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ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ*

• Τά έν τώ παρόντι τόμω τής «Φιλολογικής Κύπρου» δημοσιευόμενα «Τρία δέματα έκ τής 
Κυπριακής ’Ιστορίας» μετεδό&ησαν είς 4 διαλέξεις άπό του Ραδιοφωνικοί) Ιδρύματος Κύπρου 
κατά τό 1963.

Ό χαρακτήρ της Κυπριακής Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ή Ιστορία της Κύπρου Αρχίζει Από της 6 π.Χ. χιλιετηρίδας, ώς προσφάτως 
διεπιστώθη διά των Αρχαιολογικών Ανασκαφών. Ουτω ή ζωή τής νήσου έπεκτεί- 
νεται έπί 8 σχεδόν χιλιετηρίδας. Κατά τό μακράν τούτο χρονικόν διάστημα 
συνετελέσθησαν μεγάλαι ίστορικα'ι διακυμάνσεις, αΐτινες έπηρέασαν τήν ζωήν της 
νήσου εις μέγαν βαθμόν.

Κειμένη ή Κύπρος είς τήν Ανατολικήν Μεσόγειον παρά δύο ήπείρους, τήν 
’Ασίαν καί τήν ’Αφρικήν, αΐτινες περιβάλλουσιν αύτήν δίκην δακτυλίου καί ούχί 
μακράν τρίτης ήπείρου, τής Εύρώπης, ή μετά τής όποιας έπικοινωνία δέν ήτο 
δυσχερής, άποτελεΐ μοναδικόν κόμβον, δπου ήδύναντο νά διασταυροΰνται τά ρεύ
ματα τά προερχόμενα έκ των τριών τούτων ήπείρων. ’Αλλά πέραν τούτου Απο
τελούσα τρόπον τινά ή Κύπρος προπύργιον πρός άμυναν τών περιστοιχιζόντων αύ
τήν λαών, οΐτινες συνέστησαν ισχυρά καί άντιμαχόμενα κράτη, ήδύνατο νά άποβή 
τό μήλον τής έριδος μεταξύ αύτών.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας θά άνέμενέ τις νά μή διατηρήση αυτή Ιδίαν ύπόστασιν, 
άλλά νά καταστή τμήμα μιας μεγάλης δυνάμεως όρμωμένης έκ τίνος τών γειτο
νικών χωρών καί Αποβάλη πάντα Ιδιαίτερον χαρακτήρα, άν τοιουτον είχε κατορ
θώσει αύτη έν τή ιστορική αύτής σταδιοδρομία νά άποκτήση. Άλλά, διά νά δια- 
πιστώσωμεν τήν Ιστορικήν έξέλιξιν, δέον νά άναδράμωμεν είς τήν άρχήν τής ιστο
ρίας τής νήσου, ήν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν άρχικώς μόνον έκ τών έν αύτή 
διενεργηθεισών άνασκαφών καί Αποκαλύψεων.

Ή ζωή τής Κύπρου κατά τούς χρόνους τής νεολιθικής λεγομένης έποχής, 
ήτοι Από τής 6 μέχρι τής 3 χιλιετηρίδας π.Χ., δέν δύναται νά έχη άλλο εί μή 
κυρίως Αρχαιολογικόν ένδιαφέρον. Διότι ή διαμόρφωσις τών Ισχυρών κρατών εις 
τάς γειτονικός τής νήσου χώρας, έξ ών θά ήτο δυνατόν νά προκύψωσι διά ταύτην 
τά ιστορικά γεγονότα του διαγραφέντος χαρακτήρας, δέν είχε συντελεσθή. ’Επι
δράσεις έν τή τέχνη ήτο δυνατόν νά ύπάρχουν, άλλ’ αδται δέν Απορρέουν έκ τής 
Ανελίξεως τοιούτων Ιστορικών γεγονότων.

Ή πρώτη σημαντική έπίδρασις είς τήν ζωήν τής Κύπρου συντελεϊται, όταν οΐ 
"Ελληνες όρμώμενοι έξ Ελλάδος έξέτειναν τήν έπιρροήν καί τό έμπόριον αύτών 
εις χώρας μακρυνάς άπό τής μιας άκρας τής Μεσογείου μέχρι τής άλλης καί έν 
συνεχεία πρός βορράν καί νότον. Τό μέγα Ιστορικόν φαινόμενον τής διαδόσεως 
του μυκηναϊκού πολιτισμού Από τών μέσων μέχρι τού τέλους τής β' χιλ. π.Χ. Απο
τελούν τήν πρώτην Αρχήν τής έλληνιστικής κινήσεως, ήτις έκορυφώθη μετά χιλιετη
ρίδας διά τού Μ. ’Αλεξάνδρου, τών Ρωμαίων καί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων,
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είναι ή πρώτη άρχή ουσιαστικής καί μονίμου έπιδράσεως έπί τής ζωής τής νήσου 
μετά πάροδον χιλιετηρίδων, καθ’ άς φαίνεται ότι αϋτη είχε τήν Ιδίαν αύτής ζωήν 
άνεξάρτητον τών έξωτερικών συνθηκών.

Η έγκατάστασις τών Μυκηναίων Ελλήνων έν τή νήσω έχει μάλλον έθνολο- 
γικόν καί πολιτιστικόν ή πολιτικόν χαρακτήρα. Έν τούτοις αποτελεί αϋτη τό 
σημαντικώτατον γεγονός καί άπό πολιτικής άπόψεως. Είναι ϊσως μοναδικόν 
παράδειγμα περιπτώσεως, καθ’ ήν ή πολιτική άνάπτυξις ένός τόπου έδημιούρ- 
γησε πολιτικός συνθήκας, αϊτινες έπέζησαν του γεγονότος τούτου έπί χιλιετηρίδας 
και έδωσαν πολιτικήν καταστασιν, ητις δέν έπηρεάσθη ύπό τών μετέπειτα γεγο
νότων είς τήν ρίζοτν καί τόν χαρακτήρα αύτής. Πολιτική ζωή καί πολιτισμός 
συμβαδίζουν άπό τών μέσων τής 2 χιλ. π.Χ., δτε έγκατεστάθησαν έν τή νήσω οί 
Ελληνες Μυκηναΐοι. Ό δημιουργηθείς έκτοτε σύνδεσμος μεταξύ τών ίδρυθεισών 

έλληνικών άποικιών έν αύτή γινόμενος εκδηλος έν τή τέχνη καί τή πολιτική ζωή 
παραμένει άρραγής έν συνεχεία άνεξαρτήτως ιστορικών περιπετειών τής νήσου. 
Η διάδοσις τών μυκηναϊκών άγγείων, ή έπικράτησις τής μυκηναϊκής θρησκείας 
καί ή διαμόρφωσις των Κυπριακών βασιλείων κατά τό πρότυπον τής όμηρικής βα
σιλείας είναι τρανά δείγματα τής έπελθούσης μεγάλης μεταβολής.

Η βασική αϋτη διαμόρφωσις τής ζωής τής Κύπρου ή συντελεσθείσα διά τής 
έγκαταστάσεως τών Ελλήνων έν αύτή δέν ύπέστη μεταβολήν καθ’ δλην τήν άρ- 
χαιότητα μέχρι τών χρόνων του Μ. ’Αλεξάνδρου παρά τό γεγονός ότι ή νήσος 
κατελήφθη κατά περιόδους ύπό γειτονικών κρατών, άτινα ήσκησαν έπιρροήν έπ’ 
αύτής περισσότερον είς τόν πολιτικόν ή είς τόν πολιτιστικόν τομέα.

"Αν ρίψωμεν έν βλέμμα είς τόν χάρτην τής ’Ανατολικής Μεσογείου, άμέσως 
θά άναγνωρίσωμεν τούς λόγους άπορρέοντας έκ γεωπολιτικής θεωρήσεως, δι’ οΟς 
ή Κύπρος έπρεπε νά περιέλθη κατ’ άνάγκην ύπό τήν κυριαρχίαν τών ’Ασσυριών 
τό πρώτον, τών Αιγυπτίων έπειτα καί τών Περσών έν τέλει, λαών άναπτυχθέντων 
είς ισχυρά κράτη έν τή ’Ανατολή. Δέν νοείται διά τά δημιουργηθέντα μεγάλα 
ταυτα κράτη ή διατήρησις τής Κύπρου ώς άνεξαρτήτου, δταν μάλιστα, συμφώνως 
πρός τήν δημιουργηθεΐσαν έν αύτή Ιστορικήν παράδοσιν τών όμηρικών βασιλείων, 
ούδ’ ή ένότης τής νήσου ώς πολιτικής δυνάμεως ήτο νοητή. ‘Η Κύπρος έχρειάζετο 
διά τά μεγάλα ταυτα κράτη τής ’Ανατολής ώς προκάλυμμα αύτών καί άμυντήριον. 
Διότι περιερχομένη αϋτη ύπό μίαν δύναμιν έκ δυσμών θά ήδύνατο νά χρησιμεύση 
ώς τό όρμητήριον πρός πολιτικήν καί στρατιωτικήν διείσδυσιν είς χώρας τής 
’Ανατολής. Ταυτα δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν ώς πραγματοποιηθέντα κατά 
τήν πρός άνατολάς έκστρατείαν του Μ. ’Αλεξάνδρου. “Οταν ή Κύπρος έχάθη διά 
τό Περσικόν κράτος, ή άμυνα αύτοΰ είτε έν Αίγύπτω είτε έν ’Ασία δέν ήτο εύ- 
κόλως πλέον δυνατή. Διά τούτο καί εις Γερμανός άρχαιολόγος, ό Hirshfeld 
έγραψε μετά τήν έξαγοράν τής νήσου ύπό τών "Αγγλων τώ 1878 δτι «δστις 
έπιθυμεί νά καταστή καί παραμείνη ώς μία μεγάλη δύναμις έν τή ’Ανατολή όφείλει 
νά κατέχη τήν Κύπρον. “Οτι τούτο είναι άληθές, άποδεικνύεται ύπό τής παγκο
σμίου Ιστορίας κατά τάς τρεις καί ήμίσειαν τελευταίας χιλιετηρίδας, άπό τών 
χρόνων του Τουθμώσιος Γ' τής Αίγύπτου μέχρι τών χρόνων τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας».

Εν τούτοις ή Κύπρος περιελθουσα άλληλοδιαδόχως ύπό ξένους κυριάρχους, 
τούς Αιγυπτίους πρώτον κατά τήν 2 χιλιετηρίδα π.Χ., τούς Άσσυρίους, τούς 
Αιγυπτίους πάλιν καί τούς Πέρσας έν τέλει, κατά τό α' ήμισυ τής α' χιλιετηρί
δας π.Χ., παρουσιάζει τό άξιοπερίεργον φαινόμενον δτι ύποταχθεΐσα ύπό Ισχυρά 
κράτη δέν άπέβαλε τόν χαρακτήρα, δν άπέκτησε κατά τά μέσα τής 2 χιλιετηρί
δας π.Χ. διά τής έγκαταστάσεως τών Ελλήνων Μυκηναίων έν αύτή, άποδειχθέντος 
δτι οί έγκαταστάντες έν αύτή “Ελληνες καί διαδώσαντες τόν ίδιον πολιτισμόν 

ύπήρξαν ισχυρότεροι τών πολιτικών δυνάμεων τής ’Ανατολής. Ή ισχύς αϋτη δέν 
ύπήρξε μόνον πολιτιστική, άλλά καί πολιτική, διατηρηθέντων τών άρχικών βασι
λείων, είς ά διηρέθη ή Κύπρος μετά τήν έγκατάστασιν τών Μυκηναίων Ελλήνων 
έν αυτή κατά πρότυπον τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Διά τούτο, εύθύς ώς έδόθη 
ή εύκαιρία, ή Κύπρος έπανεστάτησεν ύπό τόν Όνήσιλον πρός άπόκτησιν τής έλευ- 
θερίας αύτής έν συνεργασία μετά τών μόλις προηγουμένως έπαναστατησάντων 
Ελλήνων τής ’Ιωνίας. Οϋτω ή Κύπρος διατηρήσασα τόν άπό τών μέσων τής β' 
χιλιετηρίδας π.Χ. άποκτηθέντα ύπ’ αύτής μυκηναϊκόν πολιτισμόν, διετήρησε τήν 
πολιτικήν παράδοσιν παρά τήν έξ ’Ανατολής ισχυρόν πίεσιν, περιορισθείσης τής 
έπιδράσεως αύτής είς έλάχιστον βαθμόν, καί άνέλαβεν άγώνα άποτινάξεως τής 
πολιτικής κυριαρχίας τής ’Ανατολής καί συνδέσεως αύτής μετά του έλληνικοΰ κό
σμου, δεδομένου δτι ή έγκατάστασις τών Ελλήνων Μυκηναίων έν τή νήσω κατά τό 
μέσα τής 2 χιλ. π.Χ. έπέφερε πρωτίστως έθνολογικήν καί ούχί μόνον πολιτιστικήν 
άλλαγήν είς αύτήν. ’Έκτοτε ή τύχη τής Κύπρου είναι στενότατα συνδεδεμένη 
μετά τής λοιπής Ελλάδος, παρ’ δλον δτι αϋτη ήδυνήθη νά ζήση έλεύθερον βίον 
μόνον έπί 30 περίπου έτη, άλλά καί ταυτα ούχί άπηλλαγμένα περιπετειών.

Οί άγώνες τοΰ μεγάλου στρατηγού καί πολιτικού τών ’Αθηναίων Κίμωνος 
κατά τήν περίοδον ταύτην άποτελουσι τρανότατον δείγμα ούχί έλληνικοΰ έπεκτατι- 
σμοΟ, ώς θά ήδύνατο άλλως τό πράγμα νά κριθή, άλλά σαφοΰς προσπαθείας, ϊνα 
ή Ελληνική Κύπρος, ή διασώσασα έλληνικόν χαρακτήρα καί πολιτισμόν έπί χίλια 
περίπου έτη, άποσπασθή τής ’Ανατολής καί πολιτικώς, συνδεθή δέ μετά τής 
Ελλάδος, είς ήν έθεώρει έαυτήν άνήκουσαν. Ό θάνατος τοΰ Κίμωνος τφ 449 π.Χ. 
έθεσε τέρμα είς τήν προσπάθειαν ταύτην έπί 40 περίπου έτη. Τάς ιστορικός 
περιπέτειας τής Κύπρου κατά τήν περίοδον ταύτην δυνάμεθα νά διακρίνωμεν καί 
είς τήν τέχνην, ιδία τήν γλυπτικήν, ώς ταύτην άπεκάλυψαν είς ή μάς αί άρχαιολο- 
γικαί έρευναι. Αί έξ ’Ανατολής έπιδράσεις έξαφανίζονται ή μειοΰνται, δημιουρ- 
γείται οϋτω ό «Κύπριος χαρακτήρ» τής τέχνης φέρων σαφή τό ίχνη τής έλλη
νικής, ιδία τής ιωνικής έπιδράσεως, τά δέ ιδρυόμενα άνάκτορα, οίον τό μονα
δικόν άποκαλυφθέν τοΰ Βουνιοΰ, έν φ διασώζονται καί τινα στοιχεία τής άνατο- 
λικής τεχνοτροπίας, φέρουσι σαφή τόν χαρακτήρα τής μυκηναϊκής παραδόσεως, 
ήτις διετηρείτο είς τήν κυπριακήν βασιλείαν, ώς μοναδικόν δείγμα έπιβιώσεως αύτής 
μετά ήμίσειαν καί πλέον χιλιετηρίδα άπό τής έποχής τής έξαφανίσεως τών Μυκηνών 
καί τοΰ πολιτισμού των.

Παρά τήν παροδικήν ύποταγήν τής Κύπρου είς τήν ’Ανατολήν μετά τόν θά
νατον τοΰ Κίμωνος ή νήσος στρέφεται συνεχώς πρός τήν Ελλάδα, ή δέ άνοδος τοΰ 
Εύαγόρου Α' είς τόν θρόνον τής Σαλαμίνος άποτελεί τήν άπαρχήν στενοτέρου 
συνδέσμου αύτής πρός τήν θεωρουμένην πλέον ώς μητέρα πατρίδα, ίδια δε πρός 
τάς ’Αθήνας, τήν μητέρα τοΰ πολιτισμού. Τό σύμβολον τοΰ ήρωίκοΰ άρχοντος, τοΰ 
προσκομίζοντος τά άγαθά, ύλικά καί πνευματικά, είς τόν λαόν, ό ‘Ηρακλής, άπο- 
τελεί τό σύμβολον τοΰ βασιλέως τούτου καί αί μορφαί τών έλληνικών θεών, αϊτινες 
είσήχθησαν είς τήν Κύπρον διά τών Μυκηναίων, κοσμοΰσι τό νομίσματα των βα
σιλέων τής νήσου παραλλήλως πρός τήν Άφροδίτην, τήν γηγενή θεόν τής νήσου. Τά 
έλληνικά γράμματα, οΐα άνεπτύχθησαν έν Έλλάδι καί Ιωνία, τό έπος, ή λυρική 
ποίησις, τό δράμα, ή ιστορία, ή φιλοσοφία άναπτύσσονται έν Κυπρ<ρ τότε καί είς τους 
έπομένους χρόνους βάσει τών έλληνικών προτύπων.

“Οτε δέ ό Μ. ’Αλέξανδρος ήρχισε τήν έξόρμησιν αύτοΰ πρός ’Ανατολάς, άπο
τέλεσμα τής όποιας ύπήρξεν ή κατάλυσις τοΰ περσικού κράτους, οι Κύπριοι βασι
λείς, προτού κριθή ή έκστρατεία, έτάχθησαν παρά το πλευρόν τοΰ Μακεδόνος 
βασιλέως καί έβοήθησαν αύτόν ούχί μόνον είς τήν κατάληψιν ένός μεγάλου όχυροΰ, 
τής Τύρου, είς τήν Φοινίκην, άλλά καί παρέσχον είς αυτόν πάσαν δυνατήν οίκο- 
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νομικήν, στρατιωτικήν καί προσωπικήν βοήθειαν. Ουτω ή Κύπρος, ήτις άπό έτών 
έπάλαιε μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως προσανατολιζομένη πρός τήν τελευταίαν εις 
στιγμάς κρίσιμους διά τήν ζωήν καί τό μέλλον τής άνθρωπότητος λαμβάνει θέσιν, 
ήτις ού μόνον έξησφάλισεν είς αύτήν έμπρέπουσαν θέσιν είς τήν δημιουργουμένην 
νέαν πολιτικήν καί κοινωνικήν ζωήν, άλλά καί συντελεί διά τών ίδιων αύτής δυνά
μεων είς τήν διαμόρφωσιν ταύτης. ’Έκτοτε καί έπί μακρούς χρόνους δέν ύπάρχει 
διά τήν Κύπρον πρόβλημα ’Ανατολής. 'Η ζωή τής νήσου ύπό τούς Πτολεμαίους τής 
Αίγύπτου διαρκέσασα έπί 3 πλήρεις αιώνας μετά τήν έπικράτησιν αύτών, παλαι- 
σάντων έπί τινα χρόνον πρός άλλους έκ τών διαδόχων του Μ. ’Αλεξάνδρου φέρει 
έκδηλον τήν σφραγίδα του άναπτυχθέντος έλληνιστικου πολιτισμού, οδτινος ή άρχή 
εύρίσκεται έν Κύπρω άπό τών χρόνων τούλάχιστον του Εύαγόρου ΑΖ, άν μή καί 
ένωρίτερον.

Ή τοιαύτη θέσις τής Κύπρου δέν μετεβλήθη, ούδ’ όταν οι Ρωμαίοι άπέβησαν 
μεσουντος του 1 αί. π.Χ. οί κύριοι τής νήσου γενόμενοι διάδοχοι τών έλληνι- 
ζόντων βασιλέων τής Αίγύπτου ού μόνον ώς κυρίαρχοι, άλλά καί ώς φορείς του 
αύτου έλληνιστικου πολιτισμού. Ό άγών μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως εΐχεν ήδη 
κριθή όριστικώς έπί μακρότατον τούλάχιστον χρόνον, ή δέ πολιτική καί λοιπή 
ζωή τής Κύπρου έντάσσεται έξ όλοκλήρου είς τήν διαμορφωθεΐσαν έπί αιώνας 
κατάστασιν τής δλης άνθρωπότητος. ’Η συντελεσθεΐσα μετά τινα χρόνον άφύπνισις 
τής ’Ανατολής δέν έσχεν άμεσον άντίκτυπον είς τήν ζωήν τής Κύπρου. Αυτή έξηκολού- 
θησε παραμένουσα προσηλωμένη είς τήν Δύσιν, πρός ήν εΐχεν ήδη προσανατολισθή 
άπό 1500 καί πλέον έτών. Καί αύτή ή διάδοσις τού Χριστιανισμού είς τήν Κύπρον καί 
ή έγκατάστασις χιλιάδων Εβραίων έν αύτή δέν συνετέλεσαν είς τήν άλλαγήν τής 
τοιαύτης στροφής τής νήσου πρός τήν Δύσιν. Διότι ό Χριστιανισμός προελθών έξ 
’Ανατολής δέν έφερε τήν σφραγίδα τού άνατολικού πνεύματος έξ όλοκλήρου, άλλ’ 
άντιθέτως άπέκτησε στοιχεία ζωής έκ τού πνεύματος τής Δύσεως καί μόνον ώς 
συγκερασμός άμφοτέρων, καί δή μετά ύπερισχυόντων τών στοιχείων τής Δύσεως 
είναι δυνατόν οδτος νά νοηθή. Οί έν τή νήσω δ’ έγκαταστάντες Εβραίοι έξέλιπον 
ώς έκ μιας άποτυχούσης έξεγέρσεως αύτών γενομένης τώ 116 μ.Χ. καί τεινούσης, 
είς ματαιωθεΐσαν όμως κυριαρχίαν αύτών έν τή νήσω.

Ένταχθεΐσα έν συνεχεία ή Κύπρος είς τό ύπό τού Μ. Κωνσταντίνου, τού 
διαδόχου τούτου τού Μ. ’Αλεξάνδρου Ρωμαίου αύτοκράτορος, ίδρυθέν Βυζαντινόν 
κράτος ήκολούθησεν έπί χιλιετηρίδας σχεδόν τάς τύχας τού λοιπού έλληνικου 
κόσμου. Διότι τό νέον κράτος παρά τήν παραδοχήν στοιχείων τινων έκ τής άνα- 
τολικής ζωής ύπήρξεν έν τή πραγματικότητι συνέχεια τών έλληνιστικών κρατών 
τών ίδρυθέντων ύπό τών διαδόχων τού Μ. ’Αλεξάνδρου καί τού βάσει τούτων 
διαμορφωθέντος έκ βάθρων ύπό τούς Ρωμαίους αύτοκράτορας κράτους. ’Έκδηλος 
είναι ή έπικράτησις τών έλληνικών στοιχείων έν τή ζωή τής νήσου καταστάσης 
έπαρχίας βυζαντινής, ιδιαιτέρως δέ έν τή βυζαντινή τεχνοτροπία άποτυπωμένη έν τή 
ζωγραφική τών ναών. 'Η άνεξαρτησία τής Κυπριακής ’Εκκλησίας κυρωθεΐσα δι’ 
Οικουμενικών Συνόδων έπέτρεψεν είς τήν νήσον τήν άσκησιν έστω ύπό τούς βυ
ζαντινούς αύτοκράτορας ζωής τής ιδίας αύτής προτιμήσεως, δεδομένης τής μεγά
λης σημασίας, ήν ένεΐχεν ή έκκλησιαστική ζωή είς τήν δλην ζωήν τών κατοίκων 
αύτής. Αί άραβικαί έπιδρομαί διαρκέσασαι έπί 3 αιώνας, άπό τού 7 μέχρι τού 
10, ύπήρξαν ή σημαντικωτέρα έκδήλωσις τής έξορμήσεως τής ’Ανατολής πρός 
ύποταγήν τής Κύπρου, ούχί μόνον ύπό τήν πολιτικήν κυριαρχίαν, άλλά καί ύπό τό 
πνεύμα αύτής, τό όποιον ύπό νέαν μορφήν ήπείλει όλόκληρον τήν Δύσιν. *Η  νήσος 
άπηλλάγη τού νέου τούτου κινδύνου διά τού αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Νικη
φόρου Φωκά τώ 965, ούδέν δέ ίχνος τών βαρβάρων έπιδρομέων διετηρήθη έν αύτή 
πλήν τών καταστροφών, αΐτινες εΐχον έρειπώσει τήν χώραν, ιδίως τούς ναούς αύτής.

’Αναγέννησις θρησκευτική, πνευματική καί έν γένει πολιτιστική, ύπήρξε τό άπο- 
τέλεσμα τής νίκης ταύτης καί τό πνεύμα τό έλληνικόν είναι ήδη περισσότερον έκ
δηλον είς τάς καλλιτεχνικός δημιουργίας τών έπομένων αιώνων, αΐτινες έκόσμησαν 
τούς ιερούς ναούς τής νήσου.

Αί έκ δυσμών έπιδρομαί τών Σταυροφόρων γενόμεναι μετά τινας έκατονταετη- 
ρίδας ώδήγησαν είς τήν έγκαθίδρυσιν φραγκικού κράτους έν Κύπρω, οδτινος ή 
ζωή διήρκεσεν έπί τρεις έκατονταετηρίδας. Ή πολιτική ζωή τών Ελλήνων κατοί
κων τής νήσου ύπέστη διά τής ίδρύσεως τού κράτους τούτου λίαν σημαντικήν μετα
βολήν. Άλλά παρά τήν πίεσιν καί τάς διώξεις, ιδία τής όρθοδόξου έκκλησίας, 
τό φρόνημα καί ό έλληνικός χαρακτήρ τών κατοίκων δέν ύπέκυψαν ύπό τήν έπι- 
διωχθεΐσαν ύπό τών Φράγκων άλλαγήν. Πάντα τά ελληνικά στοιχεία έπέζησαν 
καί πλήν τών φραγκικών μνημείων καί φρουρίων τών ύπό τών κυριάρχων ίδρυ
θέντων, άτινα σήμερον έπισκέπτονται ιδίως οί περιηγηταί, ούδέν σχεδόν ίχνος τής 
διαβάσεως τών ξένων τούτων κατακτητών διετηρήθη. Τό αύτό ϊσχυσε καί διά 
τούς διαδεχθέντας τούς Φράγκους Ενετούς κυριάρχους τής νήσου, ών τά μόνα 
κατάλοιπα είναι τά φρούρια τών πόλεων, άτινα ένισχύθησαν ή έπεσκευάσθησαν 
πρός άμυναν κατά νέας έπιβουλής έξ άνατολών, τής τουρκικής κατακτητικής 
μανίας.

Ή νήσος περιελθούσα άπό τού 1571 ύπό τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων Σουλ
τάνων, οΐτινες εΐχον καταλύσει τό Βυζαντινόν κράτος πρό 120 περίπου έτών, τώ 
1453, άντίκρυσε δι’ έτέραν φοράν τό πνεύμα τής ’Ανατολής έπελθόν δίκην λαίλαπος 
κατ’ αύτής. Άλλ’ δ,τι ό έθνικός ποιητής Παλαμάς λέγει περί τής νήσου έπιγραμ- 
ματικά, δτι «πολλούς άφέντες άλλαξε, δέν άλλαξε καρδιά», είναι είς τήν περίπτω- 
σιν ταύτην τό χαρακτηριστικόν τής ζωής τής νήσου. Ό έλληνικός χαρακτήρ τής 
Κύπρου παρά τήν νέαν δουλείαν 300 έτών καί πάλιν μένει άνέπαφος, έστω καί άν 
όλίγαι χιλιάδες έπηλύδων Τούρκων ή έξισλαμισθέντων Ελλήνων έγκατεστάθησαν ή 
έζησαν έν αύτή καί έξακολουθούσι καί σήμερον ύπάρχοντες. ’Ολίγοι μιναρέδες 
ύψώθησαν έπί τών χριστιανικών φραγκικών ναών καί ζωή άνατολική έπεβλήθη έπί 
τών κατοίκων, ιδία τών πόλεων, έγκλεισθέντων είς τά φρούρια - πόλεις, ώς εΐχον 
διαμορφώσει τάς κυριωτέρας πόλεις τής νήσου οί Τούρκοι κυρίαρχοι. "Οταν οδτοι 
άπήλθον, άφ’ ού έπώλησαν τήν νήσον είς τούς ’Άγγλους ώς νέους κυριάρχους, δέν 
άφήκαν φεύγοντες άλλο τι ή τούς μιναρέδες έπί τών είς μωαμεθανικά τεμένη μετα- 
τραπέντων φραγκικών χριστιανικών ναών καί όλίγα πρότυπα άνατολικών άγορών 
καί λουτρών.

Οί νέοι κυρίαρχοι τής Κύπρου, οί ’Άγγλοι, δέν κατεπολέμησαν τό άνατολικόν 
στοιχείον, δπερ έστω είς μικρόν κλίμακα έπεβλήθη έπί τής νήσου κατά τήν διάρκειαν 
300 έτών τουρκικής κατοχής. Άλλά οί "Ελληνες κάτοικοι τής νήσου ήδυνήθησαν 
νά άναπτύξωσι διαρκούσης τής δΟετούς κατοχής τής νήσου περισσότερον έλευθέρως 
τόν ίδιον αύτών έλληνικόν πολιτισμόν καί χαρακτήρα, ώστε ή έλληνικότης τής Κύ
πρου όχι μόνον νά είναι, άλλά καί νά φαίνεται ώς τοιαύτη. Φεύγοντες οί ’Άγγλοι 
έκ Κύπρου δέν άφήκαν είμή όλίγους δρόμους, ενα άτελή λιμένα καί μίαν κατεστραμ- 
μένην οικονομίαν τής νήσου. Ούδέν πνευματικόν στοιχείον ή στοιχείον πολιτισμού 
τής ιδίας αύτών δημιουργίας κατέλιπον έν αύτή. "Ο,τι ύπό τοιαύτην έποψιν έδη- 
μιουργήθη ύπήρξε προϊόν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας τού Ελληνικού Κυπριακού 
λαού.Σήμερον διανοίγεται πρό ήμών τών Κυπρίων νέα περίοδος ζωής. ’Άν αδτη θά 
καταστή, ώς όφείλει νά καταστή, άρχή μιας πραγματικής άναγεννήσεως καί πνευ
ματικής άνθήσεως τής νήσου, τούτο θά έξαρτηθή έξ ήμων των ιδίων. Διότι οΟτε 
κατακτητάς ούτε κυριάρχους δυνάμεθα έν προκειμένω νά μεμφθώμεν. Τό βάρος 
πίπτει έπί τών ώμων ήμών καί είς ή μάς άπόκειται νά δείξωμεν, δτι εΐμεθα άξιοι 
νά τό βαστάσωμεν.
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Ή πνευματική δημιουργία των άρχαίων Κυπρίων.

Γενικώς όμιλούντες περί του έλληνικού χαρακτήρος τής άρχαίας Κυπριακής 
Ιστορίας έξαίρομεν τόν στενότατον φυλετικόν, θρησκευτικόν, γλωσσικόν καί τόν έν 
γένει πολιτιστικόν σύνδεσμον, δστις ύπήρχε μεταξύ Κύπρου καί Ελλάδος εις τήν 
άρχαιότητα καί καταλήγομεν εις τό έπιστημονικόν συμπέρασμα δτι άνεξαρτήτως 
πολιτικών έξελίξεων καί συνθηκών ή Κύπρος άνήκει εις τήν Ελλάδα, έστω καί άν 
δέν άπετέλεσε μέρος του έλληνικου πολιτικού κόσμου, ώς έτερα τμήματα αύτής.

’Ιδιαιτέρως τονίζομεν τά πορίσματα τών άνασκαφών, ώς πιστοποιουντα τόν σύν
δεσμον τούτον εις ούχί μικρότερον βαθμόν ή τά φυλετικά, τά θρησκευτικά καί τά 
γλωσσικά στοιχεία. Άλλ’ όντως πλήν τών τελευταίων, άτινα είναι άναμφισβήτητα, 
τά άλλα προκαλούσι πολλάκις συζητήσεις ώς έκ τών ποικίλων έπιδράσεων καί έτέ- 
ρων παραγόντων έπί τής ζωής τών κατοίκων τής άρχαίας Κύπρου. Ιδιαιτέρως ή 
τέχνη δέν δυνάμεθα νά είπωμεν ότι έξ άρχής έχει γνησίως έλληνικόν χαρακτήρα, 
άλλά παρουσιάζει καί τό γνήσιον κυπριακόν παραλλήλως πρός τάς έλληνικάς 
έπιδράσεις.

’Εκείνο όμως, δπερ δέν τονίζεται πολλάκις εις τόν έμπρέποντα βαθμόν, είναι, 
πώς ίσταται ή Κύπρος έναντι τής πνευματικής δημιουργίας τών άρχαίων Ελλήνων 
καί τίνα συμπεράσματα έκ τής τοιαύτης έπισκοπήσεως δυνάμεθα νά συναγάγωμεν. 
Διότι ή πνευματική δημιουργία είναι στοιχεΐον προερχόμενον έκ του πνεύματος ένός 
λαού' συνεπώς ή έξωθεν έπίδρασις δύναται νά είναι εις τήν περίπτωσιν ταύτην μι- 
κροτέρα. ’Άν είς λαός παρουσιάζη άπόλυτον συνταύτισιν εις τήν πνευματικήν αύτού 
δημιουργίαν πρός τήν δημιουργίαν έτέρου λαού, δέον κατά λογικήν συνέπειαν νά 
δεχθώμεν τήν συνταύτισιν τών δύο τούτων λαών.

Παρ’ δλον δέ δτι είς Κύπρον δέν διεσώθησαν έκ τής πνευματικής δημιουργίας 
τών άρχαίων Κυπρίων, εί μή άποσπάσματά τινα, συντρίμματα δυνάμεθα νά είπωμεν, 
έν τούτοις έκ τών σωθέντων κρίνοντες δυνάμεθα νά ίδωμεν δτι τόσον είς μορφήν 
δσον καί είς περιεχόμενον ή πνευματική δημιουργία τών άρχαίων Κυπρίων άκο- 
λουθεί έν πάσι τήν άρχαίαν έλληνικήν δημιουργίαν.

Ώς γνωστόν, παρά τοΐς Έλλησι τό άρχαιότερον δημιούργημα του έντέχνου 
γραπτού λόγου είναι ή ποίησις καί ταύτης τό έπος. Τό δημιούργημα τούτο είναι 
τό κατ’ έξοχήν ύμνουν τούς ήρωας καί τόν άγώνα ώς ιδεώδες. Ή μεγάλη ποίησις 
του 'Ομήρου έκπροσωπεί κυρίως τό είδος τούτο τής ποιήσεως ώς καί τά δημιουρ
γήματα του λεγομένου έπικού κύκλου. Είς ταύτα συμπεριλαμβάνονται καί τά Κύ
πρια έπη, άτινα κατά πάσας τάς δυνατός ένδείξεις έποιήθησαν ύπό Κυπρίου ποιητου, 
του Στασίνου πιθανώτατα, τού όποιου καί τό δνομα είναι άναμφισβητήτως κυπρια
κόν. Ή άξια τής ποιήσεως τού Στασίνου είναι πολύ μεγάλη. Τά σωθέντα όλίγα 
άποσπάσματα άποπνέουν όμηρικόν άρωμα. ’Αλλά καί φιλοσοφικόν πνεύμα διέπει 
τά άποσπάσματα ταύτα. Ερμηνεία τών τού κόσμου καί ήθικαί άξίαι τής ζωής 
άποτυπουνται ήδη είς τά ποιήματα ταύτα. Είναι σημαντικόν π.χ. δτι ή βραδύτερον, 
παρά θεόγνιδι καί Σόλωνι Ιδίως, παρουσιαζομένη σύνδεσις μεταξύ αίδοΰς καί δέους, 
δύο σπουδαίων ήθικών έννοιών, παρουσιάζεται ήδη είς τά Κύπρια έπη. Είς τήν 
έπικήν ταύτην ποίησιν τών Κυπρίων δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν τούς τρεις όμη- 
ρικούς υμνους εις Άφροδίτην, οίτινες, ένω άπεδίδοντο ύπό τών άρχαίων είς τόν 
"Ομηρον, δέν δύνανται νά είναι δημιούργημα έκείνου. Υπάρχουν πλείσται ένδεί- 
ξεις δτι οι ύμνοι οδτοι ούχί μόνον ήδοντο πρός τιμήν τής θεάς ’Αφροδίτης είς τάς 

μεγάλας έορτάς αύτής, άλλά καί δτι έδημιουργήθησαν έν Κύπρω. Είναι δύσκολον 
είς μίαν ραδιοφωνικήν ομιλίαν νά άναπτύξη τις τούς έπιστημονικούς λόγους καί 
συλλογισμούς, οί όποιοι όδηγοΰσιν είς μίαν τοιαύτην κρίσιν. Παραλλήλως πρός 
τούς ομηρικούς υμνους είς τήν έπικήν ποίησιν δυνάμεθα νά συμπεριλάδωμεν καί τά 
ποιήματα Κυπρίων χρησμωδών, οίτινες ανήκουν είς τόν 6 ή τόν 5 αί. π.Χ. Οί χρησμοί 
τούτων έπεζήτουν νά συνδέσουν τήν Κύπρον μετά τού κυριωτέρου έκπροσώπου τής 
έπικής ποιήσεως, τού Όμήρου, τόν όποιον έμάντευον δτι θά έγεννάτο έν Κύπρω.

'Η έπική ποίησις, ώς γνωστόν, παρακμάζει άπό τού 6 αί. π.Χ. καί είς τήν θέσιν 
αύτής κυριαρχεί ή λυρική ποίησις. ’Αλλά καί πάλιν αναφαίνεται κατά τούς έλλη- 
νιστικούς χρόνους, δτε τά γράμματα έκαλλιεργήθησαν κατ’ έξοχήν έν ’Αλεξάνδρειά, 
τών οποίων τήνάνάπτυξιν έδοήθουν αί βιδλιοθήκαι καί τό Μουσείον. Κατά τούς αύτούς 
χρόνους ή έπική ποίησις αναθάλλει καί έν Κύπρω. Ό ποιητής Κλέων ό Κουριεύς συγ- 
γραφεύς τών Άργοναυτικών, έργου άναφερομένου είς τήν άργοναυτικήν έκστρατείαν, 
γίνεται ό πρόδρομος καί ή κυρία πηγή τού ’Απολλώνιου τού έπιλεγομένου Ροδίου, 
τού γνωστού ώς συγγραφέως τών Άργοναυτικών. Άλλ’ δτι τήν έπικήν ποίησιν 
ήρχισε νά διαδέχεται κατά τούς αύτούς χρόνους ή βουκολική, ήτις ύπήρξε γνησιώ- 
τερον ποιητικόν δημιούργημα τών έλληνιστικών χρόνων παρά τό έπος, άπλώς μι
μούμενη παλαιότερα πρότυπα, ή Κύπρος δίδει στοιχεία είς τόν μεγαλύτερον τών 
βουκολικών ποιητών τόν Θεόκριτον. Είναι, ταύτα ποιήματα άναφερόμενα είς τόν 
υιόν τής Αφροδίτης Άδωνιν, τόν μετ’ αύτής τιμώμενον έν Πάφω καί τά όποια ό 
Θεόκριτος έχρησιμοποίησεν είς τό γνωστόν είδύλλιον αύτού τό έπιγραφόμενον 
«Άδωνιάζουσαι».

Καί τό δεύτερον είδος τής ποιήσεως, ή λυρική, λαμδάνει άνάπτυξιν έν Κύπρω. 
"Ηδη άπό τών χρόνων τού μυθικού βασιλέως τής Πάφου Κινύρου, δστις είναι 
γνωστός δι’ ένα περίφημον θώρακα δωρηθέντα ύπ’ αύτού είς τόν άρχηγόν τής 
τρωικής έκστρατείας, τόν Άγαμέμνονα, ή λυρική ποίησις καλλιεργείται, καί δή, 
ώς μνημονεύεται παρά Πινδάρω, ύπ’ αύτοΰ τού βασιλέως, ώς καί τών περί αύτόν. 
Λυρικοί ύμνοι είς τήν θεάν Άφροδίτην εϊμεθα βέδαιοι δτι ύπήρχον καί ό τραγικός Εύ- 
ριπίδης ύμνεί τήν Πάφον, διότι παρά τάς έκδολάς τού ποταμού αύτής Βωκάρου 
αί Μούσαι έκ Πιερίας είχον μετοικήσει. Παραλλήλως τό έπίγραμμα είχεν άνα- 
πτυχθή, σημαντικά δέ έπιγράμματα, άλλα μέν είς τήν Κυπριακήν διάλεκτον, άλλά 
δέ είς τήν πανελλήνιον γλώσσαν τών έπιγραμμάτων προερχόμενα έκ διαφόρων 
χρόνων, ιδία δέ τών έλληνιστικών καί έντεύθεν, μάς έχουν διασωθή.

'Η άνάπτυξις τού δράματος δέν ήκολούθησεν έν Κύπρω τήν έν Έλλάδι. ΟΙ 
λόγοι πρός τούτο είναι Ιστορικοί. Καθ’ ούς χρόνους είς τήν Ελλάδα καί δή τάς 
Αθήνας, άνεπτύσσετο τό σπουδαιότερον καί τελειότερον είδος τής ποιήσεως, τό 
δράμα, ή Κύπρος έκυπτεν ύπό τό βάρος τού περσικού ζυγού. Καί είναι γνωστόν 
δτι άνευ έλευθερίας πνευματική ακμή δέν είναι δυνατόν νά σημειωθή. "Οτε δέ 
ή Κύπρος άπηλλάγη τού βαρδαρικού ζυγού διά τού Εύαγόρου, τό δράμα έν Έλ
λάδι ώδηγείτο πρός τό τέρμα τής άναπτύξεως αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως δέν εδρε 
τούτο άνάπτυξιν έν Κύπρω. Μόνον τό είδος τής κωμωδίας, ήτις έσυνεχίζετο, ήτο 
δυνατόν ύπό τοιαύτας συνθήκας νά άναπτυχθή έν Κύπρω, ώς καί συνέβη. "Οτε δέ 
κατά τόν 3 αί. π.Χ. έπί τών χρόνων Πτολεμαίου Β' τού Φιλαδέλφου άναπτύσ- 
σεται ή ιλαροτραγωδία, άποτελουμένη έξ άναμείξεως τού φαιδρού μετά τού δρα
ματικού, ή Κύπρος προσφέρει ενα έκ τών σημαντικωτέρων ποιητών τών χρόνων 
τούτων, τόν Σώπατρον τόν Πάφιον. Δείγμα τής άναπτύξεως τής δραματικής ποιή
σεως έκτοτε είναι τά σωθέντα έν Κύπρω θέατρα, τά όποια λαμβάνουν μεγάλην 
άνάπτυξιν κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Καί άλλαι ένδείξεις ύπάρχουν δτι τό θέα- 
τρον πρέπει ύφ’ οίανδήποτε μορφήν νά ύφίστατο κατά τούς χρόνους Εύαγόρου 
τού Α', ήτοι κατά τό τέλος τού 5 καί τάς άρχάς τού 4 αί. π.Χ.
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’Όχι δέ μόνον ή ποίησις, άλλα καί ό πεζός λόγος εύρίσκουν άνάπτυξιν έν 
Κύπρω. Των τριών ειδών αύτού, της ‘Ιστορίας, τής Φιλοσοφίας καί τής Ρητο
ρείας, τά δύο πρώτα άντιπροσωπεύονται ίκανώς. Τό τρίτον δέν είχε πρόσφορον 
έδαφος πρός άνάπτυξιν μή ύπαρχόντων έν Κύπρω πολιτικών Ιδία δρων ζωής, 
οΐτινες άποτελοΰν την βασικήν προϋπόθεσιν τής άναπτύξεως του είδους τούτου. 
'Η Ιστορία άναπτύσσεται ιδία κατά τούς άλεξανδρινούς χρόνους. ‘Η Κύπρος, ώς 
γνωστόν, έδωσε μεγάλην στρατιωτικήν βοήθειαν εις τον Μ. ’Αλέξανδρον κατά τήν 
πρός άνατολάς έκστρατείαν. Άλλ’ εδωσε καί τούς ύμνητάς τής έκστρατείας 
αύτου. Κύπριοι ιστορικοί συνέγραψαν ταύτην, εις δ’ έκ τούτων ό ’Άριστος, ύπήρ- 
ξεν ή πηγή, έξ ής ήντλησεν ό Πτολεμαίος, ό κατόπιν βασιλεύς τής Αίγύπτου, δστις 
άποτελεί τήν βάσιν τής συγγραφής του έργου του ’Αρριανού «’Αλεξάνδρου Άνά- 
βασις» άρκετούς αιώνας βραδύτερον. Πλήν τής Ιστορίας ή Πλατωνική ιδία φι
λοσοφία έκπροσωπεΐται διά του Εύδήμου, φίλου του Άριστοτέλους καί μαθητου 
του Πλάτωνος, άνδρός άπολαύοντος μεγάλης έκτιμήσεως έν τή άρχαιότητι, έτι 
δέ περισσότερον διά Ζήνωνος του Κιτιέως, του ίδρυτου τής στωϊκής φιλοσοφίας, 
του όποιου πολύ γνωστός μαθητής ήτο ό έν τή αύλή του βασιλέως τής Μακεδονίας 
Περσαίος ό Κιτιεύς, όπαδός δέ ό Δημώναξ ό πολύ γνωστός διά τήν περίφημον 
ρήσιν αύτου «εύδαίμων είναι έκείνος, δστις οδτε έλπίζει ούτε καί φοβείται τι». 
Ή φιλοσοφία τού Ζήνωνος όνομασθείσα ούτω έκ τής έν Άθήναις στοάς, ένθα 
έδίδασκεν, ύπήρξε συνέχεια τής κυνικής φιλοσοφίας καί κράμα άνατολικής σκέ- 
ψεως καί έλληνικής φιλοσοφίας, έξετείνετο δέ είς παν τό έπιστητόν. Μνημονεύεται 
ή περίφημος ρήσις αύτου «όμολογουμένως τή φύσει ζήν» ώς ισοδύναμος πρός τό 
κατ’ άρετήν ζήν. Ιδιαιτέρως άξίζει νά μνημονευθή τό γεγονός δτι παρά τά φυ
σικά, τά λογικά καί τά ήθικά προβλήματα, τά όποια ή φιλοσοφία τού Ζήνωνος 
έξήταζε, τά πολιτικά προβλήματα εδρον παρά τώ Ζήνωνι τόν άξιον μελετητήν. Ή 
«πολιτεία τών σπουδαίων», ώς δυνάμεθα νά καλέσωμεν τήν ύπό του Ζήνωνος κηρυσ- 
σομένην ιδεώδη πολιτείαν, είναι συνέχεια τών ιδανικών πολιτειών, τάς όποιας έχο- 
μεν έν τή άρχαιότητι καί αϊτινες τελειουνται είς τήν περίφημον Πολιτείαν του 
Πλάτωνος. ’Αλλά καί τούτο είναι άξιον νά σημειωθή διά τήν φιλοσοφίαν τού Ζή
νωνος, δτι ή έπίδρασις αύτής είς πάσαν τήν άνθρωπίνην διανόησιν καί τήν ζωήν 
ύπήρξεν ούχί μόνον έν τή άρχαιότητι, άλλα καί έν τώ χριστιανικω κόσμω κατα
πληκτική. ‘Η Κύπρος διά του Ζήνωνος Κιτιέως έδωσεν είς τήν άνθρωπότητα μίαν 
γιγαντιαίαν μορφήν. ”Αν δέ αί ίστορικαί έξελίξεις είναι έν πολλοίς τό άποτέλε- 
σμα τής πνευματικής δημιουργίας καί καθοδηγήσεως τών λαών, — δείγματα πλεί- 
στα τής άρχής ταύτης ύπάρχουν ιδία είς τόν σύγχρονον κόσμον —, τότε δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν δτι ή ιστορική ζωή τής άνθρωπότητος έξειλίχθη έπί πολλούς αιώ
νας ύπό τήν έπίδρασιν τής ύπό του Ζήνωνος Κιτιέως ίδρυθείσης στωϊκής φιλοσοφίας.

Ούχί μόνον δέ είς τήν ‘Ιστορίαν καί τήν Φιλοσοφίαν, άλλά καί είς τήν έπιστή- 
μην έχουν νά δείξουν οΐ Κύπριοι άξιους έκπροσώπους, πρό παντός είς τήν Ιατρι
κήν. Είς ταύτην ηύδοκίμησαν τούλάχιστον άπό του 5 αί. π.Χ. Περίφημος ιατρός 
ήτο δ Όνήσιλος, δστις διεκρίθη εις τήν περιποίησιν τών τραυματιών κατά τήν ύπό 
τών Μήδων καί τών Κιτιέων πολιορκίαν του Ίδαλίου καί είς τόν όποιον άφιερώθη 
τό περίφημον έπί όρειχαλκίνης πλακός τιμητικόν ψήφισμα τής πόλεως τό άποκεί- 
μενον νυν έν Λούβρω τών Παρισίων. "Ετερος ιατρός Κύπριος, ό Σιέννεσις, μνη
μονεύεται είς έργον του Άριστοτέλους, ό δέ όφθαλμίατρος Διαγόρας ήτο έξαισία 
φυσιογνωμία τών χρόνων αύτου, δπως καί ό ’Απολλώνιος ό Κιτιεύς συγγραφεύς 
ιατρικών έργων. 'Η πνευματική δημιουργία τών άρχαίων Κυπρίων είς πεζόν λόγον 
είναι μικροτέρα τής είς ποιητικόν. Τούτο είναι πολύ φυσικόν, διότι, ώς γνωστόν, 
ή ποίησις προηγείται του πεζού λόγου, δέν ύπήρχε δέ ό έπαρκής χρόνος πρός άνά- 
πτυξιν τού πεζού λόγου έν Κύπρω ώς έκ τών Ιστορικών αύτής περιπετειών. Διά 

τούτο οδτος έμφανίζεται κυρίως καλλιεργούμενος ύπό Κυπρίων άπό τών έλληνι- 
στικών χρόνων καί δή ύπό ζώντων έκτος τής Κύπρου.

Τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής πνευματικής δημιουργίας τών άρχαίων 
Κυπρίων είναι δτι αυτή έντάσσεται καί παρακολουθεί έκ τού σύνεγγυς τήν πνευ
ματικήν δημιουργίαν πάντων τών Ελλήνων. Είναι τούτο τό χαρακτηριστικώτερον 
γνώρισμα τής ζωής τής άρχαίας Κύπρου, παρ’ δλον δτι αυτή έζη ύπό διαφόρους 
πολιτικός συνθήκας καί δή ούχί έλεύθερον βίον. Είναι έκπληκτικόν τό παρά
δειγμα ζωτικότητος καί άντοχής ένός λαού, δστις ύπό τάς πλέον άντιξόους πολι
τικός συνθήκας καί περιπέτειας ζωής διετήρησεν δχι μόνον άλώβητον τήν φυλετι
κήν αύτου υπαρξιν, άλλά καί δέν άπεσπάσθη πνευματικώς άπό τόν κορμόν, είς 
τόν όποιον φύσει άνήκε. Τό αύτό ισχύει καί διά τήν γλώσσαν τού λαού τούτου, 
ήτις άρκαδική τό πρώτον, παρουσιάζεται έν τή έξελίξει αύτής συνεχής άπό τών 
έλληνιστικών χρόνων καί έντεύθεν καί μέχρι σήμερον ώς νεοελληνική διάλεκτος, 
ένφ ή γλώσσα τών πνευματικών αύτών δημιουργημάτων έν τή άρχαιότητι άκο- 
λουθεί τήν έν έκάστω εϊδει χρησιμοποιουμένην ύπό τών λοιπών Ελλήνων διάλεκτον.

Διά τούτο, άν τά δύο ταύτα μόνον στοιχεία διατηρήση ή Ελληνική Κύπρος 
άλώβητα καί τώρα, δηλαδή τήν πνευματικήν δημιουργίαν κατά τάς έλληνικάς 
κατευθύνσεις καί πρότυπα καί τήν γλώσσαν, θά δύναται νά προσβλέπη μετ’ άγαθών 
έλπίδων πρός τό έθνικόν αύτής μέλλον. Καί δέν ύπάρχει ούδεμία άμφιβολία δτι, 
δπως έπέτυχεν αυτή ύπό δυσμενέστάτας συνθήκας ζωής, νά διατηρήση δηλ. τόν 
έθνισμόν δι’ αύτών, πολύ περισσότερον δυνάμεθα νά προσδοκώμεν δτι θά έπιτύχη ύπό 
εύμενείς πως, ώς αί σημεριναί, συνθήκας.
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Κύπρος και Ελλάς κατά τούς 5 και 4 αϊ. π.Χ.

Α'

Άφ’ δτου ή Κύπρος περιήλθεν ύπό την έξουσίαν διαφόρων κυριάρχων έξ 
’Ανατολής, ή μετά τής 'Ελλάδος σχέσις αύτής παρέμεινε πολύ περιωρισμένη. ΟΙ 
έν τή νήσω άπό των μέσων τής β' χιλ. π.Χ. έγκατασταθέντες ’Αχαιοί άπετέλεσαν 
μέν την ίσχυροτάτην άπό πάσης άπόψεως φυλήν έν Κύπρω καί κατίσχυσαν τόσον 
των παλαιοτέρων κατοίκων όσον καί των μετ’ αύτούς έλθόντων εις την νήσον 
Φοινίκων, άλλ’ ή ελλειψις διά τούς τοιούτους πολίτικους λόγους σχέσεως μετά 
τής Ελλάδος ώδήγησεν εις την άνάπτυξιν ίδιου πολιτισμού μή συμφώνου πρός 
τόν έν Έλλάδι έξελισσόμενον. Μόνον άφ’ δτου Κύπρος καί ’Ιωνία περιήλθον 
ύπό την κυριαρχίαν των Περσών μετά τό 540 π.Χ. ή πρώτη, όλίγον ένωρίτερον 
ή δευτέρα, ό έν ’Ιωνία άναπτυχθείς καί συνεχιζόμενος καί ύπό τούς Πέρσας πολι
τισμός έπέδρασεν εις την πολιτιστικήν ζωήν τής Κύπρου, ιδία εις τήν άνάπτυξιν 
τής τέχνης έν αύτή, ήτις έδωσε σπουδαία δημιουργήματα.

Είναι γνωστόν δμως δτι δεν παρήλθον πολλά έτη καί οι ’Ίωνες ήσθάνθησαν 
τήν άνάγκην άποτινάξεως τού περσικού ζυγοί}, δσον καί αν οδτος δέν ήτο τόσον 
καταπιεστικός, ώστε έπέτρεπε τήν άνάπτυξιν ίδιου έν τή χώρα πολιτισμού. ’Απο
τέλεσμα τής τοιαύτης προσπάθειας των Ίώνων πρός άνάκτησιν τής έλευθερίας 
των ύπήρξεν ή έπανάστασις αύτών γενομένη περί τους χρόνους τής μεταβάσεως 
άπό τής 6 πρός τήν 5 έκ. π.Χ. Οί Κύπριοι έζησαν τότε στιγμάς συγκινήσεως. 
Ό άνεμος τής έλευθερίας έπνευσε πρός αύτούς καί δέν άφήκε τούτους ύπνώτ- 
τοντας. Βεβαίως αί ύποχρεώσεις των Κυπρίων βασιλέων πρός τόν μέγαν βασι
λέα ήσαν πολύ δεσμευτικαί δι’ αύτούς καί δέν έπέτρεπον κίνησιν σύμφωνον πρός 
τά αισθήματα του πληθυσμοί}. Γνωρίζομεν δτι ένα αιώνα περίπου προηγουμένως 
ό βασιλεύς των Σόλων Φιλόκυπρος είχε φιλοξενήσει τόν μέγαν Άθηναίον νομο- 
θέτην Σάλωνα, δστις κατά τήν εις ’Ανατολήν περιοδείαν αύτοΰ είχε συμπεριλάβει 
καί τήν Κύπρον.

‘Η τοιαύτη έπίσκεψις δέν ήτο δυνατόν νά μή είχεν άφήσει ζωηρά τά ίχνη 
της εις τήν μνήμην των κατόπιν βασιλέων τής νήσου, τόσον μάλιστα, ώστε καί 
τό όνομα τής πόλεως ύφιστάμενον ήδη τούλάχιστον άπό του 7 αί. π.Χ. συνεδέθη 
κατά παρετυμολογίαν πρός τό δνομα του μεγάλου ’Αθηναίου σοφοί}. Ό τοιοΰτος 
σύνδεσμος μετά έλληνικών προσωπικοτήτων συνεχίζεται καί βραδύτερον, ώς άπο- 
δεικνύεται έκ τής ιστορίας τού Εύέλθοντος τής Σαλαμΐνος συνδεθέντος πρός τόν 
βασιλικόν οίκον τής Κυρήνης καί παρασχόντος βοήθειαν εις τήν έκπτωτον βασί
λισσαν Φερετίμην. Οί τοιουτοι δεσμοί έκαλλιέργουν ουτω παράδοσιν διά τήν νήσον 
παρά τάς πολιτικός αύτής δυσχερείας, ώστε τό κίνημα των Ίώνων ήτο εδκολον 
νά καρποφορήση καί έν Κύπρω.

Έξέγερσις των Κυπρίων βασιλέων άμεσος δέν ήτο δυνατή. Έν τούτοις αυτή 
δέν έβράδυνε νά έκδηλωθή, δταν ό βασιλεύς τής Σαλαμΐνος Γόργος, έγγονος του 
Εύέλθοντος, παρεκινήθη ύπό του άδελφοΰ αύτοΰ Όνησίλου νά άναλάβη τήν ήγε- 
σίαν έπαναστάσεως κατά των Περσών έν συνεργασία μετά των άποστατησάντων 
ήδη Ίώνων. Συμφώνως πρός τό έπικρατοΰν εις τάς Κυπριακός πόλεις πολιτεια

κόν σύστημα, παρ’ δλον δτι ό βασιλεύς ήτο ό άνώτατος άρχων πολιτικός, στρα
τιωτικός, δικαστικός, καί θρησκευτικός, οί άδελφοί του βασιλέως είχον ιδιαι
τέραν θέσιν καλούμενοι οί μέν άρρενες «άνακτες», αί δε θήλεις «άνασσαι», δπερ 
δεικνύει δτι έν τινι μέτρω καθίστανται οδτοι οί σύμβουλοι του βασιλέως. Τοιαύτην 
θέσιν κατέχων ό Όνήσιλος ήθέλησε νά καταστήση γνωστά εις τόν βασιλέα τής 
Σαλαμΐνος καί άδελφόν του Γόργον τά αισθήματα των πολιτών καί τήν συγκί- 
νησιν αύτών ώς έκ τής έπαναστάσεως τών Ίώνων. Ή στιγμή τής άποκτήσεως τής 
έθνικής έλευθερίας τής Κύπρου ήτο κατάλληλος καί ούδεμία άλλη καλυτέρα ήτο 
δυνατόν νά άναμένεται εις τό μέλλον, θά ήτο έπί πλέον τούτου αυτή ίσχυροτάτη 
ένίσχυσις τών άδελφων ’ 1 ωνων.

Έν τούτοις ή προσπάθεια αυτή έμεινεν άνευ άποτελέσματος. Δέν ύπελείπετο 
παρά ή ένεργός δρασις ύπό του Όνησίλου, έστω καί δι’ έκπτώσεως του άδελφου 
αύτοΰ Γόργου έκ τού θρόνου. Τούτο έπέτυχεν οδτος, διότι συμπαρέστη εις αύτόν 
ό λαός τής πόλεως. Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα είναι έκ τοΰ ‘Ηροδότου γνω
στά. ‘Άπαντες οί βασιλείς τής Κύπρου πλήν τοΰ τής Άμαθοΰντος, ένθα διεβίουν 
άκόμη οί παλαιοί Κύπριοι, τούς όποιους συνήθως κατά τούς Έτεόκρητας Έτεο- 
κυπρίους όνομάζομεν, συνετάχθησαν πρός τόν Όνήσιλον καί έλαβον τά δπλα κατά 
τών Περσών. Ό άγών διεξήχθη κατά ξηρόν καί κατά θάλασσαν, τών Ίώνων 
έλθόντων εις έπικουρίαν αυτών. Δέν είναι άνάγκη νά έκθέσω λεπτομερώς τά κατ’ 
αύτόν. Είναι ταΰτα γενικώς γνωστά. Τοΰτο μόνον λέγω, δτι ό ήρωϊκός θάνατος 
τοΰ Όνησίλου εις τήν πρό τής Σαλαμΐνος μάχην κατά ξηράν δέν έπέτρεψεν, ώστε 
οί Κύπριοι νά διατηρήσωσι τήν έλευθερίαν των, τήν όποιαν, ώς λέγει ό ‘Ηρόδοτος, 
άπέκτησαν, μόνον έπί έν έτος. Ούδ’ ή ήρωϊκή άντίστασις τών Σόλων ύπήρξεν 
εύτυχεστέρα. Καί ή πόλις αϋτη έπεσε μετά μακράν πολιορκίαν. Ό άφηρωϊσμός 
τοΰ Όνησίλου ύπό τών Κυπρίων κατ’ έντολήν τοΰ θεού καθ’ ‘Ηρόδοτον άποτελεΐ 
σαφώς ένδειξιν τών έν τή νήσω έπικρατούντων έλληνικών στοιχείων.

Έν τούτοις παρά τήν άποτυχίαν ταύτην ό προσανατολισμός τών Ελλήνων Κυ
πρίων πρός τήν Ελλάδα δέν άνεκόπη. Δέν παρήλθον πολλά έτη καί οί Κύπριοι 
βασιλείς ήκολούθησαν τόν Ξέρξην εις τήν κατά τής μητρός πατρίδος Ελλάδος 
έκστρατείαν παρασχόντες εις αύτόν 150 πλοία. ‘Η ούσιαστική όμως βοήθεια πρός 
αύτόν ύπήρξε μηδαμινή, διό καί ή άγανάκτησις τοΰ Ξέρξου καί τής ’Αρτεμίσιας, 
διότι οί Κύπριοι βασιλείς ήσαν οί πρώτοι, οΐτινες έδωσαν τό σύνθημα τής ύπο- 
χωρήσεως τοΰ Περσικού στόλου έν τή ναυμαχία τής Σαλαμΐνος. Οί συναισθημα
τικοί δμως λόγοι συνδέσμου τών Κυπρίων πρός τούς ‘Έλληνας μετεβλήθησαν εις 
θετικούς καί πραγματικούς, δταν ό Παυσανίας τό πρώτον, ό ’Αριστείδης καί ό 
Κίμων έπειτα άνέλαβον νά έκκαθαρίσουν τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον έκ τής περ
σικής καί τής φοινικικής κυριαρχίας. Τριάκοντα σχεδόν έτη ήδυνήθη ή Κύπρος 
μετά τό 479 π.Χ., δτε οί Πέρσαι ήττήθησαν κατά θάλασσαν έν Μυκάλη ύπό τοΰ 
’Αθηναίου στρατηγού Ξανθίππου, τού πατρός τού μετέπειτα μεγάλου πολιτικού 
Πέρικλέους, νά ζήση ύπό έλεύθερον άέρα, αν καί ούχί συνεχώς, καί νά έπανα- 
συνδέση έαυτήν πολιτιστικώς πρός τήν Ελλάδα. Ό σύνδεσμος οδτος έκτείνεται 
τώρα καί εις τήν πολιτικήν. Οί Κύπριοι βασιλείς άνεγνώρισαν, δτι όσον καί αν 
ή βασιλεία αύτών είχε βαθείας τάς ρίζας εις τήν μυκηναϊκήν παράδοσιν, δέν ήτο 
δυνατόν νά είναι αυτή σύγχρονον πολίτευμα δυνάμενον νά έπιτρέπη εις τόν λαόν 
συμμετοχήν εις τά κοινά πρός άνάπτυξιν τής ζωής καί τοΰ πολιτισμού του. 
Διέκριναν άκόμη περισσότερον δτι ή νίκη τών ’Αθηναίων κατά θάλασσαν ώφείλετο 
κατά μέγα μέρος εις τήν έπικράτησιν έν τή πόλει αύτών τών δημοκρατικών θεσμών, 
διά τήν δημιουργίαν τών όποιων είχον οδτοι παλαίσει έπί ένα σχεδόν αιώνα κατά 
τής όλιγαρχίας καί τής τυραννίας.

Μία σπουδαιοτάτη έπιγραφή έπί όρειχαλκίνης πλακός πρό πολλών δεκα
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ετηρίδων εύρεθείσα εις τό Ίδόλιον έπί τής Άκροπόλεως αύτοΰ, ένθα τό ιερόν τής 
Άθηνάς, διασώζει έν λίαν άξιοσημείωτον γεγονός. ’Αναφέρεται εις την πολιορ
κίαν τής πόλεως ταύτης ύπό των Περσών και των Φοινίκων του Κιτίου. Ό αγών 
ύπήρξε σκληρός καί οί τραυματίαι των άμυνομένων είχον άνάγκην ιατρικής βοήθειας. 
Ταύτην παρέσχεν ό ιατρός Όνάσιλος, φέρων τό όνομα του ήρωος τής Σαλαμίνος, 
καί οί άδελφοί αύτοΰ. Τιμητικόν ψήφισμα πρός αύτούς αποτελεί ή σωθεισα όρει- 
χαλκίνη πλάξ του αύτοΰ τρόπου ώς καί τό ψηφίσματα των ’Αθηναίων τό ύπό τής 
πόλεως θεσπιζόμενα καί ήτο έν τή Άκροπόλει άποτεθειμένον. Περαιτέρω όμως 
τό ψήφισμα μάς δεικνύει ότι δεν λαμβάνεται τούτο απλώς δι’ έντολής του βασι- 
λέως, άλλα τή κοινή συναινέσει των πολιτών του Ίδαλίου. Δημοκρατικός άνεμος 
πνέει εις τήν πόλιν καί δημοκρατικοί θεσμοί έγκαθίστανται έν αύτή. ”Αν τούτο 
συμβαίνη εις μίαν πόλιν εύρισκομένην εις τήν ένδοχώραν καί εις τό μέσον σχεδόν 
τής νήσου, όπου οί Φοίνικες είχον ίσχυρώς έγκατασταθή, είναι πολύ φυσικόν νά 
φαντασθώμεν ότι τούλάχιστον τό αύτά πρέπει να συνέβαινον εις τός παραλίους 
πόλεις, αϊτινες είχον άμεσωτέραν έπαφήν μετά τής Ελλάδος. Ή έπικράτησις δη
μοκρατικών άντιλήψεων έν Κύπρω ύπό τήν έπίδρασιν τών Ελλήνων κατά τήν 
τριακονταετή ταύτην περίοδον τών έπιθετικών αγώνων τούτων κατά τών Περσών 
είναι ίσως ή σημαντικωτάτη ένδειξις τών στενών δεσμών τής νήσου πρός τήν ‘Ελ
λάδα καί τής βαθμιαίας άποβολής τών στοιχείων έκείνων, τά όποια έξηκολούθουν 
ύπάρχοντα έν αύτή λόγω τής άμεσωτέρας σχέσεως τών βασιλέων αύτής πρός τήν 
’Ανατολήν προηγουμένως.

‘Η τοιαύτη όμως άνάπτυξις τών σχέσεων δέν ύπήρξε μόνιμος. Αί έσωτερικαί 
έριδες τών ’Αθηναίων δέν έπέτρεψαν εις έαυτούς νά έκμεταλλευθώσι τάς μεγάλας 
νίκας του Κίμωνος, του μεγίστου στρατηγού τών Πανελλήνων, ιδία τήν παρά τόν 
Εύρυμέδοντα, ό δε ηρωικός θάνατος αύτοΰ πρό τού Κιτίου τώ 449 π.Χ. άγωνιζο- 
μένου νά άπαλλάξη έκ νέου τήν Κύπρον άπό τής περσικής καί φοινικικής κυριαρ
χίας, έξακολουθούσης ώς έκ τούτου έν αύτή, έθεσε τέρμα εις τά εύτυχή γεγονότα. 
Ή Κύπρος περιέρχεται καί πάλιν ύπό τούς Πέρσας, τής τοιαύτης κυριαρχίας 
άναγνωριζομένης εις αύτούς διά τής όλίγον μετά τόν θάνατον τού Κίμωνος 
συναφθείσης πρός τούς Πέρσας, συνθήκης τού Καλλίου. Τό άποτέλεσμα τών γε
γονότων τούτων ύπήρξεν έν συνεχεία ότι ή Κύπρος έπί ήμισυν σχεδόν αιώνα 
άπεσπάσθη τής έπικοινωνίας μετά τής 'Ελλάδος, άκριβώς εις τούς χρόνους έκεί- 
νους, καθ’ οΰς έσημειοΰτο έν Έλλάδι καί δή έν Άθήναις ή μεγαλυτέρα πολιτιστική 
δραστηριότης, ίδια εις τόν πνευματικόν καί τόν καλλιτεχνικόν τομέα. Διά τούτο 
ώμίλησεν ό ’Ισοκράτης εις λόγους αύτοΰ γραφέντας κατά τό πρώτον τέταρτον τού 
4 αί π.Χ. περί έκβαρβαρώσεως τής νήσου. Οί χρόνοι οδτοι τοΰ δευτέρου ήμίσεος 
τοΰ 5 αί. π.Χ. ύπήρξαν πολύ κρίσιμοι διά τον έλληνικόν κόσμον. Διότι, ένώ άπό 
άπόψεως καλλιέργειας τοΰ πολιτισμού έν Έλλάδι σημειοΰται ή μεγαλυτέρα &νθη- 
σις ώς άποτέλεσμα τοΰ ένθουσιασμοΰ καί τής αύτοπεποιθήσεως, άτι να έδημιουρ- 
γήθησαν κατά τούς περσικούς πολέμους όλίγας τινάς δεκαετηρίδας προηγουμένως, 
ή πολιτική κατάστασις καί ιδία αί σχέσεις μεταξύ τών νικητριών πόλεων, τής 
Σπάρτης καί τών ’Αθηνών, έξειλίχθησαν όσον ήδύναντο εις χειρότερον βαθμόν. 
Είς τόν άνταγωνισμόν τοΰτον τών δύο πόλεων δέν μετέσχεν ή Κύπρος. Ή έγκατάλει- 
ψίς της διά τής συνθήκης τοΰ Καλλίου (448 π.Χ.) δέν έπέτρεπεν είς αύτήν οίανδήποτε 
ένεργόν συμμετοχήν είς τά έλληνικά πράγματα, τά όποια έκλονίζοντο έπικινδύνως. 
’Αλλά καί προηγουμένως ή Κύπρος άπλώς ύφίστατο τήν έπίδρασιν τής έλληνικής 
δράστηριότητος μετά τό τέλος τών μηδικών πολέμων, δέν άνέπτυσσεν αΰτη οίαν- 
δήποτε ιδίαν δραστηριότητα τείνουσαν είς άνάμειξιν είς τά έλληνικά πράγματα.

Ό έν τω μεταξύ άπό τοΰ 431 π.Χ. έκραγείς πελοποννησιακός πόλεμος έπεδεί- 
νωσεν έτι περαιτέρω τάς σχέσεις τών δύο ήγεμονίδων πόλεων, Αθηνών καί Σπάρ

της, άνταγωνιζομένων ούχί μόνον περί τής πολιτικής ισχύος, άλλά καί περί τής 
έπικρατήσεως τών ύπ’ αύτών έκπροσωπουμένων δύο ολοκλήρων άντιθέτων κόσμων 
ιδεών, οΐτινες εΰρισκον κατ’ έξοχήν εκφρασιν είς τήν διαφοράν τής έσωτερικής 
αύτών πολιτικής όργανώσεως καί τών πολιτειακών έξωτερικών κατευθύνσεων. 
’Ανεξαρτήτως τών άπό πολιτικής άπόψεως κακών άποτελεσμάτων τοΰ τοιούτου 
άνταγωνισμοΰ τής Σπάρτης καί τών ’Αθηνών διά τόν όλον έλληνικόν κόσμον, καί 
ή άπομόνωσις τής Κύπρου άπό τοΰ έλληνικοΰ κόσμου ύπήρξε δι’ αύτήν πλήγμα 
ύπό τοιαύτας συνθήκας άνεπανόρθωτον. Διότι δι’ αύτοΰ πάσα εύκαιρία έδόθη, 
ώστε τά στοιχεία έκείνα, τά όποια προηγουμένως κύπτοντα προ τοΰ ίσχυροτέρου 
ώδήγουν πρός τήν ’Ανατολήν, νά άνέλθωσι τώρα είς τήν έπιφάνειαν, μετά τάς 
προηγηθείσας όλίγας ήδη δεκαετηρίδας δάφνας, καί νά όδηγήσωσι τήν νήσον είς 
τόν πολιτικόν καί τόν πολιτιστικόν μαρασμόν, τών Φοινίκων άναλαβόντων έν τή 
νήσω πρωτεύουσαν θέσιν ώς ύποστηριζομένων ύπό τών φιλικώτατα πρός αύτούς 
διακειμένων Περσών.

Ουτω ή Κύπρος διήρχετο διά πολιτικής καμπής τής ιστορίας αύτής σημαντι- 
κωτάτης. "’Ήτο βέβαιον ότι ό έμφύλιος πόλεμος μεταξύ ’Αθηνών καί Σπάρτης θά 
ώδήγει είς τήν έξασθένησιν τών δυνάμεων άμφοτέρων, αν μή είς τήν καταστροφήν 
αύτών. Πρός τούτο συνείργει καί ή έναντι τούτων πολιτική τοΰ μεγάλου βασιλέως 
καί τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Κύρου, όντος σατράπου έν Μ. ’Ασία. Παρείχεν οδτος 
πότε πρός τούς μεν καί πότε πρός τούς δέ τοσαύτην βοήθειαν, όση θά ήρκει, ίνα 
κρατήση τήν ισορροπίαν τών δυνάμεων τών άντιμαχομένων καί είς τρόπον, ώστε 
νά έπιτυγχάνεται ή φθορά άμφοτέρων ή ή έπικράτησις τοΰ έτέρου.

Ουτω ή τύχη τής Κύπρου έφαίνετο έπισφραγισμένη. Δέν ήδύνατο ούδαμόθεν 
νά άναμένη σωτηρίαν ή βοήθειαν πρός άντιμετώπισιν τοΰ έπελθόντος ήδη έκβαρ- 
βαρισμοΰ αύτής. Μία Ελλάς έξησθενημένη, ίσως καί κατεστραμμένη, ούδέν θά 
ήδύνατο νά πράξη διά τήν Κύπρον. Άφ’ οΰ ύπό πολύ καλυτέρας συνθήκας καί δή 
είς περίοδον προηγηθέντων νικηφόρων άγώνων αυτή έγκατέλιπε τήν νήσον διά τής 
συνθήκης τοΰ Καλλίου, πόσον μάλλον τώρα, ότε αί προϋποθέσεις ήσαν πολύ χει
ρότεροι, ήγωνίζετο δέ αύτή αϋτη πλέον περί ζωής ή θανάτου. Έφαίνετο λοιπόν 
ότι ή Κύπρος ήτο έξ ολοκλήρου έγκαταλελειμμένη είς τήν ’ιδίαν αύτής τύχην, 
ήτις ήτο ή παραμονή αύτής ύπό τήν περσικήν κυριαρχίαν έπί άπροσδιόριστον χρο
νικόν διάστημα.

Έν τούτοις ή τόσον δυσμενής θέσις τής Κύπρου μεταβάλλεται άπροόπτως καί 
ή νήσος καλείται νά διαδραματίση πρωτεύοντα ρόλον ούχί μόνον μεταβάλλουσα 
τόν ροΰν τής ιδίας αύτής ζωής, άλλά άναμειγνυομένη είς τά έλληνικά πράγματα, 
άσκοΰσα δι’ αύτά ένεργόν πολιτικήν καί άποβάλλουσα τήν μέχρι τότε παθητικήν 
αύτής στάσιν. Τό μέγα τούτο έργον ύπήρξε τό άποτέλεσμα τής πολιτικής τοΰ 
άξιολογωτέρου τών Κυπρίων βασιλέων, τοΰ Εύαγόρου Α' τής Σαλαμίνος, τήν 
ζωήν καί τήν δράσιν τοΰ όποιου θά άναπτύξωμεν είς τήν προσεχή όμιλίαν.

Β'

“Οπως ήδη έχομεν έκθέσει είς τήν προηγουμένην όμιλίαν, ή Κύπρος έγκατα- 
λειφθείσα διά τής συνθήκης τοΰ Καλλίου περιήλθεν ύπό τήν έξουσίαν καί πάλιν 
τοΰ μεγάλου βασιλέως καί έξεβαρβαρώθη άπομονωθείσα τοΰ λοιπού έλληνικοΰ 
κόσμου. Παρά ταΰτα αί Άθήναι, αϊτινες τώ 448 π.Χ. έγκατέλειψαν τήν Κύπρον, 
ήσθάνοντο τήν άνάγκην νέων συμμάχων, όταν μάλιστα ή πολεμική κατάστασις 
διαρκοΰντος τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου καί δή μετά τήν άποτυχοΰσαν
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έκστρατείαν εις Σικελίαν καί την έν αύτή καταστροφήν των έξειλίσσετο τόσον 
δυσμενής δι’ αύτάς. Τότε ό έκ Σαλαμϊνος Εύαγόρας, νέος μόλις 25 έτών, τφ 
411 π.Χ. φυγάς ών έν Σόλοις τής Κιλικίας, έθεώρησεν ότι εΐχεν έπιστή ή στιγμή, 
καθ’ ήν ή Σαλαμίς καί ή όλη νήσος Κύπρος θά διεδραμάτιζε τον ρόλον της έντός 
μιας έποχής, ήτις έφαίνετο νά όδηγή έκ του κέντρου εις την περιφέρειαν καί δή 
πρός τήν ’Ανατολήν. Εις τήν Δύσιν ό Διονύσιος ό τύραννος των Συρακουσών 
έδημιούργει έλληνικόν κράτος Ισχυρόν, ένω ή παλαιά δόξα των ’Αθηνών έκλινε 
πρός τήν δύσιν της. Ό Εύαγόρας, έν Κιλικία εύρισκόμενος, συνέλαβε τήν Ιδέαν 
μιας άττικοκυπριακής συμμαχίας, ήτις θά ώδήγει εις τήν πολιτικήν έπικράτησιν 
τών ’Αθηνών έν Έλλάδι καί εις τήν άποκατάστασιν του άπολεσθέντος έλληνικου 
γοήτρου εις τήν ’Ανατολήν.

‘Η στιγμή διά τούς ’Αθηναίους ήτο κρίσιμος καί ή άποφασιστικότης του νεαρού 
Εύαγόρου, μή εύρισκομένου ακόμη εις τήν αρχήν, ήδύνατο μόνον νά πραγματο- 
ποιήση έν τοιουτο μεγαλεπήβολον σχέδιον. Διά τούτο καί παρέσχον εις αύτόν 
οί ’Αθηναίοι πάσαν δυνατήν ύποστήριξιν, ϊνα άνέλθη εις τόν θρόνον, δπερ καί 
έπέτυχεν οδτος σχεδόν εύκόλως. Ό μέγας βασιλεύς ών άπησχολημένος εις τά 
έσωτέρικά τού κράτους του καί έξασφαλίσας παρά τού νέου βασιλέως τήν κατα
βολήν τού φόρου δεν άνεμείχθη ούδ’ άντέδρασεν εις τήν σημειωθεΐσαν έν Σαλαμίνι 
άνατροπήν.

Ό Εύαγόρας άνελθών εις τόν θρόνον έξεπλήρωσεν αμέσως άναληφθείσας 
οικονομικός καί στρατιωτικός πρός τούς ’Αθηναίους ύποχρεώσεις, δπερ συνετέλεσε 
καί πάλιν, ώστε οί ’Αθηναίοι νά ύπερισχύσωσιν έν Μ. ’Ασία τών Σπαρτιατών, 
εύγνωμονούντες δε νά άνακηρύξωσι τόν Εύαγόραν πολίτην άθηναϊον καί νά τιμή- 
σωσι περαιτέρω αύτόν διά προξενιάς. Τιμητικόν ψήφισμα, δυστυχώς κατεστραμ- 
μένον κατά τά 4/5, έπεβεβαίωσε τόν τοιούτον σκοπόν άναγραφέν έπί στήλης ίδρυ- 
θείσης έν Άκροπόλει, δπου καί άνευρέθη εις συντρίμματα, άποκείμενα νΰν έν τώ 
Μουσείω τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών. Ούδέποτε άλλοτε εις τό παρελθόν είχε 
συναφθή τοιαύτη μετά τής Κύπρου συμμαχία, ούδ’ εΐχεν έπισφραγισθή διά τοιού- 
των τιμητικών έκδηλώσεων. Ή παθητική στάσις ή προηγουμένως έκδηλουμένη ύπό 
τών Κυπρίων πρός τούς "Ελληνας γίνεται τώρα ένεργός καί άρχίζει νέα περίοδος 
συνεργασίας, ή όποια έπέτρεψε νά άφυπνισθή δ,τι έλληνικόν προηγουμένως έκοι- 
μάτο έν τή νήσω λόγω τών μέχρι τότε πολεμικών αύτής περιπετειών καί άποτυχιών.

Ή τοιαύτη συνεργασία ήτο τόσον στενή, ώστε ’Αθηναίοι στρατηγοί, ώς ό 
Κόνων, νά διατηρούν πρός τόν Εύαγόραν φιλίαν. Διά τούτο καί μετά τήν κατα
στροφήν τού ’Αθηναϊκού στόλου εις τούς Αίγός ποταμούς τώ 405 π.Χ. οδτος μετά 
τών σωθέντων 8 πλοίων έπλευσε πρός τόν Εύαγόραν, παρά τώ όποίω εδρε κατα- 
φύγιον. Άλλ’ ή άγαθή τύχη δέν ήτο μόνον ή σωτηρία ένός στρατηγού καί με
ρικών πλοίων. Αυτή συνίστατο ε’ις τό δτι άμφότεροι οί άνδρες έμελέτησαν άπό 
κοινού μετά τήν παράδοσιν τών ’Αθηνών τώ 404 π.Χ. καί τήν διάλυσιν τής άθη- 
ναϊκής ήγεμονίας τήν έκ νέου άνοδον αύτών εις θαλασσοκράτειραν δύναμιν 
άνακτώσαν τό παλαιόν μεγαλείον τών χρόνων του Κίμωνος καί τού Περικλέους. 
Τό μεγαλεπήβολον σχέδιον άμφοτέρων συνίστατο εις τήν χρησιμοποίησιν πρός 
τούτο τού μεγάλου βασιλέως πεισθέντος δτι τούτο έπέβαλλε τό ίδιον αύτοΰ συμ
φέρον. Καρπός ώριμος τής τοιαύτης συνεργασίας καί τής ύπό τού ιατρού καί 
γνωστού συγγραφέως Κτησίου παρασχεθείσης μεσολαβήσεως παρά τώ μεγάλφ 
βασιλεϊ ύπήρξεν ή νίκη παρά τήν Κνίδον τώ 394 π.Χ., ήτις έθεσε τέρμα εις τήν 
κατά θάλασσαν ίσχύν τών Λακεδαιμονίων, έπέτρεψε δ’ έκ νέου τήν άνάκτησιν 
αύτής ύπό τών ’Αθηναίων. Διά τούτο καί νέαι πολύ μεγάλαι τιμαί άπενεμήθησαν 
εις άμφοτέρους, διά τής έν τώ σταδίω κατά τάς έορτάς τού Διονύσου στέψεως 
τού Εύαγόρου χρυσώ στεφάνω, τής άνανεώσεως τής προξενιάς καί τής ίδρύσεως 

άνδριάντος αύτοΰ παρά τό ιερόν τοΰ Διός Σωτήρος μετά τοΰ Κόνωνος, ζώντων 
είσέτι τών τιμωμένων, ώς δέν εΐχεν έφαρμοσθή άπό τών χρόνων τών τυραννοκτόνων 
’Αρμοδίου καί Άριστογείτονος.

Τά σχέδια τού Εύαγόρου δέν περιωρίσθησαν μόνον εις τούτο. Δέν ίκανοποιή- 
θη, διότι έπανέφερε τήν ναυτικήν Ισχύν τών ’Αθηνών, ήτις θά έπέτρεπεν εις αύτούς 
τήν έκ νέου άνθησιν καί τού πνευματικού αύτών πολιτισμού. Συνέλαβεν οδτος 
μεγαλύτερα άκόμη σχέδια. Ταύτα ήσαν ή δημιουργία τή βοήθεια τών ’Αθηναίων 
ένός ένιαίου καί ισχυρού Κυπριακού κράτους ύπό τό πνεύμα τής ύπό τοΰ άρχη- 
γοΰ τής Κυνικής φιλοσοφίας Άντισθένους κηρυχθείσης άρχής διά τής έγκατα- 
λείψεως τοΰ συστήματος τών πόλεων-κρατών του έπικρατοΰντος έως τότε έν Έλ
λάδι καί Κύπρω. Ή ένέργεια αυτή τοΰ Εύαγόρου προσέκρουσεν, ώς ήτο φυσικόν, 
εις τήν άντίθεσιν πολλών κυπριακών πόλεων, ήτις καί ύπήρξεν άφορμή πολέμου 
πρός τόν μέγαν βασιλέα, τοΰ όποιου τήν βοήθειαν εΐχον ζητήσει αί προσβληθεΐσαι 
ύπό τοΰ Εύαγόρου Κυπριακαί πόλεις, Σόλοι, Κίτιον καί ’Αμαθούς. Οΰτω έκρή- 
γνυται τώ 390 π.Χ. ό Κυπριακός λεγόμενος πόλεμος, δστις έμελλε νά διαρκέση 
έπί δεκαετίαν. Ή ζητηθεΐσα ύπό τοΰ Εύαγόρου παρά τών ’Αθηναίων βοήθεια 
παρεσχέθη μέν, άλλ’ εις μικρόν βαθμόν. Ή εύεργετηθεΐσα ύπό τοΰ Σαλαμινίου 
βασιλέως πόλις δέν ήδύνατο νά συλλάβη τό μέγεθος τών νέων σχεδίων τού Εύαγό
ρου ώς στερουμένη ύψηλοπνόων πολιτικών. Έθεώρησεν ίσως άντιθέτως δτι ή 
ένέργεια τοΰ Εύαγόρου ήτο τυχοδιωκτική ή τούλάχιστον άναξία μεγάλης προσο
χής περιπέτεια, αν καί ό περίφημος στρατηγός Χαβρίας εΐχεν άποσταλή ύπ’ αύτών, 
άλλά μετά μικράς δυνάμεως, πρός βοήθειαν αύτοΰ.

"Οτε μετ’ όλίγα έτη τφ 386 π.Χ. οί ’Αθηναίοι ύπεχρεώθησαν νά άποδεχθώσι 
τήν λεγομένην Άντιαλκίδειον ειρήνην ή μάλλον διαταγήν τού μεγάλου βασιλέως, 
ό Εύαγόρας έγκατελείφθη παντελώς καί έσυνέχισε μόνος τόν άγώνα, Νέοι σύμ
μαχοι δι*  αύτόν άνευρέθησαν εις τάς χώρας τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής καί 
δόξαι μεγάλαι έστεψαν τήν κεφαλήν του. Έκίνει διά τών πολεμικών του 
έπιχειρήσεων τάς χώρας τής βορείου, τής άνατολικής καί τής νοτίου περιοχής τής 
’Ανατολικής Μεσογείου. Ό μέγας βασιλεύς ήρχισε τότε πρώτον νά άντιλαμβά- 
νεται δτι δέν έπρόκειτο περί μικράς ύποθέσεως. ’Αλλά παρά τήν κατάληψιν ύπό 
τού Εύαγόρου τής ΐσχυροτάτης πόλεως τής Φοινίκης Τύρου ό πόλεμος δέν έλάμ- 
βανεν εύνοϊκήν τροπήν δι’ αύτόν. Άντιθέτως μία ναυμαχία έξωθι τού Κιτίου τφ 
381 π.Χ. εΐχεν ώς άποτέλεσμα ήττημένος ό Εύαγόρας νά κλεισθή εις τήν Σαλα
μίνα καί νά άποδυθή εις άγώνα φθοράς τού έπιτιθεμένου πρός κατάληψιν αύτής 
άντιπάλου. Παρά τήν ζητηθεϊσαν ύπ’ αύτοΰ παρά τών Αιγυπτίων βοήθειαν, τήν 
παρασχεθεισαν δυστυχώς εις έλάχιστον βαθμόν διά τάς έσωτερικάς περιπέτειας 
τής χώρας έκείνων, ή άντίστασις τοΰ Εύαγόρου έκάμφθη καί ύπεχρεώθη εις σύναψιν 
συνθήκης ειρήνης τώ 380 π.Χ., δι’ ής έγκατέλειπε τά σχέδια περί ήγεμονίας τής 
Σαλαμϊνος καί συμμαχίας τών πόλεων τής νήσου ύπ’ αύτήν, άλλ’ έν τούτοις διε- 
τήρει τόν τίτλον τοΰ βασιλέως, ύπό τήν Ιδιότητά του δέ ταύτην συνήψε τήν μετά 
τών Περσών ειρήνην, ήτοι ώς βασιλεύς πρός βασιλέα καί ούχί ώς δούλος πρός 
κύριον, ώς ήτο ή άρχική άπαίτησις παρ’ αύτοΰ.

Ή έμφάνισις τού Εύαγόρου εις τήν πολιτικήν σκηνήν άπό τοΰ 411 π.Χ. καί 
έφεξής έχει μεγίστην σημασίαν, δχι μόνον διά τά κυπριακά, άλλά καί διά τά 
καθόλου έλληνικά γράμματα. Διότι διεϊδεν οδτος δτι ό έλληνικός πολιτισμός, καί 
ώς τοιούτος ήννοεϊτο ύπ’ αύτοΰ ό άθηναϊκός, ήτο ό πολιτισμός έκεϊνος, δστις έδει 
νά άποκτήση παγκόσμιον χαρακτήρα διά τής κατακτήσεως τής ’Ανατολής. Τό έλ
ληνικόν πνεύμα έτίθετο ύπό τού Εύαγόρου άντιμέτωπον τοΰ βαρβαρικοΰ, ή άπο- 
βολή τοΰ όποιου ήτο άναγκαία πρώτον έκ τής Ιδίας αύτοΰ πατρίδος Κύπρου, διότι, 
ώς εΐπομεν, ή νήσος διά τών Φοινίκων μετά τόν θάνατον τοΰ Κίμωνος εΐχεν έκ- 
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βαρβαρωθή κατά τόν άθηναΐον ρήτορα Ίσοκράτην. *Η  διάδοσις οϋτω τού έλλη- 
νικου πολιτισμού έν Κύπρω ύπήρξε τό πρώτον αύτοΰ μέλημα πρός τούτο. ’Όχι 
διότι έλληνικά στοιχεία δεν ύπήρχον προηγουμένως εις τόν έν Κύπρω πολιτισμόν 
— αύτα εϊπομεν εις έτέραν όμιλίαν έμφανίζονται και κυριαρχοΰσι διά των Μυκη- 
ναίων —, αλλά, διότι ή Κύπρος διά τάς ίοτορικάς αύτής περιπέτειας δέν ήδυνήθη ώς 
άπομονωθείσα άπό τής Ελλάδος από του 448 π.Χ. και έντεΰθεν νά παρακολου- 
θήση την μεγίστην έν αύτή άνάπτυξιν του πολιτισμού. Πρός τούτο έκάλεσεν εις 
την αύλήν του ό Ευαγόρας λογίους καί καλλιτέχνας έξ Ελλάδος, οϊτινες άνέλαβον 
τό αναμορφωτικόν εργον πρός τοιαύτην κατεύθυνσιν.

Αλλά, διά νά έλθη εις άμεσωτέραν έπαφήν ή Κύπρος πρός τον έλληνικόν 
πνευματικόν κόσμον έχρειάζετο πρώτον νά γνωρίση αυτή τό έλληνικόν άλφάβητον. 
Διά λόγους ιστορικούς έπεκράτει έν Κύπρω έν συνεχεία τό άρχικώς έν χρήσει 
ύπάρχον Κυπριακόν συλλαβικόν άλφάβητον χρησιμοποιούμενον καί διά τήν Κυ
πριακήν έλληνικήν διάλεκτον καί δέν άπεβλήθη ένωρίτερον ώς έκ τής άνέκαθεν 
ύπαρχούσης συντηρητικότητος τών Κυπρίων. Τό βήμα τής εισαγωγής του έλλη- 
νικοΰ άλφαβήτου ήτο σημαντικώτατον. Αύτός ό βασιλεύς Εύαγόρας προπαγαν
δίζει τούτο διά τής έπί τών νομισμάτων αύτοΰ τυπώσεως τών άρχικών του όνό- 
ματος αύτοΰ ΕΥ. 'Η γνώσις ύπό τών Κυπρίων τοΰ έλληνικοΰ άλφαβήτου διήνοιγε 
τόν δρόμον κατακτήσεως ύπ’ αύτών τών έλληνικών πνευματικών δημιουργημάτων 
καί τής ύπ’ αύτών δημιουργίας νέων τοιούτων κατά μίμησιν έκείνων. ‘Η άρχή τής 
έλληνικής κινήσεως τίθεται οϋτω προδήλως έν Κύπρω. Έν τούτοις χρόνος μακρύς 
άπητήθη, μέχρις δτου έχομεν έν τή νήσω συγγραφείς γράφοντας κατά τά έλλη
νικά πρότυπα. Τούτο ήτο πολύ φυσικόν. Αί πνευματικαί έξελίξεις δέν έπέρχονται 
αύτοστιγμεί. Χρειάζονται χρόνον, μέχρις δτου καρποφορήσουν.

Τό πνεύμα τό έλληνικόν διεχέετο διά τού Εύαγόρου πανταχού τής Κύπρου καί 
ήσκει έπίδρασιν και εις τάς πέριξ χώρας. Πρότυπον αύτοΰ ώς άρχοντος ήτο ό 
πανελλήνιος ήρως Ηρακλής, δστις έτιμάτο έν Κύπρω ώς θεός. Έπί τών νομι
σμάτων του άπετύπωσεν οΰτος άρχικώς άλλην έλληνικήν θεότητα, ήτις έσυμβό- 
λιζε τό έλληνικόν πνεύμα, τόν ’Απόλλωνα. 'Η άπόφασις τού Εύαγόρου, έπειτα νά 
καταστήση κύριόν του έμβλημα τόν 'Ηρακλέα έχει άμεσον σχέσιν πρός τάς πο
λιτικός αύτοΰ πεποιθήσεις. Ό 'Ηρακλής είναι τό σύμβολον του καλού άνωτάτου 
άρχοντος κατά τόν κυνικόν φιλόσοφον ’Αντισθένη, τόν όποιον ό Εύαγόρας, ώς 
εϊπομεν, ήκολούθει. Διότι ό 'Ηρακλής είναι ό ήρως έκείνος, ό γενόμενος μετέπειτα 
θεός, δστις άνέλαβε τούς μόχθους χάριν τών συνανθρώπων του άναδειχθείς ουτω 
ό εύεργέτης τών πανελλήνων καί έπειτα δι’ αύτών τής άνθρωπότητος όλοκλήρου ώς 
άλλος Προμηθεύς δεσμώτης, δστις έφερε τό φώς εις τούς άνθρώπους. Τά άγαθά 
τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού είναι έκείνα, άτινα έσκόρπα ό Εύαγόρας εις τούς συμ- 
πολίτας του διά τής πολιτικής του. Άλλ’ ή πολιτική τής ένοποιήσεως τής Κύ
πρου εις έν κράτος ύπό τήν ήγεμονίαν τής Σαλαμίνας, ϊνα ουτω δυνηθή οδτος 
εύκολώτερον τό πολιτιστικόν αύτοΰ έργον νά προωθήση άπροσκόπτως τόσον έν 
Κύπρω δσον καί έν τή πέριξ αύτής ’Ανατολή, προσέκρουσεν είς τήν άντίστασιν 
τών συμπατριωτών του Κυπρίων βασιλέων καί έν συνεχεία τοΰ μεγάλου βασιλέως, 
δστις έβλεπε τήν Κύπρον προπύργιον τοΰ κράτους του, τοΰ έσωτερικώς ήδη κλο- 
νιζομένου. Έν τούτοις παρέμεινεν έν άλλο θετικόν άποτέλεσμα τών άγώνων τοΰ 
Εύαγόρου, ή διάδοσις τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού ύπό τήν νέαν του μορφήν τήν 
άναπτυχθεΐσαν έν Έλλάδι κατά τόν 5 αί. π.Χ. Τό άποτέλεσμα τούτο δέν κατεπο- 
λεμείτο οϋτε διά τών μαχών ούτε διά τών συνθηκών είρήνης. Ή νικηφόρος πορεία 
τού έλληνικοΰ πνεύματος πρός Άνατολάς δέν άνακόπτεται δι’ αύτών και ό Εύαγό
ρας καθίσταται είς ούσιαστικός έν τούτω πρόδρομος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου.

Διά τοΰτο οί διάδοχοι τοΰ Εύαγόρου ήκολούθησαν τήν αύτήν πολιτιστικήν 

πολιτικήν. Ό Νικοκλής ό διαδεχθείς αύτόν άμέσως μετά τόν θάνατόν του, ό 
Πνυταγόρας ό φέρων τό όνομα ένός άξιου υίοΰ τοΰ Εύαγόρου τοΰ δολοφονηθέντος 
άτυχώς μετ’ αύτοΰ τώ 374 π.Χ., ό Νικοκρέων ό τελευταίος βασιλεύς τής Σαλαμίνος 
καί ό έν Πάφω βασιλεύς Νικοκλής ύπήρξαν οί φορείς τής πολιτικής ταύτης τοΰ 
Εύαγόρου Α'. Μόνον ό διάδοχος τοΰ Νικοκλέους Εύαγόρας Β', ϊσως έγγονος 
τοΰ Α', ήθέλησε νά άκολουθήση διάφορον πολιτικήν, έπιλήσμων τοΰ πάππου του, 
έλπίζων δ’ ϊσως είς περισσότερα πολιτικά όφέλη παρά τοΰ μ. βασιλέως. Άλλ’ 
ή όρμή τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος τείνοντος είς τόν έξελληνισμόν τής ’Ασίας ήτο 
τοσαύτη, ώστε οΰτος ούχί μόνον ούδέν έπέτυχεν, άλλά καί άπώλεσε, παρά τόν 
άπεγνωσμένον άγώνά του καί τήν βοήθειαν τοΰ μ. βασιλέως, τόν θρόνον του.

Οί Κύπριοι βασιλείς καθ’ δλον τόν 5 καί τόν 4 αί. π.Χ. έπάλαισαν μεταξύ 
τής κυριαρχίας τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ άνατολικοΰ πνεύματος. Είς τόν άγώνα τού
τον, είς τόν όποιον εΐχεν άποδυθή όλόκλήρος ή Ελλάς ύποστάσα τήν έπίθεσιν 
τής έπεκτατικής πολιτικής τού μ. βασιλέως διενεργήσαντος τήν κατά τής Ελλά
δος έκστρατείαν, δέν έδίστασαν καί οί Κύπριοι νά τοποθετηθώσι παρά τό έλλη
νικόν πνεύμα καί νά γίνωσι φορείς αύτοΰ. Διά τοΰτο μορφαί, οΐος ό Όνήσιλος, 
ό Εύαγόρας Α', ό Πνυταγόρας καί ό Νικοκλής ό Πάφιος δέν άνήκουσιν είς τήν κυ
πριακήν μόνον άλλ’ είς τήν καθόλου έλληνικήν ιστορίαν. ’Άν δ’ ύπολογίσωμεν 
άκόμη περισσότερον δτι οί έλληνιστικοί λεγόμενοι χρόνοι, οϊτινες συνήθως τοποθε
τούνται ώς άρχόμενοι άπό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, είναι, ώς συνήθως χαρακτηρίζονται, 
ή άρχή ούσιαστικώς τής παγκοσμίου ιστορίας, δυνάμεθα τότε τούς Κυπρίους τού
τους βασιλείς καί ήρωας νά θεωρήσωμεν ώς άνήκοντας είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν. 
Οϋτω τοπικά γεγονότα λαμβάνουσι τοιαύτην έκτασιν καί σημασίαν, οΐαν ϊσως ούδ’ 
αύτοί οί δημιουργοί των ήδύναντο έξ άρχής νά προεικάσωσιν.

Ή μετέπειτα ιστορία τής Κύπρου άπό τών χρόνων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί 
έντεΰθεν είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μετά τής έλληνικής καί τής παγκοσμίου 
ιστορίας. Οί έλληνιστικοί, οί ρωμαϊκοί, οί βυζαντινοί καί οί τουρκικοί χρόνοι 
τής ιστορίας αύτής πιστοποιοΰσι τοΰτο άναμφίσβητήτως. Καί ή σύγχρονος ήμών έπο- 
χή ούδέν άλλο άποδεικνύει ή τήν συνέχισιν τής αύτής τύχης. Τήν άπόλυτον συν- 
ταύτισιν τής κοινής ταύτης τύχης μετά τών λοιπών Ελλήνων εύχεται καί προσδοκ^ 
ό έλληνικός κυπριακός λαός καί σήμερον παρά τάς προσωρινός, κατ’ αύτόν, πο
λιτικός λύσεις. Καί άναμένει έγκαρτερών.
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