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Οι Αραβικές επιδροµές στην Κύπρο (7ος – 10ος αιώνας µ.Χ.)
Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, υπήρξε από πάντα µια ελκυστική περιοχή για
πολλούς εχθρούς, όπως οι Άραβες κατά τον 7ο αιώνα µ.Χ., οι οποίοι επεδίωκαν την εγκατάσταση
ναυτικών βάσεων στο νησί για έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο.1 Επίσης, η εξαιρετική ναυτική
της θέση και οι πρώτες ύλες που εξήγαγε όπως χαλκός, λάδι, χαρούπια, ξυλεία και ρετσίνα την
καθιστούσαν σπουδαίο εµπορικό σταθµό.2 Επιπλέον, το γεγονός ότι η Κύπρος γειτόνευε µε
Αραβικές περιοχές, όπως η Συρία, η Παλαιστίνη, και η Αίγυπτος, την καθιστούσε ιδανικό µέρος
για εξυπηρέτηση των εµπορικών τους συµφερόντων και των στρατιωτικών τους σκοπών, δηλαδή
από την Κύπρο θα µπορούσαν να επιτίθενται εναντίον των Βυζαντινών. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Πέρσης γεωγράφος al-Istakhri:
«Μοιάζει [η Κύπρος] στο µέγεθος και στον πληθυσµό µε το νησί της Κρήτης. Είναι πολύ εύφορη
[...] Το πλάτος της θάλασσας από τα παράλια της Συρίας έως την Κύπρο, όταν ο καιρός είναι
ευνοϊκός, είναι δύο µερών ταξίδι και από την Κύπρο στην άλλη άκρη του νησιού είναι σχεδόν η ίδια
απόσταση. Στην Κύπρο µπορεί κανείς να βρει ρητίνη του στύρακος*, η οποία εξάγεται από τη χώρα
των Βυζαντινών στις Μουσουλµανικές χώρες. Και µπορεί επίσης κανείς να βρει µαστίχη».3
Για τους πιο πάνω λόγους ο Άραβας Χαλίφης, δηλαδή ο ανώτατος στρατιωτικός και πολιτικός
άρχοντας, Μωαβία (Mu‛āwiya), πραγµατοποίησε δύο στρατηγικές επιδροµές, το 649 και το 653/4,
εναντίον της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιδροµής, την αποστολή συνόδευε η Ουµ
Χαράµ (Umm Harām),4 η οποία φαίνεται να κατείχε πολύ υψηλή κοινωνική θέση στην αυλή του
Χαλίφη. Οι πηγές µάς αναφέρουν ότι έχασε την ζωή της στην Κύπρο πέφτοντας από ένα µουλάρι,
και εις µνήµη της κτίστηκε από τους Άραβες ένα τζαµί, ως φόρο τιµής προς το πρόσωπό της, το
Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hāla Sultan Tekké).5
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Μετά τη δεύτερη αραβική επιδροµή του Μωαβία, οι αραβο-βυζαντινές διαµάχες συνεχίστηκαν
στην Κύπρο µέχρι τη σύναψη συνθήκης ειρήνης που υπογράφτηκε το 688/9 µεταξύ Βυζαντινών
και Αράβων. Η συνθήκη αυτή έµεινε γνωστή ως καθεστώς συγκυριαρχίας, σύµφωνα µε την οποία
η Κύπρος θα παρέµενε ουδέτερη στις συγκρούσεις ανάµεσα στους Βυζαντινούς και τους Άραβες
ενώ θα µοιράζονταν τα έσοδα από τους φόρους που θα πλήρωναν οι κάτοικοι του νησιού. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται «Την Κύπρο οι Άραβες απείλησαν µε επιδροµές, αρπαγές, λεηλασίες,
αιχµαλωσίες και καταστροφές, ενώ για µεγάλα χρονικά διαστήµατα το νησί περνούσε σε ένα είδος
συγκυριαρχίας µεταξύ Βυζαντινών και Αράβων, οπότε οι δύο δυνάµεις µοίραζαν µεταξύ τους τους
φόρους του νησιού. Οι ίδιοι οι Κύπριοι φαίνεται ότι κατά καιρούς προτιµούσαν αυτή τη λύση και
προσπαθούσαν µε τη συνεπή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων να αποφεύγουν νέες
επιδροµές και αναστατώσεις».6
H ισορροπία αυτή ανατράπηκε το 691 µ.Χ. ξαφνικά, εξαιτίας µιας κίνησης του αυτοκράτορα
Ιουστινιανού Β΄. Συγκεκριµένα, ο αυτοκράτορας διέταξε τη µεταφορά του πληθυσµού της
Κύπρου στην Κύζικο, αρχαία πόλη της Προποντίδας, ανάµεσα στην Πάνορµο και στην Αρτάκη
(Ελλήσποντος). Η πόλη που κτίστηκε εκεί ονοµάστηκε προς τιµήν του αυτoκράτορα Νέα
Ιουστινιανούπολη. Οι λόγοι της µεταφοράς αυτής του κυπριακού πληθυσµού στην Κύζικο ήταν η
χρησιµοποίηση των Κυπρίων σε διάφορες σηµαντικές υπηρεσίες στην αυτοκρατορία, όπως
στρατιωτικές, ναυτικές, ναυπηγικές αλλά και η µη καταβολή φόρων στους Άραβες µε τη
µετακίνηση τoυ πληθυσµού. Μετά την επιστροφή των Κυπρίων στο νησί, τον 8ο αιώνα,
διατηρήθηκε και ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου «Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης
Κύπρου».
Οι διενέξεις, δηλαδή οι συγκρούσεις, ανάµεσα στους Βυζαντινούς και τους Άραβες για την
Κύπρο συνεχίστηκαν για αρκετό διάστηµα ακόµη, επιφέροντας αναστάτωση στην οικονοµική,
κοινωνική και πνευµατική ζωή του τόπου. Η συνεχής καταστροφή των καλλιεργειών περιόρισε
τη γεωργική παραγωγή και µείωσε την εµπορική δραστηριότητα. Η καταστροφή των µεγάλων
πόλεων του νησιού και η µείωση του πληθυσµού που προκλήθηκε από τις επιδροµές, προκάλεσε
αύξηση της φορολογίας ενώ κυριαρχούσε ο φόβος και η ανασφάλεια ανάµεσα στους κατοίκους.
Τέλος, περιορίστηκε σε µεγάλο βαθµό η πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία.
Παρόλα αυτά η βυζαντινή κυριαρχία συνέχισε να υπάρχει στην Κύπρο µέχρι και την οριστική
απελευθέρωση του νησιού από τους Άραβες από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά
το 965 µ.Χ. «Στο δεύτερο χρόνο της βασιλείας του ο Νικηφόρος [Β ́ Φωκάς] προσάρτησε στην
επικράτεια των Ρωµαίων ολόκληρο το νησί της Κύπρου, εκδιώκοντας από εκεί τους Αγαρηνούς
[Άραβες] διά του πατρικίου και στρατηγού του Νικήτα Χαλκούτζη».7
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