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Το υπόμνημα του

1881

για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. (το

υπέγραψαν και οι «Τουρκοκύπριοι»
ΚώσταςΖ. Γιαννός
Ο

Κυπριακός

Ελλnνισμός,

ενθυμούμε

efνaι ότι και

οι συγχώριοι

nμών οθωμανοί

νος τnν παραχώρnσn των Ιονίων νnσων στnν

κατανοnσαντες ότι εισίν μεν οθωμανοί τnν

Ελλάδα το 1864 πίστεψε παρό τις επιφυλά
ξεις μερίδας λογίuΝ - ότι π Αγγλία, θα πραγ

θρπσκείαν, αλλ' Έλλnνες Κύπριοι το γένος

ματοποιούσε

εσφαλμένος

τον

Εθνικό

του

πόθο,

για

Ένωσn, με το ελεύθερο, το ανεξόρτπτο Ελλn

Η στόσn των Άγγλων τότε, φαινομενικά
εμφανιζόταν ουδέτερn,

στnν ουσία

όμως,

nταν φοβερό ανθελλnνικn και ευνοούσε και
προωθούσε το καλούμενο «Τουρκικό στοι
χείο» τnς Κύπρου, σαν αντίβαρο στις διεκδι
κnσεις του Κυπριακού Ελλπνισμού. Παρ' όλα

αυτό όμως, οι Κύπριοι, διατnρούσαν το Ελλn
νικό τους φρόvnμα και

n

λέξn Ένωσn συνό

ψιζε σαν μαγικn πανάκεια, όλα τα μικρό και
μεγάλα αιτnματα τnς μάζας του Κυπριακού

λαού και περιέκλειε όλους τους πόθους και
τις ελπίδες του.

ιδέας,

προθύμως

οι

πάντες,

προεξάρχοντος μάλιστα του. Μουλλό των,
χnθnσαν υπέρ τnς παλιγγενεσίας τnς κοινnς
nμών πατρίδος».

(Εφnμερίδα <<Νέον Κίτιον>> αρ.
Σεπτέμβριος
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1881, σελ. 3).

Από όσα αναφέρθnσαν πιο πάνω, είναι
σαφές ότι, οι ονομαζόμενοι «Τουρκοκύπριοι>>

αισθάνονταν Έλλnνες παρά Τούρκοι το δε
υπόμνπμα που υπέγραψαν, αποδείκνυε πλfι

ρως, τις προθέσεις και τα αισθnματό τους. Αν
τότε, οι Άγγλοι, ικανοποιούσαν το αίτπμα των

Κυπρίων για Ένωσn, οι επιφανειακό εξισλαμι
σμένοι και ταυτόχρονα κρυπτοχριστιανοί κά

Έτσι, κατά τπ διάρκεια τπς Αγγλικnς κα

n

αποβαλόντες σς περί Ελλάδος είχον

υπέγραψαν το υπόμνnμα και εγκαρδίως nυ

νικό κρότος.

τοχnς,

και

πρώτn οργανωμένn

προσπάθεια

τοικοι τnς Κύπρου, θα εκδnλώνονταν ως Έλλn
νες και σnμερα ο αριθμός των <<Τουρκοκυ

τnς

πρίων>> θα nταντόσο πολύ μικρός, που δεν θα

Ένωσnς με τnν Ελλάδα, έγινε τον Ιούλιο του

έδινε <<δικαιώματα>> εγγυnτριας δύναμπς και

1881,

ένοπλnς εισβολfις τnς Τουρκίας στπν Κύπρο,

των

Κυπρίων, για

φανερn

διεκδίκnσn

με τnν υπογραφn σε παγκύπρια κλίμα

κα Ενωτικού υπομνnματος. Το πιο σnμαντικό
στοιχείο του υπομνnματος, nταν ότι, το υπέ
γραψαν

και

οι

θεωρούμενοι

ως

«Τουρκο

κύπριοι».

Αύγουστου.

Όμως,

n

Αγγλικn ανθελλnνικn πολιτικn,

που γνώριζε πολύ καλό αυτό, αντιδρούσε με

κάθε μέσο, σε κάθε ενωτικn κίνnσn και αφού

Σε σχετικn επιστολn τους, πμερομnνίας
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για δnθεν προστασία των <<Τουρκοκυπρίων>>.

1881

προς τnν εφnμερίδα

κατόρθωσε

-

με βρώμικες μεθοδεύσεις

-

να

διαχωρίσει τον Κυπριακό λαό σε <<Τουρκοκυ

<<Νέον Κίτιον», οι κάτοικοι των Άνω Λευκόρων,

πρίους>> και <<Ελλnνοκυπρίους>>, προωθούσε

ανέφεραν χαρακτnριστικό:

συνέχεια το «Τουρκικό στοιχείο>>, προκειμένου

<<Τα δια το παγκύπριον υπόμνnμα πλnρε
ξούσια καλυφθέντα υπό πολυπλnθών υπο
γραφών Άνω και Κάτω Λευκόρων, Ορός και
Σκαρίνου, εστόλnσαν προς τnν επιτροπnν
τnς Επαρχίας Λόρνακος. Το ευχόριστον δε

να πετύχει τα όνομα σχέδιό τnς, με βόσn τnν

προσφιλfι τnς μέθοδο <<Διαίρει και Βασίλευε>>.
Έτσι οδιlγnσε

-

με μαθnματικn ακρίβεια

-

τn

Μαρτυρικn Μεγαλόνnσο, στn σπμερινn τnς
τραγωδία.

