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Πρόλογος
Η ιστορία της Κύπρου, του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της Μεσογείου, είναι από τις
παλαιότερες του κόσμου. Τα πρώτα δείγματα πολιτισμού, τα οποία ήρθαν στο φως από
αρχαιολογικές ανασκαφές, χρονολογούνται από την 9η χιλιετία π.Χ., καλύπτοντας μία
περίοδο 11.000 χρόνων.
Η γεωγραφική θέση του νησιού έχει αποτελέσει ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα που
καθόρισε την εξέλιξή του σε ολόκληρη την ιστορία του, όντας ταυτόχρονα ευλογία και
κατάρα. Ευρισκόμενη σε στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Αφρικής,
Ασίας και Ευρώπης) και σπουδαίων πολιτισμών, η Κύπρος έχει κατακτηθεί από
δυνάμεις που κυριαρχούσαν στην ανατολική Μεσόγειο σε διάφορες περιόδους. Την ίδια
στιγμή, έχει καταφέρει να αφομοιώσει ποικίλες πολιτισμικές επιρροές μέσω της
πολυδιάστατης αλληλεπίδρασής της με γειτονικές χώρες. Ως αποτέλεσμα, αυτό το
μικρό, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος έχει αναπτύξει τη δική του μοναδική φυσιογνωμία
αναμειγνύοντας αρμονικά διάφορους πολιτισμούς.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αφροδίτη, η αρχαία ελληνική θεότητα του έρωτα και της
ομορφιάς, γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας στη νοτιοδυτική ακτή της Κύπρου,
κοντά στην Πάφο. Αυτή η συνοπτική έκδοση αποτελεί επισκόπηση της μακραίωνης
ιστορίας του «νησιού της Αφροδίτης», προσφέροντας στον αναγνώστη την ευκαιρία για
μια γρήγορη ματιά στην εντυπωσιακή ιστορική εξέλιξη και στα καθοριστικά εκείνα
γεγονότα που έχουν επηρεάσει την πολιτική, πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική
ανέλιξή του.
Ο επιμελητής της έκδοσης
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Εισαγωγή

Œ

νας Κύπριος, ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ήταν αυτός που
εισήγαγε στον κόσμο τον στωϊκό τρόπο ζωής όταν
παρουσίασε τη θεωρία του στην Αθήνα πριν από
περίπου 2.300 χρόνια. Οι νησιώτες είναι γνωστοί για την
ανθεκτική τους φύση, και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση,
καθώς έχει εξελιχθεί από έναν προϊστορικό οικισμό της
Λίθινης Εποχής σε σύγχρονο και αναπτυγμένο κράτος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα πολυάριθμα εμπόδια που
συνάντησε σε όλη αυτήν την πορεία. Μέσα στις χιλιετίες, τα
ίδια ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές έχουν
την τάση να εκδηλώνονται περιοδικά, αν και με
διαφορετικές αποχρώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές
στην περίπτωση της Κύπρου, όπου έχουν τόσο συχνά
συναντηθεί εξωγενή συμφέροντα και όπου, ακόμη και
σήμερα, η σύνθετη αλληλεπίδραση εξωτερικών πολιτισμών
και κυπριακής στωϊκότητας έχει καταλήξει σε μια
δραστήρια και δυναμική κοινωνία η οποία έχει μάθει να
αντιμετωπίζει τα προβλήματα του σημερινού κόσμου με
ρεαλισμό και με σύνεση. Καθώς σκιαγραφούμε την εξέλιξη
αυτού του ενδιαφέροντος νησιού, του νοτιοανατολικού
άκρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαπιστώσουμε μια
ζωντανή συνέχεια στον χαρακτήρα του, που υπερβαίνει και
αυτήν ακόμα τη δίνη των τωρινών περιστάσεων.
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Αρχαιότητα

H

Κύπρος, όπως και η Κρήτη, διαθέτει μία από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες
ιστορίες του κόσμου, και ως τέτοια αποτελεί παράδεισο για τους αρχαιολόγους.
Ήδη από την αρχαία εποχή εδραιώθηκαν μόνιμα η ελληνική γλώσσα και ο
ελληνικός πολιτισμός του νησιού. Αν και η καταχνιά των χρόνων έχει εν μέρει αφήσει στο σκοτάδι
τις παλαιότερες εποχές, όταν υπήρχαν οι Πελασγοί, μπορούμε να διακρίνουμε, και να περιγράψουμε
αδρομερώς, τις ακόλουθες περιόδους:

Νεολιθική Εποχή (8200–3900 π.Χ.)
Ο αριθμός των νεολιθικών οικισμών αποτελεί απόδειξη της σπουδαιότητας του νησιού, από
την αυγή ακόμη της γνωστής ιστορίας. Ο παλαιότερος οικισμός που έχει ανακαλυφθεί μέχρι
τώρα, στη Χοιροκοιτία, χρονολογείται από το 5800 π.Χ., αν και τα
πρώτα δείγματα πολιτισμού μπορούν να χρονολογηθούν ακόμα
νωρίτερα, στην 9η χιλιετία. Η νεολιθική περίοδος κορυφώθηκε με την
έναρξη μαζικού αποικισμού, ιδίως από την Παλαιστίνη, με αποίκους
που πιθανόν τους προσέλκυσε η ανακάλυψη χαλκού, που οδήγησε
στην επονομαζόμενη χαλκολιθική εποχή.
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Χαλκολιθική Εποχή (3900–2500 π.Χ.)
Με την ανάπτυξη της επεξεργασίας του χαλκού, και κατόπιν του ορείχαλκου, και την
περαιτέρω εισροή αποίκων, η Κύπρος εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και
εξαγωγικά κέντρα. Προς το τέλος αυτής της περιόδου έκανε αισθητή την παρουσία της η
αιγυπτιακή επιρροή, και το εμπόριο με την Αίγυπτο, και ιδιαίτερα με την Κρήτη, άκμασε.

Εποχή του Χαλκού (2500–1050 π.Χ.)
Η Κύπρος άρχισε τώρα να αναπτύσσει γοργά τη μεταλλουργία χαλκού και ορείχαλκου καθώς
και την κεραμική, εξελισσόμενη σε εξαγωγικό κέντρο. Προς το τέλος αυτής της περιόδου οι
Έλληνες εδραίωσαν την παρουσία τους, η οποία θα έφτανε να χαρακτηρίσει μόνιμα τη
φυσιογνωμία του νησιού. Οι κύριες αιτίες ήταν το τέλος των Τρωικών πολέμων και η
κατάρρευση της Χιττιτικής αυτοκρατορίας, όταν πολλοί Μυκηναίοι Έλληνες αποφάσισαν να
εγκατασταθούν στην Κύπρο, σε μία εποχή σημαντικών κοινωνικο-πολιτικών αναταράξεων
και μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών προς τη δύση. Από τις διάφορες πόλεις-κράτη της
Κύπρου, αναδείχθηκαν ιδιαίτερα η Σαλαμίνα και η Πάφος. Η άφιξη των Δωριέων στην
Ελλάδα δεν είχε κάποια άμεση επίδραση στην Κύπρο.
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Ανταγωνιστικές επιρροές (1050–333 π.Χ.)
Ο ελληνικός πολιτισμός του νησιού εμπλουτίστηκε περαιτέρω από εξωτερικά γεγονότα. Πρώτα
έφτασε ένα κύμα Φοινίκων, που εγκαταστάθηκαν στο Κίτιο, πολλοί από τους οποίους
προσπάθησαν να ξεφύγουν από την επικείμενη μαζική ασσυριακή επίθεση στον Λίβανο.
Σταδιακά, οι διάφορες πόλεις-κράτη της Κύπρου πέρασαν διαδοχικά κάτω από την κυριαρχία
των Ασσυρίων, των Αιγυπτίων και των Περσών. Σε επίπεδο καθημερινής ζωής, και παρά τα
όποια προβλήματα γεννούσε η ξένη κυριαρχία, δέσποζε ο παλιός μυκηναϊκός πολιτισμός, αν και
οι εμπορικές και άλλου είδους επαφές με την ελληνική ενδοχώρα και άλλες ελληνικές περιοχές
στη Μικρά Ασία σήμαιναν κάποια ανάμειξη με τον ιωνικό ελληνικό πολιτισμό. Όπως συνέβη
και σε άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου, για παράδειγμα στη Σπάρτη, κάποιες κυπριακές
πόλεις-κράτη αρχικά υποστήριξαν τους Πέρσες. Σ’ εκείνες τις ταραγμένες εποχές της περσικής
πίεσης, δύο παράγοντες επέδρασαν στην Κύπρο: η τάση των περιοχών όπου επικρατούσαν οι
Φοίνικες να υποστηρίζουν τους Πέρσες, και η πολιτική φιλοδοξία. Για παράδειγμα, ο βασιλιάς
της Σαλαμίνας Ευέθλων (περ. 560–525 π.Χ.) έπαιξε ένα παιχνίδι ισορροπιών ανάμεσα στα
αιγυπτιακά και τα περσικά συμφέροντα, κόβοντας νομίσματα τα οποία, ενώ περιείχαν
αιγυπτιακά και περσικά σύμβολα, περιλάμβαναν ωστόσο και τα δύο πρώτα γράμματα της
Κύπρου. Μετά από φιλονικίες χρόνων μεταξύ φιλελληνικών και φιλοπερσικών φατριών, κατά
τη διάρκεια των οποίων ο βασιλιάς Ευαγόρας Α΄ της Σαλαμίνας έπαιξε ηγετικό ρόλο στην
υποστήριξη των Αθηναίων, οι Πέρσες τελικά επέβαλαν την εξουσία τους, μέχρι που ο Μέγας
Αλέξανδρος απελευθέρωσε την Κύπρο το 333 π.Χ., στην εκστρατεία του με την οποία διέλυσε
την Περσική αυτοκρατορία.
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Από τον Μέγα Αλέξανδρο στους Ρωμαίους
Με τον πρόωρο θάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., και τον επακόλουθο διαμελισμό της
αυτοκρατορίας του, η Κύπρος βρέθηκε στη δίνη των ανταγωνιστικών συμφερόντων των
στρατηγών του Αλεξάνδρου, προτού πέσει στα χέρια της δυναστείας που εγκαθιδρύθηκε στην
Αίγυπτο από τον στρατηγό Πτολεμαίο. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη της Πτολεμαϊκής
διακυβέρνησης στην Κύπρο (294–58 π.Χ.) κατά την οποία καταργήθηκαν τα δέκα βασίλεια
της Κύπρου και, για πρώτη φορά, το νησί διοικήθηκε ως ενιαίο κράτος. Για περίπου
διακόσια πενήντα χρόνια, το νησί γνώρισε έναν βαθμό πολιτικής σταθερότητας. Οι τέχνες και
η φιλοσοφία άνθησαν στην Κύπρο της ελληνιστικής εποχής, δεδομένης της αγάπης των
Πτολεμαίων για τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Ζήνων από το Κίτιο (336–264 π.Χ.), ο πιο
διακεκριμένος Κύπριος φιλόσοφος, ίδρυσε τη δική του φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα, η
οποία επρόκειτο αργότερα να ασκήσει εκτεταμένη επίδραση στη ρωμαϊκή φιλοσοφία. Οι
Κύπριοι διέπρεψαν επίσης στην ιατρική και τη γλυπτική.
Στα τελευταία στάδια της Πτολεμαϊκής κυριαρχίας, οι ρωμαϊκές παρεμβάσεις έγιναν συχνές.
Αυτό οδήγησε στην πρώτη ρωμαϊκή κατοχή (58–38 π.Χ.) και στη συνέχεια στην τελική
κατάληψη του νησιού από τους Ρωμαίους το 30 π.Χ., και σε μία περίοδο ειρήνης και
ευημερίας η οποία, στην Κύπρο όπως και αλλού, έμεινε γνωστή ως Ρωμαϊκή Ειρήνη (Pax
Romana).
Ο χριστιανισμός εισήχθη στην Κύπρο το 45 μ.Χ. από τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα.
Κατά την επίσκεψή τους στο νησί, μαζί με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, οργάνωσαν την
Εκκλησία και όρισαν επισκόπους. Ο απόστολος Βαρνάβας, ο ιδρυτής της Εκκλησίας της
Κύπρου, επέστρεψε αργότερα στο νησί και έγινε Επίσκοπος Σαλαμίνας. Η ρωμαϊκή ειρήνη
δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από τις επιπτώσεις της εβραϊκής επανάστασης στην Παλαιστίνη,
την Αίγυπτο και την Κυρηναϊκή, κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Αδριανού. Επρόκειτο
για ένα καταστροφικό γεγονός, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι, και επιλύθηκε μόνο με σκληρή και αποφασιστική ρωμαϊκή δράση. Το 269 μ.Χ.
εισέβαλαν στην Κύπρο οι Γότθοι, αλλά δεν κατάφεραν να εδραιωθούν στο νησί.
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Μεσαίωνας

¶

ολύ πριν την τελική πτώση της Ρώμης το 476 μ.Χ., η Κύπρος είχε χάσει τον άμεσο
διοικητικό της δεσμό με αυτήν, όταν η διαίρεση της αυτοκρατορίας από τον
Διοκλητιανό σε Ανατολική και Δυτική είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να ελέγχεται
διοικητικά από την Αντιόχεια, διευθέτηση που συνεχίστηκε μέχρι που η Κωνσταντινούπολη έγινε η
νέα πρωτεύουσα το 330 μ.Χ.

Βυζαντινή Εποχή (330–1191 μ.Χ.)
Κατά τη βυζαντινή εποχή, η Κύπρος μοιραζόταν μαζί με τον υπόλοιπο
ελληνικό κόσμο τον ίδιο χριστιανικό και ελληνικό πολιτισμό και
κληρονομιά. Σ’ αυτήν την περίοδο οικοδομήθηκαν σημαντικά μοναστήρια
και ναοί, πολλά από τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα. Κάποια είναι
διακοσμημένα με μοναδικές και εξαίρετης ποιότητας νωπογραφίες και
εικόνες που έχουν προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και έχουν γίνει
διεθνώς αντικείμενα μελέτης.
Η μετάβαση από τα Σκοτεινά Χρόνια στον Μεσαίωνα βρήκε την Εκκλησία
της Κύπρου να καθίσταται «Αυτοκέφαλη» το 488, κατά παραχώρηση του
βυζαντινού αυτοκράτορα. Στην Εκκλησία παραχωρήθηκε αυτοδιοίκητο,
περιλαμβανομένου του δικαιώματος να εκλέγει η ίδια τον ηγέτη της.
Επιπλέον, στον ηγέτη της, τον Αρχιεπίσκοπο, παραχωρήθηκαν ειδικά προνόμια: να υπογράφει
με κόκκινο μελάνι όπως και οι βυζαντινοί αυτοκράτορες. να κρατά αυτοκρατορικό σκήπτρο αντί
της συνηθισμένης ποιμαντορικής ράβδου. και να ντύνεται με πορφυρό μανδύα. Αυτή η εξέλιξη
σηματοδότησε την αφετηρία μιας μοναδικής παράδοσης ευθύνης για την Εκκλησία στις
πολιτικές υποθέσεις του νησιού. Προς το τέλος των Σκοτεινών Χρόνων στην Ευρώπη, η Κύπρος
βρέθηκε υπό σχεδόν συνεχείς επιδρομές μουσουλμάνων Αράβων, οι οποίοι τελικά εκδιώχθηκαν
το 965 από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά.
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Καθώς η (ανατολική) Ρωμαϊκή – Βυζαντινή αυτοκρατορία άρχισε να συμβιβάζεται με την
ύπαρξη των νέων ανταγωνιστών της, αρχικά των Φράγκων και αργότερα των Σταυροφόρων, οι
διοικητές της Κύπρου περιστασιακά αμφισβήτησαν την εξουσία της Κωνσταντινούπολης,
συνεχίζοντας αυτό που είχε πλέον γίνει παράδοση, να διεκδικούν ανεξαρτησία. Ένας τέτοιος
διοικητής που ονειρευόταν ανεξαρτησία ήταν ο ανεψιός του αυτοκράτορα, ο Ισαάκιος
Κομνηνός, ο οποίος αυτοανακηρύχτηκε αυτοκράτορας της Κύπρου (ένας τύραννος που
δυσαρέστησε τόσο τους Κύπριους όσο και τους Βυζαντινούς), για να συλληφθεί αιχμάλωτος από
τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο το 1191, ως εκδίκηση για την απρεπή συμπεριφορά του προς τη
ναυαγό αρραβωνιαστικιά του δεύτερου. Ο Ριχάρδος στη συνέχεια πούλησε το νησί στους Ναΐτες
ιππότες οι οποίοι, επειδή δέχθηκαν επίθεση από τον ντόπιο πληθυσμό, το ξαναπούλησαν στον
Ριχάρδο, που με τη σειρά του το πούλησε σε κάποιον άλλο σταυροφόρο, τον Γκυ ντε

Λουζινιάν, το 1192.

Περίοδος της Φραγκοκρατίας (1192–1489)
Έτσι ξεκίνησε η περίοδος της Φραγκοκρατίας, που επρόκειτο να
διαρκέσει σχεδόν τριακόσια χρόνια. Το φεουδαρχικό σύστημα
που εισήχθη από τον Ριχάρδο επιβλήθηκε στη συνέχεια από τους
Φράγκους, όπως και η εγκαθίδρυση της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας στην Κύπρο. Υπό τη δυναστεία των Λουζινιάν, η
Κύπρος ήταν ανεξάρτητη, αλλά ο ντόπιος ελληνικός πληθυσμός
είχε πολύ μικρή συμμετοχή στις αποφάσεις για τρέχοντα θέματα.
Πέραν του αγώνα να διατηρήσει την ορθοδοξία, το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού υποβιβάστηκε στο καθεστώς των
βασσάλων (υποτελών), ενώ μόνο οι πλουσιότεροι έμποροι
κατατάσσονταν στους πολίτες με πλήρη δικαιώματα. Παρά την
καθιέρωση των συστημάτων της δυτικής Ευρώπης, η οικονομία
άνθησε, χάρη κυρίως σε μία συρροή Αμαλφιτών, Γενοβέζων,
Πιζανών, Βενετών και άλλων Ιταλών.

