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Εισαγωγή 

             Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις αλυτρωτικές τάσεις ενός ελληνικού νησιού, της 

Κύπρου κατά την περίοδο 1878-1910, δηλαδή κατά τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. 

Οι αλυτρωτικές αυτές τάσεις μετουσιώθηκαν στην ιδέα της Ένωσης της νήσου με το 

ελεύθερο ελληνικό κράτος, ιδέα που κυριάρχησε κατά την χρονική περίοδο που εξετάζει 

η εργασία, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας. Με τον όρο αλυτρωτισμό, 

εννοούμε γενικότερα κάθε εθνικιστική πολιτική και κοινωνική κίνηση μιας χώρας που 

επιδιώκει και διεκδικεί την απελευθέρωση όλων των υπόδουλων ομοεθνών και την 

προσάρτηση εδαφών, τα οποία κατείχε στο παρελθόν ή τα εποφθαλμιά για τους δικούς της 

λόγους. Συνεκδοχικά, λόγω μετακινήσεων και αλλαγών στα σύνορα χωρών, πολλές εξ 

αυτών εγείρουν συχνά αλυτρωτικά αιτήματα, όχι απαραίτητα εδαφών που υπήρξαν 

παλαιότερα δικά τους, αλλά εδαφών που θα ήθελαν να είναι δικά τους και συχνά τα 

διεκδικούν με αλυτρωτικά αιτήματα, που ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Ο όρος 

αλυτρωτισμός προέρχεται από το α στερητικό και το ρήμα λυτρώνομαι, δηλαδή εννοεί τα 

εδάφη ή τους πληθυσμούς χωρών που δεν έχουν ακόμα λυτρωθεί, ως εκ τούτου 

απελευθερωθεί. Συνεπώς πρόκειται για εδάφη που βρίσκονται στην κατοχή άλλων 

κρατών, συνήθως γειτονικών των χωρών με αλυτρωτικές τάσεις και τα οποία επιδιώκουν 

τα τελευταία να ενσωματώσουν με στρατιωτικά ή διπλωματικά μέσα. Παλαιότερα 

χρησιμοποιείτο και ο όρος ιρρεδεντισμός από τη λέξη irredenta στα ιταλικά και irredentism 

στα αγγλικά για να περιγράψει την απελευθέρωση αλύτρωτων εδαφών ενός κράτους. 

Αλυτρωτικές τάσεις κατά το παρελθόν είχαν οι βαλκανικές χώρες όπως η Βουλγαρία και 

η Σερβία, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία και πιο πρόσφατα το Ισραήλ, 

η Τουρκία και η Αλβανία. Προφανώς και οι αλυτρωτικές τάσεις των διαφόρων χωρών 

συνοδεύονται από εθνικιστικές διαθέσεις, δηλαδή διέπεται από την πολιτική ιδεολογία του 

εθνικισμού. Η συγκεκριμένη λέξη προέρχεται από τη γαλλική λέξη nationalisme και την 

αγγλική nationalism, δηλαδή από τη λέξη nation άρα έθνος και έχει ως προέλευση της 

Γαλλική Επανάσταση, ενώ αναπτύχθηκε ως κρατική ιδεολογία κατά το 19ο αιώνα. 

Υποστηρίζει την ιδέα της εθνικής ταυτότητας και τη διατήρηση της ανωτερότητας της 

ταυτότητας αυτής, με έντονη προσήλωση στο ιδεώδες του έθνους. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι αλυτρωτικές της τάσεις έχουν ως αφετηρία το 

λόγο του Ιωάννη Κωλέττη, του πρώτου Συνταγματικού Πρωθυπουργού της Ελλάδας στις 
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14/1/1844, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων – ετεροχθόνων στην 

Εθνοσυνέλευση. Ο Κωλέττης ήταν ο πρώτος που ανέφερε τον όρο Μεγάλη Ιδέα, αλλά 

ήταν άλλος αυτός που έκανε πρώτος την αναφορά σε αυτή, χωρίς να την κατονομάζει. Ο 

Αριστείδης Ρέντης ενόσω εξελισσόταν η διαμάχη αυτοχθόνων - ετεροχθόνων, αναφέρθηκε 

στην ισότητα των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, 

εκφράζοντας με θάρρος πως η Ελληνική Επανάσταση είχε ως στόχο την απελευθέρωση 

όλων των ελληνικών επαρχιών, στόχος που δεν είχε ακόμα επιτευχθεί. Φυσικά το 

αλυτρωτικό ιδεώδες της Μεγάλης Ιδέας υπήρξε η έμπνευση της Φιλικής Εταιρείας, που 

οργάνωσε και εκτέλεσε την Ελληνική Επανάσταση του 1821, χωρίς να ορίζεται ακόμη 

επίσημα ως έννοια. Η Μεγάλη Ιδέα συνδέεται άρρηκτα με την σχεδόν ταυτόσημη έννοια 

του αλυτρωτισμού, μιας και ο τελευταίος είναι ο κεντρικός πολιτικός άξονας του νεαρού 

πολιτικού κράτους, με την απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών να είναι ταυτόχρονα 

φυσική επιταγή και θρησκευτική υποχρέωση για όλους τους Έλληνες.1 

Ο αλυτρωτισμός και η Μεγάλη Ιδέα συμβαδίζουν στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 

και διαθέτουν ένα ιδεολογικό υπόβαθρο που χτίστηκε με συγκεκριμένες προσπάθειες, 

δηλαδή την ιδεολογική έκφραση του ελληνικού εθνικισμού, που είχε ως στόχο της την 

απελευθέρωση όλων των Ελλήνων που βρίσκονταν υπό την τουρκική κυριαρχία και την 

ενσωμάτωσή τους σε ένα έθνος-κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Από την 

αναφορά του Κωλέττη στη Μεγάλη Ιδέα το 1844 και για όλο τον 19ο αιώνα καθίσταται 

διαρκής η ιδεολογική στόχευση του νεαρού ελληνικού κράτους, μιας και θέτει την 

προοπτική της εθνικής ολοκλήρωσης, ενώ καθίσταται σημαντικός παράγοντας 

διαμόρφωσης του πολιτικού λόγου ως σημείο αναφοράς και ως συνθήκη νομιμοποίησης 

της εκάστοτε προτεινόμενης πολιτικής. Κοντολογίς, η Μεγάλη Ιδέα κυριάρχησε ως 

πολιτικό και εθνικιστικό ιδεώδες από το β΄ μισό του 19ου αιώνα έως την τρίτη δεκαετία 

του 20ού αιώνα, το οποίο διαδόθηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο συμπεριλαμβανομένου 

βέβαια και του αλύτρωτου Ελληνισμού, ενώ αποτέλεσε τον άξονα της εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κύριο 

ζήτημα της Μεγάλης Ιδέας δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τη διεύρυνση των ελληνικών 

συνόρων, ώστε να συμπεριλάβουν περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς που βρίσκονταν 

                                                           
1 Δημάκης, Ιωάννης, Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, 

σελ.77 
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υπό ξένη κυριαρχία, τουρκική, αγγλική και ιταλική. Οι περιοχές αυτές υπήρξαν χαμένα 

εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έπρεπε σύμφωνα με τη Μεγάλη Ιδέα να 

επανακτηθούν και να ενσωματωθούν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ουσιαστικά 

παρέμεινε ως στόχος των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι το 1922, που συντελέστηκε η 

Μικρασιατική Καταστροφή με τα όσα γνωστά ακολούθησαν.  

Όσον αφορά την Κύπρο που είναι το αντικείμενο της εργασίας, δε θα μπορούσε να 

ξεφύγει από το εύρος της Μεγάλης Ιδέας που ενστερνίστηκαν οι υπόλοιποι αλύτρωτοι 

πληθυσμοί του Ελληνισμού. Η Μεγάλη Ιδέα στο νησί εκφράστηκε βεβαίως με το αίτημα 

της Ένωσης των Ελλήνων Κυπρίων με το ελληνικό κράτος, ιδεολογία που επικράτησε 

ουσιαστικά για όλο το διάστημα της Αγγλοκρατίας στο νησί και συνεχίστηκε και μετά την 

Ανεξαρτησία και τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Η έννοια Ένωση 

είναι συνδεδεμένη με την έννοια της Μεγάλης Ιδέας, του αγώνα για τη δημιουργία μιας 

Μεγάλης Ελλάδας που θα συμπεριλάμβανε και την Κύπρο, ενώ η επιτυχία από την 

εξέγερση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ξύπνησε την επιθυμία για Ένωση και 

στην Κύπρο. Από την άλλη, ο ερχομός των Βρετανών το 1878 έθρεψε νέες ελπίδες στις 

τάξεις των Ελλήνων κατοίκων της Κύπρου. Το τέλος της Τουρκοκρατίας και η έναρξη της 

Αγγλοκρατίας, έδωσαν το έναυσμα για την έκφραση και τη διεκδίκηση του αιτήματος της 

Ένωσης από τους Κυπρίους, οι οποίοι πλέον ένιωθαν πιο άνετα να εκφράσουν τους 

ενωτικούς τους πόθους. Οι πόθοι αυτοί, προϋπήρχαν της Αγγλοκρατίας, μιας και οι 

Έλληνες της Κύπρου ήδη από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης συμμετείχαν σε 

διάφορες μάχες της, ενώ βοηθούσαν οικονομικά, υλικά και ηθικά κατά τη διάρκεια αυτής 

και σε διάφορες άλλες εξεγέρσεις των υπόλοιπων αλύτρωτων Ελλήνων, π.χ. στις Κρητικές 

Επαναστάσεις.2 Σαφώς και οι Κύπριοι είχαν επηρεαστεί από την ενσωμάτωση των 

Επτανήσων το 1864 και ήλπιζαν και στη δική τους ευτυχή κατάληξη. Στην εργασία αυτή, 

θα γίνει μια χρονολογική κατανομή κατά δεκαετίες του χρονικού διαστήματος που 

εξετάζεται δηλαδή από το 1878 μέχρι το 1910, δηλαδή μεσούσης της Αγγλοκρατίας στο 

νησί και των διάφορων τρόπων που εκφράστηκαν οι αλυτρωτικές τάσεις, στη δημόσια και 

ιδιωτική σφαίρα του τόπου. Έπειτα θα γίνει εκτενής αναφορά στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα 

(1900-1910), που σχετίζεται με τις αλυτρωτικές εθνικιστικές τάσεις στην Κύπρο και τέλος 

θα αναλυθεί το φαινόμενο των προαναφερθέντων τάσεων.  

                                                           
2 Κιτρομηλίδης, Πασχάλης, «ΚΥΠΡΟΣ», σελ. 391-392 
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Η μετάβαση στην Αγγλοκρατία (1878) 

                Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Άγγλους, εξυπηρετούσε προφανώς τους 

επεκτατικούς σκοπούς της Μεγάλης Βρετανίας, που θεωρούσε το νησί ως σημαντική 

στρατιωτική βάση. Εξάλλου, την εποχή εκείνη, δηλαδή κατά τα τέλη του 19ου αιώνα 

υπήρξε η περίοδος έξαρσης του ιμπεριαλισμού ανά την υφήλιο. Το γεγονός της κατάληψης 

της Αιγύπτου από τους Βρετανούς το 1882, ήτοι μιας νέας στρατιωτικής και ναυτικής 

βάσης δημιουργούσε νέα δεδομένα για την Κύπρο, η  οποία πλέον θεωρείται ήσσονος 

σημασίας. Από την άλλη, η κατάκτηση της νήσου εξυπηρετούσε στην επέκταση της 

βρετανικής επιρροής στην Εγγύς Ανατολή και συγκεκριμένα στη Διώρυγα του Σουέζ και 

ταυτόχρονα στην υποστήριξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ενάντια ρωσική επέλαση 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν απέβη θετικό ως προς την 

Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, μιας και δε συντελέστηκε ποτέ.3 Η επιλογή της 

Κύπρου από τους Βρετανούς δεν ήταν τυχαία, μιας και εξυπηρετούσε γεωπολιτικά και 

γεωστρατηγικά ως «κλειδί προς την Ασία», ήταν δηλαδή κόμβος μεταξύ τριών ηπείρων, 

ενώ θεωρούσαν πως η ΄΄ανάμεικτη πληθυσμιακή της σύνθεση΄΄ ήταν πλεονέκτημα, μιας 

και βόλευε τους Βρετανούς η φυλετική ανάμειξη και ο ανομοιογενής χαρακτήρας του 

πληθυσμού (συνύπαρξη ενός μεγάλου ποσοστού Ελλήνων χριστιανών και ενός 

μικρότερου Τούρκων μουσουλμάνων), που έπρεπε να υπάρχει και να διαιωνίζεται. Το 

συγκεκριμένο γεγονός εξυπηρετούσε μακροπρόθεσμα τα σχέδια τους στο νησί και στη 

γύρω περιοχή της Μεσογείου, ενώ χρησίμευε και για την πολιτική του «διαίρει και 

βασίλευε», που εφάρμοζαν οι αποικιοκράτες στις διάφορες αποικίες τους ανά την υφήλιο, 

μη εξαιρουμένης και της Κύπρου. Αρχικά, οι Έλληνες της Κύπρου πίστευαν πως με τη νέα 

βρετανική διοίκηση (1878), θα ευοδωθούν οι εθνικοί τους στόχοι όπως έπραξε η τελευταία 

στην περίπτωση των Επτανήσων, αλλά γρήγορα θα διαψευστούν.4  

Συγκεκριμένα, είχαν χαρεί που απαλλάχτηκαν από τον τουρκικό ζυγό και με την 

αγγλική κατοχή ήλπιζαν σε ένα χρυσό αιώνα, καθώς και στην προσάρτηση τους σε 

σύντομο χρονικό διάστημα στον ελληνικό εθνικό κορμό. Αλλά διαψεύστηκαν νωρίς και 

κατάλαβαν πως ο πόθος τους δε θα εκπληρωνόταν ούτε σύντομα αλλά ούτε και εύκολα 

                                                           
3 Τοφαλλής, Κύπρος, Νεότερη Ιστορία της Κύπρου, σελ. 22 
4 Χεκίμογλου, Ευάγγελος & Αποστολοπούλου, Μαρία, Αγγλοκρατία (1878-1959), σελ. 15-16  
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και πως ο δρόμος ήταν μακρύς.5 Ακόμα, έβλεπαν την αντικατάσταση μιας 

μουσουλμανικής (οθωμανικής) αυτοκρατορίας με μια χριστιανική (αγγλική), σαν τη 

χρυσή γέφυρα που θα ένωνε την Κύπρο με την Ελλάδα. Οι ντόπιοι προύχοντες και 

κληρικοί δέχτηκαν τη νέα βρετανική διοίκηση ως ένα άλμα για το νησί και ως μια καλή 

αφετηρία για περισσότερες διεκδικήσεις, όπως αυτοδιοίκηση, αυτονομία, αυτοδιάθεση και 

φυσικά ένωση με την Ελλάδα.6 Ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου θεωρούσε το αγγλικό 

έθνος, ως το πιο πεφωτισμένο από τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις και πως θα 

πραγματοποιούσε τις ενωτικές του επιθυμίες, όπως έπραξε και με τα Επτάνησα 

προηγουμένως, ενώ θεωρούσε πως η Αγγλοκρατία θα ήταν προσωρινή έως ότου 

συντελεστεί η Ένωση και πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποδούλωση του νησιού.7  

Κατά την άφιξη των Βρετανών το 1878, ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος ή Σωφρόνιος 

Γ΄ προέβη σε μια ήπια και έμμεση αναφορά στο θέμα της Ένωσης της Κύπρου με την 

Ελλάδα, χωρίς να κάνει σαφή και ξεκάθαρη νύξη. Η συγκεκριμένη αναφορά οφείλεται 

στον ήπιο του χαρακτήρα και μερικοί ιστορικοί αποδίδουν την προσφώνηση στο Σωφρόνιο 

σε αυτό ακριβώς το λόγο, ενώ άλλοι θεωρούν πως έγινε από το Μητροπολίτη Κιτίου 

Κυπριανό. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα λόγω της εξάρτησης από τη Μεγάλη Βρετανία, στη 

μεγαλύτερη διάρκεια της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, αδυνατούσε να διεκδικήσει 

δυναμικά και να πάρει πρωτοβουλίες, όσον αφορά το αλυτρωτικό ζήτημα της Κύπρου.8 

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση το 1878, που συμφωνήθηκε η Συμφωνία ή η Σύμβαση 

για την Κύπρο (Cyprus Convention), μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, παρόλο που το νησί αποτελούσε μέρος της Μεγάλης Ιδέας, δεν αντέδρασε 

μιας και δεν ήθελε να συγκρουστεί με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά επιδίωκε την υποστήριξη 

της στο Συνέδριο του Βερολίνου, για να επιτύχει την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της 

Ηπείρου.9 Αρχικά, η ελληνική ηγεσία της Κύπρου, όσον αφορά την υποδοχή της νέας 

                                                           
5 Ζαννέτος, Φίλιος, Ιστορία της νήσου Κύπρου από της αρχαίας κατοχής μέχρι σήμερον, μετά εισαγωγής 

περιλαμβάνουσης περιγραφήν της όλης ιστορίας αυτής υπό Φίλιου Ζαννέτου, σελ. 88   
6 Παντελής, Σταύρος, Νέα Ιστορία της Κύπρου, σελ. 71-72  
7 Peristianis, Nicos, Between nation and state: Nation, nationalism, state and national identity in Cyprus, 

σελ. 118 
8 Δίγκλης, Παύλος Μ., Πικρές αλήθειες – Κυπριακό 1878-2004, σελ. 24-26 
9 Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., Η Πρώτη Περίοδος της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο (1878-1914), Πολιτικός 

εκσυγχρονισμός και κοινωνικές αδράνειες, σελ. 83 
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βρετανικής αποικιακής διοίκησης (1878) υπήρξε νομιμόφρονα και χωρίς να προβάλει 

άμεσα και έντονα το αίτημα για Ένωση με την Ελλάδα, εντούτοις δεν το αποσιώπησε.10  

Όσον αφορά την άφιξη των Βρετανών, εγείρεται το ζήτημα ποιος έθεσε το αίτημα 

για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στον πρώτο Ύπατο Αρμοστή της νήσου Garnet 

Wolseley (1878-1879)11, μιας και οι ιστορικοί δεν έχουν καταλήξει οριστικά στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Μια άλλη άποψη θεωρεί πως τέθηκε από τον Αριστοτέλη 

Παλαιολόγο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Ισότης. Ο τελευταίος ήταν δάσκαλος και 

εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια, γεννημένος στη Λευκωσία με καταγωγή από την Πόλη. 

Ο συγκεκριμένος σύλλογος είχε ιδρυθεί από το Μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανό12, ο οποίος 

ενέκρινε την ίδρυση του, γεγονός που αποδεικνύει την άριστη σχέση Μητρόπολης Κιτίου 

και αδιάλλακτων ενωτικών και το χαρακτήρα της εθνικιστικής εκκλησιαστικής αρχής, που 

ήθελε να προσδώσει η ίδια στον εαυτό της. Με την πάροδο του χρόνου, η Μητρόπολη 

Κιτίου θα ηγηθεί κάθε αντιβρετανικής αποικιακής κίνησης εντός της νήσου καθώς και της 

παράταξης των αδιάλλακτων. Κοντολογίς στην Κύπρο, η Εκκλησία είναι ο φορέας που 

κατευθύνει το εθνικιστικό κίνημα σε αντίθεση με άλλες περιοχές του αλύτρωτου 

Ελληνισμού, όπως η Μικρά Ασία που η αστική τάξη ηγείτο. Το τελευταίο συνέβαινε γιατί 

η αστική τάξη ήταν ισχυρή, αντίθετα από το τι ίσχυε στην Κύπρο, όπου αδυνατούσε να 

επιβληθεί της Εκκλησίας, η οποία ηγείτο των εθνικιστών.13  

Επιπρόσθετα στο νησί η αστική τάξη δεν είχε καταφέρει να ισχυροποιηθεί εν 

αντιθέσει με τις αντίστοιχες της στον υπόλοιπο αλύτρωτο Ελληνισμό και για αυτό δεν 

μπορούσε να έχει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του κυπριακού αλυτρωτικού κινήματος. 

Αυτό το ρόλο τον είχε η Εκκλησία, η οποία από την εποχή της Τουρκοκρατίας είχε ισχυρή 

θέση στην κυπριακή κοινωνία, μιας και αποτελούσε τη μόνη πηγή εξουσίας των ντόπιων. 

Η αστική τάξη στην Κύπρο είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα 

και συγκεντρωνόταν κυρίως στην πόλη της Λάρνακας. Αυτό οφείλεται και στην παρουσία 

Επτανησίων που είχαν αφιχθεί στην πόλη τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ύπαρξης 

                                                           
10 Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., ό.π., σελ. 91 
11 Ο Garnet Wolseley ή Garnet Joseph Wolseley, ήταν Ιρλανδός στρατιωτικός με θητεία σε διάφορες 

στρατιωτικές θέσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και πρώτος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου το 1878-

1879. 
12 Ο Κυπριανός Οικονομίδης Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός υπήρξε Μητροπολίτης Κιτίου το χρονικό 

διάστημα 1868-1886, ενώ προηγουμένως εργάστηκε ως καθηγητής και διευθυντής στην Ελληνική Σχολή 

Λευκωσίας (1862-1868).  
13 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., Εκκλησία της Κύπρου 1754-1910, σελ. 305-306 
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ελληνικού προξενείου εκεί καθώς και πρεσβειών άλλων χωρών. Η Λάρνακα λόγω αυτού 

είχε γνωρίσει την εποχή εκείνη σημαντική οικονομική άνθηση και η αστική τάξη της πόλης 

βρισκόταν στα σπάργανα της. Στο υπόλοιπο νησί υπήρχε μια υποτυπώδης αστική τάξη και 

η Εκκλησία ήταν κυρίαρχη εντός της κυπριακής κοινωνίας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κάποιος πως η παρουσία Επτανησίων στην πόλη με νωπές τις αλυτρωτικές πεποιθήσεις 

και την Ένωση τους με το ελληνικό κράτος (1864), επέδρασε σημαντικά στην ανάδυση 

μιας αστικής τάξης με έντονες αλυτρωτικές και εθνικιστικές τάσεις, αρχικά στη Λάρνακα 

και με την πάροδο του χρόνου και στο υπόλοιπο νησί. Από τα πρώτα ήδη χρόνια της 

Αγγλοκρατίας, η αστική τάξη της Λάρνακας είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα εντός της 

κυπριακής κοινωνίας που επιδιώκει να διαμορφώσει έναν ενιαίο πολιτικό λόγο με αίτημα 

την Ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Η αστική τάξη αποτελείται κυρίως από δικηγόρους, 

γιατρούς, εμπόρους και καθηγητές, οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει κυρίως από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά την έναρξη της Αγγλοκρατίας στο νησί και είχαν αρχίσει να 

αυξάνονται σε σύγκριση με τον αριθμό των αποφοίτων πανεπιστημίων που υπήρχε το 

1878. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η γνωριμία των αποφοίτων αυτών με το ελεύθερο 

ελληνικό κράτος και η επιθυμία τους να ενταχθεί και η αλύτρωτη Κύπρος σε αυτό.14 

Επιπλέον, μια άλλη οπτική για την αναφορά στην Ένωση όταν αφίχθηκαν στην 

Κύπρο για πρώτη φορά οι Βρετανοί, τοποθετεί το Μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανό ως το 

πρόσωπο που είδε πρώτο όταν έφτασε στη Λάρνακα ο Garnet Wolseley και στον οποίον 

αποδίδεται η φράση: «Αποδεχόμεθα την αλλαγή του καθεστώτος, με την πεποίθηση πως 

η Βρετανία θα βοηθήσει την Κύπρο, όπως έπραξε με τα Επτάνησα που ενώθηκαν με τον 

υπόλοιπο εθνικό κορμό, με τον οποίον συνδέεται όσο τίποτα άλλο». Κατά αυτόν τον τρόπο 

λανθασμένα διάφοροι ιστορικοί αποδίδουν την πιο πάνω φράση στον Αρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο, μιας και δε συμφωνούν τα συμφραζόμενα με τις πολιτικές του πεποιθήσεις και 

τη γενικότερη του στάση απέναντι στο ζήτημα της Ένωσης. Ο ίδιος απηύθυνε στο 

Wolseley, ένα διαφορετικό λόγο ως καλωσόρισμα, ένα λόγο που δε διακατεχόταν από 

οποιαδήποτε αναφορά σε Ένωση με την Ελλάδα: «Από την πίστη πως όλοι έχουν ίσα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και είναι ίσοι ως προς το νόμο και μόνο έτσι θα μπορούσαν 

να πορευθούν στο δρόμο της αλήθειας, του καθήκοντος και της ελευθερίας». Όσον αφορά 

το ελληνικό κράτος, αυτό έβλεπε τη μετάβαση της Κύπρου από την Τουρκοκρατία στην 

                                                           
14 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., ό.π., σελ. 307-308 
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Αγγλοκρατία με καλό μάτι και θεωρούσε πως είναι ένα καλό βήμα ως προς την 

κατεύθυνση της Ένωσης.15  

Την ίδια άποψη φαίνεται να συμμερίζεται και ο Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης στη 

διδακτορική του διατριβή, όπου αναφέρει πως την προσδοκία της Ένωσης με την Ελλάδα, 

κατά την άφιξη των Βρετανών στο νησί το καλοκαίρι του 1878, δεν την εξέφρασε ο 

Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, αλλά ο Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός. Η εξήγηση δίδεται 

από το γεγονός, πως ο τελευταίος χαρακτηριζόταν από ορμητικότητα και αυθορμητισμό, 

σε αντίθεση με τον Αρχιεπίσκοπο  Σωφρόνιο, που ήταν ήπιος και μετριοπαθής. Συνάμα, ο 

Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός, υπήρξε ο πρώτος από την ιεραρχία της Κυπριακής 

Εκκλησίας που συνάντησε τον πρώτο αρμοστή, όταν αποβιβάστηκε στη Λάρνακα και θα 

μπορούσε κατά πάσα πιθανότητα, να του είχε εκφράσει πρώτος τους εθνικούς πόθους των 

Κυπρίων. Επιπλέον, θεωρεί πως:  

α) Δεν έχει βρεθεί γραπτό κείμενο του Σωφρονίου, στο οποίο να καταγράφονται τα πιο 

πάνω, β) Η φράση περί «Στέργομεν την μεταπολίτευσιν… εις την μητέραν Ελλάδα», δεν 

αποδεικνύει ότι ειπώθηκε από τον ίδιο παρόλο ότι είναι μια γραπτή του προσφώνηση προς 

τον Αρμοστή Wolseley και γ) Οι απόψεις των ιστορικών για το συγκεκριμένο θέμα 

διίστανται, μιας και αρκετοί αποδίδουν τη συγκεκριμένη φράση για εθνική αποκατάσταση 

στον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο και άλλοι όχι. Μέχρι σήμερα, δεν έχει επικρατήσει μια 

σαφής άποψη για το ζήτημα αυτό.16  

            Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια εισαγωγή για την Κύπρο του 1878. 

Το νησί βρισκόταν σε κάκιστη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, λόγω της 

Τουρκοκρατίας που κράτησε τριακόσια χρόνια και ο κυπριακός λαός ανέμενε πως θα 

βελτιωθεί η δεινή του θέση, με την έλευση των Βρετανών. Οι τελευταίοι διενήργησαν την 

πρώτη απογραφή πληθυσμού της Κύπρου το 1881, όπου καταγράφηκαν 186.084 κάτοικοι, 

με τους Έλληνες να αποτελούν το 74%, τους Τούρκους το 24,5% και οι διάφοροι 

καθολικοί και Αρμένιοι το 1,5%. Οι περισσότεροι κάτοικοι εντοπίζονται στην πρωτεύουσα 

Λευκωσία, μετά στην Αμμόχωστο και κατά τρίτον στη Λεμεσό. Έπονται η Πάφος, η 

Λάρνακα και η Κερύνεια. Με την πάροδο του χρόνου, ο πληθυσμός της Κύπρου αυξάνεται 

                                                           
15 Hill, George F., A History of Cyprus, σελ. 291-298 
16 Ιωαννίδης, Γεώργιος Κ., Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος (1865-1900) και η συμβολή σχέσεων προς την Υψηλή 

Πύλη και τη βρετανική κυβέρνηση, σελ. 167 
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και ιδιαίτερα των Ελλήνων, ενώ παρατηρείται και αύξηση του αστικού πληθυσμού, μιας 

και ο λαός ήταν συγκεντρωμένος στα χωριά, όντας επί το πλείστο αγροτικός σε ποσοστό 

μέχρι και 85%.17 Συγκεκριμένα, ο αγροτικός πληθυσμός της νήσου ζούσε σε συνθήκες, 

που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει πρωτόγονες. Ενδεικτικά, τα κατοικήσιμα 

κέντρα στην Κύπρο το 1881 ήταν 699, εκ των οποίων τα 37 είχαν πληθυσμό κάτω των 

δέκα κατοίκων. Ο μέσος όρος κατοίκων ανά κατοικήσιμο κέντρο ήταν 281, ενώ μόνο 22 

κέντρα είχαν πληθυσμό άνω των χιλίων, δείγμα χαμηλής αστικοποίησης της τότε εποχής.  

Εκκλησιαστικά το νησί διαιρείτο τότε σε τρεις μητροπόλεις: τη Μητρόπολη Κυρηνείας, 

Κιτίου και Πάφου, που υπάγονταν στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, με έδρα την 

Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία.18   

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος υπήρξε προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας το 

διάστημα 1865-1900 και θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο σαν εκπρόσωπος της 

παλιάς τάξης πραγμάτων, δηλαδή συνεχιστής της έννοιας του Χριστιανικού Μιλλέτ και 

όχι ως εκφραστής των νέων εθνικιστικών ιδεών του 2ου μισού του 19ου αιώνα. Ο ίδιος, 

μάλλον αγνοούσε οποιαδήποτε αλυτρωτικά αισθήματα υπέρ της Ελλάδας, με τη δήλωση 

που του αποδόθηκε: «Αποδεχόμεθα την αλλαγή του καθεστώτος και πιστεύουμε πως η 

Μεγάλη Βρετανία θα βοηθήσει την Κύπρο, όπως έπραξε με τα Επτάνησα να ενωθεί με την 

Ελλάδα, με την οποία τη συνδέουν εθνικοί δεσμοί», να αμφισβητείται ιστορικά. Επιπλέον, 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως αυτή την φράση την αποδίδουν στον τότε Μητροπολίτη 

Κιτίου Κυπριανό, ο οποίος την ενέταξε στην ομιλία του όσον αφορά το καλωσόρισμα της 

νέας δύναμης, της αγγλικής κυβέρνησης. Η Εκκλησία στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, 

θα αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στο αλυτρωτικό θέμα της Κύπρου, καθώς και εντός της 

κυπριακής κοινωνίας. Κοντολογίς, θα γίνει μια εθναρχική Εκκλησία με εκπρόσωπο της 

τον Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος θα έχει πλέον μια πιο ενεργή και δυναμική ανάμιξη 

στο αλυτρωτικό ζήτημα της νήσου. Επιπλέον, όσον αφορά το Σωφρόνιο δεν φαίνεται να 

διατυπώνει αλυτρωτικές τάσεις απέναντι στον πρώτο ύπατο αρμοστή της Κύπρου, Garnet 

Wolseley, ενώ προσδοκούσε από τη νεοφερμένη αγγλική διοίκηση φιλελεύθερες θεσμούς, 

                                                           
17 Cyprus, The Cyprus Gazette 1878-1884, March 1882, σελ. 151-152 
18 Κατσουρίδης, Γιάννος, Το Κομματικό Σύστημα στην Κύπρο 1878-1931, σελ. 64-65 
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ισότητα, ισονομία και χρηστή διοίκηση και συνέχισε την τακτική της Κυπριακής 

Εκκλησίας για μη αντίσταση εναντίον του εκάστοτε δυνάστη.19  

Αρχικά, οι Βρετανοί πίστευαν πως το εθνικιστικό αλυτρωτικό κίνημα στην Κύπρο, 

δεν ήταν παρά μόνο μια ασήμαντη μερίδα, η οποία είναι αφοσιωμένη στη διάδοση των 

ελληνικών βλέψεων και στη δημιουργία κινήματος υπέρ της Ελλάδας, ενώ ο 

Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός είχε σπουδάσει στην Αθήνα, στο θερμοκήπιο της 

επαναστατικής αυτής μερίδας. Ο τελευταίος, είχε καταγγείλει πως ο Διοικητής Λεμεσού 

εν έτει 1879, Falk Warren20 δεν επέτρεπε στο λαό να εκφράζεται στη μητρική του γλώσσα, 

όταν αναφερόταν στις αρχές.21 Επιπλέον, ο Διοικητής Λεμεσού Warren πίστευε πως οι 

αλυτρωτικές επιδιώξεις της Ελλάδας δεν περιλάμβαναν την Κύπρο, εντός του ελληνικού 

κράτους και πως το γεγονός της παραχώρησης των Ιονίων Νήσων από τους Άγγλους στους 

Έλληνες λίγα χρόνια νωρίτερα, θα ήταν θέμα εκμετάλλευσης από τους ντόπιους ως προς 

την εξυπηρέτηση των δικών τους εθνικών πόθων. Επίσης, ο ίδιος θεωρούσε επικίνδυνη τη 

δράση της Κυπριακής Αδελφότητας της Αιγύπτου, που υποστήριζε με ένθερμο τρόπο, την 

Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ για τους Τούρκους του νησιού, αναφέρει 

πως δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι, τυχόν απομάκρυνση των Βρετανών από την 

Κύπρο, γιατί ενδεχομένως θα παραχωρείτο στο ελληνικό κράτος.22 Η Κυπριακή 

Αδελφότητα της Αιγύπτου, υπήρξε το αρχαιότερο και διαπρεπέστερο κυπριακό σωματείο 

και εκ των πρώτων κυπριακών σωματείων της παροικίας, που εξέφραζαν την αντίθεση και 

ταυτόχρονα τους φόβους τους σχετικά με την αγγλική κατοχή της Κύπρου. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός πως ο εθνικισμός καλλιεργείται σε μεγαλύτερο βαθμό στις παροικίες σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις παροικίες των χωρών, παρά στο εσωτερικό τους. Η Αδελφότητα 

ανέμενε τη λύση του Ανατολικού Ζητήματος και την αποκατάσταση των εθνικοτήτων, 

συνεπώς και την ευόδωση των εθνικών πόθων των Ελλήνων της Κύπρου και όχι την 

εκχώρηση της νήσου στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ακόμη οι Κύπριοι της Αιγύπτου, 

                                                           
19 Katsiaounis, Rolandos, Labour, Society and Politics in Cyprus during the second half of the nineteenth 

century, σελ. 24-28  
20 Ο Falk Warren ή Falkland George Edgeworth Warren, ήταν Ιρλανδός στρατιωτικός με υπηρεσία σε 

διάφορες αποικίες του Στέμματος, ενώ θήτευσε ως Υποδιοικητής Λάρνακας για μικρό χρονικό διάστημα το 

1878, Διοικητής Λεμεσού το 1878-1879 και Αρχιγραμματέας της Κύπρου το χρονικό διάστημα 1879-1891 
21 Γιωργαλλής, Κύπρος, Η φορολογία στην πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας – Το ζήτημα του φόρου 

υποτελείας, σελ. 152 
22 Cyprus, Annual Report of Limassol District after First Year of British Administration, July 1878-1879, 

σελ. 14-15 
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φοβούνταν πως η Κύπρος θα ευημερούσε επί Αγγλοκρατίας, με τίμημα την έκπτωση των 

αλυτρωτικών εθνικών πόθων του ελληνικού της πληθυσμού, των εκκλησιαστικών της 

προνομίων και της μητρικής της γλώσσας.23  

Μέσω επιστολών του Warren προς τον Αρχιγραμματέα Greaves24 επίσης του 1879, 

επισημαίνεται πως στην Κύπρο δραστηριοποιείται κίνημα που διεκδικεί την προσάρτηση 

της νήσου με την Ελλάδα και πως του συγκεκριμένου κινήματος προΐσταται ο Έλληνας 

πρόξενος, τον οποίον θεωρεί πως είναι η αιτία των παραπόνων εναντίον της αγγλικής 

διοίκησης. Ο διοικητής Λεμεσού, κατονομάζει ως υποκινητές του κινήματος τον 

Αριστοτέλη Παλαιολόγο, ο οποίος αναφέρθηκε πιο πάνω και τον Ανδρέα 

Θεμιστοκλέους25, αμφότεροι μέλη της Λέσχης Λεμεσού, λέσχη που συμπαθεί το ελληνικό 

εθνικό κίνημα. Πιστεύει πως η Λέσχη Λεμεσού θέλει να εισάγει την ελληνική γλώσσα και 

ότι ο Έλληνας πρόξενος λειτουργεί μέσω των πιο πάνω ατόμων, για τη διάδοση της ιδέας 

της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.26 Ως συγγραφείς των επιστολών που εστάλησαν 

στη Βουλή των Κοινοτήτων κατονομάζει εκτός από τον Α. Παλαιολόγο, τον Ιασονίδη27, 

τον Οράτη28 και το Μητροπολίτη Κιτίου. Όσον αφορά τον Παλαιολόγο, ο Διοικητής 

Λεμεσού θεωρούσε πως δεν είναι Κύπριος αλλά Ελλαδίτης που ανήκει στη μικρή και 

ασήμαντη ομάδα, όπως χαρακτήριζε τη Λέσχη Λεμεσού, η οποία επιδιώκει την εξάπλωση 

των ελληνικών απόψεων και του εθνικού κινήματος υπέρ της Ελλάδος, της Μητέρας 

Πατρίδας της Κύπρου. Ακόμη ο Warren θεωρεί πως η αναφορά των προαναφερθεισών 

επιστολών «σε πολεμιστές αδελφούς της Κρήτης», είναι ενδεικτική των επαναστατικών 

σκοπών της Λέσχης και του ίδιου του Παλαιολόγου.29    

                                                           
23 Ιωαννίδης, Γεώργιος Κ., ό.π., σελ. 150 
24 Ο George Greaves ή George Richards Greaves ήταν Άγγλος στρατιωτικός, ο οποίος υπηρέτησε σε 

διάφορες ασιατικές αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας και πρώτος Αρχιγραμματέας της Κύπρου το 1878-

1879.  
25 Εκπαιδευτικός από τη Λεμεσό, ο οποίος αναμίχθηκε στο Ελληνικό Σύλλογο Ισότης και στη Λέσχη 

Λεμεσού κατά τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο και εκ των ιδρυτικών μελών του 

Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ) το 1892.  
26 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 1878-1978, σελ. 373-374 (Α΄ Τόμος)  
27 Ο Ονούφριος Ιασονίδης εκ Λεμεσού με ανάμειξη στον κύκλο των Παλαιολόγου και Θεμιστοκλέους,  

σπούδασε Φιλολογία και Νομικά και έζησε για χρόνια στην Αγγλία ως απεσταλμένος της Λέσχης Λεμεσού 

και του Μητροπολίτη Κιτίου. 
28 Ο Ευθύμιος Οράτης καταγόταν από τη Λάρνακα και αναμίχθηκε έντονα με την Κυπριακή Αδελφότητα 

της Αιγύπτου, όπου έζησε εκεί αρκετά χρόνια της ζωής του.   
29 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, ό.π., σελ. 378 (Α΄  Τόμος) 
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Ήδη από την αρχή της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, διάφοροι Βρετανοί 

αξιωματούχοι και υπήκοοι πίστευαν πως οι καθηγητές των σχολείων του νησιού, οι οποίοι 

είχαν έρθει από Ελλάδα και ήταν Έλληνες υπήκοοι, ότι είχαν εγκατασταθεί στο νησί με 

απώτερο σκοπό να προπαγανδίσουν την Ένωση, αλλά θεωρούσαν πως οι Κύπριοι δεν ήταν 

αλύτρωτοι αδελφοί των υπολοίπων Ελλήνων. Ακόμη, ενέτασσαν στον πυρήνα 

προπαγάνδας της Ένωσης, τους διάφορους μορφωμένους ντόπιους, που είχαν 

προηγουμένως σπουδάσει στην Αθήνα και πως επιδίωκαν μέσω της Ένωσης με την 

Ελλάδα, την κοινωνική ανέλιξη. Στη συνέχεια της εργασίας, θα γίνει αναφορά σε δύο εξ 

αυτών, το Νικόλαο Καταλάνο και τον Φίλιο Ζαννέτο. Όσον αφορά την Κυπριακή 

Αδελφότητα της Αιγύπτου, η οποία αναφέρθηκε πιο πάνω, η σύζυγος του διοικητή της 

Κερύνειας Andrew Scott-Stevenson30 θεωρούσε πως είχε συλλέξει τεράστια ποσά 

χρημάτων, ώστε να αγοράσει την Κύπρο από τους Τούρκους και συνάμα να εκδιώξει τους 

Άγγλους από το νησί και πως είχε πετύχει παρά μόνο λίγα, με τις ενέργειες της.31 Η ίδια 

θεωρούσε πως οι Κύπριοι δε μοιάζουν με τους αληθινούς Έλληνες, γιατί διαφέρουν σε 

αρκετά σημεία και είναι μια διαφορετική φυλή από αυτούς, ενώ διακατέχονται από 

νωχελικότητα και οκνηρία, δεν έχουν καμία φιλοδοξία ούτε και τους πατριωτικούς πόθους 

των Ελλήνων. Η Scott-Stevenson διακατέχεται από μια ξεκάθαρη φιλοτουρκική και 

απωθητική στάση ως προς τους Έλληνες της Κύπρου, ενδεικτική μιας σημαντικής μερίδας 

Βρετανών της εποχής εκείνης.32 Επιπλέον, διάφοροι Βρετανοί πίστευαν πως ελάχιστοι εκ 

των Ελλήνων της Κύπρου, είχαν σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και συγκεκριμένα με 

τους αρχαίους Μυκηναίους και ότι ο πατριωτικός παροξυσμός και τα λεγόμενα των 

ντόπιων για Ένωση με την Ελλάδα προκαλούσαν τη βρετανική διοίκηση και πως 

επρόκειτο για ευσεβείς και μόνο πόθους.33  

Στον αντίποδα, υπήρχαν και διάφοροι Βρετανοί αξιωματούχοι στα 1879, που 

πίστευαν πως η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντική ναυτική βάση της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ένας εξ αυτών, ο James Hope34 εισηγήθηκε πως «έπειτα από 

μερικά χρόνια θα ήταν σοφότερο να την παραχωρήσουμε στην Ελλάδα», καθιστώντας 

                                                           
30 Άγγλος στρατιωτικός και διοικητής Κερύνειας το χρονικό διάστημα 1880-1883. 
31 Scott-Stevenson, Esmé, Our home in Cyprus, σελ. 126-127 
32 Scott-Stevenson, Esmé, ό.π., σελ. 298-300 
33 Martin, David W., English texts: British period to 1900, σελ. 304 
34 Άγγλος στρατιωτικός που υπηρέτησε στο Βρετανικό Ναυτικό και υπήρξε Ναύαρχος του Βρετανικού 

Στόλου το 1879-1881. 
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σαφές το γεγονός πως ανήκει στη μερίδα, που θεωρούσαν ως δίκαιο ιδανικό τον ενωτικό 

πόθο των Ελλήνων της Κύπρου. Στη συγκεκριμένη μερίδα άνηκε και ο Gladstone35, ο 

οποίος διακρίθηκε για τα φιλελληνικά του αισθήματα και άπαντες στο νησί, 

ευελπιστούσαν πως θα πραγματοποιούσε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Παρόλα 

αυτά, οι ελπίδες τους αποδείχτηκαν φρούδες μιας και δε συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο, ενώ στις 

συζητήσεις μεταξύ Βρετανών αξιωματούχων, κυριαρχούσε η σκέψη της παραχώρησης της 

νήσου είτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε στην Ελλάδα, με μερικούς μόνο εξ αυτών 

να είναι πιο ένθερμοι στο ενδεχόμενο παραχώρησης της Κύπρου με την Ελλάδα.36  

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βέβαιο το γεγονός, πως οι Έλληνες της Κύπρου 

δε θεωρούνταν πιστοί σύμμαχοι από τους Βρετανούς αποικιοκράτες, οι οποίοι θεωρούσαν 

πιστότερους τους Τούρκους. Οι αλυτρωτικές τάσεις του ελληνικού κράτους, που 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δίχασαν την Κύπρο και το 

λαό της, Έλληνες και Τούρκους. Επιπλέον, από τα τέλη του 19ου αιώνα οι Έλληνες της 

νήσου άρχισαν να απαιτούν με πιο έντονο τρόπο την Ένωση με την Ελλάδα, με τους 

Τούρκους να ενοχλούνται όλο και περισσότερο. Ο πόθος για Ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα προϋπήρχε της έλευσης των Βρετανών στο νησί και χρονολογείται από την εποχή 

της ίδρυσης του ελληνικού κράτους (1830). Επί Αγγλοκρατίας έγινε μείζον πολιτικό θέμα 

στη νήσο, μιας και οι κάτοικοι της πίστεψαν πως θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, 

μιας και οι Βρετανοί όντας φιλελεύθεροι θα το επέτρεπαν. Το γεγονός πως άρχισαν 

εκδίδονται εφημερίδες και ο λαός άρχισε να εκφράζεται πιο ελεύθερα, διευκόλυναν την 

έκφραση αλυτρωτικών και εθνικιστικών τάσεων και τη διάδοση τους.37  

Είναι ξεκάθαρο πως οι Έλληνες της Κύπρου με την πάροδο του χρόνου, εξέφραζαν 

όλο και πιο δυναμικά την έντονη επιθυμία τους να ενσωματωθούν στο ελληνικό κράτος. 

Ενδεικτικά, το 1880 όταν κάποιος Κάρολος Λουζινιάν, εξέφρασε τη θέληση του να 

αναλάβει το θρόνο της Κύπρου, ισχυριζόμενος πως είναι απόγονος των Λουζινιάν38, οι 

Κύπριοι του απάντησαν: «Είμεθα γνήσιοι Έλληνες και έχομεν μόνον μίαν επιθυμίαν την 

                                                           
35 O William Ewart Gladstone ή Γλάδστωνας στα ελληνικά, υπήρξε Βρετανός πολιτικός που ανήκε στο 

κόμμα των Φιλελευθέρων, πολλάκις πρωθυπουργός κατά τα διαστήματα 1868-1874, 1880-1885, 1886 & 

1892-1894.   
36 Varnava, Andrekos, «”Cyprus is of no use to anybody”: The Pawn, 1878-1915», σελ. 36-37 
37 Alastos, Doros, Cyprus in History: A Survey of 5000 years, σελ. 324-330  
38 Καταγόταν από τον Καναδά και κρίνεται αμφίβολο εάν όντως έχει δεσμούς συγγένειας με τον Οίκο των 

Λουζινιάν, που παλαιότερα κατείχαν την Κύπρο. 
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μοναδικήν, γλυκείαν και παρήγορον ελπίδα της ενώσεως μας μετά της Μητρός Πατρίδος», 

εκφράζοντας ξεκάθαρα τις ενωτικές τους βλέψεις.39 

Όσον αφορά την παιδεία, ο πρώτος αρμοστής της Κύπρου Garnet Wolseley 

προσπάθησε να αναμιχθεί στα εσωτερικά των ελληνικών σχολείων της νήσου, ώστε να μη 

μετατραπούν σε «κέντρα της Ελληνικής προπαγάνδας, με τους Robert Biddulph40 και 

Josiah Spencer41 να προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, 

ενώ ο Kimberley 42 πίστευε πως έπρεπε να συνεργάζεται η αγγλική διοίκηση με τον ντόπιο 

πληθυσμό, σε ότι αφορά τη σχολική εκπαίδευση. Οι αποικιοκράτες έβλεπαν με καχυποψία 

τον αναδυόμενο εθνικισμό στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή των Ελλήνων δασκάλων στην 

πολιτική και τις λαϊκές διαδηλώσεις που γίνονταν υπέρ της Ένωσης και προσπάθησαν να 

επιβληθούν στα της εκπαίδευσης των Ελλήνων της Κύπρου.43 Επιπλέον, ισχυρίζονταν πως 

τα αιτήματα που πρόβαλλε ο λαός, ήταν απότοκο μιας μικρής μερίδας ανθρώπων που 

επιδίωκαν την Ένωση με την Ελλάδα και παρέσερναν τον ντόπιο αφελή πληθυσμό. 

Συνεκδοχικά, προσπαθούσαν να πείσουν τους Κύπριους πως δεν είναι Έλληνες και πως 

δεν μιλάνε ελληνικά, ενώ ζητούσαν να αντικατασταθεί η ελληνική γλώσσα από την 

αγγλική στα σχολεία.44 Εις πείσμα, ο ελληνικός πληθυσμός της νήσου δεν παύει να 

επιδεικνύει την εθνικότητα του και να εργάζεται για την ηθική του αποκατάσταση, καθώς 

και να αγωνίζεται όπως και οι υπόλοιπες αλύτρωτες περιοχές του Ελληνισμού, να ενωθεί 

με την Ελλάδα σε ένα ελεύθερο κράτος.45  

Επίσης, ο Wolseley άρτι αφιχθείς στο νησί είχε εντυπωσιαστεί από τις αλυτρωτικές 

εθνικιστικές τάσεις των ντόπιων Ελλήνων, αλλά δεν έπαψε να αρνείται πεισματικά την 

καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας, ως πρώτης γλώσσας στα δημόσια έγγραφα της 

βρετανικής αποικιακής διοίκησης της Κύπρου, όπως απαιτούσαν οι ντόπιοι Έλληνες. Είχε 

συντελεστεί το προηγούμενο γεγονός της παραχώρησης των Επτανήσων στο ελληνικό 

κράτος από τη Μεγάλη Βρετανία το 1864, το οποίο δημιουργούσε έντονες προσδοκίες 

                                                           
39 Ζίμπαρθ, Έρικ, Η Κύπρος – Έλληνες υπό βρεττανικήν κυριαρχίαν, σελ. 9-10 
40 Υπηρέτησε στο Βρετανικό Στρατό και υπήρξε ο δεύτερος αρμοστής της Κύπρου την περίοδο 1879-1886. 
41 Αγγλικανός ιερωμένος, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Διευθυντής Παιδείας του νησιού από το 1880 μέχρι το 

1901. 
42 John Wodehouse ή 1ος Κόμης του Kimberley, ο οποίος υπήρξε υπουργός αποικιών της Μεγάλης 

Βρετανίας το διάστημα 1870-1874 και 1880-1882 
43 Georghallides, Georgios S., A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926: With a survey of 

the foundations of British Rule, σελ. 47-50 
44 Ζαννέτος, Φίλιος, Η Κύπρος κατά τον αιώνα της παλιγγενεσίας: 1821-1930, σελ. 43 
45 Ζαννέτος, Φίλιος, ό.π., σελ. 67 
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εντός του ελληνικού πληθυσμού του νησιού. Παρόλα αυτά η Ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα δε θα συμβεί ποτέ και συνεπώς θα πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή από ότι 

στα Επτάνησα και στην Κρήτη λόγω πολιτικών και στρατιωτικών σκοπιμοτήτων, με τους 

λόγους που οδήγησαν μέχρι εκεί να απασχολούν ακόμη την ιστορική κοινότητα.46  

Μια άλλη άποψη σχετικά με το Wolseley, είναι πως επιδίωξε εξαρχής τον 

προσεταιρισμό του τουρκικού στοιχείου έναντι των Ελλήνων της Κύπρου, φανερώνοντας 

την πολιτική των Βρετανών σχετικά με τις δύο κοινότητες του νησιού. Ακόμη η 

συγκεκριμένη τακτική, υπήρξε η καμουφλαρισμένη αντίδραση των Βρετανών, στις 

συνεχείς εθνικές εκδηλώσεις των Ελλήνων και η μελλοντική γραμμή που θα ακολουθηθεί 

τα επόμενα χρόνια.47 Οι αποικιοκράτες τα πρώτα χρόνια της κατοχής της Κύπρου, δεν 

θεωρούσαν σημαντικό γεγονός ή ακόμα αδιαφορούσαν, περί των ενωτικών πόθων των 

Ελλήνων της Κύπρου, ενώ οι τελευταίοι σταδιακά εντείναν την έκφραση των αλυτρωτικών 

τους αισθημάτων, κατά την Pinar Kadioglu, ακαδημαϊκό στη σχολή Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου St Andrews. Η συγκεκριμένη άποψη αντιτίθεται της οπτικής πως οι Άγγλοι 

είχαν αντιδράσει στις πρώιμες αλυτρωτικές τάσεις του ντόπιου ελληνικού πληθυσμού, 

οπτικής που έχουν υιοθετήσει άλλοι ιστορικοί για το όλο ζήτημα. Ακόμη η Kadioglu, 

θεωρεί πως παρά τις εκκλήσεις των Τούρκων του νησιού ότι το αίτημα της Ένωσης που 

εκφράζουν οι Έλληνες, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα, οι 

Βρετανοί δε θεωρούν πως το θέμα χρήζει ιδιαίτερης σημασίας. Παρόλα αυτά η Κύπρος 

από άποψη γεωστρατηγικής θέσης ήταν σημαντική για τη Βρετανική Αυτοκρατορία, μιας 

και ήταν σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πέρασμα για τις Ινδίες, το οποίο η Αγγλία 

επιδίωκε πάση θυσία να το ελέγχει. Προφανώς με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούσε τα 

μακροπρόθεσμα γεωπολιτικά και οικονομικά σχέδια της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία ουσιαστικά ήλεγχε, μιας και κατέλαβε στρατιωτικά 

το 1882 την Αίγυπτο, η οποία με την πάροδο του χρόνου θα εξελιχθεί σε αποικία της. 

Επιπλέον την εποχή εκείνη, το Βασιλικό Ναυτικό της Αγγλίας είχε καταστεί πανίσχυρο 

ανά την υφήλιο και κατάφερε να επιβληθεί στη Μεσόγειο και σε ένα σημαντικό κομμάτι 

της Ασίας. Η Κύπρος, ως αγγλική αποικία χρησίμευε ως στρατιωτική βάση για έλεγχο της 

                                                           
46 Holland Robert & Markides Diana, The British and the Hellenes: Struggle for Mastery in the Eastern 

Mediterranean 1850-1960, σελ. 163-164 
47 Λυμπουρίδης, Αχιλλέας, Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο, σελ. 28 
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περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής και για ανεφοδιασμό των 

στρατευμάτων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Kadioglu, Pinar, The Rise of Ethno-Nationalism in Cyprus under the British Rule: 1878-1960, σελ. 96 
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Η δεκαετία του 1880 

               Τα συλλαλητήρια του 1881 υπήρξαν δυναμικά και έντονα υπέρ της Ένωσης 

με την Ελλάδα, με τους υποστηρικτές να πληθύνονται και να εκφράζονται πλέον πιο 

ανοικτά και ελεύθερα. Λίγα χρόνια αργότερα, η στάση της βρετανικής αποικιακής 

διοίκησης, προκαλούσε το εθνικό αίσθημα του ελληνικού λαού, ο οποίος με την πάροδο 

του χρόνου δε συμμετείχε τόσο ενεργά στις εκδηλώσεις που αφορούσαν τη βασίλισσα 

Βικτωρία της Αγγλίας, παρά μόνο στις ελληνικές εθνικές εορτές και υπέρ του βασιλιά 

Γεωργίου Α΄ των Ελλήνων. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως οι Έλληνες της 

Κύπρου με την πάροδο των ετών, είχαν πάψει να είναι δειλοί ως προς την έκφραση των 

εθνικών τους αισθημάτων, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προς πρόκληση από τους 

Τούρκους και εκφράζονταν πλέον πιο έντονα και δυναμικά, υπέρ τους πόθου τους για 

Ένωση.49 Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός, ότι το 1881 είχε προταθεί η Κύπρος να 

δοθεί στην Ελλάδα, γιατί ήταν ένας λευκός ελέφαντας για τη Βρετανία και συγκεκριμένα 

«ο λευκότερος των λευκών ελεφάντων», δηλαδή η Κύπρος είχε αγοραστεί πολύ, χωρίς να 

έχει την ανάλογη αξία, με τη συγκεκριμένη φράση να χρησιμοποιείται συνήθως για να 

εξηγήσει την πιο πάνω κατάσταση.50 Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και ενός τμήματος της 

Ηπείρου στην Ελλάδα το 1881, προκάλεσε ρίγη ενθουσιασμού στην Κύπρο και ο ντόπιος 

πληθυσμός ανέμενε την ευόδωση των εθνικών του στόχων, Σε αυτό συνέτεινε και η άποψη 

που είχαν οι Έλληνες της Κύπρου για τη δήθεν φιλελληνική πολιτική της Βρετανίας, που 

θα οδηγούσε στην Ένωση της νήσου με την Ελλάδα.51  

 Ο Gladstone το 1881, αφότου είχε προηγηθεί η εκλογή ως πρωθυπουργού της 

Βρετανίας τον προηγούμενο χρόνο, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και την 

ανάμιξη του στην Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, δεν ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες των Ελλήνων της Κύπρου. Για αυτό επικαλέστηκε τη Συνθήκη που είχε 

υπογράψει η Μεγάλη Βρετανία με το Σουλτάνο, λίγα χρόνια νωρίτερα. Ο Robert Hamilton 

Lang,52 θεωρούσε οι Έλληνες της νήσου δεν είχαν τη ζωντάνια και το σθένος των 

                                                           
49 Ζαννέτος, Φίλιος, Ιστορία της νήσου Κύπρου από της αρχαίας κατοχής μέχρι σήμερον, μετά εισαγωγής 

περιλαμβάνουσης περιγραφήν της όλης ιστορίας αυτής υπό Φίλιου Ζαννέτου, σελ. 396-397 
50 Ζαννέτος, Φίλιος, ό.π., σελ. 833-834 
51 Ανδρέου, Μαγδαληνή, Η μετάβαση της Κύπρου από την οθωμανική στη βρετανική κυριαρχία: κοινωνικές 

και πολιτικές αλλαγές 1878-1922, σελ. 35-36 
52 Υπήρξε διευθυντής της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας στη Λάρνακα (1863-1972), πρόξενος της 

Αγγλίας στην Κύπρο (1871-1872) και αρχαιοκάπηλος  
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υπολοίπων Ελλήνων και πως δεν έχουν επηρεαστεί από τις αλυτρωτικές τάσεις των άλλων 

αλύτρωτων Ελλήνων, καθώς και ότι οι χωρικοί στο εσωτερικό του νησιού δεν 

διακατέχονταν από ενωτικά αισθήματα.53 Ο φιλέλληνας Gladstone είχε αναφέρει σε μια 

ομιλία του το 1880: «Όσο περισσότερο βελτιώνεται η κατάσταση εντός της Κύπρου, τόσο 

περισσότερο θα ενδυναμώνεται το εθνικό φρόνημα και άλλο τόσο θα επιδιώκουν την 

Ένωση της νήσου με την Ελλάδα».54 Παρόλα αυτά, ο ίδιος μετά την αποστολή αρκετών 

τηλεγραφημάτων προς αυτόν, από  Έλληνες της Κύπρου με αίτημα την Ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα, φρόντισε να απαντήσει μέσω τηλεγραφήματος στον τότε αρμοστή της 

νήσου Robert Biddulph (1879-1886). Να επισημανθεί πως τα πιο πάνω ακολούθησαν της 

εκλογής του Γλάδστωνα στο πρωθυπουργικό αξίωμα της Γηραιάς Αλβιόνας το 1881 και η 

απάντηση του ήταν πως η Κύπρος κατέχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, λόγω σύμβασης 

με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν μπορεί να γίνει λόγος για Ένωση με την Ελλάδα. 

Στο νησί, ακολούθησαν συλλαλητήρια με ενωτικά, κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα 

από πλευράς Ελλήνων, ενώ είχε εμπλακεί σε αυτά και ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος.55    

                  Ο Γλάδστων όταν αναδείχθηκε πρωθυπουργός της Αγγλίας, αντιμετώπιζε το 

εξής πρόβλημα όσον αφορά την Κύπρο: αν έπρεπε το νησί να επιστραφεί στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ή να ενσωματωθεί στον ελληνικό εθνικό κορμό. Εντέλει κανένα από τα δύο 

δεν επέλεξε, μιας και αποφάσισε όπως η Κύπρος εξακολουθήσει να είναι μέρος της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας, αφήνοντας στην άκρη τα γνωστά φιλελληνικά του 

αισθήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, η διπλωματία και η πολιτική επικράτησαν. 

Επιπλέον, οι Βρετανοί σε καμία περίπτωση δε θα άφηναν την Κύπρο να πέσει στα χέρια 

άλλης δύναμης, ώστε να διακυβευθούν τα συμφέροντα της στην περιοχή της Μεσογείου. 

Γι’ αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το καθολικό αίτημα των Ελλήνων της νήσου 

για Ένωση με την Ελλάδα. Εξάλλου την εποχή εκείνη (τέλη του 19ου αιώνα), η Μεγάλη 

Βρετανία ήταν μια μεγάλη ναυτική δύναμη που κυριαρχούσε ανά την υφήλιο, άρα δεν θα 

μπορούσε να παραχωρήσει ένα κομβική σημασίας νησί σε μια άλλη χώρα δηλαδή την 

Ελλάδα, παρόλο που η ίδια ήταν ανίσχυρη και δεν είχε τις δυνάμεις να υποστηρίξει τις 

αλυτρωτικές τάσεις ενός μεγάλου τμήματος του Ελληνισμού.56   

                                                           
53 Purcell, Hugh Dominic, Cyprus, σελ. 227 
54 Hook, Gail Ruth, Britons in Cyprus 1878-1914, σελ. 193 
55 Χεκίμογλου, Ευάγγελος & Αποστολοπούλου, Μαρία, ό.π., σελ. 30-32 
56 Georghallides, Georgios S., ό.π., σελ. 10-14 
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  Ο αλυτρωτισμός των Ελλήνων της νήσου, παρόλο που δεν έκανε τον Gladstone 

να ενδώσει στο αίτημα τους για Ένωση, εντούτοις προχώρησε στην απόδοση 

φιλελεύθερου Συντάγματος. Ο ίδιος δεν ένιωθε φόβο για οποιεσδήποτε μελλοντικές 

αναταραχές, λόγω του αναδυόμενου εθνικισμού και αλυτρωτισμού στην Κύπρο, μιας και 

θεωρούσε φυσικές και αναπόφευκτες τις συγκεκριμένες τάσεις του ντόπιου ελληνικού 

πληθυσμού. Μολαταύτα, ήταν ενάντιος σε οποιαδήποτε συζήτηση για παραχώρηση του 

νησιού στην Ελλάδα, μιας και πίστευε πως ο Σουλτάνος είχε ακόμη κυριαρχικά 

δικαιώματα επί της Κύπρου και αυτό στεκόταν εμπόδιο στο αλυτρωτικό αίτημα των 

ντόπιων Ελλήνων. Τόσο ο Gladstone όσο και ο Kimberley, θεωρούσαν πως οι Κύπριοι 

είχαν στενούς δεσμούς με τους Έλληνες και το αρχαιοελληνικό μεγαλείο, γεγονός που 

δικαιολογούσε τα αλυτρωτικά τους σχέδια και επιπλέον λόγω και του φιλελληνισμού, που 

οι ίδιοι συνεχώς διακήρυσσαν πως διακατέχονταν, προχώρησαν στη θεμελίωση ισχυρής 

ελληνικής εκπαίδευσης και στην επιβολή της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής γλώσσας στα 

σχολεία και στη διοίκηση.57 Ο Γλάδστωνας μετά την άρνηση του στα ενωτικά αιτήματα 

των Ελλήνων Κυπρίων, είχε δηλώσει πως δεν είχε υποσχεθεί να προσφέρει την Κύπρο 

στην Ελλάδα και πως άλλο πράγμα να είσαι υπεύθυνη κυβέρνηση και άλλο ανεύθυνη 

αντιπολίτευση. Επίσης, δήλωσε πως τα συμφέροντα της χώρας του επιτάσσουν τη 

συνέχιση της κατοχής της Κύπρου και πως δε θα προχωρούσε στην παραχώρηση της 

νήσου στην Ελλάδα.58  

               Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως οι Κύπριοι θεωρούσαν ως πανάκεια των 

προβλημάτων τους, την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και πως με την ολοκλήρωση 

των πόθων τους, θα λύνονταν όλα τους τα προβλήματα. Ειδικότερα, όπως γράφει ο 

Στυλιανός Χουρμούζιος59 στην εφημερίδα Σάλπιγξ στις 6/11/1885, της οποίας υπήρξε 

εκδότης (1884-1901): «ο πρώτος και έσχατος πόθος των Κυπρίων ήταν η Ένωση με τη 

Μητέρα Πατρίδα», που εμποδίζεται από τη Σύμβαση (1878) μεταξύ Βρετανικής και 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφορά άμεσα την Κύπρο.60 Όσον αφορά την Κυπριακή 

Εκκλησία, από το 1884 αρχίζει να προβάλλει τα προβλήματα της ως εθνικά, για λόγους 

συνεννόησης με τη βρετανική αποικιακή διοίκηση και για καθοδήγηση των πιστών της, 

                                                           
57 Georghallides, Georgios S., ό.π., σελ. 39-43 
58 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, ό.π., σελ. 96-97 (Β΄ Τόμος) 
59 Καταγόμενος εκ Λεμεσού, υπήρξε εκδότης της εφημερίδας Σάλπιγξ, ψάλτης και μουσικός. 
60 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, ό.π., σελ. 202 (Β΄ Τόμος) 
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εισερχόμενη με αυτόν τον τρόπο στη νεωτερική περίοδο και αφουγκραζόμενη πλέον το 

αίτημα της Ένωσης.61     

                    Η αγγλική αποικιακή κυβέρνηση κατά τα πρώτα χρόνια της κατοχής της 

Κύπρου, επέδειξε αδιαφορία ως προς την εκδήλωση ενωτικών εθνικιστικών αισθημάτων 

του ελληνικού πληθυσμού της νήσου, με χαρακτηριστικό το γεγονός της καθόδου 

Ελλήνων αξιωματικών του ναυτικού το 1880, οι οποίοι αφίχθηκαν στο νησί με σκοπό να 

αγοράσουν μουλάρια και αναχωρώντας είχαν πάρει μαζί τους περισσότερα ελέω δωρεών 

από τους ντόπιους, ενώ επιβιβάστηκαν στα πλοία τους και μερικοί Κύπριοι εθελοντές. 

Επίσης οι Βρετανοί στα αρχικά στάδια της κατάληψης της Κύπρου, δεν είχαν αντιδράσει 

στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν ή στα άρθρα που γράφονταν υπέρ της 

Ελλάδος.62 Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί το 1884, σε μια περίοδο όπου οι 

Έλληνες της Κύπρου, αν και είχαν περάσει μερικά χρόνια από την έναρξη της 

Αγγλοκρατίας, εντούτοις δεν ένιωθαν άνετα στο να εκφράσουν τα αλυτρωτικά τους 

αισθήματα προς τη Μητέρα Πατρίδα, κατάλοιπο της μακρόχρονης Τουρκοκρατίας στο 

νησί. Το συγκεκριμένο έτος, είχε αφιχθεί η ελληνική κορβέττα «Ναύαρχος Μιαούλης» 

στην Κύπρο, ανυψώνοντας το ηθικό και το φρόνημα του ντόπιου ελληνικού πληθυσμού, 

που υποδέχτηκε με τυμπανοκρουσίες, την παρουσία του ελληνικού ναυτικού. Μέχρι τότε, 

η ιθύνουσα τάξη και ο κλήρος, υπήρξαν αδρανείς και αμέτοχοι απέναντι σε οποιαδήποτε 

εκδήλωση υπέρ της Ένωσης, απόρροια της παράδοσης της μη αντίστασης/μη πρόκλησης 

του Τούρκου δυνάστη. Αυτό το φαινόμενο συναντάται κυρίως στη Λευκωσία, ενώ στη 

Λεμεσό και στη Λάρνακα είναι πιο ένθερμοι και δυναμικοί υπέρ των αλυτρωτικών 

τάσεων, μιας και η μεσαία τάξη σε αυτές τις πόλεις, προσδοκεί μέσω των τελευταίων στην 

κοινωνική και πολιτική της εξύψωση. Μετά την αγροτική κρίση του 1887, υπήρξε μια 

αλυτρωτική έξαρση στο νησί μεταξύ των κατοίκων, που άρχισαν να βλέπουν πιο θερμά το 

ζήτημα της ενσωμάτωσης τους στον εθνικό κορμό.63 Το ίδιο έτος και αφού είχε προηγηθεί 

η άρνηση του Γλάδστωνα να εκπληρώσει το ενωτικό αίτημα των Κυπρίων, οι τελευταίοι 

μποϋκοτάρουν τους εορτασμούς για το Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Βικτωρίας (50 χρόνια 

από την ανάδειξη της στο θρόνο), που είχαν διοργανώσει οι αποικιοκράτες, ενώ 

                                                           
61 Αναγνωστοπούλου, Σία, «Η Εκκλησία της Κύπρου και ο εθναρχικός της ρόλος 1878-1960 – Η 

θρησκευτικοποίηση της «κυπριακής» πολιτικής δράσης: Ένωση», σελ. 201   
62 Hill, George F., ό.π., σελ. 411 
63 Katsiaounis, Rolandos, ό.π., σελ. 182-183 
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ταυτόχρονα ο κλήρος διατράνωνε την Ένωση της νήσου με την Ελλάδα και 

διοργανώνονταν αθλητικές συναντήσεις.64  

                  Ο Αχιλλέας Λυμπουρίδης ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό σχετικά με τη στάση 

των Άγγλων έναντι των ενωτικών αισθημάτων και των εθνικών εκδηλώσεων του ντόπιου 

ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου, ήτοι πως οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είχαν αρχίσει 

να ενοχλούν τους αποικιοκράτες ήδη από τη δεκαετία του 1880. Οι τελευταίοι, 

ενοχλήθηκαν μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν από τότε να προσεταιρίζονται τους 

Τούρκους του νησιού, να επινοούν συνεχώς τρόπους να διαλύσουν τα αισθήματα των 

Ελλήνων της Κύπρου και να επιδιώκουν να αντιμάχονται τους πρόκριτους και τους 

θρησκευτικούς ηγέτες του τόπου, θεωρώντας τους ως κύριους εκφραστές των εθνικών 

αισθημάτων του ελληνικού πληθυσμού.65 Όσον αφορά τους Τούρκους του νησιού, σε 

συνεννόηση με την Υψηλή Πύλη προχώρησαν στη σύνταξη Υπομνήματος, στο οποίο 

αναφέρουν πως οι «οι Έλληνες με την πραγματοποίηση συνελεύσεων και την ίδρυση 

συλλόγων, προσπαθούν παγκόσμια να αναβιώσουν την Ελλάδα και να της προσδώσουν 

τη δύναμη που είχε τότε. Διακατέχονται από ομοφωνία, η οποία τους ενδυναμώνει και ο 

αγώνας τους θα κλιμακωθεί και θα τελειώσει μέχρι να εκδιώξουν από το νησί και τον 

τελευταίο Άγγλο». Αυτή ήταν η απάντηση στο Υπόμνημα των Ελλήνων της Κύπρου του 

1881, το πρώτο επίσημο Υπόμνημα που αναφερόταν ξεκάθαρα στην Ένωση με την 

Ελλάδα, απάντηση που δόθηκε το επόμενο έτος. Η τουρκική πλευρά του νησιού 

διακατεχόταν από έντονη αρνητική διάθεση και καχυποψία, ενώ αναφερόταν με σαφή 

τρόπο για επιδίωξη αγαστής συνεργασίας με τη βρετανική διοίκηση.66 

 Aξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός, πως εν έτει 1883 στο Νομοθετικό Συμβούλιο, 

ο Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός πρότεινε την κατάργηση της δεκάτης, όπως είχε πράξει 

και η Ελλάς. Ακόμη, σε μια περίοδο όπου οποιαδήποτε αναφορά σε εθνική καταγωγή 

συνιστούσε πρόκληση και το Νομοθετικό Συμβούλιο σιωπούσε, οι Άγγλοι 

παρευρισκόμενοι εντός του Νομοθετικού Συμβουλίου θύμωσαν και ύβριζαν την Ελλάδα. 

Εντέλει, η συζήτηση δεν προχώρησε λόγω των αναφορών που έγιναν για εθνικούς δεσμούς 

των Κυπρίων με την Ελλάδα, έτσι οι Έλληνες βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου 

                                                           
64 Hill, George F., ό.π., σελ. 496-49 
65 Λυμπουρίδης, Αχιλλέας, ό.π., σελ. 27 
66 Γιωργαλλής, Κύπρος, ό.π., σελ. 164-165 
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αναγκάστηκαν να σιγήσουν.67 Στις 12/10/1885, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αλήθεια το 

πολεμικό ποίημα του εθνικού ποιητή της Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη68, «Η φωνή των 

απανταχού Ελλήνων» καλώντας το λαό σε επιστράτευση στους εθνικούς αγώνες, 

προβάλλοντας το προσκλητήριο του Δημοσθένη, «Οι εν ηλικία στρατεύεσθωσαν, οι δε 

χρηματ’ έχοντες εισφερέτωσαν», όπου με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η μεγαλύτερη 

δυνατή συμμετοχή των Κυπρίων στους αγώνες του Έθνους.69   

  Κατά τη δεκαετία του 1880, άρχισε να εμφανίζεται στο προσκήνιο μια 

μερίδα, που πίστευε θερμότατα στην Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, οι μελλοντικοί 

αδιάλλακτοι εθνικιστές. Οι τελευταίοι, το 1887 είχαν πιέσει τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο 

Γ΄, με αποτέλεσμα να συμφωνήσει να ηγηθεί αποστολής στο Λονδίνο με αίτημα την 

Ένωση, αλλά ο ίδιος προσωπικά θα αναζητούσε συνεργασία με τους αποικιοκράτες. 

Κοντολογίς, άρχισε να διαφαίνεται από τότε το τι θα ακολουθούσε στην ταραχώδη 

δεκαετία του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος. Όσον αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, 

κατά τον Ανδρέκο Βαρνάβα δεν υπήρξε ποτέ θιασώτης της ιδέας της Ένωσης, αλλά 

πίστευε στην αγαστή συνεργασία Εκκλησίας-Βρετανών αποικιοκρατών. Όμως οι 

τελευταίοι, αρνήθηκαν να έχουν ιδιαίτερη συνεργασία με την Κυπριακή Εκκλησία ή να 

της παραχωρήσουν τα παλαιότερα της προνόμια. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδιζε το 

Σωφρόνιο και τη μερίδα που τον υποστήριζε, να πάψουν να επιδιώκουν τη συνέχιση της 

θρησκευτικής και εθναρχικής τους κυριαρχίας.70 

                  Κατά την άνοιξη του 1889, προέκυψαν διαφωνίες ως προς την αποστολή 

Κυπρίων πολιτικών στο Λονδίνο, για την παράδοση υπομνήματος έκφρασης διαφόρων 

αιτημάτων εκ μέρους του κυπριακού λαού, ένα εξ αυτών φυσικά και η μελλοντική 

ενσωμάτωση της νήσου στον εθνικό κορμό. Οι εθνικιστές, καλόβλεπαν το συγκεκριμένο 

αίτημα έχοντας με το μέρος τους και μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Από την άλλη, οι 

συντηρητικοί οι οποίοι είχαν και τις ευλογίες του τότε Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, ήταν 

σφόδρα ενάντιοι σε μια τέτοια ενέργεια μιας και αυτή θα έφερνε αλυσιδωτές αντιδράσεις, 

                                                           
67 Ζαννέτος, Φίλιος, Η Κύπρος κατά τον αιώνα της παλιγγενεσίας: 1821-1930, σελ. 72 
68 Εθνικός ποιητής της Κύπρου εκ Αμμοχώστου, ο οποίος έγραψε πληθώρα ποιημάτων, το πιο γνωστό εξ 

αυτών «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου».    
69 Σπανός, Γιάννης Χρ., 800 χρόνια 1191-2004 – Οι Κύπριοι εθελοντές στους εθνικούς αγώνες: Οι Κύπριοι 

στην Επανάσταση του 1821, σελ. 224 
70 Varnava, Andrekos, «Cyprus Transforming their Identity, during the Early British Period – From a Class, 

Religions and Regional Identity to a Hellenic Ethno-Nationalist Identity», σελ. 160-161 
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που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποβούν μοιραίες για τα προνόμια και την κοινωνική 

ισχύ του κλήρου. Οι τελευταίοι, για πρώτη φορά δεν κατάφεραν να επιβληθούν και έτσι η 

αποστολή κυπριακής πρεσβείας στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί τελικώς, όπου σε αυτήν 

θα συμμετάσχουν και άτομα που πρόσκεινται στο τότε εθνικιστικό στρατόπεδο. 

Κοντολογίς, το γεγονός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως προπομπός του 

αρχιεπισκοπικού ζητήματος, το οποίο θα συντελεστεί μια δεκαετία αργότερα 

περιλαμβάνοντας έντονες συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.71 Τελικά εντός του 

έτους (1889), ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος μαζί με τους Θ. Περιστιάνη72, Π. 

Κωνσταντινίδη73 και Α. Λιασίδη74 (Κύπριοι πολιτικοί της εποχής) ταξίδεψαν στο Λονδίνο, 

όπου επέδωσαν έγγραφο στην αγγλική κυβέρνηση με αναφορά στο γεγονός πως «ο 

χριστιανικός πληθυσμός της Κύπρου ουδέποτε θα λησμονήσει την (ελληνική εθνική) του 

καταγωγή».75  

              Την ίδια χρονική περίοδο (Μάϊος 1889), ξεσπά επαναστατική κίνηση και στην 

άλλη Μεγαλόνησο του Ελληνισμού, την Κρήτη, η οποία επιδίωκε και αυτή την Ένωση της 

με το ελληνικό κράτος. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν στέφθηκε από επιτυχία, μιας και 

το μέτωπο των Κρητών τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν αρραγές και καθόλου ευνοϊκό 

για οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση. Επίσης η τότε ελληνική κυβέρνηση, με 

πρωθυπουργό το Χαρίλαο Τρικούπη δήλωσε ξεκάθαρα πως δε θα υποστηρίξει 

οποιαδήποτε κρητική εξέγερση, μιας και αδυνατούσε να την υποστηρίξει και κάλεσε τους 

ντόπιους να δείξουν σύνεση και μετριοπάθεια, ενώ προέβη στη συνέχεια και στην 

αποκήρυξη της επανάστασης. Οι Οθωμανοί υποκίνησαν την εξέγερση με την υποστήριξη 

και της Αγγλίας, για να δείξουν πως οι Κρητικοί δεν μπορούσαν να αυτοδιοικηθούν, 

επιβάλλοντας στη συνέχεια στρατιωτικό νόμο και προβαίνοντας σε σειρά βιαιοπραγιών 

απέναντι στους ντόπιους. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, όπως και στην περίπτωση της 

Κύπρου, δεν ήθελε την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και για αυτό υποστήριζε 

συνεχώς τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αντιδρούσε έντονα σε 

                                                           
71 Katsiaounis, Rolandos, ό.π., σελ. 186 
72 Πολιτικός και δικηγόρος εκ Λάρνακας, με καταγωγή από την Κεφαλλονιά και μέλος γνωστής οικογένειας 

της Κύπρου. 
73 Υπήρξε καθηγητής της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας και αργότερα δικηγόρος, πολιτικός και γνωστός 

υποστηρικτής των Κυρηνειακών στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα. 
74 Έμπορας και αργότερα δήμαρχος Λευκωσίας, πολιτικός που ανήκε και αυτός στο στρατόπεδο των 

Κυρηνειακών. 
75 Γραικός, Κώστας, Κυπριακή Ιστορία, σελ. 243 
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οποιαδήποτε φιλελεύθερο μέτρο υπέρ των Κρητών, μιας και καραδοκούσε για την 

κατάλληλη ευκαιρία της αρπαγής της νήσου, πράγμα που πέτυχε με την κατάληψη της 

Κύπρου λίγα χρόνια προηγουμένως (1878).76 Μετά την επανάσταση αρκετοί Κρήτες 

διέφυγαν στην κυρίως Ελλάδα, για να σωθούν από τα αντίποινα των Οθωμανών 

κατακτητών, μεταξύ αυτών και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος μόλις είχε εμφανιστεί 

στην τοπική πολιτική σκηνή της Κρήτης. Το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε την εποχή 

εκείνη να υποστηρίξει επαρκώς τους ελληνικούς αλύτρωτους πληθυσμούς, μιας και 

αδυνατούσε, ενώ δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα συμφέροντα της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας, ανακινώντας ζητήματα όπως της Κύπρου και της Κρήτης και προτιμούσε 

να είναι σύμμαχος της.77  

                Όσον αφορά τους Τούρκους της Κύπρου, βλέποντας τις αυξανόμενες 

εθνικιστικές και αλυτρωτικές τάσεις των Ελλήνων, άρχισαν να φοβούνται πως θα 

συνδέονταν με τον φόρο υποτελείας προς το Σουλτάνο και θα αποκόπταν οι δεσμοί τους 

με την Πύλη. Συνεπώς, δεν συμμετείχαν στην Κυπριακή Πρεσβεία που έφτασε στο 

Λονδίνο, την άνοιξη του 1889 για να επιδώσει υπόμνημα στο αγγλικό υπουργείο 

εξωτερικών, με τα αιτήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. Ο λόγος ήταν 

πως την τελευταία στιγμή, είχε προστεθεί η αναφορά στην Ένωση και αυτό τους ενόχλησε, 

παρόλο που αρχικά είχε συμφωνήσει με την αποστολή υπομνήματος στην αγγλική 

πρωτεύουσα.78           

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Μαλανδρή, Μαρία, Το Κρητικό ζήτημα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 έως την απόκτηση 

της αυτονομίας του νησιού το 1898: ο ρόλος των Πατριωτικών Οργανώσεων, σελ. 104-106 
77 Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας, «Η πορεία του Κρητικού ζητήματος στο 19ο αιώνα- Το σκηνικό των πρώτων 

πολιτικών σκιρτημάτων του Ελευθέριου Βενιζέλου», σελ. 22-23 
78 Georghallides, Georgios S., ό.π., σελ. 62-65 
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Η δεκαετία του 1890 

 Στη Λάρνακα εμφανίζεται το 1893, η εθνικιστική εφημερίδα Νέον Έθνος, 

που εκφράζει αλυτρωτικά και αντικυβερνητικά αισθήματα, ενώ στη Λεμεσό η αντίστοιχη 

ιδεολογική εφημερίδα είναι η Αλήθεια. Πλέον, η πολιτική στην Κύπρο παύει να είναι θέμα 

διαφόρων φατριών και γίνεται πιο ιδεολογική, δηλαδή ισχυροποιείται η ιδεολογία του 

εθνικισμού. Μετά την πρώτη δεκαετία της αγγλικής κατοχής, οι ντόπιοι εθνικιστές 

ανέπτυξαν ένα ισχυρό πολιτικό δίκτυο με τοπικές διασυνδέσεις, λόγω της παρουσίας του 

ελευθεροτεκτονισμού και της ένταξης σε αυτόν, αρκετών εκπροσώπων του εθνικιστικού 

στρατοπέδου. Η ίδρυση μασονικών στοών στην Κύπρο, αρχικά είχε αφήσει ασυγκίνητους 

τους Βρετανούς αποικιοκράτες, οι οποίοι δεν πρόσεξαν πως οι συγκεκριμένες στοές, 

προωθούσαν με ένθερμο τρόπο το αίτημα για Ένωση. Ονόματα όπως οι Φίλιος Ζαννέτος79 

διάσημος γιατρός, Γεώργιος Φραγκούδης80 καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο 

Νικόλαος Καταλάνος81 περίφημος συγγραφέας και εκδότης της εφημερίδας Ευαγόρας, 

συγκρότησαν ένα δυναμικό και συγκροτημένο εθνικιστικό στρατόπεδο και ανήκαν στις 

τάξεις του κυπριακού ελευθεροτεκτονισμού.82 Από το 1893 και κατά διαστήματα, 

κυκλοφορούσε η φήμη πως η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρούσε από το νησί και θα το 

παραχωρούσε στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Εφεξής, αυτό θα οδηγούσε σε διαμάχες 

μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και σε πρόκληση επεισοδίων.83       

Κατά το έτος 1895, ένα κύμα ταραχής και αναστάτωσης υπήρχε στην Κύπρο και ο 

κόσμος απαιτούσε με πιο έντονο τρόπο την Ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Το κύμα 

αυτό αναζωπυρώθηκε από τις συζητήσεις που γινόντουσαν την εποχή εκείνη στη Βουλή 

                                                           
79 Πελοποννήσιος γιατρός που έφτασε στην Κύπρο το 1888 και εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα, όπου 

διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στα κοινά της πόλης, εκλεχθείς βουλευτής Λάρνακας – Αμμοχώστου. Ακόμη 

αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «Νέον Έθνος», ενώ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Μητροπολίτη 

Κιτίου Κύριλλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄. Αποκορύφωμα της δράσης του, όταν οι Βρετανοί τον 

απέλασαν από το νησί το 1922.   
80 Γόνος της γνωστής οικογένειας Φραγκούδη από τη Λεμεσό, δικηγόρος, καθηγητής, συγγραφέας και 

υπασπιστής του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ μέχρι και το θάνατο του. Ακόμη υπήρξε δημοσιογράφος, επιστήθιος 

φίλος του Βενιζέλου και εκ των ιδρυτών της Παντείου Σχολής.  
81 Επίσης Πελοποννήσιος που έφτασε στην Κύπρο το 1893 ως φυσικός στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και 

πρόεδρος του Αναγνωστηρίου «Αγάπη του Λαού». Επιπλέον, υπήρξε δημοσιογράφος και εκδότης 

«Ευαγόρας» και «Κυπριακός Φύλαξ», φανατικός Ενωτικός και Κιτιακός στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, ενώ 

απελάθηκε από τους Βρετανούς το 1921. 
82 Katsiaounis, Rolandos, ό.π., σελ. 189-191 
83 Δίγκλης, Παύλος Μ., ό.π., σελ. 32 
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των Κοινοτήτων, που αφορούσαν την Κύπρο και όχι μόνο.84 Τα συλλαλητήρια του ίδιου 

έτους ήταν τα μαζικότερα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο, υπέρ της Ένωσης της νήσου με 

την Ελλάδα και είχαν προηγηθεί αυτών, η συζήτηση που έγινε στην Αγγλική Βουλή, όπου 

εκφράστηκαν απόψεις περί επιστροφής της Κύπρου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 

αξιοσημείωτο είναι πως στο κοινό συλλαλητήριο Λευκωσίας-Κερύνειας, απαγορεύτηκε η 

χρήση ελληνικών σημαιών μετά από προτροπές των Τούρκων πως υπήρχε κίνδυνος 

επεισοδίων. Οι ντόπιοι αντέδρασαν, φέρνοντας στο συλλαλητήριο μια μαύρη σημαία με 

το σύνθημα «Κάτω ο φόρος υποτελείας, ζήτω η Ένωσις».85 Συγκεκριμένα, το αίτημα για 

Ένωση εκδηλωνόταν σε συνάρτηση με τον φόρο υποτελείας, που θεωρείτο ως ένας 

σημαντικός λόγος οικονομικής επιβάρυνσης της νήσου, ούτω και έγινε στο συλλαλητήριο 

του 1895, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Κατά την περίοδο που εξετάζει η εργασία, ο 

εθνικισμός των Ελλήνων της Κύπρου στόχευε στην αποχώρηση της Βρετανίας από το 

νησί, αλλά δεν είχε αντιβρετανικό χαρακτήρα. Οι Κύπριοι στράφηκαν ελάχιστα με 

μαχητικό και επιθετικό τρόπο κατά των Βρετανών, παρά μόνο μέσω των βουλευτών του 

Νομοθετικού Συμβουλίου, της ρητορικής των υπομνημάτων και των ψηφισμάτων, των 

αποστολών προς τους Βρετανούς αξιωματούχους και της αρθρογραφίας στον Τύπο.86  

  Ακόμη την άνοιξη του 1895, το ζήτημα της Ένωσης αναθερμάνθηκε μιας και σε 

συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ Charles Dilke 87 – William Vernon Harcourt 

88, ο τελευταίος προκάλεσε τον πρώτο για τη δήλωση του πως η κατοχή της Κύπρου 

κρίνεται ασύμφορη και ζημιογόνα για τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Την ίδια στιγμή, είχαν 

αυξηθεί οι διαδηλώσεις στην Κύπρο υπέρ της Ένωσης και υπήρχε γενικός αναβρασμός 

εντός του πληθυσμού, ενώ γίνονταν ψηφίσματα ανά το παγκύπριο με αίτημα την Ένωση. 

Το ψήφισμα της Λευκωσίας, με συντάκτη τη Μονή Κύκκου, έλεγε επιτακτικά για Ένωση 

της νήσου με τη Μητέρα Ελλάδα, με οποιαδήποτε μέσο. Στην Αθήνα υπήρχε γενικός 

ενθουσιασμός και υποστήριξη στο αίτημα των Κυπρίων για Ένωση από τον απλό λαό, ενώ 

η ελληνική κυβέρνηση κρατούσε μια προσεκτική, μετριοπαθής στάση, μιας και πίστευε 

πως αν και ήταν δίκαια τα αιτήματα του κυπριακού λαού, εντούτοις δεν είχε φτάσει η 

                                                           
84 Hill, George F., ό.π., σελ. 456 
85 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, ό.π., σελ. 42-43 (Γ΄ Τόμος) 
86 Μουστακά, Σωτηρούλα, Το εργατικό κίνημα στην Κύπρο την περίοδο της Αγγλοκρατίας 1878-1955, σελ. 

58-59  
87 Βρετανός πολιτικός, επί σειρά ετών βουλευτής και Υφυπουργός Εξωτερικών 1880-1882 
88 Άγγλος βουλευτής και Υπουργός Οικονομικών 1886 & 1892-1895 
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στιγμή να εκπληρωθούν. Αυτή η στάση τους οφείλεται στο γεγονός της διατήρησης/μη 

διασάλευσης των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας. Από την άλλη ο 

Πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο, Γεώργιος Φιλήμων89 υποστήριξε θερμά την Ένωση 

και παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος του Έλληνα βασιλιά Γεωργίου Α΄ και δύο χρόνια 

αργότερα πρωτοστάτησε στην στρατολόγηση εθελοντών για τον Ελληνικό Στρατό, 

γεγονός που ενόχλησε τους Βρετανούς.90         

Τα ψηφίσματα που ακολούθησαν των συλλαλητηρίων του Απριλίου του 1895, όλα 

ανεξαιρέτως ανέφεραν ρητά πως μεταξύ των στόχων τους είναι η κατάργηση του φόρου 

υποτελείας και η Ένωση μετά της Μητέρας Πατρίδος, το συντομότερο δυνατό. Τον 

επόμενο χρόνο, ο Υπουργός Αποικιών Joseph Chamberlain 91 απάντησε ως πληρεξούσιος 

της αγγλικής κυβέρνησης, αρνητικά στα πιο πάνω ζητήματα που ήγειραν οι Κύπριοι στα 

συλλαλητήρια. Συγκεκριμένα, επανέλαβε την αρνητική απάντηση του Γλάδστωνα του 

1881, δηλαδή πως δεν μπορεί να επιτευχθεί η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, λόγω 

της σύμβασης κατοχής της νήσου μεταξύ Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής 

και πως δεν τίθεται την παρούσα στιγμή ζήτημα εγκατάλειψης του νησιού από τους 

Βρετανούς.92 Ο Chamberlain ήταν γνωστός πολιτικός με ιμπεριαλιστικές τάσεις, ο οποίος 

πίστευε πως η Βρετανική Αυτοκρατορία έπρεπε να επεκταθεί περισσότερο στην Αφρική, 

την Αμερική και την Ασία και πως έπρεπε να ενισχυθεί το βρετανικό αυτοκρατορικό 

εμπόριο, καθώς και να δημιουργηθεί ξανά μια ισχυρή ομοσπονδία από αγγλικά κράτη.93 

Ακόμη, ο Chamberlain είχε βολιδοσκοπηθεί από το Theodor Herzl, ιδρυτή του 

Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κινήματος, για τον εποικισμό της Κύπρου και της Χερσονήσου 

του Σινά, από Εβραίους της Διασποράς. Η πρόταση του Herzl δεν ευδοκίμησε, αν και ο 

Chamberlain πρόσκειτο φιλικά στους σκοπούς του Σιωνισμού.94 Το 1895 ο τότε βουλευτής 

των Φιλελευθέρων Dilke, ο οποίος το 1881 επί διακυβερνήσεως Γλάδστωνα υπήρξε 

                                                           
89  Ο συγκεκριμένος διπλωμάτης φέρεται να σχετίζεται με την οικογένεια Φιλήμονος, οι οποίοι υπήρξαν 

πολιτικοί και δημοσιογράφοι της Ελλάδος το 19ο αιώνα. Η συγκεκριμένη οικογένεια σχετίζεται με την 

εφημερίδα Αιών των Αθηνών (1838-1888), με ιδρυτή της τον Ιωάννη Φιλήμονα, ενώ ο γιος του τελευταίου, 

Τιμολέων υπήρξε δήμαρχος Αθηνών (1887-1891) και επί χρόνια βουλευτής.   

90 Hill, George F., ό.π., σελ. 498-504 
91 Βρετανός πολιτευτής, ο οποίος υπήρξε Υπουργός Αποικιών το διάστημα 1895-1903 και πατέρας του 

μετέπειτα πρωθυπουργού Neville Chamberlain. 
92 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, ό.π., σελ. 63 (Γ΄ Τόμος) 
93 Witherell, Larry L., «Sir Henry Page Croft and Conservative Backbench Campaigns for Empire, 1903-

1932», σελ. 358-362 
94 Marsh, Peter T., Joseph Chamberlain: Entrepreneur in Politics, σελ. 543-545 
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Υφυπουργός των Εξωτερικών, ανέφερε πως προτάθηκε να δοθεί η Κύπρος στην Ελλάδα, 

μια δύσκολη έως ανέφικτη λύση, όπως εκτιμήθηκε. Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, μετά τις 

συζητήσεις στο αγγλικό κοινοβούλιο του 1895, ακολούθησαν συλλαλητήρια ανά το 

παγκύπριο από τους Έλληνες της νήσου, με αίτημα την Ένωση με την Ελλάδα και την 

κατάργηση του φόρου υποτελείας. Ακόμα συλλαλητήρια έγιναν και στην ελληνική 

πρωτεύουσα, ενώ εστάλησαν επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αλλά 

και προς τον Γλάδστωνα. Όσον αφορά τους Τούρκους, οι τελευταίοι αντέδρασαν τόσο 

έντονα στα συλλαλητήρια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «προτιμούσαν να χύσουν την 

τελευταία ρανίδα του αίματος τους, παρά να υποταχθούν στην Ελλάδα».95    

 Ο Τύπος στην Ελλάδα, δεν έμεινε ασυγκίνητος από τα ενωτικά συλλαλητήρια των 

Κυπρίων του 1895 και πρόβαλλε συνεχώς αυτά στα διάφορα άρθρα των εφημερίδων. 

Τόνιζε σαφώς πως χαιρετίζουν τον αγώνα των αδελφών Κυπρίων για Ένωση και ελπίζουν 

να ευοδωθεί ο πόθος τους αυτός, όσο πιο σύντομα γίνεται. Επιπλέον, οργανώθηκε στην 

Αθήνα το πρώτο συλλαλητήριο από Κύπριους της Αθήνας, όπου έστειλαν υπόμνημα και 

στην αγγλική κυβέρνηση.96 Επιπλέον, η εφημερίδα Φωνή της Κύπρου στις 31 Μαΐου 1895, 

παραθέτει δήλωση του Αναστάσιου Διομήδη Κυριακού,97 αποσπάσματα της οποίας είναι: 

«Η προστασία θα παύση την στιγμήν, καθ’ ήν ο αγγλικός λαός θα πεισθή ότι η Ένωσις 

μετά της Ελλάδος είναι αληθής και ενδόμυχος πόθος των Κυπρίων και ότι η μετά της 

Ελλάδος Ένωσις θα είναι ωφέλιμος τοις Κυπρίοις. Περί τούτου πρέπει να πεισθή ο 

αγγλικός λαός» καθώς επίσης: «Η Ένωσις έστω από τούδε η δεσπόζουσα εν ταις σκέψεσι 

και ταις ενέργειαις σας. Τα βλέμματα και η καρδία της Ελλάδος όλης είναι εστραμμένα 

προς σας. Ελπίζετε και αγωνίζεσθε και ο Θεός έσται μεθ’ υμών».98 Ακόμη δεν έμειναν 

ασυγκίνητες ούτε οι διάφορες εταιρείες ή οργανώσεις της εποχής που δραστηριοποιούνταν 

στην ελληνική πρωτεύουσα, όπως η εταιρεία «ο Ελληνισμός»99, η οποία συνεχάρη τον 

Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο για το συλλαλητήριο του 1895, στο οποίο εκφράστηκε με 

δυναμικό τρόπο η έντονη επιθυμία των Ελλήνων της Κύπρου για Ένωση μετά της 

                                                           
95 Γιωργαλλής, Κύπρος, ό.π., σελ. 208-209 
96 Παπαδημήτρης, Παναγιώτης, ό.π., σελ. 66-67 (Γ΄ Τόμος) 
97 Γόνος της γνωστής οικογένειας των Αθηνών Διομήδη-Κυριακού, ο οποίος υπήρξε θεολόγος και καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
98 Φωνή της Κύπρου, «ΈΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», σελ. 2 (31/5/1895) – Δήλωση του Αναστάσιου Διομήδη 

Κυριακού, που καταγράφηκε στην Εφημερίδα των Συζητήσεων της Βουλής των Ελλήνων 
99 Μυστική πατριωτική εταιρεία με αλυτρωτικές εθνικιστικές τάσεις, που ιδρύθηκε στην Αθήνα και 

λειτούργησε το διάστημα 1892-1936. 
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Μητέρας Πατρίδος και ευχήθηκε σύντομα να εκπληρωθεί ο πόθος τους αυτός. Παρομοίως 

και οι φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου Ελλάδος συνεχάρησαν τους αδελφούς τους 

Κυπρίους και ευχήθηκαν να συντελεστεί το συντομότερο η πολυπόθητη Ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα, ενώ απέστειλαν αιτήσεις προς τον πρόεδρο του Αγγλικού 

Κοινοβουλίου και τον Γλάδστωνα με την προαναφερθείσα ευχή, όπως ειπώθηκε πιο πάνω. 

Οι Κύπριοι πίστευαν πως η αγγλική κυβέρνηση και η βασίλισσα Βικτώρια θα έβλεπαν με 

καλό μάτι την Ένωση της νήσου με την Ελλάδα, μιας και ήταν εκφραστές της 

απελευθέρωσης των καταδυναστευόμενων λαών. Αλλά μάταια... Κάτι τέτοιο δε θα 

συνέβαινε ποτέ.100  

Επανερχόμενος στην εταιρεία «ο Ελληνισμός», κρίνεται ως σημαντικό να 

αναφερθεί το γεγονός πως η εταιρεία υπήρξε αρωγός στη δημιουργία του Πατριωτικού 

Συνδέσμου Κυπρίων, με έδρα την Αθήνα που έλαβε χώρα το 1898. Παρόλα αυτά, «ο 

Ελληνισμός» διακατεχόταν τουλάχιστον αρχικά από φιλοαγγλικές τάσεις και πίστευε στη 

συνεργασία και τα αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ Αγγλίας Ελλάδας. Βέβαια είχε σαν στόχο 

του την Ένωση όσον αφορά την Κύπρο, αλλά χωρίς επαναστατικές διαθέσεις. Ο επί σειρά 

πρόεδρος του «Ελληνισμού» Νεοκλής Καζάζης101, υπήρξε στα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του ένθερμος αγγλόφιλος, μιας και θεωρούσε επικίνδυνο το ενδεχόμενο μιας 

γερμανικής οικονομικής επέλασης στην Ανατολή, γεγονός που θα μπορούσε να καταστεί 

επιβλαβές για τον ελληνισμό. Με την πάροδο του χρόνου ο Καζάζης, έπαψε να είναι 

αγγλόφιλος και θεωρούσε ως υποκρισία τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων και της 

Βρετανίας, ενώ κατήγγειλε την τελευταία για τη βίαιη κατάπνιξη του κινήματος των 

Οκτωβριανών στην Κύπρο το 1931.102   

    Από το 1895 και έπειτα, οι Έλληνες βουλευτές της Κύπρου σε κάθε σύνοδο του 

Νομοθετικού Συμβουλίου, ανακινούν το ζήτημα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα 

και το φέρνουν συνεχώς προς συζήτηση. Επί της αρμοστείας του William Frederick 

                                                           
100 Ζαννέτος, Φίλιος, Ιστορία της νήσου Κύπρου από της αρχαίας κατοχής μέχρι σήμερον, μετά εισαγωγής 

περιλαμβάνουσης περιγραφήν της όλης ιστορίας αυτής υπό Φίλιου Ζαννέτου, σελ. 847-852 
101 Ο Νεοκλής Καζάζης υπήρξε πρόεδρος της εταιρείας «ο Ελληνισμός» το χρονικό διάστημα 1894-1936, 

καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ένθερμος θιασώτης της Μεγάλης Ιδέας και 

του ελληνικού αλυτρωτισμού.  
102 Ποταμιάνος, Νίκος, «Υπέρ τάξεως και ευνομίας εξέγερσις» Η εταιρεία «ο Ελληνισμός» 1898-1910: Η 

ριζοσπαστική δεξιά στην Ελλάδα την εποχή του κινήματος στο Γουδί, σελ. 42-43 
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Haynes-Smith103, βγήκαν στο φως οι αντιθέσεις μεταξύ των Ελλήνων βουλευτών, όσον 

αφορά τις κρίσεις τους επί των διαφόρων νομοθετικών μέτρων, αλλά το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό τη στάση που έπρεπε να κρατήσουν απέναντι στη βρετανική αποικιακή 

διοίκηση. Η μερίδα των «διαλλακτικών» με επικεφαλής τους Αχιλλέα Λιασίδη και 

Πασχάλη Κωνσταντινίδη, πίστευε σε μια πιο νομιμόφρονα πολιτική απέναντι στην 

αποικιακή διοίκηση, ευελπιστώντας σε περισσότερα οφέλη και ελευθερίες. Από την άλλη, 

η μερίδα των «αδιάλλακτων» πίστευε σε μια πιο αντιδραστική και στο δυναμικό και έντονο 

τρόπο έκφρασης των αλυτρωτικών τάσεων των Ελλήνων της Κύπρου και είχε ως ηγέτες 

τους Θεοφάνη Θεοδότου104 και Νικόλαο Καταλάνο. Τα δύο αυτά στρατόπεδα, θα 

αντιπαραταχθούν κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, 

που θα μελετηθεί παρακάτω.105 Ενδεικτικό είναι το γεγονός, πως το 1895 σε συζητήσεις 

για τη σύναψη υπομνήματος προς τον Ύπατο Αρμοστή, υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ της 

ελίτ της Λευκωσίας και της Κερύνειας, που υποστήριζαν τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο και 

ζητούσαν απαλλαγή από τον φόρο υποτελείας, ενώ θεωρούσαν πως η Ένωση θα πρόκυπτε 

αν οι Βρετανοί αποικιοκράτες θα εγκατέλειπαν την Κύπρο και της παράταξης της 

Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, που απαιτούσαν επιτακτικά την Ένωση της νήσου με την 

Ελλάδα. Εντέλει, ο Σωφρόνιος αποδέχτηκε τη ρητή αναφορά στο αίτημα για Ένωση, το 

οποίο προστέθηκε στο υπόμνημα.106         

   Κατά τα τέλη του 1896, όταν για ακόμη μια φορά είχαν φουντώσει οι φήμες για 

παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα, η βρετανική αποικιακή διοίκηση φρόντισε 

εγκαίρως να τις διαψεύσει, μιας και δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει το νησί. Σύμφωνα με 

το Γεωργιάδη, αρκετοί Κύπριοι δεν είχαν πρόθεση να θυσιαστούν ιδιαίτερα, για την 

επίτευξη του σκοπού της Ένωσης, μιας και δεν παρευρέθηκαν πολλοί στη συνέλευση, που 

ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος ζήτησε να γίνει, στο χώρο της Αρχιεπισκοπής. Σκοπός της 

συνέλευσης ήταν η σύνταξη υπομνήματος, με αίτημα την Ένωση της νήσου με την 

                                                           
103 Άγγλος αξιωματούχος, ο οποίος υπήρξε κυβερνήτης διαφορών αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας και 

πέμπτος Ύπατος Αρμοστής την περίοδο 1898-1904.  
104 Καταγόταν από τη Λεμεσό και ήταν δικηγόρος και πολιτευτής της εποχής. Ακόμα, υπήρξε ο πρώτος 

πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» και παράγοντας του κυπριακού αθλητισμού, καθώς 

και πρωτεργάτης των αδιάλλακτων στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα.   
105 Λυμπουρίδης, Αχιλλέας, ό.π., σελ. 73-75 
106 Varnava, Andrekos, «Cyprus Transforming their Identity, during the Early British Period – From a Class, 

Religions and Regional Identity to a Hellenic Ethno-Nationalist Identity», σελ. 162-163 
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Ελλάδα.107 Ο αθλητισμός δε θα μπορούσε να ξεφύγει από τις εθνικές υποθέσεις των 

Ελλήνων της Κύπρου και γι’ αυτό αρχίζουν να διοργανώνονται τα πρώτα Παγκύπρια, με 

τη συμμετοχή όλων των Γυμναστικών Συλλόγων του νησιού, λαμβάνοντας εξαρχής εθνική 

χροιά. Σημαντικός λόγος υπήρξε, η αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην 

Αθήνα το 1896, γεγονός που προκάλεσε γενικό ενθουσιασμό τον ίδιο χρόνο στην Κύπρο, 

στα γυμναστήρια της οποίας κυμάτιζαν ελληνικές σημαίες.108 Την ίδια χρονιά στο νησί, 

είχαν λάβει χώρα εκλογές για την ανάδειξη του Νομοθετικού Συμβουλίου και μεταξύ των 

Ελλήνων Κυπρίων άρχισε να αναφαίνεται το τι θα επακολουθήσει σχετικά με το 

Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα. Σε αυτές τις εκλογές, για πρώτη φορά υπήρχε έντονο ιδεολογικό 

στίγμα και μερικοί εκ των υποψηφίων, αυτοαποκαλούνταν εθνικοί. Η έκβαση του 

αποτελέσματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άνετα, ως θρίαμβος των εθνικιστών 

παρόλο που οι συντηρητικοί εξακολουθούσαν να κατέχουν σημαντικό αριθμό εδρών στο 

Νομοθετικό Συμβούλιο, καθώς και σημαντικό αριθμό θέσεων εντός της κυβέρνησης. 

Βέβαια, ο αρχιεπισκοπικός θρόνος βρισκόταν στα χέρια των συντηρητικών, μιας και ο 

Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος που κατείχε το αξίωμα από το 1865, ήταν η επιτομή της 

σταθερότητας, της παράδοσης και της συντήρησης.109  

      Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά στη λειτουργία του 

Νομοθετικού Συμβουλίου, το οποίο αναφέρεται συχνά στην εργασία. Το Νομοθετικό 

Συμβούλιο λειτούργησε τη χρονική περίοδο 1883-1931, κατόπιν παραχώρησης της 

Αγγλικής Διοίκησης προς τον κυπριακό λαό, όπου σε αυτό συμμετείχαν 6 Έλληνες, 3 

Τούρκοι και 6 Άγγλοι. Ήταν ένα υποτυπώδες κοινοβούλιο, μερικώς εκλελεγμένο από τους 

Κυπρίους με περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο προς την αποικιακή διοίκηση. Η 

αναλογική εκπροσώπηση των κοινοτήτων του νησιού σε συνδυασμό με την παρουσία 

Βρετανών σε αυτό, βοηθούσε στη δημιουργία κλίματος έντασης και αντιπαράθεσης 

μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και στην εξισορρόπηση των ψήφων της ελληνικής πλευράς 

με αυτούς της αποικιακής και της τουρκικής. Το γεγονός αυτό συνέβαινε στις πλείστες 

των περιπτώσεων, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν κατόπιν της νικώσας ψήφου του 

Βρετανού προέδρου του σώματος. Το τελευταίο υλοποιούσε τη νομοθετική του πολιτική 

                                                           
107 Ιωαννίδης, Γεώργιος Κ., ό.π., σελ. 219-220 
108 Ζαννέτος, Φίλιος, Η Κύπρος κατά τον αιώνα της παλιγγενεσίας: 1821-1930, σελ. 75 
109 Katsiaounis, Rolandos, ό.π., σελ. 225-226 
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με τους κάτωθι τρόπους: α) Νομοθεσία (Laws), β) Ανακοινώσεις της Βασίλισσας και του 

Ύπατου Αρμοστή (Proclamations) και γ) Διαταγές εν συμβουλίω (Orders in Council) της 

Βασίλισσας και του Ύπατου Αρμοστή. Το εύρος των θεμάτων που ασχολούνταν οι 

βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου ήταν περιορισμένο, ενώ η εισαγωγή 

νομοθετημάτων που αφορούσαν ακόμα και τον προϋπολογισμό γινόταν πάντοτε σε 

συνάρτηση με τη βρετανική αποικιακή διοίκηση. Συνεδρίαζε μία φορά το χρόνο, με το 

χρόνο διάρκειας του να ορίζεται στα πέντε χρόνια, με εξαίρεση την πρώτη φορά που 

λειτούργησε για τρία χρόνια.110   

      Επιπλέον το 1896, άρχισε να αναφαίνεται η διαμάχη των στρατοπέδων που 

αποτελούσαν το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, των νέων μορφωμένων εθνικιστών και των 

παλαιών συντηρητικών πολιτευτών. Ένα τμήμα του κυπριακού Τύπου, άρχισε να 

αναφέρεται στην προσχώρηση της Κύπρου στο ελληνικό κράτος, ως μόνη και 

αδιαπραγμάτευτη διευθέτηση του πολιτικού μέλλοντος της νήσου. Η ρήξη στην πολιτική 

ζωή του άρχισε δειλά-δειλά να βγαίνει στην επιφάνεια, αλλά οι παλαιοί πολιτευτές ήταν 

ακόμα πανίσχυροι, λόγω της στήριξης από τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο και των 

διασυνδέσεων τους με την αποικιακή διοίκηση. Στα επόμενα χρόνια η αδιάλλακτη, 

αντιαποικιακή ρητορική θα ενισχυθεί και με το τέλος του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος και 

τη νίκη των αδιάλλακτων εθνικιστών, θα επιβληθεί στα πολιτικά πράγματα του τόπου.111 

Κατά τα έτη 1896-1897, το εθνικιστικό κίνημα στην Κύπρο άρχισε να ενδυναμώνεται, 

λόγω της συμμετοχής Κυπρίων σε διάφορες μάχες, στο όνομα της Μεγάλης Εθνικής Ιδέας. 

Οι αλυτρωτικές τάσεις, άρχισαν πλέον να εξαπλώνονται περισσότερο ανάμεσα στις μάζες 

και η ιδέα της Ένωσης κατέστη κυρίαρχη στον πολιτικό λόγο.112 Το 1897, στον εορτασμό 

των εξηντάχρονων της βασιλείας της Βικτωρίας ήτοι του Αργυρού Ιωβηλαίου, οι Έλληνες 

της Κύπρου συμμετείχαν εν αντιθέσει με το ότι έπραξαν πριν δέκα χρόνια, γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στην φιλελεύθερη και πιο ανεκτική διακυβέρνηση του Walter Sendall.113      

           Την ίδια χρονιά, για ακόμη μία φορά επικρατεί αναβρασμός στην Κρήτη, 

όπου αγωνίζεται να αποτινάζει τον τουρκικό ζυγό και να ενωθεί με την Ελλάδα. Οι 

                                                           
110 Κατσουρίδης, Γιάννος, ό.π., σελ. 188-190 
111 Πρωτοπαπάς, Βασίλης, Εκλογική Ιστορία της Κύπρου – Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 

1878-1960, σελ. 117 
112 Πρωτοπαπάς, Βασίλης, ό.π., σελ. 129 
113 Hill, George F., ό.π., σελ. 505 
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Κύπριοι δε μένουν απαθείς και συλλέγουν χρήματα και άλλη βοήθεια για να ενισχύσουν 

τον αγώνα των Κρητικών ενάντια στον Τούρκο δυνάστη, ενώ σχηματίστηκε και σώμα από 

Κύπριους εθελοντές για να σταλεί στην Κρήτη προς στρατιωτική βοήθεια. Όμως το σχέδιο 

προδόθηκε και μερικοί μόνο εξ αυτών ταξίδεψαν μυστικά από τη βρετανική αποικιακή 

διοίκηση, που ήθελε να παραμείνει η Κύπρος ουδέτερη στάση έναντι της Τουρκίας. Ως 

αξιοσημείωτο γεγονός θεωρείται η ενέργεια των Ελλήνων της Κύπρου, οι οποίοι σε 

συλλαλητήρια στη Λευκωσία αποφάσισαν να σαμποτάρουν τα γερμανικά προϊόντα, μιας 

και η Γερμανία είχε ταχθεί εναντίον της Ελλάδος στον πόλεμο του 1897. Για ακόμη μία 

φορά οι Κύπριοι έδειξαν τη συμπαράσταση τους στην Ελλάδα, με την πράξη αυτή. Ακόμα, 

ο Έλληνας πρόξενος στην Κύπρο καλούσε τον κόσμο να καταταγεί με την ευκαιρία της 

έναρξης του πολέμου, ενώ η εφημερίδα «Φωνή της Κύπρου», στην έκδοση της με 

ημερομηνία 11/3/1897 καλεί τους Έλληνες υπηκόους να καταταγούν, ώστε να 

συμβάλλουν στη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδος και πως οι Κύπριοι θα συνέδραμαν 

χρηματικώς.114 Οι Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι βρίσκονταν στο Εθνικό Κέντρο στην 

Αθήνα, δραστηριοποιήθηκαν στην Εθνική Εταιρεία (1896-1897) και συμμετείχαν στον 

Ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 ως εθελοντές ή συμμετέχοντας σε εράνους, 

καθώς και στο Μακεδονικό Αγώνα. Οι εθνικιστικές ιδέες στην Κύπρο εξαπλώθηκαν, λόγω 

της διεύρυνσης της παιδείας, των πελατειακών σχέσεων ελίτ-μαζών και στην ανάμειξη της 

Εκκλησίας, στην εκπαιδευτική και πολιτική διαδικασία.115  

        Οι πολιτικοί της Κύπρου, υποστηρίζονταν αρκετά από οργανώσεις εκτός του 

νησιού, όπως τη δυναμική και δραστήρια «Πατριωτική Ένωση Κυπρίων», μια δυναμική 

εθνική λέσχη στην Αθήνα που ιδρύθηκε το 1898 με πρόεδρο το Γ. Φραγκούδη και 

γραμματέα τον Α. Κύρου και έθετε ως πρώτο στόχο την εθνική αποκατάσταση της 

Κύπρου.116 Οι Έλληνες Κύπριοι λυπήθηκαν με την έκβαση του Ελληνοτουρκικού 

Πολέμου του 1897 όπως αλλιώς ονομάζεται, αλλά πανηγύριζαν την αυτονόμηση της 

Κρήτης, που συντελέστηκε τον επόμενο χρόνο, σαν επρόκειτο για τη δική τους πατρίδα, 

ενδεικτική στάση του βαθμού, στον οποίον επιζητούσαν την Ένωση της νήσου.117 Το 

1897, για πρώτη φορά οι αποικιοκράτες θα προβούν σε ενέργεια για να αποτρέψουν τυχόν 
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εθνικιστικές κινήσεις των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου, λόγω του Ατυχούς 

Πολέμου. Ο τότε Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, Walter Sendall118 με επίσημη απόφαση 

του που δημοσιεύτηκε στη Cyprus Gazette, επίσημη κυβερνητική εφημερίδα της 

Αγγλοκρατίας απαγορεύει τις συναντήσεις και συλλαλητήρια στο νησί, τα οποία θα 

μπορούσαν να διαταράξουν την τάξη και την ειρήνη.119   

        Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που χρίζει αναφοράς, είναι το ζήτημα που 

ανέκυψε για τους Έλληνες Κύπριους κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1890. Αυτό 

αφορούσε το εθνικό κέντρο του Ελληνισμού και από που θα κατευθύνονται οι ενωτικές 

προσπάθειες των Κυπρίων, μιας και υπήρξε διάσταση μεταξύ Κυπρίων των Αθηνών και 

της Κύπρου, η οποία είχε την αφετηρία της όταν μερικοί Κύπριοι των Αθηνών, με 

προεξέχοντα το δικηγόρο Γεώργιο Φραγκούδη ίδρυσαν στην ελληνική πρωτεύουσα τον 

Πατριωτικό Σύνδεσμο Κυπρίων της Ελλάδος. Πυρήνας του ήταν ο Πατριωτικός 

Σύνδεσμος Κυπρίων Αθηνών, παρόμοιος με τον προαναφερθέντα και η Κυπριακή 

Αδελφότητα, που βρισκόταν σε αδράνεια. Στόχος τους ήταν φυσικά η προώθηση της 

Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα,  αλλά το γεγονός ίδρυσης συνδέσμου στην Αθήνα 

δεν άρεσε στους Κύπριους ηγέτες, οι οποίοι ήθελαν να λαμβάνονται οι αποφάσεις στη 

Λευκωσία. Συνεπώς, ο Σύνδεσμος δε βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση από την Κύπρο, μιας 

και απορρίφθηκε οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του.120 Στην Αθήνα, εκτός από την 

κυπριακή παροικία, που είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση του ενωτικού 

αιτήματος εντός της επικράτειας του ελληνικού κράτους, γνωστοί λογοτέχνες όπως ο 

Κωστής Παλαμάς και ο Γιάννης Ψυχάρης και πανεπιστημιακοί όπως ο Νεοκλής Καζάζης 

και ο Παύλος Καρολίδης ανέπτυξαν ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο και υποστήριζαν 

με θέρμη τους ενωτικούς πόθους των Ελλήνων της νήσου.121    

     Με την έναρξη της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, άρχισαν να δημιουργούνται 

εθνικιστικοί πυρήνες που αποτελούνταν από ντόπιους μικρέμπορους, την ηγεσία του 

κλήρου, την ανερχόμενη αστική τάξη, αλλά και τους τσιφλικάδες. Ακόμα, άρχισαν να 

ιδρύονται μυστικές οργανώσεις με στόχο την προώθηση της Ένωσης με την Ελλάδα. Στη 

                                                           
118 Βρετανός κυβερνήτης διαφόρων αποικιών του Στέμματος και τέταρτος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 
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Λάρνακα, πόλη με τα ξένα προξενεία κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Ένωση», η οποία για 

πρώτη φορά αναφερόταν ανοικτά στην Ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Σαφώς, αρκετοί 

Έλληνες της Κύπρου ενθαρρύνθηκαν από το κρητικό παράδειγμα και το δυναμικό αγώνα 

των Κρητικών και αναζητούσαν εντονότερα την Ένωση με την Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 

1899, οι Σπύρος Αραούζος122 και Νικόλαος Καταλάνος είχαν ταξιδεύσει στην Αθήνα για 

να υποβάλλουν αίτημα στην Ελληνική Κυβέρνηση για προώθηση της ιδέας της Ένωσης 

της Κύπρου και για διορισμό του πρίγκηπα Νικόλαου (Τριτότοκου γιου του βασιλιά 

Γεωργίου Α΄ της Ελλάδος) ως Ύπατου Αρμοστή του νησιού, δηλαδή το αντίστοιχο 

παράδειγμα του πρίγκιπα Γεωργίου (Δευτερότοκου γιου του βασιλιά Γεωργίου Α΄) που 

διορίστηκε Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης το 1898. Ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός, 

Γεώργιος Θεοτόκης σε συνεννόηση με το βασιλιά Γεώργιο Α΄, εναντιώθηκε στις 

αλυτρωτικές αξιώσεις των Κυπρίων, για να μη δυσαρεστήσει τους Βρετανούς. Οι 

τελευταίοι, είχαν συμμετάσχει στην εκλογή του Γεωργίου Α΄, ως βασιλιά των Ελλήνων, ο 

οποίος προηγουμένως υπήρξε Δανός πρίγκηπας και συνεπώς η εξάρτηση του ελληνικού 

βασιλείου από τη Μεγάλη Βρετανία, υπήρξε μεγάλη.123  

Το 1899, ο Chamberlain ανέφερε στο αγγλικό κοινοβούλιο πως οι Κύπριοι 

αναζητούν την Ένωση με την Ελλάδα, μιας και αυτή ανταποκρίνεται στα εθνικά 

αισθήματα τους, αλλά θεωρεί πως η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στη 

συντήρηση της Κύπρου. Επιπλέον, πιστεύει πως η ιδέα της Ένωσης δεν είναι ευρέως 

αποδεκτή ανάμεσα στον κυπριακό λαό και ότι το νησί θα είχε έναν φτωχό προστάτη 

(Ελλάδα) αντί έναν πλούσιο (Αγγλία), που θα δυσκολευόταν να καταλάβει τον φόρο 

υποτελείας προς την Υψηλή Πύλη. Η αντίδραση των Ελλήνων Κυπρίων ήταν άμεση και 

ρητή, πως η φτώχεια της Ελλάδας δεν τους φοβίζει και ότι μοναδικός τους πόθος 

παραμένει η Ένωση. Βέβαια αναφέρονται σε παραχώρηση που θα γίνει από το μεγάλο και 

γενναιόφρονο αγγλικό έθνος, έκφραση που συνηθίζετο να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες 

τέτοιες φιλοφρονήσεις, όσον αφορά τη βρετανική αποικιακή διοίκηση, κατά τα πρώτα 

χρόνια της Αγγλοκρατίας.124        
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Η δεκαετία του 1900 

      Στις 24/12/1900, η Ιερά Σύνοδος παρόλο που δεν είχε εκλέξει Αρχιεπίσκοπο, 

εντούτοις αναφέρθηκε σε εγκύκλιο της για πρώτη φορά στο θέμα της Ένωσης, 

υιοθετώντας τη ρητορική περί αλυτρωτισμού. Οι αλυτρωτικές τάσεις πλέον δεν 

αφορούσαν μόνο το στρατόπεδο των εθνικιστών, αλλά και αυτό των παραδοσιακών 

συντηρητικών, οι οποίοι είχαν εντάξει στην πολιτική τους ατζέντα, τις αλυτρωτικές 

εθνικιστικές τάσεις. Οι Βρετανοί αποικιοκράτες, είχαν πλέον αρχίσει να θορυβούνται από 

την έκταση που είχαν πάρει οι φωνές περί Ένωσης της νήσου με την Ελλάδα και ν’ 

ανησυχούν περισσότερο.125 Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, τα πράγματα είχαν 

αλλάξει εντός του Νομοθετικού Συμβουλίου και ο πολιτικός αγώνας υπέρ της Ένωσης, 

είχε πάρει μια έντονη και δυναμική στροφή, εξαιτίας της εκλογής νέων βουλευτών με 

δυναμική παρουσία, που διεκδικούσαν περισσότερο τα εθνικά αιτήματα των Κυπρίων.126 

Ενδεικτικά, η εφημερίδα Νέον Έθνος δημοσιεύει στις 20/4/1901, την απάντηση των 

Κυπρίων βουλευτών στον Άγγλο Υπουργό Αποικιών Joseph Chamberlain: «Τον 

Κυπριακόν Λαόν ούτε τα πλούτη της προστάτριας θάμβουσιν, ούτε η πενία της Ελλάδος 

τον φοβίζει. Ο μόνος αυτού πόθος, το μόνον αυτού όνειρον είναι η μετά της Ελλάδος 

Ένωσις».127 Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου το 1901, William Frederick Haynes Smith 

(1898-1904) υπέβαλε μια αναλυτική έκθεση, στην οποία αναφέρεται πως η κατάσταση στο 

νησί, λόγω του αυξανόμενου εθνικιστικού ενωτικού και αντιαποικιακού κλίματος, πρέπει 

ν’ αντιμετωπιστεί άμεσα. Έκανε λόγο για υιοθέτηση κυπριακής σημαίας, ώστε να 

εξουδετερωθούν τα ελληνικά σύμβολα και η ελληνική σημαία. Τη λήψη μέτρων 

υποστήριζε και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ενώ ο Διοικητής Λεμεσού θεωρούσε πως είναι 

φυσιολογικό το γεγονός της έκφρασης εθνικών ιδεών και του αιτήματος της Ένωσης, αλλά 

ανέφερε πως γίνεται με τον καιρό πιο έντονο το εθνικό αίσθημα.  

     Όσον αφορά το Νομοθετικό Συμβούλιο, οι εκλογές του 1902 ανέδειξαν την 

ισχυρή παρουσία των κιτιακών, οι οποίοι θα πολιτεύονταν στο εξής με βάση το εθνικιστικό 

και αντιαποικιακό πρόγραμμα, που είχαν εκλεγεί.128 Την ίδια εποχή, η εφημερίδα Κύπριος 

στο φύλλο της με ημερομηνία 8/6/1902, παραθέτει τη δήλωση του Chamberlain σχετικά 
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με το θέμα της Κύπρου όπου ο τελευταίος αναφέρει τα εξής: «Εάν η Κύπρος ονειρεύεται 

η αποστέργη την μετά μητρός Ελλάδος ένωσιν, δεν είναι ζήτημα το οποίον επιδέχεται καν 

συζήτησιν» και «Όταν η στιγμή της ενώσεως επιστή, κανέν υλικόν βάρος και καμμία υλική 

υποχρέωσις δεν θα δυνηθή να εμποδίση τους δύο αδελφούς λαούς να πέσουν εις τας 

αγκάλας αλλήλων». Η δήλωση του κινείται στα πλαίσια της γενικόλογης ρητορικής και 

υποσχέσεων που ακολουθούσε η βρετανική διπλωματία, όσον αφορά την Ένωση της 

νήσου με την Ελλάδα.129 Ακόμη ο Chamberlain ανέφερε σε λόγο του στη Βουλή των 

Κοινοτήτων το 1902 πως: «Οι Έλληνες της νήσου Κύπρου προτιμούσαν να ζουν κάτω από 

την κυριαρχία μιας εύρωστης ξένης δύναμης παρά μιας μικρής και ενδεούς χώρας». 

Φυσικά αυτή του η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις στην Κύπρο, μιας και θεωρήθηκε ως 

προσβολή του πόθου τους για Ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα.130  

Στις 18/6/1902, ενώπιον του Νομοθετικού Συμβουλίου το μέλος του, Γεώργιος 

Σιακαλλής131 τόνισε πως πόθος των Ελλήνων της Κύπρου, είναι η Ένωση μετά της 

Μητέρας Πατρίδος, δήλωση που ενόχλησε τους Τούρκους. Παρόλα αυτά, Έλληνες και 

Τούρκοι συμφωνούσαν και ψήφιζαν από κοινού στα κοινωνικά ζητήματα, εντός του 

Νομοθετικού Συμβουλίου.132 Συγκεκριμένα, ο Σιακαλλής αναφέρει: «Δεν υπάρχει ούτε 

ένας Έλληνας Κύπριος που να μην επιδιώκει ή να απαιτεί μια καλύτερη τύχη για το νησί 

του, που δεν είναι άλλη από την Ένωση με την Μητέρα Πατρίδα». Ταυτόχρονα, με την 

ευκαιρία της ανάδειξης στον αγγλικό θρόνο του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄ και της βασίλισσας 

Αλεξάνδρας, τα εννιά Ελληνικά μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου, τόνισαν την έντονη 

επιθυμία τους για Ένωση με την Ελλάδα, με την φράση: «Μια ελεύθερη κόρη θα ριχτεί 

στις αγκάλες της πολυαγαπημένης και προσφιλούς μάνας».133 Επιπλέον, ο Σιακαλλής 

θεωρούσε πως η Ένωση είναι η ευτυχή κατάληξη του Κυπριακού Ζητήματος, ενώ πίστευε 

ακράδαντα: «Στη μεγαλοψυχία και γενναιοδωρία του αγγλικού έθνους και στον αγαπητό 

ηγεμόνα βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄, που θα βοηθήσει τον Ελληνισμό και την Κύπρο να 

πετύχουν τους στόχους τους». Κοντολογίς, για ακόμη μία φορά διαφαίνεται η προσέγγιση 

των Ελλήνων της νήσου, ως προς το θέμα της Ένωσης και συνάμα η ήπια, φιλική και 
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ανεκτική στάση των τελευταίων απέναντι στους Βρετανούς αποικιοκράτες, φαινόμενο που 

ίσχυε μέχρι και τα Οκτωβριανά του 1931.134 

    Το 1903 ψηφίζεται η πρόταση του Χριστόδουλου Σώζου135 εντός του 

Νομοθετικού Συμβουλίου, για ξεκάθαρη δήλωση υπέρ της εθνικής αποκατάστασης της 

Κύπρου μέσω της Ένωσης με τη Μητέρα Πατρίδα, εκμεταλλευόμενοι την πλειοψηφία των 

Ελλήνων μελών του. Ταυτόχρονα, η πρόταση του Τούρκου Χατζί Χαφούζ για επιστροφή 

της νήσου στο Σουλτάνο, εάν ποτέ εγκαταλειφθεί από τη Βρετανία, απορρίπτεται. Αυτή 

ήταν η πρώτη φορά που εγκρίνεται δημόσια μια τέτοια πρόταση και δη από το Νομοθετικό 

Συμβούλιο, προκαλώντας ρίγη ενθουσιασμού στο νησί.136 Τον επόμενο χρόνο, ο 

Υπουργός Αποικιών Joseph Chamberlain απειλεί για περιορισμό των συνταγματικών 

δικαιωμάτων του πληθυσμού της Κύπρου, λόγω της δραστηριοποίησης τους επί του 

εθνικού αλυτρωτικού τους ζητήματος και της έντονης διεκδίκησης του από τους βουλευτές 

του Νομοθετικού Συμβουλίου. Οι τελευταίοι είχαν επίσης αρνηθεί να ψηφίσουν 

νομοσχέδια για αρδευτικά έργα, γεγονός που ενόχλησε τον Ύπατο Αρμοστή και τους 

Βρετανούς αποικιοκράτες.137 Οι τελευταίοι, ενοχλούνταν και από το γεγονός πως αρκετοί 

Κύπριοι χρησιμοποιούσαν ελληνική σημαία στα καράβια τους όταν ταξίδευαν, γεγονός 

που ενοχλούσε τους Βρετανούς αποικιοκράτες, που πίστευαν πως ήταν απότοκο της 

ισχυροποίησης των ενωτικών αισθημάτων του λαού. Σχετικά με αυτό, ο τότε Βρετανός 

πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη (1904) Nicholas Roderick O'Conor 138, θεωρεί: «Οι 

φανταστικοί ισχυρισμοί των σοβινιστών της Κύπρου για Ένωση με την Ελλάδα, 

ενθαρρύνουν το γεγονός αυτό (της εμφάνισης ελληνικών σημαιών στα πλοία) και πως 

είναι απευκταία οποιαδήποτε αλλαγή σημαίας, γιατί θα είναι αντίθετη προς τις θέσεις του 

Σουλτάνου». Ακόμη οι ενωτικές φωνές στο νησί εντείνονταν, όσο φαινόταν πως θα είναι 

μόνιμη η αγγλική κατοχή, γιατί οι Κύπριοι φοβούνταν τυχόν κατοχή της Κύπρου από την 

Ιταλία.139  
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έπεσε στη Μάχη του Μπιζανίου το 1912. 
136 Ανδρέου, Μαγδαληνή, ό.π., σελ. 160 
137 Ανδρέου, Μαγδαληνή, ό.π., σελ. 174 
138 Ιρλανδός διπλωμάτης, ο οποίος θήτευσε ως πρέσβης της Βρετανίας στη Ρωσική Αυτοκρατορία (1896-

1898) και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1898-1908). 
139 Hook, Gail Ruth, ό.π., σελ. 334-336 
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  Στο νησί, οι ντόπιοι Έλληνες από το τέλος του 19ου αιώνα και έπειτα, άρχισαν να 

εντατικοποιούν την προβολή των αλυτρωτικών τους τάσεων, με τον τότε Ύπατο Αρμοστή 

της Κύπρου Haynes-Smith, το 1904 να αναφέρει πως το ενωτικό κίνημα στο νησί, άρχισε 

να γίνεται πιο επιθετικό, μαζικό και πως πρέπει η Βρετανική Αυτοκρατορία να λάβει πιο 

σοβαρά το όλο ζήτημα, γιατί άρχισε να είναι απειλή για την ίδια. Επιπλέον, οι βρετανικές 

στρατιωτικές δυνάμεις έπρεπε να αυξηθούν, κατά το Haynes-Smith και το Σύνταγμα του 

1882, να περιοριστεί και με τον καιρό να καταργηθεί.140 Κατά τη διάρκεια της 

διακυβέρνησης του, ο Haynes-Smith απαιτούσε με έντονο τρόπο από το Υπουργείο 

Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας, να αναγνωρίσει το κυπριακό ενωτικό κίνημα ως 

παράνομο. Από την άλλη, ο αντικαταστάτης του Charles King-Harman141, που υπήρξε 

μετριοπαθέστερος θεωρούσε πως δεν ήταν ασύμβατος ο ελληνικός εθνικισμός με τα 

βρετανικά συμφέροντα στην Κύπρο και πως μπορούσαν να συνυπάρξουν.142   

Το 1906, σε επίσκεψη του Ύπατου Αρμοστή Charles King-Harman σε Πάφο και 

Λεμεσό, ο ντόπιος πληθυσμός του επεσήμανε πως ο πόθος του εξακολουθεί να είναι η 

Ένωση με την Ελλάδα και δεν περιέχει οποιαδήποτε ανυπακοή ή εναντίωση προς τη 

Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια στιγμή, είχε καταφθάσει στο νησί η ναυαρχίδα Ναύαρχος 

Μιαούλης, η οποία είχε αφιχθεί στην Κύπρο και το 1884, προκαλώντας φρενήρη 

ενθουσιασμό στον ντόπιο πληθυσμό και συνάμα ανησυχία στους αποικιοκράτες και τους 

μουσουλμάνους.143 Τον επόμενο χρόνο, επισκέφτηκε το νησί ο τότε Υπουργός Αποικιών 

Winston Churchill 144, στον οποίο ειπώθηκε για ακόμη μία φορά ο πόθος των Κυπρίων για 

Ένωση, με τον ίδιο να θεωρεί φυσικό και δίκαιο το αίτημα τους, αλλά να αναφέρει την 

Κυπριακή Συνθήκη του 1878 μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, για το θέμα της Κύπρου, δηλαδή την ενοικίαση της νήσου στη Μεγάλη 

Βρετανία για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να ανήκει σε αυτήν, αλλά στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Ο Churchill στα λεγόμενα του, ακολούθησε την τότε πάγια πολιτική 

δηλώσεων της Βρετανίας, όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα. Βέβαια, άλλο το τυπικό της 

                                                           
140 Holland, Robert & Markides, Diana, ό.π., σελ 171-174 
141 Βρετανός κυβερνήτης αποικιών του Στέμματος και έκτος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου το 1904-1911. 
142 Georghallides, Georgios S., ό.π., σελ. 85 
143 Hill, George F., ό.π., σελ. 510-511 
144 Βρετανός πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις της Βρετανίας, Υφυπουργός 

Αποικιών το διάστημα 1905-1908, και πρωθυπουργός την πενταετία 1940-1945 και την τετραετία 1951-

1955  
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μεταξύ τους συμφωνίας και άλλο το τι πραγματικά ίσχυε στο νησί…145 Η εφημερίδα 

Πατρίς στο φύλλο της με ημερομηνία 26/12/1907, αναφέρεται στα ενωτικά αισθήματα του 

κυπριακού λαού: «Η Ελληνική Ιδέα, η εθνική αποκατάστασις, η Ένωσις δηλονότι της 

προσφιλούς Πατρίδος μετά της Μητρός Ελλάδος υπήρξεν ο προαιώνιος πόθος των 

πατέρων ημών», «Εν πάσι τοις χρόνοις η ιδέα του εθνικού αισθήματος, επεκράτησε παντός 

άλλου ιδεώδους» και «Δι’ ων ζωηρότατα εξεδηλούντο της Κύπρου οι ακοίμητοι πόθοι και 

επεζητείτο η εθνική αυτής αποκατάστασις και περίτρανως ετεκμηριούτο η υπέρ του 

μεγαλείου της Ελληνικής Πατρίδος ενθουσιώδης αγάπη ημών των Κυπρίων».146  

          Η εφημερίδα «Κύπριος», υπήρξε εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της 

Λευκωσίας, που κυκλοφόρησε από το 1900 μέχρι το 1907, με συντάκτη και διευθυντή τον 

Κωνσταντίνο Φυλακτού. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αναφέρεται ρητά πως στόχος 

της «να αγωνιστεί και να υπερασπιστεί τα δίκαια και τους πόθους της πατρίδας». Ο 

Φυλακτού υποστήριξε με σθένος το Μητροπολίτη Κυρηνείας Κύριλλο, όσον αφορά το 

Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα. Ο «Κύπριος» σχολίαζε συνεχώς το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα και 

επέκρινε έντονα τη βρετανική αποικιακή διοίκηση και όσους Κύπριους συνεργάσθηκαν 

με αυτή. Οι εφημερίδες «Ευαγόρας», «Νέον Έθνος» και «Αλήθεια», ανήκαν στο αντίπαλο 

στρατόπεδο του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος και υποστήριζαν το Μητροπολίτη Κιτίου, 

σε αντίθεση με τον «Κύπριο», που υποστήριζε το Μητροπολίτη Κυρηνείας. Επιπλέον, ο 

«Κύπριος» αντιμαχόταν τη Μασονία, την οποία ταύτιζε με τους Κιτιακούς, μιας και 

αρκετοί που ανήκαν στο συγκεκριμένο στρατόπεδο ήταν γνωστοί τέκτονες της εποχής, 

ενώ πρόβαλλε έντονα το αίτημα των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.147                  

     Στο Νομοθετικό Συμβούλιο το 1909, οι Έλληνες βουλευτές ζητούν την αύξηση 

των μισθών των κατώτερων δημοσίων υπαλλήλων και αντικατάσταση των αξιωματούχων 

της αποικιακής διοίκησης από ντόπιους, ώστε να εκφράζεται καλύτερα το φρόνημα και η 

βούληση του λαού. Μέσω των συγκεκριμένων αιτημάτων επιδιώκουν τη διεύρυνση των 

εξουσιών τους, την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση της Κύπρου και συνεπώς στην 

ευτυχή κατάληξη της Ένωσης της νήσου με την Ελλάδα.148 Στο ημερήσιο φύλλο της 

Φωνής της Κύπρου ημερομηνίας 7/5/1910, αναφέρεται στην επίσκεψη του Μητροπολίτη 

                                                           
145 Hill, George F., ό.π., σελ. 512-515 
146 Πατρίς, «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», σελ. 1 (26/12/1907) 
147 Σοφοκλέους, Ανδρέας Κλ., Οι πρώτες εφημερίδες της Λευκωσίας, σελ. 19-23 
148 Ανδρέου, Μαγδαληνή, ό.π., σελ. 210 
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Πάφου στη Μόρφου, όπου οι ντόπιοι ζητωκραύγαζαν υπέρ της Ένωσης: «Ζήτω ο Α.Π. ο 

Αγ. Πάφου κ. Ιάκωβος, Ζήτω η Ένωσις της Κύπρου μετά της μητρός αυτής Ελλάδος 

Ζήτω».149   
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Το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα (1900-1910) 

      Με το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου Γ΄ το 1900 και αφού είχε 

προηγηθεί η χηρεία της Μητρόπολης Πάφου, μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Επιφανίου 

τον προηγούμενο χρόνο και την αδυναμία του Σωφρονίου να προχωρήσει στην 

αντικατάσταση του τοπικού Μητροπολίτη, ξεκίνησε η μάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων 

για τον αρχιεπισκοπικό θώκο μεταξύ των δύο εναπομεινάντων Μητροπολιτών του Κιτίου 

και της Κυρηνείας, αμφότεροι Κύριλλοι στο όνομα. Η σύγκρουση μεταξύ τους θα μείνει 

στην ιστορία, γνωστή ως Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα.150 Επιπλέον, θα μπορούσε να ειπωθεί 

πως στο τελευταίο υπήρξε μια άνευ προηγουμένου συμμετοχή του κυπριακού λαού στα 

πολιτικά πράγματα, μια πολιτική μαζικοποίηση που δεν είχε ξανασυμβεί και συνάμα έναν 

έντονο διχασμό στην ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη Κύπρο.151 Η ένταση και το ζωηρό 

ενδιαφέρον του κυπριακού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος 

σε συνδυασμό με την έντονη αντιαποικιακή ρητορική, είχαν αρχίσει να θορυβούν τους 

Βρετανούς που πλέον έβλεπαν τα πολιτικά πράγματα του τόπου, με περισσότερο 

ενδιαφέρον και ανησυχία.152  

                   Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, είχε συντελεστεί στην Κύπρο το 

Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, όπου συγκρούστηκαν δύο ιδεολογίες και παρατάξεις: αυτή του 

παλαιού, μετριοπαθούς συντηρητισμού της Λευκωσίας, που υποστήριζε το Μητροπολίτη 

Κυρηνείας Κύριλλο και αυτή του νεόκοπου ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού της 

Λάρνακας και της Λεμεσού, που υποστήριζε το Μητροπολίτη Κιτίου Κύριλλο. Σε αυτό το 

σημείο θα αναφερθώ στο γεγονός της ύπαρξης την εποχή εκείνη τεσσάρων και μόνο 

επισκοπών: α) Της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία όπου στην περιφέρεια 

της ανήκε το μεγαλύτερο κομμάτι της επαρχίας Λευκωσίας και ένα μικρότερο κομμάτι της 

επαρχίας Αμμοχώστου, β) Της Μητρόπολης Κυρηνείας, με έδρα την Κερύνεια όπου στην 

επικράτεια της ανήκε η επαρχία Κερύνειας και η κωμόπολη της Μόρφου (Διοικητικά 

ανήκε στην επαρχία Λευκωσίας), γ) Της Μητρόπολης Κιτίου, με έδρα τη Λάρνακα που 

συμπεριλάμβανε την επαρχία Λάρνακας, το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Λεμεσού και 

της επαρχίας Αμμοχώστου και δ) Της Μητρόπολης Πάφου, με έδρα την Πάφο που 
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συμπεριλάμβανε την επαρχία Πάφου και μέρος των του δυτικού μέρους της επαρχίας 

Λεμεσού. Το γεγονός πως υπήρχαν τότε μόνο τέσσερεις επισκοπές οφείλεται στα μέτρα 

που έλαβαν οι Λατίνοι επί Φραγκοκρατίας στην Κύπρο (1192-1489) για αποδυνάμωση της 

Ορθοδοξίας, όπου το 1222 μείωσαν τον αριθμό των ορθοδόξων επισκοπών της νήσου από 

δεκατέσσερεις σε τέσσερεις, όσες ήταν τότε και οι αντίστοιχες ρωμαιοκαθολικές 

επισκοπές. Ο συγκεκριμένος αριθμός υφίστατο μέχρι και το 1973, που δημιουργήθηκαν οι 

μητροπόλεις Λεμεσού και Μόρφου.153   

                Ουσιαστικά, στη συγκεκριμένη αρχιεπισκοπική διένεξη συγκρούστηκαν οι 

μετριοπαθείς και οι εθνικιστές, όσον αφορά το αλυτρωτικό ενωτικό θέμα της Κύπρου, μια 

σύγκρουση στην οποία συμμετείχαν οι Έλληνες του νησιού μαζικά στο σύστημα εξουσίας, 

μια σύγκρουση που λάμβανε χώρα για πρώτη φορά στα χρονικά και σε μια ουσιαστικά 

διαμάχη για την εξουσία. Ακόμη, η σύγκρουση εκφράστηκε μέσω μεγάλων δημοσίων 

δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα συγκεντρώσεων και ομιλιών. Για το Αρχιεπισκοπικό 

Ζήτημα, ο λόγος που συντελέστηκε εκτός από ιδεολογικοπολιτικός, όσον αφορά την 

Ένωση και τη στάση απέναντι στη βρετανική αποικιακή διοίκηση, όπως πίστευαν οι δύο 

παρατάξεις, ήταν προσωπικός και κομματικός για προσπορισμό κερδών και εξουσίας, 

δηλαδή για καθαρά προσωπικούς σκοπούς και όχι μόνο για ιδεολογικούς. Θα μπορούσε 

να ισχυριστεί κάποιος πως η διχόνοια και οι προσωπικές έριδες των εμπλεκομένων στο 

Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, λάμβαναν χώρα και στις διάφορες ιστορικές συγκρούσεις του 

Ελληνισμού με εξωτερικούς του εχθρούς, όταν θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να είναι 

μονιασμένος και ενωμένος ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η εκάστοτε εχθρική απειλή, 

είναι ένα κακό χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής φυλής, το οποίο τη διχάζει ανά 

τους αιώνες και αποβαίνει μοιραίο στο τέλος. Συνεκδοχικά και στην περίπτωση της 

Κυπριακής Μεγαλονήσου, η εχθρότητα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 

Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος απέβη μοιραία για την ενότητα του κυπριακού λαού στην 

πορεία των χρόνων.154  

                 Οι νεόκοποι εθνικιστές πολιτικοί της νήσου, αποτελούνταν από νεαρούς 

Κύπριους που είχαν σπουδάσει προηγουμένως στην Αθήνα, είχαν έρθει σε επαφή με την 

ελεύθερη Ελλάδα και επιθυμούσαν η Κύπρος να αποτάξει τον άγγλο δυνάστη και να 
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ενσωματωθεί στο ελεύθερο ελληνικό κράτος και στέκονταν απέναντι στο κατεστημένο 

των παλιών πολιτικών. Οι δύο αυτές ομάδες θα αποτελέσουν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα 

του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος, που θα λάβει χώρα κατά την πρώτη δεκαετία του 

εικοστού αιώνα: από τη μια η νέα ομάδα των εθνικιστών πολιτικών και από την άλλη το 

παλαιό κατεστημένο των συντηρητικών. Αμφότεροι, κατά τη διάρκεια του 

Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος, είχαν επικεντρωθεί στο θέμα της Ένωσης της Κύπρου με 

την Ελλάδα, αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα.155 Στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα είχαν 

αναμετρηθεί δύο μητροπολίτες με το ίδιο όνομα: Κύριλλος. Ο μεν Μητροπολίτης Κιτίου 

ήταν ένθερμος οπαδός της Ένωσης της νήσου με την Ελλάδα και χαρακτηριστικά είχε 

δηλώσει πως εάν εκλεγόταν θα έδιωχνε τους Εγγλέζους από το νησί  εντός τεσσάρων 

χρόνων, ενώ για το αντίπαλο στρατόπεδο των Κυρηνειακών είχε αναφέρει πως είχε 

βοηθήσει την αγγλική διοίκηση και ήταν προδότες της πατρίδας τους. Επιπλέον, στο 

συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε μια έντονη πολιτική αντιπαλότητα λόγω της έντονης 

πολιτικοποίησης του κλήρου, μιας και οι ιεράρχες συμμετείχαν σε πολιτικές 

αναμετρήσεις.156     

                  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η παράταξη των μετριοπαθών 

κυρηνειακών, κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα είχε τη στήριξη των Βρετανών, 

μιας και δύο βουλευτές της, διορίστηκαν μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Υπήρξε 

κατά το χρονικό αυτό διάστημα η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της Κύπρου, με το λαό 

να θεωρεί πως είχε μεγάλη επιρροή στην αποικιακή διοίκηση. Κύριο πολιτικό 

χαρακτηριστικό ήταν η μετριοπάθεια και η ηπιότητα απέναντι στους Βρετανούς και η 

αποφυγή οποιοδήποτε συγκρούστηκαν με αυτούς. Μετά την ήττα των κυρηνειακών στο 

Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, απώλεσαν τα ερείσματα στην κοινωνία και η προσήλωση στην 

ορθοδοξία και το συντηρητισμό του παλαιού κατεστημένου, έδωσαν τη θέση τους στη 

νεωτερικότητα και τον εθνικισμό των νεόκοπων ενωτικών. Από την άλλη, οι τελευταίοι 

αν και πίστευαν στην Ένωση και μόνο και θεωρούσαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως 

απειλή για το συγκεκριμένο στόχο, εντούτοις εκλάμβαναν την Εκκλησία της Κύπρου ως 

εθνική αρχή των Ελλήνων της νήσου, ενώ δεν είχαν οποιεσδήποτε ριζοσπαστικές, 

ανατρεπτικές ιδέες και τάσεις σύγκρουσης με το θεσμό της Εκκλησίας. Κοντολογίς, 
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υπήρξαν νεωτερικοί και φιλελεύθεροι στο βαθμό που το κοινωνικό τους υπόβαθρο τους 

το επέτρεπε.157 Ένας ακόμη συγγραφέας, ο Hill υποστηρίζει πως οι Βρετανοί αν και 

διακήρυσσαν πως δε θα εμπλέκονταν στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, εντούτοις έδειχναν 

συμπάθεια και προτίμηση προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη Κυρηνείας, που ήταν 

αντίπαλος του δραστήριου και δυναμικού Μητροπολίτη Κιτίου και σφοδρού πολέμιου της 

βρετανικής αποικιακής διοίκησης.158 Οι μεν κυρηνειακοί κατηγορούσαν τους κιτιακούς 

για μασόνους και όργανα της μασονίας, οι δε κιτιακοί κατηγορούσαν τους κυρηνειακούς 

ως μακρακικούς 159, αίρεση στην οποία ανήκε ο Ιερόθεος Τεκνόπουλος 160, ιερωμένος εκ 

των ενθερμότερων υποστηρικτών του Μητροπολίτη Κυρηνείας. Οι δύο παρατάξεις 

αποτελούνταν από ενώσεις βουλευτών, κληρικών και λαϊκών παραγόντων, που 

συσπειρώθηκαν γύρω από έναν ηγέτη, συνήθως τον Αρχιεπίσκοπο που ήθελαν να εκλεγεί 

και με στόχο την Ένωση, χωρίς διάρκεια και συμπαγές πολιτικό πρόγραμμα. Θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως μια πρώιμη μορφή της δεξιάς παράταξης, η οποία χαρακτηριζόταν 

από την ύπαρξη δύο μεγάλων τμημάτων της, τους μεν εκπροσώπους του 

«πατροπαράδοτου συντηρητισμού» (κυρηνειακοί) και τους δε εκπροσώπους του 

«φιλελεύθερου συντηρητισμού» (κιτιακοί).161     

                  Στον κυπριακό χώρο η διαμάχη του εκσυγχρονισμού και της παράδοσης 

συντελείται μεταξύ κοινωνικών δυνάμεων και θεσμών, που εκπροσωπούν τις δύο αυτές 

αξίες, όπως άλλωστε συνέβαινε και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Επιπλέον, η διαμάχη 

αυτή συντελέστηκε εντός του εκκλησιαστικού χώρου μεταξύ των εθνικιστών που 

εξέφραζαν τον εκσυγχρονισμό και των συντηρητικών που εξέφραζαν την παράδοση. 

Συγκεκριμένα, οι μεν εκπροσωπούσαν το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, που 

επιδίωκε άμεση και ολοκληρωτική ρήξη με τη βρετανική αποικιακή διοίκηση και εθνική 

αποκατάσταση των Ελλήνων της Κύπρου, οι δε επιδίωκαν διατήρηση του πολιτικού 

στάτους κβο του νησιού και είχαν εμμονή με τις παραδοσιακές μορφές διοίκησης της 

                                                           
157 Κατσουρίδης, Γιάννος, ό.π., σελ. 273-275 
158 Hill, George F., ό.π., σελ. 578 
159 Θρησκευτική αίρεση που είχε αναπτυχθεί στην Ελλάδα, την εποχή που διαδραματιζόταν το 

Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα (1900-1910). Είχε ιδρυθεί από τον Απόστολο Μακράκη, θεολόγο που έδρασε στην 

Αθήνα του 19ου αιώνα, γνωστός για τις αιρετικές του θέσεις περί της Ορθοδοξίας.  
160 Ιερωμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος είχε αποσταλεί στην Κύπρο ως εκπρόσωπος του 

τελευταίου, για να υποστηρίξει την εκλογή στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Μητροπολίτη Κυρηνείας 

Κύριλλου. Επίσης υπήρξε οπαδός των θέσεων του Απόστολου Μακράκη.  
161 Κατσουρίδης, Γιάννος, ό.π., σελ. 290-291 
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κοινωνίας. Οι κιτιακοί ή αλλιώς αδιάλλακτοι, εκσυγχρονιστές και εθνικιστές ταυτίστηκαν 

με τον εκσυγχρονισμό, μιας και υποστηρίζουν τις όποιες νεωτερικές πρακτικές εφάρμοσε 

στο νησί η βρετανική αποικιακή διοίκηση. Ακόμα, χαιρετίζουν τις συνταγματικές 

ελευθερίες που παρείχε η αγγλική διοίκηση και πίστευαν πως ήταν η απαρχή για την 

επίτευξη του εθνικού πόθου των Ελλήνων της νήσου. Ο Τύπος των εθνικιστών θεωρούσε 

πως εκπροσωπούσε τις νεωτερικές και εκσυγχρονιστικές ευρωπαϊκές ιδέες του 19ου αιώνα, 

γεγονός που ίσχυε, ενώ κατηγορούσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄162 για 

οικουμενισμό.  

                   Οι κιτιακοί ή αλλιώς διαλλακτικοί, παραδοσιακοί και συντηρητικοί ήταν 

υπέρμαχοι της συντήρησης και της διατήρησης του παλαιού κόσμου, των πολυεθνικών 

αυτοκρατοριών και των ελεγχόμενων ελευθεριών στη βάση προνομίων. Θεωρούσαν ως 

απειλή οτιδήποτε νεωτερικό και κάθε προσπάθεια διάλυσης του προαναφερθέντος 

παλαιού στάτους κβο. Οι συγκεκριμένοι, όπως και οι υποστηρικτές του οικουμενισμού, 

θεωρούν πως η Εκκλησία είναι η Εθνική Αρχή του Έθνους, αλλά χωρίς τον πολιτικό 

χαρακτήρα του, στον οποίον πιστεύουν οι εθνικιστές. Ακόμη, οι συντηρητικοί θεωρούν 

πως το έθνος αποτελεί διάκριση των διαφόρων κοινοτήτων εντός ενός πολιτικού 

πολυεθνικού συστήματος, που αποτελεί μια αυτοκρατορία. Στην περίπτωση της Κύπρου, 

αυτό αντανακλάται στον Τύπο που υποστήριζε τους παραδοσιακούς, οι οποίοι 

αποστρέφονταν καθετί νεωτερικό, το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Για 

αυτούς προείχε η υπακοή στους εκκλησιαστικούς νόμους και η ταύτιση της Εκκλησίας με 

το έθνος. Θα μπορούσε να πει κάποιος πως συμφωνούσαν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

όσον αφορά τις αρχές του Οικουμενισμού, ο οποίος αντιπαρερχόταν τις αρχές του 

εθνικισμού, που πίστευε η αντίπαλη παράταξη του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος. 

                    Οι δύο παρατάξεις στην Κύπρο, που ενεπλάκησαν στο Αρχιεπισκοπικό 

Ζήτημα την περίοδο 1900-1910 και μάχονταν για την ανάδειξη στον Αρχιεπισκοπικό 

Θρόνο του δικού τους εκπροσώπου, είναι η αντανάκλαση της αντιπαλότητας μεταξύ 

Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αθηνών, για την ανάδειξη τους ως του ισχυρότερου και 

μοναδικού κέντρου των Ελλήνων. Η αντιπαλότητα αυτή εμφανίστηκε από την εποχή της 

                                                           
162 Οικουμενικός Πατριάρχης κατά τα χρονικά διαστήματα 1878-1884 & 1901-1910, ο οποίος αναμείχθηκε 

ενεργά στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα της Κύπρου, εκλέγοντας το 1908 το Μητροπολίτη Κυρηνείας Κύριλλο 

ως Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.   
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ίδρυσης του ελληνικού κράτους για το εθνικό κέντρο του Ελληνισμού. Στην Κύπρο ο 

Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος ή Κυρίλλατσος λαϊκιστί, κατά κόσμον Κύριλλος 

Παπαδόπουλος, εκπροσωπούσε τους εθνικιστές και τις θέσεις τους, ενώ ο Μητροπολίτης 

Κυρηνείας Κύριλλος ή Κυριλλούι για τον απλό λαό, κατά κόσμον Κύριλλος Βασιλείου 

τους συντηρητικούς. Ο μεν πρώτος υποστήριζε και υποστηριζόταν από την Αθήνα, ο δε 

δεύτερος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Βασικά είναι η 

συνέχεια της αντιπαλότητας που αναφέρθηκε προηγουμένως και η οποία μεταφέρθηκε 

στην Κύπρο και συγκεκριμένα έλαβε χώρα στα πλαίσια του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος. 

Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί πως και για τις δύο παρατάξεις του νησιού, το Έθνος, η 

Εκκλησία και οι θεσμοί θεωρούνται αναγκαία στοιχεία. Οι εθνικιστές στην Κύπρο 

αναγκάστηκαν να στηριχτούν στο θεσμό της Εκκλησίας, συντηρητικοί αναγκάστηκαν να 

προβάλουν εθνικές θέσεις, ώστε να καταφέρουν να επικρατήσουν στον αγώνα τους για τον 

αρχιεπισκοπικό θώκο. Τα δύο στρατόπεδα επηρεάστηκαν από τους αντιπάλους τους και 

ασπάστηκαν θέσεις τους, ως μέσο επικράτησης τους. Σε αυτή την ιδεολογική μάχη 

μπλέχτηκε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού της Κύπρου, το οποίο παρείχε την υποστήριξη 

του σε ένα από τα δύο ιδεολογικά στρατόπεδα του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος.163                

 Η μεταξύ τους αντιπαράθεση διευκολύνθηκε από τη χρήση της τυπογραφίας των 

εφημερίδων και των περιοδικών, η οποία με την έναρξη της Αγγλοκρατίας, άρχισαν να 

αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο και έδωσε το δικαίωμα στην κάθε παράταξη να 

προβάλει τις θέσεις της και στο λαό να γνωρίζει αυτές, με ένα πιο εύκολο και πιο εύληπτο 

τρόπο. Ο Τύπος με την πάροδο του χρόνου, σαφώς και πολιτικοποιείται περισσότερο, ενώ 

ο εθνικιστικός Τύπος με την έντονη προβολή των θέσεων του μέσω άρθρων, όπου 

αναφέρεται συχνά στα εθνικά θέματα και εθνική ιστορία, οδήγησε στην ανάπτυξη 

εθνικιστικού κινήματος στο νησί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως μόνο στην Κύπρο, 

ο λαός εκλέγει τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του, με άμεσο τρόπο και 

καμιά άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν πράττει 

το ίδιο. Αυτό οφείλεται και στην ύπαρξη του Αυτοκέφαλου της Κυπριακής Εκκλησίας, 

ενώ οδήγησε με σαφή τρόπο στην πολιτικοποίηση εντός του χώρου της τελευταίας και 

στην πολιτική σημασία εκλογής Αρχιεπισκόπου, καθώς και σε ανταγωνιστικές τάσεις για 

                                                           
163 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., ό.π., σελ. 272-279 



48 
 

εξουσία και προσπάθειες επιβολής ιδεολογιών, εκ μέρους συγκεκριμένων ιδεολογικών 

στρατοπέδων.164 

                    Οι δύο παρατάξεις του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος συμφωνούσαν στο 

γεγονός πως η Εκκλησία είναι η Εθνική Αρχή, με τη διαφορά τους να έγκειται στο πλαίσιο 

στο οποίο θα αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο. Για τους αδιάλλακτους εθνικιστές το πλαίσιο 

είναι το ελληνικό κράτος, αφότου η Κύπρος ενσωματωθεί σε αυτό μέσω της Ένωσης, που 

ήταν ο διακαής τους πόθος. Για τους διαλλακτικούς συντηρητικούς το πλαίσιο είναι η 

βρετανική αποικιακή διοίκηση.165 Όσον αφορά τη στάση των δύο αντίπαλων παρατάξεων 

του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος απέναντι στη βρετανική διοίκηση, οι διαλλακτικοί ήταν 

υπέρ μιας μετριοπαθούς αντιμετώπισης της, μιας και αποτελούνταν από άτομα που 

απέκτησαν δύναμη μέσω των καλών σχέσεων που είχαν με τους ιθύνοντες Οθωμανούς και 

Βρετανούς και επιδίωκαν τη διαιώνιση της συμμετοχής τους σε θέσεις-κλειδιά της 

εξουσίας. Στην αντίπερα όχθη, οι αδιάλλακτοι πρόβαλλαν συνεχώς το αίτημα της Ένωσης 

και της εναντίωσης στη βρετανική αποικιακή διοίκηση. Κοντολογίς όπως αναφέρθηκε και 

πιο πάνω, το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα δεν είναι ένα αμιγώς κυπριακό εκκλησιαστικό 

ζήτημα, αλλά μια αντανάκλαση της σύγκρουσης που προϋπήρχε εντός του Ελληνισμού. 

Οι παραδοσιακοί προσβλέπουν στο αυτοκρατορικό πλαίσιο, με εθνικό κέντρο του 

Ελληνισμού το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι εθνικιστές προσβλέπουν στο ελληνικό 

κράτος με κέντρο την Αθήνα.166  

                    Επίσης το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα υπήρξε ο χώρος σύγκρουσης 

κυρηνειακών-κιτιακών ή αλλιώς ένας πόλεμος μεταξύ δύο αρχιερέων με το ίδιο όνομα – 

Κύριλλος, δύο μεσαιωνικών αρχόντων, δύο τάξεων και ιδεολογιών. Αφενός, η παλιά 

ιδεολογία του φιλελεύθερου συντηρητισμού της Λευκωσίας, απότοκο της 

τουρκοκρατούμενης Κύπρου και αφετέρου, η νέα ιδεολογία του συντηρητικού 

φιλελευθερισμού της Λεμεσού και της Λάρνακας, μια νέα γενιά που δεν είχε γνωρίσει 

Τουρκοκρατία και εμπλεκόταν σε αυτή η Μασονία και διάφοροι Ελλαδίτες, όπως οι 

Καταλάνος και Ζαννέτος. Η σύγκρουση τους όπως γράφτηκε και πιο πάνω, αφορούσε τη 

στάση που έπρεπε να κρατηθεί έναντι της Τουρκοκρατίας. Οι κιτιακοί με όρους Τρωικού 

                                                           
164 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., ό.π., σελ. 282-285 
165 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., «», σελ. 294 
166 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., «»., σελ. 313-315 
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Πολέμου, είχαν ως σύμβολο τον ανδρείο Αχιλλέα και διακατέχονταν από ριζοσπαστικές 

τάσεις, ενώ οι κυρηνειακοί είχαν ως σύμβολο τον πανούργο Οδυσσέα, επιδιώκοντας την 

οδό της διπλωματίας. Ο Μητροπολίτης Κιτίου ήταν πολιτικά φιλελεύθερος και υπέρ της 

αρχιεπισκοπικής απολυταρχίας, ενώ ο Μητροπολίτης Κυρηνείας ήταν πολιτικά 

συντηρητικός και υπέρ του εκσυγχρονισμού της Ιεράς Συνόδου και της Εκκλησίας.167 

Κοντολογίς, υπήρχαν δύο ιδεολογικές τάσεις στην κυπριακή κοινωνία, όπως εκφράστηκαν 

στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα: α) η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, στα πλαίσια της 

Μεγάλης Ιδέας και β) η επιδίωξη της βελτίωσης των οικονομικών και κοινωνικών 

συνθηκών της νήσου και μετέπειτα να πραγματοποιηθεί η Ένωση, όταν το επιτρέψουν οι 

διεθνείς συγκυρίες. Τα δύο αυτά ιδεολογικά στρατόπεδα αποκαλούνταν – το ένα 

αδιάλλακτοι εθνικιστές και το άλλο διαλλακτικοί συντηρητικοί, όπως έχει αναφερθεί 

προηγουμένως.168 

                        Η εκλογή ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου του τέως Μητροπολίτη Κιτίου 

Κύριλλου, μετά το ταραχώδες αρχιεπισκοπικό ζήτημα, δεν υπήρξε ένα αμιγώς 

εκκλησιαστικό ζήτημα, αλλά ένα σοβαρό πολιτικό και ιδεολογικό θέμα της νεότερης 

κυπριακής ιστορίας. Είναι ένα ζήτημα που σαφώς σχετίζεται με τις αλυτρωτικές 

εθνικιστικές τάσεις των Ελλήνων της Κύπρου, το οποίο αφορά το θέμα της εργασίας μου, 

καθώς και με την πολιτική που θα ακολουθηθεί από μέρους της κυπριακής ηγεσίας, τις 

επόμενες δεκαετίες. Η εκλογή θρησκευτικού ηγέτη συνεπαγόταν και εκλογή πολιτικού 

ηγέτη, μιας και η Εκκλησία την εποχή εκείνη, ήταν ο ισχυρότερος φορέας στον κυπριακό 

χώρο, ενώ παρουσιαζόταν και ως ο αποκλειστικός εκφραστής του αιτήματος της 

Ένωσης.169 Ακόμη, η εκλογή του Κύριλλου Β΄ ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου, υπήρξε το 

μεταβατικό στάδιο από την παράδοση της Κυπριακής Εκκλησίας για αγαστή συνεργασία 

με την εκάστοτε διοίκηση της Κύπρου, στην εποχή της ανοικτής αντιπαράθεσης με τη 

βρετανική αποικιακή διοίκηση και της κλιμάκωσης των ενωτικών εθνικιστικών ιδεών. 

Αυτό συνέβη από το 1909 και έπειτα, όπου εντατικοποιήθηκε η έκφραση του αιτήματος 

για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά τον Κιτρομηλίδη, το ιδεολογικό πλαίσιο του 

ενωτικού κινήματος της Κύπρου και οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες του ελληνικού 

                                                           
167 Εγγλεζάκης, Βενέδικτος, «Η Εκκλησία της Κύπρου από το 1878 μέχρι το 1955», σελ. 39 
168 Ατταλίδης, Μιχάλης, «Τα Κόμματα στην Κύπρο 1878-1955», σελ. 124-125 
169 Μιχαήλ, Μιχάλης Ν., ό.π., σελ. 374-376 
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εθνικισμού, που μεταδόθηκαν στις ορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής, δεν υπήρξαν 

μέχρι σήμερα το αντικείμενο μιας ενδελεχούς έρευνας.170           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 Kitromilides, Paschalis, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy: Studies in the Culture and Political 

Thought of Southeastern Europe, σελ. 10 
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Ανάλυση των αλυτρωτικών εθνικιστικών τάσεων στην Κύπρο 

                     Οι Έλληνες Κύπριοι παρέμεναν πολιτικά ρομαντικοί και προσηλωμένοι στο 

στόχο της Ένωσης και δεν είχαν εφησυχάσει από τις υποσχέσεις της βρετανικής 

αποικιακής διοίκησης και συνεχώς μάχονταν στο πλευρό του ελληνικού κράτους, που 

επιδίωκε να απελευθερώσει και άλλα αλύτρωτα εδάφη. Επίσης είναι πιο ενωμένοι από 

ποτέ, λόγω του κοινού τους στόχου, που δεν είναι άλλος από την Ένωση της Κύπρου με 

την Ελλάδα, ενώ με την πάροδο του χρόνου, γινόταν όλο και πιο δυναμική η διεκδίκηση 

του στόχου και η εκπλήρωση του πόθου τους.171 Κατά τη Χατζηδημητρίου, η στάση των 

Βρετανών αποικιοκρατών έγινε εχθρική, όταν οι Έλληνες της νήσου απαίτησαν την 

Ένωση τους με την Ελλάδα. Ακόμα, οι Βρετανοί πίστευαν πως με την παραχώρηση 

εξουσιών, θα διευκόλυναν τη μελλοντική αποχώρηση τους από την Κύπρο. Από την άλλη, 

ευνοούσαν συνεχώς τους Τούρκους λόγω του πνεύματος συνεργασίας που διακατείχε τους 

τελευταίους και εφάρμοζαν συχνά, την τακτική του διαίρει και βασίλευε στο νησί.172 

Περιεκτικά, τα κυριότερα επιχειρήματα των Βρετανών απέναντι στα ενωτικά αισθήματα 

των Ελλήνων της Κύπρου ήταν:  

Α) Η αδυναμία των τελευταίων να προσχωρήσουν σε ένα ξένο, σύμφωνα με τους 

Βρετανούς, κράτος δηλαδή το ελληνικό, το οποίο δεν τους ανήκε και πάλι κατά την άποψη 

των Βρετανών. Επίσης η Κύπρος εκχωρήθηκε από το Σουλτάνο, για συγκεκριμένη χρήση 

και παρέμενε οθωμανικό έδαφος και 

Β) Η άρνηση του ελληνικού πληθυσμού της νήσου για εγκατάλειψη της από τους 

Βρετανούς και επιστροφής της στους Οθωμανούς.173   

                    Ο τερματισμός της Τουρκοκρατίας και ο ερχομός της Αγγλοκρατίας, 

επέτρεψε στους Έλληνες του νησιού να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους για 

απεξάρτηση από οποιοδήποτε ξένο ζυγό και για Ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Ο 

κυπριακός αλυτρωτισμός ομοίαζε με τους αντίστοιχους που είχαν εμφανιστεί στα 

Επτάνησα και στην Κρήτη και δε διέφερε από τις επιδιώξεις που είχε η Ελληνική 

Επανάσταση, όσον αφορά τους αλυτρωτικούς της στόχους και συνεκδοχικά την επέκταση 

ενός μικρού τότε βασιλείου. Φυσικά, η επιδίωξη για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 
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ως πολιτική ιδέα δεν είχε ουσιαστικά αντίπαλο. Υποστηριζόταν από τον εκπαιδευτικό και 

πολιτικό κόσμο της νήσου, ενώ άνθισε ως ιδέα τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 

μιας και τότε οι νεαροί Κύπριοι επιδίωκαν να σπουδάζουν στην Αθήνα, γεγονός που 

ενίσχυε τους δεσμούς τους με το Εθνικό Κέντρο και τους έφερε πιο κοντά με τους 

υπόλοιπους αλύτρωτους Έλληνες της Κρήτης, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. 

Επιπρόσθετα, η Κύπρος έστειλε εθελοντές στην Ελλάδα το 1880 και το 1897 και γενικά 

ενθαρρυνόταν από την εκάστοτε ενσωμάτωση αλύτρωτων Ελλήνων στον εθνικό κορμό, 

αναμένοντας να συμβεί το ίδιο και με την περίπτωση της.174  

                   Παρόλο που η Κύπρος ανήκει στο σύνολο των αλύτρωτων Ελλήνων και μέρος 

του χώρου άσκησης της εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού κράτους όσον αφορά τον 

ελληνικό πληθυσμό, εντούτοις η περίπτωση της διαφέρει από περιοχές με ελληνικό 

πληθυσμό που υπάγονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο λόγος είναι οι σχέσεις του 

ελληνικού κράτους με τη Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που αναγκάζει το πρώτο να αλλάξει 

την αλυτρωτική του ιδεολογία όσον αφορά την Κύπρο, ώστε να μη συγκρουστεί άμεσα με 

τη Μεγάλη Βρετανία. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την περίπτωση της αλυτρωτικής 

Κύπρου και την περιπλέκει σημαντικά, κατά την πάροδο του 20ου αιώνα.175 Στο αίτημα 

της Ένωσης συνοψίζονται οι κοινωνικές, ρεαλιστικές διεκδικήσεις ενός βασανισμένου 

λαού και το όραμα διεκδίκησης της αξιοπρέπειας του με πολιτικό και αντιαποικιοκρατικό 

περιεχόμενο. Επιπλέον, θα μπορούσε το συγκεκριμένο αίτημα, να ειπωθεί πως το 

περιεχόμενο του είναι εσχατολογικό, δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα της Κύπρου θα 

λυθούν στην άλλη ζωή, μετά την Ένωση.176 Κοντολογίς, το εθνικιστικό-αντιαποικιακό 

κίνημα στην Κύπρο δε συγκέντρωσε ποτέ προοδευτικά στοιχεία, αλλά μάλλον τα 

συντηρητικά και γι’ αυτό δεν είχε συγκεκριμένες κοινωνικές βλέψεις ή ριζοσπαστικές 

τάσεις. Κατά τον Παπαγεωργίου, ο εθνικισμός εκφράστηκε με δυναμικό και έντονο τρόπο, 

που δεν συναντήθηκε αντίστοιχος σε άλλο αλύτρωτο ελληνικό έδαφος, κυρίως λόγω της 

ελευθερίας που αρχικά επικρατούσε επί Αγγλοκρατίας. Επιπλέον, διέδιδαν τον πόθο τους 

για Ένωση μέσω υπομνημάτων προς το Λονδίνο τα έτη 1881, 1895, 1902 και 1907 και 

έπειτα, καθώς και με σειρά διαφόρων εκδηλώσεων εντός της Κύπρου, όπως 
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176 Αναγνωστοπούλου, Σία, ό.π., σελ. 206 



53 
 

συλλαλητήρια, εθνικές επετείους και τέλεση αθλητικών αγώνων, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως στην εργασία.177 

                      Όσον αφορά την αγγλική πολιτική στο Κυπριακό Ζήτημα την περίοδο 1878-

1914, περίοδο που εξετάζει η παρούσα εργασία, θεωρούσε ως απαράβατη τη σύμβαση με 

την σύμβαση με την Πύλη, που αφορούσε την κατοχή και τη νομή της Κύπρου, παρόλο 

που διάφοροι Βρετανοί αξιωματούχοι θεωρούσαν φυσικές και λογικές τις ενωτικές 

επιδιώξεις του ελληνικού πληθυσμού της νήσου, π.χ. ο Winston Churchill κατά την 

επίσκεψη του το 1907 στο νησί ως Υφυπουργός Αποικιών, είχε προβεί σε σχετική 

δήλωση.178 Οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Κύπρου, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα θεωρούν 

τους εαυτούς τους, ως μέρος του ελληνικού πολιτικού έθνους κυρίως λόγω των πιο κάτω 

γεγονότων:  

Α) Η δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους διαμόρφωσε την αλυτρωτική πολιτική 

των μέσων του 19ου αιώνα, πολιτική που διαδόθηκε στους αλύτρωτους Έλληνες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεπώς μεταξύ των Ελλήνων Κυπρίων. Συγκεκριμένα, 

η δημιουργία ελληνικού προξενείου στο νησί, αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό 

από τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό,  

Β) Η ρητορική της Εκκλησίας της Κύπρου πλέον γίνεται πιο εθνικιστική, ώστε να 

διατηρήσει την πολιτική της εξουσία στο νέο πολιτικό πλαίσιο, που διαμορφώθηκε επί 

βρετανικής διοίκησης. Μέχρι το 1878, η Εκκλησία της Κύπρου κρατούσε μια πιο ήπια 

στάση, όσον αφορά το εθνικό ζήτημα και την ανάγκη χειραφέτησης των Κυπρίων, μιας 

και βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή. Επιπλέον, η Εκκλησία της Κύπρου με την έναρξη 

της Αγγλοκρατίας, ταυτίζει την εξουσία ως εθνική εξουσία των Κυπρίων και τα 

προβλήματα της, με εθνικά προβλήματα των Ελλήνων της Κύπρου. Με την πολιτική αυτή 

βοηθούσε στην ανύψωση του εθνικού αισθήματος των Κυπρίων, ως αντίποδα στις 

πρακτικές της βρετανικής πολιτικής στο νησί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στην εξέλιξη του 

20ου αιώνα στην Κύπρο, ο εθνικισμός να μετεξελιχθεί σε μαζική δύναμη και η σχέση 

θρησκείας και έθνους να γίνεται στενότερη,    
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Γ) Η ανάδειξη ηγετικών φυσιογνωμιών γίνεται πλέον μέσω του Νομοθετικού Συμβουλίου, 

που καθιέρωσε η βρετανική διοίκηση και όχι ως απόρροια παραδοσιακών προνομίων, 

όπως ίσχυε προηγουμένως. Αυτό οδήγησε στην ανάδειξη εθνικών εκπροσώπων από κάθε 

κοινότητα και ατόμων του ανώτερου κλήρου ανάμεσα στις ηγετικές φυσιογνωμίες του 

τόπου και  

Δ) Η βρετανική αποικιακή διοίκηση πολιτικοποίησε και εθνικοποίησε το διαχωρισμό του 

κυπριακού πληθυσμού σε μουσουλμάνους και μη. Βέβαια ο θρησκευτικός αυτός 

διαχωρισμός μετεξελίχτηκε σε εθνικό, με την πάροδο του χρόνου.179   

                      Εν τω μεταξύ, οι Βρετανοί μέσω του πρώτου κυβερνήτη της Κύπρου Garnet 

Wolseley, αντιλήφθηκαν το γεγονός πως τα ελληνικά σχολεία θα μπορούσαν να 

μετατραπούν σε εστίες ελληνικής προπαγάνδας. Ακόμη, πίστευαν πως η Εκκλησία 

ασκούσε σημαντική επιρροή στο λαό και πως η εκπαίδευση ήταν ένα εργαλείο για την 

επιτυχία των πολιτικών στόχων της Εκκλησίας. Ο δάσκαλος και δη στις ορεινές περιοχές 

της Κύπρου, λόγω της κύριας του θέσης, υπήρξε το επίκεντρο των εθνικών εκδηλώσεων 

και εργαλείο υπέρ της Ένωσης, μιας και είχε σπουδάσει προηγουμένως στο εθνικό κέντρο, 

στην Αθήνα. Για τη μεγάλη μάζα του Κυπριακού Ελληνισμού, η αφύπνιση της εθνικής 

συνείδησης ισοδυναμούσε με τη διάδοση του γραπτού λόγου και γι’ αυτό, οι εφημερίδες 

ήταν το πιο σημαντικό μέσο διάδοσης της εθνικιστικής ιδεολογίας, που οδήγησε στην 

εθνική συνειδητοποίηση σε διάφορες περιοχές του νησιού.180  

                    Η Εκκλησία της Κύπρου, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως κατάφερε 

στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου , να εδραιωθεί και να νομιμοποιηθεί λόγω του 

γεγονότος πως εγκολπώθηκε τις εθνικιστικές τάσεις που άρχισαν να γίνονται δημοφιλείς, 

τη συγκεκριμένη εποχή. Αρχικά, η Εκκλησία ως εκφραστής της παράδοσης εναντιωνόταν 

στις εθνικιστικές φωνές, οι οποίες ενείχαν και το στοιχείο του νεωτερισμού, αλλά στην 

πορεία τις αφομοίωσε με σκοπό να γίνει η πολιτική και εθνική ηγεσία του ελληνικού 

κυπριακού λαού. Ο συγκερασμός Εκκλησίας και Εθνικισμού μπορεί να φαντάζει 

αντιφατικός, αλλά στην περίπτωση της Κύπρου, Έλληνας σημαίνει και Ορθόδοξος για τον 

πολύ κόσμο, γεγονός που διευκόλυνε την κυριαρχία της Εκκλησίας. Επίσης ο 

συγκεκριμένος συγκερασμός είναι αμφίδρομος, επειδή οι επιδράσεις υπήρξαν αμοιβαίες. 
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Επιπλέον η διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Εκκλησίας στην κοινωνία της Κύπρου, 

μέσω της υιοθέτησης εθνικιστικού λόγου, επέδρασε σε αυτόν μιας και έγινε πιο 

συντηρητικός και με λιγότερες απαιτήσεις απέναντι στους Βρετανούς αποικιοκράτες και 

τους Έλληνες ιθύνοντες της νήσου. Μέσω του αιτήματος της Ένωσης, η Εκκλησία της 

Κύπρου κατάφερε να επιβάλει την πολιτική της ηγεσία καθώς και να επιβληθεί ιδεολογικά 

στο ποίμνιο της, όντας ο μοναδικός και ισχυρότερος πολιτικός φορέας του νησιού, τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο.181  

                    Για τον Τζερμιά, η Εκκλησία της Κύπρου με το οικονομικό και κοινωνικό 

εκτόπισμα που διέθετε, υπήρξε σημαντικός αρωγός του εθνικού ενωτικού κινήματος της 

νήσου. Ακόμη αναφέρει, πως οι διανοούμενοι της εποχής είχαν στενές σχέσεις με τον 

κλήρο και υποστήριζαν με θέρμη την Ένωση με την Ελλάδα, ενώ οι καθηγητές και οι 

δάσκαλοι που έρχονταν από το εθνικό κέντρο, αισθάνονταν ως ιεραπόστολοι του 

ελληνικού έθνους σε ένα αλύτρωτο έδαφος του Ελληνισμού.182 Ο Masarogullari, πιστεύει 

πως τόσο οι Έλληνες, όσο και οι Τούρκοι της Κύπρου χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό 

τους σύστημα για τους δικούς τους ιδεολογικούς και εθνικιστικούς λόγους. Τα σχολεία 

τους υπήρξαν φορείς των εθνικιστικών ιδεών, δημιουργώντας διακρίσεις μεταξύ Ελλήνων 

και Τούρκων του νησιού.183 Ακόμη, θεωρεί ότι η μείωση της αγραμματοσύνης στο νησί, 

βοήθησε στην εξάπλωση των εθνικιστικών τάσεων του ελληνικού πληθυσμού και στη 

σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση του.184     

                       Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σημαντικό να γίνει μια αναφορά στο πρόσωπο 

του Αρχιεπισκόπου Σωφρόνιου ή Σωφρόνιου Γ΄, ο οποίος ήταν προκαθήμενος της 

Κυπριακής Εκκλησίας το διάστημα 1865-1900, ήτοι κατά το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο 

κατά το οποίο εξετάζει αυτή η εργασία. Ο τελευταίος κατά τη μακρά θητεία του, βίωσε τη 

μετάβαση της Κύπρου από την Τουρκοκρατία στην Αγγλοκρατία και θεωρείται ως ο 

τελευταίος της παλιάς φουρνιάς αρχιεπισκόπων-εθναρχών και ως ο πρώτος της νέας 

φουρνιάς. Υπήρξε ο τελευταίος των παλιών, γιατί επιδίωξε να συνεχίσει την πρακτική της 

Εκκλησίας, για αγαστή συνεργασία με την εκάστοτε διοίκηση ή κατακτητή της νήσου, 
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πρακτική η οποία παρείχε πληθώρα προνομίων στην Εκκλησία. Από την άλλη υπήρξε ο 

πρώτος των νέων, γιατί πίστευε πως η Εκκλησία ήταν φορέας νεωτερικότητας (σε κάποιο 

βαθμό βέβαια), πιέζοντας τους Βρετανούς για ισονομία και πολιτική αντιπροσώπευση. Δε 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αδιάλλακτος εθνικιστής, μιας και πίστευε στην παλιά 

τάξη πραγμάτων του συντηρητισμού και της οργάνωσης σε μιλλιέτ, δηλαδή ήταν θιασώτης 

της οθωμανικής πραγματικότητας. Κοντολογίς, ήταν υπέρ της πολιτικής του Οθωμανικού 

Πατριαρχείου, το οποίο αντιμαχόταν σφόδρα τις νέες εθνικιστικές τάσεις και το ελληνικό 

εθνικό κράτος. Αντίθετα, ο διάδοχος του Κύριλλος Β΄ ήταν το πρόσωπο που υποστήριξε 

η αδιάλλακτη εθνικιστική παράταξη στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα και πορεύτηκε κατά τη 

θητεία του, ως διαπρύσιος κήρυκας της Ένωσης και των εθνικιστικών ιδεών.185               

 Το νέο ρεύμα των εθνικιστών σχηματίστηκε στη Λάρνακα, μιας και η αστική της 

τάξη λόγω και του λιμανιού της πόλης, ήρθε σε επαφή νέες ιδέες και αντιλήψεις και 

συνδέθηκε περισσότερο με τις εθνικιστικές τάσεις του νησιού. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι 

απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μια νέα μορφωμένη ελίτ με ένα νέο πολιτικό 

λόγο που διακατεχόταν από εθνικιστικές τάσεις. Συνεπώς, η αστική τάξη ισχυροποιώντας 

τη θέση της στην κυπριακή κοινωνία, εξελίχθηκε σε έναν από τους κατεξοχήν φορείς και 

προπαγανδιστές του εθνικισμού στην Κύπρο. Στο νησί, ο εθνικισμός θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί και εθνοτικός (πολιτισμικός), ο οποίος συγκεκριμένα προηγείται της 

συγκρότησης του κράτους και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως και στην περίπτωση 

της Κύπρου. Ο συγκεκριμένος τύπος εθνικισμού έχει απελευθερωτικό, αποσχιστικό 

χαρακτήρα και διαφέρει σαφώς από το δυτικοευρωπαϊκό εθνικισμό. Ο εθνικισμός στην 

Κύπρο επηρεάστηκε σημαντικά από τα μέλη της αστικής τάξης, που ήρθαν σε επαφή με 

τον ελλαδικό χώρο και έγινε συνεπώς μέρος της Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή του πολιτικού 

προγράμματος του ελληνικού κράτους για ένωση του αλύτρωτου Ελληνισμού. Η Μεγάλη 

Ιδέα στην Κύπρο, σαφώς εκφράστηκε στο πολιτικό αίτημα της Ένωσης της νήσου με την 

Ελλάδα, με αλυτρωτικές τάσεις διότι δεν επεδίωκε ανεξαρτησία, αλλά ένωση με ένα άλλο 

κράτος. Επιπλέον ο εθνικισμός στην Κύπρο είναι και αντιαποικιοκρατικός, για το λόγο 

πως εναντιώνεται στην αποικιοκρατία, εμφορείται από την ιδέα της εθνικής αυτοδιάθεσης 

και αποζητεί κοινωνική εξέλιξη, με οικονομική και πολιτική διάσταση.186  
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                      Στη Λάρνακα (Κίτι) κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρχε η μεγαλύτερη 

αναλογία ελληνικού πληθυσμού ανά το παγκύπριο, γεγονός που διευκόλυνε τη διάδοση 

της εθνικιστικής ιδεολογίας και του αιτήματος της Ένωσης. Ακόμη, η εγκατάσταση 

Επτανησίων στην πόλη από τις αρχές του 19ου αιώνα, που είχαν ήδη σχετιστεί με το 

ενωτικό αίτημα των νησιών τους και το οποίο κατέληξε στην Ένωση με την Ελλάδα το 

1864, επηρέαζαν ιδεολογικά τους Έλληνες κατοίκους της πόλης, σαφώς προς την 

κατεύθυνση της Ένωσης. Επίσης η ίδρυση του πρώτου τυπογραφείου στην Κύπρο, έλαβε 

χώρα στη Λάρνακα και σε συνδυασμό με την ελευθερία έκφρασης που υπήρξε στα πρώτα 

χρόνια της Αγγλοκρατίας, έδωσαν το έναυσμα για διάδοση των εθνικιστικών ιδεών εντός 

της πόλης. Επιπλέον, η αστική τάξη της Λάρνακας, υπήρξε η μόνη που επιδίωξε να 

διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό λόγο και αίτημα υπέρ της Ένωσης της Κύπρου 

με την Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως αυξήθηκαν στα τέλη του 19ου 

αιώνα οι απόφοιτοι πανεπιστημίου που γίνονταν γιατροί και δικηγόροι, οι οποίοι 

προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και επέστρεψαν στην Κύπρο με έντονες 

εθνικές ιδέες και εκσυγχρονιστικές τάσεις. Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός της 

ύπαρξης ελληνικού προξενείου στη Λάρνακα, που υπήρξε σημαντικός φορέας διάδοσης 

της εθνικιστικής ιδεολογίας και της Ένωσης εντός της πόλης, με επιρροή στην κυκλοφορία 

εφημερίδων και περιοδικών.187 Σε αυτό το σημείο, κρίνεται αναγκαίο να καταγραφεί η 

αμφιλεγόμενη άποψη του Κώστα Γραικού, πως οι εύπορες οικογένειες της Κύπρου επί 

Αγγλοκρατίας εκτός της οικογένειας Λανίτη, δεν είναι αμιγώς κυπριακές αλλά 

προέρχονται από τα Επτάνησα, την Πόλη ή την Ιταλία, π.χ. Βοντιτσιάνος εκ Κεφαλληνίας, 

Διανέλλος – Βεργόπουλος – Πούλιας εκ Πηλίου, Παλαιολόγος εκ Κωνσταντινουπόλεως 

και Πιερίδης εκ Ζακύνθου. Θεωρεί πως οι οικογένειες αυτές εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο 

κατά τα τέλη του 18ου αιώνα – αρχές του 19ου , με παρότρυνση των Αγγλογάλλων, ώστε 

να ανακόψουν τη ρωσική επέλαση στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην 

Κύπρο. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες οικογένειες έχουν υποστηριχθεί με θέσεις και 

χρήματα, ώστε να εγκατασταθούν στο νησί και να διεξάγουν αγώνα υπέρ της Ένωσης με 

την Ελλάδα, μιας και η τελευταία την εποχή εκείνη ήταν υποχείριο των Αγγλογάλλων, οι 
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οποίοι προφανώς δεν ήθελαν τους Ρώσους να επεκταθούν περισσότερο στην ανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου.188           

                  Ακόμα, ο εθνικισμός στο νησί έχει και ψήγματα φιλελευθερισμού και 

συντηρητισμού, μιας και από τον φιλελευθερισμό δανείζεται τις ιδέες της λαϊκής 

κυριαρχίας και της συνταγματικής κυβέρνησης, ενώ από το συντηρητισμό δανείζεται τις 

ιδέες της κοινωνικής συνοχής και δημόσιας τάξης. Επίσης, εδράζεται στην αφοσίωση για 

την πατρίδα και την εθνική συνείδηση για κοινό παρελθόν. Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό του εθνικιστικού αλυτρωτικού κινήματος της Κύπρου, είναι η ήπια 

συμπεριφορά τους απέναντι στη βρετανική αποικιακή διοίκηση, γεγονός που διευκόλυνε 

την επιδίωξη των Βρετανών για απόκτηση ερεισμάτων εντός του πληθυσμού. Το περίεργο 

είναι πως αν και υποστήριζε την αποχώρηση της Κύπρου από τη Βρετανική 

Αυτοκρατορία, εντούτοις δεν είχε αντιβρετανικό χαρακτήρα, πάντα στα πλαίσια της 

νομιμότητας. Αυτή η στάση εξηγείται από το γεγονός πως η αστική τάξη στην Κύπρο, 

άργησε να αναπτυχθεί και να αποκτήσει εθνικό, αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα, όπως 

συνέβαινε σε άλλες αποικίες. Τα ορυχεία, τα μεταλλεία και λοιπές επιχειρήσεις 

βρισκόντουσαν στα χέρια ξένων επιχειρηματιών και η εξάρτηση από το αγγλικό κεφάλαιο 

ήταν μεγάλη, ενώ με το αντίστοιχο ελληνικό η σχέση ήταν περιορισμένη. Ακόμα οι 

πολιτικοί ηγέτες της Κύπρου, κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας ήταν 

θαμπωμένοι από το αγγλικό πρεστίζ και παρασύρθηκαν από τις μεγαλοστομίες και 

υποσχέσεις των Άγγλων Φιλελευθέρων, αφού ζητούσαν την Ένωση ως χάρη και όχι ως 

δικαίωμα.189 Ο Κατσιαούνης πίστευε πως το κατεστημένο στην Κύπρο, δεν είχε καμία 

εμπειρία σε οποιαδήποτε αντίσταση εναντίον ενός κατακτητή και γι’ αυτό κατά τη 

διάρκεια των πρώτων χρόνων της Αγγλοκρατίας, η αντίδραση του απέναντι στην αγγλική 

διοίκηση ήταν ήπιας μορφής, καθώς και το αίτημα του για Ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα. 

Οι σχέσεις μεταξύ των κατακτητών και της ελίτ την προαναφερθείσα εποχή ήταν 

στενότερες, παρόλο που άρχισε να αναπτύσσεται το εθνικιστικό, αλυτρωτικό αίσθημα των 

Ελλήνων της Κύπρου.190 Χρήζει αναφοράς η άποψη πως ο εθνικισμός στην Κύπρο, εκτός 

από αλύτρωτος με νεωτερικές και εκσυγχρονιστικές τάσεις, ήταν αντιβρετανικός μόνο 
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κατ’ επίφαση ενώ συνάμα ήταν και αντιπαραδοσιακός. Παρόλη την κριτική του απέναντι 

στη βρετανική αποικιοκρατία, οι εθνικιστές λειτουργούσαν εντός του ισχύοντος 

γεωπολιτικού πλαισίου και προσδοκούσαν στην παραχώρηση της Κύπρου ως δώρο στο 

ελληνικό κράτος, το οποίο θα ενεργούσε ως μια τοπική δύναμη στη βάση μιας βρετανικής 

παγκόσμιας ηγεμονίας.191   

                     Κατά τον Κατσουρίδη, ο αλυτρωτικός εθνικισμός των Ελλήνων της Κύπρου 

υπήρξε ένας σημαντικός λόγος για εμπλοκή της εγχώριας μεσαίας τάξης στην πολιτική 

ζωή του τόπου, μιας και εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμιά ανάμειξη. Επιπλέον, η 

ανερχόμενη αστική τάξη που ενδυναμωνόταν, διεκδικούσε την ενεργό ανάμειξη στα 

πολιτικά της νήσου, γεγονός που αποκρυσταλλώθηκε στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, με την 

υποστήριξη της προς το Μητροπολίτη Κιτίου. Το εθνικό ενωτικό ζήτημα της Κύπρου, 

παρόλο που διακατεχόταν από αλυτρωτικές εθνικιστικές τάσεις εντούτοις δεν είχε 

αντιβρετανικό χαρακτήρα, γεγονός που χαρακτηρίζει την αντιφατικότητα του. Οι Κύπριοι 

στις φιλελεύθερες και δημοκρατικές τάσεις του βρετανικού έθνους, οι οποίες θα ήταν 

καθοριστικές για την ευόδωση των εθνικών τους πόθων, αλλά αποδείχτηκαν μάταιες. Ο 

Τύπος και η ραγδαία αναγνωσιμότητα των εφημερίδων στην Κύπρο κατά τα τέλη του 19ου 

αιώνα, ήταν ένας σημαντικός λόγος για τη διάδοση των ενωτικών ιδεωδών, που βοήθησε 

την παράταξη των αδιάλλακτων εθνικιστών, να αντιπαραταχθεί αυτή των διαλλακτικών 

συντηρητικών και στο τέλος να επικρατήσει έναντι αυτής. Τέλος, η ιδέα της Ένωσης με 

τη δημιουργία εθνικών οργανώσεων στην Κύπρο, υπήρξε το όχημα για την κοινωνική 

κινητοποίηση τάξεων και ατόμων, που ήταν για πολύ καιρό παραμελημένοι άνθρωποι, 

χωρίς καμιά πρόσβαση στο εγχώριο σύστημα. Η κοινωνική τους κινητοποίηση 

εκφράστηκε, μέσω της ανάμειξης τους στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου και την 

υποστήριξη αλυτρωτικών και εθνικιστικών ιδεών.192 Κατά τον Πρωτοπαπά, οι Βρετανοί 

παρέμβαιναν κατά διαστήματα στην παιδεία των Ελλήνων Κυπρίων, με στόχο τη 

χαλιναγώγηση του εθνικισμού, με τρόπο τις περισσότερες φορές αναποτελεσματικό. Η 

παιδεία υπήρξε ένας μηχανισμός καλλιέργειας αλυτρωτικών διεκδικήσεων, ρομαντικού 

εθνικισμού και κοινωνικού συντηρητισμού. Οι Βρετανοί δεν κατάφεραν να περιορίσουν ή 

                                                           
191 Panayiotou, Andreas, «Hegemony, Permissible Public Discourse and Lower Class Political Culture»,  
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192 Katsourides, Yiannos, «Nationalism, anti-colonialism and the crystallization of Greek Cypriot nationalist 
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να διαλύσουν τον εθνικιστικό – αλυτρωτικό χαρακτήρα της παιδείας, αλλά κατάφεραν να 

τον εντείνουν και να τον ενδυναμώσουν. Ο εθνικισμός στην Κύπρο υπήρξε ιδεολογικός, 

ενώ αποτελούσε κομμάτι του ελληνικού αλυτρωτισμού. Είχε ως βάση τις κοινές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, κοινά ήθη και έθιμα, χωρίς να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 

κοινωνικοοικονομικές διεκδικήσεις. Στηρίχτηκε στο ρομαντικό εθνικισμό του ελληνικού 

εθνικού κέντρου των Αθηνών, με ισχυρή απήχηση εντός του ελληνικού πληθυσμού της 

Κύπρου.193   

                      Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, η Ένωση ήταν ο στόχος 

και συνάμα ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία, ενώ 

συνδέθηκε στο νου των Ελλήνων της νήσου, με την απόκτηση της Ελευθερίας. Ο 

εθνικισμός στην περίπτωση της Κύπρου ήταν αλυτρωτικός, μιας και επιδίωκε την 

ενσωμάτωση του νησιού στον ελληνικό βασίλειο και δεν σκόπευε να εξελιχθεί σε 

ξεχωριστή κρατική υπόσταση. Παρόλο που οι Κύπριοι γνώριζαν ότι η Ένωση δεν ήταν 

άμεσα πραγματοποιήσιμος στόχος, εντούτοις πίστευαν στον φιλελευθερισμό και τη 

γενναιοδωρία των Βρετανών, οι οποίοι θα παραχωρούσαν την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως 

έπραξαν με τα Επτάνησα το 1864. Προφανώς, ο εθνικισμός του ελληνικού πληθυσμού της 

Κύπρου, δεν είναι ένα αυτόνομο και ενδογενές φαινόμενο, αλλά είναι επίκτητος και 

ταυτίστηκε με τις κινητοποιήσεις και τις αλυτρωτικές ενέργειες του υπόλοιπου πληθυσμού 

του ελληνικού χώρου. Οι τελευταίες, έχουν ως αφετηρία την Ελληνική Επανάσταση του 

1821 και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα , ως απόρροια της 

Μεγάλης Ιδέας.194  

                     Επιπλέον, η μετάβαση από την Τουρκοκρατία στην Αγγλοκρατία, 

λειτούργησε ως αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων της Κύπρου, με 

συνεπακόλουθα την πολιτικοποίηση της ελληνικής τους εθνικότητας και την 

αντικατάσταση της θρησκείας, παρά την προσπάθεια των βρετανών αποικιοκρατών να 

διακρίνουν τον πληθυσμό της νήσου με βάση το θρήσκευμα του, μουσουλμανικός – μη 

μουσουλμανικός. Οι εθνικιστικές τάσεις του ελληνικού πληθυσμού του νησιού εντάθηκαν 

την περίοδο 1870-1914, κινούμενες στο ίδιο πλαίσιο με τον αλυτρωτικό εθνικισμό του 

ελληνικού κράτους και επηρεασμένες από τη γενικότερη έξαρση του εθνικισμού της πιο 
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πάνω περιόδου. Σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των εθνικιστικών τάσεων 

υπήρξαν: ο τρόπος άσκησης της βρετανικής εξουσίας, η πολιτική του ελληνικού κράτους, 

η θεωρία του εθνικού κέντρου, οι πρωτοβουλίες του ελληνικού προξενείου της Κύπρου, η 

ελληνική διανόηση του νησιού και η τοπική Εκκλησία. Κοντολογίς, η πορεία προς την 

Ένωση διακρίνεται σε δύο χρονικά στάδια:  

Α) Από το 1878 μέχρι το 1931, οι Κύπριοι ακολούθησαν το παράδειγμα των Επτανήσων 

και συγκεκριμένα των ριζοσπαστών για Ένωση, δηλαδή της ενσωμάτωσης στον εθνικό 

κορμό με έμμεσο τρόπο. Στο διάστημα μέχρι την Ένωση, η βρετανική αποικιακή διοίκηση 

θα βελτίωνε υλικά την κατάσταση της νήσου και  

Β) Από το 1931 μέχρι το 1959, όπου η πιο πάνω πρακτική αναιρέθηκε με τη μεσολάβηση 

της Παλμεροκρατίας και το εθνικό κίνημα ακολούθησε το κρητικό παράδειγμα, 

αναλαμβάνοντας να διεκδικήσει με δυναμικό τρόπο, την εθνική του ελευθερία 

(Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959) απέναντι στον αγγλικό ζυγό.195  

Παλμεροκρατία ονομάστηκε η χρονική περίοδος 1933-1939 της διακυβέρνησης του 

Herbert Richmond Palmer.196 Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται από τη 

δικτατορική και αυταρχική διακυβέρνηση του Palmer, ο οποίος συνέχισε και επέκτεινε τα 

σκληρά καταπιεστικά μέτρα εναντίον του κυπριακού λαού, τα οποία ήταν το απότοκο των 

Οκτωβριανών του 1931.          

               Αρχικά οι Έλληνες της Κύπρου, δεν επέδειξαν οποιαδήποτε εχθρότητα απέναντι 

στους Τούρκους, παρά μόνο απαιτούσαν συνεχώς την Ένωση της νήσου με την Ελλάδα. 

Οι Βρετανοί αποικιοκράτες απέναντι στις αλυτρωτικές τους τάσεις επέδειξαν μια 

πρωτοφανή ανοχή και αδιαφορία καθώς και στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, που 

ταλάνιζαν το νησί. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι Βρετανοί δεν γνώριζαν το χρονικό 

διάστημα που θα κατείχαν την Κύπρο και γι’ αυτό αρχικά δεν προχώρησαν σε οποιαδήποτε 

αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, οι αποικιοκράτες διακατέχονταν από ένα 

φιλελεύθερο (laissez-faire) πνεύμα απέναντι στους ντόπιους που επιδίωκαν την Ένωση, 

μιας και οι τελευταίοι δεν υπήρξαν ποτέ απειλή για τους πρώτους. Οι Έλληνες της Κύπρου 

ποθούσαν την Ένωση με την Ελλάδα, αλλά πάντοτε το εξέφραζαν με ήπιο και μετριοπαθή 
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τρόπο, μέσω ψηφισμάτων που δεν παρεκτράπηκαν ποτέ από τα όρια της νομιμότητας.197 

Θεωρείται βέβαιο πως η βρετανική αποικιακή διοίκηση υπήρξε τουλάχιστον στα πρώτα 

στάδια της διακυβέρνησης της, αρκετά ανεκτική με το κυπριακό εθνικό κίνημα. Μια άλλη 

άποψη είναι πως η ήπια στάση οφείλεται στην παραδοσιακή στάση της Εκκλησίας 

απέναντι σε οποιοδήποτε δυνάστη, ώστε να καταφέρει να επιβιώσει ο Ελληνισμός. 

Ενδεικτικό αυτής της στάσης είναι η μικρή παρουσία Βρετανών αξιωματούχων και 

στρατιωτικών στο νησί. Όσον αφορά την απήχηση του εθνικού κινήματος εντός του 

πληθυσμού της Κύπρου είναι πως αρχικά δεν ήταν ευρεία, για το λόγο πως η μεγάλη μάζα 

του κυπριακού λαού ήταν αγράμματη, γεγονός που δεν επέτρεπε την εύκολη διάχυση 

εθνικιστικών ιδεών, βασισμένων στην γνώση για τους προγόνους τους. Ασφαλώς, οι 

εθνικιστές κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας στο νησί, δεν είχαν ένα συνεπές 

πολιτικό πρόγραμμα και δεν είχαν αναμιχθεί στα πολιτικά πράγματα, μιας και δεν υπήρχε 

ικανοποιητικός αριθμός μορφωμένων ατόμων. Η σταδιακή μόρφωση του κυπριακού λαού 

και η υιοθέτηση εθνικιστικού λόγου από την Εκκλησία, βοήθησαν στη διάδοση των 

εθνικιστικών ενωτικών ιδεών.198  

                  Το αίτημα της Ένωσης υπήρξε ο κυριότερος λόγος μαζικής κινητοποίησης του 

κυπριακού λαού και η κορωνίδα της εθνικιστικής ρητορείας. Η Ένωση συγκέντρωσε 

αφενός κοινωνικές διεκδικήσεις του κυπριακού πληθυσμού και αφετέρου εθνικά οράματα 

για διεκδίκηση της αξιοπρέπειας του. Η αντιφατικότητα της Ένωσης έγκειται στο γεγονός 

πως από τη μια ζητούσε την αποδέσμευση της νήσου από τον Άγγλο δυνάστη και από την 

άλλη νομιμοποιούσε την πολιτική δομή των Ελλήνων ιθυνόντων του νησιού. Ταυτόχρονα 

με την Ένωση, υπήρχε η απαίτηση για κατάργηση του φόρου υποτελείας και έπειτα η 

επιδίωξη πολιτικών ελευθεριών χωρίς οποιαδήποτε ριζοσπαστικά κοινωνικά αιτήματα. 

Σαφώς, ο εθνικισμός υπήρξε η ισχυρότερη πολιτική ιδεολογία στη σύγχρονη κυπριακή 

ιστορία.199 Στην Κύπρο, η δημιουργία συλλόγων με την οποία το ελληνικό κράτος 

μεριμνούσε για την παιδεία των αλύτρωτων, καθώς και η αποστολή δασκάλων και 

εκπαιδευτικού υλικού στις αλύτρωτες κοινωνίες, την έφεραν σε επαφή με το πολιτικό 

πρόγραμμα της Μεγάλης Ιδέας. Η καθιέρωση του εορτασμού των εθνικών επετείων 

                                                           
197 Georghallides, Georgios S., ό.π., σελ. 83-84 
198 Κατσουρίδης, Γιάννος, ό.π., σελ. 154-155 
199 Κατσουρίδης, Γιάννος, «», σελ. 160-161 
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συντελέστηκε μέσω δοξολογιών, παρελάσεων μαθητών, μνημοσύνων και αθλητικών 

αγώνων συνέβαλε στη διάδοση της εθνικής ιδέας και της Ένωσης. Προσωπικότητες όπως 

ο Νικόλαος Καταλάνος, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διάχυση της ενωτικής ιδέας 

στην Κύπρο. Ο ίδιος πρωτοστάτησε στην ίδρυση συλλόγων για προώθηση των εθνικών 

ιδεωδών και αρθρογραφούσε συχνά σε διάφορες εφημερίδες. Ο Καταλάνος με καταγωγή 

από την Πελοπόννησο ήρθε στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου εργάστηκε σαν 

καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Η εκπαίδευση βοήθησε τον εθνικισμό στο νησί, μιας 

και εξαπλώθηκε με αυτόν τον τρόπο περισσότερο στον κόσμο και συνεκδοχικά οδήγησε 

στην πολιτική κοινωνικοποίηση του.200  

                       Από την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας οι εθνικιστές προκαλούσαν 

τους συντηρητικούς, όσον αφορά τον πατριωτισμό τους και τα αισθήματα τους προς την 

Ελλάδα. Ο Καταλάνος με τις ενέργειες του, ενέταξε στην επιχειρηματολογία του όρους 

όπως «πιο πατριώτης από ότι ο άλλος» και στοιχεία από τους γαλλικούς όρους Tiers Etat’s 

δηλαδή Τρίτη Τάξη, η οποία αντιπαρερχόταν το Ancien Regime δηλαδή το Παλαιό 

Καθεστώς. Συνεπώς ο ίδιος ήθελε να αλλάξει το υπάρχον κατεστημένο, τις απόψεις του 

οποίου ενστερνίζονταν οι εθνικιστές της Λεμεσού. Παρόλα αυτά ο Καταλάνος δεν 

ενστερνιζόταν τις ιδέες του Διαφωτισμού, όπως διατυπώθηκαν στη Γαλλία παρά μόνο την 

φυσική διάσταση του κόσμου, ήτοι πίστευε στην φύση και τις φυσικές επιστήμες.201 Ο 

ίδιος εκπροσωπούσε ένα νέο αέρα στο νησί – τις εθνικιστικές, αντιαποικιακές και εχθρικές 

απέναντι στο κατεστημένο τάσεις. Με τη ρητορεία, ο Καταλάνος κατάφερε να εντάξει στο 

εθνικιστικό στρατόπεδο τους εμπόρους, τους μικροκαταστηματάρχες, τους τοκογλύφους, 

ακόμα και τα φτωχά εργατικά στρώματα. Οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες παρέμεναν 

απαθείς και αμέτοχοι επί του πολιτικού γίγνεσθαι του νησιού και πλέον αποκτούσαν έναν 

πιο ενεργό ρόλο στα πολιτικά πράγματα.202 Ο Καταλάνος όπως έχει ειπωθεί, στο λόγο του 

δεν είχε στοιχεία από τις διαφωτιστικές και δημοκρατικές ιδέες, παρά μόνο εθνικιστικές 

διαθέσεις. Το εθνικιστικό στρατόπεδο είχε συγκεντρωθεί γύρω από την εφημερίδα 

Ευαγόρας, ενώ είχε καταφέρει να εντάξει και τα εργατικά στρώματα, μαζί και τα εργατικά 

συνδικάτα της νήσου. Η συγκεκριμένη εφημερίδα το 1897 είχε καταφέρει να γίνει 
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δημοφιλής, ακόμα και στις πιο πάνω απομακρυσμένες περιοχές της επαρχίας σε 

συνδυασμό με την αναγνωσιμότητα που είχε στα αστικά κέντρα. Επιπλέον, είχε αρχίσει 

να δημιουργούνται πολιτικές λέσχες, όπως η Πρόοδος, η Ελπίς και η Ένωσις, που 

προωθούσαν τις εθνικιστικές, συντηρητικές ιδέες και ήταν υπό την εποπτεία του Νικόλαου 

Καταλάνου. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, πως είναι οι μελλοντικοί πυρήνες των 

αδιάλλακτων εθνικιστών, που θα κονταροχτυπηθούν με τους διαλλακτικούς μετριοπαθείς, 

στη μάχη του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Αυτές οι πολιτικές λέσχες είχαν ιδρυθεί στη 

Λευκωσία, στην καρδιά του κατεστημένου της Λευκωσίας, του μελλοντικού αντίπαλου 

στρατοπέδου επί του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος.203      

                      Κρίνεται ως σημαντική να αναφερθεί, η διαπίστωση του Κιτρομηλίδη πως η 

αφομοίωση εθνικιστικών νεωτερικών ιδεών από την Κυπριακή Εκκλησία, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως ένας ετεροχρονισμένος Διαφωτισμός και επίσης το γεγονός πως επί 

Αγγλοκρατίας το παραδοσιακό, πολιτισμικό σύστημα των ορθοδόξων αξιών, 

αντικαταστάθηκε από τις εκκοσμικευμένες ιδέες ενός σύγχρονου κράτους. Βέβαια ο 

ετεροχρονισμένος αυτός Διαφωτισμός διέφερε από τις ιδέες του ουμανισμού και του 

κοσμοπολιτισμού της προεπαναστατικής Γαλλίας. Ο εθνικισμός στην Κύπρο υπήρξε 

εντονότερος από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της Ελληνικής Ανατολής, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης της νήσου, η οποία της έδωσε το δικαίωμα να λειτουργεί αυτόνομα 

και να αποκτήσει με αυτό τον τρόπο, έναν ελληνικό εθνικό χαρακτήρα. Ακόμη, η 

μετάβαση από την Τουρκοκρατία στην Αγγλοκρατία υπήρξε καθοριστικής σημασίας για 

την εξέλιξη της κυπριακής ιστορίας και του αλύτρωτου εθνικισμού, ο οποίος εντάθηκε 

περισσότερο κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιακής διοίκησης.204 Ο Στεφανίδης από 

την άλλη θεωρεί, πως το εθνικό κίνημα των Ελλήνων της Κύπρου αποτελεί την τελευταία 

έκφραση του ελληνικού αλυτρωτισμού, όπως αποτυπώθηκε στο όραμα της Μεγάλης 

Ιδέας. Συνεκδοχικά θεωρεί, το συγκεκριμένο ενωτικό κίνημα είναι απόρροια του 

Ελληνικού Διαφωτισμού και της ιδέας πως η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη 

έννοια του Γένους.205  
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                     Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό γεγονός που βοήθησε στη διάδοση του 

εθνικισμού στην Κύπρο, είναι η εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα ανθρώπων που ανήκαν 

στον ελευθεροτεκτονισμό και είχαν προοδευτικές θέσεις, όπως ο Φίλιος Ζαννέτος, ο 

Γεώργιος Φραγκούδης, ο Χριστόδουλος Σώζος και άλλοι. Το εθνικό κίνημα στην Κύπρο, 

επηρεάστηκε από την πολιτική στις αρχές του 20ου αιώνα, η οποία πλέον δεν ήταν μόνο 

τοπική, αλλά άρχισε να ιδεολογικοποιείται με εθνικιστικές τάσεις. Ο εθνικισμός στην 

Κύπρο έγινε πιο μαζικός, όταν συνδέθηκε με κοινωνικά ζητήματα του ελληνικού 

πληθυσμού. Επίσης, οι νεότεροι σε ηλικία εθνικιστές του νησιού στις αρχές του 20ου 

αιώνα, υπήρξαν πιο προοδευτικοί σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, λόγω της επίδρασης 

του ελληνικού αλυτρωτισμού, χρονικό σημείο στο οποίο άρχισαν να κυριαρχούν στην 

πολιτική ζωή του τόπου.206 Ο ελευθεροτεκτονισμός στην Κύπρο αποτέλεσε ένα δίκτυο 

ατόμων με εθνικιστικές τάσεις, παγκύπριας εμβέλειας και αστικής προέλευσης. Επίσης 

αποτελείτο από νέους μορφωμένους επιστήμονες, με έντονη πίστη στα εθνικά ιδεώδη, ενώ 

παραμένει αμφιλεγόμενο το γεγονός αν το κίνητρο των συγκεκριμένων ατόμων υπήρξε η 

προώθηση εθνικιστικών ιδεών ή η ιδιοτελής ανέλιξη σε διάφορους τομείς της κυπριακής 

κοινωνίας.207  

                     Αξιοσημείωτη κρίνεται και η άποψη του Περιστιάνη για τον εθνικισμό της 

νήσου, μιας και θεωρεί πως οι ντόπιοι Έλληνες διατηρούσαν εδώ και καιρό στενούς 

δεσμούς με τον ευρύτερο Ελληνορθόδοξο κόσμο και δραστηριοποιούνταν έντονα στις 

ελληνικές παροικίες και στο νεοσύστατο Ελληνικό Βασίλειο. Ο ίδιος κρίνει ως αδόκιμο 

τον ισχυρισμό, για διείσδυση και εξάπλωση του εθνικισμού στην Κύπρο από το ελληνικό 

έθνος-κράτος, ήτοι ως ένα είδος εξαγωγής από το τελευταίο προς την αλύτρωτη ελληνική 

περιφέρεια, στην οποία ανήκε και η Κύπρος λόγω των παραπάνω δεσμών. Επιπλέον, η 

ελίτ στη νήσο υπήρξε αρωγός στο εθνικό όραμα της Ένωσης και εργάστηκε προς αυτή την 

κατεύθυνση.208 Αντίθετα, ο Γραικός φέρει μία διαφορετική και αιρετική άποψη για την 

Ένωση, πως είναι δημιούργημα των τσιφλικάδων και του ανώτερου κλήρου, με ρίζες από 

τη βυζαντινή περίοδο. Ακόμη, λόγω του Αυτοκέφαλου της Κυπριακής Εκκλησίας και του 

γεγονότος ότι αποτελεί μέρος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η θρησκεία 
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συνδυάστηκε με την γλώσσα και συνέβαλε στην καθιέρωση της ιδέας πως οι Κύπριοι είναι 

Έλληνες και συνεπώς πρέπει να συμπεριφέρονται σαν αυτούς. Επιπλέον, κατά αυτή την 

άποψη οι Κύπριοι είναι Ανατολίτες στο αίμα και συνάμα Ορθόδοξοι, άρα και Έλληνες. Ο 

Runciman θεωρεί πως ο εθνικισμός των Ελλήνων Κυπρίων, είναι κληρονομιά του 

Βυζαντίου και της ιδέας της εκκλησιαστικής ταυτότητας και της πολιτικής εξουσίας.209 Ο 

εθνικισμός από το 1900 και εφεξής είχε αρχίσει να εμφυτεύεται στις καρδιές του 

κυπριακού λαού και να τον κινητοποιεί προς την κατεύθυνση διεκδίκησης της Ένωσης με 

την Ελλάδα, τη Μητέρα Πατρίδα. Παρόλο που αρχικά οι αλυτρωτικές τάσεις δεν είχαν 

οποιεσδήποτε κοινωνικές απαιτήσεις εντός της νήσου, εντούτοις κατάφεραν κοινωνικά να 

αντιπαραταχθούν στο κοινωνικό κατεστημένο της εποχής και τις απόψεις του και να 

θεμελιώσουν μια αλυτρωτική ρητορεία περί Ένωσης αντιπαραβαλλόταν της θρησκείας και 

έφερε στο προσκήνιο κοινωνικές ομάδες, που δεν είχαν προηγουμένως την πρόσβαση στα 

πολιτικά πράγματα της Κύπρου, να αναμειγνύονται ενεργά στο τοπικό πολιτικό σύστημα. 

Με την πάροδο του χρόνου, ο εθνικισμός ώθησε σε λαϊκή διαμαρτυρία εναντίον του 

αποικιοκρατικού καθεστώτος και στη συνέχεια στη δημιουργία κινήματος.210       

                   Μερικοί πίστευαν πως το ανεπτυγμένο εμπόριο και η ευμάρεια θα μπορούσαν 

να φθίνουν τον πόθο των Κυπρίων για Ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα. Αυτό δε θα 

συνέβαινε μιας και ο πόθος αυτός, δεν είχε να κάνει με υλικές επιδιώξεις εκ μέρους των 

εμπλεκομένων και γι’ αυτό ο κυπριακός λαός προτιμούσε να ενωθεί με την φτωχή Ελλάδα, 

παρά να ευημερεί υπό τον πλούσιο Άγγλο δυνάστη. Οι υπέρμαχοι της Ένωσης, 

εναντιώνονταν σε οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών της 

νήσου, μιας και πίστευαν πως θα μείωνε την προσπάθεια των Κυπρίων για Ένωση, άποψη 

του Ronald Storrs211 για την κατάσταση στην Κύπρο. Οι αλυτρωτικές τάσεις του ντόπιου 

πληθυσμού έγιναν πιο έντονες, όταν το νησί μεταβιβάστηκε στην Αγγλική Αυτοκρατορία. 

Οι αποικιοκράτες υπήρξαν πιο ελαστικοί, φιλελεύθεροι και ανεκτικοί από τους 

προηγούμενους κατακτητές και αυτό επέτρεψε στους Κύπριους να εκφράσουν ελεύθερα 

και άνετα τις αλυτρωτικές τους τάσεις. Οι πιο μορφωμένοι υπήρξαν οι μπροστάρηδες των 

τάσεων αυτών, όπως οι δικηγόροι, καθηγητές γυμνασίων, ο κλήρος και γενικά όποιοι είχαν 

                                                           
209 Γραικός, Κώστας, ό.π., σελ. 222 
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σπουδάσει στο ελληνικό χώρο και είχαν έρθει σε επαφή με την ελληνική 

πραγματικότητα.212 Παρόμοια άποψη έχει και ο Κιτρομηλίδης, ο οποίος θεωρεί πως οι 

καταβολές του ελληνικού εθνικισμού στην Κύπρο ήταν βαθιές και γνήσιες, ενώ η 

ανικανότητα των Βρετανών να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 

λαός ενίσχυσε τον αλυτρωτικό εθνικισμό, μιας και η εκπλήρωση των εθνικών πόθων 

παρουσιαζόταν ως η μόνη λύση στα προβλήματα των κατοίκων του νησιού. Επίσης η 

ανεκτικότητα και η ήπια στάση των Βρετανών στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, 

επέτρεψε στο εθνικό κίνημα της Κύπρου να μαζικοποιηθεί ευκολότερα.213  

                  Οι Βρετανοί και οι Έλληνες είχαν διπλωματικές σχέσεις από την εποχή της 

ίδρυσης του ελληνικού κράτους, ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις εντείνονταν όταν γίνονταν 

πιο θερμές και έντονες οι διεκδικήσεις των Ελλήνων αλύτρωτων για Ένωση.214 Όσον 

αφορά την Κύπρο, το ζήτημα της Ένωσης πήρε διαφορετική τροπή, από ότι στα Επτάνησα 

και στην Κρήτη και είναι ένα ζήτημα που συζητείται ακόμη από τους ιστορικούς. Η 

Κύπρος δεν κατάφερε να ενωθεί ποτέ με την Ελλάδα παρά μόνο να ανεξαρτητοποιηθεί το 

1960, σε μια εποχή που η Βρετανική Αυτοκρατορία άρχισε να χάνει εδάφη της και αποικίες 

της, δηλαδή σε μια εποχή αποαποικιοποίησης επί της υφηλίου.215 Οι ένθερμοι ενωτικοί 

στην Κύπρο με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να έχουν περισσότερα ερείσματα στον 

Τύπο, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί επίσημα από την έναρξη της Αγγλοκρατίας, γεγονός 

που βοήθησε αρκετά στη διάδοση των ενωτικών ιδεών εντός των κατοίκων του νησιού, 

όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω. Όσον αφορά τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων 

απέναντι στην ιδέα της Ένωσης, αυτή ήταν μια στάση αποφυγής, ενόχλησης ή και 

δυσαρέστησης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ειδικότερα, αποφεύγανε να εκφραστούν 

ανοικτά υπέρ της Ένωσης, παρόλο που ενίοτε βοηθούσαν τον ελληνικό κυπριακό λαό 

υλικά και ηθικά, πάντοτε με υπόγειο και διακριτικό τρόπο. Η Βρετανική Αυτοκρατορία 

είχε χορηγήσει δάνεια προς την ελληνική κυβέρνηση, στοιχείο που το χρησιμοποιούσε 

προς απόκτηση πολιτικών ερεισμάτων στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Εξάλλου αυτό έπραττε από την εποχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, 

θεμελιώνοντας μια σχέση εξάρτησης της Ελλάδας από τη Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που 
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επέδρασε καταλυτικά, όσον αφορά τη στάση των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων στην 

ιδέα της Ένωσης και συνεπώς στην επιβολή των θέσεων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας 

επ’ αυτού.216 

                    Διάφοροι Βρετανοί, όπως ο Purcell πίστευαν πως οι αρχαίοι Έλληνες 

συγγραφείς, όπως ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Όμηρος δεν επηρέασαν πραγματικά τις 

ενωτικές αλυτρωτικές τάσεις των ντόπιων της νήσου, γιατί στα σχολεία δε διδάσκονταν 

τους πιο πάνω συγγραφείς στα αρχαία ελληνικά, αλλά σε σύγχρονο δεκαπεντασύλλαβο 

στίχο. Ο Purcell, πίστευε πως το αρχαιοελληνικό ήθος είναι ξένο προς το βυζαντινό, που 

ενέπνευσε τα ενωτικά αισθήματα του λαού και έφερε πιο κοντά την Ορθόδοξη Εκκλησία 

με τον ελληνικό αλυτρωτισμό. Ακόμη, επισημαίνει το γεγονός πως οι Έλληνες της Κύπρου 

δεν έπαψαν για πολύ να διεκδικούν την Ένωση με την Ελλάδα και πως οι Τούρκοι από την 

αρχή της Αγγλοκρατίας υπήρξαν ανταγωνιστικοί ως προς την ιδέα της Ένωσης. Οι 

Έλληνες του νησιού κατά το συγγραφέα, έστειλαν εθελοντές τόσο το 1880 όσο και το 

1897, αποδεικνύοντας εμπράκτως τα ενωτικά τους αισθήματα. Επίσης επιδίωκαν 

περισσότερο την Ένωση από ότι την απαλλαγή από τον φόρο υποτελείας και την 

κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση και προέβαιναν σε κινητοποιήσεις σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Οι Έλληνες πρόξενοι του νησιού υπήρξαν περισσότερο ακραίοι και 

δραστήριοι υπέρ της Ένωσης, από ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, που δεν ήθελε να 

διαταραχθούν οι διπλωματικές της σχέσεις με την Μεγάλη Βρετανία. Οι ντόπιοι της νήσου 

δεν κάμφθηκαν ούτε από τις δηλώσεις Βρετανών αξιωματούχων του τύπου: «Οι Έλληνες 

Κύπριοι προτιμούν να διοικούνται από μια εύρωστη οικονομικά Μεγάλη Βρετανία, παρά 

από μια φτωχή Ελλάδα» και συνέχισαν να απαιτούν την Ένωση με πιο δυναμικό τρόπο, 

τα χρόνια που θα ακολουθήσουν τον 20ο αιώνα.217  

                       Παρόμοια άποψη έχει και ο Orr, ο οποίος θεωρούσε πως δεν επρόκειτο για 

επιστροφή της Κύπρου στην Ελλάδα μέσω βέβαια της προσάρτησης της νήσου, μιας και 

η τελευταία δεν ανήκε ποτέ στην Ελλάδα. Ακόμα, πίστευε πως οι Έλληνες της Κύπρου 

είχαν νόθα καταγωγή με φοινικικό υπόβαθρο και επηρεάστηκαν από τους λαούς, που τους 

είχαν υποδουλώσει. Σαφώς και πρόκειται για βρετανικές προκαταλήψεις έναντι των 

                                                           
216 Γραικός, Κώστας, ό.π., σελ. 232-234 
217 Purcell, Hugh Dominic, ό.π., σελ. 228-230 
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ντόπιων Ελλήνων, που ενστερνίζονταν αρκετοί Βρετανοί.218 Σε αυτό το σημείο είναι 

σημαντικό να αναφερθεί, η άποψη της Smith πως οι Έλληνες δεν έχουν κανένα δικαίωμα 

επί της Κύπρου, γιατί δεν είχαν ποτέ το νησί υπό τη δικαιοδοσία τους, άρα δεν πρέπει να 

αξιώνουν Ένωση με την Ελλάδα. Ακόμα αναφέρει πως ο πληθυσμός του νησιού δεν είναι 

αμιγώς ελληνικός, μιας και το ένα τέταρτο του αποτελείται από Τούρκους. Θεωρεί ότι ο 

κυπριακός λαός δεν είναι επαρκώς μορφωμένος, για να αντιληφθεί εάν επιθυμεί την 

ενσωμάτωση του στον ελληνικό εθνικό κορμό. Οι αθηναϊκές εφημερίδες αναφέρονταν 

στην Κύπρο με την έκφραση «η δούλη Ελλάς», όπως επίσης και στις τότε αλύτρωτες 

πατρίδες της Ηπείρου, της Μακεδονίας και των νησιών, της περιόδου των τελών του 19ου 

αιώνα. Οι Έλληνες της Κύπρου έχουν ως πρώτο στόχο και ελπίδα την Ένωση με την 

Ελλάδα, την ενσωμάτωση στο ελληνικό βασίλειο υπό τη βασιλεία του Γεωργίου Α΄, 

βασιλιά την εποχή εκείνη των Ελλήνων. Η Smith ισχυρίζεται πως δεν πρέπει να υπάρχει 

φόβος, ως προς μια μελλοντική εκχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα και ότι δεν πρέπει να 

επαναληφθεί το προηγούμενο συμβάν της παραχώρησης των Επτανήσων.219          

                      Όσον αφορά τους Βρετανούς αποικιοκράτες, στις εκθέσεις τους κατά την 

πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας, αναφέρουν πως διάφοροι μορφωμένοι Έλληνες 

Χριστιανοί της Κύπρου επιδίωκαν αρχικά ανεπιτυχώς την Ένωση του νησιού μετά της 

Μητέρας Πατρίδας. Ακόμη, αναφέρουν πως οι αλυτρωτικές τάσεις των Ελλήνων ιθαγενών 

της νήσου, υποκινούνται από την Αθήνα και από την Κυπριακή Αδελφότητα, που έδρευε 

στην Αλεξάνδρεια και είχε παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Πιστεύεται πως 

είχαν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό χρημάτων, ώστε να εξαγοράσουν το νησί από τους 

Βρετανούς και να πραγματοποιήσουν τον ενωτικό τους στόχο, όπως έχει αναφερθεί 

προηγουμένως στην εργασία.220 Ο Watkins221, διευθυντής της Αυτοκρατορικής 

Οθωμανικής Τράπεζας, πίστευε ότι οι πλείστοι Έλληνες της Κύπρου ευημερούσαν και 

ήταν ευχαριστημένοι με τη βρετανική διοίκηση, εκτός από μερικούς μόνο 

«θερμοκέφαλους» που επιδίωκαν την προσάρτηση της νήσου στο ελληνικό κράτος, 

δηλαδή την Ένωση. Θεωρεί πως, η κατάρα στην Κύπρο είναι οι τεταμένες σχέσεις 

                                                           
218 Orr, Charles William James, ό.π., σελ. 162-163 
219 Smith, Agnes, Through Cyprus, σελ. 323-329 
220 Martin, David W., ό.π., σελ. 221 
221 Ο Charles Watkins ήταν διευθυντής της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας στη Λάρνακα το 

διάστημα 1878-1887 και πρόξενος της Αγγλίας στην Κύπρο το 1877-1878. 
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Μουσουλμάνων και Χριστιανών.222 Οι αξιωματούχοι της βρετανικής αποικιακής 

διοίκησης θεωρούσαν πως οι χωρικοί της Κύπρου, δεν γνώριζαν πως υπάρχει Αθήνα και 

που βρίσκεται και ότι δε θα ξόδευαν χρήματα για την Ένωση με τη γαλανόλευκη σημαία. 

Επιπλέον, θεωρούσαν πως αν η Κύπρος ανήκε στο ελληνικό κράτος τα πράγματα θα ήταν 

χειρότερα, από οικονομικής κυρίως πλευράς, σημείο που τόνιζαν αρκετά οι Βρετανοί 

αποικιοκράτες. Οι τελευταίοι, δε λησμονούσαν βέβαια πως στο νησί υπάρχει και 

τουρκικός πληθυσμός, που εναντιωνόταν σε οποιαδήποτε νύξη για Ένωση με την 

Ελλάδα.223 Κοντολογίς, Οι Έλληνες της Κύπρου δεν μπόρεσαν να επιτύχουν στην 

ευόδωση των εθνικών τους πόθων, όπως οι Επτανήσιοι και οι Κρητικοί, γιατί δεν είχαν 

ποτέ τον απαιτούμενο χώρο για να εκφράσουν τις εθνικές θέσεις και να σχηματίσουν ένα 

συμπαγή εθνικό πολιτικό λόγο. Ακόμη, οι Έλληνες της Κύπρου είχαν αναπτύξει μια 

πρωτόγνωρη σχέση συνεργασίας με τη βρετανική αποικιακή διοίκηση, όπου η Εκκλησία 

είχε παίξει σημαντικό ρόλο, σε αντίθεση βέβαια με το κρητικό παράδειγμα συνεχούς 

αντίστασης και δράσης απέναντι στην τουρκική κατοχή, μέχρι η Κρήτη να ενωθεί με το 

ελληνικό κράτος.224       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 Martin, David W., ό.π., σελ. 239 
223 Martin, David W., «», σελ. 276 
224 Holland Robert & Markides Diana, ό.π., σελ. 187-188 
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Επίλογος/Συμπεράσματα 

 Η Κύπρος ως κομμάτι του Ελληνισμού, ανήκει στους αλύτρωτους πληθυσμούς που 

δεν κατάφεραν εντέλει να ενσωματωθούν στον ελληνικό εθνικό κορμό και να 

συγχωνευτούν με το ελληνικό κράτος. Αποτέλεσμα των προσπαθειών του ντόπιου 

ελληνικού πληθυσμού της νήσου, που έφτασαν στο αποκορύφωμα τους με τη διεξαγωγή 

του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ το διάστημα 1955-1959, ήταν η 

Ανεξαρτησία και η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Η Κύπρος δεν 

κατάφερε τελικά να ενωθεί με την Ελλάδα για πολλούς και διάφορους λόγους, που δεν 

αφορούν τη συγκεκριμένη εργασία. Δεν ευτύχησε να έχει την τύχη των υπόλοιπων 

αλύτρωτων Ελλήνων του 19ου και του 20ου αιώνα που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό 

κράτος, όπως τα Επτάνησα, η Ηπειροθεσσαλία, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ανήκει 

στους ελληνικούς πληθυσμούς που δεν ενώθηκαν με την Ελλάδα, δηλαδή στους 

αλύτρωτους Έλληνες περιοχών όπως η Βόρεια Ήπειρος, η Ανατολική Θράκη, ο Πόντος, 

η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία, μέρη  που αποτελούσαν επιδιώξεις του στόχου 

της Μεγάλης Ιδέας, αλλά ποτέ δεν εκπληρώθηκαν η Ένωση τους με την Ελλάδα. Η 

διαφορά της Κύπρου με τα προαναφερθέντα μέρη, είναι πως ακολούθησε το δικό της 

ανεξάρτητο δρόμο, εν αντιθέσει με αυτά που σήμερα ανήκουν είτε στην Τουρκία, είτε στην 

Αλβανία.  

                    Η Κύπρος υπήρξε μέρος της Μεγάλης Ιδέας, ιδεολογίας και πολιτικής που 

ακολούθησε το ελληνικό κράτος για σειρά ετών το 19ο και 20ο αιώνα και μετά το τέλος 

της το 1922, ελέω της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αποτέλεσε ουσιαστικά την τελευταία 

επιδίωξη της Ελλάδας για ενσωμάτωση ελληνικού εδάφους, μετά και την περίπτωση των 

Δωδεκανήσων το 1947, που τα κατείχε η Ιταλία. Η δυστυχής κατάληξη της Τουρκικής 

Εισβολής το 1974, έβαλε την ταφόπλακα σε οποιεσδήποτε ενωτικές επιδιώξεις εκ μέρους 

Ελλαδιτών και Ελλήνων της Κύπρου και πλέον αναζητείται άλλος δρόμος επίλυσης του 

Κυπριακού Ζητήματος. Θα μπορούσε να λεχθεί πως το μεγαλύτερο ελληνικό νησί δεν 

κατάφερε να γίνει ένα με την Ελλάδα, για πολλούς λόγους, σκοπιμότητες και συμφέροντα 

εκ μέρους τρίτων και όχι πάντα λόγω λαθών που έπραξαν οι Κύπριοι και οι εκάστοτε 

ελληνικές κυβερνήσεις, ζήτημα που δεν απασχολεί την παρούσα εργασία.  

                  Η περίοδος που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, είναι από το 1878 μέχρι το 

1910 και η έκφραση των αλυτρωτικών διαθέσεων εκ μέρους των ντόπιων Ελλήνων της 
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νήσου στο δημόσιο και ιδιωτικό λόγο. Η περίοδος αυτή αφορά τα πρώτα χρόνια της 

αγγλικής παρουσίας στο νησί και πως εκφράστηκε το αίτημα της Ένωσης. Οι Κύπριοι με 

την λήξη της Τουρκοκρατίας και την έναρξη της Αγγλοκρατίας το 1878, ένιωσαν πιο άνετα 

να εκφράσουν τις ενωτικές τους θέσεις, μιας και αρχικά η διακυβέρνηση των Άγγλων 

υπήρξε ανεκτική και φιλική. Οι αποικιοκράτες αρχικά έδειξαν αδιαφορία και ανεκτικότητα 

προς τις αλυτρωτικές και ενωτικές τάσεις των Κυπρίων, μιας και δε θεωρούσαν πως 

αποτελούσαν λόγο ανησυχίας, είτε γιατί δε θα μπορούσαν να αγκαλιαστούν από όλο το 

νησί, είτε γιατί δε θα γίνονται ποτέ απειλητικές και επικίνδυνες για την παρουσία τους 

στην Κύπρο. Οι Κύπριοι στα πρώτα στάδια της Αγγλοκρατίας, εξέφραζαν τις αλυτρωτικές 

ενωτικές τους διαθέσεις με ήπιο και μετριοπαθή τρόπο, λόγω της πίστης τους πως η Αγγλία 

ήταν ένα φιλελεύθερο έθνος που θα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του. Ακόμη οι 

ντόπιοι είχαν παρασυρθεί από τις υποσχέσεις των Άγγλων, κυρίως γενικόλογες και 

αόριστες για λογικούς και αυτονοήτους ενωτικούς πόθους των Ελλήνων της νήσου. Οι 

Άγγλοι στα ενωτικά αιτήματα συνήθως απαντούσαν πως το νησί κατέχεται από το 

Σουλτάνο, από τον οποίον οι πρώτοι το ενοικιάζουν και ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν 

μπορούν να παραβιάσουν την Κυπριακή Συνθήκη που υπογράφτηκε μεταξύ Σουλτάνου 

και Μεγάλης Βρετανίας.  

                  Οι Έλληνες της Κύπρου είχαν αφουγκραστεί, μάλλον ευκολόπιστα τις ψεύτικες 

υποσχέσεις Φιλελευθέρων κυρίως πολιτικών της Αγγλίας και είχαν θαμπωθεί λανθασμένα 

από το αγγλικό γόητρο και για αυτό εξέφραζαν τις ενωτικές τους διαθέσεις μέσω 

υπομνημάτων, επιστολών και διαβημάτων προς Άγγλους αξιωματούχους. Αυτό γινόταν 

σχεδόν πάντοτε κατά τα πρώτα χρόνια της βρετανικής παρουσίας στο νησί, με ήπιο τρόπο 

μακριά από ακρότητες, χωρίς ποτέ να ξεπεράσουν τα όρια της νομιμότητας. Συνεπώς, για 

αυτό το λόγο δε θεωρούνταν ως απειλή από τους αποικιοκράτες, οι οποίοι απλώς 

αδιαφορούσαν για τους ενωτικούς τους πόθους. Κοντολογίς, ο ελληνικός πληθυσμός της 

Κύπρου, όσον αφορά την έκφραση των αλυτρωτικών ενωτικών του διαθέσεων, 

ακολούθησε κατά την πρώτη φάση της Αγγλοκρατίας, το επτανησιακό παράδειγμα κυρίως 

με λεκτικά, διπλωματικά μέσα, πιο μετριοπαθούς χαρακτήρα, ενώ στη συνέχεια όταν 

κατάλαβε πως οι ελπίδες του ήταν φρούδες, ακολούθησε το κρητικό παράδειγμα, με 

συνεχής εναντίωση στο βρετανικό ζυγό, έντονου και δυναμικού χαρακτήρα. Για να συμβεί 

το τελευταίο, πέρασαν αρκετά χρόνια ώσπου οι Έλληνες Κύπριοι να εμπεδώσουν πως η 
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Ένωση δε θα ερχόταν με παραχώρηση της νήσου, από την Αγγλία στην Ελλάδα, παρά 

μόνο με έντονη και συνεχή διεκδίκηση.  

                  Η Βρετανική Αυτοκρατορία την εποχή εκείνη, στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου δεν επιθυμούσε μια ρωσική επέλαση και ισχυροποίηση της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας, γεγονός που θα μπορούσε να ενδυναμώσει και τη θέση της Ελλάδας στην 

περιοχή. Για αυτό το λόγο, προσπαθούσε να διατηρεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 

διπλωματικό και πολιτικό παιχνίδι της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της 

υπόθαλψης της στις διάφορες ενέργειες της έναντι των Ελλήνων αλύτρωτων κατοίκων της, 

π.χ. Κρήτη. Στην περίπτωση της Κύπρου όπως και της Κρήτης, η Βρετανική 

Αυτοκρατορία δεν επιθυμούσε το νησί να ενωθεί με το ελληνικό κράτος, γιατί της 

χρησίμευε ως σταθμός ανεφοδιασμού των στρατευμάτων της και γειτνίαζε με τη ζωτικής 

σημασίας οδό της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας. Ακόμη γειτνίαζε με την εξαιρετικής 

σημασίας για τη Βρετανία, διώρυγα του Σουέζ και την Αίγυπτο. Επιπλέον κατά το 

τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η Βρετανική Αυτοκρατορία προσπαθούσε να 

ισχυροποιήσει τη θέση της ανά το παγκόσμιο και ασφαλώς επιδίωκε την κυριαρχία στη 

Μεσόγειο, μέσω της κατάληψης χωρών και τη μετατροπή τους σε αποικίες της. Τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η Βρετανία εξελισσόταν στη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη 

της υφηλίου και είχε σαν κύριο μέλημα της την επέκταση της αυτοκρατορίας της. Όσον 

αφορά την άρνηση της, ως προς την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, η απάντηση της 

ήταν πως η νήσος ανήκε στο Σουλτάνο και την ενοικίαζε από αυτόν, ως απότοκο της 

Συνθήκης του Βερολίνου (1878) και πως δεν μπορούσε να πράξει οτιδήποτε προς την 

κατεύθυνση της Ένωσης, μιας και δεσμευόταν από την προαναφερθείσα Συνθήκη. Στην 

πράξη, η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε τον πρώτο και τελευταίο ρόλο, όσον αφορά τα 

τεκταινόμενα στην Κύπρο και ο Σουλτάνος δεν μπορούσε να ασκήσει οποιαδήποτε 

πολιτική έναντι της νήσου. Οι Βρετανοί θεωρούσαν σημαντική βάση την Κύπρο και 

επιδίωξαν να την έχουν στην κατοχή τους για σειρά ετών, με διάφορα διπλωματικά και 

στρατιωτικά μέσα.      

                          Όσον αφορά το επίσημο ελληνικό κράτος, λόγω της εξάρτησης του από 

τη Βρετανία, κρατούσε μια μετριοπαθή και διακριτική στάση έναντι των ενωτικών τάσεων 

των Κυπρίων, κυρίως επειδή δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις του με αυτή. Ανεπίσημα, 

το ελληνικό κράτος υποστήριζε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, κυρίως μέσω του 



74 
 

πρόξενου του στο νησί. Οι εκάστοτε πρόξενοι υπήρξαν αρκετά δυναμικοί και ένθερμοι 

υποστηρικτές της Ένωσης και σημαντικοί αρωγοί του ντόπιου πληθυσμού, ενώ συχνά 

δυσαρεστούσαν τους Βρετανούς με τη στάση τους, οι οποίοι απαιτούσαν την 

απομάκρυνση των Ελλήνων προξένων και την πετυχαίναν τις πλείστες φορές. Οι Βρετανοί  

Τέλος, οι Τούρκοι της Κύπρου έβλεπαν αρκετά εχθρικά τα ενωτικά αιτήματα των Ελλήνων 

και φοβούνταν τυχόν ενσωμάτωση της νήσου στην Ελλάδα. Προτιμούσαν να είναι πιστοί 

στο βρετανικό αποικιακό καθεστώς εφόσον δε θα επιστρεφόταν η Κύπρος στο Σουλτάνο, 

στον οποίο προφανώς επιθυμούσαν να ανήκει το νησί.             
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