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 Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ, 411 π.χ. 
 

 Το 411 π.χ. κατέλαβε τη Σαλαμίνα ο Ευαγόρας, 
που αποτελούσε την πιο σημαντική φυσιογνωμία του 
Κυπριακού ελληνισμού στην Αρχαιότητα. 
 Ο Ευαγόρας ήταν απόγονος των Τευκριδών, που 
είχαν εκδιωχθεί από τους Φοίνικες, και κατέστρωσε το 
σχέδιο του για την κατάληψη της Σαλαμίνας στην Κιλικία, 
όπου είχε καταφύγει. 
  Μετά την επιτυχία του ενίσχυσε στρατιωτικά την 
Σαλαμίνα, ακολούθησε φιλελληνική πολιτική και είχε ως 
στόχο του τη γρήγορη απελευθέρωση της Κύπρου από 
τους Πέρσες και τους Φοίνικες. 
 Για να πετύχει τον σκοπό αυτό, ο Ευαγόρας 
συμμάχησε με τους Αθηναίους, τους οποίους βοήθησε στον πόλεμο τους με τους Σπαρτιάτες. 
  Το 394 ο Αθηναίος ναύαρχος Κόνωνας, με τη βοήθεια του Ευαγόρα, έχοντας με το 
μέρος του και τον περσικό στόλο, νίκησε τον σπαρτιατικό στόλο στην Κνίδα. 
  Στην πρώτη δεκαετία του 4ου αιώνα ο Ευαγόρας κατόρθωσε να αναπτύξει οικονομικά 
την πόλη της Σαλαμίνας και να την κάνει πρώτη δύναμη της Κύπρου. 
  Αυτό είχε ως συνέπεια την απόφαση του Ευαγόρα να προχωρήσει σε ανοικτή πια 
αναμέτρηση με τους Πέρσες για τον έλεγχο της Κύπρου. 
  Το 391 κατόρθωσε να κυριεύσει μερικές πόλεις μεταξύ των οποίων και την Αμαθούντα. 
  Το 387 κυρίευσε το Κίτιο και την Ταμασσό. 
  Τα πράγματα όμως εξελίσσονταν σε βάρος του Ευαγόρα, ιδιαίτερα μετά την ειρήνη που 
έκλεισαν οι Αθηναίοι με τους Πέρσες το 387. 

 
 

 
Ασημένιο Κύπελλο του 14ου π.Χ  
αιώνα ( Φωτογραφία  Κυπριακού  
Μουσείου) 



 
 Οι Πέρσες αποβίβασαν στην Κύπρο ισχυρό 
στρατό με επικεφαλής τον Ορόντη και τον Τιρίβαζο, 
οι οποίοι συνέτριψαν το στρατό του Ευαγόρα το 
381. 
 Το 380 ο Ευαγόρας κατάφερε να 
εκμεταλλευτεί την αντίθεση του Ορόντη, βασιλέα των 
Περσών και έκλεισε ειρήνη με τους εξής όρους: Να 
πληρώνει φόρους και να περιοριστεί στην περιοχή 
της Σαλαμίνας. 
 Ο Ευγόρας πέθανε το 373 π.χ. χωρίς να 
εκπληρώσει το όνειρο του, να διώξει δηλαδή τους 
Πέρσες από την Κύπρο. 
 Μετά το θάνατο του Ευαγόρα, βασιλιάς της 
Σαλαμίνας έγινε ο γιος του Νικοκλής, ο οποίος 
ανατράπηκε το 361 π.χ. από το γιο του Ευαγόρα Β, 
γιατί αποδείχθηκε εντελώς ανίκανος ηγεμόνας. 
  Ο Ευαγόρας Β ακολούθησε φιλοπερσική 
πολιτική και εξορίστηκε από τη Σαλαμίνα, όταν εννιά 
κυπριακές πόλεις ξεσηκώθηκαν κατά των Περσών. 
  Το 351 π.χ. περσικός στρατός 
αποβιβάστηκε στη βόρεια παραλία της Κύπρου, 
έχοντας μαζί του και τον Ευαγόρα Β. 
 Μετά από σκληρές συγκρούσεις οι οκτώ 
πόλεις υποτάχθηκαν εκτός από τη Σαλαμίνα που είχε βασιλιά τον Πνυταγόρα. 
 Ο Πνυταγόρας έμεινε βασιλιάς της Σαλαμίνας επί 20 περίπου χρόνια, με τον όρο να 
πληρώνει φόρους στο βασιλιά των Περσών (Επίσημες πληροφορίες). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρυσό περιδέραιο του 1.300 Π.Χ.  
(Φωτογραφία Κυπριακού Μουσείου) 
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