ίδηα κέξα ν Κππξηαθφο ζηφινο απφ 40 πεξίπνπ πινία έθαλε πνιχ
αξγνπνξεκέλα ηελ εκθάληζε ηνπ ζηηο Αιπθέο. Ο Μαραηξάο ιέεη φηη κηα πην έγθαηξε
επέκβαζε, ζα απέηξεπε ην θαθφ. Οη αξαθελνί αλάγθαζαλ ηνλ αηρκάισην Βαζηιηά
Ηαλφ λα δηαηάμεη ηνλ ζηφιν ζε ππνρψξεζε. κσο, νη Αξαβηθέο πεγέο απνδίδνπλ ηελ
ππνρψξεζε ζηελ αλσηεξφηεηα ηνπ Αηγππηηαθνχ ππξνβνιηθνχ. Σηο επφκελεο κέξεο
θαη ελψ ν Κππξηαθφο ζηφινο παξάκελε ζηα αλνηθηά, εκθαλίζζεθαλ ζηηο Αιπθέο 2
επξσπατθά θαξάβηα γεκάηα πξνζθπλεηέο γηα ηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Αθνινχζεζε

λαπκαρία, φπνπ νη Μακεινχθνη αηρκαιψηηζαλ φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο, αθνχ ν
Κππξηαθφο ζηφινο δελ έιαβε ηειηθά κέξνο, θαη ζηελ αθηή ηεο Λάξλαθαο ζθφησζαλ
ηνπο αηρκαιψηνπο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Βαζηιηά. χκθσλα κε ηνλ
Μαραηξά ν Κππξηαθφο ζηφινο εκθαλίζζεθε μαλά ζηηο Αιπθέο, θαη ν ζηφινο ησλ
Μακεινχθσλ ζνξπβήζεθε γηα θάπνην ιφγν (πηζαλφλ λα άξρηζαλ λα ηειεηψλνπλ ηα
ππξνκαρηθά ησλ θαλνληψλ), θαη εηδνπνίεζαλ ηνλ ζηξαηφ λα επηζηξέςεη απφ ηελ
Λεπθσζία ζηηο Αιπθέο. Ο ζηξαηφο επέζηξεςε άκεζα, επηβηβάζζεθε ζηα θαξάβηα
θνξησκέλνο ιάθπξα θαη αλαρψξεζε ζηηο 18 Ηνπιίνπ κεηαθέξνληαο ηνλ Ηαλφ
αηρκάισην απηή ηελ θνξά ζηελ Αίγππην. Κάπνηεο άιιεο πεγέο ζεκεηψλνπλ φηη ν
ζηφινο ησλ Μακεινχθσλ αλαρψξεζε απφ ηηο Αιπθέο ζηηο 22 ή 23 Ηνπιίνπ.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ θαη φηαλ νη Μακεινχθνη επηδείθλπαλ ζηα πιήζε ηεο
πξσηεχνπζαο ηνπο ηνλ Κχπξην Βαζηιηά, νη ρσξηθνί ηεο Κχπξνπ επαλαζηάηεζαλ
δηακαξηπξφκελνη γηα ηελ αληθαλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο λα ηνπο πξνζηαηεχζεη.
Δπσθεινχκελνη ην ηεξάζηην θελφ εμνπζίαο πνπ δεκηνχξγεζε ε εηζβνιή ησλ
Μακεινχθσλ, επέιεμαλ λέν εγέηε ηεο Κχπξνπ θάπνην φκνην ηνπο κε η‟ φλνκα
Αιέμεο θαη ηνλ αλαθήξπμαλ ζε Βαζηιηά δειαδή ζε Ρήγα. Ζ επαλάζηαζε θαηαπλίγεθε
γξήγνξα θαη έκεηλε γλσζηή ζαλ ε εμέγεξζε ηνπ Ρε-Αιέμε. Ο Βαζηιηάο Ηαλφο
επέζηξεςε ζηελ Κχπξν κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ησλ απαηηνχκελσλ ιχηξσλ ηνλ Μάην
ηνπ 1427, θαη αθνχ ην Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ ζπκθψλεζε λα γίλεη θφξνπ ππνηειήο
ηεο Αηγχπηνπ. κσο, ε εηήζηα θνξνινγία πνπ ζα πιεξσλφηαλ ζηνπο Μακεινχθνπο
ήηαλ θαηά πνιχ ρακειφηεξε απ‟ απηή πνπ πιεξσλφηαλ ήδε ζηνπο Γελνβέδνπο. Σν
Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ κπήθε γηα θαιά ζηελ αληίζηξνθε κέηξεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ
Αιπθψλ αλαθφπεθε πξνζσξηλά αθνχ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ φγθνπ ησλ εηζβνιέσλ
ζ‟ απηή θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ηηο πξνθάιεζε ηηο
κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο απ‟ φια η΄ άιια ζέαηξα ησλ καρψλ. Ο Ηαλφο θαίλεηαη λα
έπαζε ζχληνκα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ εγθεθαιηθφ θαη δελ έγηλε πνηέ μαλά ν ίδηνο
άλζξσπνο κέρξη πνπ πέζαλε ην 1432, θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν δεθανθηάρξνλνο γηνο ηνπ
Ησάλλεο.

1432-1460
Ζ ΔΛΔΝΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΗΝΑ ΚΑΗ Ο ΣΕΗΒΗΣΑΝΟ ΣΩΝ ΑΛΤΚΩΝ
Ο Ησάλλεο Β΄ (1432-1458) ζηέθζεθε Βαζηιηάο Κχπξνπ, Ηεξνπζαιήκ θαη Αξκελίαο
ζηνλ Καζεδξηθφ ηεο Αγίαο νθίαο ζηε Λεπθσζία. Ο Ησάλλεο παληξεχηεθε δχν
Διιελίδεο πξηγθίπηζζεο γφλνπο ησλ Παιαηνιφγσλ ηνπ Βπδαληίνπ. Ζ πξψηε πέζαλε
ιίγν κεηά ηνλ γάκν ηεο ην 1440. Σελ δεχηεξε, ηελ Διέλε Παιαηνινγίλα, αλεςηά ηνπ
ηειεπηαίνπ Βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα, παληξεχηεθε ην 1442. Ζ Βαζίιηζζα Διέλε
ήηαλ ηδηαίηεξα δπλακηθή ζε ζρέζε κε ηνλ ζχδπγν ηεο θαη θαηάθεξε λα έρεη ζχληνκα
απηή ηνλ πξψην ιφγν ζηηο ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο. Ο Ησάλλεο Β΄ είρε ζρέζεηο θαη κε
κηα ηξίηε Διιελίδα, ηελ Μαξηέηηα ηεο Πάηξαο, κε ηελ νπνία απέθηεζε ην 1440 έλα
λφζν γην, ηνλ Ηάθσβν, ν νπνίνο έκειε λα γίλεη ν ηειεπηαίνο Βαζηιηάο ησλ Λνπδηληάλ.
Ο Ησάλλεο απέθηεζε αξγφηεξα κε ηελ Διέλε Παιαηνινγίλα κηα λφκηκε θφξε, ηελ
Καιφηα. Σα πξνβιήκαηα κε ηνπο Γελνπάηεο θαη ηνπο Μακεινχθνπο δελ έιεηςαλ,
ρσξίο φκσο λα θζάζνπλ πνηέ μαλά ζε θαηαζηάζεηο εθηφο ειέγρνπ γηα ην Βαζίιεην. Ζ
άλνδνο ηεο δχλακεο ησλ Οζσκαλψλ έθαλε ηελ Κχπξν πνιχ επηζθαιή θαη νη δπηηθνί
αληίθξηζαλ ζεηηθφηεξα ηελ ελίζρπζε ηεο. Αληίζεηα ην Βπδάληην δέρζεθε ειάρηζηε
βνήζεηα κε απνηέιεζκα ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453.

Σελ επνρή ηεο Άισζεο ε Διέλε ήηαλ Αληηβαζηιέαο ηεο Κχπξνπ κε απεξηφξηζηεο
εμνπζίεο. Δίρε ήδε επλνήζεη ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη ην Διιεληθφ ζηνηρείν ηνπ
λεζηνχ, θαη δέρζεθε θχκαηα πξνζθχγσλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Αξγφηεξα
δέρζεθε πνιινχο έιιελεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν, πνπ επίζεο θαηαιήθζεθε απφ ηνπο
Σνχξθνπο. Σν δεμί ηεο ρέξη ζηελ Κχπξν ήηαλ ν θαιαδειθφο ηεο Θσκάο, θη απηφο
απφ ην Μνξηά, ηνλ νπνίν κάιηζηα δηφξηζε Σδακπεξιάλνλ (Πξσζππνπξγφ). Ζ θφξε
ηεο Καξιφηα παληξεχηεθε ηνλ Ησάλλε ηεο Κφηκπξα ην 1456, αιιά απηφο έγηλε
ζχληνκα ην αληίπαιν δένο ζηελ εμνπζία ηεο Παιαηνινγίλαο. Σν 1457 ν ζχδπγνο ηεο
Καξιφηηαο δνινθνλείηαη θαη δηαδίδεηαη φηη ν δνινθφλνο ήηαλ ην δεμί ρέξη ηεο
Παιαηνινγίλαο, ν Σδακπεξιάλνο Θσκάο. Ο εηεξνζαιήο αδειθφο ηεο Καξιφηαο
Ηάθσβνο, πνπ κε παξέκβαζε ηνπ Βαζηιηά παηέξα ηνπ ζε ειηθία 16 εηψλ δηνξίζζεθε
Αξρηεπίζθνπνο Λεπθσζίαο, δνινθνλεί θη απηφο κέζν 2 ηθειψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηνλ
Πξσζππνπξγφ Θσκά, γηα λα εθδηθεζεί ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο αδειθήο ηνπ. Ο
Βαζηιηάο γίλεηαη έμσ θξελψλ θαη θαζαηξεί ηνλ Ηάθσβν απφ ηελ ζέζε ηνπ
Αξρηεπηζθφπνπ Λεπθσζίαο. Απφ θφβν γηα αληίπνηλα ελαληίνλ ηνπ αιιά θαη γηα λα
θαηαιαγηάζεη ν ζπκφο ηνπ Βαζηιηά, ν Ηάθσβνο πάεη ζηηο Αιπθέο θαη επηβηβάδεηαη ζε
πινίν. Σειηθφο πξννξηζκφο ε Ρφδνο. Δθεί βξίζθεη θαηαθχγην ζην ζξεζθεπηηθφ ηάγκα
ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ γηα 5 κήλεο. Σνλ Μάην ηνπ 1458 επηζηξέθεη απνθαζηζκέλνο
λα δηεθδηθήζεη πίζσ ην αμίσκα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ. Γνινθνλεί πάιη κέζν δηθψλ ηνπ
αλζξψπσλ ηνλ δηνηθεηή ηεο Λεπθσζίαο, πνπ αληηηίζεην. Μεηά απφ ηελ θξίζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε ν Ησάλλεο απνθαζηζηά ηνλ λφζν γην ζηελ Αξρηεπηζθνπή Λεπθσζίαο,
ε νπνία κε ηα ηεξάζηηα ηεο εηζνδήκαηα έθαλε μαλά ηνλ Ηάθσβν άλζξσπν κεγάιεο
επηξξνήο ζην Βαζίιεην. αλ Αξρηεπίζθνπνο ν Ηάθσβνο ήηαλ γλσζηφο θαη ζαλ
Απνζηφιε.
Σν 1458 πεζαίλεη πξψηα ε Βαζίιηζζα Παιαηνινγίλα θαη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ν
Ησάλλεο Β΄. ηνλ ζξφλν αλεβαίλεη ηνλ Οθηψβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο ε Καξιφηα (14581460). Οη ζρέζεηο ησλ δχν αδειθψλ εθηξαρχλνληαη δηφηη δηαδηδφηαλ φηη ν Ηάθσβνο
ζθφπεπε λα ζθνηψζεη ηελ Καξιφηα, ε δε Καξιφηα ζρεδίαδε ηελ ζχιιεςε ηνπ
εηεξνζαινχο αδειθνχ ηεο. Ο Ηάθσβνο γηα κηα αθφκε θνξά δηαθεχγεη κε άινγα πνπ
θάιπαζαλ γηα ηηο Αιπθέο. Απφ εθεί αλέβεθε ζε θαξάβη θαη έπιεπζε γηα πξία θαη
ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Αίγππην θαη ηνλ Μακεινχθν νπιηάλν. Σν ίδην εθείλν βξάδπ
πνπ έςαρλαλ ηνλ Ηάθσβν ζηελ Λεπθσζία, κεξηθνί ςαξάδεο απφ ηελ Λάξλαθα, πνπ
πήγαλ εθεί γηα λα πνπιήζνπλ ηελ ςαξηά ηνπο, πιεξνθφξεζαλ ηηο αξρέο φηη είραλ δεη
ηνλ Ηάθσβν λα ζαιπάξεη απφ ηελ Λάξλαθα. ηφρνο πιένλ ηνπ Ηαθψβνπ ήηαλ λα
εμαζθαιίζεη βνήζεηα απφ ηνπο Μακεινχθνπο γηα λα εθζξνλίζεη ηελ αδειθή ηνπ. Ζ
Καξιφηα εηνίκαδε απηή ηελ επνρή λέν γάκν κε ην εμάδειθν ηεο Λνπδνβίθν ηεο
αβνίαο, γην ηεο Άλλαο Λνπδηληαλήο. Ο γάκνο γίλεηαη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1459, ελψ ν
Ηάθσβνο ήηαλ αθφκε ζηελ απιή ηνπ νπιηάλνπ. Σν Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ έρεη ήδε
κπεη ζε κηα λέα πεξίνδν αλαζθάιεηαο, εκθχιηαο έξηδαο, εθθπιηζκνχ θαη
απηνθαηαζηξνθήο. Ο νπιηάλνο απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ηνλ Ηάθσβν αθνχ γηα ηνπο
Μνπζνπικάλνπο ήηαλ αλήθνπζην ηελ εμνπζία λα θαηέρεη κηα γπλαίθα.
Ζ θξηθηή θαηαζηξνθή πνπ έπαζε ε πφιε ησλ Αιπθψλ θαηά ηηο επηδξνκέο ησλ
Μακεινχθσλ ην 1425-26 θαίλεηαη ηψξα λα έρεη επηδηνξζσζεί πιήξσο. Σν ιηκάλη ηεο
εμαθνινπζεί λα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο Κχπξνπ. Έλα ελδεηθηηθφ ζηνηρείν είλαη
φηη ν Αξρηεπίζθνπνο Ηάθσβνο ή Απνζηφιε έβξηζθε άκεζα θαξάβη γηα λα δηαθχγεη ζην
εμσηεξηθφ κέζσ ησλ Αιπθψλ. Άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ
ιηκαληνχ Λάξλαθαο είλαη ε καξηπξία απφ θάπνην επηζθέπηε Υαλο Μπ. Φνλ
Έπηηλγθελ. Απηφο ν επηζθέπηεο πξνζθπλεηήο πέξαζε απφ ηηο Αιπθέο ην 1460 θαη κε

θνιαθεπηηθά ιφγηα κηιά γηα ην θαιά επαλδξσκέλν θξνχξην, ην πξνζηαηεπκέλν
ιηκάλη, ηα πνιεκηθά θαξάβηα θαη κηα ζπλερή θαηάζηαζε επηθπιαθήο θαη εηνηκφηεηαο
απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ θξνπξίνπ, ν νπνίνο κάιηζηα πξφζθεξε θηινμελία ζηνπο
επηζθέπηεο. Λέγεη ινηπφλ ν Έπηηγθελ «... φηαλ νη επί θεθαιήο ηνπ θξνπξίνπ είδαλ
ηελ γαιέξα καο, πήξαλ ηα φπια θαη εηνηκάζηεθαλ λα καο θηππήζνπλ. ηαλ φκσο
θαηάιαβαλ φηη είκαζηε πξνζθπλεηέο θαη είρακε πξφρεηξν νπιηζκφ, καο έδεημαλ ηηο
θηιηθέο ηνπο δηαζέζεηο. Βάιακε θη εκείο θηιηθφ ζήκα ζηελ πιψξε ηνπ θαξαβηνχ.
Μαο ππνδέρζεθαλ κε ζάιπηγγεο θαη ζφξπβν. Πιεζίαζαλ νη βάξθεο θαη ν δηνηθεηήο
αλέβεθε ζην θαξάβη φπνπ καο πξνζέθεξε μεξνχο θαξπνχο θαη καο πξνζθάιεζε λα
ηνλ επηζθεθζνχκε. Ήζειε λα πσιήζεη ζηνλ θαπεηάλην καο δπν αδέιθηα απφ ηελ
Σνπξθία, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, θαζψο θαη έλα ζαιπηγθηή θαη έλα καχξν γηα 100
δνπθάηα. Πάλσ ζηηο βάξθεο είραλ θη άιινπο αηρκαιψηνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα
πσιήζνπ...». Απφ ηηο ιίγεο απηέο γξακκέο κπνξνχκε κε ζηγνπξηά λα ζπκπεξάλνπκε
αθφκα, φηη νη πεηξαηείεο θαη ηα ζθιαβνπάδαξα δελ είραλ αθφκε ηεξκαηηζζεί, θαη φηη
νη Αιπθέο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ην επίθεληξν. Ζ επίζθεςε απηή δελ απνθιείεηαη
λα έγηλε ηελ επνρή πνπ αλακέλνληαλ εμειίμεηο απφ ηελ Αίγππην θαη ηελ βνήζεηα πνπ
ζα έδηλαλ νη Μακεινχθνη ζηνλ Ηάθσβν, γη απηφ θαη ε θαηάζηαζε επηθπιαθήο ζην
ιηκάλη. Γηνηθεηήο ησλ Αιπθψλ ζηελ πεξηγξαθή απηή δελ απνθιείεηαη λα ήηαλ ήδε ν
Σδηβηηάλνο Γεψξγηνο Βνπζηξψληνο, ν νπνίνο αξγφηεξα έγηλε ππνζηεξηθηήο ηνπ λφζνπ
Ηαθψβνπ, ηνλ νπνίν βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ εθζξφληζε ηεο Καξιφηαο. ηαλ
κάιηζηα ν Ηάθσβνο έθζαζε ηνλ επηέκβξε ηνπ 1460 ζηνλ Κφιπν ηεο Αγίαο Νάπαο κε
ζηξαηεχκαηα ηνπ Μακεινχθνπ νπιηάλνπ γηα λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία, απέζηεηιε
εθπξνζψπνπο ηνπ ζηηο Αιπθέο, ζπλνδεπφκελνπο απφ κακεινχθνπο ζηξαηηψηεο, γηα
λα θέξνπλ απ΄ εθεί ακάμηα γηα λα κεηαθέξνπλ ηα θαλφληα θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ
απνβίβαζαλ ζηελ Αγία Νάπα.

1460-1474
Ο ΗΑΚΩΒΟ Β΄ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΩΝ ΛΟΤΕΗΝΗΑΝ
Έλα απφ ηα πξψηα ζεκαληηθά θέληξα ηνπ Βαζηιείνπ πνπ έζεζε άκεζα ππφ ηνλ έιεγρν
ηνπ ν Ηάθσβνο κε ηελ βνήζεηα ησλ κακεινχθσλ ήηαλ νη Αιπθέο. Λίγν αξγφηεξα
έζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θαη ηελ Λεπθσζία. Οη επγελείο θαη ν ιαφο δηράζζεθαλ. Οη
παιηνί επγελείο θαη Φενπδάξρεο ζηήξηδαλ ηελ Καξιφηα ελψ κηα λέα ηάμε θηιφδνμσλ
παιηψλ θαη λέσλ ζηήξημε ηνλ Ηάθσβν. Ζ Καξιφηα θαη ν Βαζηιηάο ζχδπγνο ηεο
απνθαζίδνπλ λα ακπλζνχλ ζηελ Κεξχλεηα.
ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ 1460, ν
Γηνηθεηήο ησλ Αιπθψλ Γεψξγηνο Βνπζηξψληνο ζεκεηψλεη ζην Υξνληθφ ηνπ φηη πήξε
εληνιή απφ ηνλ Ηάθσβν λα ζηξαηνινγήζεη άλδξεο απφ ηελ πεξηνρή ησλ Αιπθψλ θαη
λα ηνπο πάξεη ζηελ Λεπθσζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο ηνπ. Ο
Βνπζηξψληνο ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 225 άλδξεο νπιηζκέλνπο κε ηφμα, θαζφινπ
επθαηαθξφλεην αξηζκφ γηα ην πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ απηήο ηεο επνρήο. Φαίλεηαη
ινηπφλ φηη ε επξχηεξε Λάξλαθα είρε απηή ηελ πεξίνδν ζεκαληηθφ πιεζπζκφ. Ο
Βνπζηξψληνο ζπλέρηζε θαη αξγφηεξα λα ζηξαηνινγεί γηα ηνλ Ηάθσβν άλδξεο φρη κφλν
απφ ηηο Αιπθέο αιιά θαη απφ ηα επξσπατθά θαξάβηα πνπ έδελαλ ζην ιηκάλη. Απφ ηηο
Αιπθέο λαχισζε ν Ηάθσβνο 2 μέλα θαξάβηα, θαη ηνπο έδσζε ραξηηά γηα λα πάλε ζηελ
Σξίπνιε θαη λα επηζηξέςνπλ κε λέεο εληζρχζεηο απφ Μακεινχθνπο ζηξαηηψηεο. Απηφ
έγηλε θαηά ηνλ Γεψξγην Βνπζηξψλην ηνλ Μάην ηνπ 1461. χληνκα ε κφλε αληίζηαζε
θαηά ηεο εμνπζίαο ηνπ Ηαθψβνπ Β΄ (1460-1473) θαη ε κε αλαγλψξηζε ηνπ,
πξνεξρφηαλ κφλν απφ ηελ Κεξχλεηα ηεο Καξιφηαο, ηελ Ακκφρσζην ησλ Γελνπαηψλ
θαη ην Κνιιφζη ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ, πνπ αληηηίζελην πξνζπαζψληαο λα

θξαηήζνπλ ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ δχν αδειθψλ. ιν ην άιιν Βαζίιεην
βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ Ηαθψβνπ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1461 ν Ηάθσβνο λαπκάρεζε κε κεξηθά θαξάβηα ησλ Γελνπαηψλ πνπ
κεηέθεξαλ πξνκήζεηεο ζηελ Ακκφρσζην. Απηά πεξλνχζαλ αλνηθηά ησλ Αιπθψλ θαη
ν Ηάθσβνο κε ηα θαξάβηα ηνπ πνπ είρε ζηηο Αιπθέο ηα θαηαδίσμε θαη ηα αηρκαιψηηζε
κε φιεο ηνπο ηηο πξνκήζεηεο. Ζ Καξιφηα έθπγε απφ ηελ Κεξχλεηα ην ίδην θαινθαίξη
ηνπ 1461 γηα λα εμαζθαιίζεη βνήζεηα απφ ηελ Δπξψπε. Ο Γεψξγηνο Βνπζηξψληνο
ηνλ Οθηψβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο δέρεηαη ζηηο Αιπθέο ηελ επίζθεςε γαιέξσλ απφ ηελ
Καηαινλία κε επηθεθαιήο ηνλ Σδαλ Πέξεο. Ο Σδηβηηάλνο πξνζπάζεζε λα
επηζηξαηεχζεη ηα πινία πξνο φθεινο ηνπ Βαζηιηά Ηαθψβνπ. Γηα λα δνζεί θαηξφο ζηνλ
Βαζηιηά λα απαληήζεη, ν Βνπζηξψληνο θηινμέλεζε ηνλ Πέξεο ζην ζπίηη ηνπ ζηνλ
«Λάξλαθαλ». Δθεί έθαγε θνηκήζεθε θαη αθνχ ν Σδηβηηάλνο ηνλ θξάηεζε θνληά ηνπ
θαη ηνλ έπεηζε φηη απφ ηνλ Βαζηιηά ζα κείλεη πνιχ επραξηζηεκέλνο, ν Πέξεο έκεηλε
ηειηθά ζηελ Κχπξν θαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Ηαθψβνπ. Ο Βαζηιηάο ήηαλ πνιχ
απιφρεξνο ζ‟ φζνπο ηνλ βνήζεζαλ λα παγηψζεη ηελ εμνπζία ηνπ θαη δηέλεηκε θένπδα
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απ‟ απηνχο ληφπηνπο θαη μέλνπο. Ο ζχδπγνο ηεο Καξιφηαο,
Λνπδνβίθνο έθπγε θη απηφο απφ ηελ Κεξχλεηα πξνο αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ Γχζε ην 1463. Μάηαηε φκσο απέβε ε πξνζπάζεηα θαη ησλ δχν
κε απνηέιεζκα ε Κεξχλεηα λα θαηαιεθζεί ην 1464 απφ ηνλ Ηάθσβν ιίγν κεηά ηελ
παξάδνζε ηεο Ακκνρψζηνπ, πνπ παξέκελε θη απηή ρξφληα πνιηνξθεκέλε. Μεηά απφ
4 ρξφληα εκθχιηνπ πνιέκνπ ν ζθεηεξηζηήο Βαζηιηάο θαηάθεξε φρη κφλν λα απιψζεη
ηελ εμνπζία ηνπ ζ‟ φιν ην Βαζίιεην αιιά θαηάθεξε λα επαλεληάμεη θαη ηελ
Ακκφρσζην κεηά απφ 91 ρξφληα Γελνπαηηθήο θαηνρήο.
Σν 1468 ν Ηάθσβνο λνκίδεη φηη ηειηθά παίξλεη θαη ηελ δηεζλή αλαγλψξηζε αθνχ
δηεπζεηήζεθε ν γάκνο ηνπ κε ηελ Δλεηή αξηζηνθξάηηζζα Αηθαηεξίλε Κνξλάξν, ε
νπνία ηφηε ήηαλ κφιηο 14 εηψλ. Ζ Αηθαηεξίλε πηνζεηήζεθε επίζεκα απφ ην θξάηνο
ηεο Βελεηίαο ην 1472, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απνγφλσλ,
ην ηέκκα ησλ Λνπδηληαλψλ θιεξνλνκηφηαλ απφ ηνλ θεδεκφλα, πνπ ήηαλ ε ίδηα ε
Βελεηία. Ζ κεγάιε αζηάζεηα θαη ν κεγάινο θίλδπλνο πνπ πξνθάιεζε ν επηπφιαηνο
ρεηξηζκφο ηνπ Ηαθψβνπ κε ηελ αλάκημε ησλ ερζξψλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηεο Γχζεο
ζηα ζέκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ πξνππξγίνπ ηνπο ζηελ Αλαηνιή, αλάγθαδε ηψξα ηελ
Γχζε ππνρζφληα λα βξεη λένπο πην αμηφπηζηνπο θαη δπλαηνχο θπβεξλήηεο ζηελ
Κχπξν. Ζ Δλεηηθή Γεκνθξαηία, πνπ ήηαλ ηψξα ε θπξηφηεξε δχλακε ηεο Γχζεο θαη ν
Γφγεο αλάιαβαλ βεινχδηλα αιιά πνιχ απνηειεζκαηηθά απηή ηελ απνζηνιή. Ο γάκνο
ηνπ Ηαθψβνπ έγηλε κε ηελ ελειηθίσζε ηεο Αηθαηεξίλεο, ε νπνία ζηελ ίδηα ηειεηή
ζηέθζεθε Βαζίιηζζα ηεο Κχπξνπ (1472). Ο Ηάθσβνο Β΄ φκσο αξξσζηά θαη πεζαίλεη
κπζηεξησδψο ην επφκελν έηνο ζε ειηθία 33 εηψλ. Σν ίδην παζαίλεη θαη ν γηνο ηνπ
πνπ γέλλεζε ε Αηθαηεξίλε ιίγν αξγφηεξα. Ο δξφκνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
ηέκκαηνο ησλ Λνπδηληαλψλ απφ ηελ Βελεηία είλαη ηψξα νξζάλνηθηνο.
Ζ εχλνηα πξνο ηνπο Δλεηνχο ήηαλ ήδε ε επίζεκε πνιηηηθή ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο
απφ ηελ εκέξα ηεο θαηάιεμεο ηνπ ζπλνηθεζίνπ ηνπ Ηαθψβνπ Β΄ κε ηελ Δλεηή
Αξηζηνθξάηηζζα. Απφ πξηλ αιιά πεξηζζφηεξν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ηαθψβνπ, πνιινί
Δλεηνί απέθηεζαλ ηψξα γαίεο ζηελ Λάξλαθα. Ζ νηθνγέλεηα Πνδνθάηαξν ζην Κίηηλ,
δειαδή ηελ Παξαιηαθή Λάξλαθα θαη ν Φίιηππνο ηε Νφξεο ηελ Αγξίλνπ, δειαδή ηελ
πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Μαθξή φπνπ ν Αιεπξφκπινο θαη ην πέξαζκα ηνπ
παλάξραηνπ πδξαγσγείν ηεο πφιεο. Αξγφηεξα ε νηθνγέλεηα ησλ πγθιεηηθψλ απνθηά
θένπδν ζηνλ Λάξλαθαλ. Ζ ίδηα ε πφιε έρεη ηψξα αθφκε πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο,

πνπ άθεζαλ δηάθνξεο ελδηαθέξνπζεο καξηπξίεο. Καηαγξάθνπκε απηή ηνπ 1470 απφ
ηνλ επηζθέπηε Φνλ Κίξθκπεξγθ, πνπ ιέη φηη ζηελ παξαιία βξηζθφηαλ έλαο θησρφο
νηθηζκφο θνληά ζηνλ Ναφ ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, πνπ φκσο αλαγλσξίδεη φηη ήηαλ
αμηφινγν νηθνδφκεκα. Μηιά επίζεο θαη γηα έλα αθάζαξην παλδνρείν, θάηη πνπ
αλαθέξνπλ θη άιινη επηζθέπηεο απηή ηελ πεξίνδν. Ο Φνλ Κίξθκπεξγθ ζεκεηψλεη
επίζεο ηα εξείπηα κηαο άιιεο εθθιεζίαο, φπνπ είδε Έιιελεο λα ηξψλε θαη λα πίλνπλ.
Ζ ελδηαθέξνπζα απηή καξηπξία γηα δεχηεξε εθθιεζία ζηελ παξαιηαθή Λάξλαθα καο
θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη ν επηζθέπηεο πξνθαλψο είδε ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο
Αηθαηεξίλεο θνληά ζην θάζηξν φπνπ έγηλε κε ηελ Οζσκαληθή θαηάθηεζε Σδακί.
Απηφ πνπ είδε ν πεξηεγεηήο ήηαλ πηζαλφηαηα ε παιηά πξνππάξρνπζα εθθιεζία, πνπ
ήηαλ εξεηπσκέλε πξηλ θηηζζεί ην λέν νηθνδφκεκα πνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ο Φνλ
Κίξθκπεξγθ πξνθαλψο δελ είρε πάεη ζηνλ Λάξλαθαλ, πνπ ήηαλ ην ζπίηη ηνπ δηνηθεηή
Βνπζηξψληνπ ή «Larnacho», φπσο ζεκεηψλνπλ νη ράξηεο ηεο επνρήο θαη πνπ ήηαλ ν
θχξηνο νηθηζκφο ηεο πεξηνρήο ιηγφηεξν απφ έλα ρηιηφκεηξν καθξηά απφ ηελ ζάιαζζα.
Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ηαθψβνπ Β΄ ην Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ πεξλά λέα θξίζε. Ζ
λεαξή Βαζίιηζζα γέλλεζε ηνλ δηάδνρν ησλ Λνπδηληάλ ην θαινθαίξη ηνπ 1473. Γηα ηελ
θαιχηεξε αζθάιεηα πνπ κπνξνχζαλ λα ηηο πξνζθέξνπλ νη Δλεηνί κε ηνλ ζηφιν ηνπο,
ε Αηθαηεξίλε παξακέλεη ζηελ Ακκφρσζην. Δλφζσ ήηαλ εθεί δνινθνλήζεθαλ νη
Δλεηνί νη νπνίνη ζεσξήζεθαλ έλνρνη γηα ηελ δειεηεξίαζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Οη
Δλεηνί δελ ήηαλ θαζφινπ δεκνθηιήο αλάκεζα ζηελ παιηά άξρνπζα ηάμε ε νπνία
πξνζπάζεζε λα πάξεη ζπλσκνηηθά ηελ αξρή, ρσξίο επηηπρία. Αληίζεηα ν ιαφο ηεο
Λεπθσζίαο κε αξρεγφ θάπνην Έιιελα, ηνλ ηέθαλν Κνπδνπλά, θαηαιακβάλεη ηελ
πφιε θαη δειψλεη φηη ζα ηελ παξαδψζεη κφλν ζηελ λεαξή Βαζίιηζζα. Οη Δλεηνί, κε
ηελ βνήζεηα ηεο κεγάιεο δεκνηηθφηεηαο ηεο Αηθαηεξίλεο αλάκεζα ζηνλ Διιεληθφ
πιεζπζκφ γίλνληαη ζχληνκα νη απφιπηνη θπξίαξρνη ηνπ Βαζηιείνπ. Ο Ηάθσβνο Γ΄ ζε
ειηθία ελφο έηνπο πεζαίλεη απφ πςειφ ππξεηφ θαη έηζη ε Γαιελνηάηε Γεκνθξαηία ηεο
Βελεηίαο γίλεηαη ν λφκηκνο δηάδνρνο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Κχπξνπ. Οη Λνπδηληάλ δελ
ππάξρνπλ πηα θαη ήηαλ πιένλ ζέκα ρξφλνπ πσο νη Δλεηνί ζα ηξνρνδξνκνχζαλ ηελ
βεινχδηλε δηαδνρή ηνπο ζην Βαζίιεην ηεο Κχπξνπ.

1474-1489
Ζ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΝΑΡΟ
Σν 1474 πέξαζε απφ ηελ Λάξλαθα ν Αιεζζάληξν Ρηλνπηζίλη πνπ ιέεη επί ιέμε «...
Πεξί ην έλα ηέηαξην ηνπ κηιηνχ απφ ην ιηκάλη ησλ Αιπθψλ (ήηαλ πεξίπνπ εθεί πνπ
είλαη ζήκεξα ην ςαξνιίκαλν) ζηελ παξαιία, ππάξρνπλ δηάθνξα ίρλε πνπ καξηπξνχλ
φηη ζ΄ απηφ ην κέξνο βξηζθφηαλ θάπνηε κηα ζαπκαζηή αξραία πφιε. Απφ ηα θηίζκαηα
ηεο απέκεηλε ηψξα κφλν έλαο πχξγνο (ην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο), πνπ νξζψλεηαη εθεί
αθέξαηνο. Τπήξρε επίζεο κηα αξραία εθθιεζία ε νπνία αλ θαη ζηέθεη αθφκε, σζηφζν
νη ηνίρνη ηεο είλαη ζε πνιιά κέξε θαηεζηξακκέλνη. Δπίζεο ηεο απέκεηλαλ νη ηξεηο
ηξνχινη θαζψο θαη νη αςίδεο θαη νη θνιφλεο.
Λέγεηαη φηη ε εθθιεζία είλαη
αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην Λάδαξν. Αιιά νη άπηζηνη (ελλνεί νη νξζφδνμνη) θάηνηθνη
απηήο ηεο ρψξαο έρνπλ εθεί δσνπάδαξν κε γατδνχξηα θαη ρνίξνπο. ε πνιιά κέξε ηεο
πφιεο δηαθξίλνληαη ηα θαηάινηπα δηαθφξσλ θηηξίσλ θαη αλαθηφξσλ επγελψλ θαη
ζσξνί απφ κεγάινπο νγθφιηζνπο....». Ο Ρηλνπηζίλε δελ αλαγλψξηζε αλάκεζα ζηα
θαηάινηπα δηαθφξσλ θηεξίσλ άιιε εθθιεζία εθηφο απηή ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ. Απφ
ηηο πην πάλσ αλαθνξέο καζαίλνπκε ινηπφλ φηη ν Άγηνο Λάδαξνο ρξεηαδφηαλ ξηδηθή
ζπληήξεζε, πξάγκα πνπ έθαλαλ κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα νη Δλεηνί, φπσο θαίλεηαη

απφ ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ αλαθάιπςε πξφζθαηα ε Κχπξηα εξεπλήηξηα
Νάζα Παηαπίνπ ζηα αξρεία ηεο Βελεηίαο. Οη 3 ηξνχινη ηεο εθθιεζίαο καξηπξείηαη
φηη ππήξραλ θαζ φιε ηελ Φξαγθνθξαηία. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφηεξν φηη
θαηεδαθίζζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο κεηά ην 1571. Σν θάζηξν δηαηεξείην επίζεο ζε
αξθεηά θαιή θαηάζηαζε. Μπνξνχκε βάζηκα λα ππνζέζνπκε απφ ηηο πην πάλσ
αλαθνξέο φηη ππήξραλ αθφκε πνιιά ίρλε ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο ζηελ παξαιηαθή
πφιε, πνπ έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ησλ κακεινχθσλ ην 1425-26 θαη ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ ηνπ 1460-64. Σέινο ζεκεηψλνπκε ηελ παξάδνζε λα ιεηηνπξγνχλ
δσνπάδαξα θνληά ζηηο εθθιεζίεο ηεο πφιεο. Απηή ε πνιχ ρξήζηκε εκπνξηθή
παξάδνζε ζψζεθε κέρξη ηηο κέξεο καο ζην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ φπνπ ζηελ
είζνδν ηεο πφιεο ζην δαζάθη απέλαληη απφ ην λεθξνηαθείν νξγαλσλφηαλ δσνπάδαξν.
Απηφ γηλφηαλ εθεί κέρξη ην 1970, φπνπ δσνπάδαξν πέξαλ απφ ηελ γηνξηή ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ, δηνξγαλσλφηαλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Καηαθιπζκνχ ζηνλ ίδην
αθξηβψο ρψξν.
Μηα άιιε αλαθνξά ηεο επνρήο απφ ηνλ γεξκαλφ ηππφηε Κφλξαλη Γθξνχλεκπεξγθ,
πνπ πέξαζε απφ ηελ Λάξλαθα ην 1486 ιέεη «... Καηά ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο καο
απφ ηνπο Άγηνπο Σφπνπο παξαζπξζήθακε απφ δπλαηή θαηαηγίδα ζην ιηκάλη ησλ
Αιπθψλ. ην ιηκάλη είδακε 3 κεγάιεο θνξηεγίδεο πνπ θφξησλαλ αιάηη θαη μπιεία
ζηα θαξάβηα. Πην πέξα απφ ηηο Αιπθέο, ζηνπο πξφπνδεο ελφο ιφθνπ θνληά ζηε
ζάιαζζα, βξίζθεηαη έλα θηήξην. Μπξνζηά απ‟ απηφ ππάξρεη έλαο θνχξλνο θαη κηα
ζπζηάδα δέλδξσλ πνπ πξνζθέξεη ζθηά. Δθεί καδεχηεθαλ νη Κχπξηνη έκπνξνη φηαλ
έθζαζαλ ηα 4 θαξάβηα καο. Σν ίδην έθαλα θαη νη έκπνξνη απφ ηα θαξάβηα πνπ
έθζαζαλ. Δθεί άπισζαλ φινη ηα εκπνξεχκαηα ηνπο. Οη Κχπξηνη δηαζέηαλ δηάθνξα
ιηλά, κεηαμσηά θαη βακβαθεξά πθάζκαηα θαη δηάθνξα θεξακηθά αληηθείκελα. Οη
έκπνξνη απφ ηα θαξάβηα εμέζεζαλ εκπνξεχκαηα απφ ηελ Βελεηία, θαη ηελ Γεξκαλία,
ηα νπνία φκσο πσινχζαλ ζε ςειέο ηηκέο». Σν παδάξη ινηπφ αληαιιαγήο ή πψιεζεο
εκπνξεπκάησλ θνληά ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο ήηαλ επθαηξηαθφ φηαλ ππήξρε
άθημε επηζθεπηψλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φηη θαηά ηηο ππφινηπεο κέξεο λα ιεηηνπξγνχζε
γηα ηνπο ληφπηνπο ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηεο πφιεο, πηζαλφηεξν ζηνλ Λάξλαθα φπνπ
ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ν φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Ο φγθνο φκσο ηνπ
εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ γηλφηαλ απφ ηηο Αιπθέο. Σν ιηκάλη ησλ Αιπθψλ ήηαλ έλα θαιφ
αγθπξνβφιην αθνχ ηα θαξάβηα θφξησλαλ κε ηελ βνήζεηα θνξηεγίδσλ. Ζ ηξνθνδνζία
ησλ πινίσλ, φπσο καξηπξεί ν Ηππφηεο Κφλξαλη, δηεπθνιπλφηαλ κε ηελ χπαξμε
θνχξλνπ θνληά ζην ιηκάλη, αθνχ ηα παμηκάδηα θαη νη γαιέηεο ήηαλ ην θπξηφηεξν είδνο
δήηεζεο απφ ηα θαξάβηα γηαηί δηαηεξνχληαη κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πνιιψλ
εηδψλ πθάζκαηα θαη θεξακηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο παξαγφληνπζαλ ζηελ Κχπξν θαη
είραλ δήηεζε απφ ηνπο επηζθέπηεο. Σέινο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα
εηζαγφκελα είδε ήηαλ ζπάληα θαη αθξηβά απηή ηελ πεξίνδν.
Οη Δλεηνί ζηαδηαθά αιιά απνθαζηζηηθά εδξαηψλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ζηελ Κχπξν.
Με ηελ δηθαηνινγία ηεο ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ηεο Βαζίιηζζαο Αηθαηεξίλεο
Κνξλάξν, εμνπδεηέξσζαλ ζηαδηαθά φιεο ηηο άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ζην λεζί θαη
αλάιαβαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ίδηνη ηελ δηαθπβέξλεζε. Παξακέξηζαλ ζε κεγάιν
βαζκφ θαη ηελ ίδηα ηελ Βαζίιηζζα ε νπνία είρε ηνλ ξφιν απιψο ηεο επηθχξσζεο θαη
λνκηκνπνίεζεο ησλ Δλεηηθψλ απνθάζεσλ. Γηα θαιφ θαη γηα θαθφ νη Δλεηνί
απνκάθξπλαλ απφ ηελ Κχπξν φινπο ηνπο δψληεο ζπγγελείο ηνπ ηειεπηαίνπ Λνπδηληάλ.
ε ειηθία 12 εηψλ πέζαλε ζην Φξνχξην ηεο Πάδνβα ε λφζε θφξε ηνπ Ηαθψβνπ Β΄
Κάξια, ελψ ζηελ Βελεηία θαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ αξρψλ, έδεζαλ νη δπν λφζνη γηνη
ηνπ Ηαθψβνπ Β΄ . ηαδηαθά απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ Κχπξν θαη νη Κχπξηνη ιατθνί

εγέηεο ησλ Οξζνδφμσλ Διιήλσλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ Βαζίιηζζα, φπσο ν ηέθαλνο
Κνπδνπλάο θαη Ησάλλεο Μαχξνο, θαζψο θαη πνιινί επγελείο ππνζηεξηθηέο ηεο
Αηθαηεξίλεο. Έρνπκε ινηπφλ γηα 15 ρξφληα ηελ επηθπξηαξρία ησλ Δλεηψλ ζηελ
Κχπξν, νη νπνίνη φκσο πεξίκελαλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ελζσκάησζε ηεο
Κχπξνπ ζην θξάηνο ηνπο.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1486, νη Δλεηνί κεηάθεξαλ φιν ηνλ ζηφιν ηνπο ζηελ Κχπξν γηαηί ν
νπιηάλνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο έπιεπζε κε φιν ηνπ ηνλ ζηφιν ελαληίνλ ηνπ
Μακεινχθνπ νπιηάλνπ ηεο Αηγχπηνπ. Οη πξνζέζεηο ησλ Σνχξθσλ ήηαλ πνιχ
απεηιεηηθέο θαη γηα ηελ Κχπξν. Έηζη δπλαηφο ζηφινο ησλ Δλεηψλ παξάκεηλε ζηελ
Κχπξν ζαλ απνηξεπηηθή δχλακε κέρξη ηέινπο ησλ ερζξνπξαμηψλ κεηαμχ ησλ δχν
νπιηάλσλ ην 1488. Οη Δλεηνί είλαη πιένλ πεηζκέλνη φηη γηα λα απνηξέςνπλ ηνπο
Σνχξθνπο αιιά θαη ηνπο Μακεινχθνπο απφ ηνπ λα θαηαιάβνπλ ηελ Κχπξν έπξεπε λα
ηνπο δείμνπλ φηη ε Κχπξνο αλήθεη ζηελ Βελεηία θαη φηη ε Γαιελνηάηε Γεκνθξαηία ζα
ακπλφηαλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα λα γίλεη απηφ έπξεπε λα απνκαθξπλζεί ε
Αηθαηεξίλε, ε νπνία επηπιένλ ζρεδίαδε κπζηηθά απφ ηνπο Δλεηνχο λέν γάκν, πξάγκα
πνπ αλ γηλφηαλ ζα πεξηέπιεθε πνιχ ηελ βεινχδηλε δηαδνρή ηνπο ζηελ Κχπξν. Σνλ
Οθηψβξην ηνπ 1488 ιήθζεθε απφ ηνπο Δλεηνχο ε ηειηθή απφθαζε ηελ νπνία
δηαηάρζεθε λα εθαξκφζεη ν γεληθφο θαπεηάληνο ηεο ζάιαζζαο Φξαγθίζθν Πξηνχιη. Ο
Ναχαξρνο ζα έπξεπε λα επηβηβάζεη ηελ Βαζίιηζζα ζε κηα γαιέξα κε πξννξηζκφ ηελ
Βελεηία, ελψ ν ζηφινο ζα έπξεπε λα παξακείλεη ζηελ Κχπξν έηνηκνο γηα θάζε
ελδερφκελν. Γηα λα απνθεπρζνχλ φκσο πεξηπινθέο ζηελ δηαδνρή ζα έπξεπε ε
Αηθαηεξίλε λα απνρσξήζεη νηθεηνζειψο θαη λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηνλ
δηάδνρν θαη θεδεκφλα ηεο, δειαδή ηελ Γαιελνηάηε Γεκνθξαηία. Σα πξάγκαηα
απινπνηήζεθαλ επεηδή ην 1487 είρε απνζάλεη θαη ε πξψελ Βαζίιηζζα ηεο Κχπξνπ
Καξιφηα, ε αδειθή ηνπ Ηαθψβνπ Β΄. Γηα λα πεηζζεί ε Αηθαηεξίλε επηζηξαηεχζεθαλ
ε κεηέξα ηεο αιιά θπξίσο ν αδειθφο ηεο θαη ηα Δλεηηθά ηεο αηζζήκαηα. Ζ νξηζηηθή
απνρψξεζε ηεο Αηθαηεξίλεο απφ ηελ Κχπξν, ελ κέζσ βαξχηαηεο αηκφζθαηξαο θαη
νδπξκψλ έγηλε ηειηθά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1489. Γηάθνξεο απνραηξεηηζηήξηεο
ηειεηέο έγηλαλ ζηελ Λεπθσζία θαη ηελ Ακκφρσζην. Οη Αιπθέο παξέκελαλ φκσο ν
θαη‟ εμνρή ηφπνο εζφδσλ θαη εκπνξίνπ γηα ην θξάηνο. Απηή ηελ πεξίνδν ν Γάιινο
επηζθέπηεο Εηαλ ληε Κηζαξκνπά καξηπξεί φηη νη Δλεηνί κάδεπαλ απφ ηηο Αιπθέο
αιάηη ην νπνίν εμήγαγαλ κε εθαηφ πινία εηεζίσο κε ηεξάζηηα αμία ζε ρξπζάθη.
Δπίζεο νη Αιπθέο άξρηζαλ λα ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ αθνχ πνιινί
έκπνξνη κεηαθηλήζεθαλ απφ ηελ Ακκφρσζην πξνο ηελ Λάξλαθα φπνπ νηθνδφκεζαλ
λέα ζπίηηα θαη απνζήθεο. Ζ λέα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζηηο Αιπθέο θαη ηνλ
Λάξλαθα ελφριεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ακκνρψζηνπ, πνπ κε επηζηνιή ηνπο πξνο ην
Γφγε πξηλ πεξάζνπλ δχν ρξφληα απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ, δεηνχζαλ φπσο κε
θάπνηα θίλεηξα πξνο φθεινο ηεο Ακκνρψζηνπ πεξηνξίζεη ηελ πάξα πέξα αλάπηπμε
ηνπ ιηκαληνχ ηεο Λάξλαθαο. Ζ απάληεζε ηνπ Γφγε ζχκθσλα κε ην Αξρείν ηεο
Βελεηίαο πνπ απνθάιπςε πξφζθαηα ε Νάζα Παηαπίνπ, ήηαλ αξλεηηθή. Σνπο ιφγνπο
ηεο άξλεζεο ζα ηνπο δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην.

1489-1570
Ζ ΔΝΔΣΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΛΗΝΔ
Σν θξαηηθφ κνλνπψιην άιαηνο ησλ Λνπδηληάλ έγηλε ηψξα πεξηνπζία ηεο Βελεηίαο, ε
νπνία κε επηηπρία εθάξκνζε ηα επφκελα ρξφληα ηξφπνπο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. Ζ
εξεπλήηξηα Νάζα Παηαπίνπ αλαθάιπςε ζηα Δλεηηθά αξρεία φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο

θαηαζθεπήο απφ ηνπο Δλεηνχο ηνπ πεξηκεηξηθνχ πξνρψκαηνο γχξσ απφ ηηο Αιπθέο,
πνπ έγηλε γηα λα εθηξέπεη πξνο ηελ ζάιαζζα φινπο ηνπο κηθξνχο ρεηκάξνπο πνπ
εθβάιαλ ζηελ Αιπθή θαη ζε επνρέο πνιπνκβξίαο θαζηζηνχζαλ ηελ απνμήξαλζε ησλ
αιπθψλ αδχλαηε ζε κεγάιε δεκηά ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ. Ζ δηεπζέηεζε απηή έθακε
ηηο Αιπθέο αθφκε πην πνιχηηκεο γηα ηνπο Δλεηνχο αθνχ αχμεζε θαηαθφξπθα ηελ
παξαγσγή. Οη λένη αθέληεο έδσζαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ Λάξλαθα θαη πέξαλ ηεο
αθηνθπιαθήο θαη ησλ γαιέξσλ, πνπ έδξεπαλ ζην θάζηξν, έθηηζαλ λέν κεγάιν
ζηξαηφπεδν, πηζαλφηαηα εληφο ηνπ ζεκεξηλνχ πάξθνπ πνπ βξίζθεηαη ην Παηηίρεην
ακθηζέαηξν αθνχ εθεί ζψδεηαη κέξνο ηνπ πιαθφζηξσηνπ ηνπ ζηξαησληζκνχ απηνχ.
ην λέν ζχγρξνλν ζηξαηφπεδν εγθαηάζηεζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ κηζζνθφξσλ ηππέσλ
ζηξαηησηψλ, Διιήλσλ απφ ηελ βφξεηα Ήπεηξν (Αξβαλίηεο) γηα ηελ θαιχηεξε θχιαμε
ηνπ άιαηνο θαη ησλ αθηψλ. Οη Δλεηνί έβιεπαλ ηψξα ηελ Κχπξν ζαλ απνηθία απφ ηελ
νπνία έπξεπε λα έρνπλ έζνδα, γη απηφ ε εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ ηεο
πφξσλ γηλφηαλ πιένλ ζπζηεκαηηθφηεξα. Σν αιάηη ηεο Λάξλαθαο, ζχκθσλα κε φια ηα
ζηνηρεία, ήηαλ μαλά ν θπξηφηεξνο ζεζαπξφο ηνπ λεζηνχ κε ζπκκεηνρή πεξί ηνπ 15% 20% ζην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, αθνχ πέξαλ απφ ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ
δηαηεξήζεθε θαη ε θνξνινγία ηνπ άιαηνο γηα θάζε πνιίηε ηεο Κχπξνπ. Οη Αιπθέο
ήηαλ ήδε πνιπάλζξσπεο ην 1509. Σν 1543 είραλ εμαθφζηνπο θαηνίθνπο ελψ ιίγν
αξγφηεξα ν πιεζπζκφο ηνπο απνηειείην απφ ρίιηεο ςπρέο. Αλάινγνο πξέπεη λα ήηαλ
θαη ν πιεζπζκφο ηνπ Λάξλαθα (Ernica – Larnacho), φπνπ ήηαλ θαη ην δηνηθεηηθφ
θέληξν ησλ Δλεηψλ, απέλαληη απφ ηνλ Ναφ ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ, ζήκεξα ην Σδακί
Σνχδια θνληά ζηελ Μεηξφπνιε. ην Γηνηθεηηθφ απηφ θέληξν ηεο Λάξλαθαο ππήξρε
κεγάιε πιαηεία κε δεκφζηα θξήλε πάλσ ζηελ νπνία ππήξρε κεραληθφ Βελεηζηάληθν
γηγαληηαίν ξνιφη, πνπ ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα (πιελ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ξνινγηνχ),
θαη γξαληηέληα ςειή ζηήιε κε ην ιηνληάξη - έκβιεκα ηεο Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο
ζηελ θνξπθή, θαζψο θαη επηβιεηηθφ δεκφζην νηθνδφκεκα, πνπ δελ ζψδνληαη αιιά
καξηπξνχληαη απφ πεξηεγεηέο. Ζ ζεκαζία πνπ απέδηδαλ νη Δλεηνί ζηελ Λάξλαθα
θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηηο Αιπθέο - Έξληθα δηνηθνχζε Δλεηφο Καπεηάληνο,
φπσο ηελ Λεπθσζία, ηελ Ακκφρσζην θαη ηελ Κεξχλεηα, ελψ φιεο νη άιιεο πεξηνρέο
δηνηθνχλην απφ Κχπξηνπο επγελείο, επηιεγκέλνπο απφ ηνπο Δλεηνχο.
Ζ εμήγεζε ζην γηαηί νη Αιπθέο απέθηεζαλ κεγαιχηεξε εκπνξηθή θίλεζε απφ ηελ
Ακκφρσζην επί Δλεηνθξαηίαο καο δίλεηαη έκκεζα απφ ηνλ Σδψλ Λφθ, πνπ
επηζθέθζεθε ηελ Κχπξν θαη ηηο Αιπθέο ην 1553. Λέγεη ν Άγγινο απηφο πεξηεγεηήο
φηη «φια ηα βελεηζηάληθα πινία πνπ θζάλνπλ ζηελ Κχπξν είλαη ππνρξεσκέλα λα
δέζνπλ ζηηο Αιπθέο, λα πεηάμνπλ ηα έξκα ηνπο (δειαδή ην βάξνο γηα λα θξαηνχλ ηελ
ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ ζάιαζζα) θαη λα θνξηψζνπλ αιάηη γηα ηελ
Βελεηία». Δπνκέλσο ηα Δλεηηθά εκπνξηθά πινία φρη κφλν ήηαλ ππνρξεσκέλα λα
θαηαπιεχζνπλ ζηελ Λάξλαθα αιιά δελ είραλ θαλέλα ιφγν λα επηζθεθζνχλ πιένλ ηελ
Ακκφρσζην. Ξεθφξησλαλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο ζηελ Λάξλαθα θαη ακέζσο
θφξησλαλ αιάηη θαη φηη άιιν εκπφξεπκα είραλ ζην πξφγξακκα ηνπο απφ ηελ
Λάξλαθα. Άξα, νη έκπνξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ελεηηθά θαξάβηα γηα ηηο εηζαγσγέο
ή εμαγσγέο ηνπο ήηαλ πιένλ ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ ηηο απνζήθεο θαη ηα ζπίηηα ηνπο
ζηελ Λάξλαθα γηα λα έρνπλ ακεζφηεηα κε ηηο επθαηξίεο παξαιαβήο θαη εμαγσγήο ησλ
εκπνξεπκάησλ ηνπο. Οη έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ακκνρψζηνπ γηα
εμεχξεζε ηξφπσλ αιιαγήο απηήο θαηάζηαζεο δελ βξήθε θακηά αληαπφθξηζε απφ ηνλ
Γφγε. Αληίζεηα νη Δλεηνί έδσζαλ πξφζζεηα θίλεηξα πνπ σθέιεζαλ αθφκε
πεξηζζφηεξν ηελ Λάξλαθα. Ο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο ζηελ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ
ζεκεηψλεη ηελ πιεξνθνξία φηη νη Δλεηνί ζην πξφγξακκα παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ γηα
ηελ λαππήγεζε λέσλ Δλεηηθψλ πινίσλ, δέρνληαλ φπσο απηά απνζηέιινληαλ ακέζσο

κεηά ηελ θαζέιθπζε ηνπο λα θνξηψλνπλ αιάηη απφ ηελ Λάξλαθα, λα κελ πιεξψλνπλ
ζηελ Κχπξν ηελ αμία ηνπ, αιιά ζηελ Βελεηία κεηά πνπ ζα ην πσινχζαλ κε θέξδνο ζε
θάπνηα επξσπατθή αγνξά. ε πεξίπησζε πνπ ην αιάηη ζα απνζεθεπφηαλ γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο, ηα θνξησηηθά γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ
άιαηνο ζηελ Βελεηία πιεξσλφηαλ ζην λαππεγείν απφ ηελ Γεκνθξαηία έλαληη ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Σα Δλεηηθά απηά θίλεηξα θαη δηεπθνιχλζεηο θαζηέξσζαλ
ζηαδηαθά ηελ Λάξλαθα ζαλ ην θπξηφηεξν εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Κχπξνπ, πξάγκα πνπ
ζπλερίζζεθε θαη επί Σνπξθνθξαηίαο. ηαλ νη Σνχξθνη έθζαζαλ ην 1570 ζηελ
Λάξλαθα κε ηνλ ζηφιν ηνπο γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ Κχπξν, καξηπξείηαη φηη
απνβίβαζαλ ηνλ ζηξαηφ ζηηο Αιπθέο θνληά ζηηο απνζήθεο θαη ηα ζπίηηα φισλ απηψλ
ησλ κεγάιν-εκπφξσλ ηεο Λάξλαθαο.
ηαλ ν θεκηζκέλνο Οζσκαλφο λαχαξρνο, γεσγξάθνο θαη ραξηνγξάθνο Μνπραληίλ
Πηξί Ρέηο επηζθέθζεθε ηελ Λάξλαθα ην 1546 γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ Σνπξθηθή
εηζβνιή, θαηέγξαςε ζην βηβιίν λαπζηπινΐαο ηνπ δχν ιηκάληα ζηελ Λάξλαθα. Έλα
ζηηο Αιπθέο, φπνπ γίλεηαη ην θφξησκα ηνπ άιαηνο θαη ην άιιν απέλαληη απφ ηελ
Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, πξνθαλψο θνληά ζην θάζηξν. Σελ επίζθεςε ηνπ Πηξί
Ρέηο ζηελ Λάξλαθα θαηέγξαςε ν Σζέρνο επηζθέπηεο ιηξηρ Πξέθαη, ν νπνίνο ήηαλ
απηφπηεο κάξηπξαο ζηελ θαηαδίσμε ηνπ απφ ηηο Δλεηηθέο Γαιέξεο. «... Μφιηο
αθνχζηεθε ζηελ πφιε φηη είραλ επηζεκαλζεί κεξηθέο γαιέξεο ζηα αλνηθηά, ακέζσο 50
έλνπινη επηβηβάζζεθαλ ζηα δχν θαξάβηα πνπ κε πνιχ επλντθφ άλεκν έπιεπζαλ
ελαληίνλ ησλ πεηξαηψλ. Καη θαίλεηαη φηη ν αξρεγφο ησλ πεηξαηψλ θαηάιαβε φηη δελ
κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη δχν θαιά εμνπιηζκέλεο βελεηζηάληθεο γαιέξεο θαη
έπιεπζε πξνο ηελ Μηθξά Αζία. Σφηε νη δχν γαιέξεο επέζηξεςαλ ζην ιηκάλη θαη νη
Αιβαλνί πνπ είραλ παξαηαρζεί ζηελ αθηή απνζχξζεθαλ. πσο καο είπαλ ν Σνχξθνο
αξρεγφο ησλ πεηξαηψλ ήηαλ ν Πηξί Ρέηο. Ζ θαηάζηαζε γεληθνχ ζπλαγεξκνχ ζην
ιηκάλη ησλ αιπθψλ εμαθνινχζεζε θαη ηελ επνκέλε.
Οη ζάιπηγγεο είραλ
πξνεηδνπνηήζεη φηη είρε θαλεί ζηελ ζάιαζζα κηα γαιέξα. Παξαηάρζεθαλ πάιη ζηελ
αθηή πεξί ησλ 40 Αιβαλψλ. Δκείο βγήθακε απφ ηνλ μελψλα καο θαη πήγακε ζηελ
πφιε γηα λα κάζνπκε ηη ζπλέβαηλε. Ζ γαιέξα έξημε θαλνληά γηα λα δείμεη φηη ήηαλ
θηιηθή». Γηα ηελ θαιχηεξε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ερζξηθψλ θηλήζεσλ ζηελ
ζάιαζζα θαη θαιχηεξε άκπλα ησλ αγθπξνβνιίσλ ηεο Λάξλαθαο ην 1560
νηθνδνκήζεθε απφ ηνπο Δλεηνχο ν Πχξγνο – παξαηεξεηήξην ζην ρσξηφ Σδίηηλ. ηελ
ζπγθεθξηκέλε ζέζε πξνυπήξρε παιαηφηεξν νηθνδφκεκα γηαηί ε φιε πεξηνρή
θαηαγξάθεηαη θαη ζε παιαηφηεξνπο ράξηεο ζαλ «Κνίηα» ή «Σδνίηα» δειαδή
παξαηεξεηήξην, φπνπ θαη ε νλνκαζία «Σδίηηλ» δηα ην πνιχ γεσξγηθφ ρσξηφ κεξηθά
ρηιηφκεηξα ζην εζσηεξηθφ. Αλάινγα παξαηεξεηήξηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο
ππήξραλ θαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφιπνπ Λάξλαθαο. Έλα ζην ρσξηφ Πχια, πνπ
ζψδεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θη έλα παξαζαιάζζηα ηνπ ρσξηνχ Ξπινθάγνπ. Ο
πχξγνο ηεο Αιακηλνχ ήηαλ θη απηφο εληαγκέλνο ζην ίδην ζχζηεκα.
Σν 1546 ν Σζέρνο Οιηξηρη Πξέθαη δίλεη επίζεο ηελ πιεξνθνξία φηη ζηνλ Ναφ ηνπ
Αγίνπ Λαδάξνπ ιεηηνπξγνχζε λεθξνηαθείν φπνπ έζαςαλ έλα απφ ηνπο ζπληξφθνπο
ηνπ πνπ πέζαλε ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Πνιινί απφ ηνπο ηάθνπο ηαμηδησηψλ πνπ
ζάθηεθαλ ζηνλ Άγην Λάδαξν ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα. Σν 1557 ν Δλεηφο Πξνλνεηήο
θαη χλδηθνο ηεο Κχπξνπ επάζηηαλ Βεξληέξ κεξίκλεζε γηα ηελ επηδηφξζσζε ηνπ
Νανχ ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, πνπ γηα ρξφληα ρξεηαδφηαλ ζνβαξέο ζπληεξήζεηο, φπσο
είρακε δεη πξνεγνπκέλσο ζε καξηπξίεο δηάθνξσλ επηζθεπηψλ. Φαίλεηαη φηη πέξαλ
απφ ηηο επηδηνξζψζεηο, ν επάζηηαλ Βεξληέξ, ν νπνίνο ήηαλ ν ζξηακβεπηήο αξγφηεξα
ηεο λαπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ (1572), έθαλε ηελ πξνζζήθε ηεο λφηηαο ζηνάο ηνπ

Νανχ ε νπνία είλαη ζε θαζαξά Γνηζηθνχ ξπζκνχ. Ο Άγηνο Λάδαξνο, ήδε απφ ηελ
επνρή ηεο Διέλεο Παιαηνινγίλαο (1450-1458) έρεη Καζνιηθέο αιιά θαη νξζφδνμεο
ιεηηνπξγίεο, πξάγκα πνπ επίζεο καξηπξείηαη απφ επηζθέπηεο ηεο επνρήο. Σν 1565 ε
Βελεηηθή χγθιεηνο δίλεη εληνιέο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ νηθηψλ ζην ζηξαηφπεδν
ηνπ ειαθξνχ ηππηθνχ ζηηο αιπθέο, ελ κέζσ δηαθσληψλ σο πξνο ην πηα ζα ήηαλ ε
νξζφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Σνπξθηθήο απεηιήο. Μηα ζνβαξή
άπνςε ήηαλ φηη ε άκπλα έπξεπε λα γίλεη ζηηο παξαζαιάζζηεο πφιεηο φπνπ ν ζηφινο
ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ππεξάζπηζε ηνπο, θαη επνκέλσο ζα
έπξεπε λα αλαβαζκηζζνχλ νη νρπξψζεηο ηεο Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη Πάθνπ, πέξαλ
απηψλ ηεο Ακκνρψζηνπ θαη Κεξχλεηαο. Ζ άπνςε πνπ ηειηθά επηθξάηεζε ήηαλ φηη ε
άκπλα ζα γηλφηαλ κφλν ζηελ Λεπθσζία, Ακκφρσζην θαη Κεξχλεηα, φπνπ ε
αλαβάζκηζε ησλ ηεηρψλ ηνπο άξρηζε ην 1565. Ο Βηζθνχληεο Λεπθσζίαο Πηέηξν
Βαιηέξην αλάθεξε φηη ην 1567 κεηά απφ κηα κεγάιε ηξηθπκία θαηαπνληίζζεθαλ ζην
ιηκάλη ησλ Αιπθψλ 20 θαξάβηα θνξησκέλα εκπνξεχκαηα. Μηα απίζηεπηε καξηπξία
γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο Λάξλαθαο ζην ηέινο ηεο Δλεηνθξαηίαο.

1570-1571
ΟΗ ΟΘΩΜΑΝΟΗ ΑΠΟΒΗΒΑΕΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΛΤΚΔ
Ζ δηακάρε ησλ Οζσκαλψλ κε ηνπο Μακεινχθνπο ηεο Αηγχπηνπ θαηέιεμε ζε ηειηθή
λίθε ησλ Σνχξθσλ ην 1512 θαη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο έγηλε απφ ηφηε κηα
Οζσκαληθή Θάιαζζα. Πνιινί ηζηνξηθνί ζεψξεζαλ ηελ δηαηήξεζε ηεο Δλεηηθήο
θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν γηα πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα κεηά ζαλ έλα ζαχκα, αθνχ
νη Οζσκαλνί βξηζθφληνπζαλ ηψξα ζην απφγεην ηεο δχλακεο ηνπο. Φαίλεηαη φκσο φηη
είραλ πξνηεξαηφηεηα ηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο θαη φρη ηελ Κχπξν. Καηέιαβαλ ηελ
Οπγγαξία θαη ηελ κηζή Απζηξία πξηλ νη Απζηξηαθνί ζηακαηήζνπλ ηελ πξνέιαζε ηνπο
ζηελ Βηέλλε. Οη Δλεηνί ζπδεηνχζαλ ζεσξεηηθά ην ζέκα ηεο άκπλαο ηεο Κχπξνπ ήδε
απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1530 αιιά γηα νηθνλνκηθνχο ηειηθά ιφγνπο δελ ελίζρπζαλ ηηο
νρπξψζεηο ζηηο παξάιηεο πφιεηο φπνπ κε ηελ λαπηηθή ηνπο δχλακε ζα κπνξνχζαλ λα
ζηεξίμνπλ θαη έηζη λα έρνπλ θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Σν
πξφβιεκα θαίλεηαη φηη ήηαλ θαη ε αληθαλφηεηα λα επαλδξσζνχλ πνιιέο νρπξψζεηο.
Έηζη ινηπφλ ε Λάξλαθα, ην θπξηφηεξν ηνπο εκπνξηθφ ιηκάλη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο
νηθνλνκηθφο ηνπο πλεχκνλαο αθήλεηαη εληειψο αλνρχξσηε. Σν πθηζηάκελν θξνχξην
ήηαλ αθαηάιιειν γηα ηηο ηφηε ζχγρξνλεο πνιεκηθέο ηέρλεο. Σν 1532 νη Βελεηνί
Αμησκαηνχρνη Μαξθαληφλην Σξεβηδάλν θαη ηέθαλν Σηέπνιν επίζεκα θαη
θαηαγξακκέλα εηζεγήζεθαλ ηελ αλέγεξζε λένπ ζχγρξνλνπ ηζρπξνχ θξνπξίνπ ζηελ
Λάξλαθα ζηα πξφηππα απηνχ ηεο Κεξχλεηαο, αιιά παξά ηελ πξφβιεςε ηνπο φηη ε
Οζσκαληθή επίζεζε ζα επηρεηξείην απφ ηελ Λάξλαθα, δελ εηζαθνχζζεθαλ θαη
δπζηπρψο επαιεζεχζεθαλ.
Ζ απφ πνιινχ αλακελφκελε Σνπξθηθή επίζεζε εθδειψζεθε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ
1570. Μεηά απφ κηθξήο έθηαζεο παξαπιαλεηηθέο απνβάζεηο ζηνλ θφιπν ηεο Λάξαο
θαη Λεκεζφ, ν θχξηνο φγθνο ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ ζηξαηνχ θαηεπζχλζεθαλ ζηελ
Λάξλαθα. Οη Δλεηηθέο αξρέο πξνιεπηηθά αλαγθάζζεθαλ λα αλαηηλάμνπλ φια ηα
θάζηξα θαη νρπξψζεηο πιελ ηεο Λεπθσζίαο, Ακκνρψζηνπ θαη Κεξχλεηαο. Σν θάζηξν
ηεο Λάξλαθαο αρξεζηεχζεθε έγθαηξα ψζηε λα κε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο
Σνχξθνπο.
Ο ρξνλνγξάθνο Φιψξηνο Βνπζηξψληνο αλαθέξεη φηη ηα έμνδα
αρξήζηεπζεο φισλ ησλ νρπξψλ ζέζεσλ ηεο Κχπξνπ ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ φζα
απαηηνχλην γηα ηελ ελίζρπζε θαη επάλδξσζε ηνπο. Ο Ησάλλεο σδφκελνο ν νπνίνο

πνιέκεζε θαηά ησλ Σνχξθσλ αιιά ηειηθά δηέθπγε κεηά ηελ πηψζε ηνπ λεζηνχ ιέγεη
ζην έξγν ηνπ γηα ηελ πνιηνξθία θαη άισζε ηεο Λεπθσζίαο, φηη ν ζηφινο ησλ
Οζσκαλψλ έθζαζε ζηηο Αιπθέο ζηηο 2 Ηνπιίνπ ηνπ 1570, φπνπ ηελ ίδηα κέξα
απνβίβαζαλ ην ηππηθφ θαη ην πεδηθφ ρσξίο θακηά αληίζηαζε. Σν ίδην ιέγεη θαη ν
κνλαρφο Άλδειν Καιέπην ζηελ δηθή ηνπ αθήγεζε φπνπ αλαθέξεη ζαλ κέξα απφβαζεο
ηηο 3 Ηνπιίνπ θαη ζεκεηψλεη ηελ άλεζε πνπ ν ερζξφο απνβίβαζε ηνλ ζηξαηφ, ην ηππηθφ,
ην ππξνβνιηθφ, ηα ππξνκαρηθά, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηαθηνπνίεζε θαη νρχξσζε ην
ζηξαηφπεδν ηνπ. Μηα άιιε καξηπξία απφ ην βηβιίν ηεο Νάζαο Παηαπίνπ «Σν
Πξνμελείν ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο ζηελ Κχπξν» ιέεη φηη ν Σνπξθηθφο ζηξαηφο
απνβηβάζζεθε ζηηο Αιπθέο θνληά ζηηο απνζήθεο θαη καγαδηά (magazeni) ησλ
εκπφξσλ ηεο πφιεο. Σελ ζηηγκή εθείλε νη κνλαδηθέο Δλεηηθέο δπλάκεηο ζηηο Αιπθέο
ήηαλ απηέο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή ηνπ θξάηνπο Κφκεηα ληε Ρνχραο, πνπ ήηαλ ηνπηθφο
επγελήο Διιεληθήο θαηαγσγήο θαη θενπδάξρεο ηεο Λάξλαθαο γλσζηφο ζαλ Δπγέληνο
πγθιεηηθφο.
Ο Άληδειν Γθάηην, πνπ επηβίσζε ηεο πνιηνξθίαο ηεο Ακκνρψζηνπ ζηε «Γηήγεζε γηα
ηνλ Πφιεκν ηεο Κχπξνπ» αλαθέξεη φηη ν Δπγέληνο πγθιεηηθφο κε 300 άλδξεο
ελεπιάθε ηηο πξψηεο ψξεο ηηο απνβίβαζεο αιιά αλαγθάζζεθε λα ππνρσξήζεη πξνο
ηελ Ακκφρσζην. ηα κηζά ηνπ δξφκνπ ζπλάληεζε ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή ηεο Κχπξνπ
κε έδξα ηελ Ακκφρσζην Αζηφξξε Βαγιηφλε, πνπ εξρφηαλ κε φιν ην ηππηθφ ζψκα ησλ
Αιβαλψλ πξνο ηηο Αιπθέο. Δθεί ν πγθιεηηθφο πιεξνθφξεζε ηνλ Βαγιηφλε φηη νη
Σνχξθνη απνβίβαζαλ έλα κεγάιν πιήζνο ζηηο Αιπθέο, θαη φηη ν ίδηνο αςηκάρεζε καδί
ηνπο αιιά ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο, αλαγθάζζεθε λα ππνρσξήζεη. Σφηε
νη δχν απηνί αμησκαηνχρνη απνθάζηζαλ λα ππνρσξήζνπλ, ν Δπγέληνο πγθιεηηθφο ή
Κφκεηαο ληε Ρνχραο γηα λα εγεζεί ζηελ Άκπλα ηεο Λεπθσζίαο θαη ν Αζηφξξε
Βαγιηφλε γηα λα εγεζεί ζηελ Ακκφρσζην, φπσο ήηαλ ην αξρηθφ ζρέδην άκπλαο. Σν
κέιινλ ηεο Κχπξνπ είρε ήδε θξηζεί γηαηί νη Σνχξθνη δελ είραλ απνβηβάζεη εθείλε ηελ
ζηηγκή παξά κέξνο κφλν ησλ εθ 20.000 ζηξαηησηψλ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο, ελψ φιεο
ηνπο ηηο δπλάκεηο πεξίπνπ 100.000 άλδξεο ζπγθέληξσζαλ ζηελ Κχπξν 19 κέξεο
αξγφηεξα. ιεο νη ζθέςεηο γηα αληεπίζεζε ζηηο Αιπθέο εγθαηαιείθζεθαλ παξφιν
πνπ ζηηο αξρέο νη Σνχξθνη ήηαλ θνβηζκέλνη θαη αλέκελαλ παγίδεο θαη αληεπηζέζεηο,
πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ. Οη Δλεηνί πξνηίκεζαλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηεηρψλ
παξά ην ξίζθν ηεο λίθεο.
Σα ηξηαθφζηα πελήληα πεξίπνπ θαξάβηα ησλ Σνχξθσλ πνπ απνβίβαζαλ ην πξψην
θχκα ζηξαηνχ κε επηθεθαιήο ηνλ Λαιά Μνπζηαθά παζά, επέζηξεςαλ ακέζσο ζηελ
Καξακαληά γηα λα θέξνπλ θη άιια ζηξαηεχκαηα. ηηο 21 Ηνπιίνπ ν θφιπνο Λάξλαθαο
μαλαγέκηζε κε ηα θαηάξηηα ηνπ Σνπξθηθνχ ζηφινπ. Σν ζηξάηεπκα δηπιαζηάζζεθε, νη
Αιπθέο κεηαηξάπεθαλ ζε Σνπξθηθφ λαχζηαζκν θαη ε παγίσζε ηεο Οζσκαληθήο
θαηάθηεζεο ήηαλ ζηελ αληίζηξνθε κέηξεζε. Δπηθεθαιήο ηνπ λαπηηθνχ ήηαλ ν
Πηαιέ παζάο, ν νπνίνο δηαθψλεζε κε ηνλ Λαιά Μνπζηαθά αλ ζα έπξεπε λα
επηηεζνχλ πξψηα ζηελ Ακκφρσζην ή ηελ Λεπθσζία. Δπηθξάηεζε ε άπνςε ηνπ
επηθεθαιήο ηεο εθζηξαηείαο Λαιά Μνπζηαθά θαη νη Σνχξθνη βάδηζαλ ζηηο 25
Ηνπιίνπ πξψηα θαηά ηεο Λεπθσζίαο. ηελ πνιηνξθία ζπκκεηείραλ θαη ηα πιεξψκαηα
ησλ ηνπξθηθψλ πινίσλ δεκηνπξγψληαο έηζη αθφκε κηα επθαηξία γηα ηνλ Δπξσπατθφ
ζηφιν λα αληεπηηεζεί κε επηηπρία. Παξφιν ηνπ φηη ζηηο 13 Απγνχζηνπ ν Υξηζηηαληθφο
ζηφινο βξηζθφηαλ ζηα λεξά ηεο Κξήηεο θαζπζηεξνχζε αδηθαηνιφγεηα λα πιεχζεη
πξνο ηελ Κχπξν. Οη πνιηνξθεκέλνη ελζαξξχλνληαη απφ ηηο δηαδφζεηο φηη ν
Υξηζηηαληθφο ζηφινο έζπεπζε ζε βνήζεηα θαη δηελεξγνχλ αληεπηζέζεηο, αιιά θαη νη
Σνχξθνη βηάδνληαη. ηηο 7 επηεκβξίνπ ν Λαιά Μνπζηαθά ξηζθάξεη θαη παίξλεη

μαλά εληζρχζεηο απφ ηνλ ζηφιν θαη δηελεξγεί 2 κέξεο αξγφηεξα γεληθή επίζεζε, πνπ
ήηαλ θαη ε ηειεπηαία. Ζ Λεπθσζία θαηαιακβάλεηαη θαη νη 25.000 άλδξεο ησλ
πιεξσκάησλ ηνπ ζηφινπ πνπ λαπινρνχζε ζηηο Αιπθέο επηζηξέθνπλ ζηα πινία ηνπο.
ηηο 11 επηεκβξίνπ ζηφινο θαη ζηξαηφο κεηαθηλνχληαη θαη πνιηνξθνχλ ηελ
Ακκφρσζην. Δθεί νη Σνχξθνη θνξηψλνπλ θαη ηνπο αηρκαιψηνπο απφ ηελ άισζε ηεο
Λεπθσζίαο. Αλάκεζα ηνπο θαη ε παλέκνξθε Μαξία πγθιεηηθή γφλνο ηεο
Διιεληθήο Φενπδαξρηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Λάξλαθαο, πνπ αγφξαζε απφ ηνπο Δλεηνχο
ηνλ ηίηιν ηνπ θφκεηα ληε Ρνχραο. Ο θφκεο ινηπφλ Δπγέληνο πγθιεηηθφο πξέπεη λα
ήηαλ ζείνο ή παηέξαο ηεο. ηηο 6 Οθησβξίνπ θη ελψ ηα πινία κε ηνπο αηρκαιψηνπο
ήηαλ αθφκε ζην ιηκάλη Ακκνρψζηνπ ε Μαξία πγθιεηηθή απηνθηνλεί ππξπνιψληαο
ηελ ππξηηαπνζήθε ηνπ πινίνπ βπζίδνληαο 3 ζπλνιηθά ηνπξθηθά πινία κε σξαίεο
γπλαίθεο αηρκάισηεο γηα ηα Σνπξθηά ραξέκηα, ειεπζεξψλνληαο φιεο κε ηνλ ζάλαην
απφ ηελ ζηπγλή Σνπξθηθή δνπιεία.
Μεηά ηελ άισζε ηεο Λεπθσζίαο ν Υξηζηηαληθφο ζηφινο πνπ βξηζθφηαλ ζην
Καζηειφξηδν απνζαξξχλεηαη θαη κε ηελ απνρψξεζε ηνπ ηζρπξνχ λαπηηθνχ ησλ
Ηζπαλψλ δηαιχεηαη θαη δελ εκθαλίδεηαη πνηέ ζηελ Κχπξν. Οη εμειίμεηο απηέο
απνζάξξπλαλ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Κεξχλεηαο ε νπνία παξαδίδεηαη ακαρεηί ζηνλ
Λαιά Μνπζηαθά ζηηο 14 επηεκβξίνπ, παξά ηηο πξνο ην αληίζεην παξαηλέζεηο ησλ
αξρεγψλ ηεο άκπλαο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Ακκφρσζην. Οη 2 επηθεθαιήο ηεο άκπλαο
ηεο Κεξχλεηαο πνπ αθέζεθαλ ειεχζεξνη απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηαδηθάζηεθαλ θαη
θπιαθίζζεθαλ ζηελ Βελεηία. Ζ Ακκφρσζηνο αληηζηέθεηαη ζζελαξά γηα 11 κήλεο θαη
παξαδφζεθε κφλν κεηά ηελ πιήξε εμάληιεζε θαη κεηά απφ δφιηεο Σνπξθηθέο
ππνζρέζεηο ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ηνπ 1571. Οη θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηε ν
πιεζπζκφο θαη ε πφιε ηεο Ακκνρψζηνπ ήηαλ ηέηνηεο ψζηε νη Αιπθέο λα
παξακείλνπλ θαζ φιε ηελ Σνπξθνθξαηία ε ζεκαληηθφηεξε θαη πινπζηφηεξε πφιε ηεο
Κχπξνπ.
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