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τέπειτα εποχήν- την εποχήν του σιδήρου, πα
ρόλο που η Κύπρος σ' αυτήν την περίοδον 

γνώρισε την ισχύν των Φοινίκων, των Ασσυ
ρίων, των Αιγυπτίων και των Περσών. Όμως 
τίποτε δεν άλλαξε εις την νήσον και η Κύπρος 
διετήρησε την ιδικήν της προσωπικότητα, τα 
δικά της ήθη και έθιμα και τον δικόν της τρό
πον ζωής. Η πλέον αξιόλογος καμπή εις την 
ιστορίαν της Κύπρου κατά την διάρκειαν της 
εποχής αυτής ήτο εκείνη της βασιλείας του 

Ευαγόρου του Α· (41 0-374 π .Χ.) όταν επεξέτει
νε την βασιλείαν του εις ολόκληρον την νήσον 

και εξησφάλισε την αναγνώρισιν του από τον 
βασιλέα των Περσών. Μετά από την μάχη ν της 
Ισσού η Κύπρος με μεγάλον ενθουσιασμόν 

δέχθηκε την επικράτησιν του Μεγάλου Α"~ 
ξάνδρου. Εις την Ελληνιστικήν εποχήν που 
ακολούθησε γνώρισε ανύψωσιν των γραμμά
των και του πολιτισμού της ανάμεσα στην ι::πι
κράτειαν των Πτολεμαίων. · Ομως η Ελληνιστι
κή εποχή δεν κράτησε πολύ. Ακολούθησε κι 
αυτή τον νόμον της φθοράς και του τέλους για 
να δώσει την θέσιν της εις τους Ρωμαίους. 
Κάτω από την Ρωμα·ίκήν κυριαρχίαν δεχθήκα

με τον Χριστιανισμόν μεταξύ των πρώτων Ευ
ρωπα'ίκών χωρών και ακολούθησαμε τον δύσ
κολον αγώνα της επιβίωσης μας. Με το σχίσμα 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚγΘΡΕΑ 

της Ρωμα'ίκής Αυτοκρατίας μπήκαμε στην σκέ
πην των Βυζαντινών και κτίσαμε εκκλησίες, 
μοναστήρια και κάστρα που σώζονται μέχρι 
σήμερα. Κατά την διάρκειαν της Βυζαντινής 
εποχής δεχθήκαμε τις επιδρομές των Σαρακη
νών και τον 12ον αιώνα δεχθήκαμε τις "επι
σκέψεις, των σταυροφόρων. Αυτοί μάς πού
λησαν στους Φράγκους τους οποίους διεδέχ
θησαν αργότερα οι Ενετοί. Και από τους δυο 

κληρονομήσαμε πολλά κάστρα και μεγαλο
πρεπείς ναούς, τα τείχη της Λευκωσίας και της 
Αμμοχώστου όλα έργα μεγάλης αρχιτεκτονι
κής τέχνης. Κατά το έτος 1570 ακολούθησε η 
Οθωμανική κυριαρχία η οποία κράτησε μέχρι 
το 1878. Αργότερα την Κύπρον την πήr σι 
· Αγγλοι για να κερδίσουμε τους καρποuι.; της 
ανεξαρτησίας μας το 1960. ·Ο μ ως η πολυτά
ραχος ιστορία της Κύπρου συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. Ποιός ξέρει; · Ισως να είναι αυτή η 
πολυτάραχος ιστορία που άφησε εις τους Κυ
πρίους τα σημερινά τους χαρίσματα - Φιλόξε
νοι, εργατικοί, υπομονητικοί και υπεράνω 

όλων αισιόδοξοι. Με αυτά τα προτερήματα οι 
Κύπριοι συνεχίζουν το δυσκολοπέραστο δρο
μάκι του πεπρωμένου τους. 

Α. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 

Υποθήκη 

Γρηγόρη Αυξεντίου 

· Ομως εμείς δεν πρέπει 
τα χέρια να σταυρώσουμε! 
ούτε στις κλαίουσες, 
δακρυροούσες πάντα, ανάερες ιτιές 
τις λύρες να κρεμάσουμε 

θρηνώντας χωρίς δάκρυα γι' αυτήν 
που πια δεν θα ξανάρθει 

στην έρημη ζωή μας! 

Μα το δαυλό και το ντουφέκι ξαναδράχνοντας 
να ξαναζωντανέψουμε του Μαχαιρά 
της Βάβλας και του Λιοπετριού 
τον όμορφο το θρύλο. 

Και 'κείνη θα ξανάρθει. 
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