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Περίληψη 
 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάδεη ηελ γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ Σνπξθηθνχ 

Δζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν απφ ην 1878 έσο ην 1939. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε ζπκβνιή 

ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζην λεζί ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ απφ ηελ 

κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ζηελ Κχπξν. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ. 

 

Ζ θεληξηθή ζέζε ηεο εξγαζίαο είλαη φηη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

γέλλεζε ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

αζηηθνπνίεζε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, ελψ θαηαιπηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ήηαλ ε βξεηαληθή πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΧΓΗ 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί λα εμεηαζηεί ε γέλλεζε θαη ε εμέιημε 

ηνπ Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν. Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε ησλ δχν 

εζληθηζκψλ νδήγεζε ζηελ εζλνηηθή ζχγθξνπζε ζην λεζί, ππνβαζκίδνληαο ηνλ ξφιν 

μέλσλ παξαγφλησλ. Ωζηφζν, εδψ ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε 

ζπλνπηηθά ηηο αηηίεο αλάπηπμεο ηνπ Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο 

θαζπζηέξεζεο απηήο.  

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθφ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο βαζηθέο ζεσξίεο 

εζληθηζκνχ θαη ηκπεξηαιηζκνχ. Δμεηάδεηαη επίζεο θαη ν ηνπξθηθφο εζληθηζκφο. 

 

ην δεχηεξν κέξνο ζθηαγξαθείηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην. ηε ζπλέρεηα,  

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο. Καηφπηλ, ζα ζηξέςνπκε 

ηελ πξνζνρή καο ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ.  

 

Ζ εξγαζία θιείλεη κε ην ζπκπέξαζκα πνπ ζπλνςίδεη ηα θεληξηθά ζεκεία θαη 

επηρεηξήκαηα ηεο κειέηεο. 

 

Ζ θεληξηθή ζέζε ηεο εξγαζίαο είλαη φηη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

γέλλεζε ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

αζηηθνπνίεζε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, ελψ θαηαιπηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ήηαλ ε βξεηαληθή πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε».  

 

Ο ξφινο ησλ Βξεηαλψλ ήηαλ θαηαιπηηθφο ζηελ αλάδπζε ηνπ 

Σνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ. Ωζηφζν, αθφκα θαη εάλ δελ ππήξρε ν βξεηαληθφο 

απνηθηνθξαηηθφο παξάγνληαο, ν ηνπξθνθππξηαθφο εζληθηζκφο ζα αλαπηπζζφηαλ 

νχησο ή άιισο, αιιά φρη κε ηελ ίδηα έληαζε. Οη Βξεηαλνί ηνλ ψζεζαλ ζηνλ 

εμηξεκηζκφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Αμηνζεκείσηα είλαη ηα επηεκβξηαλά. Ο Robert 

Holland ππνζηήξημε φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ απνηθηνθξαηψλ απνζθνπνχζε ζηηο 
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αθξφηεηεο πνπ εθπνξεχνληαλ απφ ηνλ εζληθηζκφ, ψζηε λα θαίλνληαη νη Βξεηαλνί σο 

κεηξηνπαζείο θαη λα κεζνιαβνχλ ζηηο «αγεθχξσηεο» δηαθνξέο.  

 

Ζ ινγηθή ηνπ βξεηαληθνχ, θαη φρη κφλν, ηκπεξηαιηζκνχ ήηαλ ίδηα θαη ζε άιιεο 

απνηθίεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπο ζηνλ δηακειηζκφ ηεο 

Ηξιαλδίαο κεηαμχ πξνηεζηαληψλ θαη θαζνιηθψλ. ηελ Ηλδία άθελαλ αλζξψπνπο λα 

πεζαίλνπλ απφ ηελ αζηηία, ψζηε λα θαίλνληαη εθείλνη κεηξηνπαζείο αλζξσπηζηέο κε 

εθπνιηηηζηηθφ έξγν.  
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Α ΜΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΧΡΙΑ 

 

 

2.1  Εθνικισμός 

 

 

Όπσο θαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, νη 

ελλνηνινγηθνί νξηζκνί θαη νη δηαθσλίεο γχξσ απφ απηνχο έρνπλ ζεσξεηηθέο ξίδεο. 

Σνηνπηνηξφπσο, δελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή θαη θαζνιηθή ζεσξία γηα ηνλ εζληθηζκφ.1 

Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν John Hall νη έλλνηεο πξέπεη λα έρνπλ πνηθηιία, φπσο θαη ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα.2 

 

Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε δηέδσζε γξήγνξα ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο. Σν ζχγρξνλν 

εζληθφ θξάηνο, πνπ δηακνξθψλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ, εηζάγεη έλα λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη 

λνκηκνπνίεζεο γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία.3 Ο Παλαγηψηεο Κνλδχιεο ζεσξεί φηη ν 

εζληθηζκφο είρε κηα δηηηή πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα. Αθελφο, ηελ νκνγελνπνηήζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ θξάηνπο θαηαξγψληαο ηνλ θενπδαιηθφ ηνπηθηζκφ θαη αθεηέξνπ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο δπλαζηηθήο αξρήο κε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο.4  

   

Σν θξάηνο θαη ην έζλνο είλαη δπν φξνη πνπ δελ είλαη πάληνηε ηαπηφζεκνη. Σν 

θξάηνο πξνυπήξρε ηνπ έζλνπο. Ο εζληθηζκφο απνηειεί έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν, σο 

πξνο ηελ ηαχηηζε ηνπ ελφο ιανχ κε ην εδαθηθφ έζλνο-θξάηνο. Ζ αξρή ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Οη επαλαζηάηεο εμίζσζαλ ηηο έλλνηεο έζλνο, 

θξάηνο, έδαθνο θαη γιψζζα. Σν έζλνο ελζσκάησζε ηελ ιατθή θπξηαξρία θαη 

ηαπηίζηεθε κε ηελ ελφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ εδάθνπο.5   

 

                                                
1 David McCrome, 2000, Ζ θνηλωληνινγία ηνπ Δζληθηζκνύ, Οη απξηαλνί καο πξόγνλνη, , Διιεληθά 
Γξάκκαηα, Αζήλα,  ζει 23 
2 John Hall, Nationalisms: classified and explained, Daedalus, 122(3) 
3 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ,2009, Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, Παπαδεζεο, Αζήλα , ζει 

26  
4
 Παλαγηώηεο Κνλδύιεο, 1998, Από ηνλ 20

ν
 ζηνλ 21

ν
 αηώλα, Θεκέιην, Αζήλα , ζει 95 

5 Stuart Woolf, 1999, Ο Δζληθηζκόο ζηελ Δπξώπε, Θεκέιην, Αζήλα , ζει 30 
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Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ππέηαμε ηνλ φξν ηνπ έζλνπο ζηνλ φξν ηνπ θξάηνπο. 

Οη Diderot θαη Rousseau ζεσξνχζαλ φηη ε ελφηεηα θαη ε ηαπηφηεηα ελφο έζλνπο 

πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγάλσζε, ην θξάηνο.6 

 

Ο Gellner, ν Smith θαη ν Breuilly ζεψξεζαλ ζαλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάδπζε ηνπ ζχγρξνλνπ εζληθηζκνχ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ εθβηνκεράληζε. Ζ 

ζέζε ηνπο ζηεξηδφηαλ ζην φηη αλεμαξηήησο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο, θάπνηεο εζληθέο ηαπηφηεηεο δελ θαηάθεξαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εζληθά 

θηλήκαηα, εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
7 

 

 

ήκεξα ππάξρνπλ δπν θχξηεο θαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

κειέηε ηνπ εζληθηζκνχ. Ζ πξψηε, πξνζεγγίδεη ηνλ εζληθηζκφ ζαλ εθδήισζε ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο, φπνπ νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πιεπξέο 

ζεσξνχληαη εμεγεηηθνί παξάγνληεο, αιιά κφλν ζρεηηθά κε ην θξάηνο. Ζ δεχηεξε 

πξνζέγγηζε κειεηάεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ζαλ κηα πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή θαη φρη σο 

κηα ζηαζεξή αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σελ ζεσξεί σο κηα ζπλερή θαη 

κεηαβαιιφκελε δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη θαη πξνθχπηεη απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

επνκέλσο δελ απνθιείεη άιιεο ηαπηφηεηεο.
8
 

 

Ζ εζληθή ηαπηφηεηα είλαη κηα αθεξεκέλε έλλνηα πνπ ζπλνςίδεη ηε ζπιινγηθή 

έθθξαζε κηαο ππνθεηκεληθήο αηνκηθήο αίζζεζεο ηνπ λα αλήθεηο ζε κηα 

θνηλσληθνπνιηηηθή νκάδα- ην εζληθφ θξάηνο. Πσο φκσο δνκείηαη ε εζληθή ηαπηφηεηα 

κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ έζλνπο.  

 

Ο Hosbsbawm επηθεληξσλφηαλ ζηε ζθφπηκε θαη ζρεδηαζκέλε δξάζε ηνπ 

θξάηνπο, φπσο θαη ν Weber. Ο Hosbsbawm ζεσξνχζε φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα ν ξφινο ηνπ θξάηνπο απμήζεθε κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ,9 ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηνλ δηεζλή 

αληαγσληζκφ.  

 

Ο Eric Hosbsbawm δελ ζεσξεί ην «έζλνο» σο πξσηαξρηθή θαη ακεηάβιεηε 

θνηλσληθή νληφηεηα. Σν έζλνο είλαη κηα θνηλσληθή νληφηεηα κηαο ηζηνξηθά πξφζθαηεο 

πεξηφδνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε δεκηνπξγνχλ ηνπο εζληθηζκνχο θαη ηα έζλε. Σα 

                                                
6 Κωλζηαληίλνο Αξβαληηόπνπινο., Κξάηνο-έζλνο θαη εζληθηζκόο, Δπίθεληξα, ηεύρνο 3, 1997 
7 Stuart Woolf ,1999, Ο Δζληθηζκόο ζηελ Δπξώπε, Θεκέιην, Αζήλα, ζει 24 
8 Ibid, ζει 26 
9
 Δδώ ρξεηάδεηαη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη πεξηζζόηεξεο θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ εζληθηζκό είλαη 

θπξίωο επξωθεληξηθέο.  
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έζλε είλαη θαηλφκελα θαηαζθεπαζκέλα άλσζελ, αιιά πνπ πξέπεη λα αλαιχνληαη εθ 

ησλ θάησ. Σν ζχγρξνλν έζλνο ήηαλ ηκήκα κηαο θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο ηεο επνρήο 

φπνπ κεζνπξαλνχζε ν αζηηθφο θηιειεπζεξηζκφο κεηαμχ 1830 θαη 1880. Μεηαμχ 1870 

θαη 1914 ν εζληθηζκφο κεηεμειίζζεηαη θαη ην έζλνο νξίδεηαη θπξίσο βάζε ηνπ εζλν-

γισζζνινγηθνχ θξηηεξίνπ. ην ηέινο ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζξηάκβεπζε ε 

«αξρή ησλ εζλνηήησλ» θαη ν εζληθηζκφο έθηαζε ζην απφγεην ηνπ, κε ηελ θαηάξξεπζε 

κεγάισλ πνιπεζληθψλ απηνθξαηνξηψλ. ηελ Δπξψπε ηνπ κεζνπνιέκνπ επηθξαηνχζε 

ν εζληθηζκφο ησλ εγθαζηδξπκέλσλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ν αιπηξσηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπο. Όια ηα αληη-ηκπεξηαιηζηηθά ηεο πεξηφδνπ ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ηνπηθή κνξθσκέλε ειίη, πνπ κηκνχληαλ ηελ επξσπατθή «εζληθή απηνδηάζεζε», ιατθή 

αληηδπηηθή μελνθνβία θαη ε θπζηθή γελλαηφηεηα ησλ πνιεκηθψλ θπιψλ.10   

 

Ο Gellner ζεσξεί φηη ην έζλνο είλαη έλα λεσηεξηθφ θαηλφκελν.11 Δπηθέληξσλε 

πεξηζζφηεξν ηελ αλάιπζε ηνπ ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ.12 Ο Ernest 

Gellner νξίδεη ηνλ εζληθηζκφ σο αμίσκα πνπ ζεσξεί φηη ε πνιηηηθή θαη ε εζληθή 

ελφηεηα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ. Κάλνληαο κηα αλάιπζε, κε θνηλά ζηνηρεία απφ ηελ 

καξμηζηηθή, θαηαιήγεη φηη ν εζληθηζκφο είλαη έλα είδνο θνηλσληθήο δχλακεο, έλα 

θνηλσληθφ θίλεκα, πνπ εκθαλίδεηαη απαξεγθιίησο φηαλ κηα θνηλσλία θζάλεη ζην 

θαηψθιη ηε εθβηνκεράληζεο. Ζ πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε πξνθχπηεη κέζα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.    

 

χκθσλα κε ηνπο Antonio Negri θαη  Michael Hardt ην «έζλνο» θαη ν «ιαφο» 

είλαη θνξείο «νκνηνγέλεηαο» θαη «ηαπηφηεηαο». Σν «έζλνο- θξάηνο» ππεξαζπίδεηαη 

ηνλ νινθιεξσηηζκφ. Σν «έζλνο» είλαη κφξθσκα πνπ παξαπέκπεη ζηελ «ππνηαγκέλε 

νκάδα». πγθξνηεί κηα νκαδηθή θαληαζίσζε αλαθνξηθά κε έλα «ζεζκηθφ 

αληηθείκελν», ην νπνίν πνηέ δελ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, παξέρνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζην άηνκν πνπ αλήθεη ζε απηήλ κηα παξαζηηηθή αζαλαζία.13  

 

Ο Antony Smith ππνζηεξίδεη φηη ε δεκηνπξγία ησλ εζλψλ είλαη πξνλεσηεξηθή 

θαη φρη απζαίξεηε. Σα έζλε έρνπλ εζλνηηθή θαηαγσγή.14 Ο John Breuilly φηαλ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εζληθηζκφο» αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθά θηλήκαηα πνπ επηδεηνχλ 

λα εμαζθήζνπλ ή εμαζθνχλ θξαηηθή εμνπζία θαη δηθαηψλνπλ ηελ δξάζε ηνπο κε 

                                                
10 Eric Hobsbsbawn, 1994, Έζλε θαη Δζληθηζκόο, Καξδακίηζα, Αζήλα 
11 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, 1983 
12 Stuart Woolf, 1999, Ο Δζληθηζκόο ζηελ Δπξώπε, Θεκέιην, Αζήλα, ζει 60-61 
13 Antonio Negri, Michael Hardt, 2001, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

ζει 93-105 
14 Antony Smith, 1999, Myths and Memories of the Nation, Oxford University Press,  Oxford 
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εζληθηζηηθά επηρεηξήκαηα. Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά αμηψκαηα: ε χπαξμε έζλνπο κε 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, ε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο θαη ε αλεμαξηεζία 

ηνπ έζλνπο.
15

 Σν έζλνο λνκηκνπνηεί ηελ θξαηηθή παξέκβαζε θαη ηελ δηνηθεηηθή 

ζπγθεληξνπνίεζε.  

 

Ο Benedict Anderson νξίδεη ην έζλνο σο κηα αλζξψπηλε νκάδα πνπ 

θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο σο κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα, πνπ έρεη πεξαηά φξηα θαη είλαη 

θπξίαξρε ζην εζσηεξηθφ ηεο. Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο ηνπ εζληθηζκνχ είλαη ε 

έλλνηα ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ηδηαηηεξφηεηαο. Ζ αλάιπζε ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ εζληθηζκνχ θαζψο θαη ην πνιηηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο δφκεζεο ηνπ έζλνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία σο γελεζηνπξγφ αηηία δίλεη 

ζηνλ έληππν θαπηηαιηζκφ θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο.16  

 

Ο John Hutchinson ελαληηψλεηαη ζηηο ζεσξίεο ησλ Gellner, Hosbsbawm, 

Anderson θαη Breuilly  νη νπνίεο βιέπνπλ ηηο εζληθέο ηαπηφηεηεο είηε ιεηηνπξγηθά είηε 

νξγαληθά, ζαλ κεραληζκνχο γηα κηα «δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ». Ο Hutchinson, 

καζεηήο ηνπ Antony Smith, βιέπεη ηα έζλε ζαλ πξντφληα ηζρπξψλ θαη εθηεηακέλσλ 

εκπεηξηψλ, πνπ έιαβαλ ρψξα πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ ζχγρξνλε επνρή θαη 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.17  

 

O Hans Kohn ππνζηήξημε φηη ν έζραηνο ζθνπφο ελφο έζλνπο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο δηθνχ ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο. Όηαλ δελ είλαη απηφ εθηθηφ, ηφηε ην 

έζλνο ηθαλνπνηείηαη, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, απφ θάπνηα κνξθή απηνλνκίαο ή πξν-

θξαηηθήο νξγάλσζεο.18  

 

O Hugh Seton-Watson θάλεη έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ «λέσλ» θαη «παιαηψλ» 

εζλψλ. Σα «παιαηά» έζλε είλαη εθείλα πνπ είραλ απνθηήζεη εζληθή ζπλείδεζε θαη 

ηαπηφηεηα πξηλ ην 1789 θαη ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Απηά ηα έζλε είλαη νη Άγγινη, νη 

θσηζέδνη, νη Οιιαλδνί, νη Καζηειάλνη, νη Πνξηνγάινη, νη Γαλνί, νη νπεδνί, νη 

Οχγγξνη, νη Πνισλνί θαη νη Ρψζνη. Σα «λέα» έζλε αλαπηχρζεθαλ κεηά ηελ Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε, φηαλ νη ειίη πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είραλ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο 

πξνζπάζεζαλ λα εκθπηεχζνπλ εζληθή ζπλείδεζε.19  

                                                
15John Breuilly, 1982, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester , ζει 36 
16 Μπέλεληηθη Άληεξζνλ, 1997,  Φαληαζηαθέο Κνηλόηεηεο,  Νεθέιε, Αζήλα 
17 John Hutchinson, 2005,  Nations as Zones of Conflict, Sage Publications, London, ζει 2 
18 Hans Kohn, 1967, Prelude to Nation-states: The French and the German Experience 1789- 1815, Van 

Nostrand, New York 
19 Hugh Seton-Watson, 1977, Nations and States, Methuen, London, ζει 8 
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Ο Ernest Renan ππνζηήξημε φηη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο είλαη 

κέξνο ηεο χπαξμεο ελφο έζλνπο.20 Έλα έζλνο είλαη έλα θαζεκεξηλφ δεκνςήθηζκα θαη 

ην ππάξρεη φηαλ θαη φζν νη άλζξσπνη ζέινπλ απηφ λα ππάξρεη.  

 

Ο Elie Kedourie ππνζηεξίδεη φηη ν εζληθηζκφο είλαη έλα ζεσξεηηθφ δφγκα, έλα 

ζχλνιν αιιειέλδεησλ ηδεψλ πεξί αλζξψπνπ, θνηλσλίαο θαη πνιηηηθήο. Γελ κπνξνχκε 

εθ ησλ πξνηέξσλ λα απνθαλζνχκε εάλ έλαο εζληθηζκφο ζα εμαπισζεί ζε κηα 

θνηλσλία θαη αλαδεηρζεί ζε πνιηηηθή δχλακε. Ο εζληθηζκφο είλαη έλα θαηεμνρήλ 

ηδενινγηθφ πνιηηηθφ θίλεκα.21  

 

Ο Louis Althusser ππνζηήξημε φηη ε ηαμηθή πάιε απνηειεί ην θέληξν ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ εζλψλ: ην έζλνο αληηπξνζσπεχεη ηελ αλαγθαία κνξθή χπαξμεο 

γηα ηελ αλάδπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζηελ πάιε ηνπ ελαληίνλ 

ησλ κνξθψλ ηνπ θενπδαιηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Έλα έζλνο κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κφλν κέζσ ελφο θξάηνπο – ελφο εζληθνχ θξάηνπο».22 

 

Ο Joseph Stalin φξηζε ην έζλνο σο κηα ηζηνξηθά ζπγθξνηεκέλε θνηλφηεηα 

αλζξψπσλ, δηακνξθσκέλε ζηελ βάζε κηα θνηλήο γιψζζαο, εδάθνπο, νηθνλνκηθήο 

δσήο, θαη κηα ςπρνινγηθή ζχλζεζε πνπ εθδειψλεηαη ζε θνηλή θνπιηνχξα.23 Αληίζεηα, 

ν Max Weber έβιεπε ην έζλνο σο κηα θνηλφηεηα αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. 

 

 

2.2 Ιμπεριαλισμός 

 

 

 Ο φξνο ηκπεξηαιηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε imperialism, ε νπνία 

πξνέξρεηαη κε ηελ ζεηξά ηεο απφ ηελ ιέμε empire. ηα ειιεληθά ν φξνο empire 

κεηαθξάδεηαη σο απηνθξαηνξία.  

 

                                                
20 Ernest Renan, Ση είλαη Έζλνο; Πνιίηεο, ηεύρνο 121, 1993 
21 Elie Kedourie, 1999, Ο Δζληθηζκόο, Καηάξηη, Αζήλα, ζει 197 
22 Louis Althusser, 1999, Machiavelli and Us, Verso, London, ζει 11 
23

 Hutchinson-Smith 1994, John Hutchinson and Anthony D. Smith, 1994 Nationalism, Oxford 

University Press, Oxford, New York, ζει 20 
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Ο ηκπεξηαιηζκφο νξίδεηαη απφ ηνλ Edward Said σο ε ζεσξία θαη ε λννηξνπία 

ηεο θπξίαξρεο θπβεξλψζαο ηάμεο θαη ε απνηθηνθξαηία σο ε δφκεζε ηνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ ζε πεξηνρέο πνπ θαηαθηεζεί ή επνηθεζεί.24  

 

Ο Μαξμ ζεσξνχζε ηελ απνηθηνθξαηία σο κηα βαζηθή πιεπξά ηεο ηζηνξηθήο 

δηαδηθαζίαο «πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο» θεθαιαίνπ, θαη ζπλεπψο σο κία απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη γηα ηε 

κεηάβαζε απφ ηνλ πξνβηνκεραληθφ ζηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ.25 

 

Σν 1902, ν J.A. Hobson εηζήγαγε έλα λέν φξν ηνλ Ηκπεξηαιηζκφ. ην νκφηηηιν 

βηβιίν ηνπ (Imperialism. A study) ππνζηήξημε φηη ν θαπηηαιηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ είρε πιένλ δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ επνρή ηνπ «κνλνπσιηαθνχ 

θεθαιαίνπ», ε νπνία απνηεινχζε θάζε παξαθκήο θαη παξαζηηηζκνχ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ.26 

 

 

1.3 Σοσρκισμός 

 

 

Ne Mutlu Türküm Diyene ! 

(ηη επηπρία λα είζαη Σνχξθνο) 

 

 Ο πξψηνο εζληθηζκφο πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ 

ν ειιεληθφο θαη ν ηειεπηαίνο ν ηνπξθηθφο. Ζ Οζσκαληθή, φπσο νη πεξηζζφηεξεο 

απηνθξαηνξίεο, πνιέκεζε ηηο ηδέεο ηνπ εζληθηζκνχ. Απηφ θπζηθά είρε αληίθηππν θαη 

ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ θαη ζπλέβαιε ζηελ θαζπζηεξεκέλε 

δηακφξθσζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζην λεζί.27  

 

Ο Εηγηά Γθηνθάιπ είλαη ν παηέξαο ηνπ ηνπξθηζκνχ θαη ν ζεσξεηηθφο ηνπ 

Κεκαιηζκνχ. Αθχπληζε ηελ ηνπξθηθή εζληθή ζπλείδεζε θαη έδεημε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

Σνπξθία έπξεπε λα πηνζεηήζεη ηα δπηηθά πξφηππα δίρσο λα αθνκνησζεί απφ απηά. 

                                                
24Edward Said, 1994, Culture and Imperialism, Vintage, New York 
25 Καξι Μαξμ, 1978, Σν Κεθάιαην, η. Α΄, ύγρξνλε Δπνρή, Αζήλα, ζει 778 
26 John A. Hobson, 2005, Imperialism. A study, Cosimo, New York 
27

 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 2009, Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, Παπαδήζεο, Αζήλα, 

ζει28 



 9 

Οπζηαζηηθά πξνιείαλε ην έδαθνο γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ θεκαιηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ.28  

 

Ζ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ ήηαλ έλα παηξησηηθφ θίλεκα κνπζνπικάλσλ 

Σνχξθσλ κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κνλάξρε γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο απηνθξαηνξίαο Σν δηαθχβεπκα ήηαλ ε επηβίσζε ηνπ θξάηνπο. Σελ 

πεξίνδν ησλ Νεφηνπξθσλ ζηελ εμνπζία (1908-1918) είρε ηεζεί ην εξψηεκα ηεο 

ζπιινγηθήο πνιηηηθήο-πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο: Σνχξθνη ή κνπζνπικάλνη. Τπήξραλ 

δχν γεληθέο ηάζεηο νη ηζιακηζηέο θαη νη επξσπατζηέο. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ 

Νεφηνπξθσλ ν Είγηα Γθηνθάιπ γίλεηαη ν ζεσξεηηθφο ηεο νξγάλσζεο ηνπο «Έλσζεο 

θαη Πξνφδνπ». Ο Γθηνθάιπ ζηα θείκελα ηνπ πξνηάζζεη ην «ηνπξθηθφ» έλαληη ηνπ 

«νζσκαληθνχ», εμπςψλνληαο ηνπ ηελ ηνπξθηθή ππεξεθάλεηα, ηνλψλνληαο ην 

παηξησηηθφ θξφλεκα θαη ππνβαζκίδνληαο ηελ ζεκαζία ηνπ Ηζιάκ ζηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Απηνθξαηνξίαο.29  

 

Γηα ηνλ Είγηα Γθηνθάιπ ε έλλνηα ηνπ έζλνπο δελ ηαπηίδεηαη κε πνιηηηθέο, 

γεσγξαθηθέο, εζληθέο, θπιεηηθέο νκάδεο αιιά κε άηνκα πνπ έρνπλ θνηλή γιψζζα, 

παηδεία, ζξεζθεία, εζηθή θαη αηζζεηηθή. Σν Σνπξάλ απνηειεί ην καθξφπλνν ηδεψδεο 

ηνπ Σνπξθηζκνχ θαη ν ζηφρνο ηνπ είλαη ε ελνπνίεζε ησλ ιαψλ εθείλσλ πνπ κηινχλ 

ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, δειαδή ησλ Ογνχδσλ, ησλ Οπδκπέθσλ, ησλ Κηξγηζίσλ, ησλ 

Σαηάξσλ. Σν ηδεψδεο απηφ πξέπεη λα εμεηαζηεί σο κηα πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ ηνπξθηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ ζε πεξηνρέο ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο.  

 

Ζ έλαξμε ηεο δεχηεξεο ζπληαγκαηηθήο πεξηφδνπ ην 1908, κε ηελ επηθξάηεζε 

ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηακάρεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζπρλά ζαλ ζχγθξνπζε ηξηψλ ηδενινγηψλ: ηνπ 

Οζσκαληζκνχ, ηνπ Ηζιακηζκνχ θαη ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ. Ο Οζσκαληζκφο ήηαλ ε 

παιηά ηδενινγία ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ θαη πξέζβεπε ηε ζπλέλσζε ησλ δηαθφξσλ 

θνηλνηήησλ γχξσ απφ ηνλ νζσκαληθφ ζξφλν. Ο Ηζιακηζκφο νξακαηηδφηαλ ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηεο Απηνθξαηνξίαο κέζα απφ ηηο ηζιακηθέο παξαδφζεηο θαη ηελ 

αιιειεγγχε ηεο ηζιακηθήο θνηλφηεηαο. Σέινο, ν (Παλ)Σνπξθηζκφο επεδίσθε ηελ 

έλσζε ησλ ηνπξθηθψλ ιαψλ θάησ απφ ηελ νζσκαληθή ζεκαία.30 

 

                                                
28Αλαζηαζία Φαιηέξνπ, Ο Είγηα Γθηνθάιπ θαη ε αλάδπζε ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ, Γνθηκέο, 
ηεύρνο 11-12, Άλνημε 2003, ζει 111-138 
29

 Bernard Lewis, 2001, Ζ αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, ηόκνο 1, Παπαδήζεο, Αζήλα 
30 Erik Zurcher, 2004, ύγρξνλε Ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα. ζει 186 
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Ο  ηνπξθηθφο εζληθηζκφο ήηαλ λεφηεξν θαηλφκελν ζε ζρέζε κε ηνλ νζσκαληθφ 

εζληθηζκφ. Αξρηθά είρε εκθαληζηεί σο πνιηηηζκηθφ θίλεκα ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηεο βαζηιείαο ηνπ Ακπληνχι Υακίη. Οη ξίδεο ηνπ βξίζθνληαη ζηηο ηδέεο 

Δπξσπαίσλ Αλαηνιηζηψλ θαη ζηνπο Σαηάξνπο θαη Αδέξνπο, Σνχξθνπο ηεο Ρσζηθήο 

Απηνθξαηνξίαο. 31 

 

Ο Παληνπξθηζκφο, πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ κέξνο ησλ Νεφηνπξθσλ, ππήξμε 

ε επίζεκε πνιηηηθή κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, φηαλ ν Οζσκαληζκφο ήηαλ 

πιένλ λεθξφ γξάκκα.32 ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν ν Παληνπξθηζκφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηε Ρσζία.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, κηα δεχηεξε κνξθή ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ αλαπηχζζεηαη 

αληαγσληζηηθά πξνο ηνλ Παληνπξθηζκφ πνπ έζηξεθε ην ελδηαθέξνλ ζηελ Αλαηνιία. Ζ 

Αλαηνιία ζεσξνχληαλ ε ηνπξθηθή ελδνρψξα θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ ηνπξθηθνχ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ν ηδαληθφο.  

 

Ο ηδξπηήο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Μνπζηαθά Κεκάι πξνζπάζεζε λα 

δψζεη κηα λέα αληίιεςε εζληθηζκνχ. ηνλ «ιφγν ησλ έμη εκεξψλ» ν Κεκάι 

παξαηηήζεθε απφ ηα Παληνπξθηθά ηδαληθά. Με ηελ ήηηα ζηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν 

εγθαηαιείθηεθε ν Παληνπξθηζκφο, πνπ είρε πηνζεηεζεί ζαλ επίζεκε θξαηηθή ηδενινγία 

απφ ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο. Ο θνζκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ 

θηλείηαη ελάληηα ηνπ Ηζιάκ θαη πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ επηξξνή ηνπ.33 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Κεκάι βαζίζηεθε ζε αξρέο πνπ είλαη γλσζηέο σο ην Δζληθφ 

χκθσλν (Milli Misak). Σν χκθσλν έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή, 

δηθαζηηθή θαη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηνπ λεντδξπζέληνο Σνπξθηθνχ θξάηνπο. Απφ ην 

1923, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κεκάι ζηνρεχνπλ ζηελ νκνγελνπνίεζε ηε θνηλσλίαο. Ζ 

παηδεία θαη ν ζηξαηφο θαζίζηαληαη νη θχξηνη ζεζκνί πξνψζεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο νκνγελνπνίεζεο κέζσ ηεο αθνκνίσζεο. Ο Κεκάι δελ φξηζε πνηέ 

μεθάζαξα ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο. Οη ιφγνη ήηαλ δχν, ν έλαο ήηαλ γηα 

«εζσηεξηθή θαηαλάισζε» ψζηε λα κελ απνμελψζεη ηνπο κε ηνπξθηθνχο πιεζπζκνχο 

θαη ν δεχηεξνο ήηαλ νη Σνχξθνη πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

λεντδξπζείζεο δεκνθξαηίαο, ηνπο νπνίνπο δελ ήζειε λα εγθαηαιείςεη. Γειαδή 

                                                
31 Ibid, ζει 187 
32  Taner Akçam, 2007, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish 

Responsibility, Constable & Robinson Ltd., London 
33 Bernard Lewis, 2001, Ζ αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, ηόκνο 2, Παπαδήζεο, Αζήλα 
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παξφιν ηελ δηαθήξπμε ηνπ φηη πνιηηηθά εγθαηαιείθζεθε ν Παληνπξθηζκφο, ν 

αιπηξσηηζκφο ππέβνζθε. ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο παξαηεξνχκε φηη ν 

Παληνπξθηζκφο επαλεκθαλίζηεθε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο.  

 

Με ηελ πλζήθε ηεο Λνδάλεο ε Σνπξθία, κε ην άξζξν 20, επίζεκα 

αλαγλψξηζε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βξεηαλία. Ζ ίδηα πλζήθε πξνέβιεπε 

θαη γηα ην δηθαίσκα ησλ Σνπξθνθππξίσλ λα επηιέμνπλ ηελ Σνπξθηθή ππεθνφηεηα θαη 

λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Σνπξθία.34 Σν άξζξν 16 ηεο πλζήθεο φξηδε φηη «ε Σνπξθία 

δηα ηεο παξνχζαο πλζήθεο παξαηηείηαη απφ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο ηίηινπο γηα 

ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ 

παξνχζα πλζήθε, θαη γηα ηα λεζηά πνπ δελ έρεη θπξηαξρία ζχκθσλα κε ηελ 

πλζήθε. Σν κέιινλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη λεζηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε». Ζ ηειεπηαία πξφηαζε επξφθεηην λα γίλεη αληηθείκελν 

δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηα πνηα είλαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηελ 

Κχπξν. Γελ ππάξρεη αθφκα απνδεδεηγκέλν θαλέλα ελδηαθέξνλ ηνπ Κεκάι γηα ηελ 

Κχπξν ζε απηή ηελ θάζε. Ο Κεκάι επηδίσθε ηφηε λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο 

Γπηηθήο Θξάθεο, φπνπ ε πιεζπζκηαθή αλαινγία ησλ Μνπζνπικάλσλ ήηαλ 

επλντθφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ Κχπξν. Ο James McHenry ππνζηεξίδεη φηη κφιηο 

απέηπρε ε πνιηηηθή ηνπ εθεί, ηφηε ζηξάθεθε ην ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Κχπξν.35  

 

Σν 1914 έλα θφκκα Νεφηνπξθσλ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην λεζί, ηαζζφκελν κε 

ην κέξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο θαη ελαληίνλ ησλ 

απνηθηνθξαηψλ. Σν 1917 αξθεηνί Σνπξθνθχπξηνη, κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ ψκαηνο, 

άξρηζαλ λα αμηψλνπλ κε πεξηζζφηεξε επηκνλή επαλέλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.36   

 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 νη Σνπξθηθέο αξρέο ελζάξξπλαλ ηελ 

κεηαλάζηεπζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Γηαζπνξάο ζηελ Σνπξθία. Ηδηαίηεξα ζηελ Κχπξν 

ελζάξξπλαλ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο κεηαμχ 1934 θαη 1938 λα έιζνπλ ζηελ Σνπξθία. 

Δλ κέξεη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο ήηαλ ε αλάγθε γηα αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ 

πιεζπζκνχ πνπ επήιζαλ θαηά ηα έηε 1914- 1922.  

 

                                                
34 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει45 
35

 Ibid, ζει50-51 
36 Jacob M. Landau, 1995,  Παληνπξθηζκόο, Θεηίιε, Αζήλα, ζει 81 



 12 

Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν νη Παληνπξθηζηέο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηελ Κχπξν θαη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, πνπ είραλ αξρίζεη λα πνιηηηθνπνηνχληαη 

εληνλφηεξα. Όπσο παξαηεξεί ν Λαληάνπ: «ην ζέκα είρε επξεία απήρεζε ζηελ 

Σνπξθία, θαζψο νη Παληνπξθηζηέο ελζάξξπλαλ ηνπο Σνπξθνθππξίνπο λα 

νξγαλσζνχλ θαη ηνπο Σνχξθνπο ζηελ ίδηα ηελ Σνπξθία, ζπνπδαζηέο θαη άιινπο, λα 

ζπγθξνηνχλ δηαδειψζεηο θαη λα γξάθνπλ άξζξα γηα ην δήηεκα απηφ».37  

 

Σα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ είλαη ε 

θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηνπ θαη ην απξφνπην ηεο πινπνίεζεο ηνπ.38 Όπσο ζα 

δνχκε αλαιπηηθφηεξα θαη ζηελ ζπλέρεηα, ν Σνπξθηθφο εζληθηζκφο άξγεζε λα 

αλαπηπρζεί ζηελ Κχπξν, ζε ζρέζε κε ηνλ ειιεληθφ. Ο Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ απνδίδεη ηελ 

αξγή εμέιημε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζην γεγνλφο φηη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

πνιεκνχζε ηηο ηδέεο ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα επηβίσζε.39  

 

Ο Nadav Morag πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηνλ ξφιν ηεο γεσγξαθίαο, ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ησλ απνηθηνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθηζκψλ 

ζην λεζί. Ζ γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ, ηνπ ηξίηνπ ζε κέγεζνο ζηελ Μεζφγεην 

θαζψο θαη ε εγγχηεηα ηνπ ζηελ Σνπξθία δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη φηαλ 

εμεηάδνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθηζκψλ ζηελ Κχπξν. Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

ζηνλ πιεζπζκφ επεξέαζαλ θαη απηέο ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ εζληθηζκψλ. Σελ 

πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο νη Σνπξθνθχπξηνη μεθίλεζαλ λα θεχγνπλ απφ ηα 

αλάκεηθηα ρσξία θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηηο πφιεηο. Σν 1911 ππήξραλ 230 αλάκεηθηα 

ρσξία, ην 1921 221 θαη ηα 1946  ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε ζηα 192. πνπδαίν ξφιν 

έπαημε θαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αζηηθνπνίεζε ηνπ Σνπξθνθππξηαθνχ πιεζπζκνχ.    

ηελ θππξηαθή θνηλσλία ππήξρε εζλνηηθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο (ethnic division of 

labor). Οη αγξφηεο είηε Μνπζνπικάλνη είηε Υξηζηηαλνί ζπρλά ελψλνληαλ ελάληηα ζηελ 

βαξηά θνξνινγία, βιέπνληαο παξάιιεια θαη ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ηνπο λα ηνπο 

εθκεηαιιεχνληαη πξνο ίδηνλ φθεινο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ν ηαμηθφο ήηαλ βαζχηεξνο, 

φπσο θαη κεηαμχ πφιεσλ θαη ππαίζξνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ εζλνηηθφ.40  

 

Όζν ε νηθνλνκία εθζπγρξνληδφηαλ, απμαλφηαλ θαη ε αζηηθνπνίεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ζηηο αξρέο ηεο απνηθηνθξαηίαο ήηαλ κφιηο ζην 

                                                
37 ibid 158 
38 Apeyitou, E 2003, „Turkish-Cypriot nationalism: its history and development (1571-1960)‟, Cyprus 

Review, 15 (1), 67-98.  
39 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 1999, Σν αδηέμνδν ηωλ εζληθηζκώλ, Μαύξε Λίζηα, Αζήλα 
40

 Nadav Morag, 2004, „Cyprus and the Clash of Greek and Turkish Nationalisms‟, Nationalism and 

Ethnic Politics, 10:595- 624,  
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16.9% ην 1881, ελψ ην 1959 δηπιαζηάζηεθε ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη έθηαζε ην 33,4%. Οη Σνπξθνθχπξηνη δελ είραλ κηα αζηηθή ηάμε 

αλεμάξηεηε απφ ηνπο απνηθηνθξάηεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο. Ζ άληζε 

αλάπηπμε ησλ δχν θνηλνηήησλ έδηλε θίλεηξν ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο λα ηελ 

αλαηξέςνπλ.  
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Β ΜΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

3.1 1571- 1878 

 

 

Ζ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία εηζέβαιε θαη θαηέθηεζε ηελ Κχπξν ην 1571. Οη 

Οζσκαλνί κεηέθεξαλ πιεζπζκφ ζην λεζί. Οη κνπζνπικάλνη ήηαλ ην θπξίαξρν κηιέη. 

Ο ζνπιηάλνο ειίκ Β‟ ην 1572 εμέδσζε θηξκάλη πνπ πξνέβιεπε ηε κεηαθνξά 

πιεζπζκνχ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ Κχπξν. Ζ κεηαθνξά πιεζπζκνχ ήηαλ κηα πάγηα 

ηαθηηθή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ελίζρπζε ησλ θαηαθηεκέλσλ πεξηνρψλ 

πνπ ήηαλ ζε νηθνλνκηθή θξίζε ιφγσ ηνπ πνιέκνπ. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη κφλν ην έλα 

ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εγθαηαζηάζεθε εθεί, ην έθαλε εζεινληηθά.41 Οη 

πεξηζζφηεξνη έπνηθνη ήηαλ αγξφηεο. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα είραλ 

εγθαηαζηαζεί ζην λεζί πεξίπνπ 8000 νηθνγέλεηεο.42 Οη κεηαλάζηεο πνπ επνίθηζαλ ην 

λεζί ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ λφηηεο επαξρίεο ηεο 

Αλαηνιίαο.43 Οη έπνηθνη αξρηθά ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

λεζηνχ: ζηηο θεληξηθέο πεδηάδεο ηεο Μφξθνπ θαη ηεο Μεζανξίαο, ηνπο λφηηνπο ιφθνπο 

ζην Σξφνδν, θαη ζηελ παξαζαιάζζηα ισξίδα κεηαμχ Πάθνπ θαη Πφιεο.44 χκθσλα 

κε ηελ κειέηε ηνπ Alexander Melamid νη Μνπζνπικάλνη αζηηθνπνηήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο Υξηζηηαλνχο, κηα δεκνγξαθηθή ηάζε πνπ δηαηεξήζεθε 

κέρξη ηνλ 20ν αηψλα.45 

 

Σν ζχζηεκα ησλ κηιέη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ρψξηδε ηνπο ππεθφνπο 

ηεο ζε θνηλφηεηεο βάζε ηεο ζξεζθείαο, αθήλνληαο ζηα κηιέη κηα ζρεηηθή απηνλνκία κε 

δηθνχο ηνπο λφκνπο θαη ζεζκνχο. Δπηθεθαιήο θάζε κηιέη ήηαλ ν ζξεζθεπηηθφο εγέηεο 

θάζε θνηλφηεηαο. Οη κνπζνπικάλνη ήηαλ ην θπξίαξρν κηιέη ζε φιε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία. Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ην κνπζνπικαληθφ κηιέη ζε φιε ηελ 

                                                
41 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει5 
42 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 2009,Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει 

17-20 
43 Charles F. Beckingham, 1957, „The Turks of Cyprus‟, Journal of the Royal Anthropological Institute 

of Great Britain and Ireland, 87 (2), ζει 171 
44 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει5 
45

Alexander Melamid, “The Geographical Distribution of Communities in Cyprus”, Geographical 

Review 46, 1956, ζει 357 
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Απηνθξαηνξία πεξηειάκβαλε φιεο ηηο κνπζνπικαληθέο εζλνηηθέο νκάδεο, δίρσο νη 

Σνχξθνη σο εζλνηηθή νκάδα λα έρνπλ πξνλνκηνχρα ζέζε. Σν ρξηζηηαληθφ κηιέη 

αλαγλσξηδφηαλ σο μερσξηζηφ. Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ είρε αλαιάβεη ηνλ 

ξφιν ηνπ εζλάξρε ζην ρξηζηηαληθφ κηιέη, κε εηδηθά πξνλφκηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ ζπιινγή θφξσλ. Να ζεκεησζεί φηη ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ είλαη απηνθέθαινο 

απφ ηνλ 5ν αηψλα. Ζ ζηαζεξή παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

δεκηνχξγεζε αλαηαξαρέο εθθξαζκέλεο απφ ηηο εζληθηζηηθέο θηινδνμίεο ηεο 

Διιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Ο Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ πξνζέθεξε νηθνλνκηθή θαη 

εζηθή ζηήξημε ζηνλ Πφιεκν Αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδαο ην 1821 θαη πνιινί 

Διιελνθχπξηνη έιαβαλ κέξνο ζηνλ Πφιεκν. Οη Οζσκαληθέο Αξρέο εθηέιεζαλ ηνλ 

Αξρηεπίζθνπν.46 Ζ ζθιεξή θαηαζηνιή ησλ Οζσκαληθψλ αξρψλ ζπλέβαιε ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Διιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο γηα 

Έλσζε κε ην λεντδξπζέλ θξάηνο ηεο Διιάδαο.  

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Σαλδηκάη (1839-1871)47 ζεκάδεπζαλ κηα πεξίνδν ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, φηαλ ν εζληθηζκφο είρε ήδε αλαπηπρζεί ζηελ επηθξάηεηα 

ηεο θαη είρε ήδε αξρίζεη λα δηαιχεη ηελ Απηνθξαηνξία. Μεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

Σαλδηκάη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, αλαγλσξίζηεθε νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα ζε θάζε 

κηιέη λα έρεη ην δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

Ο ειιελνθχπξηνο ηζηνξηθφο Κππξηαλφο ππνζηήξημε φηη ηνλ 18ν αηψλα ν 

αξηζκφο ησλ Μνπζνπικάλσλ ζην λεζί μεπεξλνχζε εθείλνλ ησλ Υξηζηηαλψλ.48 

Τπάξρνπλ απνδείμεηο φηη ηνλ 19ν αηψλα νη θνηλφηεηεο ήηαλ αλνηθηέο, κε πνιινχο 

γάκνπο ρξηζηηαλψλ κε κνπζνπικάλνπο θαη πνιινχο κνπζνπικάλνπο λα 

εθρξηζηηαλίδνληαη.49   

 

Ζ Αδακαληία Πφιηο ππνζηεξίδεη φηη ν ηαμηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο 

άξρνπζαο ηάμεο θαη ησλ αγξνηψλ ήηαλ βαζηθφηεξνο ζηελ θππξηαθή θνηλσλία  ζε 

ζρέζε κε ηηο ζεζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ. 

Ήηαλ δειαδή κηα ηαμηθή θνηλσλία.50 Σν 1764 Μνπζνπικάλνη θαη Υξηζηηαλνί 

                                                
46 Adamantia Pollis., “Intergroup Conflict and British Colonial Policy”, Comparative Politics, July 

1973, ζει 588 
47Erik Zurcher, 2004, ύγρξνλε Ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα. ζει 100 
48George Hill, 1972, A History of Cyprus, 1571-1948, v.4 Cambridge University Press, Cambridge ζει  

31-36 
49 Adamantia Pollis., “Intergroup Conflict and British Colonial Policy”, Comparative Politics, July 

1973, ζει 583 
50 ibid, ζει 584 
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ζπκκεηείραλ ζηελ δνινθνλία ηνπ Οζσκαλνχ θπβεξλήηε Chil Osman, 

δηακαξηπξφκελνη ελάληηα ζηελ βαξηά θνξνινγία.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηνπ λεζηνχ, νη ρξηζηηαλνί θαη νη 

κνπζνπικάλνη αγξφηεο ήηαλ αιιειέγγπνη κεηαμχ ηνπο. Σν 1665, 1764, ην 1830 θαη ην 

1833 ζεκεηψζεθαλ εμεγέξζεηο αγξνηψλ θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο καδί. Οη 

εμεγέξζεηο απηέο πξνθαινχληαλ απφ ηελ ελαληίσζε ζηελ πςειή θνξνινγία πνπ 

επηβαιιφηαλ είηε απφ ηελ Δθθιεζία, είηε απφ ηνλ Οζσκαλφ Κπβεξλήηε.51 

 

πλνιηθά, ε πεξίνδνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θάζε ηεο εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο.52 Ζ άλνδνο ηνπ ειιεληθνχ εζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν ηνλ 19ν αηψλα 

επεξεάδεη ηηο δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο. Όπσο ζεκεηψλεη ν Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ππήξραλ θνηλέο εμεγέξζεηο ελάληηα ζηελ νζσκαληθή εμνπζία, 

ελψ απφ ηνλ 19ν αηψλα νη δηεθδηθήζεηο απνθηνχλ εζληθφ πεξηερφκελν. Ζ 

παξαηήξεζε απηή παξαβιέπεη ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηα αηηήκαηα ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ, εζηηάδνληαο κφλν ζηελ άλνδν ηνπ εζληθηζκνχ. Δδψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν Διιελνθππξηαθφο εζληθηζκφο αλαπηχρζεθε πνιχ λσξίηεξα απφ ηνλ 

Σνπξθνθππξηαθφ. 

 

 

1.2 1878 – 1930 

 

 

Ζ ζπληξηβή ησλ Οζσκαλψλ ζηνλ πφιεκν ηνπ 1877 κε ηνπο Ρψζνπο θαη νη 

επλντθέο γηα ηελ Ρσζία δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ζνξχβεζαλ ηελ 

Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία. Δλψ ε βξεηαληθή ζέζε ζην Αλαηνιηθφ δήηεκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ε εληεηλφκελε παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο ηζρχνο δελ θάληαδε πιένλ 

ηθαλή λα ζπγθξαηήζεη ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ησλ Ρψζσλ. Μπνξεί ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία λα δέρζεθε λέα ζπξξίθλσζε, σζηφζν ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα παξακέλεη 

ζε εθθξεκφηεηα κέρξη ην 1914.53 

 

                                                
51 George Hill, 1972, A History of Cyprus, 1571-1948, v.4 Cambridge University Press, Cambridge, 

ζει 152-65. 
52 Attalides Michael, The Turkish Cypriots: Their Relations to the Greek Cypriots in Perspective, ζην 

Cyprus Reviewed, ed. Attalides M., Jus Cypri Association, Nicosia, Cyprus, 1977. 
53 Serge Berstein, Pierre Milza, 1997, Ηζηνξία ηεο Δπξώπεο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα Σόκνο 2, ζει 157 
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Ζ Βξεηαλία, ε Απζηξννπγγαξία θαη ε Γεξκαλία αλήζπρεο γηα ηελ απμαλφκελε 

επηξξνή ηεο Ρσζίαο ζηα Βαιθάληα ζπγθαινχλ ην 1878 ζην Βεξνιίλν έλα πλέδξην κε 

νπζηαζηηθφ ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. ηα πιαίζηα 

ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ππνγξάθεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1878 κεηαμχ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο θαη ηεο παξαθκάδνπζαο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ε Μπζηηθή χκβαζε 

γηα ηελ Κχπξν. Ο νπιηάλνο εθρψξεζε ην λεζί θαη ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ πέξαζε 

ζηα ρέξηα ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ωζηφζν, ε θπξηαξρία παξακέλεη ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο 

πξνέβιεπε φηη ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ πεξλνχζε ζηνπο Βξεηαλνχο ζε αληάιιαγκα κε 

ηελ δέζκεπζε ησλ Βξεηαλψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άκπλα ησλ ελαπνκελνπζψλ 

νζσκαληθψλ επαξρηψλ ελαληίνλ ησλ ξσζηθψλ επηδξνκψλ.54 Σν θείκελν ηεο 

χκβαζεο θαηνρχξσλε επίζεο νξηζκέλα ζξεζθεπηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Πχιεο. πγθεθξηκέλα, εμαζθάιηδε ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

δηθαζηεξίνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ απφ ηελ Πχιε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

ηεξάο θηεκνζχλεο (evkaf). Ζ Βξεηαλία ζα πιήξσλε ζηελ Πχιε θάζε ρξφλν θφξν 

ππνηέιεηαο. Ζ Βξεηαλία απέθηεζε ην λεζί κε δηθαηψκαηα δηνίθεζεο θαη θαηνρήο, αιιά 

ε Κχπξνο εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί έδαθνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην 

νπνίν είρε αλαζηαιεί πξνζσξηλά ε θπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ.55  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ γεσζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία ζην ππνζχζηεκα ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ν Sir George Hill ππνζηήξημε φηη ε ηζηνξία ηνπ λεζηνχ εδψ θαη 

ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ρξφληα απνδεηθλχεη φηη φπνηνο ζέιεη λα είλαη θαη λα παξακείλεη 

κεγάιε δχλακε ζηε Μέζε Αλαηνιή πξέπεη λα έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηελ Κχπξν.56 

Ωζηφζν, ν Gladstone ραξαθηήξηζε ηελ δηεπζέηεζε κε ηελ Κχπξν σο κηα «παξάινγε 

ζχκβαζε», αθνχ δελ πξνζέθεξε ζηνπο Βξεηαλνχο νχηε ζηξαηεγηθά νχηε 

δηπισκαηηθά νθέιε (Φπζηθά, φηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία ην 1880 ήηαλ εληειψο κε 

δεκνθηιήο ε άπνςε γηα εγθαηάιεηςε ηνπ λεζηνχ θαη δελ εθαξκφζηεθε πνηέ). Δίλαη 

αλακθηζβήηεην φηη απφ ην 1878 μεθίλεζε ζηελ Βξεηαλία κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ζηξαηεγηθή αμία ηνπ λεζηνχ.57 

 

Ζ Diana Weston Markides ππνζηεξίδεη φηη ην θίλεηξν γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

Κχπξνπ απφ ηνπο Βξεηαλνχο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηαθηηθφ παξά ζηξαηεγηθφ. Ζ 

                                                
54 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει 17 
55 Παληαδήο Σεξιεμήο, 1971, Γηπιωκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνύ, Ράππα, Αζήλα, ζει 32, 
56 George Hill, 1972, A History of Cyprus, v.1, Cambridge University Press, Cambridge, ζει 1 
57

 George Hill, 1972, A History of Cyprus, 1571-1948, v.4, Cambridge University Press, Cambridge, 

ζει. 278 
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δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ ζα έπξεπε λα απνηειέζεη πξφηππν θαιήο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

νζσκαληθψλ επαξρηψλ δίρσο ν νπιηάλνο λα ράλεη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη ηνλ θφξν 

ππνηέιεηαο. Οη νδεγίεο πνπ είραλ δνζεί ζηνλ πξψην Ύπαην Αξκνζηή Sir Garnet 

Wolseley, ήηαλ «λα θπβεξλήζεη ηελ Κχπξν ζχκθσλα κε ηηο Σνπξθηθέο γξακκέο, φζνλ 

είλαη δπλαηφ, θαη λα θάλεη ηνλ νπιηάλν θαη ηνπο παζάδεο ηνπ λα αηζζάλνληαη φηη 

παξαρσξψληαο ην πξνλφκην λα θπβεξλνχλ (νη Βξεηαλνί) θάπνηα Μηθξαζηαηηθή 

επαξρία, δελ ζα επηρεηξεζεί αλαηάξαμε ησλ ηνπξθηθψλ λφκσλ θαη εζίκσλ».58 

 

Σν 1882 νη Βξεηαλνί θαηαιακβάλνπλ ην θαλάιη ηνπ νπέδ. Σν Λνλδίλν ηελ ίδηα 

ρξνληά κεηψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Κχπξν κε ην ζθεπηηθφ φηη ε Κχπξνο 

πξέπεη λα θπβεξλάηαη λαη κελ απνηειεζκαηηθά, αιιά θπξίσο νηθνλνκηθά.59  Σν 1888 

ην θαλάιη ηνπ νπέδ δηεζλνπνηείηαη, κε γαιιηθή πξσηνβνπιία. Σν 1912 ε Ηηαιία 

πξνζαξηά ηα Γσδεθάλεζα, θαηαιακβάλνληαο κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην Αηγαίν.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ (Γεθέκβξηνο 1912- 

Ηαλνπάξηνο 1913) ν Πξσζππνπξγφο ηεο Βξεηαλίαο πξνζθέξεη ζηνλ Έιιελα 

Πξσζππνπξγφ  ηελ Κχπξν ζε αληάιιαγκα κε κηα ζηξαηησηηθή βάζε ζην Αξγνζηφιη 

ζηε Κεθαινληά.60 Κακία πιεπξά φκσο δελ ήηαλ έηνηκε λα πξνρσξήζεη ην δήηεκα θαη 

έηζη ε πξνηεηλφκελε αληαιιαγή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ωζηφζν, αλακθηζβήηεηα ε 

πξνζθνξά απηή, αθφκα θαη αλ δελ πινπνηήζεθε, είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο ειπίδαο ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο φηη ε 

Βξεηαλία ζα παξαρσξνχζε ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο.61 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1914 ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία εηζήιζε ζηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν θεξχζζνληαο ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Βξεηαλίαο. ηηο 5 Ννεκβξίνπ 

1914 ην Λνλδίλν θήξπμε άθπξε ηελ χκβαζε ηνπ 1878. Σν 1914 ε Βξεηαλία 

πξνζάξηεζε ην λεζί θαη ηππηθά.62  

 

                                                
58 Diana Weston Markides, Cyprus since 1878: A Permanent State of Uncertainty, ζην Vassilis Fouskas 

Heinz Richter (eds), 2003, Cyprus and Europe. The Long Way Back, Bibliopolis, Mannheim und 

Mohnesee, ζει 12 
59  James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει 19 
60 Diana Weston Markides, Cyprus since 1878: A Permanent State of Uncertainty, ζην Vassilis Fouskas 

Heinz Richter (eds), 2003, Cyprus and Europe. The Long Way Back, Bibliopolis, Mannheim und 

Mohnesee, ζει 13 
61 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει23 
62 Richard Clogg, 1999, ύληνκε Ηζηνξία ηεο Νεώηεξεο Διιάδαο, Καξδακίηζα, Αζήλα ζει 249 
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Όηαλ ην 1914 ε Βξεηαλία πξνζάξηεζε ηελ Κχπξν, νη Σνπξθνθχπξηνη 

ππνδέρηεθαλ ην γεγνλφο επράξηζηα. Όπσο αλαθέξεη ν Beckingham αθφκα θαη πξηλ 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξνζάξηεζεο, ν Καδήο, ν Μνπθηήο θαη ν αληηπξφζσπνο ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην Irfan Bey πξφηεηλαλ φηη ε Βξεηαλία ζα έπξεπε λα 

πξνζαξηήζεη ην λεζί γηα λα ειεπζεξψζεη ηνλ ιαφ απφ ηηο δνινπινθίεο ηεο Πχιεο. 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε δηαβεβαίσζαλ ηνλ Ύπαην Αξκνζηή γηα ηελ αθνζίσζε ηνπο.  

 

Ζ πξνζάξηεζε αλαπφθεπθηα είρε δπζκελή επίδξαζε ζηελ ζέζε ησλ 

κνπζνπικάλσλ, αθνχ έραζαλ ην πξνλνκηαθφ ζηάηνπο πνπ είραλ ιφγσ ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπ νπιηάλνπ ζην λεζί. Οη Σνχξθνη ήηαλ ηψξα ερζξνί θαη νη Έιιελεο 

ζχκκαρνη ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν.  

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1915 ε Βξεηαλία πξνζέθεξε πάιη ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα 

ζε αληάιιαγκα ηεο βνήζεηαο ηεο ηειεπηαίαο ζηελ εξβία.63 Ζ Διιάδα κε ηελ 

νπδεηεξφθηιε εγεζία ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ αξλήζεθε ηελ πξνζθνξά. 

 

Σνλ Μάην ηνπ 1916 ππνγξάθεθε ε πκθσλία Sykes-Picot κεηά απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο ελ κέζσ ηνπ Πνιέκνπ. Πεξηείρε κηα 

αμηνζεκείσηε δηάηαμε γηα ηελ Κχπξν. Γέζκεπε ηελ Βξεηαλία φηη γηα λα εηζέιζεη ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο ζα 

έπξεπε λα ζπλαηλέζεη πξψηα ε Γαιιηθή Κπβέξλεζε.64 Ζ δηάηαμε απηή είλαη ελδεηθηηθή 

ηεο ηεξάζηηαο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο πνπ είρε απνθηήζεη ην λεζί. 

  

Ζ Διιάδα, έζησ θαη αξθεηά θαζπζηεξεκέλα ιφγσ ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ, 

εηζέξρεηαη ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ. Παξφιν πνπ 

ν Βεληδέινο ζπκπεξηιάκβαλε ηνπο Διιελνθχπξηνπο φηαλ φξηδε ην Διιεληθφ Έζλνο, 

δελ άζθεζε ηδηαίηεξε πίεζε γηα άκεζε πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα.65 

 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ππνγξάθεηαη ε ζπλζήθε 

ησλ εβξψλ ζηηο 11 Απγνχζηνπ 1920 πνπ δηακειίδεη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

Ζ πλζήθε πνπ θάληαδε σο ζξίακβνο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο, έδηλε κεηαμχ άιισλ 

ηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ηεο κχξλεο ζηελ Διιάδα. Μεηά απφ πέληε 

ρξφληα ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ δεκνςήθηζκα γηα ηελ νξηζηηθή πξνζάξηεζε ηεο 

                                                
63George Hill, 1972, A History of Cyprus, 1571-1948, v.4 Cambridge University Press, Cambridge, 

ζει. 522-23 
64 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει34 
65 ibid ζει 36 
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πεξηνρήο ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα πξαγκαηνπνηεί ηελ απνθαινχκελε κηθξαζηαηηθή 

εθζηξαηεία, κε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ λα πξνσζείηαη βαζηά κέζα ζηελ Μηθξά Αζία. Ο 

ηνπξθηθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι πνιέκεζε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, 

δηψρλνληαο ηνλ απφ ηελ Αλαηνιία θαη αλαθαηαιακβάλνληαο ηελ πεξηνρή ηεο 

κχξλεο. Απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ (γηα ηελ Διιάδα Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, γηα 

ηελ Σνπξθία πφιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο) ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο, 

θαζψο θαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο πξνζθχγσλ. Σνλ επφκελν ρξφλν ππνγξάθεθε 

ζηελ Διβεηία, ε πλζήθε ηεο Λνδάλλεο. 

 

Αλακθηζβήηεηα, νη ζρέζεηο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

κελ επεξεαζηνχλ απφ ηνλ κηθξαζηαηηθφ πφιεκν θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. Σν 1925 ε 

Κχπξνο αλαθεξχζζεηαη Απνηθία ηνπ ηέκκαηνο (Crown Colony) θαη ν Ύπαηνο 

Αξκνζηήο κεηνλνκάζζεθε ζε Κπβεξλήηε (Governor).  Σν χληαγκα ηνπ 1925 θαη 

πάιη ζα βαζηζηεί ζην «δηαίξεη θαη βαζίιεπε».66 Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ απμάλεηαη (αλαιπηηθά βι επφκελν θεθάιαην) αιιά 

ζπλερίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ αληηπξνζψπσλ ελάληηα ζηνπο 

πιεηνςεθνχληεο ειιελνθχπξηνπο. Ο αξηζκφο ησλ ειιελνθχπξησλ αληηπξνζψπσλ ζα 

ήηαλ ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ 

δηνξηζκέλσλ απφ ηνλ Κπβεξλήηε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςήθνο ηνπ Κπβεξλήηε 

ζα είλαη θαζνξηζηηθή.  

 

Με ηελ πλζήθε ηεο Λνδάλλεο ηνπ 1923 ε Σνπξθία αλαγλψξηζε ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βξεηαλία. Πνιινί λένη Κχπξηνη κνπζνπικάλνη 

κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Σνπξθία. Ζ εηήζηα Έθζεζε ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Απνηθηψλ ην 1927 δειψλεη φηη απφ ην 1924 πεξίπνπ 5000 κεηαλάζηεπζαλ ζηελ 

Σνπξθία. Ζ Έθζεζε ηνπ 1928 ππνζηεξίδεη φηη αξθεηνί κεηαλάζηεο επέζηξεςαλ.  

 

Με ην ηέινο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηνπ λεζηνχ, ε κνπζνπικαληθή 

θνηλφηεηα έραζε αξθεηά ζηελ νξγάλσζε ηεο. Μέρξη ηφηε ε Πχιε δηφξηδε ηνλ Μνχθηε 

θαη ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ βαθνπθηψλ. Ζ Βξεηαλία απνθάζηζε λα αλαιάβεη απηφλ 

ηνλ ξφιν ν Κπβεξλήηεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εχπνξνη θαη κνξθσκέλνη 

κνπζνπικάλνη έπξεπε λα «εμαγγιηζηνχλ», ψζηε λα απνηξέςνπλ ηελ Έλσζε.  

 

Σελ 1ε Μαΐνπ 1925 ε Βξεηαλία αλαθεξχζζεη ην λεζί σο Απνηθία ηνπ 

ηέκκαηνο. Ο William Mallinson παξαηεξεί φηη ε «δηραζηηθή» πνιηηηθή ηεο Βξεηαλίαο 

                                                
66 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 1999, Σν Αδηέμνδν ηωλ Δζληθηζκώλ, Μαύξε Λίζηα, Αζήλα, ζει 54 
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ρξνλνινγείηαη απφ ην Απνηθηαθφ χληαγκα ηνπ 1925, φηαλ έγηλε δηάθξηζε 

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ.67 

 

Ζ ζχγθξνπζε, πνπ είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κεηαμχ 

παξαδνζηαθψλ θαη πξννδεπηηθψλ κνπζνπικάλσλ εληάζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Σνπξθίαο απφ ηνλ Κεκάι. Ζ λίθε ηνπ Κεκάι ζηελ κχξλε ην 1922 γηνξηάζηεθε ζε 

ζπγθέληξσζε ζηελ Λεπθσζία.68 Ωζηφζν, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κεκάι πνπ 

πξνσζνχληαλ ζηελ Σνπξθία είραλ κηθξή απήρεζε ζηελ Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα 

θαη πηνζεηήζεθαλ ζηαδηαθά θαη εζεινληηθά απφ κηα κεξίδα ηεο θνηλφηεηαο.69 

 

Σν Σνπξθνθππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Βξεηαληθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα πξνο ην αληίζηνηρν Διιελνθππξηαθφ.70 Τπαγφηαλ 

ζηνλ «δεκνζίσο επηρνξεγνπκέλσλ κέζεο παηδείαο λφκν» θαη ρξεκαηνδνηνχηαλ απφ 

ηελ Κπβέξλεζε.71 Δπίζεο, ην ίδξπκα ηνπ Evkaf ειέγρεηαη απφ ηελ βξεηαληθή 

δηνίθεζε.72  

 

Ζ Σνπξθία, φπσο είδακε παξαπάλσ, ππέγξαςε ην 1923 ηελ πλζήθε ηεο 

Λνδάλλεο θαη παξαηηήζεθε απφ θάζε δηθαίσκα ηεο ζηελ Κχπξν. Σν κεγάιν εξψηεκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εάλ ε λενζχζηαηε Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο ηνπ Κεκάι 

παξαηηείηαη θαη απφ φια ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηελ Κχπξν.  

 

Οη απφςεηο δηίζηαληαη θαη γηα ηελ αληίιεςε πνπ είρε ν Κεκάι γηα ηελ Κχπξν. 

Ο Κεκάι ελζάξξπλε Μνπζνπικάλνπο απφ ηελ Κχπξν λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Αλαηνιία, Έρεη ππνινγηζηεί φηη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1925 

πεξηζζφηεξνη απφ 5000 Μνπζνπικάλνη απφ ηελ Κχπξν εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Σνπξθία. Όπσο επηζεκαίλεη ν Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ νη Βξεηαλνί ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ππνζηήξηδαλ ηελ παξακνλή ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Κχπξν σο 

αληίβαξν ζηελ απαηηήζεηο ησλ Διιελνθππξίσλ γηα Έλσζε.  

 

 

                                                
67 William Mallinson, 2005, Κύπξνο κηα Ηζηνξηθή Πξννπηηθή, Παπαδήζεο, Αζήλα,ζει 42 
68 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 1999, Σν Αδηέμνδν ηωλ Δζληθηζκώλ, Μαύξε Λίζηα, Αζήλα, ζει 56 
69 Michael Attalides, 1979, Cyprus: Nationalism and International Politics, Q Press, Edinburgh, ζει 43 
70 ibid 42 
71 «Οη ελ Κύπξω Σνύξθνη εηζθέξνπλ εηο ηνλ Γεκόζηνλ Πξνϋπνινγηζκό κόλν ηα 4% θαη απνξξνθνύλ 

εμ απηνύ ηα 34%», Ελεσθερία, 01/06/1957 
72  Michael Attalides, 1979, Cyprus: Nationalism and International Politics, Q Press, Edinburgh, ζει 

41-42 
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1.3 1931- 1939 

 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ε νηθνλνκηθή θξίζε απιψλεηαη ζηελ 

Δπξψπε. Ζ πάιε ελάληηα ζηελ θξίζε νδεγεί ζηελ πεξηζηνιή ησλ θηιειεχζεξσλ 

πξαθηηθψλ κε αχμεζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ.  

 

Ζ Κχπξνο εμαθνινπζεί λα είλαη αλαγθαία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαλίαο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη Μέζεο Αλαηνιήο.   

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπλέβαιε ζηελ απνγνήηεπζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ νδήγεζε ζηελ εμέγεξζε ηνπ 1931. 

Αθνξκή γηα ηελ εμέγεξζε ήηαλ νη λένη ηεισλεηαθνί δαζκνί πνπ εηζήγαγε ν 

Κπβεξλήηεο. Ζ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε θαη ε εμάξηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ απφ 

ηνθνγιχθνπο ζπλέβαιαλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο εμέγεξζεο. ηηο 17 Οθησβξίνπ 1931 ν 

Μεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Νηθφδεκνο Μπισλάο παξαηηείηαη καδί κε άιια ειιελνθππξηαθά 

κέιε απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.  Σελ 21ε Οθησβξίνπ κηα δηαδήισζε πξνο ην 

Κπβεξλείν ζηελ Λεπθσζία θαηαιήγεη ζε εκπξεζκφ ηνπ θηηξίνπ. Ζ εμέγεξζε 

επεθηάζεθε ζε φιν ην λεζί. Ο πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζε 

νκηιία ηνπ ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ μεθαζάξηζε φηη: «δελ ππάξρεη θππξηαθφ 

πξφβιεκα, κεηαμχ Βξεηαλίαο θαη Διιάδαο. Σν πξφβιεκα είλαη κεηαμχ Βξεηαλίαο θαη 

ησλ Κππξίσλ.» 73 

 

Οη βξεηαληθέο αξρέο κεηά ηα Οθησβξηαλά ηνπ 1931, δηέιπζαλ ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην θαη έθηνηε θπβεξλνχζαλ κε δηαηάγκαηα. Απέιαζαλ αξθεηνχο 

Διιελνθχπξηνπο εγέηεο. Αθνινχζεζε απζηεξή ινγνθξηζία ηνπ Σχπνπ, δηαιχζεθαλ ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα κε ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ηνπ θνκκνπληζκνχ. Οη Βξεηαλνί πήξαλ ηνλ 

έιεγρν ηεο παηδείαο θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ, έθαλαλ αλάθιεζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη δηέιπζαλ ηηο εκπνξηθέο ελψζεηο. Σέινο, επέβαιαλ ζπιινγηθφ 

πξφζηηκν ζηνπο Διιελνθχπξηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ είραλ 

πξνθιεζεί. Ο Κπβεξλήηεο Storrs αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ  Sir Edward Stubbs θαη 

ζηελ ζπλέρεηα απφ ηνλ Sir Richmond Palmer. Ζ πεξίνδνο πνπ ήηαλ ζηελ εμνπζία ν 

Palmer θαη εθάξκνζε ηελ ζθιεξή πνιηηηθή ηνπ πήξε ην φλνκα ηνπ.  

 

                                                
73

 Arnold Toynbee, 1932, "Cyprus, the British Empire and Greece."  Survey of International Affairs 

1931, Oxford University Press, London, ζει 354- 394 
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 Ο Palmer αληηθαηαζηάζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1939 απφ ηνλ William 

Battershill. Καη νη δχν θνηλφηεηεο ππνδέρζεθαλ ηελ αληηθαηάζηαζε κε ραξά.74 
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  James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει112 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΒΡΕΣΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

Καηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν ε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ήηαλ ην θπξίαξρν 

κηιέη. Με ηελ έιεπζε ησλ Βξεηαλψλ ζηαδηαθά έραζε ηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο θαη 

μεθίλεζε ηελ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο κε ηελ βνήζεηα ησλ απνηθηνθξαηψλ.  

 

Ο Robert Holland ππνζηήξημε φηη νη Βξεηαλνί εθάξκνζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ζηελ Κχπξν. Απηφ πξαθηηθά ζήκαηλε φηη ππήξρε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δπν θνηλνηήησλ, κε ηελ κνπζνπικαληθή λα θεξδίδεη ηελ «εκπηζηνζχλε» 

ησλ Βξεηαλψλ θαη λα ηεο δίλεηαη έλα πξνλνκηαθφ ζηάηνπο κέζα ζηελ απνηθία.75 

 

Ζ Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία δελ ήηαλ κηα κνλνιηζηθή ζπλερήο ελφηεηα ζηνλ 

ρξφλν. Ο ξφινο θαη νη ζθνπνί ηεο άιιαδαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ.  

 

Αξρηθά, ε αξκνδηφηεηα γηα ηα Κππξηαθά δεηήκαηα άλεθε ζην Βξεηαληθφ 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (British Foreign Office). Απφ ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1880 ε 

αξκνδηφηεηα κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν Απνηθηψλ (Colonial Office) θαη έδσζε ζην 

λεζί έλα ζηάηνπο παξφκνην κε εθείλν ηεο Απνηθίαο ηνπ ηέκκαηνο (Crown Colony).76 

 

Σν 1907 ν Σζφξηζηι είρε πεξηγξάςεη ηελ Βξεηαληθή Καηνρή σο quite 

unworthy. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ε Βξεηαλία πξνζέθεξε ην λεζί ζηελ 

Διιάδα ηξεηο θνξέο ην 1912, ην 1914 θαη ην 1915.  

 

Σν δηάηαγκα ελ πκβνπιίσ (order in Council) ηεο 14εο επηεκβξίνπ 1878 

φξηδε ηελ δνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ Κχπξν. Κχξην φξγαλν ησλ απνηθηνθξαηψλ ήηαλ ν 

Ύπαηνο Αξκνζηήο (High Commissioner) επσκηζκέλνο κε πνιιέο αξκνδηφηεηεο. Ο 

Αξκνζηήο πιαηζησλφηαλ απφ δπν ζπκβνπιεπηηθά ψκαηα, ην Ννκνζεηηθφ 

(Legislative Council) θαη ην Δθηειεζηηθφ (Executive Council) πκβνχιην.  

 

Όπσο παξαηεξεί ν Morag, ζηελ Οζσκαληθή πεξίνδν νη Κχπξηνη 

ππαγφληνπζαλ ζε θαηεγνξίεο βάζε εζλνηηθψλ φξσλ είηε σο Μνπζνπικάλνη είηε σο 

Υξηζηηαλνί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αγγινθξαηίαο ην θξηηήξην ήηαλ εζληθφ, είηε σο 

Σνχξθνη είηε σο Έιιελεο. Οη Βξεηαλνί ζπλέρηζαλ λα αθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή 

                                                
75 Ρόκπεξη Χόιιαλη, 1999, Ζ Βξεηαλία θαη ν Κππξηαθόο Αγώλαο, Πνηακόο, Αζήλα 
76

 George Hill, 1972, A History of Cyprus, 1571-1948, v.4 Cambridge University Press, Cambridge, 

ζει. 412 
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πνιηηηθή ησλ απηνθξαηνξηψλ θαη ηεο πξνθαηφρνπ ηνπ λεζηνχ, ηνπ «δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε» επηρεηξψληαο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνπο Κππξίνπο ζε θνηλφηεηεο παξά 

λα ηνπο ελψζνπλ ππφ κηα θνηλή ηαπηφηεηα. Έηζη, νη Βξεηαλνί αθνινχζεζαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ην Οζσκαληθφ ζχζηεκα ησλ κηιέη δηαηεξψληαο ηα νζσκαληθά θαη 

ρξηζηηαληθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα.77 

 

Οξηζκέλνη αθαδεκατθνί ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ έθηαζαλ νη Βξεηαλνί ζηελ 

Κχπξν ζα κπνξνχζαλ λα ελνπνηήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ πξνάγνληαο κηα Κππξηαθή 

ηαπηφηεηα, αιιά αληηζέησο, βνήζεζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηεο εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαλ ζηελ ζξεζθεία ζε ζχγρξνλνπο εζληθηζκνχο. Ο ζπιινγηζκφο απηφο είλαη 

εληειψο ιαλζαζκέλνο αθνχ παξαβιέπεη ηελ χπαξμε ηνπ Διιελνθππξηαθνχ 

εζληθηζκνχ πνπ είρε εθδεισζεί πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ ηελ άθημε ησλ Βξεηαλψλ ζην 

λεζί.  

 

Οη Βξεηαλνί θπβεξλνχζαλ ηηο απνηθίεο ηνπο κε έλα έκκεζν ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο.78 Σν ζχζηεκα ηεο έκκεζεο δηνίθεζεο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

απνηθηνθξάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξαδνζηαθά ηνπηθνχο εγέηεο (θπιεηηθνχο, 

ζξεζθεπηηθνχο θαη άιινπο) ζηελ δηνίθεζε ηεο απνηθίαο. Οξηζκέλεο νκάδεο είραλ έλαλ 

πιενλεθηηθφ ζηάηνπο κέζα ζηελ απνηθία, αθνχ ζπλεξγαδφηαλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο 

απνηθηνθξάηεο, θάηη πνπ φμπλε ηηο ήδε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ (θπιψλ, ζξεζθεηψλ, εζλνηήησλ) ηεο απνηθίαο.  

 

Μέρξη ην μέζπαζκα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Βξεηαλνί δελ είραλ κηα 

αθέξαηα πνιηηηθή γηα ηελ Κχπξν, κηαο θαη ην λεζί ήηαλ ηππηθά ππφ ηελ Οζσκαληθή 

θπξηαξρία θαη πηζαλψο λα επηζηξεθφηαλ εθεί ζην κέιινλ. Όηαλ φκσο ην 1914 ην λεζί 

επίζεκα πξνζρψξεζε ζηελ Βξεηαλία, βξεηαληθνί θπβεξλεηηθνί θχθινη θαη ε θνηλή 

γλψκε ζεσξνχζαλ φηη θάπνηα κέξα ην λεζί ζα «επέζηξεθε» ζηελ Διιάδα. Μέζα ζε 

απηήλ ηελ ινγηθή έγηλαλ δχν πξνζθνξέο ηελ Κχπξνπ ζηελ Διιάδα ην 1914 θαη ην 

1915. Σν 1915, ε Βξεηαλία πξάγκαηη ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα παξαρσξήζεη ηελ Κχπξν, 

εάλ ε Διιάδα έκπαηλε ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο.79 

 

                                                
77 Nadav Morag, 2004, „Cyprus and the Clash of Greek and Turkish Nationalisms‟, Nationalism and 

Ethnic Politics, 10:595- 624 
78

 ibid ζει611 
79 William Mallinson, 2005, Κύπξνο κηα Ηζηνξηθή Πξννπηηθή, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει 67 
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Έρνληαο απνθαζίζεη φηη ν έιεγρνο ηεο Κχπξνπ ήηαλ ζεκαληηθφο γηα ηα 

ζηξαηεγηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, νη Βξεηαλνί ήξζαλ 

αληηκέησπνη κε ην απμαλφκελν θίλεκα ησλ Διιελνθππξίσλ γηα ηελ Έλσζε.80  

 

Μεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, νη Βξεηαλνί έγηλαλ ιηγφηεξν αλεθηηθνί κε 

ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο κέζα ζηελ Σνπξθνθππξηαθή Κνηλφηεηα. O James McHenry 

ππνζηεξίδεη φηη νη Βξεηαλνί έθεξαλ ηνπο θνηλνηηθνχο ζεζκνχο ππφ ηνλ θεληξηθφ 

έιεγρν ηνπο γηα ηξεηο ιφγνπο: (α) γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, (β) αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Κεκαιηθήο Σνπξθίαο πνπ 

ρψξηζε ηνπο ηζιακηθνχο ζεζκνχο απφ ηελ θπβεξλεηηθή εμνπζία θαη, (γ) απφ ηελ 

αλάγθε λα θαηεπλάζνπλ ην εζληθηζηηθφ θίλεκα πνπ αλαδπφηαλ ζηελ Σνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα.  

 

Ζ Αδακαληία Πφιηο ππνζηεξίδεη φηη νη απνηθηνθξάηεο έζεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα 

ηελ δηαθνηλνηηθή ζχγθξνπζε πνπ αθνινχζεζε.81 ηελ Κχπξν επίζεκα Βξεηαληθά 

έγγξαθα απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα αλαθέξνληαη ζηνλ πιεζπζκφ σο Έιιελεο θαη 

Σνχξθνη, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο 

Υξηζηηαλνί θαη Μνπζνπικάλνη.82 Ζ δηαδηθαζία πφισζεο ησλ δηαρσξηζκψλ ησλ 

θνηλνηήησλ, πνπ νδεγεί ζε κειινληηθή δηαθνηλνηηθή ζχγθξνπζε, μεθηλάεη κε ηελ 

εθαξκνγή αληηπξνζσπεπηηθψλ ζσκάησλ ζηελ θπβέξλεζε. ε πινπξαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο, φπσο ε θππξηαθή, ε βαζηθή κνλάδα αληηπξνζψπεπζεο πξέπεη λα είλαη ε 

θπιεηηθή ή πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα θαη φρη κε βάζε γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ.83  

 

Ζ Βξεηαληθή πνιηηηθή αλεζπρνχζε γηα ηε αληηπξνζψπεπζε ησλ θνηλνηήησλ 

ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην γηα λα πξνζηαηέςεη ηα κεηνλνηηθά ζπιινγηθά δηθαηψκαηα. 

Ζ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ γηλφηαλ απφ δχν μερσξηζηνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

εκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη μερσξηζηέο δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο ησλ 

θνηλνηήησλ, πνπ πξνσζνχζαλ νη Βξεηαλνί.  

 

Ο θηιειεπζεξηζκφο ησλ Βξεηαλψλ εζθεκκέλα έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηα 

θνηλνηηθά- ζπιινγηθά δηθαηψκαηα θαη φρη ζηα αηνκηθά.84 

 

                                                
80  James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 
York, ζει79  
81 Adamantia Pollis., “Intergroup Conflict and British Colonial Policy”, Comparative Politics, July 

1973, ζει 576 
82 ibid, ζει579 
83

 ibid, ζει 580 
84 ibid, ζει 598 
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Ζ βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή δηαθνξνπνηήζεθε κε ην μέζπαζκα ηνπ 

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο Ρφκπεξη Υφιιαλη παξαηεξεί φηη: «θαηά ηα ρξφληα 

ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δεκηνπξγήζεθε έλα λέν απνηθηαθφ δφγκα ζηε βξεηαληθή 

πνιηηηθή πνπ πεξηειάκβαλε ηελ ηάζε γηα αλαγλψξηζε θάπνηαο ηζνηηκίαο ζηηο ζρέζεηο 

ηεο Απηνθξαηνξίαο κε ηνπο απνηθηαθνχο ιανχο, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, 

θαζψο θαη ηελ ππφζρεζε γηα ελδπλάκσζε ηεο απηνθπβέξλεζεο. Γηα ην Τπνπξγείν 

Απνηθηψλ, ε παληειήο απνπζία θάζε κνξθήο εθπξνζψπεζεο ησλ γεγελψλ ζηελ 

θππξηαθή δηνίθεζε ζπληζηνχζε κηα θηππεηή αλσκαιία. Έηζη αζθήζεθαλ πηέζεηο ζηνλ 

Κπβεξλήηε ηεο πεξηφδνπ ηνπ πνιέκνπ, εξ Σζάξιο Γνχιευ, λα επαλαθέξεη θάπνην 

ζχζηεκα ζπληαγκαηηθήο αληηπξνζψπεπζεο».85  

 

 Αο δνχκε ηψξα αλαιπηηθφηεξα ηελ βξεηαληθή πνιηηηθή ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο πνπ επεξέαζαλ άκεζα ηελ γέλλεζε θαη εμέιημε ηνπ 

ηνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ. 

 

 

 Εθπαηδευηηθό Σύζηεκα 

 

Ζ Βξεηαληθή πνιηηηθή ζηφρεπε ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαιθαβεηηζκνχ 

ζην λεζί. Μέρξη ην 1918 είρε απμήζεη ζεακαηηθά ησλ αξηζκψλ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ επηηπραίλνληαο θαη κηα εθθνζκίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ δεκφζην θαη νη κηζζνί ησλ δαζθάισλ 

πιεξψλνληαλ απφ ηνπηθά ηακεία. Σα Γχν Δθπαηδεπηηθά πκβνχιηα έιεγραλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν απμεκέλνο 

θπβεξλεηηθφο έιεγρνο ην 1933 έσο ην 1935, εηζήγαγε ζηνηρεία ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε κηαο δπηηθνχ ηχπνπ ειίη.  

 

Ζ ηνπξθνθππξηαθή εθπαίδεπζε έσο ηνπιάρηζηνλ ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν, 

επηθεληξσλφηαλ ζηα ζξεζθεπηηθά καζήκαηα θαη ηελ εθκάζεζε ηεο αξαβηθήο 

γιψζζαο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη εζληθηζηηθά καζήκαηα.86 

 

Ζ παηδεία αλακθηζβήηεηα παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ δηάδνζε εζληθηζηηθψλ 

ηδεψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πξηλ ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν, αθφκα θαη φηαλ ε 

θαηάζηαζε ήηαλ ηεηακέλε ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

                                                
85 Ρόκπεξη Χόιιαλη, 1999, Ζ Βξεηαλία θαη ν Κππξηαθόο Αγώλαο, Πνηακόο, Αζήλα, ζει 37 
86

 ηέθαλνο Παπαγεωξγίνπ, 1996, Ζ Πξώηε Πεξίνδνο ηεο «Αγγινθξαηίαο» ζηελ Κύπξν, 1878-1914, 

Παπαδήζεο, Αζήλα ζει 187 
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παξαηεξείηαη εηξεληθή ζπκβίσζε κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ. Ο 

πιεζπζκφο ηεο ππαίζξνπ είλαη θπξίσο αγξνηηθφο θαη ζπλήζσο απνθιεηζκέλνο απφ 

ηελ εζλνθεληξηθή παηδεία.87   

 

Σν 1896 δεκηνπξγείηαη ην πξψην ηνπξθνθππξηαθφ Λχθεην θαη ην 1901 ην 

ζρνιείν γηα γπλαίθεο «Victoria Islam mektebi». ηαδηαθά ε εθπαίδεπζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ έπαηξλε θνζκηθή κνξθή. 

 

Σν 1929 νη Βξεηαλνί, θπξίσο γηα λα κεηψζνπλ ηελ νξκή πνπ είρε πάξεη 

ελσηηθφ ζπλαίζζεκα, ελεξγνπνίεζαλ έλαλ λφκν γηα ηελ ηνηρεηψδε Δθπαίδεπζε. Με 

απηφλ, έπαηξλαλ ηηο εμνπζίεο πνπ είραλ ηα δχν Δθπαηδεπηηθά πκβνχιηα λα δηνξίδνπλ, 

λα πξνβηβάδνπλ, λα ηηκσξνχλ θαη λα απνκαθξχλνπλ ηνπο δαζθάινπο. Οη εμνπζίεο 

απηέο πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηνπ Κπβεξλήηε.88 Μεηά ην 1931, απαγνξεχζεθε ε 

δηδαζθαιία ηφζν ηεο Διιεληθήο φζν θαη ηεο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία.89 

 

Σν δπαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν εζληθηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηέηξεςαλ ηα ζρνιεία ζε εζηίεο ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

εζληθηζηηθψλ ηδεψλ 

 

 

Εθηειεζηηθή εμνυζία 

 

Οη Βξεηαλνί ζηαδηαθά θαηάξγεζαλ ηελ νζσκαληθή παξαδνζηαθή δηνηθεηηθή 

πξαθηηθή, εηζάγνληαο δπηηθφηξνπνπο ζεζκνχο. Ζ βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή 

δελ πξνρψξεζε άκεζα ζε ξηδηθέο αιιαγέο. Οη ιφγνη ήηαλ πνιινί. Ζ Βξεηαλία δελ 

παξείρε νχηε ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, νχηε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ ζα ήηαλ ηθαλφ λα πξνρσξήζεη ζε ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζηελ δηνηθεηηθή 

κεραλή. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ηνπ πξνυπάξρνληνο πξνζσπηθνχ κε ηθαλνχ λα 

αληαπεμέιζεη ζε πςειέο απαηηήζεηο θαη ε δπζθνιία ζπλελλφεζεο ησλ απνηθηνθξαηψλ 

ζηηο ηνπηθέο γιψζζεο απνηεινχζαλ εκπφδηα. 

 

                                                
87 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 2009, Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, Παπαδήζεο, Αζήλα 

ζει38 
88 Arnold Toynbee, 1932, "Cyprus, the British Empire and Greece."  Survey of International Affairs 

1931, Oxford University Press, London, ζει 375 
89

 James McHenry, 1987, The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939, Garland Publishing, New 

York, ζει 102 



 29 

Σν βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1878 φξηδε φηη ν πξντζηάκελνο ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο ζην λεζί ζα ήηαλ ν Ύπαηνο Αξκνζηήο. Δθείλνο ζα δηνξηδφηαλ απφ ηελ 

βαζίιηζζα ζην φλνκα ηεο νπνίαο ζα δηνηθνχζε. Τπνζηεξηθηηθά ζηνλ Αξκνζηή ζα 

ππήξρε ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ δηνηθεηηθά, ζηξαηησηηθά θαη 

δηθαζηηθά ζηειέρε. ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην κεηείραλ Βξεηαλνί αμησκαηνχρνη θαη 

είρε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα.  

 

Ννκνζεηηθή εμνυζία 

 

Σν βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1878 ίδξπε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην σο ην θχξην 

φξγαλν άζθεζεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Πξφεδξνο ηνπ ήηαλ ν Αξκνζηήο. 

πκκεηείραλ απφ 4 έσο 8 αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο βξεηαληθήο ππεθνφηεηαο 

ηα ιεγφκελα «επίζεκα» κέιε θαη 4 «αλεπίζεκα» κέιε απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ κε 

δηεηή ζεηεία θαη δπλαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ.  

 

Σν βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1882 θαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηηο εμνπζίεο ηνπ Αξκνζηή θαη ηνπ έδσζε κηα άιιε κνξθή. Σν φξγαλν ζα 

απαξηίδεηαη απφ 18 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 12 ζα είλαη αηξεηά (απφ ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ) θαη 6 δηνξηζκέλα (βξεηαληθήο ππεθνφηεηαο). Σν άξζξν 10 νξίδεη φηη «απφ 

ηα αηξεηά κέιε ηα 3 πξνέξρνληαη απφ ηε „κνπζνπικαληθή‟ θνηλφηεηα θαη ηα 9 απφ ηε 

„κε κνπζνπικαληθή‟». Σα ηειεπηαία αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηεο ρξηζηηαληθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ λεζηνχ (Οξζφδνμνη, Καζνιηθνί, Μαξσλίηεο, Γξεγνξηαλνί θα). Δδψ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλαινγία ησλ πνζνζηψλ ηεο αξηζκεηηθήο ζχλζεζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ αληηζηνηρεί κε ηελ πιεζπζκηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεζηνχ. Ήηνη, ην 

πνζνζηφ ησλ κνπζνπικάλσλ άγγηδε ην 25% πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 25% ησλ 

αηξεηψλ ζέζεσλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα παξαρσξήζεθαλ κε παξάιιειε ζεζκηθή εκπέδσζε 

ησλ ππέξκεηξσλ βξεηαληθψλ εμνπζηψλ. Σν άξζξν 4 φξηδε φηη θαλέλαο λφκνο δελ ζα 

ίζρπε ρσξίο ηελ πξνεγνπκέλε επηθχξσζε ηνπ απφ ηνλ Αξκνζηή. πλήζσο, ηα 3 κέιε 

ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ςήθηδαλ ζην πιεπξφ ησλ δηνξηζκέλσλ 6 κειψλ θαη 

καδί κε ηελ ςήθν ηνπ Αξκνζηή, ππεξείραλ ησλ 9 ςήθσλ απφ ηα αηξεηά κέιε ηεο κε 

κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε ζχκπλνηα ζηηο 

απφςεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ, ηφηε θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαηδε 

πάιη ε ςήθνο ηνπ Αξκνζηή, αθνχ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα.  
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Ζ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ γηλφηαλ απφ ρσξηζηνχο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πιεηνςεθία ησλ Διιελνθππξίσλ δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα εθιέμνπλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο εγέηεο 

ηεο αξεζθείαο ηνπο. Ο Hill σζηφζν έρεη ραξαθηεξίζεη πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξε απφ 

φηη ζα έπξεπε ηελ ξχζκηζε ηνπ 1882 πνπ έδηλε ηελ πιεηνςεθία ζηα αηξεηά κέιε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.90  

 

Σν 1925 ε Κχπξνο αλαθεξχρηεθε ζε Απνηθία ηνπ ηέκκαηνο. Ζ ζχλζεζε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ άιιαμε. Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ ειιελνθππξηαθνχ 

πιεζπζκνχ, ηα αηξεηά κέιε ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο απμήζεθαλ απφ ελλέα 

ζε δψδεθα. Οη Σνπξθνθχπξηνη αληηπξφζσπνη παξέκεηλαλ ηξεηο. Ωζηφζν. γηα λα κελ 

ππάξμεη πιεηνςεθία ησλ Διιελνθππξίσλ, ηα επίζεκα δηνξηζκέλα κέιε απμήζεθαλ 

απφ έμη ζε ελλέα. Έηζη, ν Κπβεξλήηεο εμαθνινχζεζε λα δηαηεξεί ηελ ππέξηεξε 

λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηνπ ζην πιαίζην ηεο απνηθηαθήο εμνπζίαο. Ζ πνιηηηθή ηνπ 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε» εθαξκφζηεθε πιήξσο.  

 

Ωζηφζν, αξθεηέο θνξέο ε πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» δελ είρε 

επηηπρία, φηαλ νη κνπζνπικάλνη Σνπξθνθχπξηνη αληηπξφζσπνη ςήθηδαλ ζην πιεπξφ 

ησλ Διιελνθππξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1931 ν Σνπξθνθχπξηνο 

αληηπξφζσπνο, Necati Ozkan, ηάρζεθε ζην πιεπξφ ησλ Διιελνθππξίσλ γηα ηελ 

θαηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Ο A. J. Dawe αμησκαηνχρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Απνηθηψλ, ην 1929 ηφληζε φηη ε 

παξνπζία ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο είλαη έλα πιενλέθηεκα απφ πνιηηηθή άπνςε.91 Ζ 

θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζην πκβνχιην επλννχζε ηε ζπλεξγαζία Βξεηαλψλ θαη 

Σνπξθνθππξίσλ. Οη Βξεηαλνί κεηέηξεςαλ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ζε ζπλεηαίξνπο ηεο 

απνηθηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπο Διιελνθχπξηνπο ζε κφληκε αληηπνιίηεπζε.92 Ζ 

θαηαλνκή ησλ εδξψλ επέηεηλε ηηο ζρέζεηο αληαγσληζκνχ κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη 

Σνπξθνθππξίσλ. Έσο θαη ηελ εμέγεξζε ηνπ 1931, νη βνπιεπηέο ησλ δχν θνηλνηήησλ 

ζπλέπιεαλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο απνηθηαθήο 

δηνίθεζεο.  
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Anatolia, 1924- 1927” Balkan Studies, 19 (1977), ζει 43-52 
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Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, ζει 48. 



 31 

Γηαξθήο ηξηβή ππήξρε κε ηνπο απνηθηνθξάηεο ζρεηηθά κε ηνλ «θφξν 

Τπνηέιεηαο» (tribute) πνπ επηβάξπλε ζεκαληηθά ηνλ πιεζπζκφ. Σν 1912 ελ κέζσ 

πνιηηηθήο θξίζεο νη Διιελνθχπξηνη βνπιεπηέο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

παξαηηήζεθαλ αηηψληαο ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα, ηελ παξαρψξεζε πνιηηηθψλ 

ειεπζεξηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ «θφξνπ Τπνηειείαο». Ζ θξίζε απηή είρε σο 

ζπλέπεηα ηαξαρέο κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ. 93 

 

Ο Stanley Kyriakides ζεσξεί φηη ε Διιελνθππξηαθή θνηλφηεηα ρξεζηκνπνίεζε 

ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην σο πνιηηηθφ θφξνπκ γηα θηλεηνπνίεζε ππέξ ηεο Έλσζεο, 

θαηαδηθάδνληαο ην ζε απνηπρία λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ απηνθπβέξλεζε.94  

 

 

Δηθνηλνηηθή Συλεξγαζία ζην Ννκνζεηηθό Συκβνύιην 

 

Αξθεηέο θνξέο είραλ θνηλέο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θφξν Τπνηειείαο πνπ 

έπξεπε λα θαηαβάινπλ ζηελ Πχιε. Σν 1883 ηα αηξεηά κέιε ησλ δχν θνηλνηήησλ 

πξνέβεζαλ ζε θνηλή αληηθψλεζε εθθξάδνληαο ηελ πξφζεζε ηνπο γηα ζπλεξγαζία 

πξνο φθεινο ηεο θνηλήο ηνπο παηξίδαο. Σν 1889 απνξξίπηεηαη κε ηηο ςήθνπο ησλ 

αληηπξνζψπσλ θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Σν 1909 πξνηείλνπλ απφ θνηλνχ φηη ν θφξνο ππνηέιεηαο ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα έξγα ππνδνκήο.  

 

Γεληθφηεξα, ην πξφβιεκα ηνπ θφξνπ Τπνηέιεηαο ήηαλ θνηλφ θαη ππήξρε 

πνιιέο θνξέο θνηλή ζηάζε εθθξαζκέλε απφ ηνπο αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Φπζηθά, ε ζπλεξγαζία απηή ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηνπο 

απνηθηνθξάηεο, πνπ ελνρινχληαλ απφ ηελ δπλακηθή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή Κηλγθ- Υαξκνλη ζην 

Τπνπξγείν Απνηθηψλ πνπ εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηεο Βξεηαληθήο δηνίθεζεο: «Γελ 

κπνξνχκε θαζφινπ λα εκπηζηεπηνχκε ηνπο κνπζνπικάλνπο εθπξνζψπνπο. ην ζέκα 

ηνπ θφξνπ ππνηέιεηαο δηαθσλνχλ κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο, φκσο απηφ είλαη ιφγσ 

ηεο αθνζίσζεο ηνπο ζην νζσκαληθφ θξάηνο. Πέξαλ ηνχηνπ, επηζπκνχλ ηελ αχμεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο (εθ κέξνπο ηεο Βξεηαληθήο Κπβέξλεζεο). Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν θνηλνηήησλ πεγάδνπλ κφλν απφ ηα εζληθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ, φκσο θαη νη δχν νκάδεο ησλ εθπξφζσπσλ ζην ζέκα ηεο 
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αχμεζεο θαη ηεο κνληκφηεηαο ηεο βνήζεηαο βξίζθνληαη ζε πιήξε αξκνλία».95 ε άιιε 

επηζηνιή ηνπ ίδηνπ αλαθέξεηαη φηη: «ε ζπκπεξηθνξά ησλ κνπζνπικάλσλ είλαη έλαο 

εληειψο αζηάζκεηνο παξάγνληαο».  

 

Κνηλή ζηάζε είραλ νη αληηπξφζσπνη ησλ δχν θνηλνηήησλ ζην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην θαη γηα ην δήηεκα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ λεζηνχ θαη ησλ 

αξραηνηήησλ. Απέξξηςαλ απφ θνηλνχ ην 1892, ην 1899 θαη ην 1902 λνκνζρέδηα ησλ 

Βξεηαλψλ πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ εμαγσγή αξραηνηήησλ απφ ηελ Κχπξν.  

 

Σν 1902 ζε ζπγθεληξψζεηο ζηελ Λεπθσζία ν Διιελνθχπξηνο δήκαξρνο 

Ληαζίδεο κηιάεη ζηνπο κνπζνπικάλνπο θαη ν κνπζνπικάλνο αληηπξφζσπνο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ Υαηδή Εαθνχδ Εηγά Δθέληε κηιά ζε Διιελνθχπξηνπο. Ο 

Ύπαηνο Αξκνζηήο ελνριείηαη απφ ηελ θίλεζε απηή πνπ πξνσζνχζε ηελ δηαθνηλνηηθή 

ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνβνθάξεη κέζσ ηνπ αλαπιεξσηή κνχθηε.96 

 

Ζ βξεηαληθή πνιηηηθή γηα λα απνηξέςεη ηελ επίηεπμε δηαθνηλνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ήηαλ ε πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ε νπνία θαζξεθηίδεηαη ζηελ 

δνκή ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Αλακθηζβήηεηα ε 

άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ ζην λεζί βνήζεζε λα εληείλνληαη νη δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε παξνχζα κειέηε, ζηελ γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή 

πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε». Ζ ζπγθξνπζηαθή ζρέζε ησλ δχν θνηλνηήησλ ήηαλ 

ην δεηνχκελν γηα ηνπο απνηθηνθξάηεο. 

 

Σν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαηαξγήζεθε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ 1931, κεηά ηα 

Οθησβξηαλά ηνπ 1931. Έθηνηε, ν Βξεηαλφο Κπβεξλήηεο θπβεξλνχζε καδί κε έλα 

εμακειέο Δθηειεζηηθφ πκβνχιην πνπ επέιεγε ν ίδηνο.97 

 

 

Δηνηθεηηθά Συκβνύιηα 

 

ηα πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Σαλδηκάη, ν ζνπιηαληθφο ράξηεο Hatt-i-

Humayun ηνπ 1856 πξνέβιεπε ηελ ιεηηνπξγία δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, κε 
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96  ibid, ζει 34 
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δπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο φισλ ησλ κηιέη. Ζ Κχπξνο απνηεινχζε δηακέξηζκα ηνπ 

Ννκνχ ηεο Ρφδνπ. Σν θεληξηθφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πεξηειάκβαλε θαη ηνλ 

Αξρηεπίζθνπν θαζψο θαη 4 αηξεηά κέιε, δπν κνπζνπικάλνπο θαη δπν ρξηζηηαλνχο. 

Τπήξραλ αληίζηνηρα θαη δηακεξηζκαηηθά δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα.  

 

Οη Βξεηαλνί δηαηήξεζαλ ηα πκβνχιηα κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπο, πνπ κεηαβηβάζηεθαλ νη πεξηζζφηεξεο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.  

 

 

Δηνηθεηηθή Δηάξζξωζε 

 

Με λφκν ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ην 1878, ν Αξκνζηήο θαηείρε ηελ 

χςηζηε δηνηθεηηθή εμνπζία. Σν λεζί δηαηξέζεθε ζε έμη Γηακεξίζκαηα, κε επηθεθαιείο 

Γηνηθεηέο. Ζ δηαίξεζε ζηα έμη Γηακεξίζκαηα αληηζηνηρνχζε δηνηθεηηθά ζηνπο 

νζσκαληθνχο Καδάδεο θαη νη Γηνηθεηέο ζα είραλ ηηο εμνπζίεο πνπ πξνεγνπκέλσο 

είραλ νη θατκαθάκεδεο.  

 

ε θνηλνηηθφ επίπεδν ηελ δηνίθεζε αζθνχζαλ νη Μνπρηάξεδεο. Ζ βξεηαληθή 

δηνίθεζε δηαηήξεζε ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Ναραγηέ/ Δπαξρία/ Τπνδηακέξηζκα, 

κε πξντζηάκελν ην Μνπδίξε. Οη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ηνπ φκσο, κεηαβηβάζηεθαλ 

ζηνπο Μνπρηάξεδεο θαη ηελ Αζηπλνκία.  

 

Οη Μνπρηάξεδεο πάληα αλαδεηθλχνληαλ θαηφπηλ εθινγψλ. Ωζηφζν, κε ηελ 

εμέγεξζε ηνπ 1931, ν Νφκνο 19 πξνέβιεπε φηη ν Κπβεξλήηεο ζα δηφξηδε ηνλ 

Μνπρηάξε αλάκεζα απφ πέληε ππνςεθίνπο πνπ ζα ππεδείθλπαλ νη ηνπηθέο αξρέο ζε 

θάζε ρσξίν/θνηλφηεηα.98  

 

Ο Κπβεξλήηεο Sir Edward Stubbs ίδξπζε ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

(Advisory Council), πνπ μεθίλεζε λα ζπλέξρεηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1933. 

Απνηεινχηαλ απφ κέιε ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ πέληε αλζξψπνπο πνπ 

ζα επηιέγνληαλ απφ ηελ αλεπίζεκε θνηλφηεηα. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζα 

ζπδήηαγε θαη ζπκβνχιεπε ηνλ Κπβεξλήηε ζρεηηθά κε λνκνζρέδηα, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα. Ωζηφζν, ν Palmer πνπ αληηθαηέζηεζε 
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ηνλ Stubbs ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1933, ζπάληα θαινχζε ζε ζπλεδξίαζε ηελ 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή.99 

 

 

Δηθαηνζύλε 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

απνηθηνθξαηίαο ζεσξείηαη ζρεηηθά επηηπρεκέλε απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σν 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ςήθηζε δηάηαγκα γηα ηελ ζχζηαζε Αλψηεξνπ Γηθαζηεξίνπ. Σν 

Γηθαζηήξην απηφ απαξηηδφηαλ απφ ηνλ Αξκνζηή, ηνλ Αξρηδηθαζηή θαη δηθαζηέο. Δίρε 

πνηληθέο θαη αζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ εθηείλνληαλ ζε φια ηα πξφζσπα θαη φιεο ηηο 

ππνζέζεηο εθηφο απφ εθείλεο πνπ ήηαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ „νζσκαληθψλ ηνπηθψλ‟ 

δηθαζηεξίσλ φπσο νξηδφηαλ ζηελ χκβαζε ηνπ 1878. Ζ χκβαζε ηνπ 1878 έδηλε ηελ 

δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ Βξεηαλία, αιιά ζε «αληάιιαγκα» νη Βξεηαλνί ζπκθψλεζαλ 

λα θαηαβάινπλ ηνλ «θφξν Τπνηέιεηαο» (tribute), λα δηαηεξήζνπλ ηα κνπζνπικαληθά 

ζξεζθεπηηθά δηθαζηήξηα θαη λα δψζνπλ ειεπζεξία ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

βαθνπθηψλ.100 

 

Σν Αλψηεξν Γηθαζηήξην δίθαδε βάζε ηνπ γξαπηνχ αγγιηθνχ λφκνπ, ελψ ηα 

«νζσκαληθά ηνπηθά» δηθαζηήξηα γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ππνζέζεηο κνπζνπικάλσλ 

είραλ σο βάζε ηνλ Οζσκαληθφ Νφκν.  

 

Σν βαζηιηθφ δηάηαγκα «Πεξί Γηθαζηεξίσλ» ηνπ 1882 ίδξπε: ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην, έμη Καθνπξγηνδηθεία, έμη επαξρηαθά- δηακεξηζκαηηθά δηθαζηήξηα (District 

Courts), έμη πηαηζκαηνδηθεία θαη εηξελνδηθεία. Σα νζσκαληθά αζηηθά δηθαζηήξηα 

θαηαξγνχληαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έλα ζχζηεκα πνπ βαζηδφηαλ ζηα βξεηαληθά 

πξφηππα, φπσο θαη ην εκπνξνδηθείν ηεο Λάξλαθαο. Οη Οζσκαλνί ππήθννη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηζαγελψλ Κππξίσλ, δηθάδνληαλ γηα αζηηθέο 

ππνζέζεηο απφ ηνλ Οζσκαληθφ Νφκν, ελψ νη ππφινηπνη βάζε ηνπ Αγγιηθνχ Γξαπηνχ 

Νφκνπ. Ο Νφκνο ηνπ 1882 ηξνπνπνηήζεθε ην 1927 θαη ν Οζσκαληθφο Νφκνο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Γξαπηφ Κππξηαθφ Νφκν.101  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ  

ΚΤΠΡΟΤ 

 

 

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ηεο Μνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ζηελ εθρψξεζε ηεο 

Κχπξνπ ζηνπο Βξεηαλνχο ήηαλ έθπιεμε θαη δπζαξέζθεηα.102 Αληηζέησο, ε ρξηζηηαληθή 

θνηλφηεηα θαισζφξηζε απηή ηελ αιιαγή ζηελ εμνπζία γεκάηε απφ ειπίδεο γηα ην 

κέιινλ.  

 

Όηαλ έθηαζαλ νη Βξεηαλνί ζην λεζί ην 1878, ν ζπληάθηεο κηαο έθζεζεο γηα 

ηελ ππεξεζία ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλέθεξε φηη νη κνπζνπικάλνη ήηαλ αξθεηά 

ακφξθσηνη.103 Μέρξη ην 1914 νη κνπζνπικάλνη είραλ κηα πξνλνκηαθή ζέζε, αθνχ ην 

κεξίδην ηνπο ζε θπβεξλεηηθά πφζηα ήηαλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν απφ ηνπο 

ρξηζηηαλνχο. Δπηπιένλ, ππήξραλ ηα νζσκαληθά seri δηθαζηήξηα θαη ηα βαθνχθηα.  

 

Σν 1881 νη Βξεηαλνί ππνιφγηζαλ ηνλ Κππξηαθφ πιεζπζκφ ζε 136.629 

Υξηζηηαλνχο, 46.389 Μνπζνπικάλνπο, 691 Βξεηαλνχο θαη 2.400 άιινπο.104 Ζ 

απνγξαθή ινηπφλ ησλ Βξεηαλψλ έδηλε ζηνπο Οξζφδνμνπο πνζνζηφ 73,42% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο 24,88%. Οη Μνπζνπικάλνη 

πνζνζηηαία είραλ ηζρπξφηεξε παξνπζία απφ εθείλε ησλ Οξζνδφμσλ ζηα αζηηθά 

θέληξα. Ζ πξνηίκεζε ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ζηηο πφιεηο παξά ηελ χπαηζξν 

κπνξεί λα εμεγεζεί αθελφο γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ θάιπςε 

ζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ κεραληζκνχ. Σν 1891 ην πνζνζηφ ησλ 

κνπζνπικάλσλ κεηψζεθε ζην 22,9%, εμαηηίαο ηεο κηθξήο ζε θιίκαθα κεηαλάζηεπζεο 

πξνο ηελ Αλαηνιία. Ζ αιιαγή εμνπζίαο φπσο είδακε θαη παξαπάλσ αληηκεησπίζηεθε 

κε δπζαξέζθεηα απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Κχπξνπ πνπ κέρξη ηφηε άλεθαλ ζην 
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θπξίαξρν κηιέη. Σν 1901 ην πνζνζηφ ησλ Μνπζνπικάλσλ έθηαζε ην 21,6% θαη ην 

1911 ην 20,6%. Ζ Βξεηαλία παξαρσξεί ζχληαγκα ην 1882, κε ην νπνίν ζηελ δηνίθεζε 

ηνπ λεζηνχ ζα ζπκκεηέρνπλ σο εθιεγκέλα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελλέα 

Διιελνθχπξηνη θαη ηξεηο Σνπξθνθχπξηνη. Θα ππήξραλ θαη άιια έμη δηνξηζκέλα κέιε 

απφ ηνλ Αξκνζηή. Δίλαη μεθάζαξν ινηπφλ φηη εμαξρήο πξνζδνθνχζαλ κηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηνπ λεζηνχ ψζηε λα «εμηζνξξνπεζεί» ε 

ειιελνθππξηαθή πιεηνςεθία. Ζ πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ζε φιν ηεο ην 

κεγαιείν.  

 

Ο ζπληαγκαηνιφγνο Γεψξγηνο Παπαδεκεηξίνπ ππνζηεξίδεη φηη απφ ην 1882 

κε ην χληαγκα πνπ παξαρψξεζαλ νη Βξεηαλνί, είραλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

αίζζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηνίθεζε γηα ηνπο Κππξίνπο, πξνβαίλνληαο ζε ειεγρφκελε 

παξαρψξεζε εμνπζίαο. Έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ 

ηνπ λεζηνχ ήηαλ ε ελζάξξπλζε ηνπ εζληθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ Διιελνθππξίσλ 

θαη Σνπξθνθππξίσλ. Απηφ πνπ είλαη πέξα απφ ηελ ζπληαγκαηηθή αλάιπζε ηνπ 

Παπαδεκεηξίνπ είλαη ν ξφινο ησλ Βξεηαλψλ ζηελ γέλλεζε ηνπ εζληθηζκνχ ηεο 

Μνπζνπικαληθήο Κνηλφηεηαο. 

 

Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελψ θαισζνξίζζεθε απφ ηεο 

ειιελνθππξηαθή θνηλφηεηα, αληηκεησπίζηεθε κε πξνβιεκαηηζκφ απφ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηνπ λεζηνχ. Ο ιφγνο ήηαλ θπξίσο ε άληζε αληηπξνζψπεπζε. Οη 

Μνπζνπικάλνη πνπ ήηαλ κέξνο ηνπ θπξίαξρνπ κηιέη θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν 

ηνπ λεζηνχ, δελ κπνξνχζαλ λα απνδερηνχλ ηελ αλαινγηθή αληηπξνζψπεπζε 

ζχκθσλα κε ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θάζε θνηλφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά, 

Μνπζνπικάλνο εγέηεο δεηψληαο ίζε αληηπξνζψπεπζε, ππνζηήξημε: «ζηελ Διιεληθή 

θνηλφηεηα (κε ηα ζπλερή παξάπνλα ηεο) κε ηελ επηζπκία ηεο λα πεξηέιζεη ππφ ηελ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε λα αληερεί αθφκα, δφζεθε ην πξνλφκην πνπ πνηέ ζην παξειζφλ 

δελ είρε».105 Αξρηθά ππήξμε ε ζθέςε λα κελ ζηείινπλ αληηπξνζψπνπο ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Γξήγνξα φκσο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη θάηη ηέηνην δελ ζα 

εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηνπο.106  

 

Οη Βξεηαλνί, πνπ φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, δηαηήξεζαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ηα νζσκαληθά θαη ρξηζηηαληθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ηεο 

πεξηφδνπ ησλ κηιέη ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Οη Βξεηαλνί κεηάθξαζαλ πνιιά 
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έγγξαθα γηα ηα βαθνχθηα θαη ην θηεκαηνιφγην. Δπίζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ Καδή 

(θαη ηνλ Αξρηεπίζθνπν) ζε έλα ελδηάκεζν ξφιν κεηαμχ ησλ απνηθηνθξαηψλ θαη ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ.107  

 

Σν εκπφξην παξέκεηλε ειιεληθφ κνλνπψιην. Πλεπκαηηθά νη κνπζνπικάλνη 

παξέκεηλαλ αλελεξγνί. Γελ ππήξρε ηνπξθηθή εθεκεξίδα παξά κφλν ην 1888 ε Sadet 

πνπ θπθινθφξεζε κφλν κεξηθνχο κήλεο. Μέρξη ην 1914 είραλ εθδνζεί πεξίπνπ 600 

βηβιία ζηα ειιεληθά ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα βηβιία ζηελ ηνπξθηθή δελ μεπεξλνχζαλ ηα 

50. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1919 κεξηθνχο κήλεο κεηά ηελ απφβαζε ησλ ειιεληθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ κχξλε, έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε εθεκεξίδα Dogru Yol (ν σζηφο 

Γξφκνο). Ζ Dogru Yol θαη ε δηάδνρνο ηεο Soz (ν Κφζκνο) ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε 

θακπάληα ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ γηα Σνχξθνπο πξφζθπγεο ηηο πεξηνρήο ηεο 

κχξλεο.108 

 

Γηα ηελ πνιηηηθή νη κνπζνπικάλνη ήηαλ απαζείο, αλ θαη έδεηρλαλ δπζαξέζθεηα 

ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ Έλσζε. Αξθεηέο θνξέο νη κνπζνπικάλνη αληηπξφζσπνη 

ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην δελ ήηαλ ηαθηηθνί ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ην 1903 νη 

Διιελνθχπξηνη αληηπξφζσπνη εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ απνπζία ηνπο γηα λα πεξάζνπλ 

έλα ςήθηζκα γηα ηελ Έλσζε. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Peter Loizos ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο αγγινθξαηίαο ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο γλψξηδε κηα ζπλερή επεκεξία, αιιά ήηαλ 

ειάρηζηε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή.109  

 

Σν 1908 ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ιακβάλεη ρψξα ε επαλάζηαζε ησλ 

Νεφηνπξθσλ. Σν θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ γξήγνξα επηθξαηεί θαη εδξαηψλεηαη ζηελ 

Απηνθξαηνξία. Μέξνο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ηεο Κχπξνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο 

ηδέεο ησλ Νεφηνπξθσλ. Σν 1909 ηδξχεηαη ζηελ Λεπθσζία ν πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο 

«Έλσζε θαη Πξφνδνο», ην φλνκα δειαδή ηνπ θφκκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ. ηε 

ζπλέρεηα κεηνλνκάζζεθε ζε «Δζηία ησλ Αδειθψλ» θαη ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ.110 

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

ηελ ειίη ηνπ θνηλφηεηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Κχπξν δελ 

ελζηεξλίδνληαη ηελ ηδενινγία ησλ Νεφηνπξθσλ θαη παξακέλνπλ παξαδνζηαθνί θαη 
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ζνπιηαλφθξνλεο.111 Ο Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ ππνζηεξίδεη φηη νη Βξεηαλνί ζηήξηδαλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηζιακηζηέο επηδηψθνληαο λα απνηξέςνπλ ηελ εζληθή αθχπληζε ηνπ 

ηνπξθνθππξηαθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Απφ ηελ Δπαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ, μεθηλά ζηαδηαθά ε δεκηνπξγία δχν 

ηάζεσλ ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα: ηνπο παξαδνζηαθνχο θαη ηνπο 

πξννδεπηηθνχο. Οη δπν απηέο ηάζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ κνπζνπικαληθή 

θππξηαθή ειίη, αιιά ε πιεηνςεθία ηεο ειίη ηείλεη πξνο ην πξννδεπηηθφ ξεχκα. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη ζην παξαδνζηαθφ ξεχκα.  

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1911 κηα ελσηηθή δηαδήισζε πξνθάιεζε κηα 

αληηδηαδήισζε ηξηψλ ρηιηάδσλ Μνπζνπικάλσλ ζηελ Λεπθσζία.112 Σν 1912 κεηά ηελ 

ήηηα ησλ Οζσκαλψλ απφ ηνπο Ηηαινχο, ν Hill παξαηεξεί φηη ιακβάλεη ρψξα ε 

κνλαδηθή πεξίπησζε δηαθνηλνηηθήο βίαο ζην λεζί.113 ηελ Λεκεζφ ε δηαθνηλνηηθή βία 

είρε σο απνηέιεζκα πέληε λεθξνχο θαη 134 ηξαπκαηίεο.114 Σελ ίδηα ρξνληά ε Βξεηαλία 

πξνζθέξεη ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα, ζε αληάιιαγκα κε κηα βάζε ζηελ Κεθαινληά. Οη 

Μνπζνπικάλνη αληέδξαζαλ κέζσ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο ζην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην Dr. Eyyub Necmettin, αλαδεηψληαο ηελ επηβεβαίσζε φηη ην Λνλδίλν δελ 

ζα εγθαηέιεηπε ηελ θνηλφηεηα ηνπο.  

 

Οη παξαδνζηαθνί ζνπιηαλφθξνλεο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνπο 

Βξεηαλνχο. Με ηελ είζνδν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηνλ Α Παγθφζκην 

Πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ Κεληξηθψλ Απηνθξαηνξηψλ, ε Βξεηαλία αλαθνηλψλεη φηη δελ 

ηζρχεη πιένλ ε χκβαζε ηνπ 1878 θαη ζα πξνζαξηήζεη ην λεζί. Ζ εγεζία ησλ 

παξαδνζηαθψλ κνπζνπικάλσλ ζα ραηξεηίζνπλ απηή ηελ θίλεζε δειψλνληαο ζην 

Τπνπξγείν ησλ Απνηθηψλ: «Με λνκηκνθξνζχλε ζαο παξαθαινχκε λα ελνπνηεζνχλ νη 

κνπζνπικάλνη ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία έηζη πνπ λα είλαη ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο. Πηζηεχνπκε φηη δελ ζα απνξξηθζεί απηή ε παξάθιεζε καο, δηφηη νη 

κνπζνπικάλνη ηεο Κχπξνπ έρνπλ απνδείμεη απφ ην 1878 φηη είλαη πηζηνί ζηε 

Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία».115  
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Οη πξννδεπηηθνί κνπζνπικάλνη ήηαλ ελάληηα ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ Βξεηαλία θαη ππνζηήξηδαλ ηελ επηζηξνθή ηνπ λεζηνχ ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία. Μάιηζηα, αξθεηνί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ζπλειήθζεζαλ απφ 

ηνπο Βξεηαλνχο θαη θπιαθίζηεθαλ.116  

 

Όηαλ ην 1914 ε Βξεηαλία πξνζάξηεζε ηελ Κχπξν, νη Σνπξθνθχπξηνη 

ππνδέρηεθαλ ην γεγνλφο επράξηζηα. Όπσο αλαθέξεη ν Beckingham αθφκα θαη πξηλ 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξνζάξηεζεο, ν Καδήο, ν Μνπθηήο θαη ν αληηπξφζσπνο ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην Irfan Bey πξφηεηλαλ φηη ε Βξεηαλία ζα έπξεπε λα 

πξνζαξηήζεη ην λεζί γηα λα ειεπζεξψζεη ηνλ ιαφ απφ ηηο δνινπινθίεο ηεο Πχιεο. 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε δηαβεβαίσζαλ ηνλ Ύπαην Αξκνζηή γηα ηελ αθνζίσζε ηνπο.  

 

Ζ πξνζάξηεζε αλαπφθεπθηα είρε δπζκελή επίδξαζε ζηελ ζέζε ησλ 

κνπζνπικάλσλ, ράλνληαο θάζε πξνλνκηαθφ ζηάηνπο πνπ είραλ ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ νπιηάλνπ ζην λεζί. Οη Σνχξθνη ήηαλ ηψξα ερζξνί θαη νη Έιιελεο ζχκκαρνη ζηνλ 

Α Παγθφζκην Πφιεκν. 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1915 ε Βξεηαλία πξνζθέξεη πάιη ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα. 

Οη Μνπζνπικάλνη εμέθξαζαλ κέζσ ηνπ Musa Irfan Bey, ηνπο θφβνπο ηνπο φηη ζα 

έρνπλ ηελ ίδηα ηχρε πνπ είραλ νη κνπζνπικάλνη ζηελ Κξήηε κεηά ηελ έλσζε ηεο 

ηειεπηαίαο κε ηελ Διιάδα.117 

 

Μεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ε θππξηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία 

αξρίδεη ην πέξαζκα ηεο πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ πφιεσλ 

απμάλεηαη. Ζ νηθνλνκηθή αιιαγή θαη ε θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε, αξγή αιιά ζηαζεξή 

ήηαλ πξνυπφζεζε γηα φμπλζε ησλ εζληθηζηηθψλ απαηηήζεσλ.118 

 

Δμαηηίαο ηνπ «θφβνπ» φηη νη Διιελνθχπξηνη ζα έζηειλαλ αληηπξνζσπεία ζην 

Παξίζη γηα ηα πλέδξηα κεηά ηνλ Πφιεκν, Μνπζνπικάλνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ 

Λεπθσζία θαη ζρεκάηηζαλ ηελ πξψηε Σνπξθνθππξηαθή Δζλνζπλέιεπζε ζηηο 11 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1918.119 
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Οη Σνπξθνθχπξηνη, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1921, απνηεινχζαλ ην 

έλα έθην ηνπ πιεζπζκνχ.120 πγθξηηηθά κε ηνπο Διιελνθππξίνπο, νη Σνπξθνθχπξηνη 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλνη ζηηο πφιεηο.  

 

 Όπσο δείρλεη θαη ν Πίλαθαο 2 (βι Παξάξηεκα) ζε θακία πεξηνρή ηνπ λεζηνχ νη 

Σνπξθνθχπξηνη δελ ήηαλ πιεηνςεθία. Σα Σνπξθνθππξηαθά ρσξηά είλαη αδχλαην λα ηα 

μερσξίζεη θάπνηνο κφλν απφ ην φλνκα.121 Ο Beckingham παξαηεξεί φηη ηα 

Διιελνθππξηαθά θαη ηα Σνπξθνθππξηαθά ρσξηά δηαθέξνπλ ιίγν ζηελ «εκθάληζε». Ζ 

κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζην αλ έρνπλ Δθθιεζία ή ηδακί. Τπάξρνπλ αξθεηνί 

κνπζνπικάλνη πνπ κηινχζαλ ζαλ πξψηε γιψζζα ηελ ειιεληθή θαη ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκνη γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο. Αληηζέησο κε ηελ 

δηαθνξά πνπ έρεη ε ειιελνθππξηαθή δηάιεθηνο κε ηελ ειιεληθή, ε ηνπξθνθππξηαθή 

κνηάδεη πνιχ κε ηελ ηνπξθηθή πνπ νκηιείηαη ζηελ Σνπξθία.122 

 

Μεηά ηελ κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

αθνινχζεζε ε πλζήθε ηεο Λνδάλλεο ηνπ 1923. Με ηελ πλζήθε απηή ε Σνπξθία 

αλαγλψξηζε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βξεηαλία. Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ην εάλ ε λενζχζηαηε Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο ηνπ Κεκάι παξαηηείηαη 

θαη απφ φια ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηελ Κχπξν.  

 

 Οη απφςεηο δηίζηαληαη θαη γηα ηελ αληίιεςε πνπ είρε ν Κεκάι γηα ηελ Κχπξν. 

Ο Κεκάι ελζάξξπλε Μνπζνπικάλνπο απφ ηελ Κχπξν λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Αλαηνιία. Ζ εηήζηα Έθζεζε ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Απνηθηψλ ην 1927 δειψλεη φηη απφ ην 1924 πεξίπνπ 5000 κεηαλάζηεπζαλ ζηελ 

Σνπξθία. Όκσο, ε Έθζεζε ηνπ 1928 ππνζηεξίδεη φηη αξθεηνί κεηαλάζηεο επέζηξεςαλ. 

Όπσο επηζεκαίλεη ν Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ νη Βξεηαλνί ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ππνζηήξηδαλ ηελ παξακνλή ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Κχπξν σο 

αληίβαξν ζηηο απαηηήζεηο ησλ Διιελνθππξίσλ γηα Έλσζε.  

 

Ζ ζχγθξνπζε, πνπ είδακε παξαπάλσ, κεηαμχ παξαδνζηαθψλ θαη 

πξννδεπηηθψλ κνπζνπικάλσλ εληάζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθίαο απφ ηνλ Κεκάι. 

Ζ λίθε ηνπ Κεκάι ζηελ κχξλε ην 1922 γηνξηάζηεθε ζε ζπγθέληξσζε ζηελ 

Λεπθσζία.123 Ωζηφζν, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κεκάι πνπ πξνσζνχληαλ ζηελ Σνπξθία 

                                                
120  ibid, ζει116 
121Charles F. Beckingham, 1957, „The Turks of Cyprus‟, Journal of the Royal Anthropological Institute 

of Great Britain and Ireland, 87 (2), ζει 166  
122

 ibid 
123 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 1999, Σν Αδηέμνδν ηωλ Δζληθηζκώλ, Μαύξε Λίζηα, Αζήλα, ζει 56 
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είραλ κηθξή απήρεζε ζηελ Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα θαη πηνζεηήζεθαλ ζηαδηαθά θαη 

εζεινληηθά απφ κηα κεξίδα ηεο θνηλφηεηαο.124 

 

Σν 1925 ε Κχπξνο αλαθεξχζζεηαη Απνηθία ηνπ ηέκκαηνο (Crown Colony) θαη 

ν Ύπαηνο Αξκνζηήο κεηνλνκάζζεθε ζε Κπβεξλήηε (Governor).  Σν χληαγκα ηνπ 

1925 θαη πάιη ζα βαζηζηεί ζην «δηαίξεη θαη βαζίιεπε».125 Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ απμάλεηαη (αλαιπηηθά βι πξνεγνχκελν θεθάιαην) αιιά 

ζπλερίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Σνπξθνθχπξησλ αληηπξνζψπσλ ελάληηα ζηνπο 

πιεηνςεθνχληεο Διιελνθχπξηνπο. Ο αξηζκφο ησλ ειιελνθχπξησλ αληηπξνζψπσλ ζα 

ήηαλ ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ 

δηνξηζκέλσλ απφ ηνλ Κπβεξλήηε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςήθνο ηνπ Κπβεξλήηε 

ζα είλαη θαζνξηζηηθή.  

 

Με ην ηέινο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηνπ λεζηνχ, ε κνπζνπικαληθή 

θνηλφηεηα έραζε αξθεηά ζηελ νξγάλσζε ηεο. Μέρξη ηφηε ε Πχιε δηφξηδε ηνλ Μνχθηε 

θαη ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ βαθνπθηψλ. Ζ Βξεηαλία απνθάζηζε λα αλαιάβεη απηφλ 

ηνλ ξφιν ν Κπβεξλήηεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εχπνξνη θαη κνξθσκέλνη 

κνπζνπικάλνη έπξεπε λα «εμαγγιηζηνχλ», ψζηε λα απνηξέςνπλ ηελ Έλσζε.  

 

Ζ «δηραζηηθή» πνιηηηθή ηεο Βξεηαλίαο ρξνλνινγείηαη απφ ην Απνηθηαθφ 

χληαγκα ηνπ 1925, φηαλ έγηλε δηάθξηζε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ.126 Ο 

Joseph Joseph ζεσξεί φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

δηαηήξεζε ησλ γισζζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ  ε 

πνιηηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε.127  

 

Σν Σνπξθνθππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Βξεηαληθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα πξνο ην αληίζηνηρν Διιελνθππξηαθφ.128 Τπαγφηαλ 

ζηνλ «δεκνζίσο επηρνξεγνπκέλσλ κέζεο παηδείαο λφκν» θαη ρξεκαηνδνηνχηαλ απφ 

                                                
124 Michael Attalides, 1979, Cyprus: Nationalism and International Politics, Q Press,.Edinburgh, ζει 43 
125 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 1999, Σν Αδηέμνδν ηωλ Δζληθηζκώλ, Μαύξε Λίζηα, Αζήλα, ζει 54 
126 William Mallinson, 2005, Κύπξνο κηα Ηζηνξηθή Πξννπηηθή, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει 42 
127 Joseph Joseph, 1999, Cyprus: Ethnic Conflict and International Politics, MacMillan Press Ltd, 

London,  ζει 18 
128 Michael Attalides, 1979, Cyprus: Nationalism and International Politics, Q Press,.Edinburgh, ζει 42 
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ηελ Κπβέξλεζε.129 Δπίζεο, ην ίδξπκα ηνπ Evkaf ειέγρεηαη απφ ηελ βξεηαληθή 

δηνίθεζε.130  

 

 Σν Οθηψβξην ηνπ 1931 ππήξμε κηα κεγάιε αλαηαξαρή ζην λεζί, πνπ θαηέιεμε 

ζην θάςηκν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Κπβεξλήηε ζηελ Λεπθσζία θαη είρε έμη λεθξνχο, ηξηάληα 

ηξαπκαηίεο, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ρηιηάδεο ζπλειήθζεζαλ θαη θπιαθίζηεθαλ. Οη 

βξεηαληθέο αξρέο κεηά ηα Οθησβξηαλά ηνπ 1931, δηέιπζαλ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην 

θαη έθηνηε θπβεξλνχζαλ κε δηαηάγκαηα. 

 

Τπάξρεη κηα δηάζηαζε απφςεσλ ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ 

ξφιν Σνπξθνθππξίσλ ζηελ εμέγεξζε ηνπ 1931. Ζ ζηάζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί νπδέηεξε θαη ακέηνρε. Ο Necati Bey θάιεζε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο λα 

κελ αλακεηρζνχλ ζηηο ηαξαρέο γηαηί «νη Έιιελεο αδειθνί καο απαηηνχλ κφλν απηφ 

πνπ είλαη δηθαίσκα ηνπο».131 Άιινη Σνπξθνθχπξηνη εγέηεο θάιεζαλ ηελ θνηλφηεηα ηνπο 

λα κείλεη ακέηνρνη θαη λα ζπκπξάηηνπλ κε ηελ βξεηαληθή πνιηηηθή. Ο Αηηαιίδεο 

ππνζηεξίδεη φηη νη Σνπξθνθχπξηνη εγέηεο θαη ε Σνπξθία ππνδέρζεθαλ ηα θαηαπηεζηηθά 

κέηξα πνπ έιαβαλ νη Βξεηαλνί θαηά ησλ Διιήλσλ εζληθηζηψλ. Ωζηφζν, δελ 

εμαηξέζεθαλ απφ ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ.132  

 

Άγγινο αμησκαηνχρνο δηαπίζησλε ζε θπβεξλεηηθφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ 

εμέγεξζε: «Ζ θίλεζε γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα ππάξρεη απφ 

καθξνχ θαη απνιακβάλεη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, κε εμαίξεζε 

ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηνπο Σνχξθνπο κνπζνπικάλνπο».133  

 

Ο Καηζηανχλεο ηνλίδεη φηη: «ελψ θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηα Οθησβξηαλά ε 

αλάδεημε ζε δεκφζην αμίσκα πξνυπφζεηε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, κε 

ηελ αλαζηνιή ηνπ ζπληάγκαηνο, νη θάηνρνη ησλ αμησκάησλ δηνξίδνληαλ απεπζείαο 

απφ ηελ απνηθηαθή εμνπζία, κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα εθαξκφζνπλ 

ηε βξεηαληθή πνιηηηθή ζηα ζέκαηα εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα αλψηαηα αμηψκαηα 

ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα Κχπξηνπο, δειαδή ζέζεηο ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη 
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εμ απηνύ ηα 34%», Ελεσθερία, 01/06/1957 
130 Michael Attalides, 1979, Cyprus: Nationalism and International Politics, Q Press,.Edinburgh, ζει 
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 Michael Attalides, 1979, Cyprus: Nationalism and International Politics, Q Press,.Edinburgh, ζει 45 
133 Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ, 1999, Σν Αδηέμνδν ηωλ Δζληθηζκώλ, Μαύξε Λίζηα, Αζήλα, , ζει 47 
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ζην πκβνπιεπηηθφ ψκα, ζηειερψζεθαλ, επνκέλσο απφ πξφζσπα πξνεξρφκελα 

απφ ηελ ηζχλνπζα αζηηθή ηάμε ηεο επνρήο».134  

 

Ζ Αλαγλσζηνπνχινπ παξαηεξεί φηη: «ν θεκαιηθφο ηνπξθηζκφο ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ δελ ιεηηνπξγεί δηρνηνκηθά αλάκεζα ζε Διιελνθχπξηνπο θαη 

Σνπξθνθχπξηνπο. Αληηζέησο κάιηζηα, ην αληηαπνηθηαθφ (αληηηκπεξηαιηζηηθφ) πλεχκα 

πνπ θαιιηεξγεί ιεηηνπξγεί σο γέθπξα αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, αθνχ ν 

θεκαιηζκφο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ έρεη αληηηκπεξηαιηζηηθφ (αληηαπνηθηαθφ) ραξαθηήξα 

ελαληίνλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ».135  

 

Ο Σνπξθνθχπξηνο αθαδεκατθφο Νηαδί Κηδηιγηνπξέθ ππνζηεξίδεη φηη ε δεθαεηία 

ηνπ 1930 ήηαλ ε θξηζηκφηεξε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνζκηθήο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο 

αλάκεζα ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ. Σελ πεξίνδν ηεο 

Παικεξνθξαηίαο ζηελ εγεζία ηεο Σνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο θπξηαξρνχλ νη 

παξαδνζηαθνί. Οη πξννδεπηηθνί Σνπξθνθχπξηνη εγέηεο απφ ηελ ζέζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ππνζηήξηδαλ ζπγθξαηεκέλα ειιελνθππξηαθέο ελέξγεηεο πξνο ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο.136  

 

Ζ Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα δελ εθπξνζσπείηαη απφ κηα γξαθεηνθξαηηθή 

ηάμε φπσο ε ειιελνθππξηαθή. Ο Αηηαιίδεο παξαηεξεί φηη νη Σνπξθνθχπξηνη 

εμέθξαδαλ ηνπο θφβνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε ησλ Διιήλσλ κέζσ ηεο 

αθνζίσζεο ζηελ Βξεηαληθή Γηνίθεζε θαη ηελ Ηζιακηθή αιιειεγγχε.137  

 

Όπσο θαη ε Σνπξθηθή θνηλσλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, έηζη θαη ε 

Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα θπξηαξρνχηαλ απφ ηνπο απνθαινχκελνπο 

παξαδνζηαθνχο κνπζνπικάλνπο. Μφλν κηα κηθξή κνπζνπικαληθή Διίη ππνζηήξηδε 

ηεο θνζκηθέο αληηιήςεηο ηνπ Κεκάι γηα παξακεξηζκφ ηνπ Ηζιάκ. Οη Βξεηαλνί 

απνηθηνθξάηεο ζπλεξγάζηεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 

Μνπζνπικάλνπο. Οη θνζκηθνί Μνπζνπικάλνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην ην 1930 ςήθηζαλ ζην πιεπξφ ησλ Διιελνθππξίσλ. Ο Necati Bey κε ηελ 

ςήθν ηνπ ζην πιεπξφ ησλ Διιελνθππξίσλ νδεγεί ζε θαηάξξεπζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε».  Ζ εζσηεξηθή 

                                                
134 Ρνιάλδνο Καηζηανύλεο, 2000,Ζ δηαζθεπηηθή, 1946-1948 : κε αλαζθόπεζε ηεο πεξηόδνπ 1878-

1945,Κέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, Λεπθωζία ζει 42 
135 ία Αλαγλωζηνπνύινπ, 2004,  Σνπξθηθόο Δθζπγρξνληζκόο, Βηβιηόξακα, Αζήλα, ζει 177 
136 Ρνιάλδνο Καηζηανύλεο, 2000,Ζ δηαζθεπηηθή, 1946-1948 : κε αλαζθόπεζε ηεο πεξηόδνπ 1878-

1945, Κέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, Λεπθωζία ζει 53-55 
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ζχγθξνπζε ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ζα ιήμεη κεηά ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ κε ηελ επηθξάηεζε ησλ θνζκηθψλ. 

 

Οη θνζκηθνί θεκαιηζηέο αηηνχλ ηνλ θνηλσληθφ εθζπγρξνληζκφ θαη θνζκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε Σνχξθνπο δαζθάινπο, 

πξνσζεί θαη αλαπηχζζεη ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ. Δλδεηθηηθφ ηεο εζληθηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη φηη νη κεηέπεηηα ηνπξθνθχπξηνη εγέηεο φπσο ν Νηεθηάο, ν Σνπξθέο 

θαη ν Κηνπηζνχθ θάλνπλ πάληνηε εηδηθή κλεία γηα ηνπο δαζθάινπο ηνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπξθηθήο ζπλείδεζεο. Ο Ρανχθ Νηελθηάο έρεη δειψζεη ζε ζπλέδξην ην 

1995 ραξαθηεξηζηηθά: «Δίκαη παηδί ηεο Αλαηνιίαο. Σα πάληα ζε κέλα είλαη Σνχξθηθα. 

Οη ξίδεο κνπ είλαη ζηελ Κεληξηθή Αζία. Δίκαη Σνχξθνο ζηελ γιψζζα κνπ, ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία».138  

 

Έλα Σνπξθηθφ Δζληθηζηηθφ Κίλεκα αλαδχζεθε ζηαδηαθά ζηελ Κχπξν απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1930. Ζ επηηπρία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Κεκάι θαη ε εμέγεξζε ηνπ 1931 

ήηαλ παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο. Ο Beckingham 

ππνζηεξίδεη φηη νη κνπζνπικάλνη Κχπξηνη εχθνια δέρηεθαλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

Κεκάι πνπ εηζήγαγε ζηελ Σνπξθία. Σν θέζη θαη ε πνιπγακία έγηλαλ ζπάληα 

θαηλφκελα θαη ζηελ Κχπξν. Όια ηα βηβιία πνπ εθδφζεθαλ κεηά ην 1929 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα λέν ηνπξθηθφ αιθάβεην. 

 

Ο Παζράιεο Κηηξνκηιίδεο ππνζηεξίδεη φηη ην ηνπξθνθππξηαθφ θίλεκα 

γελληέηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `30, φηαλ εθδίδεηαη ε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ζηα 

ηνπξθηθά απφ ηνλ Fikret Alasya. Υαξαθηεξίδεη ην θίλεκα σο ζχκπησκα απφ ηηο 

εζληθηζηηθέο επηξξνέο ηνπ θεκαιηζκνχ ζηελ Κχπξν.139  

 

Ο Morag ππνζηεξίδεη φηη ν Σνπξθνθππξηαθφο εζληθηζκφο γελλήζεθε 

απνθιεηζηηθά σο αληίδξαζε ελάληηα ζηνλ Διιεληθφ εζληθηζκφ ζην λεζί θαη ζην 

ελσηηθφ θίλεκα.140 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 

 

Ζ ξίδα ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο δελ βξίζθεηαη ζε θάπνηα πξναηψληα 

εζλνηηθή ζχγθξνπζε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ. Πξηλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε δελ ππήξρε ε 

έλλνηα ηνπ έζλνπο θαη ηνπ εζληθηζκνχ.  

 

 Ζ Βξεηαλία εθάξκνζε θαη ζηελ Κχπξν ηελ πάγηα πνιηηηθή ησλ 

απηνθξαηνξηψλ, ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε». Ο ξφινο ηεο Βξεηαλίαο ζηελ γέλλεζε θα 

εμέιημε ηνπ Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν ήηαλ ζπνπδαίνο θαη θαζνξηζηηθφηεξνο 

απφ ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ε αλάπηπμε ηνπ ειιελνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ. Απηή είλαη 

θαη ε βαζηθή ζέζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ο ηνπξθηθφο εζληθηζκφο ζηελ Κχπξν δελ 

αλαπηχρζεθε κφλν σο αληίδξαζε ζηνλ ειιελνθππξηαθφ, αιιά ππνζηεξίρζεθε 

ζηαζεξά θαη πξνκειεηεκέλα απφ ηελ βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή.  

 

 Ζ Βξεηαλία ρξεζηκνπνίεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε». Οη 

Σνπξθνθχπξηνη ήηαλ ηα επλνεκέλα παηδηά ησλ Βξεηαλψλ. Σν δεηνχκελν ήηαλ ν 

πξνζεηαηξηζκφο κηαο κεξίδαο πιεζπζκνχ, ψζηε λα νμχλεη ηνπο δηαρσξηζκνχο θαη ηηο 

αληηζέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ. Οη ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ νη δχν θνηλφηεηεο ζηελ 

Κχπξν κε ηνπο απνηθηνθξάηεο ήηαλ αζχκκεηξεο. 

 

 Ο ηνπξθηθφο εζληθηζκφο γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην λεζί κε ηηο επινγίεο 

ησλ απνηθηνθξαηψλ. Καζπζηέξεζε πνιχ λα αλαπηπρζεί, ζε ζρέζε κε ηνλ 

ειιελνθππξηαθφ. Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη κφιηο ην 1923 ηδξχζεθε ην 

θξάηνο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ.  

 

 Ο εζληθηζκφο φπσο θαη θάζε άιιε ηδενινγία, θαηά ηνλ Κνλδχιε, σθειεί ηνπο 

ηδηνηειείο θαη πξνπαγαλδίδεηαη απφ ηνπο αθειείο.  

 

 Σν εζληθηζηηθφ θίλεκα ησλ Σνπξθνθππξίσλ έγηλε καδηθφ κφιηο ηελ δεθαεηία ηνπ 

1950, ζε αληίζεζε κε ηνλ εζληθηζκφ πνπ εθδήισζε ε Διιελνθππξηαθή θνηλφηεηα 

πνιχ λσξίηεξα. Αλακθηζβήηεηα, ν ειιελνθππξηαθφο εζληθηζκφο ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ηαπηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο αλάκεζα ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα. 

Τπάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ σο πξνο ηνλ βαζκφ πνπ ζπλέβαιε θαη εάλ ήηαλ ν κφλνο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο. Οη αθαδεκατθνί πνπ έρνπλ βηαζηεί λα πάξνπλ ζέζε 
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αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ σο αληίδξαζε ζηνλ 

ειιεληθφ, ζα πξέπεη λα δψζνπλ πνιιέο πεηζηηθέο απαληήζεηο σο πξνο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εμέιημε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνηθηνθξαηίαο. Ωζηφζν, 

πξέπεη πάληνηε λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο δελ ππάξρεη 

απφιπηε αιήζεηα θαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζρεηηθά.  

 

 αλ δεδνκέλν πιένλ ηείλεη λα πξνβάιιεηαη φηη ζηελ Κχπξν ππήξραλ 

αλέθαζελ δχν θνηλφηεηεο, δχν πνιηηηζκνί ηφζν δηαθνξεηηθνί πνπ είλαη αδχλαην λα 

ζπκβηψζνπλ εηξεληθά. Άιισζηε απηή ε άπνςε ζπκβαδίδεη θαη κε ην zeitgeist ηεο 

επνρήο, φπσο ε χγθξνπζε ησλ Πνιηηηζκψλ (βι ην βηβιίν ηνπ  Samuel Huntington) 

θαη ην «αγεθχξσην» ράζκα κεηαμχ Γχζεο θαη Ηζιάκ.  

 

 ήκεξα, ππάξρεη ε δηαθσλία ζρεηηθά κε ην εάλ ππάξρνπλ ζην λεζί δχν 

θνηλφηεηεο άληζεο σο πξνο ην κέγεζνο ηνπο, ή κηα πιεηνςεθία θαη κηα κεηνςεθία. Ζ 

δηαθσλία απηή είλαη θξίζηκε σο πξνο ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απηνδηάζεζεο.  

 

Έρεη επηθξαηήζεη ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο φηη ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ησλ Βξεηαλψλ άξρηζε ην 1955 φηαλ πξνζθάιεζαλ ηελ Σνπξθία 

ζαλ ελδηαθεξφκελν κέξνο, θαζηζηψληαο ην Κππξηαθφ ηνπξθηθφ εζληθφ ζέκα. ηφρνο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή κεξηθέο δεθαεηίεο λσξίηεξα 

ψζηε λα αλαδείμεη ηνλ βξεηαληθφ ξφιν ζηελ γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

ηνπξθνθππξηαθνχ εζληθηζκνχ ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ.  

 

 Ο αγψλαο ηεο ΔΟΚΑ, ε ζχγθξνπζε ησλ δχν εζληθηζκψλ ζην λεζί, νη 

ζπκθσλίεο Επξίρεο- Λνλδίλνπ θαη ε ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξέπεη λα 

εληάζζνληαη ζε κηα επξχηεξε ηζηνξηθή πξννπηηθή θαη λα εμεηάδνληαη σο ζπλέρεηα θαη 

απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ πξαγκαηηθνηήησλ. Άιισζηε, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ηερλεηφο. Όπσο θαηαιήγεη θαη ν Παζράιεο 

Κηηξνκηιίδεο, νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ 

Κχπξν ήηαλ εμσηεξηθνί θαη φρη εζσηεξηθνί.  

 

 Σν ζπνπδαηφηεξν πνπ πξέπεη λα έρεη ζην λνπ ηνπ θάζε έλαο πνπ κειεηάεη ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηηο εθάζηνηε εμειίμεηο ζηελ Κχπξν, είλαη φηη απηά είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλα θαη επεξεάδνληαη απφ ηα δξψκελα ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. Ζ εμέηαζε θαη ε αλάιπζε πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηα ηξία επίπεδα 

αλάιπζεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ.  
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 Μάιηζηα ε ρξνληθή ζπγθπξία δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξε. Γηα πξψηε 

θνξά κεηά ηελ «αλεμαξηεζία» ηεο Κχπξνπ, νη εγέηεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αξηζηεξά. Οη πξνζδνθίεο κεγάιεο, νη δπλαηφηεηεο κηθξέο. 

 

 Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ γλσζηή ξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ George Santayana «φηη 

φζνη μερλνχλ ηελ ηζηνξία, είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα ηελ επαλαιάβνπλ».  
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Παράρτημα 

 

 

Πίνακας 1: Πιεζπζκφο Κππξηαθψλ Πφιεσλ, 1946.  

 

Πφιε 

 

 

Σνχξθνη 

 

Έιιελεο 

Ακκφρσζηνο 2500 13100 

Κεξχλεηα 550 2200 

Λάξλαθα 2900 10700 

Λεκεζφο 3400 18950 

Λεπθσζία 10400 20300 

Πάθνο 2150 3600 

 

Πεγή: The Turks of Cyprus, C.F. Beckingham The Journal of the Royal 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 87, No. 2 (Jul.- Dec. 1957) 

ζει165 

 

 

Πίνακας 2: Καηαλνκή πιεζπζκνχ 1946 

 

Πεξηνρή 

 

 

Σνπξθηθά 

Υσξηά 

 

Διιεληθά 

Υσξηά 

 

Μεηθηά Υσξηά 

 

χλνιν 

Ακκφρσζηνο 24 47 26 97 

Κεξχλεηα 8 29 10 47 

Λάξλαθα 8 28 23 59 

Λεκεζφο 7 87 19 113 

Λεπθσζία 27 105 45 177 

Πάθνο 38 73 23 134 

χλνιν 112 369 146 627 

 

Πεγή: The Turks of Cyprus, C.F. Beckingham The Journal of the Royal 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 87, No. 2 (Jul.- Dec. 1957) 

ζει165 
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Πίνακας 3: Αλαινγία "Διιήλσλ" πξνο "Σνχξθσλ" ζηελ Κχπξν ζηηο πεξηνδηθέο 

πιεζπζκηαθέο απνγξαθέο 

 

Υξφλνο Απνγξαθήο 

 

 

Αλαινγία Διιήλσλ πξνο Σνχξθσλ 

1881 3,3 :1 

1891 3,3 :1 

1901 3,56: 1 

1911 3,8 : 1 

1921 3,99 :1 

1931 4,3: 1 

1946 4,48 :1 

1956 4,52: 1 

1960 4,3 :1 

1973 4,3 :1 

 

Πεγή: "Population by Location, Race and Sex, and Demographic Report," ζην 

Census of Population and Agriculture, Vol. 1 Republic of Cyprus, State Archives, Vol. 

7/9, No 4 (Nicosia: Department of Statistics and Research, Republic of Cyprus, State 

Archives). ζην Nadav Morag, 2004, „Cyprus and the Clash of Greek and Turkish 

Nationalisms‟, Nationalism and Ethnic Politics, 10 

 

 

 

Πινάκας 4: Πιεζπζκφο βάζε ζξεζθείαο  

Θξεζθεία 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1946 1960 

Έιιελεο 

Οξζφδνμνη 

73.9 75.8 77.1 78.2 78.8 79.5 80.2 77.0 

Μνπζνπικάλνη 24.4 22.9 21.6 20.6 19.8 18.5 17.9 18.3 

Αξκέληνη 

Γξεγνξηαλνί 

0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 

Ρσκαηνθαζνιηθνί 1.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.2 0.8 

Μαξσλίηεο - 0.6 0.5 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 

Άιινη 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 2.8 
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Πεγή: Paschalis Kitromilides, From Coexistence to Confrontation: The Dynamics of 

Ethnic Conflict in Cyprus, ζην Attalides Μ. (ed), 1977, Cyprus Reviewed, Cyprus: Jus 

Cypri Association, Nicosia, ζει 61 

 

 

Πίνακας 5: Καηάινγνο Ύπαησλ Αξκνζηψλ θαη Κπβεξλεηψλ, 1878- 1960.   

 Γηνηθεηέο 

1878 Garnet Wolseley, αξγφηεξα Lord 

Wolseley 

1879 Robert Biddulph 

1886 Henry Buiwer 

1892 Walter Sendall 

1898 William Haynes- Smith 

 Ύπαηνη Αξκνζηέο 

1900 William Haynes-Smith 

1904 Charles King-Harman 

1911 Hamilton Goold-Adams 

1915 John Clauson 

1920 Malcolm Stevenson 

 Κπβεξλήηεο 

1925 Malcolm Stevenson 

1926 Ronald Storrs 

1932 Reginald Stubbs 

1933 Herbert Palmer 

1939 William Battershill 

1941 Charles Woolley 

1946 Reginald Flietcher, αξγφηεξα Lord 

Winster 

1949 Andrew Wright 

1954 Robert Armitage 

1955 John Harding, αξγφηεξα Lord Petherton 

1957 Hugh Foot, αξγφηεξα Lord Caradon 

 

Πεγή: Stavros Panteli, 2000, A History of Cyprus, East-West Publications, London, 

ζει 374 
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Υάξηεο: Κχπξνο θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 
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Δμψθπιιν πεξηνδηθνχ Times. Ο Κεκάι ζην εμψθπιιν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ηεο Λνδάλλεο, 24/3/1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


