
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 29 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΧΥΤΡΩΝ 

Σ !Jiμφωνα μi: τον Σ τέφανο Βuζό:vτ ι ο, δ 6-

'Πσiσς στηρίζεται πάνω σΕ: πληροφορίες τcu 

Ξ::.εναΙ(LΙ.:ΧΧ, το 6αcτίιΝειο των ΧύφωΙV, στα 

δοι,::ειοαvατολικa τi\c; Λεuικωσίαc;, ϊδρύΘιηκε 

ό.πο τον Χύτ:ρο, τΟ,.. γιο τaΟ 'Άλfjδpou• η Ά

λέξαΙΙSρ::;υ, γιο{) τοΟ 'ΑΙκΙά;μαντα. ΕΤναι φα

vφο οτι στι'J.ν έπιιΝο,γη τi]ς τοrττοθ>εσίας καi 

σττ)ν άνάrτrτυξη· τi]ς ποJ\ιτείας καΙ τaΟ 6α

σιλεί,χι Ύ'ενικa τον κυριώτερο ρόλο Ε:τταιζ,ε 

ό Κ·εφαλ66ρυσος ,μέ τ' άφθοο.ιο νερό του. 

Το 6ασίιΝειο μΕ: τ' οΙ"ομα Κιτρουσi περι

λαμ:6•όJvεται στΟ: δΘκα βασίJ\εια ποu άναψ>i

ρσvται στην πρισ:ματικ1Ί έπιγφαψη το{) Έ

σαρχα5ων το 672 π.Χ. Ό βασιλιΟ:ς του· 

φέρει τ' δ0Jο1μα ΠιuλαyόΙρα:c; (aσσuριαΙκa Πι

λαγ.σι~ρα) 1 ΤΟ ΟΠ<ΟfΟ UUΙΥήθω•ς δέν χ.pη:σιμο

ΠΟ'IΕtΤQI σaν τφοσωπτι.κο ΟΙ'Qμα aλλa σaν 

τίτλος άξιc.:jματού:χου. Ήταν ίi.ο.ιας άπο τοίις 

δυΟ άmεσταλΙμέΙΙ<ΟUζ τt'OU 1~άθ\ε πολιτεία τijς 

'ΕλιΝόJ5ας i:στελλε στο aμψΙΚΤ•UΟνΙΙΚΟ σvνi

δρισ. 

".A,v •ΙGp<ίο.ιο•ιψε άπο ηχ έρείπια, ή πσλι

η:.:α τωv Χύτ,ρ>ων στΟ: χρό-νια των βασιλείων 

"' Cχ,ρyότΕJρα των Πτολεμαίων καΙ των Ρω

.μαί.ωrιr, β,::Jισκόταν στοv λόφο πά..,ω άπο την 

ι'.':<::<λησία τ·αϋ 'Αγίου Δη1μητριαο.ιοίi, σ' άπ6-

σταση. Ε•νος περίπ•ου μιλίου Cιπο τίς πάvω 

έν::J.ρίες τi]ς ση,μερι·νfις Κ uθρέας. 

Το 6ασίλειο των Χύτ:ρωιl' δi:ν άκούετσ:ι 

χο.Θ6λΩΙJ' κα:τi:ι. 

τωι 6ασιλε:•ω>Υ 

τrλ>ηρο:ι>ορίες 

ηΊν τrερίο5ο των πολέμιι..ν 

έrιrαντ:ίοeι των Περσων. ΟΙ 

ποlι έχσuΙμε γι' αlιτο εΤvαι 

σκ·όΙ;:.ΊπΙες ΚΙ άvαφέρονται σε διόJψ>Οtpες CΊτ'Ο

χές. Στον πφίβοvω το.σ vαοϋ τi]ς Παφ·ίv:ς 

'ΑψιpD5Ιί"ΙΊηις βρέθη,κε μι Ο: φοιvινικη έπιγραφή, 

ά;πο την &π.σία ή μό>v.η λέξη ττοοu μrττο,ρεl νa 

διαβαcτθiεl .με βεβαιότψα: εΤναι «.μελεκ», δη

λαδη βασιλι·ά:ς. Μήrτrως σrιμαίΙΥΕΙ δτι στiιv 

ΦΡΙΞΟΥ Σ. ΜΑΡΑΘΕvτΗ, Μ.Α. 

παλιτεiα έγκαταστάθιr1καν Φο.ίνικες; 

Άπο μιa ομλιiα τοCι ρή·τορα Λυσία, σχε

ηκ:Ο: ·μέ τη.ν κατάσχεση τi]c; πε,ρισυσίαος τοCι 

Άρ·ιστοοψάνη, τα} γιοϋ τοu Νικόψη;μοu, δια

σώΘηκε μόνα ή παρακάτω. πρότασ.η: «Ό 

Δημ•άΙ;χχτος 6,pέθηκε ενσχ•σc; προδοσiας τί]ς 

πολιπ:ίας των Χύτιρω.ν». Ί-i καταδίκ.η τοLι 

Δηιμ•όJ;χcrο.u σχετίζεται τηροφαv&Ίς μi: τη.ν κα

τα6:ικ·η στη νιΊ,σο χωρίς δίκ•η τσu Άριστο

φ.άν•η, καΙ τοv πατέρα του Νικό.φ·η<μοu. Ύ

τrόJ::Ιχει ή πιθα•νότ,ητα ό 'Αριστο<ψάνης Ε'κο

ψε νqμ:ίσμ·αrα: στΟ: όποΙα: φαίνεται τ' δΟJο

μά τα.ι σvrνοδωόιμενο άπο τον βασιλικο τί

τλο. Το β,€JΙJαι.ο εΤο.ιαι δτι ί'jταv ψ•ίλος τσϋ 

ΙΞ!Jα,γ·όιρα κι οτι έο.ια.vτιώθηικε στην άλλαγι'ι 

τi]ς aθ·φαϊκi]ς π·ολιτιοκi]ς aπέναντι στην Κύ

τφο μετΟ: τη,ν Lητσγραφ!'\ τί]ς ·~ταV...Κιδεί, tJ 

Είρiι•ν:ης το 386 π.Χ. Ή κατ•η,γορία έναν

τiο·~ τοtί'ι Ά;:Νστοαψό.'.Ι'η καΙ τοϋ Νι,κόφηlμ~ 

ήταν ίSrτι Π1,'Jι:Jστrάβησαί\1 ·ν·Ο: §εσηκώσοuv τόv 

άθΙηο.ιαiίκο στρατο στη vi]σo σΕ a·νταΙpσία 

γιΟ: V'Cx μ.η φύγει ΚΙ έγικατα:λ·είψέι τον Είια

γόι,Jα. Ή κατοδίκη μάλιστα των δυο άv

διρωί σi: σ~νατο φα:νεται δτι i:γινε οταν δ 

Χαοr..etίας βρισκόταν στη vijσo έπi κ:εφαλi,ς 

τιϊ<; ά.CΙψJo:'i.~<rl·ς δύι·,;α\μιης. 

Ή γνώμη τοlι Γερ;Jανοu ίστο•,Jικοu "Εy

·ιcελ δτι στοuς Χύτ.ραJς ύπi]ιρχε κά~ωιος οα

σιλιa~ Γο>J6ίας φα:νεται πολu άπ:ίΘαν.η για

τΙ στη,ριίζεταt πάνω σi: τnο,λu άμφίοολη μασ

τυ,c:-,ία. 

Ή πολιτεία των Χύτιpω>ν με τον Κεφο:λ6-

6puσό τ>η1ς, συ•νέχισε την· u<rταΙρξη, της καθ' 

ολη· τηv άιp~α,ία καΙ μεσαιω>νικι'ι iστQρία τi]ς 

ν•ήιr.οο, wc; τηv καταστροψή της άmΌ τούς 

ΣΟ1;:αΙκΙηΙVΟUς το 806 μ.Χ.' δταν έΎtΚαταiλεί

φβηιΙ<Jε καΙ πα:ρόJδωσε τη Θεσηι της στη ση,

>μΙΕJρινfι Κιiθiρέα. 




