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Η TOYPKIKH ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 
ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΕΓΙΝΕ ΥΠΟ τΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙτΙΚΗΣ 

Οι Άγγλοι, όσα χρόνια είχαν υπό κατοχή 
την Κύπρο, ουδέποτε είχαν σκοπό να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρα του 
Κυπριακού Ελληνισμού, που ήταν η 
Ένωσή του, με την Ελεύθερη Ελλάδα. 
Ούτε εξεδήλωσαν ποτέ τέτοιους προσα
νατολισμούς. Αυτό μάλιστα φάνηκε, από 
τον πρώτο κιόλας μήνα, της παρουσίας 
τους στο Έντεχνα μάλιστα η 
Αγγλική Διοίκηση, φρόντιζε με διάφορους 

τρόπους ·· κατά καιρούς - να σπείρει 
φήμες, ότι θα επιστρεφόταν η Κύπρος 
στην Τουρκία, με απώτερο και μοναδικό 
σκοπό, να τρομοκρατεί τον Κυπριακό 
Ελληνισμό. 

Από το καλοκαίρι του 1882, η Αγγλική 
Διοίκηση υποθάλπει, την έντονη Τουρκική 
προπαγάνδα και αδρανεί σκανδαλιστικά. 
Οι Άγγλοι βλέποντας τις εθνικές διεκδι
κήσεις των Ελλήνων και ανησυχώντας για 
το που ήταν δυνατό να οδηγήσουν, 
πίστευαν ότι μια αύξηση του Τουρκικού 
πληθυσμού, θα ήταν αντίβαρο στις διεκδι
κήσεις του Κυπριακού Ελληνισμού. Έτσι 
όταν οι "Χοτζάδες" της Κύπρου ξεχύνο
νταν στα χωριό, τρομοκρατώντας τον 
λεγόμενο •τ ουρκοκυπριακό πληθυσμό" 
της Κύπρου, που ήθελε να ξαναγίνει 
φανερό Χριστιανικός πληθυσμός" της 
Κύπρου, η Αγγλική Διοίκηση εκώφευε, 
τόσο στις διαμαρτυρίες των "Τουρκοκυ
πρiων", όσο και στις διαμαρτυρίες του 
Κυπριακού Ελληνισμού. Για παράδειγμα 
οι "Χοτζάδες" αυτοί, τον Αύγουστο του 
1882, εκμεταλλεuτηκαν επιτήδεια την 
επανάσταση του Αραβή στην Αίγυπτο και 
απειλούσαν - με την ανοχή της Αγλλικής 
Διοίκησης - ότι μετά την Αίγυπτο, θα 
ξεσπούσε σφαγή του Ελληνισμού της 
Κύπρου. Μάλιστα "τούρκος Χότζας" 
περιόδευε τα "Τουρκοκυπριακά χωριά" και 
μάζευε υπογραφές για εξέγερση κατά 
των Ελλήνων της Κύπρου. Παρά τις δια-

μαρτυρίες των Ελλήνων Κυπρίων γιο τις 
παραπάνω ενέργειες των ~τουρκοκυ
πρίων" η Αγγλική Διοίκηση, θεωρούσε τις 
καταγγελίες "άνευ αντικειμένου~. 

Η Αγγλική πολιτική, προσπαθοι)σε 
φανερά να προωθήσει το "Τ οuρκικό στοι
χείο" και έφθασε μέχρι του σημείου στα 
1883 να δώσει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια 
στην "Τουρκοκυπριακήn εκπαίδευση, παρά 
το γεγονός ότι τα "Τουρκικό~ σχολι:;.ία t1 
"Τζαμιά" ήταν πολύ λιγώτερα, σε σύγ
κριση ·με τα Ελληνικό. Αξίζει να αναφέ
ρουμε στο οημεiο αυτό, ότι ο Αγγλικός 
προϋπολογισμός είχε διοθέσει τότε, στα 
Ελληνικό σχολε.ίa της ΚΟπρου, μόνο 188 
λίρες, ενώ στα λεγόμενα "Τουρκικά Σχο
λεία" διέθεσε 640 λίρες. Υπενθυμίζεται 
εδώ, ότι ο λεγόμενος 'Τουρκοκυπριακός 
πληθuσμός" aποτελούσε τότε όπως και 
σήμερα μόνο -το 18"/ο του συνολικού 
Κυπριακοu Τ α σuμη:ερόσματο 
είναι 

Η σκανδαλιστική Αγγλική Πολιτική στην 
Κύπρο, έφθασε σrο σημείο να δείχνει 
τόση εύνοια προς το "Τ οuρκικό στΘιχείο", 
που στις κυβερνητικές υπηρεσίες το έτος 
1890, προσλαμβάνονταν μόνο ~τ οuρκο
κύπριοι" (Φ. Μιχαλόποuλοu, ΑγώνΕΧ; και 
δίκαια των Κυπρίων, "Νέα Εστία", 1954). 
Ειδικώτερα από την Έκθεση του Ε. 
FAIRFIELD {1882}, πληροφορούμαστε. 
ότι στην Κύπρο υπήρχαν μόνο 88 Έλλη
νες αστυφύλακες, έναντι 574 "Τοι.ιρκοκu
πρίων". Αλλά και αργότερα (1890) δωρί
ζονται "Ζαπτιέδες" ξένοι aπό την 
Ανατολή κσι όχι Κύπριοι (Εφημερίδα 
"Ευαγόρας•, 18/30 Αυγούστου 1890, σ ρ. 
25, σ.3). Η παραπάνω τακτική συνεχί-· 
στηκε σε μεγαλύτερη ή μικρότερη 
έκταση, ανάλογα με τις αντιδράσεις του 
Κυπριακού Ελληνισμού, μέχρι και το 
1960. Αλλά και η φορολογία παρέμεινε, 
όπως ήταν επί Τουρκοκρατίας, για πολλά 
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χρόνια, προς όφελος των "Τουρκοκυ
πρίων". Αξίζει ακόμη να τονίσουμε και την 
μεροληψία των Δικαστηρίων και των 

οργάνων του νόμου, υπέρ των "Τουρκο
κυπρίων". Ο αναγνώστης των εφημερί

δων της εποχής εκείνης, θα κατά
πληκτος, για την εύνοια που παρείχε η 

Αγγλική Διοίκηση στην Κύπρο, προς τον 
λεγόμενο "Τουρκοκυπριακό πληθυσμό", 
τα παραδείγματα δε της καθημερινής 
ζωής για το θέμα είναι 

Σύμφωνα με αναφορά του Έλληνα Προ
ξένου στα 1879 ένας "Τουρκοκύπριος" 
aποπλάνησε ένα δεκάχρονο Ελληνό
ποuλλο και aσέλγησε με την βία πάνω 
του. Όταν ζήτησε το παιδί η μητέρα του, 

ο aπαγωγέας την εκδίωξε με βίαιο τρόπο. 
Όταν έφθασε η υπόθεση στην Αγγλική 
Διοίκηση, ο αποκαλούμενος "Τουρκοκύ
πριος" αφέθηκε ... ελεuθερος. (Α.Υ.Ε./ 
Κ.Υ., φακ. Κατάστασις εν Κύπρω 1879, 
εγγρ. αρ. 24, 25 Σεπτεμβρίου 1879, Σ. 
Επαινετός προς Η. Βασιλειόδη). Σε μια 
άλλη περίπτωση στα i 883 φυλακίσθηκε 
για τρεις μέρες κάποιος Ελληνοκύπριος, 
επειδή έδειρε ένα παιδί που aτακτούσε. 
Η Αγγλική Διοίκηση τον έστειλε να εκη> 
λεί καταναγκαστικό έργα. Προσβλήθηκε 
από ηλίαση και μη μπορώντας να εργα
σθεί επέστρεψε στην φυλακή, οπότε ο 

Άγγλος γιατρός τον έστειλε ξανά στςι 
καταναγκαστικά έργα αποφαινόμενος, ότι 
ήταν υγιής. Οι καλούμενοι "Τ ουρκοκύ

πριοι Ζαπτιέδες" τον κτυπούσαν να εντεί

νει την εργασία του με αποτέλεσμα τα 
κτυπήματα να του προκαλέσουν τον 

θάνατο. Για την "νεκροψία" κλήθηκαν 
τρεις γιατροί: "Δύο Έλληνες αποφάνθη

σαν ότι τα κτυπήματα συνετέλεσαν να 
επιφέρωσι τον θάνατο η δ' παρ' 

Άγγλω εν ή εγνωμοδότει, ότι επί της 
νόσου ταύτης, ωφελούν οι γρόvθοι. Συνε

πεία δε της γνωμοδοτήσεως ταύτης, οι 
"Ζαπτιέδες" απελύθησαν των φυλακών 
(Α.Υ.Ε.Κ.Υ., φάκελλος 37/121883, αρ. 
181, Λάρνακα 24 Οκτωβρίου, Πρόξενος 
Α. Ανάργυρος προς το Υπουργείο Εξωτε
ρικών Ελλάδος). 

στο λεγόμενο "Νομοθετικό Συμ
βούλιο της Κύπρου" δεν 
λαμβανόταν υπόψη η γνώμη των μελών 
του Κυπρ~ακού Ελληνισμού. Το συμβούλιο 
αυτό απcφτιζόταν από 6 διορισμένους 
Άγγλους, 9 αιρετά μέλη από τους 
μόuσουλμάvους", όπως αποκαλούσαν τον 
Ελληνοκυπριακό πληθuQμό κa! 3 αιρετά 
μέλη αηό τους σποκαλούμενοuς "μου
σουλμάνους" Η ψήφος του 'Άγγλου Προ
έδρου ήταν διπλή. Έτσι με το έντεχνο 
αυτό "κοτασκεύασμα", επειδή οι Άγγλα 
προοεταφ!ζοvταν τους λεγόμtνοuς 
"μοuοοιιλμάνους" ηάvτοτε-
εκτός από μια περίπτωση στα 1931, όταν 
ο "Τοι;ρκοκύπριος" Νετζαη;ή καταψήφισε 
νομοοχέδιό τους - τις απόψεις και 
σχέδιά τους, σε βόρος πόv-ι:οτε του 
Κuτφιακού Ελληνισμού. Και το περίεργο 
φαινόμενο - ενώ συνέβaιν~ν όλα οvτό - η 
στάση των τότε λεγόμενων "ηγετών" του 
κυπριακού Ελληνισμού - πλην ελaχίστwν 
εξαιρέσεων, όπως του Κυρίλλου Παπαδό
πουλου επισκόπου Κερ(Jνέιaς, του Χρύ
σανθου Ιωαννiδη επισκόπου 
και του Νικοδήμου Μυλωvό 

- ερχόταν, θα 

βάρος του Κυπριακού 
οι "Χοτζάδες" και το 
ανενόχλητα, με οuστημσηκtς και εντατι
κές προσnάθειες προσηλυτισμού κpι nρο
πογόνδος, σε βάρος των Ελλήνων 
Κυπρίων, χωρίς καμμιό αντί
δραοη, από μέροuς των Ίότε ονομαζομέ
νων "ηγετών" του Κuπριακοι) Ελληνι-

Από την ποροηόνω 

θαρα ότι: Η TOYPKIKH 
ΠΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥnΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟ
ΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΝΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΥΛΟΠΕΣ 

ΑΠ ΛΙΚΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛ!
τΙΚΗΣ, ΤΟΥ "ΔίΑiΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣ!ΛΕΥΕΌ 
Ας μην εμφανίζονται λοιηόν - - ω ς 
"φίλοι και ~Σύμμαχοι• μας οι Άγγλοι!!! 

Κωνσταντiνος Γιαννόι:; 


