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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Ολοκληρώνοντας τη διδακτορική διατριβή µου µετά από µια µακρόχρονη προσπάθεια, 

νιώθω να κατανοώ πλήρως όσα συνηθίζουν να αναφέρουν πλείστοι καθηγητές στους 

φοιτητές και στα εγχειρίδια: η διδακτορική διατριβή αποτελεί µια µοναχική πορεία, 

γεµάτη συγκινήσεις, απογοητεύσεις αλλά και χαρές, ιδιαίτερα όταν συνειδητοποιείς ότι 

αυτή αποδίδει καρπούς. Αποτελεί ταυτόχρονα και µια πορεία αυτογνωσίας για τον 

φοιτητή, στο βαθµό που την αξιοποιεί ως τέτοια. Η διαδροµή αυτή όσο µοναχική και αν 

φαντάζει δεν είναι ποτέ έτσι. Έτσι, ολοκληρώνοντας την πορεία αυτή θα ήθελα να 

ευχαριστήσω ορισµένους ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλαν, συνειδητά ή ασυνείδητα, ο 

καθένας µε τον δικό του τρόπο στην ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας διδακτορικής διατριβής, Αναπλ. Καθ. Κυριάκο 

Ν. ∆ηµητρίου. Πρώτα απ’ όλα για το ότι αποδέχτηκε να µε επιβλέψει στα χρόνια αυτά και 

τον σηµαντικό χρόνο που αφιέρωσε. Η βοήθεια και η καθοδήγηση που µου προσέφερε 

καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ήταν ανεκτίµητη. Ιδιαίτερα, όµως, κατά τους 

τελευταίους µήνες µε τις συνεχείς του παρατηρήσεις και συµβουλές. Μέσα από τους 

συνεχείς διαλόγους που αναπτύξαµε καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, 

ιδιαίτερα για τη χρήση επιστηµονικών και επίµαχων ορολογιών, νιώθω ότι µπόρεσα να 

κατανοήσω πολλά πράγµατα σε σχέση µε την επιστηµονικότητα που πρέπει να διέπει µια 

ακαδηµαϊκή εργασία.  

Τον Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών Μιχάλη Σπουρδαλάκη, για τις συµβουλές και εισηγήσεις που µου παρείχε όλα 

αυτά τα χρόνια πάνω σε ιδέες και τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Ιδιαίτερα τον 

ευχαριστώ για την ανταπόκριση στη διοργάνωση του µεταπτυχιακού σεµιναρίου για τα 

πολιτικά κόµµατα το εαρινό εξάµηνο του 2005. 

Τον φίλο και ερευνητή στο Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών, ∆ρ. Ρολάνδο Κατσιαούνη, 

για τις πολύτιµες συµβουλές του και τη βοήθεια του. Με τη βαθιά του γνώση για την 

περίοδο που καλύπτει η διατριβή, µπόρεσε να προβεί σε σηµαντικές υποδείξεις τόσο για 

την εξεύρεση των αναγκαίων πηγών για µελέτη όσο και ως προς τα προς εξέταση θέµατα. 

Το διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου, Έλενα Πετρίδου-Χαλλούµα και Σταυρούλα Σωφρονίου, για τη 

βοήθεια τους όλα αυτά τα χρόνια, ακόµα και σε περιπτώσεις που γινόµουν φορτικός. 
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Τους υπαλλήλους στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Χρήστο Σπύρου και Βασίλη Κωνσταντίνου για τη βοήθεια και τις διευκολύνσεις που µου 

έδωσαν στις ατέλειωτες ώρες µελέτης των εφηµερίδων της εποχής. 

Την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Μαρία Οικονοµίδου, που µου 

επέτρεψε να έχω πρόσβαση στις εφηµερίδες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου 

(φωτογράφηση µε αναλογική µηχανή), παρόλο που αυτές έχουν αποσυρθεί από τη 

δηµόσια θέαση λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί από την παρέλευση του χρόνου. 

Τον φίλο φωτογράφο Ανδρέα Μανώλη για την αφιλοκερδή φωτογράφηση των εφηµερίδων 

του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου από το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Την οικογένεια µου: Νίκο, Ανδρούλλα και τον αδελφό µου Αλέξανδρο. Η ευγνωµοσύνη µου 

για τη βοήθεια τους σε όλα τα επίπεδα όλα αυτά τα χρόνια είναι απερίγραπτη. Το 

οικογενειακό περιβάλλον διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας µου, καθώς και των ενδιαφερόντων µου. Το ειδικό αντικείµενο µελέτης 

της παρούσας διατριβής αντλεί την έµπνευση του από τα βιώµατα του υποφαινόµενου, 

κυρίως, όµως, από αυτά της οικογένειας µου και ιδιαίτερα των δύο παππούδων και του 

πατέρα µου. 

Στη σύζυγο µου Γιώτα. Φτάνοντας πλέον στο τέλος του δρόµου, µπορώ να πω µε 

βεβαιότητα ότι η βοήθεια που µου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια ήταν ανεκτίµητη. Χωρίς 

τη φροντίδα του µικρού Νίκου τα δύο τελευταία χρόνια δεν θα µπορούσα ποτέ να 

ολοκληρώσω τη διατριβή. Ήταν πάντα δίπλα µου ακόµα και σε δύσκολες για την ίδια 

στιγµές. Το εκτιµώ αφάνταστα και την ευχαριστώ.  
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Περίληψη 

 

Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση και η ερµηνεία των διαδικασιών και 

των κοινωνικών διαιρετικών τοµών που αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία 

του κυπριακού κοµµατικού συστήµατος. Η περίοδος που εξετάζεται είναι η πρώτη φάση 

της Αγγλοκρατίας, από το 1878 µέχρι τα Οκτωβριανά του 1931, όπου και τερµατίστηκε η 

πολιτική δραστηριότητα των Κυπρίων µε την επιβολή βίαιων µέτρων καταστολής.  

Κεντρική υπόθεση εργασίας της διατριβής είναι ότι την περίοδο αυτή συγκροτείται 

σταδιακά η βάση για ένα πρώιµο κοµµατικό σύστηµα στην Κύπρο µε κυρίαρχο άξονα 

αντιπαράθεσης το εθνικό (αντιαποικιακό) ζήτηµα, το οποίο προκάλεσε συγκρούσεις και 

εντάσεις τόσο απέναντι στην αποικιακή Αρχή όσο και µεταξύ των κυπριακών πολιτικών 

δυνάµεων. Στην περίοδο αυτή αρχίζουν να αποκρυσταλλώνονται, σε αρχική και πρώιµη 

φάση, οι κοινωνικές συµµαχίες που καθορίζουν για το µεγαλύτερο διάστηµα του 20ου 

αιώνα τη σχέση πολιτικών σχηµατισµών και κοινωνικών οµάδων. 

Η διατριβή διαιρείται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

συνθηκών που συντέλεσαν στην εµφάνιση οργανωµένης πολιτικής ζωής, τα βήµατα, τις 

διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που συνέβαλαν στη σταδιακή εδραίωση της παρουσίας 

των πολιτικών κοµµάτων. Εξετάζονται, έτσι, η ανάδυση της αστικής και της εργατικής 

τάξης, ο ρόλος της κυπριακής Εκκλησίας, η επίδραση του αποικιακού πλαισίου κατοχής 

στις µορφές εκπροσώπησης και διεκδίκησης, η εµφάνιση της πολιτικής ιδεολογίας του 

εθνικισµού και το αντιπροσωπευτικό σύστηµα εκπροσώπησης που καθιερώθηκε. Το 

δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στην κινητοποίηση (mobilisation) των βασικών διαιρετικών 

τοµών στην κυπριακή κοινωνία, τα βασικά, δηλαδή, ζητήµατα γύρω από τα οποία 

δηµιουργείται πόλωση, αντιπαράθεση και οργανωτικές µορφές έκφρασης τους. 

Εξετάζονται δύο βασικές κοινωνικές διαιρέσεις: η εθνική/αντι-αποικιακή και η ταξική. 

Ταυτόχρονα, µελετούνται και οι αντίστοιχοι φορείς που οργάνωσαν αυτή την 

αντιπαράθεση και την εξέφρασαν στο πολιτικό επίπεδο. 

Το θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθεί η παρούσα διερεύνηση είναι η κοινωνιολογικού 

χαρακτήρα θεωρία των διαιρετικών τοµών (cleavage theory) των Lipset και Rokkan 

(1967). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οι κοινωνικές διαιρέσεις βρίσκουν εκπροσώπηση στο 

πολιτικό επίπεδο µέσω του ρόλου και της δράσης των οργανωµένων κοµµατικών 

σχηµατισµών.  

Τα ερευνητικά ζητούµενα καθόρισαν και σε µεγάλο βαθµό την µεθοδολογία εξέτασης και 

έρευνας. Η χρονική απόσταση από τα γεγονότα που διερευνώνται, η δυσκολία εξεύρεσης 
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επιζώντων της περιόδου για συνεντεύξεις και η έλλειψη ποσοτικών στοιχείων, εκτός από 

τις πληθυσµιακές απογραφές, παραπέµπουν στη χρήση ποιοτικών εργαλείων και µεθόδων 

συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων. Έτσι, έγινε επισταµένη ανάλυση εφηµερίδων της 

εποχής, µελέτη της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, καθώς και κοµµατικών διακηρύξεων 

και άλλων εγγράφων. 

Σκοπός της διατριβής είναι η ανάδειξη και ερµηνεία των παραγόντων (και των 

προϋποθέσεων) που διαµόρφωσαν και συγκρότησαν την πρώιµη έκφραση του κυπριακού 

κοµµατικού συστήµατος κατά την εν λόγω περίοδο.  
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Abstract 

 

The main purpose of the thesis is to examine and explain the processes and the cleavages 

through which the foundations of the party system in Cyprus were laid in the late 19th and 

early 20th century. The main hypothesis of the thesis is that during this period we detect the 

formation of a premature party system in the country revolving around the anti-colonial 

(ethnic) and class cleavages; the former being the dominant. 

The thesis is divided into two parts. The first one examines the preconditions and the 

environment in which the party system in Cyprus arose, and the second part the 

organizational mobilization of certain cleavages which resulted in organizational forms of 

representation.  

In the first part the focus is on the economic, social, ideological and political developments 

that took place and helped in turn the development of an early party system. Within this 

context we are interested in the development of the middle and working classes in Cyprus 

and the degree of their unity, the role of the dominant Cyprus Church within a 

modernization process accelerated by the British colonial rule, the nationalistic ideology 

and its major representatives, and the franchise system given to Cypriots.  

The second part focuses on the ethnic (anti-colonial) and class cleavages and how they 

were mobilized through nationalistic forms of organization and the Communist Party, the 

first party established in Cyprus (1926).  

The theoretical framework is largely based on the cleavage theory (Lipset and Rokkan, 

1967) taking into account all subsequent critics pointed to it and most importantly 

assigning the political actor (parties and organizations) a crucial role. Two particular 

cleavages are of significant importance: the anti-colonial cleavage and the class cleavage. 

The nature of the thesis and the formulation of the research action determined to a large 

degree the kind of methodology required to implement it. The time lag between today and 

the period under study, the difficulty in finding anyone that actually lived the events to be 

surveyed, the lack of quantitative data other than the population censuses, and the 

exploratory nature of the study are variables pointing to the use of qualitative tools in data 

collection and analysis. Therefore, to seek answers to our research questions we relied 

heavily on secondary literature, indexing of relevant newspapers of the period, party 

manifestos and declarations. 
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Through this project we anticipate to shed light on the structure of the party competition in 

Cyprus at the time. What is more, a careful and thorough examination of the data reveals 

that many of the issues and controversies of today are rooted in the tumultuous period 

under study. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



Καινοτοµία της διατριβής 

 

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να συνεισφέρει στο επιστηµονικό πεδίο της µελέτης 

των πολιτικών κοµµάτων στην Κύπρο, έναν τοµέα έρευνας που δεν έχει µελετηθεί 

επαρκώς. Η καινοτοµία της διατριβής έγκειται τόσο στη µεθοδολογικά πρωτότυπη 

διερεύνηση του γνωστικού αντικειµένου όσο και στην αναλυτική περιγραφή του πρώιµου 

κοµµατικού συστήµατος της περιόδου µέχρι και το 1931, µέσα στο πλέγµα των ιδιαίτερων 

συνθηκών που δηµιούργησαν οι αποικιοκρατικές δοµές εξουσίας. Στο  πλαίσιο αυτό 

εξετάζονται οι κοινωνικές δυνάµεις, οι ιδεολογικές προϋποθέσεις και το ευρύτερο 

πολιτικό πλαίσιο που συνέβαλαν στην εµφάνιση οργανωµένων κοµµατικών σχηµατισµών 

στην Κύπρο. Το θεωρητικό παράδειγµα που χρησιµοποιείται για τη µελέτη και ανάλυση 

του πρώιµου κυπριακού κοµµατικού συστήµατος είναι η θεωρία των διαιρετικών τοµών 

(cleavage theory), η οποία επιτρέπει την κατανόηση της εµφάνισης των πολιτικών 

κοµµάτων µέσα από ποικίλους κοινωνικούς ανταγωνισµούς οι οποίοι διασυνδέονται µε τα 

κοινωνικά, πολιτικά και θεσµικά ζητήµατα της εποχής. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

έγινε πρωτίστως αναδίφηση σε ιστορικά έγγραφα και αρχεία που είτε χρησιµοποιούνται 

για πρώτη φορά, είτε δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς για τη διερεύνηση της πρώιµης 

συγκρότησης των πολιτικών κοµµάτων.   

Οι µέχρι τώρα µελέτες και έρευνες στον τοµέα εστιάζονται συνήθως στην ανίχνευση των 

καταβολών του κυπριακού προβλήµατος, ενώ άλλα πλαίσια ανάλυσης είναι σχετικώς 

υποβαθµισµένα. Έτσι, η διατριβή αυτή αποσυνδέεται από το καθιερωµένο πλαίσιο 

έρευνας και θέτει ως αναλυτική κατηγορία µελέτης τα πολιτικά κόµµατα καθαυτά, όπως 

επίσης και τις άλλες µορφές οργανώσεων που εµφανίστηκαν κατά την περίοδο αυτή. Οι 

οργανώσεις και οι πρώιµοι κοµµατικοί µηχανισµοί εξετάζονται αφενός µεν στη βάση του 

κοινωνικού, εκλογικού και πολιτικού ανταγωνισµού των Ελληνοκυπρίων στο σύνολο τους 

εναντίον των Βρετανών, αφετέρου δε στη βάση των ιδεολογικών αντιθέσεων στο 

εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας.  
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Εισαγωγή 

 

Παρόλο που οι πρώτοι συστηµατικοί µελετητές του κοµµατικού φαινοµένου, οι 

Ostrogorski (1902) και Michels (1912) προανάγγειλαν το τέλος τους ως πολιτικούς 

εκφραστές της κοινωνίας, τα πολιτικά κόµµατα εξακολουθούν να βρίσκονται στο 

επίκεντρο του πολιτικού συστήµατος σχεδόν ενάµιση αιώνα, να επηρεάζουν τον πολιτικό 

πολιτισµό, να κατασκευάζουν ιδεολογίες, και κατ’ επέκταση το πλαίσιο κατανόησης του 

κόσµου, και να εκφράζουν τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Οι πολιτικοί επιστήµονες 

συναρτούν την εξέλιξη της δηµοκρατίας στις διάφορες χώρες µε όρους ανάπτυξης και 

λειτουργίας των κοµµάτων. Ο Schattschneider έγραφε ότι «τα πολιτικά κόµµατα 

δηµιούργησαν τη σύγχρονη δηµοκρατία και η σύγχρονη δηµοκρατία δεν µπορεί να γίνει 

αντιληπτή χωρίς αυτά».1  

Η µελέτη των πολιτικών κοµµάτων στην Κύπρο υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε την 

αντίστοιχη πρόοδο στην Ευρώπη και άλλες κοινωνίες. Η καθυστέρηση στην επιστηµονική 

διερεύνηση των παραγόντων που συνέβαλαν στη γένεση του κυπριακού κοµµατικού 

συστήµατος µπορεί να εξηγηθεί από µια σειρά παραµέτρων. Η πρώτη αφορά στο γεγονός 

ότι η Κύπρος αποτέλεσε σε ολόκληρη την ιστορία της, µε εξαίρεση την µετά το 1960 

περίοδο, χώρα αποικιοκρατούµενη. Ο αποικιακός ηγεµονισµός και η προεξάρχουσα 

κουλτούρα αποτέλεσαν τροχοπέδη στη φυσιολογική εξέλιξη των κοινωνικοοικονοµικών 

σχέσεων και των πολιτικών - θεσµικών δοµών, όπως συνέβηκε και σε άλλες χώρες του 

κόσµου µε αποικιοκρατική ιστορία. Αυτό είχε ως συνέπεια τη χρονική καθυστέρηση στην 

εµφάνιση του ίδιου του θεσµού των πολιτικών κοµµάτων. ∆εύτερον, η αργοπορηµένη 

συγκρότηση του κυπριακού κράτους είχε αρνητικές συνέπειες σε σχέση µε τρεις συνθήκες 

που θεωρούνται σηµαντικές για την εµφάνιση οποιουδήποτε συστήµατος συλλογής 

στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν στους επιστήµονες τη διεξαγωγή ερευνητικής δράσης: ένα 

ελάχιστο επίπεδο συγκεντροποίησης και γραφειοκρατικοποίησης, ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο µόρφωσης στον πληθυσµό και ικανοποιητική δια-τοπική κινητικότητα.2 Τέλος, η 

εξήγηση µπορεί να αναζητηθεί στην, για πολλά χρόνια, απουσία ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος που θα έδινε ώθηση στην επιστηµονική έρευνα, αφού η δηµιουργία και 

λειτουργία πανεπιστηµίου στην Κύπρο χρονολογείται µόλις το 1992.  

                                                 
1 Το παράθεµα στο Mainwaring Scott and Torcal Mariano (2006), «Party System Institutionalization and 
Party System Theory after the Third Wave of Democratization», σσ. 204-227, στο Katz R. and Crotty W. 
(Επιµ.), Party Politics, Sage Publications, London, σ. 221. 
2 Rokkan Stein (1970), Citizen, Elections, Parties, McKay Co, New York, σ. 253. 
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Η παρούσα διατριβή είναι συνεισφορά στον επιστηµονικό κλάδο της µελέτης των 

πολιτικών κοµµάτων. Το σύγγραµµα εντάσσει την ιστορική πληροφόρηση για την Κύπρο, 

στο πλαίσιο ενός διαφορετικού πρίσµατος ανάλυσης χρησιµοποιώντας ως µονάδες 

ανάλυσης τα πολιτικά κόµµατα. Το αντικείµενο εργασίας της διατριβής αποτελεί η 

επεξήγηση της δηµιουργίας του κυπριακού κοµµατικού συστήµατος στη βάση των 

δοµικών και άλλων παραµέτρων που το συνθέτουν. Θα επιχειρηθεί να φωτισθεί το γενικό 

πλαίσιο ανάδυσης, εξέλιξης και δράσης των πρώτων κοµµατικών (και άλλων 

οργανωτικών) φορέων, καθώς και οι ανταγωνιστικές τους σχέσεις στα πλαίσια ενός δοτού 

πολιτικού συστήµατος. Θα διερευνηθούν οι διαιρέσεις και οι συγκρούσεις µέσα στην 

κυπριακή κοινωνία, ποιες και πώς αυτές εκφράστηκαν στο πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, θα 

εξεταστούν οι ιδεολογικοί, πολιτικοί και θεσµικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων 

εισήχθηκαν οι µάζες των πολιτών στην πολιτική διαδικασία. Κεντρική υπόθεση εργασίας 

της διατριβής είναι ότι την περίοδο αυτή συγκροτείται σταδιακά η βάση για ένα πρώιµο 

κοµµατικό σύστηµα στην Κύπρο µε κυρίαρχο άξονα αντιπαράθεσης το εθνικό 

(αντιαποικιακό) ζήτηµα, το οποίο προκαλεί συγκρούσεις και εντάσεις τόσο απέναντι στην 

αποικιακή Αρχή όσο και µεταξύ των κυπριακών πολιτικών δυνάµεων. Στην περίοδο αυτή 

αρχίζουν να αποκρυσταλλώνονται, σε αρχική και πρώιµη φάση, οι κοινωνικές συµµαχίες 

που χαρακτηρίζουν για το µεγαλύτερο διάστηµα του 20ου αιώνα τη σχέση πολιτικών 

σχηµατισµών και κοινωνικών οµάδων. 

Το θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθεί η παρούσα διερεύνηση είναι συνδυασµός δύο 

θεωρητικών µοντέλων που επηρέασαν σηµαντικά το επιστηµονικό «παράδειγµα» 

(paradigm) της µελέτης των πολιτικών κοµµάτων και τα οποία αποτέλεσαν τις κυρίαρχες 

προσεγγίσεις ανάλυσης των πολιτικών κοµµάτων και των κοµµατικών συστηµάτων στα 

αρχικά τους στάδια. Η πρώτη είναι η κοινωνιολογικού χαρακτήρα θεωρία των διαιρετικών 

τοµών (cleavage theory) των Lipset και Rokkan (1967).3 Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οι 

κοινωνικές διαιρέσεις βρίσκουν εκπροσώπηση στο πολιτικό επίπεδο µέσω του ρόλου και 

της δράσης των οργανωµένων κοµµατικών σχηµατισµών. Καθοριστικής συνεισφοράς 

ήταν επίσης η κλασσική θεωρία του Duverger (1954) για την πηγή προέλευσης των 

κοµµάτων (κοινοβουλευτική ή εξωκοινοβουλευτική), καθώς και για τα χαρακτηριστικά 

των δύο ειδών κοµµάτων που κυριαρχούν στις αρχικές φάσεις των κοµµατικών 

συστηµάτων: το κόµµα προυχόντων (ή ελίτ) και το κόµµα µαζών.4 Η θεωρία αυτή είναι 

περισσότερο οργανωσιακού χαρακτήρα και προσανατολισµού. Όλα αυτά τα ζητήµατα 

                                                 
3 Lipset Seymour Martin and Rokkan Stein (1967), «Cleavage Structures, Party Systems and Voter 
Alignments: An Introduction», στο Lipset Seymour Martin and Rokkan Stein (Επιµ.), Party Systems and 
Voter Alignments, σσ. 1-64, Free Press, New York. 
4 Duverger Maurice (1954), Political Parties, Methuen & Co. Ltd, London. 
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εξετάζονται στο πρώτο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση 

και παραθέτει το αναλυτικό πλαίσιο της διατριβής. 

Η µελέτη επιχειρεί να ξεφύγει από το επιστηµονικό «παράδειγµα» που τονίζει το ρόλο των 

προσωπικοτήτων, ως τους κυρίαρχους φορείς αλλαγών και εξελίξεων, ανεξαρτήτως της 

σηµασίας που πρέπει να τους αποδίδεται. Στην πρώτη φάση της ανάπτυξης των εθνών - 

κρατών, σηµειώνει ο  Rokkan, η έµφαση ήταν στην ανάλυση δεδοµένων που αφορούσαν 

στα άνω στρώµατα της ιεραρχίας και στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Με τη 

σταδιακή επέκταση του δικαιώµατος ψήφου και την ανάπτυξη των κοµµάτων µαζών κατά 

τον 19ο και 20ο αιώνα, την εισαγωγή στη πολιτική των µη προνοµιούχων στρωµάτων και 

την επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για νέες προσεγγίσεις 

που να λαµβάνουν υπόψη και τη µεγάλη µάζα του πληθυσµού.5 Η ανάλυση, έτσι, 

εστιάζεται στην κοινωνική δοµή, στην οικονοµία, στο ιδεολογικό κλίµα, στο ρόλο των 

πελατειακών δικτύων και στο ρόλο των εξωτερικών επιρροών και ειδικότερα της 

αποικιοκρατικής εξουσίας, στην εµφάνιση και εξέλιξη της πολιτικής ζωής στην Κύπρο. 

Από το πεδίο έρευνας και την κεντρική υπόθεση εργασίας της διατριβής, καθώς και από το 

θεωρητικό πλαίσιο µπορούν να συναχθούν κάποιες επί µέρους υποθέσεις εργασίας. 

Πρώτο, ότι οι διαιρετικές τοµές που «παρήγαγαν» οργανωµένες µορφές πολιτικής δράσης 

και διεκδίκησης επιδρούν µε διαφορετικό τρόπο και µορφή στον πολιτικό χώρο της 

Αριστεράς σε σχέση µε τον αντίστοιχο της ∆εξιάς. ∆εύτερο, ότι η ∆εξιά χαρακτηρίζεται 

από µεγαλύτερη πολυµορφία οργανωτικά και πολιτικά, συγκριτικά µε την Αριστερά. 

Τρίτο, ότι οι µεταξύ των δύο παρατάξεων σχέσεις επηρέασαν το χαρακτήρα τους, την 

ιδεολογία και το πολιτικό τους πρόγραµµα. Τέταρτο, ότι το αντιαποικιακό αίσθηµα και η 

Ένωση, όπως αυτά διαπλάθηκαν από την ιδεολογία του εθνικισµού και την Εκκλησία, 

αποτέλεσαν το κυρίαρχο πολιτικό αίτηµα στην ελληνοκυπριακή κοινωνία αλλά και εστία 

αντιπαράθεσης. Τέλος, ότι η Εκκλησία της Κύπρου, µε την παρουσία αιώνων ως 

αυτόνοµου θεσµού, αποτέλεσε τον κυρίαρχο κοινωνικό αλλά και πολιτικό δρώντα της 

περιόδου. 

Μεθοδολογικά η διατριβή στηρίζεται τόσο σε πρωτογενείς όσο και σε δευτερογενείς 

πηγές. Η έλλειψη εξειδικευµένης, κυπρολογικής βιβλιογραφίας στο υπό εξέταση θέµα 

καθιστά αναγκαία τη χρησιµοποίηση πρωτογενών πηγών πληροφόρησης, όπως κοµµατικά 

έγγραφα και κείµενα (π.χ. καταστατικά, διακηρύξεις, ανακοινώσεις, συνεδριακές 

αποφάσεις, κτλ.), εφηµερίδες της περιόδου και αρχεία συνεντεύξεων. Επισταµένη 

επισκόπηση έγινε στην εφηµερίδα Ελευθερία η οποία είχε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στις 

                                                 
5 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σσ. 13-14. 
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πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και των εφηµερίδων του µοναδικού πολιτικού κόµµατος 

της περιόδου, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου (ΚΚΚ), Πυρσός και Νέος 

Άνθρωπος. Σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους γίνεται χρήση και άλλων εφηµερίδων: ο 

Ευαγόρας και η Φωνή της Κύπρου τη διετία 1900-1901 όταν το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα 

βρισκόταν στις απαρχές του, το Νέον Έθνος της Λάρνακας στα χρόνια 1916-1923 όταν 

βρισκόταν σε ισχύ η αντιπαράθεση «βενιζελικών» και «βασιλικών» και η Λαϊκή, µετέπειτα 

Νέα Λαϊκή, που εξέφραζαν το Λαϊκό Κόµµα του πολιτευτή Γιώργου Χατζηπαύλου στα 

χρόνια 1925-1931. 

Η µελέτη θα αξιολογήσει τα ιστορικά δεδοµένα της Κύπρου µε βάση τη θεωρητική 

συζήτηση και τις µεθοδολογικές προτάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπως αυτές 

αναπτύχθηκαν για την ερµηνεία της εµφάνισης των πολιτικών κοµµάτων λαµβάνοντας 

υπόψη, όµως, τις ιδιαίτερες συνθήκες της πολιτικής ζωής σε µια µικρή χώρα όπως η 

Κύπρος η οποία, επιπλέον, τελούσε υπό καθεστώς αποικίας. Η προσπάθεια είναι να 

εξεταστεί κατά πόσο οι θεωρίες, οι παραδοχές και οι προϋποθέσεις που καταγράφηκαν ως 

απαραίτητες για τη συγκρότηση κοµµατικών σχηµατισµών στο διεθνή χώρο, µπορούν να 

αποτελέσουν το πλαίσιο ανάλυσης και στην περίπτωση της Κύπρου. Η µελέτη 

επικεντρώνεται στις ερµηνευτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις της γένεσης του 

κοµµατικού φαινοµένου και όχι στις νεότερες θεωρίες της εξέλιξης και µεταλλαγής του 

θεσµού, που αναπτύχθηκαν στην πορεία. Οι νεότερες αυτές προσεγγίσεις και εργαλεία 

ανάλυσης λαµβάνουν υπόψη αλλαγές στα κοµµατικά συστήµατα που δεν είχαν 

συντελεστεί στην περίοδο που εξετάζουµε και που κατ’ επέκταση εκφεύγουν του χρονικού 

ορίζοντα της παρούσας µελέτης. Ως τέτοια αλλαγή µπορούµε, ενδεικτικά, να αναφέρουµε 

την αλλαγή στη σύνθεση της εργατικής τάξης από χειρονακτικής, ως επί το πλείστον 

φύσης, σε γραφειακή, ιδιαίτερα µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η οποία είχε αντίκτυπο 

στην οργάνωση και στα πολιτικά προγράµµατα των κοµµάτων, κυρίως της Αριστεράς. 

Ορισµένες εννοιολογικές σηµειώσεις ή/και διευκρινίσεις είναι απαραίτητες σε σχέση µε 

κάποιες ορολογίες που χρησιµοποιούνται στη διατριβή. Η πρώτη αφορά στον 

προσδιορισµό των δύο εθνοτικά κυρίαρχων οµάδων της Κύπρου. Εξαιτίας της µετάβασης 

του νησιού στη βρετανική διοίκηση και της συνεπαγόµενης απώλειας της οθωµανικής 

υπηκοότητας των κατοίκων της Κύπρου, οι δύο πληθυσµιακά κυρίαρχες οµάδες του 

νησιού, οι οποίες κατά την οθωµανική περίοδο, αλλά και στις πρώτες δεκαετίες της 

βρετανικής κατοχής, ορίζονταν ως χριστιανοί και µουσουλµάνοι, θα ορίζονται, συµβατικά 

σε ό,τι αφορά τη µελέτη αυτή, ως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αντίστοιχα. Οι 

ορισµοί αυτοί, σκοπό έχουν να περιγράψουν τις δύο αυτές οµάδες όπως άρχισαν να 

πολιτικοποιούνται και να αποκτούν, σε µαζικό βαθµό, εθνική συνείδηση. Η διατριβή 
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επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξέλιξη της κοµµατικής ζωής στην ελληνική κοινότητα 

για τρεις βασικά λόγους: την ευχερέστερη πρόσβαση σε στοιχεία, την ανάγκη περιορισµού 

του εύρους της µελέτης και, τέλος, και σηµαντικότερο, το γεγονός ότι η αντίστοιχη 

κοµµατικά οργανωµένη ζωή στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα εµφανίστηκε 

µεταγενέστερα, παρόλο που υπήρχαν κάποια σηµάδια υποτυπώδους κοµµατικής 

παρουσίας.6

Η δεύτερη σηµείωση αφορά στη χρήση των όρων «εθνικισµός», «εθνικιστές» και 

«εθνικιστική παράταξη», οι οποίοι χρησιµοποιούνται συστηµατικά µέσα στη µελέτη. Η 

σηµείωση αυτή είναι απαραίτητη διότι ο όρος «εθνικισµός» διασυνδέεται συχνά, στη 

νεότερη βιβλιογραφία, µε ακραίες µορφές συλλογικής συµπεριφοράς. Η χρήση του όρου 

εθνικισµός πρέπει να γίνεται κατανοητή µέσα στα πλαίσια της αγγλικής απόδοσης του 

όρου nationalism η οποία ερµηνεύει περιεκτικότερα τις βασικές παραδοχές και αξιώµατα 

της ιδεολογίας του εθνικισµού. Μια ιδεολογία η οποία πρωτίστως βασίζεται στην αρχή της 

αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων ως πηγή του διεθνούς δικαίου και οργάνωσης του κόσµου, 

και η οποία συνδέεται µε τη διαµόρφωση του νεωτερικού κράτους. Η χρήση του όρου 

εθνικισµός επιτρέπει τη διαµόρφωση ενός συστηµατικού πλαισίου αναφοράς και 

ερµηνείας στα αιτήµατα της αναδυόµενης ελληνοκυπριακής αστικής τάξης, αρχικά, και 

της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων στη συνέχεια, απέναντι στη βρετανική 

κατοχική αρχή. 

Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της περιόδου δεν χρησιµοποιούν αυτοπροσδιοριστικά τον όρο 

εθνικισµός ή εθνικιστές παρά σε περιορισµένο αριθµό αναφορών. Η περιφραστική και 

κατά κόρον χρήση όµως, παραπλήσιων επιθέτων όπως εθνική µερίδα, εθνικός αγώνας, 

εθνική αποκατάσταση, εθνικοί αντιπρόσωποι, εθνικά ιδεώδη, κτλ., µας επιτρέπει να 

προσδώσουµε στην παράταξη η οποία πολιτικά εκφράστηκε µε το αίτηµα για Ένωση µε 

την Ελλάδα, τον όρο «εθνικιστές», ως περιεκτική επιστηµονική έννοια. Το επίθετο 

«εθνικιστές» χρησιµοποιεί για την ενωτική παράταξη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Κύπρου σε πλειάδα περιπτώσεων, καθώς και ορισµένοι σηµαντικοί µελετητές της 

περιόδου.7  

Η βασική ορίζουσα της πολιτικής ιδεολογίας του εθνικισµού, που αφορά στην αρχή των 

εθνοτήτων ως πηγή διεθνούς δικαίου και οργάνωσης του κόσµου σε αντίστοιχα έθνη-

κράτη, είναι γνωστή στους πρωταγωνιστές της εποχής και σε µερικά κείµενα γίνεται 

επίκληση της. Ενδεικτικά παραθέτουµε τα εξής: η εφηµερίδα Ευαγόρας σε έκδοση της που 

                                                 
6 Georghallides George (1979), A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926 with a Survey of 
the Foundations of British Rule, Cyprus Research Center, Nicosia, σ. 177. 
7 Βλ. ενδεικτικά, Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 84. 
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προπαγάνδιζε συγκεκριµένες υποψηφιότητες για τις εκλογές του Νοµοθετικού 

Συµβουλίου το 1901, οι οποίοι ονόµαζαν εαυτούς «Εθνικό Συνδυασµό», αναφέρεται στη 

«σεµνή και ιερά ιδέα της εθνότητος» στην οποία βασίζεται ο κυπριακός αγώνας.8 Η 

εφηµερίδα Νέον Έθνος σε µερικές περιπτώσεις αναφερόταν στην ίδια αρχή ως βάση του 

κυπριακού αγώνα: «η αρχή των εθνικοτήτων δεν βασίζεται επί των τοιούτων ή τοιούτων 

κυβερνητών, αλλ’ επί των δικαιωµάτων των λαών».9 Παρόµοια αναφορά γίνεται και 

µερικούς µήνες αργότερα από την ίδια εφηµερίδα: «(...) την όλην υπόθεσιν µας βασίζοντες 

επί του δόγµατος των εθνικοτήτων, διατί να µην επικαλεσθώµεν την αρχήν ταύτην κατά το 

στάδιον τούτο της διεξαγωγής της υποθέσεως µας»; Η πιο ξεκάθαρη αναφορά στον όρο 

«εθνικιστές» συναντάται σε κείµενα του Σάββα Λοιζίδη, ενός από τους επιφανέστερους 

ηγέτες της εθνικιστικής παράταξης στη δεκαετία του 1920 και µετέπειτα, όταν 

αρθρογραφούσε για να αναλύσει τις τάσεις εντός του εθνικού κινήµατος στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930: «και εντός ακόµη της κεντρικής εθνικής πολιτικής οργανώσεως (...) θα 

συναντήση κανείς τα εξής πολιτικάς αποχρώσεις: ριζοσπάστας εθνικιστάς (...), εθνικιστάς 

(...) και µεταρρυθµιστάς (...)».10

Αυτές οι αναφορές καταδεικνύουν ότι ο όρος εθνικισµός είχε αρχίσει να 

αποκρυσταλλώνεται στην πολιτική ορολογία των πρωταγωνιστών της περιόδου αν και 

χρησιµοποιείται εναλλακτικά και µε µερικούς άλλους παραπλήσιους όρους, οι οποίοι κατά 

την περίοδο αυτή δεν διαχωρίζονταν στον πολιτικό λόγο. 

Τέλος, σε ολόκληρη τη διατριβή χρησιµοποιούνται, στη καλύτερη δυνατή ελληνική τους 

απόδοση, ορολογίες, κατά κύριο λόγο αγγλικής προέλευσης, οι οποίες αποτελούν σύνηθες 

τρόπο αναφοράς σε εγχειρίδια και βιβλιογραφία σχετική µε τη µελέτη των πολιτικών 

κοµµάτων. Οι ορολογίες αυτές µπορεί να ξενίζουν σε πρώτη ανάγνωση, γι’ αυτό και 

προστίθεται η αγγλική αναφορά σε παρένθεση σε ορισµένα σηµεία. Σε σχέση µε τις 

παραποµπές στις εφηµερίδες, χρησιµοποιείται η ηµεροµηνία του νέου Γρηγοριανού 

ηµερολογίου.  

Περιοδολόγηση. Η επιλογή για τη χρονική κατάτµηση της υπό εξέταση περιόδου γίνεται 

για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη σύντµησης του χρονικού ορίζοντα της διατριβής αφενός, 

αλλά και διότι η περίοδος αυτή παρακολουθεί την εµφάνιση και εξέλιξη φαινοµένων που 

προσδιόρισαν καταλυτικά τη σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου, αφετέρου. Ως τέτοια είναι η 

εισαγωγή των µαζών στην πολιτική, η καθιέρωση εκλογικών διαδικασιών και του 

εκλογικού δικαιώµατος, η εµφάνιση του εθνικισµού και του σοσιαλισµού ως πολιτικών 

                                                 
8 «Ζήτω ο Εθνικός συνδυασµός», Παράρτηµα Ευαγόρα, 26 Σεπτεµβρίου 1901. 
9 «Η θέσις του κυπριακού ζητήµατος», Νέον Έθνος, 26 Μαΐου 1917, σ. 1. 
10 «Πολιτικώς είµεθα νήπια», άρθρο Σάββα Λοιζίδη, Ελευθερία, 26 Νοεµβρίου 1930, σ. 1 
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ιδεολογιών, ο ρόλος της θρησκείας και της Εκκλησίας, ο τρόπος µε τον οποίο το 

Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου έθεσε στην πολιτική ηµερήσια διάταξη το κοινωνικό 

ζήτηµα, ο ρόλος της αποικιοκρατίας, κ.ο.κ. Η περίοδος αυτή υπήρξε καθοριστική για το 

σύγχρονο κυπριακό πολιτικό και κοµµατικό σύστηµα αφού η µετα-αποικιακή δοµή και 

λειτουργία τους αποτελεί συνέχεια αυτής.  

Τα σηµεία αναφοράς για την κατάτµηση της ιστορικής περιόδου, όπως προτείνεται, 

αφορούν σε γεγονότα της ιστορίας των κοµµάτων και δεν χρησιµοποιούν κατ’ ανάγκη 

τους γνωστούς τρόπους χρονολόγησης της σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου. Επιλέγεται, 

λοιπόν, να εξεταστεί η περίοδος µέχρι το 1931, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως σηµείο 

καµπής αφού στην πρώτη αυτή περίοδο παρακολουθούµε τη συγκρότηση ενός 

υποτυπώδους, πρώιµου κοµµατικού συστήµατος. Η περίοδος µετά το 1931 και µέχρι το 

1941, όταν ιδρύεται το ΑΚΕΛ, χαρακτηρίζεται από ανύπαρκτη, σχεδόν, οργανωµένη 

κοµµατική και πολιτική δράση λόγω του καταπιεστικού και δικτατορικού συστήµατος που 

επέβαλαν οι Βρετανοί µετά τα Οκτωβριανά. Η περίοδος από το 1941 και µετά αποτελεί 

µια δεύτερη φάση στην συγκρότηση και εξέλιξη του κυπριακού κοµµατικού συστήµατος 

αφού το 1941 έχουµε τη µετεξέλιξη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος σε ΑΚΕΛ και δύο 

χρόνια µετά, την ίδρυση του πρώτου παγκύπριου πολιτικού κόµµατος στο χώρο της 

∆εξιάς, του Κυπριακού Εθνικού Κόµµατος (ΚΕΚ). 

 

∆οµή της διατριβής 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

συνθηκών που συντέλεσαν στην εµφάνιση οργανωµένης πολιτικής και κοµµατικής ζωής, 

στα βήµατα, στις διαδικασίες και στις προϋποθέσεις που οδήγησαν στη σταδιακή 

εδραίωση των πολιτικών κοµµάτων. Ο σχηµατισµός κοµµάτων ως φορέων πολιτικής 

εκπροσώπησης εµφανίζεται στο τέλος µιας διαδικασίας κατά την οποία έχουν 

«ικανοποιηθεί» µια σειρά προϋποθέσεων στο επίπεδο της οικονοµίας, της ιδεολογίας και 

της κοινωνίας. Η δηµιουργία κοµµάτων είναι, ιστορικά, άµεσα συνυφασµένη µε την 

εµφάνιση της δυτικού τύπου δηµοκρατίας και του καπιταλισµού, δεδοµένων των 

οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών του.11 Αυτό εξηγεί και την εµφάνιση των 

κοµµάτων στην Κύπρο µετά την έλευση των Βρετανών και όχι σε συνθήκες οθωµανικής 

κατοχής, όπου κυριαρχούσαν φεουδαρχικού τύπου κοινωνικές και οικονοµικές δοµές. 

Η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία πολιτικών κοµµάτων είναι συνυφασµένη µε τις 

συγκεκριµένες συνθήκες κάθε ξεχωριστής κοινωνίας και τις δοµές εξουσίας σε αυτήν. 

                                                 
11 Scarrow E. Susan (2002), Perspectives on Political Parties, Palgrave, USA, σ. 4. 
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Κόµµατα και πολιτικές δυνάµεις επηρεάζουν και επηρεάζονται από το κοινωνικό, το 

πολιτικό και το κρατικό σύστηµα στο οποίο λειτουργούν, προσαρµόζουν την οργάνωση 

και τις διεκδικήσεις τους στις ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες της συγκεκριµένης 

κοινωνίας, ταυτίζονται µε την πορεία της και πολλές φορές ακόµη καθορίζουν 

αποφασιστικά την εξέλιξη, ή και αλλαγή της.12 Έτσι, στόχος του πρώτου µέρους είναι η 

ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο εµφανίστηκαν οι πρώτοι πολιτικοί 

σχηµατισµοί στην Κύπρο που θα µας επιτρέψει στο δεύτερο µέρος να κατανοήσουµε τα 

αιτήµατα και τις διεκδικήσεις τους. 

Πιο αναλυτικά: 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια βιβλιογραφική επισκόπηση του αντικειµένου 

των πολιτικών κοµµάτων, των συνθηκών και των παραµέτρων που συνέβαλαν στην 

εµφάνιση και ανάπτυξη τους και µερικές από τις κυριότερες προσεγγίσεις / θεωρίες 

µελέτης τους. Παρουσιάζεται, επίσης, το αναλυτικό πλαίσιο εργασίας που ακολουθείται 

στην παρούσα διερεύνηση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται η µετάβαση από την Οθωµανική στη βρετανική κατοχή, 

η κατάσταση της αγροτικής τάξης, οι κοινωνικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από έντονα 

στοιχεία πατερναλισµού, οι αλλαγές που δροµολόγησαν οι Βρετανοί στο φορολογικό 

σύστηµα και η παρακµή της κορπορατιστικής οργάνωσης της, βασισµένης στις συντεχνίες 

επαγγελµάτων, οικονοµίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η νέα κοινωνική διάταξη που εµφανίστηκε ως συνέπεια της 

ανάπτυξης πρώιµων καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στην Κύπρο, η συγκρότηση της 

αστικής και της εργατικής τάξης και οι εσωτερικές τους διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο µελετάται ο θεσµός της Εκκλησίας της Κύπρου και ο ηγεµονικός 

της ρόλος σε όλο το πλέγµα των κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων, οι τρόποι µε 

τους οποίους συγκέντρωσε τη µεγάλη οικονοµική και πολιτική ισχύ που την χαρακτήριζε 

και η σύγκρουση της µε τη βρετανική αρχή. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο διερευνάται το ιδεολογικό πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και 

ιδιαίτερα ο ρόλος της ιδεολογίας του εθνικισµού στη διαδικασία αλλαγής της κυπριακής 

κοινωνίας και στη διαµόρφωση του αιτήµατος της Ένωσης µε την Ελλάδα. Αυτό γίνεται 

µέσω της εξέτασης των φορέων υιοθέτησης και των µηχανισµών διάδοσης του εθνικισµού, 

καθώς και των ιδιοµορφιών του εθνικού κινήµατος. Παράλληλα, εξετάζεται και η 

εµφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών.  

                                                 
12 Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος (1993), «Το Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», στο Ράσκε Γιοακίµ και 
Κατσούλης Ηλίας, Τα Πολιτικά Κόµµατα της ∆υτικής Ευρώπης, 2 Τόµοι, Εκδόσεις Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, σσ. 159-205, σ. 159. 
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Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση των αποικιοκρατικών δοµών στο σχηµατισµό 

των κοµµάτων στην Κύπρο. Μελετούνται, έτσι, η εξέλιξη του πολιτικού και θεσµικού 

οικοδοµήµατος που επέβαλαν οι Βρετανοί, οι αντιπροσωπευτικές µορφές εκπροσώπησης 

της περιόδου, ο ρόλος των πελατειακών σχέσεων, καθώς και η εξέλιξη του εκλογικού 

δικαιώµατος. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο συζητούνται οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην υπέρβαση της 

τοπικότητας και στην εθνικοποίηση της πολιτικής ζωής στην Κύπρο, καθώς και η 

ενσωµάτωση των Κυπρίων στην πολιτική διαδικασία, στο βαθµό που αυτό έλαβε χώρα, 

όπως αυτό εκφράστηκε µε τη συµµετοχή στις εκλογικές διαδικασίες. Αναλύονται επίσης 

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της πολιτικής εκπροσώπησης, όπως εκφράζονται από τα 

δηµογραφικά, κοινωνικά και άλλα χαρακτηριστικά των εκλεγέντων µελών της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. 

Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στην κινητοποίηση (mobilisation) των βασικών 

διαιρετικών τοµών στην κυπριακή κοινωνία, τα βασικά, δηλαδή, ζητήµατα γύρω από τα 

οποία δηµιουργείται πόλωση και αντιπαράθεση. Το περιεχόµενο των διαιρέσεων που 

διαµορφώνονται στην περίοδο αυτή, συνεχίζουν να επηρεάζουν την κοµµατική πολιτική 

και αντιπαράθεση σε ολόκληρο τον εικοστό αιώνα. Ταυτόχρονα, µελετούνται και οι 

αντίστοιχοι φορείς που οργάνωσαν αυτή την αντιπαράθεση και την εξέφρασαν στο 

πολιτικό επίπεδο. Οι φορείς αυτοί, αν και δεν αυτοπροσδιορίζονται ακόµα, ως Αριστερά 

και ∆εξιά, αναπτύσσουν τα βασικά οργανωτικά, ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά 

που συνδέονται µε τις δύο αντίστοιχες πολιτικές παρατάξεις. 

Στα κεφάλαια του δεύτερου µέρους εξετάζονται ζητήµατα όπως οι διαφορές µιας µορφής 

οργάνωσης της άρχουσας κοινωνικοπολιτικής ελίτ από τις αντίστοιχες των αγροτικών και 

εργατικών µαζών, η σχέση που ανέπτυξαν τα διάφορα πολιτικά κόµµατα µε τµήµατα της 

κοινωνίας και σε ποιο βαθµό κατάφεραν να εκφράσουν ταξικά συµφέροντα, πώς 

διαµορφώθηκε η κοινωνική σύνθεση των κοµµάτων στην Κύπρο, µε ποιους τρόπους 

αναπτύχθηκε η επιρροή και πως διαµορφώθηκε η εκλογική τους συµπεριφορά, η µεταξύ 

τους αντιπαράθεση και ο εσωτερικός τρόπος λειτουργίας τους. 

Στο κεφάλαιο οκτώ εξετάζεται το πρώτο θέµα που αποτέλεσε εστία κοινωνικής 

σύγκρουσης, το Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν οι πρώτες 

συσσωµατώσεις. Ήταν ένα ζήτηµα που προέκυψε µέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας της 

Κύπρου ως του µοναδικού θεσµού αυτοδιοίκησης των Ελληνοκυπρίων και µέσω του 

οποίου βρήκε έκφραση η υποβόσκουσα πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο χειρισµού 

του εθνικού ζητήµατος. 
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Στο κεφάλαιο εννέα, αναλύεται η κινητοποίηση της αντιαποικιακής διαιρετικής τοµής, η 

οποία αντικατοπτρίστηκε και πολιτικό-οργανωτικό επίπεδο µε τη δηµιουργία τεσσάρων 

εθνικών οργανώσεων, ως µορφή διεκδίκησης του ενωτικού αιτήµατος απέναντι στη 

βρετανική αρχή. 

Στα κεφάλαια δέκα και έντεκα διερευνώνται οι µορφές οργάνωσης και κινητοποίησης των 

«κατώτερων» στην κοινωνική ιεραρχία στρωµάτων της κυπριακής κοινωνίας και 

ειδικότερα η οργάνωση της εργατικής τάξης, όπως εκφράστηκε από το Κοµµουνιστικό 

Κόµµα Κύπρου (ΚΚΚ). Η εργατική τάξη στην Κύπρο εκπροσωπείται σε πολιτικό επίπεδο 

σε ένα σηµαντικό της µέρος, την περίοδο αυτή, από δεξιούς αστικούς σχηµατισµούς, ένα 

φαινόµενο που παρατηρείται ακόµα και µετά την ίδρυση του κόµµατος που επαγγέλλεται 

εκπροσώπηση της, του ΚΚΚ. Το φαινόµενο αυτό συναντάται σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες 

πέραν της Κύπρου οι οποίες έχουν ήδη αναλυθεί και µελετηθεί. Οι αιτίες του φαινοµένου 

αυτού έχουν κοινές ρίζες στις διάφορες κοινωνίες αλλά και ιδιαίτερες, που αποδίδονται 

στις ιδιάζουσες συνθήκες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Το φαινόµενο αυτό 

προσεγγίζεται εδώ, µε επίκεντρο τα δεδοµένα της κυπριακής κοινωνίας. Εξετάζεται επίσης 

και η προσπάθεια δηµιουργίας Αγροτικού Κόµµατος. 

Η ανάλυση του κυπριακού κοµµατικού συστήµατος στην πρώτη και πρώιµη αυτή του 

φάση, ιδωµένο ως σύνολο, µας δίνει το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο τα κόµµατα και 

οι οργανώσεις της περιόδου αλληλεπιδρούν και διαµορφώνουν τις µεταξύ τους σχέσεις 

τόσο µέσα στο σύστηµα αυτό όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σύστηµα. Ο κόσµος της 

πολιτικής συγκροτείται κατά κύριο λόγο από σχέσεις ανταγωνισµού µεταξύ αντίθετων 

µερών: κόµµατα, οµάδες συµφέροντος, φράξιες, λαούς, έθνη, κτλ..13 Τον συγκρουσιακό 

αυτό κόσµο που εκφράζεται, κυρίως µέσα από το σχήµα Αριστεράς – ∆εξιάς προσπαθούµε 

να κατανοήσουµε στην εργασία αυτή: τους φορείς εκπροσώπησης της αντιπαράθεσης, 

καθώς και των κοινωνικών οµάδων που εκπροσωπούν, το περιεχόµενο της στο πλαίσιο 

των ιδιάζουσων συνθηκών της κυπριακής πραγµατικότητας µε την αποικιοποίηση και το 

ανελεύθερο περιβάλλον της εποχής. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ιστορική διάσταση της 

διαίρεσης Αριστεράς - ∆εξιάς και τα θέµατα που τη διέπουν διότι το σχήµα αυτό αρχίζει 

να ορίζει δειλά-δειλά τη δοµή του κοµµατικού και εκλογικού ανταγωνισµού και τη βάση 

διεξαγωγής τους, η οποία κάποτε είναι αντιπαράθεση κοινωνικών τάξεων και άλλοτε η 

διαφορά προσέγγισης στην επίλυση του εθνικού ζητήµατος. 

 

                                                 
13 Bobbio Norberto (2002), ∆εξιά και Αριστερά, 3η έκδοση, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, σ. 119. 
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Κεφάλαιο 1 

   

Βιβλιογραφική επισκόπηση και αναλυτικό πλαίσιο εργασίας 

 

Οι συζητήσεις στη σχετική µε τα πολιτικά κόµµατα βιβλιογραφία συνήθως αρχίζουν µε 

την αναφορά περί της παρακµής ή της κατάπτωσης τους.1 Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται 

στις παθογένειες και τις παρενέργειες του θεσµού, οι οποίες µεγεθύνονται σε αντίθεση µε 

την παρασιώπηση της συµβολής τους στην ανάπτυξη της δηµοκρατίας, µε αποτέλεσµα να 

νοµιµοποιείται η προαναγγελία του «τέλους» τους. Τα πολιτικά κόµµατα αποτέλεσαν 

πρόσφορο πεδίο όπου τίθεται συνεχώς το ερώτηµα αν εξακολουθούν να έχουν µέλλον ως 

µονάδες οργάνωσης του πολιτικού και κρατικού βίου. Πολλοί θεωρούν ότι έχουν ήδη 

εκλείψει, ή µε τα λόγια του Beck, ότι είναι ένας θεσµός «ζόµπι».2 Παρόλα αυτά, οι πιο 

πρόσφατες µελέτες αναγνώρισαν την αντοχή και τις µεταλλάξεις του θεσµού, ο οποίος 

κατάφερε να επιβιώσει και συνεχίζει να ρυθµίζει κατά τρόπο αποφασιστικό τις κοινωνικές 

και πολιτικές σχέσεις.   

Η επισκόπηση της αµερικάνικης και ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα 

αποδεικνύει ότι πολύ λίγα γράφηκαν για τα πολιτικά κόµµατα µέχρι τις αρχές του 20ου 

αιώνα κάτι που αντικατοπτρίζει την πολύ αργή αναγνώριση των κοµµάτων ως 

νοµιµοποιηµένο µέρος της διαδικασίας διακυβέρνησης.3 Προτού εισέλθουµε στα δεδοµένα 

της Κύπρου θα συνοψίσουµε τη θεωρητική συζήτηση για το θεσµό των πολιτικών 

κοµµάτων, όπως αυτή αναπτύχθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, και θα τη συσχετίσουµε µε 

τις πτυχές που ενδιαφέρουν τη δική µας περίπτωση. Ορισµένα ερωτήµατα σχετικά µε το 

αντικείµενο της εργασίας αυτής, προκύπτουν και οφείλουν να διερευνηθούν.  

Γιατί µελετούµε τα κόµµατα; Η πολιτική βασισµένη στα κόµµατα ήταν µια από τις 

«µετασχηµατιστικές εφευρέσεις» του 19ου αιώνα.4 Από το 1891, ήδη, ο James Bryce 

διατύπωσε τη θέση ότι τα κόµµατα δηµιουργούνται αναπόφευκτα, διότι αποτελούν τον 

κυριότερο άξονα οργάνωσης της πολιτικής ζωής και, τουλάχιστον, ένδειξη δηµοκρατικού 

βίου.5 Τα κόµµατα παρέχουν τους πρωταρχικούς δεσµούς µεταξύ κοινωνίας και κράτους 

                                                 
1 Siavelis Peter (2006), «Party and Social Structure», σσ. 359-370, στο Katz and Crotty, Party Politics, ό.π., 
σ. 368. 
2 Beck Ulrich (1996), Η Επινόηση του Πολιτικού, Εκδόσεις Νέα Σύνορα- Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, σ. 258. Εδώ 
αναφέρεται στην έννοια του θανάτου θεσµών που είναι νεκροί εδώ και καιρό, αλλά που δεν µπορούν να 
πεθάνουν ακόµα και δίνει το παράδειγµα των ταξικών κοµµάτων.  
3 Scarrow Susan (2006), «The 19th Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of 
Party Based Politics», σσ. 16-24, στο Katz and Crotty, Party Politics, σ. 21. 
4 Βλ. Scarrow, «Origins» ό.π., σ. 16. 
5 Bryce James (1893), Party Organisations, στο Scarrow Perspectives, ό.π., σσ. 233-238. 
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στις περισσότερες δηµοκρατίες και αποτελούν προνοµιακούς διαχειριστές της εξουσίας6 

αφού βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού ανταγωνισµού για την κατάκτηση της.7   

Πότε εµφανίστηκαν; Τα κόµµατα εµφανίστηκαν στις διάφορες χώρες µε διαφορετικό 

τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο. Αυτές οι διαφορές επηρέασαν και τις σχετικές µε αυτά 

αντιλήψεις. Σε αντίθεση µε πολλές άλλες µεγάλες πολιτικές αλλαγές του 19ου αιώνα, η 

άνοδος τους προέκυψε χωρίς να προηγηθεί κάποια θεωρητική συζήτηση που να 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα τους και να την υποστηρίζει φιλοσοφικά και θεωρητικά.8

Τα κόµµατα είναι θεσµός της νεωτερικότητας, απόρροια της εµφάνισης των 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και της αστικής δηµοκρατίας που προϋπέθετε ένα 

εκτεταµένο δίκτυο επικοινωνιών, µαζικά µέσα επικοινωνίας και ικανοποιητικό επίπεδο 

µόρφωσης.9 Η εµφάνιση τους συµπίπτει και αποτελεί απάντηση στην εµφάνιση της 

αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης και της επέκτασης του δικαιώµατος ψήφου.10 Αν και η 

γένεση τους δύσκολα προσδιορίζεται χρονικά, ιδιαίτερα για τα πρώτα κόµµατα,  µε τη 

µορφή που σήµερα τα κατανοούµε εµφανίζονται περίπου στην τρίτη δεκαετία του 19ου 

αιώνα, ως ενώσεις ψηφοφόρων (στις ΗΠΑ και Αγγλία) για την οργάνωση της ψήφου και 

των επί µέρους συλλογικοτήτων και εµφανίστηκαν γύρω από τις κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες και υποψηφίους.11 Οι πρώτες ενδείξεις κοµµατικής µορφής οργανώσεων 

χρονολογούνται ακόµα πρωτύτερα και αφορούσαν στους Tories και στους Whigs στην 

Αγγλία τον 17ο και 18ο αιώνα, στην εκλογική επιτροπή (caucus) της Ουάσινγκτον το 1800 

που επέλεξε τον υποψήφιο των φεντεραλιστών για την προεδρία των ΗΠΑ και στους 

Ισπανούς Liberales το 1812 που ζήτησαν την κατάρτιση συντάγµατος για τη χώρα.12  

Αναγκαίο κακό; Η κοµµατικά οργανωµένη πολιτική άλλαξε θεµελιωδώς µερικές πτυχές 

οργάνωσης της κοινωνίας σε σηµείο που να µην µπορούµε να τη διανοηθούµε χωρίς την 

ύπαρξη των κοµµάτων. Αυτή η θεµελιώδης αλλαγή, όµως, αποτέλεσε και αιτία µεγάλης 

πολεµικής εναντίον τους. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η εικόνα τους περιγραφόταν µε 

τα µελανότερα χρώµατα µε τους περισσότερους αναλυτές να τα ορίζουν ως φατρίες 

συµφερόντων που εµπόδιζαν πιο καθαρές µορφές δηµοκρατίας, ως καταστροφείς της 

εθνικής πολιτικής ενότητας, ως απειλή ενάντια στον εθνικό πλούτο, ότι συστηµατικά 

                                                 
6 ∆ιαµαντόπουλος Θανάσης (1993), Το Κοµµατικό Φαινόµενο: Μορφές, Συστήµατα, Οικογένειες Κοµµάτων, 
Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα, σ. 23. 
7 Σπουρδαλάκης Μιχάλης (1990), Για τη Θεωρία και τη Μελέτη των Πολιτικών Κοµµάτων, Β’ Έκδοση, 
Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, σ. 94. 
8 Βλ. Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 4.  
9 Βλ. Σπουρδαλάκης, Για τη Μελέτη των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 39· Macridis, «Introduction» στο 
Macridis, Political Parties, ό.π., σ. 14· Epstein D. Leon (1967), Political Parties in Western Democratic 
Systems, στο Macridis Roy (Επιµ.), Political Parties, Harper and Row Publishers, London, σ. 145. 
10 Molyneux John (1986), Marxism and the Party, 3rd edition, Bookmarks Publications, Great Britain, σ. 18. 
11 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 18. 
12 Βλ. ∆ιαµαντόπουλος, Το Κοµµατικό Φαινόµενο, ό.π., σ. 30.  
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απέκλειαν αξιόλογους ανθρώπους και ότι διαιώνιζαν τις συγκρούσεις αποδυναµώνοντας 

το γενικό συµφέρον.13 Μόνο µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο απέκτησαν καθολική 

αποδοχή ως αναγκαίοι, λειτουργικοί και νοµιµοποιηµένοι δηµοκρατικοί δρώντες 

(actors).14 Όταν η εµπειρία της κοµµατικής πολιτικής άρχισε να συσσωρεύεται στον 19ο 

αιώνα τότε άρχισε να αντιµετωπίζεται διαφορετικά και η µελέτη των κοµµάτων, 

ξεφεύγοντας από τα στερεότυπα του «αντικοµµατισµού». Παρά τις αρχικές αντιλήψεις, τα 

πολιτικά κόµµατα ρίζωσαν και µεγαλούργησαν σε τέτοιο βαθµό που ο 20ος αιώνας 

αναφέρεται ως ο αιώνας της κοµµατικής δηµοκρατίας.15  

Σηµασία έχει τώρα να στραφούµε στις ιστορικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εµφάνιση 

του θεσµού των πολιτικών κοµµάτων και ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα που άπτονται του 

τρόπου µελέτης αυτής της θεσµικής καινοτοµίας. 

 

1.1 Ιστορικές προϋποθέσεις της γένεσης των κοµµάτων  

Ξεκινώντας από τις ιστορικές αιτίες, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει συναίνεση σε τρεις 

βασικές εξελίξεις που συνέβαλαν στη γένεση των πολιτικών κοµµάτων.  

Η πρώτη είναι η Εθνική (Γαλλική) Επανάσταση η οποία δηµιούργησε το έθνος - κράτος µε 

τους θεσµούς του και ιδιαίτερα το κοινοβούλιο και το εκτελεστικό, τα οποία αποτέλεσαν 

πόλους γύρω, και µέσα στους οποίους σχηµατίστηκαν τα πρώτα συµφέροντα και οι 

πρώτες οργανώσεις. Τα κόµµατα είναι πάνω απ’ όλα θεσµοί του εθνικού πολιτικού 

συστήµατος που επιδιώκουν να καταλάβουν την κρατική εξουσία, εξού και µέχρι σήµερα 

το βασικό πλαίσιο δράσης, αλλά και µελέτης των κοµµάτων είναι το εθνικό (κρατικό). 

Η δεύτερη ήταν η Βιοµηχανική Επανάσταση που δροµολόγησε µια σειρά από διαδικασίες 

που µετασχηµάτισαν δραστικά και µόνιµα τις κοινωνίες στα έθνη - κράτη: η 

αστικοποίηση, η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και της επικοινωνίας, η επέκταση της 

εκπαίδευσης, αποτελούν κοινωνικές διαδικασίες που συνδέονται µε την εκβιοµηχάνιση και 

οδήγησαν στην «εθνικοποίηση» των πολιτικών θεµάτων ευνοώντας την ανάπτυξη υπερ-

τοπικών πολιτικών οργανώσεων. Με τη βιοµηχανική επανάσταση και την αλµατώδη 

ανάπτυξη του εµπορίου αναπτύχθηκαν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, οι οποίες 

                                                 
13 Βλ. Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. ix, 8. Οι Henry Saint-John και Viscount Bolingbroke (1738), «The 
Patriot King and Parties», στο Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 30, υποστήριζαν ότι, «Το κόµµα είναι πολιτικός 
δαίµονας και οι φατρίες είναι οι χειρότερες από όλα τα κόµµατα». Ο George Washington (1796), «Farewell 
Address to Congress», στο Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 48, έγραφε: «Οι κίνδυνοι από τα κόµµατα για το 
κράτος µπορούν να προκύψουν από το γεωγραφικό διαχωρισµό που επιβάλλουν», αλλά θεωρεί ως κυριότερο 
κίνδυνο το κοµµατικό πνεύµα διότι, «υπονοµεύει τη δηµόσια διοίκηση, εξάπτει την εχθρότητα του ενός µέρους 
έναντι του άλλου και οδηγεί σε περιοδικές εξεγέρσεις και ανυπακοές. Ανοίγει την πόρτα σε εξωτερικές 
επεµβάσεις και τη διαφθορά, που βρίσκουν εύκολη πρόσβαση στην κυβέρνηση µέσω του κοµµατικού πάθους». 
14 Βλ. Siavelis, «Party», ό.π., σ. 359. 
15 Βλ. Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 5.  
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οδήγησαν στην εµφάνιση και ανάπτυξη της αστικής και εργατικής τάξης, που µε τη σειρά 

τους έδωσαν ώθηση στις διαδικασίες κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής οργάνωσης. 

Η αστική τάξη, που βρέθηκε αντιµέτωπη µε την αριστοκρατία που κατείχε όλα τα 

προνόµια της διαχείρισης του κράτους, αναγκάστηκε να οργανωθεί για να προωθήσει τα 

αιτήµατα και τα συµφέροντα της και έτσι οι πρώτες ιδρυτικές δηµιουργίες κοµµάτων στο 

κάθε κράτος ήταν αστικές κοµµατικές οργανώσεις. Παράλληλα, εµφανίστηκε και ένα 

µαζικό βιοµηχανικό προλεταριάτο (εργατική τάξη). Και οι δύο αυτές τάξεις πίεζαν και 

απαιτούσαν πολιτική συµµετοχή και γι’ αυτό το σκοπό δηµιούργησαν και τους αναγκαίους 

θεσµούς-µηχανισµούς (τα κόµµατα) για να προωθήσουν και να εκφράσουν τα δικά τους 

συµφέροντα.16  

Τέλος, η επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος, καρπός της απαίτησης των 

νεοεµφανιζόµενων κοινωνικών οµάδων και τάξεων, απαιτούσε την κινητοποίηση νέων 

εκλογικών στρωµάτων µε αποτέλεσµα να απαιτούνται νέες µορφές επαφής και οργάνωσης 

αυτών των νέων οµάδων που απέκτησαν πολιτικά δικαιώµατα. Η επέκταση του εκλογικού 

δικαιώµατος σηµατοδοτεί στην κάθε χώρα την εισαγωγή των µαζών στην πολιτική.  

Ας εξετάσουµε την κάθε µια από αυτές τις ιστορικές εξελίξεις ξεχωριστά. 

1.1.1 Εθνική-Γαλλική επανάσταση. Το έθνος-κράτος αποτέλεσε τη νέα νοµιµοποιητική 

αρχή η οποία προέβαλλε τη κυριαρχία λαϊκών µορφών της πολιτικής εξουσίας. Η εξέλιξη 

αυτή συνοδευόταν από την ταυτόχρονη παρακµή της θρησκευτικής κοσµοαντίληψης που 

χαρακτήριζε τις παραδοσιακές κοινωνίες, καθώς και την άνοδο µιας κοσµικής και υλιστικής 

κουλτούρας.17

Τα σύγχρονα πολιτικά κόµµατα, ιδιαίτερα στη ∆υτική Ευρώπη, πήραν µορφή στα µέσα 

του 19ου αιώνα είτε κατά τη διάρκεια, είτε µετά, περιόδων µεγάλων κοινωνικών και 

πολιτικών επαναστάσεων και ανατροπών. Αυτές οι επαναστάσεις τερµάτισαν την παλαιά 

πολιτική τάξη πραγµάτων και «οδήγησαν σε µια µετατόπιση του κέντρου εξουσίας από το 

παλάτι σε κυβερνητικά γραφεία και κοινοβούλια, δηλαδή, στην πράξη, στα αρχηγεία των 

πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνταν στην κυβέρνηση».18 Τα πολιτικά κόµµατα 

αναπτύχθηκαν ως θεσµοί εκπροσώπησης της κοινωνίας µέσα στο πλαίσιο καλά 

                                                 
16 Ράσκε Γιοακίµ και Κατσούλης Ηλίας (1993), Τα Πολιτικά Κόµµατα της ∆υτικής Ευρώπης, (2 τόµοι),  
Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ. 11. 
17 Hall Stewart and Gieben Bram (2003), Η ∆ιαµόρφωση της Νεωτερικότητας. Οικονοµία, Κοινωνία, 
Πολιτική, Πολιτισµός, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, σ. 22. 
18 Chodak Szymon (1964), «The Societal Functions of Party Systems in Sub-Saharan Africa», στο Allardt 
Erik and Littunen Yrjo (Επιµ.), Cleavages, Ideologies and Party Systems, Transactions of the Westermarck 
Society, Vol. X, Finland, σσ. 257, 259.  
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καθιερωµένων κρατών και εθνών και ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

συνακόλουθης εξέλιξης της κοινωνικής δοµής.19  

1.1.2 Βιοµηχανική επανάσταση. Η βιοµηχανική επανάσταση είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την εξέλιξη και ανάπτυξη του καπιταλισµού. Ο κοινωνικός σχηµατισµός, 

στο πλαίσιο του οποίου εκκολάφθηκε ο καπιταλισµός, ήταν µια περίοδος στην οποία 

δέσποζε η φεουδαρχική κοινωνικοοικονοµική δοµή.20 Η εκβιοµηχάνιση και η 

αστικοποίηση, καθώς και η αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, ήταν οι κυριότεροι 

κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες που προκάλεσαν µεγάλες αλλαγές µέσα στις 

κοινωνίες.21

Η πρώτη µορφή καπιταλισµού που αναπτύχθηκε ήταν η εµπορική.22 Σταδιακά και για να 

εξυπηρετήσει αυτές τις µεταβολές, εµφανίστηκε και εδραιώθηκε η οικονοµία της 

χρηµατικής ανταλλαγής βασισµένη στην παραγωγή µεγάλης κλίµακας και κατανάλωσης των 

προϊόντων της αγοράς, η εκτεταµένη ιδιοκτησία της ιδιωτικής περιουσίας και η συσσώρευση 

του κεφαλαίου σε µια συστηµατική και µακροπρόθεσµη βάση.23

Οι µετακινήσεις από την ύπαιθρο έδωσαν το έναυσµα για την αναζήτηση µιας καινούριας 

κοινωνικής τάξης.24 Η παραδοσιακή κοινωνική τάξη µε τις καθορισµένες κοινωνικές 

ιεραρχίες παρήκµαζε και στη θέση της εµφανίστηκε η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία 

µε τους νέους σχηµατισµούς τάξεων.25 Η κοινωνική τάξη αποτελούσε ένα νέο τύπο 

κοινωνικής δοµής που είναι χαρακτηριστικός της βιοµηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας.26 Ο 

πολλαπλασιασµός και η διαφοροποίηση των ενδιάµεσων στρωµάτων αποτελεί ιδιότητα 

του καπιταλισµού, που δηµιούργησε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εµφάνιση 

µεγάλων οργανώσεων, που είχαν, η καθεµιά, ιδιαίτερη σύσταση και βάση κατανοµής των 

ανθρώπων µέσα στο κοµµατικό σύστηµα.27 Οι διαφορές πολιτικών απόψεων οφείλονται 

στις αντιθέσεις συµφερόντων που έρχονται στην επιφάνεια λόγω της πολυπλοκότητας των 

κοινωνικών σχέσεων28 και η ύπαρξη αριθµού πολιτικών κοµµάτων στις διάφορες χώρες 

είναι έκφραση της κοινωνικής δοµής, των κοινωνικών διαιρέσεων των κοινωνιών τους και 
                                                 
19 Weber Max (2005), Οικονοµία και Κοινωνία. Κοινωνιολογικές Έννοιες, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, σ. 
331. 
20 Beaud Michel (2008), Η Ιστορία του Καπιταλισµού, Εκδόσεις Ηλέκτρα, Αθήνα, σ. 62. 
21 Jones Peter (1991), The 1848 Revolutions, 2nd Edition, Longman Publishings, UK, σ. 5. 
22 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 39, 124. Ο Beaud αναφέρεται επίσης σε βιοµηχανικό, τυχοδιωκτικό και 
βιοτεχνικό καπιταλισµό. 
23 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 23. 
24 Neumann Sigmund (1956), «Toward a Comparative Study of Political Parties», σσ. 395-421, στο 
Neumann Sigmund (Επιµ.), Modern Political Parties, University of Chicago, Chicago, σ. 404. 
25 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 23. Βλ. επίσης Beaud, Καπιταλισµού, ό.π.,  σ. 147. 
26 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 19. 
27 Meynaud Jean (2002), Οι Πολιτικές ∆υνάµεις στην Ελλάδα 1946-1965, Α’ Τόµος, Εκδόσεις Σαββάλας, 
Αθήνα, σ. 375. 
28 Lipset Seymour, «Introduction», σσ. ix-lxv, στο Ostrogorski Moisei (1982), Democracy and the 
Organization of Political Parties, Volume I: England, Transaction Books, USA, σ. 309. 
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των διαφορών αυτών.29 Τα κόµµατα, ως κοινωνικοί θεσµοί, δηµιουργήθηκαν για να 

εκφράσουν τις πολύπλοκες διαιρέσεις της βιοµηχανικής κοινωνίας και οικοδοµήθηκαν 

πάνω στις κοινωνικές τάξεις, όπως και τα συνδικάτα.30

Την ίδια εποχή που εµφανίστηκε ο καπιταλισµός διατυπώθηκαν και οι αρχές της πολιτικής 

ελευθερίας και του οικονοµικού φιλελευθερισµού από την αστική τάξη, µια σύµπτωση όχι 

τυχαία.31 Η αστική τάξη, όντας αποµακρυσµένη από τις κρατικές υποθέσεις, αναζητούσε 

πρόσβαση στις κρατικές δοµές, κατάργηση των προνοµίων και πολιτικές ελευθερίες. Η 

αστική τάξη στον αγώνα της προς την κρατική εξουσία είχε ανάγκη ιδεολογικής 

νοµιµοποίησης και έκφρασης. Η όξυνση των αντιθέσεων που προκάλεσε αυτή η εξέλιξη 

εκφράστηκε µε σκληρές ιδεολογικές αντιπαραθέσεις µεταξύ ευγενών και αστών, καθόλη 

τη διάρκεια του 19ου αιώνα.32 Η αστική τάξη, όταν απόκτησε συνείδηση της σηµασίας 

της, αναζήτησε συµµαχίες µε τις µάζες για να πετύχει µεταρρυθµίσεις και αλλαγές. Η 

πρώτη γενική πολιτική ένωση που περιλάµβανε άτοµα από τη µεσαία και κατώτερη τάξη 

δηµιουργήθηκε στο Birmingham το 1830 και πολύ σύντοµα βρήκε µιµητές.33  

Η εµφάνιση κοµµατικών σχηµατισµών από τα µέλη της αστικής τάξης προκάλεσε και την 

αντίστοιχη κινητοποίηση των τάξεων του παλαιού κοινωνικού καθεστώτος. Τα 

συντηρητικά τµήµατα των παραδοσιακών κοινωνιών προσπάθησαν να αναχαιτίσουν, ή 

έστω να επιβραδύνουν, την απειλητική γι’ αυτά κατάσταση διακηρύσσοντας ότι υπήρχε 

ανάγκη και χώρος για τα κόµµατα της σταθερότητας και της τάξης. Ο συντηρητισµός 

βασιζόταν σε εκείνους που υπεραµύνονταν της παράδοσης, της παλιάς και 

τακτοποιηµένης κοινωνίας, του εθίµου και όχι της αλλαγής. Κατά συνέπεια, είχαν ζωτική 

σηµασία για το συντηρητισµό η επίσηµη εκκλησία και οι οργανώσεις που απειλούνταν 

από ό,τι συµβόλιζε ο φιλελευθερισµός.34

Η πληθυσµιακή κυριαρχία του αγροτικού κόσµου παρέµενε κατά την περίοδο των 

αλλαγών αλλά αυτό άλλαζε σταδιακά. Με την έξοδο από τη γεωργία και την 

καταστροφή της τάξης των τεχνιτών, προκλήθηκε ο σχηµατισµός µιας µάζας 

εξαθλιωµένων και διαθέσιµων ανθρώπων από τους οποίους τροφοδοτήθηκε η σύσταση 

της εργατικής τάξης. Οι µεγάλες πόλεις αποτέλεσαν την εστία του εργατικού κινήµατος, 

όπου εκδηλώθηκε και η αντίθεση του µε την εργοδοτική τάξη.35 Ο όρος εργατική τάξη 

                                                 
29 Βλ. Chodak, «Functions», ό.π., σ. 257. 
30 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 117. 
31 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 62. 
32 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 106. 
33 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. 65. 
34 Hobsbawm J. Eric (2000), Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875, Γ’ Έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα, σ. 163-164. 
35 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 149. 
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εµφανίστηκε για πρώτη φορά στον αγγλικό γραπτό λόγο µετά το 1815 και στη Γαλλία 

µετά το 1830.36 Η αποκρυστάλλωση του εργατικού κινήµατος µέχρι τη συγκρότηση δικών 

του µορφών οργάνωσης και εκπροσώπησης ήταν µια αργή και πολύµορφη πορεία που 

πέρασε πρώτα από σπασµωδικούς και αυθόρµητους αγώνες.37  Η πιο σηµαντική µορφή 

οργάνωσης του εργατικού κινήµατος στα χρόνια αυτά ήταν το  κίνηµα του χαρτισµού στην 

Αγγλία. Ο χαρτισµός ήταν ένα πολιτικό κίνηµα µε συγκεκριµένο πρόγραµµα για 

ριζοσπαστική µεταρρύθµιση µε επίκεντρο το καθολικό εκλογικό δικαίωµα, τις ετήσιες 

κοινοβουλευτικές συνελεύσεις και τη µυστική ψήφο µε ψηφοδέλτιο.38

Η ανάπτυξη της σοσιαλιστικής σκέψης έδωσε στην εργατική τάξη ένα ισχυρό εργαλείο 

στον αγώνα της, για να επιβληθεί και να αναγνωριστεί ως πολιτική και κοινωνική δύναµη 

και να οργανωθεί µε αυτόνοµα µέσα διαµόρφωσης (κόµµατα, συνδικάτα, εφηµερίδες) 

επιβάλλοντας ένα καινούριο συσχετισµό δυνάµεων. Οι εργαζόµενοι συνειδητοποιούσαν 

σταδιακά τη δύναµη τους και εµφανίστηκαν έτσι οι απεργίες, αναπτύχθηκαν οι εργατικές 

οργανώσεις και ο αριθµός των συνδικαλισµένων αυξήθηκε ραγδαία. Συνολικά, στον κόσµο 

υπήρχαν το 1913 περίπου δεκαπέντε εκατοµµύρια συνδικαλισµένων εργαζοµένων.39 Η 

συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας αυτής µετέβαλε τις στάσεις όχι µόνο της αστικής 

τάξης αλλά και των συντηρητικών στοιχείων. «Η αναγκαιότητα προσέλκυσης του 

προλεταριάτου για εξωτερικές συγκρούσεις (πολέµους) και η ελπίδα για το «συντηρητικό» του 

χαρακτήρα απέναντι στην αστική τάξη, ανάγκασε τους ηγεµόνες να προωθήσουν το ίσο 

εκλογικό δικαίωµα».40

1.1.3 Εκλογικό δικαίωµα. Οι ιστορίες των ευρωπαϊκών χωρών, µετά τη Γαλλική 

Επανάσταση, γράφει ο Rokkan, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: όλες επέκτειναν το 

δικαίωµα πολιτικής συµµετοχής σε ευρύτερους κύκλους πολιτών και, τελικά, µε µερικές 

εξαιρέσεις, εισήγαγαν καθολικό και ισότιµο δικαίωµα ψήφου για τους άντρες και 

αργότερα για τις γυναίκες.41 Το εκλογικό δικαίωµα εξελίχθηκε προς την ισοτιµία αφού, 

πρώτα, πέρασε µέσα από τρεις περιορισµούς: τον άµεσο αποκλεισµό συγκεκριµένων 

οµάδων του πληθυσµού (π.χ. εθνικών ή θρησκευτικών µειονοτήτων και γυναικών), 

την ψήφο µε προϋποθέσεις (π.χ. συγκεκριµένη περιουσία, φορολογία ή εισόδηµα) 

και συγκεκριµένα µορφωτικά προσόντα.42 Η δυτική ανάπτυξη προς την ισότιµη 

                                                 
36 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σ. 10. 
37 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 169. 
38 Royle Edward (1996), Chartism, 3rd Edition, Longman Publishings, UK, σ. 6. 
39 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σσ. 173, 211-216. 
40 Βλ. Weber, Κοινωνιολογικές Έννοιες, ό.π., σ. 342. 
41 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 226. 
42  Για το δικαίωµα ψήφου, ο Mill ο νεότερος, πρότεινε ένα σύστηµα πολλαπλής ψήφου για τα µέλη 
της ολιγάριθµης τάξης, έτσι ώστε καµιά από τις δύο τάξεις να µην υπερτερεί έναντι της άλλης και 
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εκλογική δηµοκρατία µπορεί να αναλυθεί βάσει ενός ιδεατού µοντέλου διαδοχικών 

φάσεων. Μόνο τρία κράτη της ∆ύσης πέρασαν αυτά στάδια σε µια σχετικά διαδοχική 

σειρά: η Αγγλία, η Σουηδία και το Βέλγιο. Η βήµα προς βήµα εξέλιξη, η οποία ήταν 

χαρακτηριστικό αυτών των χωρών, ήταν σε άµεση αντίθεση µε τις ξαφνικές και 

επαναστατικές αλλαγές στη Γαλλία. Οι εκλογικές παραδόσεις των χωρών της Ευρώπης 

βρίσκονται µέσα σε αυτές τις «ακραίες» επιλογές.43  

Η διαδικασία επέκτασης του εκλογικού δικαιώµατος συντελέστηκε σε διάστηµα 100 

περίπου χρόνων. Πριν το 1848 δεν υπήρχε σε καµία χώρα το καθολικό εκλογικό 

δικαίωµα, το οποίο θεσµοθετήθηκε σχεδόν παντού µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Όλες 

οι δυτικές χώρες µέχρι το 1920 είχαν θεσπίσει το καθολικό εκλογικό δικαίωµα για τους 

άντρες. Οι γυναίκες, πριν από το 1 9 2 0 ,  είχαν δικαίωµα ψήφου µόνο στη Ν. Ζηλανδία. 

Ως συνέπεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου τα περισσότερα κράτη (µερικά ταυτόχρονα 

µε το καθολικό εκλογικό δικαίωµα για τους άντρες) εισήγαγαν και το εκλογικό 

δικαίωµα για τις γυναίκες.44

Η εκδηµοκρατικοποίηση του εκλογικού συστήµατος υπήρξε απόρροια της επιδίωξης των 

ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων και της αστικής τάξης να περιορίσουν τις εξουσίες του 

βασιλιά απαιτώντας µερίδιο από την κρατική εξουσία. Από αυτή την επιδίωξη προέκυψαν 

κοινοβούλια διαφόρων ειδών. Σε αυτά τα κοινοβούλια, άτοµα µε κοινά συµφέροντα, αξίες 

ή υπόβαθρο ενώθηκαν σε χαλαρές οµάδες οι οποίες δεν είχαν κοινό πρόγραµµα, σχεδόν ή 

καθόλου οργάνωση και µικρή πειθαρχία. Η εγκαθίδρυση, όµως, του καθολικού 

δικαιώµατος ψήφου στους άρρενες, ανεξαρτήτως του λόγου υιοθέτησης του, άλλαξε τη 

φύση της πολιτικής. Η µαζικοποίηση του εκλογικού σώµατος και οι τεχνικές που 

απαιτούνταν για να ελκύσουν νέους ψηφοφόρους, υπαγόρευαν τη δηµιουργία νέων 

µορφών οργάνωσης και επαφής.45  

Αρχικά δηµιουργούνταν οργανώσεις µονοθεµατικού χαρακτήρα. Ο στόχος του κάθε 

κινήµατος ήταν να ικανοποιήσει κάποιο αίτηµα, συγκεκριµένο και περιορισµένο, και η 

ένωση που σχηµατιζόταν ήταν ένας εφήµερος οργανισµός καταδικασµένος να εκλείψει µε 

                                                                                                                                                    
κατά συνέπεια να µην µπορεί να επιβάλει ταξική νοµοθεσία. Καθένας θα έπρεπε να έχει µία ψήφο, 
µερικοί όµως θα έπρεπε να έχουν περισσότερες από µία. Βλ. Μακφέρσον, Φιλελεύθερη, ό.π. σ. 88. 
43  Βλ. Rokkan, Parties, ό.π. σσ. 148-149. 
44  Βλ. Nohlen, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π. σ. 41· Μακφέρσον, Φιλελεύθερη, ό.π. σ. 41. Ο Rokkan γράφει, ότι 
το καθολικό δικαίωµα ψήφου (περιλαµβανοµένου των γυναικών) δόθηκε ως εξής, σε µερικές από τις χώρες 
του κόσµου: Αγγλία 1948, Ιρλανδία 1923, Σουηδία 1920, Φινλανδία 1906, Ολλανδία 1917, Λουξεµβούργο 
1919, Αυστρία 1919, Ισλανδία 1920, Νορβηγία 1915, ∆ανία 1915 και Γαλλία 1945. Βλ. Rokkan, 
«Structuring of Mass Politics», ό.π., σ. 188.   
45 Lipset Seymour (1970), «Political Cleavages in Developed and Emerging Polities», σσ. 23-44, στο Allardt 
Erik and Rokkan Stein (Επιµ.), Mass Politics, Free Press, New York, σσ. 24-25. 
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την επιτυχία του συγκεκριµένου σκοπού που το δηµιούργησε.46 Η επέκταση του εκλογικού 

δικαιώµατος µείωσε το ρόλο των παραδοσιακών παλαιών οικογενειών ως φορέων 

πολιτικής εξουσίας47 και συνέτεινε στην ανάπτυξη κοµµατικών οργανισµών µε µαζική 

βάση και µέλη σε εθνικό επίπεδο.48

Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάπτυξη των κοµµάτων οφείλεται σε δύο 

αλληλοσυνδεόµενες εξελίξεις: τη µεταφορά της πολιτικής εξουσίας στα κοινοβούλια και 

την επέκταση του εκλογικού σώµατος. Όσο περισσότερο εµπλέκονταν τα κοινοβούλια στη 

διαδικασία πολιτικών αποφάσεων τόσο µεγαλύτερα ήταν τα κίνητρα για τις διάφορες 

οµάδες να σχηµατίζουν µόνιµες συµµαχίες µέσα στα σώµατα αυτά. Η αυξηµένη σηµασία 

των κοινοβουλίων συµβάδιζε µε την αυξηµένη σηµασία των εκλογών για τα σώµατα αυτά. 

Ο τρόπος εµφάνισης των κοµµατικών οργανώσεων συµβάδιζε µε την εξέλιξη αυτή. Αυτή 

ήταν και η θεωρία του Duverger για τη γένεση των κοµµάτων που υποθέτει στάδια στην 

εξέλιξη των κοµµάτων και ένα µηχανισµό γένεσης σχετικά απλό (βλ. παρακάτω). Αρχικά 

δηµιουργήθηκαν κοινοβουλευτικές οµάδες στη βάση τοπικής-γεωγραφικής εγγύτητας, 

προσωπικών συµφερόντων ή κοινής ιδεολογικής προσέγγισης µεταξύ κάποιων βουλευτών, 

µετά εκλογικές επιτροπές για εγγραφή των ψηφοφόρων και συλλογή στοιχείων γι’ αυτούς, 

και τέλος καθιερώθηκε µια µόνιµη σύνδεση µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Η ανάγκη 

κινητοποίησης µεγαλύτερου αριθµού ψηφοφόρων και διασφάλισης της επανεκλογής των 

βουλευτών δηµιούργησε την ανάγκη για πολιτική οργάνωση στο τοπικό επίπεδο, ή στο 

επίπεδο της εκλογικής περιφέρειας και οδήγησε τα κόµµατα να αναπτύξουν πιο επίσηµες 

και τυπικές οργανωτικές δοµές. Αυτές οι δύο αλλαγές µαζί µετακίνησαν τα κόµµατα στο 

κέντρο της πολιτικής ζωής δίνοντας τους ένα νέο και καθοριστικό ρόλο.49

Γινόταν ολοένα και πιο φανερό ότι τα πολιτικά συστήµατα θα έπρεπε να κάνουν χώρο για 

τις µάζες. Ο αποκλεισµός τους ήταν ουτοπία και το πραγµατικό ζήτηµα πλέον ήταν η 

χειραγώγηση τους. Πολύ λίγα κράτη απέφυγαν την επέκταση του δικαιώµατος ψήφου.50 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα, 

παρατηρείτο, έτσι, το φαινόµενο κοινωνικές τάξεις που δεν συµµετείχαν στην πολιτική 

ζωή των χωρών τους, σταδιακά ή ξαφνικά, είτε λόγω δικής τους απαίτησης είτε λόγω 

στρατηγικών επιλογών των υφιστάµενων ελίτ, να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώµατα και 

ταυτόχρονα να τα χρησιµοποιούν. Αυτό το καθολικό φαινόµενο υπόκειτο σε αρκετές 
                                                 
46 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. 68.  
47 LaPalombara Joseph and Weiner Myron (1966), «The Origin and Development of Political Parties», σσ. 3-
42, στο LaPalombara and Weiner (Επιµ.), Political Parties and Political Development, Princeton University 
Press, New Jersey, σ. 9. Βλ. επίσης Lipset, «Introduction», ό.π., σ. xix.  
48 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 226. 
49Duverger Maurice (1954), Political Parties, Methuen & Co. Ltd, London, ό.π., σ. xxiv· LaPalombara and 
Weiner, «Origin of Parties», ό.π., σ. 9· Scarrow, Perspectives, ό.π., σσ. 6, 9. 
50 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σσ. 155, 159. 
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παραλλαγές αναλόγως των ιδιαίτερων περιστάσεων και ιστορικών ιδιαιτεροτήτων της 

κάθε χώρας.51  

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας του χρονισµού (timing) της εµφάνισης των 

κοµµάτων ήταν οι θεσµικές ρυθµίσεις, περιορισµοί και εµπόδια που υπήρχαν, οι νόµοι 

δηλαδή που καθόριζαν το δικαίωµα συνάθροισης, ένωσης και έκφρασης. Αυτά τα εµπόδια 

στο αγγλοσαξονικό περιβάλλον δεν διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο. Στην ηπειρωτική 

Ευρώπη τα δεδοµένα ήταν εξ ολοκλήρου διαφορετικά, αφού πολλές χώρες είχαν νόµους 

σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα που αποσκοπούσαν στο να εµποδίσουν την οργανωµένη 

ανάπτυξη πολιτικών οµάδων και να φιµώσουν τις εχθρικές προς τις κυβερνήσεις φωνές.52

Όταν η αστική τάξη κατάφερε να πετύχει το δικαίωµα ψήφου για σηµαντικό µέρος του 

πολιτικού της σώµατος, συνειδητοποίησε ότι η οργάνωση και οι δραστηριότητες του 

εργατικού κινήµατος έπρεπε να αναγνωριστούν προκειµένου να δαµαστούν, απόρροια του 

φόβου από τις επαναστάσεις του 1848. Στη δεκαετία του 1860 η νοµοθεσία 

τροποποιήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να επιτρέψει τουλάχιστον κάποια 

στοιχειώδη µορφή εργατικής οργάνωσης και απεργιών. Ο αντικειµενικός σκοπός αυτών 

των αστικών µεταρρυθµίσεων ήταν σαφώς να εµποδίσουν το εργατικό κίνηµα να γίνει µια 

ανεξάρτητη πολιτική, και πολύ περισσότερο επαναστατική, δύναµη.53 Στην πορεία, 

βέβαια, και συναρτήσει των εκάστοτε πολιτικών συνθηκών αυτές οι «παραχωρήσεις» 

γίνονταν υπαναχωρήσεις, αφού υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα κρατών που δια 

νοµοθεσίας απαγόρευσαν τη δράση συγκεκριµένων κοµµάτων, όπως π.χ. το 

Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα στη Γερµανία.54

Θεωρητικοποιώντας και γενικεύοντας τη διαδικασία εξέλιξης του εκλογικού δικαιώµατος, 

ο Rokkan σηµειώνει ότι συνίσταται σε τέσσερα βήµατα αλλαγής. Πρώτον, η επίσηµη 

ενσωµάτωση στρωµάτων και κατηγοριών κατοίκων που έµεναν εκτός συστήµατος µε τα 

αρχικά κριτήρια. ∆εύτερον, η κινητοποίηση αυτών των πολιτών στους εκλογικούς 

ανταγωνισµούς, τρίτο, η δραστηριοποίηση τους σε άµεση συµµετοχή στη δηµόσια ζωή 

και, τέλος, η κατάρρευση των παραδοσιακών συστηµάτων τοπικής κυριαρχίας µέσω της 

εισόδου εθνικά οργανωµένων κοµµάτων στις τοπικές εκλογές.55 Η δηµοκρατική 

αντιπροσώπευση λειτουργούσε σε ένα νέο και καινούριο σύστηµα που συνέδεε τους 

                                                 
51 Torgersen Ulf (1964), «The Structure of Urban Parties in Norway during the First Period of Extended 
Suffrage 1884-1898», σσ. 377-399, στο Allardt and Littunen, Cleavages, Ideologies and Party Systems, ό.π., 
σ. 377. 
52 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 19. 
53 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σσ. 175-176. 
54 Geary Dick (1988), Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα (1848-1939), Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 
σσ. 98, 135. 
55 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 227. 
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ψηφοφόρους µε τους κάτοχους πολιτικής εξουσίας καθιστώντας τους υπόλογους στο 

εκλογικό σώµα. Οι ρίζες των κοµµάτων είναι, συνεπώς, απευθείας συνδεδεµένες µε τις 

δυνάµεις εκδηµοκρατικοποίησης µιας κοινωνίας.56  

Έχοντας εξετάσει τις βασικές ιστορικές εξελίξεις που συνέβαλαν στη γένεση του 

κοµµατικού φαινοµένου, στρεφόµαστε τώρα στην εξέταση µιας σηµαντικής και 

αµφιλεγόµενης πτυχής στη µελέτη των κοµµατικών σχηµατισµών, που αφορά στη σχέση 

τους µε τις κοινωνικές τάξεις. 

 

1.2 Κοινωνική τάξη και κόµµα 

Η ξεχωριστή συνεισφορά της κοινωνιολογίας στη µελέτη των κοµµάτων, υποδεικνύει ο 

Sartori, είναι η διερεύνηση του βαθµού στον οποίο τα κόµµατα και τα κοµµατικά 

συστήµατα αποτελούν ανταπόκριση και αντικατοπτρισµό της κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης, των κοινωνικοπολιτισµικών και κοινωνικοοικονοµικών διαιρετικών 

τοµών, του βαθµού ετερογένειας και ενσωµάτωσης, της οικονοµικής ανάπτυξης, κτλ.57 Η 

συζήτηση για τη σχέση κοινωνικής τάξης και πολιτικού κόµµατος περιστρέφεται γύρω 

από δύο εκ διαµέτρου αντίθετες τοποθετήσεις. Η µια θεωρεί ότι δεν υπάρχει καµιά 

συσχέτιση των δύο και η άλλη ανάγει τη σχέση τους ως εκπροσώπηση της τάξης από το 

κόµµα. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση, συνήθως, προσγράφεται στους µαρξιστές. Το 

µοντέλο της ταξικής ψήφου, γράφει η Mayer, στηρίζεται στη συγκρουσιακή οπτική της 

κοινωνίας η οποία θεωρεί την ταξική πάλη ως την κινητήρια δύναµη της ιστορίας και την 

κοινωνική τάξη ένα συλλογικό υποκείµενο µε ταξική συνείδηση και σαφείς εκπροσώπους. Η 

ταξική ψήφος κατανοείται ουσιαστικά ως η ψήφος της εργατικής τάξης υπέρ των 

κοµµάτων της Αριστεράς.58

Οι περισσότεροι µελετητές παραδέχονται τη συσχέτιση των δύο αλλά όχι την απλή 

αναγωγή τάξεων ή άλλων διαιρετικών τοµών σε εκπροσώπηση τους από ένα κόµµα που 

οδηγεί σε µια «ντετερµινιστική» κοινωνιολογία της πολιτικής.59 Χαρακτηριστική αυτής 

της προσέγγισης είναι η αναφορά του Linz ότι «σε µια δηµοκρατία οι πολιτικές δυνάµεις 

όχι µόνο αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές αλλά τις εκπροσωπούν και σε κάποια έκταση τις 

δεσµεύουν στην υποστήριξη κυβερνητικών πολιτικών».60 Ο Mair απορρίπτει την ισχύ της 

                                                 
56 Crotty William (2006), «Party Origins and Evolution in the United States», σσ. 499-514, στο Katz and 
Crotty, Party Politics, σσ. 25-26. 
57 Sartori Giovanni (1990), «The Sociology of Parties: A Critical Review», σσ. 150-184, στο Mair, The West 
European Party System, σ. 150. 
58 Mayer Nonna (2005), Εκλογική Συµπεριφορά, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, σ. 158. 
59 Mair Peter (2006), «Cleavages», σσ. 371-375, στο Katz and Crotty, Party Politics, ό.π., σ. 372. 
60 Linz Juan (1970), «An Authoritative Regime: Spain», σσ. 251-283, στο Allardt and Rokkan, Mass Politics, 
ό.π., σ. 257. 
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θέσης αυτής και δίνει ως παράδειγµα τη ταξική διαιρετική τοµή την οποία θεωρεί άκυρη 

αφού διαιρεί µπλοκ κοµµάτων (π.χ. κοµµουνιστές και σοσιαλιστές έναντι 

χριστιανοδηµοκρατών και φιλελεύθερων), παρά ξεχωριστά κόµµατα.61

Τα εµπειρικά δεδοµένα πολλών χωρών αποδεικνύουν ότι αυτόµατες και γραµµικές 

αναγωγές των κοινωνικών διαιρέσεων σε πολιτικά κόµµατα και πολιτικές συµπεριφορές 

δεν υφίστανται.62 Τα παραδείγµατα που σηµειώνονται αφορούν κυρίως στο γεγονός ότι 

πολλοί εργαζόµενοι ψηφίζουν τα κόµµατα της ∆εξιάς.63 Η επέκταση του εκλογικού 

δικαιώµατος στους ακτήµονες εργαζόµενους δεν επέφερε µια άµεση πόλωση σε ταξική 

βάση. Ζητήµατα θρησκείας, γλώσσας και ηθικής διατήρησαν τη σηµασία τους µέσα στο 

σύστηµα και διαπερνούσαν τις διαιρέσεις µεταξύ των φτωχών και των πλουσιότερων 

στρωµάτων του πληθυσµού. Οι αποκλίσεις από την ταξική ψήφο καταδεικνύουν ότι οι 

παραδοσιακοί ρόλοι και εµπειρίες αποτιµούνται εξίσου µε την υφιστάµενη οικονοµική 

θέση του ατόµου στην απόφαση για το ποιο κόµµα υποστηρίζει κάποιος.64 Ο Sartori 

θεωρούσε αφελές να γίνεται προβολή της εκπροσώπησης σε επίπεδο ολόκληρης 

συλλογικότητας και  φαντασιακό το σενάριο εκπροσώπησης µιας ολόκληρης τάξης από 

ένα κόµµα.65

Κατά τον ίδιο τρόπο, εθνικές διαιρέσεις εντός των χωρών αντικατοπτρίστηκαν επίσης 

στην ταύτιση συγκεκριµένων οµάδων µε συγκεκριµένα κόµµατα, ή στη δηµιουργία 

εθνικών ή εθνικιστικών κοµµάτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ολόκληρη η εθνική οµάδα 

υποστήριζε συγκεκριµένο κόµµα. Οι περιφερειακές διαιρέσεις είναι ένας ακόµα 

σηµαντικός παράγοντας που επηρέασε την κοµµατική στήριξη και διέβρωσε την εθνικά ή 

ταξικά οµοιογενή πολιτική συµπεριφορά αφού σε πολλές χώρες συγκεκριµένες περιοχές 

ανέπτυξαν ιστορικές αφοσιώσεις σε κάποιο πολιτικό κόµµα, ανεξαρτήτως άλλων 

κοινωνικών διαιρέσεων (π.χ. Καταλονία, Κεµπέκ κτλ). 

Ο Lipset δίνει και µια διαφορετική οπτική σε αυτή την αναντιστοιχία διαιρετικών τοµών 

και κοµµάτων που άπτεται της λειτουργίας του ευρύτερου κοµµατικού συστήµατος αλλά 

και της κοινωνίας.  

«Φαινόµενα όπως ο εργάτης που ψηφίζει συντηρητικούς ή ο αστός σοσιαλιστές, δεν 

είναι απλά αποκλίσεις από το ταξικό σχήµα, αλλά βασικό προαπαιτούµενο για τη 

διατήρηση του πολιτικού συστήµατος. Ένα πολιτικό σύστηµα στο οποίο η υποστήριξη 

στα πολιτικά κόµµατα ανταποκρίνεται πολύ στις βασικές κοινωνικές διαιρέσεις δεν 
                                                 
61 Mair Peter (1990) (Επιµ.), «Introduction», στο The West European Party System, σ. 14. 
62 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σ. 62. Βλ. επίσης Randall, «Structure», ό.π., σ. 388. 
63 Βλ. Sartori, «Sociology», ό.π., σ. 160. Βλ. επίσης Mayer, Συµπεριφορά, ό.π., σ. 102. 
64 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σσ. 100, 421. 
65 Βλ. Sartori, «Sociology», ό.π., σ. 154. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Abrams στην έρευνα του για 
τα κόµµατα στην Αγγλία. Abrams Mark (1984), «Party Politics After the End of Ideology», σσ. 56-63, στο 
Allardt and Littunen, Cleavages, Ideologies and Party Systems, ό.π., σ. 57. 
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µπορεί να συνεχίσει σε δηµοκρατική κατεύθυνση, διότι αντικατοπτρίζει µια κατάσταση 

σύγκρουσης τόσο έντονη και ξεκάθαρη, ώστε να µην µπορεί να επιτευχθεί 

συµβιβασµός».66

Ο Μακφέρσον εξετάζοντας, επίσης, γιατί το δικαίωµα ψήφου δεν έφερε την ταξική 

διακυβέρνηση αφού ένα κοµµατικό σύστηµα, στο βαθµό που αντιπροσωπεύει σωστά το 

αριθµητικό βάρος των διάφορων συµφερόντων, θα έπρεπε να επιφέρει  την κατάληψη της 

εξουσίας από την πολυαριθµότερη τάξη των εργατών αντί να την αποτρέψει, το απέδωσε 

στο ότι το κοµµατικό σύστηµα άµβλυνε την οξύτητα πιθανών ταξικών συγκρούσεων. Η 

επίδραση του κοµµατικού συστήµατος, επέφερε τη δηµιουργία ενός ιδιαίτερου είδους 

ισορροπίας στο πολιτικό σύστηµα, το οποίο επικάλυψε τα ταξικά ζητήµατα και τα 

συσκότισε, διοχετεύοντας την πολιτική δυσαρέσκεια από το σύστηµα στους κατόχους και 

διαχειριστές της εξουσίας.67  

Έτσι, αν και η συσχέτιση κοινωνικών τάξεων και κοµµάτων δεν είναι άµεση, αυτή 

υφίσταται. Σε κάθε σύγχρονη δηµοκρατία, υποδεικνύει ο Lipset, η σύγκρουση ανάµεσα σε 

διαφορετικές οµάδες εκφράζεται µέσω των πολιτικών κοµµάτων. Αν και πολλά κόµµατα 

αποκηρύττουν την αρχή της ταξικής σύγκρουσης, µια ανάλυση των εκκλήσεων τους (σε 

ποιες τάξεις και στρώµατα επιλέγουν δηλαδή να απευθύνονται) και της υποστήριξης τους, 

αποδεικνύει ότι, όντως, αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντα διαφορετικών τάξεων. Σε 

παγκόσµια κλίµακα η βασική γενίκευση που µπορεί να γίνει είναι ότι τα κόµµατα 

βασίζονται, κυρίως, είτε στις κατώτερες τάξεις, είτε στις µεσαίες και ανώτερες τάξεις.68 

Συµπληρωµατικά, ένδειξη για τον κοινωνικό χαρακτήρα ενός κόµµατος µπορεί να 

βρίσκεται στη φύση των κοινωνικών θεσµών ή των οργανώσεων µε τις οποίες ιστορικά 

και πραγµατικά συνδέεται (π.χ. δεσµοί µε συντεχνίες, ή εκκλησίες).69

Αυτή την προσέγγιση συµµερίζεται και ένας µαρξιστής πολιτικός επιστήµονας, ο  

Molyneux, ο οποίος προσπαθεί να ανασκευάσει την απόδοση της αναγωγής κοινωνικών 

τάξεων σε πολιτικά κόµµατα, στο µαρξισµό. Η θέση ότι τα κόµµατα εκπροσωπούν ταξικά 

συµφέροντα, γράφει, δεν  πρέπει να συνεπάγεται αφορισµούς του είδους το κόµµα ισούται 

µε ολόκληρη τη τάξη, σε όλες τις περιπτώσεις και κατά τρόπο γραµµικό. ∆εν συνεπάγεται, 

επίσης, µαζική ψήφο της εργατικής τάξης σε ένα και µοναδικό κόµµα, ούτε ότι όλες οι 

πράξεις ενός κόµµατος µπορούν να εξηγηθούν µε απλή αναφορά στην κοινωνική τάξη 

                                                 
66 Lipset Seymour Martin (1963), Political Man, Anchor Books, New York, σσ.12-13. 
67 Μακφέρσον Κ. Μπ. (1986), Η Ιστορική Πορεία της Φιλελεύθερης ∆ηµοκρατίας, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 
σσ. 97-104.  
68 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 230. 
69 Randall Vicky (2006), «Political Parties and Social Structure in the Developing World», σσ. 387-395, στο 
Katz and Crotty, Party Politics, σ. 388. 
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στην οποία βασίζεται.70  Παραθέτει επίσης ένα απόσπασµα από τον Λένιν για να 

καταδείξει ότι οι µαρξιστές δεν υποστηρίζουν αυτή την απλή αναγωγή:  

«Το κόµµα ως η εµπροσθοφυλακή της τάξης δεν πρέπει να συγχέεται µε την τάξη ως 

τέτοια... Επειδή ακριβώς υπάρχουν διάφοροι βαθµοί συνείδησης και δραστηριότητας 

πρέπει να γίνει και µια διάκριση σε σχέση µε το βαθµό ταύτισης µε το κόµµα… είναι 

ουτοπικό να αναµένει κάποιος ότι ολόκληρη η τάξη, ή η πλειοψηφία της θα µπορούσε 

κάτω από καπιταλιστικές συνθήκες να ανυψωθεί στο επίπεδο συνείδησης ή 

δραστηριοποίησης του κόµµατος».71

Με βάση τα πιο πάνω, µπορούµε να πούµε ότι η ταξικότητα ενός κόµµατος δεν µπορεί να 

αναχθεί στον τρόπο συµµετοχής - σύνθεσης ενός κόµµατος. Αν, δηλαδή, ένα κόµµα έχει 

70% εργάτες µέλη δεν συνεπάγεται ότι είναι εργατικό κόµµα. Για να ταξινοµήσουµε ένα 

κόµµα µε ταξικούς όρους ασφαλώς πρέπει να δούµε τη ταξική του σύνθεση, αλλά αυτή, 

πρέπει να συνδυάζεται µε την οργανωτική και πολιτική αποτελεσµατικότητα του έναντι 

των συµφερόντων της τάξης που ισχυρίζεται ότι εκφράζει. Επιπρόσθετο επιχείρηµα είναι 

το γεγονός ότι η ταξική καταγωγή δεν συνεπάγεται ταξική συνειδητοποίηση. Οι ταξικές 

σχέσεις διαµεσολαβούνται από πολλά άλλα ζητήµατα, όπως έχει ήδη υποδειχθεί (π.χ. 

γλωσσικά, εθνοτικά κτλ).  

 

1.3 Ορισµός του πολιτικού κόµµατος και λειτουργίες που επιτελεί 

Έχοντας εξετάσει τις ιστορικές προϋποθέσεις εµφάνισης των πολιτικών κοµµάτων, 

µπορούµε τώρα να εξετάσουµε το ζήτηµα του ορισµού τους και ποια στοιχεία της 

συζήτησης αυτής ενσωµατώθηκαν σε αυτόν. Το πρώτο πράγµα µε το οποίο έρχεται 

αντιµέτωπος ο ερευνητής των πολιτικών κοµµάτων είναι το πρόβληµα ορολογίας. Ο 

ορισµός του κόµµατος και των λειτουργιών του περιέχει υποκειµενικούς προσδιορισµούς 

που ανάγονται, πολλές φορές, σε κανονιστικά αξιώµατα. Όπως όλοι οι ορισµοί, έτσι και 

αυτός, παραµένει αµφιλεγόµενος. Πρέπει τα κόµµατα να δίνουν έµφαση στους 

ιδεολογικούς τους ρόλους, όπως συµβουλεύει ο Burke, ή είναι απλά εργαλεία για 

απόκτηση πρόσβασης στην εξουσία, όπως λένε οι Epstein και Aldrich, διερωτάται ο 

White. Ή είναι σηµαντικά µεσολαβητικά εργαλεία για την οργάνωση και την απλοποίηση 

των επιλογών των ψηφοφόρων όπως υποστηρίζει ο Downs;72  

Η σύγχυση είναι απόρροια της εννοιολογικής κληρονοµιάς των κοµµάτων, όπου η λέξη 

κόµµα χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει πολλές και ανόµοιες καταστάσεις (π.χ. 

                                                 
70 Βλ. Molyneux, Marxism and Party, ό.π., σ. 11. 
71 Βλ. Molyneux, Marxism and Party, ό.π., σ. 54. 
72 White John (2006), «What is a Political Party»?, σσ. 5-15, στο Katz and Crotty, Party Politics, σσ. 6-7, ο 
οποίος δίνει µια σειρά από ορισµούς που δόθηκαν από διάφορους µελετητές για το πολιτικό κόµµα. 
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φατρίες, πολιτικές λέσχες, εκλογικές επιτροπές, κτλ).73 ∆υσχέρειες στον ορισµό 

προκαλούνται επίσης από το γεγονός ότι η πολιτική επιστήµη ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε την έννοια πολύ αργοπορηµένα.74 Η αµφισηµία του όρου, 

καταδεικνύεται και από την ετυµολογική προέλευση της λέξης, αφού το «κόµµα» 

αποδίδει στα ελληνικά τους λατινικούς όρους «partire» που σηµαίνει διαιρώ και «pars» 

που σηµαίνει µέρος του όλου.75 Εκδοχές του όρου «κόµµα χρησιµοποιούνταν σε 

ολόκληρη την Ευρώπη από τον 18ο αιώνα. Σε αυτό το στάδιο ο όρος συνήθως 

χρησιµοποιούνταν µε αρνητικό περιεχόµενο, µαζί µε τον όρο φατρία, για να περιγράψει τις 

διαιρέσεις γύρω από ιδέες και προσωπικά συµφέροντα τα οποία απειλούσαν την ειρηνική 

διακυβέρνηση. Μεγάλο µέρος της πνευµατικής αντικοµµατικής κληρονοµιάς του 19ου 

αιώνα είχε τις ρίζες της στην παγιωµένη αντίληψη της εξίσωσης των κοµµάτων µε τις 

φατρίες, τις οµάδες, δηλαδή, που προωθούσαν το ιδιωτικό συµφέρον εις βάρος του 

δηµόσιου.76  

Ο όρος σταδιακά αποσυνδέθηκε από το αρνητικό περιεχόµενο, τόσο στη θεωρία όσο και 

στην πράξη, ως αποτέλεσµα της εµπειρίας από το θεσµό. Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, η 

πολιτική ζωή σε πολλές χώρες άρχισε να ορίζεται µε όρους κοµµατικού ανταγωνισµού και 

έτσι η συζήτηση πέρασε από τα ερωτήµατα για το κατά πόσο οι χώρες ήταν σε καλύτερη 

µοίρα χωρίς τα κόµµατα σε ζητήµατα των κοµµατικών µορφών και των χαρακτηριστικών 

τους.77 Στην εξέλιξη της, η έννοια και το περιεχόµενο της λέξης, ακολούθησε αυτή την 

αλλαγή, αφού συναρτήθηκε άµεσα και µε τους όρους part-taking και partager που 

υποδηλώνουν τη συµµετοχή σε ένα ευρύτερο όλο και όχι ενάντια στο όλο.78

Χαρακτηριστική του πνεύµατος της συζήτησης αυτής είναι η περικοπή ενός Ελβετού 

καθηγητή νοµικής και πολιτικού: 

«Εντούτοις, και όπως και ο ίδιος ο όρος υποθέτει, το κόµµα είναι µόνο ένα µέρος 

ενός ευρύτερου συνόλου, δεν είναι ποτέ από µόνο του η ολότητα. Ένα πολιτικό κόµµα 

µπορεί συνεπώς να εκπροσωπεί και να ενσωµατώνει µόνο ένα µέρος της συνείδησης 

του έθνους και δεν µπορεί ποτέ να ταυτιστεί µε το όλο, το κράτος και το λαό στο 

σύνολο του. Κανένα κόµµα δεν µπορεί να υπάρχει από µόνο του. Η ύπαρξη και 

ανάπτυξη του εξαρτάται από αυτήν του αντίπαλου κόµµατος (…) Είναι αποτέλεσµα 

                                                 
73 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 16. 
74 Βλ. ∆ιαµαντόπουλος, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σ. 33. 
75 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 56. Βλ. επίσης Wolinetz Steven (2006), 
«Party Systems and Party System Types», σσ. 51-62, στο Katz and Crotty, Party Politics, ό.π., σ. 51. 
76 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 16. Για τις διαφορές των όρων κόµµα, φατρία, τάση, βλ. ∆ιαµαντόπουλος, 
Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σσ. 36-37. 
77 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 17. 
78 Βλ. ∆ιαµαντόπουλος, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σ. 29. 
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και εκπρόσωπος των διαφόρων τάσεων µέσα στην κοινωνία, που σπρώχνουν τη 

δηµόσια πολιτική ζωή µέσα στο κράτος».79

Το κόµµα σύµφωνα µε τους Lipset και Rokkan, είναι φορέας σύγκρουσης και εργαλείο 

ενσωµάτωσης (integration) ταυτόχρονα.80 Σε ολόκληρη την ιστορία της δυτικής πολιτικής 

το κόµµα αντιπροσώπευε τη διαίρεση, τη σύγκρουση και την αντιπαράθεση µέσα στο 

πολιτικό σώµα. Ανεξαρτήτως πολιτειακής δοµής, το κόµµα αποτέλεσε, παράλληλα, φορέα 

κινητοποίησης βοηθώντας στην ενσωµάτωση οµάδων και κοινοτήτων στο έθνος. Αυτό το 

έκανε µε δύο τρόπους: πρώτα, µε τη δηµιουργία διατοπικών καναλιών επικοινωνίας, 

ενδυναµώνοντας, έτσι, τις εθνικές ταυτότητες· δεύτερο, η ανταγωνιστικότητα µεταξύ των 

κοµµάτων τοποθετούσε το εθνικό σύστηµα διακυβέρνησης υπεράνω των εκάστοτε 

κατόχων εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, το κοµµατικό σύστηµα προστατεύει το ίδιο το 

πολιτικό σύστηµα, αφού τα παράπονα και οι επιθέσεις κατευθύνονται στους κατόχους 

εξουσίας και όχι στο σύστηµα ως τέτοιο. 

Αυτή η προσέγγιση τονίζει τον δισυπόστατο χαρακτήρα των κοµµάτων που αποτελούν 

εθελοντικούς θεσµούς της κοινωνίας αφενός, που συµβάλλουν στη συγκρότηση της 

πολιτικής εξουσίας αφετέρου. Εκφράζουν δηλαδή τις κοινωνικές αντιθέσεις, από τη µια, 

και, από την άλλη, καλούνται να διαχειριστούν την εξουσία. Είναι προϊόντα της κοινωνίας, 

οργανώνουν τα κοινωνικά συµφέροντα και τα µεταφράζουν σε πολιτικές προτάσεις που 

όταν έρθουν στην εξουσία τα υλοποιούν. Αναγνωρίζονται σταδιακά ως παράγοντες 

πολιτικής εκπροσώπησης των κοινωνικών συµφερόντων αλλά και ως µηχανισµός ελέγχου 

της κοινωνίας. Από τη µια, λοιπόν, τα κόµµατα είναι εξ ορισµού ριζοσπαστικά και 

επαναστατικά, διότι εκφράζοντας την κοινωνία, επιδιώκουν ανατροπές, και από την άλλη, 

οδηγούνται στη συντηρητικοποίηση αφού ασχολούνται µε την ενσωµάτωση των πολιτικά 

αποκλεισµένων στους κρατικούς θεσµούς και τη διαχείριση της εξουσίας.  

1.3.1 Λειτουργίες. Στις περισσότερες σηµερινές, αναπτυγµένες βιοµηχανικά 

δηµοκρατίες, τα κόµµατα ήταν τα οχήµατα κοινωνικής και πολιτικής ενσωµάτωσης των 

µαζών ως πολιτών δια του αγώνα τους για επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος. 

∆ηµιούργησαν οργανώσεις που περιστοίχιζαν τα άτοµα και στερεοποίησαν (solidify) 

ισχυρές δεσµεύσεις.81 Παρείχαν έτσι την ενότητα και τη συνοχή που επέτρεπε σε 

διαιρεµένα συστήµατα να λειτουργούν ικανοποιητικά.82 Στη θέση της εκκλησίας, που 

κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα αποτελούσε το πλαίσιο και το κοινωνικό εργαλείο της 

αντίστοιχης ιδεολογικοποίησης, τα πολιτικά κόµµατα αποτελούν, τώρα πια, το κοινωνικό 

                                                 
79 Βλ. Bluntschli, «What is a Political Party»?, ό.π., σσ. 76, 79. 
80 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σσ. 3-4. 
81 Βλ. Mainwaring and Torcal, «Party System Institutionalization», ό.π., σ. 209. 
82 Βλ. Crotty, «Origins», ό.π., σ. 25. 
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πλαίσιο και εργαλείο της πολιτικής ιδεολογίας κατά τη διάρκεια του καπιταλισµού.83 Τα 

πολιτικά κόµµατα παράγουν και διαδίδουν την ιδεολογία και ιδεολογικοποιούν την 

πολιτική ζωή. Όσο πιο ιδεολογικοποιηµένη είναι η πολιτική ζωή τόσο µεγαλύτερος ο 

ρόλος των κοµµάτων. Ακόµα και στα κράτη και τις κοινωνίες πέραν του δυτικού 

«παραδείγµατος» στο οποίο αναφέρεται το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας, οι 

λειτουργίες κινητοποίησης και ενσωµάτωσης είναι, ίσως, οι κυριότερες κοινωνικές 

λειτουργίες των πολιτικών κοµµάτων, σηµειώνει ο Chodak.84

Στη βιβλιογραφία συναντούµε πληθώρα λειτουργιών που επιτελούν τα πολιτικά κόµµατα 

σε διαφορετικά επίπεδα: οργάνωση της εκλογικής επιλογής µε την απλοποίηση των 

επιλογών των ψηφοφόρων,85 αντιπροσώπευση οµάδων, απόψεων και συµφερόντων, 

σύνθεση των συµφερόντων αυτών σε γενικά προγράµµατα (προγραµµατική λειτουργία), 

εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση των πολιτών, παραγωγή συµβόλων 

ταύτισης και αφοσίωσης, επιδίωξη κατάληψης της εξουσίας, στρατολόγηση της πολιτικής 

ηγεσίας, εκπαίδευση της πολιτικής ελίτ, παροχή σταθερότητας στις κυβερνήσεις, 

οργάνωση της κυβέρνησης, εφαρµογή στόχων πολιτικής, οργάνωση της αντιπολίτευσης, 

έλεγχος του κυβερνητικού µηχανισµού.86

 

1.4 Τρόποι µελέτης του κοµµατικού φαινοµένου 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα πολιτικά κόµµατα µελετήθηκαν µε διαφορετικούς τρόπους 

αναλόγως του τι ήθελε ο ερευνητής να εξετάσει κάθε φορά, όπως άλλωστε και κάθε 

ερευνητικό αντικείµενο. Οι κλασικές µελέτες για τα κόµµατα είχαν κυρίαρχο ενδιαφέρον 

τα κοµµατικά συστήµατα ως µια προσπάθεια κατανόησης του πολιτικού συστήµατος στο 

σύνολο του.87 H βιβλιογραφία για τα κόµµατα υπέστη µια αλλαγή παραδείγµατος 

(paradigm shift) µετά το 1980, γράφει ο Farrell.88 Έκτοτε, οι πολιτικοί επιστήµονες 

άρχισαν να κοιτάζουν µέσα στο «µαύρο κουτί» των κοµµάτων όπως το ονοµάζει, 

αντιµετωπίζοντας τα, δηλαδή, ως ξεχωριστές οντότητες. Παραδείγµατα (paradigms) 

µελέτης αναπτύχθηκαν αρκετά στην πορεία του χρόνου βάσει: (α) της ιδεολογίας και των 
                                                 
83 Lukic Bladimir (1964), «Political Ideology and Social Development», σσ. 64-69, στο Allardt and Littunen, 
Cleavages, Ideologies and Party Systems, ό.π., σ. 67. 
84 Βλ. Chodak, «Functions», ό.π., σ. 266. 
85 Ο Farrell θεωρεί ότι οι προεκλογικές εκστρατείες αποτελούν κεντρικό στοιχείο στη ζωή των πολιτικών 
κοµµάτων, και ιδιαίτερα µε την έλευση της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, αποτελεί τον λόγο ύπαρξης 
των κοµµάτων. Βλ. Farrell David (2006), «Political Parties in a Changing Campaign Environment», σσ. 122-
133, στο Katz and Crotty, Party Politics, ό.π., σ. 122. 
86 Crotty William (2006), «Party System Transformations: The United States and Western Europe», στο Katz 
and Crotty, Party Politics, ό.π., σ. 500. Σχεδόν παρόµοια σύνοψη κάνει και ο Mair, «Introduction», ό.π., σσ. 
1-2.  
87 Reiter Howard (2006), “The Study of Political Parties, 1906-2005: The View from the Journals”, American 
Political Science Review, σσ. 613-618. Vol. 100, No. 4, November, σ. 613. 
88 Βλ. Farrell, «Campaign», ό.π., σ. 122. 
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αντίστοιχων οικογενειών, (β) του περιεχοµένου των πολιτικών (policies) π.χ. οικολογικό, 

φεµινιστικό, κτλ. (γ) τον σχηµατικό άξονα ∆εξιάς – Αριστεράς, (δ) τον τύπο και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης τους, (ε) τη σχέση τους µε το κράτος και την κοινωνία, 

καθώς και άλλα. 

∆ύο µεθοδολογικά ζητήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης 

αφορούσαν στο ζήτηµα του κόµµατος ως εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης µεταβλητής και, 

δεύτερο, το κατά πόσο το κόµµα αποτελεί ενιαίο δρώντα (actor) ή αν αποτελείται από 

περισσότερες εσωτερικές συνιστώσες. Το πρώτο ζήτηµα αφορούσε στη σχέση του 

κόµµατος µε το περιβάλλον του, το δεύτερο, την εσωκοµµατική του κατάσταση και 

λειτουργία. Στο πρώτο ζήτηµα η επικέντρωση της βιβλιογραφίας ήταν, κατά κύριο λόγο, 

στο κόµµα ως εξαρτηµένη από την κοινωνία και το κράτος µεταβλητή. Στο δεύτερο η 

άποψη που κυριαρχούσε για αρκετό διάστηµα ήταν υπέρ του κόµµατος ως ενιαίου 

δρώντος.  

Οι θεωρητικοί, γράφει ο Siavelis, δεν ασχολήθηκαν ικανοποιητικά µε τα κόµµατα ως 

αυτόνοµους δρώντες. Ενώ η ανάλυση των κοµµάτων ως εξαρτηµένες µεταβλητές είναι 

έγκυρη, τα κόµµατα είναι, επίσης, ανεξάρτητοι φορείς που τοποθετούν τα ζητήµατα και 

επηρεάζουν το πως οι διαιρετικές τοµές µεταφράζονται σε αξίες, πεποιθήσεις και πολιτικές 

συµπεριφορές.89 Η πραγµατική πολιτική κοινωνιολογία, σηµειώνει ο Sartori, απαιτεί 

ταυτόχρονη εξερεύνηση του πώς τα κόµµατα εξαρτώνται από την κοινωνία και πώς η 

κοινωνία από τα κόµµατα. «Με το να λέµε ότι ένα κοµµατικό σύστηµα είναι ανταπόκριση σε 

ένα δεδοµένο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον παρουσιάζουµε τη µισή εικόνα».90  

Σε σχέση µε το ζήτηµα των διαφόρων εσωτερικών συνιστωσών των κοµµάτων, ο Michels 

έγραφε, από το 1912 για το γεγονός, ότι το κόµµα δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µόνο από 

τη σκοπιά των ηγετών του.91 Ο Michels διαπίστωνε, από τότε, τις διάφορες διαβαθµίσεις 

εσωκοµµατικής ισχύος και ιεραρχίας (ψηφοφόροι, µέλη, στελέχη), όπου η συµµετοχή της 

κάθε βαθµίδας στη διαχείριση εσωκοµµατικών υποθέσεων εµφανίζει µορφή κλιµακωτή 

και η ισχύς κάθε κλιµακίου στη λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση είναι αντιστρόφως 

ανάλογη προς την αριθµητική του δύναµη. 

Μια παρόµοια λογική αναπτύσσει και ο Molyneux, από µια µαρξιστική σκοπιά, όταν 

αναφέρεται στα τρία στοιχεία που αποτελούν το κόµµα: Το µαζικό στοιχείο που 

αποτελείται από καθηµερινούς µέσους ανθρώπους και που η συµµετοχή τους στο κόµµα 

παίρνει τη µορφή πειθαρχίας και αφοσίωσης. Χωρίς αυτούς το κόµµα δεν θα υπήρχε αλλά 

                                                 
89 Βλ. Siavelis, «Structure», ό.π., σ. 368. 
90 Βλ. Sartori, «Sociology», ό.π., σσ. 178-179. 
91 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 93-94. 
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ούτε και θα υπήρχε µόνο µε αυτούς. Αποτελούν δύναµη στο βαθµό που κάποιος τους 

οργανώνει και τους πειθαρχεί. Το δεύτερο, το κυρίως συνεκτικό στοιχείο είναι η ηγεσία, η 

οποία ενοποιεί τις πολυσύνθετες δυνάµεις που αν αφήνονταν µόνες τους θα ήταν 

ανίσχυρες. Το τρίτο, το ενδιάµεσο στοιχείο, συνενώνει το πρώτο µε το δεύτερο στοιχείο 

και διατηρεί την επαφή µεταξύ τους.92

Σε ένα άρθρο που σηµάδεψε τον τρόπο µελέτης του κόµµατος στο εσωκοµµατικό πεδίο, οι  

Katz και Mair, επιχειρηµατολόγησαν για την προσέγγιση του κόµµατος υπό ένα τριπλό 

πρίσµα, αφού θεωρούν αυτό το πλαίσιο ως πιο παραγωγικό επειδή προσεγγίζει τα κόµµατα 

ως αποτελούµενα από αριθµό διαφορετικών στοιχείων, το καθένα από τα οποία 

αλληλεπιδρά µε τα υπόλοιπα.93 Έτσι πρότειναν τρεις συνιστώσες ενός κοµµατικού 

οικοδοµήµατος: (α) τα κοµµατικά µέλη που κατέχουν δηµόσια αξιώµατα (party in public 

office), δηλαδή στο κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση, (β) τα µέλη και τους ακτιβιστές του 

κόµµατος (party on the ground), και (γ) την κεντρική κοµµατική ηγεσία (party central 

offices), που συνήθως οργανώνει και συντονίζει τις λειτουργίες του κόµµατος. Το βασικό 

τους επιχείρηµα είναι ότι η κάθε συνιστώσα διαθέτει διαφορετικούς πόρους, περιορισµούς, 

ευκαιρίες και σχήµατα κινήτρων. Αυτή η προσέγγιση έγινε βολικό εργαλείο διδασκαλίας 

καθώς και µέσο αξιολόγησης της απόδοσης των κοµµάτων.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τρεις βασικούς τρόπους µελέτης των πολιτικών κοµµάτων 

από τους οποίους αντλούµε αρκετά στοιχεία για τη συνέχεια της διατριβής: βάσει του 

οργανωτικού προτύπου, της σχέσης µε το κράτος και την κοινωνία και τις ιδεολογικές 

πηγές και αναφορές. 

 

1.4.1 Οργανωτικά πρότυπα  

Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι ποιες οργανωτικές µορφές υιοθέτησαν τα κόµµατα 

στην αρχική τους φάση πριν την επέκταση του δικαιώµατος ψήφου, αλλά και αµέσως 

µετά, ώστε να αντεπεξέλθουν στη δραστικά αλλαγµένη κατάσταση που προκλήθηκε. Η 

οργανωτική δοµή που µας ενδιαφέρει εδώ σχετίζεται µε δύο τύπους κοµµάτων: το κόµµα 

ελίτ (το οποίο συναντάται και µε πολλά άλλα ονόµατα στη βιβλιογραφία) και  το κόµµα 

µαζών, αφού τα µεταγενέστερα «µοντέλα» (πολυσυλλεκτικό, καρτέλ, επιχειρηµατικό) δεν 

συναντώνται στην Κύπρο της περιόδου που εξετάζουµε. Τα δύο αυτά µοντέλα κοµµάτων 

µε βάση οργανωτικά χαρακτηριστικά, πρότεινε ο Duverger.94  

                                                 
92 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σ. 158. 
93 Katz S. Richard and Mair Peter (1993), «The Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of 
Party Organization», σσ. 593-617, The American Review of Politics, Vol. 14, Winter, σ. 594. 
94 Βλ. Duverger, Political Parties, ό.π., σσ. 62-71. 
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Τονίζοντας την αναγκαιότητα της οργάνωσης, ο Michels έγραφε, ότι χωρίς αυτή δεν 

νοείται η δηµοκρατία, αφού µόνο αυτή προσδίδει συνεκτικότητα στις µάζες. Όποια 

κοινωνική τάξη θέλει να θέσει στην κοινωνία αιτήµατα και επιζητεί να τα πραγµατώσει, 

χρειάζεται την οργάνωση. Αποτελεί το προσφορότερο µέσο των αδυνάτων στον αγώνα 

έναντι στους ισχυρούς.95 Η οργάνωση της πολιτικής µε άξονα τα κόµµατα σηµαίνει 

ακριβώς οργάνωση των οµαδικών συµφερόντων, υποδείκνυε και ο Weber.96

Η κοµµατική εξέλιξη ήταν συνυφασµένη µε την αντίστοιχη κοινωνική και οικονοµική. 

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και της 

οικονοµικής ανάπτυξης στον κοµµατικό ανταγωνισµό και κινητοποίηση. Όσο µικρότερη η 

πυκνότητα του πληθυσµού, όσο µικρότερες οι κοινότητες και λιγότερο αναπτυγµένη και 

διαφοροποιηµένη η οικονοµία, τόσο περισσότερο προσωπικός και τοπικός ήταν ο 

χαρακτήρας της εκπροσώπησης και λιγότερο αναπτυγµένες οι οργανώσεις σε τοπικό και 

περιφερειακό εκλογικό επίπεδο.97  

Τα σύγχρονα κόµµατα έλκουν την καταγωγή τους από τον αγώνα της αστικής τάξης για 

απελευθέρωση από τα δεσµά της φεουδαλικής κοινωνίας και για αντιπροσώπευση στο 

σύστηµα εξουσίας, ώστε να µπορεί να ελέγχει τον µοναρχικό απολυταρχισµό. Το κόµµα 

στελεχών που εξέφρασε την αστική τάξη στο πολιτικό επίπεδο, αυτή την περίοδο, ήταν 

χαρακτηριστικό µιας κοινωνίας µε περιορισµένο πολιτικό πεδίο και ελάχιστο βαθµό 

συµµετοχής.98 Η εξελικτική αυτή πορεία ξεκίνησε µε τη δηµιουργία κοµµάτων που ήταν 

απλοί οπαδοί της αριστοκρατίας, γράφει ο Weber, και ακολούθησαν τα κόµµατα των 

προκρίτων, που αναπτύχθηκαν παντού µαζί µε την αύξηση της δύναµης των αστών.99 Τα 

εργατικά κόµµατα που ακολούθησαν δεν διέθεταν κανένα άλλο µέσο ισχύος (ιδιωτικό 

κεφάλαιο, στρατό, διοίκηση, εκκλησία) και γι’ αυτό έστρεψαν την προσοχή τους στην 

οργάνωση, πράγµα που µε το πέρασµα του χρόνου λειτούργησε αναδραστικά στα αστικά 

κόµµατα.100  

Πολλοί συγγραφείς που αναφέρονται στα πρώτα σύγχρονα κόµµατα που εµφανίστηκαν 

στο τέλος του 19ου αιώνα πριν την εισαγωγή του καθολικού εκλογικού δικαιώµατος, 

χρησιµοποιούν διάφορες ονοµασίες αλλά βασικά αναφέρονται στο ίδιο φαινόµενο. Ως 

τέτοιους όρους και µελετητές µπορούµε να αναφέρουµε: τα κόµµατα πελατειακών 

σχέσεων και τα χαρισµατικά του Weber,101 τα κόµµατα προσωπικοτήτων του Neumann,102 

                                                 
95 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 61. 
96 Weber Max (1987), Η Πολιτική ως Επάγγελµα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σ. 119. 
97 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 189. 
98 Βλ. Neumann, «Origin of Parties», ό.π., σσ. 404-405. 
99 Βλ. Weber, Πολιτική ως Επάγγελµα, ό.π., σσ. 127-129. 
100 Βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, ό.π., σ. 11. 
101 Βλ. Weber, Κοινωνιολογικές Έννοιες, ό.π. 
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τις εκλογικές επιτροπές του Ostrogorski,103 τα κόµµατα κοινοβουλευτικής προέλευσης του 

Duverger,104 τα κόµµατα ατοµικής εκπροσώπησης (Neumann, Kirchheimer),105 τα 

κόµµατα προκρίτων (Weber, Neumann). 

Η δεύτερη οµάδα αφορά όλα τα µοντέλα του κόµµατος µαζών που εµφανίστηκαν αµέσως 

µετά την επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος. Οι διάφοροι συγγραφείς που πρότειναν τα 

ονόµατα των µοντέλων αυτών είναι: κόµµα µαζών (Michels, Duverger), ταξικά κόµµατα 

µαζών και κόµµατα µειονοτήτων (Kirchheimer), κόµµατα µαζών εξωκοινοβουλευτικής 

προέλευσης βασισµένα, είτε σε παραρτήµατα (branches), είτε σε πυρήνες (cells) 

(Duverger), κόµµατα δηµοκρατικής, ή ολικής ενσωµάτωσης, ή κόµµατα αρχών 

(Neumann), προγραµµατικά κόµµατα (Neumann, Wolinetz).106

Η διάκριση τους δεν βασίζεται µόνο στις διαστάσεις τους ή τον αριθµό των µελών τους 

(δεν είναι δηλαδή απλά θέµα µεγέθους), αλλά και στο ζήτηµα της δοµής τους. Για τα 

σοσιαλιστικά π.χ. κόµµατα (µαζών) η στρατολόγηση των µελών τους είναι µια θεµελιώδης 

δραστηριότητα τόσο από πολιτική όσο και από οικονοµική άποψη. Το κόµµα µαζών 

αντικατέστησε τον τρόπο χρηµατοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας δίνοντας της 

δηµοκρατικότερο χαρακτήρα. Αντί να απευθύνεται σε µεγάλους δωρητές, διέσπειρε το 

καθήκον στον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό µελών, µε το κάθε µέλος να συνεισφέρει ένα 

µικρό ποσό, µειώνοντας, έτσι, τις εξωγενείς εξαρτήσεις. Αυτή η διάκριση συνέπιπτε, 

επίσης, µε τις διαφορές που προέκυπταν και στις διάφορες οργανωτικές µονάδες 

συγκρότησης τους. Τα κόµµατα στελεχών ανταποκρίνονταν σε µορφές οργάνωσης 

κλειστών και τοπικών εκλογικών επιτροπών (caucus), αποκεντρωµένα, µε χαλαρή δοµή 

και συνοχή. Τα κόµµατα µαζών ανταποκρίνονταν σε µορφές οργάνωσης βασισµένες σε 

παραρτήµατα ή πυρήνες και ήταν πιο συγκεντρωτικά και πιο σφιχτοδεµένα.107

O Krouwel εισηγείται µια ανάλυση αυτών των κοµµατικών µοντέλων σε τρεις διαστάσεις: 

την οργανωτική, την εκλογική και την ιδεολογική.108 Σε σχέση µε τις οργανωτικές πτυχές 

γράφει ότι οι διάφορες οργανωτικές µορφές, όπως η εκλογική επιτροπή, το παράρτηµα, ο 

πυρήνας, κτλ., χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τα κόµµατα όπως τα πρότεινε ο 

Duverger, ενώ άλλοι πρότειναν να ορίζονται τα κόµµατα στη βάση του επιπέδου 

επαγγελµατικοποίησης, γραφειοκρατικοποίησης και θεσµοποίησης του κοµµατικού 

                                                                                                                                                    
102 Βλ. Neumann, «Origin of Parties», ό.π., σ. 404.  
103 Ostrogorski Moisei (1982), Democracy and the Organisation of Political Parties, Volume I, Transaction 
Books, England. 
104 Βλ. Duverger, Parties, ό.π. σ. 63. 
105 Kirchheimer Otto (1966), «The Transformation of the Western European Party Systems», σσ. 177-200, 
στο LaPalombara and Weiner, Political Parties, ό.π. 
106 Βλ. Wolinetz, «Party Systems», στο Katz and Crotty, Party Politics, ό.π., σs. 51-62. 
107 Βλ. Duverger, Parties, ό.π., σσ. 62-64. 
108 Krouwel Andre (2006), «Party Models», σσ. 249-269, στο Katz and Crotty Party Politics, σσ. 252-253. 
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οργανισµού. Στην οργανωτική διάσταση, ένας άλλος τρόπος διαφοροποίησης αφορούσε 

στην εξέταση της σηµασίας και της θέσης των µελών του οργανισµού και τη θέση των 

µελών ενός κόµµατος που κατείχαν δηµόσια αξιώµατα. Το σχετικό ισοζύγιο δυνάµεων 

µεταξύ των τριών συστατικών στοιχείων του κόµµατος είναι διαφορετικό στο κάθε ένα 

από τα µοντέλα. Η εκλογική διάσταση αναφέρεται περισσότερο στη σχέση του κόµµατος 

µε την κοινωνία, όπου τα κοµµατικά µοντέλα συνδέονται µε κοινωνιολογικά ή εκλογικά 

χαρακτηριστικά, όπως η εκπροσώπηση κοινωνικών οµάδων µε όρους κοινωνικής τάξης, 

θρησκείας ή εθνικότητας. Τα κόµµατα µαζών και ελίτ ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη 

ταξική φύση των µελών τους, την πιο ενεργό ή κυρίαρχη κοινωνική οµάδα µέσα στο 

κόµµα, το επίπεδο συµµετοχής των µελών ή τον τύπο ηγεσίας. Η ιδεολογική διάσταση 

αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση στη βάση της πολιτικής ιδεολογίας και χρησιµοποιεί 

συνήθως την ορολογία δεξιά, αριστερά, ακραία κόµµατα, διαµαρτυρίας, λαϊκιστικά κτλ., ή 

οµαδοποιεί σε κοµµατικές οικογένειες. 

Ακολουθώντας αυτή την κατηγοριοποίηση, επειδή µπορεί να αποδώσει σε όλες τις 

διαστάσεις του το φαινόµενο που εξετάζουµε, θα προχωρήσουµε στην ανάλυση των δύο 

µοντέλων. 

1.4.1.1 Το κόµµα στελεχών (ή ελίτ) (cadre parties).  Στα εκλογικά συστήµατα που είχαν 

προϋπόθεση την κατοχή κτηµατικής περιουσίας, που ήταν και ο κανόνας στον 19ο αιώνα, 

τα κόµµατα φυσιολογικά πήραν τη µορφή των κοµµάτων προσωπικοτήτων µε τις µάζες να 

είναι αποκλεισµένες από την πολιτική διαδικασία. Η εκλογική επιτροπή του Birmingham 

στους φιλελεύθερους στην Αγγλία και η Primrose League στους συντηρητικούς, όπως και 

ο θεσµός των προκριµατικών εκλογών (primaries) στις ΗΠΑ ανταποκρινόταν σε αυτό το 

πρώτο στάδιο. Υπήρχαν δύο τύποι εκλογικών επιτροπών στο τέλος του 19ου αιώνα στην 

Ευρώπη. Η µια ανταποκρινόταν στα συντηρητικά κόµµατα και συνένωνε αριστοκράτες, 

βιοµήχανους, τραπεζίτες, ακόµα και κληρικούς µε επιρροή, και η άλλη στους 

φιλελεύθερους ή ριζοσπάστες που αποτελούνταν από έµπορους, µικρούς βιοµήχανους, 

δηµόσιους υπαλλήλους, δασκάλους, δικηγόρους, δηµοσιογράφους, συγγραφείς.109  

Η παρουσία του κοµµατικού οργανισµού εκτός Κοινοβουλίου ήταν πρακτικά ανύπαρκτη 

και ο συντονισµός µεταξύ των µελών του ήταν πολύ χαλαρά δοµηµένος. Αυτά τα πρώτα 

κόµµατα προήλθαν κυρίως από οµάδες βουλευτών και συνήθως είχαν αδύναµους δεσµούς 

µε το εκλογικό σώµα. Το κοινωνιολογικό στοιχείο που όριζε ξεκάθαρα αυτά τα κόµµατα 

                                                 
109 Βλ. Duverger, Parties, ό.π., σσ. 23, 28.  
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ήταν το υψηλό κοινωνικό status των µελών τους, τα οποία είχαν ήδη αποκτήσει πολιτικά 

ισχυρές θέσεις πριν τη δηµιουργία του εξωκοινοβουλευτικού κόµµατος.110  

Το κόµµα στελεχών ανταποκρίνεται σε µια σύλληψη πολιτικής οργάνωσης, η οποία 

οµαδοποιεί προσωπικότητες για την προετοιµασία των εκλογών (η οποία ήταν και η 

αποκλειστική, σχεδόν, λειτουργία των κοµµάτων αυτών), τη διεξαγωγή των εκστρατειών 

και τη διατήρηση της επαφής µε τους υποψήφιους. Οργανωτικά, τα κόµµατα ελίτ είχαν 

βασικά δύο επίπεδα: στο εκλογικό σώµα και στο κοινοβούλιο. Οργανώνονταν µε τη 

µορφή της εκλογικής επιτροπής (caucus) που αντιστοιχούσε στην αντίστοιχη εκλογική 

περιφέρεια. Το πρώτο τους χαρακτηριστικό ήταν το περιορισµένο τους µέγεθος (µικρός 

αριθµός µελών). Ήταν µια κλειστή οµάδα στην οποία δεν µπορούσε να εισέλθει ο 

οποιοσδήποτε στη βάση απλά της επιθυµίας του και η οποία έχει µεγάλη ισχύ λόγω της 

κοινωνικής προέλευσης των µελών της και της επιρροής τους. Αποτελούσαν µια αρχαϊκή 

µορφή κοµµατικής δοµής και τα µέλη τους προέρχονταν συνήθως από τις παραδοσιακές 

κοινωνικές ελίτ και συνεπώς η σύγκρουση αφορούσε αυτές της ελίτ και δεν διαχεόταν 

στην υπόλοιπη κοινωνία.111 Η κοµµατική οργάνωση πέραν του κοινοβουλίου ήταν πολύ 

αδύναµη µε πολύ ισχνή παρουσία, και κάθε εκλογική περιφέρεια είχε τους δικούς της 

πόρους, µε συνέπεια η κεντρική διεύθυνση και ο έλεγχος να καθίστανται αδύνατο να 

εφαρµοστούν. Τα κόµµατα αυτά ήταν βασικά ένα συνονθύλευµα τοπικών κοµµάτων που 

αποτελούνταν από µικρούς πυρήνες ατόµων µε προσωπική και ανεξάρτητη πρόσβαση 

στους αναγκαίους, για τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας, πόρους. Η εµβρυϊκή 

οργανωτική τους δοµή στόχευε αποκλειστικά στη στρατολόγηση υποψηφίων και στη 

διεξαγωγή της προεκλογικής τους εκστρατείας.112 Ο Neumann τα χαρακτηρίζει ως 

κόµµατα ατοµικής εκπροσώπησης, χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας µε περιορισµένα 

πολιτικά δικαιώµατα και πολύ µικρή συµµετοχή.113  

1.4.1.2 Το κόµµα µαζών (mass party). Το κόµµα πήρε το όνοµα του από τη µάζα των 

µελών του, τα οποία αποτελούσαν και την κύρια πηγή εισοδήµατος του. Ο υψηλός βαθµός 

συµµετοχής των µελών στις κοµµατικές και εκλογικές δραστηριότητες είναι, επίσης, µέρος 

των χαρακτηριστικών που ορίζουν το κόµµα µαζών.114 Οργανωτικές µονάδες 

συγκρότησης τους ήταν οι τοµείς/παραρτήµατα (branches) και οι πυρήνες (cells). 

Βασιζόταν στην ποσότητα των µελών του προσπαθώντας να αντισταθµίσει µε την 
                                                 
110 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σ. 253. 
111 Βλ. Duverger, Political Parties, ό.π., σσ. 17-23. 
112 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σ. 254. Βλ. επίσης Duverger, Parties, ό.π., σ. 28. 
113 Βλ. Neumann, «Origin of Parties», ό.π., σ. 404. 
114 Για το ρόλο των µελών στα διαφορετικά είδη κοµµάτων, τις διαφορετικές αντιλήψεις και προσδοκίες από 
αυτά, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τα κίνητρα των κοµµάτων να στρατολογούν µέλη και των 
µελών να µπαίνουν σε κόµµατα, τα είδη των µελών και τη δραστηριότητα τους βλ. Heidar Knut (2006), 
«Party Membership and Participation», σσ. 301-315, στο Katz and Crotty, Party Politics.  
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οργάνωση και τη συλλογικότητα αυτό που του έλειπε σε ατοµική επιρροή και ισχύ. Το 

κέντρο βάρους βρισκόταν στα κεντρικά σώµατα του κόµµατος και όχι στους βουλευτές. 

Εκπροσωπούσαν ένα συγκεκριµένο τµήµα του πληθυσµού και όχι την ολότητα (π.χ. 

κοινωνική τάξη, εθνότητα, θρήσκευµα, κτλ).115

Για την ανάλυση των κοµµάτων ως µαζικών οργανισµών πρωτοπόρος ήταν ο Duverger, ο 

οποίος συνέδεσε την ανάπτυξη των κοµµάτων αυτών µε την επέκταση των δηµοκρατικών 

δικαιωµάτων, υποστηρίζοντας ότι το καθολικό εκλογικό δικαίωµα οδήγησε στην 

αντικατάσταση των εκλογικών επιτροπών (caucus) από οργανώσεις µε τοπική παρουσία 

και παραρτήµατα και τα κόµµατα στελεχών από τα κόµµατα µαζών. Ο Duverger συνέδεσε 

αυτή την αλλαγή κυρίως µε τα κόµµατα της Αριστεράς επιχειρηµατολογώντας ότι η 

ανάγκη διασφάλισης οικονοµικών πόρων καθιστούσε απόλυτα αναγκαίο για τα 

σοσιαλιστικά κόµµατα να αναπτύξουν µαζικές οργανώσεις.116  

Η έννοια του κόµµατος µαζών αφορά ένα πειθαρχηµένο και ιεραρχικό πολιτικό οργανισµό 

που εµφανίστηκε µετά την εκβιοµηχάνιση στην Ευρώπη από την εξωκοινοβουλευτική 

κινητοποίηση πολιτικά αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων (κυρίως της εργατικής τάξης) 

στη βάση µιας καλά διαµορφωµένης οργανωτικής δοµής και ιδεολογίας. Ο Duverger είδε 

στο κόµµα µαζών το αρχέτυπο µόρφωµα της σύγχρονης πολιτικής οργάνωσης, καθώς 

παρείχε το µόνο αποτελεσµατικό τρόπο για τις νέες τάξεις, που απέκτησαν δικαίωµα 

ψήφου, για να συµµετάσχουν στην πολιτική. Τα κόµµατα µαζών άρχισαν από την 

Αριστερά δεδοµένου ότι η ισχύς της εργατικής τάξης εξαρτούνταν από µια ισχυρή 

οργάνωση για να εκµεταλλευτεί το µοναδικό της πλεονέκτηµα, τον αριθµό της. 

Για τον Weber η αντίθεση του κόµµατος µαζών ως µορφής πολιτικής οργάνωσης µε 

οτιδήποτε υπήρχε πριν ήταν έντονη:  

«οι σύγχρονες µορφές κοµµατικής οργάνωσης έρχονται σε έντονη αντίθεση µε την 

ειδυλλιακή κατάσταση στην οποία κύκλοι προσωπικοτήτων (προυχόντων) και κυρίως 

τα µέλη του κοινοβουλίου κυβερνούν. Αυτές οι σύγχρονες µορφές είναι παιδιά της 

δηµοκρατίας, του καθολικού εκλογικού δικαιώµατος, της ανάγκης να οργανώσουν τις 

µάζες και της ανάπτυξης της µέγιστης ενότητας και της αυστηρότερης πειθαρχίας».117

Σχηµάτιζαν µόνιµους οργανισµούς που στελεχώνονταν από επαγγελµατίες πολιτικούς για 

να αντιµετωπίσουν τις συνθήκες που προέκυψαν από την επέκταση του εκλογικού 

δικαιώµατος. «Ένα µεγάλο κόµµα χρειάζεται, λόγω του µαζικού χαρακτήρα του, ανθρώπους 

απασχολούµενους επαγγελµατικά και αποκλειστικά µε το να υπηρετούν αυτή τη µηχανή».118 

                                                 
115 Βλ. Duverger, Parties, ό.π., σσ. 23-36. 
116 Βλ. Mair, «Introduction», ό.π., σσ. 2-3. 
117 Βλ. Mair, «Introduction», ό.π., σ. 1. 
118 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 386. 
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Η ανάγκη για κοµµατική οργάνωση είναι εγγενής στο πρόβληµα της κινητοποίησης των 

ψηφοφόρων σε συνθήκες καθολικού δικαιώµατος ψήφου. Τέτοιοι οργανισµοί γίνονται, 

έτσι, διαµεσολαβητικές ενώσεις µεταξύ των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων που 

θέτουν αιτήµατα στο κράτος.119  

Αν η πολιτική ισχύς προηγήθηκε του κόµµατος ελίτ, γράφει ο Krouwel, το κόµµα µαζών 

αντικατοπτρίζει την ακριβώς αντίστροφη πορεία, µε την έννοια ότι ο σχηµατισµός του 

κοµµατικού οργανισµού προηγήθηκε της απόκτησης εξουσίας.120 Ο Neumann τα 

χαρακτήρισε ως κόµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης καθώς επιδιώκουν να ενσωµατώσουν 

τις αποκλεισµένες κοινωνικά οµάδες στο πολιτικό σώµα και επειδή το κόµµα είχε µια 

συνεχώς αυξανόµενη επιρροή σε όλες τις σφαίρες ζωής του ατόµου.121 Όντας υπέρ µιας 

ριζοσπαστικής ανακατανοµής της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ισχύος, 

απαιτούσαν ισχυρή δέσµευση από τα µέλη τους, εµπλέκοντας τα σε ένα εκτενές 

κοµµατικό οργανωτικό δίκτυο που παρείχε πολλές υπηρεσίες µέσω ενός πολύπλοκου 

δικτύου επικουρικών οργανώσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποµόνωναν τους υποστηρικτές 

τους από εξωτερικές επιρροές µέσω των πολλών παράλληλων αυτών οργανώσεων, 

φορέων και µηχανισµών (κινήµατα νεολαίας, δικές του συντεχνίες, αθλητικούς οµίλους, 

ενώσεις ψυχαγωγίας, έκδοση εντύπων, κτλ).122 Για να οργανώσει τις πολιτικά 

αποκλεισµένες οµάδες το κόµµα µαζών χρειαζόταν ένα ξεκάθαρο και συνεπές όραµα για 

ένα καλύτερο και διαφορετικό κόσµο που έπρεπε να µεταδώσει στα µέλη του. Το βάρος 

έπεφτε συνεπώς στην ιδεολογία. ∆ιαµόρφωσαν µια διακριτή κουλτούρα που µοιράζονταν 

τα µέλη και η οποία είχε εµπεδωθεί µε τη ρητορεία, τον κοµµατικό Τύπο και τις 

δραστηριότητες σε όλες τις σφαίρες της ζωής. Το ιδεολογικό όραµα για ένα καλύτερο 

κόσµο γινόταν ορατό και υλοποιείτο µέσω των επικουρικών οργανώσεων.123  

Ο Duverger διέκρινε µεταξύ κοµµάτων µαζών µε παραρτήµατα (branch) και αυτών µε 

πυρήνες (cells), µε τα τελευταία να είναι πιο ολοκληρωτικά, τόσο ιδεολογικά όσο και 

οργανωτικά. Το παράρτηµα ήταν σοσιαλιστική ανακάλυψη και οι πυρήνες κοµµουνιστική. 

Η γεωγραφική βάση των δύο ήταν λιγότερο εκτεταµένη από την αντίστοιχη των 

εκλογικών επιτροπών για να διατηρούν τακτική και ουσιαστική επαφή µε τις µάζες σε 

µόνιµη βάση και όχι µόνο σε εκλογικές περιόδους. Στην πορεία και τα κόµµατα της 

αστικής τάξης (κεντρώα και δεξιά) άλλαξαν την οργάνωση τους και αντικατέστησαν την 

                                                 
119 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σσ. xx, xxiv. 
120 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σ. 254. 
121 Βλ. Neumann, «Origin of Parties», ό.π., σ. 405. 
122 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 15. Για τους τύπους αυτών των οργανώσεων και 
τη σηµασία τους βλ. Poguntke Thomas (2006), «Political Parties and Other Organizations», σσ. 396-405, στο 
Katz and Crotty Party Politics. 
123 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σσ. 254-255. 
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επιτροπή µε το παράρτηµα ως βασικό στοιχείο οργάνωσης. Σχεδόν όλα τα νέα κόµµατα 

ακολούθησαν αυτή τη τακτική, αλλά και τα περισσότερα από τα παλιά, πράγµα που κατά 

τον Duverger αποτελούσε παράδειγµα µίµησης από την ∆εξιά οργανωτικών µορφών που 

πρώτη υιοθέτησε η Αριστερά.124 Το κόµµα µαζών συναντάται και στη θρησκευτική του 

εκδοχή µε τα κόµµατα των διαφόρων δογµάτων (π.χ. χριστιανοδηµοκρατικά). Παρέµειναν, 

όµως, περιορισµένα στην έκκληση τους στον κόσµο αφού στόχευαν µόνο στην 

κινητοποίηση συγκεκριµένης κοινωνικής τάξης, ή εθνικότητας, ή θρησκευτικού δόγµατος. 

Με όρους οργάνωσης όλα τα κόµµατα µαζών µοιράζονταν το χαρακτηριστικό της 

εκτεταµένης και συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας στο εθνικό (κεντρικό) επίπεδο. Οι 

δηµοκρατικές εκδοχές του κόµµατος µαζών χαρακτηρίζονται από εκλεγµένη και 

αντιπροσωπευτική συλλογική ηγεσία, η οποία προκύπτει από τη διοργάνωση τακτικών 

εθνικών συνεδρίων µε αντιπροσώπους από τις κοµµατικές οργανώσεις. Τυπικά, τα 

κόµµατα µαζών είναι δηµοκρατικοί οργανισµοί αλλά η απαιτούµενη ιδεολογική 

σταθερότητα και οι εσωτερικές διαδικασίες εκπαίδευσης και στρατολόγησης των µελών 

και της ελίτ, έκαναν τις εσωκοµµατικές εκλογές να µην έχουν ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα.125 Ο Michels, αναλύοντας το Γερµανικό Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα, 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι σε όλους τους µεγάλους οργανισµούς η συγκέντρωση της 

δύναµης σε µια ολιγαρχία ήταν αναπόφευκτη.126

Τα κόµµατα µαζών ήταν ιεραρχικά δοµηµένα καθώς όλες οι δραστηριότητες των 

επικουρικών και των τοπικών οργανώσεων συντονίζονταν από την εξωκοινοβουλευτική 

κεντρική ηγεσία, η δηµιουργία της οποίας προηγήθηκε της κοινοβουλευτικής. Αυτό είχε 

ως συνέπεια οι κάτοχοι δηµοσίων αξιωµάτων να ελέγχονται, να πειθαρχούνται και να 

επιβλέπονται από την εξωκοινοβουλευτική ηγεσία. Η ηγεσία είχε µια προσέγγιση από τα 

πάνω προς τα κάτω και οι τοπικές οργανώσεις (ή πυρήνες) δηµιουργούνταν για να 

αυξήσουν τη διείσδυση του κόµµατος.127 Η πειθαρχία και η αφοσίωση που χαρακτηρίζει 

το κόµµα µαζών, και ειδικά στην κοµµουνιστική του εκδοχή, οδήγησε τον Macridi να το 

χαρακτηρίσει ως ένα «υβρίδιο στρατού και εκκλησίας».128  

Αυτό που ήταν ακόµα πιο σηµαντικό σε σχέση µε την έλευση των κοµµάτων µαζών, 

γράφει ο Mair, ήταν η επίδραση που είχε αυτή η εξέλιξη στη σταθεροποίηση των µαζικών 

                                                 
124 Βλ. Duverger, Parties, ό.π., σσ. 23-36. 
125 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σ. 255. 
126 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 542. 
127 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σ. 255. 
128 Macridis Roy (1967), «Introduction: The History, Functions, and Typology of Parties» «Introduction», 
σσ. 9-24, στο Macridis, Political Parties, ό.π., σ. 12. Η χρήση στρατιωτικής ορολογίας χρησιµοποιήθηκε 
πολλές φορές για να περιγράψει τα κόµµατα, ειδικά κατά τον 19ο αιώνα όπως µαρτυρούν τα κείµενα που 
δηµοσιεύει η Scarrow. Βλ. π.χ. Anson D. Morse (1891), «The Place of Party in Political System», σσ. 91-98, 
και Struve Gustav (1848), «The Party Organism», σσ. 67-70, στο Scarrow, Perspectives, ό.π. 
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εκλογικών σωµάτων. Μέσω του εγκλεισµού τµηµάτων του εκλογικού σώµατος 

(encapsulation) και της εµφύσησης πολιτικών ταυτοτήτων που αποδείχτηκαν σταθερές και 

διαρκείς, το κόµµα µαζών έγινε ο φορέας µέσω του οποίου η πολιτική συµπεριφορά 

απέκτησε δοµή και µέσω της οποίας η κοµµατική σταθερότητα διασφαλίστηκε. Η πολιτική 

επιλογή εξελίχθηκε σε πολιτική ταυτότητα ως αποτέλεσµα της πολιτικής οργάνωσης και 

µε αυτόν τον τρόπο τα ίδια τα κοµµατικά συστήµατα σταθεροποιήθηκαν.129

 

1.4.2 Κοµµατικά µοντέλα µε βάση τη σχέση κόµµα-κράτος-κοινωνία 

Εισηγητές αυτού του τρόπου µελέτης των κοµµάτων, το οποίο αντλεί από το προηγούµενο 

«παράδειγµα» προσθέτοντας, όµως, µια άλλη διάσταση, τη σχέση µε το κράτος, είναι οι 

Katz και Mair.130 Περιγράφουν την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων τύπων 

κόµµατος, που κατά την άποψη τους εµφανίστηκαν: (α) το κόµµα στελεχών-προυχόντων 

(cadre party), (β) το κόµµα µαζών (mass party), (γ) το πολυσυλλεκτικό κόµµα (catch-all 

party) και (δ) το κόµµα καρτέλ (cartel party, του κράτους), τα οποία συναντώνται στη 

βιβλιογραφία και µε άλλα, διαφορετικά ονόµατα. Το νήµα που διαπερνά την ανάλυση τους 

είναι η προβληµατική µεταξύ κράτους και κοινωνίας και που τοποθετούνται σε αυτή την 

διελκυστίνδα τα διαφορετικά κοµµατικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν. Υποστηρίζουν ότι η 

ανάπτυξη των κοµµάτων στις δυτικές δηµοκρατίες αντικατοπτρίζει µια διαλεκτική 

διαδικασία στην οποία το κάθε νέο µοντέλο κόµµατος προκαλεί µια αντίδραση που 

κινητοποιεί περαιτέρω ανάπτυξη, οδηγώντας µε τη σειρά του σε νέους τύπους κόµµατος 

και ούτω καθεξής.  

Έτσι, τα κόµµατα µαζών προέκυψαν ως αποτέλεσµα του πολιτικού αποκλεισµού µεγάλων 

τµηµάτων πολιτών από την κυρίαρχη ελίτ και από τα κόµµατα στελεχών της προ-

δηµοκρατικής περιόδου στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Μετά την πολιτική 

ενσωµάτωση των οπαδών τους, τα κόµµατα µαζών µεταµορφώθηκαν σε πολυσυλλεκτικά 

κόµµατα στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αρχές της δεκαετίας του 1960. Καθώς τα 

προγράµµατα τους γίνονταν σταδιακά παρόµοια και η συνεργασία µεταξύ των «χθεσινών» 

εχθρών καθίστατο νόρµα παρά εξαίρεση, ένα πολιτικό καρτέλ άρχισε να γίνεται 

αδιαπέραστο για νέους πολιτικούς δρώντες και οµάδες. Τα κόµµατα καρτέλ 

µονοπωλούσαν αργά, αλλά σταθερά, τους κρατικούς πόρους και δηµιούργησαν ένα 

ευνοϊκό νοµικό περιβάλλον για τα κόµµατα εξουσίας, που έκανε διακρίσεις ενάντια στους 

νεοεισερχόµενους. 
                                                 
129 Βλ. Mair, «Introduction», ό.π., σ. 3. Βλ. επίσης Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 50, 
όπου διατυπώθηκε για πρώτη φορά η λεγόµενη freezing hypothesis. 
130 Katz R. S. and Mair P., «Changing Models of Party Organization: The Emergence of the Cartel Party», 
σσ. 5-28, Party Politics, Volume 1, No 1, January 1995. 
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Το βασικό διακριτικό γνώρισµα των διαφόρων κοµµατικών τύπων, σε αυτή την οπτική 

ανάλυσης είναι η κληρονοµική τους προέλευση, υποδεικνύει ο Krouwel, η οποία 

εισηγείται δύο άξονες πάνω στους οποίους µπορεί να τοποθετηθεί η προέλευση των 

κοµµάτων: πρώτο, η εγγύτητα τους στους κρατικούς θεσµούς, ή η προέλευση τους από την 

κοινωνία και, δεύτερο, ο φορέας που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία του 

κόµµατος· κατά πόσο, δηλαδή, είναι άτοµο ή συλλογικότητα. Τα κόµµατα ελίτ ή στελεχών 

ξεκίνησαν από πρωτοβουλία βουλευτών τοπικών εκλογικών περιφερειών, ενώ αντίθετα, τα 

κόµµατα µαζών έχουν ως αφετηρία την κοινωνία, συνήθως από συλλογική προσπάθεια 

κινητοποίησης. Αυτή η εξωκοινοβουλευτική προέλευση σήµαινε ότι το κόµµα ήταν πρώτα 

απ’ όλα κοινωνικό κίνηµα (συνήθως εργατικό ή θρησκευτικό) που διάκειτο εχθρικά προς 

το κράτος.131

Η διαδικασία αυτή έχει τέσσερα ξεχωριστά στάδια, γράφουν οι Katz και Mair, από τα 

οποία µας ενδιαφέρουν τα δύο που αναφέρονται στα κόµµατα στελεχών και µαζών.132 Το 

πρώτο στάδιο είναι αυτό του φιλελεύθερου καθεστώτος µε το εκλογικό δικαίωµα να 

περιορίζεται στις ανώτερες τάξεις, καθώς και άλλους περιορισµούς στην πολιτική 

δραστηριότητα των µη εχόντων περιουσία. Παρόλο που η εννοιολογική διάκριση µεταξύ 

κράτους και κοινωνίας ήταν δόκιµη, σε πρακτικό επίπεδο ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. 

Αυτή η εποχή αντιλαµβανόταν την πολιτική ως να υπηρετεί το ένα και ενιαίο εθνικό 

συµφέρον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν απαιτούνταν επίσηµη ή υψηλή µορφή 

οργάνωσης. Οι πόροι που απαιτούνταν για τις εκλογές, και που συχνά αφορούσαν τοπική 

θέση στην κοινωνική ιεραρχία, εξευρίσκονταν στο τοπικό επίπεδο και δεν χρειάζονταν οι 

µεσολαβητές. Έτσι, ο τύπος κόµµατος ήταν αυτός των προυχόντων ή της εκλογικής 

επιτροπής. Το κόµµα αυτό βρισκόταν σχηµατικά στην τοµή κράτους και κοινωνίας, 

δηλαδή τα κόµµατα ήταν επιτροπές αυτών των ατόµων που µαζί αποτελούσαν τόσο το 

κράτος όσο και την κοινωνία. Το κόµµα στελεχών χαρακτηρίζεται από µεγάλη επικάλυψη 

µεταξύ των µελών του κόµµατος (party on the ground) και των κατόχων δηµοσίων 

αξιωµάτων (party in public office). Ο βουλευτής ουσιαστικά συνδυάζει το ρόλο του 

κοινοβουλευτικού αντιπροσώπου και του αντιπροσώπου στο συνέδριο, µε την 

κοινοβουλευτική οµάδα να λειτουργεί ουσιαστικά και ως συνέδριο ανάδειξης των 

αξιωµατούχων.133  

Καθώς η εκβιοµηχάνιση και η αστικοποίηση προχωρούσαν, ο αριθµός των ατόµων που 

ήταν ικανοί να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των υποχρεώσεων για απόκτηση δικαιώµατος 

                                                 
131 Βλ. Krouwel, «Models», ό.π., σ. 261. 
132 Βλ. Katz and Mair, «Models», ό.π., σ. 9. 
133 Βλ. Katz and Mair, «Three Faces», ό.π., σ. 602. 

 39

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



ψήφου αυξανόταν και οι υποχρεώσεις αυτές µειώνονταν. Αυτές οι διαδικασίες 

δηµιούργησαν ένα πιο ξεκάθαρο διαχωρισµό µεταξύ κράτους και κοινωνίας. Έτσι 

οδηγηθήκαµε στο κόµµα µαζών µε τα οργανωµένα µέλη, τις επίσηµες δοµές, που αποτελεί 

το δεύτερο στάδιο στις σχέσεις κόµµατος, κοινωνίας και κράτους. Ως όργανα των πολιτικά 

περιθωριοποιηµένων, αυτά τα νέα κόµµατα φυσιολογικά κυριαρχούνταν από αυτούς που η 

πρωταρχική τους βάση ήταν στο κόµµα και όχι στην κυβέρνηση ή στο κοινοβούλιο. Αυτά 

τα κόµµατα ήταν τα πρώτα που επίσηµα δήλωσαν ότι εκπροσωπούσαν τα συµφέροντα 

ενός συγκεκριµένου τµήµατος του πληθυσµού και όχι την ολότητα. Η κοινωνία και το 

κράτος ήταν ξεκάθαρα διαχωρισµένα και τα κόµµατα αποτελούσαν το σύνδεσµο µεταξύ 

των δύο. Τα κόµµατα έµειναν όµως «αγκυροβοληµένα» µέσα στη κοινωνία.134  

Η στρατηγική της περιχαράκωσης (encapsulation) που ακολουθούσαν τα κόµµατα µαζών, 

στην οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω, ήταν ταυτόχρονα ανταπόκριση στην ανάγκη 

κινητοποίησης και οργάνωσης αλλά και αίτιο της. Από τη µια, ενσωµατώνοντας τους 

πολίτες σε ένα δίκτυο οµάδων που µεριµνούσαν για όλες τις ανάγκες της ζωής, το κόµµα 

παρείχε στον εαυτό του ένα µηχανισµό κινητοποίησης των υποστηρικτών του και 

ταυτόχρονα ένα τρόπο αποµόνωσης τους από εναλλακτικές επιρροές. Από την άλλη, η 

στρατηγική της περιχαράκωσης απαιτούσε από το κόµµα να δηµιουργήσει πρώτα τις 

επικουρικές οργανώσεις και µετά να κινητοποιήσει τους πιθανούς υποστηρικτές του για να 

ενταχθούν σε αυτές. Η σύλληψη του κόµµατος µαζών δεν εναπόκειται σε µια απλή 

οργανωτική στρατηγική αλλά και σε µια ξεχωριστή αντίληψη της δηµοκρατίας και του 

ρόλου του κόµµατος µέσα σε αυτή. Το κόµµα µαζών δίνει έµφαση στην εκπροσώπηση 

συγκεκριµένων κοινωνικών ακροατηρίων που το εξουσιοδοτούν να λειτουργεί στη βάση 

της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας εντός του ίδιου του κόµµατος.135

Η ανάλυση των µορφών των σχέσεων µεταξύ των κοµµάτων και του οργανωτικού τους 

περιβάλλοντος, γράφει ο Poguntke, είναι κλειδί για την κατανόηση της επιβίωσης, της 

οργανωτικής σταθερότητας και της εκλογικής τους επιτυχίας. Ουσιαστικά, τα κόµµατα 

χρησιµοποιούν άλλους οργανισµούς για να δηµιουργήσουν δεσµούς µε οµάδες πιθανών 

ψηφοφόρων. Οι οργανισµοί αυτοί αποτελούν µια µορφή πρόσβασης των κοµµάτων σε 

συγκεκριµένα κοινωνικά συµφέροντα στα οποία το κόµµα δεν µπορεί να φτάσει 

απευθείας. ∆ηµιουργώντας τέτοιες οργανώσεις, ή δεσµούς µε τέτοιους οργανισµούς, τα 

κόµµατα καταφέρνουν να επεκτείνουν τις ρίζες τους στην κοινωνία πέραν της κύριας 

εκλογικής τους βάσης.136

                                                 
134 Βλ. Katz and Mair, «Models», ό.π., σσ. 9-11. 
135 Βλ. Katz and Mair, «Three Faces», ό.π., σ. 603. 
136 Βλ. Poguntke, «Organizations», ό.π., σ. 396. 
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Ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά των κοµµάτων που άλλαξαν µε την πάροδο του 

χρόνου ήταν και η βάση του ανταγωνισµού µεταξύ τους. Στην περίοδο κυριαρχίας του 

κόµµατος ελίτ, οι πολιτικοί στόχοι και οι συγκρούσεις περιστρέφονταν κυρίως γύρω από 

τη διανοµή των προνοµίων και τα κόµµατα ανταγωνίζονταν µε γνώµονα το κύρος των 

οπαδών-µελών τους. Καθώς αναπτύχθηκε το κόµµα µαζών, η κύρια αντιπαράθεση στην 

πολιτική άρχισε να περιστρέφεται γύρω από ζητήµατα κοινωνικής µεταρρύθµισης 

(αλλαγής) ή της εναντίωσης σε αυτή. Οι εκλογές αντικρίζονταν ως ανταγωνισµοί, όχι 

µεταξύ ανεξάρτητων υποψηφίων που ανταγωνίζονταν στη τοπική κοινότητα, ή στην 

εκλογική περιφέρεια αλλά µεταξύ αντιπροσωπευτικών οµάδων µε εναλλακτικά 

προγράµµατα και ιδεολογίες και µεγαλύτερη λαϊκή εµπλοκή.137  

 

1.4.3 Ιδεολογία 

Η ιδεολογία αποτελεί σηµαντική παράµετρο ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των 

κοµµάτων καθώς και των κοµµατικών συστηµάτων, και αντικατοπτρίζεται, περισσότερο ή 

λιγότερο, στον πολιτικό λόγο αλλά και τις οργανωτικές δοµές των κοµµάτων και, αρκετές 

φορές, στην κυβερνητική τους πρακτική. Η ιδεολογία, γράφουν οι Vassalo και Wilcox, 

παρέχει µια θεµελιώδη δύναµη συνέχειας, και αποτελεί παράλληλα εργαλείο που 

χρησιµοποιούν τα κόµµατα για να προσελκύσουν ψήφους και να κινητοποιήσουν τους 

ακτιβιστές τους.138 Επιπλέον, η ιδεολογική διάκριση των κοµµάτων µας επιτρέπει να 

αναγνωρίσουµε σε ικανοποιητικό βαθµό τις εκλογικές και κοινωνικές συστοιχίσεις 

(alignments) των κοµµάτων, µε την έννοια της διακρίβωσης των κοινωνικών στρωµάτων 

και συµφερόντων που αυτά εκφράζουν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή η τοποθέτηση µπορεί 

να έχει απολέσει µεγάλο µέρος της επεξηγηµατικής της ικανότητας στις σύγχρονες 

συνθήκες, δεν παύει όµως από το να αποτελεί σηµαντικό εργαλείο ανάλυσης των 

πολιτικών δεδοµένων, ιδιαίτερα στην περίοδο την οποία ανασκοπεί η παρούσα εργασία.139 

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι πλέον διαδεδοµένες ιδεολογικές κατηγοριοποιήσεις των 

πολιτικών κοµµάτων βασίζονται, είτε στο σχήµα Αριστερά – ∆εξιά, είτε στις κοµµατικές 

οικογένειες.  

1.4.3.1 Αριστερά - ∆εξιά. «Η πολιτική γίνεται, µε την απώλεια του προσανατολισµού µε 

βάση το Αριστερά - ∆εξιά, βουβή ταινία ή, ακριβέστερα, οµιλούσα ταινία στην οποία χάνεται 

                                                 
137 Βλ. Katz and Mair, «Three Faces», ό.π., σ. 603. 
138 Vassalo Francesca and Clyde Wilcox (2006), «Party as a Carrier of Ideas», σσ. 413-421, στο Katz and 
Crotty, Party Politics, ό.π., σ. 414. 
139 Για µια σύνοψη της αµφισβήτησης του ρόλου των πολιτικών ιδεολογιών στη σύγχρονη εποχή βλ. 
Heywood Andrew (2003), Political Ideologies, 3rd Edition, Palgrave Macmillan, UK, σσ. 19-23. 
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ο ήχος».140 Η χαρακτηριστική αυτή αναφορά του Beck για τη µετά το 1989 κατάσταση, 

απεικονίζει πολύ παραστατικά την καταλυτική επίδραση του άξονα αυτού στην πολιτική 

σκέψη και διαδικασία, ακόµα και στον αυτοπροσδιορισµό των ανθρώπων και των 

οµάδων, για ολόκληρο σχεδόν τον 20ο αιώνα. Μια µεγάλη γκάµα µεθοδολογιών 

εισηγούνται ότι η διάσταση Αριστεράς - ∆εξιάς αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τον χώρο 

στον οποίο τα κόµµατα ανταγωνίζονται.141 Οι δύο έννοιες αλληλοεξαρτώνται µε την 

έννοια ότι το ένα µέρος υπάρχει όταν υπάρχει το άλλο.142

Το αντιθετικό αυτό σχήµα αποτελεί την ιστορική έκφραση των πολιτικών συγκρούσεων 

κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Παρόλες τις δυσκολίες που ενυπάρχουν σε 

οποιοδήποτε εγχείρηµα κατάταξης συγκεκριµένων πολιτικών τάσεων κατά µήκος ενός 

κατασκευασµένου αναλυτικού άξονα, η τυπολογική µεταφορά Αριστεράς - ∆εξιάς γίνεται 

καθολικά αποδεκτή, σηµειώνει ο Τσουκαλάς.143 Τα διάφορα κοµµατικά συστήµατα µε 

περισσότερα από ένα κόµµα περιγράφονται ως να ήταν τοποθετηµένα σε ένα τόξο µε 

κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά ή και αντίστροφα. Οι όροι ∆εξιά και Αριστερά 

δεν απεικονίζουν µόνο ιδεολογικές διαφορές αλλά και αντικρουόµενα προγράµµατα για 

την αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων και φανερώνουν υπαρκτές αντιθέσεις ως προς τα 

συµφέροντα και τις αξιολογήσεις για τον προσανατολισµό της κοινωνίας.144

Οι απαρχές της διάκρισης αυτής και της πολιτικής και κοινωνιολογικής ανάλυσης της 

σύγχρονης κοινωνίας µε τους όρους Αριστεράς και ∆εξιάς ανάγονται στην ιστορική ηµέρα 

της 28ης Αυγούστου 1789 στη Γαλλία, όταν οι αντιπρόσωποι στη Συντακτική Συνέλευση 

που συγκάλεσε ο Βασιλιάς κάθισαν ανάλογα µε την πολιτική τους τοποθέτηση και 

χρωµατισµό σε ένα συνεχές ηµικύκλιο, από τους πιο ριζοσπάστες και υπέρµαχους της 

ισότητας και της Επανάστασης στα αριστερά και τους πιο µετριοπαθείς και αριστοκράτες, 

οπαδούς του µοναρχικού βέτο στα δεξιά του ηµικυκλίου της αίθουσας.145 Η θεατρική 

αυτή κατανοµή επικράτησε έκτοτε, στην Ευρώπη πρώτα, και µετά παγκόσµια, όχι µόνο ως 

προς την χωροταξική τοποθέτηση των πολιτικών δυνάµεων µέσα στα κοινοβούλια, αλλά, 

κυρίως, σε σχέση µε την ιδεολογική και πολιτική τους αποκρυστάλλωση και τα 

συµφέροντα που εκπροσωπούσαν, αφού το αντιθετικό αυτό ζευγάρι ήταν εύκολα 

εφαρµόσιµο σε πολλά συστήµατα.146

                                                 
140 Βλ. Beck, Πολιτικού, ό.π., σ. 271. 
141 Βλ. Vassalo and Wilcox, «Carrier», ό.π., σ. 417. 
142 Βλ. Bobbio, ∆εξιά και Αριστερά, ό.π., σ. 92. 
143 Τσουκαλάς Κωνσταντίνος (2002), «Προλεγόµενα», στο Bobbio, ∆εξιά και Αριστερά, ό.π., σσ. 19, 22. 
144 Βλ. Bobbio, ∆εξιά και Αριστερά, ό.π., σ. 76. 
145 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 128. Βλ. επίσης Mayer, Συµπεριφορά, ό.π., σ. 83.  
146 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 334. 
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Έκτοτε τα διακυβεύµατα άλλαξαν, όµως, η διάκριση παρέµεινε και µέχρι σήµερα η 

πλειονότητα των πολιτών σκέφτεται τη πολιτική µε τους όρους αυτούς. Οι δύο έννοιες δεν 

πρέπει να εκλαµβάνονται ως απόλυτες, µε συγκεκριµένη εννοιολογική συσχέτιση 

διαχρονικά αλλά σχετικές· αποκτούν δηλαδή περιεχόµενο αναλόγως εποχής και 

καταστάσεων. Ο νοητικός αυτός άξονας αποτελεί τη συντεταγµένη βάσει του οποίου 

προσλαµβάνουµε και αξιολογούµε τον κόσµο, κατηγοριοποιούµε τις κοινωνικές και 

πολιτικές αντιθέσεις και αποκρυσταλλώνουµε πολιτικές θέσεις και επιλογές.147  

Η διάκριση παραπέµπει στα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά των ατόµων. Όσοι 

ανήκουν στη ∆εξιά ή στην Αριστερά διαφοροποιούνται ως προς τους χώρους που 

ανήκουν και δεν έχουν τις ίδιες οµάδες αναφοράς.148 Στις αναπτυγµένες χώρες υπάρχει µια 

λογική συσχέτιση µεταξύ της ιδεολογίας των πολιτικών κοµµάτων και της υποστήριξης 

τους µε βάση παράγοντες διαστρωµάτωσης.149 Η σύγκρουση των δύο οφειλόταν στις 

διαφορετικές αξίες και συµφέροντα αυτών που εκπροσωπούσαν. Η ταύτιση της Αριστεράς 

µε την κοινωνική αλλαγή και την ισότητα, της ∆εξιάς µε την αριστοκρατία και το 

συντηρητισµό, βάθαινε όσο η πολιτική άρχισε να ορίζεται ως µάχη των τάξεων.150  

Η αντιπαράθεση Αριστεράς - ∆εξιάς αναδύθηκε και αποκρυσταλλώθηκε µέσα από τη 

σύγκρουση συλλογικών και ταξικών συµφερόντων, ιδεών και αξιών.151 Από τις πρώτες 

επαναστάσεις του 1848 στην Ευρώπη η Αριστερά εννοιολογείται κοινωνικά και ο 

προσδιορισµός της γίνεται µε ταξικά κριτήρια: εκπροσωπεί το φτωχό πληθυσµό των 

πόλεων, τους µικροϊδιοκτήτες, τους φτωχούς αγρότες και, κυρίως, το ανερχόµενο 

βιοµηχανικό προλεταριάτο. Η ∆εξιά ήταν πάντα ο κοµµατικός τοµέας που συνδεόταν µε 

τα συµφέροντα των ανώτερων ή κυρίαρχων τάξεων και ιστορικά αυτό το κριτήριο 

φαίνεται αποδεκτό, γράφει ο Lipset. Οι αντιτιθέµενες αξίες ανταποκρίνονταν γενικά στα 

συµφέροντα διαφορετικών τάξεων.152 Κατ’ επέκταση, έννοιες που συνδέονται ιστορικά µε 

την Αριστερά είναι η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόοδος, ο προστατευτισµός, η 

µεταρρύθµιση, η αλλαγή, η αποαποικιοποίηση, ο κεντρικός οικονοµικός σχεδιασµός, οι 

εθνικοποιήσεις, η ρύθµιση του καπιταλισµού, η περισσότερη αλλαγή υπέρ των µη 

προνοµιούχων, η εναντίωση στο κατεστηµένο και ο διεθνισµός. Αντίστοιχα, η ∆εξιά 

προσδιορίζεται ως ο ιδεολογικός χώρος που υιοθετεί την ελεύθερη αγορά, την απεξάρτηση 

από τον κεντρικό έλεγχο, την ατοµικότητα υπεράνω του συνόλου, τη διατήρηση του 
                                                 
147 Βλ. Bobbio, ∆εξιά και Αριστερά, ό.π., σ. 55. 
148 Βλ. Mayer, Συµπεριφορά, ό.π., σ. 86.  
149 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 33. 
150 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 128. 
151 Βλ. Τσουκαλάς, «Προλεγόµενα», ό.π., σ. 14. 
152 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 232. Το ίδιο υποστηρίζει και η Mayer που γράφει ότι ανεξάρτητα από 
την εισοδηµατική υποκατηγορία, η Αριστερά κερδίζει πάντοτε στους µη έχοντες και η ∆εξιά στους 
ψηφοφόρους που διαθέτουν τουλάχιστον κάποια ιδιοκτησιακά στοιχεία. Βλ. Mayer, Συµπεριφορά, ό.π., σ. 94. 
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υφιστάµενου status quo και των προνοµίων της ελίτ. Έννοιες που συνδέονται µε τη ∆εξιά 

είναι η εξουσία, η κοινωνική ιεραρχία, η τάξη και η ασφάλεια, η παράδοση και η ηθική, η 

κοινωνική αρµονία, ο εθνικισµός, η οικονοµία της αγοράς, ο ελεύθερος ανταγωνισµός, ο 

µιλιταρισµός, κτλ.153 Το ιδεολογικό αυτό φάσµα περιλαµβάνει βέβαια, τόσο τη 

φιλελεύθερη ∆εξιά όσο και τη συντηρητική, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα διαχωρισµένες στο 

παρελθόν, αλλά µε αρκετές συγκλίσεις µεταγενέστερα. 

Παρόλο που όλοι οι σοβαροί µελετητές του κοµµατικού φαινοµένου αναγνωρίζουν τις 

συσχετίσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όλοι ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι αν και αυτό 

το γενικό σχήµα είναι έγκυρο, υπάρχει αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση ως προς την πολιτική 

συµπεριφορά των διάφορων εισοδηµατικών οµάδων αφού υπάρχουν φτωχοί που 

κινούνται προς τη ∆εξιά και, αντίστροφα, πλούσιοι που ψηφίζουν Αριστερά.154 Η σχέση 

µεταξύ ταξικής θέσης (όπως καθορίζεται από την ιδιοκτησία, το εισόδηµα, τη µόρφωση, 

το επάγγελµα, την κατοχή ισχύος και την κοινωνική θέση) και πολιτικής άποψης ή 

κοµµατικής επιλογής δεν είναι συνεπής πάντα. Μέρος της εξήγησης αυτού του 

φαινοµένου και αυτών των αποκλίσεων, αφορά σε άλλα χαρακτηριστικά και δεσµεύσεις, 

όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις και εθιµικές ή ηθικές αξίες που είναι πιο έντονες σε 

συγκεκριµένες συνθήκες και περιπτώσεις, παρά η οικονοµική θέση. Αυτές οι αποκλίσεις 

όµως είναι και αποτέλεσµα της πολυπλοκότητας του συστήµατος διαστρωµάτωσης της 

κοινωνίας. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα άτοµα έχουν ανόµοιες θέσεις στη ταξική δοµή και 

έτσι υπόκεινται σε πολλές εµπειρίες και πιέσεις που έχουν αντιθετικές πολιτικές 

συνέπειες.155

Τα αριστερά κόµµατα απευθύνονται στα συµφέροντα των αριθµητικά µεγαλύτερων 

χαµηλότερων στρωµάτων αλλά η «ψήφος διαφοροποίησης» (deference vote) δίνει στους 

συντηρητικούς σηµαντικό αριθµό ψήφων από τα µη προνοµιούχα στρώµατα.156 Οι 

µηχανισµοί που είναι εγγενείς στις ταξικές κοινωνίες και που συνδράµουν την αποδοχή εκ 

µέρους των λαϊκών στρωµάτων των αξιών του συστήµατος, βοηθούν στην εξισορρόπηση 

της σχετικής δύναµης συντηρητικών και αριστερών κοµµάτων. Ο ίδιος ο Μαρξ, γράφει ο 

Lipset, αναγνώριζε ότι τµήµατα των κατώτερων τάξεων υποστήριζαν το κατεστηµένο και 

εξηγούσε αυτή την υποστήριξη (την οποία ονόµαζε ψευδή συνείδηση)  προβάλλοντας ως 

επιχειρήµατα το ότι οι κατώτερες τάξεις εισέρχονται στην πολιτική ζωή αποδεχόµενες τη 

νοµιµοποίηση της υφιστάµενης στρωµατικής διευθέτησης και ότι οι βασικοί θεσµοί της 
                                                 
153 Budge Ian (2006), «Identifying Dimensions and Locating Parties: Methodological and Conceptual 
Problems», σσ. 422-434, στο Katz and Crotty, Party Politics, σ. 429· Sartori, «Sociology», ό.π., σ. 162· 
Bobbio, ∆εξιά και Αριστερά, ό.π., σσ. 60-61, 161-178. 
154 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 234. Βλ. επίσης Mayer, Συµπεριφορά, ό.π., σ. 95. 
155 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 240. 
156Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 41.  
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κοινωνίας (θρησκεία, εκπαίδευση, ΜΜΕ) αναπαράγουν τις ιδέες και τις αξίες που 

υποστηρίζουν την υφιστάµενη τάξη πραγµάτων και που είναι αποδεκτές σε κάποιο βαθµό 

από όλα τα κοινωνικά στρώµατα.157

1.4.3.2 Κοµµατικές οικογένειες. Η έννοια της κοµµατικής οικογένειας, παρά τα 

µειονεκτήµατα της, παραµένει µια ελκυστική και εύκολα κατανοήσιµη µεταφορά. «Μια 

κοµµατική οικογένεια είναι πρωταρχικά µια συνείδηση, µια πολιτική ταυτότητα που 

προσδιορίζεται από αρκετά σύνθετα και ετερόκλητα ιστορικά, ιδεολογικά, κοινωνικά, 

οργανωτικά και γενικότερα πολιτικά στοιχεία τόσο του παρελθόντος όσο και του 

παρόντος».158  

Η ιδεολογία, ως τέτοια, και οι κοµµατικές - ιδεολογικές οικογένειες εµφανίστηκαν και 

έγιναν τρόπος κατηγοριοποίησης και µελέτης µετά τη Γαλλική και τη Βιοµηχανική 

Επανάσταση, σηµειώνει ο Jones, ο οποίος προχωρεί σε µια περιγραφή της ιδεολογικής 

διαµάχης στην περίοδο µετάβασης από την παραδοσιακή κοινωνία στη σύγχρονη.159 Οι 

ιδέες του παλαιού καθεστώτος αφορούσαν στη νόµιµη µοναρχία, στην εξουσία της 

εκκλησίας και στα προνόµια της αριστοκρατίας, σε αντίθεση µε τις ιδέες του 

ριζοσπαστικού ιακωβινισµού, του εθνικισµού και της συνταγµατικής διακυβέρνησης των 

µετά τη Γαλλική Επανάσταση ιδεών. Μετά το 1830 και σε αυξανόµενο ρυθµό, νέες 

πολιτικές δυνάµεις που διέβρωναν την υφιστάµενη πολιτική τάξη άρχισαν να 

εµφανίζονται. Αυτές οι νέες δυνάµεις ήταν κυρίως ο φιλελευθερισµός, ο εθνικισµός και ο 

σοσιαλισµός, οι οποίες επιτίθονταν στη σταθερότητα των υφιστάµενων πολιτικών δοµών. 

Ο φιλελευθερισµός κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αφορούσε την πεποίθηση ότι η 

Κυβέρνηση θα έπρεπε να τυγχάνει της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Οι φιλελεύθεροι 

πίστευαν ότι η δύναµη των παραδοσιακών θεσµών, όπως της εκκλησίας και της 

µοναρχίας, θα έπρεπε να περιοριστούν από νέους θεσµούς που θα εκπροσωπούσαν τα 

γενικά συµφέροντα της κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτά της αριστοκρατίας και των 

πλουσιότερων τµηµάτων της αστικής τάξης. Το φιλελεύθερο πρόγραµµα περιλάµβανε την 

κοινοβουλευτική διακυβέρνηση, ελευθερία του τύπου και ατοµική ελευθερία και ήταν 

ιδιαίτερα δηµοφιλές στην αναδυόµενη αστική τάξη των κατασκευαστών, των εµπόρων και 

των ελευθέρων επαγγελµατιών, που έβλεπαν τα προνόµια της εκκλησίας και των 

πλουσιότερων τµηµάτων της αριστοκρατίας ως εµπόδια στη δική τους οικονοµική και 

κοινωνική προοπτική. Έτσι, πέραν των απαιτήσεων για ξεχωριστές πολιτικές 

µεταρρυθµίσεις, ο φιλελευθερισµός υιοθέτησε αιτήµατα οικονοµικής ελευθερίας 
                                                 
157 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 298. 
158 Mair Peter and Mudde Cas (1998), «The Party Family and its Study», σσ. 211-229, Annual Review of 
Political Science, Vol. 1, σ. 212. 
159 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σσ. 29-41. 
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(ελεύθερο εµπόριο, κατάργηση δασµών, κατάργηση των φεουδαλικών περιορισµών). Η 

εµφάνιση του φιλελευθερισµού ήταν συνώνυµη µε την εµφάνιση της αστικής τάξης. 

Ο εθνικισµός υποστήριζε ότι µια οµάδα ανθρώπων που µοιράζονταν κοινή γλώσσα, 

καταγωγή, ιστορία, κληρονοµιά, κουλτούρα και θρησκεία, πρέπει να αποτελούν έθνη - 

κράτη. Τα πρώτα σηµάδια εθνικισµού εκδηλώθηκαν µε τις δραστηριότητες της αστικής 

τάξης, των κατώτερων ευγενών και της µορφωµένης ελίτ. Στα χρόνια πριν το 1848 

βρισκόταν ακόµα στο εµβρυακό του στάδιο και οι εθνικιστές ήταν ανίκανοι να 

συντονίσουν τα διαφορετικά τους προγράµµατα. Αυτό επιτεύχθηκε µέχρι το τέλος του 19ου 

αιώνα.  

Ο σοσιαλισµός υποστήριζε ότι απαιτείτο αλλαγή και µεταρρύθµιση στην οικονοµική 

οργάνωση της κοινωνίας, πέραν των πολιτικών αλλαγών. Ως όρος πρωτοχρησιµοποιήθηκε 

από τον Robert Owen στο Co-operative Magazine το 1827. Η βάση του σοσιαλισµού ήταν 

η κοινή ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, διανοµής και ανταλλαγής. Το βασικό ζήτηµα 

ήταν τα µέσα υλοποίησης αυτού του στόχου. Για κάποιους σοσιαλιστές, ο τρόπος ήταν η 

κοινωνική µεταρρύθµιση, η φιλανθρωπία και η συνεργασία. Για άλλους ήταν η βίαιη 

επανάσταση. Η απήχηση του σοσιαλισµού την περίοδο δηµιουργίας των πρώτων 

κοµµατικών συστηµάτων ήταν πολύ µικρή.  

 

1.5 Κοµµατικά συστήµατα 

Με δεδοµένη την παραπάνω συζήτηση, οι πτυχές και παραµέτροι που εξετάστηκαν, θα 

µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε το κοµµατικό σύστηµα που αναπτύχθηκε στην Κύπρο 

την περίοδο που εξετάζουµε. Ένα κοµµατικό σύστηµα ορίζεται ως το σύνολο των σχέσεων 

και αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στον αριθµό των κοµµάτων, στις αντίστοιχες διαστάσεις 

τους, στις συµµαχίες τους και στις στρατηγικές και τακτικές που χρησιµοποιούν στη σχέση 

τους µε το κράτος.160 Στον προσδιορισµό ενός κοµµατικού συστήµατος δεν µπορούµε να 

κρίνουµε µόνο µε το αριθµητικό κριτήριο αλλά πρέπει να προσµετρούµε και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά: το είδος και το επίπεδο του ανταγωνισµού, την εκλογική δύναµη των 

κοµµάτων, την ιδεολογική απόσταση που τα χωρίζει, τον βαθµό δόµησης του κοµµατικού 

συστήµατος, το πρότυπο αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, την τοποθέτηση τους έναντι του 

πολιτικού συστήµατος, αν, δηλαδή, επιδιώκουν διατήρηση, ανατροπή ή αλλαγές που δεν 

αλλάζουν την ουσία του.161 Σύµφωνα µε κάποιους ορισµούς, το κοµµατικό σύστηµα 

                                                 
160 Για την έννοια του κοµµατικού συστήµατος βλ. Wolinetz, «Systems», ό.π., σσ. 51-52, όπου παραθέτει 
τους διάφορους ορισµούς των Duverger και Sartori. 
161 Nohlen Dieter (2007), Κοµµατικό Σύστηµα και Εκλογικά Συστήµατα, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 
σ. 75. 
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σχηµατίζεται από τα κόµµατα που ανταγωνίζονται µεταξύ τους για εκλόγιµα αξιώµατα και 

για τον έλεγχο της κυβέρνησης. Είναι οι µορφές και οι τρόποι συνύπαρξης των 

κοµµάτων.162 Τα κοµµατικά συστήµατα διαφέρουν σε ένα ή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Τα κοµµατικά συστήµατα διαφέρουν µεταξύ τους λόγω σειράς παραγόντων που 

περιλαµβάνουν τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους προέκυψαν τα κόµµατα 

µαζών λόγω της επέκτασης του εκλογικού δικαιώµατος, τις ποικίλες συνθήκες κάτω από 

τις οποίες κόµµατα που εκπροσωπούσαν λαϊκότερες κοινωνικές τάξεις σχηµάτισαν τις 

ιδεολογίες τους, τον βαθµό στον οποίο τα διάφορα κράτη διευθέτησαν τις εντάσεις που 

προκλήθηκαν από τις βασικές διαιρετικές τοµές που είναι κοινές στην ιστορία των 

κοινωνιών, όπως η θέση της θρησκείας, το καθολικό δικαίωµα ψήφου, η κατανοµή του 

εθνικού εισοδήµατος και οι διαφορές στα εκλογικά συστήµατα. Ο αριθµός των κοµµάτων 

σε µια χώρα είναι επίσης συνάρτηση της πολυπλοκότητας και της έντασης των 

κοινωνικών διαιρέσεων που αναζητούν πολιτική εκπροσώπηση.163

Συνοψίζοντας τις θεωρητικές αναφορές µπορούµε να πούµε ότι η πληθώρα των 

ανταγωνιστικών κοµµατικών συστηµάτων οφείλεται και επηρεάζεται από µια σειρά 

παραγόντων εκ των οποίων οι καθοριστικότεροι είναι:  

(α) Ταξικοί-κοινωνικοί λόγοι, δηλαδή κοινωνικοοικονοµικές συγκρούσεις και 

συµφέροντα.164  

(β) Ιδεολογικοί και θρησκευτικοί παράγοντες: Εδώ αναφερόµαστε στην ιδεολογική ένταση 

και απόσταση µεταξύ των πολιτικών δρώντων. Στις χώρες στις οποίες τα δηµοκρατικά 

δικαιώµατα (π.χ. δικαίωµα ψήφου και συντεχνιακά δικαιώµατα) θεσµοποιήθηκαν πριν την 

µαζική εµφάνιση της εργατικής τάξης, η πολιτική αντιπαράθεση τείνει να έχει πιο ήπιο και 

νόµιµο τρόπο έκφρασης. Στις χώρες που δόθηκαν πολιτικά δικαιώµατα (citizenship) στις 

νέες τάξεις χωρίς να προηγηθεί επαναστατική ανατροπή της συµβολικής πηγής 

παραδοσιακής εξουσίας (της µοναρχίας), επίσης τείνουν ως οµάδα, προς πιο σταθερή και 

λιγότερο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.165 ∆ιαµάχες µεταξύ εκκλησιών και κράτους 

δηµιουργούν επίσης κόµµατα, όπως και οι συγκρούσεις ανάµεσα σε φορείς της 

διαδικασίας εκσυγχρονισµού και σε παραδοσιακά τµήµατα της κοινωνίας.166  

(γ) Ιστορικοί-εθνικοί παράγοντες, όπως πολιτιστικές - εδαφικές διαφορές  που είναι 

ξεχωριστές στην κάθε χώρα (π.χ. χώρα των Βάσκων).  

                                                 
162 Βλ. Mainwaring and Torcal, «Party System Institutionalization», ό.π., σ. 205.  
163 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 23. 
164 Βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα,  ό.π., σ. 17. 
165 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 32. 
166 Βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα,  ό.π., σ. 17. 
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(δ) Θεσµικοί παράγοντες, όπως το εκλογικό σύστηµα και το µέγεθος της εκλογικής 

περιφέρειας, οι οποίοι δεν µπορούν να αποσπαστούν από τις εκάστοτε κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες.167 Τα εκλογικά συστήµατα δεν δηµιουργούνται στο κενό αλλά είναι 

προϊόν των εκάστοτε ιστορικών συνθηκών και έκφραση των πραγµατικών συσχετισµών 

εξουσίας.168

Τις προτάσεις αυτές της διεθνούς βιβλιογραφίας θα εξετάσουµε στη συνέχεια της εργασίας 

αυτής για την περίπτωση της Κύπρου αφού πρώτα παραθέσουµε το αναλυτικό πλαίσιο 

οργάνωσης της µελέτης. 

 

1.6 Αναλυτικό πλαίσιο εργασίας για την εµφάνιση και εξέλιξη των πολιτικών 

κοµµάτων 

Η παρούσα διερεύνηση ακολουθεί δύο βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της 

προέλευσης/γένεσης των κοµµάτων, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν συµπληρωµατικά και 

οι οποίες αποτελούν το αναλυτικό πλαίσιο οργάνωσης της εργασίας. Η πρώτη είναι του 

Γάλλου πολιτικού επιστήµονα Maurice Duverger (1951), µια οργανωσιακή θεωρία, ο 

οποίος έκανε την κλασσική διάκριση µεταξύ κοµµάτων κοινοβουλευτικής και 

εξωκοινοβουλευτικής προέλευσης και η δεύτερη είναι η θεωρία των διαιρετικών τοµών 

(cleavages) των Lipset και Rokkan (1967), µια περισσότερο κοινωνιολογική προσέγγιση. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Duverger, η ίδρυση των κοµµάτων κοινοβουλευτικής προέλευσης 

οφείλεται (α) στην πολιτική ενδυνάµωση του θεσµού του κοινοβουλίου που κατέστησε πολιτικά 

σκόπιµη και αναγκαία τη συγκρότηση κοινοβουλευτικών οµάδων και (β) στην επέκταση του 

δικαιώµατος ψήφου που κατέστησε αναπόφευκτη την ίδρυση εκλογικών επιτροπών, δηλαδή 

επιτροπών προσκείµενων στους πολιτευόµενους βουλευτές και επιφορτισµένων αρχικά µε την 

εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και µετά µε την καθοδήγηση και προσανατολισµό της 

εκλογικής συµπεριφοράς των µαζών που αποκτούσαν το δικαίωµα ψήφου.169 Τα κόµµατα αυτά 

αντιστοιχούν µε τα κόµµατα που αναλύσαµε πιο πάνω. 

Η εξωκοινοβουλευτική προέλευση των κοµµάτων αναφέρεται στη δηµιουργία ενός 

κόµµατος από ένα προϋπάρχον θεσµό/οργάνωση του οποίου οι πραγµατικές 

δραστηριότητες δεν αφορούσαν στο κοινοβούλιο και στις εκλογές. Η δηµιουργία αυτών 

των κοµµάτων περιέκλειε κάποια πρόκληση στις κυρίαρχες οµάδες, απαίτηση για 

εκπροσώπηση και µερίδιο εξουσίας από στρώµατα και τάξεις που βρίσκονταν εκτός 

πολιτικής διαδικασίας. Τέτοια κόµµατα σχετίζονται µε την επέκταση του εκλογικού 

                                                 
167 Βλ. Nohlen, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σσ. 526, 562. 
168 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 168. Βλ. επίσης Nohlen, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σ. 585. 
169 Βλ. Duverger, Political Parties, ό.π., σσ. xxiv-xxx. 
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δικαιώµατος, ισχυρά διαµορφωµένες κοσµικές ή θρησκευτικές ιδεολογίες και στις 

περισσότερες αναπτυσσόµενες περιοχές, µε εθνικά και αντιαποικιακά κινήµατα. Έπαιρναν 

την αρχική τους οργανωτική ώθηση από ποικίλες πηγές όπως συντεχνίες, συνεργατικές 

εταιρίες, φοιτητές, διανοούµενους, θρησκευτικές οργανώσεις, επίσηµες εκκλησίες, κτλ. Τα 

πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων κοµµάτων ήταν τα σοσιαλιστικά στα τέλη του 

19ου αιώνα και, ιδιαίτερα, το Βρετανικό Εργατικό Κόµµα που ιδρύθηκε το 1899 από το 

συνέδριο των εργατικών συνδικάτων, καθώς και τα χριστιανοδηµοκρατικά στις αρχές του 

20ου αιώνα ως απάντηση στα προλεταριακά κινήµατα.170 Τα κόµµατα αυτού του τύπου 

αντιστοιχούν στο κόµµα µαζών (βλ. παραπάνω). 

Ο Duverger, σε σχέση µε αυτά τα κόµµατα και τις διαφορές τους µε τα κοινοβουλευτικώς 

προερχόµενα, σηµειώνει ότι τείνουν να είναι πιο συγκεντρωτικά, µε περισσότερη 

ιδεολογική συνοχή και πειθαρχία που απορρέει από τον µεγάλο αριθµό µελών που 

διαθέτουν, µε λιγότερη επιρροή της κοινοβουλευτικής πτέρυγας του κόµµατος αφού δεν 

διαδραµάτισε ιδιαίτερο ρόλο στην ίδρυση τους και, γενικά, λιγότερο πρόθυµα να 

αποδώσουν µεγάλη σηµασία στο κοινοβούλιο και τις εκλογικές διαδικασίες, τις οποίες 

βλέπουν ως ένα µόνο στοιχείο στην όλη δραστηριότητα του κόµµατος και ένα από τα µέσα 

για υλοποίηση των πολιτικών του στόχων. Βρίσκουµε πολύ λίγα κόµµατα 

εξωκοινοβουλευτικής προέλευσης πριν τη γένεση των σοσιαλιστικών στις αρχές του 20ου 

αιώνα, από το σηµείο αυτό και έπειτα, όµως, ο τρόπος αυτός δηµιουργίας γίνεται ο 

κανόνας και το αντίστροφο η εξαίρεση.171

Η δεύτερη είναι η θεωρία των Lipset και Rokkan (1967): η κλασική θεωρία των 

διαιρετικών τοµών.172 Η δική τους προσέγγιση είναι περισσότερο κοινωνιολογική και 

αφορά στη σχέση των κοµµάτων µε την κοινωνία. Σύµφωνα µε αυτήν, η δηµιουργία των 

κοµµάτων είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης µέσα στις κοινωνίες διαιρέσεων και 

συγκρούσεων που έχουν διάφορες αιτίες και πηγές και τις οποίες τα πολιτικά κόµµατα 

ενσωµατώνουν και εκφράζουν στο πολιτικό επίπεδο. Βασική υπόθεση του µοντέλου είναι 

ότι οι ψηφοφόροι ταυτίζουν τα συµφέροντα τους σύµφωνα µε την κοινωνιολογική τους 

θέση µέσα στην κοινωνία και επιλέγουν το κόµµα που τα εκφράζει καλύτερα.173 Η 

προσέγγιση αυτή δεν είναι καινοφανής. Μεγάλο µέρος των συζητήσεων για τη σχέση 

κόµµατος-κοινωνίας ήδη υπάρχει στη δουλειά πολλών θεωρητικών του προηγούµενου 

αιώνα, γράφει ο Siavelis. ∆εκαετίες πριν την ανάπτυξη της βιβλιογραφίας για τις 
                                                 
170 Βλ. Duverger, Political Parties, ό.π., σσ. xxx-xxxiv. Βλ. επίσης LaPalombara and Weiner, «Origin of 
Parties», ό.π., σσ. 9-10.  
171 Βλ. Duverger Maurice, Parties, ό.π., σσ. xxxiv-xxxvii. 
172 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction», 
ό.π.. 
173 Βλ. Mainwaring and Torcal, «Party System Institutionalization», ό.π., σ. 210. 
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σύγχρονες διαιρετικές τοµές, οι παραδοσιακές αναλύσεις αναφέρονταν σε κοµµατικές 

συγκρούσεις µε όρους πόλης έναντι χωριού, εκκλησίας έναντι αντικληρικών, µιας τάξης 

ενάντια στην άλλη, κτλ.174 Οι αναφορές αυτές είχαν ως κοινή συνισταµένη τη σύγκρουση 

συµφερόντων. Χαρακτηριστική είναι µια αναφορά στα τέλη του 19ου αιώνα: «Η θεωρία 

σπάνια κτίζει κόµµατα. Μόνο τα κοινωνικά συµφέροντα κάνουν κόµµατα. ∆ηλαδή τα 

συµφέροντα των κοινωνικών τάξεων είναι πολύ πιο συνδεδεµένα µε τις κοµµατικές θεωρίες 

από ότι τα ίδια τα κόµµατα παραδέχονται».175  

Η προσέγγιση των Lipset και Rokkan  βασίζεται στην έννοια των διαιρετικών τοµών και 

των κοινωνικών διαχωρισµών, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

κοινωνιών σύµφωνα µε τους Hall και Gieben.176 ∆ιαχωρισµούς ανάµεσα σε πλουσίους και 

φτωχούς, ανάµεσα σε κοινωνικές τάξεις, ανάµεσα σε περιφέρειες, ανάµεσα σε ανθρώπους 

διαφορετικών θρησκειών και διαφορετικών εθνικών προελεύσεων ή φυλών. Όλοι αυτοί οι 

διαχωρισµοί αποτελούν διαστάσεις της κοινωνικής δοµής και της κοινωνικής 

πραγµατικότητας. Οι διαιρετικές τοµές αποτελούν βαθιές δοµικές διαιρέσεις που 

διατηρούνται διαµέσου του χρόνου και των γενεών. Υπάρχει µια ιεραρχία των διαιρετικών 

βάσεων στο κάθε σύστηµα και η πολιτική τους προτεραιότητα ποικίλει ανάµεσα στα 

διάφορα πολιτεύµατα και χώρες και αλλάζει διαµέσου του χρόνου.177  

Οι Lipset και Rokkan  επιχειρηµατολόγησαν ότι οι διαδικασίες του σχηµατισµού εθνών - 

κρατών και η βιοµηχανική επανάσταση διαίρεσαν τις κοινωνίες και ότι οι διαιρετικές 

τοµές που δηµιουργήθηκαν, πολιτικοποιήθηκαν µε τη µορφή των πολιτικών κοµµάτων. 

Από αυτή την οπτική, τα κόµµατα µετασχηµάτισαν κοινωνικές ταυτότητες σε πολιτικές.178 

Στο µελέτηµα τους επικεντρώνονται στις συγκρούσεις και στις διαδικασίες µε τις οποίες 

αυτές «µεταφράζονται» σε κοµµατικά συστήµατα. Οι συγκρούσεις και οι αντιφάσεις 

µπορούν να προκύψουν από πολλές σχέσεις µέσα στην κοινωνική δοµή αλλά µόνο µερικές 

από αυτές τείνουν να πολώνουν την πολιτική κατάσταση. Το θεωρητικό µοντέλο των 

Lipset και Rokkan ξεκινά µε τον εντοπισµό των πιθανών πηγών έντασης και αντιθέσεων 

στις κοινωνικές δοµές και, ακολούθως, προχωρεί στην καταγραφή των εµπειρικά 

υπαρχόντων παραδειγµάτων πολιτικής έκφρασης της κάθε σύγκρουσης σε µια σειρά από 

χώρες, κυρίως της ∆υτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής.    

Οι Lipset και Rokkan θεωρούν ότι οι κρίσιµες διαιρετικές τοµές και οι πολιτικές τους 

εκφράσεις βρίσκονται µέσα σε ένα δυσδιάστατο χώρο του οποίου ο ένας άξονας αποτελεί 

                                                 
174 Βλ. Siavelis, «Structure», ό.π., σ. 360. 
175 Von Treitscke Heinrich (1871), «Parties and Party Groups», στο Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 159. 
176 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητα, ό.π., σ. 259. 
177 Βλ. Mair, «Cleavages», ό.π., σ. 373.  
178 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 20. 
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την εδαφική διάσταση (κέντρο-περιφέρεια) και ο άλλος τον λειτουργικό άξονα 

(οικονοµία).179 Εντοπίζουν τέσσερις βασικές διαιρετικές τοµές γύρω από τις οποίες 

σχηµατίζονται κοινωνικές διαιρέσεις και, κατ’ επέκταση, κόµµατα που τις εκφράζουν. ∆ύο 

από αυτές είναι προϊόντα της εθνικής (γαλλικής) επανάστασης: η πρώτη, είναι η 

σύγκρουση µεταξύ των κεντρικών δυνάµεων που οικοδοµούν το έθνος, από τη µια και της 

αντίστασης των εθνικά, γλωσσικά, ή θρησκευτικά ξεχωριστών πληθυσµών στις επαρχίες 

και τις περιφέρειες, από την άλλη (κέντρο έναντι περιφέρεια). Από αυτή τη σύγκρουση 

προέκυψαν τα κόµµατα υπεράσπισης γλωσσικών, εθνοτικών, κοκ, ιδιαιτεροτήτων (π.χ. 

χώρα των Βάσκων). Η δεύτερη, είναι η σύγκρουση µεταξύ του εθνικού κράτους και των 

ιστορικά καθιερωµένων προνοµίων της εκκλησίας µε βασικό ζήτηµα τον κοσµικό ή 

θρησκευτικό έλεγχο της εκπαίδευσης (κράτος έναντι εκκλησία). Από αυτή τη σύγκρουση 

δηµιουργήθηκαν τα κόµµατα υπεράσπισης των εκκλησιαστικών προνοµίων (π.χ. 

Χριστιανοδηµοκρατικά). Οι άλλες δύο ήταν προϊόντα της βιοµηχανικής επανάστασης: η 

σύγκρουση µεταξύ των ιδιοκτητών γης (γαιοκτήµονες, αριστοκρατία) και της 

αναδυόµενης τάξης των βιοµηχάνων και εµπόρων (αστική τάξη) που διεκδικούσε µερίδιο 

και πρόσβαση στην εξουσία (γαιοκτήµονες έναντι αστικής τάξης). Από αυτή τη 

σύγκρουση προέκυψαν τα συντηρητικά και τα φιλελεύθερα κόµµατα, µε τα δεύτερα να 

αποτελούν την οργανωτική έκφραση της αστικής τάξης στα πρώτα της βήµατα. Η άλλη 

ήταν η σύγκρουση µεταξύ ιδιοκτητών γης και  εργοδοτών, από τη µια και ενοικιαστών, 

εργατών γης και εργατών, από την άλλη. Η σύγκρουση δηλαδή της ανερχόµενης εργατικής 

τάξης µε την αστική (ιδιοκτήτες έναντι εργάτες). Η σύγκρουση αυτή δηµιούργησε τα 

πολιτικά κόµµατα της εργατικής τάξης, δηλαδή τα σοσιαλιστικά και τα κοµµουνιστικά. 

Και οι δύο επαναστάσεις είχαν συνέπειες για τη δοµή των διαιρετικών τοµών σε κάθε 

έθνος αλλά η γαλλική επανάσταση παρήγαγε τις βαθύτερες και τις πιο έντονες 

αντιπαραθέσεις, γράφει ο Rokkan, διότι αφορούσε σε συγκρούσεις αξιών και 

πολιτισµικών ταυτοτήτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη πολυµορφία των 

κοµµατικών συστηµάτων και του πολιτικού χώρου της ∆εξιάς, ως του χώρου που 

εξέφρασε την αστική τάξη και τις εσωτερικές διαιρέσεις της. Οι συγκρούσεις στην αγορά 

εργασίας, αντίθετα, είχαν οµοιόµορφα διαιρετικό χαρακτήρα αφού έτειναν να απλοποιούν 

τον χαρακτήρα των συγκρούσεων και να τον περιορίζουν. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 

εµφανίστηκαν, έτσι, εργατικά κόµµατα µε την εκβιοµηχάνιση. Οι αναδυόµενες µάζες 

εργατών δυσανασχετούσαν µε τις συνθήκες εργασίας τους και την ανασφάλεια και 

αισθάνονταν πολιτισµικά και κοινωνικά αποξενωµένοι. Ως αποτέλεσµα σχηµατίστηκαν 

εργατικές συντεχνίες και σοσιαλιστικά κόµµατα. Η επιτυχία τέτοιων κινηµάτων 
                                                 
179 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 95. 
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εξαρτούνταν από αρκετούς παράγοντες: την ισχύ των πατερναλιστικών παραδόσεων, το 

µέγεθος της εργατικής δύναµης, το επίπεδο ευµάρειας και σταθερότητας στην εργασία, τις 

προοπτικές επαγγελµατικής ανόδου, κτλ.180

1.6.1 Σηµεία κριτικής και προσοχής. Σε σχέση µε τη θεωρία των διαιρετικών τοµών 

πρέπει να σηµειώσουµε µερικά σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν σηµεία κριτικής, 

προειδοποιήσεων και προσοχής στη χρήση τους.  

Σε σχέση µε την κριτική, η Randall, σηµειώνει ότι το µοντέλο εντόπιζε µια σειρά πιθανών 

διαιρετικών γραµµών που αφορούν κυρίως στον αναπτυγµένο κόσµο. Παραγνώριζε µια 

διαιρετική τοµή (ή βάση ταύτισης) που ήταν πολύ σηµαντική στον σχηµατισµό των 

κοµµάτων στον αναπτυσσόµενο κόσµο, αυτή του καταπιεσµένου έθνους ενάντια στην 

ιµπεριαλιστική κατοχική δύναµη. Πολλά από τα µεγαλύτερα κόµµατα στις χώρες αυτές 

αναπτύχθηκαν µέσα από κινήµατα εθνικής απελευθέρωσης.181 Στην ίδια παρατήρηση 

προβαίνει και ο Macridis, που γράφει ότι τα κόµµατα στα νεοδηµιούργητα έθνη 

σχηµατίστηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση µε τα αντίστοιχα στη ∆ύση και για 

να αντιµετωπίσουν ζητήµατα τα οποία τα κόµµατα στη ∆ύση δεν αντιµετώπισαν άµεσα. 

Ως τέτοια, αναφέρει, µεταξύ άλλων, την εθνική απελευθέρωση και ταυτότητα, τη 

δηµιουργία νοµιµοποιηµένων κυβερνητικών θεσµών, την απουσία εµπειρίας 

αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, τη διαχείριση των διαφορετικών ειδών σύγκρουσης 

µέσα στη χώρα δεδοµένου ότι το αποικιοκρατικό παρελθόν των χωρών αυτών εµφυσούσε 

µια κλίση για συγκρουσιακές καταστάσεις παρά συναίνεση, τη θέση της θρησκείας.182  

Αυτή η κριτική αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για την περίπτωση της Κύπρου η οποία 

εντάσσεται στις υπανάπτυκτες και αποικιοκρατούµενες χώρες. 

Στις αναπτυσσόµενες χώρες η πολιτική αντιπαράθεση τείνει να έχει πιο έντονο και 

πολύπλοκο χαρακτήρα και είναι πιο ιδεολογικοποιηµένη.183 Ένα από τα χαρακτηριστικά 

της υπανάπτυξης ήταν η έλλειψη σύγχρονης βιοµηχανίας και µιας ταξικής δοµής που να 

την αντικατοπτρίζει. Έτσι, φυλετικές, θρησκευτικές, περιφερειακές και πολιτισµικές 

διαιρέσεις ήταν πιο σηµαντικές από τις ταξικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο ταξικός 

ανταγωνισµός δεν υφίστατο. Στις χώρες αυτές το αντιαποικιακό κίνηµα ήταν συχνά 

έκφραση εθνικισµού αλλά και ταξικού αγώνα, ενάντια στην πλούσια τάξη των ξένων 

καπιταλιστών.184

                                                 
180 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σσ. 103, 108-109. 
181 Βλ. Randall, «Structure», ό.π., σ. 389. 
182 Βλ. Macridis, «Introduction», ό.π., σσ. 15-16. 
183 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 454.  
184 Βλ. Chodak, «Functions», ό.π., σ. 272. 
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Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα αφορά στον αριθµό και την προτεραιότητα των διαιρετικών 

τοµών στην κάθε χώρα. Οι Vassalo και Clyde γράφουν ότι δεν είναι όλες οι διαιρετικές 

τοµές σε µια κοινωνία που µεταφράζονται σε πολιτικά κόµµατα185 και ο Mozaffar ότι δεν 

πολιτικοποιούνται όλες οι κοινωνικές διαιρετικές τοµές, και ακόµα λιγότερες γίνονται 

κοµµατικοποιηµένες, δηλαδή να µεταβληθούν σε σηµαντικές γραµµές κοµµατικής 

διαίρεσης.186 Οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές σε σχέση 

µε τον χαρακτήρα και την ένταση των διαιρετικών τοµών. Αυτές οι διαφορές οφείλονταν 

µερικώς σε αντικειµενικές διαφορές στη κοινωνική δοµή αφού κάποιες κοινωνικές 

διαιρέσεις υπήρχαν σε κάποιες χώρες αλλά όχι σε άλλες (π.χ. εθνική ανοµοιογένεια). 

Περαιτέρω, εξαρτώνταν και από τις περιστάσεις του κατά πόσο, και σε ποιο βαθµό, 

ιδιαίτερες διαιρετικές τοµές πολιτικοποιήθηκαν αποτελεσµατικά. Παράγοντες όπως η 

θρησκεία, ή η κοινωνική τάξη έτυχαν περισσότερης αξιοποίησης σε κάποια πολιτικά 

συστήµατα παρά σε άλλα. Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν και στη διάρκεια των 

διαιρετικών τοµών στο κοµµατικό σύστηµα αφού κάποιες επιδεικνύουν µεγαλύτερη 

αντοχή από άλλες.187

Καθοριστικό ζήτηµα στην ένταση και τη διάρκεια των διαιρέσεων αποτελεί το κατά πόσο 

οι διαιρετικές τοµές είναι συγκλίνουσες ή τεµνόµενες (αν ενδυναµώνουν, δηλαδή, η µια 

την άλλη ή όχι). Οι τεµνόµενες διαιρετικές τοµές (cross-cutting) έτειναν να ευνοούν το 

σχηµατισµό κοµµάτων µε πιο ετερογενείς βάσεις και περισσότερη µετριοπάθεια επειδή οι 

διαφορές ανάµεσα στις οµάδες µειώνονταν µε τις πολλαπλές µορφές οµογνωµίας και 

αφοσίωσης (loyalties) και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά που ήταν κοινά ανάµεσα στα 

άτοµα.188 Στη µαρξιστική προσέγγιση της µελέτης των κριτηρίων του κύρους (status)  ή 

της τάξης, όλες οι διαιρέσεις στην κοινωνία όπως το επάγγελµα, ο πλούτος, η εθνικότητα, 

κ.α., συµπίπτουν µε τρόπο ώστε να µην εµφανίζονται τεµνόµενες διαιρετικές τοµές και οι 

πολλές διαιρετικές γραµµές να συναντώνται σε µια, αυτή που ονόµασε ο Dahrendorf 

«υπερεπιβαλλόµενη» (superimposed).189 Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολιτικές 

συγκρούσεις έπαιρναν έντονη µορφή, που σε µερικές περιπτώσεις οδηγούσε και σε 

εµφύλιες συρράξεις. 

Αυτή την αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαιρετικών τοµών αναγνώριζαν και οι ίδιοι οι 

Lipset και Rokkan. Ο Rokkan, σηµείωνε ότι «καµιά από τις διαιρετικές τοµές δεν µπορεί να 
                                                 
185 Βλ. Vassalo and Wilcox, «Carrier», ό.π., σ. 415. 
186 Mozaffar Shaheen (2006), Party, Ethnicity and Democratization in Africa, σσ. 239-247, στο Katz and 
Crotty Party Politics, ό.π., σ. 242. 
187 Daalder Hans (1990), «The Reach of the Party System», στο Mair Peter (Επιµ.), The West European Party 
System, Oxford University Press, Oxford, σ. 87. 
188 Βλ. Siavelis, «Structure», ό.π., σ. 361. 
189 Allardt Erik (1964), «Patterns of Class Conflict and Working Class Consciousness in Finnish Politics», 
σσ. 97-131, στο Allardt and Littunen, Cleavages, Ideologies and Party Systems, σ. 105. 
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ειδωθεί ξεχωριστά. Έχει µεγάλη σηµασία το σύστηµα αλληλεξάρτησης µεταξύ τους, που 

δηµιουργείται σε κάθε χώρα».190 Ο Lipset έγραφε ότι,   

«ο χαρακτήρας και το περιεχόµενο των κυριότερων διαιρετικών τοµών που επηρεάζει την 

πολιτική σταθερότητα µιας κοινωνίας, καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από ιστορικούς 

παράγοντες που επηρέασαν τον τρόπο µε τον οποίο τα κυριότερα θέµατα που διαιρούν τη 

κοινωνία, επιλύθηκαν ή όχι. Η σηµαντική ερώτηση είναι αν τα θέµατα αυτά 

αντιµετωπίστηκαν ξεχωριστά και µε σειρά, µε το ένα να επιλύεται πριν εµφανιστεί το 

άλλο, ή αν συσσωρεύτηκαν, ούτως ώστε παραδοσιακές πηγές διαίρεσης να 

αναµειγνύονται µε καινούριες. Η επίλυση των εντάσεων µε τη σειρά συνεισφέρει σε ένα 

σταθερό πολιτικό σύστηµα. Η µεταφορά ζητηµάτων από µια ιστορική περίοδο σε άλλη 

δηµιουργεί µια πολιτική ατµόσφαιρα πικρίας και έντασης παρά ανοχής και 

συµβιβασµού».191

Ένα τρίτο ζήτηµα αφορούσε στο ότι η ανάλυση των διαιρετικών τοµών µε εµπειρικούς 

όρους παραγνώριζε τα κόµµατα ως ανεξάρτητες µεταβλητές των οποίων οι 

δραστηριότητες επίσης συγκαθόριζαν και διαµόρφωναν την κοινωνία.192 Πιο πρόσφατες 

αναζητήσεις απορρίπτουν το απλό µηχανικό µοντέλο στο οποίο οι κοινωνικές διαιρετικές 

τοµές αυτόµατα µεταφράζονται σε κόµµατα και επικεντρώνονται στη διαδικασία κατά την 

οποία τα κόµµατα κινητοποιούν µε επιτυχία αυτές τις διαιρετικές τοµές και δηµιουργούν 

πολιτικές ταυτότητες.193 Ο ρόλος του πολιτικού υποκειµένου, δηλαδή του πολιτικού 

κόµµατος, είναι καθοριστικός.  

Τα ζητήµατα που πραγµατεύεται η θεωρία των διαιρετικών τοµών άπτονται του ζητήµατος 

της σύγκρουσης και της διευθέτησης της σε µια κοινωνία. Όπως οι ίδιοι οι Lipset και 

Rokkan  γράφουν, «η διαλεκτική της σύγκρουσης και της ενσωµάτωσης είναι κεντρικού 

ενδιαφέροντος στη σύγχρονη έρευνα της συγκριτικής κοινωνιολογίας των πολιτικών 

κοµµάτων».194 Η σύγκρουση θεωρείται ως η µοναδική µέθοδος για την εξεύρεση 

θεσµοποιηµένων τρόπων µείωσης των πιέσεων που προκαλούνται από την ανισότητα στην 

κοινωνική θέση σε µια κοινωνία. Οι µοναδικές οµάδες που έχουν συµφέρον να µειώσουν 

την ανισότητα είναι οι µη προνοµιούχες. Αυτές οι οµάδες, όµως, µπορούν να υποβάλουν 

τα αιτήµατα τους στο σύστηµα µόνο αν το καθεστώς στο οποίο λειτουργούν επιτρέπει την 

ελεύθερη οργάνωση σε συντεχνίες, κόµµατα, κτλ. Η µόνη αποτελεσµατική αντίδραση 

στην ισχύ των κυρίαρχων τάξεων είναι η ισχύς των µη προνοµιούχων και τα βασικότερα 

όπλα των κατώτερων στρωµάτων και των εκµεταλλευοµένων τάξεων είναι η ικανότητα να 
                                                 
190 Rokkan Stein (1968), «The Structuring of Mass Politics in the Smaller European Democracies: A 
Developmental Typology», σσ. 173-210, Comparative Studies in Society and History, Vol. 10, No 2 
(January), σ. 206. 
191 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 71. 
192 Βλ. Siavelis, «Structure», ό.π., σ. 361.  
193 Βλ. Scarrow, «Origins», ό.π., σ. 20. 
194 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 5. 
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οργανωθούν, να απεργήσουν, να διαδηλώσουν και να αφαιρέσουν µε τη ψήφο τους την 

εκτελεστική εξουσία από την κυρίαρχη τάξη.195

Συνοψίζοντας τη θεωρητική αυτή συζήτηση και, ιδιαίτερα για τους σκοπούς της παρούσας 

µελέτης, µπορούµε να πούµε ότι τα κόµµατα είναι προϊόντα συγκρούσεων- πολιτικών 

διαιρετικών τοµών196 και οι παράγοντες εµφάνισης τους περιλαµβάνουν:  

(α) Τις ταξικές ή γενικότερες κοινωνικές συγκρούσεις. Η έννοια του ταξικού αγώνα που 

«µεταφράζεται» δηµοκρατικά σε πολιτικό έχει αποτελέσει βασική παραδοχή στο 

αντικείµενο των πολιτικών κοµµάτων.197 Όπως έχει σηµειωθεί, όµως, από αρκετούς 

µελετητές του κοµµατικού φαινοµένου, απαιτείται µεγάλη προσοχή, ώστε να µην ανάγεται 

αυτή η σύγκρουση ως η µοναδική. Με την εµφάνιση του καπιταλισµού και την έλευση της 

νεωτερικότητας, η οικονοµική και πολιτική σφαίρα διαχωρίστηκαν. Αυτό είχε ως 

επίπτωση η πολιτική διαδικασία να συσκοτίζει τις κοινωνικοοικονοµικές διαφορές. Έτσι, 

οι ταξικές σχέσεις δεν εµφανίζονται σε ωµή και καθαρή µορφή αλλά, συνήθως, 

διαµεσολαβούνται.198 Οι κοινωνικοοικονοµικές τάσεις σύγκρουσης κυριαρχούν µεν στα 

ευρωπαϊκά κοµµατικά συστήµατα αλλά ποτέ δεν εµφανίζονται ως µια ιδανική τυπική 

έκφραση µιας βασικής σύγκρουσης αρχών δύο κοινωνικών τάξεων που βρίσκονται 

αντιµέτωπες µε τη µορφή δύο κοµµάτων.199

(β) Ο ταξικός δεν ήταν ο µοναδικός κοινωνικός αγώνας που έχει εξελιχθεί σε πολιτικό. 

Θρησκευτικοί, πολιτισµικοί και περιφερειακοί αγώνες επίσης εκφράστηκαν σε πολιτικές 

διαιρέσεις και κόµµατα. Αυτές οι κοινωνικές διαφορές και ανταγωνισµοί, (γλωσσικές, 

θρησκευτικές, εθνοτικές, κτλ.), έχουν και τη δική τους ξεχωριστή υπόσταση. Όπως 

σηµειώνει ο Mair,  

«µερικές φορές, όπως στην Ιρλανδία, η ταξική διαίρεση µεταφράστηκε πολύ αµυδρά 

στο κοµµατικό επίπεδο αφού παρά τις εµφανείς ταξικές ταυτότητες, οι διάφορες 

προσπάθειες να πολιτικοποιηθεί η ταξική αντίθεση, συνήθως καταπνιγόταν από την 

προσοχή που δινόταν στα εθνικά ζητήµατα. Ούτε στις ΗΠΑ µεταφράστηκε στο 

κοµµατικό επίπεδο παρά τις ταξικές προκαταλήψεις στην κατανοµή της κοµµατικής 

υποστήριξης µεταξύ ∆ηµοκρατικών και Ρεπουµπλικάνων, αφού ποτέ δεν οδήγησε στη 

δηµιουργία σηµαντικού σοσιαλιστικού ή σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος. Σε χώρες 

όπως η Ελβετία και η Ολλανδία, όπου η ταξική σύγκρουση «µεταφράστηκε» 

επιτυχηµένα σε κοµµατικές εναλλακτικές επιλογές, δεν κατάφερε ποτέ να αποτελέσει 

υπερ-κυρίαρχη πόλωση και ήταν πάντα ευάλωτη στις άλλες διαιρέσεις. Αντίθετα, στην 

Ιταλία και στη Γαλλία η ταξική σύγκρουση όχι µόνο αποδείχτηκε η πιο κυρίαρχη πηγή 

                                                 
195 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. xxii- xxiii. 
196 Βλ. Mair, «Cleavages», ό.π., σ. 371. 
197 Βλ. Mair, «Cleavages», ό.π., σ. 371. 
198 Βλ. Σπουρδαλάκης, Για τη Μελέτη των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 44. 
199 Βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, ό.π., σ. 12. 
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πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά ήταν και η πιο έντονη και ριζοσπαστική µε τα 

κοµµουνιστικά κόµµατα να αποκτούν γρήγορα το πάνω χέρι στον ανταγωνισµό 

εκπροσώπησης των συµφερόντων της οργανωµένης εργατικής τάξης».200  

(γ) Το συνταγµατικό-νοµικό πλαίσιο είναι µια τρίτη κατηγορία παραγόντων και 

περιλαµβάνει τα εµπόδια που παρεµβάλλονται ενώπιον των νέων κινηµάτων, τον τρόπο 

λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών, τα πολιτικά δικαιώµατα, το είδος του εκλογικού 

συστήµατος, κτλ. Οποιοδήποτε αναδυόµενο πολιτικό κίνηµα διέρχεται από µια σειρά 

εµποδίων στο δρόµο του προς το εσωτερικό του πολιτικού συστήµατος.201  

(δ) Την εθιµική συγκυρία, τις συνήθειες δηλαδή ενός τόπου, που αφορά, µεταξύ άλλων, 

στην ανοχή έναντι του θεσµού του κόµµατος αλλά και της ιδέας της οργάνωσης ως 

τέτοιας. Η παράµετρος αυτή επηρεάζει σηµαντικά και τον χαρακτήρα των πολιτικών 

κοµµάτων. 

(ε) Τον πολιτικό λόγο και την πρακτική των άλλων κοµµάτων στον ανταγωνισµό για την 

εξουσία. Ο Rokkan σηµειώνει, για τα κόµµατα της εργατικής τάξης, ότι η εµφάνιση και ο 

χαρακτήρας τους επηρεάζεται και από το τι έχουν να αντιµετωπίσουν τη στιγµή εισόδου 

τους στην πολιτική σκηνή.202

Στην πράξη, αυτό που µπορεί να φαίνεται απλή και γραµµική διαδικασία, η µετεξέλιξη 

δηλαδή της κοινωνικής σύγκρουσης σε πολιτική και σε κοµµατικές επιλογές, 

αποδεικνύεται πολύπλοκη και µε αρκετά εµπόδια. ∆εν υπάρχει αυτοµατισµός. Οι 

διαιρέσεις φύλου, για παράδειγµα, σπάνια εκφράστηκαν στο κοµµατικό επίπεδο, 

ανεξαρτήτως πόσο έντονες ήταν σε επίπεδο κοινωνίας. Αυτό που εξηγεί τη διαφοροποίηση 

σε µεγάλο βαθµό είναι ο «µεταφραστής», δηλαδή το ίδιο το πολιτικό κόµµα. Οι 

κοινωνικές συνθήκες, που τελικά µεταφράζονται σε κοµµατικές εναλλακτικές επιλογές, 

πρέπει να ιδωθούν ως οι βοηθητικές συνθήκες ενώ η κυρίως µεσολάβηση γίνεται από το 

κόµµα και την οργάνωση του, που επεµβαίνει για να πολιτικοποιήσει αυτές τις συνθήκες. 

Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες διαιρέσεις αφού π.χ. ήταν οι εκκλησίες και άλλες 

βοηθητικές οργανώσεις της, που βοήθησαν στο µετασχηµατισµό των θρησκευτικών 

διαιρέσεων σε εκλογικές συστοιχίσεις και στην ίδρυση θρησκευτικών κοµµάτων. Η 

µετάβαση από την κοινωνία στην πολιτική καθορίζεται, τουλάχιστον µερικώς, από την 

ενεργό παρέµβαση των πολιτικών κοµµάτων στην κοινωνία.203  

                                                 
200 Βλ. Mair, «Cleavages», ό.π., σ. 371. 
201 Για τα όρια αυτά έγινε αναφορά πιο πάνω. Βλ. Rokkan, «Structuring of Mass Politics», ό.π., σσ. 180-181, 
188. 
202 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 113. 
203 Βλ. Mair, «Cleavages», ό.π., σσ. 372-373. 
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Όλα αυτά καθορίζουν τη γένεση, τη διάρκεια και τη δυναµική ενός κόµµατος. Πρέπει να 

συνυπολογιστούν όλα µαζί. Για να γίνει κατανοητή, λοιπόν, η δράση και λειτουργία ενός 

κόµµατος πρέπει να εξετάσουµε την κοινωνική διαιρετική δοµή που αποτέλεσε τη 

γενεσιουργό του αιτία και την πολιτική του αντιπαράθεση (π.χ. ένα κόµµα της ∆εξιάς και 

ένα της Αριστεράς), ώστε να γίνουν κατανοητές η δυναµική και η δοµή του κοµµατικού 

συστήµατος. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

  

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ 

ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

Ένα οποιοδήποτε κοµµατικό σύστηµα δεν µπορεί να ερευνηθεί µε ακρίβεια χωρίς 

προηγούµενη µελέτη του κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος που 

επέδρασε στη διαµόρφωση του χαρακτήρα τους και µέσα στο οποίο αναπτύσσουν τη 

δράση τους µε τελικό βέβαια στόχο να επηρεάσουν ή/και να αλλάξουν αυτό το 

περιβάλλον. Η κοµµατική δραστηριότητα γίνεται κατανοητή όταν, µεταξύ άλλων, 

αντιπαραβάλουµε το κοµµατικό σύστηµα προς τη κοινωνική δοµή.1 Να δούµε, δηλαδή, 

ποιες τάξεις, οµάδες και κατ’ επέκταση συµφέροντα, εξυπηρετεί ο κάθε σχηµατισµός, 

αφού η σύνθεση του εκάστοτε κοµµατικού ακροατηρίου επηρεάζει τις θέσεις και πολιτικές 

ενός κόµµατος. Όπως σηµειώνει η Bradley, οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται από 

διαχωρισµούς και διαιρετικές τοµές που προκύπτουν από την κοινωνική δοµή και 

αντανακλούν την άνιση κατανοµή πλούτου, κύρους και εξουσίας και οι οποίες διαφέρουν 

από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή.2 Η µελέτη της κοινωνικής δοµής µας 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι διαµορφώνει και επιδρά σε σηµαντικό βαθµό στην πολιτική 

συµπεριφορά του εκλογικού σώµατος, στις επιλογές του αλλά και στα υφιστάµενα 

κόµµατα προς τα οποία απευθύνεται. Σε όλα σχεδόν τα επίπεδα η πολιτική συνυφαίνεται 

µε την οικονοµία και την κοινωνία και δεν µπορεί να γίνει κατανοητή παρά µόνο µέσα σε 

ένα συνολικό πλαίσιο, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουµε ότι οι έννοιες του κοινωνικού και 

του πολιτικού προσδιορίζουν επίσης διακριτές σφαίρες δραστηριότητας.3   

Έχοντας υπόψη τις δύο αυτές ερµηνευτικές αρχές, οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν 

συµπληρωµατικά και όχι αλληλοαποκλειόµενες (η αυτονοµία δηλαδή των µεµονωµένων 

φαινοµένων αλλά και η αλληλεξάρτηση τους), το µέρος αυτό της διατριβής ασχολείται µε 

την κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και ιδεολογική αλλαγή που συντελέστηκε στα τέλη 

του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην Κύπρο και η οποία αποτέλεσε το 

πλαίσιο ανάδυσης των πρώτων αντιπαραθέσεων και των πρώτων οργανωµένων πολιτικών 

και κοµµατικών συσσωµατώσεων. Οι αλλαγές αυτές, συνήθως, ταυτίζονται µε τον όρο 
                                                 
1 Βλ. Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σ. 185. Τη σπουδαιότητα της σχέσης µεταξύ δηµοκρατίας, 
δηµοκρατικών θεσµών και κοινωνικής υποδοµής για την πορεία ενός δηµοκρατικού κράτους υποδεικνύει και 
ο MacPherson. Βλ. MacPherson, Φιλελεύθερη, ό.π., σ. 22. 
2 Bradley Harriet, «Μεταβαλλόµενες Κοινωνικές ∆οµές: Τάξη και Φύλο», σσ. 259-334, στο Hall and 
Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 259. Για τις κοινωνικές δοµές και διαιρέσεις βλ. επίσης Heywood, 
Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 270-279. 
3 Heywood Andrew (2006), Εισαγωγή στην Πολιτική, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, σσ. 253, 271. 
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νεωτερικότητα ο οποίος χρησιµεύει στον χρονολογικό προσδιορισµό των σύγχρονων 

κοινωνιών.4

Μπορούµε να εντοπίσουµε δύο σύνολα παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν τις 

αλλαγές αυτές, τους υλικούς και τους πολιτισµικούς. Η προσέγγιση αυτής της µελέτης 

αναλύει τη διάβαση στη νεωτερικότητα και την αλλαγή στις κοινωνικοοικονοµικές 

σχέσεις από την άποψη ενός θεωρητικού προτύπου, το οποίο προτείνουν οι Hall και 

Gieben, βασισµένου στην αλληλεπίδραση ενός αριθµού δοµηµένων διαδικασιών 

αλλαγής που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια µακρών περιόδων. Ως κύριες 

διαδικασίες εντοπίζονται η πολιτική, η οικονοµική, η κοινωνική και η πολιτισµική - 

ιδεολογική, οι οποίες περιλαµβάνουν υλικές και πολιτισµικές µεταβλητές. Οι διαδικασίες 

αυτές λειτούργησαν στη διάρκεια αρκετών αιώνων µε αργό, ασταθή τρόπο ώστε είναι 

δύσκολο να καθοριστεί ένα σαφές σηµείο εκκίνησης. 5  

Το µοντέλο της δυτικής νεωτερικότητας ήταν ένα µείγµα δυτικού καπιταλισµού, 

δηµοκρατίας, κράτους δικαίου και εθνικής κυριαρχίας, γράφει ο Beck. Ο εκσυγχρονισµός, 

που ως διαδικασία θεωρείται ότι οδήγησε στη συγκρότηση της νεωτερικότητας, γίνεται 

συνήθως αντιληπτός «ως οριοθέτηση έναντι του κόσµου των απλοϊκών παραδόσεων και της 

θρησκείας, απελευθέρωση από τους καταναγκασµούς και τους άµεσους κινδύνους που 

προέρχονται από τη φύση».6  

Ως τυπολογικά χαρακτηριστικά των νεωτερικών κοινωνιών, οι Hall και Gieben σηµειώνουν7: 

(1) Την κυριαρχία των λαϊκών µορφών πολιτικής εξουσίας και νοµιµότητας µέσα στις 

σύνθετες δοµές του σύγχρονου εθνικού κράτους. 

(2) Μια οικονοµία χρηµατικής ανταλλαγής, βασισµένη στην παραγωγή µεγάλης κλίµακας και 

κατανάλωσης των προϊόντων της αγοράς, την εκτεταµένη ιδιοκτησία της ιδιωτικής περιουσίας 

και τη συσσώρευση του κεφαλαίου σε µια συστηµατική και µακροπρόθεσµη βάση. 

(3) Την παρακµή της παραδοσιακής κοινωνικής τάξης µε τις καθορισµένες κοινωνικές 

ιεραρχίες και τις αλληλοκαλυπτόµενες συµµαχίες και την εµφάνιση ενός δυναµικού 

κοινωνικού καταµερισµού εργασίας που στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες 

χαρακτηριζόταν από νέους σχηµατισµούς τάξεων. 

(4) Την παρακµή της θρησκευτικής κοσµοαντίληψης, χαρακτηριστική στις παραδοσιακές 

κοινωνίες, και την άνοδο µιας κοσµικής και υλιστικής κουλτούρας. 

                                                 
4 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 116. 
5 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας. ό.π., σσ. 15, 22, 26. 
6 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σσ. 26, 54, 76. Για τις έννοιες νεωτερικότητα και παράδοση βλ. περισσότερα στο 
κεφάλαιο 4. 
7 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σσ. 22-23. 
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Στόχος σε αυτό το πρώτο µέρος της µελέτης είναι να εξετάσουµε σε ποιο βαθµό έλαβαν 

χώρα και µε ποιο τρόπο και µορφή, οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν, στην περίπτωση της 

Κύπρου, η οποία αντιµετωπίζει µια ιδιαιτερότητα που την διαφοροποιεί από τις δυτικές 

κοινωνίες που ακολούθησαν αυτή τη πορεία εξέλιξης. Η παράµετρος που καθορίζει 

ουσιαστικά την όλη διαδικασία αλλαγών στην Κύπρο, εντός της οποίας λαµβάνουν χώρα 

οι πολυεπίπεδες διαδικασίες αλλαγών, είναι η αποικιοκρατία. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς 

αποτελεί και τη µεταβλητή που επηρεάζει σαφώς, και περισσότερο από τις υπόλοιπες, τη 

συγκρότηση και εξέλιξη του πολιτικού και κοµµατικού οικοδοµήµατος στην Κύπρο. Η 

µεταβίβαση της Κύπρου από τους Οθωµανούς στους Βρετανούς δεν άλλαξε µόνο το 

διεθνές καθεστώς του νησιού αλλά διατάραξε και τις υφιστάµενες κοινωνικές δοµές και τις 

πολιτικές ισορροπίες.8

 

                                                 
8 Katsiaounis Rolandos (1995), «Social and Political Change in Cyprus: 1878-1924», σσ. 223-251, Επετηρίς 
του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, ΧΧΙ, Λευκωσία, σ. 223. 
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Κεφάλαιο 2 

  

Από την οθωµανική κατοχή στη βρετανική 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι να εξεταστεί η διαδικασία µετάβασης από την Οθωµανική 

κατοχή στη Βρετανική, πώς αυτή η διαδικασία επηρέασε τη µεγαλύτερη αριθµητικά τάξη του 

νησιού, την αγροτική, µέσα από τις αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα, τις σχέσεις κοινωνικής 

εξάρτησης που χαρακτήριζαν την περίοδο αυτή, καθώς και τη παρακµή της κορπορατιστικής 

οργάνωσης της οικονοµίας.1  

Η παραδοσιακή κοινωνική δοµή της Ευρώπης του 18ου αιώνα, η οποία µπορεί να 

αποτελέσει ένα θεωρητικό πρότυπο για την εξέταση της κυπριακής κοινωνίας της 

περιόδου, βασιζόταν ουσιαστικά στη γαιοκτησία. Ήταν µια κοινωνία που την αποτελούσαν 

κοινωνικές οµάδες αντί για οικονοµικές τάξεις. Οι ευγενείς γαιοκτήµονες αποτελούσαν τη 

δεσπόζουσα άρχουσα τάξη και στην ιεραρχία ακολουθούσε ένα στρώµα «παραδοσιακών» 

επαγγελµάτων (κληρικοί, αξιωµατούχοι του κράτους, κ.ά.), καθώς, επίσης, και ένα στρώµα 

µικροϊδιοκτητών και καλλιεργητών. Υπήρχε, επίσης, µια ανερχόµενη και αναπτυσσόµενη 

«νέα» αστική τάξη που ασχολούνταν µε τις νέες µορφές βιοµηχανίας και εµπορίου, όπως, 

επίσης, και η παραδοσιακή τάξη των εµπόρων του φεουδαρχισµού που περιλάµβανε ένα 

αρκετά µεγάλο αριθµό τεχνιτών, (χρυσοχόοι, ράφτες, τυπογράφοι, επιπλοποιοί,  αµαξοποιοί, 

υποδηµατοποιοί, οικοδόµοι, κτλ). Κάτω από την αστική µεσαία τάξη υπήρχε µια µεγάλη τάξη 

υπηρετών και µια µικρή εργατική τάξη η οποία συµπληρωνόταν εποχιακώς από 

µισθοσυντήρητους της επαρχίας. Χωρικοί ή αγρότες αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού.2

Η οικονοµία βασιζόταν στη γεωργική παραγωγή και η κατοχή γης ήταν ο καθοριστικός 

συντελεστής για τον προσδιορισµό της κοινωνικής θέσης. Η βιοµηχανία (και η βιοτεχνία) 

αναπτυσσόταν κατά κύριο λόγο στις πόλεις και ήταν οργανωµένη γύρω από τις συντεχνίες 

των τεχνιτών, οι οποίες έλεγχαν την είσοδο στο επάγγελµα µέσω του συστήµατος µαθητείας 

και θέσπιζαν λεπτοµερείς κανονισµούς για την άσκηση κάθε επαγγέλµατος. Στα πλαίσια 

                                                            
1 Ο όρος κορπορατιστική οργάνωση αναφέρεται στο κλειστό σύστηµα των συντεχνιών των διαφόρων 
επαγγελµάτων στις οποίες η ιδιότητα µέλους εξαρτώνταν πλήρως από ένα κλειστό κύκλωµα υφιστάµενων 
τεχνιτών ή εξειδικευµένων εργατών. 
2 Hamilton Peter (2003), «Ο ∆ιαφωτισµός και η Γέννηση της Κοινωνικής Επιστήµης», σσ. 41-114, στο Hall and 
Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σσ. 60-61.  
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αυτής της κοινωνίας, ήταν απολύτως φυσιολογική πρακτική η εργασία των γυναικών και 

των παιδιών από µικρή ηλικία.3

Ένα γενικό σχήµα κοινής παραδοχής θεωρεί ότι προ-νεωτερική οικονοµία είναι αυτή στην 

οποία η γεωργία είναι ποιοτικά και ποσοτικά σηµαντικότερη στην παραγωγή του εθνικού 

προϊόντος από τη βιοµηχανία, ενώ σύγχρονη οικονοµία θεωρείται το αντίστροφο.4 Αυτή ήταν 

και η κατάσταση που χαρακτήριζε την κυπριακή οικονοµία τόσο στην περίοδο της µετάβασης 

από τους Οθωµανούς στους Βρετανούς, όσο και κατά τη διάρκεια της βρετανικής κατοχής, 

παρά τις σηµαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας και 

οδήγησαν σε υποχώρηση του γεωργικού τοµέα στο σύνολο της παραγωγής. Στην περίοδο αυτή, 

εµφανίστηκε µια πρωτο-βιοµηχανία µικρού µεγέθους, που λειτουργούσε σε καπιταλιστική 

βάση, δηλαδή οργανωµένης ως κερδοσκοπικής δραστηριότητας από µη εργαζόµενους 

επιχειρηµατίες που προσέφεραν τα αρχικά κεφάλαια επενδύσεων. Αυτή η νέα τάξη 

επιχειρηµατιών αναδύθηκε µέσα από ποικιλία κοινωνικών οµάδων: ορισµένοι ήταν αρχικά 

έµποροι ή αρχιτεχνίτες, άλλοι αγρότες που επέκτειναν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

τους στη µεταποίηση, µερικοί προήλθαν ακόµα και από τις τάξεις των φτωχών εργαζοµένων. Τα 

ζητήµατα αυτά θα εξεταστούν πιο κάτω και στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

2.1 Το τέλος της οθωµανικής κατοχής: µια αγροτική, προ-νεωτερική κοινωνία 

Η Κύπρος αποτέλεσε υποτελές τµήµα της δεσποτικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µέχρι το 

τέλος του 19ου αιώνα. Σε όλη τη διάρκεια της οθωµανικής κατοχής η  Κύπρος διοικούνταν 

σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος των µιλλέτ,5 βάσει του οποίου η οθωµανική εξουσία 

διαµεσολαβούνταν από φυλετικές και θρησκευτικές κοινότητες που απολάµβαναν διάφορους 

βαθµούς αυτονοµίας εντός της αυτοκρατορίας. Οι Οθωµανοί επέτρεπαν στους Έλληνες να 

διευθύνουν σε µεγάλο βαθµό µόνοι τους τις υποθέσεις τους και ενεθάρρυναν την Ορθόδοξη 

Εκκλησία να αναλάβει την κοσµική µαζί µε τη θρησκευτική εξουσία της κοινότητας της. Η 

θέση του Αρχιεπισκόπου ως Εθνάρχη ήταν σε µεγάλο βαθµό οθωµανικό δηµιούργηµα κάτι 

για το οποίο θα γίνει περισσότερη ανάλυση στο κεφάλαιο τέσσερα. Σε αρκετές περιπτώσεις η 

ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οθωµανικές αρχές και αρκετοί µεγάλοι γαιοκτήµονες 

(τσιφλικάδες) και από τις δύο κοινότητες ένωσαν τις δυνάµεις τους ενάντια σε βίαιες 

 
3 Βλ. Bradley, «Μεταβαλλόµενες Κοινωνικές ∆οµές», ό.π., σ. 261.  
4 Brown Vivienne (2003), «Η Ανάπτυξη της Οικονοµίας», σσ. 193-258, στο Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, 
ό.π., σσ. 208, 211. 
5 Εθνο-θρησκευτικό σύνολο που χρησιµοποιείτο ως µονάδα διοικητικής οργάνωσης από τους Οθωµανούς. 
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διαµαρτυρίες που ξεσπούσαν από τα πιο εξαθλιωµένα αγροτικά στρώµατα και των δύο 

εθνοθρησκευτικών συνόλων της Κύπρου.6 Οι εξεγέρσεις αυτές ήταν τοπικού χαρακτήρα, 

περιστασιακές και χωρίς πολιτικό πρόγραµµα. ∆εν είχαν στόχο να ανατρέψουν την κατοχική 

δοµή και η αντίδραση τους στρεφόταν περισσότερο ενάντια σε άτοµα που τους 

εκµεταλλεύονταν σε τοπικό επίπεδο (συλλέκτες φόρων, τοκογλύφους και ιδιοκτήτες γης). 

Κατά τον 18ο αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία βίωσε µεγάλες εσωτερικές αλλαγές, όπου, 

εκτός από την παλιά τάξη των γαιοκτηµόνων, αναπτύχθηκαν νέες οµάδες άρχουσων τάξεων.7 

Εµφανίστηκαν έτσι, νέες κοινωνικές δυνάµεις, γεγονός που παρατηρήθηκε και στα πλαίσια 

της ελληνικής κοινότητας του νησιού.8 Στα τελευταία χρόνια της οθωµανικής κατοχής 

συντελέστηκε µια αλλαγή στο επίπεδο των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων που έφερε στην 

επιφάνεια µια καινούρια ελληνική ελίτ, τους ενοικιαστές φόρων (tax farmers) η οποία 

διευκολύνθηκε από τη µερική αποδυνάµωση της Εκκλησίας.9 Υπό το νέο σύστηµα 

φορολογίας που καθιέρωσαν οι Οθωµανοί, πλούσιοι Ελληνοκύπριοι αγόραζαν από τους 

Οθωµανούς το δικαίωµα συλλογής των φόρων και έδιδαν ένα σταθερό ποσό στις Αρχές. Η 

αγορά αυτών των δικαιωµάτων ήταν ισόβια. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία δικτύων µεσαζόντων, εµπόρων και δανειστών χρηµάτων που έλεγχαν την 

παραγωγική δραστηριότητα της πλειονότητας του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, τον οποίο 

αποτελούσαν µικροϊδιοκτήτες και ακτήµονες αγρότες. Στην Κύπρο της περιόδου απουσίαζε 

ακόµα το βασικό στοιχείο της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονοµίας, δηλαδή η µάζα των 

µισθωτών εργαζοµένων.10  

∆εδοµένης της δηµογραφικής σύνθεσης στην οποία το 49.7% του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού, σύµφωνα µε την απογραφή του 1891, ανήκε στην αγροτική τάξη11- κάτι που 

υποδηλώνει πολύ µεγαλύτερη πληθυσµιακή εξάρτηση στο επίπεδο του συνολικού πληθυσµού 

 
6 Holland Robert (1999), Η Βρετανία και ο Κυπριακός Αγώνας, Εκδόσεις Ποταµός, Αθήνα, σ. 24. 
7 Κύρρης Κώστας (1984), «Ανατοµία του Οθωµανικού Καθεστώτος στην Κύπρο 1570-1878», σσ. 65-82, 
∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 1, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας. 
8 Κιτροµηλίδης Πασχάλης (1984), «Τα Συλλογικά Πεπρωµένα του Κυπριακού Ελληνισµού τον ΙΗ και ΙΘ 
Αιώνα: ∆ιαπιστώσεις και Προοπτικές», σσ. 3-13, ∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 1, Εκδόσεις ∆ήµου 
Λευκωσίας, σ. 8.  
9 Katsiaounis Rolandos (1996), Labour, Society and Politics in Cyprus During the Second Half of the Nineteenth 
Century, Texts and Studies of the History of Cyprus, XXIV, Cyprus Research Center, Nicosia, σ. 13. 
10 Κατσιαούνης Ρολάνδος (2004), «Κοινωνικές, Εθνικές και Πολιτικές Αντιθέσεις στην Κύπρο την Περίοδο της 
Αγγλοκρατίας 1878-1950», σσ. 19-43, ∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 16, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, 
σ. 19. 
11 Census of Cyprus of 1891, London, June 1893, σ. 12. Ο συνολικός αριθµός ανθρώπων που ασχολείται και 
εξαρτάται από αγροτικές δραστηριότητες είναι πολύ µεγαλύτερος. Ο Γιαλλουρίδης το υπολογίζει γύρω στο 80%. 
Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος (1993), «Το Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», στο Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, 
ό.π., σ. 167. 
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αφού ολόκληρες οικογένειες µε παιδιά απασχολούνται στο γεωργικό τοµέα και δεν 

συµπεριλαµβάνονταν στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό- το αγροτικό ζήτηµα ήταν το 

σηµαντικότερο πρόβληµα. Ο πυρήνας του προβλήµατος αυτού συνίστατο στη σχέση ανάµεσα 

στην ανέχεια των µικροκαλλιεργητών της γης, που αποτελούσαν και τη µεγάλη πλειοψηφία 

του πληθυσµού από τη µια, και της ευµάρειας των µεγαλοϊδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένης 

της Εκκλησίας, από την άλλη, ή µε άλλα λόγια «ανάµεσα στους παραγωγούς του πλούτου και 

σε όσους συσσώρευαν τον πλούτο αυτό».12 Οι αγροτικές εργασίες σπανίως ήταν κερδοφόρες 

εξαιτίας των πολύ άσχηµων καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα της παρατεταµένης 

ανοµβρίας.13 Η ζωή στις αγροτικές κοινότητες εξαντλούνταν ουσιαστικά στον καθηµερινό 

αγώνα της επιβίωσης. Η κακή σοδειά, η πτώση των τιµών και οι διάφοροι τρόποι µε τους 

οποίους αποσπούσαν οι αρχές έσοδα (φόροι, ενοίκια, αποδόσεις σε χρήµα ή σε είδος, 

«δεκατίες»), έφερναν τους χωρικούς σε απελπιστική κατάσταση. Η οικονοµία της Κύπρου 

βασιζόταν σε σχέσεις ανταλλαγής (δεν είχε ακόµα εκχρηµατισθεί), κυρίως σε είδος, µεταξύ 

των χωρικών. Το εµπόριο ήταν πολύ περιορισµένο και διεξαγόταν, ως επί το πλείστον, από 

τους υπηκόους των ευρωπαϊκών προξενείων (βλ. επόµενο κεφάλαιο). 

Η αγροτική ιδιοκτησία στη τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας βασιζόταν στη 

µικροιδιοκτησία, που έκανε τη γη στη Κύπρο «θάλασσα ιδιοκτητών».14 Ο Κύπριος χωρικός 

κληρονοµούσε από γενεά σε γενεά ένα κοµµάτι γης το οποίο καλλιεργούσε και ένιωθε, έτσι, 

µια οικονοµική και ατοµική ανεξαρτησία. Αυτό βέβαια δεν εµπόδιζε την Εκκλησία να 

αποκτήσει τεράστια περιουσία εκµεταλλευόµενη τα προνόµια που της παραχώρησε το 

οθωµανικό καθεστώς (βλ. κεφάλαιο 4). Σύµφωνα µε υπολογισµούς του 1844, η γη που 

κατείχαν η Εκκλησία, το ΕΒΚΑΦ15 και οι διάφοροι «τσιφλικάδες», ανερχόταν στο 23.3% των 

180.000 εκταρίων καλλιεργήσιµης γης.16  

Παρόλο που η ανισότητα στην ιδιοκτησία της γης δεν ήταν τόσο έντονη όπως στις άλλες 

χώρες της Ευρώπης, συναντούµε και στην Κύπρο τα µεγάλα τσιφλίκια. µεγάλο µέρος της γης 

 
12 Hobsbawm J. Eric (2002), Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, ∆’ Ανατύπωση, Μορφωτικό Ίδρυµα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, σ. 27. 
13 ∆ηµητρίου Κυριάκος (1999), Βικτωριανά Κείµενα για την Κύπρο 1878-1891, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής 
Κύκκου, Λευκωσία, Εισαγωγή σ. x. 
14 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 29. Βλ. επίσης Census of Cyprus of 1921, London, 1922, σσ. 12-13 όπου 
αναφέρεται συγκεκριµένα ότι η Κύπρος είναι σε µεγάλο βαθµό χώρα αγροτών ιδιοκτητών γης αφού ένα στα 6.7 
άτοµα είναι ιδιοκτήτης γης (46.321 άτοµα) µε το 30% περίπου της εδαφικής έκτασης της χώρας να είναι ατοµική 
ιδιοκτησία.  
15 Το ΕΒΚΑΦ ήταν ίδρυµα διαχείρισης των Τουρκικών βακουφίων στην Κύπρο, των εκτάσεων γης δηλαδή, που 
αφορούσαν κοινωφελείς σκοπούς. 
16 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 128. 
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ανήκε στους πασάδες και στους τσιφλικάδες, µε την Εκκλησία και τα µοναστήρια να 

διατηρούν, επίσης, µεγάλη ιδιοκτησία και το λαό να ζει σε συνθήκες βαριάς υποτέλειας και 

ανελευθερίας. Το προξενείο της Βρετανίας στη Λάρνακα υπολόγιζε ότι υπήρχαν 70 µεγάλα 

κτήµατα µε έκταση 700 µέχρι 7.000 εκτάρια έκαστο.17  

Οι συνθήκες διαβίωσης, κατοικίας και υγιεινής των κατοίκων της Κύπρου ήταν ουσιαστικά 

πρωτόγονες. Οι ιδιωτικές κατοικίες ήταν συνήθως κτισµένες από πλίνθους, πηλό και καλάµια 

και τα δηµόσια κτήρια από πέτρες. Στον ίδιο χώρο που ζούσαν άνθρωποι συστεγάζονταν ο 

στάβλος µε τα ζώα και η αποθήκη. Ένα κυπριακό χωριό της εποχής δεν διέφερε σχεδόν 

καθόλου από ένα πρωτόγονο οικισµό.18 Ο συνολικός αριθµός κατοικήσιµων κέντρων το 1881 

ήταν 699, εκ των οποίων τα 37 ήταν χωριά µε πληθυσµό κάτω από 10 άτοµα και µε µέσο όρο 

κατοίκων ανά κατοικήσιµο κέντρο 281 άτοµα, ένδειξη πολύ χαµηλής αστικοποίησης.19 Στην 

απογραφή του 1891 βρέθηκαν µόνο 22 κέντρα µε πληθυσµό πάνω από 1.000 άτοµα και 69 

κέντρα µε κάτω από 10 άτοµα.20

2.1.1 Κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικοπολιτική ελίτ. Το παραδοσιακό ιεραρχικό 

πολιτικό σύστηµα λειτουργούσε επειδή οι επικρατούσες κοινωνικές ρυθµίσεις 

υπαγόρευαν ότι από την κοινωνική θέση και τάξη του κάθε ατόµου απέρρεαν και οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις.21 Σύµφωνα µε τις παραδοσιακές αξίες, η θέση των πλουσίων και 

των φτωχών καθοριζόταν από την «αρχέγονη τάξη πραγµάτων» και υποστηριζόταν από 

προσωπικές, οικογενειακές και τοπικές δεσµεύσεις, παρά να αντικρίζεται ως προϊόν 

απρόσωπων οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων που υπόκεινται σε αλλαγή µέσω της 

πολιτικής δράσης. Στις παραδοσιακές κοινωνίες η θρησκευτική πίστη έτεινε να είναι ισχυρή 

και να υποστηρίζει το status quo.22 Όντας άνισοι µεταξύ τους στις οικονοµικές και πολιτικές 

τους σχέσεις, οι ιδιοκτήτες γης, από τη µια και οι αγρότες από την άλλη, ασπάζονταν και 

διαφορετικές κοινωνικές αξίες. Οι αγρότες, αν και συνιστούσαν τη µεγάλη πλειονότητα του 

πληθυσµού, βρίσκονταν στο κατώτατο σηµείο της ιεραρχίας και αποτελούσαν το αντικείµενο 

διοίκησης, όµως ποτέ το υποκείµενο µιας πολιτικής σχέσης. 

 
17 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 33. 
18 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. 16. 
19 Census of Cyprus of 1881, London, 1884, σ. 6. 
20 Census 1891, σ. 6. 
21 Βλ. MacPherson, Φιλελεύθερη, ό.π., σ. 16. Ο Sartori, σηµειώνει ότι η κοινωνική θέση (status), έχει διαχρονικά 
ταυτιστεί  µε ταξικούς δείκτες όπως η εκπαίδευση, το εισόδηµα και το επάγγελµα. Βλ. Sartori, «Sociology», ό.π., 
σ. 167, 
22 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 274. 
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Η κοινωνική διαστρωµάτωση µέσα σε µια κοινωνία φεουδαρχικών δοµών, όπως την 

κυπριακή επί οθωµανικής κυριαρχίας, αντικατοπτριζόταν σε ένα ιεραρχικό πολιτικό σύστηµα. 

Η νοµοθεσία και η εκτελεστική αρµοδιότητα ήταν στα χέρια των Οθωµανών. Εντός της 

ελληνικής κοινότητας υπήρχε µια εσωτερική διαστρωµάτωση βασισµένη στην ισχύ και την 

κατοχή πλούτου και η πολιτική περιστρεφόταν γύρω από προσωπικά συµφέροντα και 

φιλοδοξίες των ιεραρχών, των διαφόρων προυχόντων και των οικογενειών τους, και ως 

τέτοιες ήταν εγγενώς πελατειακές.23 Οι µεγαλύτερες αντιπαραθέσεις αφορούσαν τα 

εκκλησιαστικά αξιώµατα και διεξάγονταν στο πλαίσιο της Εκκλησίας αφού ήταν και ο µόνος 

θεσµός αυτοδιοίκησης που είχαν οι Έλληνες. Την κοινωνική ανώτατη ιεραρχία στην Κύπρο, 

στους κόλπους της οποίας διεξαγόταν η όποια πολιτική αντιπαράθεση, συνιστούσαν οι 

γαιοκτήµονες, οι ενοικιαστές φόρων, οι µουχτάρηδες και το σώµα των δηµογερόντων 

(αζάδων), το θρησκευτικό κατεστηµένο και η γραφειοκρατία.24 Το µικρό µέγεθος της 

κυπριακής κοινωνίας µε τα πολλά διάσπαρτα µικρά χωριά, δηµιουργούσε ένα πολύ ευνοϊκό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. 

Η πολιτική και κοινωνική ελίτ, στα χρόνια της µεταβίβασης της Κύπρου στους Βρετανούς, 

ταυτίζονταν σε µεγάλο βαθµό. Η διαπίστωση αυτή, της συσχέτισης, δηλαδή, ενός πολιτικού 

συστήµατος βασισµένου στις παραδοσιακές αρχές και δοµές και της ύπαρξης µιας σταθερής 

κοινωνικής ιεραρχίας, στην οποία η ισχύς (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική) βρίσκεται 

συγκεντρωµένη στα ίδια άτοµα, ήταν µια κατάσταση πραγµάτων µε εφαρµογή σε ολόκληρη 

σχεδόν την ευρωπαϊκή ήπειρο.25 Πρέπει να είµαστε, βέβαια, προσεκτικοί, όπως προειδοποιεί 

και ο Lipset, όταν συσχετίζουµε τα δύο, αφού πολλές φορές άτοµα µε ισχύ και υψηλό 

εισόδηµα, όπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουν ψηλή κοινωνική θέση ενώ, αντίθετα, άτοµα 

µε κύρος, όπως οι διανοούµενοι, δεν έχουν καθόλου οικονοµική επιφάνεια.26

2.1.2 Πατερναλισµός και φιλανθρωπία. Στις παραδοσιακές κοινωνίες (όπως ήταν και η 

κυπριακή) οι µεγάλες µάζες του πληθυσµού δεν έχουν την αίσθηση του συνανήκειν αλλά 

αποδίδουν νοµιµοφροσύνη στον κυρίαρχο της αγροτικής κοινότητας ή της κλειστής 

κοινότητας της πόλης που γεννήθηκαν, εργάζονταν και περνούσαν ολόκληρη τη ζωή 

 
23 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 21-23. 
24 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 14, 41-45. 
25 Guttsman W. L. (1960), «Social Stratification and Political Elite», The British Journal of Sociology, Vol. 11, 
No. 2, (June), σσ. 137-150, σ. 142. 
26 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 240. 
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τους.27 Οι δεσµοί που δηµιουργούνταν µεταξύ των ιδιοκτητών γης και των ενοικιαστών γης, 

υπό αυτές τις συνθήκες, τους έκανε να µοιάζουν µε οικογένεια, µε τον ιδιοκτήτη να έχει 

πατριαρχικό ρόλο. 

Στις κοινωνίες αυτού του τύπου συναντάται και το φαινόµενο του πατερναλισµού, ο οποίος 

εκδηλωνόταν µε ποικίλους τρόπους. Μια µορφή εκδήλωσης του ήταν οι διάφορες δωρεές των 

πλουσίων µελών της κοινότητας προς τους δυσπραγούντες και τους µη έχοντες ιδιοκτησία, 

που έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του κοινωνικού και πολιτικού status quo αφού 

αυτοί που τις δέχονταν δεν µπορούσαν να τις ανταποδώσουν, µε αποτέλεσµα να εξαρτώνται 

από τους δωρητές.28 Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει ότι οι ανισότητες ήταν θεµελιωµένες 

στις κοινωνικές δοµές. Το γεγονός ότι µερικά άτοµα των κατώτερων τάξεων, µε 

συγκεκριµένες επιδεξιότητες, ή αποφασιστικότητα, ή τύχη, πετύχαιναν να ανέλθουν 

κοινωνικά, δεν επηρέαζε το γεγονός ότι η πλειοψηφία δεν µπορούσε να το κάνει. Η 

φιλανθρωπία έγινε έτσι ένα από τα µέσα κοινωνικού ελέγχου δηµιουργώντας υποχρεώσεις σε 

αυτόν που την απολάµβανε. Η κοινωνική αυτή κατάσταση είχε συνέπειες και στην πολιτική 

σφαίρα. Η πολιτική σε αυτά τα πλαίσια ήταν κάτι που αγόραζε κάποιος παρά ασκούσε. 

2.1.3 Συντεχνίες (esnaf). Στις πόλεις της Κύπρου, το εµπόριο και οι κατασκευές ελέγχονταν 

από τις συντεχνίες οι οποίες αποτελούσαν δοµές που έλεγχαν τη ποιότητα των προϊόντων και 

συµβούλευαν τις αρχές για τον καθορισµό της τιµής τους.29 Η πιο σηµαντική τους λειτουργία 

ήταν ότι ρύθµιζαν την είσοδο στο εµπόριο. ∆εδοµένης της προτίµησης των Τούρκων για 

ιδιοκτησία γης και τη σχεδόν µονοπωλιακή διαχείριση της διοίκησης, η πλειοψηφία των 

βιοτεχνών και των εµπόρων ήταν Έλληνες.30 Πολλά από όσα έκαναν οι συντεχνίες 

γίνονταν µε στόχο τον περιορισµό της εισόδου στο επάγγελµα, την αποφυγή του 

 
27 Λέκκας Ε. Παντελής (1996),  Η Εθνικιστική Ιδεολογία: Πέντε Υποθέσεις Εργασίας στην Ιστορική 
Κοινωνιολογία, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα, σ. 78. 
28 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 116. Ο Hopkin, αναφέρει ότι σε καταστάσεις απόλυτης φτώχειας δώρα όπως 
φαγητό και ρούχα, είναι συνήθως αρκετά για να εξαγοράσουν ψήφους αν και τονίζει ότι η φιλανθρωπία δεν 
εξαντλείται απόλυτα στη διανοµή υλικών αγαθών. Βλ. Hopkin Jonathan (2006), «Clientelism and Party Politics», 
σσ. 406-412, στο Katz and Crotty, Party Politics, ό.π., σ. 409. 
29 Οι συντεχνίες αποτέλεσαν, σύµφωνα µε τον Fulcher, το πρώτο ξεκίνηµα για την οργάνωση των τεχνιτών. 
«Οι συντεχνίες ειδικευόµενων εργατών είχαν εδραιωθεί το 16ο αιώνα στη Βρετανία: η προέλευση τους µπορεί 
να εντοπιστεί το 14ο αιώνα. Στους τεχνίτες αυτούς, δινόταν εργασία από έναν αρχιτεχνίτη-αφεντικό για µικρό 
χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, δεν είχαν αποκτήσει ακόµη επαρκή γνώση ούτε εµπειρία για να χαρακτηριστούν 
«µάστορες». Όλο και περισσότεροι αρχιτεχνίτες προσπάθησαν να τους διατηρήσουν ως φτηνό εργατικό 
δυναµικό, φράζοντας τους το δρόµο για να γίνουν µάστορες και αποκλείοντας τους από τις συντεχνιακές 
οργανώσεις που ήλεγχαν τους χειροτέχνες. Η αντίδραση των τ ε χν ι τών  ήταν η οργάνωση τους, προκειµένου να 
υπερασπίζονται τα συµφέροντα τους καθώς και να διαπραγµατεύονται συλλογικά τις αυξήσεις των µισθών και τις 
βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας». Βλ. Fulcher James (2006), Καπιταλισµός, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 
Αθήνα, σσ. 28-31.  
30 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 54. 
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ανταγωνισµού και τον περιορισµό της παραγωγής και της προσφοράς εργασίας, έτσι ώστε 

να διατηρείται το µέσο εισόδηµα στο αναγκαίο επίπεδο. Το δικαίωµα σε ένα επάγγελµα 

δεν ήταν µόνο ένα δικαίωµα του καταρτισµένου επαγγελµατία αλλά και µια οικογενειακή 

κληρονοµιά. Το κοµβικό σηµείο της θέσης τους βασιζόταν στο γεγονός ότι η οικονοµία 

στηριζόταν σε χειρωνακτικές δεξιότητες τις οποίες κατείχαν αποκλειστικά.  

Οι αλλαγές στις οικονοµικές σχέσεις, που προκάλεσε η σταδιακή ελευθεροποίηση του 

οικονοµικού συστήµατος σε ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγούσε σε υψηλούς ρυθµούς αύξησης 

της εργατικής δύναµης, µε συνέπεια τη διεύρυνση του αριθµού των εισερχοµένων στα τεχνικά 

αυτά επαγγέλµατα.31 Η πραγµατική κρίση άρχισε από τη στιγµή που ο επαγγελµατίας 

τεχνίτης µπορούσε να αντικατασταθεί από ηµιειδικευµένους χειριστές µηχανών ή από κάποιον 

άλλο καταµερισµό εργασίας, µια διαδικασία που σε γενικές γραµµές τοποθετείται στο τέλος 

του 19ου αιώνα. Παράλληλα, είχαν µειωθεί σταδιακά και τα κίνητρα να ακολουθήσει κάποιος 

τα οικογενειακά επαγγέλµατα. Η µόρφωση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και όχι η ειδίκευση, 

ήταν πλέον ο δρόµος για κοινωνικό status.  

Οι Ελληνοκύπριοι αρχιτεχνίτες (οι λεγόµενοι µάστροι), οι οποίοι αποτελούσαν την καρδιά 

των εµπορικών κοινοτήτων, υποστήριζαν σταθερά το σύστηµα των συντεχνιών επειδή αυτές 

οι συντεχνιακές δοµές συντηρούσαν την υφιστάµενη διαστρωµάτωση εντός της ελληνικής 

κοινότητας και, άρα, και την κατανοµή ισχύος προς όφελος τους.32 Το σύστηµα των 

συντεχνιών ήταν υπό κατάρρευση ως αποτέλεσµα τόσο της αποσύνθεσης των δοµών της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας όσο και της ανάπτυξης του εµπορίου και της εισαγωγής 

ευρωπαϊκών προϊόντων, που επιταχύνθηκε µε την εισαγωγή στοιχείων εµπορευµατικής 

οικονοµίας από τους Βρετανούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα και την αποδυνάµωση της 

κορπορατιστικής οικονοµίας, της οποίας οι συντεχνίες αποτελούσαν δοµικό στοιχείο. 

Η κοινωνία της Κύπρου εµφάνιζε στις παραµονές της ανάληψης της διοίκησης από τους 

Βρετανούς αρκετές δοµικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες προέρχονταν από τον αγροτικό 

χαρακτήρα της οικονοµίας.33 Η κατάσταση που επικρατούσε στο νησί πριν τη µεταβίβαση 

του στους Βρετανούς χαρακτηριζόταν από νεποτισµό, δωροδοκία και γενικά διαφθορά των 

αξιωµατούχων.34 Η µεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της Κύπρου δεν ήξερε να διαβάζει και 

 
31 Hobsbawm J. Eric (2001), Ξεχωριστοί Άνθρωποι, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σσ. 119, 129-130, 131, 138. 
32 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 43. 
33 Τζερµιάς Παύλος (2001), Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Τόµος I, Εκδόσεις Libro, Αθήνα, σ. 71. 
34 Σοφοκλέους Αντρέας (1995), Συµβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόµος Α 1878-1890, Εκδόσεις 
Intercollege, Λευκωσία, σ. 21. 
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τα ταξίδια, µε εξαίρεση τις µετακινήσεις από και προς τις αγορές, ήταν κάτι εντελώς 

ασυνήθιστο. Ενδεικτικό της υπανάπτυξης είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά αναλφαβητισµού 

στην απογραφή του 1911, µετά από 33 χρόνια βρετανικής κατοχής, ήταν 73.21%.35 Επί 

Οθωµανοκρατίας, η ίδρυση και η συντήρηση των ολιγάριθµων σχολείων αποτελούσε 

αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας. Μέσα στο υπανάπτυκτο αυτό περιβάλλον, στο οποίο οι 

χωρικοί ζούσαν σε πρωτόγονους οικισµούς και χωρίς τα χαρακτηριστικά που ανέδειξε ο 

ευρωπαϊκός πολιτισµός, δεν αναπτύχθηκε η πολιτιστική πρόοδος, όπως αυτή εκφράζεται 

µέσω των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, των θεατρικών παραστάσεων, του αθλητισµού και 

την, εν γένει, πνευµατική δραστηριότητα.36

 

2.2 Η βρετανική αποικιοκρατία37

Τον Ιούλιο του 1878 σηµειώθηκε ριζική αλλαγή στη διακυβέρνηση της νήσου µε την αγορά 

της Κύπρου από τους Βρετανούς. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν κατά τον 19ο αιώνα η πρώτη 

αποικιακή αυτοκρατορία του κόσµου και η κυρίαρχη εµπορική δύναµη, η οποία υιοθετώντας 

προστατευτική νοµοθεσία σκοπούσε στην προώθηση των εγχώριων συµφερόντων. Ο 19ος αιώνας 

ήταν ο αιώνας ενίσχυσης του αγγλικού καπιταλισµού, ο οποίος ήταν «ευρύτατα αποικιακός, 

εµπορικός και βιοτεχνικός».38 Η ανάπτυξη της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας, αρχικά, 

πήρε τη µορφή της εξάπλωσης των σχέσεων της αγοράς, κινούµενη από µια αυξανόµενη 

ανάγκη για πρώτες ύλες και άλλους συντελεστές παραγωγής.39 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

πρέπει να εξεταστεί και η αγορά της Κύπρου από τους Βρετανούς. Ως µια προσπάθεια, δηλαδή, 

επέκτασης των αγορών της µητρόπολης αλλά και ως στρατηγικό σηµείο επέκτασης των 

στρατιωτικών και εµπορικών της συµφερόντων στο χώρο της Μέσης Ανατολής.   

Η Κύπρος, µέσω του βρετανικού αποικιοκρατικού συστήµατος εντάχθηκε στην ευρύτερη 

οικονοµική σχέση Ανατολής-∆ύσης. Η Κύπρος, πέρα από τα αγροτικά προϊόντα και τα 

                                                            
35 Census of Cyprus of 1911, London, 1912, σ. 15. Στις προηγούµενες απογραφές του 1881, 1891 και 1901 δεν 
υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό αναλφαβητισµού. 
36 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. xi. 
37 Η αποικιοκρατία γράφει ο Heywood, είναι η θεωρία και η πρακτική της επιβολής ελέγχου σε ξένο έδαφος και 
της µετατροπής της σε αποικία. Είναι µια ιδιαίτερη µορφή ιµπεριαλισµού την οποία χαρακτηρίζουν ο εποικισµός 
και η οικονοµική κυριαρχία. Η αποικιοκρατική εξουσία ασκείται από µια κοινότητα αποίκων της «µητέρας 
πατρίδας». Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 174. 
38 Βλ. Brown, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 214. Βλ. επίσης Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σσ. 77, 165. Σε ένα πίνακα που 
απεικονίζει την αποικιακή επέκταση µεταξύ 1876-1914, ο Beaud (σ. 233) δίνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τη Βρετανία: το 1914 η ίδια είχε έκταση 0.3 εκ. τ. χλµ. και πληθυσµό 46.5 εκ. Οι αποικίες της είχαν έκταση 
το 1876, 22.5 εκ. τ. χλµ. και πληθυσµό 251.9 εκ., ενώ το 1914, 33.5 και 393.5 αντίστοιχα.  
39 Held David (2003), «Η Εξέλιξη του Σύγχρονου Κράτους», σσ. 115-192, στο Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, 
ό.π., σ. 156. 
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ορυκτά που εξήγαγε, φαίνεται να µην εξυπηρετούσε στην πραγµατικότητα, λόγω του 

µικρού της µεγέθους, τη Βρετανική Αυτοκρατορία ως χώρος µεγάλης οικονοµικής 

σηµασίας. Οι καινούριες χώρες που εκβιοµηχανίζονταν, αστικοποιούνταν και εξοπλίζονταν, 

αποτελούσαν πιο ουσιαστικές και αποδοτικές αγορές για τη Βρετανία. Η χρησιµότητα της 

νήσου εξυπηρετούσε πρωτίστως τις στρατηγικές βλέψεις και τα γεωπολιτικά συµφέροντα 

της αποικιοκρατικής δύναµης στην ευρύτερη περιοχή.40 Οι Βρετανοί προσπάθησαν, βέβαια, 

να αναπτύξουν την Κύπρο και ως αγορά για τα προϊόντα της µητρόπολης. Άλλαξαν τη 

νοµοθεσία εξορθολογίζοντας αρκετές πτυχές της διοίκησης, σε συµφωνία µε τους 

καπιταλιστικούς όρους και βοήθησαν τη διαδικασία ανάπτυξης ορισµένων κλάδων της 

οικονοµίας και ειδικότερα αυτής των πρώτων υλών.  

Στο εσωτερικό, τη βρετανική κατοχή χαιρέτισαν µε ενθουσιασµό οι Έλληνες της Κύπρου ενώ 

οι Τούρκοι την αποδέχτηκαν χωρίς καµιά αντίδραση.41 Οι Έλληνες έλπιζαν ότι οι Βρετανοί θα 

επαναλάµβαναν και στην Κύπρο την πράξη τους να δώσουν τα Επτάνησα πίσω στην 

Ελλάδα.42 Η προσάρτηση του νησιού στη Βρετανία το 1914 ενδυνάµωσε περαιτέρω τις 

προσδοκίες του ελληνικού στοιχείου για Ένωση µε την Ελλάδα. Οι αποφάσεις των αρχόντων, 

που εγκαθίδρυσε η νέα τάξη πραγµάτων, στα πρώτα χρόνια διέπονταν από µια πολιτική 

ελάχιστης ανάµιξης στα κυπριακά πράγµατα και από ένα παράλληλο πραγµατισµό σε θέµατα 

που αφορούσαν τη γεωστρατηγική σηµασία του νησιού.43 Αυτός ο πραγµατισµός έγινε αιτία 

σύγκρουσης µε τα ιδεολογικά ρεύµατα και τις εθνικές προσδοκίες που αναπτύσσονταν στο 

νησί.44 Οι Βρετανοί απέφευγαν επιµελώς να προωθήσουν τολµηρές µεταρρυθµίσεις που θα 

έδιναν αποφασιστικό ρόλο στον τοπικό πληθυσµό. Αυτό είχε να κάνει  µε το γεγονός ότι οι 

Βρετανοί έβλεπαν την Κύπρο περισσότερο ως στρατιωτική βάση, µε τη στρατηγική της 

σπουδαιότητα να αυξάνεται µετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ και, επιπλέον, δεν ήταν 

                                                            
40 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 5-6. Βλ. επίσης Ιωάννου Γιάννης (2007), 
«Κοινωνικοοικονοµική Ανάπτυξη και Εθνικισµός: Εθνικισµός και ∆ιαφήµιση στον Κυπριακό Τύπο, 1900-
1931», σσ. 383-413, Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, XXXIII, Λευκωσία, σσ. 396-397. 
41 Hill George (1952), A History of Cyprus, Vol. IV, Cambridge University Press, Cambridge, σσ. 286-287. 
42 «Το Επτανησιακόν και τον Κυπριακόν», Ελευθερία, 30 Μαρτίου 1929, σ. 1· Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά,,  ό.π., 
σ. 4· Βλ. επίσης Σοφοκλέους, Συµβολή, ό.π., σ. 261 όπου παρατίθεται απόσπασµα της εφηµερίδας Νέον Κίτιον 
ηµεροµηνίας 19 Μαίου 1880 για την εκλογή του Gladstone στην Αγγλία: «Αλλ’ όταν εµάθοµεν ότι ο 
αναλαµβάνων την διεύθυνσιν των σπουδαίων της Μ. Βρετανίας συµφερόντων είναι αυτός εκείνος ο ανήρ, όστις 
απέδωσε την Επτάνησον τη Μητρί της… η χαρά ηµών και των οµοφύλων µας δεν έχει πλέον όρια… Έλληνες! Ο 
µέγας της Αγγλίας πολίτης, ο µέγας πολιτικός, ο σοφός ανήρ, ο φιλέλλην Άγγλος, ήλθε τέλος εις τα πράγµατα. 
Χαίρεσθε, πανηγυρίζετε και δίδοντες εν τη φωνή υµών τον ζωηρότερον τόνον επιφωνείτε..». 
43 Γεωργαλλίδης Σ. Γεώργιος (1994), «Αποικιοκρατία 1878-1960: Σύντοµη Επανεκτίµηση», σσ. 79-92, ∆ιαλέξεις 
Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 4, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 81. 
44 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. 3. Για τον εθνικισµό βλ. στο κεφάλαιο 5. 
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ακόµα ξεκάθαρο αν η Κύπρος θα παρέµενε πολύ καιρό υπό βρετανική κατοχή.45 Η ανησυχία 

ότι η Κύπρος θα περιέπεπτε στην επήρρεια κάποιας άλλης µεγάλης δύναµης αν η Βρετανία 

αποχωρούσε ενίσχυε τις τάσεις αναποφασιστικότητας των Βρετανών και την απροθυµία της 

να αποδεκτεί το αίτηµα της Ένωσης.46  

Η επιφυλακτικότητα της Βρετανίας αντικατοπτρίστηκε και στο µικρό ύψος των επενδύσεων 

που πραγµατοποίησαν στην Κύπρο κατά τις πρώτες δεκαετίες της κατοχής αφού θεωρούσαν 

την ανάπτυξη στο νησί ως ευθύνη των ίδιων των Κυπρίων.47 Παρά την επιφυλακτικότητα, 

όµως, και τον συντηρητισµό του βρετανικού καθεστώτος, ο χαρακτήρας διακυβέρνησης της 

Κύπρου βελτιώθηκε αισθητά µετά το 1878. Αυτό οφειλόταν, µερικώς, στο φιλελεύθερο τρόπο 

µε τον οποίο η Βρετανία αντιµετώπιζε τις δραστηριότητες των νέων υπηκόων της.48 Κυρίως, 

όµως, στο ότι οι αλλαγές που τροχιοδροµήθηκαν διευκόλυναν την επιβολή της δικής τους 

τάξης πραγµάτων. Η παρουσία των Βρετανών έκανε δυνατή την απρόσκοπτη επαφή µε τον 

έξω κόσµο, ιδιαίτερα µε την Ελλάδα, την Αγγλία και τα τεκταινόµενα στον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο. Η επέκταση των καπιταλιστικών χωρών σήµαινε, παράλληλα, γράφει ο 

Μουζέλης, την εµπορικοποίηση και τον εκχρηµατισµό τουλάχιστον ορισµένων τοµέων των 

οικονοµιών των αποικιοκρατούµενων χωρών, την ανάπτυξη εθνικών αγορών, την αύξηση 

των δαπανών υποδοµής στους τοµείς της γεωργίας και των ορυχείων, κτλ.49

Όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν τη διοίκηση της Κύπρου, η οικονοµία βρισκόταν σε πρωτόγονη 

κατάσταση, το συγκοινωνιακό δίκτυο ήταν υποτυπώδες και η δηµόσια υποδοµή ανύπαρκτη.50 

Ο αγροτικός πληθυσµός, που αποτελούσε το 80% του συνολικού πληθυσµού, ζούσε σε 

συνθήκες φτώχειας και καταπίεσης.51 Ο πρώτος Βρετανός Αρµοστής Sir Garnet Wolseley, 

όπως και ο Ronald Storrs αργότερα, διαπιστώνοντας µε την άφιξη τους στην Κύπρο την 

 
45 Για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης και τα στρατηγικά 
πλεονεκτήµατα της κατοχής της Κύπρου, βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 269-292. Βλ. επίσης Storrs Ronald 
(1945), Orientations, Nicholson and Watson, London, σσ. 463-464. Ο Ρίχτερ παραθέτει απόκοµµα των Times του 
Λονδίνου που θεωρούσαν την Κύπρο «µια θαυµάσια ναυτική βάση, είτε για την προστασία της διώρυγας του Σουέζ 
και την εξασφάλιση µια δεύτερης οδού προς τις Ινδίες είτε για να αποκτήσει αυτή η χώρα το απαραίτητο κύρος στις 
σχέσεις της µε την Πύλη». Βλ. Ρίχτερ Χάιντς (2007), Ιστορία της Κύπρου, Τόµος Α΄ (1878-1949), Εκδόσεις Εστία, 
Αθήνα, σ. 45. 
46 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 14. 
47 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 24. 
48 Βλ. Γεωργαλλίδης, «Αποικιοκρατία», ό.π., σ. 81. Για τις προδιαγραφές του σύγχρονου φιλελεύθερου µοντέλου 
βλ. MacPherson, Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατία, ό.π., σ. 19. 
49 Μουζέλης Νίκος (1987), Κοινοβουλευτισµός και Εκβιοµηχάνιση στην Ηµι-περιφέρεια, Εκδόσεις Θεµέλιο, 
Αθήνα, σ. 37. 
50 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά,  ό.π., σ. 12· Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σ. 36· Katsiaounis, Labour, ό.π., 
σ. 53. 
51 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 167. 
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τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα, θεώρησαν επιτακτική την ανάγκη 

αλλαγών και µεταρρυθµίσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση της βρετανικής διοίκησης του 

νησιού.52 Αυτές οι αλλαγές συντελέστηκαν τόσο στο πολιτικό όσο και οικονοµικό επίπεδο 

αλλά και στον όλο χαρακτήρα της διακυβέρνησης.  

Οι Βρετανοί, οι οποίοι ήταν εξοικειωµένοι µε τις δοµές και τις πρακτικές ενός σύγχρονου 

πολιτειακού καθεστώτος, προσπάθησαν µε τις ενέργειες τους να εισάγουν µέρος αυτών των 

πρακτικών και στην Κύπρο. Αυτές οι πρακτικές προϋπέθεταν πλήρη γνώση των συνθηκών 

της χώρας και του πληθυσµού και την άµεση επαφή του κράτους µε τους πολίτες. Έτσι, 

εισήγαγαν άµεσα την πρακτική της απογραφής του πληθυσµού µέσω της οποίας αντλούσαν 

σηµαντική πληροφόρηση και δηµιουργούσαν επίσης µηχανισµούς ελέγχου του πληθυσµού.53 

Παράλληλα, το 1885 πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη καταγραφή των περιουσιών στο νησί.54 

Μέσα από τις απογραφές, που εγκαινίασαν οι Βρετανοί, µπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι 

πρόκειται για µια κοινωνία µεγάλων ταξικών ανισοτήτων, µε κακή υγειονοµική κατάσταση, 

ψηλό ποσοστό βρεφικής θνησιµότητας, πολύ ψηλό ποσοστό αναλφαβητισµού και µεγάλη 

µετανάστευση. Αυτό ενισχύεται και από την εικόνα που αποκόµισαν και οι ίδιοι οι Βρετανοί 

στα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στο νησί.55 Επιπλέον, συνέχιζε να υφίσταται ο 

κατακερµατισµός της ιδιοκτησίας,56 η εξάρτηση ενός µεγάλου µέρους του αγροτικού 

πληθυσµού από τοκογλύφους, η χαµηλή παραγωγικότητα και η δυσχερής κατάσταση των 

ακτηµόνων.57  

2.2.1 ∆ηµογραφία και συγκοινωνίες. Οι αλλαγές στις οικονοµικές σχέσεις και στο επίπεδο 

υγιεινής και διαβίωσης του πληθυσµού, µετά το πέρασµα στους Βρετανούς, αντανακλούνται 

και στη δηµογραφία. Ο πληθυσµός αυξήθηκε από 186.173 το 1881,58 σε 347.959 το 193159 

 
52 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά,  ό.π., σ. 4. Βλ. επίσης Σέρβας Πλουτής (1985), Κυπριακό: Ευθύνες, Β’ Έκδοση, 
Εκδόσεις Γραµµή, Αθήνα, σ. 72. 
53 Για τις πρακτικές αυτές του κράτους βλ. Hobsbawm J. Eric (1994), Έθνη και Εθνικισµός: Από το 1870 Μέχρι 
Σήµερα. Πρόγραµµα, Μύθος, Πραγµατικότητα, Εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα, σ. 117. 
54 Ζαφειρίου Λεύκιος (2008), Κυπριακό Χρονολόγιο, Εκδόσεις Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Λευκωσία, σ. 
55.  
55 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σσ. x, xi, 1. 
56 «Κάτω από τη βρετανική κατοχή, η επέκταση της αγροτικής γης και η περαιτέρω υποδιαίρεση µεταξύ 
κληρονόµων, στην περίπτωση των ιδιωτικών τσιφλικιών, συνείσφερε στην περαιτέρω µείωση του µεριδίου των 
µεγάλων ιδιοκτητών γης. Μέχρι τη γενική απογραφή του 1909-29 από ένα σύνολο 1.390.000 εκταρίων αγροτικής 
γης µόνο 7.5% ανήκε στους µεγάλους αυτούς ιδιοκτήτες». Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 128. Παρόµοια 
κατάσταση µεγάλου τεµαχισµού της ιδιοκτησίας και σχέσεων οικονοµικής εξάρτησης µεταξύ µικροϊδιοκτητών 
και αγροτών που ενοικίαζαν γη από την αριστοκρατία, σηµειώνει και ο Cox για την Ουαλία. Βλ. Cox Kevin 
(1970), «Geography, Social Contexts, and Voting Behaviour in Wales, 1861-1951», στο Allardt and Rokkan, 
Mass Politics, σσ. 117-159,  ό.π., σ. 129.  
57 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 81. 
58 Census of 1881, σ. 6. 
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(αύξηση 186%). Την ίδια περίοδο αυξήθηκε σηµαντικά και ο αριθµός των κατοίκων των 

πόλεων ως αποτέλεσµα της δηµογραφικής κινητικότητας που συντελέστηκε µε την εσωτερική 

µετανάστευση.60 Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις τάσεις αστικοποίησης που παρατηρήθηκαν 

σε όλες τις χώρες ως απόρροια της εισαγωγής των καπιταλιστικών οικονοµικών σχέσεων και 

της διάρρηξης των παραδοσιακών δοµών. Στην απογραφή πληθυσµού του 1931, επισηµαίνεται 

ότι τη χρονιά αυτή υπήρχαν στην Κύπρο 859 πληθυσµιακά κέντρα (χωριά ή πόλεις, ή µοναστήρια, 

ή τσιφλίκια). Η περιοχή της Λευκωσίας µε 256 είχε τα περισσότερα πληθυσµιακά κέντρα, ενώ η 

Λάρνακα τα λιγότερα, µόλις 76. Η πιο αραιοκατοικηµένη επαρχία ήταν η Πάφος στην οποία 

κατοικούσαν 76 άτοµα ανά τετραγωνικό µίλι και η πιο πυκνοκατοικηµένη, η Λεµεσός µε 107 

κατοίκους ανά τετραγωνικό µίλι. Οι δύο πληθυσµιακές οµάδες είχαν τους κυριότερους 

οικισµούς τους στις περιοχές της Λευκωσίας και της Αµµοχώστου, ενώ στην περιοχή της 

Κερύνειας ζούσαν οι λιγότεροι Τουρκοκύπριοι.61 Όπως φαίνεται από την πρώτη αγγλική 

απογραφή του 1881, κατά την εποχή αυτή οριστικοποιήθηκαν οι πληθυσµιακές αναλογίες, µε 

συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού στοιχείου που αποτελούσε περίπου το 74% του 

πληθυσµού.62  

Η βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου υπήρξε από την αρχή προτεραιότητα της βρετανικής 

αρχής αφού η πολύ κακή του κατάσταση εµπόδιζε την οικονοµική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των 

συγκοινωνιών διευκόλυνε την επέκταση της εσωτερικής οικονοµικής δραστηριότητας, τη 

µεταφορά στις πόλεις και συνεισέφερε στην άνοδο των µεσαίων και εργατικών  στρωµάτων. 

Στον τοµέα της οδοποιίας το 1878 υπήρχαν µόνο 26 µίλια κανονικών δρόµων, ενώ το 1914 περίπου 800  

µίλια κύριων και δευτερεύουσων οδών και είχαν κατασκευαστεί πάνω από 2.000 γέφυρες και αγωγοί 

νερού. Το 1911 συνδέθηκαν µε δηµόσιο µέσο µεταφοράς η Λευκωσία, η Λάρνακα και η Λεµεσός, µε 

αποτέλεσµα το ταξίδι από τη Λευκωσία στη Λεµεσό να διαρκεί πλέον πέντε και όχι δώδεκα ώρες.63 Η 

βελτίωση των επαρχιακών δρόµων επέτρεψε σε κάθε µεγάλο χωριό να έχει καθηµερινή 

συγκοινωνία µε το αστικό κέντρο της περιφέρειας µέσω φορτηγού αυτοκινήτου. Αρκετοί 

δρόµοι εξακολουθούσαν βέβαια να βρίσκονται σε πολύ άσχηµη κατάσταση.64 Στοιχεία που 

                                                                                                                                                                                           
59 Census of 1931, σ. 1. 
60 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πληθυσµιακή απογραφή του 1881 οι κάτοικοι των σηµαντικότερων πόλεων 
(εντός των δηµοτικών ορίων) ήταν για την Λευκωσία 11.536, Λάρνακα 7.833, Λεµεσός 6.131, Αµµόχωστος 
2.564 και Πάφος 2.204, ενώ στην απογραφή του 1931 οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν Λευκωσία 23.507, Λάρνακα 
11.725, Λεµεσός 15.066, Αµµόχωστος 8.771 και Πάφος 4.467. 
61 Census of 1931, σσ. 2-4. 
62 Census of 1881, σ. 12. 
63 Βλ. Ζαφειρίου, Χρονολόγιο,, ό.π., σ. 64. 
64 Βλ. έκθεση S. B. Surridge, ∆ιοικητή Λεµεσού για την κατάσταση της αγροτικής τάξης στην Κύπρο. 
Παρατίθεται στο Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 399-402. 
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παραθέτει ο Γεωργαλλίδης δείχνουν ότι το 1902 υπήρχαν 610 µίλια κύριων οδικών αρτηριών, 

ενώ το 1930 ο αριθµός αυτός αυξήθηκε στις 3.000.65 Ακόµα και το 1930, όµως, υπήρχαν 101 

χωριά τα οποία δεν ήταν προσβάσιµα µέσω κάποιας οδικής αρτηρίας.  

 

2.3 Φορολογικό σύστηµα 

Το φορολογικό σύστηµα που κληρονόµησαν οι Βρετανοί από τους Οθωµανούς ήταν 

πολύπλοκο και εξοντωτικό. Κανένας σχεδόν τοµέας της παραγωγής δεν εξέπιπτε της 

φορολόγησης.66 Ο φόρος της δεκάτης, που ήταν και ο επαχθέστερος, επιβαλλόταν συνολικά 

σε όλο το χωριό και ο µουχτάρης67 µε τους δηµογέροντες τον κατένεµαν στις οικογένειες, 

κάτι που οδηγούσε σε αυθαιρεσία και ευνοιοκρατία. Ο φόρος vergi, ο οποίος µας ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα διότι σε αυτόν στηρίχθηκε η εκλογική ρύθµιση και τον οποίο διατήρησαν οι 

Βρετανοί, ήταν ένας φόρος εισοδήµατος ανεξαρτήτως τάξεως και θρησκείας του 

φορολογουµένου. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες: (α) Vergi kimat: 4‰ (τις χιλίοις) επί της αγοραστικής 

αξίας του ακινήτου, (β) vergi irad: 4% επί των εσόδων από την εκµίσθωση γαιών και ακινήτων και 

(γ) Vergi temettu: 3% επί του κέρδους των βιοτεχνών και των µισθωτών. Η συλλογή των φόρων 

ήταν καθήκον του µουχτάρη ενώ το ύψος τους καθοριζόταν από τη διοίκηση της περιφέρειας.68   

Η πιο σηµαντική οικονοµική µεταρρύθµιση των Βρετανών ήταν η εξάλειψη της κοινοτικής 

υποχρέωσης για καταβολή των φόρων και η µετατροπή της σε ατοµική υποχρέωση, απευθείας 

πληρωτέα στο κράτος πλέον από τον πολίτη, η οποία ουσιαστικά αφορούσε την ατοµική 

ιδιοκτησία στη γη. Με την αλλαγή αυτή η ιδιοκτησία ήταν πλέον αντικείµενο προς 

υποθήκευση και ο χωρικός ήταν ελεύθερος να διαχειρίζεται την περιουσία του για 

απαλλοτρίωση και υποθήκευση µε τον κίνδυνο, όµως, «οι φτωχότεροι εξ’ αυτών και οι 

λιγότερο επιχειρηµατικά σκεπτόµενοι, να είναι εκτεθειµένοι σε πιθανούς κινδύνους χρεών και 

απώλειας της γης τους».69 Το 1885 θεσπίστηκε και ο νόµος για την καταναγκαστική πώληση 

κτηµάτων αλλάζοντας την οθωµανική πρακτική που δεν επέτρεπε στους τοκογλύφους να 

                                                            
65 Βλ. Γεωργαλλίδης, «Αποικιοκρατία», ό.π., σ. 84. 
66 Τέτοιοι φόροι ήταν ο κτηµατικός φόρος, ο κεφαλικός, ο φόρος υποτέλειας, η δεκάτη (δηλαδή το 1/10 της 
παραγωγής πάνω σε όλα τα γεωργικά προϊόντα), ο στρατιωτικός φόρος για τους µη µωαµεθανούς υπηκόους, ο 
φόρος αιγών και προβάτων, ο φόρος εισαγωγών και εµπορίου, αλιείας, των χοίρων, του άλατος, µεταξιού κτλ. 
Βλ. «Taxes, Duties and other sources of revenue», Cyprus Blue Book 1892-93, σσ. 4-44 και Cyprus Blue Book 
1915-16, σσ. 1-60. 
67 Τούρκικη λέξη (mukhtar) που ουσιαστικά σηµαίνει κοινοτάρχης. 
68  Cyprus Blue Book 1883-84, σ. 4. Βλ. επίσης Cyprus Blue Book 1901-02, σ. 7. 
69  Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 99-100. 
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εκποιούν τα χωράφια των χωρικών.70 Έχοντας υπόψη ότι η µάζα του πληθυσµού ζούσε από 

την περιορισµένη ιδιόκτητη γη που κατείχε, οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του 

συστήµατος θα επέφερε σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα, όπως και έγινε.  

Η αλλαγή στη µέθοδο φορολόγησης είχε αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις των Βρετανών µε 

τον πληθυσµό. «Η αποδοτικότητα του νέου συστήµατος είσπραξης φόρων δεν συνείσφερε στη 

δηµοτικότητα τους. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι αυτή η αύξηση των δηµόσιων εσόδων δεν 

αντικατοπτρίστηκε µε µια ανάλογη αύξηση και στις δηµόσιες δαπάνες, δηµιουργούσε µεγαλύτερη 

αναστάτωση στους Κύπριους».71 Στις εφηµερίδες γινόταν αρκετή κριτική γι’ αυτό και ειδικά 

για το ότι η βρετανική διοίκηση δαπανούσε σηµαντικό µέρος των εσόδων στην εκµίσθωση 

υπηρεσιών, στην πρόσληψη και συντήρηση υπεράριθµου προσωπικού στην κρατική µηχανή 

και στην καταβολή µισθών υψηλόβαθµων Βρετανών αξιωµατούχων, χωρίς καµιά επένδυση 

στις παραγωγικές δραστηριότητες. Είναι ενδεικτικό ότι από το 1913 µέχρι το 1929 είχε 

αυξηθεί κατά 200% το κρατικό µισθολόγιο.72 Το ποσό που εισέπρατταν από φορολογίες 

ανερχόταν περίπου στις £160.000-180.000 ετησίως.73 Η επιµονή στην πλήρη εξόφληση των 

φόρων, ακόµα και µε εκβιαστικές µεθόδους χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική 

δυσπραγία του τόπου και η ανεπάρκεια των παραγωγικών δυνάµεων στην Κύπρο, 

προκαλούσε έντονη δυσφορία ανάµεσα στο λαό74 και επέτεινε τη βαθιά κρίση που 

αντιµετώπιζαν οι αγροτικές κοινότητες. Ως αποτέλεσµα άρχισε να αναπτύσσεται ένα 

αντιβρετανικό αίσθηµα ανάµεσα στο λαό, που έφτανε µέχρι το σηµείο νοσταλγίας της 

οθωµανικής περιόδου.75 Οι δεκατίες παρέµειναν η κύρια πηγή κυβερνητικών εσόδων µέχρι το 

 
70 Νούσης Χ. (1951), «Το πιστωτικό κεφάλαιο στην κυπριακή ύπαιθρο», ∆ηµοκράτης, Τόµος 4, Τεύχος 12, 
∆εκέµβριος, σσ. 227-231, σ. 228. Το Νούσης ήταν ψευδώνυµο που χρησιµοποιούσε για την αρθρογραφία του ο 
οικονοµολόγος Χριστοφής Οικονοµίδης. 
71  Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 72· Γεωργαλλίδης Σ. Γεώργιος (1984), «Τα Τελευταία Χρόνια της 
Τουρκοκρατίας στην Κύπρο, η Μεταβίβαση του Νησιού Από την Τουρκία στη Μ. Βρετανία και οι Επιπτώσεις 
της», σσ. 15-31, ∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 1, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 25· Hill, History of 
Cyprus, ό.π., σσ. 444, 457. 
72 «Το υπόµνηµα των Ελλήνων βουλευτών προς τον Υπουργό των Αποικιών», Ελευθερία, 11 Σεπτεµβρίου 1929, 
σσ. 1-2, 14 Σεπτεµβρίου 1929, σ. 4. 
73 Richter Heinz (2003), «The Cypriot Communist Party and the Comintern», The Cyprus Review, Νο. 15, σσ. 
99-119, σ. 101. 
74 «Η νίκη της 27 Σεπτεµβρίου», Ευαγόρας, 4 Οκτωβρίου 1901, σ. 1. 
75 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σσ. 40-41. Βλ. επίσης Holland, Βρετανία, ό.π., σ. 27. Χαρακτηριστικό είναι 
το απόσπασµα της εφηµερίδας της Λευκωσίας Κύπριος στις 29 ∆εκεµβρίου 1900: «Η προκληθείσα όµως χαρά ήτο 
στιγµιαία. Η αναλάµψασα ελπίς ευδαιµονίας ητο φρούδη, αι δε παρασχεθείσαι ποµπώδεις υποσχέσεις αισιωτέρου 
µέλλοντος υπήρξαν όνειρα απατηλά, φυγαδευθέντα άµα τη πρώτη αφυπνήσει. Τον δεσποτισµόν διεδέχθη η 
τυρραννία, τας δε σωµατικάς κακώσεις ψυχικαί και ηθικαί αδικίαι. Όχι µόνον υπό τον νέον κύριον ουδεµία επί τα 
βελτίω εργασία επετελέσθη ως προσεδοκάτο, αλλά φορτικότερος και µάλλον δυσφόρητος εγένετο ο βίος 
επαυξηθέντων των δεινών της κακοδαιµονίας διά προσθέτων µέτρων πολλώ καταθλιπτικότερων των 
προϋπαρχόντων». Παρατίθεται στον Σοφοκλέους, Συµβολή, ό.π., σ. 20. 
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1926 που καταργήθηκαν. Η δεκάτη καταργήθηκε σύµφωνα µε κάποιες απόψεις διότι η 

µεγάλη οικονοµική κρίση στα χρόνια που προηγήθηκαν είχε επιφέρει µείωση στην ποσότητα 

της παραγωγής µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση των εσόδων από αυτή την φορολογία 

και την ανάγκη αναπλήρωσης της µε άλλου είδους φορολογία.76

Παρόλη την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, οι οικονοµικοί πόροι της αποικιακής κυβέρνησης 

ήταν ιδιαίτερα περιορισµένοι και το εµπόδιο δεν ήταν η µη ύπαρξη φορολογικών εσόδων 

αλλά ο φόρος υποτελείας που µέχρι την κατάργηση του τον Οκτώβριο του 1927 αποµυζούσε 

οικονοµικά το νησί.77 Η εφηµερίδα Ελευθερία σε κύριο άρθρο της µε τίτλο «Προφανής 

Ληστεία», κατηγορούσε τους Βρετανούς για την αφαίµαξη που υφίστατο η Κύπρος.78 Για τη 

συγκέντρωση αυτού του υπέρογκου, για τα δεδοµένα της εποχής ποσού (£92.800), η 

βρετανική διοίκηση εισέπραττε µε επιµέλεια τις ήδη βαριές φορολογίες ενώ ταυτόχρονα 

επεδίωκε να περιορίσει τις δαπάνες στο ελάχιστο επενδύοντας µόνο το 3% του ακαθάριστου 

εισοδήµατος σε έργα υποδοµής και στην παιδεία.79 Βέβαια, η βρετανική κυβέρνηση 

υποχρέωσε την Κύπρο να καταβάλλει ετησίως το ποσό των £10.000 για την «άµυνα της 

αυτοκρατορίας» ως αντάλλαγµα για την κατάργηση του φόρου υποτελείας, κάτι που 

επικρίθηκε από µερίδα των πολιτικών ως χειρότερος από τον υποτελικό φόρο από εθνικής και 

πολιτικής σκοπιάς διότι τον αποδέχτηκαν οι Έλληνες βουλευτές στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, 

ενώ τον φόρο υποτελείας τον κατέβαλλαν χωρίς τη θέληση τους.80

Ακόµα και µετά τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος και παρόλο που οι φόροι 

είχαν σηµαντικά εξορθολογιστεί και ήταν άµεσα πληρωτέοι απευθείας στο κράτος, η 

κατανοµή της φορολογίας εξακολουθούσε να είναι άδικη και ευνοϊκή για τους πλούσιους. Το 

πρόβληµα ήταν εγγενές στον τρόπο υπολογισµού της φορολογίας. Ο ∆ιοικητής της Κύπρου το 

1898 σε έγγραφο του προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του, παραδεχόταν: ότι, «(...) 

 
76 «Άρσις κακού δι’ επιβολής νέου κακού», Ελευθερία, 20 Φεβρουαρίου 1926, σ. 1. Βλ. επίσης «Πολιτικές 
ανακολουθίες, προδοσίες εις βάρος ενός λαού», Νέος Άνθρωπος, 28 Σεπτέµβρη 1928, σ. 3. 
77 Ελευθερία, 12 Οκτωβρίου 1927, σ. 2. Βλ. επίσης «Αναγνώρισις δικαίου», Ελευθερία, 3 Σεπτεµβρίου 1927, σ. 
1.  
78 «Προφανής Ληστεία», Ελευθερία, 5 Νοεµβρίου 1910, σ. 1. Χαρακτηριστική είναι επίσης η αναφορά στην 
εφηµερίδα Κυπριακός Φύλαξ στις 8 Απριλίου 1906 που παρατίθεται στον Σοφοκλέους Αντρέα (1997), Οι 
Πρώτες Ελληνικές Εφηµερίδες της Λευκωσίας: Από τα Πρώτα Χρόνια της Αγγλοκρατίας µέχρι την Προσάρτηση της 
Κύπρου το 1914, Εκδόσεις Intercollege, Λευκωσία, σ. 39: «Κατά του φόρου της υποτέλειας η εθνική πολιτική έβαλεν 
ευστόχος και  ερρωµένως, ορθώς φρονούσα ότι αποτελεί ούτος το µέγιστον και ανυπέρβλητον πρόσκοµµα κατά πάσης 
διοικητικής, υλικής, πνευµατικής και ηθικής βελτιώσεως του τόπου, ως αφαιρών την χώραν υπέρ το τρίτον των 
προσόδων και κατεργαζόµένος την οικονοµικήν εξάντλησιν και αδυναµίαν αυτής».   
79 Κατσιαούνης Ρολάνδος (1994), «Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στις Πρώτες Βουλευτικές Εκλογές της 
Αγγλοκρατίας το 1883», σσ. 309-345, Επετηρίς του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, ΧΧ, Λευκωσία, σ. 312. 
Βλ. επίσης Richter, «The Cypriot Communist Party», σ. 101. 
80 Άρθρο Σάββα Λοιζίδη, «Φόρος υποτελείας: παλαιός και νέος φόρος», Ελευθερία, 21 Σεπτεµβρίου 1927, σ. 1. 
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η όλη δυσκολία έγκειται στο ότι οι µεγάλες περιουσίες είναι υποεκτιµηµένες και τα 

µικρονοικοκυριά υπερεκτιµηµένα».81 Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκτιµητέα αξία της ακίνητης 

ιδιοκτησίας στην Κύπρο το 1878 ανερχόταν στις £6.171.000, ενώ το 1909 είχε αυξηθεί µόλις 

στις £7.500.000. Οι Βρετανοί δεν ήταν πρόθυµοι να εισάγουν νοµοθεσία για περισσότερη 

ισότητα στη φορολογία και ήταν προετοιµασµένοι να αποδεκτούν ποικίλες αδυναµίες στην 

όλη διαδικασία εφόσον το χρέος προς την Τουρκία για την κατοχή της Κύπρου 

καταβαλλόταν. Αυτή τους η προσέγγιση κυριαρχούσε στον τρόπο υπολογισµού της 

φορολογίας για τους εργαζόµενους από τη µια, και τους εµπόρους από την άλλη.82  

Το όλο φορολογικό σύστηµα διαπνεόταν από µια ταξική ανισότητα που αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι 67% των εισοδηµάτων της χώρας προέρχονταν από έµµεση φορολογία και µόνο 

το 12% από άµεση, πράγµα που δηµιουργούσε συνθήκες φοροαπαλλαγής για την πλούσια 

τάξη του πληθυσµού. Το µεγαλύτερο φορολογικό βάρος έπεφτε έτσι στην αγροτική µάζα.83 

Μελέτη που έκανε ειδική φορολογική επιτροπή που συστήθηκε από τη βρετανική διοίκηση 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό φορολόγησης των Κυπρίων ανερχόταν στο 17.5% 

των εισοδηµάτων έκαστου ενώ, οι εκπρόσωποι του ελληνοκυπριακού πληθυσµού το 

υπολόγιζαν στο 25%.84 Έτσι, τέθηκε θέµα άµεσου φόρου επί του ατοµικού εισοδήµατος και 

φορολόγησης του κεφαλαίου τόσο από οργανωµένα σύνολα, όπως το Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Κύπρου, όσο και από µεµονωµένους πολιτευτές.  

Έντονα τέθηκε επίσης και το ζήτηµα της φορολόγησης των δύο µεταλλευτικών εταιριών 

Αµιάντου και Σκουριώτισσας, ιδιοκτησίας ξένων συµφερόντων, οι οποίες τύγχαναν 

φοροαπαλλαγής για την εισαγωγή των µηχανηµάτων.85 Φοροαπαλλαγής τύγχαναν και οι 

εισαγωγείς ξένων χαρουπιών, µια ενέργεια που προκαλούσε σοβαρό πρόβληµα διάθεσης των 

ντόπιων χαρουπιών αφού ήταν ένα από τα κυριότερα προϊόντα της κυπριακής αγροτικής 

παραγωγής.86 Το ζήτηµα της αδικίας του φορολογικού συστήµατος προβλήθηκε από όλες τις 

πλευρές του πολιτικού φάσµατος. Ο Σ. Λοιζίδης στέλεχος της εθνικής παράταξης και 

µετέπειτα συνιδρυτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης Κύπρου (για την ΕΡΕΚ, βλ. 

κεφάλαιο 9), αρθρογραφούσε υπέρ της προοδευτικής φορολόγησης αναλόγως των 

 
81 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 35 
82 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 193-194. 
83 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 461. 
84 «Η έκθεσις της φορολογικής επιτροπείας», Ελευθερία, 10 Μαίου 1930, σ. 2. «Υπόµνηµα Ιεράς Συνόδου και 
βουλευτών στον Υφυπουργό Αποικιών», Ελευθερία, 22 Οκτωβρίου 1930, σσ. 1-2. 
85 Λαϊκή, 10 Ιουλίου 1925, σ.1. «Η προστασία του κεφαλαίου», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουνίου 1926, σ. 3. 
86 «Η συνέχεια των αυθαιρεσιών της εγγλέζικης κυβέρνησης», Νέος Εργάτης, 29 Μαρτίου 1929, σ. 1. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



 
 

78

                                                           

εισοδηµάτων των πολιτών και της ανάγκης να λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες των 

µελών της κοινωνίας που βρίσκονταν σε δυσµενέστερη θέση.87 Η Ελευθερία σε άρθρο που 

εξέφραζε τη διεύθυνση της, υποστήριζε ότι δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία για το άδικο 

φορολογικό σύστηµα της χώρας αφού η πλειοψηφία των φόρων ήταν έµµεσοι, ενώ ολόκληρες 

οικονοµικές δραστηριότητες εξέπιπταν της φορολόγησης: οι καταθέσεις στις τράπεζες, οι 

κεφαλαιοκράτες επιχειρηµατίες και οι ανώτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν φορολογούνταν, ενώ 

φορολογούνταν οι αγρότες για την κατοχή ζώων και ο κάθε πολίτης έµµεσα µέσω της 

φορολόγησης πολλών ειδών κατανάλωσης.88 Ο Ι. Κληρίδης σταθερός συνεργάτης της 

εφηµερίδας Ελευθερία, και µέλος του Εθνικού Συµβουλίου της Πολιτικής Οργάνωσης 

Κύπρου (βλ. κεφάλαιο 9), επίσης, υποστήριξε την υιοθέτηση της άµεσης φορολογίας παρά τις 

πρακτικές δυσκολίες στην εφαρµογή της89 και το ίδιο έπραττε και το Λαϊκό Κόµµα του Γ. 

Χατζηπαύλου (βλ. κεφάλαιο 9).90

 

2.4 Η κατάσταση της αγροτικής τάξης στην περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας 

Οι επιπτώσεις ενός άδικου και ληστρικού φορολογικού συστήµατος ήταν πολύ έντονες στον 

αγροτικό πληθυσµό της Κύπρου. Το µεγαλύτερο µέρος του αγροτικού εισοδήµατος 

διοχετευόταν στην αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης. Συνεπώς, οποιαδήποτε απότοµη αύξηση 

στη τιµή βασικών αγαθών διατροφής δηµιουργούσε µεγάλες δυσκολίες επιβίωσης. Επιπλέον, 

η πιθανότητα κακών σοδειών ήταν εγγενής στο αγροτικό σύστηµα και η κακή φύση των 

µεταφορών επιδείνωνε το πρόβληµα. Η βρετανική κατοχή, από τα πρώτα κιόλας χρόνια, 

δηµιούργησε καλύτερες συνθήκες ασφάλειας για την ύπαιθρο, ανέπτυξε τις συγκοινωνίες στο 

εσωτερικό αλλά και µε το εξωτερικό, µε αποτέλεσµα να δοθεί ώθηση στον εκσυγχρονισµό και 

στην ανάπτυξη της γεωργίας. Στην απουσία, όµως, οποιουδήποτε θεσµικού πλαισίου 

προστασίας και πρόνοιας εκ µέρους των Βρετανών, τις δυσµενέστερες επιπτώσεις από τις 

αλλαγές που δροµολογήθηκαν, υπέστη η µάζα των µικροϊδιοκτητών στην ύπαιθρο, καθώς η 

βαριά φορολογία και συνεπακόλουθα η τοκογλυφία, η οποία εκδηλώθηκε στην Κύπρο µετά 

τη δεύτερη δεκαετία της βρετανικής κυριαρχίας, και οι οικονοµικές κρίσεις, άρχισαν σταδιακά 

να τους µετατρέπουν σε ακτήµονες αγρότες και ηµεροµίσθιους εργάτες.91 Στα πρώτα χρόνια 

 
87 Άρθρο Σάββα Λοιζίδη, «Φορολογικόν σύστηµα», Ελευθερία, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 1. 
88 «Φορολογικόν σύστηµαν», Ελευθερία, 8 Ιανουαρίου 1927, σ. 1. 
89 Άρθρο Ι. Κληρίδη, «Ο φόρος εισοδήµατος», Ελευθερία, 14 Σεπτεµβρίου 1927, σ. 1. 
90 «Η φορολογία», Λαϊκή, 22 Ιανουαρίου 1926, σ. 1. 
91 Για την τοκογλυφία, τις µορφές αλλά και τις επιπτώσεις του φαινοµένου, βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σσ. 
37-39· Katsiaounis, Labour, ό.π. σσ. 102-113, 195· Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 81. 
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της βρετανικής κατοχής, η επιµονή των Βρετανών να εισπράξουν τις καθυστερηµένες οφειλές 

προς το δηµόσιο και η µη επίλυση άλλων προβληµάτων που αντιµετώπιζε ο αγροτικός 

πληθυσµός, οδήγησε σε ξεσπάσµατα που εκφράστηκαν µε διοργάνωση συλλαλητηρίων σε 

όλες τις πόλεις.92

Η αγροτική τάξη στην Κύπρο αποτελείτο από δύο µεγάλες κατηγορίες. Τους αγρεργάτες, που 

εργάζονταν χωρίς να κατέχουν γη δική τους και τους αγρότες που είχαν έστω και µικρή 

ιδιοκτησία γης. Το αγροτικό προλεταριάτο αποτελούνταν από εργάτες στα κτήµατα της 

Εκκλησίας ή άλλων µεγάλων ιδιοκτητών γης, ή ακόµα και µικροκαλλιεργητές που κατείχαν 

µικρό τεµάχιο γης από κάποιο µεγαλοϊδιοκτήτη, ή την Εκκλησία και κατέβαλαν ενοίκιο υπό 

την µορφή εργασίας κάποιων ηµερών τον χρόνο. Η εργασιακή τους ανασφάλεια ήταν πολύ 

µεγάλη καθώς µπορούσαν να στερηθούν τη γη τους ανά πάσα στιγµή. Μέσα από τις 

απογραφές πληθυσµού φαίνεται ότι ενώ το 1891 υπήρχαν 8.476 εργάτες γης,93 το 1929 ο 

αριθµός τους έφτασε τις 31.422.94  

Η µεγάλη αύξηση του πληθυσµού, που παρατηρήθηκε από την αρχή της βρετανικής κατοχής, 

και η διάδοση της εµπορευµατικής οικονοµίας και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και 

οργάνωσης, σήµαιναν ταυτόχρονα µεγάλη πίεση στο αγροτικό σύστηµα παραγωγής της 

Κύπρου. Η πληθυσµιακή αύξηση προκαλούσε µετανάστευση. Κάποιες µετακινήσεις ήταν 

προσωρινές, συχνά επαναλαµβανόµενες και σε εποχιακή βάση.95 Αυτές οι προσωρινές 

µετακινήσεις, κυρίως για εφήµερους εργασιακούς λόγους, υποδείκνυαν τις οικονοµικές 

πιέσεις που υφίστατο ο αγροτικός πληθυσµός. Την ίδια στιγµή, αυτές οι µετακινήσεις τους 

έφερναν σε επαφή µε τους κατοίκους των πόλεων και συνεπακόλουθα µε νέα ρεύµατα ιδεών. 

Κάποιες µετακινήσεις, όµως, ήταν µόνιµης φύσης αφού αφορούσαν µετακίνηση από την 

ύπαιθρο στην πόλη. Οι νέοι αυτοί µετανάστες στις πόλεις ήταν έτοιµοι να προσφέρουν την 

εργασία τους πιο φτηνά από αυτούς που ήδη εργάζονταν εκεί, πράγµα που προκαλούσε 

εντάσεις και υποβάθµιση της αξίας της εργασίας. 

 
92 Η εφηµερίδα Αλήθεια της Λεµεσού αναφέρει ότι τα συλλαλητήρια ξεκίνησαν όταν µια οµάδα γεωργών 
αυθόρµητα µετά από σύναξη που έκαναν στη Λεµεσό στην προσπάθεια τους να αντιµετωπίσουν το γεγονός ότι 
οι έµποροι δεν τους έδιναν πλέον δάνεια, και στην παρουσία µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου, αποφάσισαν 
να κατέλθουν σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έναντι της κυβέρνησης που τους άφηνε απροστάτευτους. Βλ. 
«Φωνή λαού φωνή Θεού», Αλήθεια, 10 ∆εκεµβρίου 1887, σ. 1.  
93  Census 1891, σ. 50. 
94  Cyprus Blue Book 1929, σ. 388. 
95 Ο Beaud γράφει ότι οι εποχιακές µεταναστεύσεις στις πόλεις άρχισαν να αποτελούν µέρος της ζωής των 
αγροτών σε ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτή την περίοδο των αλλαγών, λόγω της αναστάτωσης του τρόπου ζωής 
τους. Βλ. Beaud, Καπιταλισµός, ό.π., σ. 91. 
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Αρκετοί από τους αγρότες που έχαναν τον κλήρο τους, επέλεγαν το δρόµο της µετανάστευσης 

στο εξωτερικό ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και της ανεπάρκειας ντόπιων και 

ξένων κεφαλαίων.96 Πολύ χαρακτηριστικός είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφηµερίδας 

Ελευθερία, «Εκπατρισµός», στο οποίο ασχολείται µε το µείζον ζήτηµα της µετανάστευσης 

των Κυπρίων και δίνει τους λόγους που κατά την άποψη της εφηµερίδας γινόταν αυτό:  

«ακατάσχετον εξακολουθεί το ρεύµα του εκπατρισµού των Κυπρίων αγροτών µεταβαινόντων 

καθ’ οµίλους εις ξένας και αγνώστους χώρας και δη εις Αµερικήν προς αναζήτησην πόρου 

ζωής…διότι αδυνατούσι να ζήσωσι ανθρωπίνως εν τη χώρα εν η είδον το φως του 

ηλίου…διότι βλέπουσιν απαλλοτριούµενα τα προγονικά κτήµατα των, ένεκεν της βαρείας και 

πολυειδούς φορολογίας την οποία εφεύερε και εφήρµοσεν η φιλάνθρωπος και πλουσία 

βρετανική κυβέρνησις».97

Η εφηµερίδα κατονοµάζει στο ίδιο άρθρο την κυβέρνηση και την τοκογλυφία ως τις δύο 

βασικές αιτίες της µετανάστευσης και τους αποδίδει το χαρακτηρισµό «Μινώταυρος»: «Ο 

Κύπριος αγρότης είναι υποχρεωµένος να εργάζηται ως είλως δια να συντηρεί δύο Μινωταύρους 

και δύο Σάυλωκ, οι οποίοι ονοµάζονται Κυβέρνησις και Τοκογλυφία». Η εφηµερίδα εντόπιζε 

την ευθύνη της κυβέρνησης στην απουσία κρατικής µέριµνας για απεµπλοκή του αγρότη από 

τα τοκογλυφικά δίκτυα και πρακτικές, τον ψηλό τόκο µε τον οποίο δάνειζε τους αγρότες για 

την αγορά σπόρων που ανερχόταν στο 25%, την µη ίδρυση γεωργικής τράπεζας, την έλλειψη 

επιστηµονικής αναβάθµισης της γεωργικής παραγωγής, την µη εκµετάλλευση των υδάτινων 

πόρων της νήσου και την µη εξεύρεση ξένων αγορών για τη διάθεση των κυπριακών 

αγροτικών προϊόντων.98 Το ζήτηµα της µετανάστευσης συνέχισε να απασχολεί για πολύ καιρό 

την κυπριακή έντυπη δηµοσιογραφία, ενώ το 1927 το πρόβληµα κατέστη τόσο οξύ ώστε ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αναγκάστηκε να εκδώσει εγκύκλιο κατά του φαινοµένου, 

υποδεικνύοντας στους επίδοξους µετανάστες ότι οι περισσότεροι που µεταναστεύουν δεν 

καταφέρνουν να βρουν εργασία στο εξωτερικό.99

2.4.1 Τοκογλυφία. Η τοκογλυφία προέκυπτε από τις αντικειµενικές παραγωγικές συνθήκες της 

Κύπρου της οποίας ο πληθυσµός ήταν κατά τα τρία τέταρτα γεωργικός µε κύριο χαρακτηριστικό 

την µικροιδιοκτησία.100 Ο χωρικός ως µικροπαραγωγός χρειαζόταν κεφάλαιο για αγορά ζώων 

και εργαλείων, τροφή για την οικογένεια και τα ζώα του, για την οικοδόµηση του σπιτιού του, 

 
96 «Η µετανάστευσις των Κυπρίων», Ελευθερία, 4 Μαρτίου 1916, σ. 2· «Το ρεύµα της µεταναστεύσεως», 
Ελευθερία, σ. 1· Η µετανάστευσις», Νέα Λαϊκή, 25 Ιουλίου 1930, σ. 1. 
97 «Εκπατρισµός», Ελευθερία, 13 Ιουλίου 1913, σ. 1. 
98 «Που οφείλεται η κακοδαιµονία των αγροτών», Ελευθερία, 1 Ιουνίου 1918, σ. 1. 
99 «Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου κατά µεταναστεύσεως», Νέα Λαϊκή, 18 Νοεµβρίου 1927, σ. 3. 
100 Κρίτων Τορναρίτης, άρθρο στην Ελευθερία, 13 Νοεµβρίου 1926, σ. 1. 
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για βελτιώσεις στο χωράφι του και µερικές φορές για να ξεπληρώσει παλαιά δάνεια. Η 

ανυπαρξία τραπεζικού συστήµατος ανάγκαζε τους αγρότες να καταφεύγουν για τις πιστωτικές 

τους ανάγκες σε διάφορους δανειστές - τοκογλύφους, οι οποίοι δάνειζαν τους αγρότες µε πολύ 

σκληρούς όρους. Η µοναδικά, ουσιαστικά, τράπεζα της εποχής, η Οθωµανική, δάνειζε µόνο τους 

εµπόρους επειδή οι αγρότες δεν θεωρούνταν αξιόχρεοι. Πολλές φορές τα δάνεια κατέληγαν 

έµµεσα στους αγρότες και µε ψηλότερα επιτόκια. Το 1882 είχε θεσπιστεί νόµος που προέβλεπε 

ανώτατο επιτόκιο 9% εκτός αν υπήρχε διαφορετική ρητή συµφωνία µεταξύ των 

συµβαλλοµένων, µια σηµαντική εξαίρεση που αποτελούσε, όµως, τον κανόνα.101 Οι 

περισσότεροι εξ’ αυτών των τοκογλύφων µετατρέπονταν σταδιακά σε εµπόρους που 

εκµεταλλεύονταν τον αγροτικό κόσµο, µετατρέποντας τους σε δουλοπάροικους.102  

Ο Λανίτης διαχώριζε τρεις τύπους δανειστών: τους ντόπιους (δηλαδή τους χωρικούς), τους 

εµπόρους της πόλης και τους επαγγελµατίες δανειστές της πόλης. Οι πιστωτές εντός των 

χωριών ήταν συνήθως οι τοπικοί µουχτάρηδες, οι οποίοι ήταν συνήθως και οι ιδιοκτήτες του 

µπακάλικου του χωριού. Ο τοκογλύφος της πόλης εµπορευόταν συνήθως σε είδος αφού στις 

πλείστες των περιπτώσεων οι αγρότες δεν διέθεταν µετρητά. Ο τρίτος τύπος δανειστή, ο οποίος 

είχε συνήθως στην κατοχή του µεγάλη γαιοκτησία, δάνειζε στους αγρότες, αναγκάζοντας τους 

να υποθηκεύσουν την ακίνητη περιουσία τους (το χωράφι τους) έναντι ενός χρηµατικού ποσού, 

αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να αποσβέσει το δάνειο σε δόσεις. Η καθυστέρηση 

καταβολής των δόσεων οδηγούσε στην απώλεια της γης του αγρότη-χρεώστη. Από τις 

συναλλαγές αυτές προέκυπταν κέρδη τόσο σε χρήµα από τους πολύ υψηλούς τόκους όσο και 

από την απόκτηση γης σε εξευτελιστικές τιµές.103

Το πρόβληµα της τοκογλυφίας γινόταν παραδεκτό όχι µόνο από τη ριζοσπαστική πτέρυγα της 

κυπριακής πολιτικής σκηνής, αλλά και από συντηρητικές φωνές. Η εφηµερίδα Φωνή της 

Κύπρου, κατ’ εξοχήν εκφραστής των συντηρητικών κύκλων της πρωτεύουσας, χαρακτήριζε την 

τοκογλυφία «τέρας» το οποίο µάλιστα λειτουργούσε «υπό τα όµµατα της δικαιοσύνης και οιωνεί 

θεωρείτο θεσµός της ταύτης». Η εφηµερίδα στηλίτευε την πλεονεξία των δανειστών, την οποία 

χαρακτήριζε ληστεία. Ο τόκος ανερχόταν, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, πολλές φορές µέχρι και 

                                                            
101 Βλ. Καταλάνος Νικόλαος (2003, πρώτη έκδοση 1914), Κυπριακόν Λεύκωµα Ζήνων, Λιθογραφεία Κυριακίδη, 
Λευκωσία, σ. 58. Βλ. επίσης Νούσης, «Το Πιστωτικό Κεφάλαιο στην Κυπριακή Ύπαιθρο», ό.π., σσ. 227-228. 
102 «Τοκογλυφία», Φωνή της Κύπρου, 23 Νοεµβρίου 1901, σ. 1. Ν. Κλ. Λανίτης, άρθρο στην Ελευθερία, 16 
Οκτωβρίου 1926, σ. 1. 
103 Απόσπασµα από το σχετικό βιβλίο του Λανίτη παρατίθεται στο Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 261-262. Στην 
εφηµερίδα Νέος Άνθρωπος παρατίθενται στοιχεία για περίπτωση χωρικού που υποθήκευσε την περιουσία του 
αξίας οκτώ χιλιάδων λιρών για δάνειο £400, την οποία και απώλεσε επειδή δεν µπορούσε να το εξοφλήσει. Βλ. 
«Η τοκογλυφία οργιάζει», Νέος Άνθρωπος, 23 Ιουνίου 1928, σ. 3. 
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300%, ενώ τα χρέη περνούσαν από τον οφειλέτη στα παιδιά του αν αυτός δεν µπορούσε να τα 

εξοφλήσει.104

Σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης της κατάστασης αυτής το 1909 ιδρύθηκε στο Λευκόνοικο ο 

πρώτος δανειοληπτικός συνεταιρισµός από τον Ιωάννη Οικονοµίδη, βουλευτή. Τον Οκτώβριο 

του 1914 εκδόθηκε νόµος για τη δηµιουργία τέτοιων συνεταιρισµών και µέχρι το 1925 

λειτουργούσαν παγκύπρια 29 συνεργατικές εταιρίες.105 Είχε βρεθεί, έτσι, ένας τρόπος για την 

καταπολέµηση της εκµετάλλευσης των αγροτών από τους τοκογλύφους αλλά χρειάστηκε να 

περάσουν αρκετά χρόνια για να προσεταιριστούν οι αγρότες τις νέες δοµές που στρέφονταν 

κατά της τοκογλυφίας. Παράλληλα, θεωρήθηκε αναγκαία η θέσπιση ανώτατου επιτοκίου στο 

12%, το οποίο καθορίστηκε µε νόµο στις 27 Νοεµβρίου του 1914.106 Οι συνεργατικές εταιρίες 

αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στην πορεία και µέχρι το 1929 αριθµούσαν 306 εκ των οποίων οι 57 

µουσουλµανικές, µε συνολικά κεφάλαια £200.000.107

Οι ενέργειες των Βρετανών πρέπει να αντιµετωπιστούν υπό ένα διπλό πρίσµα, που 

υπαγόρευαν τα συµφέροντα τους ως αποικιοκρατική αρχή. Το πρώτο ήταν η βελτίωση της 

παραγωγικότητας της κυπριακής οικονοµίας και η αύξηση του παραγόµενου πλούτου, κάτι 

που θα επέτρεπε µεγαλύτερη εκµετάλλευση εκ µέρους τους, της Κύπρου. Το δεύτερο, ήταν η 

προσπάθεια τους να µειώσουν την επιρροή του εθνικού κινήµατος και της Εκκλησίας 

ανάµεσα στον πληθυσµό. ∆εδοµένου ότι η ολότητα, σχεδόν, της πολιτικής ελίτ της περιόδου 

αποτελούσε συστατικό στοιχείο του δικτύου πελατειακών σχέσεων και εκµετάλλευσης των 

λαϊκών µαζών, οποιαδήποτε µέτρα απάµβλυνσης των εξαρτήσεων, οδηγούσαν και σε 

χειραφέτηση των αγροτών από τους εθνικιστές πολιτικούς και την Εκκλησία. Οι προσπάθειες 

αυτές των Βρετανών, γράφει ο Faustmann, όπως και άλλες (π.χ. προς τους δασκάλους), δεν 

µπόρεσαν να διαλύσουν το δίκτυο των πελατειακών σχέσεων, αν και επέφεραν µείωση στο 

βαθµό εξάρτησης των αγροτών.108 Η έκθεση Surridge (βλ. παρακάτω), σηµειώνει 

χαρακτηριστικά ότι ακόµη και to 1930, το 80% των αγροτών παρέµενε χρεωµένο σε 

τοκογλύφους.109

                                                            
104 «Τοκογλυφία», Φωνή της Κύπρου, 23 Νοεµβρίου 1901, σ. 1. 
105 Βλ. πρόχειρα Ζαφειρίου, Χρονολόγιο, ό.π., σσ. 63, 70, 75. 
106 Βλ. Νούσης, «Το Πιστωτικό Κεφάλαιο στην Κυπριακή Ύπαιθρο», ό.π., σ. 229. 
107 «Αι Συνεργατικαί Πιστωτικαί», Ελευθερία, 6 Νοεµβρίου 1930, σ. 3. 
108 Faustmann Hubert (1998), «Clientelism in the Greek Cypriot Community of Cyprus Under British Rule», The 
Cyprus Review, Vol. 10, No. 2 (Fall), σσ. 41-77, σ. 55. 
109 Παράθεµα στο Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 400. 
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Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου η αγροτική οικονοµία της Κύπρου δεν είχε 

επηρεαστεί. Η Κύπρος δεν αντιµετώπισε επιστράτευση, δεν έχασε κονδύλια για 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς, αλλά, αντίθετα, τα αγροτικά προϊόντα διατίθονταν ευκολότερα 

στις ξένες αγορές δεδοµένου ότι οι εµπόλεµες χώρες αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα 

στην αγροτική παραγωγή τους, µε αποτέλεσµα οι τιµές των αγροτικών προϊόντων να ανέβουν 

πολύ και οι αγρότες να δηµιουργούν πλεονάσµατα.110 Έτσι, κατά τα χρόνια του πολέµου, οι 

αγρότες ανέλαβαν αρκετά χρέη για να αγοράσουν κτήµατα ούτως ώστε να αυξήσουν την 

παραγωγή τους και να έχουν, έτσι, και µεγαλύτερα κέρδη. Αυτή την πρακτική 

εκµεταλλεύτηκαν οι διάφοροι έµποροι και τοκογλύφοι οι οποίοι δάνεισαν τους αγρότες µε 

ψηλά επιτόκια και παράλληλα τους πωλούσαν γη σε πολύ ψηλές τιµές.111  

Η οικονοµική κρίση που ακολούθησε τη λήξη του πολέµου, λόγω της µεγάλης πτώσης των 

τιµών των κυριότερων αγροτικών προϊόντων της Κύπρου, οδήγησε σε χρεοκοπία τους 

πλείστους αγρότες αφού δεν µπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, µε αποτέλεσµα τα 

κτήµατα των οποίων η αξία είχε υποτιµηθεί, και άλλα που δεν ήταν υποθηκευµένα µέχρι τότε, 

να περιέλθουν στην κατοχή εµπόρων και τοκογλύφων.112 Η κρίση ήταν κυρίως γεωργική, 

αλλά δεδοµένου του γεγονότος ότι η γεωργική παραγωγή ήταν η βάση όλης της οικονοµικής 

δραστηριότητας, η κρίση αυτή συµπαρέσυρε ολόκληρη την οικονοµία. Αυτή η εξέλιξη 

αποτέλεσε και την πρωταρχική βάση συσσώρευσης πλούτου της ανερχόµενης αστικής τάξης 

στην Κύπρο. 

Έτσι, η δεκαετία του 1920 χαρακτηρίζεται ως περίοδος έντονης δοµικής κρίσης σε 

οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο στην Κύπρο µε κυρίαρχη αιτία την απαλλοτρίωση της 

αγροτικής ιδιοκτησίας. Το 1924 η αγροτική κρίση είχε φτάσει στο αποκορύφωµα της. Οι 

πλειστηριασµοί προσέλαβαν διαστάσεις: σε 3.304 (το 1923 ήταν 2.470) πωλήθηκαν 56.862 

στρέµµατα (donums) (το 1923 ήταν 36.752) αγροτικής γης,  µε 665 κτιριακές εγκαταστάσεις 

προς 158.030 στερλίνες (το 1923 ήταν 106.688 στερλίνες).113 Η ίδια πορεία συνεχίστηκε και 

στις δύο επόµενες χρονιές µε 6.024 καταναγκαστικές πωλήσεις γης  και κτιριακών 

εγκαταστάσεων συνολικής αξίας 249.747 στερλίνες. Μέχρι το σηµείο εκείνο οι µεγάλες 

ιδιοκτησίες γης δεν ήταν ο κανόνας στην Κύπρο. Ως απόρροια, όµως, των γεγονότων που 

                                                            
110 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 89. 
111 «Το Αγροτικό Ζήτηµα της Κύπρου», Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 1. 
112 «Ανησυχητική κατάστασις», Ελευθερία, 16 Σεπτεµβρίου 1922, σ. 1· «Οι γεωργοί ζητούν διέξοδον», 
Ελευθερία, 7 Οκτωβρίου 1922, σ. 1· «Η ένδεια του κυπριακού λαού», Ελευθερία, 4 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 1· 
Κρίτων Τορναρίτης, άρθρο στην Ελευθερία, 13 Νοεµβρίου 1926, σ. 1. 
113 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 429. 
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αναφέρθηκαν, η δοµή της ιδιοκτησίας διαταράχθηκε ουσιαστικά, µε αποτέλεσµα πολλοί 

µικροϊδιοκτήτες να χάσουν τα κτήµατα τους τα οποία πέρασαν στην κατοχή των δανειστών 

των εµπόρων και των τοκογλύφων. Ο τύπος της εποχής βρίθει παραδειγµάτων απώλειας 

αγροτικής γης σε εξευτελιστικές τιµές. Στο χωριό Άχνα της επαρχίας Αµµοχώστου πωλήθηκε 

καταναγκαστικά έκταση 100 στρεµµάτων καλλιεργήσιµης γης προς πέντε λίρες µόνο.114 Σε 

µια άλλη περίπτωση στο χωριό Τρίκωµο της Αµµοχώστου, αγρότης πώλησε το κτήµα του 

αξίας 1.200 στερλινών προς £250 για χρέος £214.115

Μέσα από πολλά υποµνήµατα των Ελληνοκυπρίων βουλευτών του Νοµοθετικού Συµβουλίου 

επανερχόταν συνεχώς, το ζήτηµα της δηµιουργίας Γεωργικής Τράπεζας ως µηχανισµού 

αντιµετώπισης των δυσµενών συνθηκών στις οποίες περιέρχονταν οι αγρότες. Η τράπεζα 

αυτή ιδρύθηκε το 1925 µε βασικό κεφάλαιο 50.000 στερλίνες από την Οθωµανική Τράπεζα, 

ένα ποσό πολύ µικρό για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που υπήρχαν. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της αποικιακής κυβέρνησης, το σύνολο των αγροτικών δανείων ανερχόταν στα 2 εκατοµµύρια 

περίπου στερλίνες. Η τράπεζα αυτή θα διέθετε ενυπόθηκα δάνεια µε επιτόκιο 8% και 9%. 

Λήπτες του δανείου θα µπορούσαν να είναι µόνο δανειοληπτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι µε 

τη σειρά τους θα ζητούσαν κι αυτοί τόκο. Εκ πρώτης όψεως, όλα αυτά φαίνονται να συνιστούν 

σηµαντική πρόοδο, προσεκτικότερη όµως εξέταση, αποκαλύπτει τις αδυναµίες του 

συστήµατος: το βασικό (ιδρυτικό) κεφάλαιο ήταν πολύ περιορισµένο, το επιτόκιο αρκετά 

ψηλό για την οικονοµική επιφάνεια των αγροτών και η διάρκεια απόσβεσης του δανείου, που 

καθορίστηκε στα πέντε χρόνια, πολύ µικρή. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δάνεια δίνονταν µόνο 

σε δανειοληπτικούς συνεταιρισµούς επειδή οι µεµονωµένοι αγρότες δεν θεωρούνταν αξιόχρεοι, 

οι αγρότες έπρεπε να οργανωθούν σε αυτούς, µια πρακτική πολύ δυσνόητη για τον Κύπριο 

αγρότη της περιόδου.116 Μέχρι το τέλος του 1926 υπήρχαν µόνο 49 δανειοληπτικοί 

συνεταιρισµοί και 13 καταναλωτικοί, ενώ µέχρι το 1930 λειτουργούσαν τέτοιοι 

συνεταιρισµοί σε 402 χωριά της Κύπρου. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε η νοµοθεσία 

επιτρέποντας στους χωρικούς να δανείζονται ως άτοµα πλέον.117 Η δηµιουργία της 

τράπεζας, όµως, έγινε πολύ αργοπορηµένα και αφού είχαν ήδη χάσει τα κτήµατα τους 

πολλοί αγρότες.118

                                                            
114 «Εξευτελισµός της αγροτικής κτηµοσύνης», Ελευθερία, 18 Ιουλίου 1923, σ. 3.  
115 «Τα κτήµατα των αγροτών. Εις ποιας τιµάς πωλούνται», Ελευθερία, 11 Αυγούστου 1923, σ. 2. 
116 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 332-334. 
117 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 334. 
118 «Μαζί µε τη γεωργική τράπεζα», Πυρσός, 24 ∆εκεµβρίου 1923, σ. 1. 
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Την άνοιξη του 1927, ο τότε κυβερνήτης Ronald Storrs είχε δώσει εντολή να γίνει 

συστηµατική έρευνα για την κατάσταση του αγροτικού πληθυσµού. Συστάθηκε επταµελής 

επιτροπή, η οποία άρχισε τις εργασίες της µε τη διατύπωση ενός λεπτοµερούς 

ερωτηµατολογίου. Ο διοικητής Λεµεσού Surridge συνέταξε, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

ερωτηµατολογίου, ένα υπόµνηµα το οποίο παρέδωσε το 1930. Τα αποτελέσµατα καταδείκνυαν 

ότι η αγροτική τάξη ζούσε σε πολύ άθλιες συνθήκες. Το εισόδηµα των αγροτών παρουσίαζε 

µεγάλες διακυµάνσεις. Χωρίς την εργασία της γυναίκας και των παιδιών η οικογένεια ήταν 

καταδικασµένη να βιώσει την εξαθλίωση και ενδεχοµένως το θάνατο. Η παιδική εργασία 

ήταν πολύ διαδοµένη, κάτι αρκετά φυσιολογικό σε µια υπανάπτυκτη αγροτική κοινωνία. 

Περίπου το ένα τέταρτο του αγροτικού πληθυσµού της υπαίθρου ζούσε κάτω από το όριο της 

φτώχειας. Στις πόλεις επικρατούσαν παρόµοιες συνθήκες. Το ποσοστό παιδικής θνησιµότητας 

ήταν πολύ ψηλό: 163.3 θάνατοι ανά χίλιες γεννήσεις στην ύπαιθρο και 127.3 στις πόλεις. 

Ακόµα και το 1931, µετά από 53 χρόνια βρετανικής διοίκησης, κάθε αγρότης έχανε κατά µέσο 

όρο 21 εργάσιµες µέρες λόγω ασθενειών όπως γρίπη και µαλάρια.119   

Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης Surridge εξετάζονταν τα αίτια της υπερχρέωσης των 

αγροτών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτή οφειλόταν σε επενδύσεις σε γεωργικά µηχανήµατα ή 

στην κατασκευή αρδευτικών συστηµάτων. Συνήθως, οφειλόταν σε χρέη µε τα οποία ήταν 

επιβαρηµένο κάποιο κληρονοµηµένο ακίνητο. Μια άλλη σηµαντική οµάδα χρεωµένων 

αγροτών ήταν όσοι είχαν αγοράσει επί πιστώσει ένα αγρόκτηµα (π.χ. για προίκα), το οποίο 

έπειτα αδυνατούσαν να εξοφλήσουν. Υπήρχαν και περιπτώσεις ευκατάστατων αγροτών, οι 

οποίοι βρέθηκαν σε οικονοµικό αδιέξοδο επειδή είχαν στείλει τα παιδιά τους για σπουδές στο 

εξωτερικό.120

Η έκθεση Surridge σηµείωνε ότι το 82% των γεωργών ήταν χρεωµένοι κατά τουλάχιστον 36 

στερλίνες ενώ το σύνολο των αγροτικών χρεών ανερχόταν σε 1.800.000 περίπου στερλίνες. Το 

σύνολο της εκµεταλλεύσιµης γεωργικής επιφάνειας (συµπεριλαµβανοµένων των αµπελώνων) 

ανερχόταν σε 4.489.850 στρέµµατα (donums), εκ των οποίων 222.296 (περίπου 5%) ήταν 

ιδιοκτησία της Εκκλησίας υπό ευρεία έννοια, των µουσουλµανικών οργανώσεων (24.826 

στρέµµατα) και των µεγαλοκτηµατιών (69.210 στρέµµατα). Ο Surridge κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι το ένα τέταρτο περίπου των αγροτών ζούσε σε συνθήκες παρόµοιες µε τους 

αγρεργάτες µε περίπου 16 σελίνια ανά οικογένεια πέντε ατόµων την εβδοµάδα, το πενήντα τις 
                                                            
119 Έκθεση Surridge, Βρετανού ∆ιοικητή Λεµεσού µε οδηγίες της αποικιακής κυβέρνησης που εκδόθηκε το 
1930. Παράθεµα στο Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 399-402. 
120 Βλ. Έκθεση Surridge, ό.π., σσ. 402-403. 
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εκατόν ζούσε λίγο καλύτερα µε περίπου £1 την εβδοµάδα, ενώ το υπόλοιπο ένα τέταρτο ζούσε σε 

ικανοποιητικές συνθήκες.121 Με βάση τα στοιχεία αυτά, καταδεικνύεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία 

των αγροτών δυσκολευόταν πολύ να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Οι αριθµοί αυτοί αφορούσαν 

την εποχή πριν την εκδήλωση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της ξηρασίας και ήδη 

από τότε η οικονοµική κατάσταση των αγροτών δεν ήταν καθόλου καλή. Η µεγάλη παγκόσµια 

ύφεση (1929-1933) αλλά και οι διαρθρωτικές δοµικές αδυναµίες της κυπριακής οικονοµίας, 

καθώς και η µη επένδυση σοβαρών κονδυλίων από τους Βρετανούς στην κυπριακή οικονοµία, 

δεν επέτρεψαν σοβαρή αλλαγή των συνθηκών, όπως αυτές διαπιστώνονταν από τους ίδιους 

τους Βρετανούς στα τέλη της δεκαετίας του 1920.122

Μέσα από αυτή την πορεία που παρουσιάστηκε παραπάνω, αναδύθηκε έτσι σε µεγάλες 

διαστάσεις το αγροτικό ζήτηµα στην κυπριακή κοινωνία, το οποίο συνίστατο στην 

υπερχρέωση των αγροτών µε δάνεια τα οποία δεν µπορούσαν να αποπληρώσουν και που είχε 

ως συνέπεια την απώλεια της περιουσίας τους. Το πρόβληµα εκδηλώθηκε σε µεγάλο βαθµό 

µετά τη λήξη του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και επιδεινώθηκε από τη µεγάλη παγκόσµια 

οικονοµική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1920.  

2.4.2 Κοινωνικές σχέσεις και πηγές των πελατειακών σχέσεων. Η ταξική διάρθρωση, που 

δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της άνισης κατοχής ιδιοκτησίας και µηχανισµών όπως το 

φορολογικό σύστηµα, αντικατοπτριζόταν και στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων. Η 

κοινωνική αλληλεπίδραση στις µικρές τοπικές κοινωνίες των χωριών ρυθµιζόταν από τον 

οικείο «µουχτάρη» της περιοχής, ο οποίος εκλεγόταν σε ετήσια βάση και επικουρείτο από ένα 

συµβούλιο γερόντων (αζάδες). Ο µουχτάρης ήταν, στις πλείστες των περιπτώσεων, 

ταυτόχρονα φοροσυλλέκτης, µπακάλης και αστυνοµικός.123 Η κοινωνική ιεραρχία 

συµπληρωνόταν από τον δάσκαλο και τον ιερέα, µε τη µάζα του πληθυσµού (αγρότες, 

εργάτες) να µην ασχολείται µε τις δηµόσιες (πολιτικές) υποθέσεις λόγω της φύσης της 

εργασίας τους. Αυτοί που εργάζονται περισσότερες ώρες δεν µπορούν να είναι το ίδιο ενεργοί 

πολιτικά όπως αυτοί που απολαµβάνουν περισσότερη ασφάλεια και πιο ευέλικτο ωράριο 

εργασίας. Οι τελευταίοι, αν και µειοψηφία, διέθεταν οικονοµική και µορφωτική υπεροχή 

                                                            
121 Βλ. Έκθεση Surridge, ό.π.,  σ. 400. 
122 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 561. 
123 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 125. 
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έναντι των λαϊκών στρωµάτων.124 Στις πόλεις, κυριαρχούσαν ορισµένες κατηγορίες 

επαγγελµάτων, όπως οι έµποροι και οι δικηγόροι. 

Η  πολιτική τάξη που βρήκαν οι Βρετανοί, όταν έφτασαν στην Κύπρο αποτελούνταν, κατά 

κύριο λόγο, από τον µικρό αριθµό της εµποροµεσιτικής τάξης, η οποία συγκεντρωνόταν 

κυρίως στη Λευκωσία γιατί η επιρροή της εκφραζόταν µέσω του ελέγχου της Εκκλησίας και 

του ιερατείου.125 Το τµήµα της κυπριακής κοινωνίας µε τη µεγαλύτερη επιρροή, κατά τα 

πρώτα 20 χρόνια Βρετανικής κυριαρχίας, ήταν οι παραδοσιακές οικογένειες της Λευκωσίας 

(π.χ. Αχ. Λιασίδης, Πασχάλης Κωνσταντινίδης), οι οποίες είχαν ήδη κατακτήσει εξέχουσα 

θέση κατά τα τελευταία χρόνια της οθωµανικής κατοχής. Μαζί µε τους αντίστοιχους τους 

στην Κερύνεια και την Αµµόχωστο, καθώς και τον ανώτερο κλήρο, αποτελούσαν την ελίτ που 

κυριαρχούσε στις υποθέσεις της χώρας.126 Η διαφορά επί βρετανικής κατοχής, σε σχέση µε 

την οθωµανική, ήταν η αλλαγή στο ισοζύγιο µεταξύ λαϊκών ηγετών και του κλήρου, σε βάρος 

των δεύτερων. Η Εκκλησία ήταν πολιτικά αποδυναµωµένη και οι λαϊκοί ηγέτες µπόρεσαν να 

έρθουν στο προσκήνιο και να αποκτήσουν υπεροχή έναντι των κληρικών.127

Οι κοινωνικές σχέσεις στην κυπριακή κοινωνία της περιόδου διαπερνούνταν από ένα δίκτυο 

αλληλεξαρτήσεων και σχέσεων πελατείας. Το βασικό υπόβαθρο της ανάπτυξης πελατειακών 

σχέσεων συνίστατο σε µεγάλο βαθµό στην µεγάλη οικονοµική δυσπραγία της µεγάλης 

πλειοψηφίας των Κυπρίων και στην ανυπαρξία οποιουδήποτε αξιόπιστου τραπεζικού, ή άλλου 

συστήµατος, κρατικής δανειοδότησης και αρωγής. Ως αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης και 

της οθωµανικής κληρονοµιάς κακοδιοίκησης, αναπτύχθηκαν περαιτέρω εστίες πελατειασµού. 

Στο δίκτυο αυτό αλληλοδιαπλέκονταν ιδιοκτήτες γης, έµποροι, µεσίτες και δανειστές 

χρηµάτων.128 Αργότερα, στο δίκτυο αυτό προστέθηκαν και δικηγόροι (βλ. κεφάλαιο 7). Στο 

δίκτυο αυτό εµπλεκόταν και η Εκκλησία, ως ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης (βλ. κεφάλαιο 4), 

η οποία ενοικίαζε τα κτήµατα της σε πλούσιους πολίτες, οι οποίοι τα υπενοικίαζαν σε µικρούς 

καλλιεργητές. ∆ίκτυα πελατειακών σχέσεων δηµιουργούνταν τόσο σε τοπικό επίπεδο (χωριά) 

όσο και σε επαρχιακό. Ο παραγωγός έχανε το δικαίωµα να πωλεί ελεύθερα τα προϊόντα του, 

τα οποία αγόραζαν και εµπορεύονταν οι µεσίτες ή οι δανειστές χρηµάτων. Αυτό το δίκτυο 

 
124 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, σ. 131. Βλ. Επίσης Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 
204-205. 
125 Ατταλίδης Μιχάλης (1986), «Τα Κόµµατα στην Κύπρο (1878-1955)», σσ. 123-153, ∆ιαλέξεις Λαϊκού 
Πανεπιστηµίου, Αρ. 2, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 127. Βλ. επίσης Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό 
Σύστηµα», ό.π., σ. 167. 
126 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 156. 
127 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 229. Περισσότερα στο κεφάλαιο 4. 
128 Βλ. Faustmann, «Clientelism», ό.π., σσ. 44-46. 
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εξάρτησης που οικοδοµήθηκε, επέτρεπε όχι µόνο την οικονοµική εξάρτηση των φτωχών 

στρωµάτων, αλλά και την καθοδήγηση της πολιτικής τους συµπεριφοράς στις εκλογές (βλ. 

κεφάλαιο 7). 

Ο Αρχιεπίσκοπος καθίστατο ολοένα και πιο εξαρτώµενος στη διαχείριση της Εκκλησίας, 

αλλά και της ελληνικής κοινότητας γενικότερα, από τη στενή συνεργασία ισχυρών λαϊκών 

παραγόντων. Ο σηµαντικότερος εξ αυτών ήταν ο Πασχάλης Κωνσταντινίδης που 

δηµιούργησε ένα µεγάλο πελατειακό δίκτυο στη Λευκωσία, την Αµµόχωστο και την Κερύνεια 

και είχε ως στενότερο του συνεργάτη τον Αχιλλέα Λιασίδη, γιο του πρώτου αντιπρόσωπου 

της Οθωµανικής Τράπεζας στη Λευκωσία.129 Γύρω από αυτούς δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο 

παραγόντων, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, που ασκούσαν ρόλο µεσάζοντα µεταξύ 

της αποικιακής διοίκησης και του πληθυσµού. Τα άτοµα αυτά είχαν υπό τον έλεγχο τους δύο 

σηµαντικές πηγές ισχύος: πρόσβαση στις αποικιακές Αρχές από τη µια, και ξεχωριστή 

ατοµική ισχύ από µόνοι τους από την άλλη, που ανάγκαζε τις Αρχές να τους συµβουλεύονται 

και να τους παραχωρούν αυτή την πρόσβαση.  

Η επίδραση των αλλαγών που παρουσιάστηκαν πιο πάνω άρχισαν σταδιακά να διαµορφώνουν 

ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές, για να γίνουν 

απόλυτα κατανοητές, πρέπει να ιδωθούν µέσα στο πλαίσιο των συγκεκριµένων ιστορικών 

συνθηκών. Η βρετανική παρουσία σηµατοδότησε αλλαγές που µπορούν να εκτιµηθούν ως 

βήµατα θετικά σε σχέση µε τη ζωή των κατοίκων του νησιού, συγκρινόµενα πάντα µε το 

πλήρως ανελεύθερο, φεουδαρχικών δοµών, οθωµανικό καθεστώς. Ως τέτοια καταγράφονται η 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των Κυπρίων, η ασφάλεια που απέκτησε ο κοινός πολίτης στη 

ζωή του, η επιβολή του νόµου και της τάξης και η εξυγίανση του δικαστικού συστήµατος.130 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές συγκοινωνίες άρχισαν να αναπτύσσονται, το εµπόριο και η 

οικονοµία πήραν µια ανοδική πορεία και η χώρα προστατεύτηκε από πολλές θανατηφόρες 

επιδηµίες.131 Εκδίδονταν εφηµερίδες, η ελληνική παιδεία αφέθηκε ελεύθερη να αναπτυχθεί 

σύµφωνα µε τα ελλαδικά πρότυπα και σε µεγάλο βαθµό µε διοικητικές διευθετήσεις που 

ελέγχονταν από τους ίδιους τους Ελληνοκύπριους. Ο εκσυγχρονισµός του διοικητικού 

µηχανισµού, η κατάργηση της εκµίσθωσης των φόρων, η καταπολέµηση της δωροδοκίας, η 

αναδάσωση, η ύδρευση στα χωριά, οι προσπάθειες προαγωγής του αγροτικού πιστωτικού 

 
129 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 89-90. 
130 Γεωργαλλίδης Σ. Γεώργιος (1997), «Ο Χαρακτήρας της Κυπριακής Πολιτικής, Οι ∆ιχόνοιες των Κυπρίων και 
η Κρίση του 1931», σσ. 81-95, ∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 5, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσία, σ. 83. 
131 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. 52. 
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συστήµατος, η ίδρυση αγροτικών συνεταιρισµών, η υποχώρηση του αναλφαβητισµού, 

συγκαταλέγονται στις προόδους στις οποίες συνέβαλαν και οι Βρετανοί.132 Αυτές οι αλλαγές 

οδηγούσαν και σε µια µείωση της έκτασης των φαινοµένων πελατειασµού και διαφθοράς, 

δεδοµένου ότι τα κυριότερα επίσηµα αξιώµατα αναλήφθηκαν από Βρετανούς.  

Οι κοινωνικά ωφέλιµες κυβερνητικές δραστηριότητες επεκτάθηκαν ουσιαστικά. Αυτή τη 

περίοδο τέθηκαν οι βάσεις για πολλά έργα υποδοµής, ενώ η κυπριακή κοινωνία σταδιακά 

προσαρµόστηκε σε πιο εξελιγµένα πρότυπα στους τοµείς της παιδείας, της διοικητικής 

οργάνωσης και επικοινωνίας.133 Πολλά στοιχεία πατερναλισµού στην κυπριακή κοινωνία 

άρχισαν να εξαλείφονται και, ιδιαίτερα, ο σεβασµός προς την Εκκλησία αλλά και τους 

πλούσιους πολιτευτές και δανειστές της εποχής.134 Η έναρξη της Αγγλοκρατίας συνοδεύτηκε 

έτσι, µε µια σειρά αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, κυρίως θεσµικά.  

Τα παραπάνω θα πρέπει να σταθµιστούν, βέβαια, σε σχέση µε τις πραγµατικές 

επιδιώξεις της βρετανικής διοίκησης. Η από µέρους των Βρετανών ένταξη της Κύπρου 

στο «νεωτερικό» σύστηµα διοίκησης και κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης, καθώς 

και η ανέγερση έργων υλικοτεχνικής υποδοµής και συγκοινωνιών, αποσκοπούσε, κυρίως, 

στην όσο το δυνατό ανώδυνη και λιγότερο δαπανηρή διοίκηση του νησιού.135 Ο 

εκσυγχρονισµός και οι βελτιώσεις έγιναν για να διευκολυνθεί η µετάβαση προς το 

καθεστώς του αποικιοκρατικού καπιταλισµού που θα εξυπηρετούσε καλύτερα και τους 

ίδιους τους Βρετανούς. Χρησιµοποιώντας κρατικούς πόρους, αφού, ιδιαίτερα στις 

πρώτες δεκαετίες, η χρηµατοδότηση από το Λονδίνο ήταν πολύ περιορισµένη,136 

προετοίµαζε, σε µεγάλο βαθµό, το έδαφος για την επέκταση των πυλώνων της 

ελεύθερης αγοράς, δηλαδή των βρετανικών επιχειρήσεων, στην Κύπρο. 

 

 

                                                            
132 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ.  37. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 57-58. 
133 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά,   ό.π., σ. 52. 
134 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 139-158. 
135 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 387. 
136 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 475. 
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Κεφάλαιο 3 

 

Η νέα κοινωνική διάταξη: Μια κοινωνία υπό αλλαγή: νέες τάξεις στο προσκήνιο 

 

Η Κύπρος στην υπό εξέταση περίοδο ήταν το πεδίο µιας κοινωνικής και οικονοµικής 

αλλαγής κατά την οποία αναδιατάχθηκε το κοινωνικό και ταξικό πεδίο. Η αποδιάρθρωση 

της παραδοσιακής τάξης και η άνοδος της αστικής τάξης συντελείται είτε 

επαναστατικά, είτε ειρηνικά και σταδιακά.1 Στην Κύπρο δεν είχαµε µια περίοδο 

κοινωνικής επανάστασης αντίστοιχη της γαλλικής ή των αστικών επαναστάσεων της 

Ευρώπης του 1848 µε έντονο κοινωνικό και πολιτικό αναβρασµό. Υπήρξε µια πιο 

σταδιακή µετάβαση και, κατ’ επέκταση, µια πιο αργή διαµόρφωση αστικής συνείδησης. Η 

ανάπτυξη πρώιµων καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, η αστικοποίηση και οι πιέσεις 

από την αύξηση του πληθυσµού άλλαζαν τις ζωές των ανθρώπων. Οι παλιές βεβαιότητες 

εξαφανίζονταν µπροστά στην υλική πρόοδο. Εντούτοις, οι αλλαγές δεν επηρέαζαν όλους 

και µε τον ίδιο τρόπο.  

Η κοινωνική τάξη αποτελούσε ένα νέο τύπο κοινωνικής δοµής, χαρακτηριστικό της 

βιοµηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας που αναπτύχθηκε.2 Από το σηµείο εµφάνισης των 

νεότερων βιοµηχανικών κοινωνιών, η τάξη θεωρείται η βαθύτερη και πλέον σηµαντική 

από πολιτική άποψη κοινωνική διαίρεση.3 Οι κοινωνικές τάξεις παρόλο που 

ενσωµατώνουν αντιθέσεις και πολιτισµικά στοιχεία των νοµοκατεστηµένων τάξεων του 

ancien regime, θεµελιώνονται στη θέση που κατέχει κανείς στη βιοµηχανική παραγωγική 

διαδικασία, στην αντίθεση µεταξύ µισθωτής εργασίας και κεφαλαίου. Αυτή η θέση 

προκαλεί µεγάλες συζητήσεις για τον αριθµό, τα όρια, τη σηµασία, τις ιδεολογίες των 

«τάξεων» και των «στρωµάτων».4

Τάξη, γράφει ο Thompson,  

«υπάρχει όταν ορισµένοι άνθρωποι, ως αποτέλεσµα κοινών εµπειριών (κληρονοµηµένων ή 

κοινών), αισθάνονται και διατυπώνουν την ταυτότητα των συµφερόντων τους τόσο µεταξύ 

τους όσο και απέναντι σε άλλους, των οποίων τα συµφέροντα είναι διαφορετικά από 

(και συνήθως αντίθετα µε) τα δικά τους. Η ταξική εµπειρία προσδιορίζεται κυρίως από τις 

                                                 
1 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σσ. 110, 116. 
2 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 19. 
3 Βλ. Heywood, Εισαγωγή, ό.π., σ. 272. 
4 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 111. 
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παραγωγικές σχέσεις µέσα στις οποίες γεννώνται οι άνθρωποι, ή εντάσσονται 

ακούσια».5  

Η διαµόρφωση µιας κοινωνικής τάξης δεν είναι µια διαδικασία που καταλήγει σε 

διαµόρφωση οριστικού και µόνιµου σχήµατος αλλά βρίσκεται υπό συνεχή διαµόρφωση.6 

∆εν είναι, επίσης, οµοιόµορφες στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα 

αναλύσουµε την ανάδυση των δύο βασικών τάξεων της κυπριακής κοινωνίας, πέραν της 

αγροτικής, της αστικής και της εργατικής. 

 

3.1 Η αστική τάξη στο προσκήνιο 

Η βιοτεχνική παραγωγή για την εµπορική αγορά που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή για 

ατοµικούς πελάτες είχε, ήδη, εµφανιστεί στην Κύπρο από τις τελευταίες δεκαετίες της 

οθωµανικής κατοχής. Οι νέες µορφές σχέσεων παραγωγής, που ανέδειξαν την αστική τάξη, 

κυοφορούνταν και αναπτύσσονταν µέσα στο πλαίσιο του οθωµανικού καθεστώτος και 

πήραν ώθηση µε την έλευση των Βρετανών.7 Μέσα στην κυπριακή κοινωνία ενυπήρχαν 

δύο ξεχωριστές τάξεις που είχαν προσδεθεί σε διαφορετικά οικονοµικά συστήµατα: στην 

κυρίαρχη φεουδαρχικών δοµών κυπριακή κοινωνία όπως κληρονοµήθηκε από τους 

Οθωµανούς από τη µια, και στην εµβρυακή καπιταλιστική δοµή από την άλλη, ένα 

σχήµα κοινό σε πολλές κοινωνίες.8 Η διαπάλη των δύο στοιχείων µέσα στη κοινωνία 

οδηγούσε σε δοµικές εντάσεις και αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση έλαβε σάρκα και οστά 

µε τις πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις που θα αναλυθούν στα επόµενα κεφάλαια. 

Η καθυστέρηση στην εµφάνιση της αστικής τάξης στην Κύπρο οφείλεται στην 

αργοπορηµένη ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, που οφειλόταν µε τη 

σειρά της σε µια σειρά παραµέτρων, µε κυρίαρχη την παντελή αδιαφορία των Οθωµανών 

για την ανάπτυξη των υποδοµών στο νησί, που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη των περιοχών 

στο εσωτερικό. Η ανυπαρξία πόλεων µε σηµαντικό πληθυσµό, η ανύπαρκτη ουσιαστικά 

ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων µεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών, καθώς και η 

ανυπαρξία εκπαιδευτικών υποδοµών αναχαίτιζαν την πολιτισµική εξέλιξη στο νησί. Οι 

αρρώστιες και οι επιδηµίες ταλαιπωρούσαν τον πληθυσµό, ο οποίος απασχολούνταν στην 

ολότητα του σχεδόν µε τη γεωργία. Η βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου και η 

ανάπτυξη των επικοινωνιών µέσω των τεχνικών καινοτοµιών που εµφανίστηκαν (όπως ο 

                                                 
5 Thompson E. P., «Η Συγκρότηση µιας Τάξης», σσ. 327-328, παρατίθεται στους Stewart and Bram, ό.π., σ. 
328. Ο Heywood γράφει ότι µια κοινωνική τάξη είναι µια οµάδα ανθρώπων µε παρόµοια κοινωνική και 
οικονοµική θέση που τους ενώνει ένα κοινό οικονοµικό συµφέρον. Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, 
ό.π., σ. 272. 
6 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 90.  
7 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 386. 
8 Newman Michael (2006), Σοσιαλισµός, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σ. 33. 
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σιδηρόδροµος, ο τηλέγραφος, τα τηλέφωνα,9 τα αυτοκίνητα, κτλ.) επέτρεψαν τη 

διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής στην οποία επικράτησε η καινούρια µορφή 

κοινωνίας και αύξησε τη σηµασία της αστικής τάξης η οποία αναπτύχθηκε αριθµητικά και 

δυνάµωσε οικονοµικά και πολιτικά, µε κύριους τοµείς ενασχόλησης το εµπόριο, την 

τοκογλυφία και τη µικροβιοµηχανία. 

Η άνοδος της αστικής τάξης, µε όρους πολιτικής και οικονοµικής ισχύος, ήταν συνέπεια 

της εκβιοµηχάνισης και της αστικοποίησης κατά τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη.10 Το κύριο 

γνώρισµα της αστικής τάξης ήταν ότι αποτελούσε ένα σώµα ατόµων µε δύναµη και 

επιρροή που ήταν ανεξάρτητη από την καταγωγή και τη νοµική της θέση. «Στο βαθµό που 

εξαπλωνόταν η βιοµηχανία, το εµπόριο, η ναυτιλία και οι σιδηρόδροµοι, στον ίδιο βαθµό 

αναπτυσσόταν η αστική τάξη, πολλαπλασίαζε τα κεφάλαια της και ωθούσε στο περιθώριο όλες 

τις τάξεις που είχε κληροδοτήσει ο Μεσαίωνας».11 Η αποσύνθεση των οικονοµικών βάσεων 

των παλιών νοµοκατεστηµένων τάξεων οφειλόταν στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατία. 

Η πολύµορφη και πολύπλοκη διαδικασία ανάδυσης της αστικής τάξης καθιστά τον ορισµό 

της πολυσύνθετο και δύσκολο εγχείρηµα αφού διαπλέκονται οικονοµικά, πολιτικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν πρόκειται για µια 

τάξη µε ενιαία συµφέροντα και προσεγγίσεις.12 Ο καθορισµός των σχέσεων µεταξύ 

τάξεων, αλλά και η εσωτερική τους συγκρότηση, συνιστά δύσκολο εγχείρηµα. Υπάρχουν 

φαινόµενα αντιπαλότητας και αντικρουόµενων συµφερόντων στο εσωτερικό τους, όπως 

π.χ. η αντιπαράθεση στο εσωτερικό της αστικής τάξης µεταξύ χρηµατιστικού και 

βιοµηχανικού κεφαλαίου, εµπορικού και τραπεζικού, κ.ο.κ. που δεν επιτρέπουν την 

οµογενοποίηση όλων των σωµάτων και οµάδων εντός της τάξης αυτής.13 Απόρροια αυτού 

του τεµαχισµού των συµφερόντων της αστικής τάξης, ήταν και το γεγονός ότι ήταν 

ετερόκλητη και διαιρεµένη, κάτι που καθιστά δύσκολο να της αποδοθούν κοινά αιτήµατα, 

συµφέροντα και ταξική συνείδηση. Η πολύπλοκη φύση της αστικής τάξης δεν πρέπει, 

όµως, να αποπροσανατολίζει τους πολιτικούς επιστήµονες από το να κάνουν κάποιες 

χρήσιµες επιστηµονικά γενικεύσεις.14

                                                 
9 Στη Λεµεσό, το 1927, λειτουργούσε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο µε 100 περίπου συνδροµητές. Βλ. 
Ζαφειρίου, Χρονολόγιο, ό.π., σ. 71. 
10 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σ. 14. Βλ. επίσης Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 104. 
11 Βλ. Weber, Κοινωνιολογικές Έννοιες, ό.π., σ. 341. 
12 Για µια συζήτηση για την φύση και τον ορισµό της αστικής τάξης βλ. Hobsbawm, Η Εποχή του 
Κεφαλαίου, ό.π., σ. 364.  
13 Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 273-274. 
14 Η αστική τάξη στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα ήταν µια ευρεία, άµορφη οµάδα που δεν µπορεί να 
περιγραφεί παρά µόνο µε πολύ γενικούς όρους, υποδεικνύει ο Jones. Για σκοπούς απλοποίησης 
κατηγοριοποιεί σε τρεις µεγάλες οµάδες. Την ανώτερη αστική τάξη των τραπεζιτών, των εµπόρων, των 
ανώτατων κρατικών αξιωµατούχων και των πλούσιων βιοµήχανων, ιδιοκτητών µεταλλείων κτλ, τα 
πλουσιότερα µέλη της οποίας ήταν µέρος της κοινωνικοπολιτικής ελίτ που συµπεριλάµβανε και τους 
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Οι απαρχές των κοινωνικών διαφοροποιήσεων και τα πρώτα αστικά στοιχεία, τα οποία 

υπεισέρχονται στην πολιτική ζωή της Κύπρου µέσα από τους θεσµούς της κρατικής 

διοίκησης εντοπίζονται στα µέσα του 18ου αιώνα.15 Στα δύο λιµάνια της Κύπρου, Λεµεσό 

και Λάρνακα, είχε δηµιουργηθεί ένα στρώµα αστών, ένας πυρήνας µιας υπό συγκρότηση 

αστικής τάξης, µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό που έτεινε προς φιλελεύθερες ιδέες.16 Τα 

πρώτα αυτά ψήγµατα αστικής τάξης στην Κύπρο δηµιουργήθηκαν από διανοούµενους, τους 

προστατευόµενους και το προσωπικό των προξενείων, από διάφορους ξένους εµπόρους, 

καθώς και από πρόξενους οι οποίοι αφοµοιώθηκαν σταδιακά από την τοπική κοινωνία. 

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της αστικής τάξης διαδραµάτισε η κάθοδος των 

Επτανησίων στο νησί στα µέσα του 19ου αιώνα. Οι Επτανήσιοι, εξαιτίας των 

διευκολύνσεων που είχαν λόγω των ∆ιοµολογήσεων ως υπήκοοι της Βενετίας, ανέπτυξαν 

έντονες εµπορικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Εξαιτίας της κοινής γλώσσας και 

θρησκείας µε τους ορθόδοξους κατοίκους του νησιού, αφοµοιώθηκαν σε µεγάλο βαθµό 

από την τοπική κοινωνία αφενός, και αφετέρου, επηρέασαν τη νοοτροπία των ντόπιων. 

Από τους Επτανήσιους κατάγονται οι µεγαλύτερες αστικές οικογένειες της Λάρνακας 

(και όχι µόνο), όπως οι οικογένειες Πιερίδη, Βοντιτσιάνου, Καρύδη, Περιστιάνη, και 

άλλες.17

Από την ανάπτυξη των αστικών σχέσεων στα δύο αυτά λιµάνια απορρέει και ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό στοιχείο της Κύπρου µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όπου η πολιτική και 

πολιτιστική ζωή ήταν πιο έντονη στις παράλιες πόλεις παρά στην πρωτεύουσα. Η 

Λευκωσία ήταν µεν η πολυπληθέστερη πόλη της Κύπρου, αλλά ο αστικός χαρακτήρας 

της δεν ήταν τόσο εµφανής όσο της Λάρνακας. Η απουσία ξένων παροικιών και 

υπαλλήλων προξενείων από την πρωτεύουσα, δεν έδινε τη δυνατότητα για µια πιο 

κοσµοπολίτικη ανάπτυξη.18   

                                                                                                                                                    
ευγενείς. Μετά ήταν το στρώµα των επαγγελµατιών: δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες, καθηγητές 
πανεπιστηµίων, δηµοσιογράφοι, γραφειοκράτες και κατώτεροι κρατικοί αξιωµατούχοι. Οι τάξεις αυτές 
αναπτύχθηκαν µαζί µε την ανάπτυξη της κρατικής γραφειοκρατίας και τη συνδεδεµένη µε αυτό ανάγκη για 
εκπαίδευση των κρατικών αξιωµατούχων. Τέλος, ήταν η κατώτερη αστική τάξη, ένα ευρύ στρώµα που 
περιλάµβανε µαγαζάτορες, µικρεµπόρους, δασκάλους και µικρούς ιδιοκτήτες. Με όρους εισοδήµατος και 
πλούτου, αυτή η οµάδα ήταν σχεδόν αξεχώριστη από τους ανεξάρτητους τεχνίτες που ακολουθούσαν στην 
κοινωνική ιεραρχία. Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σσ. 14-22.  
15 Βλ. Κιτροµηλίδης, «Πεπρωµένα»,  ό.π., σ. 8. 
16 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 306· Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 70· Σοφοκλέους, Εφηµερίδες, ό.π., σ. 7· 
Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 384. 
17 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 385. Ο υποπρόξενος Φίλιππος Βάρδας αναφέρει το 1864, ότι «οί έν 
Κύπρω αποκατεστηµένοι Ιόνιοι είσί 205 ψυχαί, έξ ων τό τρίτον κατοικεί έν Λάρνακι, έκ των µάλλον 
ευυπόληπτων οµοεθνών, φιλήσυχοι έµποροι, ανήκοντες  εις τήν πρώτην  τάξιν της κοινωνία». 
Παρατίθεται στον Μιχαήλ Μιχάλη (2005), «Το Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα (1900-1910), το Ιδεολογικό του 
Περιεχόµενο και η Ανάδειξη της Εκκλησίας της Κύπρου ως Εθνικής Αρχής στο Βρετανικό Πλαίσιο 
∆ιοίκησης», σσ. 307-360, Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, ΧΧΧΙ, σ. 309. 
18 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 312. 
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Αστική τάξη µε συνείδηση της θέσης της, θέληση και τρόπους να προωθήσει την 

ταυτότητα και τα συµφέροντα της δεν είχε συγκροτηθεί µέχρι το τέλος της οθωµανικής 

κυριαρχίας. Ακόµα και οι πλέον γνωστοί έµποροι δεν είχαν παρά στοιχειώδη 

εκπαίδευση.19 Ανώτερος κλήρος και µεγαλογαιοκτήµονες συνέθεταν την άρχουσα τάξη 

και ακολουθούσε η οµάδα των γαιοκτηµόνων - εµπόρων, από τους οποίους εκκολάφθηκε 

η κυπριακή αστική τάξη και µια µικρή οµάδα διανοούµενων, κυρίως εκπαιδευτικών.20 Η 

νέα αστική κοινωνία που άρχισε να εδραιώνεται µε την έλευση των Βρετανών βασιζόταν σε 

µεγάλο βαθµό στις χρηµατικές σχέσεις. Η βασισµένη στο χρήµα οικονοµία και οι θεσµικές 

ρυθµίσεις που κατοχύρωναν την ατοµική ιδιοκτησία οδήγησαν στην ανάπτυξη του εµπορίου, 

αλλά και της τοκογλυφίας, φαινόµενα στα οποία αναφερθήκαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

∆ηµιουργήθηκαν έτσι µια µικρής µορφής εκβιοµηχάνιση και συσσώρευση κεφαλαίου που 

διοχετεύθηκε στα µεταλλεία και µικρές επιχειρήσεις στις πόλεις. 

Η ίδρυση εµπορικών γραφείων και οίκων µε το ανάλογο υπαλληλικό προσωπικό, καθώς 

και βιοτεχνιών και βιοµηχανιών περιορισµένης δυναµικότητας είχε ως αποτέλεσµα να 

σηµειωθούν και αντίστοιχες αλλαγές στην κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού. Η 

εµπορική τάξη λειτουργούσε ως ο παράγοντας που διευκόλυνε την ανάπτυξη της 

χρηµατιστικής µορφής οικονοµίας, αφού αγόραζε και, κατόπιν, πωλούσε σε µια ευρύτερη 

αγορά τα προϊόντα των βιοτεχνών ή των αγροτών που συµπλήρωναν το εισόδηµα τους µε 

µη γεωργικές εργασίες. Από την οµάδα των µεγαλογαιοκτηµόνων αλλά και ανεξάρτητα 

από αυτή και µε επίκεντρο τη Λεµεσό, άρχισε να αναπτύσσεται µια νέα τάξη εκπροσώπων 

της αστικής εµπορικής τάξης που κατάφερε να συσσωρεύσει σταδιακά αρκετό πλούτο 

ώστε να ξεχωρίσει.21

Στην πορεία των αλλαγών που δροµολόγησαν οι Βρετανοί, η χειροτεχνία που απασχολούσε 

µεγάλο αριθµό ατόµων άρχισε να παρακµάζει προς όφελος των εισαγόµενων προϊόντων και η 

οικιακή οικονοµία καταστράφηκε, σχεδόν ολοκληρωτικά, χωρίς η Κύπρος να αναπτύξει στη 

θέση της αξιόλογη βιοµηχανία. Η τοκογλυφική πρακτική και η πολύ ψηλή φορολογία 

λειτουργούσαν, σε σηµαντικό βαθµό, ανασταλτικά της ανάπτυξης ντόπιας βιοµηχανίας.22 Ο 

πολιτευτής Ν. Κλ. Λανίτης σηµείωνε ότι «οι πλείστοι των Κυπρίων κεφαλαιούχων κερδίσαντες 

τα κεφάλαια των δια της τοκογλυφίας δεν έχουν καµµίαν δηµιουργικήν ή παραγωγικήν αξίαν».23 

Στην παραδοσιακή πρακτική των Κύπριων καπιταλιστών να τοποθετούν τα χρήµατα τους σε 

                                                 
19 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 16.  
20 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 17. Βλ. επίσης, Αναγνωστοπούλου Σία (1999), «Η Εκκλησία της Κύπρου 
και ο Εθναρχικός της Ρόλος: 1878-1960. Η Θρησκευτικοποίηση της Κυπριακής Πολιτικής ∆ράσης: Ένωση», 
σσ. 198-227, Σύγχρονα Θέµατα, σ. 202. 
21 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 78, 178. 
22 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party », ό.π., σ. 100. 
23 Άρθρο Ν. Κλ. Λανίτη, Ελευθερία, 16 Οκτωβρίου 1926, σ. 1. 
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τοκογλυφικές µεθόδους αναφέρεται και ο Storrs.24 Ακόµα και στις περιπτώσεις που 

µετατρεπόταν σε εµπορικό οίκο, αυτός ήταν µόνο κατ’ όνοµα τέτοιος αφού δεν υπήρχε η 

απαραίτητη εµπορική µόρφωση και προπαίδεια στα άτοµα αυτά. Παρόµοια άποψη 

διατηρούσε και ο Ι. Κληρίδης.25 Ενδεικτικό της υπανάπτυξης αυτής ήταν το γεγονός ότι δεν 

είχαν ιδρυθεί εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια που να βοηθούν στην διεξαγωγή του 

εµπορίου των κυπριακών προϊόντων, παρά µόνο το 1927.26 Έτσι, στις δύο πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε σε σηµαντικό βαθµό η βιοτεχνία  και το εµπόριο και 

εµφανίστηκαν µικρές βιοµηχανικές µονάδες σε τοµείς όπως η οινοβιοµηχανία και η 

καπνοβιοµηχανία, που δεν ήταν ανταγωνιστικοί προς τις εγχώριες βιοµηχανίες της Αγγλίας. Η 

Βρετανία χρησιµοποιούσε την Κύπρο, όπως και άλλες αποικίες, ως αγορά για τα δικά της 

βιοµηχανικά προϊόντα και ως χώρο άντλησης πρώτων υλών, κυρίως ορυκτών. 

Η άνοδος του όγκου του εξωτερικού και εσωτερικού εµπορίου, παρόλο που παρέµενε υπό 

τον έλεγχο των µεγαλεµπόρων της παλιάς ιθύνουσας τάξης, παρείχε περιθώριο και σε 

νεοεισερχόµενους να διεκδικήσουν µερίδιο στην αγορά και ιδιαίτερα από τις µεσαίες 

τάξεις της Λευκωσίας και της Λεµεσού. Σε παγκύπρια βάση η οικονοµική ανάπτυξη ήταν 

αποτέλεσµα της ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εκτός από τους ήδη υπάρχοντες 

εµπόρους και βιοτέχνες, σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα συσσωρεύτηκαν και για 

πολλούς µικρούς «µαστόρους» και λιανέµπορους σε εισαγόµενα αλλά και κυπριακά 

προϊόντα. Από τη µάζα των µικρεµπόρων άρχισε επίσης να αναπτύσσεται µια νέα τάξη 

ισχυρών εκπροσώπων που χαρακτηρίζονταν από κινητικότητα και µικρό λειτουργικό 

κόστος.27

Σηµαντική ώθηση στη συσσώρευση πλούτου στην αστική τάξη και, ειδικότερα, σε κάποιες 

µερίδες της, όπως η εµπορική - τοκογλυφική, έδωσαν οι κατά καιρούς αγροτικές κρίσεις 

και ιδιαίτερα µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι κρίσεις αυτές επέτρεπαν στους 

εµπόρους και τοκογλύφους να κατάσχουν τα κτήµατα των αγροτών τα οποία είχαν 

υποθηκεύσει σε αυτούς σε περιόδους οικονοµικής ευµάρειας και µε ψηλά επιτόκια. 

Επιπλέον, στις περιόδους αυτές, εκµεταλλευόµενοι την καλή οικονοµική κατάσταση των 

αγροτών, πωλούσαν τα προϊόντα τους σε πολύ ψηλές τιµές.28   

                                                 
24 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 487. 
25 Άρθρο Ι. Κληρίδη, «Αι µεταλλευτικαί επιχειρήσεις», Ελευθερία, 25 Μαρτίου 1927, σ. 1. 
26 Άρθρο Κρίτωνα Τορναρίτη, Ελευθερία, 13 Νοεµβρίου 1926, σ. 1· «Εµπορικόν επιµελητήριον», Ελευθερία, 
24 Ιανουαρίου 1927, σ. 2.· «Κανονισµός Λειτουργίας Εµπορικού Επιµελητηρίου», Ελευθερία, 16 Μαρτίου 
1927, σ. 4. 
27 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 176. 
28 Αρκετοί από αυτούς τους εµπόρους δηµιούργησαν περιουσία εκατοντάδων χιλιάδων λιρών κατά και µετά 
τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο εκµεταλλευόµενοι ακριβώς αυτές τις συνθήκες. Βλ. «Το αγροτικό ζήτηµα της 
Κύπρου», Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 1. Βλ. επίσης άρθρο Ν. Κλ. Λανίτη, Ελευθερία, 16 
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Παράλληλα µε το εµπόριο, αναπτύχθηκε  και ο κατασκευαστικός τοµέας της οικονοµίας. 

Το επίκεντρο αυτής της προ-βιοµηχανοποίησης ήταν η Λεµεσός της οποίας η οικονοµία 

επωφελήθηκε και από την παρουσία των βρετανικών στρατευµάτων στη πόλη 

(Πολεµίδια). Η βιοµηχανία στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα και στις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα, ήταν ασήµαντη· ορισµένοι, όµως, κλάδοι της βιοτεχνίας και 

ιδιαίτερα η υφαντουργία, ήταν αρκετά αναπτυγµένοι. Η µεγάλη πλειοψηφία των 

βιοµηχανικών – βιοτεχνικών µονάδων ήταν οικογενειακού χαρακτήρα και απασχολούσαν 

µικρό αριθµό µισθωτών. Το τµήµα εκείνο της οικονοµικής δραστηριότητας που ήταν 

ανεξάρτητο από την πελατειακή σχέση µε τον κλήρο, τους γαιοκτήµονες συλλέκτες φόρων 

και τους εµπόρους, διευρυνόταν συνεχώς.29  

Μέχρι τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο το κυπριακό κεφάλαιο ήταν αποκλειστικά (εµπορικό) 

τοκογλυφικό. Οι βασικές επιχειρήσεις ανήκαν σε ξένους ιδιοκτήτες κάτι για το οποίο 

διαµαρτύρονταν περιστασιακά οι Ελληνοκύπριοι πολιτικοί ηγέτες.30 Το ντόπιο κεφάλαιο 

άρχισε να αναπτύσσεται σε σηµαντικό βαθµό µόνο µετά τον πόλεµο.31 Οι Κύπριοι 

επιχειρηµατίες είχαν επενδύσει βέβαια, στον τραπεζικό τοµέα από το 1899 µε τη 

δηµιουργία του Ταµιευτηρίου Λευκωσίας το οποίο µετονοµάστηκε σε Τράπεζα Κύπρου το 

1913, µε πρωτοβουλία του Ι. Οικονοµίδη (βουλευτή).32 Ο Ν. Κλ. Λανίτης υποστήριζε την 

ανάγκη προσέλκυσης τεχνογνωσίας και κεφαλαίου από το εξωτερικό, και ιδιαίτερα την 

Ελλάδα, επειδή πίστευε ότι οι Κύπριοι δεν ήταν σε θέση να αναπτύξουν µόνοι τους 

βιοµηχανία.33 Το ξένο κεφάλαιο (αγγλικό, ελλαδικό και αµερικανικό, κυρίως) επένδυσε 

στην εκµετάλλευση του µεταλλευτικού πλούτου της Κύπρου. Σε έκθεση του Βρετανού 

επιθεωρητή µεταλλείων H. G. Mountain το 1927, σηµειωνόταν ότι στην Κύπρο υπήρχαν 

εννέα εκµεταλλευτικές εκµισθώσεις που δόθηκαν σε τέσσερις εταιρίες: τη Cyprus Mines 

Corporation η οποία κατείχε τα ορυχεία Σκουριώτισσας και Μαυροβουνίου, την Κυπριακή 

Εταιρία Αµιάντου, την Εταιρία Θείου και Χαλκού στην Πόλη Χρυσοχούς και την Εταιρία 

Χρωµίου και Ασβεστίου στο Τρόοδος.34 Ο Richter γράφει ότι οι εταιρίες αυτές βρήκαν 

ιδανικές συνθήκες στην Κύπρο αφού η βρετανική διοίκηση τους είχε παραχωρήσει 

                                                                                                                                                    
Οκτωβρίου 1926, σ. 1 και τα στοιχεία που δόθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο για τις εκποιήσεις 
περιουσιών. 
29 Βλ. Katsiaounis, Labour, σ. 119. 
30 «Το υπόµνηµα των Ελλήνων βουλευτών προς τον Υπουργό των Αποικιών», Ελευθερία, 11 Σεπτεµβρίου 
1929, σσ. 1-2, 14 Σεπτεµβρίου 1929, σ. 4. 
31 Σέρβας Πλουτής (1951), «Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΚ στο Πρώτο Στάδιο της 
Ανάπτυξης του», ∆ηµοκράτης, Τόµος 4, Τεύχος 6, Ιούνιος, σσ. 127-129, σ. 129. 
32 Βλ. Νούσης, «Το Πιστωτικό Κεφάλαιο στην Κυπριακή Ύπαιθρο», ό.π., σ. 229.  
33 Άρθρο Ν. Κλ. Λανίτη, Ελευθερία, 16 Οκτωβρίου 1926, σ. 1. 
34 «Μια επιθεώρηση των ορυχείων Κύπρου», Νέα Λαϊκή, 6 και 13 Μαΐου 1927, σ. 1 όπου αναδηµοσιεύει την 
έκθεση του Βρετανού επόπτη µεταλλείων. 
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κυριαρχικά δικαιώµατα στη γη που κατείχαν και είχαν έτσι το ελεύθερο να 

εκµεταλλεύονται την εργατική δύναµη.35  

Παρόλο που η κοινωνία της Κύπρου της περιόδου 1878-1931 ήταν, κατά βάση, αγροτική, 

στην περίοδο αυτή παρατηρείται µια σταδιακή µείωση του αγροτικού πληθυσµού και, 

προς το τέλος της περιόδου, παρατηρείται µια γενικότερη µεταστροφή ενός σηµαντικού 

µέρους του εργατικού δυναµικού προς άλλους τοµείς (π.χ. στις εξαγωγικές βιοµηχανίες 

όπως τα µεταλλωρυχεία, στην ελαφρά βιοµηχανία, στη βιοτεχνία και στις υπηρεσίες όπως 

ήταν η απασχόληση στην κυβέρνηση). Παρατηρήθηκε, χαρακτηριστικά, αύξηση των 

ατόµων που απασχολούνταν στο εµπόριο από 405 το 1891,36 σε 3.220 το 1921,37 µια 

αύξηση της τάξης του 795%. Σε υπόµνηµα που έδωσε ο βουλευτής Σπύρος Αραούζος 

στον Υπουργό Αποικιών το 1923 στο Λονδίνο, αναφερόταν ότι στην Κύπρο υπήρχαν τότε 

107 δικηγόροι, 117 γιατροί, 1.178 καθηγητές και δασκάλοι, 5.929 έµποροι και χιλιάδες 

υπάλληλοι σε εµπορικούς οίκους.38 Αυτές οι αλλαγές αντιπροσώπευαν µια σηµαντική 

µετακίνηση του πληθυσµού από το περιβάλλον της φυσικής οικονοµίας της υπαίθρου σε 

αυτό της πόλης και της εµπορευµατικής οικονοµίας. Ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη 

των καπιταλιστικών σχέσεων βελτίωνε τις γεωργικές επιδόσεις αλλά ταυτόχρονα 

δηµιουργούσε δηµογραφική πίεση στην ύπαιθρο µε συνέπεια τη µετακίνηση στις πόλεις. 

Παράλληλα µε την αστική τάξη και την εργατική, που θα εξετάσουµε παρακάτω, 

αναπτύχθηκαν και τα µεσαία στρώµατα των διαφόρων βιοτεχνών και τεχνιτών 

(παπουτσήδες, πελεκάνοι, ράφτες, σιδεράδες, κτλ.), τα οποία ήταν αρκετά πολυάριθµα. Το 

1930, µε βάση την επίσηµη κυβερνητική έκθεση, υπήρχαν στην Κύπρο 19 επαγγέλµατα 

της µεσαίας τάξης (βιοτέχνες) που αριθµούσαν 8.872 εργοδότες-µαστόρους και 6.557 

εργάτες-υπάλληλους σε αυτούς, µε τους περισσότερους (2.736) να εντοπίζονται στον 

οικοδοµικό τοµέα.39

Η τυπική αναλογία της συµµετοχής της γεωργίας, της βιοµηχανίας και του εµπορίου, που 

συχνά θεωρείται ότι χαρακτηρίζει τη «σύγχρονη» οικονοµία, είναι αυτή όπου το 

µεγαλύτερο µέρος της απασχόλησης και του προϊόντος προέρχεται από τη βιοµηχανία και 

το εµπόριο, τα οποία οργανώνονται όλο και περισσότερο σε διεθνή βάση.40 Η κυπριακή 

οικονοµία, παρά την ύπαρξη αρκετών στοιχείων αλλαγής, παρέµενε σε µεγάλο βαθµό προ-

νεωτερική, χωρίς βιοµηχανική παραγωγή µεγάλης κλίµακας. Ήταν κυρίως βιοτεχνικής δοµής 
                                                 
35 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 101. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν το 
1928 ψηφίστηκε νοµοθεσία για 6ήµερη εβδοµάδα εργασίας µε υποχρεωτική ανάπαυση τις Κυριακές, οι 
µεταλλευτικές εταιρίες εξαιρέθηκαν. 
36 Census of 1891, σ. 13. 
37 Census of Cyprus of 1921, London, 1922, σ. 12. 
38 Το υπόµνηµα δηµοσιεύεται στην Ελευθερία, 25 Αυγούστου 1923, σ. 2. 
39 Ιστορία ΠΣΕ-ΠΕΟ (1991), Εκδόσεις ΠΕΟ, Λευκωσία, σ. 11. 
40 Βλ. Brown, «Ανάπτυξη», ό.π., σσ. 212, 216. 
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µε µικρές µονάδες παραγωγής και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού εξακολουθούσε 

να απασχολείται στο γεωργικό τοµέα.41

3.1.1 Αστικοποίηση. Μια άµεση συνέπεια της εκβιοµηχάνισης και της εσωτερικής 

µετανάστευσης ήταν η ανάπτυξη των πόλεων.42 Στη περίοδο που εξετάζουµε, µεγάλος 

αριθµός κατοίκων της υπαίθρου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη µικρή ιδιοκτησία που 

κατείχε και οι περισσότεροι πήγαν στις πόλεις προς αναζήτηση νέων ευκαιριών. Οι 

κοινωνικές ανακατατάξεις που σηµειώθηκαν αυτή την περίοδο και, ειδικότερα, η 

µετανάστευση προς τα αστικά κέντρα, χαλάρωσαν τους παραδοσιακούς δεσµούς των 

ανθρώπων µε τη γη και η αστικοποίηση επιταχύνθηκε αλµατωδώς. Στις απογραφές 

πληθυσµού, τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ το 1881 υπήρχαν µόνο 18 πόλεις ή χωριά µε 

πληθυσµό πάνω από 1.000 κατοίκους,43 µέχρι το 1931 ο αριθµός αυτός ανέβηκε στα 53,44 

µε τη Λεµεσό να έχει το προβάδισµα σε αυτή την αύξηση και, παράλληλα, να είναι και η 

πιο πυκνοκατοικηµένη.  

Η συγκέντρωση του πληθυσµού στις πόλεις, απόρροια της αναζήτησης εργασίας, 

αποκτούσε µεγάλη πολιτική σηµασία διότι οι µάζες αναµειγνύονται στην πολιτική όταν 

εγκαθίστανται στις πόλεις. Οι πόλεις ήταν κέντρα πολιτικής ισχύος και το επίκεντρο 

συσσωρευµένης οικονοµικής και κοινωνικής διαταραχής.45 Η διαίρεση της κοινωνίας σε 

τάξεις ήταν πιο έντονη στις πόλεις και µέσα σε αυτές η οικονοµική βάση της ταξικής 

συνείδησης αναπτυσσόταν εντονότερα και πιο καθαρά, µια ταξική συνείδηση που βίωναν 

τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εργοδότες. Παρόλο που οι πόλεις ήταν χοντρικά 

διαχωρισµένες σε τουρκικό και ελληνικό τοµέα, µέχρι το τέλος της οθωµανικής 

κυριαρχίας, οι κοινωνικές διαιρέσεις άρχισαν, επίσης, να εµφανίζονται και σε γεωγραφική 

µορφή, αφού αναπτύχθηκαν οι λεγόµενες «καλές συνοικίες» και οι «συνοικίες των 

φτωχών».46 Οι οικονοµικές και πολιτικές κρίσεις συνέβαλλαν στην ανάπτυξη ταξικής 

συνείδησης και επέτειναν τη συγκρουσιακή τους σχέση η οποία αποκτούσε θεσµική 

διάσταση µε την οργάνωση σε συντεχνίες και κόµµατα.47  

3.1.2 Η διαµόρφωση µιας νέας ελίτ. Οι αλλαγές στις οικονοµικές δοµές διαµόρφωναν 

καινούριες οµάδες µε οικονοµική, αρχικά, ισχύ. Οι νέες αστικές οµάδες των δικηγόρων, 

των εµπόρων, των ιατρών, κτλ, στην Κύπρο συνυπήρχαν µε το παραδοσιακό κοινωνικό 

κατεστηµένο (εκκλησιαστικό και γαιοκτήµονες) αλλά, λόγω µεγέθους, δεν µπορούσαν να 

                                                 
41 «Ανάγκη βιοµηχανίας», Φωνή της Κύπρου, 22 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 1. 
42 Βλ. Bradley, «Μεταβαλλόµενες Κοινωνικές ∆οµές», ό.π., σ. 279. 
43 Census of 1881, σ. 7. 
44 Census of 1931, σ. 4. 
45 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σ. 51. 
46 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 48. 
47 Βλ. Royle, Chartism, ό.π., σ. 3. 
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απορροφηθούν από αυτό, εκτός από µια µικρή αφοµοίωση στη κορυφή της κοινωνικής 

πυραµίδας. Η διαρκώς αυξανόµενη επιρροή της αστικής τάξης, της επέτρεπε να επιζητά 

ρυθµίσεις προς όφελος της ώστε να κατοχυρώσει την ηγεσία της, µια διαδικασία κοινή σε 

όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η άνοδος της αστικής τάξης σήµαινε ταυτόχρονα διάρρηξη 

της ενότητας της κυριαρχούσας ελίτ αφού η αστική τάξη αναζητούσε πολιτική διέξοδο. 

Βέβαια, η οικονοµική ισχύς δεν σήµαινε αυτόµατα και πολιτική, η οποία απαιτεί την 

παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήµατος µέχρι να επισυµβεί.48  

Οι προοπτικές της αστικής τάξης εξαρτώνταν άµεσα από την ύπαρξη ενός ενιαίου, 

ισχυρού και συγκεντρωτικού εθνικού κράτους στο οποίο διαδραµάτιζαν κυρίαρχο ρόλο.49 

Τον 18ο και 19ο αιώνα οι ανερχόµενες οικονοµικές τάξεις γίνονταν, συχνά, φορείς 

µεταρρύθµισης συνδέοντας τον αγώνα για ανεξαρτησία στον επιχειρηµατικό τοµέα µε 

τις προσπάθειες για επικράτηση της αντιπροσωπευτικής µορφής κυβέρνησης.50 Η 

νεοδηµιουργηθείσα κυπριακή αστική τάξη πήρε ώθηση από τις δοµές του σύγχρονου 

κράτους τις οποίες προσέδωσαν οι Βρετανοί στην Κύπρο και διέφερε σηµαντικά στην 

κοινωνική της σύνθεση από την παραδοσιακή ηγετική ελίτ, η οποία την αντιµετώπιζε µε 

περιφρόνηση σε σχέση µε την ικανότητα της να διαχειριστεί τα δηµόσια ζητήµατα της 

κυπριακής κοινωνίας.51 Αυτές οι νέες δυνάµεις, συνυπήρχαν βέβαια για αρκετό χρονικό 

διάστηµα µε το παλιό κοινωνικό κατεστηµένο των µεγαλοϊδιοκτητών γης, είτε σε 

συγκρουσιακή είτε σε συνεργατική µορφή. Υπήρχε µια λανθάνουσα σύγκρουση, που 

σύντοµα θα εξελισσόταν σε ανοικτή (µε το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα που θα εξετάσουµε στο 

κεφάλαιο 8), µεταξύ των δυνάµεων της παλιάς, φεουδαρχικών δοµών, κοινωνίας και της 

νέας αστικής κοινωνίας, ένα σχήµα που σύµφωνα µε τον Hobsbawm εµφανίζεται σε όλες 

τις κοινωνίες στο µεταβατικό αυτό στάδιο.52  

Η ανερχόµενη αστική τάξη δεν µπορούσε να επιβάλει την επικυριαρχία της ολοκληρώνοντας 

τον έλεγχο του οικονοµικού συστήµατος, παρά στο βαθµό που θα αφαιρούσε τον πολιτικό 

έλεγχο από την γαιοκτητική οµάδα και την Εκκλησία. Η νέα κοινωνική τάξη χρειαζόταν και 

τον πολιτικό έλεγχο για να µπορέσει να κυριαρχήσει. Αυτό εξηγεί αφενός την υιοθέτηση της 

                                                 
48 Βλ. Guttsman, «Political Elite», ό.π., σ. 142.  
49 Στις πλείστες χώρες η αστική τάξη µετά τη γαλλική επανάσταση χρησιµοποίησε τον εθνικισµό ως τη 
νοµιµοποιητική δύναµη για να αποκτήσει πολιτικό έλεγχο, αξιώνοντας το δικό της έθνος-κράτος. Η 
ιδιοµορφία της Κύπρου, στην οποία θα γίνει αναφορά στο κεφάλαιο 5, συνίσταται στο ότι αντί για δικό της 
κράτος, ζητά Ένωση µε την Ελλάδα. 
50 Βλ. Held, «Εξέλιξη», ό.π., σ. 158. 
51 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 180. 
52 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεις, ό.π., σ. 42. Ο Περιστιάνης, σηµειώνει ότι «Η τοκογλυφική-εµποροµεσιτική 
τάξη έχει µια ιδιόρρυθµη σχέση µε την Εκκλησία, που χαρακτηρίζεται από περιόδους σύγκρουσης και περιόδους 
συνεργασίας. Γενικά όµως, η τάξη αυτή, που είναι πολύ αδύνατη και αβέβαιη για τον εαυτό της, δέχεται την ηγεσία της 
Εκκλησίας». Βλ. Περιστιάνης Νίκος (1993), «Θρησκεία και Εκκλησία στην Κύπρο», σσ. 245-262, ∆ιαλέξεις 
Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 3, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 251. 
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εθνικιστικής ιδεολογίας από την ανερχόµενη αστική τάξη της Κύπρου ως το όχηµα της 

απελευθέρωσης από την κυριαρχία του παλιού εξουσιαστικού κατεστηµένου αφενός, και 

ως αίτηµα για Ένωση µε την Ελλάδα ή για περισσότερες πολιτικές ελευθερίες στα πλαίσια 

του βρετανικού αποικιοκρατισµού, αφετέρου. Σε ολόκληρη την περίοδο που 

ανασκοπούµε, όµως, η αστική τάξη και το παραδοσιακό πολιτικό κατεστηµένο, όπως 

εκφραζόταν κυρίως από την Εκκλησία και αριθµό γαιοκτηµόνων, µοιράζονταν από κοινού 

την πολιτική και κοινοβουλευτική εξουσία. 

 Οι πρώτοι από τους νέους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκαν και 

που δεν ήταν όµως παραγωγικοί, ήταν οι τοµείς της ιατρικής και της νοµικής. Πολλοί 

γιατροί και δικηγόροι υπήρξαν, ταυτόχρονα, σηµαντικές πολιτικές φυσιογνωµίες και 

λόγιοι της εποχής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο γιατρός, πολιτευτής, ιδιοκτήτης 

καπνοβιοµηχανίας και εκδότης - ιστορικός, Φίλιος Ζαννέτος (ελληνικής καταγωγής). 

Οι γιατροί και οι δικηγόροι αποτέλεσαν, µαζί µε τους εµπόρους και τους 

επιχειρηµατίες, τα κυριότερα µέλη της νεοσυσταθείσας αστικής τάξης των ελεύθερων 

επαγγελµατιών, οι οποίοι από αρκετά νωρίς ανέλαβαν καθοδηγητικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της κοινής γνώµης, ειδικά οι δικηγόροι.53 Τα άτοµα αυτά της αστικής 

τάξης, µε την οικονοµική τους δύναµη, την επιστηµονική τους γνώση, τον πολιτικό 

τους λόγο και την κοινωνική τους υπεροχή, ανέλαβαν τα ηνία της πολιτικής και 

κοινωνικής ζωής του τόπου, δρώντας ταυτόχρονα ως οι κατεξοχήν εκπρόσωποι της 

ιδεολογίας του εθνικισµού στην Κύπρο. 

Η έντονη παρουσία των δικηγόρων στην πολιτική ζωή σε αυτή τη περίοδο οφείλεται σε 

ένα φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες µετά τη Γαλλική Επανάσταση, 

όπου ο σύγχρονος δικηγόρος και η σύγχρονη δηµοκρατία συνδέονται αναπόσπαστα. Η 

σηµασία της παρουσίας των δικηγόρων και των νοµικών συµβούλων στη δυτική 

πολιτική, από τότε που εµφανίσθηκαν τα κόµµατα, δεν είναι τυχαία. Οι επιχειρηµατικές 

τάξεις δεν είχαν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν για τα δηµόσια αξιώµατα, οι δικηγόροι, 

όµως, που εξυπηρετούσαν τις τάξεις αυτές σε καθηµερινή βάση, ήταν και ιδεατοί 

εκπρόσωποι της στον πολιτικό στίβο.54 Το πώς εκφράστηκε στο πολιτικό επίπεδο η 

αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνικής ελίτ θα το εξετάσουµε πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 

επτά. Η εφηµερίδα του υπό εκκόλαψη Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου, Πυρσός, 

σηµείωνε για τους δικηγόρους ότι ήταν αυτοί που νοµοθετούσαν αυξήσεις φορολογιών και 

                                                 
53 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σσ. 400-402. 
54 Βλ. Weber, Η Πολιτική ως Επάγγελµα, ό.π., σ. 119. Βλ. επίσης Jones, Revolutions, ό.π., σ. 16. 

 100

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



που κέρδιζαν δίκες για τους κεφαλαιούχους αυξάνοντας τη περιουσία τους και µειώνοντας 

την αντίστοιχη των φτωχών στρωµάτων.55

Παρόλο τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της αστικής τάξης στην περίοδο της εµφάνισης της, η 

προσκόλληση µερίδας αυτής στη βρετανική αποικιοκρατική διοίκηση, µε όλα τα 

συνεπαγόµενα ωφελήµατα, καταδεικνύει τα υπολείµµατα µιας παράδοσης συµβιβασµού 

µε την κρατούσα δύναµη που υποστηριζόταν από τη θέση των ελληνικών κυβερνήσεων 

για κατευνασµό της αντιπαράθεσης µε το αποικιακό καθεστώς.56 Αυτό φανερώνει και µια 

πτυχή της φύσης και του χαρακτήρα της αστικής τάξης η οποία συµβιβάζεται ακόµα και 

µε αυτούς που θέλει να ανατρέψει, αν αυτό την εξυπηρετεί.57 Ο Κατσιαούνης παρατηρεί 

ότι για τα µέλη της τάξης αυτής δεν υπήρχε αντίφαση ανάµεσα στην άσκηση εθνικιστικής 

πολιτικής και την επιδίωξη διορισµού σε ανώτατη θέση στην αποικιακή κυβέρνηση, αφού, 

όπως συνήθως συµβαίνει σε υπόδουλους λαούς, οι διορισµοί στις θέσεις αυτές γίνονταν 

µέσα από την ανώτερη κοινωνική τάξη, µε βάση την αντίληψη ότι η συνεργασία µε την 

κυβέρνηση δεν ήταν επιλήψιµη.58  

Το κοσµικό ελληνικό κατεστηµένο επεδίωκε τις επαφές µε τους Βρετανούς. Εκτός από τα 

εµφανή οικονοµικά πλεονεκτήµατα, ανταγωνίζονταν και για νέες θέσεις στη διοίκηση της 

χώρας και στην πολιτική. Η παραδοσιακή ελληνική κοινωνικοπολιτική ελίτ 

συµπληρώθηκε σταδιακά από ένα ακόµα σώµα προνοµιούχων, αυτό που συµµετείχε στην 

αστυνοµία και στη δηµόσια διοίκηση. Οι επαφές και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ 

ντόπιου κεφαλαίου και αντίστοιχου βρετανικού, µε τις απορρέουσες από αυτές κοινωνικές 

σχέσεις και πελατειακά δίκτυα, είχαν όπως θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια, ιδεολογικές 

και πολιτικές διαστάσεις και ειδικότερα συγκαθόριζαν τις αντιλήψεις για την 

αποικιοκρατική αρχή και ποιας αντιµετώπισης θα έπρεπε να τυγχάνει. 

Ο αριθµός των κυβερνητικών υπαλλήλων και αστυνοµικών στην απογραφή του 1891 ήταν 

500 και 623 αντίστοιχα,59 ενώ το 1931 έφτασαν τους 2.204 και 849 αντίστοιχα.60 Η 

βρετανική κατοχή συνεπαγόταν παράλληλα µια µείωση της πολιτικής κυριαρχίας του 

µουσουλµανικού στοιχείου, παρόλο που συνέχιζαν να έχουν αυξηµένα ποσοστά 

εργοδότησης στον κρατικό τοµέα.61 ∆ηµοσίευµα της εφηµερίδας Ελευθερία, 34 χρόνια 

                                                 
55 «Άρνηση», Πυρσός, 17 Ιανουαρίου 1923, σ. 1. 
56 Βλ. στο κεφάλαιο 5. 
57 Βλ. Bradley, «Μεταβαλλόµενες Κοινωνικές ∆οµές», ό.π., σ. 285. 
58 Κατσιαούνης Ρολάνδος (2000), Η ∆ιασκεπτική 1946-1948 µε Ανασκόπηση της Περιόδου 1878-1945, 
Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών Κύπρου, Λευκωσία, σ. 31. 
59 Census of 1891, σ. 50. 
60 Census of 1931, σ. 60. 
61 Ο Κατσιαούνης, αναφέρει ότι µετά από δύο χρόνια αγγλικής διοίκησης σε σύνολο 363 θέσεων στον 
κρατικό τοµέα το ποσοστό εργοδότησης των ελληνοκυπρίων ήταν µόνο το 34%. Πιο χαρακτηριστική ήταν η 
ανισότητα στην αστυνοµία όπου από σύνολο 763 αντρών οι 420 ήταν Τούρκοι (55%). Βλ. Κατσιαούνης, 
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µέσα στην βρετανική κατοχή, σηµείωνε ότι εργοδοτούνταν 300 Τουρκοκύπριοι και 411 

Ελληνοκύπριοι, ενώ στους διορισµούς που προέβηκαν οι διάφοροι Ύπατοι Αρµοστές 

µέχρι τότε είχαν διοριστεί 146 Τουρκοκύπριοι και 225 Ελληνοκύπριοι.62 Οι αριθµοί αυτό 

αποτελούσαν κατάφωρη παραβίαση και ανατροπή των πληθυσµιακών αναλογιών.  

 

3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 192763

Εθνότητα Αριθµός 

υπαλλήλων 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

υπαλλήλων 

Αναλογία 

κοινότητας 

στο σύνολο 

του 

πληθυσµού 

Μισθοί (£) Αναλογία 

επί του 

συνόλου των 

µισθών 

Μέσος όρος 

ανά 

εθνότητα 

(σε £) 

Έλληνες 1.101 56% 80% 123.820 48.1% 112 

Τούρκοι 699 36% 17% 70.680 27.5% 101 

Άγγλοι  76 4% 48.320 19% 635 

Καθολικοί 56 3% 10.792 4.2% 192 

Αρµένιοι 21 1% 

 

3% 

3.180 1.2% 151 

Σύνολο 1953   256.792   

 

Αυτή η αναλογία δεν άλλαξε ούτε στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Σε 

απάντηση της κυβέρνησης σε ερώτηµα του βουλευτή Χατζηπροκόπη στο Νοµοθετικό 

Συµβούλιο, το 1928, δόθηκαν τα εξής στοιχεία για την απασχόληση και τις απολαβές στη 

δηµόσια υπηρεσία (Βλ. πίνακα 3.1): 76 Βρετανοί µε ετήσιες απολαβές £48.320 (δηλαδή 

£635 ανά άτοµο), 699 Οθωµανοί µε απολαβές £70.680 (δηλαδή £101 ανά άτοµο), 1101 

Έλληνες µε απολαβές £123.820 (δηλαδή £112 ανά άτοµο), 56 Καθολικοί και Μαρωνίτες 

µε απολαβές £10.792 (δηλαδή £193 ανά άτοµο) και 21 Αρµένιοι µε απολαβές £3.179 

(δηλαδή £151 άτοµο).64 Οι αναλογίες αυτές αποδεικνύουν τη σκοπιµότητα της βρετανικής 

διοίκησης να στηρίζεται στις µικρότερες πληθυσµιακές οµάδες (κοινότητες) του 

πληθυσµού για να αντισταθµίσει την υπεροχή του ελληνικού στοιχείου. Παράλληλα, 

αποδεικνύουν ότι όλες οι πληθυσµιακές οµάδες, πλην των Ελληνοκυπρίων, απολάµβαναν 

ψηλότερα ποσοστά εργοδότησης στο δηµόσιο τοµέα από ότι ήταν τα ποσοστά τους στο 

συνολικό πληθυσµό. 
                                                                                                                                                    
Labour, ό.π., σ. 81. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτή η κατάσταση ήταν φυσιολογική στα πρώτα χρόνια της 
βρετανικής κατοχής δεδοµένου ότι οι Βρετανοί διατήρησαν αρκετά στοιχεία από το οθωµανικό καθεστώς 
διοίκησης. 
62 «Στατιστική των δηµοσίων υπαλλήλων εν Κύπρω», Ελευθερία, 25 Μαίου 1912, σ. 1. 
63 «Το υπόµνηµα των Ελλήνων βουλευτών προς τον Υπουργό των Αποικιών», Ελευθερία, 11 Σεπτεµβρίου 
1929, σσ. 1-2, 14 Σεπτεµβρίου 1929, σ. 4. 
64 «Η αναλογία των κυβερνητικών υπαλλήλων», Ελευθερία, 12 ∆εκεµβρίου 1928, σ. 2. 
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Καθοριστικό στοιχείο στην παραγωγή και αναπαραγωγή ενός συστήµατος ελίτ αποτελεί ο 

εκπαιδευτικός µηχανισµός. Στο βαθµό που η κατεστηµένη πολιτική ελίτ διατηρεί έλεγχο 

επί του εκπαιδευτικού συστήµατος, διατηρεί έµµεσο έλεγχο και στα κανάλια κοινωνικής 

κινητικότητας και ανατροφοδότησης.65 Στην Κύπρο, το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι 

λειτουργοί του (οι δασκάλοι) αποτέλεσαν εστίες σύγκρουσης µεταξύ Εκκλησίας και 

εθνικιστικής αστικής τάξης αφενός, και Βρετανών, αφετέρου (βλ. κεφάλαιο 5). Στόχος και 

των δύο ήταν ο έλεγχος του µηχανισµού ανάδυσης της πολιτικής ελίτ. Η εκπαίδευση 

αποτέλεσε το κυριότερο όχηµα της κοινωνικής κινητικότητας µε τους Βρετανούς, 

συνειδητά, να επενδύουν στη διαµόρφωση µιας νέας οµάδας ανθρώπων που θα 

συνεργάζονταν µαζί τους.  

«Οι Άγγλοι προσπάθησαν να δηµιουργήσουν µια πιστή γραφειοκρατική ιντελιγκέντσια 

δίνοντας υποτροφίες για τα αγγλικά πανεπιστήµια στα πιο ικανά παιδιά των µεσαίων 

τάξεων. Με αυτό τον τρόπο οι Άγγλοι δηµιούργησαν δίπλα στις πλούσιες οικογένειες των 

εµπόρων ένα ειδικό αποικιακό µηχανισµό από Κυπρίους που πληρώνονταν καλά και 

ήταν αφοσιωµένοι στο στέµµα».66   

Η βρετανική κατοχή και η νέα κοινωνική δοµή επέφεραν σηµαντικές αλλαγές και στην 

επαγγελµατική δοµή του πληθυσµού, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις απογραφές. 

Στοιχείο της ανάπτυξης αυτής ήταν ο αριθµός των αποφοίτων πανεπιστηµίων που άρχισε 

να φτάνει στο νησί. Η εφηµερίδα Ελευθερία, στο πρώτο της φύλλο, καταπιανόταν µε το 

µεγάλο αριθµό Κυπρίων επιστηµόνων που κατέκλυσαν τη Λευκωσία.67 Η νέα αστική τάξη 

αποτελούνταν κυρίως από δικηγόρους και γιατρούς. Ο αριθµός των δικηγόρων, ο οποίος 

δεν καταγραφόταν στην απογραφή του 1891, ανέβηκε στους 138 το 193168 και των 

γιατρών από 40 το 1901,69 σε 175 το 1931.70 Εκτός από δικηγόρους, γιατρούς και 

κυβερνητικούς υπαλλήλους εµφανίστηκαν σε σηµαντικό αριθµό και δασκάλοι (από 554 το 

190171 σε 1.938 το 1931).72

Η κοινωνία της Κύπρου άλλαζε. Αυτό σήµαινε πληθυσµιακή αύξηση αλλά και µια 

διαφορετική δοµή ηλικιών ανάµεσα στον πληθυσµό, δηλαδή περισσότερους νέους σε 

ηλικία ανθρώπους. Στην απογραφή του 1881 οι Κύπριοι ηλικίας µέχρι 5 χρόνων 

ανέρχονταν σε 25.799 και από 5-15 ετών σε 45.952. ∆ύο δεκαετίες αργότερα, το 1901, οι 

                                                 
65 Βλ. Guttsman, «Political Elite», ό.π., σ. 147. 
66 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία»,  ό.π., σ. 207. Βλ. επίσης «Αι κυβερνητικαί υποτροφίαι», Ελευθερία, 
6 Αυγούστου 1927, σ. 1. Στο άρθρο ασκείται κριτική στην βρετανική διοίκηση για το γεγονός ότι δεν 
προκήρυξε τις υποτροφίες µε στόχο να τις δώσει σε άτοµα δικής της επιλογής. 
67 «Οι Κύπριοι Επιστήµονες», Ελευθερία, 27 Απριλίου 1906, σ. 1.  
68 Census 1931, σ. 61. 
69 Census of Cyprus of 1901, 1902, σ. 54. 
70 Census 1931, σ. 61. 
71 Census 1901, σ. 54. 
72 Census 1931, σ. 61. 
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ίδιες ηλικίες αριθµούσαν 31.380 και 54.776 αντίστοιχα, το 1921 οι κάτω των 5 ετών 

ανέρχονταν στις 35.359 και οι ηλικίας 5-15 ετών σε 77.746 και το 1931 οι αριθµοί ήταν 

39.732 και 76.874 αντίστοιχα.73 Η νέα γενιά δεν είχε κανένα βίωµα οθωµανικής κατοχής 

και ήταν φυσιολογικά πιο δεκτική σε νέες ιδέες και µορφές κοινωνικής οργάνωσης, καθώς 

και πολιτικής συµπεριφοράς. Αυτή η έντονη κοινωνική κινητικότητα και οι αλλαγές στην 

κοινωνική διαστρωµάτωση αποτυπώθηκαν και στο κυπριακό πολιτικό γίγνεσθαι. 

∆ιαφοροποιήθηκε η σύνθεση της ηγετικής οµάδας, αργά αλλά σταθερά, µε την παλιά 

ολιγαρχία των γαιοκτηµόνων να εξελίσσεται και να διαπλέκεται, µε πολλούς και 

διάφορους τρόπους, µε την υπό διαµόρφωση αστική τάξη. Ενισχύθηκε η οµάδα των 

ελεύθερων επαγγελµατιών (δικηγόρων, γιατρών, εκπαιδευτικών, δηµοσιογράφων, κτλ.), 

ενώ δίπλα στην οµάδα των εµπόρων και µεσαζόντων, που εξαρτώνταν από το βρετανικό 

κεφάλαιο, άρχισε να σχηµατίζεται µια άλλη οµάδα, αυτή των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Σε όλες τις κοινωνίες, η ανάπτυξη του καπιταλισµού και η εµφάνιση της αστικής τάξης 

οδήγησε σταδιακά και στη συγκρότηση της εργατικής τάξης. Τη διαδικασία εµφάνισης της 

κυπριακής εργατικής τάξης θα εξετάσουµε στη συνέχεια. 

 

3.2 Η συγκρότηση της εργατικής τάξης  

«Ο καπιταλισµός αναπτύσσεται, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα µια σκληρή αντιπαράθεση 

ανάµεσα στον πλούτο και στην εργατική εξαθλίωση, ανάµεσα στην καλλιεργηµένη άνεση 

και στην έντονη αγωνία, ανάµεσα στην εξουσία και στην απόλυτη εξάρτηση. ∆ύο ξένοι 

κόσµοι, αδυσώπητοι εχθροί και όµως αναπόσπαστοι, ο ένας από τον άλλον».74  

Η πορεία δοµικής αλλαγής της κυπριακής κοινωνίας είχε αρχίσει και αποκτούσε δυναµική. 

Για να διατηρηθεί η νέα αυτή πορεία και να στηριχθεί η ανάπτυξη των καπιταλιστικών 

σχέσεων και του εµπορίου, έπρεπε να ανακατανεµηθούν οι οικονοµικοί πόροι, να 

αναπροσαρµοστεί, δηλαδή, η οικονοµία και η κοινωνία και, κυρίως, η εργασία σε ένα 

διαφορετικό καταµερισµό, διότι οικονοµία οργανωµένη µε καπιταλιστικό τρόπο 

συνεπάγεται µείωση του γεωργικού πληθυσµού και αναλογική αύξηση του µη γεωργικού, 

που συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα.75  

Αυτός ο δοµικός µετασχηµατισµός ήταν απαραίτητη προϋπόθεση και συνέπεια της 

διαµόρφωσης µιας αστικής κοινωνίας. Προϋπέθετε, όµως, τριών ειδών αλλαγές, ώστε να 

ξεπεραστούν τα δύο σηµαντικότερα κωλύµατα που εµπόδιζαν αυτή την πορεία, δηλαδή η 

παρουσία των γαιοκτηµόνων και της παραδοσιακής αγροτικής τάξης. Πρώτο, η γη έπρεπε 

                                                 
73 Βλ. Census of Cyprus 1881, σ. 10· Census of Cyprus 1901, σ. 8· Census of Cyprus 1921, σ. 8· Census of 
Cyprus 1931, σ. 10. 
74 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 67. 
75 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεις, ό.π., σ. 75. Βλ. επίσης Brown, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 216. 
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να γίνει αγαθό αγοραπωλησίας. ∆εύτερο, να περάσει στη κυριότητα µιας οµάδας 

ανθρώπων που θα ήταν σε θέση να αναπτύξουν τους παραγωγικούς της πόρους για την 

αγορά και, τρίτο, η µεγάλη µάζα του αγροτικού πληθυσµού να εκριζωθεί από την ύπαιθρο 

και να µετατραπεί σε ελεύθερα µετακινούµενους ηµεροµίσθιους εργάτες για τον 

αναπτυσσόµενο, µη γεωργικό, τοµέα της οικονοµίας.76 Οι κυριότερες µέθοδοι υλοποίησης 

των αλλαγών αυτών στην Κύπρο ήταν, από τη µια οι νοµοθετικές, οικονοµικές και 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις που υλοποίησαν οι Βρετανοί, και από την άλλη, η 

καταναγκαστική πώληση των κτηµάτων των αγροτών ως αποτέλεσµα των τοκογλυφικών 

πρακτικών, ιδιαίτερα στις περιόδους κρίσεων, η οποία δηµιούργησε συνθήκες 

συσσώρευσης κρίσεων. Τα φαινόµενα αυτά εξετάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.   

Επίσης απαραίτητη, ήταν και η αλλαγή στις νοοτροπίες. Ο Κύπριος αγρότης 

χαρακτηριζόταν από ένα βαθύ συντηρητισµό και προσκόλληση στην έγγεια ιδιοκτησία του. 

Παρήγαγε µόνο για τη συντήρηση του ίδιου και της οικογένειας του. Οποιοδήποτε πλεόνασµα 

επενδυόταν στην αποκατάσταση των παιδιών του και όχι στον εκσυγχρονισµό της 

καλλιέργειας του.77 Η έννοια του συντηρητισµού αναφέρεται στη σχέση που διατηρεί 

ιστορικά µε τη γη και τη θρησκεία η αγροτική τάξη, λόγω των οποίων είναι απρόθυµη να 

ακολουθήσει επαναστατικές προσεγγίσεις και αλλαγές.78 Η µετακίνηση στις πόλεις 

συνεπαγόταν ένα νέο περιβάλλον για τον παλιό αγρότη και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής 

και αντίληψης.  

Η περίοδος αυτή, µε τις αλλαγές που δροµολόγησε, σήµανε και την έναρξη µιας 

διαδικασίας κοινωνικής αλλαγής. Η απαλλοτρίωση της γης έδωσε ώθηση σε µια 

διαδικασία που συνεχώς κατέστρεφε την κοινωνική δοµή της χώρας. Η οικονοµία του 

νησιού υποτασσόταν όλο και περισσότερο στις δυνάµεις της αγοράς και γινόταν 

περισσότερο ευάλωτη στις διακυµάνσεις του εµπορίου και της ζήτησης. Η κοινωνική 

αλλαγή προχώρησε µε πολύ γοργούς ρυθµούς λόγω των οικονοµικών και αγροτικών 

κρίσεων της περιόδου, κυρίως µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο.79 Οι σοβαρότερες 

συνέπειες τέτοιων κρίσεων είναι, συνήθως, κοινωνικές. Η µετάβαση στην οικονοµία της 

αγοράς προκάλεσε ένδεια και δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα στα λαϊκά στρώµατα· την πρώτη ύλη 

της κοινωνικής αντίδρασης. Αυτή η αντίδραση επιτείνεται όταν ένα ποσοστό του 

                                                 
76 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεις, ό.π., σ. 214. 
77 Βλ. Περιστιάνης, «Θρησκεία», ό.π., σ. 252. 
78 Η ατοµική φύση της αγροτικής ζωής, γράφει ο Molyneux, ο τρόπος παραγωγής τους που τους αποµονώνει 
αντί να τους φέρνει µαζί σε αλληλεπίδραση όπως τους εργάτες και κατ’ επέκταση τα συµφέροντα τους και η 
κουλτούρα τους, είναι διαφορετικά από άλλες τάξεις, σχηµατίζοντας µια ξεχωριστή τάξη. Η αδυναµία 
πολιτικής οργάνωσης τους και η αποµόνωση τους λόγω του τρόπου ζωής τους, δεν τους επιτρέπει να 
προωθήσουν τα συµφέροντα τους ως τάξη, δεν µπορούν να αυτοεκπροσωπηθούν αλλά να 
ετεροεκπροσωπηθούν. Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σσ. 14-15.  
79 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 85, 108. 
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πληθυσµού υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής ύφεσης και, ταυτόχρονα, άλλοι 

επωφελούνται κερδοσκοπώντας και δηµιουργώντας µεγάλες περιουσίες,80 όπως γινόταν 

στην Κύπρο µε τους τοκογλύφους. Τα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα αντιµετώπιζαν µια 

καταστροφική κατάσταση στην οποία δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν. Ακόµα και τα 

έντυπα του δεξιού συντηρητικού χώρου απεικόνιζαν την πραγµατικότητα αυτή.81

Οι δοµές της οθωµανικής κατοχής είχαν ήδη δηµιουργήσει το κοινωνικό υπόβαθρο µέσα 

από το οποίο αναδύθηκε η εργατική τάξη. Οι εργαζόµενοι της περιόδου αυτής, προτού 

µπορέσουµε να αναφερθούµε σε εργατική τάξη, χωρίζονταν σε ορισµένες κατηγορίες. Η 

πρώτη ήταν οι «µισταρκοί»,82 δηλαδή οι αγρότες που δεν µπορούσαν να έχουν δικό τους 

κτήµα και δούλευαν, µαζί µε τις οικογένειες τους, ως γεωργικοί εργάτες. Μια άλλη 

κατηγορία ήταν όσοι δούλευαν στα εκκλησιαστικά και µοναστηριακά ιδρύµατα και 

περιοχές, τα οποία, τότε, αποτελούσαν κέντρα συγκέντρωσης εργατικής δύναµης σε 

σεβαστούς αριθµούς. Οι εργαζόµενοι αυτοί βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο και την 

ιδεολογική κυριαρχία του κλήρου. Μια τρίτη κατηγορία ήταν αυτοί που λόγω κάποιας 

ασθένειας έµεναν σε µοναστήρια και µετά τη θεραπεία τους παρέµεναν εκεί ως εργατική 

δύναµη και τέλος, µια µικρότερη αριθµητικά οµάδα ήταν αυτοί που ήταν πλήρως 

εξαρτώµενοι από τον κλήρο και την Αρχιεπισκοπή (εξού και ζούσαν στην ολότητα τους 

σχεδόν στη Λευκωσία) επειδή ήταν κόσµος φτωχός, εντελώς ανίκανος να δουλέψει ή που 

δεν ήθελε να δουλέψει.83

Η πρώτη µορφή εργατικής αγοράς εµφανίστηκε όταν οµάδες από ορεινές και φτωχές 

περιοχές της Πάφου, της Τυλληρίας και της Καρπασίας ταξίδευαν στις πεδιάδες της 

Μόρφου και της Μεσαορίας για να εργοδοτηθούν από τους ιδιοκτήτες γης κατά τη 

διάρκεια των εµποροπανηγύρεων της περιόδου αποκοµιδής της σοδειάς.84 Η περίοδος 

αυτή διαρκούσε περίπου δύο µήνες. Ο συντάκτης της απογραφής του 1891, σηµείωνε ότι 

σε συγκεκριµένες περιόδους του χρόνου, µερίδα των αγροτών µετακινούνταν στις πόλεις 

και αναζητούσε εργασία σε κάποιο άλλο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.85 Το γεγονός 

ότι οι εργάτες αυτοί είχαν το δικαίωµα να αλλάζουν εργοδότη, σύµφωνα µε το όφελος που 

θα είχαν, και δεν ήταν πλέον υποχρεωµένοι να εργάζονται παρά τη θέληση τους για 

                                                 
80 Brotton Jerry (2007), Η Αναγέννηση, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σ. 30. 
81 «Αι συνέπειαι του πολέµου εν Κύπρω», Νέο Έθνος, 26 Φεβρουαρίου 1916, σ. 1. «Αι βιοτικαί δυσχέριαι», 
Νέο Έθνος, 4 Μαρτίου 1916, σ. 1. 
82 Μισθωµένος εργάτης. 
83 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 34. 
84 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 123, 130. 
85 Census of 1891, σ. 11. Η ίδια αναφορά υπάρχει και στην απογραφή του 1921, σ. 13.  
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συγκεκριµένο εργοδότη, καθιστούσε την αγορά εργατική, έστω και σε υποτυπώδη 

µορφή.86  

Η εργατική τάξη στην Κύπρο (όπως και η αστική) εµφανίστηκε αργοπορηµένα σε σχέση 

µε τη ∆υτική Ευρώπη και ακολούθησε αντικειµενικά την εµφάνιση, εξέλιξη και ανάπτυξη 

της αστικής τάξης. Προήλθε, ολοκληρωτικά σχεδόν, από την αγροτική τάξη η οποία 

έφθινε σταδιακά µέσω της διαδικασίας του ξεκληρίσµατος και έδινε τη πρώτη ύλη για τη 

δηµιουργία του προλεταριάτου. Τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις που δηµιουργούνταν 

στις πόλεις ως αποτέλεσµα των διαθέσιµων κεφαλαίων από το εµπόριο και την 

τοκογλυφία, καθώς και τα µεταλλεία, χρειάζονταν ανειδίκευτη εργασία, πράγµα που 

ανταποκρινόταν στο επίπεδο γνώσεων των αγροτών που µετακινήθηκαν στις πόλεις.87 Η 

πληθυσµιακή αύξηση, όµως, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βιοµηχανική ανάπτυξη η 

οποία θα απορροφούσε την εργατική προσφορά που δηµιουργήθηκε, µε αποτέλεσµα να 

εµφανιστεί και στην Κύπρο το φαινόµενο της ανεργίας. Το φαινόµενο αυτό επιδεινωνόταν 

από τον ανταγωνισµό από τα ξένα προϊόντα και επιπλέον, άγγιζε και τα µορφωµένα 

στρώµατα παρόλο που ήταν αρκετά ολιγαριθµότερα, πέραν των χειρονακτικών 

επαγγελµάτων.88

Η δηµιουργία της εργατικής τάξης προκύπτει µέσα από την διαδικασία της στροφής των 

ανθρώπων σε νέα επαγγέλµατα ή στον εξαναγκασµό τους να εγκαταλείψουν τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Βασικές κινητήριες δυνάµεις για την κοινωνική αλλαγή 

αυτή ήταν η οικονοµική και κοινωνική ανέχεια, ενώ το επιπλέον θέλγητρο ήταν τα 

υψηλότερα ηµεροµίσθια και η µεγαλύτερη ελευθερία της πόλης.89 Αυτός ο 

«εξαναγκασµός» στην Κύπρο συντελέστηκε µέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής 

πώλησης γης.90 Οι φτωχότεροι κάτοικοι των χωριών, δηλαδή οι ακτήµονες και αυτοί µε 

πολύ µικρό γεωργικό κλήρο, αναγκάζονταν να δουλεύουν στους µεγαλογαιοκτήµονες και 

την Εκκλησία για να µπορούν να επιβιώσουν ή µετακινούνταν στις πόλεις προσφέροντας 

φτηνή εργατική δύναµη στις οικοδοµές, τα εργοστάσια και τα λιµάνια. Η απογραφή του 
                                                 
86 Ο Fulcher αναφέρει ότι «η καπιταλιστική παραγωγή βασίζεται στη µισθωτή εργασία, την οποία διακρίνει 
τόσο η ελευθερία όσο και η ανελευθερία. Αντίθετα από ότι συνέβαινε µε τους δούλους, οι οποίοι 
εξαναγκάζονταν να δουλεύουν, οι µισθωτοί εργαζόµενοι µπορούν να αποφασίσουν αν και για ποιον θα 
δουλεύουν. Αντίθετα µε ότι συνέβαινε στις φεουδαρχικές κο ινων ί ες  µ ε  τους δουλοπάροικους, οι οποίοι ήταν 
δεµένοι και καθηλωµένοι στη γη του φεουδάρχη, οι µισθωτοί εργάτες µπορούν να µετακινούνται ελεύθερα και να 
ζητούν εργασία όπου θέλουν. Από  την άλλη πλευρά, οι ελευθερίες αυτές είναι κάπως απα τη λ έ ς  αφού στην 
καπιταλιστική κοινωνία είναι δύσκολο να επιβιώσει κανείς χωρίς αµειβόµενη εργασία, ενώ λίγες ευκαιρίες για 
δουλειά µπορεί να παρουσιαστούν». Βλ. Fulcher, Καπιταλισµός, ό.π., σ. 21 
87 «Οι πρώτοι βιοµήχανοι έβρισκαν εργατικά χέρια στο προλεταριάτο που έχει εκδιωχθεί από την ύπαιθρο. 
Αυτό το ανειδίκευτο προσωπικό, ελάχιστα προετοιµασµένο για κοινή εργασία, οι εργοστασιάρχες έπρεπε να το 
εκπαιδεύσουν και, κυρίως, να το κάνουν να πειθαρχήσει». Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 114. 
88 «Το ζήτηµα της ανεργίας», Ελευθερία, 3 Οκτωβρίου 1928, σ. 1 
89 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεις, ό.π., σ. 78. 
90 Βλ. Loizos Peter (1986), «Αλλαγές στη ∆οµή της Κοινωνίας», σσ. 93-106, ∆ιαλέξεις Λαϊκού 
Πανεπιστηµίου, Αρ. 2, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 97.  
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1911 κατέγραψε ένα αριθµό 16.080 γεωργικών εργατών και αυτή του 1931 ένα αριθµό 

22.654 ενδεικτική της ταξικής διαφοροποίησης που συντελείτο.91 Η πλειοψηφία των 

ξεκληρισµένων αγροτών πέρασαν µαζικά στην εργατική τάξη των πόλεων και των 

µεταλλείων µε τις ανάλογες δυσχερείς εµπειρίες µέσα στο πλαίσιο των σχέσεων εργοδότη-

εργαζοµένου. Εντοπίζουµε, έτσι, στην περίοδο αυτή το φαινόµενο της προλεταριοποίησης 

των αγροτικών µαζών που συνιστούσε τον κυριότερο µοχλό συγκρότησης της κυπριακής 

εργατικής τάξης. 

Οι Κύπριοι ζούσαν µέσα σε συνθήκες φτώχειας, εξαθλίωσης και οι φτωχοί µικροκτηµατίες 

αγρότες τύγχαναν µεγάλης εκµετάλλευσης από τους τοκογλύφους των πόλεων. Ο δείκτης 

βρεφικής θνησιµότητας στις αγροτικές περιοχές ανερχόταν το 1918 σε 163,3 θανάτους σε 

χίλιους τοκετούς.92 Σε αυτές τις συνθήκες η απώλεια των κτηµάτων που ήταν ιδιοκτησία 

χρεοκοπηµένων αγροτών ήταν πολύ συχνό φαινόµενο αναγκάζοντας έτσι πολλούς 

ξεκληρισµένους χωρικούς να κατακλύζουν τις πόλεις και να προσφέρονται ως φτηνή 

εργατική δύναµη.93 Έτσι, κατά την υπό αναφορά περίοδο (στις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα), µορφοποιήθηκαν σταδιακά οι µηχανισµοί συγκρότησης της εργατικής τάξης.94 

Οφείλει τη δηµιουργία της πρωτίστως στην προλεταριοποίηση των αγροτών, ενισχύεται 

από το µεγάλο κύµα αστυφιλίας, από την εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης των 

µεταλλείων, την εµφάνιση των πρώτων ελαφρών βιοµηχανιών κατασκευής ρούχων, 

υποδηµάτων και την ανάπτυξη των οικοδοµών.  

Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται και στις απογραφές πληθυσµού και σε δηµοσιεύµατα 

του Τύπου. Το 1911 εµφανίζεται για πρώτη φορά στις απογραφές η κατηγορία των 

ηµεροµίσθιων εργατών που αριθµεί 2.078 άτοµα.95 Η τάξη των «βιοµηχανικών» εργατών 

που είναι αποξενωµένοι από το προϊόν της εργασίας τους (σε αντίθεση µε τους εργάτες της 

γης, ή τους ενοικιαστές γης που πολλές φορές δουλεύουν και σε δική τους γη και 

παράγουν τα δικά τους προϊόντα) δεν εµφανίστηκε µέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσµίου 

Πολέµου. Ακόµα και µεταγενέστερα, λόγω της µη σηµαντικής ανάπτυξης βιοµηχανιών 

σχετικά µεγάλου µεγέθους, µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1920, δεν υπήρχαν στην 

Κύπρο πέραν των 1.539 βιοµηχανικών εργατών, κυρίως στην ποτοποιία και άλλα 697 

άτοµα που απασχολούνταν στη σιγαροποιία.96 Το κοινωνικό ζήτηµα της Κύπρου 

παρέµεινε έτσι εκτός ηµερήσιας διάταξης στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, κάτι που 

                                                 
91 Census of 1911 και 1931. 
92 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 400. 
93 «Εκπατρισµός», Ελευθερία, 13 Ιουλίου 1913, σ. 1.  
94 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία»,  ό.π., σ. 207. 
95 Census of 1911, σ. 14. 
96 Τον αριθµό αυτό δίνει η εφηµερίδα του ΚΚΚ Νέος Άνθρωπος στις 23 Νοεµβρίου 1926 στις θέσεις για το 
επαγγελµατικό ζήτηµα του Α’ Παγκυπρίου Συνεδρίου του κόµµατος, σ. 4.  
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άλλαξε, όµως, µε το τέλος του πολέµου όταν η οικονοµία αντιµετώπισε µια καινούρια 

κρίση λόγω της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης.97  

Οι οικονοµικές συνθήκες των αγροτών έγιναν πολύ άσχηµες µετά τον Α’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο.  

«Ενώ το 1914 τα συνολικά χρέη των αγροτών ήταν £100.000, ως το τέλος του πολέµου 

έφθασαν τα £3 εκ. Πάνω σ’ αυτά πλήρωναν οι αγρότες νόµιµο τόκο 12% και σε πολλές 

περιπτώσεις πολύ περισσότερο. Το αποτέλεσµα ήταν η καταστροφή για αµέτρητους 

γεωργούς. Από το 1920 ως το 1926 έγιναν 16.559 εξαναγκαστικές πωλήσεις γεωργικής 

γης συνολικής έκτασης σχεδόν 1/4 εκατοµµυρίου στρεµµάτων και σχεδόν 3.000 σπιτιών. 

Ένας στους 25 γεωργούς έχασε τη γη του, ή το σπίτι του, ή και τα δύο, σ’ αυτά τα έξι 

χρόνια».98

Στην ίδια άσχηµη οικονοµική θέση που τους οδήγησε στην προλεταριοποίηση, βρέθηκαν 

και αρκετοί µικρέµποροι, µετά τη λήξη του πολέµου, αφού δεν µπορούσαν να 

αντεπεξέλθουν στα δάνεια που έκαναν από µεγαλέµπορους. Τα δάνεια αυτά τα έκαναν για 

να δανείσουν και αυτοί µε τη σειρά τους, παρακάτω, τους αγρότες.99 Στη διάρκεια του 

µεσοπολέµου συνεχίστηκε η ανεξέλεγκτη ανακατανοµή της ακίνητης ιδιοκτησίας σε 

βάρος των µικροµεσαίων αγροτών από τους τοκογλύφους και τους δανειστές χρηµάτων. 

Επιπλέον, «η εξουθενωτική φορολογία αναχαίτιζε την κοινωνική και οικονοµική πρόοδο, 

συνέτεινε στην αύξηση της εγκληµατικότητας και οδηγούσε τους µικροϊδιοκτήτες γης στην 

απόγνωση και το ξενιτεµό».100  

Σαράντα τοις εκατόν (40%) της καλλιεργήσιµης γης της Κύπρου είχε αλλάξει ιδιοκτήτη 

στα χρόνια του µεσοπολέµου.101 ∆ηµιουργήθηκε, έτσι, ένα νέο κύµα ξεκληρισµένων 

αγροτών, οι οποίοι, µαζί µε τα πιο φτωχά στρώµατα των πόλεων, συγκρότησαν µάζα 

συµπαγή σε αριθµούς τέτοιους που να µπορεί να γίνει αναφορά σε εργατική τάξη. Αυτό 

αντικατοπτρίστηκε στη δοµή των επαγγελµάτων και τον αριθµό των εργαζοµένων σε 

αυτά. Έτσι, ενώ το 1901 υπήρχαν σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 1.252 οικοδόµοι,102 

µέχρι το 1931 ο αριθµός τους αυξήθηκε στους 4.002.103 Αυτή η κατάσταση διαφέρει 

ριζικά από την εποχιακή προσφορά εργατικής δύναµης που παρατηρούνταν στα 

προηγούµενα χρόνια, αφού γίνεται πλέον µόνιµο και δοµικό στοιχείο του κοινωνικού 

συστήµατος. 

                                                 
97 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 29. Βλ. επίσης Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», 
ό.π., σ. 171. 
98 Βλ. Ατταλίδης, «Τα Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 132. 
99 «Το αγροτικό ζήτηµα», Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 1. 
100 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. 2.  
101 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική,  ό.π., σ. 50. 
102 Census of 1901, σ. 12.  
103 Census of 1931, σ. 14. 
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Με το πέρασµα του χρόνου η κατάσταση των λαϊκών στρωµάτων επιδεινωνόταν.  

Το 1928 το 80% των αγροτών ήταν χρεωµένοι και, όταν η ξηρασία έπληξε τη χώρα, ο 

αριθµός αυτός ανέβηκε σχεδόν στο 100%. Το αποτέλεσµα ήταν για µια ακόµη φορά 

ένα κύµα αναγκαστικών πλειστηριασµών, µετά το τέλος των οποίων από συνολικά 

87.107 οικογένειες, οι 37.471 έµειναν χωρίς γη, σε 7.903 είχε αποµείνει ιδιοκτησία 2,1 

εκτάρια ανά οικογένεια και από τους υπόλοιπους τα τρία τέταρτα είχαν µικρό κοµµάτι 

γης. Περίπου 7.000 οικογένειες µπορούσαν να θεωρηθούν εύπορες και 2.500 πλούσιες. 

Οι συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και η κατακόρυφη πτώση των τιµών 

των αγροτικών προϊόντων οδήγησαν εκ νέου τους αγρότες στην καταστροφή. Για να 

ξεχρεώσουν τα ληξιπρόθεσµα δάνεια τους αναγκάζονταν να ξεπουλούν όλο και 

µεγαλύτερες εκτάσεις, ενώ οι τοκογλύφοι µεταβάλλονταν σε µεγαλοκτηµατίες.104  

Η σύνθεση της εργατικής δύναµης στο τέλος της δεκαετίας του 1920 φαινόταν στα 

στοιχεία που παρέθετε η βρετανική διοίκηση και απεικόνιζε το φαινόµενο της 

προλεταριοποίησης των αγροτικών µαζών. Συνολικά, το 1929, η εργατική δύναµη 

αριθµούσε 66.088 άτοµα, που κατανέµονταν στους εξής τοµείς: γεωργικοί εργάτες 31.422, 

στις κατασκευές 17.901, στις οικοδοµές 3.181, στα ορυχεία 8.573 και ως υπηρετικό 

προσωπικό 5.011. Αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν καταγράφεται κανένας εργάτης στο δηµόσιο 

τοµέα.105

3.2.1 Το ειδικό βάρος της µεταλλευτικής βιοµηχανίας. Σηµαντικό ρόλο στη 

συγκρότηση της κυπριακής εργατικής τάξης διαδραµάτισαν τα µεταλλεία. Το σηµαντικό 

ρόλο που διαδραµάτισε το άνοιγµα των µεταλλείων στην εµφάνιση και τη µαζικοποίηση 

της εργατικής τάξης υποδεικνύουν παλαιά συνδικαλιστικά στελέχη.106 Πριν την ανάπτυξη 

της µεταλλευτικής βιοµηχανίας η εργατική τάξη αντιστοιχούσε περίπου στο 6% του 

πληθυσµού.107 Η εισροή ξένων κεφαλαίων δηµιούργησε για πρώτη φορά µεταλλευτική 

βιοµηχανία. Οι µεταλλωρύχοι αποτελούσαν ξεχωριστή συµπαγή οµάδα εργατών µέσα 

στην εργατική τάξη της Κύπρου, αφού απασχολούνταν στη µοναδική βαριά βιοµηχανία 

της Κύπρου, που το βάρος της στην οικονοµία και στο ΑΕΠ ήταν σε ποσοστό και αξία 

µεγαλύτερο από κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα.108 Παράλληλα, στα µεταλλεία 

                                                 
104 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 596. 
105 Cyprus Blue Book 1929, σ. 388. 
106 Βλ. Φάντης Αντρέας (2005), Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα στα Χρόνια της Αγγλοκρατίας (1878-
1960), Τόµος Α, Λιθογραφεία Κυριακίδη, Λευκωσία, σ. 34.  
107 «Εισήγηση επί του επαγγελµατικού ζητήµατος, Θέσεις του ΚΚΚ για το Α’ Παγκύπριο Συνέδριο», Νέος 
Άνθρωπος, 23 Νοεµβρίου 1926, σ. 4. Το µεταλλείο χαλκού στη Σκουριώτισσα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
1912, στις 21 ∆εκεµβρίου 1916 ιδρύθηκε η Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρία, αµερικάνικης ιδιοκτησίας και 
τον ∆εκέµβριο του 1929 άρχισε τη λειτουργία του το µεταλλείο χαλκού στο Μαυροβούνι. Βλ. Ζαφειρίου, 
Χρονολόγιο, ό.π., σσ. 64-65, 73. 
108 Για το ρόλο που διαδραµάτισε η λειτουργία των µεταλλείων στη δηµιουργία της πρώτης κυπριακής 
εργατικής τάξης βλ. επίσης Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 171. Τη σηµασία των 
µεταλλωρύχων στη υπό ανάπτυξη εργατική τάξη της Κύπρου σηµειώνει και ο Παπαδηµήτρης. Βλ. 
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εργαζόταν ο µεγαλύτερος αριθµός εργατών που σε κάποια περίοδο έφτασαν τις 8.000.109 

Οι µεταλλωρύχοι, που το 1921 ήταν µόνο 61,110 µέχρι το 1931 είχαν αυξηθεί κατακόρυφα 

στους 3.319 χωρίς να υπολογίζεται η εποχιακή απασχόληση.111 Η Κυπριακή Εταιρία 

Αµιάντου απασχολούσε το 1927, σύµφωνα µε την έκθεση του Βρετανού επιθεωρητή 

µεταλλείων, περίπου 2.000 εργάτες σε τακτική βάση, ένας αριθµός που ανέβαινε στις 

6.000 περίπου κατά τους θερινούς µήνες όταν προσλαµβάνονταν προσωρινοί εργάτες.112  

Εκτός του αριθµού των µεταλλωρύχων, στις περιοχές των µεταλλείων µετακινούνταν και 

οι οικογένειες των εργατών, κάτι που ανέβαζε σηµαντικά τον αριθµό των ατόµων που 

εξαρτώνταν από αυτό τον κλάδο της οικονοµίας. Ο κόσµος αυτός ζούσε σε αυτοσχέδια 

σπίτια και παράγκες και εξαρτώνταν εξ ολοκλήρου από τις εταιρίες. Οι συνθήκες εργασίας 

των εργατών στα µεταλλεία ήταν επίσης πολύ άσχηµες.113 Από πλευράς εταιριών και 

κυβέρνησης καταβαλλόταν συστηµατική προσπάθεια να δοθεί ένα διαφορετικό µήνυµα. Ο 

Βρετανός επιθεωρητής µεταλλείων Mountain υποστήριζε ότι οι εταιρίες δηµιούργησαν 

σπίτια µε πολύ καλές συνθήκες υγιεινής για τους εργάτες,  ταµείο για ιατρικές εξετάσεις, 

σχολείο για τα παιδιά των εργατών, κτλ.114 Την άποψη αυτή συµµερίζονταν και ορισµένοι 

αρθρογράφοι ελληνικών εφηµερίδων οι οποίοι υποστήριζαν ότι τα χαµηλά ηµεροµίσθια 

των Κυπρίων µεταλλωρύχων δικαιολογούνταν από τη χαµηλή τους παραγωγικότητα.115 

Αυτή η εικόνα, βέβαια, αντικρούεται από ολόκληρο το πολιτικό φάσµα των κυπριακών 

εφηµερίδων. Η εφηµερίδα Λαϊκή έγραφε για το ορυχείο Αµιάντου ότι αποτελούσε µια 

«µεσαιωνική φεουδαρχία».116 Η Ελευθερία, όπως και ο υπόλοιπος αστικός τύπος, 

ασχολήθηκε σποραδικά µε το ζήτηµα αυτό υποδεικνύοντας την απουσία οποιασδήποτε 

προστασίας των εργατών.117 Σε έρευνα που πραγµατοποίησε η εφηµερίδα στο µεταλλείο 

Σκουριώτισσας σηµείωνε, µεταξύ άλλων, ότι συνάντησε «εργάτες µε ακάθαρτα 

κουρελιασµένα ρούχα, που εργάζονταν πάρα πολλές ώρες και τρέφονταν µε πολύ λιτή 

τροφή».118  

                                                                                                                                                    
Παπαδηµήτρης Παναγιώτης (1979-80), Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 1878-1978, Τόµος Ε, Εκδόσεις 
Επιφανίου, Λευκωσία, σ. 223. 
109 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε την κατάσταση στα µεταλλεία βλ. Φάντης, Κυπριακό 
Εργατικό Κίνηµα», ό.π., σσ. 44-51. Βλ. επίσης Βαρνάβα Παντελή (1989), Ένας Μεταλλωρύχος Θυµάται, Β’ 
Έκδοση, Εκδόσεις ΠΕΟ, Λευκωσία. 
110 Census of 1921, σ. 54. 
111 Census of 1931, σ. 54. 
112 Έκθεση H. G. Mountain, επιθεωρητή µεταλλείων, Ελευθερία, 30 Νοεµβρίου 1927, σ. 1. 
113 Βλ. ενδεικτικά «Οιχτρός θάνατος εργάτων εις το µεταλλείον Σκουριωτίσσης», Ελευθερία, 6 Οκτωβρίου 
1928, σ. 2. 
114 Έκθεση H. Mountain, επιθεωρητή µεταλλείων, Ελευθερία, 30 Νοεµβρίου 1927, σ. 1. 
115 Άρθρο Ι. Κληρίδη, «Αι µεταλλευτικαί επιχειρήσεις», Ελευθερία, 25 Μαρτίου 1927, σ. 1. 
116 «Αµίαντος: µια µεσαιωνική φεουδαρχία», Νέα Λαϊκή, 23 Μαΐου 1930, σ. 1. 
117 «Εργάται απροστάτευτοι», Ελευθερία, 21 Μαρτίου 1925, σ. 3.  
118 «Η οικονοµική κατάστασις των εργατών Σκουριωτίσσης», Ελευθερία 20 Αυγούστου 1936, σ. 1. 
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Η εργατική νοµοθεσία ήταν ανύπαρκτη. ∆εν είχε εισαχθεί καµιά νοµοθετική ρύθµιση για 

την προστασία τους, ούτε και είχαν οποιοδήποτε δικαίωµα στο πλαίσιο των εργασιακών 

σχέσεων (π.χ. ωράριο εργασίας, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ.).119 Η στάση της 

βρετανικής διοίκησης επί του ζητήµατος αποτυπώνεται γλαφυρά σε απαντητική επιστολή 

που έστειλε στον βουλευτή Γ. Χατζηπαύλου, το 1927, σε ψήφισµα που κατέθεσε ο 

τελευταίος στο Νοµοθετικό Συµβούλιο για την ανάγκη εισαγωγής εργατικής νοµοθεσίας. 

Σύµφωνα µε τη βρετανική διοίκηση, η εισαγωγή τέτοιας νοµοθεσίας δεν ήταν ούτε 

επιθυµητή, ούτε αναγκαία στο παρών στάδιο, επειδή η νοµοθεσία δεν πρέπει να είναι 

προκαταβολική αλλά να πραγµατεύεται µια ήδη υφιστάµενη κατάσταση. Αφού βιοµηχανία 

και εργοστάσια δεν υπήρχαν στην Κύπρο, συνέχιζε η απάντηση, δεν θα ήταν πρέπον να 

ψηφιστεί νοµοθεσία.120

Η φύση της καπιταλιστικής οικονοµίας οδηγεί σε κρίσεις τιµών και προϊόντων, κυκλικού 

χαρακτήρα. Αυτό το φαινόµενο εµφανίστηκε και στην Κύπρο. Η κατάρρευση των τιµών 

στον τοµέα των αγροτικών προϊόντων στις αρχές της δεκαετίας του 1930 οδήγησε στη 

χρεοκοπία ορισµένες εξαγωγικές εταιρείες στη Λάρνακα, την αντιπροσωπεία της General 

Motors και µικρές βιοτεχνικές µονάδες (ορισµένα υφαντουργεία στην Πάφο και στη 

Λευκωσία). Τον Νοέµβριο του 1930 χρεοκόπησε το ορυχείο Αµιάντου µε αποτέλεσµα να 

µειωθεί το προσωπικό από 3.538 άτοµα στους 1.017.121 Η πτώση των τιµών των αγροτικών 

προϊόντων δυσκόλευε περισσότερο την αποπληρωµή των χρεών των αγροτών έναντι των 

δανειοληπτικών συνεταιρισµών και των τοκογλύφων. Η Κύπρος ακλουθούσε τη µοίρα των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών εκείνη την εποχή: µαζική ανεργία και εξαθλίωση. Ολοένα και 

περισσότερο οι αγρότες αδυνατούσαν να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσµες δόσεις των δανείων 

και µεταβάλλονταν σε εργατική µάζα.122

Αν και το ποσοστό της εργατικής τάξης στο σύνολο του πληθυσµού ήταν ακόµα µικρό 

(13%), απέναντι στην υπερπροσφορά εργατικών χεριών υπήρχαν µόνο περιορισµένες 

εργοδοτικές µονάδες. Σύµφωνα µε το Κυανή Βίβλο (Blue Book) του κυβερνήτη, το 1934 ο 

συνολικός αριθµός των εργατών ήταν 43.927, εκ των οποίων 23.000 ήταν γεωργικοί 

εργάτες, 4.300 απασχολούνταν στον κατασκευαστικό τοµέα, 4.700 στις οικοδοµές και 

3.590 στα ορυχεία. Επίσης, 5.200 άτοµα εργάζονταν ως υπηρετικό προσωπικό σε 

ξενοδοχεία, σπίτια και εστιατόρια, 2.738 εργάζονταν στα δηµόσια έργα, 135 σιδηροδροµικοί 

                                                 
119 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Εργατικό Κίνηµα,  ό.π., σσ. 40-42. «Εργατικήν Νοµοθεσίαν», Λαϊκή, 7 Αυγούστου 
1925, σ. 1. 
120 «Το εργατικόν ζήτηµαν. Η απάντησις της κυβερνήσεως», Νέα Λαική, 12 Αυγούστου 1927, σ. 1. 
121 Βλ. Ζαφειρίου, Χρονολόγιο, ό.π., σ. 74. 
122 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 396-397. 

 112

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



και 264 σε άλλους τοµείς του δηµοσίου.123 Υπήρχαν βασικά τρεις µεγάλοι εργοδότες: οι 

σιδηρόδροµοι, το δηµόσιο και οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις. Θεωρητικά ίσχυε το 

οκτάωρο, στην πραγµατικότητα, όµως, η εργασία άρχιζε µε την ανατολή και διαρκούσε ως 

τη δύση του ηλίου. Οι εργάτες στις αρχές της δεκαετίας του 1930, όπως και οι αγρότες, 

ζούσαν κάτω από το όριο διαβίωσης.124  

Οι πολιτικές συνέπειες της δυσανασχέτησης, συνήθως, συναρτώνται µε τη συγκρισιµότητα 

της τάξης που στερείται προς την τάξη που διαθέτει. Αυτό οδηγεί στην έννοια της οµάδας 

αναφοράς. Στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες η κοινωνική τάξη ή το κοινωνικό 

στρώµα είναι οι οµάδες που συνήθως χρησιµοποιούνται από τα άτοµα για σκοπούς 

σύγκρισης και αξιολόγησης του γεγονότος κατά πόσον οι ανταµοιβές που λαµβάνει και αν 

οι συνθήκες εργασίας του είναι δίκαιες ή άδικες.125 Λόγω της εσωτερικής δυναµικής της, η 

καπιταλιστική οικονοµία παράγει αναπόφευκτα και συστηµατική ανισότητα που προκαλεί 

µε τη σειρά της αντιδράσεις. Οι Κύπριοι εργαζόµενοι σύγκριναν τους εαυτούς τους µε τα 

αστικά στρώµατα και τον κλήρο, που αποτελούσαν την ηγετική οµάδα, και διαπίστωναν 

ότι βρίσκονταν σε πολύ µειονεκτική θέση. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1920 όµως 

αυτή η διαπίστωση δεν οδήγησε και σε δράση. 

3.2.2 Ταξική συνείδηση. Το κοινωνικό πλαίσιο που αναλύθηκε παραπάνω 

δηµιουργούσε αδιέξοδα για σηµαντικό τµήµα των λαϊκών στρωµάτων. Το χαµηλό 

µορφωτικό τους επίπεδο και η έλλειψη πολιτικής εµπειρίας δεν τους επέτρεψε να 

αναπτύξουν οργανώσεις όπως αγροτικούς συνδέσµους, συντεχνίες κτλ., που θα 

αναλάµβαναν την προώθηση των συµφερόντων τους. Η έλλειψη της απαραίτητης παιδείας 

των λαϊκών µαζών εµπόδιζε την κατανόηση των κοινωνικών δεδοµένων και τη συµµετοχή 

τους σε πολιτικούς ή κοινωνικούς φορείς. Εµφανίστηκαν, έτσι, στην Κύπρο φαινόµενα 

κοινωνικής αποσύνθεσης, όπως η µείωση του βιοτικού επιπέδου, η εγκληµατικότητα και ο 

αλκοολισµός.126 Παράλληλα, η αδυναµία των µικρών βιοµηχανικών µονάδων και 

εργοστασίων της Κύπρου να απορροφήσουν την αναπτυσσόµενη εργατική τάξη επέτεινε 

την ανεργία, την οποία οι εργοδότες χρησιµοποιούσαν ως µοχλό συγκράτησης των µισθών 

και ανάσχεσης του συνδικαλιστικού κινήµατος.127

Ο πλούτος και η ισχύς της εργοδοτικής τάξης αναπτύσσονταν µε βάση την εργατική 

εκµετάλλευση: επιµήκυνση των ηµερών εργασίας, χαµηλοί µισθοί λόγω του ανταγωνισµού 

µεταξύ των εργατών, συνθήκες ζωής οι οποίες πολλές φορές ήταν σκληρότερες από αυτές 
                                                 
123 Cyprus Blue Book 1934, σ. 388. 
124 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 611-612. 
125 Allardt Erik (1970), «Types of Protest and Alienation», σσ. 45-63, στο Allardt and Rokkan, Mass Politics, 
ό.π., σ. 53. 
126 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 23.  
127 «Η ανεργία στο νησί µας», Νέος Εργάτης, 28 Νοεµβρίου 1929, σ. 1. 
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των παλιών δουλοπάροικων.128 Μέσα σε συνθήκες πλήρης ένδειας, η φιλανθρωπία και ο 

πατερναλισµός πρόσφεραν κάποια ανακούφιση αλλά πολλοί οδηγούνταν, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, στη µετανάστευση. Υπήρχε και το «όπλο» της εξέγερσης αλλά η καταστολή 

ήταν σκληρή. Αλληλεγγύη, σωµατεία και οργάνωση του εργατικού κόσµου ήταν ακόµα στα 

εµβρυικά τους στάδια, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στα αρχικά στάδια συγκρότησης 

της εργατικής τάξης.129  

Αυτή η κατάσταση αποτέλεσε όµως και το συνεκτικό στοιχείο µεταξύ τους, αφού, αυτό 

που τους ένωνε ήταν «η κοινή αίσθηση της χειρωνακτικής εργασίας και της εκµετάλλευσης, 

η κοινή µοίρα των µεροκαµατιάρηδων, ο όλο και µεγαλύτερος διαχωρισµός τους από µια 

αστική τάξη της οποίας ο πλούτος αυξανόταν ραγδαία, ενώ η δική τους κατάσταση παρέµενε 

επισφαλής».130 Σταδιακά συντελέστηκε η συνειδητοποίηση των συµφερόντων της 

εργατικής τάξης, που οδήγησε για πρώτη φορά σε αµφισβήτηση της παραδοσιακής ελίτ 

της ελληνοκυπριακής κοινότητας η οποία δεν αναλάµβανε καµιά υποχρέωση έναντι των 

λαϊκών στρωµάτων.131 Ανάµεσα σε αυτές τις δύο οµάδες (κεφαλαιούχους και εργάτες) 

υπήρχε µια σχέση εξάρτησης και ανταγωνισµού. Οι µεν εργάτες χρειάζονταν τους 

επιχειρηµατίες για να τους παρέχουν εργασία, οι δε τελευταίοι χρειάζονταν τους εργάτες 

για να παράγουν κέρδη. Αυτή η σχέση όµως ήταν εγγενώς συγκρουσιακή, λόγω της 

εκµεταλλευτικής φύσης αυτών των οικονοµικών µηχανισµών.132

Οι µισθοί και οι συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων, µέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσµίου 

Πολέµου, δεν είχαν γίνει ακόµα θέµατα συζήτησης και αντίδρασης δεδοµένου ότι οι 

εργαζόµενοι δεν είχαν συνείδηση των δικαιωµάτων τους µέσα στις εργασιακές σχέσεις.133 

Η εργατική τάξη δεν είχε αναλάβει ακόµα πρωτοβουλίες για την οργανωτική και πολιτική 

της συγκρότηση ή, όπως σηµειώνει ο Σέρβας, στις αρχές του αιώνα δεν µπορούσε να γίνει 

λόγος για εργατική τάξη µε ταξική συνείδηση.134 Το προλεταριάτο,  

«περνά από διάφορα στάδια εξέλιξης. Ο αγώνας του ενάντια στην αστική τάξη αρχίζει 

ταυτόχρονα µε την ύπαρξη του. Με την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, το προλεταριάτο όχι 

µόνο πληθαίνει αλλά και συγκεντρώνεται κατά µεγάλες µάζες, η δύναµη του αναπτύσσεται, κι 

                                                 
128 «Η µετανάστευσις», Νέα Λαϊκή, 25 Ιουλίου 1930, σ. 1. Η εφηµερίδα γράφει ότι η κατάσταση των 
εργατών «δεν διαφέρει καθόλου από τους είλωτας και τους δουλοπάροικους του Αρχαίου Μεσαίωνος». 
129 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 185. 
130 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σ. 336. 
131 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 30. 
132 Βλ. Bradley, «Μεταβαλλόµενες Κοινωνικές ∆οµές», ό.π., σ. 285.  
133 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 197. 
134 Βλ. Σέρβας, Ευθύνες,  ό.π., σ. 113. O Sartori παραθέτει ένα σχήµα στο οποίο χωρίζει την έννοια της τάξης 
σε τέσσερα συστατικά: το πρώτο είναι οι ταξικές συνθήκες, το δεύτερο η ταξική ενηµερότητα (awareness), 
το τρίτο η ταξική συνείδηση και τέταρτο η ταξική δράση. Βλ. Sartori, «Sociology» ό.π., σ. 165,  Η ταξική 
συνείδηση, γράφει ο Heywood, είναι η υποκειµενική συνειδητοποίηση της αντικειµενικής κατάστασης και 
των συµφερόντων µιας τάξης και ενσαρκώνει την αλληλεγγύη των µελών της, τα οποία συµµετέχουν ενεργά 
στην επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων. Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 306. 
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αυτή του τη δύναµη τη νιώθει όλο και πιο πολύ. Οι εργάτες αρχίζουν να δηµιουργούν 

συνασπισµούς ενάντια στους αστούς συνασπίζονται για την υπεράσπιση του µισθού τους, 

σχηµατίζουν οι ίδιοι ενώσεις διάρκειας (…) Το πραγµατικό αποτέλεσµα των αγώνων 

τους δεν είναι η άµεση επιτυχία αλλά η συνεχώς διευρυνόµενη συνένωση τους. Η συνένωση 

αυτή προωθείται από τα αναπτυσσόµενα µέσα επικοινωνίας, που δηµιουργούνται από τη 

µεγάλη βιοµηχανία και φέρνουν σε επαφή τους εργάτες διαφορετικών περιοχών».135

Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν, δηλαδή, οι αντικειµενικές συνθήκες ταξικής συνείδησης 

αλλά λείπει το υποκείµενο, δηλαδή το πολιτικό κόµµα, που θα τις αναδείξει. Η 

νεοδηµιουργηθείσα κοινωνική διαστρωµάτωση δεν είχε εκφραστεί ακόµα στο πολιτικό 

επίπεδο. Η κοινωνική θέση, σηµειώνει ο  Lipset, συνεισφέρει στην πολιτική 

συνειδητοποίηση µέσω της διευκόλυνσης των επαφών µε άλλους που έχουν παρόµοια 

προβλήµατα. Οι αγρότες, αποµονωµένοι σε µικρά αγροκτήµατα και διασκορπισµένοι σε 

µικρά χωριά, λόγω της φύσης της δουλειάς τους, δεν µπορούσαν να αναπτύξουν ταξική 

συνείδηση, σε αντίθεση µε τους εργαζόµενους.136
 Η κοινωνική αλλαγή που συντελέστηκε, 

δηµιουργούσε και στην Κύπρο,  εκτός από τις δύο βασικές τάξεις, πολλές άλλες οµάδες 

και στρώµατα µε αντικρουόµενα συµφέροντα. Αυτά τα αντικρουόµενα συµφέροντα 

δηµιουργούσαν έλλειψη συνοχής και κοινής συνείδησης τόσο στην εργατική όσο και στην 

αστική τάξη. 

Όπως και για την αστική τάξη, έτσι και για την εργατική, δύσκολα µπορεί να γίνει 

αναφορά σε ενιαία τάξη. Ο χώρος της εργατικής τάξης κάλυπτε ένα ανοµοιογενές σύνολο 

στην περίοδο αυτή, κάτι που βέβαια ισχύει διαχρονικά. Υπήρχαν διαφορές και αντιθέσεις, 

όπως η αντίθεση µεταξύ ειδικευµένων και ανειδίκευτων εργατών, µεταξύ εργατών 

διαφορετικών ειδικοτήτων. Οι διαιρέσεις αυτές είχαν πολλαπλά αίτια, όπως η απόκλιση 

οικονοµικών συµφερόντων, διαφορετικές ιδεολογικές προοπτικές, διαφορετική 

αντιµετώπιση από µέρους του κράτους και της εργοδοσίας.137

Η κυπριακή εργατική τάξη παρουσίαζε σηµαντική ετερογένεια. Η σύνθεση της ήταν 

ποικίλη: υπήρχε το παλιό τµήµα µε τους τεχνίτες, οι βιοτέχνες, οι εργοστασιακοί 

εργάτες, οι µεταλλωρύχοι, οι αγρεργάτες, οι εργάτες σε εµπορικούς οίκους. Αυτή η 

ετερογένεια δυσχέραινε την ενιαία έκφραση της σε πολιτικό επίπεδο. Οι συνθήκες που 

σταδιακά συνέβαλαν στη δηµιουργία ξεχωριστής ταξικής συνείδησης  περιλάµβαναν 

                                                 
135 Βλ. Μαρξ και Ένγκελς, «Αστοί», ό.π., σσ. 325-326. 
136 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 199. 
137 Για µια ανάλυση των κοινωνικών τάξεων ως κατηγορία ανάλυσης µε τις εννοιολογικές δυσκολίες που 
ενέχει, τις διαβαθµίσεις της και τις δυσκολίες στη µελέτη της και στον ορισµό της, βλ. Hobsbawm J. Eric 
(1998), Για την Ιστορία, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σσ. 109-112. Ο Heywood σηµειώνει επίσης αυτό το 
σηµείο εντοπίζοντας τις αντιθέσεις µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων όπως αυτών σε 
εργοστάσια και αυτών στους εµπορικούς οίκους. Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 274. Για το 
ίδιο θέµα βλ. επίσης Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 272. 
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συγκεκριµένες κινητοποιήσεις και διαµαρτυρίες (π.χ. συλλαλητήρια) που διεξάγονταν 

κατά καιρούς για διάφορα µεµονωµένα ζητήµατα, κυρίως, όµως, ήταν αποτέλεσµα των 

δοµικών αλλαγών στην οργάνωση της παραγωγής που τους δηµιουργούσαν αισθήµατα 

συνοχής και αλληλεγγύης. Το µέγεθος της κυπριακής οικονοµίας ήταν µικρό, όπως και οι 

µονάδες παραγωγής. Στα χρόνια αυτά µόνο ένα µικρό ποσοστό της εργατικής δύναµης 

απασχολούνταν σε εργοστάσια. Το καινούριο στοιχείο που βοηθούσε στην ενίσχυση της 

ταξικής συνειδητοποίησης δεν ήταν το µέγεθος της µονάδας παραγωγής, αλλά η 

οργάνωση της και οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονταν µεταξύ των 

εργαζοµένων. Αυτό δηµιουργούσε ενδοταξική επαφή µια συνθήκη που διευκολύνει την 

ανάπτυξη ταξικής συνείδησης.138

Στη συνειδητοποίηση και ανεξαρτητοποίηση της εργατικής τάξης συνέβαλαν και οι 

Βρετανοί µε την εισαγωγή νοµοθεσίας µέσω της οποίας καθιερώθηκε η καταναγκαστική 

εργασία για άτοµα από 16-60 χρόνων για δηµόσια έργα.139 Ένας σηµαντικός αριθµός 

αγροτών που έχασαν τις περιουσίες τους αναγκάστηκαν να απασχοληθούν στα δηµόσια 

έργα όπου εργάζονταν κάτω από πολύ άσχηµες συνθήκες και πληρώνονταν 

εξευτελιστικά.140

Η εµφάνιση της εργατικής τάξης οδήγησε και σε µια αλλαγή στάσεων, σηµειώνει ο 

Loizos,141 αφού ήταν επόµενο να αλλάξει ολοκληρωτικά ο χαρακτήρας των σχέσεων 

ανάµεσα σε αφεντικά και υπηρέτες, εργοδότες και εργοδοτούµενους.142 Η κάθε τάξη 

διαµορφώνει τα δικά της συµφέροντα και τη δική της ξεχωριστή κουλτούρα.143 Η 

ανάπτυξη της εργατικής τάξης υποβοηθείται από την αύξηση της κλίµακας παραγωγής, 

που έχει ως συνέπεια της τη συνάθροιση ολοένα και περισσότερων εργαζοµένων. Η 

εργατική τάξη δεν αυξάνεται µόνο αριθµητικά, αλλά συγκεντρώνεται µαζικά, η δύναµη 

της αυξάνεται και, επιπλέον, συναισθάνεται τη δύναµη αυτή.144 Η εµφάνιση του 

κυπριακού συντεχνιακού κινήµατος και του πολιτικού κόµµατος της εργατικής τάξης, που 

το ενέπνεαν οι ιδέες της Ρωσικής Επανάστασης (βλ. κεφάλαια 10 και 11), αµφισβήτησαν 

τη λογική της εκπροσώπησης των εργατικών συµφερόντων µέσα από µη εργατικές 

ενώσεις. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν, επίσης, και οι διάφορες προσπάθειες του 

                                                 
138 Βλ. Allardt, «Patterns of Class Conflict», ό.π., σ. 115. 
139 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 135. 
140 Οι άντρες, γράφει η εφηµερίδα Νέος Άνθρωπος την 1η Ιουλίου 1926, σ. 3, υπό τον τίτλο «Φριχτή 
εκµετάλλευση», πληρώνονταν 12-18 γρόσια και οι γυναίκες 6-9. 
141 Βλ. Loizos, «Αλλαγές», ό.π., σ. 102. 
142 «Οι τάξεις του οικονοµικού παρελθόντος διατηρούν την ηγεµονία µόνο και µόνο επειδή οι τάξεις του 
οικονοµικού παρόντος και του προσεχούς και απώτερου µέλλοντος δεν έχουν ακόµα συνείδηση ούτε της 
πραγµατικής ισχύος και της σπουδαιότητας τους στο πλαίσιο του κράτους και της οικονοµίας ούτε του 
παραγκωνισµού που υφίστανται». Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 330. 
143 Berger Peter (1986), Capitalist Revolution, Basic Books Publishers, USA, σ. 97. 
144 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σσ. 13-14. 

 116

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



αποικιακού καθεστώτος για την εισαγωγή µορφών αντιπροσώπευσης, τις οποίες θα 

εξετάσουµε στο κεφάλαιο έξι.  

Η µαχητικότητα της εργατικής τάξης καθοδηγείτο στα αρχικά στάδια από τους τεχνίτες, οι 

οποίοι βρίσκονταν σε καλύτερη υλική θέση από τους εργάτες. Παρά τις επιδράσεις της 

ανάπτυξης της αστικής κοινωνίας και του εµπορίου, οι παραδοσιακοί τεχνίτες 

εξακολουθούσαν να αποτελούν ξεχωριστό τµήµα µέσα στην εργατική τάξη. Το καλό 

βιοτικό τους επίπεδο, όµως, υπονοµευόταν συνεχώς, οι συντεχνιακές τους δοµές 

βρίσκονταν υπό κατάρρευση και ο τρόπος ζωής τους δεχόταν επιθέσεις, µε αποτέλεσµα να 

αντιδρούν στους καπιταλιστικούς και εµπορικούς κύκλους, που προσπαθούσαν να 

ελέγξουν την ίδια την ύπαρξη τους. Οι εργοδότες και οι έµποροι  έλεγχαν τις συνθήκες και 

τους µισθούς της εργατικής τάξης και εκµεταλλεύονταν την ανειδίκευτη, και 

απροστάτευτη, εργατική δύναµη εις βάρος των ειδικευµένων τεχνιτών οι οποίοι 

επηρεάζονταν σηµαντικά. Με γενικούς όρους φαίνεται ότι το εργατικό κίνηµα ήταν πολύ 

αµυντικό στις επιδιώξεις του σε αυτή τη φάση, επιδιώκοντας να διατηρήσει ένα κόσµο που 

απειλούνταν ως συνέπεια της ανάπτυξης των σύγχρονων µεθόδων εργοστασιακής 

παραγωγής.145 Αυτή η κατάσταση διαφαινόταν και στην Κύπρο. Το επίπεδο µισθών ήταν 

σηµαντικό θέµα, παρόλο που οι εργαζόµενοι ήταν ακόµα αρκετά διστακτικοί για να το 

θέσουν ως αίτηµα. Όταν τέθηκε το αίτηµα, οι εργαζόµενοι αποσκοπούσαν περισσότερο 

στην επανάκτηση των όσων είχαν απολέσει παρά στην αύξηση των κεκτηµένων τους,146 

ένδειξη χαµηλού βαθµού ταξικής συνειδητότητας. 

Η εικόνα της κοινωνίας της εποχής ήταν διαµορφωµένη σε ένα τριαδικό σχήµα, 

γαιοκτηµόνων-αστικής τάξης, αγροτικής τάξης και εργατικής. Η ανάδυση της εργατικής 

τάξης και η αύξηση της πολιτικής συνειδητότητας της, οφείλεται σε ορισµένους 

παράγοντες που επηρέασαν τις υλικές συνθήκες ζωής των Κυπρίων εργατών. Ανάµεσα σε 

αυτούς συµπεριλαµβάνονταν η δραστική πτώση του κόστους διαβίωσης κατά τη διάρκεια 

των υφέσεων και η κρίση που ακολούθησε τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Όλα αυτά 

οδηγούσαν στην αυξανόµενη αίσθηση µιας ενιαίας εργατικής τάξης, δεµένης σε µια κοινή 

µοίρα, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές της διαφοροποιήσεις. Τα δύο έθνη του Disraeli, 

δεν ήταν πλέον οι πλούσιοι και οι φτωχοί, αλλά η αστική και η εργατική τάξη.147

Η ανάπτυξη της νέας κοινωνίας, στη βάση των καινούριων οικονοµικών δυνάµεων και 

σχέσεων, οδήγησε, µέσα από τους µηχανισµούς που εξετάσαµε, στη συγκρότηση της 

κυπριακής εργατικής τάξης η οποία είχε κάποιες ξεχωριστές ιδιότητες και χαρακτηριστικά 

                                                 
145 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σσ. 13, 82. 
146 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 120, 166, 198. 
147 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 111. 
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που την προσδιόριζαν και την διαφοροποιούσαν. Πρώτο, η εργατική τάξη αυξήθηκε 

σηµαντικά σε απόλυτο µέγεθος αλλά και συγκέντρωση, κάτι για το οποίο, ήδη, δόθηκαν 

στοιχεία παραπάνω. ∆εύτερο, άλλαξε ριζικά η επαγγελµατική της σύνθεση. Η απογραφή 

του 1921 κατέγραψε 1.864 οικοδόµους και λιθοκόπους, ενώ στην απογραφή του 1931 ο 

αριθµός των εργατών σε αυτά τα δύο επαγγέλµατα διπλασιάστηκε και η κοινωνική 

διαφοροποίηση προχώρησε σε τέτοιο βαθµό που υπήρχαν πλέον 2.070 οικοδόµοι και 1931 

εργάτες στις οικοδοµές. Οι αλλαγές στη µεταλλευτική βιοµηχανία ήταν πιο εντυπωσιακές 

αφού η απογραφή του 1921 κατέγραψε µόνο 61 άτοµα στην βιοµηχανία αυτή ενώ στην 

καταγραφή του 1931 οι εργαζόµενοι στη βιοµηχανία αυτή ανήλθαν 3.197.148 Η αλλαγή 

αυτή δείχνει ότι είχε αρχίσει να δηµιουργείται, σε συµπαγείς πλέον αριθµούς, εργατική 

τάξη πέραν των αγροτικών ενασχολήσεων και διαφορετική από τους τεχνίτες της 

προηγούµενης περιόδου. 

Τρίτο, η αυξανόµενη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της οικονοµίας και των τοµέων 

της, σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο ρόλο του κράτους, µετέβαλε τις συνθήκες των 

εργατικών συγκρούσεων. Από περιστασιακές, µεµονωµένες αντιδράσεις, οδηγήθηκαν οι 

εξελίξεις σε πιο µεγάλες και περιεκτικές απεργίες (βλ. κεφάλαια 10 και 11). Η κυβέρνηση 

παρακολουθούσε την πορεία των εργασιακών σχέσεων και συχνά επενέβαινε σε αυτές, 

συνήθως προς όφελος της εργοδοτικής πλευράς, ενώ και οι πολιτευτές της αστικής 

τάξης παρενέβαιναν άµεσα στα εργατικά θέµατα, προς άγρα ψήφων (βλ. κεφάλαιο 9). 

Τέταρτο, είχαµε τη µερική διεύρυνση των πολιτικών δικαιωµάτων που ενέπλεκε στην 

πολιτική διαδικασία τις µάζες σε µεγαλύτερο βαθµό από προηγουµένως (βλ. κεφάλαια 6 και 

7). Οι επιθυµίες των εργατών-ψηφοφόρων αποτελούσαν εφεξής σηµαντική έγνοια των 

πολιτικών και οι ενέργειες της κυβέρνησης απασχολούσαν πολύ πιο άµεσα τους 

εργάτες πλέον. 

3.2.3 Συµπέρασµα. Συνοψίζοντας τη συζήτηση για την αστική και την εργατική τάξη 

µπορούµε να σηµειώσουµε ότι, πρώτον, και οι δύο αυτές τάξεις, που αποτελούν σε όλες 

τις βιοµηχανικές κοινωνίες την πλέον διαδεδοµένη κοινωνική δοµή και µονάδα ανάλυσης, 

εµφανίζονται αργοπορηµένα σε σχέση µε την υπόλοιπη εκβιοµηχανισµένη Ευρώπη και 

χωρίς να έχει προηγηθεί ανοικτή επαναστατική ρήξη και διαδικασία. Η Κύπρος δεν 

υπήρξε ποτέ βιοµηχανική κοινωνία, µε τη µορφή που αυτή εµφανίστηκε στη ∆ύση, αφού 

πέραν των µεταλλείων δεν αναπτύχθηκε ποτέ βαριά βιοµηχανία αλλά µεγάλες βιοτεχνίες 

και εργοστάσια και, κυρίως, εµπορικοί οίκοι. Σε αυτή τη διαδικασία ρόλο διαδραµάτισε 

και η βρετανική κατοχική αρχή η οποία δεν έστρεψε ποτέ την οικονοµία προς αυτή την 

                                                 
148 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 246. 
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πορεία παρέχοντας κίνητρα ή δηµιουργώντας υποδοµή για τέτοιου είδους οικονοµική 

δραστηριότητα.  

∆εύτερον, η σταδιακή εµφάνιση των δύο βασικών τάξεων οδήγησε στην εµφάνιση, πρώτα, 

µιας κοινωνικής στρωµάτωσης στο εσωτερικό τους, οι οποίες δεν είχαν ενιαία συνείδηση 

και οµοιογένεια. Η αστική τάξη αποτελούνταν από ποικίλες µερίδες µε διαφορετικές 

δεσµεύσεις και συµφέροντα. Κάποιες εξ αυτών αντλούσαν από την παλιά παραδοσιακή 

κοινωνική δοµή και άλλες στην καινούρια. Κάποιες προσκολλήθηκαν στη βρετανική 

διοίκηση και άλλες έµειναν εκτός. Το ίδιο και η εργατική τάξη, της οποίας η διαµόρφωση 

ενιαίας συνείδησης καθυστερούσε, λόγω του χαµηλού µορφωτικού επιπέδου των 

ευρύτερων λαϊκών µαζών και του γεγονότος ότι προερχόταν από την προλεταριοποίηση 

των αγροτικών µαζών, οι οποίες διατήρησαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη παλιά 

νοοτροπία και συντηρητισµό που χαρακτήριζε την αγροτική τάξη.  

Τρίτο, το ταξικό σχήµα της οθωµανικής κατοχής µε τον ρόλο των κληρικών, των 

προυχόντων, των µεγαλογαιοκτηµόνων και των µεγαλεµπόρων, παρέµεινε σε ισχύ για όλη 

την περίοδο που εξετάζουµε. Σε αυτό συνέτεινε και η διατήρηση της Κύπρου ως µια κατά 

βάση αγροτικής κοινωνίας που επέτρεπε σε όλα αυτά τα δίκτυα να συνεχίσουν να 

υφίστανται. Η παράταση της κατάστασης αυτής δεν ήταν υποβοηθητική της 

πραγµατοποίησης σοβαρών και ριζικών κοινωνικών και πολιτικών µεταβολών. Προς το 

τέλος όµως αυτής της περιόδου και, ειδικότερα, µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

µπορούµε πλέον να αναφερόµαστε σε σύστηµα κοινωνικών τάξεων µε ευδιάκριτα 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι ωρίµασε η 

αναγκαιότητα οργάνωσης για διεκδίκηση των επιµέρους αιτηµάτων, όπως θα εξετάσουµε 

παρακάτω. Η ανάπτυξη της οικονοµίας οδηγούσε σε διαφοροποιήσεις µέσα στην κοινωνία 

στη βάση οµάδων επαγγελµάτων, οµάδων εργαζοµένων, επαγγελµατιών, δηµοσιογράφων, 

κτλ. Τα νέα αυτά συµφέροντα αναζητούσαν, όπως και σε άλλες κοινωνίες, αυτοπροστασία 

µέσω της πολιτικής τους εκπροσώπησης.149

Τα συνολικά στοιχεία όπως αναλύθηκαν µας επιτρέπουν να καταγράψουµε τις τάσεις που 

διαγράφονταν: ανάπτυξη της βιοτεχνικής και εργοστασιακής απασχόλησης, αστικοποίηση, 

διεύρυνση των στρωµάτων της αστικής τάξης (κυρίως της εµπορικής), αύξηση της 

µισθωτής εργασίας. Η ποσοτική κυριαρχία του αγροτικού κόσµου παρέµενε αλλά 

µειούµενη. Η ταξική σύνθεση του κυπριακού πληθυσµού άλλαζε σε σηµαντικό βαθµό. Η 

έξοδος από τη γεωργία και η καταστροφή των τεχνιτών, προκάλεσαν τον σχηµατισµό 

µιας µάζας ανθρώπων από τους οποίους τροφοδοτήθηκε η σύσταση της εργατικής 

                                                 
149 Seligman Lester, «Elite Recruitment and Political Development», The Journal of Politics, Vol. 26, No. 3, 
(August 1964), σσ. 612-626, σ. 618. 

 119

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



τάξης, η οποία απασχολούνταν στα µεταλλεία, στο εµπόριο, στη µικροβιοµηχανία και 

στις οικοδοµές. Παράλληλα µε την αστική και εργατική τάξη, αναπτύχθηκαν και τα 

µεσαία στρώµατα των διαφόρων βιοτεχνών (π.χ. µικροκαταστηµατάρχες, ξυλουργοί, 

κτλ), τα οποία ήταν το αµέσως µεγαλύτερο πληθυσµιακά στρώµα µέσα στην κυπριακή 

κοινωνία, µετά τους αγρότες, και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Η αναλογία των 

εργαζοµένων στον ενεργό πληθυσµό αυξανόταν σταθερά. Οι µεγάλες πόλεις 

αποτελούσαν την εστία του εργατικού κινήµατος και εκεί εκδηλώθηκε πρώτα και η 

αντίθεση µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών και ειδικότερα στη Λεµεσό. 
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Κεφάλαιο 4 

  

Η νεωτερικότητα και η Εκκλησία ως θεσµός συνέχειας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος που διαδραµάτισε την περίοδο αυτή η Εκκλησία της 

Κύπρου, ο σηµαντικότερος αυτόχθονας θεσµός των Ελληνοκυπρίων καθόλη τη διάρκεια της 

οθωµανικής αλλά και βρετανικής κατοχής. Η Εκκλησία ήταν ο βασικός διαπραγµατευτής 

των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων των Ελληνοκυπρίων µε τη βρετανική 

ηγεσία. Η ισχυρή επιρροή της στο, υπό διαµόρφωση, εθνικό κίνηµα της περιόδου, δεν 

άφησε πολλά περιθώρια ανάπτυξης κινηµάτων που να αµφισβητήσουν σοβαρά τη δύναµή 

της και να προβάλουν, ιδιαίτερα στο εθνικό ζήτηµα, µια αντίθετη εναλλακτική πρόταση.1 

Θα εξετάσουµε επίσης τον τρόπο µε τον οποίο η Εκκλησία αντέδρασε στις καινούριες 

πολιτικές που υιοθέτησε η βρετανική διοίκηση έναντί της και τον τρόπο µε τον οποίο 

µεταβλήθηκε ο ρόλος και ο λόγος της µέσα στην κυπριακή κοινωνία σε µια περίοδο 

έντονων και σηµαντικών αλλαγών. 

Ο ρόλος του εκκλησιαστικού θεσµού σε όλες τις κοινωνίες, εξετάζεται, συχνά, µέσα στα 

πλαίσια του δίπολου παράδοση-νεωτερικότητα. Η µετάβαση από την παράδοση στη 

νεωτερικότητα αποτελεί µια διαδικασία που συντελέστηκε στις περισσότερες χώρες µέσω 

παρόµοιων µηχανισµών και πολλαπλών διαδικασιών.2 Πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και 

πολιτισµικές αλλαγές ήταν οι κινητήριες δυνάµεις της µετάβασης.3 Τους βασικούς 

συντελεστές της πορείας αυτής αποτέλεσαν: (α) η ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων, µε τη 

χρήση της επιστήµης και της µηχανικής, που µετέτρεψαν τις κοινωνίες από αγροτικές σε 

εµπορικές - βιοτεχνικές ή/και βιοµηχανικές, µε τις συνεπαγόµενες µεταβολές στην κοινωνική 

στρωµάτωση και (β) η διαδικασία αστικοποίησης που συνίστατο στη µετακίνηση πληθυσµού 

από τις αγροτικές περιοχές στις αστικές. Αυτές οι αλλαγές, στην περίπτωση της Κύπρου, 

έχουν ήδη εξεταστεί στα προηγούµενα κεφάλαια.  

                                                            
1 Μελισσάς ∆ηµήτρης (1996), Πολιτικά Κόµµατα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία: Η Εξέλιξη Προς τη Θεσµοποίηση, 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, σ. 11. 
2 Christoph B. James (1967), «Consensus and Cleavage in British Political Ideology», σσ. 75-101, στο Macridis, 
Political Parties, ό.π., σ. 78. 
3 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 24. 
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Μια εννοιολογική αναφορά είναι απαραίτητη ως προς τη χρήση των όρων «παράδοση» και 

«εκσυγχρονισµός». Οι έννοιες «παράδοση» και «εκσυγχρονισµός» χρησιµοποιούνται από 

πολλούς ερευνητές ως αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση της εµφάνισης των σύγχρονων 

κοινωνιών.4 ∆εν πρέπει, όµως, η χρήση των όρων αυτών να γίνεται αντιιστορικά, χωρίς να 

λαµβάνει, δηλαδή, υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας υπό αναφορά. 

Αρκετοί µελετητές χαρακτηρίζουν τη διχοτοµία ανάµεσα σε «παραδοσιακή» και «σύγχρονη» 

κοινωνία ως χονδροειδή και ανιστορική διότι οµογενοποιεί ένα σύνολο διαφορετικών 

ιστορικών εξελίξεων. «Η ιστορία δεν συνίσταται σε ένα µοναδικό βήµα. Οι παραδοσιακές 

κοινωνίες δεν είναι στατικές και αµετάλλακτες, απαλλαγµένες από ιστορική αλλαγή και εξέλιξη 

και ούτε υπάρχει κάποιο ενιαίο µοντέλο εκσυγχρονισµού που να καθορίζει τη µεταµόρφωση 

τους».5

Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι Hall και Gieben, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν έχει ιδιαίτερο 

νόηµα να επιχειρηµατολογούµε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες ξεκίνησαν την ίδια χρονική 

στιγµή και εξελίχθηκαν οµοιόµορφα σε µια «µοναδική ιστορική περίοδο» αφού υπήρξε 

µεγάλη ποικιλία πραγµατικών µορφών εξέλιξης.6 Μια βασική αδυναµία της θεωρίας του 

εκσυγχρονισµού είναι ότι έτεινε να υποθέτει πως υπάρχει µόνο ένας δρόµος κοινωνικής 

εξέλιξης (εκείνος που ακολούθησαν οι δυτικές κοινωνίες), που λειτουργούσε ως ένα 

παγκόσµιο πρότυπο που κανονιστικά ακολουθούσαν όλες οι υπόλοιπες κοινωνίες και οι 

οποίες µέσω µιας διαδοχικής εξελικτικής διαδικασίας, οδηγούνταν στο ίδιο τέλος. Έχοντας 

υπόψη τους περιορισµούς αυτής της προσέγγισης, έχουµε υιοθετήσει, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σηµείωµα του µέρους 

αυτού και το οποίο αναλύει τη µετάβαση στη νεωτερικότητα στη βάση µιας σύνθεσης 

παραγόντων που λαµβάνουν χώρα ξεχωριστά και δεν προϋποθέτει µια συγκεκριµένη 

κανονικότητα. 

Ο Emerson αναφέρει ότι το πρόβληµα της θεωρίας του εκσυγχρονισµού προκύπτει επειδή 

κάποια έθνη κατάφεραν στους προηγούµενους αιώνες να επιτύχουν επίπεδα πλούτου και 

ισχύος που τους επέτρεψαν να προχωρήσουν µπροστά από τα άλλα και, για να 

αντιµετωπίσουν αυτή την κατάσταση, τα υπόλοιπα έθνη και κοινωνίες αναγκάστηκαν να 

                                                            
4 Περισσότερα για τις έννοιες παράδοση και εκσυγχρονισµός βλ. Λέκκας,  Η Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 
197-227. 
5 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 208. 
6 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σσ. 27-28.  

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



 

 

123

ακολουθήσουν τα µοντέλα των δυτικών κοινωνιών. Η αποφασιστική ώθηση προς αυτή τη 

διαδικασία δόθηκε από την αποικιοποίηση που ακολούθησαν οι δυτικές χώρες.7 Κατ’ 

αναλογία, η βρετανική παρουσία επέδρασε καταλυτικά στη διαδικασία αλλαγής της 

κυπριακής κοινωνίας.8 Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ, είναι η ιδιαιτερότητα και οι περιορισµοί 

των διαδικασιών αυτών στην περίπτωση της Κύπρου. Οι σηµαντικότεροι εξ αυτών -που 

καθόρισαν και το χαρακτήρα των αλλαγών- ήταν η ίδια η αποικιοκρατική εξουσία, η οποία 

καθόριζε σε µεγάλο βαθµό τα όρια και το πλαίσιο των αλλαγών, η ανυπαρξία παράδοσης 

αυτοδιοίκησης και αντιπροσωπευτικών θεσµών και η µη ανάπτυξη άλλων αυτόχθονων 

θεσµών, πέραν της Εκκλησίας. Η µοναδικότητα της Εκκλησίας ως αυτόχθονου φορέα, της 

επέτρεψε να συµµετάσχει στη διαδικασία αυτή και σε µεγάλο βαθµό να την επηρεάσει, 

παρόλο που αποτελούσε κατ’ εξοχήν θεσµό της παράδοσης. 

Υπάρχουν µελετητές που θεωρούν ότι η νεωτερικότητα στην Κύπρο εγκαινιάστηκε µε την 

έλευση των Βρετανών, όµως, λόγω της ισχυρής παρουσίας της Εκκλησίας ήταν µια ιδιότυπη 

και µε αγκυλώσεις διαδικασία.9 Η τεκµηρίωση της προσέγγισης αυτής θέτει δύο στοιχεία της 

βρετανικής περιόδου που θεωρούνται de facto αντιθετικά µεταξύ τους. Από τη µια, τη 

συνέχιση της πολιτικής διάκρισης χριστιανών και µουσουλµάνων και, εποµένως, τη 

θεσµοποίηση δύο αναγνωρισµένων πολιτικών συνόλων πλέον και όχι απλά πληθυσµιακών· 

και από την άλλη, την κατάργηση του ρόλου και της προνοµιακής εξουσίας της Εκκλησίας. 

Αυτά τα δύο στοιχεία δηµιουργούσαν ουσιαστικά ένα πλέγµα συνέχειας και ασυνέχειας 

ταυτόχρονα, αφού ο ένας παράγοντας επέτρεπε στους παλιούς θεσµούς να επιδρούν, ενώ ο 

άλλος οδηγούσε σε κατάργηση ή τουλάχιστον σε περιορισµό της δράσης και επιρροής τους.  

∆ιευρύνοντας το πλαίσιο της αναφοράς αυτής, δεν θα πρέπει να περιοριστεί η έλευση της 

νεωτερικότητας σε ένα µόνο φαινόµενο, όπως στην προκειµένη περίπτωση στη βρετανική 

κατοχή. Ο βρετανικός αποικιοκρατισµός µπορεί να ιδωθεί ως µια από τις διαδικασίες που 

συνέτειναν στη διαµόρφωση µιας σύγχρονης κοινωνίας στην Κύπρο, αλλά όχι η µοναδική. 

Λειτούργησε ως ο επιταχυντής της διαδικασίας αυτής, απελευθερώνοντας δυνάµεις που ήδη 

βρίσκονταν σε κίνηση και είχαν αναπτυχθεί. Για τις περισσότερες κοινωνίες τα πρώτα 

µηνύµατα της εκσυγχρονιστικής διαδικασίας έχουν πολιτισµικό χαρακτήρα και εξωγενή 

                                                            
7 Emerson Rupert (1967), «Political Modernization: The Single Party System», σσ. 238-266, στο Macridis, 
Political Parties, ό.π., σ. 238.   
8 Για την περίπτωση της Κύπρου βλ. Περιστιάνης, «Θρησκεία», ό.π., σ. 256. 
9 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σσ. 199-201. 
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κυρίως προέλευση. Στην περίπτωση της Κύπρου, µε ιστορία ξένων επικυρίαρχων, τόσο η 

ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων όσο και οι ιδεολογίες που συνδέονται µε τη 

νεωτερικότητα, είχαν αφετηρία και ερεθίσµατα εξωτερικές πηγές: τον εθνικισµό από την 

Ελλάδα και τον σοσιαλισµό από τη Ρωσία διά µέσου πάλι της Ελλάδας. 

Η βρετανική κυριαρχία σηµάδεψε την αρχή του τέλους µιας παραδοσιακής αντίληψης της 

πολιτικής περί «ελέω θεού εξουσίας», η οποία χαρακτήριζε ιεραρχικά διαστρωµατωµένες 

κοινωνίες όπως ήταν η κυπριακή.10 Έθεσε, επίσης, υπό αµφισβήτηση την πατριαρχική 

κοινωνία µε τα προνόµια των κοινωνικά και οικονοµικά ανώτερων στρωµάτων και ειδικά του 

κλήρου, φαινόµενο που παρατηρείτο σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες που βρίσκονταν σε 

διαδικασία µεταβολής. Αυτή η αντίληψη άρχισε να καταρρέει µετά τη Γαλλική Επανάσταση, 

όπου το έθνος και η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας πήραν τη θέση της ανώτατης αρχής στα 

πλαίσια του έθνους – κράτους, αντικαθιστώντας το Θεό.11 Οι ιδεολογικές συγκρούσεις, που 

επηρέασαν τις σύγχρονες κοινωνίες, ξεκίνησαν από το πρόβληµα της τοποθέτησης των 

παλιών ανώτερων στρωµάτων, της Εκκλησίας, των µαζών των πολιτών και της αναδυόµενης 

εργατικής τάξης µέσα στο σύστηµα.12 Αυτή την προβληµατική, σε σχέση µε την Εκκλησία 

της Κύπρου, εξετάζει το υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού. 

Η µετάβαση στη νεωτερικότητα σε κάποια σηµεία γίνεται ορατή και άµεση πολύ γρήγορα, 

αλλά σε κάποια άλλα -και ιδιαίτερα σε ζητήµατα νοοτροπίας και οικοδόµησης θεσµών- 

συντελείται σταδιακά και µε αργούς ρυθµούς. Αφορά, δηλαδή, περισσότερο στη διαδικασία 

αλλαγών της κυπριακής κοινωνίας και οικονοµίας σε όλα τα επίπεδα, η οποία συνέβαλε στη 

σταδιακή µεταβολή των υφιστάµενων κοινωνικών δοµών και πολιτικών ισορροπιών, παρά µια 

πράξη µε συγκεκριµένη αρχή και τέλος.  

 

 

 
10 Βλ. Hobsbawm, Η Εποχή του Κεφαλαίου, ό.π., σ. 48. Η «ελέω θεού εξουσία» αναφέρεται στην αντίληψη που 
ήθελε το κράτος, το βασιλιά και τον κλήρο στην εποχή της απολυταρχίας να αντλεί τη νοµιµοποίηση του από το 
θεό. 
11 Λιάκος Αντώνης (2005), Πως Στοχάστηκαν το Έθνος Αυτοί που Ήθελαν να Αλλάξουν τον Κόσµο;, Εκδόσεις 
Πόλις, Αθήνα, σ. 77.  Ο Doyle παραθέτει τη διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου που υιοθέτησε η 
επανάσταση, στην οποία στο άρθρο 3 γίνεται ειδική αναφορά στο έθνος και στο έθνος-κράτος: «Το έθνος είναι η 
αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας. Καµιά οµάδα ανθρώπων και κανένα άτοµο δεν µπορεί να ασκεί εξουσία που δεν 
απορρέει από το έθνος». Βλ. Doyle William (2007), Η Γαλλική Επανάσταση, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 
Αθήνα, σ. 103. Βλ. επίσης Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 46. 
12 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 25. 
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4.1 Η διαδικασία του εκσυγχρονισµού και η Εκκλησία ως θεσµός συνέχειας 

Στις παραδοσιακές κοινωνίες ένας από τους βασικότερους ιδεολογικούς, πολιτικούς, 

οικονοµικούς και κοινωνικούς θεσµούς, µε κυρίαρχο λόγο και ρόλο, ήταν ο θρησκευτικός, 

στις διάφορες µορφές του. Κάθε κοινωνία έχει έναν συγκεκριµένο τρόπο ενσωµάτωσης και 

συγκεκριµένους θεσµούς που λειτουργούν για διασφάλιση της συνέχειας και της ενότητας 

ολόκληρου του κοινωνικού οργανισµού, υποδεικνύει ο Wiatr, και αυτοί οι θεσµοί διαφέρουν 

από κοινωνία σε κοινωνία και αλλάζουν ανάλογα µε τον κοινωνικοοικονοµικό σχηµατισµό.13 

Στην Κύπρο αυτός ο θεσµός ήταν η Εκκλησία. 

Ένα από τα κύρια πολιτισµικά θέµατα της µετάβασης προς τη νεωτερικότητα είναι η µεταβολή 

από µια θρησκευτική σε µια υλιστική θεώρηση των πραγµάτων και από µια ιερή σε µια 

εκκοσµικευµένη θεµελίωση των κοινωνικών και ηθικών αξιών.14 Με τη νεωτερικότητα ο ίδιος ο 

πυρήνας των παραδοσιακών τρόπων ζωής τέθηκε υπό αίρεση, προκαλώντας συγκρούσεις, 

ανατροπές αλλά και συµβιβασµούς. Στο επίκεντρο αυτής της εγγενώς συγκρουσιακής 

κατάστασης βρέθηκαν η θέση και τα προνόµια της κυπριακής Εκκλησίας ως αποτέλεσµα της 

ρήξης που επιχείρησαν οι Βρετανοί µε τον εκκλησιαστικό θεσµό και στην οποία θα 

αναφερθούµε πιο κάτω. Αυτό που δεν συνέβη στην Κύπρο στη διαδικασία αυτή, ήταν η 

εξασθένιση της θρησκείας, τόσο ως πνευµατικής δύναµης όσο και ως πολιτικής. Η 

εκκοσµίκευση δεν έλαβε χώρα, όπως στην υπόλοιπη ∆υτική Ευρώπη, µε διήθηση στη µάζα 

των πολιτών,15 που ήταν η κύρια διαδικασία που επηρέασε την κουλτούρα κατά τη µετάβαση 

στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες.16 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η κυπριακή Εκκλησία 

να καταφέρει να διατηρήσει σε σηµαντικό βαθµό τα προνόµια και το ρόλο της. Εδώ µας 

ενδιαφέρει η αιτιολογία αυτής της εξέλιξης. 

4.1.1 Ιστορική εξήγηση της ισχύος και του ρόλου της Εκκλησίας. Για να κατανοηθεί η 

σηµασία του εκκλησιαστικού θεσµού στην Κύπρο αλλά και ο ρόλος που διαδραµάτισε στα 

πλαίσια των κοινωνικών, οικονοµικών και ιδεολογικών µεταβολών, πρέπει πρώτιστα να 

εξεταστεί ο χαρακτήρας της κυπριακής Εκκλησίας και, κυρίως, η ισχύς που κατάφερε να 

συγκεντρώσει στους αιώνες που προηγήθηκαν. Αυτή η ανάλυση πρέπει να γίνει υπό το 
                                                            
13 Wiatr Jerzy (1970), «The Hegemonic Party System in Poland», στο Allardt and Rokkan, Mass Politics, ό.π., σ. 
312. 
14 Βλ. Hall and Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 20. 
15 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων,  ό.π., σ. 309. 
16 Bocock Robert (2003), « Η Πολιτιστική ∆ιαµόρφωση της Νεωτερικής Κοινωνίας», σσ. 335-402, στο Hall and 
Gieben, Νεωτερικότητας, ό.π., σ. 365. 
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πρίσµα της κατανόησης ότι η θρησκεία ήταν το πλαίσιο ανάλυσης και ερµηνείας του κόσµου 

και των διαφόρων φαινοµένων για τη µάζα του πληθυσµού, µε εξαίρεση ένα µικρό αριθµό 

µορφωµένων.17 Η ιστορία της κυπριακής Εκκλησίας συνδέεται άµεσα µε την πολιτική Ιστορία 

του νησιού. Η Εκκλησία της Κύπρου ήταν ο βασικός θεσµός έκφρασης της ελληνικής 

ορθόδοξης κοινότητας στους αιώνες της Οθωµανοκρατίας και αποτελούσε τον µεγαλύτερο 

και εκτενέστερο θεσµό συνέχειας στην Ιστορία του τόπου.18 Η Εκκλησία συνιστούσε, 

σύµφωνα µε κάποιες απόψεις, τον πραγµατικό κυβερνήτη στην Κύπρο από τον 18ο αιώνα και 

µέχρι την έλευση των Βρετανών, φαινόµενο που απέρρεε από τον τρόπο διοίκησης που 

εφάρµοζαν οι Οθωµανοί.19 Ο Hill προειδοποιεί, όµως, έναντι της υπερεκτίµησης αυτής της 

προσέγγισης δεδοµένου ότι αυτή προέρχεται κυρίως από µαρτυρίες ξένων περιηγητών στους 

αιώνες της Οθωµανοκρατίας, ενώ πραγµατικά στοιχεία για τις εξουσίες της Εκκλησίας δεν 

υπάρχουν πριν το σουλτανικό διάταγµα (µπεράτι) του 1866. Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι η 

Εκκλησία ήταν υπόχρεη πολλές φορές να κινείται µε διπλωµατικό τρόπο. Αναφέρει, όµως, ότι 

οι Επίσκοποι και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν αποκτήσει ισχυρές εξουσίες, ιδιαίτερα από τα µέσα 

του 18ου αιώνα, ενώ δεν προστάτευαν το λαό από την καταπίεση.20 Ο Georghallides 

σηµειώνει, επίσης, ότι η απογοήτευση των Κυπρίων από το ρόλο των µεγάλων ευρωπαϊκών 

δυνάµεων µετά τον πρώτο αιώνα οθωµανικής κατοχής, τους ανάγκασε να υιοθετήσουν µια πιο 

πραγµατιστική και υποτακτική πολιτική έναντι των Οθωµανών.21

Οι Κύπριοι σέβονταν την Εκκλησία και τους ιεράρχες κυρίως λόγω του ότι το καθεστώς της 

οθωµανικής κυριαρχίας δεν τους άφηνε καµιά άλλη εναλλακτική επιλογή για πολιτική 

παρεµβολή παρά µόνο µέσω των επισκόπων τους. Ένα δεύτερο στοιχείο αφορούσε στο 

χαρακτήρα της Εκκλησίας, όπως αυτός διαµορφώθηκε µέσα στους αιώνες και ιδιαίτερα την 

αναγνώριση που απολάµβανε από το λαό της Κύπρου µέσα στα πλαίσια µιας παραδοσιακής 

κοινωνίας. Επιπλέον, η προσαρµοστικότητα και ελαστικότητα που επέδειξε η Εκκλησία προς 

τους Βρετανούς, αλλά και προς την αναδυόµενη εθνικιστική ιδεολογία, της επέτρεψε να 

 
17 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σ. 404. 
18 Εγγλεζάκης Βενέδικτος (1984), «Η Εκκλησία της Κύπρου τον 18ο και 19ο Αιώνα», σσ. 309-326, ∆ιαλέξεις 
Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 1, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 309. 
19 Persianis Panayiotis (1978), Church and State in Cyprus Education, Nicosia, Cyprus, σ. 9. 
20 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 316-319, 374-375, 377. Για να καταδείξει την γνώµη των ξένων 
επικαλείται σηµείωµα του γαλλικού προξενείου, το 1856, στο οποίο αναφέρεται ότι η ετήσια πρόσοδος της 
Εκκλησίας ανερχόταν 1.198.000 πιάστρες, εκ των οποίων οι 1.038.000 προορίζονταν για τον ανώτερο κλήρο, 
ενώ η Εκκλησία δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το λαό.  
21 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 55. 
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συνεχίσει να πρωταγωνιστεί. Η απουσία παραδόσεων δηµοκρατικής πολιτικής ζωής και 

αντιπροσωπευτικών θεσµών στην Κύπρο, συνέβαλε στην εύκολη επικράτηση της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας ως ρυθµιστή της πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Ο 

Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες ήταν τα µόνα άτοµα που υπόκεινταν σε διαδικασία 

εκλογής από το λαό, µέχρι την καθιέρωση εκλογικών διαδικασιών σε πολιτειακά σώµατα. 

Υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που εξηγούν την δυναµική παρουσία και τον ισχυρό ρόλο 

της Εκκλησίας στην κυπριακή κοινωνία. Ο πρώτος λόγος έγκειται στα κοινωνικά, πολιτικά 

και οικονοµικά προνόµια της Εκκλησίας που είτε παραχωρήθηκαν από τους Οθωµανούς, είτε 

κατάφερε να συγκεντρώσει η ίδια.22 Ο καθορισµός των υπηκόων της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας στη βάση της θρησκείας τους, έδινε την ευκαιρία στους ιεράρχες να 

«διορίζονται» ως οι πολιτικοί ηγέτες των υπόδουλων λαών. Οι Έλληνες θεωρούνταν από την 

Υψηλή Πύλη ιδιαίτερο µιλέτι (έθνος) και, κατά τα µέσα του 17ου αιώνα, ο Αρχιεπίσκοπος 

ονοµάστηκε «µιλέτ µπασί», δηλαδή αναγνωρίστηκε ως Εθνάρχης και ηγέτης της κοινότητάς του. 

Έτσι έγινε και εκπρόσωπος των Ελλήνων του νησιού στην Υψηλή Πύλη.23 Το οθωµανικό 

καθεστώς επέβαλε ρόλο «εθναρχικό» για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο όρος «εθναρχικός» 

δηλώνει κοσµικές ευθύνες (φορολογική - αστική δικαιοδοσία) πέραν της πνευµατικής, που 

απολάµβανε η Εκκλησία.24

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, για τους δικούς της σκοπούς ελέγχου των ορθόδοξων κατοίκων, 

αναγνώριζε την Εκκλησία ως το µοναδικό πολιτικό αντιπρόσωπο τους στην Κύπρο. Την 

αντιµετώπιζαν ως «εργαλείο ελέγχου» των Ελλήνων υπηκόων.25 Ο παραδοσιακός ηγετικός 

ρόλος της Εκκλησίας στην ελληνική κοινότητα οφείλεται, κυρίως, στον ρόλο που της είχε 

αποδοθεί ως µεσάζοντα µεταξύ των χριστιανών και της οθωµανικής διοίκησης. Αυτή η 

ιστορική εθναρχεύουσα αποστολή της ήταν το ουσιαστικό στοιχείο νοµιµοποίησης της 

πολιτικής της δράσης.26 Απόρροια των προνοµίων που απέδωσαν οι Οθωµανοί στην 

Εκκλησία, ήταν το φαινόµενο να επιτελεί µια σειρά λειτουργιών που προσοµοίαζαν σε 

κοσµική εξουσία: της παραχωρήθηκε µεγάλη γαιοκτησία, είχε δικαιώµατα είσπραξης 

 
22 Ο Persianis παραθέτει το µπεράτι του Σουλτάνου που εκδόθηκε το 1865 και το οποίο παραχωρούσε τα 
προνόµια αυτά στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρο, Βλ. Persianis, Church, ό.π., σσ. 10-12.  
23 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 376. Βλ. επίσης Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 61. 
24 Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια (1986), Τόµος ∆, Εκδόσεις Φιλόκυπρος, Λευκωσία, σσ. 333, 375. 
25 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 7.  
26 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 164. Βλ. επίσης Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 
316. 
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εισοδηµάτων και συλλογής φόρων ενώ παράλληλα η ίδια εξαιρούνταν της καταβολής φόρων, 

συµµετείχε αυτοδίκαια στο Κεντρικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης της νήσου, καθώς και στα 

Επαρχιακά Συµβούλια, ήταν υπεύθυνη για την εκπαίδευση των Ελλήνων και δίκαζε τις 

υποθέσεις µεταξύ των χριστιανών κατοίκων του νησιού.27 Τις λειτουργίες αυτές και κυρίως τη 

συλλογή των φόρων, η κυπριακή Εκκλησία µπορούσε να τις επιτελέσει καλύτερα από τους 

Οθωµανούς λόγω των δηµογραφικών στοιχείων που τηρούσε µε τους γάµους, τις γεννήσεις, 

τις κηδείες κτλ., αλλά και του σεβασµού που απολάµβανε από τις λαϊκές µάζες.28 Η 

λειτουργία της Εκκλησίας ως φοροσυλλεκτικού οργανισµού, από το 1571, την οδήγησε στην 

ανάπτυξη ενός συστηµατικού λογιστικού συστήµατος καταγραφής στοιχείων των χριστιανών 

και των δοσοληψιών που πραγµατοποιούνταν.29 Αυτή η αύξηση της ισχύος της Εκκλησίας είχε 

ασφαλώς και το τίµηµά της αφού η Εκκλησία αποτελούσε οργανικό µηχανισµό του οθωµανικού 

καθεστώτος και παρουσιαζόταν ως συνεργάτης του. 

Ο κυριότερος µηχανισµός συγκέντρωσης οικονοµικής ισχύος και κτηµατικής περιουσίας από 

την Εκκλησία συνίστατο στις µεταβιβάσεις κτηµάτων από τους αγρότες προς αυτή.30 Πολλοί 

µικροϊδιοκτήτες γης µεταβίβαζαν την κυριότητα της ιδιοκτησίας τους στην Εκκλησία είτε 

εικονικά, είτε πραγµατικά, για να αποφύγουν τη φορολογία, τους τοκογλύφους και τους 

ενοικιαστές φόρων, αφού, όπως αναφέρθηκε, η Εκκλησία δεν φορολογούνταν. Αυτή η 

ανασφάλεια συνέδεε περισσότερο τους Ελληνοκύπριους µικροϊδιοκτήτες µε την Εκκλησία. Οι 

αγρότες που µεταβίβαζαν τα κτήµατά τους στην Εκκλησία, απέφευγαν τη φορολόγηση και 

συνέχιζαν να τα εκµεταλλεύονται, καταβάλλοντας στην Εκκλησία διάφορες δωρεές και 

δικαιώµατα ως αντάλλαγµα. Αυτή η κατάσταση σχηµάτιζε µια ηµι-φεουδαρχική οργάνωση 

στην οποία ρόλο φεουδάρχη διαδραµάτιζαν σε µεγάλο βαθµό οι ιεράρχες και οι µοναχοί. 

Μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη η Εκκλησία έπαιρνε συνήθως στην κατοχή της την περιουσία 

του, αφού δεν τηρούνταν κανονικά έγγραφα.31 Τα διάφορα µοναστήρια και µονές νοίκιαζαν 

τα κτήµατα αυτά σε µεµονωµένους καλόγηρους, οι οποίοι τα υπενοικίαζαν σε αγρότες µε 

ποσά πολύ υψηλότερα, διαιωνίζοντας, έτσι, το σύστηµα εκµετάλλευσης και εξάρτησης. 

 
27 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 56. Βλ. επίσης Persianis, Church, ό.π., σσ. 13-14. 
28 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 62. 
29 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆’, ό.π., σ. 334. 
30 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 310. Ο Ρίχτερ σηµειώνει ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία η Εκκλησία στο 
πέρασµα των αιώνων έγινε ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στο νησί. Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 63. 
31 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 29. 
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Επιπλέον, µε την εγκατάλειψη της Κύπρου από τη Λατινική Εκκλησία το 1571, η γη που ανήκε 

στην τελευταία πέρασε στην κατοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε απόφαση της οθωµανικής 

διοίκησης. Επίσηµο έγγραφο του Μεγάλου Βεζίρη Μεχµέτ, τον Οκτώβριο του 1571, 

απαγόρεψε το λατινικό δόγµα στην Κύπρο και επέτρεπε µόνο το ορθόδοξο και το Ισλάµ. 

Έτσι, η ανασυσταθείσα κυπριακή Εκκλησία ανέλαβε τις περιουσίες των λατινικών επισκοπών 

που καταργήθηκαν. Παράλληλα, κατάφερε σταδιακά να εξαγοράσει αριθµό µοναστηριών που 

κατέλαβαν οι Οθωµανοί.32 Αυτοί οι παράµετροι συνέβαλαν στην απόκτηση από την Εκκλησία 

µιας τεράστιας περιουσίας, την οποία διαθέτει µέχρι και σήµερα. Σύµφωνα µε τον 

Georghallide, η Εκκλησία κατείχε το 1923 το 5.3% της καλλιεργήσιµης γης της Κύπρου.33 Για 

να δώσει ένα δείγµα του µεγέθους της εκκλησιαστικής περιουσίας, η εφηµερίδα του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου, Νέος Άνθρωπος, σηµείωνε ότι µόνο η Μονή του Κύκκου 

είχε περιουσία ύψους περίπου 1 εκατοµµυρίου λιρών.34 Επιστολή του Ηγουµένου της Μονής, 

Σωφρονίου, προς τον Άγγλο Αρµοστή, τον Ιούνιο του 1879, σηµείωνε, σε σχέση µε την 

περιουσία της Μονής, ότι αυτή περιλάµβανε 13 µετόχια, 10 ναούς, 15.148 σκάλες γης, 8.797 

ελαιόδεντρα, 429 σκάλες αµπέλια, 22 µύλους, 5 ληνούς και 72 καταστήµατα, ενώ, στη 

δεκαετία του 1880, η Μονή αγόρασε όλα τα τούρκικα τσιφλίκια στα χωριά Άγιος ∆οµέτιος, 

Έγκωµη και Κανταρτζή, κοντά στη Λευκωσία.35 Ο Καταλάνος σηµείωνε για την Ιερά Μονή 

Κύκκου, ότι ασκούσε τεράστια επιρροή στη νήσο λόγω της εκτεταµένης κτηµοσύνης που 

κατείχε στην ύπαιθρο και κυρίως στη Λευκωσία και δια του δανεισµού χρηµάτων στους 

αγρότες.36 Σε έκθεση που δηµοσίευσε η Ελευθερία το 1923, σηµειωνόταν ότι το ενεργητικό 

των εκκλησιαστικών σωµατείων ανερχόταν στο £1.125.000 και σε αυτό 

συµπεριλαµβάνονταν, µεταξύ άλλων: µετρητά (£3.000), καταθέσεις σε τράπεζες (£6.000), 

δάνεια σε χωρικούς (£3.000), κινητή περιουσία (£44.000) και ακίνητη περιουσία των Θρόνων 

και των Μητροπόλεων (£200.000), της Μονής Κύκκου (£160.000) και άλλων µοναστηριών 

(£300.000), κτλ.37

Η παρουσία της Εκκλησίας στην κυπριακή επικράτεια δεν αφορούσε µόνο στην κατοχή γης 

αλλά και στον σχετικά µεγάλο αριθµό εκκλησιών και µοναστηριών που υπήρχαν σε ολόκληρη 

 
32 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆’, ό.π., σσ. 375-376. Βλ. επίσης Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 309.  
33 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 294. 
34 «Το εκκλησιαστικό ζήτηµα», Νέος Άνθρωπος, 14 Απριλίου 1928, σ. 1. 
35 Βλ. Ζαφειρίου, Χρονολόγιο, ό.π., σσ. 53-54. 
36 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 173. 
37 Ελευθερία, 22 ∆εκεµβρίου 1923, σ. 2. 
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την έκταση της Κύπρου. Σύµφωνα µε βρετανικά στοιχεία, το 1901 υπήρχαν 607 εκκλησίες 

παγκύπρια µε τις περισσότερες να βρίσκονται στη Λεµεσό (122), καθώς και 30 µοναστήρια.38 

Αν αντιπαραβάλουµε αυτό τον αριθµό µε τον ελληνικό πληθυσµό της νήσου, αντιστοιχεί ένα 

θρησκευτικό ίδρυµα ανά 288 κατοίκους, µια πολύ υψηλή αναλογία. Το 1917 υπήρχαν 750 

θρησκευτικά ιδρύµατα (657 εκκλησίες και 93 µοναστήρια), δηλαδή αντιστοιχούσε ένα 

θρησκευτικό ίδρυµα ανά 285 κατοίκους.39 Στο τέλος της περιόδου που εξετάζουµε, το 1931, ο 

αριθµός των θρησκευτικών ιδρυµάτων αυξήθηκε σε 755 (659 εκκλησίες και 96 µοναστήρια)40 

αλλά η αναλογία µεταξύ θρησκευτικών ιδρυµάτων – κατοίκων αυξήθηκε, αφού τώρα 

αντιστοιχούσε ένα θρησκευτικό ίδρυµα ανά 375 κατοίκους. 

Παρά το µεγάλο σεβασµό µε τον οποίο περιέβαλλαν την Εκκλησία οι Κύπριοι, η σχέση της 

Εκκλησίας µε το ποίµνιό της, πολλές φορές εκτρεπόταν σε µορφές κάθε άλλο παρά 

χριστιανικές κάτι που προκαλούσε αντιδράσεις. Οι εφηµερίδες και, ειδικότερα, αυτές του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου, κατάγγειλαν αρκετές φορές µια στάση εµπορικού 

χαρακτήρα εκ µέρους της Εκκλησίας. Σε µερικές περιπτώσεις οι ιερείς φέρονταν να ζητούν 

χρήµατα για να εξοµολογήσουν τους πιστούς41 και για την τέλεση γαµήλιων τελετών.42 Σε 

άλλες περιπτώσεις, καλόγεροι ασκούσαν για ασήµαντους λόγους ακόµα και σωµατική βία σε 

παιδιά που εργάζονταν στα µοναστηριακά κτήµατα.43 Οι κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας 

αφορούσαν και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και ανταγωνισµούς. Στις εκλογές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου του 1925 ο αστός πολιτευτής Γ. Χατζηπαύλου κατηγόρησε τη 

Μονή Κύκκου για χρηµατική αρωγή χιλιάδων λιρών υπέρ των υποψηφίων του Εθνικού 

Συµβουλίου και για εξαγορά ψήφων.44

Παρά τις εκτροπές αυτές και τη λειτουργία της Εκκλησίας µέσα στο πλαίσιο των σχέσεων 

εκµετάλλευσης και πελατείας, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν κάτι περισσότερο από χώρος 

έκφρασης της χριστιανικής λατρευτικής ζωής. Αποτέλεσε την πιο χαρακτηριστική έκφραση 

µιας κοινότητας που βρισκόταν συχνά σε κατάσταση πολιορκίας. Σε αυτό συνέτεινε και το 

 
38 Cyprus Blue Book 1900-01, σ. 256. 
39 Cyprus Blue Book 1916-17, σ. 228. 
40 Cyprus Blue Book 1931, σ. 186. 
41 «Η εµπορευόµενη εκκλησία», Πυρσός, 9 Ιουλίου 1923, σ. 2. 
42 «Συµπεριφορά ιερέως», Ελευθερία, 29 Σεπτεµβρίου 1928, σ. 3. 
43 Βλ. επιστολή κάποιου χωρικού µε την υπογραφή Τσαδιώτης στον Εργάτη, 31 Αυγούστου 1927, σ. 2, µε τίτλο, 
«Ιεροεξεταστικές τιµωρίες των καλόγερων για τα µικρά παιδιά». 
44 Λαϊκή, 25 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1· «Οι Κυκκώτικες λίρες εχύθησαν εις τους δρόµους», Λαϊκή, 2 Οκτωβρίου 
1925, σ. 1. Εκτενέστερα βλ. στο κεφάλαιο εννέα. 
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αυτοκέφαλο καθεστώς της κυπριακής Εκκλησίας που της προσέδιδε ένα επιπλέον κύρος.45 Η 

Εκκλησία διατήρησε µια κεντρική, αν και συχνά αµφιλεγόµενη, θέση ως θεµατοφύλακας του 

ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο και γι’ αυτό, µερικοί, συνδέουν στενά την επιβίωση της 

Εκκλησίας µε αυτή του Ελληνισµού στο νησί.46 Τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου του 1821, µε την 

εκτέλεση του Αρχιεπισκόπου και των άλλων ιεραρχών, έδωσαν την ευκαιρία στην Εκκλησία 

να αποκτήσει τους µάρτυρές της, τα σύµβολά της. Στα µάτια των Ελληνοκυπρίων η Εκκλησία 

δεν ήταν µόνο το σύµβολο της εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, αλλά και ο 

προστάτης τους έναντι της αυθαιρεσίας των τοπικών αρχόντων και, ως εκ τούτου, έχαιρε 

ιδιαίτερης εκτίµησης και αυξηµένου κύρους στην κυπριακή κοινωνία. Το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο του πληθυσµού δεν επέτρεπε να αντιληφθεί την πραγµατική διάσταση των κοινωνικών 

σχέσεων και τις πιθανές σχέσεις εκµετάλλευσης που περιείχαν, µε συνέπεια ο πληθυσµός να µη 

βλέπει τις πραγµατικότητες και τον αληθινό ρόλο του κάθε θεσµού. Όσο καιρό οι Οθωµανοί 

κατείχαν το νησί, η Εκκλησία παρέµενε ο κεντρικός θεσµός γύρω από τον οποίο 

περιστρεφόταν η πολιτική, πνευµατική και πολιτιστική ζωή των Ελληνοκυπρίων, κάτι που 

συνεχίστηκε σε µεγάλο βαθµό και επί Βρετανών.47

Ο Εγγλεζάκης δίνει µια άλλη ερµηνεία για την επιτυχία αυτή της Εκκλησίας να ηγείται του 

λαού και αναφέρεται στην καταλυτική επίδραση του κατώτερου κλήρου στο επίπεδο των 

µαζών:  

«Την επιτυχία του παπά στον ηγετικό του ρόλο εγγυόταν η φτώχεια και το ολιγογράµµατο του, 

που συχνά άγγιζε την τέλεια αγραµµατοσύνη. Τα δύο αυτά στοιχεία επέτρεπαν στο λαό να 

αισθάνεται τον παπά του ως µέρος του εαυτού του, αφού δεν άφηναν να δηµιουργηθεί καµιά 

ιδιαίτερη απόσταση µεταξύ τους».48  

Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο Löher, ένας Γερµανός επισκέπτης της Κύπρου, που 

αναφέρει ότι συχνά οι παπάδες αναγκάζονταν να εργάζονται στους αγρούς, να γίνονται 

παπουτσήδες ή ράφτες για να προσθέσουν κάποιο επιπλέον εισόδηµα στις ισχνές απολαβές 

που είχαν.49 Ο Ρίχτερ γράφει ότι εκείνη την εποχή οι επίσκοποι δεν νοιάζονταν καθόλου 

σχεδόν για το µορφωτικό επίπεδο των υφιστάµενών τους κληρικών, γεγονός που µας 

επιτρέπει να κατανοήσουµε καλύτερα την ανάγκη των ιερέων να κάνουν επιπλέον εργασίες, 

 
45 Για το πως αποκτήθηκε το αυτοκέφαλο της κυπριακής εκκλησίας, βλ. Persianis, Church, ό.π., σσ. 3-4. 
46 Βλ. Holland, Βρετανία, ό.π., σσ. 25-26. 
47 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 63. 
48 Βλ. Εγγλεζάκης, «Εκκλησία», ό.π., σ. 311. 
49 Παρατίθεται στον ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. 24.   
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γεγονός που τους έθετε στην ίδια µοίρα µε τον υπόλοιπο πληθυσµό.50 Ο αναλφαβητισµός των 

κληρικών απέρρεε σε µεγάλο βαθµό από την αδιαφορία του ανώτερου κλήρου.51 Ο 

Περιστιάνης δίνει µια διαφορετική εξήγηση, γράφοντας ότι πολλές φορές ο παπάς, ως 

συνήθως πιο εγγράµµατος από τους υπόλοιπους, µεσολαβούσε στη σχέση των αγροτών µε το 

Θεό, όπως µεσολαβούσε και στις µεταξύ των αγροτών σχέσεις.52 Αυτό δεν αναιρεί, όµως, την 

προηγούµενη θέση για το ολιγογράµµατο των κατώτερων κληρικών, αφού η, έστω, 

στοιχειώδης γνώση γραφής και ανάγνωσης που είχαν, τους επέτρεπε να ξεχωρίζουν µέσα στον 

πλήρη αναλφαβητισµό του κυπριακού λαού.  

Ο απόλυτος έλεγχος του εκπαιδευτικού µηχανισµού από την Εκκλησία, καθώς και το ότι τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ήταν εκκλησιαστικά, καθόριζε και τη συµπεριφορά της 

κοινωνικής και πολιτικής ελίτ της Κύπρου έναντι της ίδιας της Εκκλησίας. Ως οφειλέτης και 

πολλές φορές εξαρτώµενη από την Εκκλησία, η ελίτ αυτή υπεράσπιζε τα συµφέροντά της.53 

Οι δάσκαλοι εξαρτούνταν για το διορισµό και τη µισθοδοσία τους από τα Εκπαιδευτικά 

Συµβούλια στα οποία καθοριστικό ρόλο είχε η Εκκλησία. Επιφανείς αρθρογράφοι στις 

ελληνικές εφηµερίδες υπερασπίζονταν τα συµφέροντα της Εκκλησίας και της αναγνώριζαν εκ 

προοιµίου ηγετικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια οργάνωσης του εθνικού κινήµατος (βλ. 

κεφάλαιο 9).54  

Η Εκκλησία ήταν µέρος της καθηµερινότητας για τους περισσότερους ανθρώπους, κάτι που 

πρακτικά σήµαινε ότι η διάκριση µεταξύ ιερού και κοσµικού ήταν, µάλλον, δυσδιάκριτη. 

Μέσα σε µια κοινωνία µε πολύ υψηλό ποσοστό αναλφαβητισµού, οι θρησκευτικές 

προκαταλήψεις και οι υπερβατικές προσεγγίσεις ήταν δεδοµένες. Η κοινωνία είχε 

προσαρµοστεί πλήρως στον θρησκευτικό οργανισµό. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι για αρκετά χρόνια η Κυριακή, προτού καθιερωθεί ως ολοήµερη αργία το 1927,55 ήταν 

αργία µέχρι τις εννέα το πρωί, και δια νοµοθεσίας απαγορευόταν το άνοιγµα των µαγαζιών 

µέχρι εκείνη την ώρα, για να µπορούν να ασκούν τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα οι 

 
50 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 77. 
51 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 375, 379. 
52 Βλ. Περιστιάνης, «Θρησκεία», ό.π., σ. 256. 
53 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 42. 
54 Ο Ι. Κληρίδης σε άρθρο του στηλίτευε την απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου Λευκωσίας να 
φορολογήσει τα εκκλησιαστικά σωµατεία µε το µισό της συνολικής σχολικής φορολογίας της πόλης. Βλ. «Ο 
φόρος εισοδήµατος», Ελευθερία, 14 Σεπτεµβρίου 1927, σ. 1. 
55 Νέα Λαϊκή, 18 Νοεµβρίου 1927, σ. 1. 
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ορθόδοξοι χριστιανοί.56 Η οικονοµική περιουσία και το κύρος που διέθετε, έδωσαν στην 

Εκκλησία δοµικό πλεονέκτηµα στον καταµερισµό ισχύος εντός της ελληνικής ορθόδοξης 

κοινότητας και την έθεσαν σε θέση υπολογίσιµου συνοµιλητή έναντι, ακόµα, και των ξένων 

κυρίαρχων. Σε µια κλειστή και ιεραρχική κοινωνία όπως ήταν η κυπριακή, η θρησκεία 

εξαπλωνόταν κατά τρόπο φυσικό και της προσέφερε ιδεολογική συνεκτικότητα. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον ήταν φυσικό να επικρατούν οι πιο συντηρητικές απόψεις, προσεγγίσεις και θεσµοί 

και να διατηρούν θέση ισχύος, όπως συνέβαινε στην περίπτωση του εκκλησιαστικού θεσµού.  

 

4.2 Η σύγκρουση Βρετανών - Εκκλησίας  

Σε ολόκληρο τον «δυτικό» κόσµο και, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η µετά τη Γαλλική 

Επανάσταση περίοδος χαρακτηρίστηκε από προσπάθεια αµφισβήτησης της θρησκείας και της 

Εκκλησίας, µια αµφισβήτηση που αγκάλιαζε όλα τα ιδεολογικά ρεύµατα διότι η Εκκλησία 

θεωρούνταν -και ήταν -συντηρητικός θεσµός, µε έλεγχο πάνω στις µάζες και ιδιαίτερα τις 

αγροτικές.57 Η τεχνολογική πρόοδος και οι προηγµένες επικοινωνίες έδωσαν τη δυνατότητα 

στον καπιταλισµό να αναπτυχθεί στη φθίνουσα φεουδαρχική Ευρώπη. Όµως, τα 

παραδοσιακά συστήµατα της γαιοκτησίας και της φορολόγησης παρεµπόδιζαν την 

εξέλιξη. Τέτοιου είδους σχέσεις µεταξύ παλαιών και νέων κοινωνικών οµάδων και θεσµών 

προκαλούσαν δοµικές εντάσεις και αντιπαραθέσεις σε όλες τις κοινωνίες.58

∆ύο θεσµοί που σε πλείστες κοινωνίες αποτελούσαν εµπόδια στη διαδικασία αυτή της 

προόδου ήταν οι νοµοκατεστηµένες τάξεις της φεουδαρχίας και η Εκκλησία, επειδή η 

καινούρια κατάσταση πραγµάτων αµφισβητούσε προνόµια, εξουσίες και κατεστηµένες, υπέρ 

τους, αντιλήψεις.59 Η παρατήρηση αυτή ίσχυε και για την Κύπρο αφού, όπως σηµειώνει ο 

Ρίχτερ, ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια στην επικράτηση της βρετανικής ισχύος και των 

                                                            
56 «Κυριακή αργία», Λαϊκή, 27 Νοεµβρίου, 1926, σ. 1. 
57 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σ. 407. Ο Lipset αναφέρει ότι σε πολλές χώρες η κυριότερη διαιρετική τοµή 
αφορούσε στη σύγκρουση αξιών µιας προ-βιοµηχανικής, προ-καπιταλιστικής κοινωνίας που εκπροσωπούσε η 
εκκλησία, και των αξιών του εθνικισµού και της δηµοκρατίας, όπως αυτές απορρέανε από τη Γαλλική 
Επανάσταση. Βλ Lipset Seymour Martin (1967), «Party Systems and the Representation of Social Groups», σσ. 
40-74, στο Macridis, Political Parties, ό.π., σ. 50.  
58 Βλ. Newman, Σοσιαλισµός, ό.π., σ. 33. 
59 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 39.  

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



 

 

134

επιδιωκόµενων αλλαγών, ήταν ο κλήρος και η ελληνική ανώτερη τάξη, αφού και οι δύο αυτές 

τάξεις απολάµβαναν µεγάλων προνοµίων κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας.60

Η τάση αµφισβήτησης κατεστηµένων εξουσιών και προνοµίων βρήκε την έκφρασή της και 

στην Κύπρο µε την κάθοδο των Βρετανών, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαλείψουν την τάση 

των Κυπρίων να µεταφέρουν τα θρησκευτικά τους ενδιαφέροντα στο πολιτικό επίπεδο (να 

τους εκπροσωπούν, δηλαδή, και να τους εκφράζουν πολιτικά οι ιεράρχες). Έτσι, η πρώτη 

µεγάλη σύγκρουση στη σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου, έλαβε χώρα µεταξύ των Βρετανών, 

που εκπροσωπούσαν τον φιλελευθερισµό και την καπιταλιστική επιχειρηµατικότητα και της 

Εκκλησίας, που εκπροσωπούσε τις παραδοσιακές προκαπιταλιστικές αξίες. Οι αλλαγές που 

εισήγαγαν οι Βρετανοί, στράφηκαν προς την κατεύθυνση της αποδυνάµωσης της εξουσίας της 

Εκκλησίας και των αξιωµατούχων της και ήταν φυσικό επόµενο ότι θα δηµιουργούσαν 

ένταση και προστριβές σε τοµείς που αµφισβητούνταν υφιστάµενα προνόµια και σχέσεις 

εξουσίας. Η ρήξη ήταν άµεση61 αφού «οι Άγγλοι αµέσως έδειξαν απερίφραστα ότι ήταν έτοιµοι 

να συζητήσουν φυσικά και νοµικά δίκαια αλλά όχι ελέη και προνόµια».62 Για τους πρώτους 

Βρετανούς αξιωµατούχους οι πρακτικές της Εκκλησίας φαίνονταν ως αντιδραστικές αφού την 

θεωρούσαν ως συστατικό µέρος ενός συστήµατος εκµετάλλευσης και δωροδοκίας.63

Στις περισσότερες χώρες ένα από τα κρίσιµα σηµεία στην ιστορία του κάθε έθνους ήταν η 

σύγκρουση µεταξύ της αναδυόµενης εθνικής ελίτ και της Εκκλησίας για τον έλεγχο του 

µεγάλου µηχανισµού της µαζικής εκπαίδευσης που έκτιζαν τα έθνη - κράτη.64 Στην Κύπρο η 

πτυχή αυτή της σύγκρουσης εµφανίστηκε µεταγενέστερα της σύγκρουσης που αφορούσε στα 

προνόµια της Εκκλησίας στους άλλους τοµείς και µέσα σε διαφορετικό πλαίσιο και ρόλους, 

καθώς και διακυβεύµατα, αφού βρήκε συσπειρωµένη την κυπριακή αστική τάξη και την 

Εκκλησία ενάντια στους Βρετανούς.65 Η σύγκρουση της κυπριακής αστικής τάξης µε την 

εκκλησιαστική ιεραρχία δεν αφορούσε, πρωτίστως, στον έλεγχο του εκπαιδευτικού 
                                                            
60 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 89. 
61 Βλ. Loizos, «Αλλαγές», ό.π., σ. 103.  
62 Εγγλεζάκης Βενέδικτος (1986), «Η Εκκλησία της Κύπρου από το 1878 Μέχρι το 1955», σσ. 31-62, ∆ιαλέξεις 
Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 2, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 33. Βλ. επίσης Περιστιάνης, «Θρησκεία», ό.π., σ. 
251. 
63 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 57-58. 
64 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 38. Ο Hobsbawm σηµειώνει ότι «η ροπή προς τη 
µείωση του ρόλου της εκκλησίας ενισχύθηκε από την άµεση επίθεση που εξαπέλυσαν πολυάριθµα πολιτικά 
καθεστώτα κατά της περιουσίας και των προνοµίων της εκκλησίας και του κλήρου, καθώς και από την ολοένα και 
µεγαλύτερη τάση των κυβερνήσεων ή άλλων κοσµικών φορέων να αναλάβουν αυτοί τα καθήκοντα που ως τότε 
εκτελούσαν κατά το πλείστον εκκλησιαστικοί φορείς». Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 315.  
65 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 19. 
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συστήµατος, όπως ήταν η περίπτωση της ∆υτικής Ευρώπης. Αφορούσε, κυρίως, στο ζήτηµα 

του ελέγχου της µεγάλης εκκλησιαστικής περιουσίας και στους µηχανισµούς εκπροσώπησης 

των Ελληνοκυπρίων και διεξήχθηκε µέσα στα πλαίσια τους αρχιεπισκοπικού ζητήµατος (βλ. 

κεφάλαιο 8). 

Η σύγκρουση είχε στο επίκεντρό της τα οικονοµικά προνόµια της Εκκλησίας αλλά και το 

πολιτικό προνόµιο αντιπροσώπευσης των χριστιανών, µε επίπτωση και στο συµβολικό κύρος 

της Εκκλησίας. Στο οικονοµικό πεδίο, οι Βρετανοί αρνούνταν το σκεπτικό ότι το ένα είδος 

ιδιοκτησίας (η αγροτική και η επιχειρηµατική) µπορούσε να συνεισφέρει στα κρατικά έσοδα 

και ένα άλλο (η εκκλησιαστική) όχι, µια νοοτροπία ενδεικτική της διαφοράς αντίληψης σε µια 

φιλελεύθερη καπιταλιστική κοινωνία.66 Έτσι, κατάργησαν την έως τότε ισχύουσα απαλλαγή 

της Εκκλησίας από τον φόρο ιδιοκτησίας γης καθώς και τα δικαστικά της δικαιώµατα σε θέµατα 

οικογενειακού δικαίου. Επίσης, απαγόρευσαν τη χρήση κρατικής συνοδείας κατά την είσπραξη 

των εκκλησιαστικών φόρων, που είχε ως συνέπεια τη µείωση του εισοδήµατος της 

Εκκλησίας κατά ένα τρίτο. Η µείωση των εισοδηµάτων της Εκκλησίας είχε ως αποτέλεσµα 

τον περιορισµό της εκκλησιαστικής εισφοράς στην εκπαίδευση και τη φιλανθρωπία.67 Στο 

επίπεδο της πολιτικής αντιπροσώπευσης, οι Βρετανοί αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τα 

προνόµια του κλήρου στη διοίκηση της ελληνικής κοινότητας και οι ιεράρχες, για να 

διατηρήσουν το ρόλο τους, αναγκάζονταν να ανταγωνιστούν τους λαϊκούς στις εκλογές που 

θεσµοποιήθηκαν.68 Επίσης, µείωσαν και την ex officcio αντιπροσώπευση της Εκκλησίας στα 

διάφορα διοικητικά συµβούλια.69

Το ζήτηµα της διαχείρισης της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας, το «εκκλησιαστικό 

ζήτηµα» όπως χαρακτηριζόταν στον Τύπο, αποτέλεσε εστία σύγκρουσης όχι µόνο µε τους 

Βρετανούς αλλά και µεταξύ των Ελληνοκυπρίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Φωνές για 

έλεγχο της περιουσίας αυτής από «λαϊκούς», εκποίησης της και δηµιουργίας ταµείου, καθώς 

και απόδοσης της στους άκληρους γεωργούς εµφανίστηκαν σε αρκετές περιόδους από 

πολιτευτές και κόµµατα που δεν ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της Εκκλησίας. Η πηγή 

δηµιουργίας του λεγόµενου εκκλησιαστικού ζητήµατος είχε τις ρίζες της στην αφαίρεση των 

 
66 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 73. Βλ. επίσης ∆ηµητρίου, Βικτωριανά, ό.π., σ. x. 
67 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 7.  
68 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 19. Οι Μητροπολίτες Κυπριανός, Κύριλλος και Νικόδηµος (όλοι 
Κιτίου) και ο Ηγούµενος Κύκκου Γεράσιµος εκλέγηκαν µέλη του Νοµοθετικού (βλ. κεφάλαιο 7).  
69 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 7. 
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οικονοµικών προνοµίων που απολάµβανε η Εκκλησία, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

πιέζει µε τον ίδιο αποτελεσµατικό τρόπο, πλέον, τους διάφορους οφειλέτες της. Έτσι, 

αναγκάστηκε ζητήσει και τη βοήθεια «λαϊκών» παραγόντων οι οποίοι εµπλάκηκαν έντονα στο 

ζήτηµα αυτό προεξάρχοντος της περιόδου του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος.70

Εξίσου σοβαρή ήταν η πρόκληση και η µείωση του συµβολικού κύρους των Επισκόπων ως 

προστατών των παραδοσιακών ελίτ, µε την ισότιµη µεταχείριση λαϊκών και κληρικών, 

ιδιαίτερα ενώπιον των δικαστηρίων.71 Η έναρξη της βρετανικής κατοχής συνοδεύτηκε από µια 

παράλληλη υποβάθµιση του  πολιτικού πατερναλισµού και των πελατειακών σχέσεων που 

αποτελούσαν συστατικά στοιχεία της παραδοσιακής κοινωνίας και, ειδικότερα, της σχέσης 

της Εκκλησίας µε την κοινωνία. Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε µείωση του σεβασµού προς το 

κατεστηµένο του οποίου η Εκκλησία της Κύπρου αποτελούσε κυρίαρχο µέρος.72 Όσο 

περνούσε ο καιρός η σχέση των δύο κυρίαρχων και ανταγωνιστικών µεταξύ τους θεσµών -της 

κυπριακής Εκκλησίας και του βρετανικού αποικιακού κράτους -επιδεινωνόταν διαρκώς. Η 

Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κύπρο θα αφιέρωνε, τις επόµενες δεκαετίες, όλες της τις δυνάµεις 

στην αντίσταση απέναντι σε αυτή τη διαδικασία φθοράς της ισχύς της.73 Αντίθετου χειρισµού 

έτυχε ο βασικός θεσµός των Τουρκοκυπρίων, το ΕΒΚΑΦ, στο οποίο οι Βρετανοί συνέχισαν 

να παρέχουν τις υπηρεσίες των κρατικών φοροσυλλεκτών.74

Υπάρχει, όµως, µια φαινοµενική αντίφαση. Αν ο βρετανικός αποικιοκρατισµός επιτάχυνε τη 

διαδικασία ρήξης µε το παρελθόν και συντέλεσε καθοριστικά στην έλευση της 

νεωτερικότητας, τότε πρέπει να εξηγηθεί η διαιώνιση του εθναρχικού και πολιτικού ρόλου της 

Εκκλησίας. Μια απάντηση µπορεί να αναζητηθεί στην πολιτικοποίηση της διάκρισης 

χριστιανών – µουσουλµάνων, που κατοχύρωσαν οι Βρετανοί µε τη δοµή του Νοµοθετικού 

Συµβουλίου (βλ. κεφάλαιο 6) που άνοιξε το παράθυρο στην Εκκλησία να νοµιµοποιεί την 

εξουσία της και στο πλαίσιο του νέου πολιτικού συστήµατος. Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα (βλ. 

κεφάλαιο 8) είχε σηµαντική επίδραση σε αυτή τη διαδικασία. Απόρροιά του ήταν ότι, ακόµη 

και εντός του βρετανικού πλαισίου διοίκησης, ο εκκλησιαστικός θεσµός διατήρησε µια 

 
70 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 61-62. 
71 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 59-61. Ο Georghallides αναφέρεται επίσης στο 
θόρυβο που προκλήθηκε στην κυπριακή κοινωνία µετά από απόφαση του δικαστηρίου για ξύρισµα δύο ιερέων 
που παραβίασαν τους δασονοµικούς κανονισµούς.  
72 Βλ. Loizos, «Αλλαγές», ό.π., σ. 101. Βλ. επίσης Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 139-158.  
73 Βλ. Holland, Βρετανία, ό.π., σ. 27. 
74 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 79. 
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πολιτική εξουσία. Η Εκκλησία αντιµετωπίστηκε µε τη λογική ενός πολιτικού οργανισµού, 

ο οποίος εξέφραζε σε πολιτικό επίπεδο (και όχι µόνο σε πνευµατικό) τους Έλληνες της 

Κύπρου. Αυτό έγινε µε τη ψήφιση από το Νοµοθετικό Συµβούλιο του Νόµου Περί Εκλογής 

Αρχιεπισκόπου το 1908, µετά και την προετοιµασία που έγινε από τον ∆ικηγόρο του 

Στέµµατος. Με τη νοµοθεσία αυτή η βρετανική διοίκηση, εµµέσως, αναγνώρισε στο 

πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου την πολιτική εκπροσώπηση των Ελλήνων του 

νησιού και µε εξουσίες που απέρρεαν, πλέον, από τη λαϊκή εντολή, δηλαδή τις εκλογές.75 

Επιπλέον, η αποτυχία των Βρετανών να προσδώσουν ουσιαστικό αντίκρισµα στους 

πολιτικούς θεσµούς, επέτρεψε στην Εκκλησία να διατηρεί τον ηγεµονικό της ρόλο.  

Οι Βρετανοί, παρά την αντίθεση στα προνόµια της Εκκλησίας και τη σύγκρουση µαζί της, 

ουσιαστικά της επέτρεψαν να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Η εξήγηση για αυτό 

το φαινόµενο µπορεί να αναζητηθεί στο ότι µε αυτό τον τρόπο µπορούσαν να διατηρήσουν 

ζωντανή, και να υποδαυλίσουν, την αντιπαράθεση σε εθνικό και θρησκευτικό επίπεδο µεταξύ 

Ελλήνων και Τούρκων, ούτως ώστε η δική τους παρουσία και διαµεσολάβηση να θεωρείται 

απαραίτητη. Αυτή η αντιπαράθεση, η οποία έντεχνα κατοχυρώθηκε σε θεσµικό επίπεδο µέσω 

των εκλογικών ρυθµίσεων για το Νοµοθετικό Συµβούλιο και τα ∆ηµαρχεία, απέτρεπε 

ουσιαστικά τους Κύπριους να λειτουργήσουν ενιαία, ενάντια στη βρετανική κατοχή, στο 

σύνολό τους.  

Πέραν της διατήρησης του πρωταγωνιστικού πολιτικού της ρόλου, η Εκκλησία διατήρησε σε 

σηµαντικό βαθµό και την οικονοµική της επιφάνεια. Παρά τις απώλειες που υπέστη, 

εξακολουθούσε, γενικά, να διαθέτει µεγάλο πλούτο και να αποτελεί τον µεγαλύτερο ιδιοκτήτη 

γης στη χώρα.76 Παρά τη φορολόγηση, δεν αφαιρέθηκε περιουσία από την Εκκλησία και, 

παράλληλα, διατήρησε την απονοµή του οικογενειακού δικαίου (γάµοι, διαζύγια). Η 

παραδοσιακή αφοσίωση των Κυπρίων στην Εκκλησία τους και η αποτυχία εισαγωγής 

οποιονδήποτε καινοτοµιών εκ µέρους των Βρετανών ώστε να αντισταθµίσουν τις κοινωνικές 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, καθώς και η µεγαλύτερη αποδοτικότητα 

των φορολογικών πρακτόρων της κυβέρνησης συνέτειναν στο κλίµα εχθρότητας έναντι των 

Βρετανών και της διατήρησης της αφοσίωσης τους προς την Εκκλησία.77 Αυτές οι 

                                                            
75 Την ανάγκη διαφοροποίησης του ρόλου της Εκκλησίας µέσα στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας 
σηµειώνει και ο Μιχαήλ. Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 357. 
76 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 77. 
77 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 63. 
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παράµετροι αποτελούν σηµαντικό µέρος της εξήγησης του φαινοµένου της διατήρησης της 

ισχυρής επιρροής της Εκκλησίας µέσα στα λαϊκά στρώµατα. Υπήρχε, όµως, όπως σηµειώνει ο 

Beaud, και το ζήτηµα της ιδεολογικής νοµιµοποίησης, ένα ζήτηµα καθοριστικό για όλους 

τους θρησκευτικούς θεσµούς, που ήθελαν να ελέγχουν τη διακίνηση ιδεών.78  

 

4.3 Η σχέση Εκκλησίας και εθνικισµού 

Μπροστά στα νέα δεδοµένα, η Εκκλησία έπρεπε να βρει έναν καινούριο µηχανισµό 

νοµιµοποίησης τόσο της παρουσίας της, όσο και της πολιτικής της δραστηριότητας.79 Το 

εργαλείο της εκ νέου νοµιµοποίησης αποτέλεσε ο εθνικισµός, τον οποίο η Εκκλησία 

αξιοποίησε, συστηµατικά, προς υποβοήθηση του στόχου της για αµφισβήτηση της 

αποικιοκρατικής εξουσίας και διατήρησης του υπέρ της συσχετισµού δυνάµεων εντός της 

ελληνικής κοινότητας του νησιού.  

«Η διαδικασία εξορθολογισµού εισάγεται σε πιο µεγάλο βαθµό µε την αποικιοκρατία που 

φέρνει µαζί της µια σειρά αλλαγών, που κανονικά θα περιµέναµε να µείωναν τη 

θρησκευτικότητα και να συνέτειναν στην εκκοσµίκευση. Τέτοια χαρακτηριστικά ήταν: η 

δηµιουργία της αποικιοκρατικής κεντρικής εξουσίας, οι σχέσεις ιδιοκτησίας που 

καθιερώνονται, µια κάποια εκβιοµηχάνιση, η γραφειοκρατία, κτλ. Μπαίνει όµως ένα νέο 

στοιχείο που κρατά τη θρησκευτική ζωή σε ψηλά επίπεδα: το στοιχείο αυτό ήταν η 

σύγκρουση της ορθόδοξης εκκλησίας και της αποικιοκρατικής κυβέρνησης, που επέφερε 

µια πιο στενή σύνδεση του εθνικισµού µε τη θρησκεία και που απεσόβησε τα 

αποτελέσµατα της εκκοσµίκευσης».80

Η Εκκλησία της Κύπρου βρήκε στο πρόσωπο των Βρετανών έναν «εχθρό» µέσω του οποίου 

θα διατηρούσε τον δικό της προνοµιακό καθεστώς εξουσίας. Αντιµετωπίζοντας το δίληµµα 

της εξασθένισης της εξουσίας της και της εισαγωγής λαϊκών µορφών εξουσίας, κατασκεύασε 

µια «εικόνα εχθρού» που αποτελούσε για αυτήν πηγή εξουσίας χωρίς να παραγνωρίζεται 

βέβαια και το λαϊκό έρεισµα που συνέχισε να απολαµβάνει η κυπριακή Εκκλησία.81 Η ύπαρξη 

και παρουσία του εχθρού αποτελεί, σύµφωνα µε αυτή τη συλλογιστική, συλλογική απειλή για 

την τάξη και τις αξίες του ποιµνίου, τις οποίες η Εκκλησία ανέλαβε να προστατέψει και να 

διασφαλίσει.  
                                                            
78 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 45. 
79 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 200. 
80 Βλ. Περιστιάνης, «Θρησκεία», ό.π., σ. 256. 
81 Ο Beck γράφει ότι σε όλες τις µέχρι τώρα κοινωνίες υπάρχουν δύο είδη εξουσίας: η µια πηγάζει από το λαό 
και η άλλη από τον εχθρό. Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 171. 
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Οι πρώτες δραστηριότητες εθνικού περιεχοµένου ενάντια στην αποικιακή εξουσία προήλθαν, 

έτσι, από τους Επισκόπους και τη µορφωµένη αστική τάξη, που σχετιζόταν µε αυτούς, λόγω 

της επίθεσης που δέχτηκε η Εκκλησία.82 Παρόλο που η ιδεολογία του εθνικισµού εξετάζεται 

στο επόµενο κεφάλαιο, κάποια ζητήµατα που αφορούν στη σχέση και αλληλεπίδραση 

Εκκλησίας και εθνικισµού, σε ιδεολογικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, µπορούν να 

επισηµανθούν εδώ. Στα πρώτα χρόνια της βρετανικής κατοχής η εθνικιστική ιδεολογία δεν 

κυριάρχησε µέσα στην Εκκλησία αφού η ιδέα του έθνους ήταν ένα νεωτερικό στοιχείο το 

οποίο η Εκκλησία, ως εκφραστής της παράδοσης, αντέκρουε.83 Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα 

υπήρξε η αφορµή «εθνικοποίησης» της Εκκλησίας η οποία στράφηκε στον εθνικισµό για να 

κερδίσει αφενός ξανά τη νοµιµοποίηση από τον κόσµο, αλλά και αφετέρου για να τον 

χρησιµοποιήσει ως εργαλείο οµογενοποίησης των πολιτικών αιτηµάτων κάτω από την ηγεσία 

της.84 Η Εκκλησία, ως µέρος της παλιάς άρχουσας τάξης, στη προσπάθειά της να 

ανταγωνιστεί την αναδυόµενη εθνική αστική τάξη και τους Βρετανούς, έπρεπε να 

προσαρµοστεί και να αποκτήσει µια νέα νοµιµότητα και η ταύτισή της µε το έθνος ήταν ένας 

σύγχρονος τρόπος να το κάνει αυτό. Η εθναρχική παράδοση της Εκκλησίας, ο έλεγχος της επί 

του εκπαιδευτικού συστήµατος και το ισχυρό θρησκευτικό αίσθηµα του λαού την 

καθιστούσαν πόλο αντιαποικιακής δραστηριότητας.  

Ενδεικτικός του καινούριου αυτού ρόλου της κυπριακής Εκκλησίας ήταν ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος που ανέλαβε στη διεξαγωγή εθνικού χαρακτήρα εκδηλώσεων στη διάρκεια των 

Βαλκανικών Πολέµων. Ιδιαίτερη µνεία µπορεί να γίνει στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο 

Αρχιεπίσκοπος τον Οκτώβριο του 1912 για συλλογή χρηµάτων υπέρ του ελληνικού στρατού, 

τις οδηγίες για σχηµατισµό ερανικών επιτροπών µε συµµετοχή ιερέων, µουχτάρηδων και 

δασκάλων, καθώς και η προτροπή του για να δώσουν οι πρόκριτοι το καλό παράδειγµα µε 

δικές τους εισφορές.85 Οι Κύπριοι ιεράρχες λόγω του εκκλησιαστικού τους σχήµατος και της 

εµπειρίας τους από τον θεσµό των «κανονικών» και των «ζητειών», µπορούσαν να 

 
82 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 227. 
83 Μαυράτσας Καίσαρ (2003), Εθνική Οµοψυχία και Πολιτική Οµοφωνία: Η Ατροφία της Ελληνοκυπριακής 
Κοινωνίας των Πολιτών στις Απαρχές του 21ου Αιώνα, Εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα, σ. 66. 
84 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 76. Βλ. επίσης Μαυράτσας, Οµοψυχία, ό.π., σ. 66.  
85 Παπαπολυβίου Πέτρος (1997), Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι. Συµβολή στην Ιστορία του Κυπριακού 
Εθελοντισµού, Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών, Λευκωσία, σ. 108. 
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διεκπεραιώσουν πιο αποτελεσµατικά από τον καθένα το καθήκον αυτό. Εντύπωση προκάλεσε 

επίσης η κατάταξη επτά δόκιµων µοναχών της Μονής Κύκκου ως εθελοντών στον πόλεµο.86

Ο Holland γράφει ότι ο ρόλος που διαδραµάτισε η κυπριακή Εκκλησία στη διαδικασία 

σχηµατισµού εθνικού αισθήµατος είναι το κλειδί για την κατανόηση των αντιφάσεων που εκ 

πρώτοις παρουσίαζε το ενωτικό κίνηµα, το οποίο, ενώ ήταν συνδεδεµένο µε ένα θρησκευτικό 

θεσµό (Εκκλησία) µε αναχρονιστικά χαρακτηριστικά, «άνθιζε σε πείσµα της 

νεωτερικότητας».87 Στην εποχή που έκανε την εµφάνισή της η εθνικιστική ιδεολογία, η 

Εκκλησία ήταν ο κατ’ εξοχήν θεσµός της ταυτότητας των χριστιανών της Κύπρου. Η 

ελληνοκυπριακή εθνική ταυτότητα προσδιορίστηκε κατ’ εξοχήν από τη θρησκεία, µε την 

Εκκλησία να παρουσιάζεται ως ο φορέας που διατήρησε το ελληνικό στοιχείο στη χώρα.88 Για 

τις µάζες εν γένει κριτήριο του εθνικισµού ήταν η θρησκεία, αφού Έλληνας σήµαινε 

ορθόδοξος, µια νοοτροπία που διευκόλυνε την κυριαρχία της Εκκλησίας. Αυτό βέβαια δεν 

είναι κάτι παράξενο, ούτε και αποκλειστικά κυπριακό φαινόµενο. Η Εκκλησία παρέµεινε ένας 

σηµαντικός θεσµός συνέχειας µε το παρελθόν και, ταυτόχρονα, ο κατ’ εξοχήν θεσµός 

εξουσίας επί των χριστιανών.  

Στη σύγκρουση µεταξύ Εκκλησίας και Βρετανών, η πρώτη ενσωµάτωσε τον εθνικισµό στον 

πολιτικό της λόγο και πρακτική, υιοθετώντας το ενωτικό αίτηµα, πράγµα που της έδωσε τη 

δυνατότητα να ελίσσεται και να προσαρµόζεται και, έτσι, να αποκτήσει µια εκ νέου 

νοµιµοποίηση. Ο ανώτερος κλήρος, γράφει ο Ρίχτερ, «προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις των 

νέων αφεντικών διατηρώντας παράλληλα την επιρροή του επί των πιστών. Οι ανώτεροι 

κληρικοί είχαν αυξήσει µάλιστα την επιρροή τους τιθέµενοι επικεφαλής της κίνησης που 

επεδίωκε την ένωση µε την Ελλάδα».89  

Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραµέτρων οδήγησε σε ένα παράξενο και, µερικώς, 

αντιφατικό ιδεολογικό κράµα. Η αντιφατικότητα προκύπτει από τη θεωρητική ασυµβατότητα 

των εκκλήσεων Εκκλησίας και εθνικισµού: η πρώτη δικαιολογεί τα πάντα µε επίκληση µιας 

µεταφυσικής δύναµης και του Επέκεινα, ενώ ο δεύτερος στρέφεται στην εγκοσµιότητα. Η 

σχέση µεταξύ έθνους και θρησκείας είναι ιστορικώς και εννοιολογικώς περίπλοκη, επειδή η 
                                                            
86 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 170. 
87 Βλ. Holland, Βρετανία, ό.π., σσ. 24-25. 
88 Για το ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου στη διάπλαση αυτής της ελληνικότητας βλ. επίσης Τζερµιάς, Ιστορία, 
ό.π., σ. 90. Για τη σχέση εθνικισµού και θρησκείας βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σσ. 99-105 και Λέκκας, 
Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 178-193.  
89 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 94. 
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θρησκεία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δηµιουργίας και της επιβίωσης στο χρόνο των 

εθνών αλλά, ταυτόχρονα, βρίσκεται σε δυσαρµονία µε αυτά.90 Το αντιφατικό στοιχείο, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, είναι ότι µια νεωτερική και δυνητικά επαναστατική ιδεολογία 

υιοθετήθηκε από τον πλέον συντηρητικό θεσµό, που χαρακτηριζόταν από υπερβολική 

προσήλωση στην παράδοση και εµµονή στην κοινωνική στατικότητα.91 Ο Holland διατυπώνει 

την θέση ότι το ενωτικό αίτηµα περιβάλλετο από αντιδραστικότητα και σκοταδισµό λόγω 

ακριβώς της σύνδεσής του µε την Εκκλησία.92

Η σχέση ανάµεσα στην Εκκλησία και τις αστικές οµάδες, που έφεραν µαζί τους τον 

εθνικισµό, δεν ήταν µονόπλευρης κατεύθυνσης αλλά αµφίδροµη. Η Εκκλησία και -ειδικότερα 

ο ανώτερος κλήρος- επέδρασαν στη φύση και τον χαρακτήρα του ελληνοκυπριακού 

εθνικισµού, όπως και στις οµάδες της αστικής τάξης που τον εισήγαγαν, αλλά δέχτηκαν και 

αυτοί, µε τη σειρά τους, τις επιδράσεις από αυτές τις αστικές οµάδες που εισήγαγαν τον 

εθνικισµό, κυρίως µέσω του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία 

αποτέλεσε το πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξήχθη η κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική διαµάχη 

και αυτό δεν πρέπει να ξενίζει διότι η Εκκλησία, ως ο µοναδικός αυτόχθονας θεσµός της 

ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας, περιέκλειε στους κόλπους της τις αντιπαραθέσεις, τις 

συγκρούσεις και τις αντιθέσεις αυτής της κοινότητας. Η αστική τάξη, που αποκτούσε ολοένα 

και περισσότερη δύναµη µετά τη βρετανική κατοχή, προσπαθούσε να αφαιρέσει από την 

ιεραρχία της Εκκλησίας το προνόµιο της διαχείρισης της µεγάλης εκκλησιαστικής περιουσίας 

ή, τουλάχιστον, να πετύχει ενεργό συµµετοχή σε αυτή τη διαχείριση. Αυτή η σύγκρουση 

εκφράστηκε µε το Αρχιεπισκοπικό το οποίο θα εξετάσουµε στο κεφάλαιο οκτώ. 

Ούτε η εθνικιστική ρητορική έµεινε ανεπηρέαστη µέσα από την αλληλεπίδραση εθνικισµού 

και Εκκλησίας. Ο εθνικισµός χρησιµοποίησε θρησκευτικές αναφορές και αυτό δεν ήταν 

παράδοξο, αν αναλογιστούµε ότι η βασική ορίζουσα της ταυτότητας των Ελλήνων ήταν η 

ορθόδοξη θρησκεία. Η ιδιοποίηση της θρησκείας από τον εθνικισµό είναι πολιτικού 

χαρακτήρα ενέργεια, η οποία αποσκοπεί στον προσδιορισµό, τη συσπείρωση και την 

παρακίνηση του εθνικού σώµατος να πετύχει άµεσους στόχους, όπως η ανεξαρτησία του 

έθνους. «Ανάµεσα στη παραδοσιακή θρησκεία και τον εθνικισµό που εκφέρει θρησκευτικό λόγο 

                                                            
90 Grosby Steven (2006), Εθνικισµός, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σ. 94. 
91 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 165. 
92 Βλ. Holland, Βρετανία, ό.π., σ. 33. 
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υπάρχει τεράστια διαφορά. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για την πολιτικοποίηση της 

θρησκείας (ή εθνικοποίηση της) και όχι για το αντίστροφο».93

Η παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου στον εθνικιστικό λόγο δηλώνει τη διαφοροποίηση 

του κοινωνικού ρόλου της θρησκείας και αποτελεί έµµεση ένδειξη πως η υπέρβαση της 

παραδοσιακής κοινωνίας έχει αρχίσει να συντελείται. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι η 

εµφάνιση του εθνικισµού, ακόµα και όταν έχει έντονο θρησκευτικό περιεχόµενο (π.χ. 

Βαλκάνια), ακολουθεί την αποδυνάµωση της κοινωνικής ισχύος του κλήρου και την 

ταυτόχρονη άνοδο εκείνων των λαϊκών στρωµάτων των οποίων ο κοινωνικός ρόλος είναι 

καθόλα κοσµικός (κρατικών αξιωµατούχων, αστών, διανοούµενων, εµπόρων).94

Ο εθνικισµός, ως πολιτική ιδεολογία, έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα να µπορεί να «συνυφαίνεται 

ταυτόχρονα και µε εκσυγχρονιστικά και µε παραδοσιακά κινήµατα».95 Αυτή η πολυµορφία και 

πλαστικότητα του εθνικισµού τού επιτρέπει να εξοµοιώνεται µε ανθρωπολογικές κατηγορίες, 

όπως η συγγένεια, και αυτή του η ιδιότητα εξηγεί την ταύτιση εθνικισµού και Εκκλησίας στην 

Κύπρο, καθώς και την αξιοποίηση της θρησκείας στα πλαίσια του εθνικιστικού λόγου. Ο 

εθνικισµός, αν και σύγχρονη ιδεολογία, έχει µια ιδιόµορφη αντίληψη για το χρόνο τον οποίο 

παρουσιάζει ως οµοιογενή και κενό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κατανοήσουµε την 

υπό διαµόρφωση αντίληψη από το χώρο της ∆εξιάς και της Εκκλησίας των 

«ελληνοχριστιανικών ιδεωδών», ορολογία που εξέφραζε την προσαρµογή της παραδοσιακής 

χριστιανικής ταυτότητας στο πλαίσιο της εθνικιστικής ιδεολογίας. Αυτή η προσαρµογή έλαβε 

χώρα στο κυρίαρχο πλαίσιο των εκκλησιαστικών δοµών, πράγµα που επέτρεψε σε 

παραδοσιακές δυνάµεις, όπως η ιεραρχία και η θρησκεία, να συνεχίσουν να διαδραµατίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτικό λόγο και πρακτική.96

Η διατήρηση του ρόλου της Εκκλησίας στην κοινωνική και πολιτική ζωή και η παράλληλη 

υιοθέτηση εθνικιστικού λόγου από αυτήν (ενωτικό αίτηµα), είχε επίδραση και στον ίδιο τον 

εθνικιστικό λόγο, αφού έγινε πιο συντηρητικός και µε λιγότερες απαιτήσεις απέναντι τόσο 

στην αποικιοκρατική δύναµη όσο και απέναντι στο ελληνοκυπριακό κοινωνικό κατεστηµένο 

του οποίου σταδιακά αρκετοί από τους εκφραστές του αποτέλεσαν µέρος. Οι κοινωνικές και 

                                                            
93 Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 189, 193. 
94 Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία: ό.π., σ. 182. 
95 Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 13, 73. 
96 Panayiotou Andreas (2006), «Lenin in the Coffee-shop: the Communist Alternative and Forms of non-western 
Modernity», Postcolonial Studies, Vol. 9, No. 3, σσ. 267-280, σ. 277. 
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ιδεολογικές διεργασίες που λάµβαναν χώρα δεν δηµιούργησαν τέτοιας έκτασης ανατροπές 

που να επηρεάσουν τους παραδοσιακούς θεσµούς της κυπριακής κοινωνίας. Η Εκκλησία 

διατήρησε σε µεγάλο βαθµό την εξουσία (οικονοµική και πολιτική) που είχε κατά την 

οθωµανική περίοδο και, επιπλέον, κατάφερε να τη νοµιµοποιήσει και επί Βρετανών.97 Η 

δύναµη ορισµένων κοινωνικών θεσµών είναι τόσο µεγάλη που, ακόµα και αν αποδοµηθούν 

µέσω της αποκάλυψης της κοινωνικής τους καταγωγής (ότι κάποιοι θεσµοί, δηλαδή, ευνοούν 

περισσότερο ορισµένες κοινωνικές οµάδες ή τάξεις), δεν σηµαίνει ότι σταµατούν να ασκούν 

επίδραση στην κοινωνία στο σύνολο της.98 Η πολυπλοκότητα της σχέσης Εκκλησίας και 

εθνικισµού και τα ασαφή όρια του κάθε παράγοντα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να 

αποδειχθεί µε βεβαιότητα πότε η Εκκλησία επηρεάζει και χρησιµοποιεί τον εθνικισµό, πότε ο 

εθνικισµός επιδρά στην Εκκλησία και πότε τα δύο συµβαίνουν ταυτόχρονα.  

Συνοψίζοντας τα προλεχθέντα, ένας συνδυασµός παραγόντων -υλικοί όπως η οικονοµική 

ισχύς της Εκκλησίας- πολιτικοί -όπως η συνεχιζόµενη διάκριση του πολιτικού (εκλογικού) 

σώµατος σε χριστιανούς και µουσουλµάνους- πολιτισµικοί, πνευµατικοί και ιστορικοί λόγοι 

αλλά και η ίδια η προσαρµοστικότητα της Εκκλησίας, της επέτρεψαν, παρόλη την 

αµφισβήτηση των προνοµίων και εξουσιών της από τους Βρετανούς, να συνεχίσει να ασκεί 

κυρίαρχο ρόλο στα πλαίσια της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η σύγκρουση µε τους 

Βρετανούς και ο ρόλος της Εκκλησίας ως ο µοναδικός πολιτικός φορέας την περίοδο αυτή, 

της επέτρεψαν να τεθεί επικεφαλής του κινήµατος µε στόχο την Ένωση της Κύπρου µε την 

Ελλάδα. Η υιοθέτηση του πολιτικού αιτήµατος της Ένωσης επέτρεψε στην Εκκλησία να 

αποκτήσει ένα ισχυρό ιδεολογικό εργαλείο επιβολής, στο οποίο δεν µπορούσε εύκολα να 

αντιταχθεί κανένας Ελληνοκύπριος. 

 
97 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 198. 
98 Bruce Steven (2007), Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σ. 39. 
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Κεφάλαιο 5  

  

Το ιδεολογικό πλαίσιο 

 

Η µελέτη των πολιτικών ιδεολογιών είναι κεφαλαιώδους σηµασίας διότι διαθέτουν την 

ικανότητα να παρακινούν και να καθοδηγούν για πολιτική δράση. Οι ιδέες, αν και δεν 

αποτελούν παθητική αντανάκλαση διαπλεκόµενων συµφερόντων και προσωπικών 

φιλοδοξιών, δεν εµφανίζονται στο κενό αλλά διαµορφώνονται από τις πολιτικές, 

κοινωνικές και ιστορικές προϋποθέσεις και συγκυρίες της κάθε εποχής. Κάθε 

ισορροπηµένη και πειστική αντίληψη της πολιτικής ζωής προϋποθέτει την κατανόηση της 

συνεχούς αλληλεπίδρασης µεταξύ ιδεολογιών, από τη µια, και των ιστορικών και υλικών 

δυνάµεων, από την άλλη.1

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος των ιδεών στην αλλαγή που συντελέστηκε στην 

κυπριακή κοινωνία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ειδικότερα, παρατηρούµε 

τη διάρρηξη της παραδοσιακής τάξης πραγµάτων, που στο επίπεδο των ιδεών έλαβε χώρα 

κυρίως µέσω της ιδεολογίας του εθνικισµού, αλλά και την εµφάνιση και διάδοση των 

πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών. Οι πολιτικές ιδεολογίες διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο 

στην πολιτικοποίηση, «εθνικοποίηση» (nationalization) και οργάνωση της πολιτικής ζωής 

στην Κύπρο και συνέτειναν στην ανάπτυξη αντιαποικιακών αισθηµάτων, στάσεων και 

συµπεριφορών. Αυτή η αντιαποικιακή συµπεριφορά και οι διάφορες εκφάνσεις της µας 

ενδιαφέρουν, παρακάτω, σε σχέση µε τις διαφορετικές αντιλήψεις διεξαγωγής του 

αντιαποικιακού αγώνα από τις διάφορες πολιτικές παρατάξεις στην Κύπρο.  

Η εµφάνιση των πολιτικών ιδεολογιών συνδέεται µε την εισαγωγή των µαζών στην 

πολιτική. Τα δύο φαινόµενα φαίνεται να είναι αλληλένδετα. Στις σύγχρονες κοινωνίες, µε 

την έλευση των µαζών στο πολιτικό προσκήνιο, δηµιουργήθηκε ένα κενό πολιτικής 

εκπαίδευσης, το οποίο κάλυψαν οι ιδεολογίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα της µαζικής 

έκκλησης. Η ιδεολογία αποτελεί ένα διακριτό θεωρητικό πλαίσιο ή παράδειγµα 

(paradigm) θεώρησης της πολιτικής πραγµατικότητας,2 το οποίο βοηθά τα άτοµα να 

                                                 
1 Βλ. Heywood, Political Ideologies, ό.π., σσ. 2-3. 
2 Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 71-73. Ο όρος ιδεολογία, αναφέρει, επινοήθηκε το 1796 
από τον Γάλλο φιλόσοφο Destutt de Tracy, ο οποίος τον χρησιµοποίησε για να ορίσει µια νέα επιστήµη των 
ιδεών. Κατά τον 19ο αιώνα αποδόθηκε στον όρο ένα νόηµα που αποδείχτηκε ανθεκτικότερο. Το καινούριο 
αυτό νόηµα οφειλόταν στον Μαρξ, γράφει ο Heywood, ο οποίος συνέδεσε την ιδεολογία µε τις ιδέες της 
κυρίαρχης τάξης, οι οποίες συντηρούν και διαιωνίζουν το ταξικό σύστηµα. Αν και σηµειώνει ότι δεν υπάρχει 
καθολικά αποδεκτός ορισµός, ορίζει την ιδεολογία ως ένα συνεκτικό σύνολο ιδεών που παρέχει µια βάση για 
οργανωµένη πολιτική δράση, ανεξαρτήτως αν αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση, µεταβολή ή ανατροπή του 
υπάρχοντος συστήµατος σχέσεων εξουσίας. Όλες οι ιδεολογίες επιτελούν τρεις λειτουργίες. Περιγράφουν 
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προσανατολίζονται µέσα στην κοινωνική πολυπλοκότητα. Στο ιστορικό γίγνεσθαι οι 

ιδεολογίες παίρνουν τη µορφή ευρύτερων πολιτικών κινηµάτων που εµπλέκονται στην 

κινητοποίηση των µαζών και στον αγώνα για εξουσία.3  

 

5.1 Ο εθνικισµός ως ιδεολογία ανατροπής 

Ο εθνικισµός, ως ιδεολογία και ως πολιτικό κίνηµα, αναµφίβολα παραµένει ένας από τους 

πιο σηµαντικούς παράγοντες -αν όχι ο σηµαντικότερος -που διαµόρφωσαν και καθόρισαν 

την Ιστορία της Κύπρου για τουλάχιστον ενάµισι αιώνα.4 Στο κεφάλαιο αυτό θα 

ανατρέξουµε στην πορεία ανάδυσης της εθνικιστικής ιδεολογίας, τους φορείς και τους 

µηχανισµούς διάδοσης της και το πώς επηρέασε την πολιτική πραγµατικότητα και τις 

πολιτικές διευθετήσεις της Κύπρου. 

Οι αιώνες µετά τη Γαλλική Επανάσταση είναι αδύνατο να ερµηνευτούν αν δεν κατανοηθεί 

ο όρος έθνος5 και το λεξιλόγιο που προέρχεται από αυτό.6 Είναι πολύ δύσκολο να 

δραπετεύσουµε από τις νοητικές κατηγορίες που το έθνος µάς επέβαλε7 και αποτελεί, 

πλέον, την καινούρια αρχή πολιτικής νοµιµότητας που καθιερώθηκε έκτοτε.8 Τα έθνη είναι 

ανθρώπινα δηµιουργήµατα, αποτελούν µορφές κοινωνικής σχέσης και εργαλείο 

οργάνωσης του ανθρώπινου βίου, αλλά η ρευστότητα που διακρίνει κάθε κοινωνική σχέση 

δυσκολεύει τον ερευνητή να ορίσει το έθνος µε ακρίβεια. 

«Ένα έθνος απαιτεί ένα σχετικά εκτεταµένο και οριοθετηµένο γεωγραφικό χώρο η 

ύπαρξη του οποίου προϋποθέτει: ένα συγκεκριµένο όνοµα που να δηλώνει συλλογικό 

αυτοπροσδιορισµό, ένα θεσµικό κέντρο, ένα ιστορικό αφήγηµα που να διακηρύττει αλλά 

και να εκφράζει συνέχεια µέσα στο χρόνο, και, τέλος, µία σχετικά οµοιόµορφη κουλτούρα 

η οποία πηγάζει συνήθως από  κοινή γλώσσα, θρησκεία και νόµο».9  

Η έννοια του έθνους δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτή του εθνικισµού. Ο εθνικισµός δεν 

είναι απλώς φορέας ή εκφραστής της έννοιας του έθνους, αλλά και δηµιουργός της, 
                                                                                                                                                    
την υφιστάµενη τάξη πραγµάτων, παρέχουν ένα µοντέλο του επιθυµητού µέλλοντος και υποδεικνύουν τον 
τρόπο µε τον οποίο µπορεί και πρέπει να επέλθει η πολιτική αλλαγή.  
3 Βλ. Heywood, Political Ideologies, ό.π., σ. 13. 
4 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 383. 
5 Ως όρος εµφανίζεται για πρώτη φορά στα 1798 και καθιερώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι περισσότεροι 
µελετητές συµφωνούν πως η γένεση του εθνικισµού πρέπει να τοποθετηθεί στο πέρασµα από τον 18ο στον 19ο 
αιώνα στην Ευρώπη. Πρόκειται για κατ’ αρχήν ευρωπαϊκό φαινόµενο, που εξαπλώνεται ραγδαία µέσα σε 
λιγότερο από δύο αιώνες σε όλη την υφήλιο. Βλ. Λέκκας, Ιδεολογία, ό.π., σ. 90. Για τις διαφορετικές 
ερµηνείες και προσεγγίσεις του όρου «έθνος» µε βάση αντικειµενικά και υποκειµενικά κριτήρια βλ. επίσης: 
Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 158· Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σσ.17-21· Λέκκας, Εθνικιστική 
Ιδεολογία, ό.π., σσ. 33-41.  
6 Βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 11. 
7 Βλ. Λιάκος, Έθνος, ό.π., σ. 7. 
8 Βλ. Doyle, Επανάσταση, ό.π., σ. 103.  
9 Βλ. Grosby, Εθνικισµός, ό.π., σσ. 31, 38. Η δυσκολία ορισµού του έθνους, γράφει ο Heywood, οφείλεται 
στο ότι όλα τα έθνη διαθέτουν ένα µείγµα αντικειµενικών και υποκειµενικών χαρακτηριστικών, 
πολιτισµικών και πολιτικών. Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 158. 
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διαµορφωτής της.10 Ο όρος εθνικισµός, γράφει ο Grosby, αναφέρεται σε ένα σύνολο 

πεποιθήσεων για το έθνος, το οποίο αντιπροσωπεύει µια δύσκολη ισορροπία µεταξύ 

παράδοσης και καινοτοµίας.11 Η σύζευξη πολιτισµικών ορίζουσων και πολιτικών στόχων 

δηµιούργησε και το φαινόµενο του εθνικισµού ο οποίος «προήλθε από τη µεταστροφή της 

εθνότητας από απλά πολιτισµική κατηγορία σε πολιτικό δικαίωµα για έθνος-κράτος και 

σηµαία».12  

Η απόσπαση του ατόµου από τους δεσµούς και τους θεσµούς ασφάλειας της 

παραδοσιακής κοινωνίας το ανάγκαζε να αναζητήσει νέα συλλογικότητα µέσα στην οποία 

να µπορεί να ενταχθεί και, µέσω της οποίας, να µπορεί να ορίσει την κοινωνική του 

παρουσία. Σε µια εποχή κατά την οποία εµφανίζονταν καινούριοι θεσµοί, το έθνος 

αποτέλεσε µια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που δηµιουργήθηκε.13 Μέσω των 

τελετουργιών του έθνους, που δανείστηκε πολλά από τις προϋπάρχουσες θρησκευτικές 

τελετουργίες,14 οι ξεριζωµένες µάζες χωρικών από την ύπαιθρο απέκτησαν το αίσθηµα της 

συµµετοχής και του συνανήκειν.15  

Η θεωρητική αφετηρία και εµπειρική τεκµηρίωση στην Ευρώπη, κυρίως, καταδεικνύει ότι 

ο εθνικισµός και η εθνική συνείδηση αποτέλεσαν προϊόντα των κοινωνικοοικονοµικών 

αλλαγών και εξελίξεων, στις οποίες ακολούθως επέδρασαν και τις οποίες 

συνδιαµόρφωσαν. Ο καπιταλισµός και οι κινητήριες δυνάµεις του αποτέλεσαν 

προϋπόθεση προκειµένου να γίνει πραγµατοποιήσιµη η ιδέα του έθνους.16 Οι ιδεολογικές 

ανακατατάξεις, που έφεραν στην επιφάνεια τα ιδεολογικά ρεύµατα, τροφοδοτούνταν 

κυρίως από την ανάπτυξη της παραγωγής, του εµπορίου και του οικονοµικού και 

επιστηµονικού ορθολογισµού. Μια ιστορική σύµπτωση, που για κάποιους ερευνητές δεν 

θεωρείται τυχαία, ήταν η εκβιοµηχάνιση και η ανάπτυξη της εµποριοβιοµηχανικής 

κουλτούρας, αφενός, και η εµφάνιση του έθνους και του εθνικισµού, αφετέρου.17 Οι τάξεις 

που στήριξαν αυτή τη διαδικασία των ιδεολογικών αλλαγών ήταν αυτές που συνδέονταν 

άµεσα µε την πρόοδο της εποχής: οι εµπορικοί κύκλοι και µερίδα της γαιοκτητικής τάξης, 

οι τραπεζίτες, η µορφωµένη µεσαία τάξη, οι βιοµήχανοι και οι επιχειρηµατίες. ∆ηλαδή, οι 

εθνικές αστικές τάξεις αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς, εισαγωγής και διάδοσης του 

εθνικισµού. 

                                                 
10 Βλ. Λέκκας,  Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 113-114. 
11 Βλ. Grosby, Εθνικισµός, ό.π., σσ. 5, 22, 23. 
12 Βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 146. 
13 Miller David (2006), Πολιτική Φιλοσοφία, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σ. 128.  
14 Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο εκκλησιαστικός σταυρός πάνω στην ελληνική σηµαία. 
15 Βλ. Λιάκος, Έθνος, ό.π., σ. 79. 
16 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 157. 
17 Βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 28. 
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Η διαδικασία και οι µηχανισµοί εµφάνισης της κυπριακής αστικής τάξης έχουν ήδη 

εξεταστεί. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα ιχνηλατήσουµε την ανάπτυξη της εθνικής 

συνείδησης της ελληνικής κοινότητας του νησιού, η οποία βρήκε έκφραση στο αίτηµα για 

Ένωση µε την Ελλάδα και το ρόλο που διαδραµάτισαν σε αυτή την πορεία τα 

νεοεµφανιζόµενα αστικά στρώµατα και η Εκκλησία της Κύπρου.  

 

5.2 Φορείς του εθνικισµού και του ενωτικού αιτήµατος 

Ο εθνικισµός εξέφραζε στις πλείστες κοινωνίες ισχυρές και ανερχόµενες κοινωνικές 

δυνάµεις: τους µικρότερους γαιοκτήµονες και την κατώτερη αριστοκρατία, κυρίως, όµως, 

την εθνική αστική τάξη.18 Καινούρια µικροαστικά στρώµατα έγιναν τα οχήµατα των 

εθνικών κινηµάτων, µε τους δασκάλους, τους εµπόρους, τους δικηγόρους και τους 

γιατρούς να αποτελούν τους φορείς της ιδεολογικής προετοιµασίας και της αρχικής 

κινητοποίησης των εθνικών κινηµάτων.19 Ο εθνικισµός, δηλαδή, υποστηριζόταν από 

εκείνες τις κοινωνικές δυνάµεις που επιθυµούσαν να αναβαθµίσουν και να 

νοµιµοποιήσουν τη δική τους κοινωνική και πολιτική θέση. Από αυτό προκύπτει και µια 

σηµαντική ιδιότητα του εθνικιστικού φαινοµένου, το ότι είναι εξ ορισµού και άµεσα 

πολιτική ιδεολογία, διότι ωθεί σε συνειδητή συµµετοχή και πράξη και σε συλλογικές 

ρυθµίσεις που το άτοµο θεωρεί ότι το αφορούν.20  

Στην Κύπρο, οι κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις, τα πολιτικά και πνευµατικά 

εργαλεία αυτής της πορείας αλλαγής ήταν ήδη έτοιµα: η ανερχόµενη αστική τάξη, που δεν 

γνώρισε οθωµανική κατοχή και ανέπτυξε σχέσεις µε την Ελλάδα, η επιστροφή των 

γιατρών και των δικηγόρων, ως των κυριότερων εκπροσώπων αυτής της νέας αστικής 

τάξης από την Ελλάδα, οι έµποροι και οι διανοούµενοι, η δηµιουργία σχολείων, η 

εµφάνιση εφηµερίδων, καθώς και ο απόηχος του κρητικού ζητήµατος µε τη συµµετοχή 

Κυπρίων εθελοντών στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 (πέραν των χιλίων)21 και 

στους Βαλκανικούς Πολέµους (1912-13), συνέβαλαν στη συγκρότηση και εξάπλωση µιας 

κοσµικής, εθνικής, ελληνικής ταυτότητας.22 Ο Hill αναφέρεται στην προσφορά 

σηµαντικού αριθµού γαϊδουριών για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού το 1880, κατά την 

περίοδο προετοιµασίας για πόλεµο µε την Τουρκία και για την αναχώρηση 150 εθελοντών 

ως ένδειξη για τον εθνικό προσανατολισµό των Ελληνοκυπρίων.23 Η γλώσσα, η θρησκεία, 

                                                 
18 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων,  ό.π., σ. 193. 
19 Βλ. Λιάκος, Έθνος, ό.π., σ. 22. 
20 Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σ. 69. 
21 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 122. 
22 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 203.  
23 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 411. 
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η κοινή καταγωγή και οι ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονταν στο νησί αποτελούσαν 

ισχυρή ένδειξη της ελληνικότητας των κατοίκων, πάνω στα οποία µπορούσε να 

οικοδοµηθεί το εθνικό κίνηµα.24

Ο σηµαντικότερος φορέας των εθνικιστικών ιδεών των τελευταίων δεκαετιών του 19ου 

αιώνα ήταν η εµπορική αστική τάξη της Λάρνακας, η οποία συγκρότησε ένα 

συγκεκριµένο πολιτικό λόγο και αίτηµα, αυτό της Ένωσης της Κύπρου µε την Ελλάδα. Το 

γεγονός ότι η Λάρνακα αποτελούσε στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα την πόλη µε 

τη µεγαλύτερη αναλογία ελληνορθόδοξου πληθυσµού, αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους παράγοντες της πιο εύκολης διάδοσης της εθνικιστικής ιδεολογίας.25 Πέραν 

των εµπόρων, στη Λάρνακα καθώς και στη Λεµεσό, σηµαντικό ρόλο στη διάδοση εθνικών 

ιδεών διαδραµάτισαν οι απόφοιτοι που προέρχονταν από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

ασκούσαν στις πόλεις αυτές ένα σύνολο από νέα επαγγέλµατα, όπως ήταν οι δικηγόροι, οι 

ειδικευµένοι γιατροί και οι καθηγητές-δασκάλοι, οι οποίοι λειτούργησαν ως µια 

µορφωµένη ελίτ που εξέφραζε το δικό της πολιτικό λόγο. Οι πνευµατικοί άνθρωποι, σε 

Λάρνακα και Λεµεσό, συσπειρώνονταν γύρω από τις εφηµερίδες, που άρχισαν να 

κυκλοφορούν µε την εγκατάσταση των Βρετανών, γύρω από τα πνευµατικά και 

πολιτιστικά σωµατεία που ιδρύθηκαν στις δύο πόλεις και δραστηριοποιήθηκαν έντονα στη 

συγγραφή άρθρων για πολιτικά και άλλα ζητήµατα που απασχολούσαν τον πληθυσµό.26  

Το γεγονός ότι η Λευκωσία είχε επαφή µε το εξωτερικό µόνο µέσω της Λάρνακας, όπου 

βρισκόταν το µεγάλο λιµάνι, λειτουργούσε ανασχετικά σε σχέση µε τη µεταφορά ιδεών 

και αντιλήψεων από άλλες χώρες. Ενώ για την Αρχιεπισκοπή και τον κύκλο από λαϊκούς 

που την περιέβαλλε, η συνεργασία µε την πολιτική εξουσία αποτελούσε όχι µόνο 

καθιερωµένη πρακτική αλλά και ουσιαστική αντίληψη περί λειτουργίας της κοινότητας, 

για τη Μητρόπολη Κιτίου και τον εθνικιστικό κύκλο που αναπτύχθηκε γύρω της από το 

δεύτερο µισό του 19ου αιώνα τα ελληνικά ιδεώδη και το ελληνικό κράτος αποτελούσαν 

µόνιµο ιδεολογικό και πολιτικό κέντρο αναφοράς.27

Τα µέλη αυτά της αστικής τάξης, µε την οικονοµική τους δύναµη, την επιστηµονική τους 

γνώση, τον πολιτικό τους λόγο και την κοινωνική τους υπεροχή, ανέλαβαν σταδιακά τα 

ηνία της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, δρώντας ταυτόχρονα ως οι κατεξοχήν 

φορείς και προπαγανδιστές του εθνικισµού στην Κύπρο. Αυτό επιτυγχανόταν, σύµφωνα µε 

ένα εκ των µελών της κυπριακής αστικής τάξης, διότι ήταν µια τάξη µε οικονοµική 

                                                 
24 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 37. 
25 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σσ. 309-310. 
26 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 311. 
27 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 312. 
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ανεξαρτησία.28 Το αναδυόµενο εθνικιστικό κίνηµα είχε διπλό στόχο: αµφισβητούσε τόσο 

τη βρετανική εξουσία, όσο και το ελληνικό κατεστηµένο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας 

και των παραγόντων που βρίσκονταν στον περίγυρό της και που απολάµβανε προνόµια 

από τον καιρό των Οθωµανών.29 Οι οµάδες αυτές, της αστικής τάξης, αποτελούσαν τη 

µερίδα της κοινωνίας που ήθελε να ξεφύγει από τον εναγκαλισµό της Εκκλησίας και να 

αποκτήσουν αυτόνοµη θέση στο σύστηµα εξουσίας της κυπριακής κοινωνίας.  

Το κυρίαρχο αίτηµα των αστικών τάξεων στην Ευρώπη ήταν η ελευθερία.30 Σε χώρες 

όπως η Αγγλία, η ελευθερία παρέπεµπε στον κτητικό ατοµικισµό και την οικονοµική 

ελευθερία. Στην Κύπρο, όµως, όπου η αστική τάξη παρέµενε αποµακρυσµένη από τις 

κρατικές υποθέσεις και τα προνόµια, αφορούσε κυρίως στην πολιτική ελευθερία και 

εκφραζόταν µέσω αιτηµάτων για κατάργηση των κοινωνικών και πολιτικών προνοµίων, 

για συµµετοχή στην εκκλησιαστική εξουσία και περιουσία και για Ένωση µε την Ελλάδα, 

χωρίς να λείπουν, φυσικά, και οι προσδοκίες του οικονοµικού φιλελευθερισµού. Πολλά 

τµήµατα αυτής της τάξης και, ειδικά, οι επαγγελµατίες και οι µορφωµένοι, δεν έπαιρναν 

την αναγνώριση που πίστευαν ότι άξιζαν από την κοινωνία και ελκύονταν ολοένα και 

περισσότερο στον εθνικισµό, απαιτώντας συµµετοχή στη πολιτική ζωή. 

5.2.1 Χαρακτήρας και ιδιοµορφίες του εθνικού κινήµατος στην Κύπρο. Ο πολιτικός 

χαρακτήρας του εθνικισµού δεν είναι οµοιόµορφος σε όλες τις κοινωνίες. Σε µερικές 

περιπτώσεις έχει προοδευτικό και απελευθερωτικό περιεχόµενο, σε άλλες επεκτατικό, σε 

άλλες αποµονωτικό, σε άλλες δηµοκρατικό και σε άλλες αντιδραστικό.31 Ο χαρακτήρας 

ενός εθνικού κινήµατος διαµορφώνεται από τις περιστάσεις υπό τις οποίες αναπτύσσεται, 

αλλά και από τον προεξάρχοντα πολιτικό σκοπό µε τον οποίο αυτές συνδέονται. Οι 

διάφορες εθνικιστικές παραδόσεις αντιλαµβάνονται την έννοια του έθνους µε 

διαφορετικούς τρόπους, αλλά δύο αντίθετες προσεγγίσεις είχαν ιδιαίτερη επιρροή, 

σύµφωνα µε τον Heywood. Η µια παρουσιάζει το έθνος κυρίως ως πολιτισµική κοινότητα 

που τονίζει τη σηµασία των εθνοτικών δεσµών και η άλλη ως πολιτική.32  

Ο εθνικισµός στην Κύπρο εµπίπτει στον τύπο εθνικισµού που στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως εθνοτικός (πολιτισµικός).33 Αυτού του είδους ο εθνικισµός προηγείται της 

                                                 
28 Βλ. αναδηµοσίευση άρθρου του βουλευτή Κυριάκου Ρωσσίδη στην Ελευθερία, 10 Απριλίου 1929, σ. 1. 
Βλ. επίσης Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 400. 
29 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 230. 
30 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σ. 125. 
31 Ο Heywood παραθέτει τέσσερις εκφάνσεις του εθνικισµού: φιλελεύθερη, συντηρητική, επεκτατική και 
αντιαποικιοκρατική. Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 164-175. 
32 Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 159-164. 
33«Στη ∆υτική Ευρώπη ο εθνικισµός ήταν ένα πολιτικό κίνηµα µε σκοπό τον περιορισµό της κυβερνητικής εξουσίας 
και τη διασφάλιση των πολιτικών δικαιωµάτων. Αντίθετα, στην Ανατολική Ευρώπη έφτασε σε περιοχές στις οποίες 
οι πολιτικές ιδέες ήταν λιγότερο ανεπτυγµένες και η κοινωνική δοµή «καθυστερηµένη» σε σχέση µε τη ∆υτική 
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συγκρότησης του κράτους και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως έγινε και στην 

περίπτωση της Κύπρου.34 Χωρίς την πολιτική ανεξαρτησία του έθνους, οι εθνικισµοί αυτοί 

δεν διαθέτουν το κρατικό πλεονέκτηµα των προδρόµων τους και έτσι διαµορφώνουν 

απελευθερωτικό, αποσχιστικό χαρακτήρα. Το έθνος υπάρχει µόνο ως ιδεολογία και ως 

σχέδιο προς υλοποίηση.35 Επιπλέον, ο εθνικισµός στην Κύπρο αναπτύχθηκε προτού 

συντελεστεί η εκβιοµηχάνιση και όχι ως απότοκο αυτής, όπως συνέβη στην περίπτωση του 

δυτικοευρωπαϊκού εθνικισµού. 

Ο εθνικισµός στην Κύπρο ξεκίνησε, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, από τα µεσαία στρώµατα 

της αστικής τάξης που ήρθαν κυρίως από την Ελλάδα. Εισήχθηκε, δηλαδή, εξωγενώς και 

έγινε µέρος της Μεγάλης Ιδέας, ένα πολιτικό πρόγραµµα στην Ελλάδα µε στόχο να ενώσει 

τους αλύτρωτους Ελληνισµούς.36 Η προέκταση της Μεγάλης Ιδέας στην Κύπρο 

αντικατοπτρίστηκε στο πολιτικό αίτηµα της Ένωσης της νήσου µε την Ελλάδα. Το 

περιεχόµενό του ήταν αλυτρωτικό διότι δεν επεδίωκε ανεξαρτησία αλλά ένωση µε ένα 

άλλο κράτος.  Αυτό αποτέλεσε και το πρώτο ιδιόµορφο χαρακτηριστικό του ελληνικού 

εθνικισµού στην Κύπρο, το ότι, δηλαδή, δεν στόχευε στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου 

κράτους, αλλά θεωρούσε ότι η εθνική οντότητα διασφαλιζόταν µέσω της ένωσης µε άλλο 

κράτος. Η Κύπρος αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύφορο έδαφος για τη µεταφύτευση του 

ελληνικού αλυτρωτισµού στο νησί.37 Η πλειοψηφία του ελληνικού στοιχείου στον 

πληθυσµό και η συστηµατική καλλιέργεια του ενωτικού αιτήµατος δηµιούργησαν πολύ 

ευνοϊκές συνθήκες. 

Ο εθνοτικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του ελληνοκυπριακού εθνικισµού φαίνεται 

να τον τοποθετούν στην κατηγορία του αντιαποικιοκρατικού εθνικισµού, αφού εµπνέεται 

από την αντίθεση στην αποικιοκρατία και από την ιδέα της εθνικής αυτοδιάθεσης. 

Ταυτόχρονα, όµως, συνδέεται µε την επιθυµία για κοινωνική εξέλιξη, πράγµα που του 

αποδίδει τόσο οικονοµική, όσο και πολιτική διάσταση, που είναι επίσης χαρακτηριστική 

του αντιαποικιοκρατικού εθνικισµού.  

                                                                                                                                                    
Ευρώπη. Εκεί ο εθνικισµός έγινε πρώτα ένα πολιτιστικό κίνηµα, «το όνειρο και η ελπίδα των ποιητών και των 
λογίων», και τα κόµπλεξ κατωτερότητας αναµείχτηκαν µε µια υπερ-έµφαση στην «ψυχή» αυτών των λαών, στην 
αναβίωση του ένδοξου παρελθόντος και στην «αποστολή» τους στον κόσµο». Βλ. Λιάκος, Έθνος, ό.π., σ. 82. Αυτό 
έχει να κάνει και µε το ότι στη ∆υτική Ευρώπη, επειδή προηγήθηκε ο αποχωρισµός και η αυτονόµηση των 
εθνών από το 18ο αιώνα, επικράτησαν ενοποιητικές τάσεις, σε αντίθεση µε την Ανατολική, που επικράτησαν 
χωριστικές. Για το ίδιο θέµα που αφορά στις δύο βασικές κατηγορίες του εθνικισµού, βλ. επίσης Λέκκας, 
Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 91-93.  
34 Βλ. Μαυράτσας, Οµοψυχία, ό.π., σ. 63. 
35 Μουζέλης Νίκος (2005), «Νεωτερικότητα, Ύστερη Ανάπτυξη και Κοινωνία Πολιτών», Κοινωνία 
Πολιτών, Τεύχος 11, σ. 5. 
36 Η έννοια της Μεγάλης Ιδέας, γράφει ο Λέκκας, αναφέρεται στην επέκταση του εθνικού χώρου (εδαφική, 
πολιτισµική, οικονοµική) σε περιοχές που «δικαιωµατικά» θεωρούνται τµήµατα του έθνους. Βλ. Λέκκας, 
Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σ. 106.  
37 Βλ. Μαυράτσας, Οµοψυχία, ό.π., σ. 63. 
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Αν και πρωταρχικά αντιαποικιοκρατικός, συνδέεται και µε γνωρίσµατα των υπόλοιπων 

µορφών και ιδιαίτερα της φιλελεύθερης και συντηρητικής εκδοχής. Φορείς των 

διαφορετικών αυτών εκφάνσεων ήταν διαφορετικές µερίδες της αστικής τάξης µε 

αντικρουόµενα συµφέροντα και αντιλήψεις. Από τη φιλελεύθερη εκδοχή δανείζεται την 

ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας και της συνταγµατικής κυβέρνησης. Από τη συντηρητική 

δανείζεται τις υποσχέσεις περί κοινωνικής συνοχής και δηµόσιας τάξης, δίνοντας 

ταυτότητα και ασφάλεια στα πλαίσια µιας οργανικής ενότητας, όπως γίνεται αντιληπτή η 

εθνική κοινότητα. Η αφοσίωση στην πατρίδα και η συνείδηση του έθνους προέρχονται 

από το κοινό παρελθόν. Ο εθνικισµός δηµιουργεί εχθρούς που στο εσωτερικό της χώρας 

αφορούν στον ταξικό ανταγωνισµό, ο οποίος θεωρείται ότι δηµιουργεί ρήξεις εντός του 

έθνους.38 Αυτό θα διαφανεί στα δύο τελευταία κεφάλαια, που µελετάται το Κοµµουνιστικό 

Κόµµα Κύπρου και το πώς αντέδρασε στην εµφάνισή του η εθνική αστική τάξη. Ο 

αντιαποικιοκρατικός, εθνοτικός χαρακτήρας και το αλυτρωτικό περιεχόµενο ήταν το 

πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο του εθνικού κινήµατος των Ελληνοκυπρίων. 

Η δεύτερη ιδιοµορφία του ελληνοκυπριακού εθνικού κινήµατος αφορά στην ηπιότητά του 

έναντι των Βρετανών, η οποία υποβοήθησε την προσπάθεια της αποικιοκρατικής Αρχής 

για απόκτηση ερεισµάτων µέσα στον πληθυσµό. Ενώ ο εθνικισµός των Ελληνοκυπρίων 

υποστήριζε την αποχώρηση της Κύπρου από τη Βρετανική Αυτοκρατορία, δεν είχε 

ταυτόχρονα αντιβρετανικό χαρακτήρα. Παρέµενε πάντα µέσα στα πλαίσια της 

«νοµιµότητας» και των λεκτικών παραστάσεων. Πολύ παραστατική αυτής της 

πραγµατικότητας είναι η επιστολή που απέστειλαν τα µέλη της ελληνοκυπριακής 

πρεσβείας στο Λονδίνο για προώθηση της Ένωσης το 1919, την οποία υπογράφουν ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και οι βουλευτές, στην οποία αναφέρεται: «Έχοµεν πλήρην και 

τυφλήν εµπιστοσύνην προς το Βρετανικό Έθνος, εις τας παραδόσεις του, εις τας αρχάς του 

και εις τα περί δικαιοσύνης αισθήµατα του».39 Παράλληλα, στο ίδιο υπόµνηµα κατατέθηκε 

η εισήγηση εκ µέρους των Ελληνοκυπρίων για παραχώρηση στρατιωτικών και ναυτικών 

βάσεων στην Κύπρο ως αντάλλαγµα για την αποδοχή της Ένωσης. Λίγα χρόνια αργότερα, 

σε αρνητική απάντηση του Υπουργού Αποικιών σε ενωτικό υπόµνηµα των 

Ελληνοκύπριων βουλευτών, ένας εξ αυτών εν είδη παραπόνου για την άρνηση των 

Βρετανών σηµείωνε ότι «το ενωτικόν αίτηµαν δεν είναι επαναστατικόν για να τύχει µιας 

τόσο απρεπούς απάντησις»,40 ενώ επίσηµο άρθρο της Ελευθερίας το 1929 σηµείωνε ότι δεν 

υπάρχει Έλληνας που να θέλει να «ριχθεί έστω και µία βολή» κατά των Άγγλων, οι οποίοι 

                                                 
38 Για τα γνωρίσµατα των δύο εθνικισµών βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 165, 168-169. 
39 Ελευθερία, 15 Μαρτίου 1919, σ. 3. 
40 «Η απάντησις του Υπουργού», Λαϊκή, 5 Μαρτίου 1926, σ. 1. 
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διατηρούν την ισορροπία µεταξύ παλαιού και νέου κόσµου και αποτελούν εγγύηση για την 

ασφάλεια της Ελλάδας.41  

Μια εξήγηση της στάσης αυτής είναι η αργοπορηµένη ανάπτυξη και διαµόρφωση του 

ντόπιου αστικού κεφαλαίου όταν, ήδη, οι βασικοί βιοµηχανικοί τοµείς (ορυχεία, 

µεταλλεία) πέρασαν στην ιδιοκτησία ξένων επιχειρηµατιών. Αυτό το γεγονός δεν 

επέτρεψε στην κυπριακή αστική τάξη να αποκτήσει «εθνικό», αντιιµπεριαλιστικό 

χαρακτήρα, όπως συνέβηκε σε άλλες αποικιοκρατούµενες χώρες και παρέµεινε 

συνδεδεµένη κυρίως µε το αγγλικό κεφάλαιο, αφού ακόµα και οι σχέσεις µε το αντίστοιχο 

ελληνικό ήταν περιορισµένες.42 Μια δεύτερη εξήγηση που έδινε η ίδια η εθνικιστική 

αστική τάξη, αφορούσε στο γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών ηγετών της 

Κύπρου της πρώτης περιόδου της βρετανικής κατοχής ήταν «θαµβωµένοι από το αγγλικόν 

γόητρον και δεν ηδύναντον να εύρουν λάθη. Ο χαιρετισµός από ένα Άγγλον εθωρείτο εύνοια 

και ήτο η εποχή κατά την οποίαν ηκούετο το ‘είναι Εγγλέζος τούτος’».43 Επιπλέον, 

θεωρούσαν ότι οι πολιτικοί ηγέτες εκείνης της περιόδου παρασύρθηκαν από τις 

«επαγγελίες και τους ρητορικούς αφορισµούς» των Άγγλων Φιλελευθέρων και ζητούσαν 

την Ένωση ως χάρη και όχι ως δικαίωµα.44 Μια τρίτη εξήγηση, που συνήθως 

προσγράφεται στους Βρετανούς, αφορά στο ότι η Βρετανία υπήρξε αρκετά ανεκτική στην 

ανάπτυξη του εθνικού κινήµατος στην Κύπρο.45

Η ήπια αυτή προσέγγιση αποδίδεται επίσης στην παραδοσιακή στάση της ανώτερης 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας έναντι των εκάστοτε αποικιοκρατών, σύµφωνα µε την οποία η 

συµµόρφωση µε αυτούς αποτελούσε την καλύτερη πιθανότητα επιβίωσης των Ελλήνων.46 

Η προσέγγιση της µη πρόκλησης προς τους Βρετανούς καθοδηγούσε τη στάση των 

κυριότερων πολιτευτών της Λευκωσίας (Πασχάλης Κωνσταντινίδης και Αχιλλέας 

Λιασίδης) και της Εκκλησίας στις πρώτες δεκαετίες της βρετανικής παρουσίας. Εγγενές σε 

αυτή την στάση ήταν και η προσπάθεια να προσεταιριστούν και τους Τουρκοκύπριους σε 

κοινά οικονοµικά προβλήµατα.  

Ενδεικτικό της ηπιότητας του ελληνοκυπριακού εθνικισµού ήταν το γεγονός ότι οι 

Βρετανοί στα περισσότερα χρόνια της παρουσίας τους στην Κύπρο δεν διέθεταν παρά 

µόνο µικρό αριθµό Βρετανών αξιωµατούχων και στρατιωτικών για τη διεκπεραίωση των 

                                                 
41 «Να αρχίση συντόµως η οργάνωσις», Ελευθερία, 15 Μαίου 1929, σ. 1. 
42 Βλ. Σέρβας, ««Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΚ», ό.π., σ. 129. 
43 Άρθρο Αχιλλέα Αιµιλιανίδη γραµµατέα της Εθνικής Οργάνωσης, «Η αλήθεια και η πραγµατικότης», 
Ελευθερία,  11 Μαρτίου 1931, σ. 1. 
44 «Ανοργάνωτοι», Ελευθερία, 20 Μαίου 1931, σ. 1. 
45 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 492-493, 501. 
46 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 82-83. 
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υποχρεώσεων της διακυβέρνησης.47 Επιπλέον, υπήρχε και η στρατιωτική φρουρά, που 

έδρευε στη Λεµεσό, που ανερχόταν, το 1921, σε 108 στρατιώτες από την Ινδία.48 Ακόµα 

ένα παράδοξο του ελληνοκυπριακού εθνικισµού είναι ότι οι ηγέτες του κινήµατος αυτού 

αναδείχθηκαν µέσα από τις γραµµές όσων συνεργάστηκαν µε τους Βρετανούς και οι 

οποίοι ωφελήθηκαν από την αποικιοκρατία.49 Εκτός από τα σώµατα ασφαλείας και τους 

κατώτερους κυβερνητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διεκπεραίωναν το κυβερνητικό έργο, οι 

Βρετανοί επεδίωξαν τη συνεργασία των παραγόντων της ελληνικής κοινότητας, οι οποίοι 

έλεγχαν και την πλειοψηφία του πληθυσµού και την οποία πέτυχαν σε αρκετές 

περιπτώσεις.  

Η «παράξενη» και άνιση ελληνοβρετανική συνεργασία δεν απέκλειε την αποδοχή 

διορισµού για υπηρεσία στο Εκτελεστικό Συµβούλιο (βλ. επόµενο κεφάλαιο) και από 

αυτούς ακόµα τους πιο ακραιφνείς υποστηρικτές της Ενώσεως. Κατά το 1927 και 1928 

έγινε µεγάλη συζήτηση για την αποδοχή εκ µέρους του Ν. Πασχάλη, ενός εκ των 

επιφανότερων ηγετών του ενωτικού κινήµατος, της θέσης του διορισµένου βουλευτή στο 

Εκτελεστικό Συµβούλιο. Η εφηµερίδα Ελευθερία, η οποία στήριζε τόσο τον Ν. Πασχάλη, 

όσο και την πολιτική της αποχής και επιτίθετο ενάντια στις ηπιότερες µορφές διεκδίκησης 

(βλ. κεφάλαιο 9), σε επίσηµο σχόλιό της έγραφε ότι «νιώθει ευτυχής για το διορισµό αυτό», 

ενώ, τρεις µόλις µέρες αργότερα, στηλίτευε τους βουλευτές επειδή δεν παραιτήθηκαν, µε 

αφορµή απάντηση του Υπουργού Αποικιών για το αίτηµα της Ένωσης, διότι η συνεργασία 

τους µε τους Βρετανούς συνιστούσε εµπαιγµό του κυπριακού λαού.50 Στη δηµόσια 

διαµάχη που προκλήθηκε ενεπλάκησαν και αρκετά δηµόσια πρόσωπα που 

αρθρογραφούσαν στον Τύπο.51

Αυτό το φαινόµενο παρατηρείτο ακόµα και µετά τα Οκτωβριανά όταν καταργήθηκαν τόσο 

το Εκτελεστικό Συµβούλιο, όσο και το Νοµοθετικό, και αντικαταστάθηκαν από το 

Συµβουλευτικό Σώµα. Μπορούµε να αναφέρουµε ορισµένα ονόµατα που αποδέχτηκαν 
                                                 
47 «Στατιστική των δηµοσίων υπαλλήλων εν Κύπρω», Ελευθερία, 25 Μαΐου 1912, σ. 1. Τη χρονιά αυτή οι 
Βρετανοί ανέρχονταν στους 84. 
48 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 191. 
49 Ο Muller, σηµειώνει ότι υπάρχουν υλικά και άυλα πλεονεκτήµατα, που αποκοµίζουν τα άτοµα αυτά, όπως 
η εµπειρία στις σχέσεις µε τις αρχές, τίτλοι κοινωνικής θέσης (π.χ. ιππότες), ενώ τα υλικά αγαθά 
περιλαµβάνουν δηµόσιες δωρεές, επιχορηγήσεις, κυβερνητικά συµβόλαια, φορολογικές απαλλαγές, 
δηµόσιες κατοικίες κτλ. Το πιο σηµαντικό βέβαια είναι η εργοδότηση στον δηµόσιο τοµέα. Βλ. Muller 
Wolfgang (2006), «Party Patronage and Party Colonization of the State», σσ. 189-195, στο Katz and Crotty, 
Party Politics, ό.π., σ. 190. 
50 Βλ. Γεωργαλλίδης, «Χαρακτήρας», ό.π., σ. 84· «Ο κος Ν. Πασχάλης δηµόσιος κατήγορος», Ελευθερία, 16 
Μαρτίου 1927, σσ. 2, 3· Ελευθερία, 19 Μαρτίου 1927, σ. 1· Το ίδιο θέµα σχολίαζε µε σειρά επιτιµικών για 
τους ενωτικούς πολιτικούς δηµοσιευµάτων η εφηµερίδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου µε τίτλο 
«Πασχαλικοί και αντιπασχαλικοί». Βλ. Νέος Άνθρωπος, 28 Σεπτεµβρίου, σ.1, 1928. 11 Οκτωβρίου, σ. 1, 
1928. 25 Οκτωβρίου, σ. 1, 1928. 7 Νοεµβρίου, σ. 4, 1928. 
51 «Αδικαιολόγητοι και βλαβεραί επικρίσεις», Ελευθερία, 19 Μαίου 1928, σ. 1· «Η γνώµη του κ. Ευγένιου 
Ζήνωνος», Ελευθερία, 20 Ιουνίου 1928, σ. 1· «Η γνώµη του βουλευτού κου Μιχαηλίδη», Ελευθερία, 23 
Ιουνίου 1928, σ. 1. 
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διορισµό στο σώµα αυτό, χαρακτηριστικά: Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος, Χριστόδουλος 

Σώζος, Θεοφάνης Θεοδότου, Σπύρος Αραούζος, Αντώνης Τριανταφυλλίδης.52 Οι 

Βρετανοί τύγχαναν σεβασµού από τους εθνικιστές, οι οποίοι έδιναν µεγάλη σηµασία στην 

κοινωνική επαφή µε ανώτερα µέλη της αποικιακής διοίκησης.53 Παρά τις περιόδους 

έξαρσης του εθνικιστικού αιτήµατος και τις πιο ακραίες εκδοχές του (του κυρηνειακού 

κατεστηµένου),54 η ηπιότητα του εθνικού κινήµατος έναντι των Βρετανών ήταν το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιόδου. Μια σηµαντική αντινοµία του ελληνοκυπριακού 

εθνικού κινήµατος, σηµειώνει ο Παπαπολυβίου, ήταν το γεγονός ότι, ενώ υπερτόνιζε την 

πολεµική συµµετοχή Κυπρίων στους ελληνικούς πολέµους (π.χ. Βαλκανικούς) από τη µια, 

από την άλλη δε διανοήθηκε ποτέ ανάλογης προσέγγισης για το κυπριακό ζήτηµα.55

Αυτή η προσέγγιση προς την αποικιακή Αρχή τύγχανε επίσης της ενθάρρυνσης της 

ελληνικής κυβέρνησης.56 Για την Ελλάδα προτεραιότητα είχαν οι διεκδικήσεις σε άλλα 

µέτωπα και δεν θα έπρεπε να διαταραχθούν οι αρµονικές αγγλοελληνικές σχέσεις µε 

αφορµή την Κύπρο.57 Στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέµων (1912-13), η τότε κυβέρνηση 

της Ελλάδας, φαίνεται να απέστελλε «πυροσβεστικά» µηνύµατα για µη ανακίνηση του 

ενωτικού ζητήµατος προς τους Κύπριους πολιτευτές.58 Οι παραδοσιακοί ηγέτες των 

Ελληνοκυπρίων, δηλαδή ο ανώτερος κλήρος και οι αστοί πολιτευτές, έχοντας ως δεδοµένη 

την εξάρτηση της Αθήνας από το Λονδίνο πίστευαν ότι η Ένωση θα ήταν δυνατό να 

επιτευχθεί στα πλαίσια της ελληνοβρετανικής φιλίας και ενδιάµεσα µπορούσαν να ζουν 

κάτω από τη βρετανική εξουσία και να αγωνίζονται για την εξασφάλιση συνταγµατικών 

και οικονοµικών παραχωρήσεων.59 Χαρακτηριστικές της εξάρτησης της Ελλάδας ήταν οι 

αναφορές του τότε πρωθυπουργού της χώρας, Ελευθέριου Βενιζέλου: «∆εν υφίσταται 

κυπριακό ζήτηµα µεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας αλλά Κυπρίων και Αγγλικής κυβέρνησης»60 

και ότι «δια την Κύπρο δεν ασχολούµεθα. Οι Κύπριοι θα δυνηθούν να λύσουν το ζήτηµα των 

                                                 
52 Cyprus Blue Book 1903-04, σ. 94· Cyprus Blue Book 1911-12, σ. 106· Cyprus Blue Book 1916-17, σ. 110· 
Cyprus Blue Book 1930, σ. 108.  
53 Το 1923, κατά τη διάρκεια του εορτασµού της ονοµαστικής εορτής του βασιλιά της Αγγλίας, ο πολιτευτής 
Αχιλλέας Λιασίδης άρχισε να ζητωκραυγάζει υπέρ του Άγγλου βασιλιά, δίνοντας το σύνθηµα και στους 
υπόλοιπους παρευρισκόµενους. Βλ. «Η εορτή του βασιλέως της Αγγλίας εν Λευκωσία», Ελευθερία, 6 
Ιουνίου 1923, σ. 3.  
54 Βλ. κεφάλαιο 9. 
55 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 212. 
56 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 235. 
57 Markides Diana (2008), «Βρετανική Βενιζελοφιλία και Βενιζελική Αγγλοφιλία στην περίπτωση της 
Κύπρου 1906-1931», στο Παπαπολυβίου Πέτρος και Καζαµίας Γιώργος (Επιµ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και 
η Κύπρος, Εκδόσεις Καστανιώτης, σ. 69. 
58 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 13, 248-249. 
59 Για την εξάρτηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τη βρετανική βλ. Γεωργαλλίδης, 
«Χαρακτήρας», ό.π., σ. 92. Στο ίδιο θέµα αναφέρεται και ο Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σ. 60. 
60 «Κύπρος – ∆ωδεκάνησος: ∆ηλώσεις Βενιζέλου», Ελευθερία 29 Σεπτεµβρίου 1928, σ. 2. 
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µετά της Αγγλίας».61 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ιδιόµορφης αντίκρισης του ενωτικού 

αιτήµατος, ορισµένοι Ελληνοκύπριοι ηγέτες συµµετείχαν σε επίσηµες εορτές της 

βρετανικής διοίκησης, όπως για παράδειγµα στα 50χρονα της βρετανικής παρουσίας στην 

Κύπρο, το 1928, παρόλο που υπήρχε επίσηµη απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου για 

αποχή.62  

5.2.2 Η µαζικότητα του εθνικού κινήµατος. Το εθνικό κίνηµα στα πρώτα του στάδια 

(και ιδιαίτερα πριν την Βρετανική κατοχή), δεν είχε ευρεία λαϊκή απήχηση, αφού η 

απουσία -έστω και στοιχειώδους -µόρφωσης στα πλατιά λαϊκά στρώµατα δεν επέτρεπε τη 

µετάδοση µιας εθνικής ταυτότητας που να θεµελιώνεται στον προγονικό πολιτισµό.63 Στην 

πρώτη φάση ανάπτυξης της ιδεολογίας του εθνικισµού η συζήτηση για τα αιτήµατά του 

δεν είχε αποτυπωθεί σε ένα συνεπές πολιτικό πρόγραµµα µε ικανοποιητική αριθµητική 

υποστήριξη. Αν και ο αριθµός των ατόµων που εµπλέκονταν στη συζήτηση αυτή ήταν 

µικρός, η παρουσία τους στις µεγάλες πόλεις, οι οποίες ήταν το επίκεντρο της πολιτικής 

ισχύος και το επίπεδο µόρφωσης που διέθεταν οι εµπλεκόµενοι καθιστούσε την επίδρασή 

τους καθοριστική. Παρόλο που ο εθνικισµός ήταν πολύ αδύναµα οργανωµένος στα αρχικά 

αυτά στάδια (τέλη του 19ου αιώνα), είχε καταφέρει να εκφράσει και να κάνει γνωστές τις 

θέσεις του, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τις εφηµερίδες.  

Το γεγονός ότι, αρχικά, ο εθνικισµός είχε απήχηση κυρίως σε µια µικρή οµάδα 

εγγράµµατων µπορεί να δικαιολογήσει το χαρακτηρισµό του ως ελιτίστικο κίνηµα. Η 

επιδίωξη της Ένωσης µε την Ελλάδα ήταν, κυρίως, υπόθεση της ανώτερης τάξης στις 

πόλεις. Οι πρώτοι οπαδοί της ενωτικής κίνησης ήταν κάποιοι φιλέλληνες ιδεαλιστές, οι 

οποίοι αρχικά είχαν λίγους οπαδούς.64 Ο εθνικισµός απέκτησε µαζικότητα σύντοµα, ως 

απόρροια της αύξησης του επιπέδου µόρφωσης του κυπριακού λαού, της οργανωµένης 

διάδοσής του αλλά και της υιοθέτησής του από την Εκκλησία. Στη διαδικασία αυτή 

σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν η εκπαίδευση και τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. Σηµείο 

στροφής αποτέλεσε το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα της δεκαετίας 1900-10 και οι Βαλκανικοί 

Πολέµοι του 1912-13, µέσω των οποίων µαζικοποιήθηκε η εθνικιστική ρητορεία.  

Την µαζικοποίηση του εθνικού κινήµατος είτε δεν αντιλαµβάνονταν, είτε υποβάθµιζαν οι 

Βρετανοί αξιωµατούχοι στην Κύπρο, οι οποίοι «υιοθετούσαν αβίαστα τη θέση ότι η 

ενωτική κίνηση ήταν δηµιούργηµα της Εκκλησίας, των πολιτευτών και των δασκάλων».65 

                                                 
61 «Κύπρος – ∆ωδεκάνησος: ∆ηλώσεις Βενιζέλου», Ελευθερία 13 Οκτωβρίου 1928, σ. 2. 
62 «Ο λαός να αποδοκιµάσει τις γιορτές του κατακτητή», Νέος Άνθρωπος, 14 Ιανουαρίου 1928, σ. 1. «Το 
οιχτρό τους κατάντηµα», Νέος Άνθρωπος, 13 Ιουνίου, 1928, σ. 1. 
63 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά,  ό.π., σ. 37. Βλ. επίσης. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 
81. 
64 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 114. 
65 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 68. 
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Αυτή η αντίληψη είναι ξεκάθαρη στα γραπτά του R. Storrs, ο οποίος θεωρούσε ότι αν 

διεξαγόταν δηµοψήφισµα µε µυστική ψήφο, το 90% του πληθυσµού θα ψήφιζε υπέρ της 

στενότερης σχέσης µε τη Μ. Βρετανία.66 Την ίδια αντίληψη συµµερίζονταν οι 

περισσότεροι Βρετανοί αξιωµατούχοι στην Κύπρο οι οποίοι θεωρούσαν το ενωτικό κίνηµα 

ως µη αντιπροσωπευτικό της βούλησης των Κυπρίων. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 

της πρεσβείας του 1919, στην αναχώρηση της οποίας, παρευρέθηκαν 6.000 περίπου 

Ελληνοκύπριοι στη Λευκωσία και αντίστοιχος αριθµός στην Αµµόχωστο, που όµως 

αποσιωπήθηκε από τον τότε Ύπατο Αρµοστή στις αναφορές του προς το Υπουργείο.67 

Θεωρούσαν το ενωτικό κίνηµα ως τεχνητό κατασκεύασµα των κληρικών, των δικηγόρων 

και των τοκογλύφων. Η αδυναµία αυτού του επιχειρήµατος απαντάται από την άρνηση 

των Βρετανών να αποδεκτούν διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, όπου θα φαινόταν η 

πραγµατική έκταση της απήχησης του κινήµατος. 

Σύµφωνα µε τους ίδιους τους Βρετανούς, υπήρχαν δύο δυσαρεστηµένες οµάδες από την 

απώλεια ισχύος που συνεπαγόταν η έλευση των νέων κυριάρχων: ο κλήρος και οι 

δανειστές.68 Αν αυτοί τάσσονταν υπέρ της Ένωσης το κίνηµα θα αποκτούσε µαζικότητα 

αφού αυτές οι οµάδες είχαν δυνατότητα επηρεασµού µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού. 

Αυτό έγινε µε τη λανθασµένη ενέργεια των Βρετανών να συγκρουστούν άµεσα µε την 

Εκκλησία που ανάγκασε την τελευταία και την περιστρεφόµενη γύρω από αυτήν πολιτική 

ελίτ, να υιοθετήσουν την ενωτική ρητορεία. Υπήρχε επίσης και καινούρια οµάδα των 

αποφοίτων των ελλαδικών πανεπιστηµίων, η οποία πρέσβευε έντονα το αίτηµα της 

Ένωσης και η οποία διευρυνόταν συνεχώς. Οι εργάτες, οι αγρότες, οι υπηρέτες (δηλαδή τα 

πιο παραδοσιακά και φτωχά στρώµατα του πληθυσµού) ακολουθούσαν τη µορφωµένη 

ελίτ. Αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό, εν µέρει, αφού η ανάπτυξη του εθνικισµού συµβάδιζε 

µε την οικονοµική και πολιτική εξέλιξη που ήθελε τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα να 

έρχονται πρώτα σε επαφή µε την πρόοδο και τα επιτεύγµατα της επιστήµης και του 

πνεύµατος.69  

Η κυπριακή αστική τάξη απαιτούσε µεγαλύτερη ελευθερία δράσης, πολιτική συµµετοχή 

και εθνική αποκατάσταση. Οι ριζοσπάστες εθνικιστές, που ήταν αντιµέτωποι µε το 

                                                 
66 Storrs, Orientations, ό.π., σ. 468. Την ίδια προσέγγιση φαίνεται να υιοθετούσαν αρκετοί Βρετανοί 
αξιωµατούχοι. Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 494-495, 525, 531, 533. 
67 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 110, 118, 120-121. 
68 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 81. 
69 Ο Hobsbawm σηµειώνει ότι η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης γίνεται άνισα ανάµεσα στις κοινωνικές 
οµάδες και περιοχές µιας χώρας µε τους χωρικούς και τους εργάτες να είναι οι τελευταίοι που επηρεάζονται 
από αυτή. Βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 250. Ο Λέκκας προσθέτει ότι η άνιση αυτή ανάπτυξη από ήπειρο σε 
ήπειρο και στο εσωτερικό της ίδιας γεωγραφικής περιοχής έχει να κάνει µε τη συγκεκριµένη συγκυρία που 
περιβάλλει την εµφάνιση του εθνικισµού σε κάθε σηµείο της γης: το οικονοµικό και πολιτισµικό επίπεδο, οι 
συσχετισµοί των πολιτικών δυνάµεων και η παρουσία ή απουσία ανταγωνιστικών εθνικισµών, επηρεάζουν τη 
σχετική επιτάχυνση ή επιβράδυνση της εξάπλωσής του. Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία,  ό.π., σ. 95. 
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συντηρητικό κατεστηµένο της Λευκωσίας, χρειάζονταν τη βοήθεια των κατώτερων 

στρωµάτων στην προσπάθειά τους να επιβληθούν. Έτσι, σταδιακά προσεταιρίστηκαν τις 

λαϊκές εργατικές και αγροτικές µάζες, αποδίδοντας τους ρόλο ακόλουθου. Μέχρις ότου το 

κυρίαρχο ζήτηµα παρέµενε η αντίθεση στο αποικιακό καθεστώς και το τοπικό 

κατεστηµένο, υπήρχε µια φυσιολογική ταύτιση συµφερόντων µεταξύ των λαϊκών µαζών 

και των ηγετών της αστικής τάξης.70 Αυτό το στοιχείο προσέδωσε στον εθνικισµό στοιχείο 

µαζικότητας. Για τους µελετητές της περιόδου δύο γεγονότα καθοριστικά στην ανάπτυξη 

της εθνικής ιδέας και της ενωτικής ιδεολογίας µέσα στις µάζες ήταν το Αρχιεπισκοπικό 

ζήτηµα (βλ. κεφάλαιο 8) και οι Βαλκανικοί Πολέµοι. 

5.2.3 Βαλκανικοί πόλεµοι (1912-13). Καθοριστικό ρόλο στην µαζικοποίηση του εθνικού 

κινήµατος και στη διεύρυνση της απήχησης της ενωτικής ιδεολογίας διαδραµάτισαν οι δύο 

Βαλκανικοί πολέµοι του 1912-13, στους οποίους συµµετείχε σηµαντικός αριθµός Κυπρίων 

εθελοντών, ενώ ταυτόχρονα διενεργήθηκαν σειρά οργανωµένων και συστηµατικών 

ενεργειών βοήθειας προς το Ελληνικό κράτος (π.χ. εράνοι). Μέσω των εκδηλώσεων αυτών 

οι Ελληνοκύπριοι επεδείκνυαν τα αισθήµατα «εθνικής αλληλεγγύης» µε την µητέρα 

πατρίδα. Είχε προηγηθεί η δράση των Κυπρίων κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού 

πολέµου (1897), όπου επίσης σχηµατίστηκαν επιτροπές εράνων, αρκετοί Κύπριοι 

κατατάγηκαν στον στρατό και αρκετοί έχασαν και τη ζωή τους στα πεδία των µαχών.71  

Ο Παπαπολυβίου χαρακτηρίζει τους Βαλκανικούς πολέµους ως την «πιο λαµπρή περίοδο 

για το κυπριακό ενωτικό κίνηµα των χρόνων της Αγγλοκρατίας» και ως την περίοδο κατά 

την οποία η πλάστιγγα των σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας έγειρε οριστικά προς την ελληνική 

πρωτεύουσα, το «εθνικό κέντρο».72 Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν επέδρασαν ευεργετικά 

στην εµπέδωση της άποψης για το εφικτό της Ένωσης, ενώ η εσωτερική συγκυρία ήταν 

επίσης υποβοηθητική αφού ακολούθησαν την επίλυση του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και 

την επανένωση της πολιτικής ηγεσίας. Στην όλη προσπάθεια εθνικής ανάτασης 

καθοριστικός ήταν ο ρόλος των δασκάλων, οι οποίοι συνήθως πρωτοστατούσαν στη 

διοργάνωση των παντός φύσης εκδηλώσεων, στις οποίες ήταν και οι οµιλητές, καθώς και 

ο ρόλος των ελληνικών εφηµερίδων.73  

Το ξέσπασµα του πολέµου βρήκε τους Ελληνοκύπριους να απευθύνουν δεήσεις υπέρ της 

νίκης των ελληνικών στρατευµάτων και να αποστέλλουν τηλεγραφήµατα στον Έλληνα 

βασιλιά και στον πρωθυπουργό, αναδεικνύοντας έτσι την προσπάθεια της κυπριακής 

                                                 
70 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 222. 
71 Σάλπιγξ Λεµεσού, 14 Ιουνίου 1896, σ. 2, 17 Ιουλίου 1896, σ. 1, 9 Αυγούστου 1897, σ. 1 και 26 Μαρτίου 
1897, σ. 1.  
72 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 11-12. 
73 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 56, 100. 
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ηγεσίας να δείξει ότι µετείχε στον πόλεµο, έστω και εκ του µακρόθεν. Σε αυτή την περίοδο 

σε πολλά καταστήµατα δόθηκαν ονοµασίες από την τρέχουσα πολεµική επικαιρότητα και 

προσωπικοτήτων του πολέµου. Παράλληλα, περιλήφθηκαν στην ύλη των σχολικών 

εγχειριδίων µαθήµατα για το νέο έπος των Ελλήνων, ενώ οι µαθητές άρχισαν να 

πραγµατοποιούν παρελάσεις κάτω από την  καθοδήγηση των δασκάλων τους.74 Για τους 

Ελληνοκύπριους και τον ελληνοκυπριακό Τύπο, ο πόλεµος εναντίον της Τουρκίας ήταν η 

επαλήθευση των εθνικών χρησµών και προφητειών για ανακατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης, ως της πραγµατικής πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. 

Πολύ γρήγορα ο ενθουσιασµός έδωσε τη θέση του σε πιο οργανωµένες εκδηλώσεις 

επίδειξης της εθνικοφροσύνης των Ελληνοκυπρίων. Με παροτρύνσεις δηµοσιογράφων και 

πολιτευτών άρχισε να δηµιουργείται ένα µεγάλο κίνηµα εθελοντών που ζητούσε να 

µεταβεί στην Ελλάδα για να λάβει µέρος στις µάχες, παρά το διάταγµα ουδετερότητας που 

εξέδωσε η βρετανική διοίκηση για να αποτρέψει ενδεχόµενες εντάσεις µεταξύ των δύο 

κοινοτήτων στην Κύπρο, και παρά τις προσπάθειες αποτροπής κατάταξης εθελοντών εκ 

µέρους του Ελληνικού κράτους.75 Αυτά δεν εµπόδισαν όµως την αθρόα προσέλευση για 

κατάταξη. Ανάµεσα στους εθελοντές υπήρχαν επώνυµοι αλλά κυρίως ανώνυµοι, φτωχοί 

αγρότες, οι οποίοι µετέβαιναν στην Ελλάδα µε έξοδα των ερανικών επιτροπών.76 Στους 

επώνυµους, περίοπτη θέση κατέχουν οι πολιτικοί Χριστόδουλος Σώζος (βουλευτής και 

δήµαρχος Λεµεσού και µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου) και ο Ευάγγελος 

Χατζηιωάννου (βουλευτής Λάρνακας και εκδότης εφηµερίδας). Ο πρώτος άφησε την 

τελευταία του πνοή στις µάχες, ενώ ο δεύτερος επέστρεψε τραυµατίας. Κατατάγηκαν 

επίσης αρκετοί δάσκαλοι και φοιτητές της Αθήνας και µικρός αριθµός δόκιµων µοναχών 

της Μονής Κύκκου. Η σηµασία της συµµετοχής επώνυµων εθελοντών, πέραν της 

δηµοτικότητας που απολάµβαναν, έγκειται στις φιλικές σχέσεις που συνήψαν είτε 

προσωπικά µε τον Βενιζέλο, είτε µε το περιβάλλον του, κάτι που τους επέτρεπε να 

λειτουργούν ως φορείς µετάδοσης της άποψης του «εθνικού κέντρου» στο νησί.77

Η πρώτη µαζική αποστολή εθελοντών έγινε τον Ιανουάριο του 1913, µετά το θάνατο του 

Χρ. Σώζου, µε την αναχώρηση 200 Κύπριων εθελοντών συνοδεία του Μητροπολίτη 

Κιτίου Μελέτιου Μεταξάκη.78 Παρά τις επισφαλείς πληροφορίες και την µη διατήρηση 

ολοκληρωµένων στοιχείων, ο συνολικός αριθµός των Κυπρίων εθελοντών υπολογίζεται 

στους 1.800, µε µεγαλύτερη συµµετοχή από τις παράλιες πόλεις της Λεµεσού και της 
                                                 
74 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 37, 41, 43, 45, 52, 77. 
75 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 63, 162. 
76 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 163-166, 168, 170. Βλ. επίσης 
Λοιζίδης Σάββας (1980), Άτυχη Κύπρος, Εκδόσεις Μπεργάλη, Αθήνα, σ. 13. 
77 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 226. 
78 Ελευθερία, 13 Ιουλίου 1913, σ. 2. 
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Λάρνακας, λόγω της δράσης του οικείου Μητροπολίτη, ενώ στις ηλικιακές κατηγορίες 

ήταν συντριπτική η πλειοψηφία των νέων 18-22 ετών.79

Στους νεκρούς του πολέµου τελούνταν εθνικά µνηµόσυνα, στα οποία συµµετείχε µαζικά ο 

κόσµος, κάτι που στόχευε στη διατήρηση της συλλογικής µνήµης της θυσίας και στη 

δηµιουργία παραδειγµάτων προς µίµηση. Ήταν µια συνειδητή πρακτική της κυπριακής 

ηγεσίας για να διατηρείται το κλίµα εθνικής εγρήγορσης. Ιδιαίτερης ιδεολογικής 

εκµετάλλευσης έτυχε ο θάνατος του Χρ. Σώζου, τον οποίο ο Παπαπολυβίου χαρακτηρίζει 

ως «πολύτιµο δώρο για την ενωτική ιδεολογία» αφού µετατράπηκε σε «εθνικό σύµβολο».80  

Μια άλλη πτυχή επίδειξης της εθνικής ταύτισης ήταν η διεξαγωγή εθνικών εράνων για 

αποστολή χρηµάτων στην ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοστάτες στη διεξαγωγή τους ήταν ο 

Τύπος. Στη διοργάνωση των εράνων έλαβαν ενεργό µέρος και οι Κύπριες γυναίκες, 

ιδιαίτερα οι επώνυµες.81 Καταλυτικό ρόλο στη συλλογή των χρηµάτων διαδραµάτισε η 

ανάληψη της οργανωτικής προσπάθειας από την κυπριακή Εκκλησία και τους πολιτευτές, 

άτοµα δηλαδή που ενέπνεαν εµπιστοσύνη, και ειδικότερα η εγκύκλιος που εξαπέλυσε ο 

Αρχιεπίσκοπος τον Οκτώβριο του 1912 και οι επισκέψεις των ερανικών επιτροπών ακόµα 

και στα πιο αποµακρυσµένα χωριά της Κύπρου.82 Συµµετοχή στους εράνους αυτούς είχαν 

και τα λαϊκά στρώµατα, όπως καταδεικνύεται από το ποσό που συγκέντρωσε η συντεχνία 

οικοδόµων Λεµεσού, αλλά και από τις εισφορές σε είδος που έκαναν πολλοί φτωχοί 

αγρότες.83 Η δηµοσίευση των εισφορών στον Τύπο αποτελούσε µια επιβράβευση και 

ταυτόχρονα κίνητρο για να δοθούν περισσότερα χρήµατα.84 Συνολικά εκτιµάται ότι 

εισπράχθηκε, µε την µορφή των εράνων, ποσό £16.000 περίπου. 

Η διεξαγωγή λαϊκού χαρακτήρα εκδηλώσεων µε συµµετοχή πολλών ατόµων, όπως ήταν οι 

εράνοι και το µαζικό εθελοντικό κίνηµα, αποδεικνύουν ότι το ενωτικό κίνηµα κάθε άλλο 

από ελιτιστικό ήταν. Η µαζικοποίηση διαφαίνεται και στην επίδραση που άσκησαν οι 

Βαλκανικοί Πολέµοι στην κυπριακή λαϊκή ποίηση.85 Οι εκδηλώσεις αυτές λειτουργούσαν 

ως ένας µηχανισµός για απόδειξη της αλληλεγγύης των Ελλήνων της Κύπρου µε τους εν 

Ελλάδι Έλληνες και των στενών µεταξύ τους δεσµών, οι οποίοι οδηγούσαν συνειρµικά 

στο αυταπόδεικτο της ανάγκης για Ένωση µε την Ελλάδα. Επιπλέον, οι εµπειρίες και οι 

συγκινήσεις που αποκόµιζαν οι εθελοντές κατά την αναχώρηση τους, όπου τους 

κατευόδωναν η εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία και πλήθος κόσµου και κατά την 

                                                 
79 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 227-231. 
80 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 56-57, 207, 212. 
81 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 100-101, 105. 
82 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 108, 111. 
83 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 110, 116-117. 
84 Ελευθερία 14 ∆εκεµβρίου 1912, σ. 2 και 21 ∆εκεµβρίου 1912, σ. 2. 
85 Για την επίδραση αυτή βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 89-95, 206. 
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πανηγυρική επιστροφή τους, καθώς και οι πολεµικές εµπειρίες, τόνωναν τον πατριωτισµό 

και την ελληνολατρεία τους. Ο εθελοντισµός των Κυπρίων χρησιµοποιήθηκε ιδεολογικά, 

δια της ηρωοποίησης τους, για να καλλιεργηθεί περαιτέρω το αίτηµα για Ένωση αφού και 

µετά την επιστροφή τους θεωρούνταν κήρυκες του έθνους και σηµαιοφόροι της Μεγάλης 

Ιδέας. Πολλοί βετεράνοι του πολέµου προσκαλούνταν στα σχολεία για να µεταφέρουν τις 

εµπειρίες τους στους µαθητές. Το παράδειγµα τους χρησιµοποιείτο για πολλά χρόνια µετά, 

από την πολιτική ηγεσία της Κύπρου, ενώ η παρουσία τους ήταν απαραίτητη σε κάθε 

«εθνική» εκδήλωση.86

5.2.4 Εθνικισµός και ταύτιση µε την Ένωση. Η Ένωση, ως πολιτικό αίτηµα, αποτέλεσε 

το πρόταγµα της ιδεολογίας του εθνικισµού. Η Ένωση απέρριπτε ξεκάθαρα την 

υφιστάµενη πολιτική διευθέτηση της Κύπρου ως βρετανικής αποικίας, επιζητώντας και 

διεκδικώντας διαφορετική θεσµική ρύθµιση. Σύµφωνα µε έκθεση του κυβερνήτη Storrs, 

στις 11 Φεβρουαρίου 1932, «πάνω σε αυτό το στίγµα της ανυπακοής βασίζεται κυρίως η 

ισχύς του κινήµατος για την ένωση».87  Η ιδεολογία της Ένωσης στις αρχές του αιώνα ήταν 

«η πολεµική ιαχή εκείνων των τάξεων οι οποίες κρατούνταν εκτός του πολιτικού 

συστήµατος».88 Η θέση αυτή συµφωνεί µε τις προηγούµενες αναφορές για την επίκληση 

του εθνικισµού από τις τάξεις και οµάδες που ήθελαν να ανεβάσουν και να 

νοµιµοποιήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Το ενωτικό αίτηµα αποτέλεσε το 

σηµαντικότερο ζήτηµα κινητοποίησης των µαζών του κυπριακού λαού. Ηγετικό ρόλο στο 

κίνηµα της Ένωσης διαδραµάτισε η αστική τάξη και η Εκκλησία. Το εθνικό κίνηµα υπό 

την ηγεσία των δύο αυτών φορέων και συνδυαζόµενο µε οικονοµικά αιτήµατα, όπως η 

κατάργηση του φόρου υποτελείας και δευτερευόντως µε τη διεκδίκηση πολιτικών 

δικαιωµάτων και ελευθεριών, κινητοποιούσε µαζικά τον πληθυσµό.  

Η Ένωση συνάρθρωνε από τη µια τις κοινωνικές, ρεαλιστικές διεκδικήσεις του κυπριακού 

πληθυσµού και από την άλλη το όραµα που του επέτρεπε να διεκδικεί την αξιοπρέπειά 

του. Είχε, συνεπώς, πολιτικό και αντιαποικιοκρατικό περιεχόµενο. Το περιεχόµενό της, 

όµως, ήταν «εσχατολογικό», αφού όλα τα προβλήµατα και, πρωτίστως, τα 

κοινωνικοοικονοµικά, θα λύνονταν µόνο στην «άλλη ζωή», την µετά την Ένωση µια 

τακτική που υποβάθµιζε τις ταξικές ανισότητες και τον ταξικό ανταγωνισµό στο 

εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας.89 Είχε, επίσης, αντιφατικό περιεχόµενο, 

αφού εξέφραζε, από τη µια, την απαρέσκεια προς τους Βρετανούς αποικιοκράτες και από 

                                                 
86 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 181, 186, 197,199, 203. 
87 Παράθεµα στον Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 507. 
88 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 28. 
89 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 206. 
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την άλλη, νοµιµοποιούσε την εσωτερική πολιτική δοµή ισχύος των Ελληνοκυπρίων.90 

Ήταν κοινωνικό και προοδευτικό στο βαθµό που εξέφραζε την ανερχόµενη αστική τάξη 

ενάντια στα συµφέροντα των γαιοκτηµόνων και του ιερατείου, από τη µια, και της 

αποικιοκρατικής εξουσίας από την άλλη. ∆εν είχε όµως δηµοκρατικές φιλοδοξίες, µε την 

έννοια της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των πολιτικών ελευθεριών, 

όπως συνέβηκε µε τη Γαλλική Επανάσταση, ούτε των πολιτικών δικαιωµάτων των 

αγροτών, που συνιστούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού, αφού και για τους 

εθνικιστές ο ρόλος που ανέθεταν στις λαϊκές µάζες δεν ήταν ανάλογος του αριθµού τους. 

Οι ιθύνουσες τάξεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας αναζητούσαν µονόπλευρα το 

δικαίωµα της εθνικής τους κοινότητας µε το αίτηµα για εθνική αυτοδιάθεση, το οποίο 

επισκίαζε και προηγείτο των ατοµικών δικαιωµάτων και αναγκών των ατόµων-πολιτών. 

Για να έχει απήχηση, όµως, µια ιδεολογία, και στην προκειµένη περίπτωση η εθνικιστική, 

η οποία απευθύνεται στην κοινή εθνική ταυτότητα και καταγωγή, δεν µπορεί παρά να 

βασίζεται σε υπαρκτές πρώτες ύλες. Τέτοιο υλικό αποτελούν  

«προϋπάρχουσες µορφές συλλογικής αλληλεγγύης ή συλλογικής απόρριψης, πολιτισµικά 

στοιχεία παραδοσιακών κοινοτήτων των οποίων την κληρονοµιά διεκδικεί και 

ιδιοποιείται το υπό ανάδειξη έθνος, ιστορικά γεγονότα και επιτεύγµατα άλλων εποχών, 

ήθη, συνήθειες, µύθοι, δοξασίες, καλλιτεχνικές παραδόσεις, ακόµη και µη πολιτισµικά 

στοιχεία όπως το µέγεθος του επίδοξου έθνους, η συγκέντρωση του σε συγκεκριµένη 

περιοχή, η ιστορία αυτής της περιοχής, η πολιτισµική και γεωπολιτική της 

σπουδαιότητα».91

Αρκετά από αυτά πληρούνταν στην περίπτωση του ελληνικού πληθυσµού της Κύπρου, 

πράγµα που επέτρεψε και την οργανωµένη διάδοση της εθνικιστικής ιδεολογίας. Η 

κυριαρχία του εθνοτικού ελληνικού στοιχείου προσέφερε τη δηµογραφική και πολιτισµική 

υποδοµή για την εµφάνιση του ελληνικού εθνικισµού και την καθιέρωσή του ως της 

ισχυρότερης πολιτικής ιδεολογίας στη σύγχρονη κυπριακή Ιστορία. Ο Storrs έγραφε στο 

βιβλίο του Orientations, ότι «η ελληνικότητα των Κυπρίων είναι κατά τη γνώµη µου 

αδιαµφισβήτητη».92 Η ελληνική γλώσσα, η οποία συχνά ταυτιζόταν µε την ορθόδοξη 

θρησκεία, αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα διατήρησης της εθνικής ταυτότητας των 

Ορθοδόξων της Κύπρου.93 Η θρησκεία, ο νόµος και η γλώσσα αποτέλεσαν παράγοντες 

που συνέβαλαν στον σχηµατισµό των προνεωτερικών εθνικών κοινοτήτων, σύµφωνα µε 

τον Grosby.94 Τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, η ενίσχυση και σταδιακή καθιέρωση της 

                                                 
90 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 277. 
91 Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σ. 115. 
92 Storrs, Orientations, ό.π., σ. 469. 
93 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 36. 
94 Βλ. Grosby, Εθνικισµός, ό.π., σσ. 73, 82.  
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δηµόσιας εκπαίδευσης, η ενιαία και ισότιµη νοµοθεσία που εµφανίστηκαν µε την κάθοδο 

των Βρετανών, λειτούργησαν ως περαιτέρω πολιτισµικοί ενοποιητικοί παράγοντες.  

 

5.3 Μηχανισµοί διάδοσης της εθνικιστικής ιδεολογίας 

Παρά την αριθµητική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική κυριαρχία του ελληνικού 

εθνοτικού στοιχείου στη ζωή του νησιού, η ανάπτυξη και η διάδοση του ελληνικού 

εθνικισµού, όπως όλες οι σύγχρονες ιδεολογίες, προϋπέθετε συστηµατική και οργανωµένη 

καλλιέργεια µέσα από θεσµούς και διαδικασίες. Αποτελεί χαρακτηριστικό της 

εθνικιστικής ιδεολογίας η άµεση και ενεργή της ανάµιξη στο σχηµατισµό και 

προσδιορισµό του έθνους. Η κοινή ταυτότητα και η µετάδοση της εθνικής ιδέας σήµαινε 

ανάπτυξη µέσων και φορέων κοινωνικοποίησης των µελλοντικών πολιτών στην εθνική 

κοινότητα και τέτοια µέσα ήταν τα σχολεία, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οι 

θεσµοποιηµένες τελετές και τα σύµβολα (µύθοι, σηµαίες, τραγούδια), η ίδρυση εθνικών 

εταιριών, οι εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών και άλλοι θεσµοί πολιτικής 

δραστηριοποίησης.95

Αυτό έγινε κατορθωτό µέσα από ένα πλέγµα παραµέτρων, µε τη συµµετοχή τοπικών αλλά 

και εξωγενών φορέων που, ουσιαστικά, τροχιοδροµήθηκε από την αλυτρωτική ιδεολογία 

του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο Κιτροµηλίδης τονίζει τον καθοριστικό ρόλο που 

έπαιξε το πολιτικό πρόγραµµα της Μεγάλης Ιδέας στην Ελλάδα στη διαδικασία αυτή κατά 

την οποία: «µε τη δηµιουργία συλλόγων για την προώθηση της παιδείας των αλύτρωτων, την 

αποστολή δασκάλων και εκπαιδευτικού υλικού προς τις κοινωνίες της ελληνικής 

περιφέρειας, η Κύπρος γνωρίζει τις άµεσες επιπτώσεις των πρωτοβουλιών αυτών».96

Στη βιβλιογραφία υπάρχει η άποψη περί έθνους ως «τεχνητού κατασκευάσµατος»,97 µια 

θέση που παραπέµπει στη λειτουργία µηχανισµών εθνογένεσης.98 Ως τέτοιους 

µηχανισµούς «κατασκευής» της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στην Κύπρο αναφέρονται 

το εκπαιδευτικό σύστηµα, που ήταν υπό τον έλεγχο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και οι 

δραστηριότητες εθελοντικών οργανισµών, που ιδρύθηκαν από διανοούµενους 

σπουδασµένους στην Ελλάδα και από το ελληνικό προξενείο.99 Οι δάσκαλοι και οι 

                                                 
95 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 61. Βλ. επίσης Hobsbawm, Κεφαλαίου,  ό.π., σ. 140. 
96 Βλ. Κιτροµηλίδης, «Συλλογικά Πεπρωµένα», ό.π., σ. 12. 
97 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σ. 147 και Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 23. Την ίδια άποψη περί έθνους ως 
κατασκευάσµατος διατυπώνει και ο Λιάκος. Βλ. Λιάκος, Έθνος, ό.π., σσ. 53, 58. Ο Λέκκας διατυπώνει το 
ζήτηµα λίγο διαφορετικά, σηµειώνοντας ότι ο εθνικισµός προηγείται λογικά και αναλυτικά του έθνους, 
χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι το έθνος αποτελεί αυθαίρετο κατασκεύασµα και δεν είναι προϊόν 
παρθενογένεσης. Βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σ. 115. 
98 Γενικά για τους µηχανισµούς και φορείς διάδοσης του εθνικισµού, βλ. Λέκκας, Εθνικιστική Ιδεολογία, 
ό.π., σ. 135. 
99 Βλ. Μαυράτσας, Οµοψυχία ό.π., σ. 65. 
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καθηγητές γυµνασίων, που ως επί το πλείστον είχαν κληθεί από την Ελλάδα ή είχαν 

εκπαιδευτεί εκεί, αισθάνονταν εαυτούς ως ιεραπόστολους του ελληνικού έθνους.100

Οι νέοι που µετέβαιναν στην Αθήνα για σπουδές, γύριζαν στην Κύπρο διαποτισµένοι από 

τη Μεγάλη Ιδέα, ένθερµοι πια οπαδοί της Ένωσης. Αυτή η  νέα γενιά µεγάλωνε 

θεωρώντας την Ένωση ως λύτρωση, όχι από τους Τούρκους, αλλά από την αγγλική 

τυραννία.101 Σηµαντικό ρόλο στη διάδοση της εθνικής ιδέας διαδραµάτισε, επίσης, ο 

επαναπατρισµός Ελληνοκυπρίων που πολέµησαν στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 

και στους Βαλκανικούς Πολέµους (1912-13), οι οποίοι ήρθαν σε άµεση επαφή µε τον 

ελληνικό αλυτρωτισµό. Η συµµετοχή στους πολέµους και οι ανθρωποθυσίες προσέδιδαν 

στον αγώνα για την Ένωση ένα ισχυρό συναισθηµατικό στοιχείο. Η καθιέρωση του 

εορτασµού των εθνικών επετείων που συστηµατικοποιήθηκε σε αυτή την περίοδο µε 

δοξολογίες, παρελάσεις µαθητών, µνηµόσυνα, διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, 

χοροεσπερίδων και λαµπαδηφορίες συνέβαλλαν στην µετάδοση της εθνικής ιδέας και της 

ενωτικής ιδεολογίας στις µάζες του πληθυσµού.102  

Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν, επίσης, επιφανή στελέχη της εθνικής αστικής τάξης, όπως 

ο Νικόλαος Καταλάνος, ο οποίος πέραν της αρθρογραφίας του, ίδρυσε µια αλυσίδα 

συλλόγων, υπό την αιγίδα της λέσχης «Αγάπη του Λαού», για τη διάδοση του εθνικισµού 

αλλά και µε την αρθρογραφία του σε σειρά εφηµερίδων στις οποίες διετέλεσε 

αρχισυντάκτης.103 Μια σειρά από σωµατεία, αναγνωστήρια και συλλόγους, σε ολόκληρη 

την Κύπρο, διοργάνωναν σε ετήσια βάση παγκύπριους αγώνες προς τιµή της 25ης 

Μαρτίου, καθώς και άλλους «πατριωτικούς εορτασµούς προς πατριωτική διέγερση του 

πληθυσµού» µε διάφορες αφορµές: 25η Μαρτίου, επέτειος της σφαγής της 9ης Ιουλίου του 

1821, στις ονοµαστικές επετείους του Βασιλιά της Ελλάδας, κτλ.104 Ο Καταλάνος 

καθόριζε ως βασικές συνιστώσες της εθνικής αναγέννησης την Εκκλησία, τις εθνικές 

παραδόσεις, την εθνική παιδεία, την εθνική Ιστορία και τη λιτότητα. Ο Καταλάνος είχε 

πρωτοστατήσει, από το 1903-04, στην προσπάθεια συλλογής χρηµάτων από τους 

Κυπρίους για αγορά της κυπριακής πυροβολαρχίας, προς όφελος του ελληνικού 

στρατού.105 Μια άλλη προσωπικότητα η οποία διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην έξαρση 

του ενωτικού αιτήµατος στα τέλη της δεκαετίας του 1920, µετά από µια περίοδο 

                                                 
100 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 88. 
101 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 115. 
102 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 60. Βλ. επίσης Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, 
ό.π., σ. 14. 
103 Βλ. Κωστής Κοκκινόφτας, πρόλογος στο Καταλάνος, Ζήνων. Οι εφηµερίδες στις οποίες εργάστηκε ήταν 
ο Ευαγόρας, η Κυπριακή Επιθεώρησις και ο Κυπριακός Φύλαξ. Ο Κατσιαούνης θεωρεί τον Καταλάνο ως την 
πιο εξέχουσα µορφή του εθνικιστικού κινήµατος. Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 210. 
104 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 259-260. 
105 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 62, 101. 
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οπισθοχώρησης, ήταν ο τότε πρόξενος της Ελλάδας, Αλέξης Κύρου. Ο τότε κυβερνήτης 

Storrs ζήτησε µάλιστα την ανάκληση του λόγω της δράσης του αυτής.106  

Όλοι οι µηχανισµοί προώθησης της εθνικής συνείδησης της ελληνοκυπριακής αστικής 

τάξης βρίσκονταν σε µια διαρκή κινητοποίηση σε µια προσπάθεια υιοθέτησής τους και 

από τα λαϊκά στρώµατα, για να αποκτήσει το κίνηµα αυτό µαζικότητα και να γίνει 

υπολογίσιµη πολιτική δύναµη. Η στάση που τηρούσαν οι Έλληνες ιθύνοντες (κλήρος και 

αστική τάξη των πόλεων) έναντι των Βρετανών ακολουθούνταν και από τα λαϊκά 

στρώµατα και αυτό οφειλόταν βασικά στην 

«ολοκληρωτική ιδεολογική και πολιτική υπεροχή των ιθυνόντων της αστικής τάξης και 

του κλήρου, οι οποίοι έλεγχαν όλες τις εκφάνσεις της οργανωµένης ζωής της ελληνικής 

κοινότητας: θρονικές και εκκλησιαστικές επιτροπές, εµπορικά επιµελητήρια, πολιτιστικά, 

αθλητικά και φιλανθρωπικά σωµατεία και συνδέσµους παλαιών πολεµιστών και 

αποφοίτων διαφόρων σχολών. Πλήρης και απόλυτος ήταν ο έλεγχος της ιθύνουσας τάξης 

στο νευραλγικό τοµέα της παιδείας, όπου µέσω των σχολικών εφορειών έλεγχε τόσο το 

περιεχόµενο της διδακτέας ύλης όσο και τους διορισµούς του διδακτικού προσωπικού. 

Παρόµοια κατάσταση επικρατούσε και στο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης όπου οι 

Ελληνοκύπριοι είχαν ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο εφηµερίδων τοπικής και παγκύπριας 

κλίµακας».107  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τους κυριότερους µηχανισµούς µέσα από τους οποίους η 

εθνότητα, µια παραδοσιακά πολιτισµική κατηγορία, εξελίχθηκε σταδιακά σε πολιτικό 

φορέα.  

5.3.1 Εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστηµα αξιοποιείται, συνήθως, από τις αρχές µιας 

χώρας και την πολιτική ελίτ ως εργαλείο εισαγωγής και προώθησης συγκεκριµένων αξιών 

και νορµών, καθώς και για τον εθνικό προσδιορισµό των κοινοτήτων τους.108 Η ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης αποτέλεσε καταλυτικό στοιχείο στη διαµόρφωση και ανάπτυξη εθνικής 

ταυτότητας ανάµεσα στους κατοίκους. Ο πληθυσµός της Κύπρου ήταν στην ολότητά του 

σχεδόν αναλφάβητος όταν αναλάµβαναν οι Βρετανοί, αφού ακόµα και το 1911, µετά από 

33 χρόνια βρετανικής κατοχής, το 73.21% του πληθυσµού δεν ήξερε γραφή και 

ανάγνωση.109 Οι Βρετανοί διατήρησαν το σύστηµα διαχωρισµού της εκπαίδευσης των δύο 

κοινοτήτων. Κατά τις πρώτες δεκαετίες της βρετανικής κατοχής, τα ελληνικά σχολεία 

χρηµατοδοτούνταν κυρίως από την Εκκλησία και ορισµένες ιδιωτικές εισφορές.110 Οι 

προσπάθειες για πνευµατική και εθνική αναγέννηση ήταν αδύναµες. Εκδηλώνονταν µέσω 

                                                 
106 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σσ. 503-505. 
107 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 21. 
108 Choisi Jeannete (1995), «The Greek Cypriot Elite: Its Social Function and Legitimization», The Cyprus 
Review, Vol. 7, No. 1 (Spring), σσ. 34-68, σ. 55. 
109 Census of Cyprus 1911, σ. 15. 
110 Βλ. Faustmann, «Clientelism», ό.π., σ. 53. 
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της δηµιουργίας αναγνωστηρίων στις διάφορες πόλεις, όπου δίνονταν διαλέξεις από 

εγγράµµατους Έλληνες από την Αλεξάνδρεια, τη Σµύρνη και την Κωνσταντινούπολη και, 

παράλληλα, διαβάζονταν εφηµερίδες, οι οποίες, όµως, απευθύνονταν σε ένα -εκ των 

πραγµάτων -περιορισµένο ακροατήριο.111  

Η εισαγωγή και η µαζικοποίηση της εθνικιστικής ιδεολογίας υποβοηθήθηκε από την 

ώθηση που δόθηκε στην εκπαίδευση, η οποία αποτέλεσε και το βασικό όχηµα µετατροπής 

του εθνικού κινήµατος από ελιτίστικο σε µαζικό.112 Και αντίστροφα βέβαια, αφού ο 

εθνικισµός, ως ιδεολογία, βοήθησε την ανάδειξη της εκπαίδευσης και τη µαζικοποίησή 

της.113 Η εκπαίδευση αποτέλεσε το όχηµα της πολιτικής κοινωνικοποίησης του λαού και 

διεύρυνσης των οριζόντων του, αφού δεν µπορούσε εύκολα να κρατηθεί υπό τον έλεγχο 

του κατεστηµένου. Ταυτόχρονα, η έµφαση στη θρησκεία και στην Ελλάδα συνέβαλαν 

στην ανάπτυξη και τη διάδοση του εθνικισµού, µε τη διδακτέα ύλη και τα βιβλία να 

έρχονται από την Ελλάδα.114 Για την πρωτοπορία του αστικού εθνικισµού η επέκταση της 

εκπαίδευσης, ώστε µεγάλος αριθµός νέων ανθρώπων να αποκτήσει πρόσβαση σε τοµείς 

τους οποίους ως τότε καταλάµβανε µια µικρή ελίτ (κυρίως γύρω από την Εκκλησία), ήταν 

καθοριστικό ζήτηµα, αφού θα διευκόλυνε την αµφισβήτηση προς το κατεστηµένο και θα 

βοηθούσε στη δική τους άνοδο. Στην πορεία, βέβαια, το αίτηµα συντηρητικοποιήθηκε. 

Όταν, λόγου χάρη, το 1926, ο βουλευτής Λουκής Πιερίδης από τη Λάρνακα, κατέθεσε 

πρόταση για να καταστεί η εκπαίδευση υποχρεωτική, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύµατος 

και φύλου, η πρόταση απορρίφθηκε.115  

Η µακρόχρονη διαδικασία µαζικοποίησης του εκπαιδευτικού συστήµατος και της 

πρόσβασης σε αυτό διαφαίνεται και µέσα από τα αριθµητικά στοιχεία. Σύµφωνα µε 

έκθεση του Άγγλου επόπτη της παιδείας Spencer, στην Κύπρο λειτουργούσαν, το 1879, 

ογδόντα τρία (83) ελληνικά σχολεία µε 1.071 µαθητές και 426 µαθήτριες και 65 

µουσουλµανικά. Το 1886 λειτουργούσαν 180 ελληνικά σχολεία και 69 µωαµεθανικά.116 

Στις αρχές του 20ου αιώνα (1900) ο αριθµός των σχολείων έφτασε τα 264 για Έλληνες µε 

11.882 µαθητές και 3.591 µαθήτριες και 144 για µουσουλµάνους µε 3.608 µαθητές και 

1.427 µαθήτριες. Το 1901 στα σχολεία µέσης εκπαίδευσης φοιτούσαν 419 µαθητές, από 

τους οποίους οι 200 στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. Το 1911 υπήρχαν 574 σχολεία µε πάνω 

από 30.000 µαθητές και πέντε χρόνια αργότερα ο αριθµός των σχολείων έφτασε τα 699 µε 

                                                 
111 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 52. 
112 Για τη σχέση εκπαίδευσης και εθνικισµού βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 134. Βλ. επίσης Λέκκας, 
Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σ. 135. 
113 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σσ. 35-37. 
114 Βλ. Choisi, «The Greek Cypriot Elite», ό.π., σ. 55. 
115 «Υποχρεωτική εκπαίδευσις», Νέα Λαϊκή, 8 Ιανουαρίου 1927. 
116 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 26. 
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39.567 µαθητές και 856 δασκάλους.117 Ο αναλφαβητισµός µειώθηκε από 73.21% του 

πληθυσµού το 1911118 στο 55% το 1931.119  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διακρινόταν από µεγάλες ανισότητες και διαφορές 

µεταξύ των πόλεων και των αγροτικών περιοχών. Τα χωριά ήταν µικρά και µε πολύ 

περιορισµένους οικονοµικούς πόρους, ώστε τα πλείστα από αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα 

να χρηµατοδοτήσουν τη δηµιουργία σχολείου, ούτε να εξασφαλίσουν το µισθό ενός 

δασκάλου. Σχολές µέσης εκπαίδευσης καθόλη τη διάρκεια της βρετανικής κατοχής 

λειτουργούσαν µόνο στις πόλεις, ενώ στη χειρότερη µοίρα βρίσκονταν οι γυναίκες σε 

σχέση µε την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Παράλληλα, το ποσοστό 

εγκατάλειψης ήταν αρκετά ψηλό.120 Αυτό εξηγεί και την αργοπορηµένη διάδοση των 

εθνικών ιδεών στην ύπαιθρο σε σχέση µε τις πόλεις. 

Οι Βρετανοί είχαν διαγνώσει έγκαιρα το ρόλο που δυνητικά θα µπορούσε να 

διαδραµατίσει το εκπαιδευτικό σύστηµα στην αµφισβήτηση της κυριαρχίας τους στην 

Κύπρο. Λίγο µετά την άφιξή του στην Κύπρο, ο πρώτος κυβερνήτης, Wolsley,  ερεύνησε 

την κατάσταση του σχολικού συστήµατος και το 1879 του παραδόθηκε σχετική έκθεση, η 

οποία προειδοποιούσε ότι τα ελληνικά σχολεία θα µπορούσαν να µεταβληθούν σε «κέντρα 

ελληνικής προπαγάνδας». Από ελληνικής πλευράς, τονιζόταν στην έκθεση, η παιδεία 

θεωρούνταν ένα µέσο προαγωγής της ιδέας της Ένωσης και είχε την υποστήριξη της 

ηγετικής ελίτ.121 Τη λειτουργία αυτή του εκπαιδευτικού συστήµατος αντιλαµβανόταν 

πλήρως η ελληνοκυπριακή αστική τάξη, γεγονός που δικαιολογεί και την αντίδρασή της 

σε όλες τις προσπάθειες αφελληνισµού της παιδείας που επιχειρήθηκαν από τους 

Βρετανούς:  

«Το ελληνικό σχολείο είναι ο καλλιεργητής της ελληνικής εθνικής ιδέας. ∆ιδάσκαλοι και 

βιβλία είναι φορείς αγνού ελληνικού πνεύµατος. Τα βιβλία έρχονται κατευθείαν εκ του 

ελληνικού κέντρου ή συγγράφονται επί τη βάσει των εκείθεν ερχοµένων, οι δε διδάσκαλοι 

εκπαιδεύονται υπό καθηγητές οίτινες ήντλησαν τας γνώσεις και την µόρφωσιν των επί του 

ελευθέρου ελληνικού εδάφους».122

Η µαζικοποίηση της εκπαίδευσης και του ενωτικού κινήµατος δεν άφηνε αδιάφορους τους 

Βρετανούς. Το ζήτηµα της διεύθυνσης και διαχείρισης των εκπαιδευτικών ζητηµάτων δεν 

τέθηκε εξαρχής από τους Βρετανούς, παρά το γεγονός ότι διαπίστωναν τη σηµασία του 

από την αρχή της παρουσίας τους στο νησί. Έτσι, ενώ στις πρώτες δεκαετίες βρετανικής 

                                                 
117 Βλ. Ζαφειρίου, Χρονολόγιο, ό.π., σσ. 53, 55, 59-60, 65. 
118 Census of Cyprus of 1911, σ. 15. 
119 Census of Cyprus of 1931, σ. 16. 
120 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 26. 
121 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 47. 
122 Άρθρο Σάββα Λοιζίδη, Ελευθερία, 9 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. 
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κατοχής οι Ελληνοκύπριοι αφέθηκαν ανεξάρτητοι να διαχειρίζονται τα εκπαιδευτικά τους 

θέµατα, όταν το ενωτικό ζήτηµα άρχισε να απειλεί τη διατήρηση της αποικίας, οι 

Βρετανοί διαφοροποίησαν και τη στάση τους. Ο Persianis, διαχωρίζει σε τρεις περιόδους 

τη βρετανική πολιτική στην εκπαίδευση. Η πρώτη ήταν µεταξύ της άφιξής τους και του 

1929, που τη χαρακτηρίζει ως πολιτική ελάχιστης ανάµιξης, η δεύτερη αφορούσε στα 

χρόνια 1929-1956, που ήταν µια πολιτική επέµβασης και από το 1956 και µετά, που τη 

χαρακτηρίζει ως συνεταιριστική.123  

Έχει ήδη τονιστεί ότι ο έλεγχος του εκπαιδευτικού συστήµατος και των λειτουργών του 

αποτελούσε σηµαντικό διακύβευµα τόσο για τους Βρετανούς όσο και για την Εκκλησία 

και την αστική τάξη. Αυτός ο έλεγχος, µέχρι και τα Οκτωβριανά, ασκούνταν µέσω του 

Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και των Επαρχιακών Εκπαιδευτικών Επιτροπών 

που καθιερώθηκαν µε Νόµο το 1895.124 Τα σώµατα αυτά, αποτελούσαν πολιτικά εργαλεία 

για την ελληνοκυπριακή ελίτ στην προώθηση του ενωτικού αιτήµατος. Το πρώτο 

αποτελείτο από τον Βρετανό Αρχιγραµµατέα, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τρεις Έλληνες 

βουλευτές του Νοµοθετικού Συµβουλίου και έξι εκλεγµένα µέλη ανά διετία, ένα από κάθε 

επαρχία (από τις Επαρχιακές Επιτροπές). Οι αρµοδιότητές του περιελάµβαναν: τον 

καθορισµό των διδασκόµενων µαθηµάτων και των αναλυτικών προγραµµάτων, τη 

διαµόρφωση των κανονισµών των εκπαιδευτηρίων, την επιλογή των βιβλίων και 

δικαιοδοσία στις αποφάσεις για ανέγερση νέων σχολικών µονάδων. Οι Επαρχιακές 

Εκπαιδευτικές Επιτροπές αποτελούνταν από τον Βρετανό ∆ιοικητή της επαρχίας, τον 

οικείο Μητροπολίτη και τέσσερα εκλεγµένα µέλη. Οι αρµοδιότητές τους αφορούσαν στο 

διορισµό και παύση των δασκάλων, στον καθορισµό των µισθοδοτικών κλιµάκων και της 

σχολικής φορολογίας.125 Το φάσµα των αρµοδιοτήτων τους καθόριζε και τη σηµασία της 

συµµετοχής στα Σώµατα αυτά, που κυριαρχούνταν από κληρικούς και µέλη της ανώτερης 

αστικής και γαιοκτητικής τάξης. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί δεν επενέβησαν αµέσως στο 

περιεχόµενο της εκπαίδευσης, όπως αυτό καθοριζόταν από την Εκκλησία για πολλά 

χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα οι δάσκαλοι να καλλιεργούν ελεύθερα µια εθνοκεντρική 

                                                 
123 Βλ. Persianis, Church ό.π., σσ. 61, 64-65. Ο Georghallides θεωρεί ως σηµείο καµπής το έτος 1923 και όχι 
το 1926 µε τη νοµοθεσία για έλεγχο της δηµοτικής εκπαίδευσης. Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-
1926, ό.π., σ. 50. 
124 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 277. 
125 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., 28· «Η κατανοµή της σχολικής φορολογίας», Ελευθερία, 5 
Μαρτίου 1927, σ. 2. ∆ίνονται στοιχεία για το ποσό που κατέβαλλαν ως φορολογία οι διάφορες οµάδες του 
πληθυσµού της πρωτεύουσας: έµποροι, δικηγόροι, δηµοσιογράφοι, δηµόσιοι υπάλληλοι, κτλ.· «Ελληνικόν 
Εκπαιδευτικόν Συµβούλιον», Ελευθερία, 18 Μαίου 1927, σ. 2. ∆ίνονται στοιχεία για τις αποφάσεις που 
λήφθηκαν, µεταξύ των οποίων ο αριθµός των σχολείων που αποφασίστηκε να ανεγερθούν.· «Ελληνικόν 
Εκπαιδευτικόν Συµβούλιον», Ελευθερία, 3 Αυγούστου 1927, σ. 2. ∆ίνονται στοιχεία για τους διορισµούς των 
διδασκάλων και διδασκαλισσών· «Το εκπαιδευτικόν συµβούλιον», Νέα Λαική, 17 Ιουλίου 1926, σ. 3 όπου 
δίνονται στοιχεία για τους διορισµούς των δασκάλων.  
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παιδεία. Μέσα στις τάξεις υπήρχαν πορτραίτα της βασιλικής οικογένειας και χάρτες της 

Ελλάδας.126

Η αποικιακή κυβέρνηση θεωρούσε ότι ο στόχος των εκκλησιαστικών ηγετών ήταν να 

ασκούν επιρροή πάνω στο λαό και τα σχολεία αποτελούσαν εργαλεία για την επιτυχία των 

πολιτικών στόχων της Εκκλησίας.127 Γι’ αυτό προσπάθησαν να επέµβουν στο όλο 

εκπαιδευτικό οικοδόµηµα, αλλάζοντας τον τρόπο διορισµού των εκπαιδευτικών, µε στόχο 

τον έλεγχο των σχολείων, και την καθιέρωση της αγγλικής ως γλώσσας διδασκαλίας, 

γεγονός που όξυνε τη σύγκρουση µε την Εκκλησία και τους εθνικιστές. Αυτό έγινε το 

1923, όταν οι Βρετανοί κατάφεραν να ψηφιστεί νοµοθεσία µε την οποία οι δάσκαλοι 

µετατρέπονταν σε δηµόσιους υπαλλήλους, αποκτώντας προστασία και ασφάλεια. Με το 

ίδιο νοµοσχέδιο άλλαζε η σύνθεση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και των Επαρχιακών 

Εκπαιδευτικών Επιτροπών µε σηµαντική αφαίρεση αρµοδιοτήτων από την Εκκλησία και 

υπόδειξη αντί εκλογή των µελών τους.128 Καθιέρωσαν επίσης τις υποτροφίες σε αγγλικά 

πανεπιστήµια.129  

Οι συγκρούσεις για τον έλεγχο της εκπαίδευσης ήταν κεντρικής σηµασίας σε ολόκληρη τη 

∆υτική Ευρώπη διότι το διδασκαλικό επάγγελµα λειτουργεί, εξ ορισµού, σε ένα πολύ 

πολιτικοποιηµένο τοµέα της κοινωνικής δοµής.130 Στην Κύπρο η σύγκρουση για το 

εκπαιδευτικό ζήτηµα εκδηλώθηκε ως µέρος του ευρύτερου πολιτικού αγώνα για Ένωση.131 

Οι δάσκαλοι αποτελούσαν πολιτικό κεφάλαιο για τους Κύπριους πολιτευτές γι’ αυτό και 

αντιδρούσαν έντονα σε κάθε προσπάθεια της βρετανικής διοίκησης για να τους περιλάβει 

στη σφαίρα επιρροής της. Εξαρτώµενοι για τους διορισµούς, τις µεταθέσεις και τις 

αµοιβές τους από τα Επαρχιακά Εκπαιδευτικά Συµβούλια, τα οποία κυριαρχούνταν από 

τους πολιτικούς και την εκκλησιαστική ιεραρχία, ανταπέδιδαν µε εξυπηρετήσεις και 

ψηφοθηρία στους χώρους εργασίας τους.132 Η µικρή διάρκεια διορισµού τους (ετήσια) και 

οι χαµηλές απολαβές (από £26 µέχρι £84 το χρόνο) και η εξάρτηση του διορισµού τους 

από τα κοινοτικά συµβούλια τους µετέτρεπε σε υποχείρια των πολιτευτών.133  

Το ρόλο και τη σηµασία των δασκάλων στις τοπικές κοινότητες και τα χωριά της Κύπρου 

αλλά και για τη διαφοροποίηση του ρόλου τους µέσα στο νέο περιβάλλον που 

δηµιουργούνταν µε τις αλλαγές της αποικιοκρατικής εξουσίας αναγνώριζαν και οι ίδιοι οι 

                                                 
126 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 467. Βλ. επίσης Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 12. 
127 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 18. Βλ. επίσης Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 274-
275. 
128 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., 28. 
129 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 480. 
130 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 297. 
131 Βλ. Persianis, Church, ό.π., σ. 18. 
132 «Το αµετάθετον των δασκάλων», Ελευθερία, 13 Απριλίου 1927, σ. 1. 
133 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 51. 
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Βρετανοί. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του τότε διοικητή Λεµεσού Surridge στην 

έκθεση του προς το Υπουργείο Αποικιών, το 1930, ο οποίος σηµείωνε ότι «ο δάσκαλος στο 

χωριό έχει σηµασία όχι µόνο ως δάσκαλος αλλά και ως κεφάλαιο της κοινότητας».134 

Ενδιαφέρουσα ήταν και η διαπίστωση του Surridge ότι ο κλήρος (χριστιανικός και 

µουσουλµανικός) είχε χάσει µέρος της επιρροής του, πράγµα που οφειλόταν στις 

καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας και στην επίδραση των εφηµερίδων. Στην ίδια 

διαπίστωση για το ρόλο των δασκάλων προέβαινε και ο Κυβερνήτης Storrs, ο οποίος 

σηµείωνε ότι αποτελούσαν απαραίτητο πολιτικό µεσάζοντα για τους πολιτικούς των 

πόλεων.135

Ο δάσκαλος αποτελούσε το επίκεντρο των εθνικών εκδηλώσεων. Αυτό, δεν πρέπει να 

εκπλήσσει αν αναλογιστούµε τον σηµαντικό ρόλο των δασκάλων µέσα στον µικρόκοσµο 

των χωριών, όπου ήταν συνήθως οι µόνοι µορφωµένοι αφενός, και αποτελούσαν 

«εξαρτήµατα» στη «µηχανή» των πολιτευτών, αφετέρου, µε αποτέλεσµα να υπακούν στις 

οδηγίες τους για σύγκληση τέτοιων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, και πιο σηµαντικό, ήταν 

το γεγονός ότι οι δάσκαλοι λειτουργούσαν πρωτοβουλιακά και συνειδητά προς την 

κατεύθυνση της προώθησης της ενωτικής ιδεολογίας δεδοµένων των σπουδών τους στο 

«εθνικό κέντρο».136 Ο Παπαπολυβίου θεωρεί τον γυµνασιάρχη του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου Μιχαήλ Βολονάκη (1896-1911) ως τον πρώτο που συστηµατικοποίησε την 

οργάνωση εθνικών επετείων στην Κύπρο για τις επετείους της πτώσης της 

Κωνσταντινούπολης, τη γιορτή της σηµαίας, κτλ.137 Οι δάσκαλοι είχαν ιδρύσει σύλλογο 

µε την επωνυµία «Πατριωτικός Όµιλος», ο οποίος, το 1904, µε περιοδείες σε όλες τις 

πόλεις και χωριά της Κύπρου, που διήρκεσαν δύο χρόνια, πραγµατοποίησε έρανο υπέρ του 

«εθνικού στόλου».138

Το 1929 ο κυβερνήτης πήρε τον έλεγχο της καταβολής των µισθών των εκπαιδευτικών, 

ενέργεια που προκάλεσε µεγάλη ένταση. Το νοµοσχέδιο περί παιδείας δηµοσιεύθηκε στην 

επίσηµη εφηµερίδα στις 25 Νοεµβρίου 1929 και προέβλεπε διορισµό των εκπαιδευτικών 

από την κυβέρνηση, αφού θα µετατρέπονταν σε δηµόσιους υπαλλήλους, θα καταργούνταν 

οι Επαρχιακές Επιτροπές και όλοι οι δάσκαλοι θα ήταν πλέον Βρετανοί υπήκοοι, µια 

ρύθµιση που στόχευε απευθείας στην απαγόρευση καθόδου Ελλαδιτών δασκάλων. Η 

συζήτηση στις ελληνικές εφηµερίδες ήταν θυελλώδης και µε διάρκεια, εστιάζοντας στο 

ζήτηµα του αφελληνισµού της παιδείας µέσω του ελέγχου που θα ασκούσε πλέον η 
                                                 
134 Έκθεση Surridge διοικητή Λεµεσού µε οδηγίες της αποικιακής κυβέρνησης, παρατίθεται στον Ρίχτερ, 
Ιστορία, ό.π., σ. 401. 
135 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 500. 
136 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 13. 
137 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 59-60. 
138 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 415-421. 
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βρετανική διοίκηση και στη µεγάλη επιβάρυνση του προϋπολογισµού που η πράξη αυτή 

θα συνεπαγόταν. Τρεις Έλληνες βουλευτές τάχθηκαν υπέρ του νοµοσχεδίου στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο και, έτσι, αυτό τελικά εγκρίθηκε. Υποβλήθηκαν αρκετά 

υποµνήµατα διαµαρτυρίας, ενώ, παράλληλα, στη Λευκωσία και στην Πάφο 

διοργανώθηκαν και συλλαλητήρια. Ο νόµος ψηφίστηκε και ο κυβερνήτης, επιπλέον, 

απαγόρευσε στους δασκάλους να αναµειγνύονται στα πολιτικά δρώµενα του τόπου, 

αδρανοποιώντας, έτσι, µια µερίδα µορφωµένων.139 Υπήρχε, βέβαια, και ο αντίλογος που 

αφορούσε στην πολύ άσχηµη οικονοµική κατάσταση των δασκάλων που µε το νοµοσχέδιο 

θα βελτιωνόταν σηµαντικά. Επιπλέον, το ίδιο ουσιαστικά έπρατταν πολλές άλλες 

κατηγορίες ανθρώπων στην Κύπρο, όπως οι πολιτικοί  που αποδέχονταν διορισµούς στο 

Εκτελεστικό Συµβούλιο και στους οποίους καταβαλλόταν µισθός. Σηµαντικό ζήτηµα το 

οποίο δεν προβαλλόταν δηµόσια από την ελληνική πολιτική ηγεσία ήταν το γεγονός της 

ενδεχόµενης απώλειας προνοµίων που µέχρι τότε απολάµβαναν, ελέγχοντας τους 

διορισµούς, τις µεταθέσεις, τις προαγωγές και τη µισθοδοσία των δασκάλων καθιστώντας 

τους έτσι εξαρτώµενους και αναγκασµένους να εργάζονται υπέρ τους στις εκλογικές 

αναµετρήσεις. 

Παρόλη την επέµβαση, όµως, στο χαρακτήρα και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, δεν έγινε κατορθωτή η ανάσχεση και η -συνεχώς διευρυνόµενη -απήχηση του 

κινήµατος για την Ένωση. Ιδιαίτερα, η µέση εκπαίδευση διατηρήθηκε σε ολόκληρη την 

περίοδο υπό ελληνική διεύθυνση, ενώ η δηµοτική, µετά το 1923, ελεγχόταν σε σηµαντικό 

βαθµό από τους Βρετανούς.140 Ολόκληρες γενιές Ελληνοκυπρίων µεγάλωναν, πλέον, µέσα 

σε ένα σύστηµα που δεν καλλιεργούσε καµιά αφοσίωση στη βρετανική εξουσία. 

5.3.2 Μέσα ενηµέρωσης. Με την εισαγωγή του γραπτού Τύπου, τρεις µόλις εβδοµάδες 

µετά την άφιξη των Βρετανών, δόθηκε µια µεγάλη ανάπτυξη στη διάδοση των ιδεών, σε 

αντίθεση µε την πνευµατική ξηρασία της οθωµανικής περιόδου. Αυτή η ανάπτυξη ήταν 

αποτέλεσµα και της αύξησης του λαϊκού ενδιαφέροντος για τα πολιτικά ζητήµατα. 

Εκδόθηκαν, έτσι, οι πρώτες ελληνικές εφηµερίδες στη Λάρνακα, εξέλιξη που οφειλόταν, 

κυρίως, στο γεγονός ότι η πόλη αυτή ήταν το κατ’ εξοχήν εµπορικό, πνευµατικό και 

                                                 
139 «Πειρασµός των δασκάλων», άρθρα Σ. Λοιζίδη στην Ελευθερία, 29 Ιουνίου 1929, σ. 1, 6 Ιουλίου 1929, σ. 
2· «Η υπαλληλοποίησις των δασκάλων», άρθρο Άντη Τριανταφυλλίδη στην Ελευθερία, 7 Αυγούστου 1929, 
σ. 1· «Το νέον νοµοσχέδιον περί παιδείας», Ελευθερία, 27 Νοεµβρίου 1929, σ. 2· «Το εκπαιδευτικόν 
νοµοσχέδιον. Αι γενόµεναι τροποποιήσεις», Ελευθερία, 11 ∆εκεµβρίου 1929, σ. 2. Οι τρεις Έλληνες 
βουλευτές που ψήφισαν το νόµο ήταν οι Χατζηευτύχιος Χατζηπροκόπης, Νεόφυτος Νικολαίδης και 
Παναγιώτης Κακογιάννης. Χαρακτηρστικό της κατάστασης που δηµιουργήθηκε, οι τρεις βουλευτές δεν 
υπέβαλαν υποψηφιότητα στις εκλογές του 1930. 
140 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 28. 
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πολιτιστικό κέντρο της Κύπρου.141 Οι περισσότερες εφηµερίδες ήταν κυρίως τοπικές παρά 

παγκύπριες και εβδοµαδιαίες ή δεκαπενθήµερες.142 Όλες οι εφηµερίδες αντιπροσώπευαν 

διάφορες αποχρώσεις του ελληνικού εθνικισµού και αφιέρωναν µεγάλο µέρος της ύλης 

τους στη διάδοση ειδήσεων στους Κύπριους για την Ελλάδα. Για τη µάζα του ελληνικού 

πληθυσµού η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης ήταν µια παράλληλη διαδικασία µε τη 

διάδοση του γραπτού λόγου.143 Οι εφηµερίδες ήταν, αναµφίβολα, το πιο σηµαντικό µέσο 

διάδοσης της ιδεολογίας του εθνικισµού, που οδήγησε στην εθνική συνειδητοποίηση τις 

διάφορες περιοχές.144 Είναι (οι εφηµερίδες), µε τα λόγια του Beck, το «bestseller µίας ηµέ-

ρας» και η ανάγνωσή τους είναι ένα είδος µαζικής τελετής που υποκαθιστά την πρωινή 

προσευχή.145

Ο Τύπος της εποχής δίνει το µέτρο ενασχόλησης των Κυπρίων µε τα ζητήµατα της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής και αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για τη µελέτη 

της καλλιέργειας και ενδυνάµωσης του εθνικού φρονήµατος των Ελληνοκυπρίων, καθώς 

και για τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και των πρώτων πολιτικών σχηµατισµών. 

Βάσει της κυκλοφορίας των κυπριακών εφηµερίδων της εποχής, καταδεικνύεται το 

συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον της κοινής γνώµης για την πολιτική. Εδώ υπεισέρχεται η 

σηµασία του όρου «έντυπος καπιταλισµός», που πρώτος εισήγαγε ο Benedict Anderson, 

ένα νεολογισµό που χρησιµοποίησε για να δείξει ότι η διάδοση του εθνικισµού δεν αφορά 

µόνο στην τυπογραφία ως τέτοια, αλλά και στην κυκλοφορία και διάδοση του εντύπου που 

εξασφαλίζει ο καπιταλισµός. Ο έντυπος καπιταλισµός αποτελεί έναν από τους 

ουσιαστικότερους µηχανισµούς που δηµιούργησαν το φαινόµενο του εθνικισµού.146 

Πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι το αναγνωστικό κοινό αυτών των εφηµερίδων πιθανό να 

ήταν επικαλυπτόµενο: δηλαδή, αρκετοί να αγόραζαν περισσότερες της µίας εφηµερίδας. 

Επιπλέον, αυτές απευθύνονταν σε ένα µικρό αναγνωστικό κοινό µιας µορφωµένης 

                                                 
141 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 165. Η Κύπρος ήταν η πρώτη εφηµερίδα στο νησί και εκδόθηκε στη 
Λάρνακα τον Αύγουστο του 1878, δέκα εβδοµάδες µετά την άφιξη των Άγγλων. Η Αλήθεια εκδόθηκε στη 
Λεµεσό το ∆εκέµβριο του 1880 από τον Αριστοτέλη Παλαιολόγο, Έλληνα από την Κωνσταντινούπολη. Ο 
Στασίνος εκδόθηκε στη Λάρνακα το 1881 για πρώτη φορά από εκδότη που κατοικούσε στην Κύπρο, τον 
Θεµιστοκλή Θεοχαρίδη, ο οποίος ήταν δάσκαλος. Η Σάλπιγξ εκδόθηκε στη Λεµεσό το 1884 από τον 
Στυλιανό Χουρµούζιο και η Ένωσις στη Λάρνακα το 1885 από τον Χριστόδουλο Κουππά. Στη Λευκωσία 
δεν εκδόθηκε καµιά εφηµερίδα µέχρι το 1881 όταν το Νέον Κίτιον µεταφέρθηκε στη Λευκωσία από τη 
Λάρνακα. Ο Στασίνος, που µετονοµάσθηκε σε Φωνή της Κύπρου, µεταφέρθηκε επίσης στη Λευκωσία το 
1887. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Σοφοκλέους, Εφηµερίδες.  
142 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 219. 
143 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 234. 
144 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 388. 
145 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 156. 
146 Βλ. Λιάκος, Έθνος, ό.π., σ. 88. 
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κοινωνικής ελίτ, νοµοταγούς προς την κυβέρνηση, όπως και οι ίδιες οι εφηµερίδες 

αναγνώριζαν.147

Ο πίνακας 5.1 παραθέτει τις κυκλοφορίες και τον αριθµό των εκδιδόµενων εφηµερίδων σε 

συγκεκριµένες χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε. Πέραν 

των πολιτικών εφηµερίδων, στα µέσα της δεκαετίας του 1910 εµφανίστηκε και ένα 

διαφορετικό είδος εντύπου, οι σατιρικού περιεχοµένου εφηµερίδες (π.χ. Μαστίγιον,  

Μικρούλα), µε αξιοσηµείωτη κυκλοφορία (περίπου 1.600 φύλλα). Στα µέσα της τρίτης 

δεκαετίας του 20ου αιώνα εµφανίστηκε και το πρώτο σοσιαλιστικό φύλλο, η εφηµερίδα 

Πυρσός, µε κυκλοφορία 100 φύλλα.148

5.1 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 

 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ (1) 
1884 1.200 (2) 
1887 2.400 (3) 
1893 2.990 (4) 
1901 4.630 (5) 
1909 8.500 (6) 
1917 11.250 (7) 
1922 14.650 (8) 
1926 16.356 (9) 
1931 12.600 (10) 

1. Ο αριθµός υπολογιζόταν µε βάση τις δηλώσεις των εκδοτών των εφηµερίδων και αφορούσε στην 
κυκλοφορία ανά έντυπο (µέσος όρος). 
2. Cyprus Blue Book 1883-84, σ. 395. Εκδίδονταν τρεις εφηµερίδες. 
3. Cyprus Blue Book 1886-87, σ. 106. Εκδίδονταν τέσσερις εφηµερίδες. 
4. Cyprus Blue Book 1892-93, σσ. 298-299. Εκδίδονταν έξι εφηµερίδες. 
5. Cyprus Blue Book 1900-01, σσ. 294-295. Εκδίδονταν επτά εφηµερίδες και ένα περιοδικό. Τη µεγαλύτερη 
κυκλοφορία είχε η Φωνή της Κύπρου µε 1.000 φύλλα εβδοµαδιαίως. 
6. Cyprus Blue Book 1908-09, σ. 226. Εκδίδονταν δώδεκα εφηµερίδες. Τη µεγαλύτερη κυκλοφορία είχε η 
Πατρίς µε 1.250 φύλλα. 
7. Cyprus Blue Book 1916-17, σσ. 234-235. Εκδίδονταν δεκατρείς εφηµερίδες και ένα περιοδικό. 
8. Cyprus Blue Book 1922, σσ. 164-165. Εκδίδονταν δεκαοκτώ εφηµερίδες και δύο περιοδικά. 
9. Cyprus Blue Book 1926, σσ. 174-175. Εκδίδονταν δεκαέξι εφηµερίδες και δύο περιοδικά. 
10. Cyprus Blue Book 1931, σ. 195. Εκδίδονταν εννέα εφηµερίδες και δύο περιοδικά. Η µείωση στον αριθµό 
κυκλοφορίας των εφηµερίδων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον τερµατισµό της έκδοσης ορισµένων 
εφηµερίδων ως αποτέλεσµα του νόµου που προνοούσε καταβολή εγγύησης 200 στερλινών από τους εκδότες. 
 

Οι ελληνικές εφηµερίδες, υπό την ιδιοκτησία και αρχισυνταξία επιφανών µελών της 

ανερχόµενης ελληνικής αστικής τάξης, αποτέλεσαν την προµετωπίδα των ενωτικών 

διεκδικήσεων, οι οποίες διατυπώνονταν µέσα από τις στήλες τους. Τροφοδούνταν κυρίως 

από αρθρογραφία κληρικών και πολιτικών, καθώς και επιστηµόνων. Ενδεικτική 

διατύπωση του ενωτικού αιτήµατος έγινε στο πρώτο φύλλο της εφηµερίδας Κυπριακός 
                                                 
147 «Επί των γεγονότων» Νέο Έθνος, 12 Φεβρουαρίου 1916, σ. 1. 
148 Cyprus Blue Book 1923, σ. 165. 
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Φύλαξ, το κύριο άρθρο της οποίας είχε τίτλο «Το Εθνικό Πρόγραµµα Εν Κύπρω» και 

αναφερόταν στην αναγκαία οργάνωση και προγραµµατισµό του Ελληνισµού της Κύπρου 

για επιδίωξη της Ένωσης µε τη µητέρα Ελλάδα.149 Η Ελευθερία σε πρωτοσέλιδό της µε 

τίτλο «Μόνον την Ένωσιν» ζητούσε από τους βουλευτές του Νοµοθετικού να αξιώσουν 

στην πρώτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής περιόδου Ένωση µε την Ελλάδα.150 Οι 

ελληνοκυπριακές εφηµερίδες αναπαρήγαγαν συστηµατικά προφητείες και θρύλους από το 

παρελθόν για να τονίσουν τη συνέχεια του ελληνικού στοιχείου στο νησί µε το βυζαντινό 

παρελθόν και τους δεσµούς µε τον ευρύτερο ελληνισµό, ενέργειες τις οποίες ο 

Παπαπολυβίου εντάσσει σε ένα πλαίσιο «µεγαλοιδεατικών κηρυγµάτων».151 

∆ιαδραµάτιζαν, επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεξαγωγή εθνικού χαρακτήρα 

εκδηλώσεων όπως η πραγµατοποίηση εράνων σε περιόδους πολεµικής δοκιµασίας της 

Ελλάδας. 

Η ανάπτυξη του εθνικισµού, µέσα από τις στήλες των εφηµερίδων, η κριτική έναντι της 

αποικιοκρατικής εξουσίας και η εµφάνιση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, οδήγησαν τους 

Βρετανούς να λάβουν µέτρα ελέγχου και περιορισµού του Τύπου. Με νοµοσχέδιο που 

εγκρίθηκε στις 7 Μαΐου 1930 ζητείτο από τους εκδότες των εφηµερίδων να καταβάλλουν 

εγγύηση £200, ένα τεράστιο για την εποχή ποσό, οι εφηµερίδες υποχρεώνονταν να 

δηµοσιεύουν όλα τα κυβερνητικά ανακοινωθέντα χωρίς πληρωµή και αίρονταν όλες οι 

άδειες εκδόσεως των εφηµερίδων, µια ακύρωση που θα εφαρµοζόταν τρεις µήνες από την 

εφαρµογή του νόµου.152 Οι Βρετανοί στόχευαν µέσα από το νόµο, εκτός των περιορισµών 

που, ήδη, αναφέρθηκαν, να αποκαλύψουν την πραγµατική ταυτότητα των ιδιοκτητών των 

εφηµερίδων, οι οποίοι καλύπτονταν πίσω από άτοµα που, ενώπιον του νόµου, φαίνονταν 

ως οι υπεύθυνοι της εφηµερίδας αλλά στην πραγµατικότητα δεν ήταν.153  

Ο νόµος αυτός συνάντησε µεγάλη αντίδραση από την ελληνική κοινότητα. Οι αντίπαλοι 

του νοµοσχεδίου το καταδίκαζαν ως απόπειρα περιορισµού της ελευθερίας του Τύπου. 

Υποστήριζαν ότι η εγγύηση θα επεκρέµατο ως «δαµόκλειος σπάθη» πάνω από τους 

εκδότες και τους δηµοσιογράφους και, εκτός αυτού, ο εξαναγκασµός στην καταβολή 

εγγύησης θα είχε ως συνέπεια να χάσουν οι φτωχότερες κοινωνικές οµάδες τα έντυπα 

µέσω των οποίων µπορούσε να ακουστεί η φωνή τους.154 Αυτή η πρόβλεψη αποδείχτηκε 

σωστή, όπως φαίνεται στην περίπτωση της εφηµερίδας Ισότης, που ήταν όργανο του 

                                                 
149 Κυπριακός Φύλαξ, 8 Απριλίου 1906, σ. 1. 
150 Ελευθερία, 1η Μαρτίου 1913, σ. 1. 
151 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 78. 
152 «Το περί Τύπου νοµοσχέδιον», Ελευθερία, 10 Μαίου 1930, σ. 2.  
153 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 413. 
154 «∆ιαµαρτυρία διευθυντών των εφηµερίδων δια το περί τύπου νοµοσχέδιον», Ελευθερία, 3 Μαίου 1930, σ. 
1. Στη σύσκεψη αυτή δεν προσκλήθηκε εκπρόσωπος της εφηµερίδας του ΚΚΚ Νέος Άνθρωπος. 
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µητροπολίτη Κιτίου, και της κοµµουνιστικής εφηµερίδας Νέος Άνθρωπος, οι οποίες δεν 

κατέθεσαν την εγγύηση και διέκοψαν την έκδοσή τους τον Αύγουστο του 1930.155

Ο Τύπος διαδραµάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη δηµιουργία κοινής γνώµης και στη διάδοση 

συγκεκριµένων αρχών, στάσεων και πεποιθήσεων, καθώς και στην παραγωγή ιδεολογίας. 

Με τον τρόπο αυτό, και εξαιτίας διαφόρων άλλων παραγόντων, οι κάτοικοι της Κύπρου, 

ακόµα και των πιο αποµονωµένων χωριών, άρχισαν από τα τέλη του 19ου αιώνα να 

συνειδητοποιούν ότι αποτελούσαν µέρος ενός ευρύτερου συνόλου καθώς άρχισαν να 

ταυτίζουν τους εαυτούς τους µε ένα κοινό εθνικό αίσθηµα και µε µια, µεγαλύτερη από το 

τοπικό περιβάλλον του χωριού τους, πολιτική οντότητα.156

5.3.3 Ελευθεροτεκτονισµός. Σηµαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία διάδοσης του 

ελληνικού εθνικισµού διαδραµάτισαν οι ελευθεροτέκτονες (µασόνοι), η ιδεολογία των 

οποίων απέρριπτε τις κοινωνικές διακρίσεις που συνεπαγόταν η παλιά αριστοκρατική τάξη 

πραγµάτων.157 Αυτό τον προοδευτικό ρόλο των µασόνων υποδεικνύουν ορισµένοι 

µελετητές.158 Οι µεγαλύτερες φυσιογνωµίες του ελληνικού εθνικισµού στην Κύπρο 

ανήκαν στη µασονική στοά «Ζήνων», που ιδρύθηκε στην Λεµεσό το 1893 από τον γιατρό 

Ι. Καραγεωργιάδη.159 Σε αυτή τη στοά ανήκαν, µεταξύ άλλων ο Φ. Ζαννέτος, ελληνικής 

καταγωγής γιατρός, από τις µεγάλες προσωπικότητες της Λάρνακας και από τους 

σηµαντικότερους εθνικιστές και ο Γ. Φραγκούδης, εκδότης της εφηµερίδας Φως και 

µετέπειτα ιδρυτής της Παντείου. Άλλοι σηµαντικοί εκπρόσωποι του µασονισµού στην 

Κύπρο ήταν τα µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου Χρ. Σώζος, Ιωάννης Οικονοµίδης, 

Ιωάννης Κυριακίδης και Θεοφάνης Θεοδότου.160

 Ο Ελµάζης, σηµειώνει για την περίπτωση της ελληνικής επανάστασης του 1821 ότι η 

ίδρυση µυστικών εταιριών που είχαν στόχο την προώθηση του εθνικού ζητήµατος υπήρξε 

έργο καθαρά τεκτονικό αφού, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, ιδρυτές των εταιριών αυτών 

ήταν τέκτονες. Αυτό το εξηγεί µε το γεγονός ότι ο νόµος της σιωπής των τεκτονικών 

στοών επέτρεπε να οργανωθεί και να προστατευτεί ο αγώνας χωρίς τον κίνδυνο να 

προδοθεί. Μια από τις εθνικές οργανώσεις που δηµιουργήθηκαν, η ΕΡΕΚ (βλ. κεφάλαιο 

9), είχε ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα. Χωρίς να υπεισερχόµαστε σε µια αντίστοιχη 

αναλογία για την κυπριακή περίπτωση, µπορούµε απλά να επισηµάνουµε ότι στις 

                                                 
155 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 414. 
156 Βλ. Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 389. 
157 Για την ιστορία του τεκτονισµού βλ. περισσότερα Ελµάζης Στέφανος (1998), «Τεκτονισµός», στο 
Μυστικές Εταιρίες, Εκδόσεις Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη. 
158 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 38. Βλ. επίσης Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 18. 
159 Τορναρίτης Γ. Χριστόφορος (1948), Ιστορία του Συγκεκροτηµένου Κυπριακού Τεκτονισµού και Άλλαι 
Τεκτονικαί Πραγµατίαι και Οµιλίαι, Λεµεσός, Κύπρος, σ. 9. 
160 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 182. 
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περισσότερες εθνικές οργανώσεις αρκετά στελέχη και µέλη ήταν Ελληνοκύπριοι 

µασόνοι.161

 

5.4 Οι µεταπτώσεις στην ένταση και τις επιδιώξεις του εθνικιστικού λόγου  

Ο εθνικιστικός λόγος δεν παρέµεινε αµετάβλητος και δεν ακολούθησε µια γραµµική 

πορεία. Επηρεάστηκε από τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, 

που επέδρασαν τόσο στη φύση όσο και στην έντασή του. Οι εξελίξεις αυτές καθορίζονταν 

από τη διαφορετική οπτική γωνία και αντιµετώπιση που τύγχανε το ενωτικό αίτηµα από 

τις διάφορες οµάδες της αστικής τάξης και του κλήρου αλλά και της εργατικής τάξης και 

των αγροτών, καθώς και από το ποια από αυτές βρισκόταν σε θέση ισχύος σε κάθε 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Κάθε έθνος εµπερικλείει ποικίλες απόψεις σχετικά µε τον 

χαρακτήρα του, γι’ αυτό και µέσα στους κόλπους κάθε έθνους υφίστανται διαφορετικές 

απόψεις που παίρνουν τη µορφή πολιτικών διαφορών.162 Στην Κύπρο ο εθνικισµός 

επηρεαζόταν σηµαντικά από τη στάση τόσο της βρετανικής, όσο και της ελληνικής 

κυβέρνησης έναντι του ενωτικού αιτήµατος. Σε κάθε φάση που η απογοήτευση ήταν 

έντονη, αυτό αντικατοπτριζόταν σε εντονότερη δηµόσια κριτική αλλά και στην 

αναβάθµιση των οργανωτικών προσπαθειών διεκδίκησης της Ένωσης (βλ. κεφάλαιο 9).  

Τόσο για τη Βρετανία όσο και για την Ελλάδα, η Κύπρος δεν ήταν προτεραιότητα στις 

µεταξύ τους σχέσεις. Η προσφορά της Κύπρου στην Ελλάδα από πλευράς Βρετανίας το 

1915 εξυπηρετούσε περισσότερο τις βρετανικές ναυτικές και πολεµικές ανάγκες της 

δεδοµένης στιγµής.163 Στην πραγµατικότητα οι στρατιωτικές επιλογές της Βρετανίας 

υπαγόρευαν τη διατήρηση της Κύπρου ως στρατηγικό σηµείο για τις ναυτικές και 

αεροπορικές βάσεις που ήταν εξαιρετικά χρήσιµες για τον έλεγχο των περιοχών της 

Μικράς Ασίας, της Συρίας και της Αιγύπτου. Προβαλλόταν, επίσης, το επιχείρηµα ότι, αν 

η Κύπρος περνούσε σε εχθρική επιρροή, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε βάρος των 

βρετανικών συµφερόντων στην περιοχή. Ούτε στο οικονοµικό επίπεδο η Βρετανία ήταν 

έτοιµη να παραχωρήσει την Κύπρο, λόγω των παραγωγικών της πόρων και των πρώτων 

υλών που διέθετε. Αριθµός εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο νησί, εναντιώθηκαν στο 

ενδεχόµενο παραχώρησης (το 1919).164 Επιπλέον, είναι καταγραµµένη αρκετές φορές η 

αρνητική στάση της Βρετανίας στα πολλά αιτήµατα, ψηφίσµατα και υποµνήµατα των 

                                                 
161 Σε αυτή τη συσχέτιση θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο κεφάλαιο 9. 
162 Βλ. Grosby, Εθνικισµός, ό.π., σ. 5. 
163 Βλ. Markides, «Βρετανική Βενιζελοφιλία», ό.π., σ. 58. Στις λεπτοµέρειες της προσφοράς αναφέρεται ο 
Storrs. Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 463. 
164 Χριστοδουλίδου Χριστίνα-Έβελυν (2008), «Η Κυπριακή Πρεσβεία στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης, 1918-
1920», στο Παπαπολυβίου και Καζαµίας, ό.π., σσ. 144-147. 

 175

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



Ελληνοκυπρίων, που ζητούσαν Ένωση µε την Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση 

του Υπουργού Αποικιών το 1926 σε απάντηση υποµνήµατος των Ελλήνων βουλευτών: 

«το ζήτηµα της ενώσεως της Κύπρου µετά της Ελλάδος έκλεισεν οριστικώς και δεν δύναται 

να ανοιγή εκ νέου».165 Η στάση της Βρετανίας φάνηκε, επίσης, σε απαντητικές επιστολές 

του Υπουργού Αποικιών την 1η Ιουνίου και 15 Αυγούστου 1921, στις οποίες αρνήθηκε τη 

διενέργεια δηµοψηφίσµατος αλλά και την Ένωση ως αίτηµα.166 Η προσφορά, όµως, της 

Κύπρου στην Ελλάδα το 1915 ουσιαστικά νοµιµοποίησε και δικαιολόγησε το ενωτικό 

κίνηµα. 

Από την άλλη, ούτε η Ελλάδα έδιδε προτεραιότητα στην Κύπρο, σε µια εποχή που τα 

ζωτικά της συµφέροντα υπαγόρευαν την κατοχύρωση εδαφών εγγύτερα στην Αθήνα και 

σε µια εποχή όπου ενεπλάκη σε σειρά πολέµων (Ελληνοτουρκικός 1897, Βαλκανικούς 

1912-13, Α’ Παγκόσµιος 1914-18, Μικρασιατική εκστρατεία 1921-22). Αποκαλυπτική της 

κατάστασης αυτής ήταν δήλωση του τότε πρωθυπουργού Βενιζέλου στον Κύπριο 

πολιτευτή Ν. Πασχάλη, το 1922: «Μοι είναι αδύνατον να αντιπροσωπεύσω την Κύπρον και 

ηδύνατον µοι είναι να ανοίξω το στόµα µου ή να ενεργήσω δια το κυπριακόν ζήτηµα. Οι 

Κύπριοι δύνανται να εργασθώσιν κεχωρισµένως δια την υπόθεσιν των δι’ ιδίας 

αντιπροσωπείας».167 Αυτή την πραγµατικότητα αναγνώριζαν και οι ίδιοι οι Κύπριοι 

πολιτικοί. Ο Φ. Ζαννέτος σε µια επιστολή του στον Τύπο και εξηγώντας γιατί η Κύπρος 

πρέπει να αποσυνδέσει τον αγώνα της από την ελληνική διπλωµατία, σηµείωνε ότι: 

«στερεοτύπως η κυβέρνησις των Αθηνών αναχαιτιστικήν µάλλον ειρροήν ήσκησε µέχρι 

τούδε εφ’ ηµών, ουδέποτε δε παραθαρρυντικήν εις ζωηράν ανακίνησιν της εθνικής µας 

υποθέσεως».168

Το εθνικό κίνηµα επηρεαζόταν όµως και από τις συνθήκες µέσα στη χώρα. Η πολιτική 

στην Κύπρο, στις αρχές του 20ου αιώνα, έχανε τον τοπικό της χαρακτήρα και άρχισε να 

ιδεολογικοποιείται, µε έντονη την επίδραση του εθνικισµού. Η παραχώρηση 

περισσότερων ελευθεριών είχε ως συνέπεια να εκφραστεί εντονότερα η επιθυµία για 

Ένωση, η οποία ενδυναµώθηκε στην πορεία από το αίσθηµα οικονοµικής και κοινωνικής 

αποτελµάτωσης που άρχισε να επηρεάζει τις βρετανοκυπριακές πολιτικές σχέσεις.169 Αυτή 

η δυσαρέσκεια, εντός του πληθυσµού, δεν εκφραζόταν, αρχικά, µε οργανωµένο τρόπο. Με 

την παρέµβαση της νέας εθνικής αστικής τάξης αυτή η δυσαρέσκεια εκφράστηκε πλέον 

και πολιτικά. Η ενωτική ρητορική καλλιεργήθηκε σε εύφορο έδαφος, προετοιµασµένο από 

                                                 
165 «Η απάντησις του Υπουργού των Αποικιών», Λαική, 26 Φεβρουαρίου 1926, σ. 2. 
166 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σσ. 7 και 22. 
167 «Το κυπριακόν ζήτηµα. Αι δηλώσεις Βενιζέλου», Ελευθερία, 1η Νοεµβρίου 1922, σ. 1. 
168 Νέο Έθνος, 8 Σεπτεµβρίου 1917, παράρτηµα. 
169 Βλ. ∆ηµητρίου, Βικτωριανά,  ό.π., σσ. 2, 25, 41-42. 
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την εχθρότητα έναντι των αποικιοκρατών, που καταπίεζαν πολιτικά  τους Κύπριους και 

τους φορολογούσαν επαχθώς.  

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ο στόχος της Ένωσης έφερε στο προσκήνιο νέους 

πρωταγωνιστές που είχαν έως τότε, µείνει στο περιθώριο του εθνικιστικού λόγου και οι 

οποίοι προσέδωσαν ορµή και ενθουσιασµό στο ενωτικό κίνηµα. Αρχικά, το ενωτικό 

κίνηµα διευρύνθηκε µε στρώµατα της αστικής τάξης και, µεταγενέστερα, µε την εργατική 

και την αγροτική τάξη. Η πολιτική του εθνικισµού απέκτησε µαζικότητα όταν συνδέθηκε 

µε τα κοινωνικά ζητήµατα που απασχολούσαν την καθηµερινότητα των Ελληνοκυπρίων. 

Κατάφερε, δηλαδή, να κινητοποιήσει τον κόσµο όταν ξέφυγε από ένα απλό κίνηµα της 

ελίτ και απευθύνθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσµό. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

Ρίχτερ, ο οποίος σηµειώνει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1910 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1920 δηµιουργήθηκε ένα ρεύµα νέων παραγόντων που ξεπερνούσε κατά 

πολύ τις δυνατότητες του µέχρι τότε κέντρου εξουσίας, το οποίο αποτελούνταν από τα 

µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου και την Ιερά Σύνοδο, η οποία ήταν και το όργανο µε 

τη µεγαλύτερη επιρροή, και, επιπλέον, στα ηγετικά κλιµάκια προστέθηκαν και άτοµα 

δεύτερης και τρίτης σειράς.170  

Ήταν ξεκάθαρο ότι εµφανιζόταν και ένα χάσµα γενεών, αφού η νέα γενιά διαµορφωνόταν 

διαφορετικά από την προηγούµενη.171 Ένα µέρος της είχε τύχει, µε διαφορετική 

συχνότητα και διάρκεια, στοιχειώδη εκπαίδευση ελληνικού χαρακτήρα. Το 

αντικυβερνητικό της αίσθηµα ήταν κοινό και αποτέλεσµα της επαφής µε τη δύσκολη 

κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής. ∆ηµιουργούνταν δηλαδή δύο χάσµατα, ένα 

ηλικιακό και ένα κοινωνικό, που ταυτίζονταν, µε το ένα να ενδυναµώνει το άλλο. Οι 

νεότεροι ηλικιακά ήταν και πιο προοδευτικοί κοινωνικά και πολιτικά, ως αποτέλεσµα της 

επίδρασης του ελληνικού αλυτρωτισµού. Αυτό αντικατοπτρίστηκε και στο πρώτο σχίσµα 

της κυπριακής κοινωνίας µε αφορµή το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου το 1900, 

που θα εξετάσουµε στο κεφάλαιο οκτώ. 

Η περίοδος από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920 

χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωτική κυριαρχία της εθνικιστικής ιδεολογίας. Η νίκη των 

εθνικιστών υποψηφίων στις εκλογές του 1901 σηµατοδοτεί αυτή την  κυριαρχία και ήταν 

µια επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η Ένωση είχε καταστεί το κυριότερο θέµα στην 

πολιτική ζωή του νησιού. Εν µέσω του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος εισήχθηκε και 

κυριάρχησε στην πολιτική ζωή, από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του αιώνα, και 

ολοκλήρωσε την επικράτησή του µετά τη νίκη του Μητροπολίτη Κιτίου το 1909 στην 

                                                 
170 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 255. 
171 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 209. 

 177

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



Αρχιεπισκοπική διαµάχη. Κορυφώθηκε στα χρόνια πριν τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και 

αργότερα ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 1920 (µε ένα σύντοµο διάλειµµα, λόγω του 

πολέµου), όταν µε αφορµή την αρνητική απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης στην 

πρεσβεία των Κυπρίων προκλήθηκαν µαχητικές αντιδράσεις, µεταξύ των οποίων και η 

παραίτηση των βουλευτών από το Νοµοθετικό Συµβούλιο,  στις 8 ∆εκεµβρίου 1920.  

Σηµείο στροφής και αλλαγής του χαρακτήρα του εθνικισµού προς το ηπιότερο και το 

συντηρητικότερο συνιστά η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, που λειτούργησε 

καταλυτικά, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για Ένωση µε την Ελλάδα στο άµεσο µέλλον. 

Αυτή η διάψευση προσδοκιών είχε ήδη καλλιεργηθεί σε κάποιους κύκλους από το 1915, 

µε τη συνεχή άρνηση της Ελλάδας να διεκδικήσει προσάρτηση της Κύπρου. Το 1922 

σηµειώθηκε µια αλλαγή στις επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς, αφού για πρώτη φορά αντί 

µόνο Ένωση, οι Ελληνοκύπριοι ζήτησαν πολιτικές ελευθερίες ως πρώτο σταθµό για την 

Ένωση. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Αντώνη Τριανταφυλλίδη σε συνεδρία του 

Εθνικού Συµβουλίου και, παρόλο που συνάντησε σφοδρή αντίδραση από τον 

Μητροπολίτη Κερύνειας, έγινε τελικά αποδεκτή και αποφασίστηκε η ετοιµασία 

υποµνήµατος. Στο υπόµνηµα αιτούνταν πλήρη αυτοδιοίκηση της Κύπρου και αύξηση της 

συµµετοχής στη διοίκηση και τις δηµόσιες θέσεις.172

Στη δεκαετία του 1920 άρχισαν να αναδεικνύονται τα κοινωνικά ζητήµατα και να ασκείται 

πίεση για επίλυσή τους. Ο παραδοσιακός εθνικιστικός λόγος, όµως, δεν προσέφερε λύσεις 

και απαντήσεις. Έτσι, επικράτησαν µετριοπαθέστερες απόψεις και προσεγγίσεις. Καθόλη 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 και ειδικότερα του 1930, ο εθνικιστικός λόγος έγινε 

ηπιότερος, µε εξαίρεση µια έξαρση προς το τέλος της δεκαετίας του 1920, και µετά τα 

Οκτωβριανά είχε συµβιβαστεί σχεδόν ολοκληρωτικά µε τους Βρετανούς. Η στάση των 

Ελληνοκύπριων ηγετών καθοριζόταν σε µεγάλο βαθµό και από την αντιµετώπιση του 

«εθνικού κέντρου». Ο τότε πρωθυπουργός Βενιζέλος, αποδοκιµάζοντας την εξέγερση του 

1931, σηµείωνε: «Το δυστύχηµα είναι ότι οι εν Κύπρω διατελούν εν αγνοία του ότι η 

Ελληνική Κυβέρνησις κάθε άλλο παρά επιδοκιµάζει δύναται τοιαύτας ενεργείας». Σε 

τηλεγράφηµά του σε εφηµερίδα του Λονδίνου µετά τα Οκτωβριανά, ανέφερε, επίσης, ότι 

«ατυχώς η διαδήλωσις προσέλαβεν αναρχικόν χαρακτήραν και ήγαγε εις τα θλιβερά ταύτα 

γεγονότα». Σε προκήρυξη του προειδοποιούσε επίσης ότι δεν θα επέτρεπε να 

                                                 
172 Ελευθερία, 6 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 2. Παρόµοιες απόψεις είχαν εκφράσει στη σύσκεψη αυτή και οι 
βουλευτές Ιωάννης Κυριακίδης και Σπύρος Αραούζος µε επιστολές τους, οι Ηγούµενος Κύκκου, 
Μητροπολίτης Κιτίου, ∆ηµοσθένης Σεβέρης, Μιχάλης Νικολαΐδης, Ν. Κλ. Λανίτης. 
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παρεµβαίνουν στις εθνικές υποθέσεις της χώρας «τµήµατα της εθνικής οικογένειας τα 

οποία βρίσκονται εκτός της επικράτειας της».173

Ανησυχητικό στοιχείο για τους εθνικιστές στη δεκαετία του 1920 αποτέλεσε και η 

εµφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Προς το 

τέλος της δεκαετίας του 1920 συντελέστηκε µια ξαφνική ριζοσπαστική αναλαµπή, η οποία 

τροφοδοτήθηκε από την άρνηση της αποικιοκρατικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα 

αιτήµατα των Κυπρίων, ακόµα και για µετριοπαθείς αλλαγές, πράγµα που οδήγησε στην 

εξέγερση του Οκτώβρη του 1931.174 Μετά τη βίαιη καταστολή της, η Κύπρος εισήλθε σε 

µια περίοδο στην οποία καταπνίγονταν όλες οι φωνές αντίδρασης, όλων των αποχρώσεων, 

την επονοµαζόµενη «Παλµεροκρατία».175 Στην περίοδο αυτή ο εθνικιστικός λόγος µπήκε 

στο περιθώριο. 

 

5.5 Οι πρώτες σοσιαλιστικές ιδέες 

Η ανάπτυξη ιδεολογιών που συνδέονται µε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα 

εµφανίστηκαν µεταγενέστερα. Εφόσον το ζητούµενο παρέµενε η αντίθεση στο 

κατεστηµένο και την αποικιακή κυβέρνηση, η σύµπλευση µεταξύ των δυσαρεστηµένων 

λαϊκών στρωµάτων και της αστικής εθνικής διανόησης ήταν φυσιολογική. Αυτή η 

συµµαχία ήταν βιώσιµη, δεδοµένου ότι τα κατώτερα στρώµατα δεν διεκδικούσαν την 

ικανοποίηση των δικών τους αιτηµάτων.176  

Το γεγονός ότι τα λαϊκά στρώµατα δεν µπορούσαν, ακόµα, να συνειδητοποιήσουν τα 

συµφέροντά τους και να τα διεκδικήσουν δεν ήταν τυχαίο. Η διαµόρφωση των κοινωνικών 

σχέσεων, η έλλειψη επαρκούς µορφωτικού επιπέδου και η  εξοντωτική ηµέρα εργασίας 

δεν είχε οδηγήσει ακόµα την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα στο στάδιο 

της ταξικής συνειδητότητας, ούτως ώστε να προβάλουν και να διεκδικήσουν τα 

συµφέροντά τους. Η µάζα των λαϊκών στρωµάτων δεν ήταν ακόµα επιδεκτική σε 

ιδεολογικές αναφορές. Οι κοινωνικοί παράγοντες, που προσδιορίζουν την ιδεολογία, 

αποτελούνται από τις διάφορες κοινωνικές θέσεις του ανθρώπου, οι οποίες εκφράζονται 

από τους όρους τάξη, στρώµα, ρόλος, status, κτλ. Οι διαφορές στην κοινωνική θέση 

φέρνουν στην επιφάνεια και διαφορές στην αντίληψη για την κοινωνία και τον κόσµο 

ευρύτερα, ακόµα και συγκρούσεις µεταξύ οµάδων.177 Η ιδεολογία συνδράµει τη 

                                                 
173 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 98. 
174 Για τα Οκτωβριανά θα αναφερθούµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
175 Η Παλµεροκρατία παίρνει το όνοµα της από τον τότε διοικητή της Κύπρου Palmer. Εκτενέστερη 
αναφορά θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο. 
176 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 26. 
177 Βλ. Lukic, «Political Ideology and Social Development», ό.π., σ. 65. 
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συνειδητοποίηση του κοινωνικού χάσµατος αλλά  προϋποθέτει την ύπαρξη µερικών 

ατόµων από τα φτωχότερα στρώµατα, που να αφοµοιώσουν και αργότερα να µεταδώσουν 

και στους υπόλοιπους τις βασικές παραδοχές ενός συστήµατος ιδεών. 

Όταν είχε, ήδη, δηµιουργηθεί εργατική τάξη µε ικανοποιητικούς αριθµούς, εµφανίστηκε 

και η ιδεολογία που, στο εξής, θα ταυτιζόταν µε την εργατική τάξη και το εργατικό 

κίνηµα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, δηλαδή ο σοσιαλισµός. Η σοσιαλιστική 

ιδεολογία συνέβαλε στο να αποκτήσει συνείδηση η εργατική τάξη. Σηµαντικό ρόλο στην 

αλλαγή στάσεων της εργατικής τάξης διαδραµάτισε και ο εθνικισµός, ο οποίος 

αµφισβητούσε, ήδη, τη µία και ενιαία θεώρηση του κόσµου και βοηθούσε ευρύτερα 

στρώµατα στην κοινωνία να αµφισβητήσουν την αποικιακή Αρχή αλλά και την 

τελεολογική προσέγγιση της πολιτικής.178

Η σοσιαλιστική ιδεολογία γεννήθηκε στην Ευρώπη ως αντίδραση στο βιοµηχανικό 

καπιταλισµό και, αρχικά, εξέφραζε τα συµφέροντα των τεχνιτών και βιοτεχνών, που 

απειλούνταν από την εξάπλωση της εργοστασιακής παραγωγής, αλλά γρήγορα 

συνδέθηκαν µε την αναδυόµενη βιοµηχανική εργατική τάξη.179 Η έννοια και η λέξη 

«σοσιαλισµός» γεννήθηκε γύρω στο 1820.180 Η ιδεολογία των νέων εργατικών και 

σοσιαλιστικών κινηµάτων του 19ου αιώνα είχε κοσµικό χαρακτήρα, όπως και των 

εθνικιστικών. Οι επικρίσεις του αφορούσαν στον άδικο χαρακτήρα της οικονοµίας και τις 

εσωτερικές αντιφάσεις της, µε την τεράστια ανισότητα στην κατανοµή του εισοδήµατος. 

Μια επίκριση που ουσιαστικά παρέπεµπε στον εσωτερικό συσχετισµό δυνάµεων µέσα σε 

µια κοινωνία, αφού υποδείκνυε ότι ο καπιταλισµός επικράτησε, όχι απλώς διότι ήταν 

ορθολογικότερος από τη φεουδαρχία, αλλά λόγω της κοινωνικής δύναµης της αστικής 

τάξης, και, κατ’ επέκταση, και, κατά παρόµοιο τρόπο, θα επικρατούσε ο σοσιαλισµός, 

όταν δηλαδή θα συγκέντρωναν ισχύ οι εργάτες.181 Οι λόγοι για την εµφάνιση του 

σοσιαλισµού αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης για πολλά χρόνια αλλά οι περισσότεροι 

                                                 
178 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 233. 
179 Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 84. 
180 Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη societas, που σηµαίνει κοινωνία και πρωτοχρησιµοποιήθηκε 
γύρω στο 1830 στη Γαλλία και την Αγγλία ως αντίθετο του ατοµικισµού. Υποδήλωνε ένα 
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα µε κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και εξάλειψη της 
οικονοµικής ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας. Ο όρος σοσιαλδηµοκρατία γεννήθηκε την περίοδο των 
επαναστάσεων του 1848, υποδηλώνοντας τη σύζευξη σε ένα συγκροτηµένο πολιτικό σχήµα των κοινωνικών 
αιτηµάτων των πρώτων σοσιαλιστών και των πολιτικών αιτηµάτων για δηµοκρατία και καθολική 
ψηφοφορία. Βλ. ∆ιαµαντόπουλος, Το Κοµµατικό Φαινόµενο, ό.π., σ. 423. Η πρώτη φορά που ο όρος 
σοσιαλισµός χρησιµοποιήθηκε ήταν από το London Co-operative Magazine το 1827. Βλ. Newman, 
Σοσιαλισµός, ό.π., σ. 10. 
181 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σσ. 15, 298, 342. 
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συµφώνησαν στο ότι οι πολύ γρήγορες οικονοµικές κοινωνικές αλλαγές, σε συνδυασµό µε 

την αστικοποίηση και τη βιοµηχανοποίηση, διαδραµάτισαν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο.182  

Η εµφάνιση της σοσιαλιστικής ιδεολογίας, όπως και της εθνικιστικής προηγούµενα, 

καθιστούσαν την κοινωνική πραγµατικότητα πεδίο συνεχούς αµφισβήτησης και 

παρέµβασης. Με τον τρόπο αυτό, η εικόνα του κόσµου παύει, πλέον, να είναι µία, 

δεδοµένη και αδιαφιλονίκητη, όπως την καθόριζε η θρησκεία και η Εκκλησία. Αρχίζει να 

επιδέχεται πολλαπλές ερµηνείες και να υπόκειται σε συνειδητές απόπειρες µετάπλασης.183 

Ο σοσιαλισµός ενέχει το στοιχείο της πίστης ότι είναι δυνατό να επέλθουν σηµαντικές 

αλλαγές στον κόσµο µέσα από την ενσυνείδητη και καλά οργανωµένη ανθρώπινη δράση, 

γι’ αυτό και η παθητική αποδοχή της υφιστάµενης κατάστασης δεν είναι αποδεκτή από 

τους σοσιαλιστές.184

Η συντηρητικοποίηση του εθνικισµού στη δεκαετία του 1920 δεν ήταν άσχετη και µε την 

εµφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών. Ο Hobsbawm γράφει ότι οι επικλήσεις των 

σοσιαλιστών  -που ήταν ταξικού περιεχοµένου -και των εθνικιστών δεν ήταν αµοιβαία 

ασύµβατες, όπως πίστευαν πολλοί. Το ίδιο το γεγονός ότι τα νέα µαζικά πολιτικά 

κινήµατα (εθνικιστικά, σοσιαλιστικά, θρησκευτικού χαρακτήρα, ή οποιαδήποτε άλλα) 

ανταγωνίζονταν συχνά για τις ίδιες µάζες, υποδηλώνει ότι ο χώρος που µπορούσαν να 

δράσουν ήταν προετοιµασµένος να φιλοξενήσει όλες τις διαφορετικές επικλήσεις τους.185 

Η κοινωνική κατάσταση που δηµιουργήθηκε στην Κύπρο µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

και η αριθµητική αύξηση της εργατικής τάξης αποτέλεσαν την εσωτερική απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών. Το δεύτερο στοιχείο ήταν το 

εξωτερικό ερέθισµα που δόθηκε, διά µέσου της Ελλάδας, από τη Ρωσική Επανάσταση, η 

οποία επηρέασε -και µάλιστα καθοριστικά -το περιεχόµενο και την κατεύθυνση της 

σοσιαλιστικής ιδεολογίας στην Κύπρο, αφού επικράτησε από πολύ νωρίς η µαρξιστική-

λενινιστική εκδοχή αυτής της ιδεολογίας.  

Οι πρώτες σοσιαλιστικές ιδέες εµφανίστηκαν στην Κύπρο γύρω στο 1918, στη Λεµεσό, µε 

πρώτους φορείς τους νεαρούς φοιτητές των πανεπιστηµίων του εξωτερικού που είχαν 

έρθει σε επαφή µε τους εκεί σοσιαλιστικούς κύκλους στον απόηχο της Ρωσικής 

Επανάστασης.186 Η παρουσία στην παραλιακή πόλη της Λεµεσού εξηγείται τόσο από την 

ύπαρξη του λιµανιού στην πόλη αυτή, όσο και από την εκεί συγκέντρωση της εργατικής 

τάξης. Ο Hill σηµειώνει ότι η Λεµεσός αποτελούσε διαχρονικά κέντρο δυσαρέσκειας και 

                                                 
182 Βλ. Newman, Σοσιαλισµός, ό.π., σ. 10. 
183 Βλ. Λέκκας,  Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σ. 222. 
184 Βλ. Newman, Σοσιαλισµός, ό.π., σ. 5. 
185 Βλ. Hobsbawm, Έθνη, ό.π., σ. 115. 
186 Βλ. Σέρβας, Ευθύνες, ό.π., σ. 115. 
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αντίδρασης.187 Ένα παρακλάδι του σοσιαλισµού είχε εισαχθεί στην Ελλάδα από τον 

Γεώργιο Σκληρό και τον κύκλο του, οι οποίοι υποστήριξαν τον Βενιζέλο στη διαµάχη του 

µε το Βασιλιά. Οι ιδέες του Σκληρού υιοθετήθηκαν στην Κύπρο από ανθρώπους όπως ο 

Γιάγκος Ηλιάδης και ο Πάνος Φασουλιώτης.188 Αυτά θα εξεταστούν µε λεπτοµέρεια στα 

κεφάλαια δέκα και έντεκα, που αφορούν στην οργάνωση της εργατικής τάξης, όπως 

εκφράστηκε µέσα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου. Παρά την επίδραση, όµως, που 

ασκούσε σε µερίδα των εργαζοµένων η σοσιαλιστική ιδεολογία, το ηγεµονικό πλαίσιο 

αναφοράς ήταν η ιδεολογία του εθνικισµού. Ο εθνικισµός αποτέλεσε εναλλακτική πηγή 

πολιτικής νοµιµοποίησης της άρχουσας ελίτ, πέραν της εξουσίας που ασκούσαν στο λαό 

µέσω των δικτύων οικονοµικής εξάρτησης. Το εθνικό κίνηµα κατάφερε να προσδώσει 

στην έννοια της Ένωσης µια αδιαχώριστη ερµηνεία από την ιδιότητα του Έλληνα 

Κύπριου. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Παπαπολυβίου, «ο Τύπος υιοθετούσε αβίαστα 

καταγγελίες για ‘εθνική αναξιότητα’» δυσχεραίνοντας τη θέση όσων διατηρούσαν 

διαφορετική στάση.189

                                                 
187 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 293. 
188 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 245 
189 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 49. 

 182

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



Κεφάλαιο 6 

  

Αντιπροσωπευτικοί θεσµοί εκπροσώπησης και εκλογικό δικαίωµα 

 

Η αλλαγή κατοχικής αρχής, το 1878, αποτελεί ταυτόχρονα ένα τέλος και µια αρχή στην 

πολιτική Ιστορία της Κύπρου. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τους πρώτους 

αντιπροσωπευτικούς θεσµούς εκπροσώπησης που εισήχθηκαν στο πλαίσιο µιας 

διελκυστίνδας βρετανικών πρωτοβουλιών και κυπριακών διεκδικήσεων. Επιπλέον, 

αναλύει τη διαδικασία εξέλιξης του εκλογικού δικαιώµατος, τους περιορισµούς και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυπριακού πολιτικού θεσµικού οικοδοµήµατος. Το πολιτικό 

και θεσµικό οικοδόµηµα δεν µπορεί να παραγνωρίζεται διότι η σταθερότητα 

οποιασδήποτε δηµοκρατίας εξαρτάται, πέραν από την οικονοµική ανάπτυξη και την 

κοινωνική σταθερότητα, από την αποδοτικότητα και τη νοµιµοποίηση του πολιτικού της 

συστήµατος.1 Επιπλέον, όπως έχει υποδειχθεί στην βιβλιογραφική επισκόπηση, η ύπαρξη 

θεσµών εκπροσώπησης αποτελεί σηµαντική παράµετρο ενίσχυσης των προσπαθειών 

οργάνωσης. 

 

6.1 Αντιπροσωπευτικές µορφές εκπροσώπησης2  

Η Γαλλική Επανάσταση, γράφει ο Beck, απέσπασε το ζήτηµα της εξουσίας από τον 

απαραβίαστο χώρο της θρησκευτικής νοµοκατεστηµένης αρµοδιότητας και έθεσε τα 

κριτήρια της πολιτικής θεµελίωσης της εξουσίας.3 Στο σύγχρονο φιλελεύθερο µοντέλο 

δηµοκρατίας, οι κυβερνήσεις και τα νοµοθετικά σώµατα εκλέγονται άµεσα ή έµµεσα σε 

περιοδικές εκλογές µε γενικό και ισότιµο εκλογικό δικαίωµα και οι ψηφοφόροι έχουν, 

κατά κανόνα, να επιλέξουν µεταξύ πολιτικών κοµµάτων. Υπάρχουν πολιτικές ελευθερίες 

σε τέτοιο βαθµό ώστε να κατοχυρώνεται επαρκώς το δικαίωµα του εκλέγειν και η 

τυπική ισότητα ενώπιον του νόµου.4 Αυτή η θεώρηση πρέπει, βέβαια, να σταθµιστεί 

και να τοποθετηθεί στα δεδοµένα της κάθε εποχής και της κάθε κοινωνίας, αφού 

πρόκειται για µια συνεχή διαδικασία και όχι για ένα µοντέλο που εισήχθηκε άπαξ και 

παρέµεινε αναλλοίωτο. 

                                                            
1 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 64. 
2 Για µια ευρύτερη συζήτηση του θέµατος και των ανταγωνιστικών θεωριών - µοντέλων αντιπροσώπευσης 
που αναπτύχθηκαν, βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 314-320. 
3 Βλ. Beck, Επινόηση, ό.π., σ. 218. 
4 Βλ. Μακφέρσον, Φιλελεύθερη, ό.π. σ. 19. 
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Τα βασικά θεσµικά πλαίσια του πολιτικού οικοδοµήµατος της Κύπρου είχαν δηµιουργηθεί 

µέχρι το 1883. Με το ∆ιάταγµα εν Συµβουλίω της 30ης Νοεµβρίου 1882 θεσπίστηκε το 

Σύνταγµα, µε την εφαρµογή του οποίου αρχίζει ο σύγχρονος πολιτικός βίος των Κυπρίων.5 

Η θέσπιση συντάγµατος από τους Βρετανούς ανέτρεπε σε µεγάλο βαθµό το οθωµανικό 

πλαίσιο διακυβέρνησης και αντικατόπτριζε το πνεύµα των νέων κυριάρχων οι οποίοι 

ενθάρρυναν πολιτικούς πειραµατισµούς αλλά δεν µετέβαλαν αµέσως το πολιτειακό 

καθεστώς.6 Επικεφαλής της κυβέρνησης ήταν ο Μέγας Αρµοστής, ο οποίος από το 1925 

που έγινε η Κύπρος αποικία µετονοµάστηκε σε Κυβερνήτη.  ∆ιοριζόταν από τον Υπουργό 

Αποικιών στη Βρετανία, στον οποίο ήταν υπόλογος. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο, που είχε 

συµβουλευτικές αρµοδιότητες, απαρτιζόταν, µέχρι το 1897, αποκλειστικά από Βρετανούς 

αξιωµατούχους και, στη συνέχεια, διευρύνθηκε µε τη συµµετοχή σε αυτό και τριών 

Κυπρίων (δύο χριστιανών και ενός µουσουλµάνου) οι οποίοι διορίζονταν από τον 

Αρµοστή.  

Το γεγονός ότι οι Βρετανοί έδωσαν στην Κύπρο ένα σχετικά φιλελεύθερο σύνταγµα δεν 

οφειλόταν µόνο στη δική τους πολιτικά φιλελεύθερη αντίληψη. Είχε να κάνει και µε την 

πίεση που ασκούσαν οι ίδιοι οι Κύπριοι: η Εκκλησία, η παραδοσιακή πολιτική τάξη και η 

αναδυόµενη εθνική αστική τάξη, αφενός. αλλά και µε την εκπλήρωση του στόχου για 

οµαλότερη εκ µέρους τους διακυβέρνηση, αφετέρου. Ιδιαίτερα η αστική τάξη ασκούσε 

συστηµατική πίεση στην βρετανική εξουσία κυρίως µέσω των εφηµερίδων, απαιτώντας 

µερίδιο συµµετοχής στην εξουσία. Η εφηµερίδα το Νέον Κίτιον αφιέρωνε ολόκληρη τη 

πρώτη της σελίδα σε ένα στερεότυπα διατυπωµένο κείµενο το οποίο ζητούσε την 

παραχώρηση συντάγµατος στην Κύπρο. Ως πρώτο αίτηµα έθετε την απαίτηση για 

«Νοµοθετικό Σώµα υπό του λαού εκλεγόµενο».7 Την άνοιξη του 1879 οι ηγέτες της 

ελληνικής κοινότητας υπέβαλαν υπόµνηµα προς τον Ύπατο Αρµοστή όπου, µεταξύ 

άλλων, γινόταν γενική αναφορά στην ανάγκη «παραχώρησις πολιτεύµατος 

αντιπροσωπευτικού δια της ιδρύσεως Νοµοθετικού Συµβουλίου εκλεγόµενου δια της ψήφου 

του λαού και µη διοριζόµενου παρά του Μ. Αρµοστού ως τότε».8  

Η παραχώρηση συντάγµατος στην Κύπρο δεν ήταν µόνο ή, κυρίως, ανταπόκριση στα 

αιτήµατα της κυπριακής άρχουσας τάξης. Ήταν µια πράξη που πρωτίστως διευκόλυνε την 

υλοποίηση της επίσηµης βρετανικής πολιτικής. Η ανάπτυξη αισθηµάτων συµµετοχής των 

Κυπρίων στην πολιτική διαδικασία τους µετέτρεπε σε «συνένοχους» των Βρετανών στη 

                                                            
5 Cyprus Blue Book 1883-84, σσ. 96-97. Το Σύνταγµα της Κύπρου ψηφίστηκε στις 30 Νοεµβρίου 1882 και ο 
νόµος για την εκλογή µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου στις 14 Νοεµβρίου 1883. 
6 Βλ. Loizos, «Αλλαγές», ό.π., σ. 104. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 57. 
7 Παράθεµα στο Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π., σ. 318. 
8  Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 61. 
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διαδικασία αυτή, και µείωνε, έτσι, τις αντιδράσεις και αντιστάσεις τους. Ο John Darwin, 

ειδικός στην ιστορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, γράφει (όχι µόνο για την περίπτωση 

της Κύπρου) ότι: 

«…οι Βρετανοί είχαν επινοήσει νέες µορφές πολιτικής εκπροσώπησης, µε τις οποίες 

οι ντόπιοι προύχοντες θα διεύρυναν τους ορίζοντες της σκέψης τους και θα 

αποκτούσαν µια νέα αίσθηση ευθύνης. Αυτό θα σήµαινε τη σύναψη µιας νέας 

συµφωνίας. Στους εκπροσώπους των αποικιακών λαών θα παρεχωρείτο περισσότερη 

εξουσία για τη διαχείριση των εσωτερικών τους υποθέσεων, δεδοµένου ότι θα 

υιοθετούσαν τα κοινωνικά και οικονοµικά προγράµµατα που θα τους ανατίθεντο, 

δηλαδή να φορολογούν τους συµπατριώτες τους µε ενθουσιασµό».9  

Οι δύο αλλαγές στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, στις οποίες θα επικεντρωθούµε 

παρακάτω, αφορούν στη δηµιουργία αντιπροσωπευτικών σωµάτων µέσω των οποίων 

µπορεί να δοµηθεί οργανωµένη πολιτική και κοµµατική ζωή. Αυτό εκφράζεται στο 

θεσµικό οικοδόµηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινοβουλευτικών σωµάτων, στα 

πλαίσια των οποίων διεξάγονται και εκλογές.  

6.1.1 Τοπική αυτοδιοίκηση. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης οι Βρετανοί αρχικά 

διατήρησαν το σύστηµα που παρέλαβαν από τους Οθωµανούς. Σύµφωνα µε αυτό, τη βάση 

της διοίκησης αποτελούσε η κοινότητα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο µουχτάρης 

(κοινοτάρχης), ο αντικαταστάτης του και ένα συµβούλιο γερόντων εκλεγόµενοι σε ετήσια 

βάση. Ο ιµάµης και ο παπάς ήταν αυτοµάτως µέλη του συµβουλίου και στα µεικτά χωριά 

κάθε πληθυσµιακή οµάδα είχε το δικό της µουχτάρη. Η κύρια φροντίδα του µουχτάρη και του 

συµβουλίου ήταν η κατανοµή των φόρων και των εισφορών µεταξύ των κατοίκων του 

χωριού και των φορολογούµενων µελών της κοινότητας, όπως ορίζονταν από την 

κυβέρνηση, και η προώθησή τους στους κεντρικούς φοροεισπράκτορες. Ο µουχτάρης έπρεπε 

να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση για να τηρεί το βιβλίο γεννήσεων, θανάτων και 

αγοραπωλησιών. Ο µουχτάρης ήταν, βέβαια, εκλελεγµένος, όµως οι αγρότες εκλογείς του 

σπανίως είχαν εναλλακτικές επιλογές. Συνήθως ήταν ο πλουσιότερος του χωριού και ο 

πιστωτής των περισσότερων εκλογέων. Το γεγονός αυτό και µόνο τον µετέβαλλε σε απόλυτο 

κυρίαρχο του χωριού.10 Επειδή η εγγραµµατοσύνη ήταν απαραίτητη για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων του, ο δυνητικός αριθµός των «κατάλληλων» ατόµων για τη θέση, σε µια 

κοινωνία πολύ υψηλού αναλφαβητισµού, ήταν περιορισµένος. Οι Βρετανοί, µετά τη 

µεγάλη οικονοµική κρίση του 1891 και την εκδήλωση µεγάλης αντίδρασης από τους 

κατοίκους, προχώρησαν σε αναβάθµιση του θεσµού του µουκτάρη δίνοντας του 

περισσότερες εξουσίες, καταργώντας, όµως, τις εκλογές. Οι µουχτάρηδες και οι κοινοτικές 

                                                            
9 Παράθεµα στον Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σ. 400. 
10 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 55. 
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– χωριτικές αρχές  αποτελούσαν τον πιο σηµαντικό δεσµό µεταξύ της κυβέρνησης και της 

µάζας του πληθυσµού, τον οποίο εκµεταλλεύονταν πλήρως και οι δύο πλευρές ώστε να 

κατοχυρώνουν τη θέση τους.11

Επί αρµοστείας Harman, το 1907, δόθηκε ξανά στους Κυπρίους το δικαίωµα εκλογής 

µουχτάρηδων. Η εκλογή γινόταν µε συνέλευση των κατοίκων του χωριού και η θητεία 

ήταν για περίοδο δύο χρόνων. Σε µεικτά χωριά, όπου η µια κοινότητα είχε περισσότερους 

από 30 κατοίκους, εκλέγονταν δύο µουχτάρηδες. Αν το χωριό ήταν µεικτό και αριθµούσε 

λιγότερους από 30 κατοίκους συνολικά (και από τις δύο κοινότητες), εκλεγόταν µόνο ένας 

κοινοτάρχης.12 Ο νόµος προνοούσε ότι την κοινοτική επιτροπή θα αποτελούσαν ένας 

µουχτάρης και τέσσερις αζάδες (µέλη, πάρεδροι), οι οποίοι εκλέγονταν από τους κατοίκους 

του χωριού. 

Ο θεσµός των ∆ηµοτικών Συµβουλίων για τις µεγάλες πόλεις, είχε καθιερωθεί και στην 

Κύπρο µέσα στα πλαίσια του «Χάττι Χουµαγιούν», δηλαδή της «Χάρτας Αυτονοµίας» που 

εισήγαγε ο Σουλτάνος Μαχµούτ. Κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελούνταν από τον 

Πρόεδρο που έπρεπε να είναι Τούρκος και που διοριζόταν από την Κυβέρνηση, και από έξι 

∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων οι τρεις ήταν Έλληνες και οι τρεις Τούρκοι και οι 

οποίοι εκλέγονταν από το λαό.13 Με την καθιέρωση του Συντάγµατος το 1882 

τροποποιήθηκε και ο νόµος για τα δηµαρχεία. Βασική αλλαγή ήταν ότι ο πρόεδρος του 

Συµβουλίου (ο ∆ήµαρχος) θα εκλεγόταν από τα υπόλοιπα µέλη του σώµατος και δεν θα 

επιλεγόταν από τις Αρχές, όπως γινόταν µέχρι τότε. Μια άλλη αλλαγή αφορούσε στο ότι 

εκλογείς θα ήταν πρόσωπα που συνεισέφεραν στην κάλυψη των εξόδων του δηµαρχείου, 

και όχι όσοι πλήρωναν κτηµατικό φόρο προς την κυβέρνηση, και που κατοικούσαν στα 

δηµοτικά όρια κάθε πόλης.14 Ο αριθµός των µελών των Συµβουλίων κυµαινόταν από οκτώ 

µέχρι δώδεκα µε αναλογική πληθυσµιακή εκπροσώπηση.  

Στις 25 Απριλίου 1907 το Νοµοθετικό Συµβούλιο ενέκρινε Νόµο για διενέργεια εκλογών 

∆ηµάρχων σε νέα βάση. ∆ικαίωµα ψήφου είχαν όσοι κατοικούσαν στα όρια της 

κοινότητας ή πόλης και, γενικά, όσοι ψήφιζαν για το Νοµοθετικό Συµβούλιο. Ο ελάχιστος 

αριθµός των δηµοτικών συµβούλων αυξήθηκε σε εννέα και η αναλογία καθοριζόταν µε 

βάση τον πληθυσµό των δύο κοινοτήτων.15 Οι εκλεγόµενοι εξέλεγαν Πρόεδρο και 

Αντιπρόεδρο (∆ήµαρχο και Αντιδήµαρχο) µεταξύ τους και η θητεία τους ήταν τριετής. Ο 
                                                            
11 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π. σσ. 83, 125. 
12 Βλ. «Ο νέος νόµος περί µουχτάρων», Ελευθερία, 22 Ιουνίου 1907, σ. 2. 
13 Λυµπουρίδης Αχιλλέας, (1997), Το Πολύκροτο Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα της Κύπρου, Εκδόσεις Φακός, 
Λευκωσία, σσ. 60-61. 
14 Ο νόµος δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβέρνησης στις 6 Μαΐου 1882 και παρατίθεται στον 
Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Β, ό.π., σσ. 154-174. 
15 Ο Παπαδηµήτρης δίνει όλες τις πληροφορίες για τους αριθµούς των δηµοτικών συµβούλων αναλόγως της 
πληθυσµιακής αναλογίας. Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σ. 222 

 186

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



νόµος περιείχε διαχωριστικές διατάξεις µεταξύ των κοινοτήτων αφού οι δύο κοινότητες 

ψήφιζαν από διαφορετικούς εκλογικούς καταλόγους και µόνο µέλη της κοινότητας τους. 

Αποκλείονταν από το δικαίωµα του εκλέγεσθαι όσοι ήταν χρεοκοπηµένοι, οι 

καταδικασµένοι για ποινικό αδίκηµα, οι δικαστές, όσοι είχαν συµβόλαιο µε τον ∆ήµο και 

όσοι κατείχαν οποιοδήποτε αξίωµα του οποίου η παροχή εξαρτούνταν από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο (άρθρο 13).16

Στα τέλη Μαΐου 1923 προτάθηκε στο Νοµοθετικό Συµβούλιο νέος νόµος για τις κοινοτικές 

αρχές που στόχευε στην αποδυνάµωση των ενωτικών πολιτικών λόγω της πολιτικής της 

αποχής που εφάρµοζε η εθνικιστική παράταξη. Το γεγονός ότι οι εκλεγέντες στα Κοινοτικά 

Συµβούλια συνδέονταν πολιτικά µε τους εθνικιστές του Εθνικού Συµβουλίου 

δηµιουργούσε πρόβληµα στην αποικιακή διοίκηση. Ο νέος νόµος προέβλεπε ριζικές 

αλλαγές στο σύστηµα διοίκησης. Η εξουσία των µουχτάρηδων αυξανόταν. Αυτοί και οι 

πάρεδροι θα επιλέγονταν και θα διορίζονταν, εν µέρει, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Ιταρέ 

Συµβούλιο όπως ονοµαζόταν) και τον επικεφαλής της περιφέρειας και, εν µέρει, από τα 

τοπικά µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου. Για κάθε χωριό το Ιταρέ Συµβούλιο επέλεγε δύο 

άτοµα, οι βουλευτές της επαρχίας επέλεγαν τρεις και ο Κυβερνήτης, από τον κατάλογο των 

πέντε ατόµων, επέλεγε τον ένα για µουχτάρη και τους άλλους τέσσερις για αζάδες.17 Τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια αποτελούνταν από τον εντεταλµένο Βρετανό  περιφερειάρχη, ένα 

µουσουλµάνο δικαστή, τον τοπικό Επίσκοπο, τον Βρετανό οικονοµικό έφορο και δύο 

Έλληνες και Τούρκους εκπροσώπους που επιλέγονταν και διορίζονταν από τον Ύπατο 

Αρµοστή, κατόπιν έµµεσης ψηφοφορίας. Καθώς οι εκπρόσωποι αυτοί ήταν σχεδόν πάντοτε 

µουχτάρηδες, το µέτρο σήµαινε πολιτική αποδυνάµωση του πληθυσµού και της ηγετικής 

τάξης και ταυτόχρονη έντονη ενίσχυση του βρετανικού ελέγχου.18 Ο Τύπος, παρόλο που 

στιγµάτισε την πρόθεση της κυβέρνησης ως αντιδηµοκρατική, εντούτοις, σηµείωνε ότι, αν 

αυτό το µέτρο λαµβανόταν από εκλεγµένη ελληνική κυβέρνηση δεν θα τύγχανε 

αµφισβήτησης.19

Το σύστηµα αυτό, πέραν του αντιδηµοκρατικού του περιεχοµένου αφού στερούσε τους 

κατοίκους των χωριών από το δικαίωµα της επιλογής των αρχόντων τους, δηµιουργούσε 

πολλές εξαρτήσεις µεταξύ διοριζόντων και διορισµένων. Είχε ως αποτέλεσµα τη διαιώνιση 

των πελατειακών σχέσεων και την ενθάρρυνση φαινοµένων δωροδοκιών και διαφθοράς. 

∆ηµιουργήθηκε, ουσιαστικά, ένας φαύλος κύκλος.  Ο διορισµός των χωριτικών αρχών, που 

αποτελούσαν ταυτόχρονα και τις σχολικές επιτροπές σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, 

                                                            
16 Ελευθερία, 14 Μαρτίου 1908, σ. 2. 
17 «Η εκλογή των µουχταραίων», Νέα Λαϊκή, 18 Φεβρουαρίου 1927, σ. 1. 
18 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 285. 
19 «Το µουχταρικόν», Ελευθερία, 5 Μαίου 1923, σ. 1. 
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εξαρτώνταν από τα µέλη του περιφερειακού ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Ιταρέ), στο οποίο 

µέλη ήταν οι βουλευτές, και των οποίων ο διορισµός στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

εξαρτούνταν από τη ψήφο και των µουχτάρηδων που συµµετείχαν στο σώµα το οποίο 

εξέλεγε τα περιφερειακά ∆ιοικητικά Συµβούλια. Έτσι, αρκετοί προύχοντες των χωριών 

απέστελλαν δώρα στους βουλευτές ή τους απειλούσαν προκειµένου να πετύχουν 

διορισµό.20

Το 1930, στα πλαίσια συζήτησης για τροποποίηση της νοµοθεσίας για τις εκλογές των 

∆ηµοτικών Συµβουλίων, τέθηκε ενώπιον του σώµατος πρόταση για κήρυξη ασυµβίβαστου 

µεταξύ του αξιώµατος του βουλευτή και του δηµάρχου ή αντιδηµάρχου. Η πρόταση 

απέβλεπε στον διαχωρισµό των δύο αξιωµάτων, για καλύτερο καταµερισµό των εργασιών 

και αποδοτικότερη προσφορά.21 Η πρόταση αυτή έγινε αποδεχτή αλλά απορρίφθηκε άλλη 

εισήγηση του τότε βουλευτή Ρωσσίδη για ασυµβίβαστο του βουλευτικού αξιώµατος και µε 

την κατοχή θέσης δηµοτικού συµβούλου. Απορρίφθηκε, επίσης, εισήγηση του ίδιου 

βουλευτή για µέγιστη διάρκεια κατοχής του αξιώµατος του δηµάρχου τις δύο συνεχόµενες 

θητείες, ενώ έγιναν αποδεκτές εισηγήσεις για το ασυµβίβαστο επιχειρηµατικών σχέσεων 

των δηµάρχων ή συγγενών τους µε το ∆ηµαρχείο και παράτασης της θητείας των τότε 

συµβουλίων για ακόµη πέντε χρόνια. 

Κατά την περίοδο που εξετάζουµε, παρατηρούµε ότι δύο φορές οι Βρετανοί, θεωρητικά 

υπέρµαχοι των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωµάτων, στέρησαν από τους Κυπρίους το 

δικαίωµα εκλογής των δικών τους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ολόκληρη η δεκαετία 

του 1930 διέρρευσε σε ένα διοριστικό και καταπιεστικό περιβάλλον. Αυτό καταδεικνύει τα 

όρια του αποικιοκρατικού κατοχικού συστήµατος που, αναλόγως εξελίξεων και 

συµφερόντων, χειραγωγούσε τους θεσµούς και τις διαδικασίες για να εξυπηρετούν τη δική 

του πολιτική και επιδιώξεις. 

6.1.2 Νοµοθετικό Συµβούλιο. Οι Βρετανοί έδωσαν, επίσης, στην Κύπρο και ένα 

υποτυπώδες Κοινοβούλιο, το Νοµοθετικό Συµβούλιο, ένα µερικώς εκλεγµένο σώµα, το 

οποίο αποτέλεσε την ουσιαστικότερη καινοτοµία στον πολιτικό τοµέα. Η εκλογική 

διαδικασία, βέβαια, δεν µετέτρεψε το Συµβούλιο σε κοινοβουλευτικό σώµα, δεδοµένου ότι 

το εύρος των θεµάτων που το απασχολούσαν ήταν πολύ περιορισµένο, ενώ παράλληλα η 

φύση του, ως εκλεγµένο σώµα, µπορούσε να αλλοιωθεί ανά πάσα στιγµή. Η νοµοθετική 

πολιτική υλοποιείτο µε τρεις τρόπους: (α) νοµοθεσία (laws), (β) ανακοινώσεις-εξαγγελίες 
                                                            
20 «Αι εκλογαί χωριτικών επιτροπειών», Ελευθερία, 29 Ιανουαρίου 1927, σ.1· «Η εκλογή των µουχταραίων», 
Νέα Λαική, 18 Φεβρουαρίου 1927, σ. 1· Βλ. επίσης «Αι χωριτικαί αρχαί. Το Ιταρέ Συµβούλιον», Ελευθερία, 
16 Φεβρουαρίου 1927, σ. 2 όπου δίνονται τα ονόµατα όλων των προτεινόµενων για διορισµό µουχτάρηδων 
της Λευκωσίας. 
21 «Το περί δηµαρχειων νοµοσχέδιον», Ελευθερία, 12 Απριλίου 1930, σ. 2. «Το νοµοσχέδιον περί δήµων», 
Ελευθερία, 24 Μαίου 1930, σ. 2. 
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είτε της Βασίλισσας είτε του Ύπατου Αρµοστή (proclamations) και, (γ) διαταγές εν 

συµβουλίω (orders in council) από τη Βασίλισσα ή τον Ύπατο Αρµοστή.22 Μέσω του 

σώµατος αυτού συντελούνταν και η περιορισµένη συµµετοχή των Κυπρίων σε ζητήµατα 

που τους αφορούσαν. Η εισαγωγή νοµοθετηµάτων σχετικά µε τον προϋπολογισµό και 

άλλα έξοδα βρισκόταν σε συµφωνία µε την βρετανική κοινοβουλευτική πρακτική, που 

έδινε την απόλυτη πρωτοβουλία στην εκτελεστική εξουσία.  

Πριν από τη συγκεκριµένη θεσµική κατάληξη είχε προηγηθεί συζήτηση, µεταξύ του 

Υπουργείου Αποικιών και αποικιακών αξιωµατούχων στην Κύπρο, για το είδος του 

καθεστώτος που θα έπρεπε να επιβληθεί στην Κύπρο, µε διαφορετικές απόψεις και 

προσεγγίσεις.23 Οι διάφορες απόψεις και αποφάσεις στηρίχτηκαν, σε µεγάλο βαθµό, στην 

πρώτη απογραφή πληθυσµού που έκαναν οι Βρετανοί το 1881 και στις εξ αυτής 

απορρέουσες διαπιστώσεις για τις πληθυσµιακές αναλογίες. Τελικά περιλήφθηκαν 

διαχωριστικές για τις δύο κοινότητες διατάξεις στο Σύνταγµα, απόρροια, κατά τον 

Γιωργαλλίδη, της απαισιόδοξης ερµηνείας των κοινοτικών σχέσεων από τους 

αξιωµατούχους του Υπουργείου: «Οι Έλληνες µισούν τους Τούρκους και οι Τούρκοι µισούν 

τους Έλληνες».24 Τα αποτελέσµατα εκείνου του διαχωρισµού, ο οποίος ισοδυναµούσε µε 

µερική επιβίωση του οθωµανικού θεσµού της κατάταξης των υπηκόων κατά µιλλέτια, 

σηµάδεψαν την περαιτέρω πολιτική εξέλιξη της Κύπρου. Η δοµή και η λειτουργία του 

σώµατος, καθώς και ο τρόπος εκλογής, µε ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους των δύο 

θρησκευτικών κοινοτήτων, οριοθέτησε την αντίθεση σε στενά εθνική βάση: Τούρκοι και 

Βρετανοί από τη µια, Έλληνες από την άλλη. Ήταν µια συνειδητή ενέργεια των Βρετανών, 

µε την οποία έθεταν σε θεσµική και διαρκή ένταση και αντιπαράθεση τις δύο κοινότητες. 

Έτσι, ο εκλογικός νόµος προέβλεπε ξεχωριστή ανάδειξη αντιπροσώπων από τους 

µωαµεθανούς και τους χριστιανούς, µε βάση την αριθµητική αναλογία των κοινοτήτων 

τους, ενώ η κατανοµή των εδρών στο Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν τέτοια ώστε να 

αντισταθµίζεται η ψήφος των επίσηµων διορισµένων µελών (Βρετανών) και των 

τουρκικής καταγωγής βουλευτών, µε αυτές των βουλευτών της ελληνικής κοινότητας και 

να επιβάλλονται, έτσι, οι απόψεις των Βρετανών µε τη νικώσα ψήφο του Βρετανού 

προέδρου του σώµατος. Οι Βρετανοί µε τους ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους 

διατηρούσαν για τον εαυτό τους ρόλο «θεµατοφύλακα» του διαχωρισµού των δύο 

κοινοτήτων. Ο εκλογικός νόµος περιείχε σαφείς διατάξεις ως προς το ποιος δεν είχε 

εκλογικό δικαίωµα και ποιος ήταν εκλόγιµος, τα δε µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου 

                                                            
22 Cyprus Blue Book 1886-87, σσ. 87-98. 
23 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Β’, ό.π., σ. 122. Ο Παπαδηµήτρης παραθέτει όλη την 
αλληλογραφία µεταξύ των Βρετανών αξιωµατούχων. 
24 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 46. 
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έπρεπε να δώσουν όρκο πίστης στο βασιλιά της Αγγλίας. Η καλπονοθεία τιµωρούνταν µε 

σοβαρές κυρώσεις. Τα Νοµοθετικό Συµβούλιο θα συνεδρίαζε τουλάχιστον µια φορά τον 

χρόνο και η κοινοβουλευτική περίοδος θα διαρκούσε πέντε χρόνια, εκτός της πρώτης που θα 

διαρκούσε τρία χρόνια.  

Το 1925 τέθηκε σε ισχύ το νέο Σύνταγµα µε το οποίο η Κύπρος µετατρεπόταν σε αποικία, 

το οποίο διατηρούσε τους ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους. Η κυβέρνηση 

τροποποίησε τη σύνθεση του Νοµοθετικού Συµβουλίου λόγω της αύξησης του αριθµού 

των Ελλήνων ψηφοφόρων σε σχέση µε τους Τούρκους. Μέχρι και την κατάργηση του το 

1931, το Νοµοθετικό Συµβούλιο αποτελούνταν από δώδεκα χριστιανούς, τρεις 

µουσουλµάνους και εννέα επίσηµα µέλη.25 Η τροποποίηση του Συντάγµατος επίσπευσε και 

τις εκλογές που διεξήχθηκαν και τον ίδιο χρόνο (το 1925) αντί του 1926 όπως ήταν 

προγραµµατισµένες, ενώ αύξησε τις εκλογικές περιφέρειες των Ελλήνων από τρεις σε 

δώδεκα.  

6.1.2.1 Ερµηνεία και αξιολόγηση των αλλαγών. Οι µεταβολές που προώθησαν οι 

Βρετανοί πρέπει να αναλυθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό συνδύαζε την 

παροχή κάποιου βαθµού φιλελεύθερων ρυθµίσεων αφενός (εκλογές), και την παρουσία 

ασφαλιστικών δικλίδων που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κυριαρχία των Βρετανών, 

αφετέρου. Ενδεικτική ήταν η αναφορά του Υφυπουργού Αποικιών, Edward Wingfield: 

«Αυτό το οποίο χρειαζόµαστε για την ώρα, είναι ένα Νοµοθετικό Συµβούλιο στο οποίο να 

έχουµε την πλειοψηφία των εδρών ούτως ώστε να έχουµε την υπεροχή στις ψηφοφορίες. Θα 

µπορούσαµε ταυτόχρονα να επιτρέψουµε µια ικανοποιητική παρουσία ανεπίσηµων µελών 

στο Νοµοθετικό Συµβούλιο».26  Αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες βρήκαν έκφραση και στην 

έκδηλη τάση που ανέπτυξαν οι Βρετανοί να στηρίζονται στα συντηρητικότερα στοιχεία 

της χώρας (γαιοκτήµονες), κυρίως, όµως, στη µουσουλµανική µειονότητα. Επιπλέον, ο 

Ύπατος Αρµοστής, και µετέπειτα Κυβερνήτης, εκτός από τη νικώσα ψήφο είχε και, ανά 

πάσα στιγµή, το δικαίωµα διάλυσης του σώµατος.  

Οι παραχωρήσεις που πρότειναν οι Βρετανοί ενίσχυαν τη συµµετοχή των Κυπρίων στη 

διοικητική τάξη πραγµάτων, η οποία (συµµετοχή) ενίσχυε τις τάσεις αναπαραγωγής του 

πολιτικού συστήµατος και λειτουργούσε αποτρεπτικά της κινητοποίησης για ριζική ανατροπή 

του.27 Το Νοµοθετικό Συµβούλιο επέτρεπε στους Βρετανούς να εισάξουν την κυπριακή 

κοινωνικοπολιτική ελίτ στο σύστηµα διοίκησης και, παράλληλα, τους επέτρεπε να αποκτούν 

                                                            
25 Βλ. Γεωργαλλίδης, «Αποικιοκρατία», ό.π. σ. 82. Βλ. επίσης Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 308. 
26 Παράθεµα στο Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σ. 317. 
27 Προδρόµου Γ. Πρόδροµος (1993), «Ενδιαφέρον και Συµµετοχή των Κυπρίων στα Κοινά», σσ. 87-134, 
∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 3, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 87. 
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πληροφορίες που θεωρούνταν κρίσιµες για την διοίκηση του νησιού.28 Οι Βρετανοί κινούνταν 

µέσα στα πλαίσια της λογικής της παραχώρησης στους Κύπριους κάποιου είδους 

συµµετοχή στα κοινά σε δευτερεύοντος χαρακτήρα ζητήµατα ώστε να αποτρέψουν πιο 

ριζοσπαστικά αιτήµατα. Χαρακτηριστική αυτής της προσέγγισης ήταν η πρόταση τους, 

τον Οκτώβρη του 1921, προς το στέλεχος της εθναρχικής παράταξης, Αντώνη 

Τριανταφυλλίδη, αριθµού πολιτικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων για εκτόνωση της 

έκρυθµης κατάστασης που προέκυψε µε την αποχή των Ελληνοκυπρίων βουλευτών. Οι 

µεταρρυθµίσεις περιελάµβαναν πλειοψηφία αιρετών µελών στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, 

έλεγχο του προϋπολογισµού και διάθεση ανώτερων διευθυντικών και δικαστικών θέσεων σε 

Ελληνοκύπριους, µε την παράκληση να µεταβιβαστούν στην ενωτική ηγεσία για συζήτηση. 

Ήταν ουσιαστικά πρόταση παραχώρησης του ίδιου Συντάγµατος µε τη Μάλτα, η οποία 

απορρίφθηκε.29  

Η Αναγνωστοπούλου προσθέτει µια άλλη διάσταση αυτών των θεσµικών αλλαγών, η 

οποία αφορά στο ρόλο του κυρίαρχου θεσµού της περιόδου της κυπριακής Εκκλησίας:  

«Η θέσπιση βάσει συνταγµατικών ρυθµίσεων του Νοµοθετικού Συµβουλίου σηµατοδοτεί 

τη θεσµική κατάργηση του πολιτικού ρόλου της εκκλησίας καθώς και την υπονόµευση της 

αρχής επί των χριστιανών, δεδοµένου ότι οι εκλεγµένοι από το λαό βουλευτές θα 

συνιστούν πλέον την κυπριακή πολιτική εξουσία. ∆ηµιουργούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις 

για τη διαµόρφωση πολιτικών, κοσµικών µηχανισµών οργάνωσης και συγκρότησης του 

πληθυσµού. Αυτό σηµαίνει την ανάδειξη λαϊκών πολιτικών δυνάµεων, νοµιµοποιηµένων 

από το κυπριακό πολιτικό σώµα».30

Αυτή η πτυχή των αλλαγών, όµως, δεν επιβεβαιώθηκε στην πορεία των εξελίξεων αφού, 

όπως αποδείχτηκε, η Εκκλησία κατάφερε να διατηρήσει τον καθοριστικό, αν όχι 

ηγεµονικό, πολιτικό της ρόλο παρόλη την αύξηση των κοσµικών παραγόντων στα διάφορα 

διοικητικά σώµατα της χώρας.  

Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές που εισήχθηκαν και που επηρέασαν τη δόµηση της 

πολιτικής ζωής ήταν η πολιτική διάκριση χριστιανών και µουσουλµάνων και, εποµένως, η 

δηµιουργία δύο θεσµικά αναγνωρισµένων πολιτικών συνόλων στη βάση της θρησκείας.31 

Εδώ παρατηρούµε µια αντίφαση. Από τη µια, οι βρετανικές αλλαγές στο θεσµικό 

οικοδόµηµα εµπεριείχαν µια δυναµική ανατροπής και νεωτερισµού, ιδιαίτερα µε την 

εισαγωγή του στοιχείου της εκλογής στα αξιώµατα, αλλά, ταυτόχρονα, οι Βρετανοί 

διατήρησαν και στοιχεία συνέχειας µε το οθωµανικό σύστηµα. Η συγκρότηση δύο 
                                                            
28 Lyssiotis Marios (1990), «An Analysis of the Cyprus Legislative Council», The Cyprus Review, Vol. 2, 
No. 2 (Fall), σσ. 55-69, σ. 55. 
29 «Ανοικτή επιστολή του κου Άντη Τριανταφυλλίδη», Ελευθερία, 27 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. «Οι πρώην 
ενωτικοί, απλοί τυχοδιώκτες», Νέος Εργάτης, 20 Φεβρουαρίου 1927, σ. 1. 
30 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 200. 
31 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π. σ. 201. 
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πολιτικών συνόλων µε κριτήριο διάκρισης τη θρησκεία καταδεικνύει ότι διατηρήθηκε το 

παράθυρο παρέµβασης της Εκκλησίας στην πολιτική ζωή επιβεβαιώνοντας µια κοινή 

πρακτική των αποικιοκρατικών δυνάµεων να διαιρούν τους πληθυσµούς στις αποικίες σε 

εθνοτική ή θρησκευτική βάση. Οι αποικιακές πολιτικές και θεσµικές διευθετήσεις, γράφει 

ο Mozaffar, καθιέρωσαν τα αρχικά θεσµικά κίνητρα κατασκευής και πολιτικοποίησης των 

εθνικών οµάδων και ταυτοτήτων και ενδυνάµωσαν τα κίνητρα για τη διατήρηση και τον 

επαναπροσδιορισµό τους.32  

Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, ως ένα βιώσιµο µείγµα θεσµών, πρέπει να παρέχει ένα 

ισοζύγιο µεταξύ της λαϊκής συµµετοχής και της αποδοτικής διακυβέρνησης. Ο 

λειτουργικός κανόνας της λήψης αποφάσεων είναι ο απλός κανόνας της πλειοψηφίας,33 ο 

οποίος παραβιαζόταν βάναυσα µε τις ρυθµίσεις που εισήγαγαν οι Βρετανοί. Παρόλη τη 

θεωρητικά φιλελεύθερη προσέγγιση των Βρετανών, υπήρξε πλήρης διαστρέβλωση των 

κανόνων αυτών στην Κύπρο λόγω των διαιρετικών στοιχείων που εισήχθηκαν, της µη 

κατοχύρωσης των δικαιωµάτων της πλειοψηφίας, τους περιορισµούς στην άσκηση του 

εκλογικού δικαιώµατος και του πολύ περιορισµένου ρόλου του Νοµοθετικού Σώµατος, 

που δεν µπορούσε, σε καµιά περίπτωση, να ασκήσει αποδοτική και λαϊκά εγκεκριµένη 

διακυβέρνηση. Οι Βρετανοί προχώρησαν στη µερική εφαρµογή δυτικών 

κοινοβουλευτικών µορφών πολιτικής διακυβέρνησης οι οποίες ήταν εύθραυστες λόγω του 

ότι εφαρµόζονταν σε µια χώρα χωρίς παρελθόν φιλελεύθερης διακυβέρνησης. Η 

λειτουργία τους, επίσης, αποδείχτηκε προβληµατική αφού εφαρµόστηκαν µε στόχο την 

εξυπηρέτηση των βρετανικών αποικιοκρατικών συµφερόντων παρά την οµαλή και δίκαιη 

διακυβέρνηση της Κύπρου. Αυτή η πρακτική συνιστά ένα από τα «παράδοξα» της 

καπιταλιστικής δηµοκρατίας σύµφωνα µε την Agnes: η κατοχύρωση, δηλαδή, των 

δηµοκρατικών λειτουργιών στο εσωτερικό µιας αποικιοκρατικής χώρας µε ταυτόχρονη 

καταπίεση στις χώρες αποικίες στο εξωτερικό.34 Το πλέγµα των ελλείψεων αυτών οδήγησε 

πολύ γρήγορα τους Κύπριους να µετατρέψουν το Νοµοθετικό Συµβούλιο σε χώρο 

έκφρασης διαµαρτυρίας για τις πολιτικές της Βρετανίας στην Κύπρο.35

 

 

 

                                                            
32 Βλ. Mozaffar, «Ethnicity », ό.π., σ. 240. 
33 Miller Warren (1970), «Majority Rule and the Representative System of Government», σσ. 284-311, στο 
Allardt and Rokkan, Mass Politics, ό.π., σ. 284. 
34 Heller Agnes (1993), «On Formal Democracy», στο Keane John (Επιµ.), Civil Society and the State, Verso 
Publications, London, σ. 144. 
35 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 31. 
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6.2 Οκτωβριανά, καταστολή και κατάργηση όλων των ελευθεριών  

Η περίοδος αναφοράς της µελέτης ολοκληρώνεται µε τα Οκτωβριανά του 1931 και την 

απόληξη τους, την επονοµαζόµενη Παλµεροκρατία, η οποία είχε ως κύριο χαρακτηριστικό 

την κατάργηση όλων των πολιτικών δικαιωµάτων των Κυπρίων. Τα Οκτωβριανά µπορεί 

να ήταν ένα αυθόρµητο κίνηµα, αλλά βασιζόταν σε σειρά υπαρκτών, αρνητικών για τον 

κυπριακό πληθυσµό, γεγονότων που προηγήθηκαν στο πολιτικό και στο 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.  

Τα γεγονότα κορυφώθηκαν τον Οκτώβριο του 1931 όταν οι Ελληνοκύπριοι βουλευτές 

αρνήθηκαν να ψηφίσουν το νέο δασµολόγιο το οποίο επιβλήθηκε µε διάταγµα του 

Κυβερνήτη Storrs. Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η αντίδραση πήρε διαστάσεις 

εξέγερσης που κατέληξαν στην πυρπόληση του Κυβερνείου. Από τις συγκρούσεις 

υπήρξαν νεκροί και τραυµατίες. Οι Βρετανοί αντέδρασαν µε βίαιο και έντονο τρόπο. 

Εξόρισαν τους ηγέτες της εξέγερσης,36 ενώ πολλοί άλλοι τέθηκαν υπό περιορισµό σε 

διάφορα χωριά της Κύπρου, 3.000 άτοµα περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια  και 

καταδικάστηκαν σε φυλακίσεις, καταναγκαστικά έργα και πρόστιµα για κάλυψη των 

ζηµιών που προκλήθηκαν ύψους £34.345.37  

Η εξέγερση έδωσε την ευκαιρία στην αποικιακή κυβέρνηση να καταργήσει τα λίγα 

πολιτικά και αστικά δικαιώµατα τα οποία είχαν οι Κύπριοι. Η επιβολή δικτατορικής 

µορφής διακυβέρνησης συνοδεύτηκε από την κατάργηση του Νοµοθετικού Συµβουλίου 

(16 Νοεµβρίου 1931), την αναστολή του Συντάγµατος και την απαγόρευση οποιασδήποτε 

εκδήλωσης σχετικής µε τον ελληνικό χαρακτήρα των κατοίκων του νησιού. Επιβλήθηκε 

γενική λογοκρισία στον Τύπο και στην προσωπική αλληλογραφία. Κάθε συγκέντρωση 

πέραν των πέντε ατόµων, εκτός από τον εκκλησιασµό, θεωρούνταν παράνοµη. Τα µέτρα 

περιλάµβαναν, επίσης, τη δυνατότητα σύλληψης, κράτησης και απέλασης πολιτών, την 

απαγόρευση ανάρτησης ελληνικών σηµαιών, ανάκρουσης του εθνικού ύµνου, κτλ.38  

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1930 εξαφανίστηκε και η όποια επίφαση 

δηµοκρατικότητας υπήρχε.  

 

 

                                                            
36 Ο Hobsbawm σηµειώνει ότι ήταν γνώριµη τακτική των κυβερνήσεων τότε να εξορίζουν τους επαναστάτες. 
Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 91. 
37 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 514. Εξορίστηκαν οι: Μητροπολίτες Κιτίου και Κυρηνείας, δύο 
βουλευτές, οι Χατζηπαύλου και Θεοδότου, ο αρχιµανδρίτης Κυκκώτης, δύο κοµµουνιστές, οι Βατυλιώτης 
και Σκελέας και οι Λοϊζίδης, Τσαγγαρίδης και Κολοκασίδης.  
38 Τα µέτρα παρατίθενται στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβέρνησης. Παράθεµα στον Παπαδηµήτρη, 
Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σσ. 78-83.  
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6.3 Το εκλογικό δικαίωµα στην Κύπρο και οι εκλογές ως εργαλείο νοµιµοποίησης 

Οι εκλογές αποτελούν τη βάση της φιλελεύθερης αντίληψης της δηµοκρατίας αφού 

αυτές νοµιµοποιούν την πολιτική εξουσία µέσω της πολιτικής συµµετοχής της µάζας 

των πολιτών. Ακόµα και σε ηµι-ανταγωνιστικά καθεστώτα οι εκλογές εξυπηρετούν 

τη λειτουργία της σταθεροποίησης των καθεστώτων αυτών.39 Επιπλέον, οι εκλογές και 

η επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος αποτελούν σε όλες τις κοινωνίες µορφές 

συµµετοχής και, ταυτόχρονα, τρόπους µε τους οποίους ένα σύστηµα απορροφά τους 

κραδασµούς.40 Τις λειτουργίες αυτές επιτελούσε, ο θεσµός των εκλογών, και στην 

Κύπρο. Ο Rokkan χρησιµοποιεί µια πολύ εκφραστική παροµοίωση για τη λειτουργία 

των εκλογών. Τις χαρακτηρίζει ως «βαλβίδες στα κανάλια των ποταµών που επιτρέπουν 

στις αναδυόµενες κοινωνικο-πολιτισµικές δυνάµεις να προχωρούν περαιτέρω µέσα από τα 

καθιερωµένα κανάλια του συστήµατος, αλλά δίνουν και την ευχέρεια να περιορίσουν την 

παλίρροια και να αποτρέψουν τις πληµµύρες».41 Αποτελούν, δηλαδή, οι εκλογές, µέσο 

τιθάσευσης και ελέγχου των µαζών και των όποιων ριζοσπαστικών ή ανατρεπτικών 

αιτηµάτων, αφού διοχετεύουν τη σύγκρουση είτε µεταξύ οµάδων στην κοινωνία, είτε µε 

την κυβέρνηση, σε ηπιότερες µορφές ανταγωνισµού.  

Τα δικαιώµατα πολιτικής συµµετοχής των πολιτών µπορεί να είναι σήµερα 

αδιαµφισβήτητα, αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντοτε, αφού απαιτήθηκε µία µακρά ιστορική 

πορεία µέχρι να καθιερωθούν. Μέσα από µια εξελικτική διαδικασία διεύρυνσης του 

εκλογικού δικαιώµατος, αυξανόταν συνεχώς και το επίπεδο πολιτικής συµµετοχής του 

πληθυσµού.42 Οι ανώτερες τάξεις στην Ευρώπη αρχικά εναντιώθηκαν στην επέκταση του 

εκλογικού δικαιώµατος την οποία έβλεπαν ως απειλή για τα κοινωνικά και οικονοµικά 

τους προνόµια. Οι υπερασπιστές της παραδοσιακής τάξης πραγµάτων 

επιχειρηµατολογούσαν, ότι οι οικονοµικά και πολιτισµικά εξαρτώµενοι υπήκοοι δεν 

µπορούσαν να έχουν ανεξάρτητη πολιτική γνώµη και, έτσι, η ψήφος θα έπρεπε να δοθεί 

µόνο σε αυτούς που θα µπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές και οικονοµικές 

πιέσεις και που θα µπορούσαν να πάρουν δηµόσια ευθύνη για τις επιλογές τους τη µέρα 

των εκλογών.43 Είναι ενδεικτικό ότι µέχρι το 1832 µόνο το 3.2% του αγγλικού πληθυσµού 

                                                            
39 Βλ. Nohlen, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σσ. 20, 30. 
40 Οι Lipset και Rokkan αναφέρουν ότι, «η διάνοιξη καναλιών έκφρασης, φανερών και υποβόσκουσων 
(κρυµµένων) συγκρούσεων µεταξύ των κατεστηµένων και µη προνοµιούχων τάξεων, µπορεί να διατάραξε την 
ισορροπία πολλών συστηµάτων στην αρχική φάση, αλλά έτεινε να ενδυναµώσει το πολιτικό σώµα 
µακροπρόθεσµα». Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 5. 
41 Βλ. Rokkan, «The Structuring of Mass Politics», ό.π., σ. 180. Ο Μακφέρσον διατυπώνει την άποψη, ότι οι 
εκλογές και η επέκταση  του δικαιώµατος ψήφου, καθώς και το ίδιο το κοµµατικό σύστηµα, αποτέλεσαν τα 
µέσα εξευµενισµού της ανερχόµενης εργατικής τάξης από τη µια, και την άµβλυνση της οξύτητας των 
συγκρούσεων από την άλλη. Βλ. Μακφέρσον, Φιλελεύθερη, ό.π. σσ. 67, 99. 
42 Βλ. Nohlen, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π. σσ. 35-36. 
43 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 152. 
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και το αντίστοιχο 1.5% του γαλλικού είχαν πολιτικά δικαιώµατα (ψήφο).44 Σταδιακά, 

όµως, το καθολικό δικαίωµα της ψήφου και η ελευθερία οργάνωσης και αντιπολίτευσης 

αναπτύχθηκαν, και, µάλιστα σε πολλές χώρες, ως παραχωρήσεις στη δύναµη των 

κατώτερων τάξεων ή ως µέσο ελέγχου τους.45 Η επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος 

ήταν ένα φαινόµενο καθολικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο, όµως, υπόκειτο σε 

αρκετές παραλλαγές αναλόγως των ιδιαίτερων περιστάσεων και ιστορικών ιδιαιτεροτήτων 

της κάθε χώρας46 και των συµβιβασµών µεταξύ των δυνάµεων ισχύος σε κάθε καθεστώς.47  

Στην περίπτωση της Κύπρου το δικαίωµα ψήφου στους κατοίκους είχε εισαχθεί την 

περίοδο της οθωµανικής κατοχής µε κριτήριο την κατοχή περιουσίας και την παράλληλη 

καταβολή ενός ποσού ως φόρου ιδιοκτησίας (60 πιάστρες) στις εκλογές των κοινοταρχών 

(µουχτάρηδες).48 Οι Βρετανοί προχώρησαν σε σηµαντικές αλλαγές (επεµβάσεις) στις 

εκλογικές διαδικασίες και νόµους τέσσερις φορές. Η πρώτη ήταν µε το νόµο για την 

εκλογή των µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου το 1882, η δεύτερη όταν επέτρεψαν τη 

µυστική ψηφοφορία το 1906, η τρίτη µε την ανακήρυξη της Κύπρου σε αποικία το 1925 

και η τελευταία, µετά τα Οκτωβριανά, το 1931 όταν καταργήθηκε κάθε εκλογική 

διαδικασία. Η ψηφοφορία δεν κατέστη σε καµιά περίπτωση υποχρεωτική, γεγονός το οποίο 

αποτέλεσε εστία κριτικής από τον Τύπο. Βασικό επιχείρηµα υπέρ της υποχρεωτικής 

ψηφοφορίας ήταν ότι µε αυτήν λαµβανόταν ένα αποτελεσµατικό µέτρο για υλοποίηση της 

λαϊκής κυριαρχίας και αποτροπής φαινοµένων δωροδοκίας και εξαγοράς ψήφων.49  

Με τη µεταβίβαση της Κύπρου στους Βρετανούς άρχισε µια συζήτηση µεταξύ του 

Υπουργείου Αποικιών και της αποικιακής διοίκησης στην Κύπρο για τα κριτήρια 

καθορισµού του εκλογικού σώµατος. Αρχικά στο Υπουργείο Αποικιών υπήρχε η σκέψη να 

υιοθετηθεί ένα µεικτό σύστηµα ψηφοφορίας και για τις δύο κοινότητες, κάτι που 

απορρίφθηκε αµέσως όµως.50 Οι σύµβουλοι του Ύπατου Αρµοστή εισηγήθηκαν να δοθεί 

δικαίωµα ψήφου σε όλους τους άρρενες, άνω των 21 χρόνων, που θα κατέβαλλαν κάποιο 

από τους φόρους vergi (κτηµατικός φόρος, βλ. κεφάλαιο 2) και ενοίκιο από πέντε σελίνια 

και άνω. Απέρριπταν, ως χρονοβόρα, την πρόθεση του Αρµοστή για σύνταξη εκλογικών 

                                                            
44 Βλ. Grosby, Εθνικισµός, ό.π., σ. 85. 
45 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π. σσ. 123-124. Ο Rokkan δεν θεωρεί τυχαίο, ότι οι ηγέτες συντηρητικών 
κοµµάτων, όπως οι Bismarck στην Γερµανία και Disraeli στην Αγγλία, πήραν πρωτοβουλία για επέκταση 
της ψήφου. Το έκαναν επειδή υπολόγιζαν στην αφοσίωση και στην υπακοή των εξαρτηµένων αγροτών και 
εργατών γης αφού όσο µεγαλύτερη ήταν η συγκέντρωση οικονοµικής ισχύος και κοινωνικού κύρους τόσο 
ευκολότερος ήταν ο έλεγχος των αγροτικών ψήφων. Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ.127. 
46 Βλ. Torgersen, «The Structure of Urban Parties in Norway», ό.π., σ. 377. 
47  Βλ. Rokkan, Parties, ό.π. σ. 27. Το ίδιο σηµειώνει για την περίπτωση της Αγγλίας, ο Ostrogorski, ο 
πρώτος που ασχολήθηκε συστηµατικά µε τη µελέτη των πολιτικών κοµµάτων. Βλ. Ostrogorski, Political 
Parties, ό.π., σ. 3.  
48 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π. σ. 62. 
49 «Η υποχρεωτική ψηφοφορία», Ελευθερία, 2 ∆εκεµβρίου 1925, σ. 1. 
50 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 45. 
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καταλόγων στη βάση της κατοχής οικίας. Εισηγήθηκαν τη συµπερίληψη στον εκλογικό 

κατάλογο µόνο των ατόµων που πλήρωναν φόρο και που είχαν καταβάλει τη φορολογία 

της προηγούµενης χρονιάς.51 Το πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος ήταν η ευκολία στον 

καταρτισµό των εκλογικών καταλόγων. 

Στις εισηγήσεις τους συµπεριλαµβανόταν, επίσης, η διαίρεση της Κύπρου σε τρεις 

εκλογικές περιφέρειες µε 22 συνολικά εκλογικά κέντρα, η έγγραφη στήριξη όσων θα 

υπέβαλλαν υποψηφιότητα από οκτώ άτοµα πέραν του προτείνοντος και του 

υποστηρίζοντος (δηλαδή, σύνολο 10 άτοµα), ανοικτή ψηφοφορία λόγω του µεγάλου 

αναλφαβητισµού και διαδικασία ψηφοφορίας που θα διαρκούσε τρεις µέρες. Κατά τη 

διάρκεια της µέρας της ψηφοφορίας, ο ψηφοφόρος θα ανακοίνωνε ενώπιον των 

παρευρισκοµένων την προτίµησή του και αυτοί θα τοποθετούσαν την κάρτα του στην 

αντίστοιχη κάλπη. Ο Αρµοστής συµφωνούσε µε τις πλείστες εισηγήσεις, εισηγήθηκε, 

όµως, στον εκλογικό κατάλογο να συµπεριλαµβάνονται όσοι διέθεταν κατοικία και όσοι 

πλήρωναν ένα από τους φόρους vergi από ένα σελίνι και πάνω.52 Επικράτησαν, τελικά, οι 

εισηγήσεις των συµβούλων οι οποίες στο σύνολο τους υιοθετήθηκαν µε το Σύνταγµα της 

30ης Νοεµβρίου 1882. Αποκλείονταν από το δικαίωµα του εκλέγεσθαι οι δικαστές, οι 

δηµόσιοι εργολάβοι, οι πτωχεύσαντες και όσα πρόσωπα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 

µεγαλύτερη από έξι µήνες.53 ∆ικαίωµα ψήφου είχαν όλοι οι άρρενες άνω των 21 ετών που 

ήταν Βρετανοί ή Οθωµανοί υπήκοοι µε µόνιµη παραµονή στο νησί τουλάχιστον τα 

τελευταία πέντε χρόνια πριν τις εκλογές και που κατέβαλλαν οποιονδήποτε από τους τρεις 

φόρους vergi πληρωτέο µέχρι τις 13 Ιανουαρίου της χρονιάς των εκλογών. Ο ψηφοφόρος 

δικαιούνταν να ψηφίσει ίσο αριθµό υποψηφίων προς τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων 

της επαρχίας του.54

Η ιδιοκτησία, η οποία καθορίστηκε ως προϋπόθεση του εκλογικού δικαιώµατος, ήταν κάτι 

που χαρακτήριζε όλες τις κοινωνίες της εποχής ακόµα και τις φιλελεύθερες. Ο 

φιλελευθερισµός της εποχής, ως πολιτικό σύστηµα, γράφει ο Hobsbawm, διασφαλιζόταν 

έναντι της δηµοκρατίας, µε την επιβολή περιουσιακών ή µορφωτικών κριτηρίων στους 

εκλογείς.55 Αυτή η προσέγγιση ήταν συµβατή µε τα θέσµια της εποχής. Τον 19ο αιώνα η 

έννοια της καθολικής ψηφοφορίας περιλάµβανε µόνο τη ψήφο για τους άνδρες και 

                                                            
51 Το υπόµνηµα παρατίθεται στον Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Β, ό.π., σσ. 123-126.  
52  Βλ. υπόµνηµα των Bovill και Collier, παρατίθεται στον Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Β, ό.π., 
σσ. 123-126· Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 85· Γεωργαλλίδης, «Χαρακτήρας», ό.π., σ. 81· Ατταλίδης, 
«Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 126. 
53 Άρθρο 14 συντάγµατος, παρατίθεται στον Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Β, ό.π., σσ. 138-144. 
54 Cyprus Blue Book 1883-84, σ. 124. 
55  Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π. σ. 164. 
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ειδικότερα αυτούς µε ιδιοκτησία περιουσίας.56 Αυτό είχε να κάνει µε την επικρατούσα 

αντίληψη, ότι η ιδιότητα του ευγενούς, που παρείχε κοινωνικά και πολιτικά προνόµια, 

ενώ τυπικά αποτελούσε ακόµη το µόνο δρόµο προς τα υψηλότερα κρατικά αξιώµατα, ήταν 

αδιανόητη χωρίς έγγεια ιδιοκτησία.57  

Στην Κύπρο, αυτή η προσέγγιση, όµως, συναντούσε αντιστάσεις από τµήµατα της 

κυπριακής αστικής τάξης. Σε άρθρο της εφηµερίδας Στασίνος αναφερόταν, µεταξύ άλλων, 

ότι, «(…) το νοµοθετικόν συµβούλιον εν Κύπρω θ’ απαρτίζηται εκ µελών εχόντων ως µόνον 

προσόν το να έχωσι κτήµατα ιδικά των και να πληρώνωσι τους φόρους των όλους 

ανεξαιρέτως εις οιονδήποτε διαµέρισµα ήθελε έχει κτήµατα µέχρι τις 14ης Μαρτίου και τούτο 

κατά το τρέχον έτος».58 Η εφηµερίδα αυτή, που απηχούσε τα συµφέροντα των εύπορων 

κοινωνικών στρωµάτων, θεωρούσε προβληµατική την επίσπευση της είσπραξης των 

φόρων διότι αυτό θα απέκλειε σηµαντική µερίδα των στρωµάτων αυτών από την εκλογική 

διαδικασία. 

Η Ελευθερία έθιγε το ζήτηµα του εκλογικού δικαιώµατος µε αφορµή υπόµνηµα των 

Ελλήνων βουλευτών στον Ύπατο Αρµοστή, µε το οποίο ζητούσαν επέκταση του 

δικαιώµατος ψήφου. Η εφηµερίδα χαρακτήριζε µια τέτοια µεταρρύθµιση ως ορθή και 

δίκαιη αφού ο κάθε πολίτης της χώρας έχει δικαίωµα να επιδεικνύει ενδιαφέρον και να 

λαµβάνει µέρος στη διαχείριση των κοινών υποθέσεων και, άρα, να έχει δικαίωµα ψήφου. 

Συνεχίζοντας, η εφηµερίδα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµιά δικαιολογία για να υφίσταται 

µια τέτοια συνταγµατική διάκριση αφού το επιχείρηµα ότι οι κτηµατίες κάτοικοι της 

χώρας ενδιαφέρονται περισσότερο από τους άλλους για το καλό της δεν µπορεί να 

θεωρείται θέσφατο. Ο δεσµός που έχουν µε τη γη, οι κτηµατίες, δεν δηµιουργεί καµιά 

υπεροχή και δεν δίνει κανένα απολύτως προνόµιο, ούτε αποδεικνύει περισσότερο 

ενδιαφέρον και αγάπη προς την πατρίδα, σηµείωνε η εφηµερίδα. Η επέκταση του 

δικαιώµατος ψήφου επιβαλλόταν, κατά την Ελευθερία, ώστε η λαϊκή ετυµηγορία να 

αντικατοπτρίζει και να εκπροσωπεί ευρύτερα την πλειοψηφία.59  

Οι εφηµερίδες, όµως, της αστικής τάξης δεν έθεταν το ζήτηµα του εκλογικού δικαιώµατος 

µε τρόπο που να καλύπτει συνολικά τον πληθυσµό (εργάτες, αγρότες, γυναίκες). 

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτέλεσαν, η εφηµερίδα Λαϊκή του πολιτευτή Γ. Χατζηπαύλου 

(βλ. κεφάλαιο 9), η οποία στηλίτευε την ψηφοφορία στη βάση κατοχής κτηµατικής 

                                                            
56  Βλ. Doyle, Γαλλική Επανάσταση, ό.π., σ. 106. 
57  Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π. σ. 31. 
58 Στασίνος, 2 Απριλίου 1883, σ. 1. 
59 «Η επέκτασις του δικαιώµατος ψήφου», Ελευθερία, 9 ∆εκεµβρίου 1912, σ. 1. 
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περιουσίας ή καταβολής ενοικίου και ζητούσε καθολική ψηφοφορία,60 καθώς και 

µεµονωµένοι πολιτευτές (Ρωσσίδης). Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου, όταν 

εµφανίστηκε, ήταν η µοναδική επίσηµη φωνή που ζητούσε καθολικό δικαίωµα ψήφου σε 

όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, άνω των 18 ετών.61

Η προσέγγιση των Βρετανών στην παραχώρηση εκλογικών δικαιωµάτων χαρακτηριζόταν 

από συντηρητισµό και υποτίµηση της ωριµότητας των λαϊκών στρωµάτων για συµµετοχή 

στο πολιτικό σύστηµα, γι’ αυτό και, σκόπιµα ήθελαν να αποκλείσουν από το εκλογικό 

σώµα τα κατώτερα στρώµατα. Η πρόταση τους σήµαινε, ουσιαστικά, ότι όσοι δεν ήταν 

οικονοµικά πετυχηµένοι δεν θεωρούνταν κατάλληλοι για να συµµετάσχουν στο πολιτικό 

σύστηµα. Σε µια κοινωνία που τα χρέη είχαν καταντήσει επιδηµία, η πρόταση αυτή 

ισοδυναµούσε µε το να στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα όλοι οι άποροι, οι φτωχοί 

αλλά και οι λιγότερο ανταγωνιστικοί µικρέµποροι και µικροϊδιοκτήτες.62 Η περιοριστική 

διάταξη του νόµου για τα περιουσιακά κριτήρια σήµαινε αποκλεισµό των ακτηµόνων. Η 

πρόνοια για δικαίωµα εγγραφής µόνο όσων είχαν τακτοποιήσει τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις οδηγούσε, σε περιόδους οικονοµικής ανέχειας, ένα µεγάλο µέρος του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (που ήταν ανήµπορο να εξοφλήσει τους φόρους του) στην 

απώλεια του εκλογικού του δικαιώµατος. Επίσης, το γεγονός ότι, αντίθετα µε την 

περίπτωση της δεκάτης, για τη µη πληρωµή του φόρου vergi πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 

δεν επιβαλλόταν πρόστιµο είχε ως αποτέλεσµα όλοι σχεδόν οι οφειλέτες του φόρου vergi 

να αποφεύγουν να πληρώσουν.63 Το πώς επηρεάστηκε το µέγεθος του εκλογικού σώµατος 

από τις ρυθµίσεις αυτές, φαίνεται και από τα στοιχεία για τις εκλογές που θα εξεταστούν 

στο επόµενο κεφάλαιο. 

Οι δηµοκρατικές αξιώσεις του συστήµατος περιορίζονταν περαιτέρω από τον πολύ µικρό 

αριθµό οικονοµικών πόρων που διατίθεντο από τη διοίκηση για τη διεξαγωγή των 

εκλογών. Τα 660 διαµερίσµατα του νησιού κατανεµήθηκαν µόνο σε 22 εκλογικούς 

σταθµούς. Το µικρότερο εκλογικό κέντρο, αυτό του ∆αλιού, εξυπηρετούσε 13 χωριά και 

αυτό της Λεµεσού 56.64 Αυτό είχε ως συνέπεια οι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους της 

υπαίθρου να αναγκάζονται να ταξιδεύουν πολύ µεγάλες αποστάσεις, σε µια χώρα χωρίς 

ικανοποιητικό συγκοινωνιακό δίκτυο, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, 

εξέλιξη αποτρεπτική της µαζικής συµµετοχής στις εκλογές. Ο Faustmann παραθέτει 

αναφορά των Βρετανών για τις εκλογές του 1883, στην οποία σηµειώνεται ότι σε 63 χωριά 
                                                            
60 «Παράδοξος νοµοθεσία», Λαϊκή 12 Φεβρουαρίου 1926, σ. 1. «Καθολική ψηφοφορία», Λαϊκή 2 Απριλίου 
1926, σ. 1. 
61 «Καθήκοντα του ΚΚΚ», από τα έγγραφα του Α’ Συνεδρίου, Νέος Άνθρωπος, 6 Νοεµβρίου 1926, σ. 3. 
62 Βλ. Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σ. 322. 
63 Βλ. Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π., σ. 331. 
64 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π. σσ. 86-87. 
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στα οποία είχαν δικαίωµα ψήφου συνολικά 1.556 εκλογείς, δεν ψήφισε κανείς, ενώ σε 

άλλα 40 χωριά που οι ψηφοφόροι ανέρχονταν στα 1.025 άτοµα, προσήλθε στην κάλπη 

µόνο ένας.65 Αυτές οι δυσκολίες ήταν, φυσιολογικά, πολύ πιο έντονες για τα λαϊκά 

στρώµατα. Επιπλέον, ο πολύ µικρός αριθµός εκλογικών σταθµών έδινε πλεονέκτηµα σε 

εκείνους τους υποψήφιους µε οικονοµική επιφάνεια, ώστε να µπορούν να κινητοποιούν 

τους υποστηρικτές τους σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο µέσω του προσωπικού 

πελατειακού τους δικτύου, καλύπτοντας τους και τα έξοδα µεταφοράς στην κάλπη. 

Κατά την άσκηση του, έστω και περιορισµένου, δικαιώµατος της ψήφου, στις πρώτες 

τουλάχιστον εκλογικές αναµετρήσεις, η προσέλευση των ψηφοφόρων επηρεαζόταν, 

επίσης, από το ότι οι εκλογές διεξάγονταν στη διάρκεια του θερισµού, κατά την οποία οι 

γεωργοί είχαν ελάχιστο διαθέσιµο χρόνο, και σε καθηµερινές εργάσιµες µέρες. Αυτό ίσχυε 

και για χιλιάδες από τους φτωχότερους κατοίκους των ορεινών περιοχών οι οποίοι σε 

αναζήτηση εποχιακής εργασίας βρίσκονταν για εβδοµάδες και µήνες µακριά από τα σπίτια 

τους και το εκλογικό τους κέντρο.66

6.3.1 Φανερή ψηφοφορία. Η επέκταση της ψήφου σε µάζες αγράµµατων πολιτών 

δυσχέραινε την επιµονή σε κανόνες µυστικότητας. Οι χώρες που διατήρησαν την παλιά 

παράδοση ανοικτής και προφορικής ψηφοφορίας, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ήταν 

οι χώρες µε µεγάλα συµφέροντα στη γη και µε µεγάλο βαθµό αναλφαβητισµού.67 Ειδικά η 

δεύτερη συνθήκη ίσχυε σε µεγάλο βαθµό στην Κύπρο. Η φανερή ψηφοφορία 

δηµιουργούσε τη µεγαλύτερη, ίσως, νόθευση, καθιστώντας τη ψηφοφορία διαβλητή. 

Εξαιτίας του πολύ υψηλού ποσοστού αναλφαβητισµού η µυστική ψηφοφορία, µέσω της 

χρήσης ψηφοδελτίων, δεν ενδεικνυόταν. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο ψηφοφόρος 

ήταν υποχρεωµένος να ανακοινώσει το όνοµα του υποψηφίου που υποστήριζε ενώπιον 

επιτροπής, η οποία αποτελούνταν από τους µουχτάρηδες των χωριών που 

περιλαµβάνονταν στον κατάλογο του εκλογικού κέντρου και από εκπροσώπους των 

υποψηφίων. Η πρόνοια της προκήρυξης των πρώτων εκλογών του 1883 στα άρθρα 21 και 

25 ήταν χαρακτηριστική.68

                                                            
65 Βλ. Faustmann, «Clientelism», ό.π., σ. 47. 
66 Βλ. Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σ. 341. 
67 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π. σ. 153. 
68 «Άρθρο 21: ∆ιαρκούσης της εκλογής θα ήναι παρόντες κατά την θέσιν αυτής ο προεδρεύων υπάλληλος και 
εις γραµµατεύς και ο διερµηνεύς ή διερµηνείς, ως κατά την περίστασιν διατάξη ο Μ. Αρµοστής και ο 
αντιπρόσωπος του χωρίου ή της συνοικίας εις ην ανήκει ο εκλογεύς, έκαστος δε υποψήφιος, εάν το εγκρίνη, 
δύναται να διορίση τον έµπιστον αυτού, ίνα παρίσταται επιτοπίως διαρκούσης της εκλογής. Άρθρο 25: ...Εν τη 
προσελεύσει του έκαστος εκλογεύς θα λέγη το όνοµα αυτού και την κατοικίαν... Ο εκλογεύς θα δηλοί το όνοµα 
του υποψηφίου ή των υποψηφίων υπέρ ων θέλει να ψηφίση...». Παρατίθεται στο Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», 
ό.π., σ. 342. 
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Η µέθοδος αυτή άφηνε τον ψηφοφόρο εκτεθειµένο στις πιέσεις ισχυρών οικονοµικών 

παραγόντων, οι οποίοι είχαν θέσει υποψηφιότητα ή υποστήριζαν συγκεκριµένο υποψήφιο. 

Η κατεύθυνση της ψηφοφορίας, όπως υποδεικνύει ο Προδρόµου, εξαρτάται από 

κοινωνικές και πολιτιστικές συντεταγµένες.69 Σε πολλές χώρες, µε ισχυρές αγροτικές 

δοµές, η ριζωµένη ιεραρχική παράδοση και η απόλυτη δύναµη της οικονοµικής εξάρτησης 

έκανε την ψήφο έκφραση υποταγής και δήλωση πίστης, παρά πράξη πολιτικής 

διαµαρτυρίας.70 Ένας ψηφοφόρος συµµετείχε στις εκλογές και είχε δικαίωµα να ψηφίσει 

µέχρι τρεις υποψηφίους (όσος και ο αριθµός των βουλευτών του κάθε εκλογικού 

διαµερίσµατος).71 Στις εκλογές όπου η έδρα ισοδυναµούσε µε µικρό αριθµό ψήφων, η 

επιρροή του κλήρου και ισχυρών οικονοµικά ατόµων ήταν αποφασιστική. Η κυπριακή 

Εκκλησία, ως µεγάλη οικονοµική και πνευµατική δύναµη, είχε, έτσι, τη δυνατότητα να 

παρεµβαίνει στις εκλογικές αναµετρήσεις, ακόµα και εκεί που δεν υπήρχε κληρικός ως 

υποψήφιος. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές ο κλήρος µπορούσε να ασκήσει σηµαντική 

επιρροή σε µεγάλο µέρος των αγροτών. Στις περισσότερες, όµως, περιπτώσεις, ο 

πειθαναγκασµός των ψηφοφόρων ασκούνταν από λαϊκούς παράγοντες, οι οποίοι είχαν 

κατά κανόνα, µεγάλη οικονοµική επιφάνεια και ήταν, κυρίως, έµποροι και δανειστές, προς 

τους οποίους οι αγρότες είχαν υποθηκευµένα τα υπάρχοντα τους.72  

Η κατάσταση αυτή οδηγούσε σε αντιδράσεις, ιδιαίτερα εκ µέρους της µερίδας εκείνης της 

αστικής τάξης που εκτιµούσε ότι η διαδικασία αυτή απέβαινε εις βάρος της. Η επέκταση 

της ψήφου στα οικονοµικά και κοινωνικά εξαρτηµένα στρώµατα σε όλες τις κοινωνίες, 

αύξησε τις πιέσεις για τυποποίηση των εκλογικών διαδικασιών και  ρυθµίσεις διασφάλισης 

της ανεξαρτησίας της ψήφου. Η µυστική ψηφοφορία εξέφραζε ένα αναγκαίο 

χαρακτηριστικό της αστικής εγγράµµατης κοινωνίας: εισήγαγε στοιχεία ανωνυµίας, 

ιδιαιτερότητας και αφαίρεσης στο σύστηµα πολιτικών ανταλλαγών. Σε όλες αυτές τις 

χώρες, ο σκοπός της εισαγωγής του ψηφοδελτίου ήταν να απαλλάξουν τη ψηφοφορία από 

ανταλλαγές. Η µυστικότητα που κατοχύρωνε η χρήση ψηφοδελτίου αποτελούσε εργαλείο 

προστασίας των οικονοµικά εξαρτηµένων από τις κυρώσεις των ανώτερων τους.73  

Στην Κύπρο η µυστική ψηφοφορία εισήχθηκε µε νοµοθεσία το 1906.74 Λόγω του 

φανατισµού που επικρατούσε, µεσούντος του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος, ο Αρµοστής 

King Harman, µε προκήρυξη του στις εκλογές της 18ης Αυγούστου 1906, καθόρισε για 

πρώτη φορά τη µυστική ψηφοφορία. Σύµφωνα µε την προκήρυξη, θα υπήρχε κάλπη για 
                                                            
69  Βλ. Προδρόµου, «Συµµετοχή», ό.π. σ. 116. 
70  Βλ. Rokkan, Parties, ό.π. σ. 240. 
71 Cyprus Blue Book 1883-84, σ. 124. 
72  Βλ. Σέρβας, Ευθύνες, ό.π. σ. 70.  
73  Βλ. Rokkan, Parties, ό.π. σσ. 152-153. 
74  «Η διάλυσις του Νοµοθετικού Συµβουλίου. Μυστική ψηφοφορία», Ελευθερία, 23 Αυγούστου 1906, σ. 2. 
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τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, της οποίας το εσωτερικό θα διαχωριζόταν σε δύο µέρη και 

τα οποία θα διακρίνονταν εξωτερικώς, φέροντας την επιγραφή «ναι» και «όχι» ευκρινώς 

(άρθρο 24). Το µέρος µε τη λέξη «ναι» ήταν άσπρο και αυτό µε το «όχι» µαύρο. Ο 

ψηφοφόρος έβαζε το χέρι στην κάλπη και έριχνε το ψηφοδέλτιο δεξιά ή αριστερά ανάλογα 

µε το τι ήθελε να ψηφίσει. Από εδώ προέκυψε και η φράση «τον µαύρισα». Αυτό το 

σύστηµα διατηρήθηκε για πολλά χρόνια. Ο υποψήφιος µε τις περισσότερες λευκές ψήφους 

εκλεγόταν, ακόµα και αν οι µαύρες ψήφοι του ήταν περισσότερες από τις λευκές.75  

Η διακήρυξη του Αρµοστή όριζε και τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής των εκλογών. Στο 

τέταρτο άρθρο της προκήρυξης αναφερόταν ότι ο κάθε υποψήφιος θα έπρεπε να 

προτείνεται εγγράφως από δύο άτοµα του διαµερίσµατος που υπέβαλλε υποψηφιότητα και 

να υποστηρίζεται από οκτώ συναινούντες. Όριζε, επίσης, τη διάρκεια της ψηφοφορίας από 

µία έως τρεις µέρες και την ανάρτηση των υποψηφιοτήτων τρεις µέρες, τουλάχιστον, πριν 

τη ψηφοφορία, για γνωστοποίηση των ονοµάτων στους εκλογείς.76
 Ακόµα και η 

υιοθέτηση, όµως, της µυστικής ψηφοφορίας δεν διαφοροποίησε, ουσιαστικά, την 

κατάσταση. Ένα µεγάλο µέρος του εκλογικού σώµατος ήταν γαλουχηµένο στην υποταγή 

και συνηθισµένο να αποδέχεται τους οικονοµικά και κοινωνικά ανώτερούς του ως 

πολιτικούς του ηγέτες και να τους αναδεικνύει µε τη ψήφο του, γεγονός που 

αντικατοπτριζόταν και στα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των εκλεγέντων.77  

Οι ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις καθόριζαν την προσέγγιση των Βρετανών στις περαιτέρω 

τροποποιήσεις του εκλογικού δικαιώµατος. Το 1923, εν µέσω του κλίµατος αντιπαράθεσης 

από την πολιτική της αποχής που κήρυξε η Εθναρχία και το Εθνικό Συµβούλιο, και τις 

παραιτήσεις των βουλευτών, ο τότε κυβερνήτης Stevenson ευρισκόµενος στο Λονδίνο, 

πρότεινε στο Υπουργείο Αποικιών την αναδιάρθρωση των εκλογικών περιφερειών και 

αλλαγές στο δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Απώτερος σκοπός του ήταν να 

περιορίσει την επιρροή των ανώτερων τάξεων των πόλεων, οι οποίες υποστήριζαν το 

Εθνικό Συµβούλιο και τη διακηρυγµένη πολιτική της αποχής. Αντίθετα, οι εκλογικές 

περιφέρειες των Τούρκων θα έµεναν άθικτες. Εκτός αυτού, εκλογικό δικαίωµα θα είχαν, 

σύµφωνα µε την πρόταση, µόνο Βρετανοί υπήκοοι, ώστε να αποκλειστούν πολιτικές 

προσωπικότητες οι οποίες στο παρελθόν είχαν αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα. Στη 

συνέχεια, πρότεινε τον περαιτέρω περιορισµό του εκλογικού δικαιώµατος, αποκλείοντας 

άτοµα κάτω των είκοσι πέντε ετών, τους αναλφάβητους και τους απολυµένους δηµοσίους 

υπαλλήλους. Για τους υποψηφίους θα ήταν υποχρεωτικό να είναι µόνιµοι κάτοικοι της 

                                                            
75 Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια. Τόµος Γ, ό.π., σσ. 166-172. Βλ. επίσης Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 285. 
76 Παρατίθεται στον Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια. Τόµος Γ, ό.π., σσ. 166-172. 
77 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π. σ. 22.  
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περιφέρειας στην οποία ήθελαν να εκλεγούν. Τις εκλογές διά ψηφοδελτίου τις απέρριψε µε 

την αιτιολογία ότι έτσι θα αποκλείονταν οι αναλφάβητοι, οπότε παρέµεινε το σύστηµα µε 

τα άσπρα και µαύρα ψηφοδέλτια και τις αντίστοιχες ψηφοδόχους.78 Οι εισηγήσεις αυτές 

δεν υιοθετήθηκαν τότε, αλλά, το πνεύµα τους βρήκε απήχηση και εφαρµογή δύο χρόνια 

αργότερα. 

6.3.2  Νέο σύνταγµα, 1925. Με την ανακήρυξη της Κύπρου σε αποικία την 1η Μαΐου 

1925, επήλθαν και τροποποιήσεις στον εκλογικό νόµο µε βάση το νέο Σύνταγµα, τις 

οποίες παρέθετε η εφηµερίδα Ελευθερία αντιγράφοντας την επίσηµη εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Οι ψηφοφόροι θα ήταν, πάλι, άντρες άνω των 21 ετών που κατέβαλλαν 

κτηµατικό φόρο. Μη εκλέξιµοι καθορίζονταν οι δικαστές, οι κάτω των 25 ετών, οι µη 

Βρετανοί υπήκοοι, οι µη γνωρίζοντες να µιλούν, να γράφουν ή να διαβάζουν µια από τις 

τρεις επίσηµες γλώσσες, οι µη αποκατασταθέντες πτωχεύσαντες, όσοι απολύθηκαν από 

την κυβέρνηση για λόγους ηθικής, οι διαγραφέντες δικηγόροι και οι καταδικασθέντες σε 

φυλάκιση πέραν των έξι µηνών. Επιπλέον, αντί τριών διαµερισµάτων, οι εκλογικές 

περιφέρειες χωρίστηκαν πλέον σε δώδεκα.79 Αυτό, συνδυαζόµενο µε το γεγονός ότι ο 

αριθµός των βουλευτών αυξανόταν από εννέα σε δώδεκα, µετέτρεπε αυτόµατα τις 

εκλογικές περιφέρεις σε µονοεδρικές. Το σύστηµα αυτό επικρίθηκε έντονα από την 

εθνικιστική µερίδα, η οποία διέβλεπε σε αυτό τη δυνατότητα απώλειας της εξουσίας της, 

κάτι που επισυνέβηκε µε την εκλογή το 1925 ατόµων εκτός της επιρροής της Εθναρχίας. Η 

επίσηµη πολεµική εναντίον των µονοεδρικών περιφερειών αφορούσε στη µεγαλύτερη 

δυνατότητα που παρεχόταν από το ίδιο το εκλογικό σύστηµα για διαφθορά και 

δωροδοκίες, αφού οι περιφέρειες θα ήταν πλέον µικρότερες και οι τοπικοί παράγοντες θα 

µπορούσαν ασκώντας πιέσεις και εκβιασµούς να αποκτήσουν πρόσβαση στο Νοµοθετικό 

Συµβούλιο.80  

6.3.3 Απόρριψη εισήγησης για δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες. Μέσα σε όλες αυτές τις 

διαδικασίες αλλαγών και τροποποιήσεων του εκλογικού νόµου, δεν είχε ποτέ προσφερθεί 

το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Κύπρια γυναίκα. Το δεδοµένο αυτό 

επέτεινε περαιτέρω το πρόβληµα της έκτασης του εκλογικού δικαιώµατος, το οποίο 

συρρικνωνόταν ακόµα περισσότερο. Το ζήτηµα τέθηκε το 1930 από τους ∆ηµάρχους των 

πόλεων στα πλαίσια συζήτησης για την τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα δηµαρχεία. 

Σύµφωνα µε την Ελευθερία, το ζήτηµα υποστηρίχθηκε στο Νοµοθετικό Συµβούλιο από 
                                                            
78 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 292-293. 
79 Ελευθερία, 2 Μαΐου 1925, σ. 2. Τα 12 εκλογικά διαµερίσµατα ήταν: η Κυθραία, η Ορεινή,  Λεύκα και 
Μόρφου, η Κερύνεια, η Αµµόχωστος, Μεσαορία και Καρπασία, η Λάρνακα που χωριζόταν σε δύο 
περιφέρειες, η Λεµεσός, Αυδήµου και Κοιλάνι, η Πάφος, Πόλη Χρυσοχούς και τα Κελοκέδαρα. 
80 «Η γνώµη του ιατρού κου Θεµιστοκλή ∆έρβη», Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. «Η στενή 
περιφέρεια», Ελευθερία, 16 Μαρτίου 1929, σ. 1 
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τον βουλευτή Κυριάκο Ρωσσίδη τον Μάιο του 1930, αλλά συνάντησε σφοδρή πολεµική 

από αρκετά µέλη του σώµατος και καταψηφίστηκε. ∆ικαιολογώντας την εισήγηση του, ο 

Ρωσσίδης σηµείωσε ότι οι γυναίκες εξελίχθηκαν σε ισότιµες των αντρών και υποστήριξε 

ότι από µια τέτοια κίνηση θα επωφελούνταν και οι άντρες. Επιπλέον, ανέφερε ότι όλα τα 

πολιτισµένα κράτη του κόσµου είχαν δώσει το δικαίωµα αυτό στις γυναίκες.81 Η µοναδική 

πολιτική δύναµη που έθετε ζήτηµα ψήφου και στις γυναίκες την περίοδο αυτή ήταν το 

ΚΚΚ (βλ. κεφάλαιο 10).  

Κατά την περίοδο πριν  τα Οκτωβριανά βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη σε δηµόσιο 

αξίωµα, ήταν η υποστήριξη του εκλογικού σώµατος. Με την αναστολή, όµως, του 

Συντάγµατος το 1931, οι κάτοχοι αξιωµάτων δεν εκλέγονταν πλέον από το εκλογικό σώµα 

αλλά διορίζονταν απευθείας από την αποικιακή εξουσία µε βασικό κριτήριο την 

ετοιµότητά τους να εφαρµόσουν την βρετανική πολιτική στα θέµατα της εσωτερικής 

διακυβέρνησης.82  

Παρόλα τα µειονεκτήµατα της εκλογικής διαδικασίας, µέσα στα νέα θέσµια, η άσκηση της 

πολιτικής στην Κύπρο άρχισε να αποκτά σταδιακά νέο νόηµα αφού άρχισε να 

ενσωµατώνει µεγαλύτερους αριθµούς πολιτών. Ήταν µια σταδιακή, έστω και ατελής, 

µετακίνηση προς την αρχή, ότι οι ασκούντες την εξουσία είναι υπόλογοι στο λαό, και ότι η 

εξουσία πηγάζει από τον λαό. Στα πλαίσια ενός κοινοβουλευτισµού, ο οποίος βρισκόταν 

ακόµα στα πρώτα στάδια της λειτουργίας του, οι άρχουσες τάξεις είχαν υποχρεωθεί να 

παραχωρήσουν το δικαίωµα ψήφου στους µικροαστούς των πόλεων και της υπαίθρου και 

στους ειδικευµένους εργατοτεχνίτες.83  

 

6.4 Χαρακτηριστικά και περιορισµοί των µορφών εκπροσώπησης 

Οι θεσµοί διακυβέρνησης και συµµετοχής ήταν διαµορφωµένοι ώστε να διευκολύνουν την 

επικυριαρχία της αποικιακής δύναµης. Αυτό ήταν το προεξάρχων χαρακτηριστικό της 

περιόδου. Το πολιτικό κέντρο βάρους παρέµεινε, σε όλες τις περιπτώσεις και παρά τις 

όποιες µεταρρυθµίσεις και την όποια καλή προαίρεση µεµονωµένων κυβερνητών, στην 

πλευρά της αποικιοκρατικής εξουσίας. Το Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν το «Κοινοβούλιο» 

που δηµιούργησαν οι Βρετανοί για να δώσουν µια δηµοκρατική επίφαση σε ένα 

                                                            
81 Ελευθερία, 5 Μαρτίου 1930, σ. 2· Ελευθερία, 21 Μαΐου 1930, σ. 2. Η πρόταση του Ρωσσίδη 
υποστηρίχθηκε από τον Γ. Εµφιετζή και τον ∆. Σεβέρη και καταψηφίστηκε από Μητροπολίτη Κιτίου και 
Κακογιάννη. 
82 Ο Παπαδηµήτρης παραθέτει τους διορισµούς του Palmer στις 27 Μαρτίου 1935 και στις 3 Φεβρουαρίου 
1939, που αφορούσαν στα δηµοτικά και τα επαρχιακά  συµβούλια, καθώς και τα µέλη του Συµβουλευτικού 
σώµατος. Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Περίοδος 1931-1946, Τόµος Α, ό.π., σσ. 159-160, 345-347. 
Βλ. επίσης Ελευθερία, 4 Ιανουαρίου 1939, σ. 4. 
83  Βλ. Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σ. 309. 
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καταπιεστικό σύστηµα διακυβέρνησης.84 Στην πράξη, η εξουσία του Κυβερνήτη ήταν 

απεριόριστη. Η πολιτειακή και πολιτική τάξη πραγµάτων του νησιού ήταν, ευθύς εξ 

αρχής, ασυµβίβαστη µε τις φιλελεύθερες και δηµοκρατικές αρχές.85 Όπως 

χαρακτηριστικά αναφερόταν στον Τύπο της εποχής,  

«…όταν η έκτασις της κυβερνητικής εξουσίας χωρή µέχρι της απολύτου και αυθαιρέτου 

χρησιµοποιήσεως των δηµοσίων προσόδων, όταν … η κυβέρνησις άνευ της συναινέσεως 

της νοµοθετικής εξουσίας διαθέτη αυτοβούλως και κατ’ αρέσκειαν το δηµόσιον χρήµα, 

είναι τοις πάσι φανερόν τότε ότι ουδέ σκιά κοινοβουλευτισµού υπάρχει εις την 

τοιουτοτρόπως κυβερνωµένην χώραν».86

Η µελέτη του θεσµικού οικοδοµήµατος της κυπριακής κοινωνίας, στη διαχρονική του 

εξέλιξη, συνδέεται στενά µε τις οικονοµικές, πολιτικές και ταξικές αντιθέσεις της κάθε 

εποχής, γεγονός που αποδεικνύεται και από την κοινωνική προέλευση της πολιτικής ελίτ 

(βλ. επόµενο κεφάλαιο). Οι ιθύνουσες τάξεις των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, 

λόγω των εκλογών και των διορισµών, παρέµεναν ικανοποιηµένες έχοντας τη δική τους 

συµµετοχή στη νοµή της εξουσίας. Τα κατώτερα στην κοινωνική ιεραρχία στρώµατα, µε 

βάση τις διοικητικές και πολιτικές δοµές και διευθετήσεις, αλλά και µε βάση τις αξιακές 

προσδοκίες τους, ήταν αποκλεισµένα από τη διακυβέρνηση του τόπου. Παρόλο, όµως, που 

τα πολιτικά και αστικά δικαιώµατα των Κυπρίων ήταν περιορισµένα, η σχετική ελευθερία 

του τύπου και ο διαχωρισµός της διοίκησης από τη δικαιοσύνη, παρείχαν στους 

περισσότερους Κύπριους κάποιες δυνατότητες για την υπεράσπιση στοιχειωδών 

ελευθεριών.87  

Υπήρχαν, βέβαια, και οι απόψεις που θεωρούσαν ότι στον κυπριακό λαό δόθηκαν 

πρόωρα πολιτικές ελευθερίες τις οποίες εκµεταλλεύτηκαν οι δηµαγωγοί και οδήγησαν 

το έθνος σε διαφθορά και αναρχία.88 Η αντίδραση, όµως, στο ζήτηµα της επέκτασης των 

πολιτικών δικαιωµάτων από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνοκυπριακού πληθυσµού 

ήταν διαφορετική. Η εφηµερίδα Ελευθερία η οποία είχε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία και 

απηχούσε τις απόψεις σηµαντικής µερίδας της ελληνικής αστικής τάξης, την περίοδο αυτή 

ασχολήθηκε αρκετές φορές µε το θέµα δηµοσιεύοντας αναλύσεις και απόψεις. Σε άρθρο 

της, που αναφερόταν στη λήξη της θητείας του Νοµοθετικού, το 1906, χαρακτήριζε ως 

«τραγελαφικήν τη σύστασιν του πολιτεύµατος τούτου», αναφερόταν στο πολίτευµα που 

δόθηκε στους Κυπρίους ως «παρωδία συνταγµατικού πολιτεύµατος» και σηµείωνε την 

                                                            
84 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 166. 
85 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π. σ. 83. 
86 «Το Κυπριακόν Πολίτευµαν», Ελευθερία, 26 Οκτωβρίου 1907, σ. 1. 
87 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π. σσ. 8-9. 
88 Μια τέτοια άποψη υποστηρίζει ο Φραγκούδης. Φραγκούδης Γεώργιος (1911, επανέκδοση 2002), Ιστορία 
του Αρχιεπισκοπικού Ζητήµατος Κύπρου, 1900-1910, Εκδόσεις Αιχµή, Αλεξάνδρεια, εισαγωγή. 
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«αποπνικτικά περιορισµένη δικαιοδοσία που έχει η Κυπριακή Βουλή που ισοδυναµεί µε προς 

τελείαν αναίρεσιν της υπάρξεως της».89  

Ένα χρόνο µετά, και µε αφορµή την επίσκεψη του τότε Υπουργού Αποικιών W. Churchill 

στην Κύπρο, η ίδια εφηµερίδα, για να καταδείξει την αδικία που συντελείτο εις βάρος της 

Κύπρου, αναφερόταν στο Νοµοθετικό Συµβούλιο ως «ανισοσκελές και ανάπηρον 

Νοµοθετικόν Σώµα (…) του οποίου η σύστασις και η περαιτέρω ζωή αποτελούσι την 

δηκτικωτέραν σάτυραν και τον σαρκαστικώτερον εµπαιγµόν των πράγµατι φιλελεύθερων 

αντιπροσωπευτικών πολιτευµάτων».90 Λίγα χρόνια αργότερα σηµείωνε ότι «είναι καιρός να 

καταπέση η φενάκη του περιφήµου συµβουλίου, δι’ ου επροικίσθη η Κύπρος. Ή εκπροσωπεί 

τούτο τον λαόν αυτής ή δεν τον εκπροσωπεί».91 Σε υπόµνηµα των Ελληνοκυπρίων 

βουλευτών προς τον Υπουργό Αποικιών το 1929 γινόταν αναφορά σε «ιµπεριαλιστική 

συµπεριφορά» των Βρετανών λόγω των πολύ περιορισµένων εξουσιών που απέδωσαν στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο και του τρόπου σύνθεσης του σώµατος.92

Το Σύνταγµα του 1882 είχε ως βασικό στόχο την ένταξη των Κυπρίων σε ένα ευρύτερο 

κυβερνητικό πλαίσιο στο οποίο, µε τη συµµετοχή τους σε θεσµοθετηµένα όργανα, θα 

συναινούσαν στον τρόπο διακυβέρνησης και κατ’ επέκταση θα τη νοµιµοποιούσαν. Η 

εµπειρία αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης την οποία απέκτησαν κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι Κύπριοι «δεν ξεπερνούσε κατά κανόνα τον εθισµό στην ατµόσφαιρα µιας λέσχης 

συζητήσεων».93 Ενώ οι αλλαγές των Βρετανών ανήκαν θεωρητικά σε ένα νεωτερικό 

πλαίσιο, η παρουσία µελών της εκτελεστικής εξουσίας στο νοµοθετικό σώµα καταργούσε 

τη δυτική αρχή της διάκρισης εξουσιών, όπως αυτή καθιερώθηκε στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Η απόλυτη κατοχύρωση της εξουσίας του Ύπατου Αρµοστή και ο περιορισµένος ρόλος 

των ντόπιων αντιπροσώπων αποτελούσε µια από τις σηµαντικότερες εστίες 

σύγκρουσης των Κυπρίων µε τη βρετανική διοίκηση. Πρωτοσέλιδο άρθρο της 

Ελευθερίας, το 1907, αναφερόταν και πάλι στους περιορισµούς του πολιτεύµατος 

αντιδιαστέλλοντάς τους µε τον πόθο για την Ένωση. Ανέφερε χαρακτηριστικά:  

«Ο Μακιαβελλισµός όστις ενέπνεε τας σκέψεις της παρά τον Τάµεσιν πολιτικής, δεν 

ηδύνατο να δηµιουργήση δια την ατυχή νήσον αρτιώτερον και ελευθεριώτερον πολίτευµα 

και οι Κύπριοι εν αµύνη ευρισκόµενοι ηναγκάσθησαν ν’ αποστείλωσιν εις το ασφυκτικόν 

Συµβούλιον και να εξακολουθώσι ν’ απστέλλωσιν έκτοτε τους αντιπροσώπους των».  

Παρακάτω προέτρεπε τους Έλληνες βουλευτές:  

                                                            
89 «Κυπριακή Βουλή», Ελευθερία, 23 Αυγούστου 1906, σσ. 1-2. 
90 «Τι ζητούσι παρά της Αγγλίας οι Κύπριοι», Ελευθερία, 31 Αυγούστου 1907, σ. 1. 
91 «Η ανεπάρκεια του κυπριακού συντάγµατος», Ελευθερία, 16 Απριλίου 1910, σ. 1. 
92 «Το υπόµνηµα των Ελλήνων βουλευτών προς τον Υπουργόν των Αποικιών», Ελευθερία, 11 και 14 
Σεπτεµβρίου 1929, σσ. 1-2 και 4 αντίστοιχα. 
93  Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π. σσ. 84-85. 
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«Εστέ εποµένως συντηρητικοί προς αλλήλους και ριζοσπάσται µόνον  απέναντι της 

Κυβερνήσεως. Ο εχθρός δεν ελλοχεύει εις τας τάξεις σας, ευρίσκεται απέναντι υµών και 

καλείται κυβέρνησις. ∆ιότι Αγγλικός Ιµπεριαλισµός και φιλελευθέρα πολιτική δυνατόν ν’ 

αποτελώσι διακεκριµένα κόµµατα εν Αγγλία, αλλά δια τους ξένους, δια τας αποικίας, δια 

τους Ινδούς και τους Καναδούς και τους Σοµαλήδες και τους Κυπρίους, αµφότερα τα 

πολιτικά ταύτα συστήµατα έχουσι µίαν και την αυτήν µέθοδον, µίαν και την αυτήν 

πολιτικήν...».94  

Αυτή η προσέγγιση φανερώνει βέβαια και µια αντίληψη περί πολιτικής σε ορισµένα 

στρώµατα της κυπριακής κοινωνίας που ήθελε τους Ελληνοκύπριους να παραµερίζουν 

όλες τις άλλες διαφορές που τους χωρίζουν στο όνοµα της Ένωσης. Αυτή η προσέγγιση 

έθετε στο περιθώριο τα προβλήµατα τα οποία αντιµετώπιζε η µεγαλύτερη µερίδα του 

πληθυσµού, οι αγρότες και οι εργαζόµενοι, και τα οποία πολλές φορές είχαν τη ρίζα τους 

στις πρακτικές της ελληνοκυπριακής άρχουσας τάξης µεταθέτοντας τα για επίλυση κατά 

τρόπο µεταφυσικό στην προοπτική της Ένωσης µε την Ελλάδα. Πολύ χαρακτηριστική 

αυτής της προσέγγισης ήταν η αρθρογραφία του στελέχους της εθνικιστικής παράταξης Σ. 

Λοιζίδη, ο οποίος θεωρούσε την ύπαρξη άλλων τάσεων πέραν της εθνικής (δηλαδή την 

κοινωνική-κοµµουνιστική και την αγροτική) ως επιζήµιες για τον εθνικό στόχο της 

Ένωσης και επιχειρηµατολογούσε ότι τα κοινωνικά προβλήµατα θα επιλύονταν µετά την 

απελευθέρωση της Κύπρου.95

Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση έστω και αυτών των στοιχειωδών πολιτικών 

ελευθεριών και η δηµιουργία των πρώτων αντιπροσωπευτικών µορφών 

εκπροσώπησης, συνέβαλαν στο να δηµιουργηθεί η υποδοµή και κουλτούρα πάνω στην 

οποία βασίστηκε η αρχική και πρώιµη αυτή κοµµατική και πολιτική δραστηριότητα. 

Οι πολιτικές ελευθερίες θεωρούνται συνθήκη που συναρτάται µε την ύπαρξη και 

λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων.96

6.4.1 Στρεβλώσεις του εκλογικού συστήµατος. Οι εκλογές θεωρούνται ο άξονας της 

δηµοκρατίας, αλλά τα σηµαντικά ερωτήµατα αφορούν στο ποια αξιώµατα υπόκεινται στην 

εκλογική διαδικασία (αφού κεντρικοί πολιτικοί θεσµοί ενίοτε εξαιρούνται), ποιοι έχουν το 

δικαίωµα ψήφου και πόσο διευρυµένο είναι αυτό το δικαίωµα, πώς διεξάγεται η 

ψηφοφορία, ποιες είναι οι εναλλακτικές που παρουσιάζονται στους ψηφοφόρους και µε 

ποιο εκλογικό σύστηµα διεξάγονται.97 Οι πρόνοιες της εκλογικής νοµοθεσίας στην Κύπρο, 

                                                            
94 Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1907, σ. 1. 
95 Βλ. τρία άρθρα του Λοιζίδη µε τον ίδιο τίτλο, «Πολιτικώς είµεθα νήπια», Ελευθερία, 26 Νοεµβρίου 1930, 
σ. 1, 29 Νοεµβρίου 1929, σ. 1 και 6 ∆εκεµβρίου 1930, σ. 1. Περισσότερα στο κεφάλαιο 9. 
96 Robert Von Mohl (1872), «Parties in the State», σσ. 83-90, στο Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 85. 
97 Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σσ. 321-322. 
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όπως αναλύθηκαν πιο πάνω, καταδεικνύουν ότι στα σηµαντικά αυτά ζητήµατα 

δηµιουργείτο ένα σηµαντικό έλλειµµα δηµοκρατίας. 

Τα περισσότερα διοικητικά αξιώµατα δεν ήταν εκλόγιµα αλλά διορίζονταν από τους 

Βρετανούς (π.χ. Ύπατος Αρµοστής, Εκτελεστικό Συµβούλιο, ∆ιοικητές Επαρχιών, κτλ.). 

Οι περιορισµοί και οι στρεβλώσεις του δικαιώµατος ψήφου αλλά και του διοικητικού 

µηχανισµού, που διεκπεραίωνε τις εκλογές, µεγεθύνονταν ακόµα περισσότερο, από το 

γεγονός ότι η ψηφοφορία ήταν φανερή. Για τους φτωχούς η επέκταση του εκλογικού 

δικαιώµατος αντιµετωπιζόταν ως περιουσιακό στοιχείο το οποίο αντάλλασσαν για να 

αποκοµίσουν άλλα οφέλη. Η ψήφος καθοριζόταν, ουσιαστικά, από τον έλεγχο που 

ασκούσαν οι γαιοκτήµονες, οι εµπορο-δανειστές και ο κλήρος οι οποίοι ήταν και οι 

αποκλειστικοί πολιτικοί αντιπρόσωποι του λαού. Ενώπιον αυτής της κοινωνικής 

εξάρτησης των ψηφοφόρων και των πολιτικών αποτελεσµάτων της, η µοναδική περίπτωση 

αντίστασης θα µπορούσε να προέλθει µόνο από τις οµάδες εκείνες που η οικονοµική τους 

ανεξαρτησία ήταν κατοχυρωµένη (π.χ. κάποια αστικά στρώµατα) ή που έφτανε σε 

ικανοποιητικό βαθµό συνειδητότητας (εργατική τάξη). 

Το εκλογικό σύστηµα καθυστερούσε τη φυσιολογική εξέλιξη της πολιτικής ζωής και την 

ορθή λειτουργία των αντιπροσωπευτικών θεσµών στην Κύπρο. Ήταν ένα εκλογικό 

σύστηµα που έβριθε ταξικών διακρίσεων και περιορισµών, καθώς και διακρίσεων φύλου. 

Η πολιτική ζωή παρέµεινε, µέχρι και το τέλος του Α Παγκοσµίου Πολέµου, το επάγγελµα 

ατόµων µε κοινωνική σπουδαιότητα. Αυτό σήµαινε ότι και τα ζητήµατα που 

απασχολούσαν τα κατώτερα στρώµατα δεν συζητούνταν στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και 

δεν τύγχαναν προσοχής από τις αστικές εφηµερίδες.98 Μια από τις κυριότερες 

στρεβλώσεις στο κυπριακό πολιτικό σύστηµα, αποτελούσαν οι πελατειακές σχέσεις που 

διαπερνούσαν όλες τις βαθµίδες του. 

6.4.2 Πελατειακές σχέσεις. Στη βιβλιογραφία οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν πεδίο 

πολλών αναλύσεων και µελετών. Η µορφή αυτή των σχέσεων είναι γενικώς αποδεχτό, ότι 

συναντάται σε διαφορετικά είδη πολιτικών συστηµάτων και στάδια ανάπτυξής τους.99 

Αυτό οδηγεί στην µελέτη των πελατειακών σχέσεων µέσα στις εκάστοτε ιστορικές, 

οικονοµικές, πολιτισµικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας. Οι πολιτικές 

πελατειακές σχέσεις ορίζονται ως µια «προσωποποιηµένη, αµοιβαία και συναισθηµατική 

σχέση µεταξύ δρώντων ή οµάδων δρώντων, που εξουσιάζουν άνισους πόρους και αφορούν 

αµοιβαία επωφελείς συναλλαγές που εµπλέκουν πολιτικές τροποποιήσεις πέραν από την 

                                                            
98 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 229. 
99 Lemarchand Rene and Legg Keith (1972), «Political Clientelism and Development: A Preliminary 
Analysis», σσ. 149-178, Comparative Politics, Vol. 4, No 2, σ.149. 
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άµεση σφαίρα των δυαδικών σχέσεων».100 Οι συναλλαγές αυτές διαπερνούν τους 

κοινωνικούς τοµείς. Τα οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα που παρέχονταν στο 

αγροτικό περιβάλλον, συνήθως, ξεπληρώνονταν µε ψήφο υποστήριξης στο πολιτικό 

περιβάλλον. Ο χωρικός και η οικογένεια του παρείχαν δηλαδή ψήφους για τον πολιτικό 

και αυτός σε αντάλλαγµα έπρεπε να φροντίζει για τις υλικές τους ανάγκες.  

Οι πελατειακές σχέσεις, σηµειώνει η Randall, είναι ένα διαρκές και εγγενές 

χαρακτηριστικό των κοινωνιών στον αναπτυσσόµενο κόσµο.101 Στο ίδιο συµπέρασµα 

καταλήγει και ο Μουζέλης για τις κοινωνίες της «ύστερης ανάπτυξης» των Βαλκανίων και 

της Νότιας Ευρώπης, ένα φαινόµενο το οποίο αποδίδει στην κληρονοµιά των δεσποτικών 

µορφών διακυβέρνησης από τους Οθωµανούς και στο ανισοζύγιο (σε σχέση µε τη ∆. 

Ευρώπη) µεταξύ συγκεντρωτικών µορφών διακυβέρνησης (µοναρχία) και δηµοκρατικών 

(κοινοβούλια).102 Η φανερή ψηφοφορία στην Κύπρο παρείχε πρόσφορο έδαφος στην 

ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων µεταξύ υποψηφίων και εκλογικού σώµατος αλλά και στον 

πειθαναγκασµό σε περιπτώσεις απείθαρχων ψηφοφόρων.103 Ακόµα και µετά την εισαγωγή 

της µυστικής ψηφοφορίας το 1906, η απουσία ξεκάθαρων ιδεολογικών διαιρέσεων, µεταξύ 

των υποψηφίων, διευκόλυνε τον σχηµατισµό κάθετων συνασπισµών και την ανάπτυξη 

ενός πολιτικού συστήµατος µε έντονα πελατειακά στοιχεία.104   

Οι πελατειακές σχέσεις στην Κύπρο έχουν τη ρίζα τους στην περίοδο της οθωµανικής 

κατοχής, ένα σύστηµα φεουδαλικού χαρακτήρα, όπου η σχέση δεν ήταν µεταξύ κυρίαρχου 

και υπηκόου, ούτε κράτους και πολίτη αλλά µεταξύ κυρίου και δουλοπάροικου. Η 

πρακτική των Οθωµανών να «εξολοθρεύουν» την κυρίαρχη τάξη που συναντούσαν, τους 

ανάγκαζε να εγκαθιδρύουν µια νέα τάξη πραγµάτων. Συνήθως, απευθύνονταν στο τοπικό 

ιερατείο και ορισµένα «ανδρείκελα» στις µικρές τοπικές κοινωνίες. Αυτοί, µε την ισχύ που 

τους απένειµαν οι Οθωµανοί, µεσολαβούσαν στις Αρχές εκ µέρους των κατοίκων και 

αποκτούσαν έτσι κύρος και γόητρο ανάµεσα στον πληθυσµό, από τον οποίο ανέµεναν 

αφοσίωση ως ανταπόδοση. Σταδιακά αποκτούσαν οικονοµική επιφάνεια την οποία 

                                                            
100 Βλ. Lemarchand and Legg Keith, «Clientelism», ό.π. σ. 151. Βλ. επίσης Hopkin, «Clientelism and Party 
Politics», ό.π., σ. 406. Οι πόροι που εµπλέκονται στις πελατειακές σχέσεις σηµειώνουν οι Lemarchand και 
Legg, «Clientelism», ό.π. σ. 155, µπορούν να διαχωριστούν µεταξύ άµεσων και έµµεσων, δηλαδή µεταξύ 
πόρων όπως η γη, εργασία, υποτροφίες τις οποίες ο προστάτης ελέγχει άµεσα και στρατηγικών επαφών µε 
άλλα άτοµα που ελέγχουν αυτοί τέτοιους πόρους άµεσα. Αυτή η διάκριση µεταξύ πόρων πρώτης τάξης και 
δεύτερης, αντιστοιχεί µε τη διάκριση µεταξύ προστασίας (patronage) και µεσολάβησης (brokerage).  
101 Βλ. Randall, «Political Parties and Social Structure in the Developing World», ό.π., σ. 393. 
102 Mouzelis Nicos (1995), «Modernity, Late Development and Civil Society», στο Hall John (Επιµ.), Civil 
Society: Theory, History, Comparison, Polity Press, Great Britain, σ. 231. 
103 Βλ. Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σ. 312. 
104 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 228. 
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χρησιµοποιούσαν για να δανείζουν χρήµατα στον κόσµο δηµιουργώντας ισχυρές 

εξαρτήσεις.105

Σε σχέση µε την πολιτική συµπεριφορά των Ελλήνων και τις πελατειακές σχέσεις, ο 

Meynaud γράφει (αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Κύπρου) ότι «ένας ξένος 

παρατηρητής θα το κατάγγελλε ως απάτη και αµοραλισµό, αλλά αυτή θα ήταν η άποψη ενός 

ανθρώπου για τον οποίο η συντήρηση στη ζωή δεν συνδέεται µε στοιχειώδεις υλικές 

ανάγκες».106 Η «προστασία» θεωρούνταν ανάγκη για τη συντήρηση της ύπαρξης και, αφού 

η ψήφος ήταν από τα σπάνια αγαθά που τους παραχωρήθηκαν, ήταν φυσικό τα µη 

προνοµιούχα στρώµατα να προσπαθούν να την εκµεταλλευτούν. Σε µια κοινωνία που 

χαρακτηριζόταν από ελλείψεις, οι δεσµοί «προστάτη-πελάτη» (patron-client) 

επεκτείνονταν σε ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα. Η επιδίωξη των ατόµων για 

ικανοποίηση των αιτηµάτων τους, µέσω των πελατειακών σχέσεων, εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τη δοµή των ευκαιριών µέσα στο κοινωνικό σύστηµα και στο κατά πόσο το 

άτοµο έχει πρόσβαση σε αυτές. Εκεί που οι πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές σφαίρες 

είναι διαχωρισµένες µεταξύ τους, οι ατοµικές απαιτήσεις ικανοποιούνται µέσω καναλιών 

πέραν των πολιτικών πελατειακών σχέσεων.107

Ο Ρίχτερ διατηρεί µια διαφορετική οπτική στο ζήτηµα των πελατειακών σχέσεων. 

Αµφισβητεί την εφαρµογή της κλασσικής ερµηνευτικής προσέγγισης των πελατειακών 

σχέσεων στην περίπτωση της Κύπρου, γεγονός το οποίο αποδίδει στην εσωτερική εξέλιξη 

της Κύπρου την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας και, ειδικότερα, στην εισαγωγή 

αγροτικών συνεταιρισµών και στην ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, στα κρατικά µέτρα 

ελάφρυνσης των οφειλετών, τα οποία οδήγησαν στην εξάλειψη της τοκογλυφίας και 

εµπόδισαν το σχηµατισµό ενός πελατειακού συστήµατος, αλλά και στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης. Σηµειώνει, βέβαια, ότι οι πελατειακές σχέσεις υπήρχαν και καθόριζαν το 

πλέγµα των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων στην περίοδο της οθωµανικής κατοχής και 

στα πρώτα χρόνια της βρετανικής.108

Αυτή την οπτική, όµως, δεν τη συµµερίζονται οι πλείστοι µελετητές- ούτε και οι ίδιοι οι 

Βρετανοί. Ο ίδιος ο Ρίχτερ παραθέτει απόσπασµα έκθεσης του κυβερνήτη Nicholson προς 

το Υπουργείο Αποικιών στις 30 Ιανουαρίου 1929 όπου, περιγράφοντας τους µηχανισµούς 

λειτουργίας του πελατειακού συστήµατος, σηµείωνε ότι οι αγρότες ήταν υπερχρεωµένοι 

και βρίσκονταν στο έλεος του δανειστή τους. Η εκλογική τους συµπεριφορά ελεγχόταν από 

τους δασκάλους, οι οποίοι µε τη σειρά τους ελέγχονταν από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
                                                            
105 Βλ. Faustmann, «Clientelism», ό.π., σ. 42. 
106 Βλ. Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σσ. 66-67. 
107 Βλ. Lemarchand and Legg, «Clientelism», ό.π. σ. 160. 
108 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 15-16, 99-100. 
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Συµβούλιο και τις Περιφερειακές Επιτροπές Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετο έλεγχο ασκούσαν 

ο κλήρος και οι δικηγόροι. Ο δάσκαλος ήταν, συνήθως, ο µοναδικός εγγράµµατος στο χωριό 

και, έτσι, ήταν απαραίτητος ως «πράκτορας» στους πολιτικούς που κατοικούσαν 

αποκλειστικά στις πόλεις. Εξαρτώµενος από τους πολιτικούς, για να προαχθεί στο 

επάγγελµα του, έπρεπε να υπηρετεί τους πολιτικούς σκοπούς των αφεντικών του.109  

Η µεροληψία, η διαπλοκή και η διαφθορά χαρακτηρίζουν τις σχέσεις προστάτη-πελάτη. 

Ο Παπαδηµήτρης δίνει αρκετά παραδείγµατα αυτής της διαπλοκής και των παρενεργειών 

της. Μεταξύ αυτών, σηµειώνει ότι στις εκλογές του 1906 στη Λευκωσία, οι Αχ. Λιασίδης 

και Πασχάλης Κωνσταντινίδης δεν δέχτηκαν το αποτέλεσµα  που τους άφηνε εκτός 

Νοµοθετικού Συµβουλίου και προσέβαλαν τις εκλογές στο δικαστήριο, καταγγέλλοντας 

130 περιπτώσεις δωροδοκίας και απρεπούς επιρροής. Το δικαστήριο τους δικαίωσε 

ακυρώνοντας τις εκλογές και ορίζοντας νέες.110 Ο Λέφκης αναφέρεται σε ένα παράδειγµα 

κάποιου ατόµου στη Λεµεσό, ο οποίος δέχτηκε επίσκεψη δεκαοκτώ ανθρώπων που του 

πρότειναν να του βαφτίσουν το παιδί του ενόψει των δηµαρχιακών εκλογών του 1925 στη 

Λεµεσό.111 Η διαφθορά ήταν ένας σοβαρός περιορισµός στην ελεύθερη έκφραση της 

βούλησης του εκλογικού σώµατος. Οι πιέσεις αυτές, φυσιολογικά, ασκούνταν µε 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού και, ιδιαίτερα, 

τους χρεωµένους µικροϊδιοκτήτες. Σε δικαστική απόφαση στην υπόθεση δωροδοκίας και 

εκβιασµών στις εκλογές του 1906, ο δικαστής σηµείωνε: «Στα φτωχότερα χωριά ο 

ψηφοφόρος φαίνεται πρακτικά να βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του πιστωτή 

του».112 Η προσωπική σχέση µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών αποτελεί ουσιώδες 

στοιχείο των πελατειακών σχέσεων. Ως αποτέλεσµα, ο «προστάτης» αποτελούσε, όπως 

καταδεικνύουν και τα παραδείγµατα, «σύµβουλο», «κουµπάρο», «νονό», κτλ. Μέσω των 

ρόλων αυτών ασκούσε και την ανάλογη πολιτική πίεση στον «προστατευόµενο» για 

σύµπλευση µε τις δικές του επιλογές. 

Αυτό που µπορεί να υποστηριχτεί, µε βάση τα παραπάνω, είναι ότι το σύστηµα 

πελατειακών σχέσεων αποτελούσε εγγενές στοιχείο στην πολιτική ζωή της Κύπρου και 

είχε τις ρίζες του στην οθωµανική περίοδο. Αυτό που δικαιώνει, εν µέρει, τον Ρίχτερ είναι 

το γεγονός ότι τα µέτρα που πάρθηκαν, σε σχέση µε τον αγροτικό πληθυσµό, οι ίδιες οι 

διεκδικήσεις των Κυπρίων και ο µετέπειτα πολύ υψηλός βαθµός οργάνωσής τους σε 

συντεχνίες και κόµµατα, καθώς και οι επιδράσεις της εθνικιστικής ιδεολογίας και της 

αυξηµένης µόρφωσης του πληθυσµού, µετρίασαν το φαινόµενο αυτό χωρίς, όµως, ποτέ 

                                                            
109 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 369. 
110 Βλ. Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σ. 184. 
111 Λέφκης Γιάννης (1984), Οι Ρίζες, Λεµεσός, σ. 133.  
112 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 229. 
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να το εξαλείψουν. Το δίκτυο των πελατειακών σχέσεων σε συνδυασµό µε το σύστηµα 

αγροτικής παραγωγής και πώλησης των προϊόντων που ελεγχόταν ουσιαστικά από τους 

δανειστές χρηµάτων, το εκπαιδευτικό σύστηµα, η Εκκλησία, καθώς και ο τρόπος 

λειτουργίας των θεσµών εκπροσώπησης (µουχτάρης, Νοµοθετικό Συµβούλιο), διαιώνιζαν 

τις πελατειακές σχέσεις και δηµιουργούσαν καινούριες εστίες ανάπτυξης τους. 
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Κεφάλαιο 7 

  

Η εθνικοποίηση της πολιτικής διαδικασίας, η ελλειµµατική  

εισαγωγή των µαζών στην πολιτική και ο ολιγαρχικός κοινοβουλευτισµός 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του µέρους εξετάζουµε τη διαδικασία εθνικοποίησης της 

πολιτικής (nationalisation of politics) η οποία προέκυψε ως συνέπεια των αλλαγών που 

αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Μέσα από αυτή την πορεία, παρατηρείται η 

σταδιακή υποχώρηση των τοπικής υφής πολιτικών θεµάτων υπέρ των παγκύπριων, η 

οποία είχε ως αποτέλεσµα την αυξηµένη πολιτική ενηµερότητα και συµµετοχή του λαού 

στην πολιτική διαδικασία. Εξετάζονται, επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο, τα βασικά πολιτικά 

ζητήµατα της περιόδου τα οποία συντέλεσαν στη διαδικασία εθνικοποίησης της πολιτικής, 

αφενός, και, αφετέρου, καθόρισαν τα ζητήµατα γύρω από τα οποία δοµήθηκε ο πολιτικός 

λόγος των πρωταγωνιστών και οι πολιτικές διαιρέσεις των οργανωµένων συνόλων αλλά 

και των µεµονωµένων πολιτευτών. Τέλος, σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά της 

πολιτικής εκπροσώπησης του λαού, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται µέσα από το κοινωνικό 

υπόβαθρο και τα επαγγέλµατα των µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου. 

 

7.1 Χαρακτήρας της πολιτικής 

Η πολιτική ζωή στην Κύπρο, στα τελευταία χρόνια της οθωµανικής κατοχής και στα 

πρώτα χρόνια της βρετανικής, παρουσίαζε χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Η διακίνηση 

δηµοκρατικών ιδεών απουσίαζε παντελώς και τα λαϊκά στρώµατα ήταν χειραγωγηµένα και 

υποταγµένα στις κατεστηµένες ισχυρές πηγές εξουσίας. Η άσκηση της πολιτικής δεν είχε 

καµιά ιδεολογική χροιά, είχε αυστηρά πελατειακά χαρακτηριστικά και κυριαρχούσε η 

δύναµη του χρήµατος.1 Η τοπικότητα και οι ιδιαίτερες προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις 

των ψηφοφόρων µε τους υποψήφιους βουλευτές καθόριζαν τη ψήφο και δεν υπήρχε αυτό 

που αποκαλείται «εθνική κοινή γνώµη». Τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης αναφέρονταν σε 

πολλές περιπτώσεις στα «έκνοµα µέσα» τα οποία χρησιµοποιούσαν οι διάφοροι υποψήφιοι 

και πολιτευόµενοι στα οποία περιλαµβάνονταν: δωροδοκίες, εξαγορές ψήφων, δηµοκοπία 

και «βαγαποντισµόν».2 Στην κατάσταση αυτή συνέτεινε και το γεγονός ότι η µεγάλη 

πλειοψηφία του λαού ήταν αναλφάβητη ή αντιµετώπιζε το εκλογικό δικαίωµα ως ευκαιρία 

απόκτησης κάποιων ωφεληµάτων από τους υποψήφιους. 

                                                            
1 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 89. 
2 «Η υποχρεωτική ψηφοφορία», Ελευθερία, 2 ∆εκεµβρίου 1925, σ. 1. 
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Όπως έχει αναλυθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, η διαφορά µεταξύ της οθωµανικής 

και της βρετανικής κυριαρχίας συνίστατο στο ότι η οθωµανική επικυριαρχία 

υλοποιείτο µέσα από τον άµεσο έλεγχο των ανθρώπων, ενώ αντίθετα, η βρετανική 

επέτρεπε στους υπηκόους κάποιου βαθµού συµµετοχή στην πολιτική διαχείριση του 

εαυτού τους. Η φύση της πολιτικής ζωής στην Κύπρο, την περίοδο αυτή, καθοριζόταν σε 

µεγάλο βαθµό από την απουσία πολιτικής κουλτούρας και αντίστοιχων παραδόσεων 

ανάµεσα στους Κυπρίους, τον κυρίαρχο ρόλο της Εκκλησίας και των επιφανών 

οικονοµικά παραγόντων και την ελλιπή λαϊκή συµµετοχή λόγω των περιορισµών στο 

εκλογικό δικαίωµα. Η πολιτική συµµετοχή, όπως ορίζεται στην κλασική πολιτειολογία, 

σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε ορισµένους κοινωνικούς παράγοντες. Σε κοινωνίες όπως η 

κυπριακή, φαίνεται να ήταν στενή η συνάρτηση του «βαθµού ολοκλήρωσης συγκεκριµένων 

κοινωνικών προτύπων και ορισµένων υλικών συνθηκών».3 Οι άνθρωποι, δηλαδή, που είχαν 

βασικό τους µέληµα την επιβίωση και που ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, δεν είχαν τα 

απαραίτητα εφόδια, χρόνο και µόρφωση για να ασχοληθούν µε την πολιτική. Η πολιτική 

ηγεσία της κυπριακής κοινωνίας συνίστατο σε δύο οµάδες: την Εκκλησία και τους 

εξουσιάζοντες τα πελατειακά δίκτυα πολιτευτές.4

Μπορεί το Σύνταγµα που έδωσαν οι Βρετανοί να παρείχε, θεωρητικά, προοπτικές 

δηµοκρατίας και ισοπολιτείας, στην πράξη, όµως, διατηρούσε την αντιστοιχία του 

πολιτικού εποικοδοµήµατος µε την οικονοµική βάση της κυπριακής κοινωνίας. Το 

Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν ένα σηµαντικό µέτρο εξέλιξης, τουλάχιστον για τα πιο 

εύπορα µέλη της κοινωνίας που µπορούσαν να αφιερώσουν χρόνο και οικονοµικούς 

πόρους για να συµµετάσχουν σε αυτό. Τα αιρετά µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου ήταν, 

κατά κανόνα, βασικοί παράγοντες της εµποροµεσιτικής αστικής τάξης, ενώ η µάζα 

παρέµενε έξω από τις δοµές της εξουσίας και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.5 Οι πολιτευτές 

προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν γύρω από το πρόσωπό τους ένα δίκτυο σχέσεων και 

αλληλεγγύης στο οποίο στήριζαν την επανεκλογή τους. Το µικρό εκλογικό σώµα και οι 

υπανάπτυκτες κοινωνικές σχέσεις διευκόλυναν το έργο αυτό, µε αποτέλεσµα η πολιτική 

ζωή στην Κύπρο να ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στο σχήµα: η κοινωνική εξουσία 

ισούται µε πολιτική εξουσία.  

                                                            
3 Βλ. Προδρόµου, «Συµµετοχή», ό.π. σ. 125. Ο Himmelstrand παραθέτει κάποιους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πολιτική συµµετοχή: το ταίριασµα µεταξύ του πολιτικού περιβάλλοντος και της ατοµικής 
προδιάθεσης του ατόµου, ο βαθµός µόρφωσης, η έκθεση του ατόµου σε πολιτικά ερεθίσµατα, η θέση του 
ατόµου στην κοινωνική δοµή και η αντίληψή τους για την ικανότητα τους να επηρεάσουν την πολιτική 
διαδικασία. Βλ. Himmelstrand Ulf (1970), «Depoliticization and Political Involvement: A Theoretical and 
Empirical Approach», σσ. 64-92, στο Allardt and Rokkan, Mass Politics, ό.π., σ. 80. 
4 Βλ. Faustmann, «Clientelism», ό.π., σ. 46. 
5 Βλ. Lyssiotis, «Cyprus Legislative Council», ό.π., σ. 67. Βλ. επίσης Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σσ. 
344-345. 
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Έχοντας υπόψη αυτά, δεν πρέπει να ξενίζει η χαµηλή συµµετοχή στις εκλογές και η 

πολιτική αδιαφορία των µαζών στην Κύπρο, στα οποία συνέβαλε και η µη θεσµοποίηση 

της υποχρεωτικής ψηφοφορίας. Η συµµετοχή των µαζών στην πολιτική διαδικασία 

εξαντλούνταν σε µεγάλο βαθµό στην ανάδειξη, δια της ψήφου τους, των παραδοσιακών 

ηγετών. Η χαµηλή προσέλευση των αγροτών, των εργατών και άλλων ατόµων µε χαµηλά 

εισοδήµατα αντικατοπτρίζει, επίσης, το γεγονός ότι οι οικονοµικές σχέσεις εµφανίζονταν 

µε έµµεση και συσκοτισµένη µορφή (δηλαδή οι σχέσεις εκµετάλλευσης δεν γίνονταν 

ακόµα κατανοητές ως τέτοιες), κάτι που δεν επέτρεπε στα στρώµατα αυτά να αντιληφθούν 

τη σηµασία της προσέλευσης στις κάλπες και της στήριξης υποψηφίων της τάξης τους. Η 

ικανότητα να γίνουν αντιληπτά τα πολύπλοκα κοινωνικά προβλήµατα µπορεί να προέλθει 

από τη µόρφωση, πράγµα που δικαιολογεί τη µεγαλύτερη προσέλευση των µορφωµένων 

ατόµων στις κάλπες.6

Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Νοµοθετικού Συµβουλίου, το ενδιαφέρον του 

κοινού για τους αντιπροσώπους του ήταν περιορισµένο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στις 

εκλογές του 1886 και 1891 στις δύο από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες δεν χρειάστηκαν 

εκλογές αφού οι υποψήφιοι ήταν ίσοι, ή λιγότεροι των τριών εδρών που αντιστοιχούσαν 

στην επαρχία τους.7 Οι λίγοι µορφωµένοι του εξωτερικού, καθώς και κληρικοί και 

πλούσιοι παράγοντες, θεωρούνταν αυτοδίκαια ικανοί να εκπροσωπήσουν τον πληθυσµό. Η 

συµµετοχή στο Νοµοθετικό Συµβούλιο απαιτούσε χρόνο και είχε έξοδα που δεν µπορούσε 

να διαθέσει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Σταδιακά, µε την άφιξη νέων 

επιστηµόνων από το εξωτερικό και τη δηµιουργία έστω και υποτυπώδους πολιτικής ζωής, 

µε τα τυπικά της γνωρίσµατα, ολοένα και περισσότεροι Κύπριοι άρχισαν να επιδεικνύουν 

ενδιαφέρον για τα κοινά. Η αύξηση του ενδιαφέροντος εκ µέρους του κόσµου και οι 

πιεστικές πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες οδήγησαν σε αλλαγή της 

εκλογικής συµπεριφοράς. Οι προεκλογικές διαδικασίες και εκστρατείες απέκτησαν 

ένταση, πραγµατοποιούνταν συγκεντρώσεις, διανέµονταν φυλλάδια και δίνονταν οµιλίες.8  

 

7.2 Κοινωνική προέλευση των µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου: Ολιγαρχικός 

κοινοβουλευτισµός9

Στην περίοδο που ανασκοπούµε υπήρξαν έντεκα νοµοθετικές περίοδοι στις οποίες 

εκλέγηκαν 61 άτοµα στο Νοµοθετικό Συµβούλιο (βλ. πίνακα 7.1 και παράρτηµα 7.1). 

                                                            
6 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π. σ.197. 
7 Cyprus Blue Book 1886-87, σσ. 100-101. Cyprus Blue Book 1892-93, σσ. 90-91. 
8 Βλ. Παπαδηµήτρη, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σ. 136. 
9 Τον όρο χρησιµοποιεί ο Μουζέλης για την περίπτωση της Ελλάδας. Βλ. Μουζέλης, «Νεωτερικότητα», ό.π., 
σ. 1. 
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Ο ιδανικός αριθµός µελών του σώµατος στις έντεκα συνολικά περιόδους (εξαιρούνται 

οι έκτακτες εκλογές της περιόδου 1922-23) θα ήταν 105. Με δεδοµένο ότι υπηρέτησαν 

61 άτοµα τις θέσεις αυτές, καταδεικνύεται ότι ο κάθε ένας από αυτούς είχε περίπου 

50% πιθανότητα επανεκλογής. Βέβαια, κάποιοι υπηρέτησαν έως και τέσσερις φορές, 

ενώ άλλοι µόνο µία.  

Η κοινωνική ανισότητα στην κυπριακή κοινωνία, η οποία προέκυπτε από τις 

προϋποθέσεις άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος και η απουσία ουσιαστικών πολιτικών 

διαφορών µεταξύ των υποψηφίων, δηµιουργούσε πολιτική αδιαφορία ιδιαίτερα στις 

πρώτες εκλογές στο τέλος του 19ου αιώνα.10 Η πολιτική αδιαφορία για συµµετοχή στις 

εκλογές, σηµειώνει ο Μακφέρσον, συναντάται περισσότερο στις κατώτερες 

κοινωνικοοικονοµικές τάξεις, οι οποίες βλέπουν ότι οι ανώτερες κοινωνικοοικονοµικές 

τάξεις διαθέτουν µεγαλύτερη και πολλές φορές αποκλειστική πρόσβαση στους θεσµούς 

και τα ωφελήµατα του συστήµατος.11 Οι πιο προνοµιούχοι εµπλέκονται περισσότερο σε 

οργανωτικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκριτικές µελέτες σε ανώτερα και κατώτερα 

στρώµατα, διότι έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια, άνεση και χρόνο να το κάνουν.  

«Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες επηρεάζουν όχι µόνο τη συµµετοχή του ατόµου σε 

οργανωµένα δίκτυα επικοινωνίας µέσα στην κοινωνία, και άρα και την πολιτική του 

συνειδητοποίηση, αλλά και την ικανότητα του να εµπλέκεται σε πολιτική δραστηριότητα. 

Ακόµα και η περιορισµένη πράξη της ψηφοφορίας δεν είναι απλά η µια ώρα στην κάλπη 

αλλά το αποτέλεσµα µιας συνολικότερης προσπάθειας και χρόνου που αφοσιώθηκε σε 

διάβασµα, ακρόαση και σκέψη για την πολιτική».12

Έχοντας υπόψη τα δοµικά χαρακτηριστικά της κυπριακής κοινωνίας, όπως έχουν 

σκιαγραφηθεί ήδη, τους συσχετισµούς δυνάµεων στο εσωτερικό της, καθώς και τις 

προδιαγραφές της εκλογικής νοµοθεσίας, για πολλούς µελετητές της περιόδου δεν είναι 

καθόλου παράξενο το γεγονός ότι οι επιτυχόντες στο βουλευτικό αξίωµα προέρχονταν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία από τους κύκλους των εµπόρων  αγροτικών προϊόντων, των 

δανειστών χρηµάτων, των δικηγόρων και των κληρικών.13 Αυτοί οι κύκλοι, διατήρησαν 

οικονοµική και κοινωνικοπολιτική ισχύ από την οθωµανική εποχή. Το σχήµα αυτό 

δικαιώνει τη θεωρητική θέση, όπως καταγράφηκε πιο πάνω, µέσα από συµπεράσµατα 

ερευνών και µελετών και σε άλλες χώρες. 

Το σώµα της παλαιάς πολιτικής ελίτ διευρύνθηκε µε στρώµατα της αστικής τάξης που 

ασκούσαν ελεύθερα επαγγέλµατα και που σπούδασαν στο εξωτερικό, κυρίως γιατρούς 

και δικηγόρους. Ειδικά, το πτυχίο της νοµικής είχε στην ουσία αναδειχθεί ως το 
                                                            
10 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π. σ. 20. 
11 Βλ. Μακφέρσον, Φιλελεύθερη, ό.π. σ. 131.  
12 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π. σσ. 202, 204, 205.  
13 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 183. 
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βασικό «εκπαιδευτικό προσόν» στη δηµόσια ζωή και διοίκηση. Ταυτόχρονα, το 

γεγονός ότι ελάχιστοι άλλοι Κύπριοι είχαν λάβει ανώτερη εκπαίδευση, τους 

καθιστούσε κυρίαρχη κοινωνική και πολιτική ελίτ. Η ελίτ αυτή ανέλαβε θεσµικά το 

ρόλο του πολιτικού αντιπροσώπου του πληθυσµού µέσω του Νοµοθετικού 

Συµβουλίου. Επίσης, πολλοί γιατροί και δικηγόροι δρούσαν ταυτόχρονα και ως εκδό-

τες, έµποροι και δανειοδότες, ελέγχοντας όλες τις εκδηλώσεις του δηµόσιου 

πολιτικού βίου.14 Συναντούµε, δηλαδή, το φαινόµενο της επικάλυψης κοινωνικής και 

πολιτικής σφαίρας, το οποίο παρατηρείται συχνά στα κράτη µε µικρή χρονική και 

ιστορική παράδοση, σε αντίθεση µε τα παλαιότερα κράτη της ∆ύσης, όπου οι διάφορες 

σφαίρες συµµετοχής ήταν διαφοροποιηµένες.15 Η καινούρια κοινωνική ελίτ της αστικής 

τάξης (βλ. κεφάλαιο 3) επιζητούσε συµµετοχή στα πολιτικά αξιώµατα. Η πολιτική 

θεωρούνταν υψηλού κύρους δραστηριότητα, γεγονός που σήµαινε ότι η κατοχή πολιτικής 

εξουσίας ενδυνάµωνε το status  των κατόχων της και αποτελούσε γνώρισµα ανοδικής 

κοινωνικής κινητικότητας ή επιβεβαίωση της. 

Σε σχετική έρευνα του Μάριου Λυσσιώτη, για τα επαγγέλµατα των µελών του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου για τα έτη 1883 µέχρι 1931, το 88% του συνόλου των 

αντιπροσώπων του Συµβουλίου φέρονται να είναι ταυτόχρονα ή ξεχωριστά, δικηγόροι, 

έµποροι και γαιοκτήµονες. Ειδικά για τους δικηγόρους, ο ερευνητής αναφέρει, ότι 

τουλάχιστον τα µισά εκ του συνόλου των µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου, ήταν 

δικηγόροι.16 Μπορούµε να διαχωρίσουµε σε δύο µεγάλες φάσεις την πολιτική 

εκπροσώπηση, όπως αυτή σηµατοδοτείται µε τη ρήξη και την ανατροπή που επέφερε 

στην κυπριακή κοινωνία το Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα του 1901. Μέχρι το έτος αυτό οι 

πολιτικοί εκπρόσωποι της ελληνοκυπριακής κοινότητας µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως «παραδοσιακοί» πολιτευτές.17 Ο χαρακτηρισµός αυτός αποδίδεται κυρίως λόγω 

του γεγονότος ότι οι πλείστοι εξ αυτών δεν είχαν εκτεθεί στην επίδραση της 

εθνικιστικής ιδεολογίας και το µορφωτικό τους επίπεδο ήταν χαµηλό. Η δεύτερη 

οµάδα πολιτικών εκπροσώπων εµφανίζεται και κυριαρχεί, µετά το 1901· νέοι σε 

ηλικία, εθνικιστές, µε σπουδές κυρίως στην Αθήνα. Βέβαια και οι δύο οµάδες 

αποτελούσαν µερίδες εντός της άρχουσας τάξης, στην οποία διαπλέκονταν στοιχεία 

του παλαιού κοινωνικού κατεστηµένου µε το καινούριο.  

 

                                                            
14 Βλ. πίνακα µε τα βιογραφικά των µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου παρακάτω. Βλ. επίσης Ιωάννου, 
«Ανάπτυξη», ό.π., σ. 400. 
15 Βλ. Seligman, «Elite Recruitment and Political Development», ό.π., σ. 617. 
16 Βλ. Lyssiotis, «Cyprus Legislative Council», ό.π., σ. 62. 
17 Βλ. Lyssiotis, «Cyprus Legislative Council», ό.π., σσ. 67-68. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 
 

ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΤΟΣ 
ΕΚΛΟΓΩΝ 

Λευκωσία - Κερύνεια Λάρνακα - Αµµόχωστος Λεµεσός - Πάφος 

1883 (1) Μιχάλης Σιακαλλής, Πασχάλης Κωνσταντινίδης, Ευστάθιος 
Κωνσταντινίδης. 

Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός, Ζήνων 
Πιερίδης, Θεόδωρος Περιστιάνης. 

Γιώργος Μαληκκίδης, ∆ηµήτρης 
Λανίτης Νικολαίδης, ∆ηµοσθένης 
Χατζηπαύλου.  

1886 (2) Ευστάθιος Κωνσταντινίδης,  Πασχάλης Κωνσταντινίδης, 
Αχιλλέας Λιασίδης. 

Νικόλαος Ρώσσος, Σωτήρης Εµφιετζής, 
Γιάννης Καρεµφυλάκης. 

Γιώργος Μαληκίδης, Σωκράτης 
Φραγκούδης,  ∆ηµήτρης Λανίτης 
Νικολαίδης. 

1891 (3) Πασχάλης Κωνσταντινίδης, Μητροπολίτης Κερύνειας Κύριλλος,  
Ηγούµενος Κύκκου Γεράσιµος. 

Νικόλαος Ρώσσος, Αχιλλέας Λιασίδης, 
Γιώργος Σιακαλλής. 

Ιωάννης Κυριακίδης, Αριστοτέλης 
Παλαιολόγος, Σωκράτης Φραγκούδης.  

1896 (4) Πασχάλης Κωνσταντινίδης, Ηγούµενος Κύκκου Γεράσιµος, 
Θεοφάνης Θεοδότου. 

Ιωάννης Οικονοµίδης, Αχιλλέας 
Λιασίδης, Ιωάννης Βοντιτσιάνος. 

Ονούφριος Ιασονίδης, Μητροπολίτης 
Κιτίου Κύριλλος, Σωκράτης 
Φραγκούδης. 

1901 (5) Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος, Θεοφάνης Θεοδότου, Γιώργος 
Σιακαλλής. 

Νικόλαος Ρώσσος, Φίλιος Ζαννέτος,  
Ιωάννης Βοντιτσιάνος. 

Ιωάννης Κυριακίδης, Χριστόδουλος 
Σώζος,  Σωκράτης Φραγκούδης. 

1906 (6) Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος, Θεοφάνης Θεοδότου, Αντώνης 
Θεοδότου. 

Λούης Λοίζου, Μιχάλης Νικολαίδης, 
Ευάγγελος Χατζηιωάννου. 

Ιωάννης Κυριακίδης, Σπύρος Αραούζος, 
Χριστόδουλος Σώζος. 

1911 (7)  Θεοφάνης Θεοδότου,  Πασχάλης Κωνσταντινίδης, Αχιλλέας 
Λιασίδης. 

Λούης Λοίζου, Ιωάννης Οικονοµίδης, 
Ευάγγελος Χατζηιωάννου. 

Ιωάννης Κυριακίδης, Ευγένιος Ζήνων, 
Νικόλας Κλ. Λανίτης. 

1916 (8) ∆ηµοσθένης Σεβέρης, Νεοπτόλεµος Πασχάλης,  Θεοφάνης 
Θεοδότου. 

Γιώργος Εµφιετζής, Λούης Λοίζου, 
Φίλιος Ζαννέτος. 

Νεόφυτος Νικολαίδης,  Ευγένιος Ζήνων, 
Νικόλας Κλ. Λανίτης. 

1921 (9) Ιωσήφ Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Κυριλλή   
1922-23 (10) Χατζηευτύχιος Χατζηπροκόπης. Οδυσσέας Ευρυβιάδης, Μιχάλης 

Τιγγιρίδης, Ιωάννης Θεµιστοκλέους 
Φωτιάδης. 

Ηλίας Αντωνίου Ηλιάδης, Λάµπρος 
Χριστοδούλου, Χατζηστυλλής 
Χατζηγεωργής. 

1925 (11) Σταύρος Σταυρινάκης, Ευτύχιος Χατζηπροκόπης, Γιώργος Χατζηπαύλου, Χριστόδουλος Φιερός, Γιώργος Εµφιετζής, Κυριάκος Ρωσσίδης, Λούκας 
Ζήνων Πιερίδης, Μητροπολίτης Κιτίου, Παναγιώτης Λοίζου Κακογιάννης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Στέλιος Παυλίδης, Φαίδων Ιωαννίδης.   

1930 (12) Σταύρος Σταυρινάκης, Θεοφάνης Θεοδότου, Αντώνης Τριανταφυλλίδης, ∆ηµοσθένης Σεβέρης, Μιλτιάδης Σιακαλλής, Κυριάκος Ρωσσίδης, Γιώργος 
Αραδιππιώτης, Μητροπολίτης Κιτίου Μυλωνάς, Ν. Κλ. Λανίτης, Φειδίας Κυριακίδης, Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, Χαράλαµπος Νικολαίδης. 
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(11) Cyprus Blue Book 1926, σ. 100. «Αποτελέσµατα εκλογής Μόρφου-Λεύκας», Ελευθερία, 6 Ιουνίου 1931, σ. 2. Τον Φεβρουάριο του 1928 οι ∆ηµοσθένης Σεβέρης και Νεόφυτος 
Νικολαίδης αντικατέστησαν τους Χριστόδουλο Φιερό και Στέλιο Παυλίδη αντίστοιχα (Cyprus Blue Book 1928, σ. 106). Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες που διεξήχθηκαν µε το 
νέο Σύνταγµα της Κύπρου ως αποικίας σύµφωνα µε το οποίο οι έδρες των Ελληνοκυπρίων µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου αυξήθηκαν σε δώδεκα και οι εκλογικές περιφέρειες 
αυξήθηκαν επίσης σε δώδεκα από τρεις. 

(1) Cyprus Blue Book 1883-84, σσ. 130-132. Ο Ιωάννης Παυλίδης εκλέγηκε τον Μάρτιο του 1884 αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Σιακαλλή και ο ∆ηµήτρης Πιερίδης αντικατέστησε 
τον ∆εκέµβριο του 1885 τον ∆. Χατζηπαύλου.  Cyprus Blue Book 1884-85, σ. 130-131. 

(3) Cyprus Blue Book 1892-93, σ. 96. Το 1896 πριν την κανονική διεξήχθηκαν αναπληρωµατικές εκλογές όπου οι Γιώργος Παυλίδης και Ιωάννης Οικονοµίδης αντικατέστησαν 
τους Ι. Κυριακίδη και Α. Παλαιολόγο (βλ. Cyprus Blue Book 1895-96, σ. 98).  

(2) Cyprus Blue Book 1886-87, σ. 106. Τον Φεβρουάριο του 1890 έγιναν αναπληρωµατικές εκλογές στις οποίες ο Περικλής Βοντιτσιάνος εκλέγηκε στη θέση του Γ. Εµφιετζή, και 
οι Μιχάλης Μαληκίδης (Απρίλιο του 1888), Μητροπολίτης Κερύνειας Κύριλλος (µετέπειτα Κιτίου) και Αριστοτέλης Κ. Παλαιολόγος στη θέση των Φραγκούδη, Νικολαίδη και Γ. 
Μαληκίδη (βλ. Cyprus Blue Book 1888-89, σ. 94).  

(12) Cyprus Blue Book 1930, σ. 110. Τον Ιούνιο του 1931 ο Γ. Χατζηπαύλου αντικατέστησε σε επαναληπτική εκλογή τον Αντώνη Τριανταφυλλίδη που αποδέχτηκε διορισµό στο 
Εκτελεστικό Συµβούλιο. 

(5) Cyprus Blue Book 1903-04, σ. 95. Τον ∆εκέµβριο του 1904 ο Γιώργος ∆ηµ. Πιερίδης αντικατέστησε τον Φ. Ζαννέτο (Cyprus Blue Book 1904-05, σ. 97) και τον Ιούνιο του 1905 
ο Γιώργος Ρωσσίδης αντικατέστησε τον Σ. Φραγκούδη (Cyprus Blue Book 1905-06, σ. 97). 

(10) Cyprus Blue Book 1923, σ. 92. Τον Οκτώβριο του 1924 ο Αντώνης Χ. Λευκονικιάτης αντικατέστησε τον Οδυσσέα Ευρυβιάδη  (Cyprus Blue Book 1924, σ. 92). 

* Ο πίνακας συµπληρώθηκε µε βάση στοιχεία από τα Cyprus Blue Books που τηρούσαν οι Βρετανοί σε ετήσια βάση για την Κύπρο. 

(6) Cyprus Blue Book 1908-09, σ. 103. Λόγω της απουσίας του Σώζου στο Λονδίνο τη θέση κατέλαβε ο Γ. Θ. Ρωσσίδης. 

(9) Cyprus Blue Book 1921, σ. 86 και Cyprus Blue Book 1922, σ. 92. Οι δύο εκλεγέντες ήταν Μαρωνίτες. 
(8) Cyprus Blue Book, 1916-17, σ. 111. 
(7) Cyprus Blue Book 1911-12, σ. 107. 

(4) Cyprus Blue Book 1900-01, σ. 103. 
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Η µελέτη των βιογραφικών των εκλεγέντων µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου (βλ. 

πίνακα 7.1 και παράρτηµα 7.1 µε τα βιογραφικά στοιχεία των βουλευτών στο τέλος 

του κεφαλαίου) καταδεικνύει τη στενή αλληλεξάρτηση της συµµετοχής στο Σώµα και 

του επιπέδου µόρφωσης, του οικονοµικού πλούτου και των οικογενειακών-

πελατειακών δεσµών. Μόνη εξαίρεση αποτέλεσαν οι εκλογές της περιόδου 1922-25. 

Οι αιτίες του διαφορετικού χαρακτήρα της πολιτικής εκπροσώπησης σε αυτή την 

περίοδο (τους λόγους δηλαδή για τους οποίους εκλέγηκαν βουλευτές µε διαφορετικά 

κοινωνικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε το παρελθόν) θα τις εξετάσουµε στο κεφάλαιο 

εννέα. Μέσα από τα βιογραφικά καταδεικνύονται σχέσεις είτε άµεσης συγγένειας 

µεταξύ των εκλεγέντων µελών, όπως πατέρα και υιού (π.χ. Πασχάλης Κωνσταντινίδης 

και Νεοπτόλεµος Πασχάλης), αδελφών (π.χ. Θεοφάνης και Αντώνης Θεοδότου), είτε 

άλλου είδους συγγένειας (π.χ. ο Χρ. Σώζος ήταν συγγενής και µε τον Χατζηπαύλου 

και µε τον Στέλιο Παυλίδη), είτε έµµεσης συγγένειας µέσω του θεσµού του γάµου 

(π.χ. ο Αντώνης Τριανταφυλλίδης ο οποίος είχε νυµφευθεί την κόρη του Θ. 

Θεοδότου). Παράλληλα, παρατηρείται έντονα το φαινόµενο ανακύκλωσης των ίδιων 

προσώπων στα δηµόσια αξιώµατα. Έτσι, συναντούµε τους πλείστους βουλευτές να 

έχουν διατελέσει, ή να διατελούν ταυτόχρονα µε το βουλευτικό αξίωµα, µέλη 

∆ηµοτικών Συµβουλίων, ∆ήµαρχοι, Έφοροι Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, µέλη του 

Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ή των Επαρχιακών Εκπαιδευτικών Επιτροπών, µέλη 

Θρονικών Επιτροπών, κ.ο.κ. Κάποιοι εξ αυτών αποτελούσαν, επίσης, διορισµένα µέλη 

του Εκτελεστικού Συµβουλίου, διευθυντές χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και 

σχολείων. 

Η ταυτόχρονη κατοχή διαφορετικών κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών 

αξιωµάτων από τα µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου αποδεικνύει και την επικάλυψη 

µεταξύ πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής σφαίρας στη δηµόσια ζωή της Κύπρου 

στην οποία έχει γίνει αναφορά και παραπάνω. Αποκαλύπτει, δηλαδή, τόσο τον ταξικό 

χαρακτήρα της πολιτικής µε τις διακρίσεις εις βάρος των κατώτερων 

κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων αφενός, όσο και τις διακρίσεις φύλου εις βάρος 

των γυναικών, αφετέρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 47 χρόνια εκλογικής πολιτικής 

δεν είχε εκλεγεί κανένας εργαζόµενος και καµία γυναίκα στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. 

Αυτό µε τη σειρά του αποδεικνύει τον πολύ χαµηλό βαθµό κοινωνικής κινητικότητας 

στα κλιµάκια της πολιτικής ελίτ. 

Το σχήµα επιλογής της πολιτικής ελίτ αντικατόπτριζε και ενίσχυε τις θεµελιώδεις και 

κυρίαρχες αξίες της περιόδου που καθόριζαν την ικανότητα διακυβέρνησης και που 

την περιόριζαν σε ένα µικρό κύκλο προκρίτων. Η πολιτική ζωή της Κύπρου ήταν 
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δοµηµένη γύρω από οικογένειες µε µεγάλη κτηµατική περιουσία (συνήθως 

κληρονοµηµένη), ψηλή µόρφωση και διασυνδέσεις µε την Εκκλησία και την 

βρετανική διοίκηση. Ο Lyssiotis, σηµειώνει ότι αν ληφθούν υπόψη µόνο η συγγένεια 

πατέρα-υιού και αδερφών, τότε επτά οικογένειες συνιστούσαν το 25% της πολιτικής 

παρουσίας στο σώµα.18 Το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργούσε ως εργαλείο επιβολής 

της κοινωνικής ηγεµονίας της ελληνοκυπριακής ελίτ. 

Η ηλικία αποτελούσε επίσης σηµαντικό παράγοντα για την απόκτηση πολιτικής 

θέσης. Στην Κύπρο, συναντούµε µερικούς βουλευτές να εκλέγονται σε αρκετά νεαρή 

ηλικία (πέντε εξ αυτών πριν συµπληρώσουν τα 30 χρόνια), ενώ ο µέσος όρος ηλικίας 

εισόδου στο Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν τα 41.5 χρόνια. Ο αριθµός αυτός, αν 

αναλογιστούµε το προσδόκιµο όριο ηλικίας του κυπριακού πληθυσµού την περίοδο 

αυτή, δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός, και σίγουρα όχι όσο ψηλός θα ανέµενε κάποιος σε 

µια χώρα µε υπανάπτυκτους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσµούς, όπως ήταν η 

Κύπρος. Η σχετικά µικρή ηλικία εκλογής στο βουλευτικό αξίωµα καταδεικνύει την 

ύπαρξη µιας πολιτικής κουλτούρας µε έντονα παραδοσιακά στοιχεία από τη µια, αλλά 

και στοιχείων νεωτερικότητας, από την άλλη. 

Οι πολλαπλές ιδιότητες και αξιώµατα που κατείχαν τα άτοµα αυτά τους επέτρεπαν να 

συσσωρεύουν ισχύ τόσο σε µορφή οικονοµικού πλούτου όσο και σε διασυνδέσεις και 

εξαρτήσεις. Κατ’ επέκταση ασκούσαν έλεγχο σε όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας 

ζωής. Επιπλέον, το ισχύον πολιτικό σύστηµα µε τις αλληλεξαρτήσεις στις εκλογές ή 

διορισµούς χωριτικών αρχών, µουχτάρηδων, δασκάλων και βουλευτών δηµιουργούσε 

ένα πλέγµα αλληλεξαρτήσεων και ανακύκλωσης των ίδιων πολιτικών προσώπων.19 

Ακόµα και η υιοθέτηση της ιδεολογίας του εθνικισµού από την πλειονότητα των 

πολιτικών παραγόντων της περιόδου δεν µπορούσε να αποκρύψει το γεγονός ότι αυτοί 

προέρχονταν από την παραδοσιακή κοινωνική δοµή, και παρόλο που θεωρητικά 

απέρριπταν το «παλιό» που εκπροσωπούσε η παράδοση, στην πράξη το ενσωµάτωναν. 

Το φαινόµενο αυτό, το οποίο ο Seligman χαρακτηρίζει ως «δυαδισµό», συναντάται 

συχνά στις υπανάπτυκτες χώρες.20

Η ανάδειξη οικονοµικών παραγόντων σε πολιτικά αξιώµατα, µε τη ψήφο των φτωχότερων 

µελών της κοινότητας, οφειλόταν, κυρίως, στις σχέσεις οικονοµικής εξάρτησης και 

κοινωνικής υποτέλειας. Οι αγρότες ήταν στην πλειονότητά τους χρεωµένοι σε δανειστές 

χρηµάτων µε αποτέλεσµα, στη µεγάλη τους πλειοψηφία, οι εκλελεγµένοι στο Νοµοθετικό 

                                                            
18 Βλ. Lyssiotis, «Cyprus Legislative Council», ό.π., 65. 
19 «Αι εκλογαί χωριτικών αρχών» Ελευθερία, 29 Ιανουαρίου 1927, σ. 1. 
20 Βλ. Seligman, «Elite Recruitment and Political Development», ό.π., σ. 615. 
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Συµβούλιο να είναι οι ίδιοι δανειστές χρηµάτων ή να έχουν την υποστήριξη παραγόντων 

οι οποίοι έλεγχαν την παροχή δανείων στους αγρότες.21 ∆εδοµένου ότι η σχέση 

ψηφοφόρου και υποψηφίου ήταν σε µεγάλο βαθµό πελατειακή, οι δανειστές χρηµάτων, 

ασκώντας τον έλεγχο πάνω σε µεγάλο αριθµό αγροτών, αποτελούσαν την τάξη εκείνη η 

οποία κατά κανόνα έστελλε τους περισσότερους βουλευτές στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. 

Οι πρώτες κιόλας εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο αποτέλεσαν απλώς την 

επικύρωση υποψηφιοτήτων των προυχόντων στις διάφορες πόλεις.22 Οι δικηγόροι 

εµπλέκονταν αναπόσπαστα στο πελατειακό δίκτυο αφού εξαρτώνταν οικονοµικά από τους 

δανειστές χρηµάτων µε αποτέλεσµα να οδηγούν στα δικαστήρια πολλούς οφειλέτες. Το 

µικρό εκλογικό σώµα σήµαινε ότι όσο πιο ισχυρό πελατειακό δίκτυο εξουσίαζε κάποιος 

τόσο περισσότερες ήταν και οι πιθανότητες εκλογής του. 

Εµβληµατικό αυτής της κατάστασης ήταν και η εκλογή των ειδικών αντιπροσώπων στις 

Αρχιεπισκοπικές εκλογές του 1909. Από την επαγγελµατική ιδιότητα των αντιπροσώπων 

καταδεικνύεται και η κοινωνική τους προέλευση: από τους συνολικά 39 λαϊκούς 

αντιπροσώπους (εξαιρούνται οι κληρικοί), πέντε ήταν έµποροι, πέντε κτηµατίες, πέντε 

γιατροί, οκτώ δικηγόροι, έξι βουλευτές, δύο δάσκαλοι. Για τους υπόλοιπους οκτώ δεν 

δίνονται στοιχεία για την επαγγελµατική τους ιδιότητα.23   

Αυτή η κατάσταση δεν άλλαξε ιδιαίτερα ούτε και το 1929, όπως µαρτυρεί ο τότε 

κυβερνήτης Storrs, ο οποίος, σε έκθεση του την ίδια χρονιά, θεωρούσε τελείως 

ακατάλληλους τους Έλληνες εκπροσώπους στο Νοµοθετικό, πράγµα που τον ώθησε να 

κάνει σκέψεις για αλλαγή στο Σύνταγµα ούτως ώστε να µην δικαιούνται οι δανειστές να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα:  

«70% των αγροτών ήταν µόνιµα χρεωµένοι σε τοκογλύφους και εµπόρους 

των οποίων τα νοµικά µέτρα, που ήταν οι µισές υποθέσεις στα Επαρχιακά 

∆ικαστήρια, έδιδαν δουλειές στους πολυπληθείς δικηγόρους, που κέρδιζαν το 

µεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήµατος τους από την πηγή αυτή. Βρήκα στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο οκτώ δικηγόρους, τρεις από τους οποίους ήταν 

δανειστές. Ένα γαιοκτήµονα, που ήταν επίσης δανειστής. Ένα ∆εσπότη της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένα έµπορο, και ένα γεωργό. Έτσι, αν και τα 

πραγµατικά συµφέροντα της αποικίας ήταν αυτά τον χωρικού, τα 

συµφέροντα που αντιπροσωπεύονταν στο Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν σχεδόν 

                                                            
21 Βλ. Κατσιαούνης, «Εκλέγειν», ό.π. σσ. 311, 343. Βλ. επίσης Choisi, «Greek Cypriot Elite», ό.π., σ. 47. 
22 Η εφηµερίδα Φωνή της Κύπρου δίνει µια εικόνα των πρώτων επιτυχόντων στο σώµα: ο Μητροπολίτης 
Κιτίου ήταν απόφοιτος του Εθνικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Θ. Περιστιάνης νοµικός της Αθήνας και της 
Γαλλίας, ο Ε. Κωνσταντινίδης διδάκτωρ φιλολογίας από πανεπιστήµιο Αθηνών και Γερµανίας, ο Π. 
Κωνσταντινίδης δικηγόρος, ο Ζ. Πιερίδης µεγαλέµπορος, ο Ι. Παυλίδης δάσκαλος του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ο Ν. Νικολαίδης διευθυντής σχολής στη Λεµεσό, ο Γ. Μαληκίδης απόφοιτος νοµικής της Αθήνας. 
Βλ. Φωνή της Κύπρου, 13 Ιανουαρίου 1885, σ. 1. 
23 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σσ. 168-169. 
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αποκλειστικά αυτά των αριθµητικά ασήµαντων παράσιτων που έβγαζαν τα 

προς το ζην από τον χωρικό».24

Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την κατάσταση πραγµάτων αποτέλεσαν οι εκλογές των ετών 

1922-23 και 1925 (βλ. κεφάλαιο 9), στις οποίες εκλέγηκαν πέντε γεωργοί, ένας υπάλληλος 

και ένας διευθυντής εργοστασίου, υποβοηθούµενοι από την πολιτική της αποχής που 

εφάρµοζε το Εθνικό Συµβούλιο. Η προσέλευση σε αυτές τις εκλογές, όµως, ήταν πολύ 

περιορισµένη.25 Οι αλλαγές αυτές στα χαρακτηριστικά της πολιτικής εκπροσώπησης 

συνδέονται και µε την εµφάνιση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και των αγροτιστών (βλ. 

κεφάλαια 10 και 11) αλλά και µε τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις µετά την Μικρασιατική 

καταστροφή. Η εµφάνιση των λεγόµενων επταδικών βουλευτών αποδεικνύει αυτό το οποίο 

σηµειώνει ο Seligman, ότι, δηλαδή, η µέχρι τότε πολιτική ελίτ είχε καταστεί πολύ 

ολιγαρχική στη φύση της, κάτι που διακινδύνευσε την ίδια την παρουσία της στο πολιτικό 

στερέωµα αφού µεγάλα τµήµατα παρέµεναν χωρίς πολιτική εκπροσώπηση.26

Οι αγρότες δεν εκπροσωπούνταν καθόλου στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, παρόλο που 

αποτελούσαν το 80% του ελληνικού πληθυσµού. Ακόµα και προτάσεις µεµονωµένων 

βουλευτών για αναστολή των αγροτικών χρεών και µείωση του τόκου των δανείων 

αντιµετωπίζονταν από τους υπόλοιπους αρνητικά και καταψηφίζονταν. Για παράδειγµα, 

συγκεκριµένη πρόταση που υποβλήθηκε στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, προνοούσε µείωση 

του επιτοκίου στο 7% και µετατροπή των αγροτικών δανείων σε µακροπρόθεσµα. Η 

πρόταση απορρίφθηκε από τα υπόλοιπα ελληνικά µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου µε 

την αιτιολογία, ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί µια τέτοια νοµοθεσία λόγω των 

πολλαπλών µορφών δανείων που υφίσταντο και του κινδύνου οι πιστωτές να σταµατήσουν 

να χορηγούν πιστώσεις. Μάλιστα, αρκετοί από τους βουλευτές δεν παρέστησαν στη 

συνεδρία επικαλούµενοι φόρτο εργασίας.27 Ο Hobsbawm σηµειώνει ότι για τους 

κυβερνώντες στις αστικοδηµοκρατικές χώρες, οι αγρότες συνήθως αποτελούσαν εκλογική 

πελατεία: «Η φαινοµενικά παθητική στάση των αγροτών απέναντι στους κεντρικούς φορείς 

υπέκρυπτε σύνθετες ιεραρχίες πελατειακών σχέσεων, οι οποίες βασίζονται πάνω σε ένα 

υπόρρητο ή φανερό παζάρι που ξεκινούσε από τα χωριά και έφτανε µέχρι την κορυφή 

της κρατικής εξουσίας».28  

                                                            
24 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σσ. 473, 500. 
25 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 10. 
26 Βλ. Seligman, «Elite Recruitment and Political Development», ό.π., σσ. 621-622. 
27 «Ψήφισµα δια τα χρέη των γεωργών», Ελευθερία, 12 Μαίου 1926, σ. 2· «Τα αγροτικά χρέη», Ελευθερία, 
15 Μαίου 1926, σ. 1· «Ήτο επόµενον», Ελευθερία, 2 Ιουνίου 1926, σ. 1· «Οι χωρικοί για την αδιαφορία των 
βουλευτών», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου 1926, σ. 2. Η πρόταση είχε υποβληθεί από τον βουλευτή Μιχάλη 
Μιχαηλίδη. 
28 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σσ. 230-231. 
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Η πιο πάνω θέση, συνάδει µε µια αντίληψη περί πολιτικής σύµφωνα µε την οποία ο 

πολιτικός θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητος οικονοµικά από το εισόδηµα που µπορεί να του 

προσφέρει η πολιτική, δηλαδή να είναι πλούσιος, ή να έχει µια τέτοια θέση στην 

κοινωνία που να του αποφέρει αρκετό εισόδηµα. Με την έννοια αυτή, απόλυτα 

«διαθέσιµος» είναι ο εισοδηµατίας, ο οποίος αποκτά όλο του το εισόδηµα χωρίς να 

εργάζεται.29 Ενδεικτική αυτού του τρόπου αντίληψης και άσκησης της πολιτικής είναι η 

δίκη στην οποία ο Θ. Θεοδότου (ένα από τα µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου), 

κατηγόρησε το διευθυντή της εφηµερίδας Κυπριακός Φύλαξ για λίβελο εναντίον του, 

επειδή στο δηµοσίευµα αναφερόταν ότι είχε ενοικιάσει αυτοκίνητο από το Νοµοθετικό 

Συµβούλιο για να µεταβαίνει στα εκλογικά κέντρα, προς κατατρόπωση των επταδικών, 

ενώ στην πράξη το χρησιµοποιούσε κυρίως για δουλειές του δικηγορικού του γραφείου.30

Σε περιόδους κρίσεων στους κόλπους της ελληνοκυπριακής άρχουσας τάξης 

αποκαλύπτονταν δηµόσια αρκετές παθογένειες της πολιτικής ζωής. Μία από αυτές ήταν η 

αλληλεξάρτηση ορισµένων εφηµερίδων µε συγκεκριµένους πολιτικούς οι οποίοι 

εξαγόραζαν την υποστήριξη των εντύπων. Μια άλλη ήταν η προσπάθεια όλων των 

πολιτευτών να εξασφαλίζουν διορισµούς για άτοµα του στενού συγγενικού ή φιλικού τους 

περίγυρου, όπως π.χ. για κοινοτικά συµβούλια (µουχτάρηδες), αγροφύλακες, 

κτηµατολογικούς λειτουργούς, κτλ. Το βουλευτικό αξίωµα θεωρούνταν από τους 

κατόχους του ως βιοποριστικό επάγγελµα που συνέτεινε στην εξασφάλιση πελατείας για 

τα δικηγορικά ή εµπορικά γραφεία και ιατρεία.31

Οι δοµικές αδυναµίες της κυπριακής οικονοµίας ευνοούσαν τον παρασιτισµό µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα αδιαµφισβήτητο χάσµα ανάµεσα στην ελληνική 

«αντιπροσωπεία» και στο µεγαλύτερο πληθυσµιακό κοµµάτι της ελληνικής κοινότητας, 

κυρίως σε ότι αφορούσε στην οικονοµική κατάσταση, στο πλέγµα των συµφερόντων και 

στο µορφωτικό επίπεδο.32 Η προαναφερθείσα κατάσταση πραγµάτων δεν αποτελούσε 

ιδιαιτερότητα της Κύπρου. Στα εκλογικά συστήµατα, τα οποία προϋπέθεταν την κατοχή 

κτηµατικής περιουσίας, γεγονός που ήταν και ο κανόνας τον 19ο αιώνα, τα κόµµατα, 

(δηλαδή η πολιτική εκπροσώπηση), φυσιολογικά, πήραν την µορφή των κοµµάτων 

προσωπικοτήτων.33  

                                                            
29 Βλ. Weber, Η Πολιτική ως Επάγγελµα, ό.π., σ. 106. 
30 Λυµπουρίδης Αχιλλέας, (1999), Η Κύπρος και ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος, Εκδόσεις Φακός, Λευκωσία, σ. 
76. 
31 «Η γνώµη του ιατρού κου Θεµιστοκλή ∆έρβη», Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. Βλ. επίσης άρθρο 
Αχιλλέα Αιµιλιανίδη, «Αλήθεια και πραγµατικότης», Ελευθερία, 11 Μαρτίου 1931, σ. 1. 
32 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π. σ. 85. 
33 Βλ. Duverger, Political Parties, ό.π., σ. 64. 
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Για το ρόλο των προσωπικοτήτων, στην περίοδο αυτή της πολιτικής ζωής της Κύπρου, 

είναι χαρακτηριστική η αναφορά του τότε Ύπατου Αρµοστή Gould Adams το 1911, στις 

πρώτες εκλογές µετά τη λήξη του Αρχιεπισκοπικού:  

«η προσωπικότητα του υποψηφίου ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας που καθόριζε το 

εκλογικό αποτέλεσµα. Στην περίπτωση των κυπριακών εκλογών, ο όρος προσωπικότητα 

πρέπει να κατανοηθεί µε µια ευρύτερη οπτική και να περιλάβει όχι µόνο τις ικανότητες 

του υποψηφίου να δίνει υποσχέσεις, αλλά και το βαθµό της οικονοµικής εξάρτησης που 

διατηρεί έναντι του εκλογικού σώµατος του».34  

Γύρω από επιφανείς προσωπικότητες, κυρίως στην πρωτεύουσα, σχηµατιζόταν ένα πλέγµα 

πελατειακών σχέσεων µε αλληλεξαρτήσεις τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις αποικιακές 

αρχές, µια σχέση που επέτρεπε στα άτοµα αυτά να αποκτούν και να διαιωνίζουν την 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτική τους ισχύ. Η κυβέρνηση προσπαθώντας να 

εκµεταλλευτεί αυτές τις σχέσεις για σκοπούς καλύτερης διοίκησης έδινε σε αυτά τα άτοµα 

θέσεις υψηλού κύρους (π.χ. Εκτελεστικό Συµβούλιο), γεγονός το οποίο τους προσέδιδε 

πρόσβαση και επιρροή στην βρετανική εξουσία. ∆ηµιουργείτο, έτσι, ένα φαύλος κύκλος 

στον οποίο πολλά άτοµα απευθύνονταν σε αυτούς για εξυπηρετήσεις είτε για προσωπικά, 

είτε για τοπικά ζητήµατα. Οι πολιτευτές εκµεταλλεύονταν αυτές τις συνθήκες για να 

διατηρούν και να διαιωνίζουν τη δική τους εξουσία.35

Ο τοπικισµός αποτελούσε σηµαντικό παράγοντα στο σχηµατισµό πολιτικών συµµαχιών 

και στους δεσµούς που αναπτύσσονταν παρά τη σταδιακή υποχώρηση του φαινοµένου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πιο σηµαντικές αποφάσεις στις πρώτες δεκαετίες της 

βρετανικής κατοχής επηρεάζονταν από τους ισχυρούς παράγοντες της Λευκωσίας, όπου 

ήταν η έδρα της Αρχιεπισκοπής.36 Στην ουσία δεν είχε σηµασία αν ένα αξίωµα ήταν 

εκλόγιµο ή όχι, αφού ο πλούτος ασκούσε την επιρροή του σε όλα τα επίπεδα. Στις εκλογές 

της περιόδου το άπειρο εκλογικό σώµα συνήθιζε να εκδηλώνει προτίµηση στους 

γνώριµους τοπικούς του προύχοντες. Το πολιτικό κέντρο βάρους των εκλογικών 

διαδικασιών κατευθυνόταν υπέρ των συµφερόντων των ιδιοκτητριών τάξεων. Ένα 

«κοινοβούλιο» κυριαρχούµενο σε τέτοιο βαθµό από τις τάξεις που κατείχαν περιουσία 

ήταν απίθανο να είναι ριζοσπαστικό στην αντιµετώπιση του µεγάλου κοινωνικού 

προβλήµατος. Ήταν ένα ολιγαρχικής µορφής κοινοβούλιο αφού η ενεργός πολιτική 

αφορούσε µόνο µια µικρή µερίδα προνοµιούχων οικογενειών και την εκκλησιαστική 

ιεραρχία. Η πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων ήταν αποκλεισµένες από την πολιτική 

διαδικασία. Παρόλη την ολιγαρχική του φύση, όµως, το Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν ένας 
                                                            
34 Παρατίθεται στο Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 239. 
35 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σ. 9. Βλ. επίσης άρθρο Αχιλλέα Αιµιλιανίδη, «Αλήθεια και 
πραγµατικότης», Ελευθερία, 11 Μαρτίου 1931, σ. 1. 
36 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 158-159. 
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εκλεγµένος θεσµός, ο οποίος έθετε τα εκλεγµένα µέλη στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. 

Μέσα από το Σώµα αυτό, οι Κύπριοι απέδειξαν ότι µπορούσαν να αρθρώσουν πολιτικά 

αιτήµατα και διεκδικήσεις, λειτουργώντας, ως ένα βαθµό, ως έµπειροι κοινοβουλευτικοί 

εκπρόσωποι.37

Η µορφή αντιπροσώπευσης, η οποία χαρακτηρίζει καλύτερα αυτή την περίοδο, αφορά στο 

διαχειριστικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο, αυτός που εκλέγεται δεν εκπροσωπεί τους 

ψηφοφόρους αλλά την προσωπική του κρίση για τα συµφέροντα αυτών που εκπροσωπεί. 

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην επίκληση της «άγνοιας» των λαϊκών µαζών για τα 

συµφέροντα τους και το χαµηλό µορφωτικό τους επίπεδο, που επιτρέπουν στους 

µορφωµένους πολιτικούς αντιπροσώπους να ενεργούν προς το συµφέρον της ολότητας.38 

Οι αντιπρόσωποι του λαού στο Νοµοθετικό Συµβούλιο θεωρούνταν, και ήταν, 

ανεξάρτητοι δρώντες µε ανόµοιες µεταξύ τους προσεγγίσεις και αντιλήψεις.39

 

7.3 Η εθνικοποίηση της πολιτικής40

Η εθνικοποίηση της πολιτικής ορίζεται ως η οµοιοµορφία ή η καθολικότητα των στάσεων 

και των πολιτικών συµπεριφορών µέσα στα έθνη (κράτη). Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι 

διαφορές ανάµεσα στις διάφορες περιοχές µιας χώρας µειώνονται και, τελικά, 

εξαφανίζονται και ότι οι εθνικές πτυχές της πολιτικής ζωής αποκτούν αυξηµένη σηµασία 

εις βάρος των περιφερειακών και τοπικών πτυχών. Τα αίτια αυτών των αλλαγών γενικά 

εντοπίζονται στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών δοµών (π.χ. εκτελεστικό, κοινοβούλια, 

εκλογές), στην αύξηση των, εθνικής εµβέλειας, µέσων µαζικής επικοινωνίας, στην 

αυξανόµενη κοινωνική κινητικότητα, στην ανάπτυξη των συγκοινωνιών και στην 

µαζικοποίηση της πολιτικής, λόγω της οργανωµένης κινητοποίησης από τα πολιτικά 

κόµµατα, τις οµάδες συµφέροντος και άλλους θεσµούς. Ο όρος εθνικοποίηση 

χρησιµοποιείται, επίσης, για να περιγράψει την τάση του εκλογικού σώµατος να σχετίζεται 

µε εθνικές πολιτικές δυνάµεις παρά µε τοπικές ή περιφερειακές.41 ∆ηµιουργείται, έτσι, ο 

λεγόµενος «δηµόσιος χώρος», ο οποίος λειτουργεί και ελεγκτικά της πολιτικής αρχής.42  

Η επικοινωνία µεταξύ περιοχών αποκτά µεγάλη σηµασία, αφού χωρίς αυτή καµιά κοινή 

πολιτική δράση δεν µπορεί να αναπτυχθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, καµιά αίσθηση εθνικής 

ταυτότητας δεν µπορεί να υπάρξει, εκτός αν υπάρξουν συχνές ανταλλαγές ιδεών, 
                                                            
37 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 183-185. 
38 Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 315. 
39 «Ανοµοιότις αντιλήψεων», Ελευθερία, 23 Νοεµβρίου 1927, σ. 1. 
40 Ο αγγλικός όρος είναι nationalization of politics. 
41 Caramani Daniele (1996), «The Nationalization of Electoral Politics: A Conceptual Reconstruction and 
Review of the Literature», σσ. 205-224, West European Politics, Vol. 19, No. 2, σσ. 206-208. 
42 Βλ. Προδρόµου, « Συµµετοχή», ό.π. σ. 104. 
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ανθρώπων και αγαθών µεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας. Το πλέγµα των 

οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισµικών διαδικασιών που οδηγούν στη 

ρήξη µε το παρελθόν και κατά συνέπεια στη νεωτερικότητα συνεπάγονται και την 

κατάλυση του τοπικισµού και την µετατόπιση των δεσµών πίστης από την τοπική 

κοινότητα σε ευρύτερα πεδία.43 Θεµελιώδες είναι και το ζήτηµα της οργάνωσης στη 

διαδικασία αυτή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Cox, «Η επέκταση των εθνικών 

οργανισµών όλων των ειδών (επιχειρηµατικών, ψυχαγωγικών, συντεχνιών) συνεισφέρει 

στην επικοινωνία ιδεών, δηµιουργώντας την πιθανότητα σχηµατισµού εθνικής πολιτικής 

κοινής γνώµης».44   

Οι οικονοµικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αλλαγές, οι οποίες αναλύθηκαν στα 

προηγούµενα κεφάλαια, δηµιουργούσαν µια δυναµική αλλαγών στις πολιτικές σχέσεις. Οι 

σχέσεις προστασίας και πελατείας αποτελούσαν, βέβαια, µια από τις ουσιωδέστερες 

βάσεις της συµφωνίας που µεσολαβούσε µεταξύ πολιτών και πολιτευόµενων, αλλά δεν 

ήταν, πλέον, µόνο αυτό. Τα φαινόµενα της αστικοποίησης και της ανάπτυξης των 

οικονοµικών σχέσεων διαφοροποίησαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τέθηκαν οι 

πολιτικές σχέσεις, χωρίς να εξαλείψουν το φαινόµενο των πελατειακών σχέσεων και των 

σχέσεων εξάρτησης οι οποίες ευδοκιµούσαν και λόγω του µικρού µεγέθους της κυπριακής 

κοινωνίας.45  

«Το ουσιώδες σηµείο στο θέµα αυτό ήταν η διάσπαση των πατροπαράδοτων πλαισίων 

ύπαρξης που επέβαλλε η ζωή των πόλεων. Άµεση συνέπεια της καθόδου στα µεγάλα 

αστικά συγκροτήµατα ήταν η δηµιουργία εκλογικών µαζών για τις οποίες η 

προσωποποίηση των πολιτικών σχέσεων είχε µικρότερη βαρύτητα».46

Ο Ostrogorski έγραφε, ήδη, από τις αρχές του 20ου αιώνα, για τις επιπτώσεις της 

αστικοποίησης σηµειώνοντας ότι η σταθερή αύξηση και ανάπτυξη των πόλεων στις οποίες 

κατοικούσε η πλειονότητα του πληθυσµού καθιστούσε τους κατοίκους άγνωστους µεταξύ 

τους, την επαφή τους επιφανειακή, και περιόριζε την επιρροή που θα µπορούσε να είχε ο 

ένας στον άλλο.47 Στην Κύπρο, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων, οι αλλαγές στην 

κοινωνική δοµή, η εµφάνιση και διάδοση των εφηµερίδων και η καθιέρωση των 

εκλογικών διαδικασιών διέβρωσαν τις παλιές βεβαιότητες που υπήρχαν στις συνθήκες 

συµπεριφοράς των ατόµων χωρίς, όµως, να τις εξαλείψουν. Η εµφάνιση και εξάπλωση 

                                                            
43 Βλ. Μουζέλης, «Νεωτερικότητα», ό.π., σ. 4. 
44 Βλ. Cox, «Voting Behaviour in Wales», ό.π., σ. 158. 
45 Οι Lemarchand and Legg σηµειώνουν ότι οι κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που παρεµβαίνουν µπορεί να 
αλλάξουν θεµελιωδώς την αρχική βάση των πελατειακών σχέσεων, αλλά την ίδια στιγµή, να έχουν πολύ 
µικρή επίδραση στο πελατειακό υπόβαθρο του καθεστώτος. Βλ. Lemarchand and Legg, «Clientelism», ό.π. 
σ. 159. 
46  Βλ. Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π. σ. 198. 
47 Βλ. Ostrogorski, Political Parties, ό.π., σ. 326. 
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της ιδεολογίας του εθνικισµού και το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα αποτέλεσαν τους 

καταλύτες για την αύξηση του λαϊκού ενδιαφέροντος, όπως καταδεικνύεται και από τη 

συµµετοχή στις εκλογές (βλ. παρακάτω). 

Στην βιβλιογραφία καταγράφεται, ότι η διαδικασία εθνικοποίησης της πολιτικής 

συντελείται γρηγορότερα και ευκολότερα στα αστικά κέντρα παρά στην ύπαιθρο, λόγω 

των περισσότερων και αποτελεσµατικότερων µηχανισµών µετάδοσης ιδεών (π.χ. 

εφηµερίδες). Η αστικοποίηση αποτελεί µια διαδικασία µε εγγενείς κοινωνικές αλλαγές, 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και εδραίωση των κοµµατικών µηχανισµών και στην 

πολιτική ενσωµάτωση των µαζών.48 Η αστικοποίηση σήµαινε, µεταξύ άλλων, ότι τα 

διάφορα τµήµατα των κοινωνιών γίνονταν όµοια από κοινωνιολογική σκοπιά, γεγονός που 

διευκόλυνε την ανάπτυξη κοµµατικών οργανώσεων. Η ισχύς αυτής της διαπίστωσης 

παρατηρείται και στην Κύπρο.49 Η µερική εκβιοµηχάνιση, η γραφειοκρατία που 

δηµιουργήθηκε µε την κάθοδο των Βρετανών και το ενωτικό ιδεολόγηµα, λειτουργούσαν 

υπονοµευτικά για τα µικρότερα τοπικά κέντρα εξουσίας συγκεντρώνοντας την ισχύ στις 

κεντρικές αρχές διοίκησης. Στοιχεία, από σειρά χωρών, στα οποία αναφέρεται ο Rokkan, 

δείχνουν ότι ήταν ευκολότερο να κινητοποιηθούν τα στρώµατα που µόλις απέκτησαν 

δικαίωµα ψήφου  στις πόλεις, όπου υπήρχε πυκνότητα πληθυσµού, παρά στα χωριά και τις 

αγροτικές κοινότητες. Μια εξήγηση για τη διαφορά στην κινητοποίηση µεταξύ πόλης και 

επαρχίας, ως προς την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος, αφορά στις αποστάσεις που 

χρειαζόταν να διανύσουν οι ψηφοφόροι των δύο υπό σύγκριση µονάδων λόγω του 

υπανάπτυκτου οδικού δικτύου στην ύπαιθρο50 (για την περίπτωση της Κύπρου, βλ. 

κεφάλαιο 6). 

Οι αλλαγές στην κοινωνική σύνθεση και στη διαστρωµάτωση του πληθυσµού, ως 

συνέπεια της οικονοµικής ανάπτυξης και της αστικοποίησης, έφεραν στο προσκήνιο τις 

κοινωνικές τάξεις ως εργαλείο και µονάδα ανάλυσης των κοινωνιών σε όλες τις χώρες. 

Ταυτόχρονα, ευνόησαν και την εµφάνιση εθνικών πολιτικών ταυτοτήτων και τη σταδιακή 

αύξηση της πολιτικοποίησης του πληθυσµού.51 Η εµφάνιση και ανάπτυξη των κοινωνικών 

τάξεων αποτέλεσε τη θεµελιώδη κοινωνική βάση της οµογενοποίησης της εκλογικής 

συµπεριφοράς και την µείωση της επίδρασης και σηµασίας των τοπικών διαφορών.52  

Η πολιτικοποίηση συντελέστηκε πιο γρήγορα στις κυπριακές πόλεις σε σχέση µε την 

ύπαιθρο. Η επαφή αρκετών µικρών περιοχών, στην ύπαιθρο, µε το κέντρο, ήταν απόρροια 
                                                            
48 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. liii. 
49 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π. σ. 20. 
50 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π. σσ. 183, 189. 
51 Βλ. Cox, «Voting Behaviour in Wales», ό.π. σ. 158. 
52 Nossiter J. T. (1970), «Aspects of Electoral Behaviour in English Constituencies, 1832-1868», σσ.160-189, 
στο Allardt and Rokkan, Mass Politics, ό.π., σ. 160. 
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της βελτίωσης των συγκοινωνιακών και επικοινωνιακών δοµών. Η διάδοση επαρχιακών 

και εθνικών µέσων επικοινωνίας, ο εκχρηµατισµός της πρωτογενούς οικονοµίας, το 

ενωτικό κίνηµα, η διάδοση των συνδικαλιστικών και σοσιαλιστικών ιδεών στους 

εργαζόµενους, αύξησαν την πολιτική συνείδηση (awareness) των πολιτών και, κατά 

συνέπεια την ένταση των συγκρούσεων στις κοινότητες. Η οργανωτική πτυχή άρχισε να 

αναπτύσσεται έντονα ως συνέπεια, τόσο της ανάγκης συντονισµού της δράσης για 

διεκδίκηση της Ένωσης, αλλά και λόγω της αυξηµένης ανάγκης για οργάνωση της 

εργατικής τάξης. Αυτά τα θέµατα θα εξεταστούν στα επόµενα κεφάλαια. 

Ο σχηµατισµός εθνικής κοινής γνώµης στην Κύπρο υποβοηθήθηκε και από µια άλλη 

σειρά γεγονότων και παραµέτρων. Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος ήλκυσε την προσοχή των 

εκλογέων σε παγκύπρια θέµατα δηµιουργώντας κοινότητα ενδιαφερόντων σε ολόκληρη τη 

χώρα. Οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, οι καταστροφικές συνέπειες του 

πληθωρισµού, οι καταναγκαστικές πωλήσεις των αγροτικών γαιών και η 

προλεταριοποίηση των αγροτών, η σοσιαλιστική επανάσταση στην Ρωσία, η επίδραση της 

ύφεσης και, η βρετανική καταπίεση, αποδείχτηκαν καταλυτικοί φορείς της 

πολιτικοποίησης των µαζών και της εθνικοποίησης της πολιτικής διαδικασίας.  

Η διαδικασία της εθνικοποίησης, βέβαια, δεν πρέπει να υπερικτιµάται όταν αναφερόµαστε 

στην Κύπρο κατά την περίοδο που εξετάζουµε. Τα όσα παραπάνω αναλύθηκαν 

αποτελούσαν υπαρκτές κοινωνικές τάσεις εν εξελίξει αλλά όχι καθολικά φαινόµενα. Η 

διαδικασία σχηµατισµού εθνικής γνώµης στην Κύπρο είχε ήδη αρχίσει και σε µεγάλο 

βαθµό, συντελέστηκε µέχρι τις αρχές της τέταρτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Η 

εθνικοποίηση της πολιτικής διευκολύνθηκε και από την απουσία ισχυρών οικονοµικών ή 

πολιτισµικών περιφερειακών διαιρετικών τοµών (όπως υπήρχαν, για παράδειγµα, στην 

Ισπανία µε την Καταλονία και τη χώρα των Βάσκων) και από τις βελτιωµένες 

επικοινωνίες, που διευκολύνονταν από το µικρό γεωγραφικό µέγεθος της Κύπρου. Ισχυρά 

στοιχεία τοπικισµού παρέµειναν καθόλη την υπό εξέταση περίοδο, όπως µαρτυρά και ο 

κυβερνήτης Storrs για την πολιτική κατάσταση στο τέλος της δεκαετίας του 1920.53

 

7.4 Τα πολιτικά διακυβεύµατα της περιόδου 

Οι προηγούµενες αναφορές, µας επιτρέπουν να εστιάσουµε στα κυρίαρχα θέµατα µε τα 

οποία απασχολείται η κυπριακή κοινωνία της περιόδου και τα οποία συντέλεσαν στην 

εθνικοποίηση της πολιτικής διαδικασίας, οδήγησαν σε αυξηµένη συµµετοχή των µαζών 

και καθόρισαν τον πολιτικό λόγο των πρωταγωνιστών. Τα θέµατα αυτά, για τους σκοπούς 

                                                            
53 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 487. 
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της παρούσας διατριβής, αποκτούν µεγάλη σηµασία διότι αποτελούν µεταβλητές 

επεξήγησης και κατανόησης της εµφάνισης των οργανωµένων πολιτικών σχηµάτων και 

κοµµάτων, της δόµησης και έκφρασης του κυπριακού κοµµατικού συστήµατος και των 

µορφών του ανταγωνισµού που αναπτύχθηκε. Τέλος, αποτέλεσαν τα ζητήµατα στα οποία 

τα οργανωµένα πολιτικά σχήµατα έπρεπε να τοποθετηθούν ή να βρουν λύσεις. 

Ο Macridis, περιγράφοντας τα στάδια εξέλιξης των κοµµάτων στις δυτικές κοινωνίες, 

τονίζει, ότι αυτά ακολούθησαν τη Βιοµηχανική Επανάσταση και δηµιουργήθηκαν στις 

περισσότερες χώρες όταν τα µεγάλα ζητήµατα είχαν ήδη λυθεί.54 Η περίπτωση της 

Κύπρου, λόγω της Οθωµανικής κατοχής, αρχικά, και της Βρετανικής, αργότερα, δεν 

ακολουθεί ακριβώς αυτό το σχήµα. Όπως και ο ίδιος ο Macridis σηµειώνει, στις 

περισσότερες αποικιοκρατούµενες χώρες, τα πολιτικά κόµµατα εµφανίστηκαν µέσα από 

µια διαδικασία αντιµετώπισης σειράς προβληµάτων τα οποία τα δυτικά κόµµατα δεν 

χρειάστηκε να αντιµετωπίσουν. Τέτοια ζητήµατα ήταν η εθνική χειραφέτηση και 

ταυτότητα, η δηµιουργία αξιών µέσα στις οποίες η πολιτική συµµετοχή θα υλοποιούνταν, 

η δηµιουργία κυβερνητικών θεσµών, το εκλογικό δικαίωµα και οι θεσµοί διαχείρισης της 

σύγκρουσης οποιασδήποτε µορφής.  

7.4.1 Το πλαίσιο της αποικιακής εξουσίας. Η µεταβίβαση της Κύπρου στους 

Βρετανούς, το 1878, συνιστούσε πρόοδο σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς, οι 

Κύπριοι παρέµεναν όµως υπό καθεστώς υποτέλειας. Η αποικιακή εξουσία διαδραµάτιζε 

καταλυτικό ρόλο στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, κάτι που συνδέεται άρρηκτα µε το 

ζήτηµα του βαθµού ύπαρξης πολιτικών ελευθεριών στο λαό της Κύπρου. Οι αποικιακές 

δοµές εξουσίας και οργάνωσης αποτελούσαν το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο 

δοµούνταν και διεξαγόταν η οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο Ύπατος Αρµοστής, και 

µετέπειτα Κυβερνήτης, και οι θεσµοί της αποικιοκρατίας δεν ασκούσαν, απλώς, ένα 

εξωτερικό έλεγχο. Επενεργούσαν, συνειδητά και συστηµατικά, στα ιστορικά πολιτικά 

ρεύµατα και στους θεσµούς επηρεάζοντας τη συµπεριφορά τους.55 Μπορεί το Σύνταγµα 

του 1882 να έδωσε δικαίωµα ψήφου σε µερίδα των ενήλικων αρρένων για τις εκλογές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου, εντούτοις το δικαίωµα αυτό εξουδετερωνόταν στην πράξη, όχι 

µόνο από τους περιορισµούς στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι (βλ. κεφάλαιο 6), αλλά και από 

το ότι η αποφασιστική ψήφος του Κυβερνήτη εξασφάλιζε τη µόνιµη πλειοψηφία της 

Αγγλοτουρκικής συµµαχίας στο, ουσιαστικά συµβολικής σηµασίας, Νοµοθετικό 

Συµβούλιο και διαφύλαττε τα βρετανικά συµφέροντα στο νησί.  

                                                            
54 Ως τέτοια αναφέρει τον σχηµατισµό εθνικών ταυτοτήτων, τη νοµιµοποίηση των κυβερνητικών θεσµών και 
ρυθµίσεων, το δικαίωµα ψήφου που είχε ήδη επεκταθεί σηµαντικά. Βλ. Macridis, «Introduction», ό.π., σσ. 9-
17. 
55 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 166. 
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Επιπλέον, οι Βρετανοί πολλές φορές συµπεριφέρθηκαν και κυβέρνησαν µε πυγµή και 

αυταρχικότητα εκεί που άλλες µορφές και σχήµατα αποτύγχαναν. Ενδεικτική ήταν η 

περίοδος η οποία έµεινε στην ιστορία ως Παλµεροκρατία. Η στάση έναντι της αποικιακής 

εξουσίας και των θεσµών της, αποτέλεσε το κυριότερο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης και 

αντιπαράθεσης σε ολόκληρη την περίοδο της Βρετανικής κατοχής.  

7.4.2 Εθνικό ζήτηµα. Το εθνικό ζήτηµα, όπως αποκρυσταλλώθηκε µε το αίτηµα της 

Ένωσης, είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην κοινή συνείδηση, όπως και στο δηµόσιο λόγο. 

Βρισκόταν σε σχέση αντιπαράθεσης µε την αποικιοκρατική εξουσία, αφού, διεκδικούσε 

διαφορετική µορφή πολιτικής οργάνωσης για τη χώρα. Αφορούσε, δηλαδή, στο ζήτηµα 

της στάσης που υιοθετούσαν οι διάφορες πολιτικές δυνάµεις απέναντι στην αποικιακή 

εξουσία. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της βρετανικής παρουσίας (1887, 1895), είχαν 

πραγµατοποιηθεί συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της Κύπρου µε αίτηµα την Ένωση.56 

Χαρακτηριστική της ανάπτυξης του εθνικού λόγου και του προσανατολισµού του, είναι η 

αναφορά της εφηµερίδας Ελευθερία, στο πρώτο της φύλλο στις 27 Μαρτίου 1906: «Εις 

είναι ο σκοπός και έν είναι το τέρµα της εν Κύπρω πολιτικής δράσεως. Η προπαρασκευή και η 

διευθέτησις της οδούς της αγούσης εις την εθνικήν αποκατάστασιν της πολύπαθους νήσου».57 

Ανάλογα δηµοσιεύµατα και πρακτικές διεκδίκησης του ποθούµενου στόχου χαρακτήρισαν 

ολόκληρη την περίοδο των πρώτων τριών δεκαετιών του 20ου αιώνα: µαζικές παραιτήσεις 

βουλευτών,58 διαβήµατα, υποµνήµατα και αποστολή δεύτερης πρεσβείας στο Λονδίνο µε 

αίτηµα την Ένωση.59

Μετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους, τα βλέµµατα των Ελλήνων της Κύπρου 

στρέφονταν όλο και περισσότερο προς την Ελλάδα. Η λέξη Ένωσις απέκτησε την 

πολιτική βαρύτητα της υπό την κυριαρχία των Βρετανών και όχι προγενέστερα.60 Η 

κυπριακή εθνική πολιτική της εποχής περιστρεφόταν γύρω από το αίτηµα της Ένωσης, το 

οποίο αποτέλεσε, µε διαφοροποιήσεις στην ένταση και στη µεθόδευση, τον κεντρικό 

άξονα της πολιτικής δραστηριότητας των πολιτικών δυνάµεων του τόπου. Οι διαφορές 

στην τακτική µεταξύ των διαφόρων οµάδων καθορίζονταν και διακανονίζονταν µε βάση 

τον βαθµό στον οποίο προάγονταν ο σκοπός αυτός. 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι η εθνικιστική ιδεολογία εγείρεται όταν υπάρχει έντονη 

η αίσθηση της ασυµφωνίας µε τους υπάρχοντες πολιτικούς διακανονισµούς που την 
                                                            
56 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων ό.π., σσ. 72, 96. 
57 Βλ. Σοφοκλέους, Εφηµερίδες, ό.π.. σ. 49. 
58 «Αι αξιώσεις των Κυπρίων. Παραίτηση βουλευτών», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1912, σ. 1, όπου 
δηµοσιεύεται η προκήρυξη των Ελλήνων βουλευτών µε το υπόµνηµα προς την Αγγλική κυβέρνηση µε 
τέσσερα αιτήµατα και την πρόθεση παραίτησης τους επειδή αυτό απορρίφθηκε. 
59 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σ. 240. Βλ. επίσης «Υπόµνηµα Ελλήνων βουλευτών», 
Ελευθερία, 1 Ιουνίου 1913, σ. 1. 
60 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 69. 
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αφορούν και, ιδιαιτέρως, όταν δεν έχει επιτευχθεί ο βασικότερος και αµεσότερος 

στόχος της, η πολιτική αυτοδιάθεση του έθνους,61 µπορεί να γίνει καλύτερα 

κατανοητή η ένταση του εθνικιστικού φαινοµένου και του ενωτικού κινήµατος στην 

Κύπρο, το οποίο είχε την ιδιαιτερότητα ότι εκφράστηκε µε τη βούληση ενσωµάτωσης 

στο Ελληνικό Βασίλειο µέσα στα πλαίσια του αλυτρωτισµού.  

Το εθνικιστικό κίνηµα στην Κύπρο ακολούθησε µια ιδιόµορφη πορεία, µε ποικίλες 

µεταπτώσεις που αντικατοπτρίστηκαν και στις οργανώσεις που δηµιουργήθηκαν, όπως θα 

δούµε σε επόµενο κεφάλαιο.  

7.4.3 Νοµιµοποίηση του πολιτικού καθεστώτος. Ο συνδυασµός των δύο 

προαναφερθέντων ζητηµάτων θέτει το ευρύτερο θέµα της νοµιµοποίησης του 

πολιτικού καθεστώτος  της Κύπρου, το ζήτηµα, δηλαδή, της συµφωνίας ή διαφωνίας 

µε τη δεδοµένη πολιτική ρύθµιση. Η νοµιµοποίηση αφορά στην προσπάθεια 

δηµιουργίας αφοσίωσης και εµπιστοσύνης στην κατεστηµένη δοµή των πολιτικών θεσµών 

στο δεδοµένο σύστηµα και στη διασφάλιση σταθερής συµµόρφωσης στους κανόνες και 

τους κανονισµούς που θεσπίζουν οι εξουσιοδοτηµένοι από το σύστηµα φορείς, 

ανεξαρτήτως του είδους του καθεστώτος.62

Οι διάφορες οµάδες σε µια κοινωνία αντιλαµβάνονται το πολιτικό σύστηµα ως 

νοµιµοποιηµένο ή µη, ανάλογα µε το αν οι αξίες και οι επιδιώξεις τους ταυτίζονται µε 

αυτές του συστήµατος. Το εθνικό κίνηµα µε την ενωτική αξίωση, αµφισβήτησε εκ βάθρων 

την αποικιακή πολιτική διευθέτηση και επιδίωξε µια διαφορετική ρύθµιση. Οι απαιτήσεις 

των Ελληνοκυπρίων βρίσκονταν σε διαρκή και εντεινόµενη απόκλιση από τα βρετανικά 

ιµπεριαλιστικά συµφέροντα. Η αρχική προσπάθεια των Βρετανών να εισαγάγουν κάποιες 

µορφές αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης αποτέλεσε προσπάθεια να δώσουν σε διάφορες 

οµάδες του πληθυσµού πρόσβαση στους πολιτικούς θεσµούς, ενσωµατώνοντας τις οµάδες 

αυτές στο σύστηµα, µετριάζοντας έτσι τις αντιδράσεις και προσδίδοντας νοµιµοποίηση 

στους θεσµούς αυτούς. Αυτή η προσπάθεια ενσωµάτωσης, µέσω της πρόσβασης στους 

πολιτικούς θεσµούς, είναι, σύµφωνα µε τον Lipset, µια βασική πηγή νοµιµοποίησης 

ενός συστήµατος αφού τείνει να κερδίζει την αφοσίωση των νέων οµάδων στο 

σύστηµα και επιτρέπει, ταυτόχρονα, στις παλιές κυρίαρχες οµάδες να διατηρούν τη 

δική τους κοινωνική θέση.63

Οι Βρετανοί, όµως, δεν προχώρησαν ποτέ σε αλλαγές τέτοιες που θα άλλαζαν τη δοµή του 

πολιτεύµατος. Στη βιβλιογραφία γίνεται ο διαχωρισµός µεταξύ αλλαγής δοµής και 

                                                            
61 Βλ. Λέκκας,  Εθνικιστική Ιδεολογία, ό.π., σσ. 100 και 125. 
62 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 61. 
63 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π. σ. 67 
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αλλαγής στα πλαίσια της δοµής.64 Προσαρµοσµένος ο διαχωρισµός αυτός στα πλαίσια της 

δικής µας συζήτησης, αλλαγή της δοµής θα ήταν η αποδοχή του αιτήµατος της Ένωσης. Η 

παραχώρηση ενός, µερικώς, εκλελεγµένου σώµατος χωρίς ουσιαστικές και κυριαρχικές 

αρµοδιότητες ήταν αλλαγή στα πλαίσια της δοµής (εν προκειµένω της αποικιακής). Οι 

Κύπριοι σε ολόκληρη την διάρκεια της βρετανικής κατοχής, διεκδικούσαν θεµελιακή 

αλλαγή του πολιτειακού συστήµατος µε βάση το αίτηµα για την Ένωση ή ανεξαρτησία 

που έθετε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου και, σε αρκετές περιπτώσεις, έθεταν ζήτηµα 

πολιτικών µεταρρυθµίσεων στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. Οι Βρετανοί, σε µια προσπάθεια 

να αντισταθµίσουν τις κατά καιρούς αντιδράσεις και οξύνσεις και να αυξήσουν τη 

νοµιµοποίηση του πολιτικού συστήµατος, υιοθέτησαν την πολιτική των διορισµών 

αρκετών Ελλήνων σε διάφορες διοικητικές θέσεις.65  

Μια άλλη πτυχή της νοµιµοποίησης ενός καθεστώτος αφορά στην εµφάνιση κρίσεων 

νοµιµοποίησης παραδοσιακών θεσµών που απειλούνται κατά τη διάρκεια της µετάβασης 

σε µια νέα κοινωνική δοµή, ή περιπτώσεις βασικών οµάδων της κοινωνίας που δεν έχουν 

πρόσβαση στο πολιτικό σύστηµα στη µεταβατική περίοδο ή, και οµάδων που αρχίζουν να 

διατυπώνουν πολιτικές απαιτήσεις.66 Τέτοιες κρίσεις εµφανίστηκαν (α) στους κόλπους της 

Εκκλησίας της Κύπρου, όπως είδαµε στο κεφάλαιο τέσσερα κατά τη σύγκρουση της µε τη 

βρετανική Αρχή και την αναζήτηση νέου τρόπου παρέµβασης στην πολιτική διαδικασία 

και, (β) στην περίπτωση των ακτηµόνων και της εργατικής τάξης  που βρίσκονταν εκτός 

πολιτικών διαδικασιών (βλ. κεφάλαια 10 και 11), καθώς και των αιτηµάτων της αστικής 

τάξης (βλ. κεφάλαια 5, 8 και 9). Σε µια κοινωνία, στην οποία µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού είναι εκτός της πολιτικής «αρένας», ο αποκλεισµός τους δηµιουργεί πιο 

εκρηκτικές καταστάσεις, σε αντίθεση µε την ηπιότερη πολιτική αντιπαράθεση που 

διεξάγεται όταν οι περισσότεροι πολίτες εµπλέκονται συστηµατικά. Αυτές οι κρίσεις 

νοµιµοποίησης δεν αφορούσαν µόνο στη σχέση της ελληνοκυπριακής κοινότητας µε τους 

Βρετανούς αλλά και στο εσωτερικό της. 

7.4.4 Κοινωνικός και πολιτικός ρόλος της Εκκλησίας. Ο καθοριστικός ρόλος και η 

δράση της Εκκλησίας αποτέλεσαν ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

πολιτικής ζωής της Κύπρου σε ολόκληρη την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας. Η 

Εκκλησία της Κύπρου υπήρξε, για αιώνες, ο µοναδικός θεσµός αυτοδιοίκησης των 

Κυπρίων και ο µοναδικός θεσµός συνέχειας στην κυπριακή Ιστορία. Περιέλαβε στους 
                                                            
64 Για τις διαφορές των δύο, βλ. Bocock, «Η Πολιτιστική ∆ιαµόρφωση», ό.π., σ. 346. 
65 Ο κυβερνήτης Ronald Storrs το Μάρτιο του 1927 διόρισε το Νεοπτόλεµο Πασχάλη στη θέση του Γενικού 
∆ηµόσιου κατήγορου και ένα άλλο Έλληνα βουλευτή, τον Στέλιο Παυλίδη  στη θέση του ∆ικηγόρου του 
Στέµµατος, θέσεις τις οποίες και οι δύο αποδέχθηκαν. Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 
221. Βλ. επίσης κεφάλαιο πέντε. 
66 Για τις κρίσεις νοµιµοποίησης βλ. Lipset, Political Man, ό.π. σ. 56. 
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κόλπους της τις πρώτες πολιτικές αντιπαραθέσεις και ανταγωνισµούς πριν από την 

εµφάνιση οργανωµένων κοµµατικών σχηµατισµών και παγκύπριων πολιτικών δοµών, 

όπως αυτοί εκφράζονταν µε τις διαµάχες για τα διάφορα εκκλησιαστικά αξιώµατα.67 Στις 

βουλευτικές εκλογές του 1901 και του 1906, η διαµάχη για το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα 

µεταφέρθηκε και στον πολιτικό στίβο, µε τη δηµιουργία δύο αντίπαλων παρατάξεων, της 

Κιτιακής και της Κυρηνειακής, οι οποίες διεκδικούσαν τις εκλογές µε ξεχωριστούς 

συνδυασµούς (βλ. κεφάλαιο 8). 

Η ισχυρή οικονοµική και κοινωνική θέση της Εκκλησίας, σε συνδυασµό µε τον πολιτικό 

θεσµό της Εθναρχίας, της επέτρεψε να ηγείται της πορείας του εθνικού ζητήµατος. Η 

βαθιά θρησκευτικότητα του κυπριακού λαού επέτρεπε και διευκόλυνε, ταυτόχρονα, τον 

καθοριστικό ρόλο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ο ηγεµονικός ρόλος της Εκκλησίας στην 

κυπριακή κοινωνία και πολιτική, επιβάλλει τη µελέτη του ρόλου της σε όλες τις φάσεις 

εξέλιξης του κυπριακού πολιτικού και κοµµατικού συστήµατος και των οργανωµένων 

σχηµάτων δράσης, αφού πολλά από αυτά εκκινούσαν µέσα από τους κόλπους της, 

διαπλέκονταν και µε άλλα σχήµατα και ιδέες (όπως µε τις εθνικές οργανώσεις) και 

ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο της τεράστιας ισχύος που διέθετε. Η στάση που υιοθετούσε 

κάποιος έναντι της Εκκλησίας, των προνοµίων της και του ρόλου της στην κοινωνία 

αποτέλεσε παράγοντα πολιτικής δράσης και όχι απλά, παράγοντα ηθικής και φιλοσοφικής 

τοποθέτησης. 

7.4.5 Η κατάσταση της αγροτικής τάξης. ∆εδοµένου ότι η µάζα του πληθυσµού ήταν 

αγροτική και ζούσε από το κοµµάτι γης που κατείχε ή στο οποίο εργαζόταν, το αγροτικό 

ζήτηµα και η αντιµετώπισή του βρισκόταν συνεχώς στην πολιτική επικαιρότητα. 

Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων αυτού του συστήµατος θα επέφερε σηµαντικά 

κοινωνικά προβλήµατα. Η εκσυγχρονιστική διαδικασία, µε τα εγγενή χαρακτηριστικά της, 

και οι αλλαγές των Βρετανών αποτέλεσαν την εξέλιξη που διέρρηξε τους παραδοσιακούς 

όρους του συστήµατος και οδήγησε µεγάλο µέρος του αγροτικού πληθυσµού στην 

εξαθλίωση, στην απώλεια της περιουσίας του και στη µετακίνηση του στις πόλεις.  

Η παλιά άρχουσα τάξη των εµπόρων, κτηµατιών και δανειστών χρηµάτων ήταν, µεν, 

αριθµητική µειοψηφία, αλλά κυριαρχούσε πολιτικά. Η πολιτική δύναµη κατανέµετο στην 

κυρίαρχη αυτή µειοψηφία αλλά και στα ανερχόµενα αστικά στρώµατα (κυρίως των 

γιατρών και των δικηγόρων), ενώ τα λαϊκά στρώµατα παραγνωρίζονταν. Όντας άνισοι 

µεταξύ τους, στις οικονοµικές και πολιτικές τους σχέσεις, οι δύο αυτές οµάδες 

µοιράζονταν και αντίθετες κοινωνικές αξίες. Αυτό δεν εκφραζόταν στο πολιτικό επίπεδο, 

                                                            
67 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 160. 
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όµως, αφού στις εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο εκλέγονταν για πολλά χρόνια 

µεγαλοϊδιοκτήτες γης, δανειστές χρηµάτων, δικηγόροι και µέλη του ανώτερου κλήρου. Η 

αύξηση της πολιτικοποίησης της αγροτικής τάξης και η αναδιανοµή ισχύος µέσα στο 

αγροτικό σύστηµα, µαζί µε την επίδραση  εξωτερικών κοινωνικών και οικονοµικών 

παραγόντων, οδήγησαν σε σταδιακή απόσταση µεταξύ της παλιάς άρχουσας τάξης και των 

αγροτών, η οποία εκφράστηκε µε την εµφάνιση ψήφου προτίµησης προς τους εθνικιστές, 

αρχικά, τους «επταδικούς» (βλ. κεφάλαιο 9) και τα διάφορα λαϊκιστικά και αγροτικά 

σχήµατα και τους κοµµουνιστές αργότερα. 

7.4.6 Το κοινωνικό ζήτηµα. Κατά την ίδια περίοδο, η Κύπρος ταλανιζόταν από 

κοινωνικές αντιθέσεις µε τις  τοκογλυφικές πρακτικές, τις συνθήκες εργασίας και το 

επίπεδο τιµών και µισθών να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των αντιθέσεων. Αυτά τα 

κοινωνικά προβλήµατα δεν αναδείχθηκαν από κανένα πολιτικό ηγέτη κατά τη διάρκεια 

του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος, ούτε και µετά την επίλυσή του, αν και ήταν πολύ 

δύσκολο να αγνοηθούν. Η εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσµού και η ανάπτυξη των 

πόλεων, οδήγησαν σταδιακά στη µετατροπή µεγάλου µέρους του πληθυσµού σε εργατική 

δύναµη. Οι όροι διαβίωσης και εργασίας αυτών των ανθρώπων, όπως και των αγροτών, 

ήταν τόσο άθλιες ώστε άρχισε να δηµιουργείται ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα που έχριζε 

άµεσης αντιµετώπισης (για την κατάσταση των αγροτικών και εργατικών στρωµάτων βλ. 

κεφάλαια 2 και 3 στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά). Βιώνοντας τις συνέπειες της 

αστικοποίησης και προλεταριοποίησης σε µια κυπριακή κοινωνία που παρέµενε 

εντονότατα αγροτική, οι καινούριες µάζες αναζητούσαν διέξοδο από την τραγική 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτική τους κατάσταση.68  

Ο Allardt αναφέρεται στους τύπους διαµαρτυρίας και αποξένωσης, που δηµιουργούνται 

ως συνέπεια της διαδικασίας εκσυγχρονισµού, και τους προσανατολισµούς και 

«αφοσιώσεις» (loyalties) των διαφόρων οµάδων του πληθυσµού. Σε καταστάσεις χαµηλού 

καταµερισµού εργασίας, η αποξένωση παίρνει τη µορφή της αβεβαιότητας και του 

ξεριζωµού. Είναι µια κατάσταση πραγµάτων κατά την οποία το άτοµο δεν ξέρει τι να 

πιστέψει, τι κανόνες να ακολουθήσει, ποια είναι η θέση και τα κίνητρα του, πώς δοµείται η 

κατάσταση. Οι ξεριζωµένοι άνθρωποι µπορούν εύκολα να κινητοποιηθούν οργανωτικά 

αλλά οι πολιτικές τους δραστηριότητες είναι, συνήθως, σπασµωδικές και µη 

συστηµατικές. Οι διάφορες µορφές αποξένωσης µπορούν να προκαλέσουν ποικίλες 

αντιδράσεις: συλλογικά κινήµατα, ξαφνικές εκδηλώσεις εχθρότητας, πανικό.69 Η κυπριακή 

εργατική τάξη δεν διαδραµάτιζε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1920 σηµαντικό 

                                                            
68 Βλ. Holland, Βρετανία, ό.π., σ. 33. 
69 Βλ. Allardt, «Types of Protest and Alienation», ό.π., σσ. 45-62. 
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ανεξάρτητο ρόλο. Αντιδρούσε, κυρίως, σπασµωδικά, αλλά, στην ουσία ακολουθούσε 

ηγέτες που δεν ανήκαν στις τάξεις της.  

7.4.7 Οργάνωση. Η ανυπαρξία οργανωµένου τρόπου και µορφής διεκδίκησης των 

αιτηµάτων ήταν κυρίαρχο χαρακτηριστικό τόσο για την αστική τάξη όσο και για την 

εργατική. Παρά την επικράτηση της Ένωσης ως πολιτικού αιτήµατος και παρά την ύπαρξη 

του σηµαντικού κοινωνικού ζητήµατος, δεν είχαν δηµιουργηθεί µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1910 οι αντίστοιχοι οργανωτικοί φορείς διεκδίκησης. Τα οργανωµένα 

πολιτικά σχήµατα είναι ουσιαστικά αποτέλεσµα αστικών περιβάλλοντων, 

επιχειρηµατολογεί ο Epstein.70 Όλα τα οργανωµένα σχήµατα πολιτικής δράσης της 

περιόδου αυτής στην Κύπρο, έχουν αφετηρία τις πόλεις και κυρίως τη Λευκωσία και τη 

Λεµεσό. Η οργάνωσή τους υποβοηθήθηκε από τη διαδικασία εθνικοποίησης των θεµάτων 

της πολιτικής διαµάχης (µε την έννοια ότι, πλέον, φαίνεται να απασχολούν τη δηµόσια 

γνώµη κοινά ζητήµατα), τη διαδικασία ανάπτυξης των οικονοµικών σχέσεων και της 

αστικοποίησης, τις πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιµετώπιζαν τα φτωχότερα 

στρώµατα του πληθυσµού, και τη διαστρωµάτωση της κοινωνίας που δηµιουργούνταν.  

Αν και η µεταρρύθµιση του εκλογικού δικαιώµατος αφορούσε, κυρίως, στα ανώτερα και 

µεσαία στρώµατα, η επέκταση του δικαιώµατος ψήφου και η ανάδειξη πολιτικών θεµάτων 

«παγκύπριας εµβέλειας» συνέτειναν στην αναγκαιότητα οργάνωσης και ενσωµάτωσης των 

µαζών στις πολιτικές διαδικασίες. Η επέκταση της ψήφου στους ακτήµονες εργαζόµενους, 

στην ύπαιθρο και στις πόλεις, δεν επέφερε µια άµεση πόλωση σε ταξική βάση, όπως δεν 

επέφερε και στις πλείστες χώρες. Ζητήµατα θρησκείας και ηθικής και η διαµάχη για το 

εθνικό ζήτηµα εξακολουθούσαν να κατέχουν σηµαντική θέση στις αντιπαραθέσεις µέσα 

στο σύστηµα και υπερέβαιναν τα ζητήµατα µεταξύ των φτωχών και των πλουσιότερων 

στρωµάτων του πληθυσµού. Αυτή η πραγµατικότητα καταδεικνύει την εµπειρική θέση, ότι 

σπάνια ένα κριτήριο κυριαρχεί απόλυτα έναντι των άλλων στην πολιτική σύγκρουση.71

Το προσωπικό στοιχείο υπήρξε, τουλάχιστον µέχρι το 1926, καθοριστικό για την πολιτική 

ζωή της Κύπρου.72 Χαρακτηριστική της µικρής οργάνωσης των κοινωνικών και πολιτικών 

συνόλων της Κύπρου ήταν η εξέγερση του 1931. Αρκετοί µελετητές της εξέγερσης αυτής, 

υιοθετούν την άποψη ότι αυτή ήταν ανοργάνωτη, χωρίς συγκεκριµένα αιτήµατα και χωρίς 

ηγεσία η οποία θα µπορούσε να εναρµονίσει την κοινωνική αναταραχή µε τον αγώνα 

                                                            
70 Βλ. Epstein, Parties, ό.π., σσ. 143, 146. 
71 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π.  σ. 100. 
72 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 160. 
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ενάντια στην αποικιοκρατία.73 Το κοινωνικό πλαίσιο για µια πιο ενεργή πολιτική 

δραστηριότητα, είχε, όµως, ήδη εγκαθιδρυθεί. 

Η δυσκολία εµφάνισης οργανωµένων µορφών δράσης έγκειτο στο γεγονός ότι το 

δηµοκρατικό κοινό, όπως το χαρακτηρίζει ο MacPherson, ήταν ακόµα σε µεγάλο βαθµό 

ασύντακτο και ανοργάνωτο. Το πρωταρχικό πρόβληµα, λοιπόν, ήταν «να ανακαλυφθεί το 

µέσο µε το οποίο το σκόρπιο, ευµετάβλητο και ανοµοιογενές κοινό, θα µπορούσε να 

αναγνωρίσει και να ορίσει τα συµφέροντα του».74 Όποια κοινωνική τάξη θέλει να θέσει 

ενώπιον της κοινωνίας αιτήµατα και στόχους και να µπορέσει να διεκδικήσει την 

υλοποίηση τους, χρειάζεται την οργάνωση η οποία, για τους αδύνατους, αποτελεί το 

προσφορότερο µέσο στον αγώνα έναντι πιο ισχυρών στοιχείων.75 Η οργάνωση αποτελεί 

κρίσιµο παράγοντα και το κυριότερο µέσο στην µετατροπή της ιδεολογίας σε πολιτική 

δράση. Η ιδεολογία βοηθά στην προσέλκυση των µαζών, η οργάνωση, όµως, λειτουργεί 

ως παράγοντας κινητοποίησής τους και διοχέτευσης της δράσης τους σε συγκεκριµένους 

στόχους.76 Το πώς οργανώθηκαν οι διάφορες οµάδες και τάξεις στον αγώνα για προώθηση 

των αιτηµάτων και συµφερόντων τους βρίσκεται στο επίκεντρο του υπόλοιπου της 

µελέτης. 

Οι διαδικασίες που αναλύθηκαν παραπάνω (εθνικοποίηση της πολιτικής), καθώς και τα 

πολιτικά διακυβεύµατα, είχαν επίδραση στη συνολική συµπεριφορά των υπηκόων-

ψηφοφόρων. Μια από αυτές τις επιδράσεις αφορούσε και στην εκλογική συµπεριφορά των 

διάφορων κοινωνικών οµάδων και στρωµάτων. 

 

7.5 Εκλογική συµµετοχή ως µοχλός εθνικοποίησης και πολιτικοποίησης και η 

πολιτική συµπεριφορά των µαζών 

Η συµπεριφορά των ψηφοφόρων στην κάλπη εκφράζει την ανάπτυξη του επιπέδου 

κατανόησης των θεσµικών εναλλακτικών επιλογών που διαθέτουν (δηλαδή των πολιτικών 

κοµµάτων) και αντικατοπτρίζει εµπειρίες από το παρελθόν τους. Η συµµετοχή τους 

επηρεάζεται από δοµικούς περιορισµούς, που έχουν να κάνουν µε τους διαδικαστικούς 

κανόνες και τις πρακτικές υλοποίησης τους, τους περιορισµούς στην άσκηση του 

εκλογικού δικαιώµατος, τον αριθµό των εναλλακτικών επιλογών που έχουν µπροστά τους 

στην κάλπη και τις µεταξύ τους διαφορές, τις µεθόδους µέτρησης των ψήφων και του 

                                                            
73 Βλ. ενδεικτικά Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο, ό.π. σ. 140. Βλ. επίσης Γεωργαλλίδης, «Χαρακτήρας», 
ό.π. σ. 94. 
74 Βλ. MacPherson, Φιλελεύθερη, ό.π., σ. 110. 
75 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π. σ. 61. 
76 Rejai Mostafa and Phillips Kay, «Loyalists and Revolutionaries: Political Elites in Comparative 
Perspective», International Political Science Review, Vol. 9, No. 2, April 1988, σσ. 107-118, σ. 112. 
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καθορισµού των αποτελεσµάτων, κτλ. Ρόλο διαδραµατίζει, επίσης, το προσωπικό 

υπόβαθρο των ψηφοφόρων, το οποίο σχετίζεται µε τις εµπειρίες και τις προσδοκίες τους, 

τις πιέσεις της οµάδας πάνω στο άτοµο και τα ατοµικά κίνητρα που καθορίζουν την 

επιλογή προς συγκεκριµένη κατεύθυνση. Παράµετροι που επηρεάζουν τις ατοµικές 

πολιτικές αποφάσεις αφορούν στους ρόλους που έχει το άτοµο στη ζωή του, τις 

συλλογικότητες µε τις οποίες ταυτίζεται, τις επιλογές που είναι διαθέσιµες για αυτό στην 

τοπική του κοινότητα και τις αντίστοιχες επιλογές που είναι διαθέσιµες στο εθνικό 

επίπεδο.77

Η πολιτική ζωή στην Κύπρο βρισκόταν σε µια µεταβατική φάση στην οποία οι 

προαναφερθείσες διαδικασίες αναπτύσσονταν, δεν είχαν ακόµη ολοκληρωθεί και 

βρίσκονταν σε δυναµική εξέλιξη. Το πλέγµα των παραγόντων αυτών οδηγούσε σταδιακά 

σε αυξανόµενη πολιτική επίγνωση και συµµετοχή παρά τα σχήµατα οπισθοχώρησης που 

παρουσιάζονταν ως αποτέλεσµα περιβαλλοντικών παραµέτρων, κυρίως, πολιτικού και 

πολιτισµικού χαρακτήρα. Ο ψηφοφόρος, αν και στενά συνδεδεµένος καθόλη τη διάρκεια 

της περιόδου αυτής, µε διάφορα δίκτυα πελατείας και προσωπικών δεσµεύσεων, άρχισε να 

συµµετέχει ενεργότερα στην εκλογική διαδικασία. Αυτό αντικατοπτρίστηκε και στο 

µέγεθος του εκλογικού σώµατος και τη συµµετοχή (βλ. πίνακα 7.2). 

 
77 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σσ. 16, 18, 23. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1883-1930 

 

Εκλογικό 
έτος 

Πληθυσµός 
Ελληνοκυπρίων 

Αριθµός 
εγγεγραµµένων 
ψηφοφόρων (1) 

Αύξηση –
µείωση (%) 

 Ποσοστό 
εγγεγραµµένων 
ψηφοφόρων επί 
του πληθυσµού 

Ψηφίσαντες Ποσοστό ψηφισάντων 
επί των 
εγγεγραµµένων 
ψηφοφόρων 

Ποσοστό ψηφισάντων 
επί του συνολικού 
πληθυσµού 

1883 137,631       21073 - 15.31% 9172 43.52% 6.66%
1886 137,631        15408 -26.88% 11.19% 607 (2) - -
1891 158,585        10029 -34.91% 6.32% 2176 (3) - -
1896 158,585       12093 20.58% 7.62% 4575 37.83% 2.88%
1901 182,739       24952 106.33% 13.65% 17816 71.4% 9.74%
1906 182,739       33229 33.17% 18.18% 17166 51.65% 9.39%
1911 214,480        34331 3.31% 16% 8241 (4) - -
1916 214,480       42071 22.54% 19.61% 18380 43.68% 8.56%
1921 244,887        49109 16.72% 20.05% - (5) - -

1922-23 244,887 (6) 49109 2000 (7) 20.05%    
1925 (8) 244,887       45342 -7.67% 18.51% 29966 66.08% 12.23%

1930 283,721 (9) 49831 9.90% 17.40% 26024 52.70% 9.17% 

8. Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες που διεξήχθηκαν µε το νέο Σύνταγµα της Κύπρου ως αποικίας σύµφωνα µε το οποίο οι έδρες των Ελληνοκυπρίων µελών του Νοµοθετικού 
Συµβουλίου αυξήθηκαν σε δώδεκα και οι εκλογικές περιφέρειες αυξήθηκαν επίσης σε δώδεκα, από τρεις. 

6. Τον ∆εκέµβριο του 1922 και τον Ιανουάριο του 1923 έγιναν συµπληρωµατικές εκλογές για να καλυφθούν οι θέσεις των Ελληνοκυπρίων µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου που 
απείχαν των εκλογών. 

4. Ψηφοφορία διεξήχθηκε µόνο στις δύο από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες. ∆εν διεξήχθηκε στη Λεµεσό – Πάφο όπου ο αριθµός των υποψηφίων ήταν όσες και οι θέσεις. 
3. Ψηφοφορία διεξήχθηκε µόνο στη µία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες (Λάρνακα – Αµµόχωστο). Στις άλλες δύο οι υποψήφιοι ήταν όσες και οι θέσεις ή λιγότεροι. 
2. Ψηφοφορία διεξήχθηκε µόνο στη µία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες (Λευκωσία - Κερύνεια). Στις άλλες δύο οι υποψήφιοι ήταν όσες και οι θέσεις ή λιγότεροι. 

7. Τον αριθµό αυτό δίνει ο πολιτευτής Σπ. Αραούζος στο υπόµνηµα που έδωσε στον Υπουργό Αποικιών της Βρετανίας εκ µέρους του Εθνικού Συµβουλίου το 1923. 

* Ο πίνακας συµπληρώθηκε µε βάση στοιχεία από τις απογραφές πληθυσµού (1881, 1891, 1901, 1911, 1921 και 1931) και των Cyprus Blue Books. 
1. Οι εγγεγραµµένοι ψηφοφόροι καταγράφονταν µε βάση το κριτήριο καταβολής ενός από τους τρεις φόρους vergi. 

9. Ο αριθµός αυτός είναι µε βάση την απογραφή του 1931. 

5. ∆εν έγινε ψηφοφορία σε καµιά εκλογική περιφέρεια. 

 

Γιά
νν

ος
 Ν

. Κ
ατ

σο
υρ

ίδη
ς



Το 1882 υπήρχαν 58.916 άρρενες που κατέβαλαν το φόρο vergi. Μόνο, όµως, 21.703 από 

αυτούς εγγράφηκαν ως ψηφοφόροι για τις πρώτες γενικές εκλογές του Μαΐου 1883, ένα 

ποσοστό δηλαδή 35.8%, και από αυτούς µόνο οι 9.172 ψήφισαν. Σε ένα συνολικό 

πληθυσµό 137.631 Ελληνοκυπρίων κατοίκων (απογραφή 1881), το ποσοστό του 

εγγεγραµµένου εκλογικού σώµατος ανερχόταν µόνο στο 15.31%, ενώ αυτοί που ψήφισαν 

αποτελούσαν µόνο το 43.52% των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων και το 6.66% του 

συνολικού πληθυσµού των Ελληνοκυπρίων.78 Μέχρι τις δεύτερες γενικές εκλογές, το 

1886, ο αριθµός των εγγεγραµµένων µειώθηκε στους 15.408, µια µείωση περίπου 37%. 

Μείωση υπήρξε και στους ψηφίσαντες, αποτέλεσµα του γεγονότος ότι σε δύο εκλογικές 

περιφέρειες (Λάρνακα-Αµµόχωστο και Λεµεσό-Πάφο) οι υποψήφιοι ήταν ίσοι ή λιγότεροι 

των εδρών.79 Το φαινόµενο της µείωσης του αριθµού των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων 

παρουσιάστηκε και στις εκλογές του 1891. Ο αριθµός των εγγεγραµµένων Ελληνοκυπρίων 

ψηφοφόρων µειώθηκε περαιτέρω, στους 10.029, µια µείωση της τάξης του 35% σε σχέση 

µε τα ποσοστά του 1886 και 52% µε αυτά του 1883. Σε ένα συνολικό πληθυσµό 209.286 

Ελληνοκυπρίων κατοίκων (απογραφή 1891) το ποσοστό του εγγεγραµµένου εκλογικού 

σώµατος ανερχόταν µόνο στο 5.84%. Παρατηρούµε δηλαδή, το φαινόµενο, ο πληθυσµός 

να αυξάνεται σταθερά αλλά ο αριθµός των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων να µειώνεται.  

Η µείωση οφειλόταν σε τρεις, κυρίως, παράγοντες: στην απουσία παραδόσεων εκλογικής 

πολιτικής ανάµεσα στους Κυπρίους, στην ανυπαρξία σηµαντικών θεµάτων αντιπαράθεσης 

που θα κινητοποιούσαν τους ψηφοφόρους και τέλος, στο εκλογικό σύστηµα που 

υιοθετήθηκε µε τη σύνδεση του εκλογικού δικαιώµατος µε περιουσιακά κριτήρια. Οι 

Κύπριοι δεν είχαν ενώπιον τους ουσιαστικές εναλλακτικές επιλογές και το χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο δεν επέτρεπε εύκολη κατανόηση του συστήµατος και πώς αυτό θα 

επηρέαζε τη µελλοντική πολιτική και προσωπική τους ζωή.  

Η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε ένταση σε προεκλογικό αγώνα ήταν στις εκλογές του 

1891, όταν ένας βρετανός αξιωµατούχος, ο Arthur Young, υπέβαλε υποψηφιότητα στην 

Αµµόχωστο απειλώντας να πάρει µια θέση από τις εννέα των Ελλήνων. Η υποψηφιότητα 

προκάλεσε την αντίδραση των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι καταπολέµησαν την 

υποψηφιότητα του µε κάθε µέσο. Οι Ιεράρχες είχαν εµπλακεί και αυτοί στην εκλογική 

διαδικασία παροτρύνοντας τον κόσµο να ψηφίσει υπέρ των Ελληνοκυπρίων υποψηφίων. 

Έγιναν συσκέψεις σε όλες τις πόλεις και εκδόθηκαν ανακοινώσεις εναντίον της 

υποψηφιότητας του, ένδειξη της πεποίθησης ότι ο κοινός εχθρός ενώνει. Τελικά, ο Young 

έχασε τις εκλογές, προσέβαλε όµως το αποτέλεσµα στο δικαστήριο, κατηγορώντας τον 

                                                            
78 Cyprus Blue Book 1883-84, σ. 125. 
79 Cyprus Blue Book 1886-87, σσ. 100-101. 
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Μητροπολίτη Κιτίου και τον Αρχιµανδρίτη Φιλόθεο για ψηφοθηρία υπέρ των Αχ. Λιασίδη 

και Γ. Σιακαλλή. Το δικαστήριο τον δικαίωσε και επέβαλε πρόστιµο 25 και 50 λιρών 

αντίστοιχα στους δύο ιεράρχες.80 Πέραν από την αντίδραση στην υποψηφιότητα του 

βρετανού αξιωµατούχου, οι εκλογές αυτές ήταν και οι πρώτες στις οποίες οι υποψήφιοι 

ένιωσαν την ανάγκη δηµιουργίας συνδυασµών και διεξαγωγής προεκλογικής εκστρατείας, 

ως αποτέλεσµα της άφιξης νέων επιστηµόνων και διεκδίκησης βουλευτικών εδρών 

ενάντια στους παραδοσιακούς υποψήφιους και πολιτευτές.81 Οι συνδυασµοί αυτοί, βέβαια, 

ήταν απλώς συµφωνίες αλληλοϋποστήριξης µεταξύ κάποιων εκ των υποψηφίων χωρίς να 

υπάρχουν οµοιόµορφα και συγκεκριµένα εκλογικά προγράµµατα. Στις εκλογές αυτές ο 

αριθµός των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων αυξήθηκε κατά 2.000 περίπου, ή 20%, σε σχέση 

µε τις προηγούµενες εκλογές, στο σύνολο του πληθυσµού, όµως, το εγγεγραµµένο 

εκλογικό σώµα ήταν µόνο 6.32%. 

Στις εκλογές του 1896 η εκλογική διαδικασία στην Κύπρο διεξήχθηκε για πρώτη φορά σε 

έστω και ήπιο ιδεολογικό περιεχόµενο, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και στη 

συµµετοχή. Ήταν η πρώτη φορά που ο αριθµός των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων αυξήθηκε 

από 10.029 το 1891 σε 12.093 το 1896, µια αύξηση της τάξης του 20.58%.82 Αυτή η 

αύξηση µπορεί να ειδωθεί ως ένας δείκτης αύξησης της πολιτικής επίγνωσης (awareness) 

και του αυξηµένου ενδιαφέροντος για τις εκλογές και οφειλόταν στην επίδραση του υπό 

διαµόρφωση εθνικού κινήµατος.83 Οι επόµενες εκλογές καταδεικνύουν σκαµπανεβάσµατα 

στα ποσοστά συµµετοχής, τα οποία επηρεάζονταν από την πορεία του εθνικού ζητήµατος. 

Το ενωτικό αίτηµα είχε αρχίσει να αποτελεί το βαρόµετρο των εκλογικών διακυβευµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής. 

Οι εκλογές του 1901 ήταν οι πιο οργανωµένες και συγκρουσιακές µέχρι τότε, καθώς ήταν 

και οι πρώτες που διεξήχθηκαν µε φόντο το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα. Οι δύο αντιµαχόµενες 

οµάδες σχηµάτισαν οργανωτικές µορφές επαφής µε τον πληθυσµό που επεκτάθηκαν σε 

ολόκληρη την Κύπρο. Οι δύο αυτές παρατάξεις, η κιτιακή και η κυρηνειακή, κυριάρχησαν 

στην πολιτική αντιπαράθεση για µια δεκαετία και υπέβαλλαν ξεχωριστούς συνδυασµούς 

στις εκλογές, κάτι για το οποίο µερίδα του Τύπου εξέφραζε τη λύπη της.84 Αυτό επηρέασε 

σηµαντικά και το εκλογικό σώµα αφού για τις εκλογές εγγράφηκαν στους εκλογικούς 

                                                            
80 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 441-442· Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 10· 
Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 80-82. 
81 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σ. 136. 
82 Cyprus Blue Book 1900-01, σ. 99. 
83 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 114-115. 
84 «Οι βουλευτικαί εκλογαί: το ναυάγιον των διαπραγµατεύσεων», Ελευθερία, 29 Σεπτεµβρίου 1906, σ. 2. 
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καταλόγους 24.952 ψηφοφόροι85 µια αύξηση, δηλαδή, της τάξης του 106%. Από τους 

εγγεγραµµένους ψηφοφόρους προσήλθαν στις κάλπες οι 17.816, ή ποσοστό 71%. 

Στις εκλογές του 1906 συνεχίστηκε το φαινόµενο του υπεράριθµου των υποψηφίων έναντι 

του αριθµού των θέσεων προς πλήρωση, γεγονός που αποδεικνύει ότι, τουλάχιστον, για τα 

ανώτερα στρώµατα της αστικής τάξης είχε αρχίσει να αποκτά σηµασία η πολιτική 

διαδικασία. Υπέβαλαν υποψηφιότητα συνολικά δεκαέξι άτοµα για τις εννέα θέσεις.86 Σε 

σχέση µε το εκλογικό σώµα αυτό ανήλθε στις 33.229 άτοµα (αύξηση 33.17%), εκ των 

οποίων ψήφισαν οι 17.166 ή ποσοστό 51% επί των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων. Το 

ποσοστό, όµως, του εκλογικού σώµατος επί του συνολικού ελληνοκυπριακού πληθυσµού 

αυξήθηκε µεν, εξακολουθούσε να είναι πολύ χαµηλό δε, στο 18% περίπου.87

Μετά την επίλυση του Αρχιεπισκοπικού, που είχε συµβάλει σε ένα πιο 

ιδεολογικοποιηµένο πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογικών αναµετρήσεων στην Κύπρο, οι 

δύο παρατάξεις έθεσαν στο περιθώριο τις διαφορές τους και οι εκλογές του 1911 

διεξήχθηκαν σε ένα ηπιότερο κλίµα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες (υποψήφιοι 

αποσύρθηκαν για να αποφευχθούν οι εκλογές) ήταν φυσιολογικό η πολιτική διαδικασία να 

επιστρέψει σε µια πιο πελατειακή και αποιδεολογικοποιηµένη µορφή.88 Ενδεικτικό είναι 

ότι στις εκλογές για το Νοµοθετικό του 1911 ο αριθµός των Ελλήνων ψηφοφόρων 

ανερχόταν στην επαρχία Λευκωσίας - Κερύνειας στους 13.223, από τους οποίους ψήφισαν 

µόνο 3.601 άτοµα, ένα ποσοστό δηλαδή 26%, σε αντίθεση µε 66% στις αντίστοιχες 

εκλογές του 1906.89 Το 1911 ο ελληνοκυπριακός πληθυσµός ανερχόταν στις 214.480 και 

δικαίωµα ψήφου είχαν συνολικά 34.331 άτοµα,90 δηλαδή ποσοστό 16%, ενώ, η αύξηση 

του εκλογικού σώµατος σε σχέση µε τις εκλογές του 1906 ήταν µόνο 3.66%. 

Αυτή η αυξοµείωση στο ενδιαφέρον της κοινής γνώµης εκφράστηκε και στις δηµοτικές 

εκλογές. Σε αυτές του 1908, που ακόµη υφίστατο το Αρχιεπισκοπικό, τις έξι θέσεις 

χριστιανών δηµοτικών συµβούλων στη Λευκωσία διεκδικούσαν δώδεκα υποψήφιοι σε δύο 

συνδυασµούς και οι εκλογές διέλαβαν κοµµατικό χαρακτήρα, όπως αναφερόταν 

χαρακτηριστικά στον τύπο. Από τους 1.046 ψηφοφόρους ψήφισαν τελικά οι 866.91 Στις 

δηµαρχιακές του 1911 δικαίωµα ψήφου είχαν 1.298 ψηφοφόροι από τους οποίους 

                                                            
85 Cyprus Blue Book 1903-04, σσ. 90-91. 
86 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σσ. 156, 172 
87 Cyprus Blue Book 1908-09, σσ. 98-99· «Οι εκλογείς των επαρχιών Λεµεσού-Πάφου», Ελευθερία, 1 
Σεπτεµβρίου 1906, σ. 2· «Τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών», Ελευθερία, 13 Οκτωβρίου 1906, σ. 
2· «Αι βουλευτικαί εκλογαί: καθυστερήσαντα αποτελέσµατα», Ελευθερία, 20 Οκτωβρίου 1906, σ. 2. 
88 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 238. 
89 Ελευθερία, 2 Σεπτεµβρίου 1911, σ. 2. «Τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών», Ελευθερία, 6 
Οκτωβρίου 1911, σ. 2. 
90 Cyprus Blue Book 1911-12, σσ. 104-105. 
91 «Αι δηµοτικαί εκλογαί», Ελευθερία, 22 Φεβρουαρίου 1908, σ. 1. «Αι δηµοτικαί εκλογαί», Ελευθερία, 21 
Μαρτίου 1908, σ. 2. «Αι εκλογαί δηµοτικών συµβούλων», Ελευθερία, 28 Μαρτίου 1908, σ. 2. 
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ψήφισαν οι 985.92 Στις δηµαρχιακές του 1914, όµως, το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων ήταν 

πολύ περιορισµένο και δεν χρειάστηκε, σχεδόν, προεκλογικός αγώνας. Ενδεικτικά, στη 

Λευκωσία, παρόλο που υποβλήθηκαν δώδεκα υποψηφιότητες για τις επτά θέσεις των 

Ελλήνων δηµοτικών συµβούλων, οι τρεις αποσύρθηκαν έγκαιρα και οι δύο λίγο αργότερα, 

µε αποτέλεσµα να ψηφίσουν µόνο 4 ψηφοφόροι και οι 7 υποψήφιοι.93

Στις εκλογές του Νοµοθετικού Συµβουλίου του 1916 σηµειώθηκε αλλαγή προσώπων, 

αφού ορισµένοι από τους «παλαιοπολιτικούς» αποσύρθηκαν προς όφελος νεότερων (σε 

µερικές περιπτώσεις συγγενών τους), οι οποίοι διεκδικούσαν εκλογή µε αίτηµα την 

Ένωση. Στις εκλογές αυτές παρατηρήθηκε µια µικρή αύξηση της συµµετοχής η οποία 

συνολικά έφτασε στους 18.380 ψηφοφόρους και στα τρία εκλογικά διαµερίσµατα.94 Το 

εκλογικό σώµα, όµως, ήταν αρκετά µεγαλύτερο αφού αυξήθηκε κατά 22.54% σε σχέση µε 

τις προηγούµενες εκλογές και έφτασε στις 42.071 εγγεγραµµένους ψηφοφόρους που 

αντιστοιχούσαν στο 19.61% του συνολικού ελληνοκυπριακού πληθυσµού.95 Στις εκλογές 

του 1921 επανεκλέγηκαν οι εθνικιστές βουλευτές χωρίς ανθυποψήφιους. Αυτοί, 

παραιτήθηκαν αµέσως σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την στάση των Βρετανών στο ενωτικό 

αίτηµα. Στις εκλογές αυτές δικαίωµα ψήφου είχαν συνολικά 49.109 άτοµα.96 Στις 

αναπληρωµατικές εκλογές που προκηρύχθηκαν τον ∆εκέµβριο του 1922,97 η συµµετοχή 

κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα αντανακλώντας, έτσι, την επιτυχία της πολιτικής της 

αποχής που διακήρυξε η πολιτική ηγεσία των Ελληνοκυπρίων. Από τους 19.882 

ψηφοφόρους του εκλογικού διαµερίσµατος Λευκωσίας - Κερύνειας ψήφισαν µόνο 1.225, 

δηλαδή, µόνο το 6% και στο εκλογικό διαµέρισµα Λεµεσού – Πάφου επίσης το 6%.98  

Το 1925, σε πληθυσµό 244.887 Ελληνοκυπρίων κατοίκων, δικαίωµα ψήφου είχαν 45.342 

άτοµα ή ποσοστό 18.51% του πληθυσµού.99 Το εκλογικό σώµα µετά από µια συνεχή 

περίοδο αύξησης κατέγραψε µείωση της τάξης του 7.67%. Οι εκλογές του 1925 ήταν οι 

πρώτες που διεξήχθηκαν µε βάση το νέο Σύνταγµα της Κύπρου στο οποίο οι έδρες των 

Ελληνοκυπρίων αυξήθηκαν από εννέα σε δώδεκα και οι εκλογικές περιφέρειες από τρεις, 

επίσης, σε δώδεκα. Μετατράπηκαν, έτσι, όλες οι περιφέρειες σε µονοεδρικές. Η τελευταία 

                                                            
92 «Αι εκλογαί δηµοτικών συµβούλων εν Λευκωσία», Ελευθερία, 25 Μαρτίου 1911, σ. 2. 
93 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σσ. 214, 219, 369. 
94 «Τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών», Ελευθερία, 21 Οκτωβρίου 1916, σ. 3.  
95 Cyprus Blue Book 1916-17, σσ. 106-107. Βλ. επίσης «Οι ψηφοφόροι δια τα βουλευτικά», Ελευθερία, 16 
Σεπτεµβρίου 1916, σ. 4.  
96 «Οι ψηφοφόροι για τις εκλογές», Ελευθερία, 8 Οκτωβρίου 1921, σ. 2. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα οι 
ψηφοφόροι ανέρχονταν σε 49.109: στο εκλογικό διαµέρισµα Λευκωσίας – Κερύνειας 19.882, στο εκλογικό 
διαµέρισµα Λάρνακας – Αµµοχώστου 14.385 και στο εκλογικό διαµέρισµα Λεµεσού – Πάφου 14.842. 
97 Ελευθερία, 13 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 3. 
98 «Αι βουλευτικαί εκλογαί», Ελευθερία, 13 Ιανουαρίου 1923, σ. 2. ∆εν δίνονται στοιχεία για το εκλογικό 
διαµέρισµα Λάρνακας-Αµµοχώστου. 
99 Cyprus Blue Book 1926, σ. 95. 
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εκλογική διαδικασία στην Κύπρο την περίοδο που εξετάζουµε, έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 

του 1930. Στις εκλογές αυτές το εκλογικό σώµα αυξήθηκε και πάλι στους 49.831 

εγγεγραµµένους ψηφοφόρους (αύξηση 9.90%) εκ των οποίων, όµως, προσήλθαν στις 

κάλπες µόνο οι µισοί (26.024 ή 52.7%) Το συνολικό ποσοστό του εκλογικού σώµατος στο 

συνολικό πληθυσµό αποτελούσε µόνο το 17.40%.100  

Σε ολόκληρη την περίοδο ύπαρξης του Νοµοθετικού Συµβουλίου το ποσοστό του 

εκλογικού σώµατος δεν υπερέβηκε σε καµιά περίπτωση το 20%, ένα πολύ χαµηλό 

ποσοστό, ενώ, ακόµα χαµηλότερο ήταν το ποσοστό των ψηφοφόρων που ασκούσαν το 

εκλογικό τους δικαίωµα, το οποίο παρέµενε σταθερά κάτω από το 10% επί του συνολικού 

πληθυσµού (µε µια µόνο εξαίρεση, το 1916). Αυτό καταδεικνύει ένα σηµαντικό γνώρισµα 

της πολιτικής ζωής στην Κύπρο, την ύπαρξη δηλαδή ενός πολύ µικρού ποσοστού ατόµων 

που λειτουργούσαν ως εκφραστές του συνόλου του πληθυσµού λόγω των περιοριστικών 

προνοιών της εκλογικής νοµοθεσίας και της αδιαφορίας. Η πολιτική ζωή στην Κύπρο 

περιστρεφόταν, όπως έχει υποδειχθεί και σε άλλα σηµεία της διατριβής, γύρω από ένα 

κύκλο πολιτικών οικογενειών και παραγόντων που διαιώνιζαν τη παρουσία τους λόγω των 

δοµικών περιορισµών που χαρακτήριζαν το σύστηµα πολιτικής αντιπροσώπευσης. 

Η αποτίµηση των πιο πάνω στοιχείων καταδεικνύει µια σταδιακή ισχνή αύξηση του 

εκλογικού σώµατος, ενώ η εκλογική συµµετοχή παρουσιάζει αυξοµειώσεις. Η διαδικασία 

της εκλογικής απόφασης έφερνε τον ψηφοφόρο αντιµέτωπο µε επιρροές από τον Τύπο, 

τον ταύτιζε µε πολιτικές συλλογικότητες, όπως έγινε στο Αρχιεπισκοπικό που θα 

εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, του δηµιουργούσε αντιλήψεις για τις ιδεολογίες και τα 

συµφέροντα που εξέφραζαν και εκπροσωπούσαν οι πολιτικοί δρώντες. Ο ψηφοφόρος 

ερχόταν, επίσης, αντιµέτωπος µε τις διάφορες µορφές δηµόσιας συµµετοχής σε 

συγκρούσεις που αφορούσαν διαφορές σε κοµµατικά και πολιτικά ζητήµατα. Η 

περιορισµένη, έστω, διεύρυνση του εκλογικού δικαιώµατος έκανε εφικτή την 

κινητοποίηση µέρους των κατώτερων τάξεων και των οικονοµικά εξαρτηµένων 

στρωµάτων και δηµιούργησε προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων καναλιών επιρροής στους 

ψηφοφόρους. Παρόλα αυτά, οι πολιτικοί θεσµοί και η εκλογική διαδικασία διέπονταν από 

ολιγαρχικά χαρακτηριστικά και η αποτελεσµατική συµµετοχή των µαζών ήταν ακόµα 

ανέφικτη. 

Οι διαφορές της προσέλευσης στην κάλπη µπορούν να ερµηνευθούν µε όρους κόστους της 

συµµετοχής για τον κάθε µεµονωµένο ψηφοφόρο, καθώς και µε βάση τα κίνητρα που 

προσφέρονται και στις πιέσεις που ασκούνταν για το ξεπέρασµα του κόστους αυτού. Το 

                                                            
100 Cyprus Blue Book 1930, σ. 107. 
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κόστος συµµετοχής ερµηνεύεται µε βάση παραµέτρους, όπως η απόσταση από το 

εκλογικό κέντρο, η δυσκολία πρόσβασης σε αυτό, η πιθανότητα απουσίας από την 

κοινότητα την µέρα των εκλογών, κτλ. Τα κίνητρα και οι πιέσεις αφορούσαν στους 

τρόπους και στις µεθόδους µε τις οποίες οι ψηφοφόροι παρακινούνταν να προσέλθουν στις 

κάλπες: πολιτική κινητοποίηση, δωροδοκίες, απειλές απόλυσης, υποσχέσεις εργοδότησης 

από τους διάφορους πολιτευτές, κτλ. 

Η συµµετοχή στις εκλογές έχει, όπως υποδείχθηκε, ταξικές αναφορές. Συχνά αυτοί που 

υφίστανται την πιο έντονη οικονοµική δυσφορία, όπως οι φτωχοί εργάτες, οι άνεργοι και 

οι χωρικοί, έχουν το χαµηλότερο ποσοστό προσέλευσης. Αν και αυτό µπορεί να προκύπτει 

από την ανικανότητα των συγκεκριµένων οµάδων να βρουν ένα κόµµα ή οργάνωση που 

να εκπροσωπεί τα συµφέροντα τους, το γεγονός ότι η συµµετοχή τους στη ψηφοφορία θα 

επέκτεινε τα δικαιώµατά τους και θα προστάτευε τα συµφέροντα τους δεν ήταν αρκετό, 

ώστε να αυξηθεί αισθητά η συµµετοχή τους. Μολονότι τα άτοµα δεν συνειδητοποιούσαν, 

ακόµη, το προσωπικό τους συµφέρον στην εκλογική διαδικασία, πολλές φορές 

παρακινούνταν να ψηφίσουν λόγω κοινωνικών πιέσεων και αισθηµάτων κοινωνικής 

υποχρέωσης, µε αποτέλεσµα η ψήφος τους να είναι ασύµβατη µε τα συµφέροντα τους. Οι 

δυσκολίες στην κοινωνική αντίληψη και την επικοινωνία παρέχουν µερική εξήγηση για 

αυτές τις περιπτώσεις. Όταν το ποσοστό ψήφου είναι χαµηλό, αυτό σηµαίνει ότι οι 

οικονοµικά και κοινωνικά µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες, υποαντιπροσωπεύονται στα 

σώµατα. Η έλλειψη συµµετοχής και αντιπροσώπευσης αντικατοπτρίζει, επίσης, και 

έλλειψη αποτελεσµατικής απόλαυσης πολιτικών δικαιωµάτων και, συνεπώς, µειωµένη 

αφοσίωση στο πολιτικό σύστηµα.101

Η πολιτική και εκλογική συµπεριφορά των Κυπρίων καθοριζόταν τόσο από 

βραχυπρόθεσµους όσο και από µακροπρόθεσµους παράγοντες. Ως τέτοιοι µπορούν να 

αναφερθούν: η κατάσταση της οικονοµίας στην εκάστοτε εκλογική αναµέτρηση, η 

προσωπικότητα των υποψηφίων βουλευτών και οι σχέσεις που είχε το εκλογικό σώµα µαζί 

τους τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονοµικό επίπεδο, το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον 

όπως καθοριζόταν σε µεγάλο βαθµό από την πορεία του ενωτικού ζητήµατος, οι 

εσωτερικές συγκρούσεις και διαιρέσεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας, όπως κατέδειξε 

η αυξηµένη συµµετοχή στην περίοδο του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και η ύφεση που 

ακολούθησε την επίλυση του, καθώς και ο ρόλος των εφηµερίδων ο οποίος άρχισε να 

γίνεται καταλυτικός. Τα κατώτερα στρώµατα δεν ακολουθούσαν την κοινωνική τους θέση 

σε σχέση µε την εκλογική τους συµπεριφορά και, πολλές φορές, οι ατοµικές επιλογές 

                                                            
101 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 196, 208, 227. 
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διαµορφώνονταν υπό το καθεστώς διαδικασιών ιδεολογικής και οικονοµικής 

χειραγώγησης και ελέγχου. 

 

7.6 Η ατελής πολιτική ενσωµάτωση102  

Η πολιτικοποίηση και η συµµετοχή στις εκλογές, όµως, δεν είναι ισοδύναµη µε την 

πολιτική ενσωµάτωση, αφού η τελευταία προϋποθέτει τη γενική θέληση µιας κοινωνίας να 

προσφέρει πλήρη πολιτικό συνεταιρισµό σε όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις.103 Το 

ζήτηµα της πολιτικής ενσωµάτωσης των διάφορων στρωµάτων της κοινωνίας, τα οποία οι 

δεδοµένες κοινωνικοπολιτικές ρυθµίσεις απέκλειαν από την πολιτική διαδικασία και 

συµµετοχή, είναι συνδεδεµένο µε την ανάπτυξη των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων, την 

ανάπτυξη ευρύτερων αφοσιώσεων (loyalties) και δεσµών πίστης, όπως το έθνος, και η 

εµφάνιση σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών οργανισµών. 

«Η ρήξη των προυπάρχουσων δεσµών συγγένειας σηµατοδοτεί την άνοδο των σύγχρονων 

κοινωνικών και πολιτικών οργανισµών, οι οποίοι εξυπηρετούν και ως φορείς 

ενσωµάτωσης διαφόρων εθνικών και τοπικών οµάδων στο σύστηµα. Καθώς η πολιτική 

ανάπτυξη προχωρεί, οι νέοι θεσµοί που δηµιουργούνται τείνουν να υπερκεράσουν ή να 

συµπληρώσουν τα κανάλια επιρροής που προϋπήρχαν βάσει της συγγένειας και της 

οικογένειας».104  

Η διάχυση των πολιτικών, κοινωνικών και αστικών δικαιωµάτων στις µάζες οδηγεί και 

στην ενσωµάτωση τους στον εθνικό πολιτικό κορµό. Στις κοινωνίες της «ύστερης 

ανάπτυξης», η διαδικασία επέκτασης και διάχυσης των δικαιωµάτων αυτών ήταν άνιση 

και περιορισµένη και οι λαϊκές µάζες αφέθηκαν χωρίς βασικά δικαιώµατα που θα τους 

διασφάλιζαν συµµετοχή στη διανοµή της πολιτικής ισχύος και του εθνικού πλούτου. Σε 

αυτές τις κοινωνίες, µια από τις µορφές πολιτικής ένταξης των κατώτερων στρωµάτων στο 

εθνικό πεδίο γίνεται µέσω των δικτύων πελατειακών σχέσεων, τα οποία βασίζονται σε 

προσωπικά δίκτυα προστασίας που ήλεγχαν αστοί πολιτευτές και στα οποία έγινε ήδη 

αναφορά. Τα δίκτυα αυτά τέµνουν τις οριζόντιες µορφές ένταξης και ενσωµάτωσης των 

λαϊκών στρωµάτων σε ταξική βάση, όπως είναι τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόµµατα που 

βασίζονται στην κοινή κοινωνική θέση των ατόµων. Μέσα από αυτή την πρακτική, τα 

πελατειακά δίκτυα µεταφέρονται µεν από παρελθοντικές πρακτικές αλλά βρίσκουν 

εφαρµογή και σε νεωτερικά περιβάλλοντα δε, λόγω των διαρθρωτικών δυσκολιών στη 

                                                            
102 Ο αγγλικός όρος είναι integration. 
103 Βλ. Kirchheimer, «Transformation», ό.π., σ. 183. 
104 Βλ. Lemarchand and Legg, «Clientelism», ό.π. σσ. 154, 171. Ειδική αναφορά στις διάφορες οργανώσεις 
και στο ρόλο τους στην πτυχή της ενσωµάτωσης των µαζών που ήταν εκτός πολιτικής διαδικασίας θα γίνει 
στα επόµενα κεφάλαια. 

 245

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



θεσµοθέτηση διαδικασιών ενσωµάτωσης στις χώρες αυτές.105 Η πολιτική συµµετοχή 

πραγµατοποιείται, έτσι, µέσω της επέκτασης ήδη διαθέσιµων δικτύων και οργανώσεων 

πελατείας. Αυτή ήταν η περίπτωση της Ελλάδας, όπως σηµειώνει ο Μουζέλης, η οποία σε 

µεγάλο βαθµό φαίνεται να ισχύει και στην Κύπρο κατά την περίοδο που εξετάζουµε. 

Επιπλέον, η πολιτισµική ένταξη των κατώτερων στρωµάτων προηγήθηκε της οικονοµικής 

και πολιτικής, µέσω της ιδεολογίας του εθνικισµού, γεγονός που διευκόλυνε τη διαιώνιση 

των πελατειακών δικτύων και το ρόλο τους ως µοχλών ενσωµάτωσης.  

∆ιαδικασίες όπως η εισαγωγή πολιτικών θεσµών και αντιπροσωπευτικών µορφών 

διακυβέρνησης, το εκλογικό δικαίωµα των αρρένων, οι διάφορες οργανωτικές µορφές που 

αναπτύχθηκαν µέσα από την Εκκλησία, η διεκδίκηση του ενωτικού αιτήµατος και των 

αιτηµάτων της εργατικής τάξης, καθώς και η αστικοποίηση και η ανάπτυξη παγκύπριας 

αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, συνέβαλαν στη σταδιακή εισαγωγή των µαζών στην 

πολιτική διαδικασία και κατ’ επέκταση στην ενσωµάτωση τους στο πολιτικό σύστηµα.  

Μέσα από αυτούς τους µηχανισµούς, το πολιτικό σύστηµα οδηγείται στη µαζική 

πολιτικοποίηση κατά την οποία η µεγάλη µάζα του λαού συµµετέχει στις δηµόσιες 

υποθέσεις. ∆εν είναι τυχαίο που, ακριβώς σε αυτή την περίοδο, επεκτείνεται και 

εντατικοποιείται η ενσωµάτωση διαφόρων στρωµάτων στο κοινωνικό σύστηµα που 

καθιερώθηκε και στην Κύπρο.106 Βέβαια αυτή η θέση δεν πρέπει να υπερεκτιµάται. Με την 

εξαίρεση µικρού αριθµού βασικών θεµάτων που, συνήθως, περιλάµβαναν το ενωτικό, τον 

φόρο υποτελείας και τη διεύρυνση του Συντάγµατος, τα εκλεγµένα µέλη εξέφραζαν από το 

βήµα της «Βουλής» τις προσωπικές τους απόψεις και ιδέες.107 Οι παλιές κοινωνικές 

επιδράσεις εξακολουθούσαν να υφίστανται. Ως τέτοιες, µπορούν να καταγραφούν ο 

πλούτος, η Εκκλησία, το κύρος της κοινωνικής θέσης, η κοινωνική ιεραρχία και ο ταξικός 

διαχωρισµός, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα υλικά συµφέροντα των διαφόρων προσώπων και 

τοπικών προκρίτων. 

Η πολιτική ενσωµάτωση της µάζας των κατώτερων στρωµάτων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 

στην περίοδο που εξετάζουµε. Η µεγάλη πλειοψηφία δεν είχε αποκτήσει εκλογικό 

δικαίωµα και οι οργανώσεις τους ήταν υπανάπτυκτες. Ακόµα και για την αστική τάξη και 

τους εθνικιστές, όµως, η ενσωµάτωση δεν είχε ποτέ πραγµατικά ολοκληρωθεί αφού, το 

ενωτικό αίτηµα ήταν θεµελιωδώς ασυµβίβαστο µε το καθεστώς αποικίας.  

 
 
 

                                                            
105 Βλ. Mouzelis, «Modernity», ό.π., σσ. 226-227. 
106  Βλ. Προδρόµου, « Συµµετοχή»,  ό.π. σσ. 106, 125. 
107  Βλ. Γεωργαλλίδης, «Χαρακτήρας», ό.π. σ. 85. 
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Παράρτηµα 1: ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1883-1930108

 
1. Αραδιππιώτης Γιώργος (1887-1963): Σπουδές νοµικής στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε µέλος ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Λάρνακας και της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ∆ήµαρχος Λάρνακας (1932-
1944). Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1930-31. 

2. Αραούζος Σπύρος (1865-1924): Έµπορος και ναυτιλιακός πράκτορας. ∆ηµοτικός Σύµβουλος και 
∆ήµαρχος Λεµεσού, µέλος Εκτελεστικού Συµβουλίου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1906-11. 

3. Βοντιτσιάνος Ιωάννης (1855-1929): γεωργός. Αδελφός Περικλή Βοντιτσιάνου. Μέλος Επαρχιακής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής Λάρνακας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1896-1906. 

4. Βοντιτσιάνος Περικλής (1847-1913): γεωργός. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1890-
91. 

5. Γαλατόπουλος Χριστόδουλος (1902-1953): Σπουδές νοµικής στην Αγγλία. Εκδότης εφηµερίδων. 
Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1930-31. 

6. Ηγούµενος Κύκκου Γεράσιµος (1850-1911): Σπουδές στη θεολογική σχολή Χάλκης. Έφορος 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και µέλος της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. 
Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1891-1901. 

7. Εµφιετζής Γιώργος (1879-1956): Σπουδές νοµικής στην Αθήνα. Γαιοκτήµονας. ∆ιετέλεσε µέλος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµµοχώστου και ∆ήµαρχος από το 1916-1943. Μέλος Θρονικής 
Επιτροπής Αµµοχώστου και Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος και ∆ιευθυντής 
Τράπεζας Αµµοχώστου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1916-21, 1925-30. 

8. Εµφιετζής Σωτήρης (1838-1894): πατέρας του Γιώργου Εµφιετζή. Έµπορος. Επίτροπος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Αµµοχώστου και πρώτος ∆ήµαρχος της πόλης. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου 
στα χρόνια 1886-87. 

9. Ευρυβιάδης Οδυσσέας (1896-1956): εµπορικός υπάλληλος και δηµοσιογράφος. Μέλος 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και Γραµµατέας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1922-24. 

10. Ζαννέτος Φίλιος (1863-1933): σπουδές ιατρικής. Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, 
µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, µέλος Θρονικής Επιτροπής Μητρόπολης Κιτίου, 
∆ηµοτικός Σύµβουλος και ∆ήµαρχος Λάρνακας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1901-04, 1916-21. 

11. Ζήνων Ευγένιος (1876-1929): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λεµεσού, διετέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1911-21. 

12. Ηλιάδης Ηλίας (1882-1947): Έµπορος και διευθυντής εργοστασίου καπνών. Έφορος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λεµεσού, µέλος Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα 
χρόνια 1922-25. 

13. Θεοδότου Αντώνης (1859-1928): σπουδές ιατρικής σε Αθήνα και Παρίσι. Πρόεδρος Κυπριακού 
Συλλόγου Λευκωσίας, εκ των ιδρυτών του Ταµιευτηρίου Λευκωσίας (µετέπειτα Τράπεζα Κύπρου), 
πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου.  Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, µέλος 
Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής και του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
και ∆ήµαρχος Λευκωσίας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1906-11. 

14. Θεοδότου Θεοφάνης (1863-1942): σπουδές πολιτικής επιστήµης και νοµικής. Μέλος Εκτελεστικού 
Συµβουλίου, µέλος Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 
µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1896-
21, 1930-31. 

15. Ιασονίδης Ονούφριος (1846-1916): Σπουδές φιλολογίας στην Αθήνα και νοµική στην Οξφόρδη. 
Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1896-1901. 

16. Ιωαννίδης Φαίδων (1888-1947): αδελφός Γεωργίου Χατζηπαύλου. Εµπορικές σπουδές και σπουδές 
νοµικής στην Αθήνα. Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου. Μέλος Νοµοθετικού 
Συµβουλίου στα χρόνια 1925-30. 

17. Κακογιάννης Παναγιώτης (1893-1980): σπουδές νοµικής στις ΗΠΑ. Μέλος και Πρόεδρος 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, µέλος Εκτελεστικού Συµβουλίου και Συµβουλευτικού 
Σώµατος µετά τα Οκτωβριανά. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1925-30. 

                                                            
108 Τα στοιχεία έχουν ληφθεί, ως επί το πλείστον, από το βιβλίο του Κουδουνάρη Αριστείδη (1995), 
Βιογραφικό Λεξικόν Κυπρίων, 1800-1920, 3η Έκδοση, Λευκωσία. 
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18. Καρεµφυλάκης Ιωάννης (1852-1905): σπουδές θεολογίας, φιλοσοφίας και νοµικής στην Αθήνα. 
Πάρεδρος ∆ικαστής Πάφου, µέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεµεσού και Πρόεδρος του 
Αναγνωστηρίου Σαλαµίς. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1886-91. 

19. Κυριακίδης Ιωάννης (1850-1955): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού, 
Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεµεσού, µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1891-1916. 

20. Κυριακίδης Φειδίας (1896-1971): σπουδές νοµικής στην Αθήνα και πολιτικές επιστήµες στη 
Γαλλία. Πρόεδρος Λαϊκής Συνεργατικής Ένωσης Λεµεσού, µέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µέλος 
Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1930-31. 

21. Κύριλλος Παπαδόπουλος Β’ (1845-1916) (Μητροπολίτης Κιτίου και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου): 
σπουδές θεολογίας στα Ιεροσόλυµα. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1889-1911.  

22. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος (1842-1913): αδερφός Πασχάλη Κωνσταντινίδη. Σπουδές φιλοσοφίας 
και φιλολογίας σε Αθήνα και Μόναχο. ∆ιευθυντής Ελληνικής σχολής Λευκωσίας, Πρόεδρος 
Κυπριακού Συλλόγου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-1891. 

23. Κωνσταντινίδης Πασχάλης (1840-1937): σπουδές γαλλικής γλώσσας και δικηγόρος. ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Λευκωσίας, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, µέλος Επαρχιακής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής, µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου 
στα χρόνια 1883-1901, 1911-16. 

24. Λανίτης Κλ. Νικόλαος (1872-1958): σπουδές νοµικής στην Αθήνα και αγγλικής γλώσσας στο 
Λονδίνο. Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Λεµεσού, µέλος Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, Έφορος 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεµεσού. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1911-21, 1930-
31. 

25. Λιασίδης Αχιλλέας (1850-1924): µόρφωση λυκειακή. Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας, µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου, 
∆ήµαρχος Λευκωσίας, εκδότης εφηµερίδας Πατρίς. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1886-1901, 1911-16. 

26. Λοΐζου Λούης (1877-1941): σπουδές νοµικής στην Αθήνα, γαιοκτήµονας. Πρόεδρος ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Αµµοχώστου, ∆ήµαρχος Αµµοχώστου, µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, 
Πρόεδρος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αµµοχώστου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1906-21. 

27. Μαληκίδης Γιώργος (1842-1911): σπουδές διδασκαλικής στην Αθήνα, ∆ικαστής επί 
Τουρκοκρατίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεµεσού, 
µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ιδρυτής και ισόβιος Πρόεδρος του Συλλόγου Ισότης. 
Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-90. 

28. Μιχαηλίδης Μιχάλης (1866-1930): εµπορικές σπουδές σε Σµύρνη και Βηρυτό, έµπορος και 
γαιοκτήµονας. ∆ηµοτικός Σύµβουλος και ∆ήµαρχος Λεµεσού, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λεµεσού, µέλος Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1888-91, 
1925-30. 

29. Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός (1833-1886): σπουδές θεολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
δάσκαλος και σχολάρχης Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας µέχρι την εκλογή του ως Μητροπολίτης. 
Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-1886. 

30. Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδηµος Μυλωνάς (1889-1937: σπουδές θεολογίας στα Ιεροσόλυµα και 
Αθήνα. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1925-31. 

31. Νικολαΐδης ∆ηµήτρης (1823-1888): σπουδές φιλολογίας στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του 
Σχολαρχείου Λεµεσού, µέλος Σχολικής Εφορίας της πόλης και πρόξενος της Ελλάδας στη Λεµεσό. 
Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-88. 

32. Νικολαΐδης Μιχάλης (1878-1963): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. Αντιδήµαρχος Λάρνακας, µέλος 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και µέλος Επαρχιακής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής. ∆ιετέλεσε συντάκτης και ∆ιευθυντής εφηµερίδων. Μέλος Νοµοθετικού 
Συµβουλίου στα χρόνια 1906-11. 

33. Νικολαΐδης Νεόφυτος (1872-1941): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. Αναπληρωτής Επαρχιακός 
∆ικαστής και µεγαλέµπορος. Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και µέλος Επαρχιακής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής Πάφου, µέλος Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, µέλος Θρονικής Επιτροπής 
Μητρόπολης Πάφου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος και ∆ήµαρχος Πάφου. ∆ιετέλεσε µέλος του 
Συµβουλευτικού Σώµατος µετά τα Οκτωβριανά. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1916-
21, 1928-30. 

34. Οικονοµίδης Ιωάννης (1864-1934): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε ∆ικαστής και 
∆ιευθυντής του Ταµιευτηρίου Λευκωσία (µετέπειτα Τράπεζα Κύπρου), ιδρυτής της πρώτης 
Αγροτικής Τράπεζας στο Λευκόνοικο, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 
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αντιπρόεδρος Εµπορικού Επιµελητηρίου, Πρόεδρος Συµβουλίου Ηλεκτρικής Εταιρίας. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1896-1901, 1911-16. 

35. Παλαιολόγος Αριστοτέλης (1852-1915): δάσκαλος και δηµοσιογράφος. Εκδότης εφηµερίδας. 
∆ιετέλεσε ∆ικαστής σε διάφορες επαρχίες, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού, Πρόεδρος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λεµεσού, Πρόεδρος του Αναγνωστηρίου Ισότης. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου 
στα χρόνια 1890-91, 1891-96. 

36. Πασχάλης Νεοπτόλεµος (1880-1946): υιός Πασχάλη Κωνσταντινίδη. Σπουδές νοµικής στην Αθήνα 
και Λονδίνο. ∆ιετέλεσε Γενικός Αντιεισαγγελέας, µέλος Εκτελεστικού Συµβουλίου, Πρόεδρος 
Συµβουλίου ∆ιευθετήσεως αγροτικών χρεών, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 
µέλος Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας και µέλος Θρονικής 
Επιτροπείας Αρχιεπισκοπής. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1916-1921. 

37. Παυλίδης Γιώργος (1869-1940): Έµπορος. ∆ιετέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού, Έφορος και 
Πρόεδρος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και Πρόεδρος Λαϊκής Τράπεζας Λεµεσού. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου το 1896. 

38. Παυλίδης Ιωάννης (1817-1901): σπουδές στην Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη 
και φιλολογία στην Αθήνα. ∆ιευθυντής Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, µέλος Σχολικής Επιτροπής 
Λευκωσίας, Πρόεδρος Αναγνωστηρίου Ζήνων. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1884-
85. 

39. Παυλίδης Στέλιος (1892-1968): συγγενής Χριστόδουλου Σώζου. Εµπορικές σπουδές στη Γαλλία 
και νοµικής στο Λονδίνο. ∆ιετέλεσε µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου και του Συµβουλευτικού 
Σώµατος µετά τα Οκτωβριανά, ∆ικηγόρος του στέµµατος και Γενικός Εισαγγελέας. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1925-27. 

40. Περιστιάνης Θεόδωρος (1836-1891): σπουδές νοµικής στο Παρίσι. ∆ικηγόρος και συνέταιρος του 
Πασχάλη Κωνσταντινίδη. ∆ιορισµένο µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1880-81. 
∆ιετέλεσε πρόξενος Γαλλίας και Πρόεδρος του Αναγνωστηρίου Κυπριακός Σύλλογος. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-86. 

41. Πιερίδης ∆ηµήτρης (1811-1895): σπουδές αγγλικής φιλολογίας στην Αγγλία. Έµπορος. 
Υποπρόξενος Μεγάλης Βρετανίας στη Λάρνακα. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1884-85. 

42. Πιερίδης Ζήνων (1839-1911): υιός του ∆ηµήτρη Πιερίδη. Μεγαλέµπορος και ναυτιλιακός 
πράκτορας. ∆ήµαρχος Λάρνακας προσωρινός Πρόξενος Μεγάλης Βρετανίας, Πρόξενος Σουηδίας 
και Γερµανίας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-86. 

43. Πιερίδης Λουκής (1865-1933): υιός του Ζήνωνα Πιερίδη. ∆ιετέλεσε δηµόσιος υπάλληλος και µετά 
µεγαλέµπορος. Υπήρξε µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου, Πρόξενος της Γερµανίας και της 
Σουηδίας και Πρόεδρος του Ταµιευτηρίου Λάρνακας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1925-30. 

44. Ρωσσίδης Γιώργος (1857-1943): σπουδές λογιστικής στο Λίβανο, επιχειρηµατίας. Πρώτος 
∆ιευθυντής του Λαϊκού Ταµιευτηρίου Λεµεσού. ∆ιετέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1905-06. 

45. Ρωσσίδης Κυριάκος (1881-1958): σπουδές διδασκαλικής και νοµικής στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε µέλος 
της Θρονικής Επιτροπής Αµµοχώστου και εξέδιδε εφηµερίδα. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα 
χρόνια 1924, 1925-31. 

46. Ρώσσος Νικόλαος (1839-1920): σπουδές νοµικής στο Παρίσι. ∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος Λάρνακας, 
Πρόξενος Αυστροουγγαρίας και εξέδιδε εφηµερίδα. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1886-91, 1891-1896, 1901-06. 

47. Σεβέρης ∆ηµοσθένης (1879-1955): σπουδές νοµικής στην Αθήνα, µεγαλέµπορος και κτηµατίας. 
Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, 
µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, µέλος Θρονικής Επιτροπής Αρχιεπισκοπής, Πρόεδρος 
Αναγνωστηρίου Αγάπη του Λαού. Μέλος ∆.Σ. Τράπεζας Κύπρου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου 
στα χρόνια 1916-21, 1928-31. 

48. Σιακαλλής Γιώργος (1859-1908): σπουδές ελληνικής και αγγλικής φιλολογίας σε Αθήνα και 
Λονδίνο και νοµικής στη Γαλλία. Γαιοκτήµονας. ∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος Κερύνειας, µέλος του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και εκδότης εφηµερίδας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1891-1906. 

49. Σιακαλλής Μιχάλης: δεν βρέθηκαν στοιχεία. Υπήρξε µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου το 1883. 
50. Σιακαλλής Μιλτιάδης (1864-1930): εξάδελφος του Γιώργου Σιακαλλή. Σπουδές νοµικής στη 

Γαλλία. ∆ιετέλεσε µέλος Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής Αµµοχώστου, Έφορος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων και µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου το 
1930-31. 
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51. Σταυρινάκης Σταύρος (1880-1948): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε Έφορος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού Συµβουλίου 
και ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1925-31. 

52. Σώζος Χριστόδουλος (1872-1912): συγγενής της οικογένειας Χατζηπαύλου. Σπουδές νοµικής στην 
Αθήνα. ∆ιετέλεσε µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λεµεσού, ∆ήµαρχος Λεµεσού, εκ των ιδρυτών του Λαϊκού Ταµιευτηρίου Λεµεσού. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1901-06, 1907-11. 

53. Τριανταφυλλίδης Αντώνης (1890-1934): νυµφευµένος µε την κόρη του Θεοφάνη Θεοδότου. 
Σπουδές νοµικής στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας, µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου και µέλος του 
Συµβουλευτικού Σώµατος µετά τα Οκτωβριανά. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1930-
31. 

54. Φιερός Χριστόδουλος (1865-1927): έµπορος. ∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος Κερύνειας και µέλος της 
Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1925-27. 

55. Φραγκούδης Σωκράτης (1832-1911): έµπορος. ∆ιετέλεσε Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λεµεσού, ∆ηµοτικός Σύµβουλος και πρόξενος της Ιταλίας στη Λεµεσό. Μέλος Νοµοθετικού 
Συµβουλίου στα χρόνια 1885-89, 1891-1901, 1902-05. 

56. Χατζηιωάννου Ευάγγελος (1870-1944): σπουδές νοµικής στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος και ∆ήµαρχος Λάρνακας, Έφορος και Πρόεδρος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λάρνακας, µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, ∆ιευθυντής και συντάκτης εφηµερίδας. Μέλος 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1906-16. 

57. Χατζηπαύλου Γιώργος (1884-1967): διδάσκαλος και σπουδές νοµικής στην Αθήνα. Ιδρυτής και 
Πρόεδρος του Πανεργατικού Συλλόγου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας, µέλος Επαρχιακής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, µέλος του 
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και συνιδρυτής του Λαϊκού Κόµµατος. Μέλος Νοµοθετικού 
Συµβουλίου στα χρόνια 1925-31. 

58. Χατζηπαύλου ∆ηµοσθένης (1845-1915): µεγαλέµπορος, ιδρυτής του οµώνυµου εργοστασίου οίνων. 
∆ιετέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος και ∆ήµαρχος Λεµεσού, Έφορος και Πρόεδρος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων της πόλης. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 1883-86. 

59. Χατζηπροκόπη Χατζηευτύχιος (1878-1965): Κτηµατίας και γεωργός. ∆ιετέλεσε Κοινοτάρχης 
∆ευτεράς και µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Μέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου στα χρόνια 
1923-30. 

60. Ιωσήφ Τριανταφυλλίδης: ιερέας και δάσκαλος στο Μαρωνίτικο χωριό του Κορµακίτη.  
61. Ιωάννης Κυριλλή: βοηθός επίσκοπος των Μαρωνιτών.  
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ΜΕΡΟΣ Β  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, εξετάσαµε τις πτυχές εκείνες της εξέλιξης στην Κύπρο 

της περιόδου 1878-1931, που αφορούσαν στο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό (θεσµικό) 

και ιδεολογικό περιβάλλον και που διευκόλυναν την εµφάνιση και ανάπτυξη οργανωµένης 

πολιτικής και κοµµατικής ζωής. Τα όσα ήδη αναφέρθηκαν µας επιτρέπουν να 

αναπτύξουµε περαιτέρω τη µελέτη, εντοπίζοντας το σχηµατισµό διαιρετικών τοµών και 

αντιπαραθέσεων που δηµιούργησαν το παγκύπριο σύστηµα των πρώτων οργανώσεων για 

εκλογική, αντιαποικιακή και κοινωνική δράση, καθώς και να κατανοήσουµε τις 

συστοιχίσεις των ψηφοφόρων µε συγκεκριµένες πολιτικές δυνάµεις. Στην έρευνα αυτή 

γίνεται διάκριση µεταξύ της ∆εξιάς αστικής παράταξης και της Αριστερής εργατικής, στη 

βάση των παρατηρήσεων που σηµειώθηκαν στο βιβλιογραφικό µέρος της διατριβής αυτής 

και που αφορούν στις διακριτές έννοιες που πρεσβεύουν ιστορικά οι δύο παρατάξεις, 

βάσει των κοινωνικών οµάδων, τάξεων και στρωµάτων που εκπροσωπούν παραδοσιακά 

και βάσει των οργανωτικών προτύπων που υιοθετούν. 

Ορισµένα σηµεία του θεωρητικού πλαισίου µάς ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εδώ: πρώτον, η 

συσχέτιση της θεωρίας των Lipset και Rokkan για τις διαιρετικές τοµές και η έκφρασή 

τους σε κοµµατικές συστοιχίσεις µέσω του πολιτικού υποκειµένου, δηλαδή της 

οργανωτικής δράσης ενός κόµµατος ή οργάνωσης. ∆εύτερον, οι κοινοβουλευτικές και 

εξωκοινοβουλευτικές µορφές προέλευσης των κοµµάτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που συνοδεύουν την κάθε µια, όπως τις ανέλυσε ο Duverger.  

Όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, όµως, στις διάφορες χώρες παρουσιάζονται σηµαντικές 

αποκλίσεις σε σχέση µε το χαρακτήρα και την ένταση των διαιρετικών τοµών που 

σχηµατίζουν τη βάση της πολιτικής σύγκρουσης και της πολιτικής οργάνωσης. Αυτές οι 

διαφορές οφείλονται µερικώς σε αντικειµενικές διαφορές στις κοινωνικές δοµές, αφού 

κάποιες κοινωνικές διαιρέσεις παρατηρούνται σε κάποιες χώρες και σε άλλες όχι (π.χ. 

εθνική/φυλετική ανοµοιογένεια). Σε αυτή την κατηγορία εµπίπτουν και ερωτήµατα όπως 

γιατί εµφανίστηκαν αγροτικά κόµµατα σε κάποιες χώρες ενώ σε άλλες όχι, ή γιατί η 

εργατική τάξη ανέπτυξε ισχυρά και ενωµένα πολιτικά κινήµατα σε κάποιες χώρες, σε 

άλλες πολύ πιο αδύνατα και σε κάποιες άλλες πολύ διαιρεµένες οργανώσεις. Περαιτέρω, 

αυτές οι διαφορές ορίζονται από το αν και σε ποιο βαθµό ιδιαίτερες διαιρετικές τοµές 
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πολιτικοποιήθηκαν αποτελεσµατικά. Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν και στη διάρκεια των 

διαιρετικών τοµών στο κοµµατικό σύστηµα. Μερικά από τα θέµατα ήταν µόνο 

περιστασιακής σηµασίας και δεν επηρέασαν µακροπρόθεσµα, ενώ άλλα παρέµειναν 

σηµαντικά σε βάθος χρόνου.1 Έτσι, σε κάποιες χώρες αναπτύχθηκαν ισχυρά κόµµατα για 

την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εκκλησιών και των θρησκευτικών κινηµάτων, ενώ 

σε άλλες χώρες δηµιουργήθηκαν µόνο µικρά και βραχύβιας διάρκειας κόµµατα αυτού του 

τύπου και σε άλλες, η θρησκευτική διαίρεση έµεινε εντελώς εκτός πολιτικής.2  

Η περίπτωση της Κύπρου, ως χώρας αποικιοκρατούµενης, πρέπει να τύχει ξεχωριστής 

µελέτης. Σύγχρονες αναλύσεις υποδεικνύουν ότι σε ορισµένες υπανάπτυκτες χώρες δεν 

αναπτύχθηκαν οµαλά οι δηµοκρατικοί αντιπροσωπευτικοί θεσµοί που οργανώνονται 

συνήθως γύρω από τη δράση των πολιτικών κοµµάτων, επειδή η οικονοµία και η 

κουλτούρα τους δεν ήταν έτοιµη να αντέξει τις εντάσεις της κοµµατικής σύγκρουσης. 

Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την ύπαρξη ενός σταθερού δηµοκρατικού πολιτεύµατος 

µε το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και µόρφωσης. Στις αποικιοκρατούµενες χώρες 

υπάρχει µεγαλύτερη πολιτισµική και ιστορική διαφοροποίηση, απ’ ό,τι στις αναπτυγµένες 

χώρες, πράγµα που δυσχεραίνει την ανάπτυξη σταθερών ανταγωνιστικών κοµµατικών 

συστηµάτων.3 Στις αναπτυσσόµενες χώρες η πολιτική αντιπαράθεση είναι συνήθως πολύ 

πιο έντονη και πολύπλοκη, αφού σε αυτά τα κράτη δεν αναπτύχθηκαν θεσµοί 

εξοµάλυνσης των κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων και αντίστοιχη κουλτούρα 

συµβιβασµού.4  

Στην Κύπρο δύο διαιρετικές τοµές αποδείχτηκαν καθοριστικές κατά την περίοδο αυτή. Η 

πρώτη, και κυρίαρχη, αφορούσε στο εθνικό ζήτηµα. Η διαίρεση αυτή είχε δύο πτυχές. Η 

πρώτη αφορούσε στην εθνοτική διαίρεση µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων κατοίκων της 

Κύπρου, η οποία συνιστούσε την πλέον ευδιάκριτη κοινωνική διαίρεση. Η συγκρότηση 

της πολιτικής ζωής µε όρους εθνοτικούς επέβαλε σε όλα σχεδόν τα µέλη των δύο εθνικών 

κοινοτήτων να στοιχιστούν πίσω από τα αιτήµατα και τα «συµφέροντα» της δικής τους 

εθνοτικής κοινότητας. Εξαιρέσεις αυτού του φαινοµένου υπήρξαν κατά κύριο λόγο δύο 

πολιτικοί σχηµατισµοί: το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου και το βραχύβιο 

Ελληνοτουρκικό Αγροτικό Κόµµα.  

Οι θεσµικές διευθετήσεις που επέβαλλαν οι αποικιακές δυνάµεις στους υπόδουλους λαούς 

έθεταν σε πολλές περιπτώσεις τις επιµέρους εθνικότητες σε αντιπαράθεση. Αυτό το 

φαινόµενο παρατηρήθηκε και στην Κύπρο, όπου η εθνοτική κοινωνική διαίρεση 
                                                 
1 Βλ. Daalder, «The Reach of the Party System», ό.π., σ. 87. 
2 Βλ. Rokkan, «The Structuring of Mass Politics», ό.π., σ. 192. 
3 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σσ. 35-36. 
4 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 454. 
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εµπεδώθηκε από τους µηχανισµούς της εκλογικής νοµοθεσίας µε τους ξεχωριστούς 

εκλογικούς καταλόγους, τα ξεχωριστά εκλογικά κέντρα και κατ’ επέκταση την ξεχωριστή 

πολιτική εκπροσώπηση των δύο εθνοτικών συνόλων. ∆εν προβλέφθηκαν, σκόπιµα, 

µηχανισµοί ενοποίησης και οµογενοποίησης των δύο εθνοτήτων. Οι διευθετήσεις αυτές 

υπογραµµίζουν τη σηµασία της εθνικότητας ως πηγής διαίρεσης αλλά και της µεγάλης 

οργανωτικής και προγραµµατικής εξάρτησης των κοµµάτων από αυτήν, ως εργαλείο 

εκλογικής κινητοποίησης. Αυτή η πτυχή, αν και αρκετά σηµαντική για την κυπριακή 

περίπτωση, εκφεύγει της ανάλυσης της παρούσας διατριβής διότι η πολιτικοποίηση της 

εθνότητας στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα και η παρουσία οργανωµένων πολιτικών 

σχηµατισµών εκφεύγει του περιεχοµένου της παρούσας εργασίας. 

Η δεύτερη πτυχή της εθνικής διαιρετικής τοµής ήταν η αντιαποικιακή: η σύγκρουση 

δηλαδή µε την αποικιακή κατοχική Αρχή. Στη βάση αυτής της διαίρεσης συγκροτήθηκαν 

οµαδώσεις και απόψεις σε σχέση µε την τακτική του εθνικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων, 

οι οποίες θα ονοµάστηκαν σχηµατικά ως «αδιάλλακτοι» και διαλλακτικοί». Οι όροι αυτοί 

επικράτησαν στη βιβλιογραφία και θα εξηγηθούν λεπτοµερώς στα κεφάλαια που 

ακολουθούν. Αυτή η προσέγγιση παραπέµπει σε µια θεώρηση του εθνικού κινήµατος ως 

µη ενιαίου δρώντα, µε διαφορετικές προσεγγίσεις και στοχεύσεις από τα συνιστώντα µέρη 

του. Ενδιαφέρον ερώτηµα σε σχέση µε αυτή τη πτυχή είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

συγκροτήθηκε οργανωτικά: ήταν µε τη µορφή κοµµατικής οργάνωσης ή µε άλλη µορφή; 

Υπάρχουν και άλλες µορφές πολιτικοποίησης πέραν του σχηµατισµού κόµµατος που 

περιλαµβάνουν τις οµάδες πίεσης (π.χ. εθνικές ενώσεις), την έκφραση παραπόνων από 

τους ηγέτες οι οποίοι µιλούν εκ µέρους της οµάδας και η συµµετοχή σε συλλογική δράση 

ή σύγκρουση µε άλλες οµάδες ή το κράτος, ακόµα και βίαιη.5  

Στα πλαίσια της αντιαποικιακής διαιρετικής τοµής εµφανίστηκε και ένα σχίσµα, που 

αφορούσε στο ρόλο της Εκκλησίας στην κυπριακή κοινωνία. Στην Κύπρο η εθνικότητα 

διαπλέχθηκε µε τη θρησκεία και την Εκκλησία ως αποτέλεσµα της συγκρότησης του 

κυπριακού λαού κατά 80% από Έλληνες-ορθόδοξους. Έτσι, η Εκκλησία διατήρησε έναν 

καθοριστικό ρόλο και λόγο στην όλη πολιτική και κοινωνική εξέλιξη στη χώρα, ιδιαίτερα 

αν λάβει κανείς υπόψη ότι για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν υπήρχαν συγκροτηµένες 

πολιτικές δυνάµεις και οι πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες συντελούνταν στο πλαίσιο 

της Εκκλησίας. Αυτό εξηγεί και τη µεγάλη απήχηση που είχε το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα 

στις αρχές του 20ου αιώνα και τη, σχεδόν καθολική, εµπλοκή του κυπριακού λαού σε αυτό. 

Σε αυτή τη σύγκρουση εµφανίστηκε για πρώτη φορά µέσα στην κυπριακή κοινωνία η 

διαίρεση «διαλλακτικών» και «αδιάλλακτων». Ήταν η σύγκρουση της αναδυόµενης 
                                                 
5 Βλ. Mozaffar, «Ethnicity», ό.π., σ. 242. 

 253

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



αστικής τάξης µε το παραδοσιακό κοινωνικοπολιτικό κατεστηµένο, η οποία εκδηλώθηκε 

µέσα στα πλαίσια των εκκλησιαστικών θεσµών. 

Η δεύτερη σηµαντική διαιρετική τοµή ήταν η ταξική. Από αυτήν προκύπτει και η 

εµφάνιση οργανώσεων των κατώτερων κοινωνικών τάξεων και, επίσης, συνδέεται µε τους 

διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους οι κοινωνίες διαχειρίζονται την είσοδο στην 

πολιτική νέων κοινωνικών οµάδων. Οποτεδήποτε νέες οµάδες γίνονταν πολιτικά 

«ενεργείς» (π.χ. όταν οι εργάτες επεδίωξαν πρόσβαση στην οικονοµική και πολιτική ισχύ 

µέσω της οικονοµικής οργάνωσης και απόκτησης δικαιώµατος ψήφου, ή όταν η αστική 

τάξη απαίτησε πρόσβαση και συµµετοχή στην κυβέρνηση), ο βαθµός πρόσβασης στους 

νόµιµους πολιτικούς θεσµούς καθόριζε το επίπεδο αφοσίωσης των νέων οµάδων στο 

σύστηµα.6 Ένα βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί σε σχέση µε αυτή την πορεία 

εκδηµοκρατισµού, γράφει ο Rokkan, είναι ο τρόπος µε τον οποίοι οι κατώτερες τάξεις 

εισήχθηκαν στο πολιτικό σύστηµα. Ο ίδιος προτείνει δύο βασικούς τρόπους για αυτό: 

µέσω της επέκτασης του εκλογικού δικαιώµατος, λόγω της κινητοποίησης των 

υφιστάµενων κοµµάτων και κατόχων εξουσίας, ή µέσω δικής τους οργάνωσης κοµµάτων 

και κέντρων ισχύος που αντιτίθενται στο κληρονοµηµένο σύστηµα.7  

Εξετάζουµε έτσι δύο παράλληλες διαδικασίες που αφορούν την εφαρµογή των 

προαναφερθέντων: από τη µια τις διαιρετικές τοµές και την πρώιµη συγκρότηση του 

χώρου της αστικής ∆εξιάς µέσα από το Αρχιεπισκοπικό και της δηµιουργίας εθνικών 

οργανώσεων για το εθνικό/αντιαποικιακό ζήτηµα και, από την άλλη, την καταγωγή της 

κυπριακής Αριστεράς και τη συσχέτισή της µε τους κοινωνικούς ανταγωνισµούς.  

 

                                                 
6 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 67. 
7 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 282. 
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Κεφάλαιο  8 

  

Οι διαιρετικές τοµές της πρώιµης συγκρότησης της δεξιάς παράταξης:  

(α) Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα 

 

Στα επόµενα δύο κεφάλαια θα εξετάσουµε τον τρόπο, τις µορφές, τις διαδικασίες και τις 

διαιρέσεις γύρω από τις οποίες δοµήθηκε η πρώιµη συγκρότηση του δεξιού πολιτικού 

χώρου στην Κύπρο, ο οποίος εκφραζόταν από τα κατάλοιπα της παλιάς ιθύνουσας τάξης, 

συµπεριλαµβανοµένης της Εκκλησίας, όπως επίσης και από την αναδυόµενη αστική τάξη. 

Ο όρος «πρώιµη» χρησιµοποιείται σε αυτή την περίπτωση, διότι δεν παρατηρήθηκε η 

εµφάνιση κάποιου συγκροτηµένου κοµµατικού σχηµατισµού στο δεξιό φάσµα του 

πολιτικού συστήµατος κατά την περίοδο που εξετάζουµε. Η εικόνα της δεξιάς παράταξης 

παρουσιάζει θεσµική πολυµορφία και συνεχή µετάπλαση την περίοδο αυτή. Εµφανίζονται 

διαδοχικά συγκρούσεις (προσωπικού, εκκλησιαστικού και «εθνικού» χαρακτήρα) που 

διαφοροποιούν συνεχώς τις συµµαχίες. Πρωταγωνιστές είναι η Εκκλησία, οι αστοί 

πολιτευόµενοι και οι ιδιοκτήτες και εκδότες εφηµερίδων. 

Ο χώρος της ∆εξιάς, αν και αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική δύναµη, παρουσιάζει 

ανοµοιογένεια και αστάθεια την περίοδο αυτή. Αποτελείται από ποικιλία παραγόντων 

(προυχόντων) µε ενοποιητικό στοιχείο την προσήλωση σε ένα πλέγµα εθνικών αλλά και 

παραδοσιακών αξιών µε κυρίαρχο αίτηµα την Ένωση µε την Ελλάδα. Η µοναδική σταθερή 

αναφορά στο χώρο της συντηρητικής παράταξης και του ευρύτερου δεξιού χώρου ήταν η 

Εκκλησία. Η κυπριακή Εκκλησία µέσω του παγκύπριου δικτύου θρονικών και 

εκκλησιαστικών επιτροπών, των µοναστηριών και των µονών µε την µεγάλη κτηµατική 

περιουσία και τον έλεγχο επί του εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελεί τον βασικό άξονα 

διαχείρισης της θρησκευτικής αλλά και της κοσµικής εξουσίας στα πλαίσια της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η δεύτερη συνιστώσα της κυπριακής δεξιάς πολιτικής 

παράταξης, η αστική τάξη και ιδιαίτερα η ελίτ της τάξης αυτής, σε συνεργασία µε, ή και 

χωρίς, την Εκκλησία, διατηρούσε υπό τον έλεγχο της ένα µεγάλο δίκτυο εµπορικών 

επιµελητηρίων, πολιτιστικών, αθλητικών και πολιτιστικών σωµατείων, συνδέσµων 

αποφοίτων διαφόρων σχολών, εφηµερίδων, κτλ., µέσω του οποίου ασκούσαν έλεγχο σε 

όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής δράσης καθώς και επί των λαϊκών και αγροτικών 

στρωµάτων.1

                                                 
1 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 21. 
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Στην πορεία συγκρότησης του χώρου της ∆εξιάς µε όρους πολιτικούς και οργανωτικούς, 

παρατηρήθηκαν τρεις διακριτές µορφές οργάνωσης. Η πρώτη, ήταν οι λέσχες και τα 

αναγνωστήρια που σχηµατίζονταν από µέλη της παλιάς άρχουσας τάξης των 

γαιοκτηµόνων και µεγαλεµπόρων, αλλά και τους πρώτους µεγαλοαστούς. Η δεύτερη 

µορφή ήταν οι συσσωµατώσεις που δηµιουργήθηκαν τη δεκαετία 1900-10, όταν η Κύπρος 

συγκλονίστηκε από τη διαίρεση για το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα και, τέλος, οι διάφορες 

µορφές εθνικών οργανώσεων που ιδρύθηκαν για να εκφράσουν το εθνικό αίτηµα των 

Ελληνοκυπρίων για Ένωση µε την Ελλάδα. Η τελευταία µορφή αποτέλεσε την πιο 

ολοκληρωµένη θεσµικά έκφραση της δεξιάς παράταξης στην περίοδο αυτή και θα 

εξεταστεί στο επόµενο κεφάλαιο. 

Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται αυτή η ποικιλία οργανωτικών µορφών στο χώρο 

της ∆εξιάς, µε τις διαφορετικές γραµµές πλεύσης, οι οποίες εκφράζονταν και σε 

διαφορετικά οργανωτικά σχήµατα, παρόλο που ο «εχθρός» ήταν θεωρητικά κοινός στο 

πρόσωπο της αποικιοκρατικής εξουσίας, πρέπει να εξεταστούν. Ένας βασικός λόγος ήταν 

η απουσία του αντίπαλου δέους, αφού η εργατική τάξη και ο χώρος της Αριστεράς 

συγκροτήθηκε και οργανώθηκε µεταγενέστερα. ∆εν ήταν όµως µόνο αυτό. Οι λόγοι θα 

πρέπει να αναζητηθούν και στις εσωτερικές διαφορές συµφερόντων της αστικής τάξης, 

στον αγώνα για ισχύ στο εσωτερικό της και στις προσωπικές στρατηγικές των 

µεµονωµένων πολιτευτών σε ένα πολιτικό σύστηµα που κυριαρχείτο από 

προσωποκεντρικά στοιχεία. Ο πολλαπλασιασµός και διαφορισµός των στρωµάτων που 

συνιστούσαν την αστική τάξη και τα συνεπαγόµενα, διαφορετικά, ή τουλάχιστον µη 

ταυτιζόµενα µεταξύ τους, συµφέροντα αποτελεί ιδιότητα του καπιταλισµού λόγω της 

πολυπλοκότητας των κοινωνικών σχέσεων που αυτός προκαλούσε.2  

Η κοινωνική αλλαγή που συντελέστηκε δηµιουργούσε και στην Κύπρο,  εντός και εκτός 

των δύο βασικών τάξεων (αστική και εργατική), πολλές άλλες οµάδες και στρώµατα µε 

αντικρουόµενα συµφέροντα. Αυτά τα αντικρουόµενα συµφέροντα δηµιουργούσαν έλλειψη 

συνοχής και κοινής συνείδησης στην αστική τάξη, µε επιπτώσεις στην οµοιογένεια και 

στον αριθµό των πολιτικών της οργανώσεων. Βασική παράµετρο στη διαδικασία 

εσωτερικής διαφοροποίησης της αναδυόµενης κυπριακής αστικής τάξης αποτέλεσε η 

διαµόρφωση µιας νέας γενιάς κατά την πρώτη εικοσαετία της βρετανικής κατοχής, η οποία 

έζησε χωρίς τα βιώµατα της οθωµανικής κατοχής, µέσα σε µια σχετικά πιο φιλελεύθερη 

ατµόσφαιρα. Αρκετοί σπούδασαν Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, που τότε είχε ως 

ένα σηµαντικό στόχο του τη διάδοση της αλυτρωτικής ελληνικής εθνικής ιδεολογίας. 

Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε και αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό σύστηµα στο εσωτερικό, 
                                                 
2 Βλ. Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σ. 375. Βλ. επίσης Lipset, «Introduction», ό.π., σ. 309. 
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γεγονός που ενίσχυε τις διαφορετικές αντιλήψεις της νέας γενιάς.3 Πολλές έρευνες σε 

διάφορες χώρες καταδεικνύουν µεγάλες διαφορές στις πολιτικές προτιµήσεις των 

διαφορετικών ηλικιακών οµάδων εντός των διαφόρων κοινωνικών στρωµάτων, 

θρησκευτικών και εθνοτικών οµάδων. Οι διαφορετικές ηλικίες σχετίζονται µε 

διαφορετικές εµπειρίες ζωής και επηρεάζουν την πολιτική συµπεριφορά.4 Αυτές οι 

διαφορετικές εµπειρίες και η ανάπτυξη του µορφωτικού επιπέδου διαφοροποιούσαν την 

πρόσληψη της πολιτικής πραγµατικότητας, µε αποτέλεσµα οι νεότεροι να βλέπουν µε 

διαφορετικό τρόπο το ζήτηµα του κυπριακού πολιτικού συστήµατος, της µορφής του και 

τη στάση έναντι της αποικιακής αρχής. 

Βέβαια, δεν ήταν µόνο θέµα ηλικιακών και µορφωτικών αλλαγών. Η σχετική βελτίωση 

των όρων ζωής και η σταδιακή εισαγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 

δηµιούργησε µια νέα µερίδα της αστικής τάξης, η οποία προσέβλεπε σε πολιτικές και 

κοινωνικές µεταρρυθµίσεις στα πλαίσια του καθεστώτος. Ο κίνδυνος, σύµφωνα µε τον 

Σέρβα, για την εθναρχική συντηρητική παράταξη δεν προερχόταν µόνο από την 

χειραφέτηση των αγροτών, αλλά και από το τµήµα της αστικής τάξης που έτεινε προς µια 

πιο προοδευτική προσέγγιση στα οικονοµικά ζητήµατα.5 Ήταν µια περίοδος κατά την 

οποία εµφανίστηκαν, εκτός από τις εθνικές, και κοινωνικοοικονοµικές διεκδικήσεις, οι 

οποίες επισκιάστηκαν, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, από το ζήτηµα της Ένωσης. Κατά 

την περίοδο αυτή δεν κατάφερε κανένα κόµµα ή άλλο σύνολο ή θεσµός να ενσωµατώσει 

µε επιτυχία και τις δυο τάσεις ή στόχους, δηλαδή τον εθνικοαπελευθερωτικό και τον 

κοινωνικο-µεταρρυθµιστικό.6  

Κατά την περίοδο την οποία εξετάζουµε υπήρχαν δυο βασικές ιδεολογικές τάσεις οι 

οποίες εξέφραζαν τις διαφορετικές συνιστώσες της αστικής τάξης και του παραδοσιακού 

κοινωνικού κατεστηµένου, που άλλοτε συνενώνονταν και άλλοτε συγκρούονταν. Η µια 

τάση είχε ως απώτερο στόχο την Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα, στο ενδιάµεσο όµως 

αποδεχόταν την προσπάθεια βελτίωσης των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών και 

µεγιστοποίησης των πολιτικών ελευθεριών µέσα στα δεδοµένα πλαίσια δια της 

νοµιµόφρονος προς την Βρετανία πολιτικής.  Αυτή η τάση αναφέρεται στη βιβλιογραφία 

ως «διαλλακτικοί» ή µεταρρυθµιστές. Η άλλη τάση συνήθως αυτοαποκαλούνταν 

εθνικόφρων ή ριζοσπάστες εθνικιστές και διεκδικούσε την άµεση επίτευξη της Ένωσης, 

πολλές φορές αποκαλώντας τους φορείς της πρώτης θέσης διαλλακτικούς, συνεργάτες των 

αποικιοκρατών ή και «προδότες» και «νεκροθάφτες» της Ένωσης. Η δεύτερη αυτή τάση 

                                                 
3 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 125. 
4 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 279. 
5 Βλ. Σέρβας, Ευθύνες, ό.π., σ. 73. 
6 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σσ. 124-125. 
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επικράτησε στη βιβλιογραφία να ονοµάζονται ως «αδιάλλακτοι».7 Η βρετανική διοίκηση, 

ως ο διαµορφωτής του νέου πλαισίου διοίκησης, ριζικά διαφορετικό σε σχέση µε το 

οθωµανικό, αποτέλεσε ταυτόχρονα τον αντίπαλο πόλο αλλά και το πλαίσιο 

λειτουργίας των δύο παρατάξεων αφού η οποιαδήποτε εθνική αρχή θα καθιερωνόταν 

είτε σε αντιπαράθεση είτε σε σχέση µε τη βρετανική διοίκηση.8 Μπορεί οι Κύπριοι, ως 

σύνολο, να επωφελήθηκαν από τις εµπειρίες της «κοινοβουλευτικής» δραστηριότητας, 

µέσω του Νοµοθετικού Συµβουλίου, αλλά η στάση των Βρετανών δηµιουργούσε µεγάλες 

διαιρέσεις µέσα στο κίνηµα της Ένωσης και ενδυνάµωνε τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι 

οποίες αποδείχτηκε δύσκολο να συµφιλιωθούν. 

Οι δύο παρατάξεις διεκδικούσαν την ψήφο του λαού και την πολιτική εξουσία στους 

διάφορους φορείς λαϊκής και πολιτικής εκπροσώπησης µέσα στα ανελεύθερα πλαίσια της 

αποικιοκρατίας. Οι δύο τάσεις συγκρούονταν µεταξύ τους, τόσο µέσα στην Εκκλησία όσο 

και στις εκλογές των εκπροσώπων στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και στις εκλογές τοπικών 

αρχόντων.9 Οι «αδιάλλακτοι» βασίζονταν περισσότερο σε ιδεολογικές προσεγγίσεις, 

δεδοµένης της µεγάλης κοινωνικο-οικονοµικής ισχύος της αντίπαλης παράταξης. Στην 

πραγµατικότητα όµως πρέπει να δούµε τις δυο µερίδες ως δύο βασικά φατρίες της αστικής 

τάξης, που οι ιδεολογικές τους διαφορές, αν και πραγµατικές, είχαν την τάση να 

µειώνονται κατά τη διάρκεια του ανταγωνισµού τους.10   

Η διένεξη αυτή εκδηλώθηκε για πρώτη φορά γύρω από το θέµα της αποστολής πρεσβείας 

στο Λονδίνο, το 1889, για προσπάθεια επηρεασµού της βρετανικής κυβέρνησης στο θέµα 

της Ένωσης. Οι διαφωνίες δεν εµφανίστηκαν µόνο αναφορικά µε τις εθνικές γραµµές (µε 

τους Τουρκοκύπριους δηλαδή) αλλά και εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας και, 

ιδιαίτερα, εντός της ηγεσίας της. Οι εθνικιστές που εκπροσωπούσαν το κοινό αίσθηµα 

ήθελαν την αποστολή της, αλλά οι πιο συντηρητικοί, που έδρευαν κυρίως στη Λευκωσία 

και την Κερύνεια µε ηγέτη τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ήταν αντίθετοι, διότι 

αντιλαµβάνονταν ότι θα ακολουθούσαν και άλλες εκδηλώσεις πολιτικής διαµαρτυρίας που 

θα καθιστούσαν ανενεργή την ηγεσία τους και επισφαλή τη θέση τους. Το ζήτηµα της 

πρεσβείας έδωσε έκφραση σε µια υποβόσκουσα διαίρεση στις τάξεις της ελληνοκυπριακής 

ηγεσίας, η οποία ήταν ενδεικτική δύο διαφορετικών πολιτικών φιλοσοφιών προσέγγισης 

έναντι της ξένης αποικιακής δύναµης και συµβόλιζε την αλλαγή που συντελούνταν στο 

εσωτερικό ισοζύγιο δυνάµεων. Για πρώτη φορά το παραδοσιακό πολιτικό κατεστηµένο 

της Λευκωσίας και της Κερύνειας αναγκάστηκε να ακολουθήσει την αστική τάξη της 

                                                 
7 Τις δύο αυτές  τάσεις αναλύει διεξοδικά ο Καταλάνος στο σύγγραµµα του Ζήνων, ό.π., σσ. 155-170. 
8 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 312. 
9 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 168. 
10 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 129. 
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Λεµεσού και της Λάρνακας, η οποία ανέλαβε και τα ηνία του εθνικού-αντικυβερνητικού 

κινήµατος.11 ∆εν πρέπει να θεωρείται παράξενο που αυτά τα κύµατα απαρέσκειας, µε τις 

παλιές κατεστηµένες επιλογές, ξεκίνησαν στις πόλεις, γράφει ο Rokkan, αφού είναι ένα 

σχήµα που συναντάται παντού,12 για λόγους που ήδη αναλύσαµε στα προηγούµενα 

κεφάλαια.  

Η διένεξη αυτή επαναλήφθηκε το 1895, κατά τη σύνταξη ενός παγκύπριου υποµνήµατος 

που απευθυνόταν προς την Κυβέρνηση και στο οποίο περιλαµβάνονταν διάφορα 

οικονοµικά και διοικητικά µέτρα. Με αυτή την ευκαιρία ορισµένοι νέοι επιστήµονες, 

κυρίως δικηγόροι µε σπουδές στην Ελλάδα, έθεσαν το βασικό ζήτηµα της άµεσης 

προτεραιότητας της Ένωσης έναντι κάθε άλλου οικονοµικού ή κοινωνικού αιτήµατος. 

Αντίθετα, οι διαλλακτικοί θεωρούσαν ότι η προώθηση και επίλυση άµεσων προβληµάτων 

δεν έπρεπε να παρεµποδίζεται από τη διεκδίκηση του απώτερου στόχου.13 Η διαίρεση 

µεταξύ εθνικιστών και συντηρητικών εκφράστηκε και στον Τύπο, µε τις εφηµερίδες να 

χωρίζονται στα δύο. Η ένταση της ιδεολογικής σύγκρουσης υπερέβαινε τα τοπικά σύνορα 

των χωριών και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Κύπρο εµπλέκοντας κόσµο πέραν των ελίτ14 

-ένδειξη εθνικοποίησης της πολιτικής ζωής. Η ρήξη συνεχίστηκε στις εκλογές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου του 1896 µε τους νέους σπουδασµένους στην Αθήνα, κυρίως, 

υποψήφιους να αµφισβητούν την πρωτοκαθεδρία των φίλα διακείµενων προς την 

κυβέρνηση υποψηφίων, ανεπιτυχώς όµως.15

Οι νέες δυνάµεις συγκρούστηκαν µε τις δυνάµεις της παλιάς οθωµανικής, φεουδαρχικών 

δοµών, κοινωνίας, ένα σχήµα που, σύµφωνα µε τον Hobsbawm, εµφανίζεται σε όλες τις 

κοινωνίες στο µεταβατικό αυτό στάδιο.16 Η ανερχόµενη αστική τάξη, για να επιβληθεί, 

χρειαζόταν να αποκτήσει και τον πολιτικό έλεγχο από το παλιό κατεστηµένο των 

γαιοκτηµόνων και την Εκκλησία. Η σχέση τους όµως δεν ήταν µονίµως συγκρουσιακή. Ο 

Περιστιάνης σηµειώνει ότι «η τοκογλυφική-εµποροµεσιτική τάξη έχει µια ιδιόρρυθµη σχέση µε 

την Εκκλησία, που χαρακτηριζόταν από περιόδους σύγκρουσης και περιόδους συνεργασίας. 

Γενικά όµως, η τάξη αυτή, που ήταν πολύ αδύνατη και αβέβαιη για τον εαυτό της, δεχόταν την 

                                                 
11 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 186-187. 
12 Βλ. Rokkan, «The Structuring of Mass Politics», ό.π., σ. 192. 
13 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 97-98. 
14 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 189. Στη Λάρνακα µια αριστοκρατική πτέρυγα που ήταν διστακτική να 
ενωθεί µε το αντικυβερνητικό κίνηµα των κατώτερων στρωµάτων συνδέθηκε µε τη µετριοπαθή εφηµερίδα 
Ένωση. Η ριζοσπαστική άποψη εκφράστηκε µε την έκδοση της εφηµερίδας Νέον Έθνος. Μια αντίστοιχη 
διχοτοµία υπήρχε και στη Λεµεσό µεταξύ της συντηρητικής Σάλπιγξ και της παραδοσιακά εθνικιστικής 
Αλήθειας. Πιο αποφασιστική όµως ήταν η αποκρυστάλλωση µιας εθνικιστικής οµάδας στη συντηρητική 
Λευκωσία, που σηµατοδοτήθηκε µε την έκδοση το 1890 του Ευαγόρα ως αντίβαρο στην εφηµερίδα του 
κατεστηµένου Φωνή της Κύπρου. 
15 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 114-115 
16 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεις, ό.π., σ. 42.  
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ηγεσία της Εκκλησίας».17 Η µοναδική µέθοδος για µείωση των πιέσεων που προκαλούνταν 

από την ανισότητα στην κοινωνική θέση ήταν η σύγκρουση και οι µοναδικές οµάδες που 

είχαν συµφέρον να µειώσουν την ανισότητα ήταν οι µη προνοµιούχες.18  

∆εδοµένης της συγκεκριµένης φύσης της πολιτικής την περίοδο αυτή, όπου τα προσωπικά 

συµφέροντα µιας µικρής πλειοψηφίας προεξάρχουν (των προυχόντων), οι αντιπαραθέσεις 

και οι συγκρούσεις, πέραν των όποιων διαφορών εµπεριείχαν (κοινωνικών, ιδεολογικών 

κτλ.) εµφανίζονταν πολλές φορές ως προσωπικές έριδες και διαµάχες.19 «Στα αρχικά 

στάδια του σχηµατισµού ενός έθνους (κράτους) οι πιο συνηθισµένες αντιπαραθέσεις που 

εµφανίζονται είναι οι ωφελιµιστικές, συγγενικές, των εντός και των εκτός. Οι εκλογικές 

πελατείες είναι µικρές, αδιαφοροποίητες και εύκολα ελέγξιµες και τα διακυβεύµατα στη 

δηµόσια ζωή τείνουν να είναι προσωπικά και συγκεκριµένα παρά συλλογικά και γενικά».20 

Η σύγκρουση µεταξύ της παλιάς ιθύνουσας τάξης και της, πιο φιλελεύθερων αντιλήψεων, 

αστικής είναι τυπικό γνώρισµα όλων των κοινωνιών υπό µετάβαση. Ήταν πιο έντονη στις 

αρχικές φάσεις της εκβιοµηχάνισης και εξοµαλύνονταν καθώς η ανερχόµενη ελίτ 

καθιερωνόταν µέσα στην κοινωνία.21

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα ακολουθήσουµε την εξέλιξη της συγκρότησης του δεξιού 

χώρου και των διαφορετικών συνθετικών του µερών, µέσα από τις δύο πρώτες µορφές 

οργάνωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, και των ζητηµάτων που τις ανέδειξαν.  

 

8.1 Λέσχες, αναγνωστήρια και σωµατεία 

Η πρώτη µορφή οργανώσεων που εµφανίστηκε στην Κύπρο, πριν την παρουσία 

παγκύπριας εµβέλειας οργανώσεων και για παγκύπριας υφής θέµατα, όπως η στάση έναντι 

της αποικιακής αρχής, αφορούσε σε µεγάλο βαθµό διάφορα «προκοµµατικά» οργανωτικά 

σχήµατα, τα οποία περιλάµβαναν αναγνωστήρια, λέσχες, συλλόγους και σωµατεία. Οι 

διαφορετικές ορολογίες αυτών των οργανώσεων δεν πρέπει να µας µπερδεύουν, αφού εν 

πολλοίς περιγράφουν την ίδια πραγµατικότητα. Τα ιδρύµατα αυτά σχηµατίζονταν κατά 

κύριο λόγο από αστούς πολιτευτές ή από την Εκκλησία και απευθύνονταν σε 

µορφωµένους ανθρώπους της κοινωνικοπολιτικής ελίτ, ή είχαν στόχο τη φιλανθρωπία. 
                                                 
17 Βλ. Περιστιάνης, «Θρησκεία», ό.π., σ. 251. 
18 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. Xxii. 
19 Βλ. Weber, Πολιτική ως Επάγγελµα, ό.π., σσ. 127-129. Για την έννοια των προυχόντων (προκρίτων) βλ. 
περισσότερα στο Weber, Κοινωνιολογικές Έννοιες, ό.π., σ. 334· Neumann, «The Origin of Parties», ό.π., σσ. 
404-405· Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, ό.π., σ. 11. 
20 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 11. Οι φατρίες, έγραφε ο Hume, «διαιρούνται σε 
προσωπικές και πραγµατικές, δηλαδή φατρίες που σχηµατίζονται γύρω από προσωπικές φιλίες και έχθρες από 
τη µια, και φατρίες που σχηµατίζονται γύρω από πραγµατικές διαφορές αισθηµάτων ή συµφερόντων. Οι 
προσωπικές φατρίες σχηµατίζονται πιο εύκολα σε µικρές χώρες». Βλ. Hume David (1742), «Of Parties in 
General», στο Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 34.  
21 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 108. 
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Ήταν δηλαδή µονοθεµατικού χαρακτήρα και τις περισσότερες φορές αποτελούσαν 

εφήµερη µορφή οργάνωσης. 

Αναγνωστήρια, γράφει ο Χρυσάνθης, λέγονταν οι λέσχες µε εφηµερίδες και µικρή 

βιβλιοθήκη, οι οποίες έδιναν και µερικές διαλέξεις.22 Λέσχες όπως αυτές εξυπηρετούσαν 

τα συµφέροντα της συντηρητικής πτέρυγας των Κυπρίων πολιτικών και ήταν, κατ’ 

επέκταση, φυσιολογικό να ιδρυθούν πρώτα στη Λευκωσία, όπου ήταν η έδρα της 

Αρχιεπισκοπής. Επεκτάθηκαν βέβαια στη συνέχεια και στις άλλες πόλεις.23 Ο Καταλάνος 

δίνει αρκετές πληροφορίες για αυτά τα ιδρύµατα τα οποία, αν και µε πολιτική µορφή 

εµφανίστηκαν µετά τη βρετανική κατοχή, µερικά υπήρχαν και κατά την οθωµανική. 

Μπορούµε να αναφέρουµε µερικά ενδεικτικά. Ο Πασχάλης Κωνσταντινίδης, δικηγόρος 

και πολιτευόµενος, ίδρυσε αναγνωστήριο το 1867. Τα πιο γνωστά αναγνωστήρια ήταν ο 

σύλλογος «Ζήνων» στη Λευκωσία, ο σύλλογος «Κιτιεύς» στη Λάρνακα και ο σύλλογος 

«Ισότης» στη Λεµεσό, που ιδρύθηκε το 1866. Με τη συνένωση των αναγνωστηρίων 

«Ζήνων», «Σόλων», «Ελπίς» και «Οµόνοια» σχηµατίστηκε, το 1879 στη Λευκωσία, ο 

«Κυπριακός Σύλλογος».24 Οι Έλληνες προύχοντες της Λευκωσίας πέτυχαν µια ενότητα 

στη δράση τους µέσω της συγχώνευσης αυτής. Ο Κυπριακός Σύλλογος ήταν το κυριότερο 

κέντρο πολιτικής και κοινωνικής δράσης στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα, στον οποίο 

συµµετείχαν αρκετές επιφανείς προσωπικότητες της εποχής.  

Το σωµατείο που σηµάδεψε την κυπριακή κοινωνία µε τη δράση και τις παρεµβάσεις 

του σε µακρόχρονη βάση, τόσο εθνικά όσο και πολιτικά, πνευµατικά και κοινωνικά, 

ήταν το Αναγνωστήριο «Αγάπη του Λαού», που ιδρύθηκε το 1892 και του οποίου 

πρώτος πρόεδρος ήταν ο Γ. Νικόπουλος, τον οποίο διαδέχθηκαν στην προεδρία ο 

Αχιλλέας Λιασίδης, βουλευτής και δήµαρχος Λευκωσίας, και το 1897 ο 

Νικόλαος  Καταλάνος.25 Σε πολλές ενορίες της πρωτεύουσας συστήθηκαν αρκετά 

Αναγνωστήρια, τα οποία συνενώθηκαν κάτω από την αιγίδα του Συλλόγου «Αγάπη του 

Λαού». Το σωµατείο αυτό ασχολήθηκε µε µια ευρεία θεµατολογία που περιελάµβανε και 

ζητήµατα που αφορούσαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Ενδεικτικά µπορούµε να 

                                                 
22 Χρυσάνθης Κύπρος (1986), «Σωµατεία και Οργανώσεις της Κύπρου από το 1878-1955», σσ. 271-295, 
∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 2, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σσ. 271, 274. 
23 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 165. 
24 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 168-170. 
25 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 169. Ο Καταλάνος, σύµφωνα µε τον Λυµπουρίδη, γεννήθηκε το 1855 στην 
Μάνη Πελοποννήσου και ήρθε στην Κύπρο το 1893 ως καθηγητής στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. Παρέµεινε 
στην Κύπρο µέχρι το 1921, όταν απελάθηκε στην Αθήνα (πέθανε το 1933). Βλ. Λυµπουρίδης, Κύπρος και Α’ 
Παγκόσµιος, ό.π., σ. 37.  
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αναφερθούµε στις διαλέξεις του Καταλάνου για τον υλισµό26 και τη σηµασία και το σκοπό 

του φορολογικού συστήµατος.27  

Μια άλλη µορφή που έπαιρναν αυτές οι οργανώσεις ήταν η φιλανθρωπική, η οποία 

ευδοκιµούσε λόγω της µεγάλης φτώχειας που επικρατούσε στην Κύπρο. Στη 

Λευκωσία το 1888 δηµιουργήθηκε η «Φιλόπτωχος Αδελφότης» και το 1914 ιδρύθηκε το 

φιλανθρωπικό «Σωµατείο Ελληνίδων Κυριών Ένωσις», το οποίο απευθυνόταν στις 

κυρίες των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων και διοργάνωνε ποικίλης µορφής 

δραστηριότητες, όπως διαλέξεις, εράνους, κτλ.28

Λέσχες και αναγνωστήρια όπως αυτά φαίνεται να εξυπηρετούσαν µερικούς αλληλένδετους 

µεταξύ τους στόχους. Πρώτα απ’ όλα, έδιναν βήµα έκφρασης και δράσης σε διάφορους 

πολιτευτές, παρέχοντας κάποιο στοιχειώδη συντονισµό και οργάνωση στη δράση τους. Η 

πρόσβαση εξαντλείτο σε άτοµα του κύκλου τους, των οποίων η στήριξη ήταν απαραίτητη 

τόσο για την πολιτική σταδιοδροµία τους όσο και για πρόσβαση σε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Ανεξαρτήτως του σκοπού τέτοιων συλλόγων, στα διοικητικά τους 

συµβούλια και τις επιτροπές πολλές φορές συµµετείχαν άτοµα µε πολιτική δράση και όχι 

απαραίτητα σχετικά µε το αντικείµενο δράσης του συλλόγου.29 Οι συσσωµατώσεις αυτές 

αποτελούσαν τον κυριότερο τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες πολιτικές τάσεις των ατόµων 

εκφράζονταν οργανωτικά. Οι λέσχες αυτές χρησιµοποιούνταν ως αρχηγεία από διάφορους 

τοπικούς ηγέτες και στο πλαίσιό τους διεξάγονταν όλες οι συζητήσεις και εκδηλώσεις. Ο 

βουλευτής Γ. Χατζηπαύλου για παράδειγµα ήταν Πρόεδρος του Αναγνωστηρίου 

«Ελληνισµός»,30 ενώ ο επίσης βουλευτής Ι. Κυριακίδης, ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου 

Φιλελευθέρων στη Λεµεσό.31

Οι λέσχες αυτές επιτελούσαν ακόµα µια λειτουργία. Στόχευαν στην αντιµετώπιση της υπό 

διαµόρφωση απείθαρχης και ανυπότακτης κουλτούρας των λαϊκών στρωµάτων και, 

ιδιαίτερα, της νεότερης γενιάς. Η ίδρυση του συλλόγου «Αγάπη του Λαού» είχε και αυτό 

το στόχο. Οι απόψεις των φτωχότερων στρωµάτων έπρεπε να ληφθούν µερικώς υπόψη 

από το κατεστηµένο για να µην προκαλούνται αντιδράσεις και αυτή η συνειδητοποίηση 

σηµατοδοτήθηκε από την ίδρυση της λέσχης αυτής, η οποία είχε και φιλανθρωπικό 

                                                 
26 «∆ηµόσιαι διαλέξεις», Ευαγόρας, 1 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 6. 
27 Ευαγόρας, 25 Οκτωβρίου 1901, σ. 5. 
28 Βλ. Χρυσάνθης, «Σωµατεία», ό.π., σ. 281. Στοιχεία για τη µορφή αυτή της πατερναλιστικής δράσης 
δόθηκαν στο κεφάλαιο 2. 
29 Βλ. Χρυσάνθης, «Σωµατεία», ό.π., σ. 275. Ο Παγκύπριος ∆ιδασκαλικός Σύνδεσµος που ιδρύθηκε το  
1911, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια του είχε πρόεδρο εξωδιδασκαλικό πρόσωπο, συνήθως πολιτευόµενο, 
όπως τους Γιάννη Κληρίδη, Γεώργιο Χατζηπαύλου και άλλους. 
30 Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σ. 2. 
31 Ελευθερία, 10 Μαρτίου 1917, σ. 3. 
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χαρακτήρα.32 Το λαϊκότερο χαρακτήρα του συλλόγου αυτού σηµειώνει και ο Χρυσάνθης, 

που γράφει ότι «οι συνδροµητές της Αγάπης του Λαού ανήκανε στις λαϊκές τάξεις».33

Οι λέσχες αυτές ήταν κλειστές από τη φύση τους, αφού απευθύνονταν σε έναν πολύ 

περιορισµένο αριθµό ατόµων της εγγράµµατης ελίτ της περιόδου. Ο «Κυπριακός 

Σύλλογος», για παράδειγµα, αποτελούσε στην ουσία µια χαλαρή µορφή οργάνωσης των 

προσωπικοτήτων της πόλης. Ο ελιτίστικος χαρακτήρας της ιδιότητας µέλους 

(membership) διασφαλιζόταν από το υψηλό ποσό συνδροµής (12 σεντ το χρόνο), σε µια 

εποχή που οι καθηµερινοί µισθοί για ειδικευµένους εργάτες ήταν µόνο 1 σεντ ηµερησίως. 

Σε αντίθεση µε τον «Κυπριακό Σύλλογο», που λειτουργούσε µε βάση την πολιτική ότι 

επιτρέπεται η συµµετοχή µόνο στα µέλη, η λέσχη «Αγάπη του Λαού» ήταν ανοικτή σε 

όλους, ακόµα και σε αυτούς που δεν µπορούσαν να καταβάλουν τη συνδροµή. Παρόλα 

αυτά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου αποτελούνταν από άτοµα της 

µεγαλοαστικής τάξης. Ενδεικτικά, πρόεδρος διετέλεσε ο Γιώργος Νικόπουλος, εκδότης 

της εφηµερίδας Φωνή της Κύπρου, ταµίας ήταν ο Ιωάννης Βεργόπουλος, ιδιοκτήτης 

εργοστασίου τσιγάρων και µέλος ο Ιωάννης Χατζηγαβριήλ, γιος µεγαλέµπορου της 

Λευκωσίας.34  

Η διακίνηση ιδεών ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο αυτών των συλλόγων και των διοικητικών 

τους σωµάτων. Η συντηρητική φύση του «Κυπριακού Συλλόγου», λόγου χάρη, φαίνεται 

από το άρθρο 42 του καταστατικού του, σύµφωνα µε το οποίο όποιος θα έδινε διαλέξεις 

στο σύλλογο θα έπρεπε να ενηµερώσει εκ των προτέρων την επιτροπή για το θέµα, το 

οποίο σε καµιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να αφορά θρησκευτικό, ηθικό ή πολιτικό 

ζήτηµα. Ο αποκλεισµός πολιτικών ζητηµάτων αφορούσε ουσιαστικά στα θέµατα που 

σχετίζονταν µε τον αντιαποικιακό αγώνα. Μερικές από τις λέσχες ξέφευγαν από αυτό το 

πλαίσιο και λειτουργούσαν ως φορείς διάδοσης νεωτεριστικών ιδεών, όπως ο εθνικισµός· 

πάντα, όµως, µέσα σε πλαίσια που δεν ξέφευγαν από τον έλεγχο της κατεστηµένης ελίτ.35 

Μια τέτοια λειτουργία εξυπηρετούσε ο σύλλογος «Αγάπη του Λαού» µέσω των διαλέξεων 

που έδινε ο Καταλάνος για την Ελλάδα και την Ένωση και των εορτασµών της 25ης 

Μαρτίου. Σε µια περίπτωση εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, διένειµε 

δωρεάν στα χωριά ελληνικές σηµαίες. Αυτές οι λέσχες, υπό τον Καταλάνο, είχαν στις 

τάξεις τους άτοµα που εµπνέονταν από τον εθνικισµό και ταύτιζαν τον εθνικισµό µε την 

πολιτική αλλαγή.36 Πολλά από τα αναγνωστήρια και τα σωµατεία αυτά, αποτελούσαν 

                                                 
32 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 165. 
33 Βλ. Χρυσάνθης, «Σωµατεία», ό.π., σ. 274. 
34 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 79, 165. 
35 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 79, 223. 
36 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 170, 222, 250. 
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εστίες εθνικής δράσης που αναδείκνυαν ζητήµατα που είχαν σχέση µε την Ελλάδα και τη 

συνέχεια µε το παρελθόν. Στην περίοδο των Βαλκανικών πολέµων του 1912-13, πολλοί 

τέτοιοι σύλλογοι σε πολλά χωριά και κωµοπόλεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες για διοργάνωση 

εθνικού περιεχοµένου εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για τον εθνικό ρόλο του 

σωµατείου «Ανόρθωσις», στην επαρχία Αµµοχώστου.37  

Το πρώτο πραγµατικό σχίσµα στην κυπριακή κοινωνία, όµως, το οποίο πόλωσε την 

πολιτική κατάσταση, ενέπλεξε την ολότητα σχεδόν του πληθυσµού και συνέτεινε στο να 

αποκρυσταλλωθούν οι δύο βασικές οµαδοποιήσεις της κυπριακής κοινωνικής σκηνής µε 

τις διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις για το εθνικό ζήτηµα και την Εκκλησία, 

ήταν το Αρχιεπισκοπικό. Την περίοδο του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος, οι λέσχες και οι 

σύλλογοι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν επίσης και ως όργανα πάλης στον αγώνα για 

επικράτηση µεταξύ των δύο παρατάξεων.  

 

8.2 Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα 

Για να αντιληφθούµε τη σηµασία του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος θα πρέπει πρώτα να 

κατανοήσουµε τη βαρύτητα του ρόλου της Εκκλησίας της Κύπρου για τους Έλληνες και 

τους λόγους για τους οποίους οι ανταγωνισµοί για εξουσία λάµβαναν χώρα µέσα στο δικό 

της πλαίσιο. Πέραν του αγώνα για τη διαδοχή του αποθανόντος Αρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου, πολλές άλλες εκλογές ιεραρχών αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης που 

ξέφευγε των καθαρώς θρησκευτικών και εκκλησιαστικών πλαισίων. Τέτοιες 

αντιπαραθέσεις υπήρξαν, για παράδειγµα, η εκλογή του Αρχιεπισκόπου το 1916 και η 

εκλογή του Μητροπολίτη Κιτίου το 1918,38 όπου και πάλι οι πολιτικές διαµάχες της 

περιόδου εκδηλώθηκαν στις εκκλησιαστικές εκλογές. Στοιχεία για την ιστορική διάσταση 

της καταλυτικής παρουσίας της κυπριακής Εκκλησίας δόθηκαν στο κεφάλαιο τέσσερα, 

όπως και για τον τρόπο µε τον οποίο κατάφερε η Εκκλησία να διατηρήσει τον προνοµιακό 

της ρόλο µέσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, αλλά και στο πολιτικό σύστηµα στο 

σύνολό του, παρά τη σύγκρουση µε τη βρετανική διοίκηση.  

Κάθε πολιτικό σύστηµα διαθέτει κάποιους θεσµούς που µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

συστατικοί του συστήµατος και οι οποίοι καθορίζουν τη συνολική του πορεία και τη δοµή 

εξουσίας στο εσωτερικό του.39 Η Εκκλησία ήταν ένας τέτοιος θεσµός για την Κύπρο, 

αφού ήταν ο σηµαντικότερος ανεξάρτητος θεσµός του οποίου είχαν την τύχη στα χέρια 

                                                 
37 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 39, 59, 134. 
38 Ελευθερία, 29 Ιουνίου 1918, σ. 2. 
39 Βλ. Wiatr, «Hegemonic Party System», ό.π., σ. 315. 
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τους οι Ελληνοκύπριοι την περίοδο πριν από την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους.40 Η 

καταστολή κάθε άλλης µορφής έκφρασης των Ελλήνων κατοίκων της Κύπρου καθιστούσε 

την Εκκλησία τον µοναδικό χώρο ζύµωσης και οργάνωσης των Ελληνοκυπρίων. Η 

εκκλησία όντας ιεραρχικός και γραφειοκρατικός οργανισµός, ταυτόσηµος µε τη 

γεωγραφική έκταση του κράτους, εξάσκησε δοµική ενοποιητική επιρροή, υποστήριζε για 

την ιρλανδική Εκκλησία ο Rokkan,41 µια αναλογία που θα µπορούσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε και για την κυπριακή Εκκλησία. Κάθε συλλογικό αίτηµα για εθνική 

αποκατάσταση της Κύπρου, αλλά και κάθε συλλογική προσπάθεια για προώθηση των 

εθνικών συµφερόντων, περνούσε µέσα από την ίδια την Εκκλησία, η οποία, όπως και 

κατά την οθωµανική περίοδο, εκλαµβανόταν ως η φυσική ηγεσία των 

Ελληνοκυπρίων.42

Η Εκκλησία, ως εθνικοπολιτικός θεσµός, υπήρξε ο φορέας και το πλαίσιο πολιτικών και 

ιδεολογικών διεργασιών, αντιθέσεων και διαµαχών που εκφράζονταν µέσα από τις 

εκκλησιαστικές διαδικασίες. Τέτοια διαδικασία ήταν συνήθως η, σε τοπικό και επαρχιακό 

επίπεδο, εκλογή ιερέων και επισκόπων από το λαό, όπου οι πιστοί χωρίζονταν σε 

αδιάλλακτους και διαλλακτικούς ή, αντίστοιχα, σε συντηρητικούς και προοδευτικούς ή 

απλώς υποστήριζαν κάποιον από τους ιεράρχες που διεκδικούσε εκλογή.43 Αρκετά 

ρήγµατα στην κυπριακή κοινωνία έβρισκαν έκφραση µέσα από τους εκκλησιαστικούς 

θεσµούς. Αυτό έγινε π.χ. µε την εκλογή Αρχιεπισκόπου και το 1916, όπου 

αντιπαρατέθηκαν ένας µητροπολίτης που θεωρούνταν «βενιζελικός» µε έναν ιεράρχη που 

θεωρούνταν «βασιλικός» (βλ. παρακάτω). Μια άλλη διάσταση του ρόλου που 

διαδραµάτιζε η Εκκλησία αφορούσε στις εκλογές του Νοµοθετικού Συµβουλίου, 

∆ηµάρχων και Κοινοταρχών. Στις περιπτώσεις αυτές, πολλές φορές επέβαλλε υποψηφίους 

της αρεσκείας της, ή ακόµα και κληρικούς.44

Όσο µε τον καιρό διαφαινόταν ότι το Νοµοθετικό Συµβούλιο δεν µπορούσε να 

λειτουργήσει ελεύθερα και µε επιτυχία ως εκφραστικό όργανο των Ελλήνων πολιτικών 

ηγετών, η Εκκλησία, µε το γόητρο και το σεβασµό που διέθετε µέσα στον ελληνικό 

πληθυσµό και µε την υφιστάµενη παγκύπρια οργάνωσή της, άρχισε να προβάλλεται ως 

ένας εναλλακτικός πολιτικός φορέας. Γι’ αυτό παρατηρούµε ότι όλα σχεδόν τα σηµαντικά 

πολιτικά κινήµατα της περιόδου συνεργάσθηκαν κατά κάποιο τρόπο µε την Εκκλησία και, 

                                                 
40 Βλ. Εγγλεζάκης, «Η Εκκλησία της Κύπρου», ό.π., σ. 41. 
41 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 125. 
42 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 322. 
43 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 176. Ο Παπαδηµήτρης δίνει παραδείγµατα των αντιπαραθέσεων αυτών, 
που εµφανίζονταν στις εκλογές Μητροπολιτών κυρίως. Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµοι Β και Γ, 
ό.π., σσ. 294-301 και 377-411 αντίστοιχα. 
44 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 165. 
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σε ορισµένες περιπτώσεις, οι κυριότερες πολιτικές διαµάχες της εποχής εκφράστηκαν ως 

ενδοεκκλησιαστικές διαµάχες.45 Αυτό συνάδει µε τη θεώρηση του Bluntschli, ο οποίος 

σηµείωνε ότι στις περιπτώσεις που η καταπίεση και οι ποινές εµποδίζουν το σχηµατισµό 

κοµµάτων και αντιπαραθέσεων και αναστέλλουν την οργανωµένη δράση (όπως π.χ. στη 

Γερµανία µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα), τότε ο πολιτικός λόγος διοχετεύεται και 

εκφράζεται σε θρησκευτικά πλαίσια.46

Οι µηχανισµοί συγκρότησης των χριστιανών, ως πολιτικού συνόλου, δεδοµένης της 

κοινωνικής πραγµατικότητας αλλά και των θεσµών που εισήγαγαν οι Βρετανοί µε τα 

διαχωριστικά στοιχεία σε εθνοθρησκευτικό επίπεδο, διαµορφώνονταν σε µεγάλο βαθµό 

στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα δεδοµένα, η σύγκρουση για τον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, εκφράστηκε τελικά στο 

πλαίσιο των εκκλησιαστικών θεσµών και για τον έλεγχο τους, ενώ επιπλέον εµφανίστηκε 

ως διαµάχη ανάµεσα σε Μητροπόλεις. Η Εκκλησία δηλαδή κατόρθωσε να εκφράσει και το 

προοδευτικό και το συντηρητικό τµήµα της κοινωνίας. Κάθε παράταξη συσπειρώθηκε 

γύρω από τη Μητρόπολη του γεωγραφικού του χώρου.47   

8.2.1 Αιτίες και ζητήµατα που καθόρισαν το χαρακτήρα της σύγκρουσης. Το 

αρχιεπισκοπικό ζήτηµα του 1900 αποτέλεσε τη διαιρετική τοµή για την εκδήλωση των δύο 

τάσεων που υπήρχαν, ήδη, στην κυπριακή κοινωνία: των ριζοσπαστών εθνικιστών από τη 

µια και των συντηρητικών, υποστηρικτών του καθεστώτος, από την άλλη, και 

σηµατοδότησε την εισαγωγή των µαζών στην πολιτική.48  ∆εδοµένης της σηµασίας που 

είχε η θέση του Αρχιεπισκόπου, η διαδοχή του αποθανόντα Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

κατέστη, από την πρώτη στιγµή, το ουσιαστικό πολιτικό πρόβληµα της εποχής. 

∆ηµοσίευµα της εφηµερίδας Ελευθερία, µία δεκαετία σχεδόν µετά την ανάδυση του 

ζητήµατος και το οποίο αναφερόταν στις δηµοτικές εκλογές του 1908, έγραφε ότι σε αυτές 

θα αντιπαρατεθούν οι δύο γνωστές µερίδες (Κιτιακοί και Κυρηνειακοί) και ότι στις 

εκλογές «απενεµήθη ο συνήθης κοµµατικός χαρακτήρ»,49 ενδεικτικός του κλίµατος που 

επικρατούσε καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας και του γεγονότος ότι το Αρχιεπισκοπικό 

είχε επισκιάσει ολόκληρο το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιόδου. 

Μέχρι το σηµείο της ρήξης και οι δυο οµάδες της αστικής τάξης συµπεριφέρονταν µε 

σεβασµό προς τη Βρετανία. Και οι δυο µερίδες προέβαλλαν τακτικά κοινωνικο-

οικονοµικά αιτήµατα, όπως την άρση του φόρου υποτέλειας, την αύξηση της 

                                                 
45 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 127. 
46 Βλ. Bluntschli, «What is a Political Party»?, ό.π., σ. 76. 
47 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σσ. 203-204. 
48 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 7. 
49 Ελευθερία, 22 Φεβρουαρίου 1908, σ. 1. 

 266

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



επιχορήγησης για την εκπαίδευση και τη δηµιουργία γεωργικής τράπεζας. Η µεγάλη 

διένεξη µεταξύ των δυο µερίδων έφερε στην επιφάνεια τη σοβούσα πολιτική κρίση.50  

Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα, το οποίο περιελάµβανε και το «εκκλησιαστικό», της διαχείρισης 

δηλαδή της εκκλησιαστικής περιουσίας, συντάραξε την ελληνοκυπριακή κοινότητα και 

χώρισε κλήρο και λαό σε δυο στρατόπεδα. Ο διχασµός αυτός εκδηλώθηκε έντονα και 

προβλήθηκε από την αρθρογραφία και σχολιογραφία των εφηµερίδων της εποχής.51 Η 

δεκαετία του Αρχιεπισκοπικού χαρακτηρίστηκε από έντονη ανάµιξη σε αυτό όλων των 

τάξεων και στρωµάτων της κυπριακής κοινωνίας, γεγονός που καταδεικνύει και τη ση-

µασία του για την πλειοψηφία της κοινότητας. Η διαµόρφωση, από τα τέλη του 19ου 

αιώνα ήδη, των δύο κύριων παρατάξεων και των ιδεολογιών που αυτές εξέφραζαν, 

επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την περίοδο του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος ως τη 

δεκαετία κατά την οποία συγκρούστηκαν δύο πολιτικοί και ιδεολογικοί σχηµατισµοί: 

του µετριοπαθούς, προσαρµοστικού συντηρητισµού των παλαιών ηγετικών κύκλων της 

Λευκωσίας και του ριζοσπαστικού νεοαστικού, ενωτικού εθνικιστικού 

φιλελευθερισµού της Λάρνακας και της Λεµεσού, που υποθάλπτετο από τους 

µασόνους και τους Ελλαδίτες (π.χ. Φ. Ζαννέτος, Ν. Καταλάνος).52 Η σύγκρουση αυτή 

αποτέλεσε και το βασικό πεδίο ενσωµάτωσης των µαζών στο σύστηµα εξουσίας, αφού 

µε αφορµή το Αρχιεπισκοπικό για πρώτη φορά συµµετείχαν σε µια διαµάχη για την 

εξουσία.53

Κατά τη διάρκεια του Αρχιεπισκοπικού και τα δύο στρατόπεδα ενέπλεξαν το λαό σε αυτή τη 

σύγκρουση µέσω µεγάλων δηµόσιων δραστηριοτήτων, όπως µαζικές συγκεντρώσεις, οµιλίες, 

περιοδείες, κτλ.54 Οι δραστηριότητες αυτές, ειδικά σε εκλογικές περιόδους, διεγείρουν το 

λαϊκό ενδιαφέρον στα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν µια κοινωνία. Αποκτά µεγάλη 

σηµασία λοιπόν να εξεταστούν οι αιτίες της κρίσης, τα διακυβεύµατά της και ο χαρακτήρας 

της, επειδή αντικατοπτρίζουν τη φύση και το χαρακτήρα της ελληνοκυπριακής πολιτικής της 

περιόδου. 

Για το χαρακτήρα της διένεξης υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη θέλει τη 

διαµάχη να έχει εντελώς προσωπικό χαρακτήρα και να αφορά έριδες «κοµµατικές», 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της ελληνικής φυλής. Τη διατυπώνει πολύ γλαφυρά ο 

Φραγκούδης και την υποστηρίζει και ο Λυµπουρίδης. 

                                                 
50 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Β’, ό.π., σ. 349· Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 27· Ατταλίδης, 
«Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 130.  
51 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 87· Σοφοκλέους, Εφηµερίδες, ό.π., σ. 8· «Εισήγηση επί του 
Εκκλησιαστικού», Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 4. 
52 Βλ. Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε’, ό.π., σ. 7. 
53 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 273. 
54 Βλ. ενδεικτικά «Το µέγα εν Μόρφου συλλαλητήριο», παράρτηµα Ευαγόρα, 8 Σεπτεµβρίου 1901. 
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«Ο περί διαδοχής του Σωφρονίου αγώνας, αν και φέρει τον χαρακτήρα Εκκλησιαστικής 

έριδας, πηγή είχε τα προσωπικά και τον κοµµατισµό. Πρόκειται δηλαδή περί απλής 

πολιτικής ή καλύτερα κοµµατικής πάλης. Η γενική αρχή είναι ότι όλα τα Ελληνικά κόµµατα 

είναι κατά το µάλλον και ήττον ανήθικα και προσωπικά και µέχρι προδοσίας εµπαθή και 

καταστρεπτικά (…) Τα κόµµατα µας δεν είναι κόµµατα αρχών, ανταγωνιζόµενα για την 

προαγωγή της πατρίδας, αλλά αποτελούν είδος κακοποιών συµµοριών, οι οποίες 

κατεργάζονται τον όλεθρο αυτής. Η πλειοψηφία προσπαθεί να εκµεταλλευτεί την εξουσία 

για προσωπικό όφελος και για κοµµατική επικράτηση των ηγετών, η δε µειοψηφία αποτελεί 

την αχρειότερη αντιπολίτευση των νεωτέρων χρόνων».55

Υπάρχει όµως και ο αντίλογος, που φαίνεται πιο πειστικός, ακριβώς λόγω των 

διακυβευµάτων. Η δεύτερη αυτή άποψη υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας της διαίρεσης ήταν 

πολύ πιο ουσιαστικός και πιο βαθύς από απλές προσωπικές έριδες και κοµµατικά πάθη. Ο 

Εγγλεζάκης θεωρεί ότι η σύγκρουση των Κιτιακών µε τους Κυρηνειακούς εκτεινόταν 

πέραν των προσωπικών αντιπαραθέσεων των δύο Μητροπολιτών.  

«Ήταν και σύγκρουση µεταξύ δύο τάξεων, της παλιάς και της νέας, δύο ιδεολογιών, του 

φιλελεύθερου συντηρητισµού της Λευκωσίας που έβγαινε από την τουρκοκρατούµενη 

Κύπρο και του συντηρητικού φιλελευθερισµού της Λεµεσού και της Λάρνακας, που 

εµφανίστηκε µε τη νέα γενιά, που δεν είχε ουσιαστικά γνωρίσει την τουρκοκρατία, µε τους 

µασόνους και τους Ελλαδίτες τύπου Καταλάνου και Ζανέττου. Αυτόµατα ήταν η 

σύγκρουση δύο στάσεων και προγραµµάτων έναντι της Αγγλίας».56

Η βασική πηγή της σύγκρουσης αφορούσε στη διαχείριση και στον έλεγχο της τεράστιας 

εκκλησιαστικής περιουσίας και στον εσωτερικό συσχετισµό δυνάµεων εντός της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας, όπως αυτός διαµορφωνόταν µετά τη βρετανική κατοχή. Σειρά 

ζητηµάτων διαφορετικής φύσης και υφής διαπερνούσαν αυτή την κρίση: το αυτοκέφαλο 

της Εκκλησίας της Κύπρου έναντι των παρεµβάσεων του Πατριαρχείου, η κανονικότητα 

της Ιεράς Συνόδου που αµφισβητούσαν οι Κιτιακοί, η άποψη του λαού που δεν 

λαµβανόταν υπόψη, η εξουσία και η δύναµη της Εκκλησίας, ο ρόλος έναντι της κοσµικής 

(βρετανικής) εξουσίας, ο διαχωρισµός κλήρου και λαού, ο έλεγχος των οικονοµικών της 

Αρχιεπισκοπής.57

Η σύγκρουση των δύο παρατάξεων περιστρεφόταν γύρω από δύο βασικούς άξονες: το 

επιτακτικό ή όχι αίτηµα της Ένωσης της Κύπρου µε την Ελλάδα και το ζήτηµα της 

διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας και του εκδηµοκρατισµού της λειτουργίας της 

µε ισχυρό έλεγχο λαϊκών πρτοσωπικοτήτων. Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της διαχείρισης της 

εκκλησιαστικής περιουσίας, η παράταξη των Κιτιακών επεδίωκε ενεργότερη συµµετοχή 

                                                 
55 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 2, 6. Βλ. επίσης Λυµπουρίδης, Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, ό.π., 
σ. 3. 
56 Βλ. Εγγλεζάκης, «Η Εκκλησία της Κύπρου», ό.π., σ. 39. 
57 Για µια εκτεταµένη περιγραφή του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος, βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού. 
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των λαϊκών, µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες, στη διαχείριση των εκκλησιαστικών 

ταµείων ως µοχλού µε τον οποίο η αστική τάξη θα µπορούσε να επέµβει και να έχει λόγο 

στην περιουσία αυτή, αλλά και να έχει συµµετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων της 

κοινότητας, ενώ η παράταξη των Κυρηναϊκών επεδίωκε διατήρηση της κατάστασης ως 

είχε. Γι' αυτό το λόγο, κυρίαρχο στοιχείο του πολιτικού λόγου της κιτιακής παράταξης 

ήταν η αλλαγή στους κανονισµούς διαχείρισης των εκκλησιαστικών ταµείων και η αµεσό-

τερη εµπλοκή του λαϊκού στοιχείου στη γενικότερη οικονοµική πολιτική της Εκκλησίας 

της Κύπρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντίπαλη παράταξη αποκαλούνταν από τους 

Κιτιακούς ως «σπείρα» η οποία λυµαίνεται τον υλικό πλούτο της Εκκλησίας της 

Κύπρου.58

Η εξέλιξη του ζητήµατος επηρεαζόταν από τη γενικότερη σύγκρουση ιδεών και 

πολιτικών και είχε µεγάλη σηµασία για τη διαµόρφωση του πλαισίου εξουσιών στην 

Κύπρο «µε κεντρικό σηµείο αναφοράς το ζητούµενο καθιέρωσης εθνικής πολιτικής Αρχής 

για τους Έλληνες της Κύπρου».59 Ήταν µια σύγκρουση που εκφράστηκε µέσω αντίπαλων 

φατριών, είχε όµως ουσιαστικό πολιτικό περιεχόµενο, στο βαθµό που η κάθε οµάδα ήθελε 

να ηγηθεί του υπό διαµόρφωση πολιτικού συνόλου και των µηχανισµών εξουσίας.  

8.2.2 Οι δύο παρατάξεις: ποιους εξέφραζαν, ο ιδεολογικοπολιτικός τους λόγος και ο 

τρόπος οργάνωσής τους. Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα δεν αποτέλεσε ζήτηµα θρησκευτικής 

διαίρεσης της κυπριακής κοινωνίας, όπως έγινε σε άλλες χώρες όπου σχηµατίστηκαν 

διαφορετικά θρησκευτικά κόµµατα υπεράσπισης δογµάτων. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα 

δεν είχε αντιπαρατιθέµενες θρησκευτικές οµάδες µε διαφορετικά δόγµατα που να 

αποτελούσαν εστία δηµιουργίας πολιτικών κοµµάτων, όπως σε άλλες χώρες. Στο 

εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας οι διαιρέσεις αφορούσαν στις διαφορετικές 

αντιλήψεις και οπτικές για το ρόλο της Εκκλησίας ως θεσµού ισχύος και τη στάση έναντι 

της βρετανικής κατοχής. Έτσι, δεν βλέπουµε στην Κύπρο να δηµιουργούνται θρησκευτικά 

κόµµατα, αλλά αυτό που γινόταν µερικώς αντικείµενο του δηµόσιου διαλόγου ήταν ο 

βαθµός και η ένταση της πίστης του καθενός, ή της παράταξης ως συλλογικού 

µορφώµατος.  

Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα δεν µπορεί να ιδωθεί έξω από το πλαίσιο του εθνικού 

ζητήµατος, της στάσης που υιοθετούσε δηλαδή η κάθε παράταξη απέναντι στην κατοχική 

αποικιακή αρχή.60 Τα προγράµµατα των δύο πλευρών έναντι της βρετανικής κατοχής 

είχαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, παρά τον κοινό σεβασµό που και οι δύο επεδείκνυαν 

                                                 
58 «Η σπειραίων απόγνωσις», Ευαγόρας, 15 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 4.  
59 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σσ. 307-308. 
60 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σ. 158. 
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απέναντι στους Βρετανούς. Οι µεν Κιτιακοί ήθελαν ένωση ατόφια και καθαρή, χωρίς 

κανένα συµβιβασµό στο ενδιάµεσο, σε αντίθεση µε τους Κυρηνειακούς που αποδέχονταν 

τη συνεργασία µε την αποικιακή αρχή σε βραχυπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις.61

Αυτή η διαµάχη, όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω, είχε κοινωνικό περιεχόµενο· εξέφραζε 

δηλαδή, διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και συµφέροντα, ιδεολογικό περιεχόµενο που 

εκφράστηκε µε την εισαγωγή της εθνικιστικής ιδεολογίας στον πολιτικό στίβο, αλλά είχε 

και οργανωτικές µορφές συγκρότησης. Αυτές οι τρεις πτυχές θα εξεταστούν πιο κάτω.  

8.2.3 Η κοινωνική διάσταση της σύγκρουσης. Το κοινωνικό περιεχόµενο της 

σύγκρουσης καθοριζόταν από τα στρώµατα και τις δυνάµεις που υποστήριζαν τον κάθε 

υποψήφιο. Η παλιά ιθύνουσα τάξη συσπειρώθηκε γύρω από την υποψηφιότητα του 

Μητροπολίτη Κερύνειας Κύριλλου Βασιλείου (Κυρηνειακοί) ενώ οι εθνικιστές, που ήταν 

συγκεντρωµένοι κατά κύριο λόγο σε Λάρνακα και Λεµεσό, υποστήριξαν τον 

Μητροπολίτη Κιτίου, Κύριλλο Παπαδόπουλο (Κιτιακοί).62 ∆ηµιουργήθηκαν έτσι δύο 

παρατάξεις εντός της εθνικιστικής αστικής τάξης. Ονοµάστηκαν εθνικιστές και 

συντηρητικοί, ή αδιάλλακτοι και διαλλακτικοί.  

Η σύγκρουση διεξήχθηκε µεταξύ της αστικοποιηµένης κοινωνίας της Λάρνακας και 

της Λεµεσού και της αγροτικής συντηρητικής κοινωνίας της Λευκωσίας και της 

Κερύνειας. Η ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων, καθώς και η διαφορετικότητα 

στα επαγγέλµατα του πληθυσµού σε Λευκωσία και Λάρνακα, καταδεικνύουν το 

διαφορετικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονταν οι δύο τοπικές κοινωνίες στα τέλη 

του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα.63 Ήταν µια «πάλη» ανάµεσα στο παλιό 

κατεστηµένο και τη νέα ανερχόµενη αστική τάξη.64 Αυτό διαφαίνεται από την κοινωνική 

διάσταση της σύγκρουσης, αν εξετάσουµε δηλαδή από ποια στρώµατα αντλούσαν 

υποστήριξη τα δύο στρατόπεδα.  

8.2.3.1 Οι Κυρηνειακοί (διαλλακτικοί). Αποκαλούνταν «διαλλακτικοί» λόγω της 

µετριοπαθούς στάσης τους έναντι των Βρετανών αποικιοκρατών και της αρχής της 

πολιτικής σύνεσης που προέβαλλαν ως κύριο γνώµονα των ενεργειών τους. Στην αρχή 

της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα οι διαλλακτικοί ήταν η επικρατέστερη πολιτική 

µερίδα στην Κύπρο γεγονός που οφειλόταν στην επιρροή που ο κόσµος πίστευε ότι είχαν 

στην αποικιακή κυβέρνηση. Πολλοί Κύπριοι δηµόσιοι υπάλληλοι στήριζαν την 

                                                 
61 «Ζήτω η ένωσις», παράρτηµα Ευαγόρας, 22 Σεπτεµβρίου 1901. 
62 Ο Λυµπουρίδης δίνει κάποια στοιχεία για τους δύο υποψήφιους: Οι δύο υποψήφιοι Αρχιεπίσκοποι ήταν ο 
Μητροπολίτης Κυρηνείας το «Κυριλλούδιν» (1859-1933) και ο Μητροπολίτης Κιτίου, ο «Κυριλλάτσος» (1845-
1916) ο οποίος εκλεγόταν βουλευτής από το 1889-1911 συνεχώς και διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος από το 1909 µέχρι 
το θάνατο του το 1916. Βλ. Λυµπουρίδης, Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, ό.π., σ. 14. 
63 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σσ. 309, 312. 
64 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 21. 
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κυρηνειακή παράταξη διότι όφειλαν τη θέση τους σ’ αυτή τη µερίδα ή ήλπιζαν σε 

προβιβασµό. Οι διαλλακτικοί έλεγχαν επίσης, την αστυνοµία και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 

που παρέµειναν από την Τουρκοκρατία και είχαν κάτω από την επιρροή τους τον 

Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο και τη µεγαλύτερη µερίδα του κλήρου.65  

Η κυρηνειακή παράταξη έθεσε υπό τον έλεγχό της την ανώτατη εκκλησιαστική εξουσία 

και µέσω αυτής την πλειοψηφία του κλήρου, τόσο του λαϊκού όσο και του 

µοναστηριακού. Έλεγχε επίσης τις εκπαιδευτικές επιτροπές και τα διοικητικά συµβούλια 

των επαρχιών, γεγονός που της επέτρεπε να εκφοβίζει και να ασκεί αποτελεσµατικό 

έλέγχο στους δασκάλους και στους µουχτάρηδες. Στις πλείστες κοινότητες, σύµφωνα µε 

δηµοσιεύµατα µερίδας του Τύπου, οι Κυρηνειακοί είχαν εγκαταστήσει ελεγχόµενους 

µουχτάρηδες. Η ψήφιση του «Περί Μουχταρών Νόµου», που µετέτρεψε τους µουχτάρηδες 

σε κυβερνητικούς υπαλλήλους, επέτρεπε στους Κυρηνειακούς να ασκούν αποτελεσµατικό 

έλεγχο πάνω σε αυτούς. Η κυρηνειακή παράταξη φαίνεται να τύγχανε στο στάδιο αυτό της 

στήριξης της βρετανικής διοίκησης της Κύπρου,  αφού δύο βουλευτές της είχαν διοριστεί 

µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Τρεις από τους απερχόµενους βουλευτές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου, που υποστήριζαν τον Κυρηνείας, κατηγορούνταν από τους 

Κιτιακούς ότι συνεργάζονταν µε τους Βρετανούς, ακόµα και στις περιπτώσεις που οι 

Οθωµανοί βουλευτές ψήφιζαν µε τους Έλληνες.66

Οι βασικότεροι υποστηρικτές των Κυρηνειακών συναντώνταν ανάµεσα στους παλαιούς 

συντηρητικούς πολιτευτές της Λευκωσίας, οι οποίοι έλεγχαν µέσω των διασυνδέσεών τους 

πολλές από τις τοπικές αρχές των χωριών του νησιού. Οι Κυρηνειακοί καθοδηγούνταν από 

τον ανώτερο κλήρο και τις σηµαντικότερες οικογένειες εµπόρων και δανειστών χρηµάτων 

της Λευκωσίας, Αµµοχώστου και Κερύνειας και λιγότερο της Λάρνακας και Λεµεσού. 

Περιλάµβαναν όλους όσοι είχαν δοσοληψίες µε τα µοναστήρια, την Αρχιεπισκοπή, τα 

σχολεία κτλ., δεδοµένου ότι ο Κιτίου είχε στο πρόγραµµά του έλεγχο των οικονοµικών 

τους.67  

Ανάµεσα στους ηγέτες των διαλλακτικών συναντούµε τον Μητροπολίτη Κυρηνείας και 

τον Ηγούµενο Κύκκου, από τους κληρικούς, και από τους λαϊκούς, τους Αχ. Λιασίδη και 

Π. Κωνσταντινίδη σε Λευκωσία-Κερύνεια. Ο Ηγούµενος Κύκκου ήταν ο µεγαλύτερος 

ιδιοκτήτης και διαχειριστής κτηµατικής περιουσίας στη νήσο.68 Οι Κωνσταντινίδης και 

Λιασίδης διατηρούσαν στενές σχέσεις µε το θανόντα Αρχιεπίσκοπο και αποτελούσαν τις 
                                                 
65 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 156-160. 
66 «Ο λόγος του Θεοδότου», παράρτηµα Ευαγόρας, 8 Σεπτεµβρίου 1901. « Η νίκη της 27ης Σεπτεµβρίου» 
Ευαγόρας, 4 Οκτωβρίου 1901, σ. 1. 
67 «Ο λόγος του Θεοδότου», παράρτηµα Ευαγόρας, 8 Σεπτεµβρίου 1901. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., 
σ. 158. 
68 «Οι απαραίτητοι εις το Νοµοθετικό», Φωνή της Κύπρου, 28 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 3. 
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βασικότερες πολιτικές µορφές µέχρι το 1900, εξουσιάζοντας ένα µεγάλο δίκτυο 

πελατειακών σχέσεων βασισµένο στην εξάρτηση γύρω από τους ίδιους και ήταν εκ των 

ιδρυτών του Παγκυπρίου Γυµνασίου. Στις επαρχίες Λεµεσού-Πάφου βασικοί 

υποστηρικτές του Κυρηνείας ήταν οι Νεόφυτος Νικολαΐδης (δικηγόρος, δικαστής, 

έµπορος και εκδότης της εφηµερίδας Αγών Πάφου), Σπύρος Αραούζος (βουλευτής και 

έµπορος) και Μ. Μιχαηλίδης (βουλευτής, έµπορος και γαιοκτήµονας).69 Άλλοι 

υποστηρικτές του Κυρηνείας ήταν ο Αγησίλαος Αρτέµης µε καταγωγή από την 

Κωνσταντινούπολη και δικηγόρος που εγκαταστάθηκε στην Κερύνεια, ο Ν. ∆έρβης 

(ιατρός και πρόεδρος του «Κυπριακού Συλλόγου», ο Χρ. Γ. Μιχαηλίδης (συγγενής 

κληρικού, έµπορος και τραπεζίτης, εκ των ιδρυτών του Παγκυπρίου Γυµνασίου), ο Κ. 

Λυσσανδρίδης (έµπορος και εκ των ιδρυτών του Παγκυπρίου Γυµνασίου) και ο Γ. 

Λοϊζίδης από την Κερύνεια (υπήρξε δόκιµος µοναχός, εκπαιδευτικός και αργότερα 

σπούδασε νοµικά, Έφορος των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Κερύνειας).70

Οι πλείστοι εκ των βασικών υποστηρικτών του Κυρηνείας είχαν σχέσεις µε την 

Αρχιεπισκοπή πριν εκδηλωθεί το Αρχιεπισκοπικό και συµµετείχαν στις Επαρχιακές 

Εκπαιδευτικές Επιτροπές ή στις Σχολικές Εφορίες, στους διορισµούς των οποίων είχαν 

µεγάλο ρόλο και λόγο οι Μητροπολίτες. Αρκετοί περιλαµβάνονταν στους ιδρυτές του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου, το οποίο ίδρυσε και χρηµατοδοτούσε κατά κύριο λόγο η 

Αρχιεπισκοπή και οι περισσότεροι είχαν έδρα τη Λευκωσία και την Κερύνεια. Σηµαντικός 

αριθµός εξ αυτών ασχολούνταν µε εµπορικές δραστηριότητες και είχαν µεγάλα κτηµατικά 

συµφέροντα.  

Μαζί τους ήταν συµπαραταγµένη η πλειοψηφία του κατώτερου κλήρου, ιδίως του 

µοναστηριακού, καθώς και οι βασικότεροι µαγαζάτορες και αρχιτεχνίτες. Μεγάλος 

αριθµός χρεωµένων και εξαρτηµένων αγροτών και το φτωχότερο τµήµα των εργαζοµένων 

ήταν επίσης υποστηρικτές του Μητροπολίτη Κερύνειας. Αυτά τα λιγότερο προνοµιούχα 

στρώµατα συνδέονταν µε τους συντηρητικούς, όχι λόγω προσωπικών συµφερόντων, αλλά 

κυρίως λόγω της εµπλοκής τους σε κοινωνικές σχέσεις που διατηρούσαν τις παραδοσιακές 

αξίες και λόγω εξάρτησης.71  

Στην ουσία, ο συντηρητισµός, που εκπροσωπούσαν οι Κυρηνειακοί, βασιζόταν σε 

εκείνους που υπεραµύνονταν της παράδοσης, της παλιάς και ιεραρχηµένης κοινωνίας και 

που αντιτίθεντο σε αλλαγές. Κατά συνέπεια, είχε ζωτική σηµασία γι’ αυτούς ο έλεγχος της 
                                                 
69 «Τα βουλευτικά», Φωνή της Κύπρου», 21 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 1. Βλ. επίσης Κουδουνάρης, Βιογραφικό 
Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σσ. 28, 142-143, 155-156, 191, 210. 
70 «Ψήφισµα προς τη Σύνοδο», Φωνή της Κύπρου, 19 Οκτωβρίου 1900, σ. 2· Βλ. Φραγκούδης, 
Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σ. 115· Βλ. Κουδουνάρης, Βιογραφικό Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σσ. 30, 158, 164, 194. 
71 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 27· Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 243· Αναγνωστοπούλου, 
«Εκκλησία», ό.π., σ. 204· Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 15, 22. 
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επίσηµης Εκκλησίας και άλλων δοµών που απειλούνταν από ό,τι συµβόλιζαν οι 

καινούριες ιδέες του έθνους και του φιλελευθερισµού. Αν και δεν είχαν υπέρ τους τα 

λαϊκά στρώµατα, τα οποία προσδίδουν πλειοψηφική διάσταση, είχαν την ικανότητα να 

κινητοποιούν εναντίον των καινούριων αυτών ιδεολογικών τάσεων ισχυρές δυνάµεις, 

λόγω των δικτύων κοινωνικής εξάρτησης που εξουσίαζαν.  

8.2.3.2 Οι Κιτιακοί (αδιάλλακτοι). Αντίθετα, επικεφαλής των Κιτιακών ήταν η νέα αστική 

τάξη των πόλεων και η εθνικιστική διανόηση. Η µαζική τους υποστήριξη προερχόταν 

κυρίως από τα κατώτερα στρώµατα, τους βιοτέχνες και τους διάφορους βιοπαλαιστές, οι 

οποίοι κατέκλυσαν τις πόλεις στις αρχές του αιώνα, από πολλούς µισθωτούς τεχνίτες και 

ανειδίκευτους εργάτες και από τµήµα των κατώτερων στρωµάτων της αγροτικής τάξης, 

κυρίως στις περιοχές κοντά στις πόλεις. Οι κύριοι υποστηρικτές του «Κυριλλάτσου» 

βρίσκονταν στις τάξεις των επιστηµόνων της νέας γενιάς, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στα 

ελληνικά πανεπιστήµια, δεν γνώρισαν Τουρκοκρατία και εκπροσωπούσαν τη λεγόµενη 

«αδιάλλακτη» µερίδα του πολιτικού κόσµου του νησιού, ονοµασία που τους δόθηκε από τη 

στάση τους έναντι της βρετανικής διακυβέρνησης και των τρόπων διεκδίκησης του 

αιτήµατος της Ένωσης µε την Ελλάδα.  

Ηγετικές µορφές ανάµεσα στους Κιτιακούς ήταν ο Μητροπολίτης Κιτίου, στους 

κληρικούς, και ένας σηµαντικός αριθµός λαϊκών προσωπικοτήτων µε εξέχουσες 

φυσιογνωµίες τους βουλευτές Θεοφάνη Θεοδότου (δικηγόρο), Αντώνη Θεοδότου (ιατρό 

και τραπεζικό), Γ. Σιακαλλή (φιλόλογο και νοµικό), Χρ. Σώζο (νοµικό και εκ των ιδρυτών 

του Ταµιευτηρίου Λεµεσού -µετέπειτα Λαϊκή Τράπεζα), Ι. Κυριακίδη (νοµικό), Ν. Ρώσσο 

(νοµικό και εκδότη εφηµερίδας), Ι. Βοντιτσιάνο (γεωργό) και Φ. Ζαννέτο (ιατρό και 

εκδότη εφηµερίδας), , τον Ευάγγελο Λοΐζου από Αµµόχωστο (έµπορο) και τον 

εκπαιδευτικό και µασόνο Ν. Καταλάνο.72 Από τα βιογραφικά τους παρατηρούµε ότι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία τα βασικά στελέχη της κιτιακής παράταξης ανήκαν στην 

αναδυόµενη αστική τάξη: δικηγόροι, γιατροί, εκπαιδευτικοί και λιγότεροι έµποροι και 

γαιοκτήµονες.  

Όλοι αυτοί είχαν αρχίσει να αποκτούν οικονοµική ισχύ, αρκετοί από αυτούς είχαν καλή 

µόρφωση, αλλά δεν τύγχαναν της αντίστοιχης κοινωνικής και πολιτικής αναγνώρισης. Η 

κιτιακή παράταξη παραδεχόταν ότι στις τάξεις της περιλαµβάνονταν έµποροι και 

κεφαλαιούχοι, οι οποίοι όµως «παρείχαν στον κόσµο καλύτερες τιµές και ασφαλείς 

                                                 
72 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 181· Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 15, 22· Βλ. Κουδουνάρης, 
Βιογραφικό Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σσ. 39, 75-76, 84-85, 117, 160, 272, 281, 295. 

 273

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



εγγυήσεις».73 Έτσι, είδαν τη σύγκρουση αυτή ως τον τρόπο κατοχύρωσης της δικής τους 

κοινωνικής θέσης. Το γεγονός ότι κατάφεραν να συσπειρώσουν την πλειοψηφία των 

κατώτερων στρωµάτων δεν πρέπει να παραξενεύει. Οι κατώτερες τάξεις, σε όλες τις 

χώρες, επιδεικνύουν σηµάδια αγανάκτησης ενάντια στο υφιστάµενο σχήµα κατανοµής του 

πλούτου, ενισχύοντας πολιτικά κόµµατα και άλλες οργανώσεις που υποστηρίζουν κάποιας 

µορφής αναδιανοµή.74  

Σε σχέση µε τη γεωγραφική κατανοµή της υποστήριξης, η κυρηνειακή παράταξη φαίνεται 

να ασκούσε ισχυρή επιρροή στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και Αµµοχώστου. Αυτό 

συνάδει και µε το γεγονός ότι οι τρεις αυτές επαρχίες βρίσκονταν εκκλησιαστικά υπό τη 

δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής και της Μητρόπολης Κερύνειας. Στις τρεις αυτές επαρχίες 

υπήρξε η εντονότερη και καλύτερη δικτύωση των Κυρηνειακών ενώ, στις επαρχίες 

Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου η επικράτηση των Κιτιακών ήταν σχεδόν απόλυτη.75

8.2.4 Ιδεολογική έκφραση. Στο ιδεολογικό επίπεδο συγκρούστηκαν δύο αντιτιθέµενες 

φιλοσοφίες. Η κυρηνειακή παράταξη εκπροσωπούσε το παλιό πνεύµα της κοινωνικής 

ιεραρχίας, µε άξονα τη θρησκεία, η οποία ιεραρχία ήταν νοµικά κατοχυρωµένη και η κάθε 

κοινωνική τάξη γνώριζε τη θέση της απέναντι στις υπόλοιπες. Αυτήν ακριβώς τη 

θεσµοθετηµένη ανισότητα απάλειφε η πολιτική ιδεολογία του εθνικισµού, όπως 

προβλήθηκε από τους Κιτιακούς.76 Η ίδια η κιτιακή παράταξη προέβαλλε τον εαυτό της 

ως την «εθνική µερίδα» και ως τους «υπερασπιστές της σεµνής και ιεράς ιδέας της 

εθνότητας» και κατηγορούσε τους Κυρηνειακούς ότι ζητούσαν από τους γονείς να µη 

στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές στην Αθήνα διότι η πόλη αυτή αποτελούσε πηγή 

διαφθοράς.77 Η παράταξη που στήριζε το Μητροπολίτη Κιτίου λειτούργησε ως φορέας 

ιδεών νεωτερισµού, οι οποίες αντίκεινταν στην απόλυτη και αυθαίρετη εξουσία της 

Εκκλησίας. Παρόλες τις εκκλήσεις του κατεστηµένου για προσήλωση στην ορθοδοξία και 

τις παραδοσιακές αξίες, ο εθνικισµός ήταν πλέον η ιδεολογία βάσει της οποίας θα 

κρίνονταν τα θέµατα.78 Ενδεικτικό της αλλαγής αυτής ήταν ότι από το 1901 είχαν 

επικρατήσει στις εκλογές του Νοµοθετικού Συµβουλίου οι αδιάλλακτοι εθνικόφρονες, 

παρά τη διοικητική και οικονοµική επιρροή των διαλλακτικών, και συνέχιζαν να 

επικρατούν µέχρι και το 1925, όταν υπέστησαν εκλογική ήττα.  
                                                 
73 «Αποδιώκετε τους νυκτοκόρακας», παράρτηµα Ευαγόρας, 22 Σεπτεµβρίου 1901. «Ζήτω ο εθνικός 
συνδυασµός», παράρτηµα Ευαγόρας, 26 Σεπτεµβρίου 1901. 
74 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 48. 
75 «Ζήτω ο εθνικός συνδυασµός», παράρτηµα Ευαγόρας, 26 Σεπτεµβρίου 1901. « Η νίκη της 27ης 
Σεπτεµβρίου, Ευαγόρας, 4 Οκτωβρίου 1901, σ. 1. 
76 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 28. 
77 «Ο λόγος του Θεοδότου», παράρτηµα Ευαγόρας, 8 Σεπτεµβρίου 1901· «Ο θρίαµβος της εθνικής µερίδος», 
παράρτηµα Ευαγόρας, 20 Σεπτεµβρίου 1901· «Ζήτω ο εθνικός συνδυασµός», παράρτηµα Ευαγόρας, 26 
Σεπτεµβρίου 1901. 
78 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 227-228. 
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Η οµάδα που περιέβαλλε το Μητροπολίτη Κιτίου εξέφραζε έναν έντονο πολιτικό λόγο. Το 

περιεχόµενό του είναι δυνατό να κωδικοποιηθεί σε πέντε κύρια σηµεία: η Εκκλησία είναι 

εθνική αρχή των Ελλήνων της Κύπρου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εφαρµογή 

δηµοκρατικών και νεωτερικών θεσµών, το Οικουµενικό Πατριαρχείο εκλαµβάνεται ως 

απειλή για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου, η βρετανική διοίκηση είναι προσωρινή, 

αλλά µπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτική για το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της 

Κύπρου και, τέλος, αποκλειστικός στόχος δεν µπορεί να είναι άλλος παρά η Ένωση της 

Κύπρου µε την Ελλάδα.79

Παρόλ’ αυτά, οι λαϊκοί εκπρόσωποι αυτής της παράταξης δεν λειτούργησαν ως φορείς 

µιας εντελώς ανατρεπτικής ιδεολογίας, συγκρουόµενοι µε την εκκλησιαστική εξουσία στο 

σύνολό της, αλλά περιόρισαν τη ριζοσπαστικότητα των ιδεών τους και αποδέχτηκαν την 

ηγεµονική θέση της Εκκλησίας στον ελληνικό πληθυσµό. Στην επιχειρηµατολογία τους 

άλλωστε κατονόµαζαν την Εκκλησία ως «το ασφαλέστερον και βεβαιότερον εθνικόν 

κέντρον» και απέδιδαν στους Κυρηνειακούς προσπάθεια υποδούλωσης της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας σε ξένα και µη ορθόδοξα κέντρα.80 Ο πολιτικός λόγος του Μητροπολίτη Κιτίου 

ήταν τόσο νεωτερικός όσο η συµπόρευσή του µε τους εθνικιστές το επέβαλλε, αλλά και η 

θρησκευτική του ιδιότητα το περιόριζε. Η υποστήριξη προς το πρόσωπο του Κιτίου είχε 

µια ευρύτατη λαϊκή βάση, γεγονός που τον υποχρέωνε να προσαρµόζει την πολιτική του 

πορεία σε σχέση µε τα αιτήµατα της βάσης αυτής, αλλά και η ίδια αυτή βάση τον 

νοµιµοποιούσε ως εκφραστή των δικών της πολιτικών αιτηµάτων.81 Οι πιο επιφανείς από 

τους Κιτιακούς, που αναµένονταν να είναι πιο δεκτικοί στη δυσµενή κατάσταση των 

λαϊκότερων στρωµάτων, διατηρούσαν πολύ συντηρητικές κοινωνικές απόψεις. Το 

υπόβαθρό τους ήταν παρόµοιο µε των Κυρηνειακών, µια παράµετρος που διευκόλυνε και 

την επαναπροσέγγισή τους µετά.82

Στη σύγκρουση αυτή διαδραµάτισαν ρόλο και οι πρώτοι µασόνοι που εµφανίστηκαν στην 

Κύπρο και οι οποίοι αποτέλεσαν ουσιαστικά την ψυχή του εθνικού κινήµατος.83 

Κυριότεροι εκφραστές αυτής της τάσης, η οποία στήριξε έντονα τον Μητροπολίτη Κιτίου, 

ήταν ο Ν. Καταλάνος, Θ. Θεοδότου στη Λευκωσία, Χρ. Σώζος και Ι. Κυριακίδης στη 

Λεµεσό και ο Φ. Ζαννέτος και Ι. Οικονοµίδης στη Λάρνακα. Γνωρίζοντας ότι ιδίως οι 

χωρικοί ήταν προληπτικοί, οι Κυρηνειακοί εκµεταλλεύτηκαν το ζήτηµα της µασονίας, 

προσπαθώντας να περάσουν το µήνυµα στο λαό ότι οι Κιτιακοί ήταν µασόνοι, ακόµα και ο 
                                                 
79 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 322. 
80 «Ο θρίαµβος της εθνικής µερίδος», παράρτηµα Ευαγόρας, 20 Σεπτεµβρίου 1901· «Ζήτω ο εθνικός 
συνδυασµός», παράρτηµα Ευαγόρας, 26 Σεπτεµβρίου 1901. 
81 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σσ. 320, 331-332. 
82 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 182. 
83 Βλ. Κατσιαούνης, Labour, ό.π., σ. 229. 
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ίδιος ο Μητροπολίτης. Ο Κιτίου υποστηριζόταν από όλους τους µασόνους της Κύπρου, οι 

οποίοι αποτελούσαν τα πλέον φιλελεύθερα και ανεπτυγµένα στοιχεία του τόπου, και άρα 

δεν µπορούσε, σύµφωνα µε τους αντιπάλους του, να µην είναι και αυτός µασόνος.84 Το 

κυριότερο εκφραστικό όργανο των Κυρηνειακών, η εφηµερίδα της Λευκωσίας, Φωνή της 

Κύπρου αφιέρωσε σειρά ειδικών εκδόσεων, την άνοιξη του 1900, επιτιθέµενη στο 

µασονισµό ως αίρεση και στο Ν. Καταλάνο προσωπικά, ως τον κυριότερο εκφραστή του 

µασονισµού στην Κύπρο. Αρκετά από αυτά τα άρθρα τα υπέγραφε ο Αρχιµανδρίτης της 

Αρχιεπισκοπής Φιλόθεος, ο οποίος αναφερόταν στον Καταλάνο ως «έµµισθο όργανο του 

µασσονισµού».85 Από την άλλη, οι Κιτιακοί κατηγορούσαν τους αντιπάλους τους για 

«µακρακισµό», µια αίρεση που είχε αναπτυχθεί την εποχή εκείνη στην Ελλάδα επειδή ένας 

ιερωµένος, εκ των βασικών υποστηρικτών του Κυρηνείας, ο Τεκνόπουλος, ανήκε στην 

αίρεση αυτή.86  

8.2.4.1 Το πνεύµα της σύγκρουσης και ο ρόλος των εφηµερίδων. Οι εφηµερίδες 

αποτέλεσαν τον κατ’ εξοχήν χώρο αντιπαράθεσης των επιχειρηµάτων και προώθησης 

της πολιτικής της κάθε πλευράς. Στη διαµάχη πήραν µέρος όλες σχεδόν οι εφηµερίδες. 

Κυριότερες κιτιακές εφηµερίδες ήταν ο Κυπριακός Φύλαξ και ο Ευαγόρας στη Λευκωσία, 

η Σαλαµίς Αµµοχώστου, το Νέον Έθνος και η Εφηµερίδα του Λαού στη Λάρνακα. 

Κυριότερες κυρηνειακές εφηµερίδες ήταν η Φωνή της Κύπρου και ο Κύπριος στη 

Λευκωσία, η Σάλπιγξ Λεµεσού, η Πατρίς και η Αλήθεια στη Λεµεσό, η Ένωσις στη 

Λάρνακα και ο Αγών Πάφου.87

Για πρώτη φορά, από την εισαγωγή του συστήµατος εκλογών, χρησιµοποιήθηκαν στις 

οµιλίες και την αρθρογραφία ο προσωπικός λίβελλος και οι ανυπόστατες κατηγορίες. Η 

εφηµερίδα Ευαγόρας χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τη σάτιρα ως πολιτικό όπλο. Για 

πρώτη φορά έγινε επίσης χρήση αφίσας και φυλλαδίων σε εκλογές (για την εκλογή 

αντιπροσώπων), γεγονός που µαρτυρούσε τον βαθύ ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα 

των εκλογών αυτών και ήταν µια καλή ένδειξη της ατµόσφαιρας και του πάθους που 

επικρατούσε.88 Ο αγώνας που διεξήχθηκε ήταν έντονος και µε βαριές φράσεις εκατέρωθεν. 

Μερικές φράσεις που απέδιδαν στους Κυρηνειακούς οι Κιτιακοί είναι χαρακτηριστικές: 

«καταχθόνιοι», «αδηφάγοι λύκοι», «πολιτικά πτώµατα», «κακοποιός σπείρα», 
                                                 
84 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 182. Βλ. επίσης Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 23-24. 
85 Βλ. ενδεικτικά «Ο µασονισµός», παράρτηµα Φωνή της Κύπρου, 9 Μαρτίου 1900· «Αι κατά Χριστιανισµού 
βλασφηµίαι του κ. Καταλάνου», παράρτηµα Φωνή της Κύπρου, 23 Μαρτίου 1900· «Ο Μασσονισµός και ο κ. 
Καταλάνος», παράρτηµα Φωνή της Κύπρου, 26 Μαρτίου 1900· «Νέαι βλασφηµίαι του µασόνου κ. 
Καταλάνου», παράρτηµα Φωνή της Κύπρου, 6 Απριλίου 1900· «Η παραζάλη του µασόνου κ. Καταλάνου», 
παράρτηµα Φωνή της Κύπρου, 13 Απριλίου 1900· «Οίκτου µόνον άξιος ο µασόνος συντάκτης του 
Ευαγόρος», παράρτηµα Φωνή της Κύπρου, 4 Μαΐου 1900. 
86 Παράρτηµα Ευαγόρας, 8 Σεπτεµβρίου 1901. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 194-195. 
87 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σ. 379. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 167. 
88 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 238. 
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«δηλητηριώδη ερπετά», «τυραννίσκοι», «καταχθόνια κυβερνητική µερίδα», «σπείρα 

καταχθονίων», «δολοφονική συµµορία», «βδέλλαι αδηφάγοι»,89 ενώ οι εκπρόσωποι της 

παράταξης χαρακτηρίζονταν ως «ανθέλληνες, λειτουργούντες ενάντια των εθνικών 

συµφερόντων».90

Μέσα από τις εφηµερίδες διεξαγόταν ένας έντονος πόλεµος εντυπώσεων µε εκατέρωθεν 

κατηγορίες για εκφοβισµούς και δωροδοκίες. Ο Ευαγόρας κατήγγελλε ότι οι Κυρηνειακοί 

εξορµούσαν τις νύκτες και επιδίδονταν σε όργιο υποσχέσεων διορισµών σε διάφορα 

πόστα, παροχής δανείων, χρηµατικές δωροδοκίες, αδειοδοτήσεις για πώληση ποτών, κτλ. 

Παράλληλα, εκφόβιζαν, όπως έγραφε η εφηµερίδα, µε αφαίρεση αδειών, παύση από 

θέσεις που κατείχαν οι ψηφοφόροι και άλλα, αν διαπίστωναν ότι κάποιοι εξ αυτών 

στήριζαν τον Κιτίου.91

8.2.5 Η οργανωτική πτυχή. Αυτή η πλευρά του ζητήµατος πρέπει να γίνει κατανοητή 

µέσα στα πλαίσια µιας κοινωνίας η οποία περνούσε ακόµα ένα µεταβατικό στάδιο, στο 

οποίο οι οργανωτικές προσπάθειες βρίσκονταν ακόµη σε εµβρυϊκή µορφή. ∆εν είχαν 

αποκτήσει ακόµα το στοιχείο της διάρκειας, της µονιµότητας και ήταν πολύ 

συγκεκριµένου χαρακτήρα. Ανταποκρίνονταν δηλαδή στο επίπεδο οικονοµικής και 

κοινωνικής εξέλιξης της περιόδου, όπως συνέβαινε σε όλες τις κοινωνίες.92

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο τέσσερα, ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου άρχισε να 

περιορίζεται, καθώς άρχισαν να συµµετέχουν και λαϊκοί στις υποθέσεις και τη διαχείριση 

της περιουσίας της Αρχιεπισκοπής. Ο Φραγκούδης αναφέρει ότι οι πολιτευτές Αχ. 

Λιασίδης και Π. Κωνσταντινίδης και οι γύρω τους, λόγω του γήρατος του Αρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου, είχαν εγκατασταθεί στην Αρχιεπισκοπή, διευθύνοντας κατά το δοκούν τα 

ζητήµατα του Θρόνου, καθώς και τις περιουσίες των διαφόρων ενοριών, µεταξύ των 

οποίων και την εκκλησία της Φανερωµένης που ήταν η πλουσιότερη της χώρας.93 Τόσο ο 

Φραγκούδης όσο και ο Λυµπουρίδης παροµοιάζουν το δίκτυο που οικοδοµήθηκε γύρω 

από τους Λιασίδη και Πασχάλη µε «κόµµα». Τη λέξη αυτή πρέπει να την αντιληφθούµε 

µέσα στο πλαίσιο µιας εποχής που, όπως είδαµε, δεν είχε ακόµα πάρει τη σηµασία που 

σήµερα έχει. Έτσι, σηµειώνουν και οι δύο ότι όταν ξέσπασε το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα, 

είχε, ήδη, διαµορφωθεί το πρώτο πολιτικό «κόµµα» υπό τον Λιασίδη, το οποίο στη 

Λευκωσία θεωρούνταν πανίσχυρο και έκανε προσπάθεια από τοπικό να µεταβληθεί σε 

                                                 
89 «Το µέγα εν Μόρφου συλλαλητήριον, παράρτηµα Ευαγόρας, 8 Σεπτεµβρίου 1901. «Ο θρίαµβος της 
εθνικής µερίδος», παράρτηµα Ευαγόρας, 20 Σεπτεµβρίου 1901.  
90 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 316. 
91 «Αποδιώκετε τους νυκτοκόρακας», παράρτηµα Ευαγόρας, 22 Σεπτεµβρίου 1901. 
92 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 89. 
93 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σ. 10. 
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παγκύπριο. Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του δικτύου δηµιουργούσε αρκετές αντιδράσεις 

και έτσι προκλήθηκε η συσπείρωση των αντιπάλων τους σε αντίπαλο «κόµµα», µε 

ηγετικές φυσιογνωµίες τους Καταλάνο και Θεοδότου.94

Αφού λοιπόν δεν είχαν δηµιουργηθεί πολιτικά κόµµατα, αυτό που στην πραγµατικότητα 

έγινε και περιλάµβανε και οργανωτική διάσταση, πέραν του δικτύου πελατειακών 

σχέσεων, ήταν η αξιοποίηση των διαφόρων λεσχών και σωµατείων στον αγώνα για 

επικράτηση µεταξύ των δύο παρατάξεων. Οι εθνικιστές-αδιάλλακτοι του Κιτίου 

αξιοποίησαν την αλυσίδα εθνικών λεσχών και συλλόγων που είχαν ως άξονα το σύλλογο 

«Αγάπη του Λαού» υπό τον Καταλάνο. Οι συντηρητικοί συνειδητοποίησαν την ανάγκη 

δηµιουργίας ενός οργανισµού που θα λειτουργούσε ως αντίβαρο και ότι αυτή η αποστολή 

δεν µπορούσε να επιτελεσθεί από το συντηρητικό «Κυπριακό Σύλλογο» που έπνεε τα 

λοίσθια. ∆ηµιούργησαν έτσι έναν καινούριο και πολιτικά αξιόπιστο σύλλογο, που πήρε 

σάρκα και οστά τον Ιούλιο του 1900, µε το όνοµα «Ορθοδοξία».95 Ο σύλλογος 

εγκαινιάστηκε στις 20 Ιουλίου 190096 και αυτοαποκαλείτο «θρησκευτικός», γεγονός που 

καταδεικνύει και την έµφαση στην ιδέα της θρησκείας. Ο σύλλογος έγινε το «κοµµατικό» 

κέντρο των Κυρηνειακών και διατελούσε µάλιστα υπό την επίτιµη προεδρία του 

Μητροπολίτη Κυρήνειας.97 Οι Κιτιακοί κατηγορούσαν το σωµατείο αυτό ως «αντεθνικόν» και 

«προτεσταντικόν».98  

Ο σύλλογος «Ορθοδοξία» «υπό τη σηµαία του Χριστού», όπως ο ίδιος διακήρυττε, ενέγραψε 

στα πρώτα του βήµατα 300 περίπου µέλη, απευθυνόµενος σε όλες τις τάξεις της κοινωνίας.99 

Στο αναγνωστήριο αυτό πραγµατοποιούνταν διαλέξεις για θέµατα θρησκευτικού περιεχοµένου 

κυρίως, µέχρι και συλλαλητήρια καταδίκης ενεργειών της κιτιακής παράταξης.100 Ίδρυσε 

µάλιστα και νυκτερινή σχολή για άπορους, που αριθµούσε στα τέλη του 1901 εκατόν τριάντα 

µαθητές, των οποίων η ηλικία κυµαινόταν από τα 8 µέχρι τα 50 χρόνια. Τα µαθήµατα 

παρέχονταν δωρεάν.101 Παρόλο που έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί ο σύλλογος ως 

αταξική οργάνωση που αγκάλιαζε όλες τις τάξεις, δεν µπορούσε να παρασιωπηθεί το 

γεγονός ότι ο ίδιος καθοδηγούνταν από το συντηρητικό κατεστηµένο του κεφαλαίου.102 

                                                 
94 Βλ. Λυµπουρίδης, Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, ό.π., σσ. 10, 12. Βλ. επίσης Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, 
ό.π., σ. 10. 
95 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 189. Βλ. επίσης Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 227-228. 
96 «Θρησκευτικός σύλλογος Ορθοδοξία», Φωνή της Κύπρου, 17 Αυγούστου 1900, σ. 3. 
97 Βλ. Λυµπουρίδης, Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, ό.π., σ. 32. 
98 «Ζήτω ο εθνικός συνδυασµός», παράρτηµα Ευαγόρας, 26 Σεπτεµβρίου 1901. 
99 «Εν σωµατείον», Φωνή της Κύπρου, 31 Αυγούστου 1900, σ. 2. 
100 «Μέγα συλλαλητήριον εν τω Αναγνωστηρίω Ορθοδοξία», Φωνή της Κύπρου, 7 Σεπτεµβρίου 1900, σ. 2· 
«Ο θρησκευτικός σύλλογος και η γενίκευσις του ιερού κηρύγµατος εν Κύπρω», Φωνή της Κύπρου, 21 
Σεπτεµβρίου 1900, σ. 3· «Οµιλίαι εν τω Αναγνωστηρίω Ορθοδοξία», Φωνή της Κύπρου, 14 ∆εκεµβρίου 
1900, σ. 3. 
101 «Εν σωµατείον», Φωνή της Κύπρου, 16 Νοεµβρίου 1901, σ. 2. 
102 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 227-228. 
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Υπέρ του Κυρηνείας τάχθηκαν ορισµένα ακόµα αναγνωστήρια της πρωτεύουσας, όπως ο 

«Πατριωτισµός» και ο «Φοίνικας»103 και ο Κύπριος.104 Η λειτουργία συλλόγων, µε σκοπό το 

συντονισµό της δράσης των αντιπάλων παρατάξεων, δεν ήταν µόνο τοπικό φαινόµενο της 

Λευκωσίας, αλλά παγκύπριο. Ο Χρυσάνθης σηµειώνει ότι στη Λεµεσό λειτουργούσαν δύο 

λέσχες πολιτικού χαρακτήρα, η «Μεταρρύθµιση» (κιτιακή) και «Τα Πάτρια» 

(κυρηνειακή).105 Ο σύλλογος «Ισότης» στη Λεµεσό, ένα κυρηνειακό σωµατείο, υπό 

την προεδρία του Λεµεσιανού βουλευτή Σπύρου Αραούζου πήρε επίσης µέρος στη 

διαµάχη υπέρ του Μητροπολίτη Κυρηνείας.106  

 

8.3 Η απαρχή της πολιτικής των µαζών και εθνικοποίησης της πολιτικής 

Το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα σηµατοδότησε την έναρξη της µαζικής πολιτικής, αφού 

αποτέλεσε τον καταλύτη για την εισαγωγή των µαζών στην πολιτική. Αποτέλεσε την 

αφορµή µέσω της οποίας οι µάζες του πληθυσµού ήρθαν σε επαφή µε την πολιτική 

διαδικασία και συµµετείχαν σε αυτή για ένα ζήτηµα που αφορούσε τη δοµή της εξουσίας 

στο εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας της Κύπρου. Η εξέλιξη στην Κύπρο συµβαδίζει 

µε τη θέση ότι όταν µια χώρα διέρχεται περιόδους µεγάλων αλλαγών στο οικονοµικό, 

πολιτικό και κοινωνικό της σύστηµα, ή στη διεθνή της θέση, το εκλογικό σώµα συνολικά 

ενδιαφέρεται και συµµετέχει περισσότερο.107

Αποτέλεσε ένα ζήτηµα που δεν αφορούσε µόνο στις προσωπικές διαµάχες και αντιζηλίες 

ιεραρχών, φαινόµενο σύνηθες για την εποχή, αλλά διαίρεσε ιδεολογικά την κοινωνία και 

είχε ως διακύβευµα τον έλεγχο των εκκλησιαστικών θεσµών, του πλέον καθοριστικού 

µηχανισµού εξουσίας και ελέγχου της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Το Αρχιεπισκοπικό 

αποτέλεσε µια επίθεση ενάντια στην παλαιά τάξη πραγµάτων, αφού στη διελκυστίνδα που 

προκάλεσε εισήχθηκε µια νεωτεριστική και εν δυνάµει ανατρεπτική ιδεολογία, ο 

εθνικισµός, και διαίρεσε την κοινωνία στα δύο, σε όλα εν γένει τα πολιτικά και κοινωνικά 

ζητήµατα. Σε κάθε εκλογή γινόταν έντονος αγώνας υπερισχύσεως.108 Η αρχιεπισκοπική 

διαµάχη είχε επηρεάσει και την εκπαιδευτική ζωή της Κύπρου τόσο ώστε οι Κιτιακοί ίδρυσαν 

ξεχωριστό γυµνάσιο και οι δύο παρατάξεις διεκδικούσαν µε ξεχωριστούς συνδυασµούς τις 

εκλογές για τις Επαρχιακές Εκπαιδευτικές Επιτροπές, καθώς και τις Εκκλησιαστικές 

                                                 
103 «Ψήφισµα προς την Σύνοδον», Φωνή της Κύπρου, 19 Οκτωβρίου 1900, σ. 2. 
104 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 210. 
105 Βλ. Χρυσάνθης, «Σωµατεία», ό.π., σ. 287. 
106 «Ψήφισµα», Ευαγόρας, 8 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 2. 
107 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 195. 
108 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 232· Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 130· Φραγκούδης, 
Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σ. 431. 
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Επιτροπές και τις εκλογές των Σχολικών Εφοριών.109 Συστάθηκαν επίσης και λειτουργούσαν 

διπλά δηµοτικά σχολεία, καθώς και παρθεναγωγεία. Όταν λύθηκε το Αρχιεπισκοπικό, τα δύο 

γυµνάσια ενώθηκαν σε ένα, αυτό που βρίσκεται απέναντι από την Αρχιεπισκοπή.110  

Ο βαθµός και η ένταση συµµετοχής των µαζών καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από την 

ένταση της προεκλογικής εκστρατείας, τόσο στις εκλογές ειδικών αντιπροσώπων για την 

εκλογή του Αρχιεπισκόπου το 1900 και το 1909, όσο και στις εκλογές για το Νοµοθετικό 

Συµβούλιο και τις δηµαρχιακές που έγιναν σε αυτό το διάστηµα. Η έντονη αντιπαράθεση 

επηρέασε τα λαϊκά στρώµατα και τους παρακινούσε να κάνουν µια ιδιαίτερη προσπάθεια 

για να καταβάλουν το φόρο vergi, ώστε να εγγραφούν ως ψηφοφόροι. Ενδεικτικά, ο 

αριθµός των εγγεγραµµένων εκλογέων εκτινάχθηκε από 12.093 το 1896, σε 24.952 το 

1901, µια αύξηση που αντιστοιχεί σε 106%. Στις εκλογές αυτές, οι εθνικοί υποψήφιοι 

σάρωσαν το σώµα και κανένας από τους Κυρηνειακούς δεν εκλέγηκε.111

Η συµπεριφορά των λαϊκών στρωµάτων σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, είτε τις 

ενδοεκκλησιαστικές, είτε τις βουλευτικές, καθοδηγούνταν σε µεγάλο βαθµό από τους 

πολιτευτές και τα ανώτερα στρώµατα της κοινωνίας. Η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών 

και των εργατών δεν είχε, ακόµα, κάνει αισθητή την ανεξάρτητη παρουσία της στον 

εκλογικό στίβο. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία µπορεί να µην είχε άµεσο προσωπικό, ή 

ταξικό συµφέρον στη διαµάχη αυτή δεν επηρέαζε της συµµετοχή της στις διαδικασίες, είτε 

διότι της ασκούνταν κοινωνικές πιέσεις, είτε λόγω αισθηµάτων κοινωνικής υποχρέωσης 

έναντι των πολιτευτών. Παρόλη την κοινωνική πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων, η 

αντιπαράθεση χαρακτηριζόταν από την απουσία ζητηµάτων ταξικού ή κοινωνικού 

χαρακτήρα.  

8.3.1 Η «δηµοκρατική» διάσταση των διαδικασιών. Οι διαδικασίες για την εκλογή 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου καθορίζονται σήµερα από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας, 

ο οποίος συντάχθηκε το 1914,112 απόρροια του τρόπου που έγιναν οι εκλογές κατά τη 

διάρκεια του Αρχιεπισκοπικού. Τότε η εκλογή είχε καθοριστεί αρχικά µε εγκύκλιο της 

Ιεράς Συνόδου, αφού δεν υπήρχε γραπτός κανονισµός εκλογής Αρχιεπισκόπου113 και 

µεταγενέστερα µε νοµοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης. Η πρώτη σύγκρουση έλαβε 

χώρα στις 3 Σεπτεµβρίου 1900, στα πλαίσια της εκλογής των ειδικών αντιπροσώπων, 

                                                 
109 «Κοµµατικαί Πρωτοτυπίαι», Ελευθερία, 18 ∆εκεµβρίου 1908, σ. 3. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., 
σσ. 161-164, 384. 
110 Βλ. Λυµπουρίδης, Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, ό.π., σσ. 64-65. 
111 Βλ. πίνακα 7.1 στο κεφάλαιο επτά. 
112 Το καταστατικό δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Εκκλησιαστικός Κήρυκας στις 15 Ιουνίου 1914 που 
δηµοσίευε την αρχιεπισκοπική εγκύκλιο ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 1914. Το παράθεµα στο Παπαδηµήτρης, 
Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σσ. 338-352. 
113 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π. σ. 53.  
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σύµφωνα µε εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 1900.114 Στα 

έντυπα, τα οποία αποτέλεσαν βασικό πεδίο της αντιπαράθεσης, αντικατοπτριζόταν το 

κλίµα πόλωσης αλλά και το ενδιαφέρον για την επιλογή των ειδικών αντιπροσώπων. Σε 

όλα τα χωριά της Κύπρου επικρατούσε, παραµονές των εκλογών, «ασυνήθιστη κίνηση» και 

«εκλογικός πυρετός».115 Την παραµονή της εκλογικής διαδικασίας, στα διάφορα σωµατεία, 

στα καφενεία και στους συλλόγους της πρωτεύουσας συγκεντρώθηκε κόσµος όπου 

διεξάγονταν συζητήσεις για το φλέγον θέµα. Οι Κιτιακοί συγκεντρώθηκαν στο σωµατείο 

«Αγάπη του Λαού» και πορεύθηκαν στους δρόµους της Λευκωσίας. Το ίδιο έκαναν και οι 

Κυρηνειακοί στο σύλλογο «Ορθοδοξία». 

Στις εκλογές αυτές κυριάρχησαν οι Κιτιακοί (εξέλεξαν 47 από τους 66 αντιπροσώπους), οι 

οποίοι βάσισαν την εκστρατεία τους σε µια εθνικά προσανατολισµένη Εκκλησία της 

οποίας τα οικονοµικά θα ελέγχονταν από τον λαό.116 Οι Κυρηνειακοί αµφισβήτησαν τα 

αποτελέσµατα των εκλογών και τα πνεύµατα ανάµεσα στον πληθυσµό οξύνθηκαν. Οι 

Κυρηνειακοί πραγµατοποίησαν µεγάλη συγκέντρωση και πορεία διαµαρτυρίας στη 

Λευκωσία η οποία κατέληξε στην Αρχιεπισκοπή, όπου και επιδόθηκε ψήφισµα 

υπογεγραµµένο από επιφανείς προσωπικότητες που στήριζαν τον Μητροπολίτη Κυρηνείας 

αµφισβητώντας την εγκυρότητα των εκλογικών διαδικασιών.117

Ακολούθησε µια µεγάλη περίοδος ουσιαστικής αδράνειας κατά την οποία διεξάγονταν 

διαβουλεύσεις και γίνονταν προσπάθειες διαιτησίας, µέχρι το 1907, όταν το ζήτηµα τέθηκε 

ενώπιον του Νοµοθετικού Συµβουλίου. Ο Κιτιακός βουλευτής Λεµεσού-Πάφου Ιωάννης 

Κυριακίδης επεξεργάστηκε νοµοσχέδιο το οποίο καθόριζε τις εκλογικές διαδικασίες και το 

οποίο βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου του 1900.118 Το 

νοµοσχέδιο προνοούσε, µεταξύ άλλων, διενέργεια αρχιεπισκοπικών εκλογών, τις οποίες 

θα προκήρυτταν οι δύο Μητροπολίτες από κοινού, προέβλεπε διαδικασία ελέγχου των 

ενστάσεων και παραποµπή σε διαιτησία αν δεν επερχόταν συµφωνία. Τα άρθρα 29 και 30 

                                                 
114 Η εγκύκλιος του 1900 δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Φωνή της Κύπρου στις 24 Αυγούστου 1900, σσ. 1-2. 
Η εγκύκλιος της Συνόδου καθόριζε ότι όλο το ελληνικό χριστιανικό ορθόδοξο πλήρωµα της νήσου θα 
εξέλεγε τους ειδικούς αντιπροσώπους. Αυτοί θα εξέλεγαν 60 γενικούς αντιπροσώπους  εκ των οποίων 40 
λαϊκοί και 20 κληρικοί σύµφωνα µε τα έθιµα της κυπριακής Εκκλησίας, οι οποίοι µαζί µε την Ιερά Σύνοδο 
θα εξέλεγαν το νέο Αρχιεπίσκοπο. Οι 60 αυτοί αντιπρόσωποι καθορίστηκαν αναλογικώς του πληθυσµού των 
τεσσάρων θρόνων της νήσου (Αρχιεπισκοπική περιφέρεια, Πάφος, Κερύνεια και Κίτιο). Οι 60 γενικοί 
αντιπρόσωποι θα εκλέγονταν από τους ειδικούς αντιπροσώπους, οι δε ειδικοί αντιπρόσωποι θα εκλέγονταν 
κατά ενορία στις πόλεις, κωµοπόλεις, ή χωριό κατ’ αναλογία του πληθυσµού. Για να έχει κάποιος το 
δικαίωµα του εκλογέως έπρεπε να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, κάτοικος της Νήσου και να είναι ηλικίας 
άνω των 20 ετών. Για να εκλεγεί ειδικός αντιπρόσωπος κάποιος έπρεπε να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, 
κάτοικος της Νήσου και να έχει ηλικία άνω των 25 ετών. Για να εκλεγεί κάποιος γενικός αντιπρόσωπος 
έπρεπε να είναι επίσης Χριστιανός Ορθόδοξος, κάτοικος της Νήσου και να έχει ηλικία άνω των 30 ετών. 
115 «Εκλογικά», Φωνή της Κύπρου, 21 Σεπτεµβρίου 1900, σ. 2. 
116 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 229-230. 
117 «Ψήφισµα προς την Σύνοδον», Φωνή της Κύπρου, 19 Οκτωβρίου 1900, σ. 2. 
118 Βλ. Λυµπουρίδης, Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, ό.π., σσ. 53-55. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 389. 
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του νοµοσχεδίου προέβλεπαν συνεργασία για τις εκλογές µε την Κυβέρνηση και 

ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου από τον Αρµοστή αντίστοιχα.119

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες αυτού του νοµοσχεδίου, για την εκλογή των ειδικών 

αντιπροσώπων προβλεπόταν ότι όλοι οι ψηφοφόροι θα έπρεπε να είναι άρρενες και 

ηλικίας άνω των 20 ετών. Για να εκλεγεί κάποιος αντιπρόσωπος έπρεπε να είναι Έλληνας, 

ορθόδοξος και άνω των 25 ετών. Υπεύθυνος για τον καταρτισµό του εκλογικού καταλόγου 

ήταν ο κληρικός της ενορίας και αν δεν υπήρχε, ο γηραιότερος κάτοικος. Σε σχέση µε τα 

πρακτικά ζητήµατα της διεξαγωγής των εκλογών, το νοµοσχέδιο προέβλεπε ότι ο κληρικός 

της ενορίας ή ο πρεσβύτερος θα προέδρευε της εκλογής, οι δε ψηφοφόροι προσερχόµενοι 

θα έριχναν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονταν τα ονόµατα των 

προσώπων-υποψηφίων που επιθυµούσαν να ψηφίσουν. Οι κανόνες για την εκλογή γενικών 

αντιπροσώπων προέβλεπαν, όπως και στην εγκύκλιο του 1900, ότι για να εκλεγεί κάποιος 

γενικός αντιπρόσωπος θα έπρεπε να είναι Έλληνας ορθόδοξος, κάτοικος της νήσου και 

άνω των 30 ετών.120

Έχοντας υπόψη τις προδιαγραφές των εκλογικών διαδικασιών, µπορούµε να εξετάσουµε 

τη δηµοκρατική διάστασή τους µε βάση δύο παραµέτρους: τις ίδιες τις εκλογικές πρόνοιες 

και το πώς αντιµετώπιζαν την εµπλοκή του λαού οι δύο παρατάξεις. 

Οι εκλογικές διαδικασίες είχαν ορισµένους σηµαντικούς περιορισµούς. Πρώτα απ’ όλα, το 

εκλογικό σώµα ήταν µόνο οι άντρες και αποκλείονταν οι γυναίκες, το µισό δηλαδή 

εκλογικό σώµα. ∆εύτερον, υπήρχαν ηλικιακοί περιορισµοί µε διαβαθµίσεις αναλόγως του 

επιπέδου συµµετοχής στη διαδικασία. Το ηλικιακό όριο αυξανόταν όσο πιο προσβάσιµο 

γινόταν στον εκλέκτορα το σώµα που θα εξέλεγε τον Αρχιεπίσκοπο. Υπήρχαν αυξηµένοι 

ηλικιακοί περιορισµοί στο δικαίωµα του εκλέγεσθαι, αφού για να εκλεγεί κανείς ειδικός 

αντιπρόσωπος έπρεπε να είναι άνω των 25 ετών και γενικός αντιπρόσωπος άνω των 30. 

Τρίτον, υπήρχε ειδικό βάρος των κληρικών στην όλη διαδικασία, οι οποίοι αποτελούσαν 

πέραν του ενός τρίτου του σώµατος των 60 γενικών αντιπροσώπων (66 µε την Ιερά 

Σύνοδο) που εξέλεγαν τελικά τον Αρχιεπίσκοπο και το οποίο δυνητικά θα µπορούσε να 

αλλοιώσει τη λαϊκή βούληση. 

Σε µια δηµόσια συζήτηση που διεξήχθηκε µεταξύ των βουλευτών από τις στήλες της 

εφηµερίδας Ελευθερία το 1918, µε αφορµή τις παρατυπίες που παρατηρήθηκαν στην 

εκλογή του Μητροπολίτη Κιτίου, ήρθαν στην επιφάνεια και αρκετά άλλα αδύνατα σηµεία 

στις πρόνοιες της εκλογικής διαδικασίας. Τα σηµειώνουµε, πρώτον, διότι οι 

επισηµαίνοντες τις αδυναµίες αυτές βουλευτές είχαν αναµιχθεί έντονα στην 
                                                 
119 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σσ. 7, 131. 
120 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 409, 411, 414. 
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αρχιεπισκοπική διαµάχη και δεύτερον, διότι οι εκλογές τόσο του Μητροπολίτη Κιτίου το 

1918 όσο και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου το 1916 διεξήχθηκαν στη βάση των προνοιών 

της ρύθµισης που εισήχθηκε µε το Αρχιεπισκοπικό. Το στοιχείο που επεσήµαναν όλοι οι 

αρθρογράφοι αφορούσε στα κενά που επέτρεπαν τη δωροδοκία τόσο του λαού που εξέλεγε 

τους ειδικούς αντιπροσώπους όσο και των εκλεγέντων αντιπροσώπων. Η ανυπαρξία 

ελέγχου των διαδικασιών από την κυβέρνηση δηµιουργούσε σοβαρό κενό στην 

αµεροληψία των εκλογικών διαδικασιών, όπως και στην εκδίκαση των ενστάσεων από την 

Ιερά Σύνοδο, η οποία σύµφωνα µε κάποιες απόψεις θα µπορούσε να ανατεθεί σε ειδικό 

δικαστήριο.121

Σε σχέση λοιπόν µε την πρώτη πτυχή και παρά τους περιορισµούς αυτούς, µπορούµε να 

πούµε ότι οι εκλογικές διαδικασίες ήταν αρκετά περιεκτικές, έχοντας πάντα υπόψη ότι 

κατά την περίοδο στην οποία αναφερόµαστε τα πολιτικά δικαιώµατα ήταν επίσης 

περιορισµένα (και όχι µόνο στην Κύπρο) µόνο στους άντρες συγκεκριµένης ηλικιακής 

οµάδας, αλλά και το γεγονός ότι αφορούσαν εκλογικές διαδικασίες σε ένα θεσµό φύσει 

συντηρητικό, όπως η Εκκλησία. Σε αντίθεση µε τις «πολιτειακές» εκλογές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου, στις οποίες υπήρχαν ιδιοκτησιακοί περιορισµοί, στις 

ενδοεκκλησιαστικές αυτές διαδικασίες δεν υπήρχε ανάλογος περιορισµός και όλοι οι 

άντρες είχαν δικαίωµα συµµετοχής σε κάποιο επίπεδο των διαδικασιών. 

Η λαϊκή συµµετοχή στη διαδικασία εκλογής Επισκόπων και Αρχιεπισκόπου ενείχε µια 

ακόµη λειτουργία καθοριστική στον όλο χαρακτήρα της κυπριακής πολιτικής της 

περιόδου. Αυτή η λειτουργία ήταν η νοµιµοποίηση του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου και των 

Μητροπολιτών να εκπροσωπούν ολόκληρο τον πληθυσµό, αφού ήταν ο µόνος εκλεγµένος 

θεσµός των Ελληνοκυπρίων του οποίου, µάλιστα, είχαν οι ίδιοι την ευθύνη. Από αυτό το 

γεγονός απορρέει σε µεγάλο βαθµό η εθναρχική ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου. Το σύστηµα 

εκλογής µε την ευρεία λαϊκή συµµετοχή δέχτηκε αρκετή κριτική µεταγενέστερα από τους 

εκπροσώπους του λαού στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. Αρκετοί από τους βουλευτές 

χαρακτήρισαν το σύστηµα ως «οχλοκρατικό», το οποίο επέτρεπε τη µετατροπή των 

επισκοπικών διαδικασιών σε κοµµατικές αντιπαραθέσεις και πρότειναν είτε την 

κατάργηση της εκλογής ειδικών αντιπροσώπων από το λαό, είτε την εκλογή των 

Επισκόπων από ένα προκαθορισµένο σώµα αποτελούµενο από ex officcio προύχοντες. Η 

αντίληψη αυτή είναι ενδεικτική µιας νοοτροπίας εχθρικής προς τη διεύρυνση των 

πολιτικών δικαιωµάτων των µαζών και της ενεργού εµπλοκής τους σε πολιτικές 

διαδικασίες και της επίδειξης ολιγαρχικού πνεύµατος εκ µέρους αρκετών πολιτευτών της 

                                                 
121 «Ο θεσµός της εκλογής επισκόπων: γνώµαι των πολιτευτών», Ελευθερία, 1η Ιουνίου, σ. 2, 8 Ιουνίου σ. 1 
και 15 Ιουνίου σ. 1 αντίστοιχα. 
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περιόδου. Το σώµα αυτό θα έπρεπε, σύµφωνα µε κάποιες απόψεις, να αποτελείται από την 

Ιερά Σύνοδο, τους βουλευτές και τους δηµάρχους, µόνο.122

Όσον αφορά τη στάση των δύο παρατάξεων έναντι των δηµοκρατικών διαδικασιών και 

της λαϊκής συµµετοχής, η παράταξη των Κιτιακών υπήρξε έντονος πολέµιος της παλαιάς 

τάξης και της κάθε απόπειρας διατήρησης δεσποτικών συστηµάτων διοίκησης. Οι ιδέες 

της λαϊκής κυριαρχίας και της εκλογής των ηγετών κάθε λαού αποτελούσαν σηµείο 

αναφοράς στον πολιτικό λόγο των Κιτιακών, επιθυµώντας µε τον τρόπο αυτό να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους ότι η εκλογή του Μητροπολίτη Κιτίου, ο οποίος 

απολάµβανε της αποδοχής της πλειοψηφίας των Κυπρίων, σήµαινε και εκσυγχρονισµό 

των διαδικασιών για ανάδειξη ηγεσίας των Ελλήνων της Κύπρου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο λαός τοποθετείται από τους Κιτιακούς ως η ισχυρότερη 

νοµιµοποιητική βάση της εξουσίας της ηγεσίας.123 Αυτό βέβαια υπέκρυπτε την 

προσπάθεια της αστικής τάξης, που στήριζε τον Κιτίου, να αποκτήσει πρόσβαση στην 

πολιτική και οικονοµική ισχύ του αρχιεπισκοπικού θρόνου χρησιµοποιώντας την ισχύ 

των λαϊκών µαζών. 

Αντίθετα, η κυρηνειακή παράταξη προσπάθησε, καθόλη τη διάρκεια του 

Αρχιεπισκοπικού, να διευθετηθεί το θέµα χωρίς την εµπλοκή του λαού. Αυτό 

εκφράστηκε µε τις συνεχείς προσπάθειες να συγκληθεί Μείζονα Σύνοδος της 

Ορθοδοξίας, έχοντας στο πλευρό τους και τον Οικουµενικό Πατριάρχη, ο οποίος 

επιθυµούσε εκλογή του Κυρηνείας, αλλά, και αργότερα, όταν µετά την ψήφιση του 

κυβερνητικού νοµοσχεδίου για εκλογές συγκάλεσαν Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 

Κύπρου και ενθρόνισαν τον Κυρηνείας Αρχιεπίσκοπο αυθαίρετα.  

Μετά από πολλές περιπέτειες και συγκρούσεις των δύο παρατάξεων,124 το νοµοσχέδιο που 

ετοίµασε η κιτιακή παράταξη τελικά ψηφίστηκε στις 4 Μαίου 1908 και δηµοσιεύτηκε 

στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβέρνησης στις 25 Μαίου.125 Ο νόµος τέθηκε σε ισχύ, µε 

την κυβέρνηση να αποστέλλει τις εγκυκλίους ορίζοντας ως ηµεροµηνία έναρξης της 

εκλογής των ειδικών αντιπροσώπων την 10η Φεβρουαρίου 1909. Οι συνολικά 993 ειδικοί 

αντιπρόσωποι εξέλεξαν τους 60 γενικούς οι οποίοι µαζί µε την Ιερά Σύνοδο εξέλεξαν το 

νέο Αρχιεπίσκοπο. Οι Κυρηνειακοί απείχαν των εκλογών διαµαρτυρόµενοι επειδή 

                                                 
122 «Ο θεσµός της εκλογής επισκόπων: γνώµαι των πολιτευτών», Ελευθερία, 1η Ιουνίου, σ. 2, 8 Ιουνίου σ. 1 
και 15 Ιουνίου σ. 1 αντίστοιχα. 
123 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 326. 
124 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 403. 
125 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σ. 135. 
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συνειδητοποιούσαν ότι θα έχαναν αλλά οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά. Οι εκλεγέντες 

εκλέκτορες ήταν στην ολότητα τους Κιτιακοί.126  

8.3.2 Επίδραση στις «πολιτειακές» εκλογές. Η µεγάλη περίοδος η οποία µεσολάβησε 

από την πρώτη εκλογή αντιπροσώπων το 1900 µέχρι το 1909 όταν επαναλήφθηκε η 

διαδικασία, οδήγησε σε µεταφορά του πεδίου διεξαγωγής της αντιπαράθεσης µεταξύ των 

δύο παρατάξεων στις εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο και τις ∆ηµαρχιακές. Όλες οι 

εκλογές της περιόδου αυτής σηµαδεύτηκαν από έντονες διαµάχες, οργανωµένη διεκδίκηση 

των εκλογών µε σχηµατισµούς και από τις δύο πλευρές και από αυξηµένη λαϊκή 

συµµετοχή, ένδειξη του γεγονότος ότι ο ανταγωνισµός και η σύγκρουση προκαλούν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον στο λαό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι αµέσως 

επόµενες εκλογές, µετά τη λήξη του Αρχιεπισκοπικού, τόσο για το Νοµοθετικό Συµβούλιο 

όσο και για τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, είχαν υποβαθµισµένο ενδιαφέρον και περιορισµένη 

συµµετοχή. Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστική διεκδίκηση των εκλογικών διαδικασιών 

διεύρυνε το πολιτικό σώµα ενσωµατώνοντας ολοένα και µεγαλύτερα τµήµατα του λαού 

στις πολιτικές διαδικασίες, αφού και το ίδιο το σώµα ενδιαφερόταν για εγγραφή στους 

εκλογικούς καταλόγους αλλά και οι δύο παρατάξεις παρότρυναν και βοήθησαν κόσµο να 

εγγραφεί.   

Στις εκλογές του 1901 οι δύο παρατάξεις διεκδικούσαν τις έδρες µε πλήρεις συνδυασµούς 

και µε ανακοινώσεις καλούσαν τον λαό να τους στηρίξει.127 Η εκλογική πάλη ήταν 

ζωηρότατη µε λόγους, ύβρεις, συλλαλητήρια, προεκλογικά προγράµµατα, κτλ. Οι Κιτιακοί 

προπαγάνδιζαν τους υποψηφίους τους ως «εθνικούς» και ζητούσαν από το λαό να τους 

τιµήσει «µαυρίζοντας» ταυτόχρονα τους «σπειραίους».128 Το ίδιο έπρατταν και οι 

Κυρηνειακοί που αποκαλούνταν από τη δική τους µερίδα του τύπου ως η «υγιής µερίδα» 

του πληθυσµού και στιγµάτιζαν την προσπάθεια των Κιτιακών να πολεµήσουν τους 

υποψήφιους τους ως «παλαιοπολιτικούς».129 Η αντιπαράθεση διεξήχθηκε σε όλες τις 

πόλεις µε την ίδια ένταση και σε ορισµένες περιπτώσεις χαρακτηριζόταν ως «πόλεµος».130

                                                 
126 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 466, 472, 475. 
127 «Ζήτω ο εθνικός συνδυασµός», παράρτηµα Ελευθερία, 26 Σεπτεµβρίου 1901· «Ποιος να εκλέξη ο λαός», 
Φωνή της Κύπρου, 21 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 1· «Τα βουλευτικά», Φωνή της Κύπρου, 21 Σεπτεµβρίου 1901, 
σ. 3. Οι υποψήφιοι των Κιτιακών ήταν: για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας οι Μητροπολίτης 
Κιτίου, Γ. Σιακαλλής και Θ. Θεοδότου. Για την εκλογική περιφέρεια Λεµεσού-Πάφου οι Μητροπολίτης 
Κιτίου, Ι.  Κυριακίδης και Χρ. Σώζος και για την εκλογική περιφέρεια Λάρνακας-Αµµοχώστου οι Ν. 
Ρώσσος, Ι. Βοντιτσιάνος και Φ. Ζαννέτος. Οι υποψήφιοι των Κυρηνειακών ήταν οι Αχ. Λιασίδης, 
Ηγούµενος Κύκκου και Πασχάλης Κωνσταντινίδης στην περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας, στην περιφέρεια 
Λάρνακας-Αµµοχώστου ο Αχ. Λιασίδης και στην περιφέρεια Λεµεσού-Πάφου οι Νεόφυτος Νικολαίδης, 
Σπύρος Αραούζος και Μ. Μιχαηλίδης. 
128 «Ζήτω ο εθνικός συνδυασµός», παράρτηµα Ευαγόρας, 26 Σεπτεµβρίου 1901. 
129 «Ποιους να εκλέξη ο λαός», Φωνή της Κύπρου, 21 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 1. 
130 «Από την Πάφον. Τα βουλευτικά», Φωνή της Κύπρου, 21 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 3. «Εκ Βαρωσίων. Τα 
βουλευτικά», Φωνή της Κύπρου, 3 Οκτωβρίου 1901, σ. 4. 
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Το αποτέλεσµα των εκλογών υπήρξε θριαµβευτικό για τους Κιτιακούς, οι οποίοι εξέλεξαν 

µε µεγάλη πλειοψηφία και τους εννέα βουλευτές, µε τον ίδιο τον Κιτίου να εκλέγεται σε 

δύο διαµερίσµατα (Λεµεσό και Λευκωσία). Ηττήθηκαν εξέχοντες παλαιοί πολιτικοί, όπως 

ο Πασχάλης Κωνσταντινίδης και ο Αχιλλέας Λιασίδης, και εκλέγηκαν νέοι πολιτικοί, 

µερικοί από τους οποίους διετέλεσαν πολιτικοί ηγέτες της Κύπρου ως το 1931, όπως οι 

Θεοφάνης Θεοδότου και Φίλιος Ζαννέτος.131

Οι εκλογές του 1906 παρουσίασαν ιδιαίτερη οξύτητα µε το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα να 

αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος του πολιτικού προγράµµατος των υποψηφίων. Οι 

Κιτιακοί υποψήφιοι έδιναν υπόσχεση ότι θα έφερναν νοµοσχέδιο ενώπιον του Σώµατος 

για επίλυση του Αρχιεπισκοπικού. Λόγω του φανατισµού που επικρατούσε, ο Αρµοστής 

King Harman, µε προκήρυξή του για τις εκλογές στις 18 Αυγούστου 1906, καθόρισε για 

πρώτη φορά την µυστική ψηφοφορία. Οι Κυρηνειακοί Κωνσταντινίδης, Σιακαλλής και 

Λιασίδης κατέβηκαν µε κοινή διακήρυξη η οποία περιείχε θέσεις για αρκετά ζητήµατα 

(γεωργία, φόρο υποτελείας, διεύρυνση των πολιτικών δικαιωµάτων, εξάπλωση της 

ελληνικής παιδείας, κτλ). Το ίδιο έκαναν και οι Κιτιακοί σε έντονο ύφος και µε 

προεκλογικά φυλλάδια. Οι εκλογές έληξαν µε νίκη των Κιτιακών και πάλι, µε τον ίδιο τον 

Κιτίου να εκλέγεται ξανά βουλευτής. Αυτή τη φορά όµως εκλέγηκε στο διαµέρισµα 

Λεµεσού-Πάφου και ένας Κυρηνειακός, ο Σπύρος Αραούζος. Έτσι εκλέγηκαν οκτώ 

Κιτιακοί και ένας Κυρηνειακός.132

Στις δηµοτικές του 1908, οι εκλογές προκηρύχθηκαν σε µια περίοδο κατά την οποία το 

Αρχιεπισκοπικό βρισκόταν σε έξαρση και, έτσι, όπως και στις βουλευτικές εκλογές, οι 

εκλογείς χωρίστηκαν σε παρατάξεις, µε ιδιαίτερη ένταση να επικρατεί στη Λευκωσία, 

όπου από τη διάσπαση προέκυψε η εκλογή Τούρκου ∆ηµάρχου, για πρώτη φορά από 

βρετανικής κατοχής, αφού οι δύο πλευρές δεν συµφώνησαν στην επιλογή ατόµου κοινής 

αποδοχής.133

Στις εκλογές του 1911, µετά την απόληξη του ζητήµατος, επικράτησε πνεύµα ενότητας, που 

οδήγησε σε κοινούς υποψηφίους των δυο παρατάξεων. ∆ιαλλακτικοί και αδιάλλακτοι 
                                                 
131 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σ. 156· Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 108-
109· Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 130. 
132 Οι υποψήφιοι των δύο παρατάξεων ήταν: εκ µέρους των Κιτιακών στην περιφέρεια Λευκωσίας-
Κερύνειας οι Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος, Αντώνης και Θεοφάνης Θεοδότου, στην περιφέρεια 
Λάρνακας-Αµµοχώστου οι Ευάγγελος Χατζηιωάννου, Λούης Λοΐζου, Ι. Μ. Μυριάνθης και Μ. Γ. 
Νικολαΐδης και στην περιφέρεια Λεµεσού-Πάφου οι Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος, Ιωάννης Κυριακίδης 
και Χριστόδουλος Σώζος. Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι των Κυρηνειακών ήταν οι Πασχάλης Κωνσταντινίδης, 
Αχιλλέας Λιασίδης, Γιώργος Σιακαλλής στην περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας, οι Αχιλλέας Λιασίδης, 
Ιωάννης Βοντιτσιάνος και Νικόλαος Ρώσσος στην περιφέρεια Λάρνακας-Αµµοχώστου και οι Σπύρος 
Αραούζος και Νεόφυτος Νικολαΐδης στην περιφέρεια Λεµεσού-Πάφου. Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 
383-386· Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σσ. 166, 173, 181· Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 
234-235· Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 130· Σοφοκλέους, Εφηµερίδες, ό.π., σ. 9. 
133 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Γ, ό.π., σ. 181. 
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συνενώθηκαν και έτσι οι εκλογές διεξήχθηκαν χωρίς ουσιαστικό διακύβευµα και 

ενδιαφέρον. Τον ίδιο χρόνο επανενώθηκαν τα δηµοτικά σχολεία, παρθεναγωγεία και 

γυµνάσια, τα οποία από το 1905 λειτουργούσαν ξεχωριστά από την κάθε παράταξη. Η 

συνένωση που επιτεύχθηκε είχε µεγαλύτερες προεκτάσεις, βέβαια. Σηµατοδότησε την 

ένωση της παλιάς κατεστηµένης τάξης και της νέας αστικής, µε άµεσο στόχο τη 

διεκδίκηση της Ένωσης της Κύπρου µε την Ελλάδα.134 Στις δηµοτικές εκλογές του 1911 

στη Λευκωσία, µετά από συµφωνία, οι δύο παρατάξεις κατήλθαν µε ξεχωριστά 

ψηφοδέλτια µεν, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα εκλεγόταν δήµαρχος εκείνος του 

οποίου ο συνδυασµός θα είχε πλειοψηφήσει.135  

 

8.4 Μια αποτίµηση 

Ενώ η βρετανική διοίκηση αναγνώρισε αµέσως το νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, οι 

υποστηρικτές του Μητροπολίτη Κερύνειας, ο οποίος ενεργούσε ακόµα ως 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου λόγω της εκλογής του στην Κωνσταντινούπολη, δεν αναγνώριζαν 

το αποτέλεσµα των εκλογών και επέµεναν να θεωρούν Αρχιεπίσκοπο τον Κυρηνείας 

Κύριλλο Βασιλείου. Το ζήτηµα έληξε οριστικά, όταν το Φεβρουάριο του 1910, µε τη 

µεσολάβηση απεσταλµένων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο Κυρηνείας πείσθηκε να 

παραιτηθεί από Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και να παραµείνει Μητροπολίτης Κερύνειας.136 

Ο συµβιβασµός που έγινε προέβλεπε να εκλεγεί ο Κιτίου Αρχιεπίσκοπος και ο 

Κυρηνείας να αναφέρεται ως πρώην Κύπρου. Στις 8 Απριλίου, στην Αρχιεπισκοπή 

εκλέγηκε ο Κιτίου Αρχιεπίσκοπος.137  

Η σύγκρουση, η οποία διεξήχθηκε µε σφοδρότητα, λύθηκε µε την οριστική επικράτηση 

των Κιτιακών και την υιοθέτηση από την Εκκλησία µιας εθνικής ελληνικής πολιτικής. 

Αυτό σήµαινε την έναρξη µιας νέας περιόδου για την κυπριακή κοινωνία. Η λήξη της 

σύγκρουσης βρήκε τα δύο στρατόπεδα σε µια σταδιακή πορεία σύγκλισης. Η διαχωριστική 

γραµµή ανάµεσα στις δύο παρατάξεις δεν ήταν πια τόσο αυστηρή και οι νέοι, χάνοντας τη 

φυγόκεντρη δυναµική που πριν ανέπτυσσαν στο πλαίσιο της ίδιας της Εκκλησίας, 

ενσωµατώθηκαν οριστικά στον κύκλο της εξουσίας της. Αυτό είχε ως συνέπεια, πρώτον, 

τη ριζοσπαστικοποίηση και άρα την εθνικοποίηση του λόγου του συνόλου της Εκκλησίας 

και, δεύτερον, τη συντηρητικοποίηση του λόγου των νέων, αφού στερηµένοι του ρόλου 

                                                 
134 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 441, 444. Βλ. επίσης Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 131.  
135 «Και πάλιν επί των δηµοτικών εκλογών», Πατρίς, 19 Μαρτίου 1911, σ. 3. Η Πατρίς ήταν το εκφραστικό 
όργανο του Λιασίδη. Στις εκλογές τις πέντε από τις έξι έδρες κατέλαβαν άτοµα του ψηφοδελτίου του 
Λιασίδη, ο οποίος και ανέλαβε δήµαρχος. 
136 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σ. 354. 
137 Βλ. Φραγκούδης, Αρχιεπισκοπικού, ό.π., σσ. 476, 481. 
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της πρωτοπορίας εξέφραζαν έναν πολιτικό λόγο χωρίς κανένα απολύτως κοινωνικό 

περιεχόµενο.138 Με επαναλήψεις και εναλλαγές, το σχήµα που εξηγεί αυτή τη σύγκρουση 

και τη µετέπειτα συνένωση των τµηµάτων της αστικής τάξης είναι το ακόλουθο: η 

αντίσταση και η αντίδραση των πιο προοδευτικών και φιλελεύθερων τµηµάτων της, 

ακολουθείται από µαζική κινητοποίηση και µετατόπιση προς µια προοδευτικότερη 

κατεύθυνση σε σχέση µε τα αιτήµατα που προωθεί και ολοκληρώνεται µε διάσπαση των 

µετριοπαθών και µετατόπισή τους προς τα «δεξιά», ωσότου η πλειοψηφία των κατώτερων 

στρωµάτων και της κατώτερης αστικής τάξης να περάσει στο συντηρητικό στρατόπεδο.139  

Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, µέσα από τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν 

κατά τη δεκαετία 1900-1910, δεν αποτέλεσε ένα απλό εκκλησιαστικό ζήτηµα, αλλά ένα 

µείζον πολιτικό και ιδεολογικό θέµα της νεότερης κυπριακής Ιστορίας. Μέσα από τη 

δεκαετία του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και κυρίως µέσα από την εκλογική νίκη του 

Μητροπολίτη Κιτίου οι Έλληνες της Κύπρου διατήρησαν ως εθνική πολιτική τους αρχή 

τον θρησκευτικό τους θεσµό, δηλαδή την Εκκλησία της Κύπρου. Τουλάχιστον µέχρι την 

εµφάνιση άλλων πολιτικών δυνάµεων στο κυπριακό πολιτικό σκηνικό, η Εκκλησία 

παρέµεινε ο αποκλειστικός εκφραστής του αιτήµατος για εθνική αποκατάσταση. Η 

απόληξη του Αρχιεπισκοπικού σήµαινε νίκη της εθνικής παράταξης, αυτών δηλαδή, 

που υποστήριζαν µια επιτακτική αναφορά του αιτήµατος της Ένωσης, γεγονός που 

παρέπεµπε σε µια πορεία σύγκρουσης της Εκκλησίας µε τη βρετανική διοίκηση. Η 

σηµαντικότερη ίσως επίδραση του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και του τρόπου µε τον 

οποίο αυτό έληξε, σε σχέση µε την ίδια την Εκκλησία και ιδιαίτερα µε τον ανώτατο 

κλήρο, είναι το γεγονός ότι και εντός του βρετανικού πλαισίου διοίκησης ο 

εκκλησιαστικός θεσµός διατήρησε µια πολιτική εξουσία. Η Εκκλησία αντιµετωπιζόταν 

στη λογική ενός πολιτικού οργανισµού ο οποίος εξέφραζε σε πολιτικό επίπεδο (και όχι 

µόνο σε πνευµατικό) τους Έλληνες της Κύπρου.140

Το Αρχιεπισκοπικό αφορούσε σε ένα βαθµό τη σύγκρουση εκκλησίας-κράτους, όπως 

αυτή εµφανίστηκε και σε πολλές άλλες κοινωνίες,141 αλλά αυτή δεν ήταν η καθοριστική 

του διάσταση, γι’ αυτό και δεν παρήγαγε κόµµατα προστασίας των εκκλησιαστικών 

προνοµίων. Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η διαµάχη αφορούσε, σε κυρίαρχο βαθµό, τις 

αντιθέσεις στο εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας και τον αγώνα για κατοχή 
                                                 
138 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 205. 
139 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 96. Ο Michels, έγραφε για τους νέους που ήθελαν να ανατρέψουν 
τους παλιούς µέσα σε διάφορα σώµατα και πλαίσια, ότι µόλις πετύχαιναν το στόχο τους να καταλάβουν οι 
ίδιοι θέσεις ισχύος µεταµορφώνονταν εσωτερικά και γίνονταν επί της ουσίας όπως τους προκατόχους τους. 
«Οι επαναστάτες του σήµερα είναι οι αντιδραστικοί του αύριο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Βλ. Michels, 
Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 289. 
140 Βλ. Μιχαήλ, «Αρχιεπισκοπικό», ό.π., σσ. 355-357. 
141 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 14. 
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εξουσίας. Υπό αυτό το πρίσµα δεν δηµιουργήθηκαν ξεχωριστά κόµµατα ή οργανώσεις 

τα οποία να εκπροσωπούν την Εκκλησία µε τον τρόπο που αυτό έγινε, κατά κύριο λόγο, 

στη ∆υτική Ευρώπη. Αυτό είχε να κάνει µε το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα 

ήταν στην ολότητά της σχεδόν ορθόδοξη και δεν έφερνε σε αντιπαράθεση θρησκευτικά 

δόγµατα, αλλά και µε το ότι η Κύπρος ήταν αποικία, πράγµα που δεν επέτρεψε στις 

διαιρετικές αυτές τοµές να εκφραστούν, όπως έγινε σε άλλες κοινωνίες. Αντίθετα, η 

Εκκλησία, σε όλες τις φάσεις της περιόδου αυτής, αποτελούσε ουσιαστικά τον πυρήνα 

κάθε µορφής οργάνωσης, όπως αυτός εκφραζόταν µε εθνικό, κατά κύριο, λόγο 

περιεχόµενο και ενάντια στην αποικιακή αρχή. 
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Κεφάλαιο  9 

  

Οι διαιρετικές τοµές της πρώιµης συγκρότησης του δεξιού χώρου:  

(β) Η εθνική/αντιαποικιακή διαιρετική τοµή και οι πρώτες συλλογικότητες 

 

Στις αποικιοκρατούµενες χώρες η βασικότερη διαιρετική τοµή αφορούσε στη σύγκρουση του 

καταπιεσµένου έθνους µε την αποικιακή δύναµη. Πολλά κόµµατα και οργανώσεις 

γεννήθηκαν µέσα από τα κινήµατα εθνικής απελευθέρωσης (π.χ. το Αφρικανικό Κογκρέσο, το 

Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο, κτλ). Στις χώρες αυτές τα ταξικά ζητήµατα υποβαθµίζονταν καθώς 

προείχε η διεξαγωγή του αντιαποικιακού αγώνα. Μέσα από τα κινήµατα αυτά, οι 

αποικιοκρατούµενοι πληθυσµοί προσπαθούσαν να αντιµετωπίσουν και να βρουν λύσεις σε 

πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήµατα, µεταξύ άλλων, τις καταλληλότερες µορφές 

αντιπροσώπευσης και νέους ρόλους για τις παλιές και νέες κοινωνικοπολιτικές τάξεις και 

δυνάµεις.  

Στην Κύπρο, το εθνικό ζήτηµα και, ειδικότερα η στάση των διάφορων οργανωµένων συνόλων 

και µεµονωµένων πολιτευτών, απέναντι στη βρετανική αποικιακή αρχή, αποτέλεσε, για όλη 

την περίοδο που εξετάζουµε, το κυρίαρχο ζήτηµα διαίρεσης και πόλωσης της κυπριακής 

κοινωνίας και πολιτικής. Παράλληλα, µε ορισµένες διαφοροποιήσεις στην ένταση και στη 

µεθόδευση, αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας των 

πολιτικών δυνάµεων του τόπου.1 Η ηγεµονία του ενωτικού αιτήµατος αποκρυσταλλώθηκε 

στην µετά τη λήξη του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος περίοδο, θεσµικά, µε την µορφή των 

εθνικών οργανώσεων. Με επίκεντρο τις προσπάθειες προώθησης της Ένωσης, 

οικοδοµήθηκαν συµµαχίες και οργανώσεις, για πρώτη φορά σε παγκύπρια εµβέλεια, οι οποίες 

είχαν οργανωτικούς δεσµούς και καταστατικά, που καθόριζαν συγκεκριµένες δοµές και 

διαδικασίες. Οι οργανώσεις και οι εσωτερικές τους ρυθµίσεις αντικατόπτριζαν το εσωτερικό 

ισοζύγιο δυνάµεων στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και τις εσωτερικές αντιθέσεις ως προς το 

στόχο της Ένωσης.  

Αυτοί οι σχηµατισµοί δεν συνιστούσαν οργανώσεις µε διάρκεια και µε ευρύτερο και 

περιεκτικό πολιτικό πρόγραµµα, αλλά απλές ενώσεις βουλευτών, κληρικών και λαϊκών 

παραγόντων, που συσπειρώνονταν γύρω από το πρόσωπο ενός ηγέτη, συνήθως του 

                                                            
1 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 159. 
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Αρχιεπισκόπου και µε αποκλειστικό στόχο την Ένωση. Έτσι, η πρώιµη πολιτική έκφραση της 

δεξιάς παράταξης της περιόδου, χαρακτηριζόταν από δύο µεγάλες κατηγορίες συντηρητισµού 

στις οποίες θα µπορούσαµε να αποδώσουµε τους όρους «πατροπαράδοτο συντηρητισµό» και 

«φιλελεύθερο συντηρητισµό».2 Οι δύο αυτοί όροι ερµηνεύουν, ίσως, καλύτερα τις πολιτικές 

διαιρέσεις της περιόδου µε βάση τα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά των 

δύο παρατάξεων, όπως τα εξετάσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, από τις οποίες καµιά δεν 

ενσωµάτωσε το µεγάλο κοινωνικό ζήτηµα στον πολιτικό της λόγο και πρακτική. Η 

αντιπαράθεση των δύο µερίδων της ∆εξιάς ωθούσε σε περαιτέρω οργανωτική συγκρότηση ως 

αντιστάθµισµα της ισχύος του αντίθετου πόλου. 

Οι λόγοι για το οποίους το εθνικό ζήτηµα στην Κύπρο αναδείχθηκε σε κορυφαίο και κυρίαρχο 

ζήτηµα, δεν είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Η ελληνική κοινότητα της Κύπρου εξήλθε της 

οθωµανικής κατοχής µε την ελπίδα της εθνικής της αποκατάστασης από τη Βρετανία, ένα 

φιλελεύθερο έθνος, όπως προσλαµβανόταν η αποικιακή δύναµη και η οποία, αργά ή γρήγορα, 

θα παραχωρούσε, όπως πίστευαν οι Ελληνοκύπριοι, την Κύπρο στην Ελλάδα. Η άνοδος της 

ιδεολογίας του εθνικισµού, όπως την παρακολουθήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, συνέβαλε 

στο να καταστεί το αίτηµα της Ένωσης καθολική σχεδόν απαίτηση της ελληνοκυπριακής 

κοινότητας και να µην υπάρχει σχεδόν καµιά διαφωνία ως προς τον τελικό αυτό στόχο. Η 

µόνη πολιτική δύναµη που είχε διαφορετική άποψη ήταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου, 

το οποίο δεν αποτελούσε σηµαντικά υπολογίσιµη δύναµη κατά την υπό αναφορά περίοδο. 

Η άνοδος του εθνικισµού, όµως, συµβαδίζει µε τη διεκδίκηση ενός ζωτικού πολιτικού χώρου 

εντός του οποίου η κυρίαρχη αστική τάξη θα ορίζει τους «κανόνες του παιχνιδιού». Τα 

αιτήµατα των εθνικιστών έρχονταν σε σύγκρουση µε τις επιδιώξεις της βρετανικής αρχής. Η 

σύγκρουση, σε λανθάνουσα, αρχικά, µορφή ερχόταν στην επιφάνεια σταδιακά, όσο 

αποµακρύνονταν οι αναµνήσεις και οι επιρροές του οθωµανικού παρελθόντος. Για καλύτερη 

µεθόδευση και προετοιµασία του ενωτικού αιτήµατος η ελληνοκυπριακή αστική τάξη 

αναζήτησε καινούριες µορφές και σχήµατα διεκδίκησης, πέραν και έξω από τη δράση των 

βουλευτών στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, τα οποία θα εξετάσουµε παρακάτω. Οι οργανωτικές 

προσπάθειες γίνονταν ακόµα πιο έντονες κάθε φορά που οι ελπίδες για παραχώρηση της 

Κύπρου στην Ελλάδα, διαψεύδονταν.  

 
2 Αυτή την ορολογία χρησιµοποιεί ο Meynaud για την ελληνική πολιτική σκηνή, µια αναλογία που µπορεί να 
εκφράσει και την κυπριακή περίσταση. Βλ. Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σ. 368. 
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Η περίοδος, η οποία µεσολάβησε από τις αρχές του αιώνα µέχρι και τη Μικρασιατική 

καταστροφή, µπορεί να θεωρηθεί ως η «χρυσή περίοδος» του ελληνικού εθνικισµού ως 

πολιτικής ιδεολογίας στην Κύπρο. Ο προσανατολισµός προς την Αθήνα κατέστη, σχεδόν, 

καθολική συνισταµένη στην ιδεολογία και πολιτική πρακτική της ελληνικής κοινότητας.3 

Σταδιακά, και εν µέσω του Αρχιεπισκοπικού, ο εθνικισµός, ο οποίος εκφράστηκε µε, κυρίως, 

συντηρητικό πολιτικό λόγο, κατέστη η κυρίαρχη ιδεολογική αναφορά των Ελληνοκυπρίων. 

Αν το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα αποτέλεσε την αφορµή της εισαγωγής των µαζών στην 

πολιτική, ο εθνικισµός αποτέλεσε το όχηµα σε αυτή τη διαδικασία. Η ρήξη των 

παραδοσιακών δεσµών, που σηµατοδότησε αλλά δεν ολοκλήρωσε η κυριαρχία του 

εθνικισµού και η εµφάνιση καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, ήταν η αφετηρία για την 

έναρξη µιας διαδικασίας αναζήτησης, εµφάνισης και ανάπτυξης νέου είδους οργανώσεων. 

Σηµαντική συνεισφορά στην αλλαγή αντιλήψεων των Ελληνοκυπρίων, για τις νέες µορφές 

διεκδίκησης και οργάνωσης, αποτέλεσαν και οι στρεβλές, έστω, κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες που εισήγαγαν οι Βρετανοί µε το Νοµοθετικό Συµβούλιο. Οι διαδικασίες αυτές 

κατάφεραν, από τη µια, να διοχετεύσουν και να περιορίσουν για πολλά χρόνια τη δράση των 

Ελλήνων της Κύπρου, µέσα σε στενά «συνταγµατικά» πλαίσια, αποµακρύνοντας, έτσι, τον 

κίνδυνο επαναστατικής ανατροπής ή, έστω, την προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Από 

την άλλη, κατάφεραν να διδάξουν στους Κυπρίους νέες µεθόδους διεκδίκησης και 

οργάνωσης. Η εµπειρία του «λειψού» κοινοβουλευτισµού, αντικατοπτρίστηκε σε όλη αυτή τη 

διαδικασία. Οι βουλευτές του Νοµοθετικού Συµβουλίου µαζί µε την Εκκλησία ήταν οι 

στυλοβάτες του κινήµατος για την Ένωση και αποτελούσαν την αφετηρία της όποιας 

προσπάθειας οργάνωσης µέσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα.4  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο εθνικός λόγος υπέστη µεταπτώσεις στην έντασή και στις 

επιδιώξεις του, οι οποίες αντικατοπτρίστηκαν, όχι µόνο στον πολιτικό του λόγο και στη 

διαβάθµιση των αιτηµάτων προς την κατοχική δύναµη, αλλά και στις µορφές οργανώσεων 

που σχηµατίστηκαν, καθώς και στο ποια, εκ των δύο φιλοσοφιών – παρατάξεων (αδιάλακτοι-

διαλλακτικοί), θα επικρατούσε στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισµό στην ελληνοκυπριακή 

κοινότητα. Θα εξετάσουµε στη συνέχεια πώς η εθνική/αντιαποικιακή διαιρετική τοµή (το 

ενωτικό αίτηµα δηλαδή) εκφράστηκε σε οργανωτικό επίπεδο, ποια µορφή είχαν αυτές οι 

οργανώσεις που δηµιουργήθηκαν και ποια ήταν χαρακτηριστικά τους. Το οργανωτικό δίκτυο 
 

3 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 29. 
4 Η Ελευθερία τους κατονόµαζε ως τους δύο βραχίονες του αγώνα για δικαίωση της Κύπρου. Ελευθερία, 28 
Οκτωβρίου 1916, σ. 1 
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των Ελληνοκυπριακών εθνικών οργανώσεων, που αποτέλεσαν την πολιτικο-οργανωτική 

έκφραση του δεξιού πολιτικού χώρου, βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στο δίκτυο των 

µασονικών στοών και στις ελληνικές εφηµερίδες της περιόδου γύρω από τις οποίες 

συσπειρώθηκαν οι βασικές πολιτικές φυσιογνωµίες της εποχής. 

 

9.1 Οι πρώτες οργανωτικές προσπάθειες του εθνικού ζητήµατος 

Οι πρώτες προσπάθειες πολιτικής οργάνωσης του της ∆εξιάς, µε επίκεντρο το εθνικό ζήτηµα, 

αντικατοπτρίστηκαν και βρήκαν έκφραση στη δράση των µασονικών στοών και στο ρόλο των 

πρώτων ελληνικών εφηµερίδων της Κύπρου. Οι µασονικές στοές και οι εφηµερίδες 

λειτούργησαν ως πυρήνες διαµόρφωσης του εθνικού κινήµατος και των εθνικών οργανώσεων 

που ιδρύθηκαν. 

9.1.1 Μασονία. Για τη σύνδεση του εθνικού κινήµατος µε τους πρώτους Κύπριους 

µασόνους έχει γίνει ήδη αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο. Με το τέλος της πρώτης δεκαετίας 

της αποικιακής διακυβέρνησης οι εθνικιστές στην Κύπρο ανέπτυξαν ένα ισχυρό πολιτικό 

δίκτυο που υπερκέρασε τους τοπικούς και θρησκευτικούς δεσµούς, ως αποτέλεσµα της 

µασονίας. Η µασονία παρείχε τον ιστό, που ένωνε τη νέα αστική τάξη που σχηµατίστηκε στα 

πρώτα χρόνια της βρετανικής κατοχής. Οι µασόνοι λειτουργούσαν τα πρώτα χρόνια, µέσα σε 

αγγλικές στοές και αργότερα δηµιούργησαν και ελληνικές, ενώ το δίκτυο των στοών τους 

ήταν το µόνο µε παγκύπρια εµβέλεια µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, πέραν της Εκκλησίας.5 Η 

κοινωνική σύνθεση των Κυπρίων µασόνων καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι προέρχονταν 

από τα καινούρια επαγγέλµατα και ήταν, κυρίως, δικηγόροι, γιατροί, δηµοσιογράφοι και 

δασκάλοι. Η γαιοκτητική τάξη δεν εκπροσωπείτο σχεδόν καθόλου στις τάξεις τους. Έτσι, οι 

Κύπριοι µασόνοι αποδείχθηκαν πιο ισχυρή απειλή για το κατεστηµένο εντός της δικής τους 

κοινότητας παρά για τους Βρετανούς, όπως απέδειξε και η σύγκρουση για το Αρχιεπισκοπικό.  

Αυτή η δράση των µασονικών στοών δεν παρατηρείται µόνο στην Κύπρο. Στην αστική 

Ευρώπη παρατηρούνταν πολλά άτυπα συστήµατα προσωπικών σχέσεων προστασίας ή 

αµοιβαίας προώθησης και κλίκες, που εξελίσσονταν, σταδιακά, σε εθνικής εµβέλειας 

κυκλώµατα. Ένα από αυτά τα κυκλώµατα ήταν και ο ελευθεροτεκτονισµός (µασονία) που 

 
5 Ο Κατσιαούνης σηµειώνει ότι στις τάξεις τους ανήκαν πολιτευτές όπως οι Φραγκούδης, Ζαννέτος, Καταλάνος, 
κτλ. Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 189. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  294

                                                           

χρησίµευε ως στοιχείο ιδεολογικής σύγκλισης της πολιτικής διάστασης της φιλελεύθερης 

αστικής τάξης και ως η µόνη σταθερή και πανεθνική οργάνωση της τάξης.6  

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης, στο µοναδικό, ίσως, βιβλίο που εκδόθηκε για τον κυπριακό 

ελευθεροτεκτονισµό προσφέρει αρκετές πληροφορίες για τις στοές που ιδρύθηκαν και κυρίως 

για τους Ελληνοκύπριους που συµµετείχαν σε αυτές. Από τα ονόµατα που παραθέτει και τα 

αξιώµατα αυτών των ατόµων, παρατηρούµε ότι πολλοί από αυτούς συµµετείχαν ενεργά στο 

εθνικό κίνηµα και στις εθνικές οργανώσεις: βουλευτές, δήµαρχοι και εξέχουσες, ευρύτερα, 

προσωπικότητες της εποχής. Ο πρώτος που µυήθηκε στην πρώτη τεκτονική στοά στην Κύπρο, 

την αγγλική «Άγιος Παύλος» στη Λεµεσό, ήταν ο γιατρός και µετέπειτα ∆ήµαρχος Λεµεσού 

Ιωάννης Καραγεωργιάδης, ο οποίος φρόντισε να µυηθούν και άλλοι Έλληνες Κύπριοι που 

διακρίνονταν για τη «χριστιανική τους ηθική και µόρφωση».7 Ενδεικτικό της απήχησης του 

µασονισµού ήτα η κηδεία του Καραγεωργιάδη, η οποία καλύφθηκε εκτενώς από τον Τύπο µε 

θετικές αναφορές. Στην κηδεία παρευρέθηκαν όλες οι κυπριακές στοές µε εκπροσώπους τους, 

συνοδεία της µουσικής του ∆ήµου Λεµεσού, καθώς και Τουρκοκύπριοι και Βρετανοί 

µασόνοι.8

Μέσα στο περιβάλλον µιας φτωχής αποικίας, µετά από τρεις αιώνες οθωµανικής κατοχής, οι 

Κύπριοι µασόνοι ήταν προσωπικότητες µε κύρος, οικονοµική και πνευµατική ισχύ. Έκαναν 

 
6 Βλ. Hobsbawm, Η Εποχή του Κεφαλαίου, ό.π., σ. 367. Ο Cox αναφέρει ότι στην Ουαλία µέχρι το 1850 οι 
µασόνοι είχαν λέσχες σε όλες τις περιοχές της χώρας και µέχρι το 1868 αποτελούσαν τον πυρήνα της 
επερχόµενης πολιτικής οργάνωσης. Βλ. Cox, «Voting Behaviour in Wales», ό.π., σ. 139. 
7 Μεταξύ των ιδρυτών της στοάς του Αγίου Παύλου ήταν οι: Ιωάννης Καραγεωργιάδης (δήµαρχος Λεµεσού 
1896-1908), Αγαθοκλής Μιχαηλίδης, Ιωάννης Κυριακίδης (βουλευτής), Νικόλαος Καρτάλης, Ευάγγελος 
∆αλίτης, Νικόλαος Βιτάλης, Ε. Α. Καρλέττης. Μεταξύ των σεβάσµιων ήταν οι: Παναγιώτης Σταυρινίδης 
γιατρός, Χριστόδουλος Σώζος (βουλευτής που σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς πολέµους), Ιωάννης Οικονοµίδης 
(βουλευτής), Α. Πηλαβάκης, Νικόλαος Π. Λανίτης (βουλευτής), Ισίδωρος Μακρίδης, Μ. Μιχαηλίδης, Χρ. 
Τορναρίτης, Κωνσταντίνος Λανίτης, Σωκράτης Τορναρίτης, Αλέκος Ζήνων (δήµαρχος Λεµεσού), Κρίτων 
Τορναρίτης. Όπως γράφει ο Τορναρίτης, το µητρώο της στοάς είχε µέχρι τη µέρα συγγραφής του βιβλίου 318 
µέλη. Η ελληνική στοά Κίµων µε αριθµό 53 στη Λάρνακα υπό την Μεγάλη Στοά της Ελλάδας ιδρύθηκε στις 7 
Οκτωβρίου 1918. Μεταξύ των σεβάσµιων ήταν και ο Γεώργιος Αραδιππιώτης βουλευτής και µετέπειτα ιδρυτικό 
στέλεχος της ΕΡΕΚ. Ένα χρόνο µετά την ίδρυση της στοάς Κίµων ιδρύθηκε ακόµα µία ελληνική στοά υπό την 
Μεγάλη Στοά της Ελλάδας στη Λευκωσία τον Ιανουάριο του 1921, η στοά Σόλων, µε αριθµό 55. Μεταξύ των 
ιδρυτών ήταν και ο βουλευτής Νεοπτόλεµος Πασχάλης. Ανάµεσα στα εργαστήρια του φιλοσοφικού τεκτονισµού 
που ιδρύθηκαν στην Κύπρο, ήταν ο Άρειος Πάγος «Η Κύπρος» µε αριθµό 3 στη Λεµεσό στις 20 Ιανουαρίου 
1919 και µεταξύ των ιδρυτών ήταν οι ∆ηµοσθένης Σεβέρης, Γεώργιος Κίρζης, Ιωάννης Καραγεωργιάδης, 
Νικόλαος Λανίτης (βουλευτής), Ζήνων Σκυριανίδης, κ.α. Ακολούθησε το Εργαστήριο Τελειοποιήσεως ο 
Στασίνος µε αριθµό 11 στη Λευκωσία στις 15 ∆εκεµβρίου 1929. Μεταξύ των ιδρυτών ήταν οι: Ιωάννης 
Οικονοµίδης, Αντώνης Τριανταφυλλίδης (βουλευτής), Τεύκρος Μιχαηλίδης, Γιώργος Λουκαίδης, Γιώργος 
Πιερίδης, κτλ. Βλ. Τορναρίτης, Ιστορία του Κυπριακού Τεκτονισµού, ό.π., σσ. 10-14, 27, 29. 
8 «Θάνατος Μεγάλου ∆ιδασκάλου», Ελευθερία, 17 Οκτωβρίου 1928, σ. 3. Τη στοά Λάρνακας εκπροσώπησε ο 
«Κίµων» µε τον καθηγητή Χρ. Λεβέντη, τη στοά Λευκωσίας ο «Σόλων» µε τον πρώην βουλευτή Ι. Οικονοµίδη, 
τη στοά Πάφου ο «Κινύρας» µε το γιατρό Κώστα Μαρκίδη και τη στοά Αµµοχώστου ο «Ευαγόρας» µε τον κ. 
Ιερωνυµίδη. Εκ µέρους της αγγλικής στοάς Λεµεσού «Άγιος Παύλος» παρέστησαν οι Bearford, Greenwood και 
Davidian και από τη στοά Λευκωσίας ο H.G. Mountain (επιθεωρητής µεταλλείων).  
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την παρουσία τους γνωστή στην κυπριακή κοινωνία και είχαν µεγάλη επίδραση σε αυτή λόγω 

του πολιτικού τους προσανατολισµού προς την Ελλάδα. Οι περισσότεροι µασόνοι 

ενστερνίζονταν την εθνική ιδεολογία και οι πλείστοι ηγέτες του εθνικού κινήµατος ήταν 

µασόνοι. Η παρουσία τους, όµως, δεν περιοριζόταν µόνο σε πολιτικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες. Κατοχύρωναν τον ρόλο τους ως πολιτική πρωτοπορία της αστικής τάξης 

µέσω πολλαπλών µορφών εκδηλώσεων, ποικίλου χαρακτήρα. Στη Λάρνακα, για παράδειγµα, 

λειτουργούσε, µε ευθύνη των µασόνων, νυκτερινή σχολή στο Παρθεναγωγείο της πόλης και 

αντίστοιχη επτατάξια νυκτερινή σχολή λειτουργούσε από τη µασονική στοά «Σόλων» και στο 

Παγκύπριο Γυµνάσιο στη Λευκωσία.9 Η δράση τους -χοροεσπερίδες, διαλέξεις και κάθε 

άλλου είδους δηµόσια παρουσία- καλυπτόταν από τα έντυπα. Στις εκδηλώσεις αυτές 

παρευρίσκονταν πολιτικές και άλλες προσωπικότητες των πόλεων της Κύπρου και αρκετές 

φορές Βρετανοί και Τουρκοκύπριοι. Ενδεικτικά, σε χορό της στοάς «Σόλων» Λευκωσίας 

παρευρέθηκαν ο Τούρκος και ο Έλληνας πρόξενος και ανακρούστηκε ο ελληνικός εθνικός 

ύµνος.10 Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το ελληνικό και τουρκικό κατεστηµένο 

συµβιβάστηκαν σταδιακά µε την παρουσία τους, ενώ και οι ίδιοι είχαν γίνει πλέον, δοµικό 

στοιχείο αυτού του κατεστηµένου.  

9.1.2 Εφηµερίδες. Τα έντυπα µέσα επικοινωνίας εµφανίστηκαν στο διεθνή στίβο ως 

σηµαντικός πολιτικός παράγοντας κατά τη διάρκεια των αγώνων του 19ου αιώνα για 

δηµοκρατία και κοινοβουλευτική διακυβέρνηση. Οι εφηµερίδες έγιναν τα κύρια όργανα του 

δηµόσιου διαλόγου και δηµιουργούσαν σηµαντικούς συνδέσµους επικοινωνίας µε τα 

αναδυόµενα κόµµατα και οργανώσεις.11 Στην Κύπρο, ο ρόλος των εφηµερίδων υπήρξε 

καθοριστικής συνεισφοράς στη διάδοση της εθνικής ιδέας και ιδεολογίας. ∆ιαδραµάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση πολιτικών προγραµµάτων στα πλαίσια του πολιτικού 

ανταγωνισµού µέσα στην ελληνική κοινότητα και παρείχαν ηγεσία στο ενωτικό κίνηµα της 

νήσου.12 Οι ελληνικές εφηµερίδες πρωτοστατούσαν στην προσπάθεια οργάνωσης του εθνικού 

κινήµατος µε πολύ ενδεικτικά παραδείγµατα την πραγµατοποίηση εράνων υπέρ της Ελλάδας 

(π.χ. Ελληνοτουρκικός Πόλεµος 1897, Βαλκανικοί Πολέµοι 1912-13, κτλ.), για τους οποίους 

 
9 Ελευθερία, 19 Απριλίου 1930, σ. 3. Βλ. επίσης Ελευθερία, 7 Μαίου 1930, σ. 2. 
10 «Εγκαίνια στοάς Ζήνων στη Λεµεσό», Ελευθερία, 28 Φεβρουαρίου 1925, σ. 2· Ελευθερία 20 Ιανουαρίου 1926, 
σ. 2· Ελευθερία, 27 Ιανουαρίου 1926, σ. 2. 
11 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 425. 
12 Ο Κατσιαούνης κάνει ειδική αναφορά στο ρόλο της εφηµερίδας Ευαγόρας στη Λευκωσία µε αρχισυντάκτη τον 
Ν. Καταλάνο στην εµπέδωση της εθνικής ιδέας και του ενωτικού αιτήµατος. Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 
223. 
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καλούσαν την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία να αναλάβει την οργάνωση τους ορίζοντας 

ενοριακές και τοπικές ερανικές επιτροπές.13

Οι ελληνικές εφηµερίδες αποτελούσαν σε µεγάλο βαθµό την πλατφόρµα µέσω της οποίας 

έβρισκαν έκφραση οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις στην ελληνική κοινότητα και γύρω από 

τις οποίες συγκροτείτο η αντιπαράθεση γνωµών και ιδεών. Γύρω από τις εφηµερίδες 

συγκεντρώνονταν και οι διάφοροι πολιτικοί παράγοντες της εποχής σε µια αµφίδροµη σχέση 

υποστήριξης.14 Η µελέτη της θεµατολογίας του Τύπου, αποκαλύπτει ότι η µεγάλη πλειοψηφία 

των εφηµερίδων δεν ασχολούνταν παρά µόνο περιστασιακά και επιφανειακά, µε τα 

προβλήµατα των φτωχότερων στρωµάτων του πληθυσµού. Τα θέµατα µε τα οποία 

ασχολούνταν και ανέλυαν είχαν να κάνουν µε το ενωτικό ζήτηµα, τις εξελίξεις στην Ελλάδα 

και τις δραστηριότητες των πολιτευτών και άλλων προσωπικοτήτων. Η ύπαρξη των 

εφηµερίδων αποτελεί ευτυχή συγκυρία για τους µελετητές διότι σε αυτές αποτυπώνονται οι 

συζητήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις των διαφόρων πολιτευτών και οργανωµένων 

συνόλων, υποκαθιστώντας έτσι την ανυπαρξία πολιτικών κοµµάτων και στοιχειώδους 

κοινοβουλευτικής ζωής. 

Η σχέση εφηµερίδων και πολιτικών ήταν άµεση, αλλά και σχέση εξάρτησης. Οι εφηµερίδες 

προωθούσαν πρόσωπα και πολιτικές, συνήθως συνδυάζοντας την πρακτική αυτή µε 

κατηγορίες για αντίπαλες οµάδες και φατρίες, σπιλώνοντας -πολλές φορές- συνειδήσεις και 

πρόσωπα. Η σχέση αυτή είχε και την οικονοµική της προέκταση, αφού η εφηµερίδα λάµβανε 

πολλές φορές πληρωµές από πολιτικούς (π.χ. µέσω διαφηµίσεων), τις οποίες ανταπέδιδε 

προωθώντας συγκεκριµένα άτοµα.15 Η σχέση αυτή γινόταν ξεκάθαρη στις εκλογικές 

αναµετρήσεις, όπου οι πλείστες εφηµερίδες τοποθετούνταν υπέρ κάποιου πολιτευτή ή οµάδας 

(βλ. σηµείωση 15). Οι εφηµερίδες συµµετείχαν ενεργά σε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές 

συγκρούσεις της περιόδου, όπως είδαµε, π.χ. στο Αρχιεπισκοπικό και όπως θα δούµε στη 

συνέχεια στη ρήξη µεταξύ «βενιζελικών» και «βασιλικών» ή, αργότερα στη ρήξη Εθναρχίας 

και Λαϊκού Κόµµατος και στην αντιπαράθεση της ∆εξιάς, στο σύνολο της, µε το 

Κοµµουνιστικό Κόµµα. 

 
13 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 100-101. 
14 «Νοµοθετικόν και λαός», Φωνή της Κύπρου, 21 Σεπτεµβρίου 1901, σ. 1 που καλούσε τους ψηφοφόρους να 
«ρίψουν ψήφον εις την κάλπην του κ. Π. Κωνσταντινίδη»· Νέο Έθνος, 14 Οκτωβρίου 1916, σ. 3 όπου συστήνει 
ψήφο στον Φ. Ζαννέτο· «Λευκήν ψήφος εις τον Νεοπτόλεµον Πασχάλην», Ελευθερία, 7 Οκτωβρίου 1916, σ. 1· 
«Ψηφίσατε τον κ. Αντώνιον Τριανταφυλλίδην», Ελευθερία, 15 Οκτωβρίου 1930, σ. 2. Τα δηµοσιεύµατα αυτά 
είναι χαρακτηριστικά της πρακτικής αυτής των περισσότερων εφηµερίδων.  
15 «Η γνώµη του Ιατρού κου Θεµιστοκλή ∆έρβη», Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. 
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Οι διάφορες λέσχες και σωµατεία διαδραµάτισαν επίσης σηµαντικό ρόλο στην προώθηση του 

ενωτικού αιτήµατος. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αλυσίδα λεσχών, «Αγάπη του Λαού» υπό 

την προεδρία του Ν. Καταλάνου. Αυτές οι λέσχες είχαν στην ηγεσία τους άτοµα που 

εµπνέονταν από τον αγώνα για εθνική αποκατάσταση της Κύπρου και ταύτιζαν τον εθνικισµό 

µε την πολιτική αλλαγή. Μαζί µε την αστική τάξη, τις στοές ελευθεροτεκτόνων και τους 

εµπορικούς συλλόγους, οι λέσχες, συναποτελούσαν µια ισχυρή πολιτική δοµή που προωθούσε 

σε συστηµατική βάση την εθνική ιδέα.16

Οι λέσχες, τα σωµατεία, οι µασονικές στοές και οι εφηµερίδες αποτέλεσαν ένα πρώτο στάδιο 

οργάνωσης της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης στην προσπάθεια διεκδίκησης αυξηµένου 

ρόλου στην πολιτική ζωή αφενός, και της Ένωσης, αφετέρου. Με τη λήξη του 

Αρχιεπισκοπικού οι προσπάθειες πολιτικής οργάνωσης των Κυπρίων απέκτησαν διαφορετική 

µορφή και χαρακτήρα. Ξέφυγαν από το πλαίσιο των εφηµερίδων και των λεσχών, τις οποίες 

βέβαια συνέχισαν να αξιοποιούν οι πολιτευτές στη δράση τους και πέρασαν στο στάδιο της 

συγκρότησης οργανώσεων παγκύπριας εµβέλειας, οι οποίες βέβαια δεν ήταν κόµµατα αλλά 

είχαν δοµή, καταστατικό, συνδροµές, σώµατα διαφόρων επιπέδων, κτλ. Στοιχεία δηλαδή που 

προσοµοιάζουν σε κοµµατικές δοµές και τα οποία θα αναλύσουµε παρακάτω. 

 

9.2 Πλαίσιο ανάλυσης: Οι µεταπτώσεις στην ένταση και στους στόχους του εθνικού 

κινήµατος  

Οι πολιτικές διαθέσεις της ελληνοκυπριακής πολιτικοθρησκευτικής ελίτ, που συνιστούσαν 

τον πολιτικό χώρο της ∆εξιάς, αντικατοπτρίζονταν και στο οργανωτικό πεδίο. Τις 

προσπάθειες οργανωτικής συγκρότησης της δεξιάς παράταξης την περίοδο αυτή, θα τις 

εξετάσουµε µέσα από τις διακυµάνσεις και µεταπτώσεις του ενωτικού αιτήµατος ως 

αποτέλεσµα δύο παραµέτρων. Πρώτο, τους εσωτερικούς συσχετισµούς δυνάµεων και τις 

διενέξεις στο χώρο της ∆εξιάς και δεύτερο, τη στάση της αποικιακής Αρχής έναντι των 

αιτηµάτων των Ελληνοκυπρίων. Έτσι, σε περιόδους κρίσης στις σχέσεις των Κυπρίων µε τους 

Βρετανούς παρατηρούµε την αναβίωση οργανωτικών προσπαθειών από τους πρώτους, για 

συντονισµό των ενεργειών του εθνικού κινήµατος. Παράλληλα, οι Ελληνοκύπριοι 

αντιλαµβανόµενοι ότι µειονεκτούσαν αισθητά µε στρατιωτικούς όρους αφενός, και η 

νοµιµοφροσύνη που απέδιδαν στους Βρετανούς αφετέρου, καθιστούσε ως µοναδικό πλαίσιο 

διεξαγωγής του αντιαποικιακού αγώνα, το πολιτικό. 
 

16 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 223. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  298

                                                           

Οι οργανωτικές αυτές προσπάθειες εµπίπτουν µέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της 

πολιτικοποίησης της εθνικής ιδέας. Η εθνικότητα αποτελεί µια από τις κύριες διαιρετικές 

τοµές την οποία οι πολιτικοί δρώντες (κόµµατα και οργανώσεις) ενεργοποιούν, έχοντας ως 

στρατηγικό στόχο την οργάνωση της οµάδας και τον καθορισµό του συµφέροντος για 

συλλογική δράση ούτως ώστε να προωθήσουν συλλογικούς στόχους. Οι πολιτικοί φορείς (π.χ. 

πολιτικά κόµµατα) στηρίζονται στην εθνικότητα των ατόµων για να κινητοποιήσουν εκλογική 

υποστήριξη. Οι προσεγγίσεις για την πολιτική χρήση της εθνικότητας ξεκινούν από την 

υπόθεση ότι οι εθνοτικές οµάδες είναι «συνεργατικές µονάδες µε µη προβληµατική αλληλεγγύη 

και συνοχή», µια προσέγγιση θεµελιωδώς ατελή και λανθασµένη, αφού «αρνείται την 

παρουσία τόσο ενδο-οµαδικών όσο και δια-οµαδικών διαιρετικών τοµών, αντιλήψεων και 

εκφράσεων τους στο πολιτικό και κοµµατικό επίπεδο».17 Αυτό που χρήζει προσοχής και που 

ερµηνεύει τις διαφορετικές αντιλήψεις και τις ποικίλες οργανωτικές εκφράσεις των 

οργανώσεων αυτών, είναι οι ποικίλες απόψεις σχετικά µε τον «εθνικό αγώνα», που οδηγούν, 

µέσα στους κόλπους του κάθε έθνους σε διαφορετικές απόψεις οι οποίες παίρνουν τη µορφή 

πολιτικών διαφορών.18  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο εσωτερικό ενός έθνους 

υφίστανται αρκετές διαφορές και ανοµοιογένεια µεταξύ των µελών του, στο υπόλοιπο µέρος 

του κεφαλαίου θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η ελληνική εθνικότητα 

πολιτικοποιήθηκε µε στόχο τη συλλογική δράση. Θα εξετάσουµε, επίσης, τις αντιθέσεις µέσα 

στο εθνικό κίνηµα των Ελληνοκυπρίων, τους λόγους που προκάλεσαν αυτές τις αντιθέσεις και 

πώς αυτές εκφράστηκαν στο πολιτικό, εκλογικό και οργανωτικό επίπεδο. 

Η πρώτη προσπάθεια πολιτικής οργάνωσης των Ελληνοκυπρίων έγινε εκτός Κύπρου, στην 

Αθήνα, το 1898, από τον Γ. Φραγκούδη ο οποίος συνέστησε, µαζί µε άλλους, την Πατριωτική 

Ένωση και η οποία σύντοµα οργάνωσε παραρτήµατα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η 

προσπάθεια για οργανωτική συγκρότηση έγινε κυρίως στη Λεµεσό, µε πρωτοβουλία του 

Μητροπολίτη Κιτίου και µε στόχο τη δηµιουργία Παγκύπριας Πολιτικής Επιτροπής, η οποία 

όµως δεν καρποφόρησε λόγω της αντίθεσης των δύο κυριοτέρων εκφραστών της 

διαλλακτικής παράταξης, των Αχ. Λιασίδη και Π. Κωνσταντινίδη, µε αποτέλεσµα να 

ναυαγήσουν οι προσπάθειες εν µέσω της διαµάχης για το Αρχιεπισκοπικό.19

 
 

17 Βλ. Mozaffar, «Ethnicity» ό.π., σ. 239. 
18 Βλ. Grosby, Εθνικισµός, ό.π., σ. 5. 
19 Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σσ. 504-507. 
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9.3 Κυπριακή Πολιτική Οργάνωση (1912) 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1910 η Ένωση ήταν ουσιαστικά το µοναδικό θέµα που 

απασχολούσε την εσωτερική πολιτική ζωή της ελληνικής κοινότητας. Η δεκαετία 

χαρακτηρίστηκε από έντονους αγώνες για το ενωτικό, µαζικές παραιτήσεις βουλευτών, 

διαβήµατα, υποµνήµατα και αποστολή δεύτερης πρεσβείας στο Λονδίνο µε αίτηµα την 

Ένωση στο τέλος της δεκαετίας.20 Το ενωτικό αίτηµα είχε αναζωπυρωθεί µετά τη λήξη του 

αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και στα χρόνια των Βαλκανικών πολέµων (1912-13) µε την 

πραγµατοποίηση συλλαλητηρίων και µικροταραχών,21 υποχώρησε κατά τα χρόνια του Α’ 

Παγκοσµίου Πολέµου και επανήλθε έντονα στα τελευταία στάδιά του. Το τέλος του 

αρχιεπισκοπικού ζητήµατος βρήκε τις δύο παρατάξεις της αστικής τάξης σε πορεία 

συνένωσης και συµφιλίωσης. Αυτό αποδίδεται στο κοινό συντηρητικό τους υπόβαθρο, το 

οποίο διευκόλυνε την επαναπροσέγγιση τους.22   

Η ενότητα αυτή εκφράστηκε, αρχικά, µε υπόµνηµα των Ελλήνων βουλευτών στις 18 

∆εκεµβρίου 1911, µε το οποίο ζητείτο αναλογική εκπροσώπηση στο Νοµοθετικό και το 

Εκτελεστικό Συµβούλιο και κατάργηση του φόρου υποτελείας. Μετά τις αρνητικές 

απαντήσεις του Αρµοστή και του Υπουργού Αποικιών, οι Έλληνες βουλευτές παραιτήθηκαν 

οµαδικά τον Απρίλιο του 1912 εξαγγέλλοντας τη δηµιουργία Κεντρικής Επιτροπής Αγώνα.23 

Έτσι, η λήξη του Αρχιεπισκοπικού βρήκε τους Κύπριους να καταλήγουν για πρώτη φορά σε 

πολιτική συναίνεση, που σφραγίστηκε µε τη δηµιουργία της Κυπριακής Πολιτικής Οργάνωσης 

η οποία θα είχε την ευθύνη του χειρισµού του εθνικού θέµατος. Η ίδρυση της Οργάνωσης 

ήταν η σοβαρότερη προσπάθεια πολιτικής οργάνωσης για ευόδωση του ενωτικού αγώνα που 

είχε αναληφθεί µέχρι τότε. 

Η δηµιουργία της οργάνωσης είχε ουσιαστικά προετοιµαστεί από τις εξελίξεις που 

προηγήθηκαν σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Μέχρι τη δεύτερη 

δεκαετία του 20ου αιώνα οι ηγετικοί παράγοντες των Ελληνοκυπρίων, κληρικοί και λαϊκοί, 

µπορούσαν να στηριχθούν σε ένα αρκετά καλά αναπτυγµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, σε 

πληθώρα εφηµερίδων και σε ένα στρώµα επαγγελµατιών και διανοουµένων, ώστε να θέσουν 

τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός σώµατος, το οποίο θα συντόνιζε τις προσπάθειες τους για 

 
20 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος ∆, ό.π., σ. 240. 
21 Βλ. ενδεικτικά Ελευθερία, 4 Μαρτίου, 1912, σ. 3. 
22 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 239. 
23 «Προκήρυξις των Ελλήνων βουλευτών», Ελευθερία, 17 Απριλίου 1912, σ. 3. «Αι αξιώσεις των Κυπρίων. 
Παραίτηση βουλευτών», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1912, σ. 1. Βλ. επίσης Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σσ. 454-460. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  300

                                                           

προώθηση του εθνικού θέµατος.24 Το γεγονός ότι ένας τέτοιος στόχος κατέστη 

πραγµατικότητα στη δεκαετία του 1910 φαίνεται να καταδεικνύει ότι µια συµφωνία στη 

στρατηγική και στην τακτική είχε επιτευχθεί. Βέβαια, στην κυπριακή βιβλιογραφία έχει 

περάσει απαρατήρητη, σηµειώνει ο Παπαπολυβίου, η συζήτηση κατά το 1912 για παροχή 

αυτονοµίας µε πρωταγωνιστή τον Χρ. Σώζο (βουλευτή και θανόντα στους Βαλκανικούς 

πολέµους), λόγω της κορύφωσης του ενωτικού αγώνα, η οποία, όµως, την περίοδο αυτή 

προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τον Τύπο και τους άλλους πολιτευτές.25

Στην προκήρυξή τους προς τον κυπριακό λαό, τον Απρίλιο του 1912, οι βουλευτές 

ανακοίνωναν τη σύνθεση του ανώτατου οργάνου διοίκησης της Οργάνωσης, της Κεντρικής 

Επιτροπής, η οποία απαρτιζόταν από τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες, τον Ηγούµενο 

Κύκκου και τους εννέα Έλληνες βουλευτές του Νοµοθετικού Συµβουλίου. Καλούσαν, επίσης, 

τον κόσµο να οργανωθεί σε τοπικές επιτροπές κατόπιν συνεννόησης µε την Κεντρική 

Επιτροπή.26 Η εσωτερική ζωή της Οργάνωσης ρυθµιζόταν από τον «Κανονισµό της 

Κυπριακής Πολιτικής Οργάνωσης».27 Η Οργάνωση, σύµφωνα µε τον «Κανονισµό», προήλθε 

ως αποτέλεσµα των ψηφισµάτων που εκδόθηκαν στα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν σε 

πολλές πόλεις και περιοχές της νήσου, στις 15 Απριλίου 1912. Μέσα στον Κανονισµό, 

προνοούνταν τρία διοικητικά όργανα. Η Κεντρική Επιτροπή, οι Τοπικές Επιτροπές και οι 

Χωρικές Επιτροπές (δηλαδή οι επιτροπές στα χωριά). Υπήρχαν έντεκα Τοπικές 

(περιφερειακές) Επιτροπές28 µε µέλη τα άτοµα τα οποία ορίστηκαν στα συλλαλητήρια και που 

διαιρούνταν περαιτέρω σε επίπεδο Επιτροπών Κοινότητας (χωριού). Τα µέλη των Χωρικών 

Επιτροπών ανέρχονταν σε 3-9 και εκλέγονταν ή επιλέγονταν µε κλήρωση από τα µέλη της 

τοπικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, των Σχολικών Επιτροπών και της Κοινοτικής (χωριτικής) 

Επιτροπής. Οι Χωριτικές Επιτροπές υπάγονταν στις Τοπικές και αυτές στην Κεντρική 

Επιτροπή. Πρόεδρος της Οργάνωσης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ενώ προνοείτο και η 

δηµιουργία τµηµάτων της Οργάνωσης στο εξωτερικό.  

Η δοµή και τα µέλη των ανώτατων σωµάτων της οργάνωσης προδιέγραφαν µια σταθερή και 

αναλλοίωτη παρουσία και έλεγχο τους από την πολιτική ελίτ της θρησκευτικής ιεραρχίας και 

των βουλευτών. Η θέση της Εκκλησίας κατοχυρωνόταν σε όλα τα ηγετικά κλιµάκια της 

 
24 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 22. 
25 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 239-240. 
26 «Προκήρυξις των Ελλήνων βουλευτών», Ελευθερία, 17 Απριλίου 1912, σ. 3. 
27 Βλ. Κανονισµός Κυπριακής Πολιτικής Οργάνωσης, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Λεµεσού. 
28 Οι έντεκα Τοπικές Επιτροπές δηµιουργήθηκαν σε: Λευκωσία, Αµµόχωστο, Λάρνακα, Λεµεσό, Πάφο, 
Κερύνεια, Μόρφου, Λευκόνοικο, Αιγιαλούσα, Πάνω Λεύκαρα και Κοιλάνι. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  301

                                                           

οργάνωσης µέσα από τις διαδικασίες επιλογής και σύνθεσης των σωµάτων. Στα κατώτερα 

σώµατα η συµµετοχή διευρυνόταν σηµαντικά, όµως, παρέµενε στα πλαίσια µιας αντίληψης που 

ήθελε την προώθηση και διαχείριση των πολιτικών ζητηµάτων από µια µικρή εγγράµµατη ελίτ 

(δασκάλοι, διευθυντές εφηµερίδων) µε κάποια κοινωνική παρουσία και χωρίς καµιά πρόνοια 

για εκλογή των αξιωµατούχων της Οργάνωσης σε οποιαδήποτε βαθµίδα. Τα λαϊκά στρώµατα 

απουσίαζαν παντελώς από τη δοµή της Οργάνωσης.  

Η Κεντρική Επιτροπή συνερχόταν τακτικά στα πρώτα στάδια της ύπαρξής της συντονίζοντας 

τις προσπάθειες προώθησης της Ένωσης. Ζήτησε, µάλιστα, την αποστολή Βασιλικής 

Επιτροπής από τον Υπουργό Αποικιών για να εξετάσει τα παράπονα των Κυπρίων. Στη δράση 

της οργάνωσης περιλαµβάνεται και η έκδοση µηνιαίου περιοδικού µε τίτλο «Πολιτική 

Επιθεώρηση» σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) το οποίο αποστελλόταν σε 

πολιτευόµενους στον ευρωπαϊκό χώρο και σε εφηµερίδες του εξωτερικού µε στόχο τη 

διαφώτιση και τη διεθνοποίηση του κυπριακού ζητήµατος.29 Οι περισσότερες ενέργειες της 

Κεντρικής Επιτροπής αφορούσαν στην έκδοση και επίδοση υποµνηµάτων, τηλεγραφηµάτων 

και συσκέψεων των προκρίτων της εποχής, στις οποίες εξεταζόταν σχεδόν αποκλειστικά το 

ενωτικό ζήτηµα. Η µεθοδολογία διεκδίκησης συνέχιζε να µην ξεφεύγει από το 

«συνταγµατικό» και νοµιµόφρον πλαίσιο. Η Οργάνωση και το βουλευτικό σώµα θεωρούσαν 

ότι επιτελούσαν µε αυτό τον τρόπο το καθήκον τους.30 Η Κυπριακή Πολιτική Οργάνωση 

αποτέλεσε µια µορφή ενότητας δράσης µεταξύ της ανώτερης αστικής τάξης και της 

Εκκλησίας, κατά την οποία, η πρώτη, απέκτησε από την Εκκλησία τη θεσµική οργάνωση που 

της έλειπε, ώστε να διεκδικήσει πιο αποτελεσµατικά την Ένωση µε την Ελλάδα. 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1910 οι εξελίξεις στην Κύπρο µπήκαν στο περιθώριο λόγω των 

Βαλκανικών Πολέµων του 1912-13 και του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπως και η Κυπριακή 

Πολιτική Οργάνωση. Από µια άποψη, οι εξελίξεις αυτές ήταν και µια ευκαιρία διαφυγής για 

την κυπριακή πολιτική ηγεσία από το σκηνικό της µεγάλης πολιτικής κρίσης που προκάλεσαν 

το 1911-12 και επαναπροσέγγισης µε την βρετανική εξουσία.31 Κατά τη διάρκεια του 

πολέµου, οι Ελληνοκύπριοι έλαβαν κάποιες υποσχέσεις από τους Βρετανούς για απόδοση της 

Κύπρου στην Ελλάδα, οι οποίες πολύ γρήγορα αποδείχτηκαν άνευ αντικρίσµατος. Και οι δύο 

προσφορές εκχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα, το 1913 και το 1915, δεν ήταν τίποτε 

 
29 «Ο πολιτικός αγών της Κύπρου», Ελευθερία, 11 Μαΐου 1912, σ. 2. 
30 «Επιθεώρησις λήξαντος έτους», Ελευθερία, 12 Ιανουαρίου 1918, σ. 1. 
31 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 240. 
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περισσότερο από εφήµερες χειρονοµίες που δηµιουργήθηκαν υπό την πίεση του πολέµου.32 

Επιπλέον, µια καινούρια γραµµή διαίρεσης αναπτύχθηκε στην κυπριακή πολιτική σκηνή, εν 

πολλοίς επηρεασµένη από την Ελλάδα, η οποία έθεσε υπό δοκιµασία, για µια ακόµη φορά, 

την ενότητα της άρχουσας τάξης στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα.  

 

9.4 Το σχίσµα «Βενιζελικών – Βασιλικών»  

Στα χρόνια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου ο απόηχος του «εθνικού διχασµού» και της 

διαίρεσης µεταξύ Βενιζελικών και Κωνσταντινικών στην Ελλάδα, είχε φτάσει και στην 

Κύπρο.33 Η διαίρεση αυτή εκδηλώθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, διαπέρασε παλαιότερες 

συγκρούσεις, διαφοροποίησε συµµαχίες, επηρέασε τους συσχετισµούς µέσα στην Κυπριακή 

Πολιτική Οργάνωση αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της και εκτυλίχθηκε σε διάφορα 

πεδία αντιπαράθεσης τα οποία περιελάµβαναν τον Τύπο και τις εκλογές εντός της Εκκλησίας. 

Οι εφηµερίδες και οι πολιτικοί χωρίστηκαν στα δύο, ενώ, φίλοι και παλαιοί σύµµαχοι (βλ. 

Αρχιεπισκοπικό) πέρασαν σε ανταγωνιστικούς πόλους. 

Ο απόηχος των εξελίξεων στην Ελλάδα άρχισε να αποτυπώνεται µε συγκρουσιακούς όρους 

στην Κύπρο γύρω στο 1916 και αφού είχαν προηγηθεί τον Φεβρουάριο του 1915 η παραίτηση 

του Βενιζέλου λόγω διαφωνιών µε τον Βασιλιά και η αποχή που τήρησε η βενιζελική 

παράταξη στις εκλογές του ∆εκεµβρίου της ίδιας χρονιάς. Ο πολιτικός διαχωρισµός 

βενιζελικών – βασιλικών ήταν έντονος και στην Κύπρο αλλά υπερτερούσαν τα φιλοβασιλικά 

αισθήµατα επειδή ο Βενιζέλος θεωρούνταν, και ήταν, σύµµαχος των Βρετανών που στην 

Κύπρο ήταν οι κατακτητές.34 Η µάζα των Κυπρίων ενωτικών διατηρούσε φιλοβασιλικά 

αισθήµατα λόγω της στάσης του Βενιζέλου και αυτό εξηγεί το γεγονός γιατί πολλοί από τους 

εθνικιστές υποστηρικτές του Μητροπολίτη Κιτίου στο αρχιεπισκοπικό ζήτηµα λίγα χρόνια 

πριν, της ιδεολογίας δηλαδή που εξ ορισµού πρεσβεύει διαφωνίες µε µοναρχικά και 

κληρονοµηµένα σχήµατα εξουσίας, βρέθηκαν στο πλευρό του βασιλιά. Μια ισχυρή ένδειξη 

των φιλοβασιλικών αισθηµάτων της πλειοψηφίας των Κυπρίων ήταν ο µεγάλος αριθµός 

βαπτίσεων παιδιών στα οποία δίνονταν βασιλικά ονόµατα. 

 
32 Βλ. Markides, «Βρετανική Βενιζελοφιλία», ό.π., σ. 67. 
33 Παπαπολυβίου Πέτρος (2008), «Βενιζέλος και Κύπρος, 1901-1909», στο Παπαπολυβίου Πέτρος και Γεωργής 
Γιώργος (Επιµ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, σ. 
37. Βλ. επίσης Γεωργής Γιώργος (2008), «Το Προξενειό της Ελλάδας στην Κύπρο κατά την περίοδο του 
∆ιχασµού», στο Παπαπολυβίου και Γεωργής, Βενιζέλος, ό.π., σ. 117. 
34 Βλ. Γεωργής, «Το Προξενειό της Ελλάδας στην Κύπρο», ό.π., σσ. 117-118. 
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Ο επηρεασµός της κυπριακής πολιτικής σκηνής από τα τεκταινόµενα στην Ελλάδα ήταν 

άµεσος και καταλυτικός. Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός ότι αρκετοί Έλληνες υπήκοοι 

είχαν εγκατασταθεί στην Κύπρο και συµµετείχαν στα κοινά. Στην προκειµένη περίπτωση οι 

δύο κυριότεροι εκφραστές των δύο ρευµάτων στην κυπριακή κοινωνία ήταν δύο Έλληνες 

υπήκοοι. Ο Κρητικός ιεράρχης Μελέτιος Μεταξάκης, Μητροπολίτης Κιτίου από το 1910 έως 

το 1918 στην πλευρά των Βενιζελικών και ο Φίλιος Ζαννέτος, γιατρός και βουλευτής, από τη 

Λάρνακα, στην πλευρά των υποστηρικτών του βασιλιά.35 Ο Μεταξάκης, µάλιστα, είχε 

σταµατήσει να δέεται υπέρ του βασιλιά από τις 24 Νοεµβρίου 1916 όταν η προσωρινή 

κυβέρνηση είχε κηρύξει έκπτωτο τον βασιλιά.36 Η αντιπαράθεση των δύο έφτασε σε σηµείο 

να διακόψει ο Ζαννέτος την οµιλία του Μητροπολίτη κατά τη διάρκεια της γιορτής των Τριών 

Ιεραρχών το 1917, εκφραζόµενος επιτιµητικά τόσο για τον Μητροπολίτη όσο και για τον 

Βενιζέλο.37

Ο Ζαννέτος, όπως και ο Καταλάνος, την περίοδο του Αρχιεπισκοπικού ήταν από τους 

σηµαντικότερους υποστηρικτές του Μητροπολίτη Κιτίου και σύµµαχοι µε πολιτικούς όπως ο 

Θ. Θεοδότου. Στην καινούρια συγκυρία, οι δύο πρώτοι µετατράπηκαν σε φιλοβασιλικούς ενώ, 

ο Θεοδότου όπως και οι Ν. Κλ. Λανίτης και Γ. Φραγκούδης υποστήριξαν σθεναρά τον 

Βενιζέλο.38 Στη Λάρνακα µαζί µε τον Μεταξάκη και κατ’ επέκταση µε τον Βενιζέλο, είχαν 

συνταχθεί προσωπικότητες που εξέφραζαν τη νέα αστική τάξη της πόλης ενώ, οι παλιές 

αριστοκρατικές οικογένειες συσπειρώθηκαν γύρω από το Ζαννέτο.39 Ο Καταλάνος, φανατικός 

υπέρµαχος της Ένωσης, είχε αρθρογραφήσει από την περίοδο των Βαλκανικών Πολέµων 

εναντίον του Βενιζέλου, όταν ο τελευταίος απέρριψε προσφορά για τη Θράκη, αναφερόµενος 

σε «ασύγγνωστες µισελληνικές δηλώσεις» εκ µέρους του.40 Επιπλέον, η κόντρα του µε τον 

Μητροπολίτη Κιτίου Μεταξάκη, προσωπικό φίλο του Βενιζέλου, για προσωπικές έριδες, 

φαίνεται να διαδραµάτισε ρόλο στην τοποθέτηση του εναντίον του Βενιζέλου. 

Η σύγκρουση επηρέασε ολόκληρο το πολιτικό οικοδόµηµα και συνεπώς τις εκλογές για το 

Νοµοθετικό Συµβούλιο του 1916, τις οποίες και οι δύο µερίδες συνέδεαν µε τις εξελίξεις στην 

Ελλάδα. Η φιλοβενιζελική Ελευθερία υποστήριξε στις εκλογές αυτές τους Ν. Πασχάλη, ∆. 

 
35 Βλ. Γεωργής, «Το Προξενειό της Ελλάδας στην Κύπρο», ό.π., σ. 101. Βλ. επίσης Παπαπολυβίου, «Βενιζέλος 
και Κύπρος», ό.π., σ. 39. 
36 Βλ. Γεωργής, «Το Προξενειό της Ελλάδας στην Κύπρο», ό.π., σ. 123. 
37 «Τα σκάνδαλα του κ. Ζαννέτου», Ελευθερία, 14 Φεβρουαρίου 1917, σ. 2 
38 Βλ. Παπαπολυβίου, «Βενιζέλος και Κύπρος», ό.π., σ. 51. Βλ. επίσης Markides, «Βρετανική Βενιζελοφιλία», 
ό.π., σ. 86. 
39 Βλ. Γεωργής, «Το Προξενειό της Ελλάδας στην Κύπρο», ό.π., σ. 123. 
40 Βλ. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σ. 81. 
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Σεβέρη, Γ. Εµφιετζή και Γ. Μαρκίδη.41 Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι αυτοί ήταν 

«βενιζελικοί» αφού η ίδια η εφηµερίδα ανήκε στην παράταξη αυτή, αλλά και επειδή σε 

προηγούµενη έκδοσή της, συνέδεε τις εκλογές µε τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ελλάδα 

αναφέροντας ότι θα πρέπει να εκλεγούν βουλευτές αυτοί που θα αντιλαµβάνονται τα 

συµφέροντα του Ελληνισµού.42 Την ίδια σηµασία απέδιδε στις εκλογές και ο φιλοβασιλικός 

Τύπος, χαρακτηρίζοντας την τότε τρέχουσα πολιτική κατάσταση ως την κρισιµότερη από το 

1878 και την ανάγκη να εκλεγούν στο σώµα άτοµα τα οποία θα αντιµετώπιζαν σθεναρά την 

αποικιακή κυβέρνηση, υπονοώντας ότι οι «βενιζελικοί» υποψήφιοι όντας «Αγγλόφιλοι», δεν 

θα το έπρατταν.43 Το ρήγµα των δύο παρατάξεων εκφράστηκε και στις δηµαρχιακές εκλογές 

του 1917 και ιδιαίτερα στη Λάρνακα. Τις εκλογές διεκδίκησαν δύο συνδυασµοί: οι 

«ανεξάρτητοι» υπό τον Φ. Ζαννέτο (βασιλικοί) και οι «Φιλελεύθεροι» υπό τον Ευάγγελο 

Χατζηιωάννου. Τις εκλογές τελικά κέρδισε η «βασιλική» παράταξη.44

Η αντιπαράθεση υπήρξε εντονότερη στις πόλεις και ειδικότερα στη Λεµεσό και στη Λάρνακα. 

Στη Λεµεσό, µάλιστα, ιδρύθηκε φιλοβενιζελικός σύλλογος, η «Ένωσις Φιλελευθέρων» στην 

παρουσία 300 περίπου ατόµων.45 Ο σύλλογος αυτός δραστηριοποιήθηκε έντονα στην περίοδο 

της αντιπαράθεσης, κυρίως, µε διαλέξεις και συγκεντρώσεις υπέρ του Βενιζέλου. Με 

περιοδείες στις άλλες πόλεις προσπάθησε να διαδώσει τις ιδέες του βενιζελικού κινήµατος 

παγκύπρια.46 Ενδεικτικά των επανειληµµένων σχολίων και του πνεύµατος της αντιπαράθεσης 

στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης, είναι δηµοσιεύµατα στο φιλοβασιλικό Νέον Έθνος. Ο 

πρόεδρος του Συλλόγου Φιλελευθέρων χαρακτηριζόταν ως «αστείος πρόδροµος του 

Βενιζέλου».47 Η εφηµερίδα, για να τονίσει τη µικρή προσέλευση στις δραστηριότητες των 

Κύπριων φιλελευθέρων, υποστήριζε ότι οι διαλέξεις δίνονταν σε οικογενειακό κύκλο, ενώ σε 

άλλο δηµοσίευµα κατηγορούσε το Σύλλογο για χρηµατισµό από την τότε κυβέρνηση 

Βενιζέλου για να προωθεί τις ιδέες του στην Κύπρο.48

Η αντιπαράθεση στο χώρο των εφηµερίδων εκφράστηκε µε πολλά δηµοσιεύµατα και 

πολεµικές εκατέρωθεν. Στο πλευρό του Βενιζέλου τάχθηκαν η Σάλπιγξ Λεµεσού, η Φωνή της 

 
41 «Αι βουλευτικαί εκλογαί», Ελευθερία, 30 Σεπτεµβρίου 1916, σ. 2 και Ελευθερία, 7 Οκτωβρίου 1916, σ. 3. 
42 «Αι βουλευτικαί εκλογαί», Ελευθερία, 10 Ιουνίου 1916, σ. 1. 
43 «Η σηµασία των εκλογών», Νέο Έθνος, 22 Ιουλίου 1916, σ. 1. 
44 «Αι δηµοτικαί εκλογαί», Νέο Έθνος, 31 Μαρτίου 1917, σ. 3. 
45 «Ίδρυση Συλλόγου Φιλελευθέρων στη Λεµεσό», Ελευθερία, 10 Μαρτίου 1917, σ. 3. 
46 Βλ. ενδεικτικά «∆ιάλεξη Ιωάννη Κυριακίδη για πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα», Ελευθερία, 2 Νοεµβρίου 
1918, σ. 3. 
47 «Από την Λεµεσόν», Νέο Έθνος, 2 Ιουνίου 1917, σ. 2. 
48 Νέο Έθνος, 11 Αυγούστου 1917, σ. 3. 
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Κύπρου και η Ελευθερία στη Λευκωσία και η Ένωσις της Λάρνακας. Το φιλοβασιλικό ρεύµα 

εξέφρασαν το Νέον Έθνος του Ζαννέτου στη Λάρνακα, η Αλήθεια της Λεµεσού και ο 

Κυπριακός Φύλαξ της Λευκωσίας του Καταλάνου.49 Η Ελευθερία αποκαλούσε τον Βενιζέλο 

«µεγάλο αρχηγό της φυλής»,50 «Άτλα και Σωτήρα»51 ενώ, το Νέο Έθνος σηµείωνε ότι οι 

Έλληνες «θεωρούν την βασιλείαν ως τον κύριον παράγονταν της περαιτέρω εθνικής προς τα 

άνω εξελίξεως και της ολοσχερούς εθνικής ανασυντάξεως».52 Ενδεικτικά του κλίµατος της 

έντασης ήταν δηµοσιεύµατα του Νέου Έθνους που χαρακτήριζαν την υποστήριξη προς τον 

Βενιζέλο ως «βενιζελίτιδα», η οποία σύµφωνα µε την εφηµερίδα, ήταν «ψυχική και διανοητική 

νόσος ανίατος»53 και τον Βενιζέλο «εγκάθετο τυραννίσκο».54 Στα δηµοσιεύµατα αυτά 

απαντούσε σε ανάλογο ύφος ο φιλοβενιζελικός τύπος.55

Το σχίσµα επηρέασε και τις εργασίες του Νοµοθετικού Συµβουλίου και τη στάση των 

βουλευτών εντός του σώµατος σε σχέση µε το ενωτικό αίτηµα. Αυτό εκφράστηκε µε 

διαφωνίες των Ελληνοκύπριων αντιπροσώπων σε ψηφίσµατα για την Ένωση. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ψηφίσµατος που υπέβαλε ο εκ Λεµεσού βουλευτής Ν. Κλ. 

Λανίτης στο προοίµιο του οποίου εκφραζόταν συµπάθεια προς τον αγώνα της Αγγλίας στα 

πλαίσια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, αναφορά µε την οποία διαφώνησαν οι βασιλικοί 

βουλευτές.56 Ο «βασιλικός» τύπος θεωρούσε άσκοπη την υποβολή του ψηφίσµατος διότι η 

κυπριακή υπόθεση θα είχε µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αν αποσυνδεόταν από την 

ελληνική διπλωµατία, της οποίας δυσχέραινε τις προσπάθειες στο διεθνή χώρο.57 Το ψήφισµα 

τελικά δεν υπέγραψε ο Φ. Ζαννέτος επειδή αυτό απευθυνόταν προς τον Βενιζέλο που ανέλαβε 

την εξουσία παράνοµα κατά την άποψη του, αντί στην Αγγλική Κυβέρνηση. Επιπλέον, και 

φανερώνοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο κίνηµα της Ένωσης που χαρακτήριζαν τις 

δύο παρατάξεις, ο Ζαννέτος επιχειρηµατολογούσε ότι η Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα 

πρέπει να βασίζεται σε ελεύθερη επιλογή των Κυπρίων και όχι σε δικαιώµατα της Ελλάδας 

επί των αλύτρωτων Ελλήνων, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο το αίτηµα καθίσταται ισχυρότερο.58

 
49 Βλ. Γεωργής, «Το Προξενειό της Ελλάδας στην Κύπρο», ό.π., σσ. 101-102. 
50 Ελευθερία, 15 Φεβρουαρίου 1919, σ. 3. 
51 Ελευθερία, 21 Ιουνίου 1919, σ. 1. 
52 Νέο Έθνος, 22 Ιανουαρίου 1916, σ. 1. 
53 «Από την Λεµεσόν», Νέο Έθνος, 7 Ιουνίου 1917, σ. 3. 
54 «Ο εγκάθετος τυραννίσκος», Νέο Έθνος, 25 Αυγούστου 1917, σ. 1. 
55 Βλ. ενδεικτικά, «Η ταραχή του Νέου Έθνους», Ελευθερία, 23 Σεπτεµβρίου 1918, σ. 5. 
56 «Το ψήφισµα του κ. Λανίτη», Ελευθερία, 16 Ιουνίου 1917, σ. 2. 
57 «Το Κυπριακόν Ζήτηµαν», Νέο Έθνος, 11 Αυγούστου 1917, σσ. 1-2. 
58 Βλ. επιστολή Φ. Ζαννέτου, Νέο Έθνος, παράρτηµα, 8 Σεπτεµβρίου 1917. 
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Σηµαντική πτυχή της αντιπαράθεσης αποτέλεσε η σχέση των βουλευτών µε την 

εκκλησιαστική ιεραρχία και ιδιαίτερα η πτυχή που αφορούσε στην πρωτοκαθεδρία του 

ενωτικού αγώνα. Η σύγκρουση προέκυψε µε αφορµή την απαίτηση αρκετών 

προσωπικοτήτων, κυρίως του βενιζελικού χώρου, για σύγκληση ευρείας εθνοσυνέλευσης από 

τον Αρχιεπίσκοπο για το εθνικό ζήτηµα. Οι βασιλικοί υποστήριζαν ότι η Εκκλησία δεν θα 

έπρεπε να κατέχει την ηγεσία και την πρωτοβουλία διεξαγωγής του εθνικού αγώνα διότι οι 

εκφραστές της λαϊκής ετυµηγορίας ήταν οι βουλευτές, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν 

αυτονοµία δράσεως. Προέβαλλαν, επίσης, το επιχείρηµα ότι στην Ευρώπη και ειδικά την 

Αγγλία, όπου ο διαχωρισµός πολιτικής και εκκλησίας είχε ήδη λάβει χώρα, δε θα βοηθούσε 

τους Βρετανούς να κατανοήσουν την ανάµιξη της κυπριακής Εκκλησίας σε ένα κατ’ εξοχήν 

λαϊκό ζήτηµα.59

Η εντονότερη, ίσως, έκφραση της σύγκρουσης έλαβε χώρα µέσα στα πλαίσια των 

εκκλησιαστικών θεσµών και ειδικότερα των διαδικασιών διαδοχής του Αρχιεπισκόπου 

Κύριλλου Β’ στο Θρόνο, µετά το θάνατο του, τον Αύγουστο του 1916. Η «βενιζελική» 

παράταξη υποστήριξε έντονα τον Μητροπολίτη Κιτίου Μεταξάκη και η «βασιλική» τον 

Αρχιµανδρίτη Μακάριο. Οι δύο υποψήφιοι απολάµβαναν ευρείας αποδοχής και στήριξης 

µέσα στον πληθυσµό.60 Η αντιπαράθεση υπήρξε έντονη. Η Ελευθερία κατηγορούσε τις 

επιτροπές υποστήριξης του Μακαρίου ότι περιόδευαν τα χωριά κατηγορώντας τον Μεταξάκη 

ότι ήταν ξένος υπήκοος.61 Η βασιλική παράταξη δια του Νέου Έθνους απαντούσε ότι η 

µητροπολιτική δράση του Μεταξάκη δεν ανταποκρινόταν στις αξιώσεις του ποιµνίου του και 

τον κατηγορούσε για δεσποτική υπεροψία, ότι «εισήγαγε τον πολιτικόν φατριασµόν στην 

εκκλησία», κυρίως, όµως, του καταλόγιζε ότι οι πολιτικές του αντιλήψεις «για διπλωµατικήν 

εργασίαν φιλικών διαθέσεων προς την εξουσιάζουσαν δύναµιν», ως αρχηγού των φιλελευθέρων 

(«βενιζελικών») στην Κύπρο, ήταν επιβλαβείς για την εθνική υπόθεση.62

Η αντιπαράθεση έληξε µε την επικράτηση του Κύριλλου Γ’ ως µια µέσης λύσης και αφού ο 

Μεταξάκης απέσυρε την υποψηφιότητα του την τελευταία στιγµή. Η αντιπαράθεση για τον 

Αρχιεπισκοπικό Θρόνο αποδεικνύει για ακόµη µια φορά κάτι που έχει επισηµανθεί αρκετές 

φορές στη µελέτη αυτή, ότι δηλαδή οι εκκλησιαστικοί θεσµοί αποτελούσαν πεδίο 
 

59 «Περί της ευρείας συνελεύσεως», Νέο Έθνος, 8 Σεπτεµβρίου 1917, σ. 1. 
60 «∆ύο υποψηφιότητες δια τον Αρχιεπισκοπικόν θρόνον», Νέο Έθνος, 12 Αυγούστου 1916, σσ. 1-2. 
61 «Ο ενδεδειγµένος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Μελέτιος Μεταξάκης», Ελευθερία, 2 Σεπτεµβρίου 1916, σ. 1· «Ο 
Βενιζέλος της Κύπρου», Ελευθερία, 9 Σεπτεµβρίου 1916, σ. 1. 
62 «∆ύο υποψηφιότητες δια τον Αρχιεπισκοπικόν θρόνον», Νέο Έθνος, 12 Αυγούστου 1916, σσ. 1-2· «Το 
Αρχιεπισκοπικόν. Αι πολιτικαί αντιλήψεις του Μητροπολίτη Κιτίου», Νέο Έθνος, 2 Σεπτεµβρίου 1916, σσ. 1-2· 
«Εκκλησιαστικόν σκάνδαλον», Νέο Έθνος, 18 Ιανουαρίου 1917, σ. 1. 
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αντιπαράθεσης για τον ανταγωνισµό ισχύος στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας. 

Ιδιαίτερα, η σύγκρουση για την θέση του Αρχιεπισκόπου ως Εθνάρχη, του πολιτικού ηγέτη 

της κοινότητας, ήταν καθοριστική. 

Το σχίσµα «βενιζελικών» – «βασιλικών» επανέφερε στην επιφάνεια βασικά χαρακτηριστικά 

της φύσης της κυπριακής πολιτικής της περιόδου και ιδιαίτερα στους κόλπους της ∆εξιάς. 

Πρώτο, την πλαστικότητα και την µεταβλητότητα των συµµαχιών µεταξύ των πολιτευτών και 

των προσωπικοτήτων της αστικής τάξης, οι οποίες διαφοροποιούνταν συνεχώς και που 

αποδεικνύουν τη σηµαντικότητα του προσωπικού χαρακτήρα των πολιτικών διαφορών. Πολύ 

εκφραστικό αυτής της κατάστασης πραγµάτων ήταν δηµοσίευµα της βενιζελικής Ελευθερίας 

λίγα χρόνια αργότερα, και εν µέσω ακόµα των εξελίξεων στη Μικρά Ασία, στο οποίο 

αναφερόταν στον µέχρι πρότινος εχθρό, Ζαννέτο, ως άξιο συγχαρητηρίων για την µη 

υπογραφή δήλωσης προς την αποικιακή κυβέρνηση µε κίνδυνο την απέλαση του.63 ∆εύτερο, η 

σύγκρουση καταδεικνύει την ασυνέπεια και ασυνέχεια των θέσεων που εξέφραζαν οι ίδιοι οι 

πρωταγωνιστές της αφού στη διάρκεια της αντιπαράθεσης αυτής, παλιοί ένθερµοι εθνικιστές 

και πολέµιοι της παλαιάς κατάστασης πραγµάτων στην Κύπρο (βλ. Αρχιεπισκοπικό) έγιναν 

ένθερµοι υποστηρικτές του θεσµού της βασιλείας. Τρίτο, η αντιπαράθεση φανερώνει την 

επίδραση της ελληνικής πολιτικής στην κυπριακή πολιτική σκηνή αναλόγως των θεµάτων και 

των πρωταγωνιστών στην Ελλάδα. Αυτή η πτυχή ενισχυόταν, όπως αναφέραµε, από τη 

σηµαντική παρουσία Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο και ειδικότερα στα έντυπα και την 

πολιτική ζωή. 

9.4.1 Η πρεσβεία του 1918-1919. Στα χρόνια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου η Κυπριακή 

Πολιτική Οργάνωση τέθηκε στο περιθώριο, δεν είχε καµιά λειτουργία και δεν συντόνιζε 

πρακτικά και ουσιαστικά τα πολιτικά πράγµατα της Κύπρου. Στα χρόνια αυτά δεν 

συναντούµε σχεδόν καµιά δηµόσια αναφορά στη δράση της Οργάνωσης, παρά µόνο έχουµε 

στοιχεία για ενέργειες και δραστηριότητες µεµονωµένων βουλευτών, ιεραρχών και συνεδριών 

της Ιεράς Συνόδου. Η όποια δράση και αντιπαράθεση διεξαγόταν σε προσωπικό και τοπικό 

(επαρχιακό) επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικά ορισµένα δηµοσιεύµατα στα οποία γινόταν θετική 

αναφορά για την απόσυρση ενός βουλευτή της Λεµεσού (Ι. Κυριακίδη) προς όφελος της 

υποψηφιότητας του ∆ηµάρχου Κτήµατος (Νεόφυτου Νικολαίδη), στις εκλογές του 1916, ως 

εκπροσώπου της επαρχίας της Πάφου που δεν εκπροσωπείτο στο Νοµοθετικό Συµβούλιο.64 

 
63 «Άξιος συγχαρητηρίων», Ελευθερία, 18 Οκτωβρίου 1922. 
64 «Τα βουλευτικά», Ελευθερία, 26 Αυγούστου 1916, σ. 3. 
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Σε παρόµοιο πνεύµα τοπικισµού ήταν και η υποστήριξη από συγκεκριµένη µερίδα του Τύπου 

στην ανάγκη εκλογής του ∆ηµάρχου Αµµοχώστου Γ. Εµφιετζή στο Σώµα.65

Με αφορµή το ρήγµα «βενιζελικών – βασιλικών», ορισµένα έντυπα άρχισαν, µέσα στο 1917, 

να τονίζουν την ανάγκη αφύπνισης και επαναδραστηριοποίησης της Οργάνωσης, στα οποία 

γινόταν λόγος για την εξέταση της πορείας του εθνικού ζητήµατος υπό το πρίσµα της 

προσφοράς της Κύπρου στην Ελλάδα και του κινήµατος του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.66 

Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, ο Αρχιεπίσκοπος συγκάλεσε σύσκεψη µε ιεράρχες και 

βουλευτές, χωρίς να γίνεται, όµως, καµιά ονοµαστική αναφορά στην Πολιτική Οργάνωση.67 

Η επάνοδος του Βενιζέλου στην εξουσία το καλοκαίρι του 1917, οδήγησε σε νέες δηµόσιες 

πιέσεις για επαναλειτουργία των σωµάτων της Οργάνωσης68 και σύγκληση Παγκύπριας 

Εθνοσυνέλευσης, στην οποία αντιτάχθηκε ο φιλοβασιλικός Τύπος προεξάρχοντος του 

βουλευτή Φ. Ζαννέτου. Η διαφωνία του φιλοβασιλικού Τύπου είναι ενδεικτική της ισχύος του 

σχίσµατος που βρισκόταν ακόµη σε εξέλιξη. Ο Ζαννέτος θεωρούσε ότι ο εθνικός αγώνας ήταν 

θέµα των βουλευτών και όχι της ιεραρχίας.69 Στις 25 Νοεµβρίου 1917 ο Αρχιεπίσκοπος 

συγκάλεσε τελικά την Εθνοσυνέλευση µε τη συµµετοχή εκκλησιαστικών και λαϊκών ηγετών, 

νυν και πρώην βουλευτών και δηµάρχων, καθώς και µελών Σχολικών Επιτροπών, στην οποία 

εγκρίθηκε ψήφισµα για την Ένωση.70  

Ακολούθησε µια περίοδος πλούσια σε γεγονότα που οδήγησε σε ανακατατάξεις στο 

εσωτερικό ισοζύγιο ισχύος της ελληνικής κοινότητας και σε αλλαγή πορείας, µε διαβαθµίσεις 

στην τακτική σε σχέση µε το ενωτικό αίτηµα. Η διελκυστίνδα «βενιζελικών – βασιλικών», οι 

αντιπαραθέσεις βουλευτών και ιεραρχίας, αλλά και µεταξύ των βουλευτών, είναι µερικά από 

τα στοιχεία που σηµάδεψαν την περίοδο. Καθόλη τη διάρκεια του 1918, τη χρονιά λήξης του 

πολέµου, παρατηρήθηκε ανακίνηση της δράσης των πολιτευτών και της Ιεραρχίας. 

Πραγµατοποιούνταν συνεχώς συσκέψεις βουλευτών και ιεραρχίας για να εξετάσουν τα 

«φλέγοντα ζητήµατα».71 Στα πλαίσια αυτών των συσκέψεων και παρά τις διαφορετικές γνώµες 

αποφασίστηκε και η αποστολή πρεσβείας στο Λονδίνο (η τρίτη µετά το 1889) αποτελούµενης 

 
65 «Βουλευτικά», Ελευθερία, 9 Σεπτεµβρίου 1916, σ. 3. 
66 «Η Πολιτική Οργάνωσις», Ελευθερία, 24 Φεβρουαρίου 1917, σ. 1· «Η Πολιτική Οργάνωσις», Ελευθερία 3 
Μαρτίου 1917, σ. 1· «Η Πολιτική Οργάνωσις», Ελευθερία, 10 Μαρτίου 1917, σ. 1. 
67 «Πατριωτική απαρχή», Ελευθερία, 7 Απριλίου 1917, σ. 3. 
68 Ελευθερία, 21 Ιουλίου 1917, σ. 1. 
69 «Ηνωµέναι ενέργειαι», Ελευθερία, 8 Σεπτεµβρίου 1917, σ. 1 
70 «Η Παγκύπριος Συνέλευσις», Ελευθερία, 15 ∆εκεµβρίου 1917, σ. 1. Η εφηµερίδα δηµοσιεύει και τους 
υπογράφοντες το ψήφισµα.  
71 «Συγκέντρωσις Ελλήνων βουλευτών δια τα φλέγοντα ζητήµατα», Ελευθερία, 28 Σεπτεµβρίου 1918, σ. 2 
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από αντιπροσωπεία του Συµβουλίου για να εγείρει και δια ζώσης τα αιτήµατα του Κυπριακού 

λαού. Η πρεσβεία αναχώρησε στις 5 ∆εκεµβρίου του 1918 στην παρουσία 6.000 περίπου 

κατοίκων.72  

Στο τέλος Σεπτεµβρίου του 1919 και εν µέσω πληροφοριών από το Λονδίνο για την αρνητική 

στάση της Βρετανίας, συνεκλήθη κατόπιν παράκλησης των µελών της αντιπροσωπείας, για µια 

ακόµη φορά στην Αρχιεπισκοπή Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση, η οποία εξέδωσε ψήφισµα υπέρ της 

Ένωσης. Στη Συνέλευση συµµετείχαν αντιπρόσωποι από όλες τις κοινότητες, οι βουλευτές και οι 

δήµαρχοι (νυν και πρώην), τα ελληνικά µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου, οι διευθυντές των 

ελληνικών εφηµερίδων, κτλ. Συνολικά συµµετείχαν 914 άτοµα που εκπροσωπούσαν τις 493 

ελληνικές κοινότητες της νήσου.73

Στις αρχές του 1920 γίνεται, για πρώτη φορά µετά από αρκετό καιρό, δηµόσια ονοµαστική 

αναφορά  στην Κεντρική Επιτροπή Αγώνα η οποία συνήλθε τον ∆εκέµβριο του 1919 και 

εξέδωσε ανακοίνωση για το κυπριακό ζήτηµα. Μεταξύ άλλων αποφάσισε τη δηµιουργία 

γραφείου στη Λευκωσία για συντονισµό του εθνικού αγώνα υπό τη διεύθυνση ενός εκ των 

βουλευτών. Βασικός στόχος του γραφείου ήταν η διατήρηση επαφής µε Άγγλους 

φιλέλληνες.74 Στην περίοδο αυτή η Κυπριακή Πολιτική Οργάνωση φαίνεται να 

επαναδραστηριοποιείται µε τακτικές συνεδρίες. Στα πλαίσια αυτών των συσκέψεων 

παρατηρούνταν αρκετές διαφωνίες σε σειρά ζητηµάτων, που άπτονταν της τακτικής για την 

προώθηση του ενωτικού αιτήµατος, είτε αυτό αφορούσε στην επανάληψη της αποστολής της 

πρεσβείας στη Βρετανία, είτε την εµπλοκή της Ελλάδας στις κυπριακές διεκδικήσεις. Μερίδα 

των πολιτευτών υποστήριζαν την χάραξη καθαρώς κυπριακής πολιτικής για να µην φέρουν σε 

δύσκολη θέση την Ελλάδα.75 Στα µέσα Νοεµβρίου του 1920 επέστρεψε στην Κύπρο ένα 

κλιµάκιο της πρεσβείας που µετέβηκε στο Λονδίνο, µε αρνητικά αποτελέσµατα. Το κλίµα 

οδηγούσε σε σύγκρουση διότι οι Ελληνοκύπριοι συνειδητοποιούσαν ότι οι Βρετανοί δεν είχαν 

πρόθεση να παραχωρήσουν την Κύπρο στην Ελλάδα.76

Στις 8 ∆εκεµβρίου 1920 και οι εννέα Ελληνοκύπριοι βουλευτές παραιτήθηκαν από το 

Νοµοθετικό Συµβούλιο σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη δήλωση του Υφυπουργού Αποικιών 

 
72 «Προς τους απερχόµενους», Ελευθερία, 7 ∆εκεµβρίου 1918, σ. 1. «Επ’ ευκαιρία της µεταβάσεως των Ελλήνων 
βουλευτών εις Λονδίνον», Ελευθερία, 14 ∆εκεµβρίου 1918, σ. 1. 
73 Ελευθερία, 11 και 14 Οκτωβρίου 1919, σ. 2. 
74 «Επανειληµµένες συνελεύσεις», Ελευθερία, 17 Ιανουαρίου 1920, σ. 2. 
75 «Επιστολή Ν. Κλ. Λανίτη, Ελευθερία, 9 Οκτωβρίου 1920, σ. 2. 
76 «Όχι συνεργασία», Ελευθερία, 19 Φεβρουαρίου 1921, σ. 2· «Συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής Εθνικού Αγώνα», 
Ελευθερία, 14 Μαίου 1921, σ. 2 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  310

σε απάντηση του αιτήµατος της πρεσβείας, ότι δεν µελετούσαν οποιαδήποτε µεταβολή του 

καθεστώτος στην Κύπρο.77 Οι Βρετανοί δέχτηκαν τις παραιτήσεις, δε θεώρησαν, όµως, τη 

διάλυση του Συµβουλίου και τις νέες εκλογές απαραίτητες, δεδοµένου ότι είχαν ήδη ορισθεί 

εκλογές για τον Οκτώβριο του 1921, και έτσι όρισαν αναπληρωµατικές εκλογές για τις 15 

Ιανουαρίου 1921. Στις εκλογές επανεκλέγηκαν οι ριζοσπάστες ενωτικοί χωρίς 

ανθυποψηφίους, έχοντας ως µόνη πολιτική θέση την Ένωση και αρνούµενοι να προσέλθουν 

στις εργασίες του Νοµοθετικού Συµβουλίου, εφαρµόζοντας την τακτική της «αποχής», µια 

τακτική που λήφθηκε σε σύσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνα, η οποία ζήτησε και 

διενέργεια δηµοψηφίσµατος. 

Το ζήτηµα της συµµετοχής ή µη στο Νοµοθετικό Συµβούλιο προκαλούσε συνεχεία διαφωνίες 

και έντονες συζητήσεις, επαναφέροντας συνεχώς το σχίσµα αδιάλλακτων και διαλλακτικών. 

Οι διαφωνίες αυτές εκφράστηκαν µε διαµάχες µέσω των εφηµερίδων και στις συνόδους της 

Κεντρικής Επιτροπής Αγώνα, αρχικά, και του Εθνικού Συµβουλίου µεταγενέστερα. Την 

παράταξη που προέκρινε την αποχή υποστήριζε η εφηµερίδα Ελευθερία της Λευκωσίας, ενώ οι 

εφηµερίδες Κήρυξ και Αλήθεια εκπροσωπούσαν την αντίθετη άποψη. Οι κυριότεροι 

εκπρόσωποι της τάσης που θεωρούσε ότι θα έπρεπε να υπάρξει συµµετοχή στις εκλογές ήταν ο 

δικηγόρος Ευέλθων Πιτσιλλίδης δικηγόρος από τη Λεµεσό, ο δήµαρχος της Λευκωσίας Αχιλλέας 

Λιασίδης, οι δικηγόροι Κυριάκος Ρωσσίδης και Γιάννης Οικονοµίδης από το Ριζοκάρπασο, ο 

έµπορος Λουκάς Ζ. Πιερίδης από τη Λάρνακα και ο δικηγόρος Γεώργιος Χατζηπαύλου από τη 

Λευκωσία.78 Τα άτοµα αυτά είχαν διαµηνύσει ότι ενδιαφέρονταν για υποβολή υποψηφιότητας. 

Τα επανεκλεγέντα µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου βρέθηκαν προ διλήµµατος ως προς την 

πορεία που έπρεπε να ακολουθήσουν, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος δεν ανέλαβε κάποια προσπάθεια 

συµφιλίωσης. Κάποιοι υποστήριζαν τη «διπλή στρατηγική», δηλαδή την περιορισµένη 

συνεργασία µε τους Βρετανούς και παράλληλα την επιδίωξη της Ένωσης. Ανάµεσα τους οι 

Λανίτης, Σεβέρης και Μιχαηλίδης, οι οποίοι διέβλεπαν αρνητικές επιπτώσεις από µια 

ριζοσπαστική αντιπολίτευση στην κυπριακή γεωργία, σε µια εποχή που γίνονταν εµφανείς οι 

επιπτώσεις της µεταπολεµικής οικονοµικής κρίσης. Τελικά επικράτησαν οι απόψεις των 

«ριζοσπαστών» που είχαν συσπειρωθεί γύρω από τους Θ. Θεοδότου, Ν. Πασχάλη και Φ. 

                                                            
77 «Η παραίτησις των Ελλήνων βουλευτών», Ελευθερία, 11 ∆εκεµβρίου 1920, σ. 1. 
78 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 197-200. 
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Ζαννέτο, οι οποίοι θεωρούσαν το ισχύον σύνταγµα «φάρσα», που στερούσε την πλειονότητα 

του πληθυσµού από το δικαίωµα ουσιαστικής συµµετοχής στις αποφάσεις.79  

Τις διαµάχες αυτές εκµεταλλεύθηκε η βρετανική διοίκηση, η οποία θεωρούσε ότι η σκληρή 

στάση έναντι των ενωτικών πολιτικών θα προκαλούσε σύντοµα διάσπαση στους κόλπους 

τους. Για να ενδυναµώσει αυτή την προοπτική υιοθέτησε ανακουφιστικά µέτρα προς την 

αγροτική τάξη ώστε να την αποµακρύνει από την επιρροή της εθνικιστικής ηγεσίας.80 

Ταυτόχρονα, οι Βρετανοί αντιδρώντας στην πολιτική αποχής των Ελληνοκυπρίων προχώρησαν 

σε απελάσεις ξένων υπηκόων (Ελλαδιτών), οι οποίοι διαδραµάτισαν τα προηγούµενα χρόνια 

σηµαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγµατα του τόπου και είχαν διατελέσει βουλευτές και 

δήµαρχοι. Μεταξύ αυτών ο Καταλάνος και ο Φ. Ζαννέτος.81  

Την ίδια περίοδο διαπιστώθηκε η ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του κυπριακού αγώνα αφού 

η δράση της Κυπριακής Πολιτικής Οργάνωσης είχε ατονήσει και ανατέθηκε σε επιτροπή υπό 

τον Αρχιεπίσκοπο, στην οποία συµµετείχαν και οι Α. Λιασίδης, Ι. Οικονοµίδης και Ιωάννης 

Κληρίδης, να καταρτίσει ολοκληρωµένο κανονισµό για το σχηµατισµό Πολιτικής 

Οργάνωσης.82 Μέχρι τότε η Οργάνωση δραστηριοποιείτο στη βάση του Κανονισµού 

Λειτουργίας. ∆εν συναντούµε καταστατικό της Οργάνωσης µέχρι τον Φεβρουάριο του 1921 

(βλ. παρακάτω), µερικούς µήνες πριν την ίδρυση της Πολιτικής Οργάνωσης Κύπρου, τον 

Νοέµβριο της ίδιας χρονιάς που διαδέχθηκε την Κυπριακή Πολιτική Οργάνωση. Από αυτά 

µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η προσπάθεια αναδιοργάνωσης και διαµόρφωσης 

καταστατικού της Κυπριακής Πολιτικής Οργάνωσης κατέληξε στη συγκρότηση καινούριας.  

Η Κυπριακή Πολιτική Οργάνωση αποδείχτηκε βραχύβια, ατόνησε και εξασθένησε πολύ 

γρήγορα λόγω της πολιτικής απειρίας και των ατοµικών διαφορών των ηγετών της.83 Αυτές οι 

διαφορές περιελάµβαναν πλειάδα ζητηµάτων: τις εκκλησιαστικές εκλογές, τις προσωπικές 

διαφορές, τη σύγκρουση βενιζελικών – βασιλικών, την τακτική του ενωτικού αγώνα, τον 

                                                            
79 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 197-200. Βλ. επίσης Ατταλίδης, «Κόµµατα στην 
Κύπρο», ό.π., σ. 134. 
80 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σσ. 175, 178-183. 
81 «Απέλασις του κ. Ν. Καταλάνου εις Ελλάδα», Ελευθερία, 30 Απριλίου 1921, σ. 2. «Η απέλασις του κ. Φ. 
Ζαννέτου», Ελευθερία, 4 Νοεµβρίου 1922, σ. 2. 
82 «Ανελεύθερος απόφασις», Ελευθερία, 6 Νοεµβρίου 1920, σ. 1. «Η παραίτησις των Ελλήνων βουλευτών», 
Ελευθερία, 11 ∆εκεµβρίου 1920, σ. 1.  
83 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 241. 
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έλεγχο των βουλευτών από άλλα κέντρα, κτλ.84 Η Οργάνωση δεν κατάφερε να πειθαρχήσει 

τους µεµονωµένους πολιτικούς ώστε να ακολουθήσουν ενιαία πολιτική γραµµή.85

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1921 συζητήθηκε η πορεία του 

ενωτικού ζητήµατος, διαπιστώθηκε ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε συνεργασία µε την 

αποικιακή αρχή και µελετήθηκε κατά άρθρο το καταστατικό της καινούριας οργάνωσης. 

Παράλληλα, εκλέγηκε πενταµελές Κεντρικό Συµβούλιο ως η ανώτατη εκτελεστική αρχή, µε 

πρόεδρο τον Ηγούµενο Κύκκου και µέλη τους βουλευτές Ζαννέτο, Θεοδότου, Οικονοµίδη και 

Λανίτη, ενώ ανατέθηκε στον Ι. Κληρίδη και το Ν. Πασχάλη η διεύθυνση του γραφείου της 

Οργάνωσης και διορίστηκε ως έµµισθος ο Κ. Μυριανθόπουλος.86

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του καταστατικού που ετοιµάστηκε και κατατέθηκε στην 

Αρχιεπισκοπή στις 7 Φεβρουαρίου 1921, στο άρθρο 2 καθοριζόταν ως σκοπός η Ένωση και στο 

άρθρο 3 ως µέλη όλοι οι ενήλικες Ελληνοκύπριοι. Ως διοικητικά όργανα προβλέπονταν (άρθρο 

4): (α) Κεντρική Επιτροπή Εθνικού Αγώνα (Κ.Ε.), (β) Κεντρικό Συµβούλιο, (γ) Επαρχιακές 

Επιτροπές και (δ) Ενοριακές Επιτροπές. Ως µέλη της Κ.Ε. καθορίζονταν ο Αρχιεπίσκοπος 

(Πρόεδρος), οι τρεις µητροπολίτες, ο Ηγούµενος Κύκκου, οι νυν και πρώην βουλευτές, οι νυν 

και πρώην δήµαρχοι και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου ∆ιδασκαλικού Συνδέσµου (άρθρο 5). 

Απαρτία υπήρχε στην παρουσία 10 µελών (άρθρο 9). Το Κεντρικό Συµβούλιο (άρθρο 11) ήταν 

πενταµελές και εκλεγόταν από την Κ.Ε. ως ανώτατη εκτελεστική εξουσία µε αρµοδιότητες επί 

των οικονοµικών της οργάνωσης, της εκτέλεσης των αποφάσεων και εισηγήσεις µέτρων 

επίτευξης των στόχων της. Στις Επαρχιακές Επιτροπές (άρθρο 13) συµµετείχαν οι 

Μητροπολίτες, οι Ηγούµενοι των µονών της επαρχίας, νυν και πρώην βουλευτές και δήµαρχοι 

της πόλης και των κωµοπόλεων, ο πρόεδρος της Επαρχιακής Σχολικής Επιτροπής, ο πρόεδρος 

του Επαρχιακού ∆ιδασκαλικού Συνδέσµου και οι διευθυντές των εφηµερίδων της πόλης. 

Προήδρευε ο οικείος Μητροπολίτης (άρθρο 15). Οι Ενοριακές Επιτροπές αποτελούνταν από τις 

Εκκλησιαστικές Επιτροπές της ενορίας, τα µέλη των Σχολικών Εφοριών και τους δασκάλους 

που κατοικούσαν στην ενορία (άρθρο 17). Προήδρευε ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής 

Επιτροπής (άρθρο 18). Ως οικονοµικοί πόροι της οργάνωσης καθορίζονταν οι συνδροµές 

ατόµων, µητροπόλεων, µονών και εκκλησιών και ο «δίσκος» υπέρ του ταµείου της οργάνωσης. 

Το καταστατικό αυτό δεν φαίνεται να τέθηκε σε ισχύ αλλά αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο 

οποίο βασίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της διάδοχου πολιτικής οργάνωσης. 
                                                            
84 «Και ολίγον αξιοπρέπειαν», Νέον Έθνος, 2 Ιουνίου 1917, σ. 1. 
85 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 196. 
86 «Ο κυπριακός αγών: η συνέλευσις», Ελευθερία, 26 Φεβρουαρίου 1921, σ. 2. 
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9.5 Πολιτική Οργάνωση Κύπρου (1921) 

Οι πολιτικές εξελίξεις προετοίµαζαν το έδαφος για την ανάληψη καινούριας προσπάθειας 

οργανωτικής ανασυγκρότησης. Την 1η Ιουνίου 1921 και στις 15 Αυγούστου ο Ύπατος 

Αρµοστής απέρριψε αίτηµα των Ελληνοκυπρίων για δηµοψήφισµα.87 Οι Έλληνες προύχοντες 

σε σύσκεψη που έγινε στις Πλάτρες υπό την οµπρέλα της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής 

Οργάνωσης αποφάσισαν σύγκληση ευρείας εθνοσυνέλευσης για να αποφασιστεί η 

ενδεδειγµένη στάση στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές.88 Στη σύσκεψη διαφάνηκαν οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση µε την πολιτική της αποχής και για την ωφελιµότητά της, 

αφού µέχρι τότε δεν είχε δεσµευτικό χαρακτήρα, ενώ µερίδα των πολιτικών διατηρούσε την 

άποψη της υπέρ της καθόδου στις εκλογές. Στον αντίποδα, ορισµένοι πολιτικοί, 

προεξάρχοντος του Νεοπτόλεµου Πασχάλη, δεν ικανοποιούνταν από την πολιτική της αποχής 

και ζήτησαν να µην υποβληθεί καµιά υποψηφιότητα. Υποστηρικτές της άποψης αυτής, όπως 

ο δικηγόρος Αντώνης Τριανταφυλλίδης, κατηγορούσαν τους άλλους βουλευτές ότι στην 

πραγµατικότητα συνεργάζονταν µε την Κυβέρνηση και µόνο στα λόγια υποστήριζαν την 

αποχή.89

Η σύσκεψη των Πλατρών αποφάσισε τη σύγκληση διευρυµένης Παγκύπριας 

Εθνοσυνέλευσης τον Οκτώβρη του 1921. Η εκτίµηση των διοργανωτών ήταν ότι στη 

συνέλευση αυτή θα συµµετείχαν γύρω στα 1.500 άτοµα. Ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε επιστολή 

προς όλες τις κοινότητες ορίζοντας την 23η Οκτωβρίου 1921 ως ηµεροµηνία σύγκλησης της 

συνέλευσης, την οποία θα αποτελούσαν τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των 

Περιφερειακών Επιτροπών του «εθνικού αγώνα», εκπρόσωποι όλων των χωριών και 

κοινοτήτων,90 οι δήµαρχοι και ένας δηµοτικός σύµβουλος από κάθε πόλη και µεγάλο χωριό, 

οι εκδότες όλων των ελληνικών εφηµερίδων, εκπρόσωποι όλων των συλλόγων και 

κοινωνικών φορέων και ένας εκπρόσωπος του σωµατείου των δασκάλων. Πριν τη σύνοδο της 

Εθνοσυνέλευσης συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή Αγώνα που αποφάσισε να εισηγηθεί 

 
87 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 22. 
88 «Ανάγκη παγκυπρίου συνελεύσεως», και «Η Παγκύπριος Συνέλευσις», Ελευθερία, 24 Σεπτεµβρίου 1921, σ. 1. 
89 «Άνω σχώµεν τα καρδίας: µακράν από τις κάλπες», Ελευθερία, 29 Οκτωβρίου 1921. Στην ίδια έκδοση της η 
εφηµερίδα σηµείωνε για τον κάθε ξεχωριστό βουλευτή τη στάση του: Μ. Μιχαηλίδης πλήρως υπέρ συνεργασίας. 
Ν. Κλ. Λανίτης πλήρως υπέρ συνεργασίας. Νεόφυτος Νικολαΐδης υπέρ συνεργασίας. Φ. Ζαννέτος πραγµατικά 
υπέρ αποχής και αντίδρασης µε µερικές ανακολουθίες. Λ. Λοΐζου και Γ. Εµφιετζής υπέρ συνεργασίας µε 
κυβέρνηση. Σεβέρης πλήρως υπέρ συνεργασίας. Θ. Θεοδότου υπέρ πολιτικής αποχής. Ν. Πασχάλης πλήρως 
υπέρ πολιτικής αποχής.  
90 Οι αντιπρόσωποι των κωµοπόλεων και χωριών θα εκπροσωπούνταν µε αναλογία ένα αντιπρόσωπο για κάθε 
100 οικογένειες, δύο µέχρι 200 οικογένειες και τρεις αντιπροσώπους για πέραν των 200 οικογενειών. Βλ. 
Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 30. 
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συνέχιση της αποχής και σύνταξη νέου καταστατικού για συγκρότηση Πολιτικής 

Οργάνωσης.91

Στην έναρξη των εργασιών της Παγκύπριας Συνέλευσης παρόντες ήταν 480 απεσταλµένοι, 

µεταξύ των οποίων 12 εκδότες εφηµερίδων και 27 µέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η 

απόφαση που λήφθηκε ήταν για αποχή από τις εκλογές και µη υποβολή υποψηφιοτήτων, ενώ 

στη διακήρυξη δόθηκε έµφαση στο όραµα της Ένωσης και καταδικάστηκε η αποικιοκρατία. 

Η απόφαση αυτή αποτελούσε ουσιαστικά ένα συµβιβασµό ανάµεσα στις συγκρουόµενες 

απόψεις των πολιτικών. Υπήρξαν µόνο δύο διαφωνίες σε σχέση µε την απόφαση αυτή: ο Φ. 

Ζαννέτος και ο Σπύρος Αραούζος. Ο Ζαννέτος µάλιστα, εν είδει προφητείας, διέβλεψε ότι η 

Κυβέρνηση θα συνέχιζε να προκηρύσσει εκλογές έως ότου θα βρίσκονταν Έλληνες 

υποψήφιοι να λάβουν µέρος, που θα είχε ως συνέπεια την διάσπαση στους κόλπους της 

Οργάνωσης.92 Η απόφαση προέβλεπε βελτίωση του «αγώνα» δια του εκσυγχρονισµού της 

Πολιτικής Οργάνωσης ή της ανασύστασής της. Για τον σκοπό αυτό ανατέθηκε στην 

Κεντρική Επιτροπή να επεξεργαστεί καταστατικό καινούριας οργάνωσης.93 Στις συζητήσεις 

που διεξάγονταν στον Τύπο, οι απόψεις συνέκλιναν στην υιοθέτηση λιγότερο δηµοκρατικών 

διαδικασιών στη νέα οργάνωση και στη συµπερίληψη στα διευθυντικά σώµατα όσο το δυνατό 

µικρότερου αριθµού προσώπων. Το έδαφος στην κυπριακή πολιτική σκηνή δεν ήταν 

«επιδεκτικόν δηµοκρατικών ιδεωδών επί του παρόντος».94 Το σχέδιο καταστατικού της Πολιτικής 

Οργάνωσης διατυπώθηκε από τον δικηγόρο Γ. Μακρίδη και εγκρίθηκε µε µικρές µόνο 

διορθώσεις σε δεύτερη παγκύπρια εθνοσυνέλευση95 και δόθηκε στη δηµοσιότητα στις αρχές 

Νοεµβρίου 1921.96  

 
91 Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 30. 
92 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 207. 
93 Ελευθερία, 29 Οκτωβρίου 1921, σσ. 1-2, 3. Βλ. επίσης Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 270. 
94 Βλ. ενδεικτικά άρθρο Ι. Κληρίδη στην Ελευθερία, 5 Νοεµβρίου 1921, σ. 1. 
95 Ελευθερία, 21 Νοεµβρίου 1921, σ. 2. 
96 «Σχέδιον καταστατικού Πολιτικής Οργανώσεως Κύπρου», Ελευθερία, 5 Νοεµβρίου 1921, σ. 5. Μια συνοπτική 
παρουσίαση περιλαµβάνει τα εξής: στόχος ήταν η Ένωση (άρθρο 2) και µέλη µπορούσαν να γίνουν όλοι οι 
ενήλικες Έλληνες της Κύπρου (άρθρο 3). Στο άρθρο 4 καθορίζονταν οι διοικητικές αρχές της Πολιτικής 
Οργάνωσης οι οποίες ήταν το Εθνικό Συµβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι Επαρχιακές Επιτροπές (έξι όσες 
και οι επαρχίες) και Ενοριακές Επιτροπές οι οποίες απαρτίζονταν από τις εκκλησιαστικές επιτροπές, τα µέλη των 
σχολικών εφοριών και τους δάσκαλους της ενορίας. Οι Επαρχιακές Επιτροπές όπως καθορίζονταν στο άρθρο 8, 
αποτελούνταν από τον οικείο Μητροπολίτη, τους Ηγουµένους των Μονών, τα εκλεγέντα µέλη στο Εθνικό 
συµβούλιο που προέρχονται από την επαρχία, οι ∆ήµαρχοι πόλεων και κωµοπόλεων επαρχίας, ο πρόεδρος του 
Επαρχιακού ∆ιδασκαλικού Συνδέσµου, οι διευθυντές των επαρχιακών ελληνικών εφηµερίδων. Πρόεδρος 
καθοριζόταν ο Μητροπολίτης της επαρχίας. Η θητεία των Επαρχιακών Επιτροπών καθοριζόταν στα τρία χρόνια. 
Στο άρθρο 14 καθοριζόταν η σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου στα 45 άτοµα ως εξής: Πέντε ex officcio 
σύµβουλοι: Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας, καθώς και ο Ηγούµενος Κύκκου, 
ένας εκπρόσωπος των καθηγητών και δασκάλων και 39 αιρετά µέλη ως εξής: Λευκωσία 12 µέλη, Αµµόχωστος 
9, Λεµεσός 8, Λάρνακα 4, Πάφος 4 και Κερύνεια 3. Αυτά τα αιρετά µέλη εκλέγονται από τους αντιπροσώπους 
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Τα καταστατικά των πολιτικών κοµµάτων, σηµειώνει ο Μελισσάς, καθορίζουν και 

παράλληλα αντικατοπτρίζουν την οργανωτική, πολιτική και ιδεολογική τους φυσιογνωµία,97 

αν και πολλές φορές υπάρχουν σοβαρές διαφορές µεταξύ πράξης και ρητορικής, ή γραπτού 

λόγου. Κωδικοποιούν την ουσία, τους γενικούς σκοπούς, τα γενικά συµφέροντα και τις γενικά 

αποδεκτές αξίες του κάθε οργανισµού. Αποτελούν, ουσιαστικά, την ταυτότητα του 

οργανισµού που εκφράζεται µέσω µιας επιλογής διατυπωµένων κοινωνικών κανόνων.98 Στην 

καρδιά της νέας οργάνωσης βρισκόταν το Εθνικό Συµβούλιο στο οποίο προήδρευε ο 

Αρχιεπίσκοπος και περιλάµβανε αυτοδίκαια τους τέσσερις ανώτερους ιεράρχες και 40 

λαϊκούς συµβούλους που εκλέγονταν µέσω έµµεσων εκλογών αναλογικά από τις έξι επαρχίες 

της Κύπρου. Παρόλο που ο τρόπος εκλογής ήταν διαφορετικός από ότι στην προηγούµενη 

οργάνωση, η καινούρια οργάνωση αναπαρήγαγε ουσιαστικά την παραδοσιακή πολιτική τάξη 

του νησιού. Το Εθνικό Συµβούλιο περιλάµβανε όλες τις πολιτικές προσωπικότητες του 

κατεστηµένου, µε την εξαίρεση του βασιλόφρονα Φ. Ζαννέτου.99  

Μετά την έγκριση του καταστατικού προκηρύχθηκαν εκλογές  για τους αντιπροσώπους των 

διάφορων επαρχιών. Εκλογές έγιναν σε Λευκωσία και Λάρνακα, ενώ στις άλλες επαρχίες 

αποφεύχθηκαν.100 Η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συµβουλίου έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 

1922 και διήρκεσε πέντε µέρες. Στη σύνοδο αυτή αποφασίστηκε η ίδρυση γραφείου τύπου της 

οργάνωσης υπό τον Ν. Κλ. Λανίτη, εκλέγηκε πενταµελής επιτροπή µε έµµισθο γραµµατέα τον 

Κ. Μυριανθόπουλο και αποφασίστηκε και η σύνταξη υποµνήµατος προς την κυβέρνηση.101 

Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου ήταν ο Θ. Θεοδότου. Η οργάνωση αποκτούσε θεσµική 

δοµή η οποία, εκτός από την έµµεση εκλογή, ανταποκρινόταν στα δηµοκρατικά «πρότυπα» της 

εποχής των περιορισµένων πολιτικών δικαιωµάτων. 

Το Εθνικό Συµβούλιο επέδειξε µια συστηµατική δράση, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, όπου 

συνεδρίαζε σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και επιλαµβανόταν πλειάδας ζητηµάτων. 
 

των διαφόρων ενοριών (άρθρο 18) ως εξής: ενορίες µέχρι 500 άτοµα ένα αντιπρόσωπο, από 501-1000 άτοµα δύο 
αντιπρόσωποι, από 1001-1500 άτοµα τρεις αντιπρόσωποι και άνω των 1500 κατοίκων, τέσσερις αντιπρόσωποι. 
Αντιπρόσωποι δικαιούνταν να είναι όλοι οι Έλληνες ορθόδοξοι άνω των 25 χρόνων (άρθρο 19) και εκλογείς όσοι 
άρρενες συµπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους. Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου καθορίζετο ο 
Αρχιεπίσκοπος. Τακτικές συνεδριάσεις προβλέπονταν δύο φορές το χρόνο (Μάρτιο και Νοέµβριο). Πόροι της 
οργάνωσης προβλέπονταν οι ετήσιες τακτικές συνδροµές των µελών, των µονών, ενοριακών εκκλησιών και 
εράνοι. Εκλογές για τους αντιπροσώπους διεξάγονταν κάθε 3 χρόνια στα µέγαρα των Μητροπόλεων µε µυστική 
ψηφοφορία (άρθρα 9 και 12 των κανονισµών). 
97 Βλ. Μελισσάς, Πολιτικά Κόµµατα, ό.π., σ. 16. 
98 Φότεφ Γκιόργκι (1995), Κοινωνία των Πολιτών, Εκδόσεις Φιλίστωρ, Αθήνα, σ. 65. 
99 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 214. 
100 Ελευθερία, 13 Ιανουαρίου 1922, σ. 2. 
101 Ελευθερία, 18 Μαρτίου 1922, σ. 2. Η πρώτη εκτελεστική επιτροπή αποτελείτο από τους Ν. Κλ. Λανίτη, Ν. 
Πασχάλη, Ι. Οικονοµίδη, Ν. Νικολαΐδη και Θ. Θεοδότου.  
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Υπήρχαν, βέβαια, και περίοδοι αδράνειας. Οι συνεδρίες του αφορούσαν, κυρίως, την πορεία 

του εθνικού ζητήµατος αλλά κάλυπταν και αρκετά άλλα ζητήµατα. Σε σύνοδο του τον 

Απρίλιο του 1922 κάλεσε τους Κύπριους να καταταγούν εθελοντές στην Μικρασιατική 

εκστρατεία και αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση εράνων για την αποστολή χρηµάτων.102 Σε 

άλλη σύνοδό του σώµατος, εγκρίθηκε ψήφισµα για την Ένωση, επιλήφθηκε του ζητήµατος 

της άρνησης του Ελληνοκύπριου µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου, Λ. Πιερίδη, να 

παραιτηθεί από το Σώµα και κάλεσε τις κοινότητες να µην αυξήσουν τη µισθοδοσία των 

δασκάλων.103 Αµέσως µετά την Μικρασιατική εκστρατεία, δηµιούργησε ειδική επιτροπή για 

την επίλυση των προβληµάτων των προσφύγων, πραγµατοποίησε εράνους για υποβοήθησή 

τους και ενέκρινε ψηφίσµατα υπέρ της Ελληνικής Κυβέρνησης.104 Τις θέσεις και απόψεις του 

Εθνικού Συµβουλίου µετέφεραν στην κοινωνία οι διάφοροι πολιτευτές µε περιοδείες, οµιλίες 

και συγκεντρώσεις στα χωριά και τις πόλεις.105  

Με τη δηµιουργία της Πολιτικής Οργάνωσης Κύπρου, οι Ελληνοκύπριοι αποκτούσαν ένα 

είδος εναλλακτικού θεσµού προς το Νοµοθετικό Συµβούλιο, στου οποίου τις εργασίες δεν 

παρευρίσκονταν. Αξιολογώντας τον βασικό θεσµό της οργάνωσης, το Εθνικό Συµβούλιο, ο 

Ρίχτερ, σηµειώνει, ότι πέτυχε πολύ λίγα πράγµατα, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, 

δεδοµένων των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών. Τα µέλη του Συµβουλίου ήταν όλοι 

νοµοταγείς πολίτες και είχαν µια αφελή πίστη στη βρετανική αµεροληψία και δικαιοσύνη.106 

∆εν κατάφερε να προωθήσει τον βασικό του στόχο, την Ένωση, και απέφυγε την υιοθέτηση 

ριζοσπαστικών µέτρων όπως η µη καταβολή της φορολογίας, κάτι που θα οδηγούσε σε σοβαρή 

πολιτική κρίση. Το σώµα αποτέλεσε εστία σύγκρουσης και αντιπαράθεσης των διαφορετικών 

απόψεων και προσεγγίσεων για την πορεία του ενωτικού αιτήµατος. Παρόλη την προσπάθεια 

συντονισµού της δράσης των Ελληνοκυπρίων και της ενότητας της ηγεσίας κάτω από την 

Εκκλησία, προέκυψαν κατά καιρούς αρκετές προστριβές οι οποίες θα εξεταστούν πιο κάτω. 

9.5.1   Αλλαγή πορείας. Το 1922 σηµειώθηκε αλλαγή στις επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς, 

αφού για πρώτη φορά αντί µόνο του αιτήµατος για Ένωση, τέθηκε ζήτηµα απόκτησης 

πολιτικών ελευθεριών ως πρώτο βήµα για την Ένωση. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον 

 
102 Ελευθερία, 22 Απριλίου 1922, σ. 2. 
103 Ελευθερία, 27 Μαΐου 1922, σ. 2. 
104 Ελευθερία, 14 Οκτωβρίου 1922, σ. 2· Ελευθερία, 3 ∆εκεµβρίου 1924, σ. 2· «Σύνοδος Εθνικού Συµβουλίου για 
πανελλήνιους αγώνες», Ελευθερία, 29 Απριλίου 1925, σ. 2. 
105 Βλ. ενδεικτικά, «Περιοδίαι Θ. Θεοδότου», Ελευθερία, 1η Απριλίου 1925, σ. 2. «Ειδήσεις», Ελευθερία, 18 
Απριλίου 1925, σ. 2. 
106 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 275. Η εφηµερίδα Πυρσός χαρακτήριζε το Εθνικό Συµβούλιο ως όργανο της 
ντόπιας πλουτοκρατίας. Βλ. Αρχή αγώνων, Πυρσός, 17 Σεπτεµβρίου 1923, σ. 1. 
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πολιτευτή Αντώνη Τριανταφυλλίδη  σε συνεδρία  του Εθνικού Συµβουλίου και παρόλο που 

συνάντησε αντίδραση από τον Μητροπολίτη Κερύνειας, έγινε τελικά αποδεκτή και 

αποφασίστηκε η ετοιµασία υποµνήµατος.107 Η θέση για πολιτικές ελευθερίες εξέφραζε 

σηµαντική µερίδα των Ελληνοκυπρίων πολιτικών η οποία προσπαθούσε να εξεύρει, εκ νέου, 

κανάλια επικοινωνίας µε την Κυβέρνηση. Στο υπόµνηµα που δόθηκε στον Ύπατο Αρµοστή 

ζητείτο πλήρης αυτοδιοίκηση της Κύπρου και αύξηση της συµµετοχής στη διοίκηση και τις 

δηµόσιες θέσεις από τους Ελληνοκύπριους. Αυτή η διαφοροποίηση, όµως, στην τακτική δεν 

άλλαξε την πολιτική της αποχής από τις εργασίες του Νοµοθετικού Συµβουλίου.108

Η αλλαγή αυτή πρέπει να ενταχθεί µέσα στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της περιόδου και των 

εσωτερικών αντιθέσεων που ήδη ενυπήρχαν στο εθνικό κίνηµα. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1920 άρχισαν να διαµορφώνονται ανάµεσα στους Ελληνοκύπριους νέες πολιτικές τάσεις. 

Μια από αυτές υποστήριζε ανοικτά τη συνεργασία µε την κυβέρνηση.109 Τόσο οι εσωτερικές 

αλλαγές µε την κορύφωση της οικονοµικής κρίσης, όσο και αυτές στο ευρύτερο περιβάλλον 

της Κύπρου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 (η Μικρασιατική καταστροφή και οι 

θέσεις για το κυπριακό του Βενιζέλου), υποβοήθησαν στην ανάδειξη µιας πιο πραγµατιστικής 

πολιτικής. Ιδιαίτερα, η οπισθοχώρηση της Ελλάδας από την Μικρά Ασία σήµαινε ότι οι 

ελπίδες των Κυπρίων για ταχεία Ένωση δεν µπορούσαν πλέον να επιβιώσουν.110

Οι αλλαγές αυτές επέφεραν τη διάσπαση του ενιαίου ηγετικού µετώπου υπό την Εκκλησία, 

που είχε συγκροτηθεί µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι το 1922. Η πραγµατιστική 

πολιτική που ανέπτυξαν οι µετριοπαθείς εκπρόσωποι της αστικής ηγεσίας και που 

επικεντρώθηκε σε κοινωνικές και µεταρρυθµιστικές προτάσεις για την επίλυση των έντονων 

κοινωνικών προβληµάτων, οφειλόταν σε κάποιο βαθµό και στην πίεση που ασκήθηκε στον 

πολιτικό χώρο µετά την εµφάνιση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου και τη 

ριζοσπαστικοποίηση των κοινωνικών διεκδικήσεων που ο δικός του πολιτικός λόγος 

δηµιούργησε. ∆εν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι η προοδευτική και µετριοπαθής οµάδα 

 
107 «Το Εθνικόν Συµβούλιον της Κύπρου. Ληφθείσαι αποφάσεις», Ελευθερία, 6 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 2. 
Παρόµοιες απόψεις είχαν εκφράσει και οι Ιωάννης Κυριακίδης και Σπύρος Αραούζος µε επιστολές τους και οι 
Ηγούµενος Κύκκου, Μητροπολίτης Κιτίου, ∆ηµοσθένης Σεβέρης, Μιχάλης Νικολαΐδης, Ν. Κλ. Λανίτης, Σ. 
Χρίστης. 
108 «Το Εθνικόν Συµβούλιον. ∆ύο συνεδρίαι του. Τα αποφασισθέντα», Ελευθερία, 20 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 4. 
109 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 30. 
110 Βλ. Markides, «Βρετανική Βενιζελοφιλία», ό.π., σ. 83. 
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αναπτύχθηκε ακριβώς στις περιοχές µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση της εργατικής τάξης και 

στις οποίες το ΚΚΚ είχε τη µεγαλύτερη δύναµη του.111  

Το αδιέξοδο του Μεγαλοϊδεατισµού, επέφερε την προσωρινή χρεοκοπία των πολιτευτών που 

υποστήριζαν ότι ο ελληνισµός είχε τις δυνατότητες να πιέσει την Βρετανία να δώσει την 

Κύπρο στην Ελλάδα και ενίσχυσε τις τάσεις για συνεργασία µε την κυβέρνηση για την 

επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων του τόπου. Τα προβλήµατα αυτά είχαν καταστεί 

οξύτερα και η πολιτική του Εθνικού Συµβουλίου για αποχή δεν βοηθούσε στην αντιµετώπισή 

τους. Η απογοήτευση ανάµεσα στους Ελληνοκύπριους, οδηγούσε, φυσιολογικά, σε 

επαναπροσδιορισµό της γραµµής της µη συνεργασίας µε το αποικιακό καθεστώς. Επιπλέον, 

αρκετοί από τους παλιούς ενωτικούς ηγέτες είχαν ταυτιστεί σε µεγάλο βαθµό µε αγωγές κατά 

του κόσµου για χρέη και τοκογλυφία, ενώ οι περισσότεροι εµφανίζονταν µόνο παραµονές των 

εκλογών, καθιστώντας τον πολιτικό τους λόγο λιγότερο αξιόπιστο.112

Η διάσπαση του εθνικιστικού µετώπου που εκφραζόταν από το σύνθηµα της αποχής στα 

χρόνια 1921-25, ως αποτέλεσµα και των ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών, 

οδήγησε στην εµφάνιση καινούριων πολιτικών ρευµάτων µέσα στην κυπριακή κοινωνία. Οι 

τάσεις αυτές, αν και εσωτερικά ποικιλόµορφες, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκαν οι ακραιφνείς υποστηριχτές της Ένωσης της Κύπρου µε την 

Ελλάδα, σε µεγάλο βαθµό άνθρωποι από την εκκλησιαστική ιεραρχία, την ανώτερη αστική 

τάξη και τους παλιούς πολιτευτές που είχαν αναδειχθεί κατά την περίοδο του αρχιεπισκοπικού 

ζητήµατος. Η δεύτερη οµάδα, η διαλλακτική, υποστήριζε συνεργασία µε την κυβέρνηση και 

αποτελείτο κυρίως από τη µεσαία αστική τάξη που προσπαθούσε να αντιδράσει στους 

βασικούς πολιτικούς δρώντες. Αυτή η µερίδα δεν είχε ενιαία σύνθεση και ενιαίο πολιτικό 

λόγο και τηρούσε µια ουδετερότητα στο πολιτικό ζήτηµα. Η τρίτη τάση εκφραζόταν πολιτικά 

από το νεοεµφανιζόµενο Κοµµουνιστικό Κόµµα, το οποίο θα εξετάσουµε στα επόµενα 

κεφάλαια. 

9.5.2 Οι επταδικοί. Μια τάση µετριοπάθειας εκφράστηκε από λαϊκιστές πολιτικούς αστικής 

προέλευσης, οι οποίοι ηγήθηκαν ενός βραχύβιου αγροτικού κινήµατος το οποίο θα 

εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, καθώς και µε την ίδρυση ενός ακόµη κόµµατος, του 

Λαικού (βλ. παρακάτω). Προηγήθηκε, όµως, η εκλογική έκφραση αυτών των τάσεων 

µετριοπάθειας στις εκλογές του 1923, οι οποίες όµως αποτέλεσαν µεµονωµένη και 

                                                            
111 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 208.  
112 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 28. Βλ. επίσης Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 96. 
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σπασµωδική κίνηση. Μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών που επανεκλέγηκαν το 1921 

στο τέλος της ίδιας χρονιάς, οι Βρετανοί προκήρυξαν κανονικές εκλογές. Το Νοµοθετικό 

Συµβούλιο διαλύθηκε µε διάταγµα του Αρµοστή στις 15 Οκτωβρίου 1921 και ορίστηκε η 3η 

Νοεµβρίου ως η µέρα υποβολής υποψηφιοτήτων. Κανένας Ελληνοκύπριος δεν υπέβαλε 

υποψηφιότητα εκτός από δύο Μαρωνίτες τους οποίους, όµως, πρότεινε ο Άγγλος 

Αρχιεπόπτης της Παιδείας, ο οποίος δεν ήταν εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους. 

Η στήριξη της υποψηφιότητας τους από Βρετανό αξιωµατούχο αποδεικνύει και την εµπλοκή 

της Κυβέρνησης η οποία έντεχνα έθετε την µια κοινότητα εναντίον της άλλης.113 Έτσι, 

προκηρύχθηκαν εκλογές εκ νέου, στις οποίες οι Μαρωνίτες υπέβαλαν ξανά υποψηφιότητα και 

µαζί µε τους Τούρκους ανακηρύχθηκαν βουλευτές τον Νοέµβριο του 1921.114 Οι Βρετανοί 

µέσα στο 1922 αποφάσισαν να προκηρύξουν εκλογές για την πλήρωση των επτά κενών 

θέσεων των Ελληνοκυπρίων.  

Το Εθνικό Συµβούλιο κάλεσε τον λαό να µην υποβάλει υποψηφιότητες στις 

συµπληρωµατικές εκλογές που προκηρύχθηκαν τον ∆εκέµβριο του 1922 και διεξήχθηκαν τον 

Ιανουάριο 1923, βρέθηκαν, όµως, 14 υποψήφιοι που αγνόησαν την έκκληση και υπέβαλαν 

υποψηφιότητα για τις επτά κενές θέσεις.115 Η πλειοψηφία των υποψηφίων προερχόταν από τα 

χωριά και την ύπαιθρο αντί από τις πόλεις, όπως ήταν το σχήµα εκπροσώπησης µέχρι τότε. 

Με προκήρυξη προς τον κυπριακό λαό, το Εθνικό Συµβούλιο ενηµέρωνε για το υπόµνηµα 

περί πολιτικών ελευθεριών που ετοίµασε και καλούσε το λαό σε αποχή.116 Η προσέλευση 

ήταν, όντως, πολύ περιορισµένη, αφού, όπως γράφει η Ελευθερία, από τους 19.882 

ψηφοφόρους του εκλογικού διαµερίσµατος Λευκωσίας - Κερύνειας ψήφισαν µόνο 1.225, 

δηλαδή µόνο το 8%.117 Σε ψήφισµα που εξέδωσε η Γ’ Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 

του 1923 σηµείωνε ότι οι επταδικοί εκλέγηκαν µόνο µε το 3% των ψηφοφόρων, το οποίο 

παρουσίαζε ως ενδεικτικό της επιτυχίας της πολιτικής της αποχής.118 Είναι ενδεικτικό ότι από 

                                                            
113 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 210. 
114 «Προκήρυξις εκλογών», Ελευθερία, 25 Οκτωβρίου 1921, σ. 2. Ελευθερία, 3 ∆εκεµβρίου 1921, σ. 2. 
115 «Συµπληρωµατικαί βουλευτικαί εκλογαί: οι προταθέντες», Ελευθερία, 30 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 2. Οι 
προταθέντες ήταν: Γ. Λουκαίδης (Αστροµερίτης), Σωκράτης Μιχαηλίδης (Ευρύχου), Χατζηευτύχιος 
Χατζηπροκόπης (∆ευτερά), Ν. Συµεωνίδης (Μόρφου) στο διαµέρισµα Λευκωσίας – Κερύνειας. Στο διαµέρισµα 
Λάρνακας- Αµµοχώστου οι: Οδυσσέας Ευρυβιάδης (Λάρνακα), Μιχάλης Τιγγιρίδης (Λεύκαρα), Ιωάννης 
Φωτιάδης (Αγ. Θεόδωρος). Στο διαµέρισµα Λεµεσού – Πάφου οι: Σωκράτης Μυριανθόπουλος (Λεµεσός), Ηλίας 
Ηλιάδης (Λεµεσός), Ιωάννης Κωνσταντή (Τσάδα), Λάµπρος Χριστοδούλου (Άγιος Αθανάσιος), 
Παπαχαράλαµπος Θεοδώρου και Χατζηστυλλής Χατζηγεωργίου (Λόφου) και Ν. Σολωµού (∆ωρού). 
116 «Προς τον ελληνικόν της Κύπρου λαόν», Ελευθερία, 23 ∆εκεµβρίου 1922, σσ. 1-2. 
117 «Αι βουλευτικαί εκλογαί», Ελευθερία, 13 Ιανουαρίου 1923, σ. 2. 
118 «Η Γ’ Εθνική των Κυπρίων συνέλευσις», Ελευθερία, 6 Ιουνίου 1923, σ. 2. 
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τους επτά εκλεγέντες, µόνο ένας, ο Χατζηπροκόπης, έλαβε µεγαλύτερο λευκό αριθµό ψήφων 

έναντι των µαύρων (866 µε 387), ενώ όλοι οι άλλοι έλαβαν περισσότερες µαύρες ψήφους. 

Το Εθνικό Συµβούλιο απέβαλε από την Πολιτική Οργάνωση όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα 

και δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει ως αντιπροσώπους του λαού τους εκλεγέντες.119 Στον Τύπο 

δηµοσιεύονταν αρκετές επιθέσεις εναντίον των ατόµων αυτών.120 Οι επιθέσεις πήγαζαν, 

κυρίως, από το ζήτηµα του εσωτερικού ισοζυγίου δυνάµεων στην Ελληνοκυπριακή 

κοινότητα. Οι παραδοσιακοί ενωτικοί πολιτικοί διέκριναν την αµφισβήτηση στην 

πρωτοκαθεδρία εξουσίας που απολάµβαναν και αντιδρούσαν έντονα. Η κριτική δεν 

προερχόταν µόνο από τη ∆εξιά. Η εφηµερίδα του Κυπριακού Εργατικού Κόµµατος (ο 

πρόδροµος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος), κατέκρινε επίσης τους βουλευτές αυτούς, τους 

οποίους κατηγόρησε ότι «πολιτεύθηκαν ενάντια στα συµφέροντα του εργατοαγροτικού 

πληθυσµού τον οποίο υποτίθεται εκλέγηκαν για να υπηρετήσουν».121 Οι επτά βουλευτές έµειναν 

στις θέσεις τους µέχρι το 1925, όταν αποφάσισε το Εθνικό Συµβούλιο µε τις τότε εξελίξεις να 

υποβάλει υποψηφιότητες στις εκλογές.122 Όντας επτά στον αριθµό ονοµάστηκαν επταδικοί. 

Ήταν ένας νέος τύπος υποψηφίου αντί των δικηγόρων, εµπόρων και κληρικών που από το 

1883 εκπροσωπούσαν το λαό αφού η προέλευση τους ήταν ως επί το πλείστον αγροτική.123  

Το Εθνικό Συµβούλιο αντιµετώπιζε µια πολύ άσχηµη κατάσταση µε συνεχείς ταπεινώσεις.124 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Αρχιεπίσκοπος συγκάλεσε στις 21 Μαΐου 1923 

Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση για να αποφασιστεί η πορεία του εθνικού θέµατος. Είχε 

προηγηθεί η παραίτηση του Μητροπολίτη Κερύνειας επειδή θεωρούσε ότι το Εθνικό 

Συµβούλιο είχε εκτραπεί των σκοπών ίδρυσης του.125 Η συνέλευση έγινε µέσα σε φορτισµένη 

ατµόσφαιρα, όπου και διαφάνηκαν ξανά οι διαφορές στη γραµµή για το εθνικό ζήτηµα. 

Ένωση και µόνο υποστήριξε έντονα ο Μητροπολίτης Κερύνειας. ∆εν εξασφάλισε 

                                                            
119 «Εθνικόν Συµβούλιον. Αποκηρύξεις των υποβαλλόντων υποψηφιότητα», Ελευθερία, 24 Ιανουαρίου 1923, σ. 
2.  
120 Βλ. ενδεικτικά, «Εχρεοκόπησαν», Ελευθερία, 2 Ιουνίου 1923, σ. 1. 
121 «Το καθήκον των Ελλήνων βουλευτών», Πυρσός, 3 Σεπτεµβρίου 1923, σ. 1. 
122 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 96. 
123 Οι εκλεγέντες ήταν ο Οδυσσέας Ευρυβιάδης ιδιωτικός υπάλληλος και δηµοσιογράφος, Μ. Τιγγιρίδης γεωργός 
από τα Λεύκαρα, Ι. Φωτιάδης γεωργός από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας, Ευτύχιος Χ’ Προκόπης γεωργός από 
τη ∆ευτερά, Ε. Ηλιάδης διευθυντής εργοστασίου καπνού, Λ. Χριστοδούλου γεωργός από τον Άγιο Αθανάσιο, 
και Χ" Στυλλής Χ" Γεωργή γεωργός από τη Λόφου. Βλ. Cyprus Blue Book 1923, σ. 92. 
124 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 248. 
125 «Το Εθνικόν Συµβούλιον. Σύγκλισις Π. Εθνοσυνέλευσις», Ελευθερία, 18 Απριλίου 1923, σ. 2. Βασική 
προϋπόθεση για τους συµµετέχοντες – εκλεγέντες αντιπροσώπους ήταν η ιδιότητα µέλους στην Πολιτική 
Οργάνωση Κύπρου. «Παγκύπριος συνέλευσις», Ελευθερία, 2 Ιουνίου 1923, σ. 2. 
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πλειοψηφία, όµως, και αποφασίστηκε η γραµµή της παροχής πολιτικών ελευθεριών.126 

Αποφασίστηκε, επίσης, να σταλεί υπόµνηµα στον Υπουργό Αποικιών στο οποίο θα 

συµπεριλαµβάνονταν αιτήµατα για αλλαγή της σύνθεσης του Νοµοθετικού Συµβουλίου ώστε 

να αντικατοπτρίζει τις καινούριες πληθυσµιακές αναλογίες, αίτηµα το οποίο τεκµηριωνόταν 

από το γεγονός ότι το πνευµατικό επίπεδο του κυπριακού λαού είχε ανυψωθεί σηµαντικά, 

όπως φαινόταν και από τις αγγλικές απογραφές.127  

Η απάντηση του Υπουργείου ικανοποίησε µερικώς τους Ελληνοκύπριους, αφού παρόλο που 

αρνήθηκε την Ένωση, πρότεινε αύξηση των µελών του Νοµοθετικού και του Εκτελεστικού 

Συµβουλίου, προτάσεις που αποδέχτηκε το Εθνικό Συµβούλιο σε συνεδρία του τον 

Σεπτέµβριο του 1923, θέτοντας ως προϋπόθεση, όµως, τη διάλυση του σώµατος και την 

προκήρυξη εκλογών. Η απόφαση αυτή σηµατοδοτούσε την πρόθεση τερµατισµού της 

πολιτικής της αποχής αν δίνονταν κάποια ανταλλάγµατα που δεν ικανοποιούσαν, όµως, την 

προϋπόθεση της Ένωσης που έθετε µέχρι τότε το Σώµα.128 Οι Βρετανοί, όµως, δεν 

υλοποίησαν τις υποσχέσεις τους µέχρι το 1925 όταν η Κύπρος µετεξελίχθηκε σε αποικία και 

όταν το έπραξαν, αύξησαν ταυτόχρονα και τον αριθµό των επίσηµων µελών. 

Οι διαφωνίες στο εσωτερικό του Εθνικού Συµβουλίου ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια τον 

Οκτώβριο του 1924 µε αφορµή την αναπληρωµατική εκλογή για µια κενωθείσα έδρα στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο (παραιτήθηκε ο Οδ. Ευρυβιάδης). Η απόφαση για µη διεκδίκηση της 

θέσης λήφθηκε µε µικρή πλειοψηφία (11 προς 8).129 Σε επόµενη σύνοδο του Σώµατος τον 

∆εκέµβριο, το µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Ι. Κληρίδης παραιτήθηκε λόγω της «χλιαρής 

πολιτικής» που ακολουθούσε η Οργάνωση και µε άρθρο του κάλεσε σε ουσιαστική οργάνωση 

αφού την υφιστάµενη, την χαρακτήριζε ως «ανοργάνωτην». Σηµείωνε, την ανάγκη 

συγκρότησης καινούριας οργάνωσης χωρίς αυταπάτες για το ρόλο της Βρετανίας, µε ενεργά 

µέλη αντί της πρακτικής της συλλήβδην συµπερίληψης όλων των ενήλικων αρρένων 

Ελληνοκυπρίων ως µελών, η δράση της οποίας δε θα εξαντλείτο στην έκδοση 

υποµνηµάτων.130 Την ίδια επιχειρηµατολογία επανέλαβε µερικούς µήνες αργότερα ενόψει των 

εκλογών του 1925 στις οποίες η εθναρχική παράταξη αντιµετώπιζε έντονο ανταγωνισµό από 

το Λαϊκό Κόµµα του Χατζηπαύλου (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, ο Κληρίδης, θεωρούσε 

«νηπιακό» τον τρόπο οργάνωσης του Εθνικού Συµβουλίου αφού η οργάνωση παρέµεινε µόνο 
 

126 «Η Γ’ Εθνική των Κυπρίων συνέλευσις», Ελευθερία, 6 Ιουνίου 1923, σ. 2. 
127 Το υπόµνηµα δηµοσιεύει η Ελευθερία στις 25 Αυγούστου 1923, σ. 2. 
128 Ελευθερία, 5 Σεπτεµβρίου 1923, σ. 3. 
129 Ελευθερία, 1η Οκτωβρίου 1924, σ. 2. 
130 «Να οργανωθώµεν ουσιαστικώς», Ελευθερία, 20 ∆εκεµβρίου 1924, σ. 1. 
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στις σελίδες του καταστατικού. Τόνιζε, επίσης, τη σηµασία της οργανωµένης παρουσίας στις 

κοινότητες και στα χωριά και την ανάγκη ύπαρξης ολιγοµελούς διοικητικού σώµατος διότι η 

πολυπληθής συµµετοχή που ίσχυε µέχρι τότε «έβλαψε τον κυπριακό αγώνα».131

9.5.3 Εκλογές του 1925. Μετά την εισαγωγή του νέου συντάγµατος το 1925, όταν η Κύπρος 

ανακηρύχθηκε σε αποικία, ήταν φανερό ότι σύντοµα θα γίνονταν εκλογές για το Νοµοθετικό 

Συµβούλιο. Αυτό οδήγησε σε εντάσεις και αντιπαραθέσεις µέσα στο Εθνικό Συµβούλιο, το 

οποίο σε συνεδρίαση στις αρχές Μαΐου αποφάσισε µε πλειοψηφία άρση της αποχής.132 Το 

γεγονός αυτό σηµατοδοτούσε µεν ριζική αλλαγή πλεύσης, το Εθνικό Συµβούλιο, όµως, δε 

µπόρεσε να ανασυνταχθεί και να ακολουθήσει ενιαία γραµµή στις εκλογές λόγω των 

διαφωνιών στο εσωτερικό του. Ως αποτέλεσµα, σχηµατίστηκαν και πάλι αντίπαλες 

παρατάξεις. 

Στις εκλογές του 1925 εµφανίστηκαν δηµαγωγικού τύπου πολιτικά ρεύµατα µε επικεφαλής 

παράγοντες αστικής προέλευσης. Οι «λαϊκιστές» υποστήριξαν τη συνεργασία µε την 

κυβέρνηση για επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων, αλλά είχαν ταυτόχρονα, και 

συγκεκριµένο πολιτικό πρόγραµµα για τη διεκδίκηση συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων µέχρι 

την επίτευξη της Ένωσης.133 Η εµφάνιση των µεταρρυθµιστών δεν ανησυχούσε τους 

Βρετανούς. Με την παρουσία τους, έβλεπαν να διαβρώνεται η λαϊκή εµπιστοσύνη προς τους 

εθνικιστές που είχαν στήριγµα την Εκκλησία και τους εµποροτοκογλύφους.134 Κυριότερος 

εκφραστής της «λαϊκιστικής» τάσης ήταν ο Γ. Χατζηπαύλου ο οποίος ίδρυσε και πολιτικό 

κόµµα. 

 

9.6       Λαϊκό Κόµµα (Γ. Χατζηπαύλου) 

Οι εκλογές του 1925 ήταν από τις οξύτερες και δυναµικότερες από την εποχή ιδρύσεως του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου. Καθοριστικό ρόλο στην όξυνση της προεκλογικής εκστρατείας 

διαδραµάτισε ο Γεώργιος Χατζηπαύλου (δάσκαλος και δικηγόρος από τη ∆ρούσια) ο οποίος 

το 1925 ίδρυσε το Λαϊκό Κόµµα, του οποίου ήταν συµπρόεδρος µε τον Στ. Σταυρινάκη 

(δικηγόρος). Ο Χατζηπαύλου αναµείχθηκε και στο εργατικό κίνηµα, ιδρύοντας τον 

                                                            
131 «Πως να εργασθώµεν», Ελευθερία, 20 Μαίου 1925, σ. 1. 
132 «Σύνοδος Εθνικού Συµβουλίου», Ελευθερία, 20 Μαίου 1925, σ. 1. 
133 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 229. 
134 Βλ. Σέρβας, Ευθύνες, ό.π.,  σ. 77. 
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Πανεργατικό Σύνδεσµο Λευκωσίας του οποίου ήταν, επίσης, Πρόεδρος.135 Ο Πανεργατικός 

Σύνδεσµος που ιδρύθηκε πρωθύστερα του Λαϊκού Κόµµατος, διατήρησε καθόλη την περίοδο 

αυτή και µέχρι τα Οκτωβριανά, µια αραιή δράση µε επίκεντρο ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες, όπως διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, κτλ., οι οποίες λειτουργούσαν 

περισσότερο ως µέσο προώθησης της πολιτικής και της δράσης του προέδρου του.136 Ο 

Χατζηπαύλου εξέδωσε για τις ανάγκες του κόµµατος του και έντυπο εκφραστικό όργανο, την 

εφηµερίδα Λαϊκή τον Ιούλιο του 1925. Η Λαϊκή τερµάτισε την έκδοση της µέσα στο 1926 ως 

αποτέλεσµα δίµηνης φυλάκισης του ίδιου του Χατζηπαύλου µετά από αγωγή λιβέλου 

εναντίον του. Στη θέση της Λαϊκής εκδόθηκε η Νέα Λαϊκή από τον Χ. Κυριακίδη ο οποίος 

διαβεβαίωνε ότι η εφηµερίδα θα παραµείνει επίσηµο όργανο του Λαϊκού Κόµµατος.137

Το Λαϊκό Κόµµα απέβλεπε, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του, στην προσφορά υπηρεσιών στα 

λαϊκά στρώµατα και ιδίως στα εργατικά, τα οποία δεν προστατεύονταν από καµιά νοµοθεσία. 

Ζητούσε, επίσης, µεταξύ άλλων: κατάργηση της δεκάτης, ίδρυση γεωργικής τράπεζας που θα 

παρείχε στους αγρότες µακροχρόνια δάνεια 10-15 χρόνια µε επιτόκιο 4-5%, γενική 

ψηφοφορία (χωρίς να προσδιορίζει αν περιλαµβάνει και τις γυναίκες στο αίτηµα αυτό), 

πολιτικές ελευθερίες µέχρι την επίτευξη της Ένωσης την οποία δε θεωρούσε «επαναστατικό 

αίτηµα» και άσκησε κριτική στην εκλογική νοµοθεσία που απέκλειε τη µάζα του λαού από τις 

εκλογές. Καθόριζε µάλιστα, τον αγώνα του ως διµέτωπο: ενάντια στην βρετανική διοίκηση, 

από τη µια, και ενάντια στους «πατριδοκάπηλους», στους «τοκογλύφους» και στους 

«καλόγηρους εκµεταλλευτές του κυπριακού λαού», από την άλλη.138 Η στάση του κόµµατος 

έναντι της Εκκλησίας ήταν επιθετική λόγω του γεγονότος ότι η εκκλησιαστική ιεραρχία 

έλεγχε το Εθνικό Συµβούλιο µε το οποίο βρισκόταν σε σύγκρουση. Για αυτό, η εφηµερίδα 

Λαϊκή κατηγορούσε την Εκκλησία για «ανίερο καλογηρισµόν» και για «φαυλοκρατία 

αριστοκρατικών και καλογηρικών υποψηφίων».139 Το Λαϊκό Κόµµα είχε θέση επίσης για τον 

 
135 Η εφηµερίδα Πυρσός υποστήριζε ότι µόνο κατ’ όνοµα ήταν εργατικός σύλλογος και ότι θα έπρεπε να 
ονοµάζεται αντεργατικός, και αµφισβητούσε αν υπήρχε έστω και ένας εργάτης µέλος του. Βλ. «Ο Πανεργατικός 
Σύλλογος Λευκωσίας»,.Πυρσός, 23 Ιουλίου 1923, σ. 3. 
136 Βλ. ενδεικτικά «Η δράσις του Πανεργατικού», Νέα Λαϊκή, 25 Φεβρουαρίου 1927, σ. 3· «∆ηµόσιαι διαλέξεις. 
Περί µεταναστεύσεως», Νέα Λαϊκή, 8 Απριλίου 1927, σ. 2· Νέα Λαϊκή, 10 Ιανουαρίου 1930, σ. 3· «Πανεργατικός 
Σύνδεσµος. Πρόσκληση σε συνέλευση εκλογής ∆.Σ.» Νέα Λαϊκή, 20 Ιουνίου 1930, σ. 3· «Η εκδροµή του 
Πανεργατικού», Νέα Λαϊκή, 8 Αυγούστου 1930, σ. 3. 
137 Βλ. τελευταία έκδοση Λαϊκής στις 11 Ιουνίου 1926, σ. 2. 
138 «Αντί προγράµµατος», Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σ. 1· «∆ιµέτωπος αγών», Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σ. 1· 
«Εργατικήν νοµοθεσίαν», Λαϊκή, 7 Αυγούστου 1925, σ. 1· «Το πρόγραµµα του Λαϊκού Κόµµατος», Λαϊκή, 8 
Οκτωβρίου 1925, σ. 1· «Παράδοξος νοµοθεσία», Λαϊκή, 12 Φεβρουαρίου 1926, σ. 1· «Η απάντησις του 
Υπουργού των Αποικιών», Νέα Λαϊκή, 5 Μαρτίου 1926, σ. 1. 
139 «Τέλος της φαυλοκρατίας», Λαϊκή, 11 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1. 
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περιορισµό των κληρικών στα θρησκευτικά τους καθήκοντα και διαχείριση της 

εκκλησιαστικής κτηµοσύνης από το λαό.140

Η προεκλογική εκστρατεία των βουλευτικών εκλογών του 1925, χαρακτηρίστηκε από έντονες 

αντιπαραθέσεις της εθνικιστικής παράταξης και της πτέρυγας των µετριοπαθών λαϊκιστών 

που εκπροσωπούσε το Λαϊκό Κόµµα του Χατζηπαύλου. Στη διαµάχη χρησιµοποιήθηκαν 

απαξιωτικοί χαρακτηρισµοί εκατέρωθεν. Στην αύξηση της έντασης συνέτεινε και ο 

τερµατισµός της πολιτικής της αποχής εκ µέρους του Εθνικού Συµβουλίου και της Εθναρχίας, 

µια πολιτική η οποία έπρεπε να δικαιολογηθεί αφού δεν είχε αποφέρει κανένα ουσιαστικό 

όφελος.141   

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από τις αναπληρωµατικές δηµοτικές εκλογές της Λευκωσίας 

τον Απρίλιο του 1925. Η Ελευθερία κατηγορούσε τον Χατζηπαύλου για την πρόθεσή του να 

διεκδικήσει το αξίωµα εις βάρος καταξιωµένων πολιτικών όπως ο Νεοπτόλεµος Πασχάλης, 

τον οποίο, η εφηµερίδα, στήριζε. Την πρόθεση του Χατζηπαύλου την απέδιδε σε «άκαιρη 

φιλοδοξία» και «µαταιοδοξία», έλλειψη του «γνώθι σ’ αυτόν» και «προσωπικόν εγωισµόν». 

Τον κατηγορούσε, µάλιστα, ότι όφειλε την πολιτική του δύναµη στους πλούσιους συγγενείς 

του.142 Ο Χατζηπαύλου, από την πλευρά του, κατηγορούσε τους αντιπάλους του ως 

«αριστοκράτες», αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του προασπιστή των φτωχών και των 

εργατών. Ο Ι. Κληρίδης απαντούσε από τις στήλες της Ελευθερίας ότι ο Χατζηπαύλου 

«κοροϊδεύει» τον κόσµο και ότι σε καµία περίπτωση δεν βοήθησε τον εργατικό κόσµο να 

βελτιώσει τη θέση του.143 Η εκλογική αναµέτρηση κατέληξε στην εκλογή και των δύο στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού οι κενές θέσεις ήταν τρεις. 

Η εκλογική διαδικασία για το Νοµοθετικό Συµβούλιο που ακολούθησε ήταν ακόµα πιο 

έντονη. Οι δύο παρατάξεις διεκδίκησαν τις εκλογές µε ξεχωριστούς συνδυασµούς. Στο Εθνικό 

Συµβούλιο απορρίφθηκε µε πλειοψηφία πρόταση µέλους του Σώµατος, για διεκδίκηση των 

εκλογών µε παγκύπριο συνδυασµό, αναδεικνύοντας, έτσι, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και 

τα προσωπικά συµφέροντα των µελών του Εθνικού Συµβουλίου που επεδίωκαν την 

προσωπική εκλογή και δεν διακινδύνευαν να µείνουν εκτός της κοινής λίστας.144 Τη 

 
140 «Λαικήν λύσιν», Λαϊκή, 4 ∆εκεµβρίου 1925, σ. 2. 
141 «Ελευθερία, 16 Μαΐου 1928, σ. 1. Στο άρθρο γίνεται παραδοχή για αποτυχία της πολιτικής της αποχής σε µια 
προσπάθεια να δικαιολογηθεί η ενέργεια του Ν. Πασχάλη, ηγέτη του Εθνικού Συµβουλίου, να αποδεχτεί 
διορισµό στη Γενική Εισαγγελία. 
142 «Επί των δηµοτικών εκλογών», Ελευθερία, 4 Απριλίου 1925, σ. 1. 
143 «Αποκαλυπτήρια», Ελευθερία, 8 Απριλίου σ. 1. 
144 Ελευθερία, 1η Ιουλίου 1925, σ. 2. Η πρόταση είχε υποβληθεί από τον κ. Μεσολογγίτη, δηµοσιογράφο στο Νέο 
Έθνος. 
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συγκεκριµένη στάση του Σώµατος, για µη ενιαία κάθοδο, κάκιζε µερίδα του Τύπου.145 Την 

απόφαση για µη διεκδίκηση των εκλογών µε ενιαίο παγκύπριο ψηφοδέλτιο χαιρέτισε αντίθετα 

η Λαϊκή, η οποία απέδιδε την προσπάθεια συγκρότησης ενιαίου ψηφοδελτίου σε ορισµένους 

πολιτικούς του Εθνικού Συµβουλίου που φοβούνταν να εκτεθούν δηµόσια στο λαό, λόγω του 

κινδύνου να µην εκλεγούν µετά την αποτυχία της πολιτικής της αποχής.146

Η εθναρχική παράταξη κατήλθε στις εκλογές µε επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κιτίου 

Νικόδηµο και µε προγραµµατικό σύνθηµα την Ένωση µε την Ελλάδα και στο µεσοδιάστηµα 

αυτονοµία µε πραγµατική εξουσία στους βουλευτές εκπροσώπους του λαού.147 Η Λαϊκή 

υποστήριξε τις υποψηφιότητες του Λαϊκού Κόµµατος και επιτέθηκε στην Εκκλησία και στους 

«παλαιοπολιτικούς», χαρακτηρίζοντας τους ως «φαυλοκρατία» και «αριστοκρατικούς 

καρχαρίες».148 Ζητούσε, επίσης, διεύρυνση του αριθµού των εκλογικών κέντρων για να 

µπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα περισσότερα άτοµα,149 εκτιµώντας 

προφανώς, ότι αυτό θα απέβαινε προς όφελος του Λαϊκού Κόµµατος. Η προεκλογική 

κινητοποίηση ήταν µεγάλη. Την παραµονή των εκλογών, 250 εργάτες του Πανεργατικού 

Συνδέσµου Λευκωσίας περιόδευσαν σε διάφορα χωριά µε ποδήλατα και πεζοί για να 

στηρίξουν τους υποψήφιους του Λαϊκού Κόµµατος.150

Το γεγονός ότι η σύγκρουση αφορούσε στο ζήτηµα της πρόσβασης στην εξουσία 

αποκαλύπτεται σε δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες της ακραιφνούς ενωτικής παράταξης, στα 

οποία σηµειωνόταν ότι η βουλευτική έδρα συνεπαγόταν πρόσβαση στην αποικιακή εξουσία, 

επιρροή στο διορισµό µουχτάρηδων, στην τοποθέτηση δασκάλων και πολλών άλλων 

δηµοσίων θέσεων. Η σύγκρουση, όµως, περιβλήθηκε µε τη διαφορετική προσέγγιση των δύο 

παρατάξεων στο εθνικό θέµα: την «εθνική», αφενός, και αυτής των «φίλων της 

κυβερνήσεως», αφετέρου.151 Εκφράστηκε µε επιθέσεις προσωπικού χαρακτήρα και µε αρκετά 

επίθετα: ο Χατζηπαύλου κατηγορείτο για «πολιτικό βαγαποντισµό», χαρακτηριζόταν ως 

«µασκοφόρος πολιτικός», «φαυλοκράτης» και «τραµπούκος», για «εργατεµπόριο», για 

παραπλάνηση των εργατών µε ψεύτικες υποσχέσεις, για εκµετάλλευση των χωρικών µέσω 

δοσοληψιών που έκανε µαζί τους, για αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου µε το οποίο περιόδευε 

 
145 «Να τους συνετίσει ο λαός», Ελευθερία, 4 Ιουλίου 1925, σ. 1. 
146 Λαϊκή, 10 Ιουλίου 1925, σ. 1. 
147 «Υποψηφιότης Μητροπολίτη Κιτίου», Ελευθερία, 27 Μαΐου 1925, σ. 3. 
148 «Το τέλος της φαυλοκρατίας», Λαϊκή, 11 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1. 
149 Λαϊκή, 7 Αυγούστου 1925, σ. 1. 
150 Λαϊκή, 16 Οκτωβρίου 1925, σ. 2. 
151 «Να τους συνετίσει ο λαός», Ελευθερία, 4 Ιουλίου 1925, σ. 1. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  326

                                                           

τα χωριά, για απουσία ουσιαστικής δράσης µέσα στο Εθνικό Συµβούλιο, για ρουσφετολογικές 

πολιτικές κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Σχολική Επιτροπή Λευκωσίας, κτλ.152

Το στρατόπεδο των «Λαϊκών» απαντούσε, επίσης, στο ίδιο πνεύµα. Κατηγορούσε τα 

περισσότερα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου για διαχρονική συνεργασία µε τους Βρετανούς 

ενώ θεωρητικά διακήρυτταν την αποχή, τους χαρακτήριζε «πολιτικούς νεκροθάφτες» και 

«κύµβαλα αλαλάζοντα», «αριστοκράτες»» που πλούτισαν εις βάρος του λαού, «ανθρώπους του 

ρουσφετιού», «πολιτικούς οσφυοκάµπτες και έκφυλους», «διαβόητη σπείρα», «φαυλοκράτες», 

«πολιτικά καθάρµατα», «αριστοκρατική µαφία».153 Η Λαϊκή κατηγόρησε, µάλιστα, τον 

Ηγούµενο Κύκκου Κλεόπα για ταξίδια στο εξωτερικό συντροφιά µε «θελκτικές Ρωσίδες».154 

Κατηγόρησε, επίσης, τη Μονή Κύκκου για χρηµατική αρωγή χιλιάδων λιρών υπέρ των 

υποψηφίων του Εθνικού Συµβουλίου και για εξαγορά ψήφων.155

Η αντιπαράθεση του Χατζηπαύλου µέσα από τις στήλες της εφηµερίδας του ήταν ιδιαίτερα 

έντονη µε την εφηµερίδα Ελευθερία, τον αρθρογράφο της Ι. Κληρίδη και τον πολιτευτή 

Νεοπτόλεµο Πασχάλη τον οποίο υποστήριζε η Ελευθερία. Ο Κληρίδης χαρακτηριζόταν 

ειρωνικά από τη Λαϊκή ως «δηµοσιονοµική αυθεντία», «δηµοσιονοµικό κεφάλι» και 

«πληρωµένος λακές» που αρθρογραφούσε επί πληρωµή υπέρ του Ν. Πασχάλη.156 Η Λαική 

αποκαλούσε την Ελευθερία «ερµαφρόδιτη» και υποστήριζε ότι δεν άξιζε ούτε «απλούν 

επτυσµόν».157 Σε σχέση µε τον Ν. Πασχάλη, η Λαϊκή, δηµοσίευσε σειρά άρθρων µε τίτλο «ο 

υπόδικος αριστοκράτης» στα οποία, πέραν των χαρακτηρισµών που του απέδιδε,158 τον 

κατηγόρησε για την υιοθέτηση της πολιτικής της αποχής το 1921 ως αποτέλεσµα του φόβου 

τόσο του ίδιου όσο και των άλλων εθνικιστών πολιτικών εξαιτίας της πρόθεσης αρκετών νέων 

υποψηφίων να διεκδικήσουν έδρα στις εκλογές του 1921. Αποκαλύπτει, µάλιστα, ότι στη 

σύσκεψη των Πλατρών (βλ. πιο πάνω σσ. 303-304) ασκήθηκαν έντονες πιέσεις στους νέους 

 
152 «Πολιτική µασκοφορία», Ελευθερία, 29 Αυγούστου 1925, σ. 1· «Ο φαυλοκράτης», Ελευθερία, 1 Σεπτεµβρίου 
1925, σ. 1· «Ο µασκοφόρος πολιτικός», Ελευθερία, 2 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1· «Ο τελευταίος τραµπούκος», 
Ελευθερία, 19 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 3· «Εργατεµπόριον», Ελευθερία, 31 Οκτωβρίου 1925, σ. 1. Τα περισσότερα 
από αυτά τα άρθρα υπέγραφε ο Ι. Κληρίδης. 
153 «Επί των βουλευτικών εκλογών», Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σ. 2· «Πολιτικοί νεκροθάπται», Λαϊκή, 28 
Αυγούστου 1925, σ. 1· «Τέλος της φαυλοκρατίας», Λαϊκή, 11 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1· Λαϊκή, 25 Σεπτεµβρίου 
1925, σ. 1. 
154 Λαϊκή, 4 Σεπτεµβρίου1925, σ. 3. 
155 Λαϊκή, 25 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1· «Οι Κυκκώτικες λίρες εχύθησαν εις τους δρόµους», Λαϊκή, 2 Οκτωβρίου 
1925, σ. 1. 
156 «∆ηµοσιονοµική αυθεντία», Λαϊκή, 31 Ιουλίου 1925, σ. 1· «∆ηµοσιονοµικό κεφάλι», Λαϊκή, 7 Αυγούστου 
1925, σ. 1· Λαϊκή, 11 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 2· «Πληρωµένος λακές», Λαϊκή, 18 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 3. 
157 «Αίσχος. Αίσχος. Αίσχος. Η Ελευθερία και οι κύκλοι της δεν αξίζουν ούτε απλούν επτυσµόν», Λαϊκή, 18 
Σεπτεµβρίου 1925, σ. 3. 
158 «Πολιτικός σαλτιµπάγκος», «φιλόαγγλο», «πολιτική µετριότητα», κτλ. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  327

                                                           

αυτούς, για να µην υποβάλουν υποψηφιότητα, χωρίς επιτυχία και τότε «εφευρέθηκε το κόλπο 

της αποχής»159 το οποίο, βέβαια, στήριξε και ο ίδιος ο Χατζηπαύλου όντας µέλος του Εθνικού 

Συµβουλίου την περίοδο λήψης της απόφασης.160  

Τα συνολικά αποτελέσµατα των εκλογών που έγιναν από τις 8 έως τις 13 Οκτωβρίου 1925 

ανέδειξαν αρκετούς νέους πολιτικούς και αποτέλεσαν πλήγµα για την παλαιά ηγετική οµάδα 

των Ελληνοκυπρίων και την Εθναρχία, γεγονός το οποίο παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

επηρεαζόµενοι.161 Οι τρεις επίσηµοι υποψήφιοι του Λαϊκού Κόµµατος, Γ. Χατζηπαύλου, Στ. 

Σταυρινάκης και Φαίδωνας Ιωαννίδης (αδερφός του Χατζηπαύλου), πέτυχαν εκλογή.162 Στα 

δώδεκα διαµερίσµατα υπήρχαν συνολικά 26 υποψήφιοι.163 Η συµµετοχή στις εκλογές ήταν 

αυξηµένη, αφού ψήφισαν 29.966 ψηφοφόροι από τους 45.342 που είχαν δικαίωµα ψήφου, σε 

ένα συνολικό ελληνικό πληθυσµό 244.887. Ψήφισαν συνολικά το 12% περίπου του 

συνολικού ελληνικού πληθυσµού και απείχε το 34% του εκλογικού σώµατος.164  

Στις εκλογές του 1925 σηµειώθηκε αλλαγή στάσης των Ελληνοκυπρίων προς την κατεύθυνση 

προσπάθειας απόκτησης µεγαλύτερων συνταγµατικών ελευθεριών, µιας και η Ένωση δεν 

ήταν άµεσα εφικτή. Από την παλιά αδιάλλακτη εθνική ηγεσία, που είχε ακολουθήσει την 

πολιτική της µη συνεργασίας µε την Κυβέρνηση, εξελέγη µόνο ένας βουλευτής. Ιδιαίτερα 

εµφανής ήταν η ήττα του εκ των ηγετών του Εθνικού Συµβουλίου, Θ. Θεοδότου, στην 

περιοχή Ορεινής από τον Χατζηπροκόπη, που ήταν από τους γεωργούς που είχε παραβεί την 

απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου για αποχή από τις εκλογές του 1923. Στην περιοχή 

Μόρφου-Λεύκας ο Γ. Χ" Παύλου νίκησε το Νεοπτόλεµο Πασχάλη, επίσης ηγετική µορφή του 

Εθνικού Συµβουλίου και εµπνευστή της πολιτικής της µη συνεργασίας.  

Στις εκλογές αυτές, αποδείκτηκε ότι η τάση των αποκαλούµενων «επταδικών» απολάµβανε 

την στήριξη σηµαντικής µερίδας του εκλογικού σώµατος (αν όχι και της πλειοψηφίας) για 

κάποιο σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Η απουσία οργανωµένης παρουσίας της «εθνικής» 

παράταξης συνέβαλε στην αποτυχία της, διαπίστωση στην οποία προέβαιναν και υποδείκνυαν 

µέλη της.165 Η αντιπαράθεση των δύο παρατάξεων συνεχίστηκε και µέσα στο 1926 µε αφορµή 

τις δηµοτικές εκλογές. Ιδιαίτερα στη Λευκωσία, την έδρα των βασικών στελεχών των δύο 

 
159 «Ο υπόδικος αριστοκράτης», Λαϊκή, 14 Αυγούστου 1925, σ. 3 και 28 Αυγούστου 1925, σ. 3. 
160 Ελευθερία, 24 Ιανουαρίου 1927, σ. 1. 
161 Βλ. άρθρο Ι. Κληρίδη, «Επί των εκλογών», Ελευθερία, 14 Οκτωβρίου 1925, σ. 1. 
162 «Τα αποτελέσµατα των εκλογών», Λαϊκή, 16 Οκτωβρίου 1925, σ. 3. 
163 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 112. 
164 Βλ. Cyprus Blue Book 1926, σ. 122. 
165 «Πως να εργασθώµεν», Ελευθερία, 20 Μαίου 1925, σ. 1. 
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πλευρών, η ένταση ήταν µεγάλη. Οι «Λαϊκοί» υποψήφιοι προσπαθούσαν να καρπωθούν την 

κατάργηση της δεκάτης και η αντίπαλη παράταξη τους κατηγορούσε για λαϊκισµό.166 Τις 

εκλογές είχαν διεκδικήσει δύο ξεχωριστές παρατάξεις, οι «Λαϊκοί» µε επικεφαλής τον 

Σταυρινάκη και τον Χατζηπαύλου και το Προοδευτικό Κόµµα, όπως αυτοαποκαλείτο η 

εθνική παράταξη, µε επικεφαλής τον Νεοπτόλεµο Πασχάλη.167 Στις εκλογές αυτές, η 

παράταξη του Λαϊκού Κόµµατος εξέλεξε τους τρεις από τους επτά Ελληνοκύπριους µέλη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και µη έχοντας την πλειοψηφία αποδέχτηκε εκλογή ∆ηµάρχου της 

αντίπαλης πλευράς. Παράλληλα, έθεσε ζήτηµα για καθολική ψηφοφορία όλων των 

Κυπρίων.168

Η παρουσία και εδραίωση σε κάποιο βαθµό του Λαϊκού Κόµµατος, στο πολιτικό προσκήνιο, 

υποβοηθήθηκε από την ανυπαρξία και τις διαιρέσεις της εθνικιστικής παράταξης. Το ίδιο το 

Εθνικό Συµβούλιο περιέπεσε σε αδράνεια για ολόκληρο το 1926 αφού ο Αρχιεπίσκοπος 

αρνείτο να το συγκαλέσει. Η αιτιολογία ήταν η µη εξεύρεση των αναγκαίων οικονοµικών 

πόρων για την ετήσια λειτουργία του (600-700 λίρες), λόγω καθυστερηµένων εισφορών των 

σωµατείων, των µονών, των εκκλησιών, κτλ.169 Στη µοναδική φορά που συγκλήθηκε το 

σώµα, το Νοέµβριο του 1926, ο Αρχιεπίσκοπος, επικαλέστηκε ως επιπλέον λόγους της µη 

σύγκλησής του και την οξύτατη αντιπαράθεση µεταξύ των βουλευτών στις εκλογές του 1925 

και τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην τελευταία σύνοδο του Σώµατος. Αναφέρθηκε, 

επίσης, σε ξεχωριστή λειτουργία των βουλευτών από το Εθνικό Συµβούλιο και την 

εκκλησιαστική ιεραρχία.170 Σε ολόκληρο το 1927 και 1928 δεν αναφέρεται καµία σύγκληση 

του Εθνικού Συµβουλίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αδράνειας του Σώµατος 

πραγµατοποιούνταν ξεχωριστές συσκέψεις των βουλευτών και της Ιεράς Συνόδου για 

διάφορα θέµατα που προέκυπταν. Η Νέα Λαϊκή σηµείωνε αυτή την πολύµηνη αδράνεια του 

σώµατος, το οποίο χαρακτήριζε «ναρκωµένο» και υποστήριζε ότι ο λαός µε τη ψήφο του στις 

εκλογές του 1925 «εθεώρησε ότι το Εθνικόν Συµβούλιον εξέπνευσε οριστικώς» και ότι ανήκει 

 
166 «Ο απαίσιος φόρος της δεκάτης καταργήθη δια παντός. Γεωργοί της Κύπρου πανηγυρίσατε την οικονοµικήν 
σας ανάστασιν. Το Λαϊκόν Κόµµαν ετήρησε την υπόσχεσιν που σας έδωκεν άλλοτε. Περιµένετε και άλλα 
ακόµη», Λαϊκή, 19 Φεβρουαρίου 1926, σ. 1· «Είναι θρίαµβος!», Ελευθερία, 24 Φεβρουαρίου 1926, σ. 1. 
167 «Λαϊκός συνδυασµός υπό την ηγεσίαν των δύο αρχηγών του Λαϊκού Κόµµατος», Λαϊκή, 19 Μαρτίου 1926, σ. 
1· «∆ηµοτικαί εκλογαί. Προτάσεις υποψηφίων», Ελευθερία, 20 Μαρτίου 1926, σ. 2. Βλ. επίσης οµιλία Ν. 
Πασχάλη, Ελευθερία, 27 Μαρτίου 1926, σ. 2. 
168 «∆ηµοτικαί εκλογαί», Λαϊκή, 27 Μαρτίου 1926, σ. 1. «Καθολική ψηφοφορία», Λαϊκή, 2 Απριλίου 1926, σ. 1.  
169 «Το εθνικόν συµβούλιον. Θα αναβιώση ή όχι;», Ελευθερία, 10 Μαρτίου 1926, σ. 1. 
170 «Το εθνικόν συµβούλιον. Η προσφώνησις του Προέδρου», Ελευθερία, 24 Νοεµβρίου 1926, σ. 2. 
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στην ιστορία. Τόνιζε, επίσης, τη λαϊκή νοµιµοποίηση που απολάµβανε το βουλευτικό σώµα 

σε αντίθεση µε το Εθνικό Συµβούλιο το οποίο χαρακτήριζε ως «παρακυβέρνηση».171

Η ίδρυση του Λαϊκού Κόµµατος ανταποκρινόταν στο πνεύµα της περιόδου της δεκαετίας του 

1920 που ευνοούσε την µετριοπάθεια, την πρόταξη ζητηµάτων οικονοµικής και κοινωνικής 

πολιτικής και διεύρυνσης των πολιτικών δικαιωµάτων και υποβοηθούνταν από την πολιτική 

της αποχής του Εθνικού Συµβουλίου και της Εκκλησίας. Οι λόγοι για τους οποίους 

κυριάρχησε το ρεύµα µετριοπάθειας τη δεκαετία αυτή, έχουν εξεταστεί στο κεφάλαιο πέντε 

και αφορούσαν, κυρίως, στις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις µετά την Μικρασιατική 

καταστροφή και την µεγάλη οικονοµική ανέχεια του κυπριακού πληθυσµού µετά τον Α’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Είναι η δεκαετία που εµφανίστηκε, επίσης, το Αγροτικό Κόµµα του Κ. 

Ρωσσίδη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου τα οποία θα εξετάσουµε στα επόµενα 

κεφάλαια.  

Η στάση του Λαϊκού Κόµµατος στο εθνικό ζήτηµα καθοριζόταν από την ευρύτερη 

µετριοπαθή του προσέγγιση, δηλαδή, της συνεργασίας µε τους Βρετανούς. Σε µια περίοδο 

έντονης κριτικής από µερίδα του Τύπου και την «εθνική» παράταξη, για τη µη παραίτηση των 

βουλευτών µετά την επιβολή του προϋπολογισµού του 1927 µε ∆ιάταγµα εν Συµβουλίω από 

τον Ύπατο Αρµοστή και µετά την οµόφωνη καταψήφιση του από Ελληνοκύπριους και 

Τουρκοκύπριους, το Λαϊκό Κόµµα απαντούσε ότι δεν ήταν αυτός ο ενδεδειγµένος τρόπος 

διεκδίκησης διότι θα οδηγούσε τους Βρετανούς στην κατάργηση του Νοµοθετικού 

Συµβουλίου. Αντίθετα, προέκρινε την πολιτική των ογκωδών συλλαλητηρίων ως απάντηση 

στους Βρετανούς.172

Το Λαϊκό Κόµµα ήταν ένα εντελώς προσωποπαγές δηµιούργηµα, που περιστρεφόταν γύρω 

από τον αρχηγό του Γ. Χατζηπαύλου, τον οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εφηµερίδα του 

κόµµατος αποκαλεί µέσα από τις στήλες της, ως «µεγάλο αρχηγό».173 Το Λαϊκό Κόµµα 

χρησιµοποίησε όλα τα διαθέσιµα µέσα της εποχής για τις προεκλογικές του δραστηριότητες, 

οι οποίες αποτελούσαν και το κύριο πεδίο της δράσης του, αφού στον υπόλοιπο χρόνο δεν 

υπήρχε του ίδιου επιπέδου δραστηριότητα. Στις προεκλογικές περιόδους περιόδευε σε 

συστηµατική βάση όλα τα χωριά της εκλογικής του περιφέρειας, όπως και οι άλλοι επίσηµοι 

υποψήφιοι του Λαϊκού Κόµµατος, εκµεταλλευόµενος τις σχέσεις του µε προύχοντες των 

χωριών αυτών και έκανε οµιλίες σε συλλόγους και αναγνωστήρια, σε µερικά από τα οποία 
 

171 «Το εθνικόν συµβούλιον», Νέα Λαϊκή, 26 Νοεµβρίου 1926, σ. 1. 
172 «Το Λαικόν Πρόγραµµαν», Νέα Λαϊκή, 21 Ιανουαρίου 1927, σ. 1. 
173 Βλ. ενδεικτικά «Προεκλογική κίνηση», Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σ. 3. 
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ήταν πρόεδρος ο ίδιος.174 Ενσωµάτωσε πλήρως την πελατειακή δοµή πολιτικών σχέσεων και 

θεωρούσε το κόµµα ως «πελατεία» του, η οποία θα έπρεπε να τον ακολουθεί σε όλες του τις 

αποφάσεις. Εντούτοις έθεσε κάποια ριζοσπαστικά αιτήµατα δεδοµένου του κλίµατος της 

εποχής, όπως το ζήτηµα του περιορισµού των κληρικών στα θρησκευτικά τους καθήκοντα, 

την απαίτηση για εισαγωγή εργατικής νοµοθεσίας, την κριτική που άσκησε στη νοµοθεσία 

που απέκλειε τη µεγάλη µάζα των Κυπρίων από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος 

και το αίτηµα για καθολική ψηφοφορία. Όλα αυτά, όµως, πρέπει να σταθµιστούν από το 

γεγονός ότι προτάθηκαν ως µέσο αύξησης του ερείσµατος του κόµµατος µέσα στο λαό. 

Παράλληλα, µερικά ζητήµατα αποδεικνύουν το λαϊκισµό του κόµµατος, όπως για 

παράδειγµα, η προσπάθεια να καρπωθεί την κατάργηση της δεκάτης, στην οποία έγινε ήδη 

αναφορά, και του φόρου υποτελείας το 1927.175

Ο κύκλος του κόµµατος έκλεισε µε την αποτυχία του ίδιου του Χατζηπαύλου να εκλεγεί 

βουλευτής στις εκλογές του 1930, την οποία απέδωσε σε δωροδοκίες και εξαγορά ψήφων,176 

και µε τον τερµατισµό της έκδοσης της εφηµερίδας του µε τα Οκτωβριανά. Μέσα από την 

πορεία της εφηµερίδας στα χρόνια 1928-1930 µπορεί να διαπιστωθεί η σταδιακή επανένταξη 

του Χατζηπαύλου, όπως και όλων των µετριοπαθών πολιτευτών, στο εθνικιστικό στρατόπεδο 

αφού η αρθρογραφία έγινε πιο επιθετική εναντίον των Βρετανών. Παράλληλα, τόσο ο ίδιος 

όσο και οι υπόλοιποι µετριοπαθείς πολιτευτές συµµετείχαν στην προσπάθεια ίδρυσης της 

Εθνικής Οργάνωσης που διαδέχτηκε την Πολιτική Οργάνωση Κύπρου.177

Το Λαϊκό Κόµµα και µια σειρά άλλων πολιτευτών (επταδικοί) δε µπόρεσαν µακροπρόθεσµα 

να απειλήσουν την κυριαρχία των εθνικιστών πολιτευτών και της Εκκλησίας στον αστικό 

πολιτικό χώρο, παρά τους τριγµούς που επέφεραν στο εθνικιστικό οικοδόµηµα στα χρόνια 

1922-1930 και στις µεθόδους που αυτό χρησιµοποιούσε για επίτευξη της Ένωσης. Μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας είχαν αφοµοιωθεί από τον παραδοσιακό αστικό πολιτικό σχηµατισµό.178 

Σε διάστηµα πέντε χρόνων, στις εκλογές του 1930, επικράτησαν και πάλι οι ακραιφνείς 

 
174 «Προεκλογική κίνηση», Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σ. 3, στην οποία περιόδευσε στο Ακάκι και µίλησε στο 
Αναγνωστήριο Ελληνισµός του οποίου ήταν πρόεδρος και στο Σύλλογο Νέων στην Μόρφου· «Προεκλογική 
κίνηση», Λαϊκή, 31 Ιουλίου 1925, σ. 2, όπου αναφέρεται σε περιοδείες των Χατζηπαύλου και Σταυρινάκη· 
«Προεκλογική κίνηση», Λαϊκή, 28 Αυγούστου 1925, σ. 2, περιοδεία στο Παλαιχώρι. 
175 Νέα Λαϊκή, 2 Σεπτεµβρίου 1927, σ. 1. 
176 Επιστολή Γ. Χατζηπαύλου, Νέα Λαϊκή, παράρτηµα, 24 Οκτωβρίου 1930. 
177 Βλ. ενδεικτικά «Το Νοµοθετικόν», Νέα Λαϊκή, 9 ∆εκεµβρίου 1927, σ. 1 όπου γίνεται παραδοχή για την πολύ 
αρνητική στάση των Βρετανών στα ελληνικά αιτήµατα και κρίνεται ως αναποτελεσµατική η σύνθεση του 
Νοµοθετικού Συµβουλίου. Βλ. επίσης «Ο σατραπίσκος», Νέα Λαϊκή, 27 Ιουνίου 1930, σ. 1. Η αναφορά είναι 
στον τότε κυβερνήτη της Κύπρου R. Storrs. 
178 «Εθνική Οργάνωσις», Νέα Λαϊκή, 10 Ιανουαρίου 1930, σ. 3. 
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ενωτικοί υποψήφιοι. Αυτή την πορεία επαναπροσέγγισης των δύο µερίδων της αστικής τάξης 

διαπίστωνε και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου, το οποίο είχε καλέσει τους υποστηρικτές 

του να ψηφίσουν τους «Λαϊκούς» ως το µη χείρον βέλτιστον στις εκλογές του 1925, καλώντας 

τους «λαϊκιστές» πολλές φορές αργότερα να παραιτηθούν.179   

9.6.1 Η επάνοδος των εθνικιστών και η κατάσταση στο εσωτερικό µέτωπο. Η περίοδος 

κυριαρχίας των πιο διαλλακτικών δυνάµεων είχε ηµεροµηνία λήξης, δεδοµένου ενός 

συµπληρωµατικού παράγοντα: της αρνητικής στάσης της Βρετανίας στο µεγάλο πολιτικό 

πρόβληµα της Ένωσης, αλλά και στα ζητήµατα εσωτερικής διακυβέρνησης. Η µεγάλη 

οικονοµική κρίση στην Κύπρο συνέβαλε στην αποτυχία της βρετανικής πολιτικής απόκτησης 

ερεισµάτων µέσα στον αγροτικό πληθυσµό και συνεπακόλουθα στην επάνοδο των 

εθνικιστών. Ακόµα και οι βουλευτές που εκλέγηκαν το 1925 και εξέφραζαν πιο µετριοπαθείς 

απόψεις, οδηγήθηκαν σε σύγκρουση µε την αποικιακή αρχή προς το τέλος του 1928 και 

ολόκληρο το 1929. Ένδειξη της προσέγγισης των µετριοπαθών µε τους εθνικιστές και την 

Ιεραρχία αποτέλεσε η κοινή τους θέση για «απόλυτη και ολοκληρωτική αποχή» στους 

εορτασµούς της πεντηκονταετηρίδας της βρετανικής παρουσίας στην Κύπρο και η κοινή 

απογοήτευσή τους από τη στάση της κρατούσας δύναµης έναντι των προβληµάτων του 

κυπριακού λαού.180  

Η αλλαγής τη στάση τους υπαγορεύτηκε και από την πίεση που ασκείτο στους βουλευτές, 

αλλά και σε ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα, λόγω της οικονοµικής ανέχειας του πληθυσµού 

και της πολεµικής που ασκούσαν οι εφηµερίδες, οι κύκλοι της Εκκλησίας και οι ενωτικοί 

πολιτικοί. Η αλλαγή στη στάση των µετριοπαθών εκφράστηκε µε αφορµή την εφαρµογή του 

«Νέου Ποινικού Κώδικα» το Φθινόπωρο του 1928 και τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό 

του 1929, τον οποίο καταψήφισαν οµαδικά όλοι οι Ελληνοκύπριοι βουλευτές, οι οποίοι 

προέβηκαν και σε επίσηµη διαµαρτυρία, ενώ πραγµατοποιήθηκαν συλλαλητήρια σε όλες τις 

πόλεις.181 Αυτή η προσπάθεια εξεύρεσης κοινής στάσης και η σύµπλευση σε ορισµένα 

ζητήµατα, δε µπορούσε να αποκρύψει, όµως, τις εσωτερικές διαφωνίες µεταξύ βουλευτών και 

Ιεράς Συνόδου ακόµα και για τα ίδια θέµατα στα οποία υπήρξε φαινοµενική σύγκλιση 

απέναντι στον κοινό εχθρό (Βρετανούς). Οι διαφωνίες µεταξύ των µελών της δεξιάς 
 

179 «Βουλευταί και λαός», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου 1926, σ. 1. Τους θύµιζε µάλιστα ότι είχαν εκλεγεί απλώς 
ως ανθυποψήφιοι των ενωτικών. 
180 «Προκήρυξις Ιεράς Συνόδου και Ελλήνων βουλευτών δια τας εορτάς της πεντηκονταετηρίδας», Ελευθερία, 10 
Μαρτίου 1928, σ. 1. 
181 «Βεβιασµένη περιφρόνησις», Ελευθερία, 24 Οκτωβρίου 1928, σ. 1· «∆ιαµαρτυρία Ελλήνων βουλευτών, 
Ελευθερία, 24 Οκτωβρίου 1928, σ. 2· «Συλλαλητήριο εν Λεµεσώ», Ελευθερία, 3 Νοεµβρίου 1928, σ. 3· 
«∆ιάγγελµα των Ελλήνων βουλευτών», Ελευθερία, 8 ∆εκεµβρίου 1928, σ. 2. 
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παράταξης έφεραν στην επιφάνεια και την αποκάλυψη για την πρόταση των Βρετανών στον 

Α. Τριανταφυλλίδη για συνταγµατικό καθεστώς όπως της Μάλτας, που απορρίφθηκε χωρίς να 

συζητηθεί και χωρίς να δηµοσιοποιηθεί (βλ. κεφάλαιο 5).182  

Το διαιρετικό, κλίµα παρέµενε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολιτικής σκηνής στο 

εσωτερικό µέτωπο της ελληνοκυπριακής κοινότητας και αποτυπωνόταν συστηµατικά στις 

εφηµερίδες. Ανάµεσα στους Ελληνοκυπρίους είχαν διαφανεί, για µια ακόµη φορά, διαφορές 

στη τακτική του ενωτικού αγώνα, αφού υπήρχαν διαφορετικές στοχεύσεις. Στους κόλπους της 

αστικής τάξης υπήρχαν επίσης διαφορές και ως προς το ζήτηµα της ηγεσίας, αφού άλλοι 

ήθελαν να βρίσκονται υπό την ηγεσία της Εθναρχίας και άλλοι ήθελαν όπως οι βουλευτές 

καταστούν ανεξάρτητο σώµα, το οποίο να δρα αυτόβουλα, ως οι µόνοι εκλελεγµένοι. Οι 

βουλευτές ενεργούσαν ανεξάρτητα µεταξύ τους και κατά το δοκούν και κάποιοι εξ αυτών 

προσπαθούσαν να παρακάµψουν την ηγεσία της Εκκλησίας. Οι βουλευτές δέχονταν επιθέσεις 

από την πλειοψηφία του Τύπου και η Πολιτική Οργάνωση είχε παρακαµφθεί.183 Αιτίες 

σύγκρουσης αποτελούσαν διάφορα ζητήµατα. Στο ζήτηµα του ποινικού κώδικα, και παρά την 

κοινή αρνητική τους θέση αρχής, οι δύο πλευρές δεν µπόρεσαν να καταλήξουν σε συµφωνία 

και κοινή γραµµή αντίδρασης. Ως αποτέλεσµα, οι βουλευτές εξέδωσαν δικό τους ψήφισµα, 

γεγονός το οποίο επικρίθηκε έντονα από την µερίδα του Τύπου που απηχούσε τις απόψεις της 

Εθναρχίας και των ενωτικών πολιτικών µε βαριές εκφράσεις, όπως «ανεµοκίνητοι και 

ανεµοφόρητοι» και ότι οι βουλευτές «έθεσαν ευατόν εκτός εθνικής ηµών Εκκλησίας» από την 

οποία «απεσπάσθησαν».184

Ένα άλλο σηµείο έντασης αποτέλεσε το λεγόµενο «εκκλησιαστικό ζήτηµα», της διαχείρισης 

δηλαδή της εκκλησιαστικής περιουσίας, το οποίο επανερχόταν στην επικαιρότητα τακτικά. Η 

πλευρά των βουλευτών απαιτούσε λόγο και έλεγχο της περιουσίας από «λαϊκούς» 

εκπροσώπους (κοσµικούς) και περιορισµό των ιεραρχών στα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα. 

Από την πλευρά της, η Ιερά Σύνοδος, πιθανώς συναισθανόµενη ότι το αίτηµα έβρισκε 

απήχηση σε µια εποχή δύσκολη για τον πληθυσµό, αποδεχόταν κάποια συµµετοχή των 

«λαϊκών» µέσα από µεικτά συµβούλια «λαϊκών» και κληρικών, πάντοτε όµως υπό τον έλεγχο 

της Εκκλησίας. Ούτε µεταξύ τους, όµως, οι βουλευτές ήταν οµόφωνοι. Ένας εξ αυτών 

πρότεινε εκποίηση όλων των εκκλησιαστικών κτηµάτων και δηµιουργία κοινού ταµείου υπό 
 

182 Άρθρο Α. Τριανταφυλλίδη, Ελευθερία, 27 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. 
183 «Η γνώµη του ιατρού κου Θεµιστοκλή ∆έρβη», Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. «Η γνώµη του κου Σ. 
Λοιζίδη», Ελευθερία, 9 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. 
184 «Το ανακοινωθέν των βουλευτών», Ελευθερία, 21 Νοεµβρίου 1928, σ. 3. «Ανεµοκίνητοι και ανεµοφόρητοι», 
Ελευθερία, 5 ∆εκεµβρίου 1928, σ. 1.  
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τη διεύθυνση αποκλειστικά «λαϊκών» προσώπων, ενώ δεύτερος πρότεινε σηµαντική 

συµµετοχή της Εκκλησίας στη διαχειριστική επιτροπή.185  

Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής ήταν να τεθεί ξανά, στις αρχές του 1929, το ζήτηµα της 

µορφής του αγώνα του λαού αλλά και ζήτηµα ηγεσίας. Μέσα από ένα δηµόσιο διάλογο τον 

οποίο εγκαινίασε η Ελευθερία, συµµετείχαν αρκετές πολιτικές προσωπικότητες εκφέροντας 

γνώµη για την πορεία και το στόχο του εθνικού αγώνα. Κάποιοι επιχειρηµατολογούσαν υπέρ 

της καθαρής ενωτικής γραµµής, άλλοι υπέρ της αυτονοµίας (Ρωσσίδης) και άλλοι ζητούσαν 

περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση της τακτικής των Ελληνοκυπρίων (Σ. Λοιζίδης, Μ. 

Νικολαίδης), µε παραίτηση των βουλευτών και επάνοδό τους µόνο σε περίπτωση αλλαγής 

καθεστώτος, ως µέτρο εκβιασµού. Κοινές διαπιστώσεις αφορούσαν πρώτον, στο τέλµα στο 

οποίο περιήλθε η πολιτική ζωή στην Κύπρο µε τις εσωτερικές διασπάσεις και τους 

διαπληκτισµούς και δεύτερον, στην ανεπάρκεια ηγεσίας στο χώρο της ∆εξιάς καθόλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1920, γύρω από τον οποίο θα µπορούσε να επέλθει η αναγκαία 

συσπείρωση. Ο Ν. Κλ. Λανίτης έγραφε χαρακτηριστικά για το πολιτικό κλίµα: «ευρισκόµεθα 

εντός νοσογόνων πολιτικών τελµάτων».186

Γύρω από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριο συσπειρώθηκε η πιο ριζοσπαστική οµάδα, 

σύµφωνα µε την οποία δεν υπήρχε άλλη λύση των κυπριακών προβληµάτων εκτός από την 

Ένωση. Ανταγωνιστής του ήταν ο µετριοπαθής Νικόδηµος Μυλωνάς, Μητροπολίτης Κιτίου, 

µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου. Υπήρχαν, επίσης, και οι απόψεις που έτειναν προς την 

υιοθέτηση ενός αυτονοµιστικού λόγου ως µεσοπρόθεσµο στάδιο προς την Ένωση.187 Η θέση του 

Κ. Ρωσσίδη για αυτονοµία δέχθηκε σφοδρή επίκριση από την Ελευθερία ως «νοσηρή», 

«αντικυπριακή» και «ανθελληνική».188 Μέσα από το δηµόσιο διάλογο αποκαλύφθηκαν, 

επίσης, φαινόµενα διαπλοκής πολιτικών µε εφηµερίδες και πελατειακές-ρουσφετολογικές 

πρακτικές βουλευτών και δηµάρχων προς όφελος φίλων και συγγενών. Η λαϊκή 
                                                            
185 «Το Εκκλησιαστικόν. Η συνέλευσις εν Αρχιεπισκοπή», Ελευθερία, 21 Μαρτίου 1928, σ. 2· «Το 
Εκκλησιαστικόν. ∆ύο συνεδρίαι», Ελευθερία, 4 Απριλίου 1928, σ. 2· «Εργασίαι της Ιεράς Συνόδου. Το 
εκκλησιαστικόν ζήτηµαν», Ελευθερία, 10 Απριλίου 1929, σ. 2· «Το εκκλησιαστικόν ζήτηµαν. Απάντησις της 
Ιεράς Συνόδου προς τους Έλληνας βουλευτάς», Ελευθερία, 13 Απριλίου 1929, σ. 2 
186 «Η γνώµη των µητροπολίτη Πάφου και Ν. Κλ. Λανίτη», Ελευθερία, 23 Ιανουαρίου 1929, σ. 1· «Η γνώµη των 
Θ. Θεοδότου και Κ. Ρωσσίδη», Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1· «Η γνώµη του ιατρού κου Θεµιστοκλή 
∆έρβη», Ελευθερία, 2 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1· Η γνώµη του βουλευτή κου Λουκή Πιερίδη», Ελευθερία, 6 
Φεβρουαρίου 1929, σ. 1· «Η γνώµη του κου Σ. Λοιζίδη», Ελευθερία, 9 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1· «Η γνώµη του 
κου Μ. Γ. Νικολαίδη», Ελευθερία, 16 Φεβρουαρίου 1929, σσ. 1-2· «Τα υπέρ και τα κατά της αυτονοµίας», 
Ελευθερία, 10 Απριλίου 1929, σ. 1. 
187 «Ενωτικοί και αυτονοµιστές», Νέος Εργάτης, 16 Μαΐου 1929, σ. 1· «Το ζήτηµα της Πολιτικής Οργανώσεως», 
Ελευθερία, 10 Απριλίου 1929, σ. 1.  
188 «Η κιτρινόµαυρος πολιτική της αυτονοµίας», Ελευθερία, 27 Μαρτίου 1929, σ. 1. «Να τεθή κήµος εις το 
απύλωτον στόµαν των βεβήλων», Ελευθερία, 24 Απριλίου 1929, σ. 1. 
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αντιπροσωπεία θεωρούνταν χρεοκοπηµένη λόγω της συνεργασίας µε τους Βρετανούς και 

καλούνταν τα «υγιή εξωκοινοβουλευτικά στοιχεία» σε ανασύνταξη και αναδιοργάνωση. 

Παράλληλα, τέθηκε και ζήτηµα ασυµβίβαστου κατοχής βουλευτικού αξιώµατος µε 

οποιοδήποτε άλλο πόστο, χωρίς να υλοποιηθεί. 

Στην περίοδο αυτή επαναλήφθηκαν οι προσπάθειες των Βρετανών να δηµιουργήσουν ένα 

ρεύµα υπέρ τους µέσα στον πληθυσµό, µε επίκεντρο τους δασκάλους, µέσω νοµοσχεδίου που 

αύξανε τους µισθούς τους και τους καθιστούσε δηµόσιους υπάλληλους αλλά και µε διορισµούς 

Ελληνοκυπρίων στα επίσηµα όργανα και στη δηµόσια υπηρεσία, χωρίς όµως επιτυχία.189 Η 

στόχευση στους δασκάλους δεν ήταν τυχαία, δεδοµένου του σηµαντικού ρόλου που ασκούσαν 

µέσα στα χωριά. Οι δασκάλοι θεωρούνταν σπουδαίο εκλογικό κεφάλαιο για τους πολιτευτές της 

εποχής, αφού ήταν οι πλέον µορφωµένοι στα χωριά και είχαν καθηµερινή επαφή µε τους 

κατοίκους, στους οποίους ασκούσαν µεγάλη επίδραση.  

 

9.7         Εθνική Οργάνωση Κύπρου (1930) 

Μέσα στο κλίµα των διαπληκτισµών και αντιπαραθέσεων, οι φωνές για την ανάγκη νέας 

οργάνωσης δυνάµωναν και ιδιαίτερα οι παραινέσεις προς τον Αρχιεπίσκοπο για να αναλάβει 

πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να «περιβληθή ο εθνικός σκοπός µε το ιερόν 

κύρος του θρησκευτικού».190 Έτσι, ο Αρχιεπίσκοπος συγκάλεσε σύσκεψη τον Απρίλη του 1929 

για να διαπιστώσει τις προθέσεις των βουλευτών οι οποίοι εκλέγηκαν σε αντιπαράθεση µε την 

Εκκλησία. Οι βουλευτές αποδέχτηκαν ότι στόχος ήταν µεν η Ένωση αλλά µεσοπρόθεσµα θα 

αποδέχονταν τη συνεργασία µε την κυβέρνηση, πολιτικές ελευθερίες και αυτοδιοίκηση.191 Στη 

σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε και η αποστολή πρεσβείας στο Λονδίνο, η οποία λήφθηκε µετά 

την επάνοδο των Εργατικών στην εξουσία. Επιπλέον, και επειδή η παλιά οργάνωση είχε 

ατονήσει, αποφασίστηκε όπως σε νέα ευρεία σύσκεψη βουλευτών και εκκλησιαστικών 

ηγετών συζητηθεί το θέµα της δοµής και της µορφής της οργάνωσης.192

                                                            
189 «Οι δασκάλοι και η αγγλική ραδιουργία για το σχηµατισµό φιλοαγγλικού ρεύµατος στη Κύπρο», Νέος 
Εργάτης, 6 Ιουνίου 1929, σ. 2· «Θέσεις για την οικονοµική και πολιτική κατάσταση του Β’ Παγκύπριου 
συνεδρίου του ΚΚΚ», Νέος Άνθρωπος, 6 ∆εκεµβρίου 1928, σ. 1· Άρθρο Σάββα Λοιζίδη, «Πειρασµός των 
διδασκάλων», Ελευθερία, 29 Ιουνίου 1929, σ. 1 και 6 Ιουλίου 1929, σ. 2· Άρθρο Αντώνη Τριανταφυλλίδη, «Η 
υπαλληλοποίησις των δασκάλων», Ελευθερία, 7 Αυγούστου 1929, σ. 1. 
190 «Να αρχίση συντόµως η οργάνωσις», Ελευθερία, 15 Μαίου 1929, σ. 1. «Φανήτε αντάξιοι των περιστάσεων», 
Ελευθερία, 19 Ιουνίου 1929, σ. 1. 
191 «Το ζήτηµα της Πολιτικής Οργανώσεως», Ελευθερία, 10 Απριλίου 1929, σ. 1. 
192 «Ο Εθνικός Αγών της Κύπρου», Ελευθερία, 3 Απριλίου 1929, σ. 2. 
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Τον Ιούνιο του 1929 η Ιερά Σύνοδος είχε συντάξει κανονισµό για τη λειτουργία της 

Οργάνωσης αλλά λόγω των αντιδράσεων του Μητροπολίτη Κερύνειας που επέµενε σε Ένωση 

και µόνον, αναβλήθηκε η προώθηση του.193 Στο υπόλοιπο διάστηµα µέχρι και το τέλος του 

1929 συνεχίστηκε η ζύµωση για την ανασύσταση της Πολιτικής Οργάνωσης. Οµοίως, 

συνέχισαν οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής (βουλευτές και Ιερά Σύνοδος) 

να ενεργούν ξεχωριστά σε αρκετές περιπτώσεις. Οι βουλευτές σε σύσκεψη που 

πραγµατοποίησαν, αποφάσισαν τη σύνταξη υποµνήµατος προς την καινούρια Εργατική 

κυβέρνηση του Λονδίνου και την αποστολή πρεσβείας.194 Οι διχογνωµίες εκκλησιαστικών και 

πολιτικών ηγετών προκαλούσαν έντονη δυσφορία στους πρωταγωνιστές για την ίδρυση 

καινούριας πολιτικής οργάνωσης.195 Η δυσφορία εντεινόταν από τη διαπίστωση απουσίας 

ιδεολογικής ενότητας ανάµεσα στους πολιτικούς παράγοντες και στην απουσία δυναµικής 

ηγεσίας.196

Οι βουλευτές απέστειλαν το υπόµνηµα, το οποίο παρόλο που έθετε τόσο το ζήτηµα της 

Ένωσης όσο και τις ανεπάρκειες του υφιστάµενου πολιτικού συστήµατος, αποκαλώντας 

µάλιστα τη Βρετανία «ιµπεριαλιστική πολιτεία», έθετε το αίτηµα µέσα στο πλαίσιο της 

ελπίδας για πιο ανθρώπινη µεταχείριση των Κυπρίων εκ µέρους της καινούριας Εργατικής 

κυβέρνησης της Βρετανίας.197 Στο υπόµνηµα τίθονταν, παράλληλα, αιτήµατα διεύρυνσης των 

πολιτικών ελευθεριών µε επέκταση των εξουσιών του Νοµοθετικού Συµβουλίου και την 

µετατροπή του σε πλήρως αιρετό σώµα στη βάση της αριθµητικής αναλογίας Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων. Η αποτυχία του σκοπού της αντιπροσωπείας στο Λονδίνο στα τέλη του 

φθινοπώρου του 1929 προκάλεσε τις ζωηρές αντιδράσεις των Ελληνοκυπρίων και επέτεινε 

την ανάγκη ανασύστασης της Πολιτικής Οργάνωσης.198  

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε εκ νέου δηµόσια συζήτηση µε αρκετούς αρθρογράφους να 

παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να πληροί, κατά την άποψή τους, η 

                                                            
193 «Λήξις εργασιών Ιεράς Συνόδου», Ελευθερία, 5 Ιουνίου 1929, σ. 2. 
194 Ελευθερία, 22 Ιουνίου 1929, σ. 2. 
195 «Τον λόγον έχει ο Εθνάρχης», Ελευθερία, 3 Αυγούστου 1929, σ. 1 
196 «Να οργανωθώµεν πρώτον ιδεολογικώς», Ελευθερία, 31 Αυγούστου 1929, σ. 1. Στην αδυναµία του 
Αρχιεπισκόπου ως ηγέτη κάνει αναφορά και ο τότε κυβερνήτης Storrs, ο οποίος θεωρούσε τον τότε 
Αρχιεπίσκοπο ως «καλό άνθρωπο» που υποκύπτει στις πιέσεις των ακραίων κληρικών και λαικών. Βλ. Storrs, 
Orientations, ό.π., σ. 474. 
197 «Το υπόµνηµα των Ελλήνων βουλευτών προς τον Υπουργό των Αποικιών», Ελευθερία, 11 και 14 
Σεπτεµβρίου 1929, σ. 1 και 4 αντίστοιχα. Ο γράφει ότι οι Κύπριοι δεν µπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά 
των δηλώσεων των Βρετανών πολιτικών όταν ήταν στην αντιπολίτευση µε τις πράξεις τους όταν ανέρχονταν 
στην κυβέρνηση. Βλ. Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 499. 
198 «∆ιαµαρτυρίαι προς την κεντρικήν κυβέρνησιν», Ελευθερία, 16 Νοεµβρίου 1929, σ. 2.  «Συλλαλητήριον», 
Ελευθερία, 18 ∆εκεµβρίου 1929, σ. 2. 
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καινούρια συσσωµάτωση. Η Ελευθερία ζητούσε µε πρωτοσέλιδο άρθρο της τη δηµιουργία ενός 

ολιγαρχικού «κόµµατος αρχών και ιδεών» µε επικεφαλής 30-40 προύχοντες.199 Ο Αχ. 

Αιµιλιανίδης, µετέπειτα γραµµατέας της Εθνικής Οργάνωσης, διαπίστωνε αυθορµητισµό και 

έλλειψη οργάνωσης στο εθνικό κίνηµα το οποίο χαρακτηριζόταν, κυρίως, από αντιδραστικής 

µορφής ενέργειες και διαµαρτυρίες παρά από προληπτική και συστηµατική προσπάθεια στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. Το κίνηµα για την Ένωση, σηµείωνε, εξαντλούσε την 

ενεργητικότητά του σε διακηρύξεις, αρθρογραφία στις εφηµερίδες και επετειακές εκδηλώσεις. 

Θεωρούσε ότι απαιτείτο οργανωµένος και διµέτωπος αγώνας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό και ενιαία γραµµή των εφηµερίδων ώστε να ξεφύγει η καινούρια Οργάνωση από τα 

µέχρι τότε «χάλια» και «ερασιτεχνισµούς». Η ηγεσία θα έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια του 

Αρχιεπισκόπου και οργανωτικά να διαιρεθεί σε επαρχιακές και τοπικές οργανώσεις µε πλήρη 

αυτονοµία στον τοµέα δράσης τους, οι οποίες να συντονίζονται, όµως, από τη Γενική 

Γραµµατεία. Η τελευταία, θα αποτελούσε, σύµφωνα µε τον Αιµιλιανίδη, τον πυρήνα γύρω από 

τον οποίο θα δραστηριοποιούνταν σύλλογοι και σωµατεία και θα συντονίζονταν οι ελληνικές 

εφηµερίδες. Η µόνη δράση στην οποία θα εµπλεκόταν ο λαός αφορούσε στη συλλογή των 

οικονοµικών πόρων της Οργάνωσης.200

Υπό το πρίσµα αυτών των συζητήσεων, ο Αρχιεπίσκοπος συγκάλεσε νέα σύσκεψη µε τη 

συµµετοχή Μητροπολιτών και εν ενεργεία και πρώην βουλευτών και δηµάρχων (συνολική 

παρουσία 32 άτοµα) στην οποία ανέπτυξε τον σκοπό της δηµιουργίας καινούριας Πολιτικής 

Οργάνωσης µε στόχο την Ένωση µε την Ελλάδα. Στη σύσκεψη αυτή καταρτίστηκε επιτροπή 

από τους Μητροπολίτες Κιτίου και Κερύνειας, Γ. Χατζηπαύλου, Στ. Σταυρινάκη, ∆. Σεβέρη 

και Ν. Κλ. Λανίτη για σύνταξη καταστατικού. Ακολούθησαν δύο νέες συσκέψεις στις 24 και 

25 Ιανουαρίου 1930, κατά τις οποίες εγκρίθηκε και το καταστατικό της νέας οργάνωσης που 

πήρε το όνοµα Εθνική Οργάνωση Κύπρου.201 Η οργάνωση ιδρύθηκε επίσηµα στη Λευκωσία 

στις 30 Ιανουαρίου στη Λευκωσία.202 Την ίδρυσή της χαιρέτισε και το Λαϊκό Κόµµα το οποίο 

                                                            
199 «Επί της ανάγκης συµπήξεως υγιούς οργανώσεως», Ελευθερία, 6 Νοεµβρίου 1929, σ. 1. 
200 Άρθρα Αχιλλέα Αιµιλιανίδη, «Η πολιτική οργάνωσις», Ελευθερία, 23, 27 και 30 Νοεµβρίου 1930, σ. 1. 
201 «Εθνική Οργάνωσις», Νέα Λαϊκή, 10 Ιανουαρίου 1930, σ. 3· «Η σύστασις πολιτικής οργανώσεως», Ελευθερία, 
11 Ιανουαρίου 1930, σ. 2· «Η εθνοσυνέλευσις της αρχιεπισκοπής», Ελευθερία, 29 Ιανουαρίου 1930, σ. 2.  
202 Βασικές πρόνοιες του καταστατικού περιελάµβαναν: το άρθρο 2 όπου διατυπωνόταν ο σκοπός της Ένωσης µε 
κάθε µέσο. Το άρθρο 3 προέβλεπε ότι µέλη δικαιούνταν να είναι όλοι οι ενήλικες Έλληνες Κύπριοι στην Κύπρο 
ή στο εξωτερικό. Το άρθρο 4 προνοούσε τα όργανα διοίκησης (τα ονοµάζει αρχές) της οργάνωσης. Αυτά ήταν η 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η Εκτελεστική Αρχή και οι έξι Επαρχιακές Επιτροπές. Η Συνέλευση (άρθρο 12) 
αποτελείτο από 37 µέλη ως ακολούθως: Αρχιεπίσκοπο, τους τρεις Μητροπολίτες, τον Ηγούµενο Κύκκου, ένα 
ηγούµενο εκλεγόµενο από τις µονές της Κύπρου, τους 12 βουλευτές, 3 µέλη που εκλέγονταν από κάθε επαρχία 
και ένας εκπρόσωπος των πολιτικών εφηµερίδων που θα εκλέγετο από τους διευθυντές των εφηµερίδων. 
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος (άρθρο 14). Η Συνέλευση θα συνερχόταν µια φορά το 
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είχε συγκρουστεί πολλές φορές µε την Εθναρχία και την προηγούµενη οργάνωση, ως 

«πολιτική αναδηµιουργία».203  

Η Εθνική Οργάνωση Κύπρου δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη συγκέντρωση όλων των πολιτικών 

δυνάµεων του τόπου κάτω από ένα φορέα. Ο δεδηλωµένος στόχος δεν ήταν πλέον η 

αυτονοµία-ένωση, αλλά µόνο η Ένωση. Η οργανωτική δοµή συγκροτήθηκε αµέσως µε την 

εκλογή των τριών αιρετών µελών ανά επαρχία (άρθρο 12) και την εκλογή του Κ. Παυλίδη, 

δηµοσιογράφου στη Φωνή της Κύπρου, ως εκπροσώπου των πολιτικών εφηµερίδων.204 Οι 

τρεις εκλεγέντες ανά επαρχία δεν ψηφίζονταν από το λαό, αλλά από τη Γενική Συνέλευση της 

Ιεράς Συνόδου και των βουλευτών. Εκλέγηκαν, επίσης, ο Μητροπολίτης Κερύνειας και ο Ν. 

Κλ. Λανίτης ως µέλη της Εκτελεστικής Αρχής, ο Ι. Οικονοµίδης (διευθυντής της Τράπεζας 

Κύπρου) ταµίας και ο Αχ. Αιµιλιανίδης Γενικός Γραµµατέας.205

Η Εθνική Οργάνωση είχε µερικές επιτυχίες, κυρίως, µε τη δηµιουργία πολλών Εθνικών 

Συνδέσµων Νεολαίας και µε τη δηµιουργία Γραφείου στο Λονδίνο και την εκεί µόνιµη 

εγκατάσταση του Ζήνωνα Ρωσσίδη ως εκπροσώπου της.206 Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 

σχηµατίστηκαν οι Περιφερειακές Επιτροπές και τον Μάιο τα στελέχη της Οργάνωσης 

άρχισαν να επισκέπτονται τα χωριά και να προπαγανδίζουν την Ένωση. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της αστυνοµίας, το 1930 έγιναν 555 πολιτικές οµιλίες, κατά τις οποίες κατηγορήθηκε η 

κυβέρνηση για την άθλια κατάσταση του αγροτικού πληθυσµού.207 Συγχρόνως, δηµιουργήθηκαν 

επιτροπές της Οργάνωσης σε αριθµό κοινοτήτων.208 Επιτροπές της Εθνικής Οργάνωσης 

                                                                                                                                                                                           
χρόνο, κάθε Νοέµβριο (άρθρο 15). Στο άρθρο 20 καθορίζετο ότι η Συνέλευση θα αποτελούσε την Ανώτατη Αρχή 
της Εθνικής Οργάνωσης, η οποία θα εξέλεγε την Εκτελεστική Αρχή. Στο άρθρο 21 σηµειωνόταν ότι οι 
αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για όλα της τα µέλη, εκτός τους βουλευτές οι οποίοι δικαιούνταν να 
διατηρήσουν ελευθερία κινήσεων. Εκτελεστική Αρχή (άρθρο 22): την αποτελούσαν ο Αρχιεπίσκοπος και δύο 
άτοµα που εκλέγονταν από τη Συνέλευση µε διετή θητεία. Επαρχιακές Επιτροπές (άρθρο 7): ως µέλη τους 
καθορίζονταν ο Μητροπολίτης της επαρχίας (πρόεδρος), οι Ηγούµενοι των Μοναστηριών, καθώς και αριθµός 
ατόµων όχι µικρότερος των επτά τους οποίους θα επέλεγε ο Μητροπολίτης ανά διετία. Ως πόροι της οργάνωσης 
καθορίζονταν οι εισφορές των µελών και οπαδών, τακτικές ετήσιες και έκτακτες συνδροµές ατόµων και 
σωµατείων, τακτικές και ετήσιες συνεισφορές των Μητροπόλεων, Μονών και εκκλησιών (άρθρο 27). Το 
καταστατικό προνοούσε για έµµισθο γραµµατέα (άρθρο 26). 
203 Νέα Λαϊκή, 31 Ιανουαρίου 1930, σ. 2. 
204 Νέα Λαϊκή, 14 και 28 Φεβρουαρίου 1930, σ. 2 και σ. 3 αντίστοιχα. Ελευθερία, 12 Φεβρουαρίου 1930, σ. 3. 
205 Νέα Λαϊκή, 14 και 21 Μαρτίου 1930, σ. 3 και σ. 3 αντίστοιχα. 
206 «Αποφάσεις Εκτελεστικής Αρχής Εθνικής Οργανώσεως» Νέα Λαϊκή, 14 Μαρτίου 1930, σ. 3. Ελευθερία, 12 
Μαρτίου 1930, σ. 3. 
207 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π.,, σ. 415. 
208 Βλ. ενδεικτικά: «Κοινοτικαί επιτροπίαι Εθνικής Οργανώσεως», Ελευθερία, 19 Απριλίου 1930, σ. 2. 
«Επαρχιακή επιτροπή Μόρφου», Ελευθερία, 21 Μαίου 1930, σ. 2. 
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συστάθηκαν µε οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής και στην Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια και 

στο Κάιρο.209

Η δράση της Οργάνωσης ήταν πολυσχιδής και πολύπλευρη: διοργάνωσε εράνους για το 

ταµείο της, απευθύνθηκε στην ελληνική κυβέρνηση για επιχορήγηση ατµοπλοϊκής σύνδεσης 

Κύπρου - Ελλάδας και στα Εµπορικά Επιµελητήρια Αθήνας και Πειραιά για ενίσχυση της 

οικονοµικής συνεργασίας. Από την κυβέρνηση της Κύπρου ζητήθηκε συνταξιοδοτικό σχέδιο 

για τους δασκάλους, πιθανώς σε µια προσπάθεια να κερδίσει η Οργάνωση την εύνοιά τους 

αφού είχε πρόσφατα ψηφιστεί νοµοθεσία για αύξηση της µισθοδοσίας τους. Παράλληλα, 

προσπάθησαν να προσκαλέσουν στην Κύπρο Άγγλους φιλέλληνες βουλευτές.210

Μέσω της οργάνωσης, η Εθναρχία τέθηκε για ακόµη µια φορά επικεφαλής του αγώνα. Πολλά 

στελέχη της οργάνωσης (Σάββας Λοϊζίδης, Αχιλλέας Αιµιλιανίδης) πήγαιναν στα χωριά 

δίνοντας διαλέξεις, οργάνωναν τοπικές επιτροπές και ιδιαίτερα τη νεολαία σε µια παράλληλη 

οργάνωση (δηµιουργήθηκαν περίπου 40 λέσχες νεολαίας).211 Τον Απρίλιο του 1931 

πραγµατοποιήθηκε, µάλιστα, το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο των Οργανώσεων Νεολαίας.212 

Αν συγκρίνουµε τη δοµή της Εθνικής Οργάνωσης µε εκείνη της Πολιτικής Οργάνωσης του 

1921, συµπεραίνουµε ότι η πρώτη ήταν λιγότερο δηµοκρατική. Κανένα µέλος της συνέλευσης 

δεν ήταν εκλελεγµένο από το λαό, ενώ ο ανώτερος κλήρος και µια µικρή οµάδα της πολιτικής 

άρχουσας τάξης είχαν την τελευταία λέξη. Η έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησης 

αποδυνάµωνε το κύρος της Οργάνωσης έναντι του πληθυσµού, και µάλιστα ακόµα 

περισσότερο, λόγω της έλλειψης επιρροής στους εκπροσώπους στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, 

στους οποίους αφηνόταν ελευθερία δράσης (άρθρο 21). Η έλλειψη δηµοκρατικής 

νοµιµοποίησης της οργάνωσης δηµιουργούσε προβλήµατα στην προσπάθειά της για 

διεθνοποίηση του κυπριακού ζητήµατος. Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης στο Λονδίνο, σε 

ενηµέρωση που έκανε στα Σώµατα για συνάντηση που είχε µε Εργατικούς βουλευτές, 

σηµείωσε ότι τον επέκριναν για το γεγονός ότι τα διοικητικά σώµατα της Οργάνωσης δεν 

                                                            
209 «Η δράσις της Εκτελεστικής Αρχής Εθνικής Οργανώσεως», Νέα Λαϊκή, 16 Μαΐου 1930, σ. 1. 
210 «Αποφάσεις Εκτελεστικής Αρχής Εθνικής Οργανώσεως» Νέα Λαϊκή, 14 Μαρτίου 1930, σ. 3· «Η δράσις της 
Εκτελεστικής Αρχής Εθνικής Οργανώσεως», Νέα Λαϊκή, 16 Μαΐου 1930, σ. 1. 
211 «Εθνικαί οµιλίαι εκ της Εθνικής Οργανώσεως Κύπρου», Νέα Λαϊκή, 23 Μαΐου 1930, σ. 3· «Εθνικαί 
νεολαίαι», Ελευθερία, 14 Ιουνίου 1930, σ. 2. Στα χωριά Μανδριά και Αιγιαλούσα· Ελευθερία, 6 Σεπτεµβρίου 
1930, σ. 2. Στα χωριά Καλοπαναγιώτη και Πολεµίδια· «Κυπριακαί Εθνικαί Νεολαίαι», Ελευθερία, 4 και 11 
Οκτωβρίου 1930, σ. 2. Στα χωριά Τρίκωµο, Λακατάµεια, Στρόβολο, Κατωκοπιά, Γαληνή και Κόρνο· «Εθνικαί 
οµιλίαι», Ελευθερία, 31 Ιανουαρίου 1931, σ. 2· «Εθνικαί Νεολαίαι», Ελευθερία, 21 Μαρτίου 1931, σ. 2. Στα 
χωριά Επισκοπή, Έγκωµη και Εργάτες. 
212 «Το πρώτον συνέδριον των εθνικών νεολαιών», Ελευθερία, 18 Απριλίου 1931, σ. 3. 
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εκλέγονταν από το λαό, ότι η πλειοψηφία των µελών ήταν τοκογλύφοι και ότι δεν 

µεριµνούσαν για την εργατική τάξη.213

9.7.1    Εσωτερικός συσχετισµός δυνάµεων και τάσεις. Ούτε η Εθνική Οργάνωση, όµως,  είχε 

ενιαία γραµµή. Λίγες µόνο εβδοµάδες µετά τη σύστασή της διαπιστωνόταν ήδη η απουσία 

«ενιαίας εθνικής πολιτικής των Κυπρίων».214 Η Νέα Λαική χαρακτήριζε την κατάσταση στην 

Κύπρο ως «χαώδη», απόρροια της αυταρχικής διοίκησης της «ξενοκρατίας» και της 

ατοµικιστικής µικροπολιτικής συµπεριφοράς των πολιτευόµενων.215 Ο Μητροπολίτης Κιτίου 

Νικόδηµος και ο Ν. Κλ. Λανίτης ήταν, όπως και πριν, υπέρ της Ένωσης. ∆εν ήταν, όµως, 

διατεθειµένοι να αρνηθούν χάριν του απώτερου σκοπού, µια πιθανή διεύρυνση των πολιτικών 

δικαιωµάτων µέσω της συνεργασίας µε τους Βρετανούς. Ο Μητροπολίτης Κερύνειας Μακάριος 

και η οµάδα του, αντίθετα, αναγνώριζαν µόνο ένα σκοπό, την Ένωση. ∆ιαφωνίες προέκυπταν 

µεταξύ των µελών της Οργάνωσης για προσωπικής φύσης ζητήµατα όπως ήταν οι διάφοροι 

διορισµοί (π.χ. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο), καθώς και για το άρθρο 21 του καταστατικού που 

επέτρεπε στους βουλευτές ελευθερία αποφάσεων και τους οποίους µερίδα του Τύπου συνέχισε 

να καλεί σε παραίτηση.216

Η Οργάνωση δεχόταν επικρίσεις εκ των έσω από τα µαχητικότερα στελέχη που ήθελαν 

περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση της δράσης της. Ένας από αυτούς ήταν ο Σάββας Λοϊζίδης, ο 

οποίος σε µακροσκελές άρθρο του στον τύπο, χαρακτήριζε την πολιτική της αποχής ως 

αναποτελεσµατική, επειδή περιοριζόταν µόνο σε πατριωτικούς λόγους και ανέλυε τις τρεις 

τάσεις που υπήρχαν κατά την άποψη του στην Κύπρο: οι ριζοσπάστες εθνικιστές, οι 

εθνικιστές και οι µεταρρυθµιστές.217  

Οι ριζοσπάστες εθνικιστές ήταν αντίθετοι σε κάθε συνεργασία µε τη Βρετανική κυβέρνηση 

είτε στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, είτε στο Εκτελεστικό, καθώς και σε κάθε κοινωνική και 

οικονοµική επικοινωνία µε τους Άγγλους. Τη δεύτερη τάση εκπροσωπούσαν οι εθνικιστές, οι 

οποίοι δεν ήταν αντίθετοι στη συνεργασία και των οποίων η αντίδραση εξαντλείτο στα 

υποµνήµατα, στις διαµαρτυρίες και στους πατριωτικούς λόγους. Αυτή η τάση ήταν και η 

πλειοψηφούσα. Η τρίτη τάση εκφραζόταν από τους µεταρρυθµιστές που επιδίωκαν 

 
213 «Ο κος Ζήνων Ρωσσίδης», Νέα Λαϊκή, 15 Αυγούστου 1930, σ. 2. 
214 «Ανάγκη υγιούς κυπριακής πολιτικής», Ελευθερία, 12 Φεβρουαρίου 1930, σ. 2. 
215 «∆ια το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της Εθνικής Οργανώσεως», Νέα Λαϊκή, 7 Μαρτίου 1930, σ. 1. 
216 «Ρεζιλεύονται και µας ρεζιλεύουν», Ελευθερία, 15 Μαρτίου 1930, σ. 1· «Τα ασυγχώρητα λάθη µας», 
Ελευθερία, 19 Μαρτίου 1930, σ. 1· «Ας σώσουν την τιµή των την τελευταίαν στιγµήν», Ελευθερία, 12 Απριλίου 
1930, σ. 1. 
217 Βλ. τρία άρθρα του Λοιζίδη µε τον ίδιο τίτλο, «Πολιτικώς είµεθα νήπια», Ελευθερία, 26 Νοεµβρίου 1930, σ. 
1, 29 Νοεµβρίου 1930, σ. 1 και 6 ∆εκεµβρίου 1930, σ. 1.  
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συνεργασία µε την κυβέρνηση για απόκτηση πολιτικών ελευθεριών, αυτονοµία και τέλος 

Ένωση. Ο Λοιζίδης, εντόπιζε, δηλαδή, ανοµοιοµορφία στους κόλπους της οργάνωσης ως 

συνέπεια διαφορετικών συµφερόντων και στόχων των συνιστώσων του εθνικού κινήµατος και 

κατήγγειλλε την αναποφασιστικότητα της Οργάνωσης και τη συστηµατική αποφυγή από τους 

βουλευτές µέλη της ριζοσπαστικών µέτρων επίτευξης της Ένωσης. Προέβλεπε, µάλιστα, ότι 

µόνο δύο πολιτικοί σχηµατισµοί θα µπορούσαν να λειτουργήσουν, το Ριζοσπαστικό Εθνικό 

Κόµµα (στο οποίο κατέτασσε τον εαυτό του) και το Μεταρρυθµιστικό, που θα συγκέντρωνε 

τους «συµφεροντολόγους χλιαρούς εθνικιστές», οι οποίοι αποτελούσαν κατά τη γνώµη του, την 

πλειοψηφία των τότε εν ενεργεία πολιτικών. 

Ο Λοιζίδης απέδιδε µεγάλη σηµασία στην οργανωτική διάσταση του οποιουδήποτε αγώνα και 

υπεδείκνυε χαρακτηριστικά, ότι, «είναι γνωστό ότι το άλφα κάθε αγώνος εθνικού ή πολιτικού, 

κοινωνικού ή θρησκευτικού, αποτελεί η Οργάνωσις». ∆εδοµένου ότι στην Κύπρο υπήρχαν 

διαφορετικά πολιτικά ρεύµατα επιβαλλόταν αυτά να οργανωθούν σε αυτόνοµα κόµµατα, διότι 

µόνο έτσι θα προωθείτο καλύτερα η Ένωση. Οι πολιτικοί, όµως, τους οποίους χαρακτήριζε ως 

δειλούς, δε θα συγκροτούσαν ξεχωριστά κόµµατα, φοβούµενοι τη διάσπαση του λαού. «Οι 

τάσεις αυτές υφίστανται και δεν θα έπρεπε να φοβούµαστε την έκφραση τους προς δήθεν 

διατήρηση του ενιαίου µετώπου». Ο Λοιζίδης έθετε ουσιαστικά το ζήτηµα της ανοµοιογένειας 

του εθνικού κινήµατος. Ζητούσε, επίσης, τη δηµιουργία ενός συµπαγούς κόµµατος που θα 

µαχόταν εναντίον των Βρετανών αλλά και εναντίον των εσωτερικών εχθρών του ενωτικού 

αγώνα. Η πρόταση της δηµιουργίας κοµµάτων µε πρόγραµµα, ήταν σχεδόν επαναστατική, 

υποστηρίζει ο Ρίχτερ, διότι θα είχε µεταβάλει θεµελιωδώς τον πελατειακό χαρακτήρα των 

κυπριακών κοµµάτων. Όµως, όσο σωστή και αν ήταν η συγκεκριµένη πρόταση, ήταν ανέφικτη 

σε εκείνη τη χρονική στιγµή, εξαιτίας της δοµής της κυπριακής κοινωνίας. Απηχούσε την 

απογοήτευση ενός τµήµατος της ανώτερης τάξης του νησιού και τη δυσπιστία ενάντια στην 

τότε ηγετική οµάδα.218  

Άλλες πολιτικές τάσεις, όπως η κοµµουνιστική, η εργατική και η αγροτική, δεν εξέφραζαν 

εθνικές τάσεις (κατευθύνσεις), αλλά καθαρά κοινωνικές, σύµφωνα µε το στέλεχος της 

Εθνικής Οργάνωσης. Οι κοινωνικοί αγώνες, όµως, θα ήταν επιζήµιοι σε εκείνη τη φάση, 

σύµφωνα µε την άποψη αυτή, διότι θα έβλαπταν τον εθνικό αγώνα (δηλαδή τον ενωτικό), 

αφού θα διαχώριζαν το λαό σε πλούσιους και φτωχούς και θα εµπόδιζαν το σχηµατισµό 

ισχυρών εθνικών πολιτικών οργανώσεων. Τα κοινωνικά ζητήµατα του λαού θα επιλύονταν 

 
218 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 424. 
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αυτοµάτως την εποµένη της απελευθέρωσης του.219 Σε αυτή την άποψη παρατηρούµε 

στοιχεία µιας αντίληψης που παρέπεµπε τα υπαρκτά κοινωνικά προβλήµατα του λαού στο 

απώτερο µέλλον, όταν θα επιτυγχάνετο η Ένωση µε την Ελλάδα. Αυτή ήταν η προσέγγιση 

που συµµερίζονταν οι περισσότεροι ενωτικοί πολιτικοί. Παράλληλα, παρόλο που οι ίδιοι οι 

εθνικιστές αναγνώριζαν τις τάσεις εντός της δικής τους παράταξης καθώς και της ανάγκης για 

ξεχωριστή τους εκπροσώπηση µε την µορφή κοµµατικών σχηµατισµών, το ίδιο δικαίωµα δεν 

αναγνωριζόταν στην κυπριακή Αριστερά, µε το πρόσχηµα της ανάγκης διεξαγωγής του 

«εθνικού αγώνα». 

Σε αντίθεση µε το Λοϊζίδη, ο Αιµιλιανίδης, γραµµατέας της Εθνικής Οργάνωσης, σε δύο 

απαντητικά άρθρα του στον Τύπο εντόπιζε πολύ καλά αποτελέσµατα στη δράση της Εθνικής 

Οργάνωσης στον πρώτο χρόνιο λειτουργίας της, αφού έγιναν πάνω από 150 διαλέξεις και 

οργανώθηκαν 50 κυπριακές εθνικές νεολαίες.220 Πολλές από τις θέσεις του Λοιζίδη, όµως, 

σύντοµα υιοθετήθηκαν και από άλλους αρθρογράφους και εφηµερίδες, δηµιουργώντας ένα 

σοβαρό χάσµα στους εθνικιστικούς κύκλους.221 Άρχισαν, έτσι, οι εθνικιστές να διαιρούνται 

και πάλι σε αδιάλλακτους και διαλλακτικούς. Αιτίες της διαµάχης ήταν οι προσωπικές 

αντιζηλίες και διαφορές αλλά και οι διαφορετικές αντιλήψεις και εκτιµήσεις για την τακτική 

προώθησης του ενωτικού αιτήµατος εντός της Κύπρου και του ρόλου της Ελλάδας.222  

Εν µέσω αυτής της διαµάχης, διεξήχθηκαν και οι εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο στις 15 

Οκτωβρίου 1930. Το αποτέλεσµα των εκλογών άλλαξε το µέχρι τότε πολιτικό τοπίο.223 Στις 

εκλογές αυτές η δραστηριότητα της Εθνικής Οργάνωσης βρήκε απήχηση και στα 

αποτελέσµατα, αφού όλοι σχεδόν οι επιτυχόντες ήταν εθνικιστές. Στην εκλογική περιφέρεια 

της Πάφου επικράτησε µε τη βοήθεια των κοµµουνιστών ο δικηγόρος Χριστόδουλος 

Γαλατόπουλος, ο οποίος συνδύαζε τα µετριοπαθώς αριστερά, κοινωνικά συνθήµατα µε το 

αίτηµα της Ένωσης. Αν εξαιρέσει κανείς την εκλογή του Γαλατόπουλου, η ψηφοφορία δεν 

επέφερε ορατές µετατοπίσεις στους κόλπους της ιθύνουσας πολιτικής τάξης µε την έννοια µιας 

αξιόλογης στροφής προς τα κοινωνικά ζητήµατα. Στους αστικούς κύκλους της Κύπρου έγινε 

                                                            
219 Βλ. Ελευθερία, όπως σηµείωση 217. 
220 Βλ. δύο άρθρα του Αχιλλέα Αιµιλιανίδη µε τίτλο «Η εθνική οργάνωση και το έργον της», στην Ελευθερία, 7 
και 10 Ιανουαρίου 1931, σ. 1. 
221 «Η οργάνωσις», Ελευθερία,  2 Μαίου 1931, α. 1. «Ανοργάνωτοι», Ελευθερία, 30 Μαίου 1931, σ. 1. 
222 Βλ. Γεωργαλλίδης, «Χαρακτήρας», ό.π., σ. 92. 
223 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 417, 430. 
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κατανοητή η σηµασία του αγροτικού προβλήµατος για τον εκλογικό αγώνα αρκετά 

αργοπορηµένα.224   

9.7.2 Ριζοσπαστικοποίηση και εµφάνιση της ακραίας ∆εξιάς στο πολιτικό τοπίο. Καθόλη 

τη δεκαετία του 1920, η µετριοπάθεια της παραδοσιακής ηγεσίας των Ελληνοκυπρίων 

τροφοδότησε την έναρξη µιας φθοροποιού κριτικής του πολιτικού στερεώµατος από τα δεξιά, 

η οποία είχε ως βάση τη µικρή και οικονοµικά καθυστερηµένη επαρχία της Κερύνειας και µε 

ηγέτες τον Μητροπολίτη Μακάριο Μυριανθέως, τον γραµµατέα της µητρόπολης Πολύκαρπο 

Ιωαννίδη και τον δικηγόρο Σάββα Λοϊζίδη.225 Η κερυνειώτικη ∆εξιά υποστήριζε ότι ο αγώνας 

για την Ένωση όπως διεξάγετο από την παραδοσιακή ηγεσία των Ελληνοκυπρίων, µέσα στα 

πλαίσια των νόµων και των θεσµών, µε υποµνήµατα και πρεσβείες, δεν είχε πιθανότητες 

επιτυχίας. Ο πραγµατικός αγώνας, υποστήριζαν, προϋπέθετε την ανυπακοή προς τους νόµους, 

το µποϋκοτάζ των βρετανικών προϊόντων, την άρνηση καταβολής φόρων και πρωτίστως την 

αποχώρηση των βουλευτών από το Νοµοθετικό Συµβούλιο, η συµµετοχή στο οποίο προσέδιδε 

στο αποικιακό καθεστώς την επίφαση της αποδοχής του από τους Ελληνοκύπριους. Ο 

Λοιζίδης, ήδη από το 1927 είχε αναφερθεί στην αποτυχία της ακολουθούµενης µέχρι τότε 

τακτικής των Ελληνοκυπρίων.226

Η κατάσταση στο εσωτερικό της Εθνικής Οργάνωσης ήταν πολύ άσχηµη. Το άρθρο 21 του 

καταστατικού που επέτρεπε στους βουλευτές να τηρούν δική τους γραµµή, ήταν ένα σοβαρό 

ζήτηµα που προκαλούσε τριβές. Σε σύσκεψη της Εθνικής Οργάνωσης στην Αρχιεπισκοπή 

στις 2 Μαΐου 1931, στην οποία παρευρέθηκαν µόνο 19 από τα 35 τακτικά µέλη, το πρώτο 

θέµα στην ηµερήσια διάταξη αφορούσε στις σχέσεις της Οργάνωσης µε τα µέλη του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου. Οι αποφάσεις της Εθνικής Οργάνωσης δεν ήταν δεσµευτικές για 

τους τελευταίους, και η επιδίωξη ήταν να αλλάξει αυτή η πρόνοια. ∆εδοµένου, όµως, ότι για 

την τροποποίηση του καταστατικού ήταν υποχρεωτική η παρουσία των τριών τετάρτων των 

µελών, το ζήτηµα αναβλήθηκε.227 Ο Λοϊζίδης, µετά από έντονη συζήτηση, δήλωσε ότι 

παραιτείται επειδή η Οργάνωση δεν µπορούσε να ακολουθήσει ριζοσπαστική εθνική 

πολιτική.228  

                                                            
224 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σσ. 100-101. 
225 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 34. 
226 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 22. 
227 «Η συνέλευσις της Εθνικής Οργανώσεως», Ελευθερία, 6 Μαίου 1931, σ. 2. 
228 «Η συνέλευσις της Εθνικής Οργανώσεως: παραιτήσεις µελών», Ελευθερία, 6 Μαΐου 1931, σ. 2. Βλ. επίσης 
Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 25. 
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Σε νέα σύσκεψη υπό τον Αρχιεπίσκοπο τον Οκτώβριο, δηµιουργήθηκαν και πάλι 

αντεγκλήσεις των βουλευτών µε άλλα µέλη που απαιτούσαν την παραίτηση τους, 

προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κυρηνείας, ο οποίος αποχώρησε από τη σύσκεψη και την 

Οργάνωση λόγω των αντεγκλήσεων αυτών.229 Εν τω µεταξύ, η Εθνική Οργάνωση 

φυλλορροούσε αφού πολλά µέλη παραιτούνταν µαζικά και ανάµεσα σε αυτούς ο Αχιλλέας 

Αιµιλιανίδης.230 Η ετερογένεια των πολιτικών αντιλήψεων των µελών της Οργάνωσης, 

ουσιαστικά, την εµπόδιζε να ακολουθήσει ριζοσπαστικότερη ή τουλάχιστον οµοιόµορφη 

πορεία. 

 

9.8 Εθνική Ριζοσπαστική Οργάνωση Κύπρου (ΕΡΕΚ) (1931)  

∆εδοµένης της πολιτικής κατάστασης, η Εθνική Οργάνωση είχε περιπέσει σε ανυποληψία και 

οι κύκλοι των ριζοσπαστών είχαν αρχίσει να αναζητούν και άλλες λύσεις. Τις εντόπισαν σε 

µια ιδέα από την εποχή του αγώνα των Επτανήσιων Ριζοσπαστών. Σύµφωνα µε το πρότυπο 

αυτό, ίδρυσαν µια παρόµοια µυστική οργάνωση.231 Οργανωµένη σε παγκύπρια κλίµακα, η 

τάση αυτή των αδιάλλακτων ριζοσπαστών, εµφανίστηκε τον Οκτώβρη του 1931 (προϋπήρχε 

όµως σε µυστική µορφή από το 1929), µε το όνοµα Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Κύπρου 

(ΕΡΕΚ), η οποία διακήρυξε ότι η ηγεσία του εθνικού κινήµατος, και κατά προέκταση και η 

ηγεσία της ελληνοκυπριακής κοινότητας, θα έπρεπε να αναληφθεί από τους ριζοσπάστες 

ηγέτες, δηλαδή από τους ίδιους.   

Η ΕΡΕΚ είχε ως στόχο να δράσει ακόµα και ενόπλως κατά των Βρετανών για να φέρει την 

Ένωση. Στον όρκο της Οργάνωσης δηλώνετο ότι τα µέλη της θα αγωνίζονταν µε όλες τους τις 

δυνάµεις, ακόµα και µε θυσία της ζωής τους για την Ένωση. Βάση αυτής της οργάνωσης ήταν 

η Μητρόπολη Κερύνειας.232 Ιδρυτής της ΕΡΕΚ ήταν, κατά το Σάββα Λοϊζίδη, ο δάσκαλος 

Γεώργιος Καραγιάννης διευθυντής του δηµοτικού σχολείου Κερύνειας και από τα πρώτα της 

µέλη, οι Θεόκλητος Σοφοκλέους καθηγητής του σχολείου, ∆ωρόθεος Καρολίδης δικηγόρος, 

Σάββας Λοϊζίδης, ο Μητροπολίτης Κερύνειας και ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης. Η Οργάνωση 

αυτή διακλαδώθηκε γρήγορα. Όπως γράφει ο ίδιος ο Λοϊζίδης, σε βιβλίο του για τα 

παρασκήνια της Οργάνωσης, το όνοµα το επέλεξε ο ίδιος. Της δηµόσιας εµφάνισής της, 

προηγήθηκε, όπως γράφει, διετής µυστική δράση επαναστατικού χαρακτήρα κατά την οποία 

 
229 «Αι συσκέψεις µελών Νοµοθετικού και Οργανώσεως», Ελευθερία, 7 Οκτωβρίου 1931, σ. 2. 
230 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 467. 
231 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 25. 
232 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 26. 
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γινόταν µύηση αγωνιστών και ότι γίνονταν όλες οι προεργασίες για να εµφανιστεί η 

οργάνωση τον Οκτώβρη του 1931.233 Ρόλο στην ίδρυσή της φαίνεται να διαδραµάτισε και ο 

τότε πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο Αλέξης Κύρου τον οποίο οι εµπνευστές της µυστικής 

οργάνωσης επισκέφθηκαν για να ακούσουν τις απόψεις του.234

Ο Σάββας Λοϊζίδης έθεσε ενώπιον σύσκεψης της ΕΡΕΚ στις 18 Οκτωβρίου 1931, τις αρχές 

της οργάνωσης: µε φανατισµό υποστήριξη της Ένωσης, απόκρουση κάθε συνεργασίας µε την 

αποικιακή κυβέρνηση, εξίσωση των συνεργατών των Άγγλων µε εχθρούς της πατρίδας, 

υποστήριξη στα κυπριακά προϊόντα, αλληλοενίσχυση των µελών της Οργάνωσης και επίµονη 

εργασία για εξάπλωση της. Εξήγγειλε, επίσης, και έκδοση εφηµερίδας της ΕΡΕΚ, του 

Αδιάλλαχτου, που θα κυκλοφορούσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου µε διευθυντή τον Ευαγόρα 

Παπανικολάου, και η οποία, όµως, δεν πρόλαβε να εκδοθεί λόγω των Οκτωβριανών.235 Την 

προκήρυξη της ΕΡΕΚ που δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 18 Οκτωβρίου 1931, υπέγραφαν 21 

άτοµα.236  

Ενώ στην αρχή η οργάνωση αυτή δεν ήταν παρά µία µικρή περιθωριακή οµάδα, σύντοµα η 

κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Ο Λοϊζίδης αφοσιώθηκε στη συγκρότηση της οργάνωσης και 

κατάφερε µέσα σε λίγους µήνες να στρατολογήσει 700 νέα µέλη. Κατά το πρότυπο των µασόνων, 

υπήρχαν διάφοροι βαθµοί και τα µέλη αναγνωρίζονταν µέσω µυστικών σηµείων. Σύµφωνα µε 

τις αρχές των µασόνων, αποκλείσθηκε η χρήση βίας, εντούτοις τα ηγετικά µέλη προµηθεύτηκαν 

µερικά όπλα από την Αίγυπτο, προς εκφοβισµό πολιτικών µε αντίθετη άποψη.237 Τα απλά µέλη 

θεωρούνταν στρατιώτες, οι οποίοι µετά την ορκωµοσία έπρεπε να εκτελούν τις διαταγές της 

(µυστικής) ηγεσίας. Παραµένει άγνωστος ο τρόπος εκλογής των ενδιάµεσων στελεχών. 

Υπήρχαν, πάντως, υπο-οργανώσεις σε αρκετές πόλεις και χωριά. Κατά την εποχή της εξέγερσης 

των Οκτωβριανών, η ΕΡΕΚ αριθµούσε σύµφωνα µε τον Ρίχτερ, 1200 µέλη, το δε µυστικό 

                                                            
233 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σσ. 25-26. 
234 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σ. 29. 
235 Βλ. Λοιζίδης, Άτυχη Κύπρος, ό.π., σσ. 29-31. 
236 «Η Ριζοσπαστική Ένωσις», Ελευθερία, 21 Οκτωβρίου 1931, σ. 2. Την προκήρυξη υπέγραφαν οι: Ανδρέας 
Γαβριηλίδης δικηγόρος Βαρώσι, Αντώνης Χ’ Οικονόµου δηµοσιογράφος Λάρνακα, Αντώνης Γεωργιάδης 
γιατρός Γιαλούσα, Γεώργιος Φασουλιώτης δηµοσιογράφος Λεµεσός, Ευαγόρας Παπανικολάου δικηγόρος 
Λευκωσία, Θεόκλητος Σοφοκλέους γυµνασιάρχης Κερύνεια, Θεοφάνης Τσαγγαρίδης έµπορος Λευκωσία, 
Ιωάννης Πηγασίου γιατρός Λευκωσία, Κ. Ζαχαριάδης παιδονόµος Λευκωσία, Κώστα Πικής έµπορος Λευκωσία, 
Λεύκιος Ζήνων δικηγόρος Λεµεσός, Ξενοφών Κουµπαρίδης καθηγητής Ευρύχου, Πέτρος Αδαµίδης έµπορος 
Βαρώσι, Πίπης Κωνσταντινίδης οδοντίατρος Λευκωσία, Πολύκαρπος Ιωαννίδης γραµµατέας Μητρόπολης 
Κερύνειας, Σάββας Λοϊζίδης δικηγόρος Κερύνεια, Στέλιος Κλυτίδης δικηγόρος Λευκωσία, Χρίστος Τραχωνίτης 
παντοπώλης Λευκωσία, Φώτης Γεωργιάδης δικηγόρος Πάφος, Αλέξανδρος ∆ηµητρίου έµπορος Βαρώσι.  
237 Βλ. Choisi, «Greek Cypriot Elite», ό.π., σ. 42. 
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τµήµα 700, διάσπαρτα σε ολόκληρο το νησί.238 Ο Ευαγόρας Παπανικολάου ήταν ο υπεύθυνος 

της πολιτικής δραστηριότητας, ο Θεόκλητος Σοφοκλέους διοικητικός υπεύθυνος της 

οργάνωσης, ο Σάββας Λοϊζίδης νοµικός σύµβουλος, ο Γιώργος Καραγιάννης ταµίας και ο 

∆ωρόθεος Καρολίδης υπεύθυνος του στρατιωτικού τοµέα. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να 

δικαιολογούν την άποψη ότι η ΕΡΕΚ αποτελείτο από δύο τµήµατα: το φανερό, ως πολιτικό 

κόµµα µε τον τίτλο ΕΡΕΚ, και το µυστικό που απέβλεπε σε συνωµοτική δράση.  

Με την ίδρυση της ΕΡΕΚ εισήλθε στο δεξιό φάσµα της κυπριακής πολιτικής σκηνής ένα νέο 

στοιχείο, η οργανωµένη πολιτική έκφραση της ριζοσπαστικής πολιτικής, την οποία έως τότε 

εκπροσωπούσαν µεµονωµένα άτοµα. 

9.9 Οκτωβριανά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των εσωτερικών αντιθέσεων των ιθυνόντων 

κύκλων της ελληνοκυπριακής πολιτικής ηγεσίας, χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια και το 

καταπιεστικό στοιχείο της αποικιακής εξουσίας και της ανέχειας του πληθυσµού, είναι 

ευκολότερο να κατανοήσουµε την εξέγερση του Οκτώβρη του 1931. Η ηγεσία των 

Ελληνοκυπρίων είχε υποστεί χειρότερες ταπεινώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1920, 

χωρίς τα πράγµατα να οδηγηθούν σε εξέγερση.239 Αυτό που διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο 

στην πρόκληση της εξέγερσης ήταν οι εσωτερικές πολιτικές αντιθέσεις στους κόλπους της 

ελληνικής κοινότητας, και πιο συγκεκριµένα, η καταλυτική επίδραση της νέας ακραίας 

ριζοσπαστικής πολιτικής κατάστασης µέσω της ΕΡΕΚ, την οποία οι παραδοσιακοί εθνικιστές 

υποχρεώθηκαν να αντιµετωπίσουν. Ήταν, εποµένως, κατανοητή η πίεση η οποία ασκείτο 

στους µετριοπαθείς πολιτικούς σε συνθήκες λαϊκής δυσφορίας, για να διατηρήσουν την 

πρωτοκαθεδρία στην πολιτική ζωή του τόπου, αντιτασσόµενοι στους Βρετανούς κατά τρόπο 

δυναµικό, που δεν συµβάδιζε µε την µέχρι τότε πρακτική τους. Η διαµάχη αφορούσε για µια 

ακόµη φορά, όχι µόνο στη διαµόρφωση της αποτελεσµατικής αντιπολίτευσης ενάντια στους 

Βρετανούς αλλά και στον έλεγχο της κυπριακής πολιτικής ζωής.  

Η πίεση του λαού εναντίον των βουλευτών για να παραιτηθούν έπαιρνε διαστάσεις µε άρθρα 

στις εφηµερίδες, ανακοινώσεις σωµατείων και οργανώσεων και προσωπικά υποµνήµατα σε 

αυτούς. Η ένταση έφτασε σε τέτοιο σηµείο, ώστε να συγκληθεί συλλαλητήριο στη Λάρνακα 

στις 18 Οκτωβρίου το οποίο θα καταδίκαζε την άρνηση του Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδηµου 

να παραιτηθεί από το Νοµοθετικό. Αυτό τον οδήγησε να ανακοινώσει την απόφαση της 

                                                            
238 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 425-426. 
239 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 32. 
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παραίτησής του στη σύσκεψη της 17ης Οκτωβρίου.240 Στη σύσκεψη αυτή είχε αποφασιστεί 

επίσης, µετά από ψηφοφορία, η διάλυση της Εθνικής Οργάνωσης και η αναδιοργάνωσή της 

σε λαϊκότερη βάση. Ο Μητροπολίτης Κιτίου, παρόλο που ήταν εναντίον της παραίτησης, 

φαίνεται να συνυπολόγισε δύο δεδοµένα τα οποία τον ανάγκασαν να υιοθετήσει 

ριζοσπαστικότερη γραµµή και µάλιστα χωρίς να περιµένει συλλογική απόφαση των 

υπόλοιπων βουλευτών. Τα δύο αυτά δεδοµένα ήταν η λαϊκή πίεση από τη µια και η 

προσδοκία του για κατάληψη του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου από την άλλη, αφού ο Κύριλλος 

ήταν σε βαθιά γεράµατα και αν επέµενε σε παραµονή στο βουλευτικό αξίωµα, θα έχανε 

έδαφος έναντι του Μητροπολίτη Κυρηνείας.241 Επιπλέον, έχοντας πληροφορηθεί ότι την 

εποµένη (δηλαδή στις 19 Οκτωβρίου) επρόκειτο να εµφανιστεί δηµόσια η ΕΡΕΚ, εξέδωσε τη 

γνωστή διακήρυξη παραιτούµενος από το Νοµοθετικό Συµβούλιο και καλώντας το λαό σε 

ανυπακοή κατά των Βρετανών.  

Το ξέσπασµα της εξέγερσης βρήκε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας απροετοίµαστο. Η 

παράλυση της Εθνικής Οργάνωσης και το γεγονός ότι οι Εθνικές Ριζοσπαστικές Οµάδες που 

δηµιουργούνταν από την ΕΡΕΚ στα χωριά δεν είχαν προχωρήσει αρκετά για να 

διαδραµατίσουν ρόλο στα γεγονότα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εξέγερση δεν ήταν 

προγραµµατισµένη.242 Ο Storrs στην αναφορά του σηµείωνε ότι από τα 598 ελληνοκυπριακά 

ή µεικτά χωριά, τα 389 δεν πήραν καθόλου µέρος στις ταραχές.243 Η συγκέντρωση στη 

Φανερωµένη οδηγήθηκε γρήγορα σε πορεία προς το Κυβερνείο. Οι βουλευτές προσπάθησαν 

να πείσουν το λαό να διαλυθεί και να τους εµπιστευτεί ότι θα µεταφέρουν στον Storrs τις 

επιθυµίες των συναθροισθέντων. Έτσι, αποκαλύφθηκε η αδυναµία τους να ξεφύγουν από το 

παραδοσιακό πλαίσιο χειρισµού, των υποµνηµάτων και της ρητορείας και επήλθε η 

κατάρρευση της εξουσίας της εκλελεγµένης κυπριακής ηγεσίας.244 Η κατάρρευση της 

ηγεσίας απέδειξε πόσο είχε τρωθεί η επιρροή της λόγω της αναπόφευκτης ταύτισης της µε 

ένα υποβαθµισµένο νοµοθετικό σώµα. Καθώς τα γεγονότα εξελίσσονταν, ο Αρχιεπίσκοπος 

Κύριλλος συγκάλεσε άτυπο συµβούλιο µε τους παριστάµενους πολιτικούς και ένα εκπρόσωπο 

του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου (Βατυλιώτης).245

                                                            
240 «Το διάγγελµα του Κιτίου», Ελευθερία, 21 Οκτωβρίου 1931, σ. 2. 
241 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Περίοδος 1931-46, Τόµος Α, ό.π., σσ. 7, 10-11. 
242 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 139. 
243 Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 511. 
244 Ο τότε κυβερνήτης Storrs σηµειώνει ότι αρκετοί από τους βουλευτές του είχαν στείλει, αργότερα, επιστολή 
στην οποία απολογούνταν για την τροπή των γεγονότων. Βλ. Storrs, Orientations, ό.π., σ. 508. 
245 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σσ. 488, 502. 
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Η ανυπαρξία ηγεσίας συνέβαλε στην πολύ γρήγορη καταστολή της εξέγερσης.246 Με την 

καταστολή του κινήµατος και τη διάλυση όλων των οργανώσεων, εξαφανίστηκε και η ΕΡΕΚ 

οριστικά. Η εξέγερση του 1931 δεν κατάφερε να λάβει διαστάσεις. Αυτό οφείλεται στα βίαια 

και άµεσα κατασταλτικά µέσα των Βρετανών και στην άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να 

βοηθήσει (βλ. δηλώσεις Βενιζέλου στο κεφάλαιο 5). Η αποτυχία αυτή, όµως, µπορεί να 

αποδοθεί και στο µεγάλο κοινωνικό και οικονοµικό χάσµα που υπήρχε µεταξύ της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας και της ηγετικής αστικής οµάδας από τη µια, και της συντριπτικής 

πλειοψηφίας του αγροτικού και εργατικού πληθυσµού από την άλλη. Το χάσµα αυτό εµπόδιζε 

την ηγεσία να κινητοποιήσει το λαό προς µια ευρεία επαναστατική δράση. Παρόλο που η 

κρίση και η εξέγερση είχαν κυρίως οικονοµικές αιτίες, η ρητορική που αναπτύχθηκε 

αντικατόπτριζε την κυρίαρχη ηγεµονική κουλτούρα της ελληνοκυπριακής ελίτ για Ένωση µε 

την Ελλάδα.247

Η πρωτοφανής, για τα κυπριακά δεδοµένα, καταπίεση η οποία ασκήθηκε από τη βρετανική 

εξουσία και η αδυναµία παροχής οποιασδήποτε βοήθειας από το εξωτερικό, ώθησαν την 

πλειονότητα των παραδοσιακών πολιτευτών σε συµβιβασµό µε τη νέα κατάσταση 

πραγµάτων. Αρκετοί αποδέχτηκαν κυβερνητικούς διορισµούς, όπου κριτήριο, πέρα από την 

κοινωνική και οικονοµική τους θέση, ήταν και ο αντικοµµουνισµός. Κατά αυτό τον τρόπο, η 

ευθύνη για την καταστολή της Αριστεράς µετατίθετο από τους Βρετανούς στους Κύπριους, οι 

οποίοι κατείχαν θέση στο διοικητικό µηχανισµό. Ο πρόξενος της Ελλάδας στη Λευκωσία, 

Ανδρέας Κουντουριώτης, κάνοντας ανασκόπηση του διοριστικού συστήµατος, το 1947, σε 

έκθεση του προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, σηµείωνε ότι, «Αι ανωτέρω θέσεις 

κατά κανόνα, κατέχονται από πρόσωπα γνωστά δια τις δεξιάς των αντιλήψεις». 248

 

9.10 Εθνικές Οργανώσεις: µωσαϊκό αντιλήψεων και προσωπικών φιλοδοξιών 

Στην περίοδο αυτή, ο χώρος της εθνικής ενωτικής παράταξης φαίνεται σταδιακά να 

συνειδητοποιεί την ανάγκη για πολιτική οργάνωση και για σύσφιγξη των σχέσεων ηγετών και 

λαού. Η απουσία ισχυρής ηγετικής προσωπικότητας στο χώρο αυτό στις τρεις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα λειτουργούσε αρνητικά στην προσπάθεια αυτή. Ο χώρος της εθνικής 

αστικής τάξης δηµιουργεί πολιτικούς σχηµατισµούς κατά περιόδους, που δεν αντέχουν, όµως, 

στο χρόνο και στις πιέσεις που ασκούσαν τα γεγονότα. Τα µεσαία και αστικά στρώµατα των 
 

246 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 139. 
247 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 269. 
248 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σσ. 39-41, 48. 
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πόλεων είχαν αυξηθεί σε σηµαντικό βαθµό. Ως εκ τούτου αµφισβήτησαν τον ολιγαρχικό 

έλεγχο της πολιτικής ζωής από την Εκκλησία και τις λίγες οικογένειες των γαιοκτηµόνων και 

µεγαλεµπόρων, αλλά όχι σε βαθµό που να τον ανατρέψουν. Στην προσπάθεια τους αυτή 

δηµιούργησαν, σε συνεργασία µε την παλιά ιθύνουσα τάξη, οργανώσεις διεκδίκησης του 

ενωτικού αιτήµατος. Τα περισσότερα µορφώµατα, αν και ονοµάζονταν κόµµατα, κατείχαν 

µόνο τυπικά τον τίτλο.249 Στην έλλειψη κοµµάτων, πέραν των προσωποπαγών σχηµατισµών, 

αποδιδόταν και η άσχηµη οργανωτική και πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. 

Οι εθνικές οργανώσεις που εµφανίστηκαν στα χρόνια αυτά, σχηµατίστηκαν σε περιόδους 

διέγερσης του εθνικού φρονήµατος, πολύ γρήγορα, όµως, ταλανίζονταν και αγκυλώνονταν 

από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής ιθύνουσας 

τάξης. Όλες είχαν επίκεντρο την Εκκλησία και τους βουλευτές του Νοµοθετικού Συµβουλίου. 

Οι τρεις εξ αυτών των οργανώσεων (εκτός της ΕΡΕΚ) δεν υπήρξαν ιδιαίτερα ριζοσπαστικές σε 

ό,τι αφορούσε στις µεθόδους προώθησης της Ένωσης. Ουσιαστικά, ο κάθε σχηµατισµός 

διαδεχόταν τους παρόµοιους που είχαν προηγηθεί και λειτουργούσαν µέσα στα 

«συνταγµατικά» πλαίσια. Όπως και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές τους παραδέχονταν, ο αγώνας 

τους διεξαγόταν σε «νοµιµόφρονα πλαίσια».250 Αποτέλεσαν, όµως, µηχανισµούς διάδοσης της 

Ένωσης σε όλα τα µήκη και πλάτη της Κύπρου, λόγω της οργανωτικής δοµής που ανέπτυξαν. 

Σύµφωνα µε τα καταστατικά τους, οι οργανώσεις διεκδικούσαν εκπροσώπηση της ελληνικής 

κοινότητας στο σύνολο της, θεωρώντας ότι εκπροσωπούσαν το όλον. Η αντίληψη αυτή είναι 

ενδεικτική ενός συντηρητικού τρόπου σκέψης που αντιλαµβάνεται το έθνος ως µια οργανική 

οντότητα.251 Η ΕΡΕΚ, αντιθέτως, εξέφραζε το πιο ακραίο και ριζοσπαστικό κοµµάτι των 

εθνικιστών, αλλά δεν πρόλαβε να εδραιωθεί στο πολιτικό στερέωµα λόγω της βίαιης 

καταστολής όλων των οργανώσεων και της διάλυσης όλων των εκλελεγµένων θεσµών από 

τους Βρετανούς µετά τα Οκτωβριανά. Ήταν η πρώτη συλλογική οργάνωση στο χώρο της 

∆εξιάς που δηµιούργησε τοµή στις υφιστάµενες πρακτικές και αντιλήψεις. Όπως πολύ 

παραστατικά σηµείωνε στο άρθρο του, ο κυριότερος ίσως εκπρόσωπος της, ο Σάββας 

Λοϊζίδης, στον οποίο έγινε αναφορά πιο πάνω, η ΕΡΕΚ δε διεκδικούσε εκπροσώπηση όλου 

του εθνικού συνόλου, αλλά της µερίδας εκείνης που ήταν ριζοσπαστική και ασυµβίβαστη µε 

αυτό που οι ίδιοι αντιλαµβάνονταν ως συµπόρευση µε την αποικιακή εξουσία. Η 
 

249 Ελευθερία, 11 Μαρτίου 1931, σ. 1. 
250 «Επί των γεγονότων», Νέον Έθνος, 12 Φεβρουαρίου 1916, σ. 1· «Ο απελευθερωτικός αγών µας», Ελευθερία, 
4 ∆εκεµβρίου 1920, σ. 1. 
251 Αυτός ο τρόπος σκέψης γράφει ο Heywood είναι ενδεικτικός της συντηρητικής αντίληψης του εθνικισµού. 
Βλ. Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, ό.π., σ. 169. 
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ριζοσπαστικοποίηση τµηµάτων και οµάδων της κοινωνίας έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε 

την αποξένωση αυτών των µερίδων από το πολιτικό σώµα και τα ηγετικά κλιµάκια και την 

αδυναµία ενσωµάτωσης τους σε αυτό.252  

Η µερίδα της ελληνικής κοινότητας που εκπροσωπούσε η ΕΡΕΚ, αποτελούσε το πιο «ακραίο» 

κοµµάτι της δεξιάς παράταξης, οι απόψεις της οποίας δεν τύγχαναν αποδοχής από τα 

υφιστάµενα σώµατα της ηγετικής ελίτ της κοινότητας, η οποία όπως αναφέραµε και στο 

κεφάλαιο πέντε, διαπνεόταν από ένα ιδιόµορφο εθνικισµό έναντι των Βρετανών που δεν 

έφτανε στη διακοπή κάθε µορφής επαφής και συνεργασίας. Η αποδοχή διορισµών από την 

αποικιακή κυβέρνηση στο Νοµοθετικό και στο Εκτελεστικό Συµβούλιο, καθώς και στο 

δικαστικό σώµα εκ µέρους των ενωτικών ηγετών ήταν συχνό φαινόµενο.253 Τα στελέχη που 

αποτέλεσαν τον πυρήνα της ΕΡΕΚ είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και στα κοινωνικά 

ζητήµατα από τα υπόλοιπα µέλη της κατεστηµένης πολιτικής τάξης (της οποίας ήταν και οι 

ίδιοι µέρος). Ο Λοιζίδης είχε αρθρογραφήσει λίγα χρόνια πριν από την εµφάνιση της ΕΡΕΚ 

υπέρ ενός προοδευτικού φορολογικού συστήµατος που θα στόχευε τα περισσότερο 

προνοµιούχα στρώµατα και θα απάλλασσε τα κατώτερα.254

Η πολυδιάσπαση στο χώρο της ∆εξιάς φαίνεται να επιβεβαιώνει τη ανάλυση των Lipset and 

Rokkan για µεγαλύτερη ανοµοιοµορφία στο χώρο αυτό, ως συνέπεια των πιο έντονων 

διαιρέσεων που προκλήθηκαν στο εσωτερικό της αστικής τάξης κατά τη διαδικασία 

σχηµατισµού των εθνών.255 Η εικόνα αυτή παρατηρείται και στις λεγόµενες κοινωνίες της 

ύστερης ανάπτυξης µε τη δεξιά παράταξη να παρουσιάζεται ανοµοιογενής.256 Στο χώρο της 

αστικής ∆εξιάς στην Κύπρο, κυρίαρχα στοιχεία της περιόδου που εξετάζουµε, ήταν οι 

διαφωνίες στο ζήτηµα της τακτικής του αντιαποικιακού αγώνα και οι προσωπικές αντιζηλίες 

και έριδες. Όπως είδαµε, αυτές εκδηλώνονταν µε δηµόσιες αντιπαραθέσεις από τις στήλες των 

εφηµερίδων, µε σχηµατισµό εφήµερων σχηµατισµών και συνδυασµών στις εκλογικές 

περιόδους και µε διάφορες αφορµές: υποµνήµατα, πρεσβείες, εκλογή σε πολιτειακά ή 

εκκλησιαστικά αξιώµατα, τρόπους εορτασµού επετείων, κτλ. Οι συµµαχίες δεν ήταν σταθερές 

µεταξύ των διαφόρων πολιτευτών, της Εκκλησίας και των εφηµερίδων. Μεταβάλλονταν 

τακτικά και υπό το βάρος των εκάστοτε πολιτικών εξελίξεων µε ευκρινέστερο παράδειγµα το 
                                                            
252 Για την έννοια της αποξένωσης τµηµάτων της κοινωνίας βλ. Allardt, «Types of Protest and Alienation», ό.π. 
σ. 50. Βλ. επίσης Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 27. 
253 Βλ. ενδεικτικά τους διορισµούς των ενωτικών ηγετών Νεοπτόλεµου Πασχάλη και Στέλιου Παυλίδη στο 
Νοµοθετικό και δικαστικό σώµα αντίστοιχα, το 1928. 
254 «Φορολογικόν σύστηµαν», Ελευθερία, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 1. 
255 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 34. 
256 Βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, ό.π., σ. 30. 
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σχίσµα «βενιζελικών – βασιλικών», στο οποίο συνεργάστηκαν παλαιοί εχθροί του 

Αρχιεπισκοπικού. 

Στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, αλλά και στο εσωτερικό των Εθνικών Οργανώσεων, λόγω των 

αντιθέσεων αυτών, πολλές φορές επικρατούσε ένα µωσαϊκό αντιλήψεων χωρίς ενιαία 

θεώρηση και στόχευση και µε πολλές ανόµοιες προσεγγίσεις και αντιλήψεις.257 Καθόλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1920, Εκκλησία και βουλευτές βρίσκονταν σε σύγκρουση. Η 

πλέον χαρακτηριστική, ίσως, ένδειξη της πολυδιάσπασης στο δεξιό χώρο του πολιτικού 

φάσµατος αποτελεί η ύπαρξη µεγάλου αριθµού εφηµερίδων που εξέφραζαν τις διαφορετικές 

αντιλήψεις και προσεγγίσεις των επιφανών παραγόντων της ∆εξιάς. Στο κεφάλαιο πέντε 

δόθηκαν στοιχεία για τον αριθµό των εφηµερίδων, οι οποίες όλες εκδίδονταν από άτοµα της 

∆εξιάς, µε εξαίρεση µιας εφηµερίδας που εκπροσωπούσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου. 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, όµως, σε ζητήµατα τακτικής και τις τεκµηριωµένες 

προσωπικές διαφορές, στα σώµατα αυτά (µε την εξαίρεση της ΕΡΕΚ), κυριαρχούσε η άποψη 

ότι η διεξαγωγή του ενωτικού αγώνα θα έπρεπε να παραµείνει στα επιτρεπτά πλαίσια της 

έννοµης τάξης. Οι εκάστοτε εκπρόσωποι του εθνικού κινήµατος των Ελληνοκυπρίων, 

ενεργούσαν ανάλογα µε την κατάσταση και το στάδιο εξέλιξης µε µικρές διαφοροποιήσεις, 

όπως γράφει ο Τζερµιάς. ∆ηµόσιες προσφωνήσεις, οµιλίες, και υποµνήµατα (π.χ. 1879, 

1903, 1915, 1929), διαδηλώσεις (1881, 1921), ταξίδια στο Λονδίνο, ψηφίσµατα στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο, έκφραση αλληλεγγύης στους εθνικούς αγωνιστές της «µητέρας 

πατρίδας» (π.χ. Βαλκανικοί Πολέµοι), παραιτήσεις από το Νοµοθετικό Συµβούλιο για 

διαµαρτυρία (1912, 1920), αποχή από εκλογές (1921), στράτευση του Τύπου στον αγώνα 

για την Ένωση, αγώνας διάφορων αθλητικών και πολιτιστικών σωµατείων για το εθνικό 

θέµα, κτλ.258 Η «βιοµηχανία υποµνηµάτων» ήταν το κύριο µέσο διεκδίκησης.259  

Σε αυτή τη µορφή αντιαποικιακού αγώνα συνέβαλε καθοριστικά το γεγονός, ότι οι Βρετανοί 

έδωσαν από την αρχή ένα συνταγµατικό πλαίσιο µέσω του οποίου οι Ελληνοκύπριοι είχαν τη 

ψευδαίσθηση ότι διεξήγαγαν ένα αγώνα µε όλα τα ενδεικνυόµενα µέσα. Αυτό το πλαίσιο ήταν 

το Νοµοθετικό Συµβούλιο, που απορροφούσε τις εντάσεις που παρατηρούνταν στην πολιτική 

ζωή. Η παλαιά πολιτική τάξη των γαιοκτηµόνων και της Εκκλησίας και η αναδυόµενη αστική 

τάξη, για πολλά χρόνια εγκλωβίστηκαν στις εσωτερικές τους διαµάχες για τον έλεγχο της 
                                                            
257 «Τα πολιτικά µας χάλια», Ελευθερία, 6 Φεβρουαρίου 1926, σ. 1. «Ανοµοιότις αντιλήψεων», Ελευθερία, 23 
Νοεµβρίου 1927, σ. 1 
258 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σσ. 91-92. 
259 «Τα µέσα του κυπριακού αγώνος», Ελευθερία, 11 Ιουνίου 1930, σ. 1. «Σοβαράν πολιτικήν», Ελευθερία, 3 
Σεπτεµβρίου 1930, σ. 1. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  351

                                                           

εσωτερικής πολιτικής ζωής της Κύπρου και εξαντλούσαν τις διαµαρτυρίες τους προς τη 

βρετανική κατοχή µέσα στο σώµα αυτό. Η αντίληψη αυτή εκφραζόταν και σε δηµοσιεύµατα 

του Τύπου της περιόδου: «Η πολιτική δράσις της χώρας συγκεντρούται κυρίως εις την εν τω 

Νοµοθετικώ αντιπροσώπων µας».260 Η επίδραση που ασκούσε η συµµετοχή στα 

κοινοβουλευτικά θέσµια πάνω στις µορφές διεκδίκησης γινόταν κατανοητή και από τους 

ίδιους τους πρωταγωνιστές. Σε υπόµνηµα του Εθνικού Συµβουλίου τον Φεβρουάριο του 1924 

προς τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών στην Αγγλία, το καθεστώς στην Κύπρο 

χαρακτηριζόταν ως «ψευδοκοινοβουλευτικής µορφής πολίτευµα», που δίνεται στους 

υπόδουλους λαούς για να τους διαφθείρει ή να τους διαπαιδαγωγήσει προς συγκεκριµένες 

µορφές δράσης και πολιτικής συµµετοχής που δεν οδηγούν σε ανατροπές.261

Αυτό συνάδει µε την ιστορική εξέλιξη πέρα από την Κύπρο, αφού µε την εµφάνιση των 

κοινοβουλίων, γράφει ο Lipset, οι συγκρούσεις προσέλαβαν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς 

το καθεστώς της κοινής γνώµης πήρε τη θέση της ωµής βίας. Το κοινοβούλιο έγινε ο νόµιµος 

χώρος έκφρασης των αιτηµάτων της κοινής γνώµης και έτσι ήταν απαραίτητη η οργάνωση και 

ο έλεγχος των αιτηµάτων ούτως ώστε αυτά να έχουν κάποια βαρύτητα. Συνεπώς, 

δηµιουργήθηκαν επιτροπές και ενώσεις για διεκπεραίωση αυτών των ζητηµάτων.262  

Κατά την περίοδο αυτή, ουσιαστικά, για πρώτη φορά ιδρύθηκαν παγκύπριας εµβέλειας 

οργανώσεις στο χώρο της ∆εξιάς, πρόδροµοι των κοµµατικών οργανωτικών µορφών. Οι 

οργανώσεις αυτές δεν είχαν τη σηµερινή µορφή οργάνωσης. Τα µέλη τους συνδέονταν µεταξύ 

τους µε δεσµούς θρησκευτικής συµπάθειας, ή οικονοµικού συµφέροντος, ή κοινής 

πεποίθησης σε ευρείες αντιλήψεις και ιδέες, ή λόγω της σύνδεσης τους µε συγκεκριµένες 

οικογένειες. Η µόνη περίοδος κατά την οποία οι οργανώσεις αυτές δρούσαν µε συνοχή ήταν 

στις εκλογικές περιόδους, όπου οι υποψήφιοι βουλευτές έστελναν τους εκλογικούς τους 

παράγοντες στα χωριά για να προπαγανδίσουν τον υποψήφιο τους, ή τους υποψηφίους της 

εθνικής οργάνωσης ή περιόδευαν οι ίδιοι παρουσιάζοντας το προσωπικό πολιτικό τους 

πρόγραµµα.263  

 
260 «Η σηµασία των εκλογών», Νέον Έθνος, 22 Ιουλίου 1916, σ. 1. 
261 Ελευθερία, 27 Φεβρουαρίου 1924, σ. 2. 
262 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. 62. 
263 «Πολιτικαί οµιλίαι», Ελευθερία, 15 Ιουλίου 1925, σ. 2· «Εκλογική περιοδίαι», Ελευθερία, 8 Αυγούστου 1925, 
σ. 2· «Προεκλογικαί περιοδίαι εθνικών υποψηφίων», Ελευθερία, 2 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 2· «Προσέξετε», Νέος 
Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1925, σ. 3· Επιστολή Άντη Τριανταφυλλίδη, υποψήφιου βουλευτή, «Προς τους 
εκλογείς και κατοίκους διαµερίσµατος Λεύκας-Μόρφου», Ελευθερία, 4 Οκτωβρίου 1930, σ. 1. 
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Με βάση το καταστατικό τους, οι οργανώσεις ήταν αµιγώς ελληνικές αφού µέλη δικαιούνταν 

να γίνουν µόνο Έλληνες και Ορθόδοξοι. Αυτή η πρακτική περιόριζε ως ένα βαθµό την 

ευρύτητα του αντιαποικιακού αγώνα, αφού άφηνε εκτός την Τουρκική κοινότητα, η οποία 

αφέθηκε στην επιρροή των Βρετανών, οι οποίοι καλλιέργησαν αυτό το διαχωρισµό µεταξύ 

Ελλήνων και Τούρκων σε όλα τα επίπεδα.264 Επιπλέον, και ίσως σηµαντικότερο για τους 

σκοπούς της παρούσας µελέτης, οι οργανώσεις αυτές αν και όχι µέσω καταστατικής πρόνοιας 

αλλά µε δηλώσεις και δηµοσιεύµατα, απέκλειαν από τις τάξεις τους όσους δήλωναν µέλη ή 

υποστηρικτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.265  Με αυτή την ενέργεια οι οργανώσεις 

διαλάµβαναν ιδεολογικό χαρακτήρα και, ταυτόχρονα (παρόλη την µικρή αριθµητικά δύναµη 

του Κοµµουνιστικού Κόµµατος), δηµιουργείτο πρόβληµα ενότητας και συνοχής στον 

αντιαποικιακό αγώνα.  

Η οργανωτική και ιδεολογική ευρύτητα των οργανώσεων, καθώς και η αποδοχή της ύπαρξης 

διαφωνιών, οδηγούσε στην ύπαρξη πολλών τάσεων και οµάδων και στην έλλειψη συνοχής και 

κοινών θέσεων. Στην καθηµερινή τους πρακτική, ήταν βασικά οργανώσεις µε στοιχεία 

κόµµατος προυχόντων, που τις µετέτρεπαν σε ένα χαλαρό δεσµό ετερογενών οµάδων. Ήταν 

ουσιαστικά κλίκες ή επιτροπές κλειστών οµάδων µε µικρό αριθµό µελών, που δεν επιδίωκαν 

επέκταση και που δεν αποδέχονταν ανοικτή εισδοχή µελών στα ηγετικά κλιµάκια. Η αντίληψη 

που επικρατούσε για τη συµµετοχή στις οργανώσεις αυτές αφορούσε στη δηµιουργία οµάδων 

«απαρτιζόµενες από τους επιλέκτους της νήσου».266 Λόγω της κοινωνικής θέσης των µελών 

τους και της επιρροής που ασκούσαν είχαν µεγάλη ισχύ. Αποτελούσαν ουσιαστικά µια 

εµβρυακή µορφή κοµµατικής δοµής, συνηθισµένη µορφή οργάνωσης σε συνθήκες 

περιορισµένου εκλογικού δικαιώµατος και σε αυτές τις οµαδώσεις συµµετείχαν οι 

παραδοσιακές κοινωνικές ελίτ.267 Αντιστοιχούσαν σε ένα βαθµό στη µορφή των εκλογικών 

επιτροπών που ανέλυσε ο Duverger, τόσο στα χαρακτηριστικά τους, όσο και στη σύνθεση 

τους, και για κάποια χρονική περίοδο µέχρι και τη λήξη του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος, 

 
264 Ο Hill παραθέτει αρκετά παραδείγµατα τουρκικών υποµνηµάτων διαµαρτυρίας προς τους Βρετανούς. Βλ. 
ενδεικτικά, Hill, History of Cyprus, ό.π., σ. 538. 
265 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 313. Ο Λοϊζίδης στο άρθρο του στο οποίο έχει γίνει 
ήδη αναφορά, σηµείωνε ότι ο κοµµουνισµός αποτελούσε κοινωνικό κίνηµα που δεν είχε θέση στην τότε φάση 
διεκδίκησης του εθνικού αιτήµατος. 
266 «Ανάγκη Παγκύπριου Συνελεύσεως», Ελευθερία, 10 Μαρτίου 1917, σ. 1. 
267 Mελέτες πέραν της Κύπρου, που επιβεβαιώνονται από τη συµµετοχή σε αυτές τις οργανώσεις καθώς και από 
το κοινωνικό υπόβαθρο όλων των εκλεγέντων σε δηµόσια αξιώµατα την περίοδο αυτή στο νησί, καταδεικνύουν 
ότι το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήµατα, η πολιτική δραστηριότητα και η συµµετοχή σε πολιτικές ενώσεις, 
ήταν ψηλότερη στις οµάδες εκείνες των οποίων η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση είναι καλύτερη. Βλ. Littunen 
Yrjo (1964), «Social Restraints and Ideological Pluralism», στο Allardt and Littunen, Cleavages, Ideologies and 
Party Systems, ό.π., σ. 72.  
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ανταποκρίνονταν και στα δύο είδη εκλογικών επιτροπών που υπήρχαν στην Ευρώπη κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα.268  

Αυτή η µορφή εξηγεί και τη λειτουργία της κοινωνικής κινητικότητας που επιτελούσαν οι 

οργανώσεις αυτές, όχι µόνο στην κυπριακή, αλλά και σε άλλες κοινωνίες. Κάτω από την 

αποικιακή διοίκηση, τα κανάλια κοινωνικής κινητικότητας των Κυπρίων δεν ήταν µεγάλα. 

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, οι εθνικές οργανώσεις ήταν για τους Κύπριους ένα επιπρόσθετο 

κανάλι ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Οι ελληνοκυπριακές εθνικές οργανώσεις 

αποτέλεσαν ένα νέο στοιχείο της κοινωνικής δοµής και οι ηγέτες τους, την ελίτ της 

ελληνοκυπριακής κοινωνίας. Αποτελούσαν εφαλτήριο κοινωνικού κύρους, προσβάσιµο στα 

µέλη της φιλόδοξης αστικής τάξης που είχε δηµιουργηθεί, η οποία απέβλεπε, ουσιαστικά, 

µέσα από τη συµµετοχή της στις οργανώσεις αυτές, µια ευκαιρία κοινωνικής ανέλιξης και 

πολιτικής αναγνώρισης. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις εκλογές, η µερική διεύρυνση του 

εκλογικού δικαιώµατος και η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εµπορίου, άνοιξαν τις πόρτες 

της κοινωνίας στην αστική τάξη και στα ανώτερα µεσαία στρώµατα. Η σφαίρα 

δραστηριοποίησης και η βιωσιµότητα των εθνικών οργανώσεων ήταν πιο εκτεταµένη 

συγκριτικά µε τις λέσχες και τους συλλόγους του παρελθόντος. ∆ηµιουργούσαν, ουσιαστικά, 

ένα µικρό κοινοβούλιο, τα µέλη του οποίου βρίσκονταν σε τακτική επαφή µε τους συµπολίτες 

τους και είχαν αρκετές εξουσίες στη διάθεση τους.  

Οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες που προβλέπονταν στα καταστατικά των οργανώσεων 

αυτών σε σχέση µε τις υποβολές υποψηφιοτήτων, ρυθµίζονταν είτε µε ξεκάθαρες πρόνοιες ως 

προς τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας και τη σύνθεση της, είτε µε ανεπίσηµες πολιτισµικές και 

κοινωνικές νόρµες που διαµόρφωναν τις αντιλήψεις για τους κατάλληλους υποψηφίους, όπως 

ήταν για παράδειγµα, η εµπειρία και το κοινωνικό ή µορφωτικό υπόβαθρο. Οι τυπικές και 

άτυπες εσωτερικές διαδικασίες µας επιτρέπουν, επίσης, να κατανοήσουµε την κατανοµή της 

εσωκοµµατικής ισχύος και του ισοζυγίου η οποία σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν υπέρ της 

Εκκλησίας και των βουλευτών. Παρόλη τη σχετική εκδηµοκρατικοποίηση των διαδικασιών 

που παρατηρήθηκε σε κάποιες από τις οργανώσεις αυτές µε την µερική εκλογή µελών στα 

σώµατα,269 δεν υπήρχε ακόµα καµιά µεταφορά εξουσίας προς τα κάτω, στα απλά µέλη, 

 
268 Βλ. Duverger, Political Parties, σ. 20. Υπήρχαν δύο τύποι εκλογικών επιτροπών στο τέλος του 19ου αιώνα 
στην Ευρώπη, γράφει. Η µια ανταποκρινόταν στα συντηρητικά κόµµατα που συνένωνε αριστοκράτες, 
βιοµήχανους, τραπεζίτες, γαιοκτήµονες, ακόµα και κληρικούς µε επιρροή και η άλλη στους φιλελεύθερους ή 
ριζοσπάστες που αποτελούνταν από έµπορους, µικρούς βιοµήχανους, δηµόσιους υπαλλήλους, δασκάλους, 
δικηγόρους, δηµοσιογράφους, συγγραφείς.  
269 «Υποβληθείσες προτάσεις για µέλη Εθνικού Συµβουλίου», Ελευθερία, 27 ∆εκεµβρίου 1924, σ. 2. 
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δηλαδή, και τους ακτιβιστές, η οποία να διαταράσσει το ισοζύγιο δυνάµεων µέσα σε αυτές ή 

στην κοινωνία ευρύτερα.  

Ο µηχανισµός των οργανώσεων ανταποκρινόταν επίσης στους αντίστοιχους µηχανισµούς των 

εκλογικών επιτροπών (caucuses).270 Οι αναλογίες και οι αντιστοιχίες µε τις ελληνοκυπριακές 

οργανώσεις είναι εµφανέστατες, τόσο στις µορφές οργάνωσης που περιγράφονται µέσα από 

τα καταστατικά τους, όσο και στα θέµατα που αναφύονταν από τις διάφορες µορφές σχέσεων 

που δηµιουργούνταν. Σύµφωνα µε τη θεωρία της επιτροπής (caucus), αυτή η µορφή 

προϋπέθετε όπως όλοι οι κάτοικοι µιας περιοχής που ανήκουν σε µια οργάνωση, αποτελέσουν 

µια γενική συνέλευση µε αρµοδιότητα να επιλαµβάνεται όλων των υποθέσεων, είτε άµεσα, 

είτε µέσω αντιπροσώπων που εκλέγονταν σε αυτές τις συνελεύσεις και οι οποίοι µε τη σειρά 

τους θα αποτελούσαν τα εκτελεστικά ή επαρχιακά σώµατα. Κυριότερος στόχος αυτών των 

επιτροπών ήταν η χειραγώγηση του εκλογικού σώµατος προς όφελος των οργανώσεων.271 

Στην πραγµατικότητα, η εξουσία, βρισκόταν στα χέρια µιας µικρής ανώτατης αρχής, η οποία 

περιλάµβανε στη σύνθεση της τα πιο ενεργά και ισχυρά άτοµα της οργάνωσης, που είτε 

εκλέγονταν, είτε διορίζονταν και η οποία έλεγχε όλο το φάσµα λειτουργίας. Οι οργανώσεις 

αυτές και οι επιτροπές τους µετέτρεπαν όλες τις εκλογές, ακόµα και τις δηµοτικές, σε εκλογές 

µε πολιτικό χαρακτήρα και διακύβευµα. Στις οργανώσεις αυτές προέκυπτε συχνά και το 

ζήτηµα των σχέσεων µεταξύ των βουλευτών και των οργανώσεων, το οποίο επιλυόταν υπέρ 

του πιο ισχυρού πόλου την κάθε φορά.  

Παρόλο που οι οργανώσεις αυτές ήταν καθαρά αστικού χαρακτήρα και συσπείρωναν κατά 

κύριο λόγο τα µέλη της αστικής τάξης και τους παλαιότερους πολιτικούς ηγέτες, συνήθως υπό 

τη ηγεσία της Εκκλησίας, κατάφερναν να κινητοποιούν υπέρ τους τα µη αστικά στρώµατα, 

κυρίως τους αγρότες, που είχαν αριθµητική και εποµένως εκλογική δύναµη. Αυτή τους η 

ανάγκη τις υποχρέωσε, σε ένα βαθµό, να ανταποκρίνονται και στα αιτήµατα της εργατικής 

τάξης και άλλων λαϊκών στρωµάτων, ως απαραίτητο στοιχείο τακτικής στον αγώνα τους για 

διεύρυνση της υποστήριξης σε αυτούς.272 Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

αστικής τάξης, σύµφωνα µε τον Hobsbawm, και ήταν εκείνο το στοιχείο που της προσέδιδε 

πραγµατική δύναµη µέσα στα πλαίσια των πολιτικών συστηµάτων.273 Οι εθνικές οργανώσεις 

απεύθυναν έκκληση προς τα αισθήµατα του λαού και όχι στα συµφέροντα και τη λογική του, 

 
270 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σσ. 111, 166-168, 303, 308. 
271 «Να χειραγωγηθεί ο λαός», Ελευθερία, 30 Αυγούστου 1930, σ. 1. Το άρθρο ήταν για τις εκλογές του 1930. 
272 Βλ. Σπουρδαλάκης, Για τη Θεωρία και τη Μελέτη των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 96. 
273 Βλ. Hobsbawm, Κεφαλαίου, ό.π., σ. 161. 
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αξιοποιώντας τα αισθήµατα αυτά ως εργαλείο για τη διασφάλιση της εκλογικής νίκης και της 

υπέρ τους κινητοποίησης. Οι εκκλήσεις αυτές παρείχαν στην αστική τάξη τη µορφή 

συµµαχίας που χρειάζονταν µε τα λαικά στρώµατα.274  

Οι οργανώσεις στην Κύπρο, όπως σηµειώσαµε ήδη, στηρίχτηκαν σε ένα ανεπτυγµένο δίκτυο 

επικοινωνίας. Η αστική τάξη είχε υπό τον έλεγχο της τη µοναδική µορφή µέσου µαζικής 

επικοινωνίας της εποχής, τις εφηµερίδες, που όπως σηµείωνε ο Michels, αποτελούσε 

ισχυρότατο µοχλό προς κατάκτηση, διατήρηση και επίταση της κυριαρχίας επί των µαζών.275 

Οι ηγέτες του εθνικού κινήµατος περιόδευαν τη χώρα πραγµατοποιώντας συγκεντρώσεις και 

διαλέξεις, αξιοποιούσαν την τυπική οργανωτική δοµή που αναλύσαµε, καθώς και τις 

εφηµερίδες ως εκφραστικά όργανα, οι οποίες παρά τις αποχρώσεις τους, πρέσβευαν τον ίδιο 

πολιτικό στόχο, την Ένωση. Οι εθνικές οργανώσεις εφάρµοσαν πολύ πετυχηµένα την 

εκστρατεία της κοινής γνώµης σε συγκεκριµένα θέµατα και ειδικότερα στο ενωτικό, γεγονός 

που ήταν πρακτική όλων των οργανώσεων σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης και οργάνωσης.276 

Αυτό προϋπέθετε προπαγάνδα µέσα στην κοινή γνώµη και χρήση διάφορων µέσων προς 

επίτευξη του στόχου, που περιελάµβαναν συνάξεις και συγκεντρώσεις, ψηφίσµατα, απευθείας 

εκκλήσεις στην κοινή γνώµη, έκδοση κειµένων, διαδηλώσεις, περιοδείες των βασικών 

στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα, παγκύπριες συνελεύσεις, κτλ. Για να κινητοποιήσουν το λαό 

υπέρ των σκοπών τους και να καταπολεµήσουν την απάθειά του, οι οργανώσεις µετέτρεψαν 

την πολιτική υποκίνηση σε δοµηµένο σύστηµα. Εισήγαγαν τις µαζικές µεθόδους στην 

πολιτική δράση µε τη µορφή µαζικών συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων, συλλαλητηρίων, κτλ.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχουν και άλλες µορφές πολιτικοποίησης εκτός από τον 

σχηµατισµό κοµµάτων, όπως είναι η οργανωµένη οµαδική κινητοποίηση (π.χ. εθνικές 

ενώσεις), η έκφραση παραπόνων από τους ηγέτες που µιλούν εκ µέρους της οµάδας και όχι 

ενός κόµµατος και η συµµετοχή σε συλλογική δράση.277 Στο στάδιο αυτό, εκείνο που 

συναντάται στο χώρο της κυπριακής ∆εξιάς είναι ουσιαστικά η µορφή οργάνωσης που δεν 

παίρνει ακόµα κοµµατική υφή µε την έννοια που την κατανοούµε και την προσδιορίζουµε 

σήµερα. 

Σε όλη αυτή την περίοδο ο ρόλος της κυπριακής Εκκλησίας ήταν καθοριστικός και 

πρωταγωνιστικός µέσα σε όλες αυτές τις οργανώσεις. Στην απουσία άλλου θεσµοθετηµένου 

 
274 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. 133. 
275 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 193. 
276 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. 297. 
277 Βλ. Mozaffar, «Ethnicity», ό.π., σ. 242. 
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και µε διάρκεια συλλογικού σώµατος, η Εκκλησία αποτέλεσε τον συνεκτικό κρίκο στο χώρο 

της ∆εξιάς, τον πόλο συσπείρωσης και τον πολιτικό και ιδεολογικό εκφραστή της. Μόνο η 

Εκκλησία διέθετε οργανωτική δοµή και πνευµατικό κύρος, ικανό να ασκεί αποτελεσµατική 

επίδραση σε ολόκληρο το νησί. Ο Αρχιεπίσκοπος προήδρευε όλων των οργανώσεων, οι 

εκκλησιαστικοί ταγοί συµµετείχαν ex officcio στα ανώτερα καθοδηγητικά σώµατα και 

προήδρευαν των επαρχιακών οργάνων εκπροσώπησης και η εκκλησιαστική γραµµή συνήθως 

περνούσε και στις θέσεις των οργανώσεων αυτών. Η Εκκλησία της Κύπρου αποτέλεσε σε 

σηµαντικό βαθµό, συλλογικό εκφραστή του ευρύτερου αστικού και συντηρητικού πολιτικού 

χώρου. Το οργανωτικό της δίκτυο αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδοµήθηκε η 

επαφή µε τις λαϊκές µάζες και ιδιαίτερα τις αγροτικές. Ο σεβασµός του οποίου τύγχανε η 

Εκκλησία, µέσα στην κυπριακή κοινωνία βοηθούσε στη συµµόρφωση των κατώτερων 

στρωµάτων µε τις επιταγές της. Ολόκληρη η πολιτική ζωή τελούσε υπό ένα ιδιότυπο 

καθεστώς «αρνησικυρίας», που διέθετε και διατηρούσε ο ανώτερος κλήρος της Εκκλησίας της 

Κύπρου, επί αυτής. 

Η διαιρετική τοµή, που στη βιβλιογραφία εµφανίζεται ως πολύ σηµαντική στο σχηµατισµό 

των κοµµάτων στον αναπτυσσόµενο κόσµο, αυτή του καταπιεσµένου έθνους ενάντια στην 

ιµπεριαλιστική αποικιοκρατία, βρίσκει εφαρµογή και στην περίπτωση της ελληνικής 

κοινότητας της Κύπρου. Οι οργανώσεις που δηµιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν µέσα από το 

αντιαποικιακό εθνικό κίνηµα. Τα ζητήµατα της καθυστερηµένης οικονοµικής ανάπτυξης, η 

θέση της θρησκείας και ο χαρακτήρας των πολιτικών θεσµών που δεν είχαν ακόµα 

ξεκαθαριστεί, δηµιουργούσαν ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο στα αναπτυγµένα δυτικά 

κράτη. Ένα από τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης της Κύπρου της περιόδου, ήταν η 

έλλειψη σύγχρονης βιοµηχανίας και µιας ταξικής δοµής που να την αντικατοπτρίζει. Έτσι, οι 

θρησκευτικές και πολιτισµικές (εθνικές) διαιρέσεις και αντιθέσεις ήταν πιο σηµαντικές από 

τις ταξικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο ταξικός ανταγωνισµός δεν υφίστατο. Στην Κύπρο, ο 

αντιαποικιασµός ήταν έκφραση µιας εθνικής ιδεολογίας, αλλά και ταξικού αγώνα, ενάντια 

στους αποικιοκράτες που αποµυζούσαν τον πλούτο της χώρας. 

Στην Κύπρο, οι πολιτικές αυτές οργανώσεις αποτελούσαν τους θεσµούς του εθνικού αγώνα 

και ταυτόχρονα θεσµούς ενσωµάτωσης των αστικών κοινωνικών στρωµάτων στην πολιτική 

διαδικασία, µέσα στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στους αποικιοκράτες. Αντικατόπτριζαν την 

αυξανόµενη εθνική συνείδηση για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Οι διαφωνίες και οι 

αντιπαραθέσεις µέσα στους κόλπους τους ήταν φυσιολογικό αποτέλεσµα τόσο του αγώνα για 
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εξουσία στο εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας, όσο και των διαφορετικών προσεγγίσεων 

για τη διεξαγωγή του αγώνα. Είναι χαρακτηριστική επιστολή του Έλληνα πρόξενου στη 

Λάρνακα το 1912, στην οποία αποδίδει στους Κύπριους πολιτευτές και δηµοσιογράφους 

πλειοδοσία στην ενωτική ρητορεία στην προσπάθεια τους να επικρατήσουν στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή.278

Το εθνικό κίνηµα του κυπριακού ελληνισµού είχε τα χαρακτηριστικά της ριζοσπαστικότητας, 

της ανένδοτης στάσης, αλλά και του συµβιβασµού. Μέχρι το 1931 όταν και εµφανίστηκε η 

ΕΡΕΚ, ο ριζοσπαστισµός των εθνικών οργανώσεων ήταν µάλλον φραστικός, κάτι που 

σχετιζόταν µε τις σχετικές συνθήκες ελευθερίας εκείνης της περιόδου, µε την ελπίδα πως το 

Λονδίνο θα έκανε µια φιλελληνική χειρονοµία, µε την πολιτική της Αθήνας στο Κυπριακό, η 

οποία δεν ευνοούσε µια αντιβρετανική εξέγερση, και µε την έλλειψη µιας µαζικής πολιτικής 

οργάνωσης.279 Ολόκληρη την περίοδο πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, για την 

πλειονότητα του πολιτικού κόσµου της Κύπρου, τα αιτήµατα για συνταγµατικές και πολιτικές 

ελευθερίες, ήταν συνυφασµένα µε το υπέρτατο αίτηµα της Ένωσης. Τα προγράµµατα των 

διάφορων εθνικών οργανώσεων, που εξετάσαµε, δεν αµφισβητούσαν την υφιστάµενη 

κατάσταση των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων και διαρθρώσεων. Στην απουσία οργάνωσης 

ή κόµµατος που να στηρίζεται στις συµβατικά καλούµενες κατώτερες τάξεις, ώστε να µπορεί 

να καθορίζει τα θέµατα µε τρόπο που να συµβαδίζουν µε τα συµφέροντά τους και κατ’ 

επέκταση να τους παρακινήσει να διεκδικήσουν πολιτική συµµετοχή και αλλαγή των 

κοινωνικών συσχετισµών, τα λαϊκά στρώµατα και ειδικότερα οι αγρότες και οι εργάτες δεν 

είχαν ακόµα πολιτική εκπροσώπηση. Αυτή την εκπροσώπηση επιχείρησε να δώσει το 

Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου το οποίο θα εξετάσουµε στα επόµενα κεφάλαια. 

                                                            
278 Παράθεµα στον Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πολέµοι, ό.π., σσ. 244-245. 
279 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σσ. 91-92. 
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Κεφάλαιο 10 

  

Οι καταβολές της κυπριακής Αριστεράς: η κινητοποίηση της εργατικής  

και αγροτικής τάξης και ο πρώτος κοµµατικός σχηµατισµός:  

το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου (ΚΚΚ) 

 

Η απουσία διαµόρφωσης και σταθεροποίησης κοµµατικής µορφής οργάνωσης στο χώρο 

της ∆εξιάς µε παγκύπρια εµβέλεια στα αρχικά στάδια της δόµησης του κυπριακού 

κοµµατικού συστήµατος δεν αποτελεί παράδοξο. Ο Duverger, ένας από τους 

κλασικότερους µελετητές του κοµµατικού φαινοµένου, είχε  

διατυπώσει τη γνωστή θέση για την υιοθέτηση πιο ολοκληρωµένων και γραφειοκρατικών 

µορφών οργάνωσης από την Αριστερά και την µετέπειτα αντιγραφή τους από τη ∆εξιά.1 Η 

κυπριακή εµπειρία φαίνεται να επιβεβαιώνει τη θέση αυτή, αφού η Αριστερά οργανώθηκε 

σε παγκύπριο κοµµατικό σχηµατισµό πριν τη ∆εξιά. Για τους λόγους που αναλύθηκαν στα 

προηγούµενα και κυρίως λόγω της εσωτερικής ανοµοιοµορφίας στη συγκρότηση του 

αστικού δεξιού χώρου και της σηµασίας που είχαν στο χώρο αυτό οι προσωπικότητες 

έναντι του ρόλου των µαζών, ο χώρος αυτός δεν κατάφερε να συγκροτηθεί σε σταθερό και 

περιεκτικό (inclusive) σχηµατισµό στην πρώτη αυτή φάση. 

Στο κεφάλαιο αυτό, όπως και στο επόµενο, δίδεται έµφαση στην πολιτική εκπροσώπηση 

και έκφραση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων της κυπριακής κοινωνίας και 

ιδιαίτερα της εργατικής τάξης µέσω του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου (ΚΚΚ) αλλά 

και στην προσπάθεια δηµιουργίας Αγροτικού Κόµµατος, που  αποδείχτηκε βραχύβια. Το 

κοινωνικό ζήτηµα παρέµενε στο περιθώριο του πολιτικού λόγου της ∆εξιάς καθόλη 

σχεδόν την περίοδο µέχρι και το 1940, πράγµα που έδωσε την ευκαιρία στην Αριστερά, 

όπως αυτή εκφράστηκε µε το ΚΚΚ, να καταφέρει να διεισδύσει σε ένα µικρό τµήµα της 

κοινωνίας (εργατική τάξη), το οποίο αυξανόταν όµως σταθερά. Η Αριστερά έδωσε επίσης 

και µια διαφορετική ερµηνεία και διάσταση στη µορφή και το στόχο του αντιαποικιακού 

αγώνα. Οι προσεγγίσεις της κυπριακής Αριστεράς στα δύο αυτά θέµατα στιγµάτισαν την 

πολιτική της παρουσία και καθόρισαν σε σηµαντικό βαθµό την µετέπειτα πορεία της. 

∆ύο σηµαντικά ζητήµατα που διαφοροποιούν την Κύπρο από τη ∆υτική Ευρώπη 

εξετάζονται επίσης. Αυτά αφορούν στη σειρά εµφάνισης συντεχνιών και πολιτικού 

κόµµατος, που στην Κύπρο ακολουθούν µια αντίστροφη πορεία σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

                                                            
1 «Contagion from the left». Βλ. Duverger, Political Parties, ό.π., σ. 25. 
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ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην απουσία ενός σοσιαλιστικού κόµµατος και την αντίστοιχη 

εδραίωση ενός κοµµουνιστικού. 

Η µελέτη για το ΚΚΚ παρουσιάζει σηµαντικά κενά. Σε αυτό το κενό συνεισφέρουν τόσο η 

απουσία βιβλιογραφίας για το ΚΚΚ (γι’ αυτό και γίνεται εκτενής ανάλυση και παράθεση 

ιστορικών στοιχείων για το κόµµα), όσο και ακόµα δύο παράµετροι: πρώτον, ότι το 

µεγαλύτερο µέρος του αρχείου του κόµµατος δεν διασώθηκε µετά την τουρκική εισβολή 

του 1974 και δεύτερον, επειδή το ίδιο το κόµµα δεν επιτρέπει εύκολα πρόσβαση στις 

όποιες αρχειακές πηγές διατηρεί. Η ανάλυση πραγµατοποιείται, κυρίως, µέσα από τα 

εκφραστικά όργανα του ΚΚΚ και από αδηµοσίευτα στοιχεία. 

 

10.1 Αριστερά κόµµατα και ταξικές συντεχνίες στον ευρωπαϊκό χώρο 

Συχνά προκαλεί έκπληξη ότι τα πρώτα πολιτικά κόµµατα στην Ιστορία µε το προσωνύµιο 

«εργατικά» αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ στις δεκαετίες του 1820 και 1830.2 Η αριθµητική 

αύξηση της εργατικής τάξης, η αύξηση των µορφωµένων στους κόλπους της, η 

εξάπλωση των εφηµερίδων που την εξέφραζαν και η αυξανόµενη οργανωτική της 

ικανότητα, που άρχισε να εκφράζεται µε την ανάπτυξη των εργατικών σωµατείων, 

αποτελούσαν σηµάδια οργανωτικής κινητοποίησης.3 Κατά τη διάρκεια του 18ου και στις 

αρχές του 19ου αιώνα πολλαπλασιάστηκαν οι κοσµικές, αντικληρικαλιστικές, 

ρεπουµπλικανικές, σοσιαλιστικές, κοµµουνιστικές και αναρχικές ιδεολογίες κοινωνικής και 

πολιτικής κριτικής, που συµπλήρωσαν ή αντικατέστησαν τις θρησκευτικές ιδεολογίες, οι 

οποίες παρείχαν µέχρι τότε το βασικό πλαίσιο της λαϊκής σκέψης στην ευρωπαϊκή ήπειρο.4  

Οι αναδυόµενες µάζες των εργατών δυσανασχετούσαν µε τις συνθήκες εργασίας τους και 

την ανασφάλεια και αισθάνονταν πολιτιστικά και κοινωνικά αποξενωµένες. Ως συνέπεια 

αυτής της δυσανασχέτησης σχηµατίστηκαν οι εργατικές συντεχνίες και τα σοσιαλιστικά 

κόµµατα, για να δώσουν διέξοδο στις µάζες αυτές. Η επιτυχία τέτοιων κινηµάτων 

εξαρτάτο από αρκετούς παράγοντες: την ισχύ των πατερναλιστικών παραδόσεων, το 

µέγεθος της εργατικής δύναµης, το επίπεδο ευµάρειας, τη σταθερότητα της εργασίας, τις 

προοπτικές επαγγελµατικής ανόδου, κτλ. Έτσι, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 

δηµιουργήθηκαν κόµµατα µαζών των λαϊκών στρωµάτων, πριν ή µετά τον Α’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, τα οποία όµως σπάνια ενοποιήθηκαν σε ένα, ενιαίο κόµµα της εργατικής τάξης. 

 
2 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 303. 
3 Βλ. Μακφέρσον, Φιλελεύθερη, ό.π., σ. 72-74.  
4 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 68. 
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Η Ρωσική Επανάσταση διαίρεσε τα εργατικά κόµµατα σε ολόκληρη την Ευρώπη σε 

κοµµουνιστικά, σοσιαλιστικά και σοσιαλδηµοκρατικά.5

Οι οργανώσεις και τα κόµµατα της εργατικής τάξης, τα οποία εµφανίστηκαν τον 19ο 

αιώνα, αποτέλεσαν βασική δύναµη επέκτασης των πολιτικών δικαιωµάτων και της 

δηµοκρατίας στα τµήµατα εκείνα του πληθυσµού που κρατούνταν εκτός πολιτικής 

διαδικασίας.6 Σε µερικές χώρες έγιναν προσπάθειες καταστολής των αριστερών κοµµάτων, 

κάτι που συνέβαλε στην αποµόνωσή τους από την υπόλοιπη κοινωνία και στην ανάπτυξη 

δικής τους ξεχωριστής κουλτούρας.7 Ο «αντισυστηµικός» αυτός προσανατολισµός 

µεγάλων τµηµάτων της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης, η αποξένωση και η εχθρότητα τους 

προς το υπάρχων κοινωνικό σύστηµα, αυξήθηκε µετά τη Ρωσική Επανάσταση, η οποία 

οδήγησε πολλές χώρες προ του φάσµατος του εµφύλιου πολέµου.  

Τα κόµµατα αυτά µοιράζονταν κοινά χαρακτηριστικά οργάνωσης και προέλευσης. Ήταν 

στην ολότητά τους κόµµατα που δηµιουργήθηκαν έξω από τα κοινοβουλευτικά θέσµια, τα 

οποία κυριαρχούνταν από την αστική τάξη και τους ιδιοκτήτες γης και είχαν µαζικό 

χαρακτήρα. Η δηµιουργία τους αποτελούσε πρόκληση στην κυρίαρχη οµάδα και 

ταυτόχρονα απαίτηση για πολιτική εκπροσώπηση. Κόµµατα µαζών, όπως ήταν τα κάθε 

µορφής κόµµατα της Αριστεράς, σχετίζονταν µε την επέκταση του εκλογικού 

δικαιώµατος, κοσµικές ιδεολογίες και -στις περισσότερες αναπτυσσόµενες περιοχές -µε 

εθνικά και αντιαποικιακά κινήµατα.8 Τα κόµµατα µαζών κινητοποίησαν και ενσωµάτωσαν 

στο πολιτικό σώµα κοινωνικές οµάδες που ήταν µέχρι τότε αποκλεισµένες από την 

πολιτική διαδικασία γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως «κόµµατα κοινωνικής 

ενσωµάτωσης».9  

 

10.2 Εµφάνιση κινηµάτων των λαϊκών στρωµάτων στην Κύπρο 

Από τα µέσα του 18ου αιώνα µέχρι και το 1833 παρατηρείται στην Κύπρο ένα κύµα 

κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων των λαϊκών στρωµάτων, ο τερµατισµός των οποίων 

φαίνεται να οφείλεται στη διάδοση της µικρής ιδιοκτησίας ως µιας µορφής ταξικού 

συµβιβασµού.10 Μετά την έλευση των Βρετανών η Κύπρος ξαναβίωσε έντονες κοινωνικές 

αντιθέσεις λόγω των οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών που αυτοί δροµολόγησαν. Η 

 
5 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σσ. 109, 112. 
6 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 89. 
7 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 110. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα ήταν το γερµανικό Σοσιαλδηµοκρατικό 
Κόµµα στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. 
8 LaPalombara and Weiner, «The Origin of Parties», ό.π., σσ. 404-405.   
9 Krouwel Andre (2006), «Party Models», στο Katz and Crotty, Party Politics, σ. 254. 
10 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 273. 
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τοκογλυφία και οι πολύ άσχηµες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των λαϊκών 

στρωµάτων αποτελούσαν προβλήµατα τα οποία δεν αναδείχθηκαν από την κατεστηµένη 

πολιτική ελίτ και τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να αγνοηθούν πλέον. Η παραδοσιακή 

ηγεσία ήταν απρόθυµη να προωθήσει πολιτικές που θα έβλαπταν τα συµφέροντα των 

ανώτερων τάξεων της κοινωνίας. Η απροθυµία της παραδοσιακής ηγεσίας εκφράστηκε 

µέσω της αρνητικής στάσης των Ελληνοκυπρίων βουλευτών για την εισαγωγή νοµοθεσίας 

από τους Βρετανούς, η οποία στόχευε στον περιορισµό της τοκογλυφίας και τη βελτίωση 

της θέσης των χρεοκοπηµένων αγροτών.11 Το χαρακτηριστικό στοιχείο στις αρχές της 

τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα ήταν η αµφισβήτηση της παραδοσιακής αντίληψης ότι η 

πολιτική αφορούσε µόνο τους προνοµιούχους, εκ µέρους των κατώτερων στρωµάτων του 

πληθυσµού (αγρότες, ηµεροµίσθιοι κτλ). Η κρίση ηγεσίας της ελληνικής άρχουσας τάξης 

µε την αποτυχία της πολιτικής της αποχής (βλ. προηγούµενο κεφάλαιο) εµφανίστηκε όταν 

η εργατική τάξη αποκτούσε σηµαντική αριθµητική βάση και τα φτωχότερα αγροτικά 

στρώµατα βρίσκονταν σε έντονη κρίση.12  

Παρόλο που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού πληθυσµού, τα 

φτωχότερα στρώµατα ήταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα ουραγός της άρχουσας 

κοινωνικής τάξης και ακολουθούσαν τα βήµατα των µορφωµένων αστικών στρωµάτων 

και των παλιών γαιοκτητικών τάξεων. Το χαµηλό µορφωτικό τους επίπεδο και η απουσία 

οποιασδήποτε πολιτικής εµπειρίας αντικατοπτρίστηκε και στο γεγονός ότι δεν είχαν 

αναπτύξει δικές τους οργανώσεις, που θα προωθούσαν και θα προστάτευαν τα 

συµφέροντά τους. Το όλο πλέγµα σχέσεων που επικρατούσε στην κυπριακή κοινωνία, 

καθοριζόταν από παραµέτρους στις οποίες τα κατώτερα στρώµατα δεν είχαν ούτε 

πρόσβαση, ούτε επίδραση και τις οποίες αναλύσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια. 

Συνοψίζοντας, σηµειώνουµε: η νοµοθεσία επέτρεπε στους εµπόρους να τοκίζουν 

ανεξέλεγκτα τα δάνεια και στους εργοδότες να επιβάλλουν ολοκληρωτικά τους όρους 

εργοδότησης. Στόχος του εκπαιδευτικού συστήµατος ήταν να προσφέρει µόρφωση µόνο 

στα παιδιά των ανώτερων τάξεων και οι δασκάλοι ήταν όργανα -στις πλείστες των 

περιπτώσεων -διαφόρων πολιτευτών. Η Εκκλησία λειτουργούσε περισσότερο µε όρους 

επιχειρηµατικούς και µε στόχο τη συσσώρευση κεφαλαίου και γης, χωρίς να θέτει επί 

τάπητος το µεγάλο κοινωνικό ζήτηµα. Επιπλέον, πολλές φορές καλλιεργούσε 

προκαταλήψεις. Οι εφηµερίδες αναπαρήγαγαν το κοινωνικό και πολιτικό κατεστηµένο, 

 
11 Η εφηµερίδα Πυρσός αναφερόταν σε όλα αυτά τα φαινόµενα και ζητούσε από τους εργάτες να ξυπνήσουν 
και να αντισταθούν διά της άρνησής τους να υπακούσουν στους αστούς και διά της οργάνωσής τους. Βλ. 
Πυρσός εκδόσεις ηµεροµηνίας 17 Ιανουαρίου, σ. 1 και 26 Φεβρουαρίου 1923,σ. 1. 
12 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σσ. 246, 250.  
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βοηθώντας βουλευτές να εκλεγούν και να επανεκλεγούν και επικεντρώνονταν µόνο στο 

ενωτικό ζήτηµα. 

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 50 χρόνια βρετανικής κατοχής για να εµφανιστούν τα 

πρώτα σηµάδια κινηµάτων των λαϊκών στρωµάτων τα οποία πήραν τρεις µορφές και τις 

οποίες θα αναλύσουµε παρακάτω: (α) τις βραχύβιες προσπάθειες οργάνωσης αγροτικού 

κόµµατος και τις προσπάθειες οργάνωσης της εργατικής τάξης, είτε (β) σε συντεχνίες, είτε 

(γ) σε πολιτικό κόµµα. Θα ξεκινήσουµε µε µια εξέταση των προϋποθέσεων που σταδιακά 

οδήγησαν στην εµφάνιση αυτών των κινηµάτων. Οι καταβολές των κινηµάτων αυτών 

µπορούν να αναζητηθούν σε τρεις µορφές κοινωνικής αντίδρασης που εκδηλώθηκαν στην 

Κύπρο: στην κοινωνική ληστεία και στις αγροτικές αναταραχές, στις αταξικές συντεχνίες 

που δηµιουργήθηκαν από αστούς πολιτευτές και στις οργανωτικές παραδόσεις των 

τεχνιτών της προ-καπιταλιστικής περιόδου. 

10.2.1 Αγροτικές αναταραχές και κοινωνική ληστεία. Το κλασικό παράδειγµα αγροτικής 

αντίδρασης ήταν οι εξεγέρσεις για τα τρόφιµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το 

είδος διαµαρτυρίας χαρακτηριζόταν από άµεση και βίαιη δράση και έτεινε να είναι 

σποραδικό, χωρίς σταθερό οργανωτικό πλαίσιο, ιδιαίτερα περιορισµένο τοπικά και µε 

µεικτή κοινωνική βάση.13 Οι διαδηλώσεις, ο εκφοβισµός και η βία ήταν, κατά τον 

Hobsbawm, µορφή συλλογικής διαπραγµάτευσης για τις οµάδες αυτές.14   

Στην Κύπρο η αντίσταση των αγροτών εκφράστηκε κυρίως µε αγροτικά συλλαλητήρια, 

ταραχές και µε νυκτερινές επιδροµές ενάντια στις περιουσίες των δανειστών χρηµάτων και 

εκπροσώπων των αποικιακών Αρχών. Στη δεκαετία του 1887-1899 πραγµατοποιήθηκαν 

στις κυριότερες πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα και Λεµεσό) τα πρώτα 

συλλαλητήρια ενάντια στα καταπιεστικά µέτρα των Βρετανών και στη µη επίδειξη καµιάς 

κοινωνικής φροντίδας για την ιδιαιτέρως κακή κατάσταση των αγροτικών µαζών, σε µια 

περίοδο µεγάλης ξηρασίας και έξαρσης των τοκογλυφικών πρακτικών. Τα πρώτα τέτοια 

συλλαλητήρια διοργανώθηκαν σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Κύπρου τον ∆εκέµβριο του 

1887.15 Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων της περιόδου, σε συλλαλητήριο στη 

Λευκωσία τον Ιανουάριο του 1888, συµµετείχαν πάνω από 10.000 κάτοικοι των πόλεων 

και χωρικοί, που ταξίδεψαν πεζοί όλη τη νύχτα για να παρευρεθούν σε αυτό,16 φαινόµενο 

που επαναλήφθηκε και το 1895.17 Στα συλλαλητήρια αυτά στα οποία προήδρευαν οι 

Αρχιερείς και οι βουλευτές της οικείας επαρχίας εγκρίθηκαν ψηφίσµατα τα οποία δεν 
 

13 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 33-34. 
14 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 20. 
15 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 72. 
16 «Το εν Λευκωσία συλλαλητήριο», Φωνή της Κύπρου, 12 Ιανουαρίου 1888, σ. 1.  
17 Βλ. Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 96. 
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περιορίζονταν µόνο σε υποβολή αγροτικών αιτηµάτων αλλά έθεταν ζητήµατα πολιτικών 

ελευθεριών και εθνικής αποκατάστασης. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας διοργάνωσης των 

εκδηλώσεων αυτών από την Εκκλησία και τους πολιτευτές, οι οποίοι ήταν και οι βασικοί 

οµιλητές, αποδεικνύει τον πατερναλισµό που συνέχιζε να διατρέχει ακόµη τις 

δραστηριότητες των λαϊκών στρωµάτων. 

Η πιο χαρακτηριστική µορφή της λαϊκής αντίδρασης ήταν η κοινωνική ληστεία, η οποία 

εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο στα τέλη της δεκαετίας του 1880 και άνθισε στα 

µέσα της επόµενης. Το φαινόµενο της ληστείας είχε τις ρίζες του στη µεγάλη ανέχεια που 

µάστιζε τον πληθυσµό και εµφανίστηκε την περίοδο της µετάβασης από την παραδοσιακή 

οθωµανική κοινωνία στη σύγχρονη, κατά την οποία καταστρέφονταν οι παραδοσιακές 

µορφές αλληλεγγύης και µετασχηµατιζόταν η κοινωνία. Οι ληστές αυτοί αναδείχθηκαν, σε 

αρκετές περιπτώσεις, σε λαϊκούς ήρωες και ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς στα φτωχότερα 

στρώµατα. Τα εγκλήµατα των ληστών γίνονταν µέσα στα πλαίσια ενός «ηθικού κώδικα» 

αφού στρέφονταν ενάντια σε αστυνοµικούς, πληροφοριοδότες και δανειστές. Ενάντια σε 

αυτούς, δηλαδή, που εκπροσωπούσαν τις Αρχές και τον πλούτο και που δεν απολάµβαναν 

καµιά συµπάθεια ανάµεσα στον πληθυσµό.18

Η ληστεία και οι αγροτικές ταραχές αποτελούσαν ουσιαστικά µια πρωτόγονη µορφή 

οργανωµένης κοινωνικής αντίδρασης και διαµαρτυρίας, που αντικατόπτριζε το εµβρυώδες 

επίπεδο οργανωτικής και µορφωτικής ανάπτυξης των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων 

και οµάδων. Η κοινωνική ληστεία και τα συλλαλητήρια των αγροτών σηµατοδότησαν την 

ανταπόκριση της προβιοµηχανικής και προπολιτικής κατάστασης των κατώτερων 

στρωµάτων στις νέες µορφές οικονοµικών σχέσεων, που αναστάτωσαν τον παραδοσιακό 

τρόπο ζωής και µπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατο ενός κοινωνικού κινήµατος σε µια 

εποχή που τα πολιτικά κινήµατα δεν είχαν εµφανιστεί.19

10.2.2 Οι οργανωτικές παραδόσεις των τεχνιτών. Οι οργανωτικές παραδόσεις των 

λαϊκών στρωµάτων ανάγονται στις συντεχνίες των τεχνιτών, τις οποίες εξετάσαµε στο 

δεύτερο κεφάλαιο. Οι τεχνίτες αποτέλεσαν την ηγεσία του εργατικού κινήµατος στα 

πρώτα του στάδια σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο,20 επειδή βρίσκονταν 

σε καλύτερη υλική θέση από τους ανειδίκευτους εργάτες. Το φαινόµενο συνδέεται µε τον 

κίνδυνο εξαφάνισης τους από το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς, που τους οδηγούσε σε 

διαµαρτυρίες και διαµόρφωση αιτηµάτων στο όνοµα της εργατικής τάξης. Η διαµαρτυρία 

τους στρεφόταν ενάντια στις νέες αξίες της ελεύθερης αγοράς και εξέφραζε τα 
 

18 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 24. Βλ. Επίσης Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 155. 
19 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σσ. 151, 158. 
20 Βλ. Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων, ό.π., σσ. 302-303. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  364

προβλήµατα προσαρµογής στα αρχικά στάδια της διαδικασίας αλλαγής των κοινωνικών 

σχέσεων.21 Οι λόγοι για τους οποίους οι τεχνίτες ήταν πιο πολιτικοποιηµένοι από τους 

υπόλοιπους εργαζόµενους, σχετίζονταν µε τη µόρφωση και την ανεξαρτησία των 

επαγγελµάτων τους. Είχαν, επίσης, µεγάλη επαφή µε τις µάζες του λαού, εποµένως ήταν σε 

θέση να διαδραµατίζουν ηγετικό ρόλο.22

10.2.3 Αταξικές συντεχνίες και εργατικές λέσχες. Εδώ αναφερόµαστε σε δύο φάσεις και 

σε δύο κατηγορίες πρώιµων εργατικών οργανώσεων αντίστοιχα. Η πρώτη φάση 

αντιστοιχούσε στην πρώτη κατηγορία, που ήταν η προσπάθεια αναβίωσης των συντεχνιών 

της οθωµανικής περιόδου. Η αναβίωση των συντεχνιών εκφράστηκε από την προσπάθεια 

τεχνιτών και βιοτεχνών να σχηµατίσουν εθελοντικούς οργανισµούς, οι οποίοι πήραν 

πολλά διαφορετικά ονόµατα: π.χ. αδελφότητες, σύνδεσµοι αποταµιεύσεως και 

συντεχνίες.23 Αυτή η συγκεκριµένη µορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης ήταν και η 

µόνη ανεκτή από την άρχουσα πολιτική τάξη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 

συνδέσµους τηρούσαν τον κανόνα αποχής από οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα.  

Η ιδιότητα µέλους στις συντεχνίες αυτές περιοριζόταν σε αυτό που θα µπορούσε να 

αναφερθεί ως «αριστοκρατία της εργασίας» γιατί, κυρίως, τα µέλη τους ήταν αρχιτεχνίτες 

(µάστροι). Η έλλειψη πραγµατικής συντεχνιακής εµπειρίας οδήγησε πολύ γρήγορα τις 

συντεχνίες αυτές σε αποσύνθεση ή σε µετατροπή τους σε χαρτοπαικτικές λέσχες. Κέντρα 

αυτών των κινήσεων ήταν κατά πρώτο λόγο η Λεµεσός και δευτερευόντως η 

Λευκωσία.24 Κυριαρχούνταν, επίσης, από προσωπικά οικονοµικά συµφέροντα, έντονες 

προσωπικές αντιζηλίες και αντιδικίες και χαρακτηρίζονταν από απουσία ταξικής 

συνείδησης. Η περίοδος που εµφανίστηκαν, χαρακτηριζόταν από κοινωνική και 

οικονοµική αναταραχή, αλλά παρόλα αυτά, δεν υπήρξε καµιά τάση εκ µέρους τους να 

διαµαρτυρηθούν για την άσχηµη κατάσταση των µελών τους. Επίσης, παρόλο που το 

εθνικό κίνηµα ήταν σε φάση δηµιουργίας, καµιά αναφορά δεν καταδεικνύει οποιαδήποτε 

αντικυβερνητική δραστηριότητα εκ µέρους τους. Η απολίτικη στάση τους εδραιώθηκε 

                                                            
21 Βλ. Jones, Revolutions, ό.π., σσ. 8-10. Στο βρετανικό χαρτιστικό κίνηµα οι παπουτσήδες αποτελούσαν την 
πλειοψηφία µετά τους υφαντές και ήταν υπερδιπλάσιοι από τους οικοδόµους. Τα γαλλικά επαναστατικά πλήθη 
του 1789 περιελάµβαναν αναλογικά µεγαλύτερο ποσοστό τυπογράφων, ξυλουργών, κλειδαράδων και 
οικοδόµων σε σχέση µε το σύνολο του παρισινού πληθυσµού. Βλ. επίσης Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, 
σσ. 38-39. 
22 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, σσ. 47-53. 
23 Ο Φάντης δίνει ως παραδείγµατα την Αδελφότητα των Υποδηµατοποιών Λεµεσού του 1889 και το 
Σωµατείο «Ελπίς» των Υπηρετών Λευκωσίας του 1890. Βλ. Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, 
ό.π., σ. 30. 
24 Ζιαρτίδης Αντρέας (πρώην Γ.Γ. ΠΕΟ) (1986), Η Εξέλιξη του Συνδικαλισµού στην Κύπρο, σσ. 107-112, 
∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 2, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 119. Βλ. επίσης Ιωάννου 
Μιχαλάκης (1986) (πρώην Γ.Γ. ΣΕΚ), Η Εξέλιξη του Συνδικαλισµού στην Κύπρο, σσ. 107-112, ∆ιαλέξεις 
Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Αρ. 2, Εκδόσεις ∆ήµου Λευκωσίας, σ. 114. 
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όταν συνδέθηκαν σταδιακά µε την Εκκλησία, όπως και οι συντεχνίες στην 

Οθωµανοκρατία. Όλες είχαν προστάτη Άγιο, τον οποίο και γιόρταζαν.25  

Η δεύτερη φάση, που αντιστοιχεί και στη δεύτερη κατηγορία εργατικών οργανώσεων, που 

ακολούθησε χρονικά την πρώτη, ήταν η ίδρυση εργατικών λεσχών από διάφορους αστούς 

πολιτευτές, µε στόχο την εκλογική εκµετάλλευση όσων από τους εργαζόµενους είχαν 

δικαίωµα ψήφου.26 Οι διάφορες συντεχνίες και εργατικά κέντρα της περιόδου αυτής 

ιδρύονταν σύµφωνα µε τον Περί Λεσχών Νόµο γιατί δεν υπήρχε εργατική νοµοθεσία.27 

Οι περισσότερες λέσχες εµφανίζονταν και δηµιουργούνταν σε εκλογικές περιόδους ως 

µηχανισµοί συγκεκριµένων πολιτευτών, που προετοίµαζαν την εισδοχή τους στην 

πολιτική, χρησιµοποιούνταν ως προεκλογικά κέντρα και κατά κανόνα διαλύονταν ή 

αδρανοποιούνταν µετά τις εκλογές. Οι λέσχες αυτές δεν παρουσίαζαν συγκεκριµένο 

πρόγραµµα για οργανωµένη προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών   εργασίας   και   για 

διεκδίκηση   αιτηµάτων  για  τους εργαζοµένους. Μερικές από αυτές χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος και από τις δύο αντιµαχόµενες 

παρατάξεις (βλ. κεφάλαιο 8).  

Με το τέλος του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου εµφανίστηκαν συντεχνίες ορισµένων 

επαγγελµάτων (π.χ. των οικοδόµων και των λιµενεργατών), στις οποίες εργάτες και 

ιδιοκτήτες στεγάζονταν στην ίδια συντεχνία.28 Αυτή την περίοδο οι Κύπριοι εργαζόµενοι 

αποτελούσαν µια προβιοµηχανική και απειθάρχητη εργατική δύναµη µε ένα υπανάπτυκτο 

καταµερισµό εργασίας.29 Η δυσαρέσκεια των λαϊκών στρωµάτων εκφράστηκε σταδιακά 

µε πιο σύγχρονους τρόπους πολιτικής αντίδρασης, χάρη στη γενική άνοδο του µορφωτικού 

επιπέδου των Κυπρίων αλλά και στη συνδροµή άλλων κοινωνικών και πολιτικών 

παραµέτρων.  

Προτού στραφούµε στην εξέταση των ιστορικών προϋποθέσεων, διεργασιών και 

ενεργειών οργάνωσης της εργατικής τάξης, θα εξετάσουµε µια αντίστοιχη προσπάθεια 

του αγροτικού κόσµου, η οποία είχε ως χαρακτηριστικό την ανάληψη της οργάνωσής της 

                                                            
25 Για το θέµα της αναβίωσης των συντεχνιών βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π. σσ. 166-174.  
26 Στο ρόλο των εργατικών λεσχών αναφέρεται και ο Ostrogorski στην περίπτωση της Αγγλίας. Βλ. 
Ostrogorski, Political Parties, ό.π., σσ. 198-201. Στην Κύπρο η πρώτη τέτοια προσπάθεια έγινε γύρω στο 
1910 µε πρωτοβουλία διανοούµενων που σπούδασαν στο εξωτερικό και έγιναν κοινωνοί των 
συνδικαλιστικών πραγµάτων. Βλ. Φάντης, Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 53. Βλ. επίσης Ιωάννου, 
Μιχαλάκης (2002), Οι Εργατικοί Αγώνες της ΣΕΚ, Εκδόσεις ΣΕΚ, Λευκωσία, σ. xx. Τέτοιες συντεχνίες 
ίδρυσαν, µεταξύ άλλων, οι Σπύρος Αραούζος, Ευέλθων Πιτσιλλίδης, Ζήνων Ευγενίου και αργότερα στη 
δεκαετία του 1920 οι Μιχάλης Μιχαηλίδης και Γιώργος Χατζηπαύλου (Πανεργατικός). 
27 Περδίος Μίνως (1968), ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ και του ΑΚΕΛ, ανέκδοτο δακτυλογραφηµένο κείµενο, 
Λευκωσία, σ. 18. 
28 Βλ. Ιωάννου, Αγώνες της ΣΕΚ, ό.π., σ. xx· Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 31· 
Σέρβας, Ευθύνες, ό.π., σ. 114. 
29 Βλ. Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 134. 
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από επίδοξους αστούς πολιτευτές, οι οποίοι απευθύνθηκαν και στις δύο κοινότητες του 

νησιού.  

 

10.3 Οι βραχύβιες προσπάθειες οργάνωσης Αγροτικού Κόµµατος 

Οι διαφορές µεταξύ αγροτικών και αστικών πληθυσµών αποτελούν τη βάση κοινωνικής 

διαίρεσης σε µερικές χώρες. Σε κάποιες χώρες ο αγροτικός πληθυσµός αποτέλεσε τη βάση 

ενός ανεξάρτητου αγροτικού κόµµατος, ενώ σε άλλες οι αγρότες εκφράστηκαν µέσα από 

άλλα κόµµατα, κυρίως συντηρητικά ή χριστιανοδηµοκρατικά. Στις περισσότερες χώρες 

της ∆ύσης παρουσιάστηκαν συνδυασµοί αγροτών σε κάποιες εκλογές αλλά µόνο στις 

πέντε σκανδιναβικές χώρες δηµιουργήθηκαν ξεχωριστά αγροτικά κόµµατα ως σταθερά 

στοιχεία του πολιτικού συστήµατος.30

Η αγροτική τάξη διακρίνεται από κάποια κοινά οικονοµικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, έχει επίγνωση της διαφοράς και της καταπίεσής της από µειονότητες µη 

αγροτών (π.χ. φεουδάρχες, εµπόρους, κτλ), αλλά οι κάθετοι διαχωρισµοί στο εσωτερικό 

της και η προσωποποίηση των κοινωνικών σχέσεων (π.χ. µέσα από τις πελατειακές 

σχέσεις ή µορφές συγγένειας) εµποδίζουν την ανάπτυξη ταξικής συνείδησης. Η δυνητική 

ισχύς και επιρροή των αγροτών µπορεί να είναι µεγάλη αλλά στην πράξη περιορίζεται από 

το αίσθηµα αδυναµίας και κατωτερότητας που τους διακατέχει και από τη φύση της 

αγροτικής οικονοµίας, που διατηρεί σε αποµόνωση τους ξεχωριστούς αγρότες, ενώ πολλές 

φορές οι κινητοποιήσεις των αγροτών πρέπει να σταµατήσουν για το θερισµό. Η εκλογική 

πολιτική δεν επηρεάζει τους αγρότες ως τάξη. Σε αντίθεση µε ένα «κόµµα της εργατικής 

τάξης», ένα «αγροτικό κόµµα» δεν αποτελεί µια φυσιολογική προέκταση της ταξικής 

συνείδησης στο χώρο της πολιτικής, αλλά ένα µάλλον σπάνιο φαινόµενο.31 Η ατοµική 

φύση της αγροτικής ζωής, ο τρόπος παραγωγής, που αποµονώνει τους αγρότες αντί να 

τους φέρνει µαζί σε αλληλεπίδραση, όπως συµβαίνει µε τους εργάτες, καταλήγει σε 

αδυναµία πολιτικής οργάνωσης, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν οι αγρότες να 

προωθήσουν τα συµφέροντά τους ως τάξη και να µην µπορούν να αυτοεκπροσωπηθούν 

αλλά, αντίθετα, να ετεροεκπροσωπούνται.32  

Στην Κύπρο παρατηρήθηκε µια προσπάθεια οργάνωσης των αγροτών σε κόµµα, η οποία 

είχε ως αφετηρία αστούς πολιτευτές. Η προσπάθεια απευθύνθηκε και στα δύο εθνοτικά 

στοιχεία αλλά αποδείχτηκε βραχύβια. Είχε ως πηγή έµπνευσης την χειροτέρευση των 

                                                            
30 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 232. Βλ. επίσης Rokkan, Parties, ό.π., σ. 127. 
31 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σσ. 210-211, 219, 229. 
32 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σσ. 14-15. 
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συνθηκών ζωής των αγροτών στην Κύπρο µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ως 

αποτέλεσµα, εµφανίστηκε η λεγόµενη κοινωνικοµεταρρυθµιστική τάση, που θεωρούνταν 

απόγονος των πρώην διαλλακτικών (βλ. κεφάλαιο 8). Αυτή η τάση έφερε στην κυπριακή 

κοινωνία έντονα το στοιχείο του προβληµατισµού πάνω σε κοινωνικοοικονοµικά αιτήµατα 

και διεκδικήσεις.33 Η µερίδα αυτή αποδεχόταν τη συνεργασία µε τη βρετανική εξουσία και 

τα αιτήµατά της αφορούσαν στη βελτίωση της ζωής των αγροτών. Ζητούσαν, κυρίως, 

παγοποίηση των αγροτικών χρεών, ίδρυση αγροτικής τράπεζας και παραχώρηση 

συνδικαλιστικών ελευθεριών στους αγρότες.  Αν και το κίνηµα αυτό ποδηγετούνταν από 

µη αγρότες πολιτευτές και ιδιαίτερα από το δηµαγωγό δικηγόρο και βουλευτή Κυριάκο 

Ρωσσίδη, αποτέλεσε, για µέρος του αγροτικού κόσµου, µια έκφραση τάσεων διαφυγής από 

τους µέχρι τότε εµποροµεσίτες που τους εκπροσωπούσαν στον πολιτικό στίβο.34 Οι ρίζες 

του κινήµατος αυτού βρίσκονταν στην αγροτική δυσανασχέτηση, τις χαµηλές τιµές των 

αγροτικών προϊόντων και -κυρίως -την αδυναµία των αγροτών να αποπληρώσουν τα χρέη 

τους.  

Οι µεταρρυθµιστές πολιτικοί υποστήριζαν συνεργασία µε την κυβέρνηση για την επίλυση 

των κοινωνικών προβληµάτων και συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις µέχρις ότου καταστεί 

δυνατή η διεκδίκηση του απώτερου στόχου, δηλαδή της Ένωσης (βλ. προηγούµενο 

κεφάλαιο). Ο Ατταλίδης βλέπει και µια άλλη πτυχή αυτής της τάσης, την οποία αποδίδει 

σε µια σαφή απόπειρα χειραγώγησης των αγροτών από τους Βρετανούς, που, 

εκµεταλλευόµενοι τη δυσανασχέτησή τους λόγω της οικονοµικής και κοινωνικής 

κατάστασης, προσπάθησαν να δηµιουργήσουν ένα είδος συµµαχίας αποικιακής 

κυβέρνησης και αγροτών, εναντίον των αστών ενωτικών ηγετών. Πριν από τις εκλογές 

του 1923, από τις οποίες οι αστοί ηγέτες απείχαν, η αποικιακή κυβέρνηση υποσχόταν 

σε αγρότες ότι αν πληρώνονταν οι έδρες του Νοµοθετικού Συµβουλίου µε φιλικά 

διακείµενους προς την Κυβέρνηση βουλευτές, θα ακολουθούσαν ευεργετικές 

διοικητικές µεταρρυθµίσεις. Στην περίοδο του µεσοπολέµου, η Αποικιακή Κυβέρνηση 

πήρε διάφορα µέτρα, που σκοπό είχαν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των αγροτών 

αλλά, ταυτόχρονα, και, κυρίως, να αποδυναµώσουν τους αστούς εθνικιστές ηγέτες. Η 

πολιτική αυτή δυσκόλεψε, όµως, τις κυπριακές πολιτικές δυνάµεις που υποστήριζαν 

µια πορεία διεύρυνσης των συνταγµατικών ελευθεριών και συσχέτισε την κοινωνική 

µεταρρύθµιση µε την αποικιοκρατία και την άρνησή της στο απελευθερωτικό αίτηµα.35  

                                                            
33 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σσ. 170, 76. 
34 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 134. 
35 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σσ. 142-143. 
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Της ίδρυσης του Αγροτικού Κόµµατος είχαν προηγηθεί ορισµένες µεµονωµένες και 

αποσπασµατικές δράσεις. Τον Αύγουστο του 1920 πραγµατοποιήθηκε γεωργική σύσκεψη 

στο Λευκόνοικο στην οποία εκλέγηκε δεκαµελής επιτροπή για την προώθηση των 

αιτηµάτων των αγροτών προς την κυβέρνηση. Της επιτροπής προήδρευε ο Μητροπολίτης 

Κιτίου και σε αυτή συµµετείχαν ο Κ. Ρωσσίδης και τρεις Τουρκοκύπριοι.36 ∆ύο χρόνια 

µετά έλαβε χώρα µαζική συνάντηση αγροτών στη Λεµεσό, µε στόχο τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους. Τον Απρίλη του 1924, µε πρωτοβουλία του 

Ρωσσίδη, διοργανώθηκε το πρώτο Αγροτικό Συνέδριο, και πάλι στο Λευκόνοικο, µε 

συµµετοχή Ελλήνων και Τούρκων αγροτών. Με επιστολή του στον Τύπο ο Ρωσσίδης 

καλούσε τους γεωργούς να συµµετάσχουν µαζικά.37 Με τη βοήθεια µερικών 

«µουχτάρηδων» της επαρχίας Αµµοχώστου ο Ρωσσίδης κατάφερε να συγκεντρώσει 150 

Έλληνες και 65 Τούρκους εκπροσώπους από όλα τα µέρη της Κύπρου. Στην τελική του 

διακήρυξη το συνέδριο ζητούσε την κατάργηση της δεκάτης και την άµεση ίδρυση 

Γεωργικής Τράπεζας µε κεφάλαιο 500.000 στερλινών. Το συνέδριο αρνήθηκε να 

ασχοληθεί µε οποιοδήποτε πολιτικό ζήτηµα και απέρριψε την πολιτική της σύγκρουσης 

που εφάρµοζε το Εθνικό Συµβούλιο ως αντίδραση στην παραδοσιακή εθνική ηγεσία 

αφενός, αλλά και διότι απευθυνόταν και στους Τουρκοκύπριους, αφετέρου.38  

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου τοποθετήθηκε ο Μάρκος 

Χαραλάµπους, κάτοικος Λευκονοίκου, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν διαδραµατίσει και 

οι Οδυσσέας Ευρυβιάδης (µέλος Νοµοθετικού Συµβουλίου), Χρ. Τοµαρίδης από τη 

Μόρφου και Γ. Βελάρης από τη Ζώδια. Στα πλαίσια του συνεδρίου σηµειώθηκαν και 

αντιπαραθέσεις, µε επίκεντρο το ζήτηµα της φορολόγησης ή µη των εισαγόµενων σιτηρών 

και του αλευριού, στο οποίο οι µεν εκπρόσωποι των ορεινών περιοχών τάχθηκαν ενάντια, 

οι δε εκπρόσωποι των πεδινών περιοχών υπέρ. Η αντιπαράθεση συνδεόταν µε τα 

συµφέροντα των δύο οµάδων γεωργών, αφού οι εκ των πεδινών περιοχών καλλιεργούσαν 

και τα δύο αυτά προϊόντα και θα ήταν προς το συµφέρον τους η καθιέρωση εισαγωγικών 

δασµών. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που προκάλεσε ένταση και διαφωνίες ήταν αυτό του «χρεοστασίου» 

(του προσωρινού παγώµατος, δηλαδή, της υποχρέωσης καταβολής δόσης για το δάνειο) 

για τα αγροτικά χρέη, το οποίο προτάθηκε από Τουρκοκύπριο σύνεδρο και συνάντησε 

αντιδράσεις από τον Ρωσσίδη και άλλους, βάσει του γεγονότος ότι οι πιστωτές µπορεί να 

έµεναν εκτεθειµένοι και χωρίς εγγυήσεις για τα χρήµατα που δάνεισαν. Την άποψη του 

                                                            
36 «Σύσκεψη γεωργική στο Λευκόνοικο», Ελευθερία, 14 Αυγούστου 1920, σ. 2. 
37 Ελευθερία, 5 Ιανουαρίου 1924, σ. 1. Βλ. επίσης «Αγροτικά», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1925, σ. 4. 
38 «Το αγροτικόν συνέδριον του Λευκονοίκου. Αι ληφθείσαι αποφάσεις», Ελευθερία, 16 Απριλίου 1924, σ. 2. 
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Ρωσσίδη στήριξαν και άλλοι παριστάµενοι, µη γεωργοί, και τελικά έπεισαν τους 

συνέδρους ότι δεν θα ήταν προς το συµφέρον τους το χρεοστάσιο και ότι θα έπρεπε να 

επιµείνουν στην ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας. Η στάση αυτή του Ρωσσίδη υπέκρυπτε τους 

περιορισµούς του σχήµατός του, αφού ο ίδιος, όχι µόνο δεν ήταν γεωργός, αλλά ως 

δικηγόρος εκπροσωπούσε αρκετούς δανειστές χρηµάτων στα δικαστήρια, στις αγωγές 

τους εναντίον αγροτών. 

Το Συνέδριο ενέκρινε επίσης αποφάσεις σε δύο ζητήµατα, τα οποία αποτέλεσαν εστία 

κριτικής από τους πολιτικούς του Εθνικού Συµβουλίου και τις εφηµερίδες που τους 

εξέφραζαν. Το πρώτο αφορούσε στην εισήγηση για µείωση των δικαστικών και 

δικηγορικών τελών και επίδοσης κλητηρίων ενταλµάτων, καθώς και για µη ανοχή των 

δικαστηρίων σε άσκοπες αναβολές των υπό εκδίκαση υποθέσεων διότι έτσι αυξανόταν το 

κόστος για τους διάδικους. Το δεύτερο ζήτηµα αφορούσε στην απόφαση του Συνεδρίου 

για την ανάγκη εκπροσώπησης του αγροτικού κόσµου στη νοµοθετική και εκτελεστική 

εξουσία. Τα δύο αυτά σηµεία προκαλούσαν αµφισβήτηση της κατανοµής ισχύος στο 

εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας αφού έθιγαν τα συµφέροντα των δικηγόρων 

και των εµπόρων από τις τάξεις των οποίων προερχόταν η µεγάλη πλειοψηφία των 

πολιτικών ηγετών. Ακολούθησε, έτσι, µια πολεµική εναντίον του Ρωσσίδη ως πρωτεργάτη 

του αγροτικού συνεδρίου µε επιχείρηµα ότι εκµεταλλευόταν πολιτικά τους αγρότες για 

στήριξη της δικής του πολιτικής καριέρας. Παράλληλα, απέδιδαν στους διοργανωτές του 

συνεδρίου απειρία και αφέλεια τόσο ως προς τα µέτρα που προτείνονταν όσο και για τις 

ελπίδες που εναπόθεταν στη βρετανική κυβέρνηση. Παράλληλα, για σειρά µηνών, µερίδα 

του Τύπου που πρόσκειτο στην εθνική παράταξη αφιέρωσε σειρά άρθρων στην 

κυβερνητική αστοργία έναντι των αγροτών και στην κακή οικονοµική τους θέση ως µια 

προσπάθεια να απευθυνθούν στον αγροτικό κόσµο.39 Το Συνέδριο εξέλεξε Αγροτικό 

Συµβούλιο µε τη συµµετοχή Ελλήνων και Τούρκων, στο οποίο συµµετείχαν και άτοµα 

που δεν είχαν σχέση µε τους αγρότες, όπως ο ίδιος ο Ρωσσίδης. Σύµφωνα µε πρόταση που 

υπέβαλε ο Ρωσσίδης, η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούνταν από δώδεκα 

Ελληνοκύπριους και έξι Τουρκοκύπριους.40

Αρκετά γρήγορα οι ίδιοι οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας κινητοποίησης των αγροτών 

διαπίστωσαν την αδιαφορία και την περιφρόνηση µε την οποία τους αντιµετώπισε η 
                                                            
39 Βλ. ενδεικτικά, «Ο φίλος των γεωργών!», Ελευθερία, 17 Μαίου 1924, σ. 3. 
40 Τα άτοµα αυτά ήταν: Κώστας Γεωργιάδης (Μόρφου), Σωκράτης Μιχαηλίδης (Ευρύχου), Γ. Βελάρης 
(Ζώδια), Μεχµέτ Ρατίπ (Ποταµιά), Ν. Γρουτάρης (Λεύκαρα), Χ. Ευαγγελίδης (Αραδίππου), Αλή Βεχπή 
(Μαρί), Κ. Ρωσσίδης (Αγιος Θεόδωρος), Θ. Σαββίδης (Λευκόνοικο), Χακκή Εφένδη (Γέναγρα), Ηρ. 
Μοδινός (Όµοδος), Π. Θεοδώρου (Φοινικάρια), Χ΄΄ Ατέµ (Μαλλιά), Χρ. Παπανικόπουλος (Χρυσοχούς), Γ. 
Μουζάλας (Χούλους), Φαίκ Βέη (Τέρρα), Χατζηθωµάς (Άγιος Αµβρόσιος), Αλή Χατζηχουσείν (Φώτα). Βλ. 
«Το αγροτικόν συνέδριον. Αι ληφθείσαι αποφάσεις», Ελευθερία, 16 Απριλίου 1924, σ. 2. 
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βρετανική εξουσία και αποφάσισαν τερµατισµό των προσπαθειών συνεννόησης. 

Παράλληλα, κατάγγειλαν τους Βρετανούς ως υπαίτιους της «οιχτρής» οικονοµικής και 

διοικητικής θέσης της χώρας και ανακοίνωναν την πρόθεσή τους να διοργανώσουν 

συλλαλητήρια διαµαρτυρίας.41 Υπήρχε, βέβαια, µια αντίφαση, χαρακτηριστική της 

ετερόκλητης προέλευσης των αντιπροσώπων. Ο Οδ. Ευρυβιάδης (εµπορικός υπάλληλος ο 

ίδιος), µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου προέβη στην 

οµολογία ότι το Σώµα αποτελούσε µια «φενάκη», ένα «κατά συνθήκη ψεύδος» στο οποίο 

στραγγαλίζεται και πλαστογραφείται η θέληση του κυπριακού λαού και ότι τα αιτήµατα 

δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν µέσω του Νοµοθετικού Συµβουλίου.42 Αυτή η 

παραδοχή βρισκόταν σε αντιπαράθεση µε την ίδια την παρουσία στο Σώµα (παραιτήθηκε 

λίγο µετά), σε µια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων µε το Εθνικό Συµβούλιο (βλ. 

προηγούµενο κεφάλαιο) για τη συµµετοχή τους στις εκλογές και στις εργασίες του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου. 

Μετά το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε µια ελληνοτουρκική σύσκεψη µε τη συµµετοχή 

αντιπροσώπων των δύο κυριότερων εθνοτικών στοιχείων της νήσου. Η σύσκεψη έγινε στα 

γραφεία της τουρκικής εφηµερίδας Σοζ και σε αυτή συµµετείχαν οι διευθυντές των 

τεσσάρων τουρκικών εφηµερίδων της Λευκωσίας, τέσσερα οθωµανικά µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Αγροτικού Συµβουλίου και ο Ρωσσίδης. Η σύσκεψη 

κατέληξε στην αναγκαιότητα δηµιουργίας πολιτικού κόµµατος µε τη συµµετοχή και των 

δύο κοινοτήτων, το οποίο θα ενεργούσε µε βάση την αντίληψη ότι το Νοµοθετικό 

Συµβούλιο ήταν ένα Σώµα που µπορούσε να συζητά µόνο θέµατα οικονοµικής φύσεως. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι το Αγροτικό Κόµµα θα απείχε από οποιεσδήποτε 

θρησκευτικές ή εθνικιστικές ενέργειες. Επίσης προέβη σε προπαρασκευή για την 

πραγµατοποίηση του Β’ Παγκύπριου Αγροτικού Συνεδρίου, το οποίο διεξήχθηκε τον 

Ιούνιο του 1925.43 Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν -σύµφωνα µε τον ίδιο τον Ρωσσίδη -

                                                            
41 «Εκτελεστικόν Αγροτικόν Συµβούλιον», Ελευθερία, 20 Σεπτεµβρίου 1924, σ. 2. 
42 «Το αγροτικόν συνέδριον», Ελευθερία, 16 Απριλίου 1924, σ. 2. 
43 «Μια Σύσκεψις Ελληνοτουκική εις Λευκωσίαν», Κυπριακός Φύλαξ, 24 ∆εκεµβρίου 1924, σ. 2. Σύµφωνα 
µε την εφηµερίδα, την επόµενη µέρα συνήλθε και σε δεύτερη σύσκεψη «εις την «Εµπορικήν Λέσχην η 
Επιτροπή του Αγροτικού Εκτελεστικού Συµβουλίου παρόντων 10 (εκ των 15 εν ενεργεία) µελών αυτού, 6 
Ελλήνων και 4 Τούρκων. Εν αρχή της συνεδρίας εξελέγησαν 3 νέα µέλη οι κ.κ. Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης 
∆ήµαρχος Λαπήθου, Αριστ. Κορράδος εκ Πισσουρίου και Χρήστος ∆αµάλης εκ Λισσού. Ακολούθως η Επιτροπή 
εισήλθεν εις την συζήτησιν επί του θέµατος της συνεδρίας το οποίον ήτο η Προκήρυξις του Αγροτικού 
Κόµµατος συµφώνως προς τας ανωτέρω αντιλήψεις. Η Επιτροπή όµως έκρινεν ότι δεν είχε δικαιοδοσίαν ν’ 
αποφασίση επί του ανωτέρω ζητήµατος, περιωρίσθη δε εις το να εκδώση ψήφισµα κατά το οποίον θεωρεί την 
συνένωσιν του Αγροτικού πληθυσµού εις Αγροτικόν Κόµµα ως συντελεστικήν διά την εξυπηρέτησιν των 
ποικίλων αυτού συµφερόντων. Μετά τούτο απεφασίσθη η σύγκλησις Β’ Παγκυπρίου Αγροτικού Συνεδρίου εν 
Λευκωσία ουχί προ της παρελεύσεως τριών µηνών, εδόθη δε πληρεξουσιότης εις τον Πρόεδρον, όπως προβή 
εις πάσαν ενέργειαν διά την προπαρασκευήν και επιτυχίαν του Συνεδρίου, ενώπιον του οποίου η Επιτροπή 
θέλει λογοδοτήσει και θέση προ αυτού και το ζήτηµα συµπήξεως Αγροτικού Κόµµατος». 
Βλ. επίσης Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 137. 
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πολύ περιορισµένη.44 Σύµφωνα µε άλλες πηγές, αυτή ανήλθε µόνο στα 25 άτοµα εκ των 

οποίων οι 10 ήταν Τουρκοκύπριοι, ενώ στο Α’ Παγκύπριο Συνέδριο είχαν προσέλθει 

237.45  

Σύµφωνα µε τους ίδιους τους διοργανωτές, στο συνέδριο έλαβαν µέρος 80 αντιπρόσωποι, 

εκ των οποίων οι 15 ήταν Τουρκοκύπριοι, αριθµός ο οποίος και οι ίδιοι παραδέχονται ως 

µη ικανοποιητικό.46 Στιγµατίστηκε η αδιαφορία τόσο της  Κυβέρνησης, όσο και των 

Κύπριων αστών πολιτευτών για τον αγροτικό κόσµο, γεγονός που οδηγούσε, σύµφωνα µε 

τον Ρωσσίδη, στην αναγκαιότητα ίδρυσης Παγκύπριου Αγροτικού Κόµµατος. Η πολεµική 

του εναντίον των αστών πολιτευτών ήταν έντονη. Τους κατέτασσε στα µη παραγωγικά 

επαγγέλµατα που πλουτίζουν από τη δηµιουργική εργασία των άλλων και τους 

χαρακτήριζε ως «κόρακες τρεφόµενους από των πτωµάτων» και «κηφήνες των 

εργαζοµένων µελισσών».47  

Στο δεύτερο Συνέδριο τέθηκαν, σε αντίθεση µε το πρώτο, πολιτικά ζητήµατα, µεταξύ των 

οποίων η αποστολή πρεσβείας στο Λονδίνο, αποτελούµενης από αντιπροσώπους και των 

δύο κοινοτήτων, χωρίς, όµως, να προσδιορίζει το αίτηµα που θα υποβαλλόταν. Καθόριζε, 

µάλιστα, το Κυπριακό ως διεθνές ζήτηµα γι’ αυτό και υποστηριζόταν ότι το Νοµοθετικό 

Συµβούλιο δεν ήταν χώρος προαγωγής «εθνικιστικών επιδιώξεων» αλλά της κοινωνικής 

και οικονοµικής ευηµερίας του λαού µέσω της συνεργασίας µε την κυβέρνηση. Η 

συνεργασία των δύο εθνοτικών στοιχείων της Κύπρου θα επιτυγχανόταν, σύµφωνα µε τον 

Ρωσσίδη, στη βάση των κοινών οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων των δύο 

κοινοτήτων.48  

Από το λόγο του Ρωσσίδη φαίνεται να δικαιώνεται η κριτική που ασκήθηκε τόσο από το 

ΚΚΚ, όσο και από την εθνικιστική πτέρυγα της ∆εξιάς, ότι η ίδρυση του Αγροτικού  

Κόµµατος εξυπηρετούσε περισσότερο τις πολιτικές βλέψεις του ιδίου και ορισµένων 

άλλων αστών πολιτευτών. Στην οµιλία του υπάρχει παραδοχή ότι η ίδρυση του κόµµατος, 

η οποία αποφασίστηκε οµόφωνα από το Συνέδριο, θα γινόταν αργότερα και πιο µεθοδικά, 

αλλά η επίσπευση των εκλογών από το 1926 στο 1925, τους ανάγκασε να κινηθούν πιο 

γρήγορα. Στο Συνέδριο αποφασίστηκε, επίσης, η στήριξη στις βουλευτικές εκλογές 

υποψηφίων µε «φιλοαγροτικές θέσεις και προγράµµατα».49 Πρότεινε, µάλιστα, οργανωτική 

δοµή, σύµφωνα µε την οποία θα εκλεγόταν από το συνέδριο ολιγάριθµη Ανώτατη 
                                                            
44 Ρωσσίδης Κυριάκος (1925), Η Πολιτική του Αγροτικού Κόµµατος, Τύποις Νέας Σαλαµίνας, Αµµόχωστος, 
σ. 16. 
45 «Η σύγκλισις του Β’ Παγκύπριου Αγροτικού Συνεδρίου», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουλίου 1925, σ. 2. 
46 «Οµιλία Ρωσσίδη στο Β’ Αγροτικό Συνέδριο», Λαϊκή, 2 Ιουλίου 1925, σσ. 3-4. 
47 Βλ. Ρωσσίδης, Η Πολιτική του Αγροτικού Κόµµατος, ό.π., σσ. 6, 10. 
48 Βλ. Ρωσσίδης, Η Πολιτική του Αγροτικού Κόµµατος, ό.π., σσ. 12-15. 
49 Βλ. Ρωσσίδης, Η Πολιτική του Αγροτικού Κόµµατος, ό.π., σσ. 16, 25 
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Οργανωτική Αρχή, η οποία θα εξέλεγε τα Αγροτικά Επαρχιακά Συµβούλια. Ακολούθως 

στην οργανωτική ιεραρχία θα βρίσκονταν τα Τµηµατικά Αγροτικά Συµβούλια µε 

δικαιοδοσία πάνω σε 10-15 χωριά και τέλος, τα Αγροτικά Συµβούλια των χωριών, τα 

οποία θα ήταν επιφορτισµένα µε την εγγραφή µελών, η συνδροµή των οποίων 

καθορίστηκε στα τρία γρόσια ετησίως.50

Το Αγροτικό Κόµµα, λόγω της πολύ σύντοµης χρονικά παρουσίας του στην πολιτική ζωή, 

δεν µπόρεσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.51 

Η ηγεσία του κόµµατος αυτού αποτελείτο από άτοµα που δεν είχαν άµεση σχέση µε τα 

αγροτικά προβλήµατα. Αυτό αποτέλεσε εστία κριτικής, πέραν του αστικού χώρου και από 

το ΚΚΚ το οποίο χαρακτήριζε το κόµµα αυτό ως «κράµα κτηµατιών, τοκογλύφων, 

δικηγόρων, που προσποιούνταν τους φιλαγρότες για να αλιεύσουν ψήφους».52 Παρόλα αυτά, 

η εµφάνισή του αποτελούσε ένδειξη αντίδρασης τουλάχιστον µέρους της αγροτικής τάξης 

στην υφιστάµενη πολιτική και κυρίως στην οικονοµική κατάσταση. Το αδιέξοδο της 

πολιτικής της αποχής, που πρέσβευε το Εθνικό Συµβούλιο, είχε ως συνέπεια την εµφάνιση 

στις εκλογές του Νοµοθετικού Συµβουλίου των «επταδικών» βουλευτών το 1923, που 

εξετάσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο και την επικράτηση της µεταρρυθµιστικής τάσης 

και στις εκλογές του 1925. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1920 και µε την ανάκαµψη 

του εθνικισµού, οι Αγροτιστές είχαν επανενταχθεί στον παλιό παραδοσιακό σχηµατισµό.    

Το κίνηµα των Αγροτιστών αυτής της περιόδου πρέπει να εξεταστεί, λοιπόν, µέσα από το 

πρίσµα της προσπάθειας κάποιων αστών πολιτευτών να εκµεταλλευτούν την πραγµατική 

δυσανασχέτηση των αγροτών από τις πολύ άσχηµες συνθήκες διαβίωσής τους, οι οποίες 

οδήγησαν στη µεταστροφή τους από την αδιάλλακτη πολιτική προς τη συνεργασία µε την 

Κυβέρνηση ως διέξοδο στα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν. Την αδυναµία του αγροτικού 

κινήµατος να εκφράσει πολιτικά αιτήµατα προσπάθησε να εκµεταλλευτεί η βρετανική 

διοίκηση, ώστε να δηµιουργήσει ένα ρεύµα υπέρ της µέσα στον πληθυσµό µέσω 

νοµοθεσιών όπως η κατάργηση της δεκάτης και µέτρων καταπολέµησης της τοκογλυφίας, 

προσπάθεια η οποία δεν καρποφόρησε. ∆εν αποδείχτηκε, όµως, κίνηµα µε διάρκεια, ούτε 

µπόρεσε να εκπροσωπήσει πολιτικά τα αγροτικά συµφέροντα, αφού ταυτίστηκε πλήρως 

µε συµφέροντα αστών πολιτευτών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός της αρνητικής 

θέσης του ηγέτη του Αγροτικού Κόµµατος, Κ. Ρωσσίδη, σε πρόταση νόµου συναδέλφου 

του βουλευτή το 1926 για µετατροπή των γεωργικών δανείων σε µακροπρόθεσµα και 

                                                            
50 Βλ. Ρωσσίδης, Η Πολιτική του Αγροτικού Κόµµατος, ό.π., σ. 17.  
51 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 175. 
52 «Αυτός είναι ο δρόµος των χωρικών», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου 1925, σ. 1. 
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µείωση του επιτοκίου στο 7%.53 Η πρωτοβουλία των πολιτευτών αυτών εντάσσεται στην 

προσπάθεια απόκτησης εκλογικού ερείσµατος στον πληθυσµό ενόψει των εκλογών του 

1925, µε την επίκληση των συµφερόντων του αγροτικού κόσµου. 

 

10.4 Η οργάνωση της εργατικής τάξης 

Η περίοδος στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα σηµαδεύτηκε σε ολόκληρο το 

δυτικό κόσµο από την εδραίωση, τη συνειδητοποίηση και την οργάνωση της εργατικής 

τάξης, κάτι που υποχρέωνε τις τάξεις του ancient regime και τη νεοδηµιουργηθείσα 

αστική να λαµβάνουν υπόψη τον καινούριο συσχετισµό δυνάµεων στο εσωτερικό των 

κοινωνιών.54 Η οργάνωση αποτελεί τη ζωτικότερη αρχή της εργατικής τάξης, της οποίας η 

δύναµη βρίσκεται στον µεγάλο της αριθµό. Όπως αναφέρει ο Michels, «οι εργάτες δεν θα 

αποκτούσαν ποτέ πολιτική δύναµη αντίστασης και κοινωνική υπόληψη αν δεν 

συσσωµατώνονταν σε µάζα και αν δεν προσέδιδαν δοµή στη συσσωµάτωση τους».55

Τα κόµµατα της εργατικής τάξης αναπτύχθηκαν σε δύο διακριτά ιστορικά στάδια. Στην 

πρώτη φάση οι διάφορες εργατικές ενώσεις είχαν αµυντικό κυρίως χαρακτήρα και στο 

πολιτικό επίπεδο έβρισκαν έκφραση µέσα από τις αστικές πολιτικές οργανώσεις και 

κόµµατα. Από αυτή τους τη θέση συνέβαλαν αποφασιστικά στη φιλελευθεροποίηση των 

πολιτικών καθεστώτων στις διάφορες χώρες και στην εισαγωγή πολιτικών δικαιωµάτων. 

Στο δεύτερο στάδιο, το εργατικό κίνηµα, χρησιµοποιώντας τις δηµοκρατικές κατακτήσεις 

-και κυρίως το εκλογικό δικαίωµα -προχώρησε στην ίδρυση εργατικών κοµµάτων, ικανών 

να συµµετέχουν αυτόνοµα στον αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας.56  

Στην Κύπρο, όπως και στη βαλκανική χερσόνησο, το εργατικό κίνηµα αναπτύχθηκε µε 

αρκετή καθυστέρηση σε σχέση µε το δυτικοευρωπαϊκό, παρόλη την ανέχεια των λαϊκών 

στρωµάτων. Ο συνδικαλισµός έµεινε σε εµβρυακό στάδιο και οι πολιτικές οργανώσεις των 

εργατών αναπτύχθηκαν κυρίως κάτω από την επίδραση των Ρωσικής Επανάστασης 

πράγµα που επέτρεψε στην κοµµουνιστική εκδοχή να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.57 Το 

κυπριακό εργατικό κίνηµα αυξήθηκε σε απόλυτους αριθµούς και  άντλησε εµπειρίες από 

τις µορφές κινητοποίησης και οργάνωσης των κατώτερων στρωµάτων που εξετάσαµε. 

Επιπλέον, η σοσιαλιστική ιδεολογία παρείχε στην εργατική τάξη εργαλείο ανάλυσης και 

                                                            
53 «Ψήφισµα διά τα χρέη των αγροτών», Ελευθερία, 12 Μαίου 1926, σ. 2. 
54 Βλ. Beaud, Καπιταλισµού, ό.π., σσ. 211, 216. 
55 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 62. 
56 Βλ. Σπουρδαλάκης, Θεωρία και Μελέτη των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 46. Βλ. επίσης Ostrogorski, 
Political Parties, ό.π., σ. 154. 
57 Για το εργατικό κίνηµα των Βαλκανίων, βλ. Πρόλογος Α. Λιάκου, στο Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό 
Κίνηµα. 
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διαµόρφωσης πολιτικού προγράµµατος. Η αργοπορηµένη ανάπτυξη οργανωµένων 

συλλογικοτήτων, ώστε αυτές να συµπίπτουν µε τη Ρωσική Επανάσταση, επηρέασε 

σηµαντικά το χαρακτήρα και τον προσανατολισµό των οργανώσεων της κυπριακής 

εργατικής τάξης, καθώς και το είδος του ανταγωνισµού που αναπτύχθηκε, όπως θα δούµε 

παρακάτω. 

Για το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου που εξετάζουµε το επίπεδο οργάνωσης της 

κυπριακής εργατικής τάξης (και της αγροτικής) ήταν πολύ χαµηλό. Αυτό ήταν αποτέλεσµα 

ιδεολογικής και πολιτικής ανωριµότητας και ανυπαρξίας ηγεσίας. Επιπλέον, η εργατική 

τάξη δεν συγκέντρωνε ικανοποιητική αριθµητική βάση, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 

Α’ Παγκόσµιου Πολέµου, και δεν υπήρχαν επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας ή µαζική 

εργατική συγκέντρωση, συνθήκες οι οποίες θα βοηθούσαν στη συνειδητοποίηση της 

οργανωτικής αναγκαιότητας. Παράλληλα, οι πρώτες βιοµηχανικές µονάδες στην Κύπρο 

δεν µπορούσαν να απορροφήσουν όλους τους αγρότες, οι οποίοι, αφού έχασαν τα κτήµατα 

τους, µεταπηδούσαν στην εργατική τάξη. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι άνεργοι 

χρησιµοποιούνταν ως µοχλός πίεσης ενάντια στις απόπειρες συνδικαλισµού.  

Μια άλλη πτυχή που ύψωνε εµπόδια στη συνειδητοποίηση της οργανωτικής 

αναγκαιότητας των κατώτερων στρωµάτων ήταν το γεγονός ότι η ιθύνουσα αστική τάξη 

και ο κλήρος υπερείχαν ολοκληρωτικά µέχρι την περίοδο µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

και ήλεγχαν όλες τις εκφάνσεις της οργανωµένης ζωής της ελληνικής κοινότητας: την 

παιδεία, τις Σχολικές Εφορείες, τους διορισµούς των δασκάλων και των κυβερνητικών 

υπαλλήλων, τις εφηµερίδες, την πολιτική εκπροσώπηση στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το γεγονός αυτό δεν άφηνε κανένα περιθώριο στους 

εργαζόµενους και τους αγρότες να διαµορφώσουν διαφορετική πολιτική ενάντια στην 

αποικιακή εξουσία αλλά ούτε και ενάντια σε όσους τους εκµεταλλεύονταν.58  

Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί και µια ιδιαιτερότητα του κυπριακού εργατικού κινήµατος 

σε σχέση µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Αυτή η ιδιαιτερότητα συνίστατο στο ότι στην 

Ευρώπη οι εργαζόµενοι διαµαρτύρονταν µέσα και ενάντια σε κυρίαρχα κράτη, ενώ στην 

Κύπρο λόγω της αποικιοκρατίας, το σχήµα της αντιπαράθεσης ήταν διαφορετικό. Οι 

διεκδικήσεις των Κυπρίων (όχι µόνο των εργαζοµένων) για κοινωνικά και πολιτικά 

δικαιώµατα εντός του δεδοµένου συστήµατος αναπόφευκτα σχετίζονταν και µε τον 

πολιτικό αγώνα για Ένωση και παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Ο αγώνας της 

κυπριακής εργατικής τάξης ενάντια στην αποικιοκρατική εξουσία είχε ταυτόχρονα εθνικό 

 
58 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σσ. 21, 25. 
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και ταξικό περιεχόµενο, σε αντίθεση µε το αγροτικό κόµµα, που έµεινε έξω από το εθνικό 

κίνηµα.  

Η δηµιουργία του πολιτικού κόµµατος της εργατικής τάξης, ως αυτόνοµης πολιτικής 

πλέον δύναµης, ήταν απόλυτα συνυφασµένη µε τη συγκρότηση της εργατικής τάξης σε 

αριθµούς τέτοιους που της έδωσαν σταδιακά τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί αυτόνοµα 

(βλ. κεφάλαιο τρία) και την εµφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών. Η αύξηση της 

µισθωτής εργασίας και η ένταση της αστικοποίησης δηµιούργησαν ένα νέο πλαίσιο 

συλλογικής δράσης. Ο αριθµός των συνδικαλισµένων αυξανόταν σταθερά και οι 

εργαζόµενοι συνειδητοποιούσαν την αλληλεγγύη τους και σταδιακά και τη δύναµή τους. 

Η µερική επέκταση του δικαιώµατος ψήφου, όµως, δεν είχε ακόµα δηµιουργήσει ένα 

υπολογίσιµο αριθµητικά σώµα εκλογέων από τα κατώτερα στρώµατα, αφού οι 

ιδιοκτησιακοί και άλλοι περιορισµοί εξαιρούσαν στην πράξη τους περισσότερους εργάτες 

και αγρότες.  

 

10.5 Το ζήτηµα της ταξικής συνείδησης, η συλλογική δράση και το πολιτικό 

υποκείµενο 

Η µετάβαση των εργατικών και αγροτικών µαζών σε µια κατάσταση ταξικής 

συνειδητότητας απαιτούσε µια διαδικασία απόκτησης κουλτούρας οργάνωσης µέσα στο 

νέο περιβάλλον που διαµορφωνόταν. Η σύνδεση µεταξύ απλών σχετικά σχέσεων, όπως 

της υψηλής τιµής των σιτηρών (πρώτης ύλης) και της τιµής του ψωµιού, ήταν εύκολα 

κατανοητή, σε αντίθεση µε τη σύνδεση µεταξύ φαινοµένων όπως η απώλεια κτηµατικής 

περιουσίας ή της ανεργίας, µε ένα ευρύτερο πρόγραµµα πολιτικής αλλαγής που ήταν εκ 

φύσεως πιο δυσνόητο. Αυτή η σύνδεση απαιτούσε κατανόηση της φύσης του ισχύοντος 

οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή η δοµή της 

εξουσίας µέσα στην κοινωνία. Η µετατροπή, δηλαδή, των οικονοµικών παραπόνων σε 

πολιτική ανταπόκριση προϋπέθετε πολιτική ενηµέρωση και συνειδητοποίηση. Η διεργασία 

αυτή απαιτούσε, σύµφωνα µε τον Michels, κάποιο βαθµό κοινωνικοοικονοµικής 

ανάπτυξης, δίχως τον οποίο δεν µπορεί να εµφανιστεί κανένα κίνηµα.59

Η ώθηση για συλλογική δράση και κοινωνική αλλαγή είναι συνυφασµένη µε τις ευκαιρίες 

κοινωνική ανέλιξης που δίνονται στα θεωρούµενα κατώτερα στρώµατα. Στην Ευρώπη οι 

έντονα ταξικά διαρθρωµένες κοινωνίες τοποθετούσαν τους εργάτες σε κοινή κοινωνική 

τάξη και οδηγούσαν σε συλλογική δράση και ανάπτυξη ισχυρών µορφών πολιτικής 

 
59 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 330. 
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δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχανόταν ευκολότερα στις µεγάλες πόλεις, όπου η κοινωνική 

αλληλεπίδραση λάµβανε χώρα µέσα στις οικονοµικές τάξεις και αυτό είχε ως συνέπεια τα 

εργατικά πολιτικά κινήµατα να µπορούν να οργανώνουν σε σηµαντικό βαθµό την 

εργατική τάξη.60 Οι εργάτες της ευρωπαϊκής ηπείρου απέκτησαν, κατά κάποιο τρόπο, τη 

συνείδησή τους από την κοινωνική δοµή και έτσι και οι πρώτοι σοσιαλιστές δεν 

χρειαζόταν να διδαχθούν ότι ανήκαν σε µια διαφορετική κοινωνική τάξη. Η κοινή 

συνείδηση των εργατών αποκτάτο όχι µόνο από τη ταξική πόλωση αλλά και από ένα κοινό 

τρόπο σκέψης και ζωής, στον οποίο κεντρικό ρόλο έπαιζε η ταβέρνα (η «εκκλησία» του 

εργάτη).61 Η ταξική συνείδηση των εργατών µεταδιδόταν και από την ίδια την αστική 

τάξη, η οποία στο δικό της αγώνα ενάντια στην αριστοκρατία, σε όλες τις κοινωνίες, 

αναγκαζόταν να ζητά τη βοήθεια της εργατικής τάξης, µε αποτέλεσµα να τη διαπαιδαγωγεί 

πολιτικά.62  

Προαπαιτούµενο της ταξικής συνείδησης και συµπεριφοράς, σηµειώνει ο Sartori, είναι ένα 

πλήρες οργανωτικό δίκτυο, αφού οι αντικειµενικές συνθήκες δεν δηµιουργούν από µόνες 

τους ταξική συνείδηση. Η οργανωτική αυτή διαµεσολάβηση είναι η επιρροή του κόµµατος 

και των συντεχνιών.63 Η µαρξιστική προσέγγιση, η οποία µας ενδιαφέρει εδώ διότι 

αναφερόµαστε στην οργάνωση της εργατικής τάξης από ένα κόµµα κοµµουνιστικό, θεωρεί 

ότι η ταξική συνείδηση αυξάνεται µε την αλληλοεπικάλυψη των διαιρετικών τοµών σε µία 

και µε την οργάνωση: όσο περισσότερο οργανώνονται οι εργάτες, τόσο ισχυρότερη ταξική 

συνείδηση αποκτούν.64  

Το θεµέλιο όλων των µαρξιστικών προσεγγίσεων για το κόµµα είναι η θεωρία της πάλης 

των τάξεων και η ταξική δοµή της κοινωνίας υπό µελέτη. Συνεπώς, τα πολιτικά κόµµατα 

δηµιουργούνται, αντλούν υποστήριξη και λειτουργούν κυρίως ως εκπρόσωποι ταξικών 

συµφερόντων.65 Όπως αναφέρει ο Σπουρδαλάκης, «οι τάξεις και τα κοινωνικά στρώµατα 

γίνονται ενεργοί παράγοντες του κοινωνικού σχηµατισµού µόλις οργανωθούν σε πολιτικούς 
 

60 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 199, 263, 267. Βλ. επίσης Lipset, «Political Cleavages» ό.π., σ. 26. 
61 Βλ. Hobsbawm, Η Εποχή του Κεφαλαίου, ό.π., σ. 337. Η εφηµερίδα του ΚΚΚ αναφέρει για το θέµα ότι 
πολλοί εργάτες µετά τη δουλειά τους µαζεύονταν σε ταβέρνες, όπου συζητούσαν για τις κακουχίες της ζωής 
και τον δύσκολο αγώνα της επιβίωσης, πίνοντας κρασί. Βλ. «Το πιοτό», Νέος Άνθρωπος, 2 Σεπτεµβρίου 
1925, σ. 6. 
62 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 331. 
63 Βλ. Sartori, «The Sociology of Parties», ό.π., σ. 169.  
64 Βλ. Allardt, «Patterns of Class Conflict», ό.π., σ. 108. 
65 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σ. 11. Στο συνέδριο της Α’ ∆ιεθνούς του Λονδίνου το 1871 
διακηρύχθηκε ότι «το προλεταριάτο στον αγώνα του ενάντια στη συλλογική ισχύ των άρχουσων τάξεων µπορεί 
να ενεργεί ως τάξη µόνο δηµιουργώντας το δικό του αυτοτελές πολιτικό κόµµα ενάντια στα κόµµατα της 
αστικής τάξης (…) Το πολιτικό κίνηµα της εργατικής τάξης έχει ως τελικό στόχο την πολιτική εξουσία για την 
ίδια την εργατική τάξη και αυτό προυποθέτει την ύπαρξη µιας οργάνωσης της εργατικής τάξης που 
αναπτύσσεται πρώτα από τους οικονοµικούς αγώνες (...) από τους ξεχωριστούς οικονοµικούς αγώνες 
αναπτύσσεται µε την σειρά του ένα πολιτικό κίνηµα, ένα κίνηµα της εργατικής τάξης που θα στοχεύει στην 
εφαρµογή των συµφερόντων της µέσω της κατάκτησης των συλλογικών µορφών αναγκαστικής βίας».  
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θεσµούς και κυρίως σε πολιτικά κόµµατα».66 Τα κόµµατα γίνονται έτσι δηµιουργήµατα των 

τάξεων και, ως τέτοια, αναλαµβάνουν, αφενός να υπερασπίζονται και να προωθούν τα 

συµφέροντα των τάξεων που τα δηµιούργησαν και αφετέρου να εµποδίζουν την 

πραγµατοποίηση των αντίθετων συµφερόντων άλλων τάξεων.  

Το άλλο γενικό χαρακτηριστικό γνώρισµα στην αντίληψη των Μαρξ και Ένγκελς για το 

ρόλο της εργατικής τάξης και του πολιτικού κόµµατος ήταν η θεώρηση ότι το προλεταριάτο 

συνιστούσε τάξη µε την πλήρη έννοια του όρου µόνο στην περίπτωση που είχε συνείδηση 

ότι αποτελούσε τάξη και διαµορφωνόταν σε πολιτικό κόµµα. Ο Λένιν υποστήριζε ότι, 

αν η εργατική τάξη αφηνόταν στον εαυτό της, θα ανέπτυσσε συνείδηση συνδικάτου και 

όχι επαναστατική. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εργαζόµενοι παρέµεναν 

ενσωµατωµένοι στο κυρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο, ήταν απαραίτητο να τους δοθεί η 

συνείδηση του επαναστατικού σοσιαλισµού από ένα πρωτοποριακό κόµµα, που 

κατανοούσε καλά τη µαρξιστική θεωρία.67 Απέρριπτε, δηλαδή, το επιχείρηµα ότι η 

ταξική συνείδηση των εργαζοµένων θα προέκυπτε σταδιακά από τη συσσώρευση 

οικονοµικών αγώνων αλλά υποστήριζε ότι µπορούσε να προέλθει µόνο από το πολιτικό 

κόµµα, έξω, δηλαδή, από τον οικονοµικό αγώνα και τη σφαίρα των σχέσεων εργοδότη-

εργαζοµένου.  

Ο σχηµατισµός πολιτικού κόµµατος της εργατικής τάξης ήταν απαραίτητος για την 

αντιµετώπιση της πολυδιάσπασης και την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της ως τάξης. Η 

επιτυχία αυτού του στόχου εξαρτάτο από την όσο το δυνατόν στενότερη σχέση του 

κόµµατος µε τη µάζα των εργαζοµένων, µέσω της καθοδήγησης και της ηγεσίας των 

αγώνων των εργαζοµένων. Το γεγονός ότι υπάρχει απόκλιση στη συνείδηση και, κατ’ 

επέκταση, στις πράξεις και συµπεριφορές (π.χ. εκλογικές) της ηγεσίας του εργατικού 

κινήµατος από την εργατική µάζα, συνδέεται µε το γεγονός ότι η συνείδηση του µέσου 

εργάτη είναι µείγµα αντιτιθέµενων στοιχείων (π.χ. διαφορετικές υλικές ανάγκες και 

αλλαγές στην πολιτική κατάσταση), που είναι πιθανό να διαφοροποιούν και τη συνείδησή 

του. Η συνείδηση του ηγέτη είναι πιο ξεκάθαρα σχηµατισµένη και µε συνοχή και, 

συνεπώς, πιο ανεπίδεκτη αλλαγών.68 Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, το πρόβληµα 

προέκυπτε από το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος των εργατών δεν ανταποκρινόταν στην 

ταξική έκκληση (appeal) ή επειδή αρκετοί εργαζόµενοι δεν ψήφιζαν κόµµατα της 

Αριστεράς.69

 
66 Βλ. Σπουρδαλάκης, Για τη Θεωρία και τη Μελέτη των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 91. 
67 Βλ. Newman, Σοσιαλισµός, ό.π., σσ. 39, 53. 
68 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σσ. 16-17, 33-35, 45. 
69 Βλ. Sartori, «The Sociology of Parties», ό.π., σ. 160. 
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Πέραν των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών και των οργανωτικών ζητηµάτων, 

σηµαντικό ρόλο στην πορεία συνειδητοποίησης της εργατικής τάξης διαδραµάτισε η 

αντιµετώπισή της από το κράτος και την εργοδοσία. Η εµφάνιση πολιτικών κοµµάτων σε 

πολλές περιπτώσεις συνδεόταν µε τη δυνατότητα ή µη, δηµιουργίας συνδικάτων. Στις 

περιπτώσεις που το κράτος αντιµετώπιζε µε βίαιη καταστολή τις συνδικαλιστικές 

προσπάθειες, αυτές διοχετεύονταν σε πολιτικά κανάλια και πολιτικές δράσεις, συνήθως 

ριζοσπαστικού χαρακτήρα. Στις χώρες που το εκλογικό δικαίωµα επεκτάθηκε σχετικά 

νωρίς στα εργατικά στρώµατα, αυτά έτειναν να εκφράζονται πολιτικά µέσα από 

φιλελεύθερα και συντηρητικά κόµµατα σε µεγαλύτερο βαθµό.70

Στην Κύπρο, η προαγωγή της πολιτικής και ταξικής συνειδητοποίησης των εργατών 

υποβοηθήθηκε από µια σειρά παραγόντων: από συγκεκριµένα διεθνή γεγονότα που είχαν 

επίδραση στη συλλογική εµπειρία της εργατικής τάξης, όπως η Ρωσική Επανάσταση και ο 

Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος, την αύξηση του µορφωτικού επιπέδου, το ξεκλήρισµα των 

αγροτών, τη συγκέντρωση των εργατικών µαζών στις πόλεις και σε σχετικά µεγάλες 

µονάδες παραγωγής, όπως εργοστάσια, µεταλλεία, µεγάλες βιοτεχνίες και κυβερνητικά 

έργα, τις απεργίες που άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους. Στις µονάδες αυτές ο 

αριθµός των εργατών ήταν τέτοιος, που βοηθούσε στην ανάπτυξη αλληλεγγύης και κοινών 

στάσεων. Καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε η ίδρυση του ΚΚΚ, τα έντυπα που εξέδιδε και 

οι διαλέξεις στελεχών του στο Εργατικό Κέντρο Λεµεσού, που συνέτειναν στη διεύρυνση 

των πνευµατικών οριζόντων των κατώτερων στρωµάτων.  

Οι εφηµερίδες της κυπριακής Αριστεράς καλούσαν τους εργάτες να αντιληφθούν ότι 

αποτελούσαν µια τάξη µε τελείως αντίθετα συµφέροντα από τους αστούς και τους 

προέτρεπαν να σταµατήσουν να αποτελούν απλά τον «εκλογικό συρφετό των διαφόρων 

πολιτικάντηδων αστών».71 Μέσα από τα κείµενα του Τύπου της Αριστεράς αναγνωριζόταν 

η αδύναµη, έως τότε, ταξική συνείδησή της εργατικής τάξης αλλά και η ανάγκη ανάπτυξής 

της µέσω οργανωµένης πολιτικής διαπαιδαγώγησης. Επίσης υποδεικνυόταν η ανάγκη οι 

εργάτες και οι αγρότες να αποκτήσουν συνείδηση τάξης, να νιώσουν την ταξική πάλη και 

να αναγνωρίσουν τον κοινό εχθρό.72  

Της επίσηµης εµφάνισης του κόµµατος, όµως, προηγήθηκε η δηµιουργία σοσιαλιστικών 

πυρήνων και µαρξιστικών οµίλων. 

 

                                                            
70 Περισσότερα για αυτή τη σχέση βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 72-74. 
71 «Είναι καιρός να κινιθήτε», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 1. «Η έκδοσις του Πυρσού», Πυρσός, 
19 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 1. 
72 «Μπαίνοντας στο δεύτερο χρόνο», Πυρσός, 8 Ιανουαρίου 1924, σ. 1. 
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10.6 Σοσιαλιστικοί πυρήνες  

Το σοσιαλιστικό κίνηµα είχε κάνει την εµφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του 1910 και 

ενισχύθηκε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920.73 Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το 

γεγονός ότι η πρώτη, ίσως, αναφορά σε «µπολσεβικισµό» στην Κύπρο εντοπίζεται σε 

σχέση µε τη σύλληψη µιας οµάδας επτά Εβραίων που διέµεναν στο χωριό Μαργώ της 

επαρχίας Λευκωσίας, στο οποίο υπήρχε εβραϊκός οικισµός. Σε δηµοσίευµα εφηµερίδας 

γίνεται αναφορά ότι καταγγέλθηκαν τα άτοµα αυτά από συγχωριανό τους στην 

Αστυνοµία, η οποία και τους συνέλαβε µε την κατηγορία της διατάραξης της ησυχίας και 

της οικογενειακής ειρήνης του καταγγέλλοντος, τον οποίον, µάλιστα, απείλησαν µε 

κακοποίηση, σύµφωνα µε την καταγγελία.74 Οποιαδήποτε διασύνδεση των Εβραίων αυτών 

µαρξιστών µε τους Κύπριους οµοϊδεάτες τους δεν τεκµηριώνεται. Καµιά άλλη αναφορά 

δεν συναντάται στον Τύπο, τα έντυπα ή τα κείµενα είτε της περιόδου, είτε του ίδιου του 

κόµµατος. Οι Εβραίοι είχαν αρχίσει να έρχονται στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα και 

στις αρχές του 20ου, για να αποφύγουν τις διώξεις που υφίσταντο σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες στα πλαίσια σχεδίου για αποικισµό της νήσου.75

Οι πρώτοι Κύπριοι µαρξιστές αντλούσαν την ιδεολογική τους έµπνευση από τη Ρωσική 

Επανάσταση του 1917. Οι ιδέες της Ρωσικής Επανάστασης έφτασαν στην Κύπρο µέσω 

ορισµένων διανοούµενων και ναυτών σε ελληνικά πλοία, που κατέπλεαν στη Λεµεσό και 

οι οποίοι τις προπαγάνδιζαν στους εργάτες.76 Οι Κύπριοι σοσιαλιστές εµφανίστηκαν στους 

κόλπους της οµάδας των δηµοτικιστών στη Λεµεσό, στο πλαίσιο της διαµάχης για το 

γλωσσικό ζήτηµα στην Ελλάδα. Επικεφαλής αυτής της οµάδας των σοσιαλιστών ήταν ο 

Γιάγκος Ηλιάδης, που σπούδαζε Νοµικά στην Αθήνα, όπου και ήρθε σε επαφή µε τις 

σοσιαλιστικές ιδέες και ο Πάνος Φασουλιώτης, ένας αυτοδίδακτος δικηγόρος, που 

συναναστρεφόταν τακτικά µε εργάτες και τεχνίτες. Η σοσιαλιστική αυτή οµάδα κατάφερε, 

γύρω στα 1919, να θέσει υπό τον έλεγχό της τη  Λαϊκή Συνεργατική Ένωση (ΛΣΕ), µια 

συντεχνία στη Λεµεσό, η οποία ιδρύθηκε από αστούς πολιτευτές. Οι ενδείξεις και οι 

πληροφορίες για τον πρώτο σοσιαλιστικό πυρήνα στην Κύπρο αναφέρονται σε µια 

τριµελή οµάδα, η οποία προµηθευόταν τακτικά από το εξωτερικό εγχειρίδια µαρξιστικής 

 
73 Η εφηµερίδα Πυρσός, στην έκδοσή της ηµεροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 1923, σ. 1, έκανε αναφορά στην 
ίδρυση του Κυπριακού Εργατικού Κόµµατος, του οποίου ήταν όργανο (προποµπός του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος) πέντε χρόνια προηγουµένως, δηλαδή το 1918 περίπου, χωρίς να δίνει, όµως, άλλα στοιχεία. 
74 «Ο µπολσεβικισµός εις την Κύπρο», Ελευθερία, 11 ∆εκεµβρίου 1920, σ. 2. 
75 «Οι Εβραίοι εις Κύπρον», Ελευθερία, 13 Απριλίου 1900, σ. 3. Βλ. απάντηση του Αρχιγραµµατέα της 
Κυβέρνησης στην Κύπρο σε ερώτηση του µέλους του Νοµοθετικού Συµβουλίου Χρ. Σώζου το 1904, στο 
Καταλάνος, Ζήνων, ό.π., σ. 345. 
76 Βλ. Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 54. Βλ. επίσης Σέρβας, «Στοιχεία για τη Μελέτη 
της Ιστορίας του ΚΚΚ», ό.π., σσ. 127-129, σ. 127. 
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σκέψης -ειδικότερα από τις ελληνικές εκδόσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.77 

Η οµάδα αυτή συνέβαλε σηµαντικά στην ίδρυση της πρώτης ταξικής συντεχνίας στην 

Κύπρο, αυτής των οικοδόµων, το 1919, που είχε καθαρά επαγγελµατικούς σκοπούς.78 

Αργότερα η οµάδα ήρθε σε επαφή µε τον Φασουλιώτη και συµφώνησαν στην έκδοση 

εφηµερίδας. Στα πλαίσια της ΛΣΕ διοργανώθηκαν οι πρώτες διαλέξεις και οµιλίες µε 

θέµατα τις εργατικές συντεχνίες και το σοσιαλισµό.79  

Στην περίοδο 1920-22 έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα κοµµουνιστικά στοιχεία µέσα 

στους µαρξιστικούς οµίλους· ήταν, κυρίως, νέοι που δούλευαν ως υπάλληλοι σε 

εµπορικούς οίκους ή εργατοτεχνίτες και οι οποίοι άρχισαν να αποκτούν επιρροή σε ένα 

µέρος της εργατικής τάξης λόγω της µαχητικότητας και του ενθουσιασµού τους. 

Ενδεικτική αυτή την περίοδο ήταν η απεργία των ραφτάδων στη Λεµεσό, η οποία 

καθοδηγήθηκε από τους κοµµουνιστές.80 Η σύνθεση αυτή της ηγετικής οµάδας των 

πρώτων Κύπριων κοµµουνιστών αντικατοπτρίζει την άποψη που αναπτύχθηκε σε άλλο 

σηµείο του κειµένου, ότι ανάµεσα στους τεχνίτες και στις οργανώσεις τους υπήρχε εύφορο 

έδαφος για την ανάπτυξη πολιτικών ιδεών και ειδικότερα των σοσιαλιστικών θεωριών.81

Οι οµάδες των κοµµουνιστών δρούσαν σε µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων, για την ύπαρξη 

των οποίων δεν γνώριζαν οι υπόλοιπες, για σκοπούς προστασίας από την Αστυνοµία.82 

Αρχικά οι σοσιαλιστικοί πυρήνες, περιόριζαν τη δράση τους στη διάδοση των 

σοσιαλιστικών ιδεών µέσω της ίδρυσης µαρξιστικών οµίλων, που παρέδιδαν µαθήµατα 
                                                            
77 Τα τρία αυτά άτοµα ήταν οι Λεωνίδας Στρίγγος, Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης και ∆ηµήτρης 
Χρυσοστοµίδης. Βλ. Φιλιππίδης Ζαχαρίας (1982), «Η Ίδρυση και η Εδραίωση του Ταξικού Συνδικαλιστικού 
Κινήµατος», Νέος ∆ηµοκράτης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, σ. 79. 
78 Βλ. Λέφκης, Οι Ρίζες, ό.π., σσ. 49-52. Η ιστορική αυτή µελέτη αφορά στην ίδρυση του ΚΚΚ, του οποίου 
ο συγγραφέας ήταν από τα ιδρυτικά µέλη. Βλ. επίσης Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., 
σ. 172. Ο ακριβής χρονολογικός εντοπισµός της εµφάνισης των σοσιαλιστικών πυρήνων και ιδεών είναι 
δύσκολος. Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ και του ΑΚΕΛ, ό.π., σ. 20. 
79 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 103. 
80 Βλ. Σέρβας, «Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΚ», ό.π., σ. 128. Βλ. επίσης Λέφκης, Ρίζες, ό.π., 
σσ. 57-63. Ο Λέφκης παραθέτει και τα ονόµατα των πρώτων αυτών κοµµουνιστών: Λεωνίδας Στρίγγος, 
υπάλληλος τότε στον οίκο Γ. Κουδουνάρη, Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης, υπάλληλος στο Λαϊκό 
Ταµιευτήριο (µετέπειτα Λαϊκή Τράπεζα), ∆ηµήτρης Αναστασίου, υπάλληλος στους αδελφούς 
Χρυσοστοµίδη, Γιάννης Παπαγγέλου (Λέφκης), υπάλληλος στο πρακτορείο Khedivial Mail Line, Μίλιος 
Χουρµούζιος δηµοσιογράφος, Κλεάνθης Χριστοφόρου, υπάλληλος στην εταιρία Λανίτη, Γιώργος 
∆ηµητριάδης, υπάλληλος στην εταιρία Λανίτη, Άννινος Γεωργίου, υπάλληλος στο Καπνεργοστάσιο 
∆ρουσιώτης και Σχίζας, Μιχαλάκης Μικελλίδης, υπάλληλος στον οίκο Γ. Παυλίδης, Κώστας 
Χριστοδουλίδης, ξυλουργός (Σκελέας), Χρίστος Σαββίδης, ραφτεργάτης (αδερφός του Πλουτή Σέρβα), 
Κώστας Αντωνιάδης ραφτεργάτης, Χαράλαµπος Σολοµωνίδης, κουρέας, Γιώργος Σολιάτης, αρτεργάτης, 
Χαράλαµπος Σκαπανέας, ξυλουργός, και µερικοί άλλοι που τα ονόµατά τους ξεχάστηκαν γιατί δρούσαν 
µυστικά και δεν καταγράφηκαν. Αναφέρει επίσης στη σ. 110 τα ονόµατα των Κώστα Σκαπανέα (στέλεχος 
εργατικής νεολαίας), Μίλιου Χουρ., Κλειούς Χριστοδουλίδη, Λεωνίδα Χριστοδουλίδη (ταχυδροµικός 
υπάλληλος), Καλλιρρόης Ιερόπουλου (δασκάλα), Κώστα ∆ράκου (αγροτικό στέλεχος), Κλεάνθη Σιλβέστρου 
(συντεχνιακό στέλεχος). Ο Σκαπανέας εκδιώχθηκε αργότερα από το κόµµα «γιατί εξελίχθηκε σε τροτσκιστή 
και υπήρχαν και υποψίες ότι στο τέλος έγινε χαφιές της αστυνοµίας». Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, 
ό.π., σ. 20.  
81 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 169. 
82 Βλ. Λέφκης, Οι Ρίζες, ό.π., σ. 62. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



  381

µαρξιστικής θεωρίας. Στις διαλέξεις και στα µαθήµατα αυτά επιτρεπόταν η συµµετοχή και 

σε άτοµα πέραν των µελών του κόµµατος.83 Παράλληλα, προωθούσαν βιβλία, περιοδικά 

και εφηµερίδες από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια κοµµουνιστικού περιεχοµένου, προς 

τους εργάτες, σε χαµηλές τιµές.84 Η διάδοση των βιβλίων αυτών υποβοηθούνταν από τη 

δηµιουργία στη Λεµεσό του πρώτου κοµµουνιστικού βιβλιοπωλείου το 1923. Η δράση 

των σοσιαλιστικών πυρήνων προσανατολίστηκε στην έκδοση περιοδικού (ΑΒΓΗ) και 

εφηµερίδας (Πυρσός).85  

Ο τρόπος οργάνωσης των πρώτων σοσιαλιστικών πυρήνων στην Κύπρο ανταποκρίνεται 

στο γενικότερο τύπο οργανώσεων ριζοσπαστικού χαρακτήρα. Παντού όπου εµφανίζονταν 

τέτοιες µορφές οργάνωσης, σηµειώνει ο Hobsbawm, έτειναν να υιοθετούν τον ίδιο τύπο 

επαναστατικής οργάνωσης, της µυστικής επαναστατικής αδελφότητας, για να αποφύγουν 

όσο µπορούσαν τους κινδύνους καταδίωξης και σύλληψης.86 Η µορφή αυτή οργάνωσης 

παραπέµπει στη λενινιστική προσέγγιση του κόµµατος κατά την προεπαναστατική 

περίοδο, η οποία παρουσιάζει ένα κόµµα µε περιορισµένο αριθµό µελών, ισχυρή 

οργάνωση και συνωµοτική δράση γύρω από µια εφηµερίδα.87 Η µυστικότητα που 

χαρακτήριζε τη δράση των πρώτων αυτών κοµµουνιστών, διαφαίνεται και από 

δηµοσίευµα της εφηµερίδας Πυρσός που διαβεβαίωνε τους επιστολογράφους της ότι το 

όνοµά τους θα παρέµενε µυστικό.88

Όταν η Λαϊκή Συνεργατική Ένωση οδηγήθηκε σταδιακά στη διάλυση λόγω των 

εσωτερικών διαφωνιών στους κόλπους της, στη θέση της εµφανίστηκε το Κυπριακό 

Εργατικό Κόµµα (ΚΕΚ). Αποτελούσε συστέγαση πέντε επαγγελµατικών οργανώσεων και 

περίπου 330 οργανωµένων εργατών. Η ίδρυση του ΚΕΚ, στο οποίο συνυπήρχαν 

σοσιαλίζοντες και µαρξιστές, υποβοηθήθηκε από την κρίση του εθνικισµού το Φθινόπωρο 

του 1922, η οποία ευνοούσε την ανάπτυξη διαφορετικών ιδεών στην κυπριακή κοινωνία.89 

Το νεοϊδρυθέν κόµµα, που εµφανίστηκε µέσα στα πλαίσια της κρίσης αυτής, 

τοποθετήθηκε ενάντια στις ενωτικές θέσεις της Εθναρχίας και των κατεστηµένων 

                                                            
83 «Εργατική κίνηση», Πυρσός, 26 Φεβρουαρίου 1923, σ. 4 και 8 Απριλίου 1923, σ. 3. 
84 Πυρσός, 8 Ιανουαρίου 1924, σ. 3. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, ό.π., σ. 20. 
85 Βλ. Σέρβας, «Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΚ», ό.π., σ. 128. 
86 Βλ. Hobsbawm, Επαναστάσεων, ό.π., σ. 169. 
87 Η αρχή για τη δηµιουργία του κοµµουνιστικού κόµµατος στη Ρωσία έγινε καθ’ υπόδειξη του ίδιου του 
Λένιν µέσω της εφηµερίδας Ίσκρα, αφού ήταν, κατά τον Λένιν, ο µοναδικός τρόπος οργάνωσης του 
κόµµατος σε συνθήκες απολυταρχίας. Ξεκίνησε, δηλαδή, από την οργάνωση ενός οργάνου που 
κυκλοφορούσε τακτικά και βρισκόταν σε στενή σύνδεση µε όλες τις τοπικές οµάδες. Η Ίσκρα προετοίµασε 
τη δηµιουργία του κόµµατος και ιδεολογικά και οργανωτικά, δηµιουργώντας τον οργανωτικό σκελετό του 
µελλοντικού κόµµατος. Βλ. Λένιν Βλαδίµηρος (1964), Τι να Κάνουµε;, Εκδόσεις Σπούτνικ, Λευκωσία, σ. 
110. 
88 «Σε σας ανήκει η δίκη», Πυρσός, ηµεροµηνία, 20 Αυγούστου 1923, σ. 2. 
89 Βλ. Katsiaounis, «Change», ό.π., σ. 250.  
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πολιτικών ηγετών, τους οποίους κατηγορούσε ότι «εκµεταλλεύονταν τον αγνό ενθουσιασµό 

των Κυπρίων προς ίδιον όφελος».90 Αυτή η θέση καθόρισε εφεξής την πορεία του 

κόµµατος σε ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό επιβεβαιώνει εν πολλοίς την 

άποψη ότι οι συνθήκες ίδρυσης ενός κόµµατος επηρεάζουν και καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό και για αρκετό χρονικό διάστηµα µετά, την πολιτική του δράση. 

Εκφραστικό όργανο του ΚΕΚ ήταν η εφηµερίδα Πυρσός ο οποίος µε σύνθηµα «Κύπριοι 

γεωργοί και εργάται ενωθείτε», αυτοχαρακτηριζόταν ως σοσιαλιστική εφηµερίδα.91 Ο 

Πυρσός ήταν 15ήµερη εφηµερίδα και η χρονιαία συνδροµή ήταν µόνο έξι σελίνια. Η 

κυκλοφορία της εφηµερίδας ανερχόταν περίπου στα 100 φύλλα, τόσο το 1923, όσο και το 

1924.92 Ο Πυρσός έθεσε ένα νέο και διαφορετικό στίγµα κοινωνικού και πολιτικού 

προβληµατισµού στην κυπριακή κοινωνία. Παρά τον ουτοπισµό που διέκρινε την 

εφηµερίδα, κατάφερε να εκφράσει ένα κοµµάτι της κυπριακής κοινωνίας και να 

καλλιεργήσει προσδοκίες για διεύρυνση των πνευµατικών του οριζόντων.93 Ο Πυρσός 

αντιµετώπισε αρκετές φορές προβλήµατα στην έκδοσή του, αφού άτοµα από το χώρο της 

∆εξιάς ασκούσαν πίεση στους διευθυντές των τυπογραφείων να µην εκδίδουν την 

εφηµερίδα, µε αποτέλεσµα αρκετές φορές να καθυστερεί η έκδοσή της.94  

Ο Πυρσός εξέδιδε επίσης ένα ένθετο, στο οποίο έδινε πληροφορίες για διάφορα 

προοδευτικού περιεχοµένου βιβλία, είτε ελληνικά, είτε ξενόγλωσσα σε µετάφραση. Η 

απήχηση του κινήµατος έφτασε τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Αίγυπτο. Αυτό το 

µαρτυρούν τα γράµµατα που λάµβανε η εφηµερίδα από τους χώρους αυτούς. Μάλιστα, 

στην Αίγυπτο ιδρύθηκε, από Κύπριους µετανάστες, το Κόµµα Κυπρίων Εργατών, οι 

ιδρυτές του οποίου ήθελαν να είναι παράρτηµα του κόµµατος στην Κύπρο.95 Σε µια από 

τις εκδόσεις γινόταν αναφορά σε επικείµενη ίδρυση Εργατικού Κόµµατος και στη 

Λευκωσία, µε δηµοσιογραφικό όργανο την εφηµερίδα Ανθρωπότης, χωρίς, όµως, να 

δίνεται οποιαδήποτε συνέχεια στις αναφορές αυτές. Το εγχείρηµα αυτό καταδεικνύει, 

όµως, την προσπάθεια επέκτασης του κόµµατος και στις άλλες επαρχίες.96

                                                            
90 «Alea jacta est», Πυρσός, 27 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 1. 
91 Πυρσός, 19 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 1. Σε επιστολή Πάνου Φασουλιώτη προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
ενόψει της Παγκύπριας Εθνοσυνέλευσης που συγκάλεσε ο τελευταίος στις 21 Μαΐου 1923, ανέφερε ότι το 
ΚΕΚ εκφράζει τη σοσιαλιστική µερίδα της κυπριακής κοινωνίας. Βλ. Πυρσός, 25 Ιουνίου 1923, σσ. 1-2. Το 
πρώτο φύλλο του Πυρσού εκδόθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 1922 και είχε στην επιφυλλίδα του τη φράση 
«εκφραστικό όργανο του Κυπριακού Εργατικού Κόµµατος». Το τελευταίο του φύλλο ήταν ηµεροµηνίας 19 
Ιανουαρίου 1925. 
92 Cyprus Blue Book 1923, σ. 165 και Cyprus Blue Book 1924, σ. 165.  
93 Για τη διαφορετικότητα της εφηµερίδας αυτής βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 470· 
Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 172· Σέρβας, Ευθύνες, ό.π., σ. 75.  
94 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 87. 
95 Την ανακοίνωση ίδρυσης του κόµµατος αυτού δηµοσιεύει ο Πυρσός στις 17 Ιανουαρίου 1923, σ. 2. 
96 «Εργατική κίνηση», Πυρσός, 12 Φεβρουαρίου 1923, σ. 4. 
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Ο Πυρσός, από το πρώτο του φύλλο, διακήρυττε ότι στόχος του ΚΕΚ ήταν η οργάνωση 

της εργατικής τάξης για τη θεµελίωση της σοσιαλιστικής πολιτείας. Σηµείωνε επίσης ότι 

το κόµµα υπαγόταν στο Αγγλικό Εργατικό Κόµµα, κάτι το οποίο δεν τεκµηριώνεται.97 Ο 

Λέφκης συνδέει την προσπάθεια του Φασουλιώτη να συνδεθεί µε το Εργατικό Κόµµα της 

Αγγλίας µε την αυταπάτη ότι αυτό, όταν αποκτούσε εξουσία, θα στρεφόταν προς το 

σοσιαλισµό.98 Ο ίδιος ο Φασουλιώτης υποστήριζε ότι η άνοδος των Εργατικών στην 

Κυβέρνηση στην Αγγλία θα σηµατοδοτούσε αλλαγή του καθεστώτος από αστικό σε 

εργατικό και θα εδραιωνόταν η ιδεολογία που πρέσβευε.99

Η προσπάθεια του Φασουλιώτη να ενταχθεί το ΚΕΚ στο αντίστοιχο βρετανικό κόµµα, 

αποτέλεσε πηγή εντάσεων και αιτία της πρώτης εσωτερικής σύγκρουσης και διάσπασης, 

αφού οι κοµµουνιστές που δρούσαν µέσα σε αυτό δεν το αποδέχονταν. ∆ιαφωνίες είχαν 

προκύψει και για την ονοµασία του κόµµατος, αφού οι κοµµουνιστές ήθελαν να 

εµπεριέχεται στον τίτλο η λέξη «κοµµουνιστικό». Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε το 

Φθινόπωρο του 1923, τα µέλη των κοµµουνιστικών οµάδων που δρούσαν µέσα στο ΚΕΚ 

αποφάσισαν να ονοµάσουν την οργάνωσή τους Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου και να 

επιδιώξουν να συνδεθούν µε τη Γ’ Κοµµουνιστική ∆ιεθνή.100 Την περίοδο αυτή η 

κοµµουνιστική οµάδα αριθµούσε περίπου 35 µέλη.101 Έτσι, παρόλο που η ιδρυτική πράξη 

του ΚΚΚ έγινε στις 15 Αυγούστου 1926 στη Λεµεσό, το ΚΚΚ είχε ουσιαστικά 

προϋπάρξει από τις 19 ∆εκεµβρίου 1923. Εν µέσω εσωτερικών διαφωνιών, το κόµµα, στις 

25 Ιουνίου του 1923, µετονοµάστηκε σε Κυπριακό Εργατικό και Αγροτικό Κόµµα, ενώ 

στις 26 Νοεµβρίου του 1923 πρόσθεσε σε παρένθεση στον τίτλο του τη λέξη 

«Κοµµουνιστικό» και έγινε πλέον Κυπριακό Εργατικό και Αγροτικό Κόµµα 

(Κοµµουνιστικό), πράγµα που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή επικράτηση των 

κοµµουνιστικών στοιχείων στο εσωτερικό του.102 Της προσθήκης στην ονοµασία του 

 
97 Στην πρώτη έκδοση της εφηµερίδας σηµειωνόταν ότι το κόµµα θα ακολουθήσει πιστά τα προγράµµατα 
όλων των σοσιαλιστικών κοµµάτων και ειδικότερα του αγγλικού, στο οποίο έγραφε ότι υπαγόταν και το 
κυπριακό κόµµα. Πυρσός, 19 ∆εκεµβρίου 1922, σ. 1. 
98 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 65-67, 70-71. Η αυταπάτη αυτή φαίνεται να υπήρχε και σε άλλες θέσεις της 
εφηµερίδας στα πρώτα της στάδια, αφού σε έκδοσή της στις 12 Φεβρουαρίου 1923, σ. 2, σηµείωνε ως θετική 
την πρόθεση της κυβέρνησης να µην εκλέγονται πλέον οι ∆ηµοτικές Αρχές αλλά να διορίζονται από τον 
Αρµοστή από έναν κατάλογο τεσσάρων ατόµων κάθε φορά. Ο Λέφκης γράφει, επίσης, ότι η αγγλική 
αποικιακή κυβέρνηση είχε διαδραµατίσει ρόλο στην επιµονή του Φασουλιώτη για σύνδεση µε το Αγγλικό 
Εργατικό Κόµµα, αφού κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον πείσουν ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη 
εξέλιξη για το κυπριακό εργατικό κίνηµα. 
99 «Ρωσία-Κύπρος», Πυρσός, 9 Ιουλίου 1923, σ. 1. Στο ίδιο άρθρο υποστήριζε τη θέση για ειρηνική 
επανάσταση διά µέσου της νοµοθετικής οδού µε την ψήφιση αγροτικών και εργατικών νόµων. 
100 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, ό.π., σ. 21. 
101 Βλ. Georghallides, History of Cyprus 1918-1926, ό.π., σ. 309. 
102 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 71. Η εφηµερίδα του ΚΚΚ Νέος Άνθρωπος σε µεταγενέστερο άρθρο της 
αναφέρει, παραπέµποντας στην οµάδα Φασουλιώτη, ότι το κόµµα κατάφερε να εκκαθαρίσει τα διασπαστικά 
στοιχεία που δρούσαν στο εσωτερικό του. Βλ. «Το κυπριακό ζήτηµα», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουλίου 1925, σ. 
4.   
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κόµµατος της λέξης «Αγροτικό», προηγήθηκε η ανακοίνωση ότι λόγω των πολλών 

αιτήσεων αγροτών για να ενταχθούν στο κόµµα, ιδρύθηκε αγροτικό τµήµα µε µέλη µόνο 

χωρικούς.103

Τον Φεβρουάριο του 1924 το κόµµα έστειλε µια έκθεση στην Εργατική Κυβέρνηση της 

Αγγλίας, στην οποία παρουσιαζόταν για πρώτη φορά επίσηµα ως Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Κύπρου και στην οποία, µεταξύ άλλων, ζητούσε γενικό τρίχρονο χρεοστάσιο, άµεση 

ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, κατάργηση της δεκάτης, καθιέρωση οκτάωρης εργασίας. 

Προηγουµένως είχε θέσει ζητήµατα φορολογίας του εισοδήµατος104 και απαλλοτρίωσης 

της εκκλησιαστικής και τσιφλικάδικης γης προς όφελος των αγροτών.105 Για το εθνικό 

θέµα έγραφε τα ακόλουθα:  

 «Όσον αφορά το εθνικό θέµα, δηλαδή την Ένωση µε την Ελλάδα, που από καιρό 

είναι αίτηµα της αστικής τάξης, µας αφήνει εν µέρει αδιάφορους γιατί έχει ενιαίο 

µέτωπο µε τους καπιταλιστές εναντίον του κινήµατος µας και του αγώνα για τη 

σωτηρία των εργατών. Αν το Εργατικό Κόµµα έδιδε την Κύπρο στην Ελλάδα όπως 

υποσχέθηκε, οι Κύπριοι Κοµµουνιστές θα ένωναν τα χέρια µε το προλεταριάτο της 

Ελλάδας στον αγώνα εναντίον του Ελληνικού και διεθνούς καπιταλισµού. Αν η 

Εργατική Κυβέρνηση κρατούσε την Κύπρο, θα απολαµβάναµε το σοσιαλιστικό 

καθεστώς και θα γιορτάζαµε την απελευθέρωση των εργατών και του αγροτικού 

πληθυσµού του Νησιού».106

Την επιστολή υπέγραφε ο ∆. Χρυσοστοµίδης ως Γενικός Γραµµατέας της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του ΚΚΚ κάτι που επιβεβαιώνει και το παλαιό στέλεχος του ΑΚΕΛ, Θεορής 

Ζαµπάς, επικαλούµενος επιστολή του ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης.107 Το περιεχόµενο της 

επιστολής φανέρωνε, από τη µια, την αντίθεση στην πολιτική της Ένωσης, και από την 

άλλη, µια αφέλεια για την πολιτική του Βρετανικού Εργατικού Κόµµατος σε σχέση µε την 

Κύπρο, την οποία, πίστευε, ο Φασουλιώτης, ότι θα άλλαζε δραστικά σεβόµενο τις εθνικές 

επιδιώξεις των Κυπρίων. Όταν ανήλθε όµως στην εξουσία το Βρετανικό Εργατικό Κόµµα 

δεν διαφοροποίησε την αποικιακή πολιτική της χώρας. Η επιστολή έµεινε αναπάντητη.108

Το καλοκαίρι του 1924 προέκυψαν νέες διαφωνίες ανάµεσα στο κόµµα και τον 

Φασουλιώτη. Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, η αποβολή του Φασουλιώτη 

από τη συντεχνία των οικοδόµων (της οποίας ήταν πρόεδρος) για αντιπατριωτική 

                                                            
103 «Εργατική κίνηση», Πυρσός, 28 Μαΐου 1923, σ. 3. Κέντρα του Αγροτικού Τµήµατος ήταν το Κοιλάνι, το 
Πισσούρι, το Ακάκι Μόρφου και η Αγία Φύλα. 
104 «Φόρος επί του εισοδήµατος», Πυρσός, 12 Φεβρουαρίου 1923, σ. 2. 
105 «Απαλλοτρίωση», Πυρσός, 26 Νοεµβρίου 1923, σ. 1. 
106 «Έκθεσις του ΚΚΚ προς την Εργατική κυβέρνηση», Πυρσός, 21 Φεβρουαρίου 1924, σ. 2·  
107 Ζαµπάς Θεορής (2009), Ιστορική ∆ιαδροµή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ Αµµοχώστου 1920-1960, Λάρνακα, σσ. 20, 23. 
108 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 76· Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σσ. 135-136· Ρίχτερ, Ιστορία, 
ό.π., σ. 300. 
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συµπεριφορά. Αφορµή για τη νέα σύγκρουση ήταν µια αγωγή λιβέλου ενάντια στον 

Πυρσό. Η αγωγή οδήγησε στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης, µε ποινή τρίµηνης 

φυλάκισης και προστίµου στον υπεύθυνο έκδοσης, κάτι που οδήγησε τον Π. Φασουλιώτη, 

ως εκδότη της εφηµερίδας, να προβεί σε δήλωση αποκήρυξης της ιδεολογίας του. Η πράξη 

του αυτή θεωρήθηκε προδοτική από το κόµµα, το οποίο τον αποδοκίµασε και οδήγησε 

στην αναστολή της έκδοσης του Πυρσού.  Η απώλεια του εκφραστικού του οργάνου 

οδήγησε το κόµµα στην έκδοση της εφηµερίδας Νέος Άνθρωπος, τον Ιανουάριο του 1925, 

στην οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω. Το κόµµα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία 

τονιζόταν ότι δεν έχει πλέον καµιά σχέση µε το πρώην εκφραστικό του όργανο, τον 

Πυρσό, αλλά ούτε και µε τον εκδότη της, Πάνο Φασουλιώτη.109

Στην περίοδο αυτή (τέλος 1924), που χαρακτηρίζεται ως περίοδος αναδιοργάνωσης, οι 

πυρήνες που λειτουργούσαν ως υποτυπώδες κόµµα είχαν χάσει µερικά από τα 

βασικότερα στελέχη τους, τα οποία είχαν µεταναστεύσει κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, 

που αναπληρώθηκαν, όµως, από άλλους. Σε αρκετά κείµενα γίνεται ειδική µνεία στον 

γιατρό Νίκο Γιαβόπουλο, που είχε έρθει από την Ελλάδα και ανέλαβε πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην οργανωτική ανασυγκρότηση και επέκταση του κόµµατος. Μετά τους 

πρώτους κοµµουνιστικούς πυρήνες στην πόλη της Λεµεσού, οι επόµενοι σχηµατίστηκαν 

στα ορυχεία του Αµιάντου και της Σκουριώτισσας, στα οποία ήταν συγκεντρωµένος 

ένας συµπαγής αριθµός µελών της εργατικής τάξης.110 Κατά το τελευταίο τρίµηνο του 

1924 το ΚΚΚ κατάφερε επίσης να αναδιοργανώσει σε ενιαία βάση τις εργατικές 

συντεχνίες που είχαν διαλυθεί, µε ενιαίο καταστατικό και µε την κοινή ονοµασία 

«σωµατεία», κάτω από τη στέγη του Εργατικού Κέντρου Λεµεσού. Τα µέλη του 

κόµµατος είχαν κατανεµηµένους ρόλους και ένας από αυτούς αφορούσε στην 

παρακολούθηση των συντεχνιών και του Εργατικού Κέντρου.111 Τα καταστατικά των 

συντεχνιών αυτών στηρίζονταν στο πρότυπο των εργατικών οργανώσεων της 

Αθήνας.112

Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει τη σχέση του κόµµατος µε τις συντεχνίες και 

επιβεβαιώνει την πρώτη σηµαντική διαφορά της οργάνωσης του εργατικού κινήµατος 

στην Κύπρο σε σχέση µε αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ευρώπη, στις 

πλείστες των περιπτώσεων, οι συντεχνίες µε ταξικό προσανατολισµό, που ζητούσαν 

 
109 Νέος Άνθρωπος, 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 1. Ο Φασουλιώτης εξέδωσε ακόµα δύο φορές τον Πυρσό και 
µετά τερµάτισε την έκδοση της εφηµερίδας. 
110 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 83, 86. Ο Γιαβόπουλος εξορίστηκε ένα χρόνο µετά, τον Ιούλιο του 1925, για 
τη δράση του µέσα από το ΚΚΚ. 
111 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 98-99, 113. 
112 Βλ. Σέρβας, «Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΚ», ό.π., σ. 128. 
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δηλαδή βελτίωση των όρων εργασίας και διαβίωσης των εργαζοµένων, προηγήθηκαν 

της ίδρυσης των κοµµάτων της εργατικής τάξης, τα οποία στην πλειονότητά τους ήταν 

σοσιαλιστικά. Στην Κύπρο, η πορεία ήταν αντίστροφη. Το ΚΚΚ ίδρυσε τις συντεχνίες, 

παρακολουθούσε την εξέλιξή τους και παρέµβαινε ενεργά σε όλες τις πτυχές της 

δράσης τους.  

Μια δεύτερη διαφορά της Κύπρου από την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν η αποτυχία 

σοσιαλιστικού ή εργατικού κόµµατος να εδραιωθεί, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, 

κυρίως από τον Π. Φασουλιώτη µετά την αποβολή του. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε δύο 

τρόπους. Ο πρώτος παραπέµπει στις ιδιαίτερες δυνατότητες που είχαν τα κοµµουνιστικά 

κόµµατα στις κοινωνίες που η εκβιοµηχάνιση άρχισε καθυστερηµένα (όπως η Κύπρος), 

ώστε να εντάξουν στις γραµµές τους την εργατική τάξη.113 Η δεύτερη εξήγηση αφορά στο 

αποτέλεσµα των εσωκοµµατικών κρίσεων που ταλάνισαν το υπό εκκόλαψη κόµµα. Στην 

περίπτωση του ΚΚΚ επικράτησαν από την αρχή στην εσωκοµµατική διαπάλη τα 

κοµµουνιστικά στοιχεία, τα οποία έδωσαν και την κατεύθυνση στον ιδεολογικό 

χαρακτήρα του κόµµατος.   

Μετά την αποβολή του, ο Φασουλιώτης ίδρυσε δικό του κόµµα, το Εργατοαγροτικό, το 

Φθινόπωρο του 1925 και εξέδωσε την εφηµερίδα Παρατηρητής ως εκφραστικό 

όργανο.114 Η ίδρυση του κόµµατος αυτού σηµατοδότησε µια σύγκρουση της οποίας το 

διακύβευµα, πλέον, δεν ήταν η εσωκοµµατική επικράτηση αλλά η κυριαρχία στον 

ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, ο χαρακτήρας και η κατεύθυνση που θα έπαιρνε το 

εργατικό κίνηµα στο σύνολό του. Το κόµµα του Φασουλιώτη φαίνεται να ήταν σε 

επαφή µε το Εργατικό Κόµµα Βρετανίας, όπως το ίδιο διακήρυσσε, και παράλληλα 

προσπάθησε να δηµιουργήσει συντεχνίες σε αντιδιαστολή µε τις συντεχνίες του 

Εργατικού Κέντρου Λεµεσού, στο οποίο κυριαρχούσαν οι κοµµουνιστές. Η επαφή µε το 

Εργατικό Κόµµα Βρετανίας, αν αυτή υπήρχε, ίσως να αντανακλά απλώς µια 

προσπάθεια του Εργατοαγροτικού Κόµµατος να αποκτήσει µια εξωτερική 

νοµιµοποίηση, για να µπορεί να απευθυνθεί στις εργατικές µάζες. Το Εργατοαγροτικό 

Κόµµα αποτελείτο από µια οµοσπονδία συντεχνιών, την οποία προσπάθησε να 

δηµιουργήσει στη Λεµεσό. Το κόµµα αυτό, όπως αποδείχτηκε στην πορεία, δεν 

κατάφερε να θεµελιωθεί οργανωτικά και δεν απέκτησε ποτέ αξιοπρόσεκτες προσβάσεις 

 
113 Γι’ αυτή τη γραµµή επιχειρηµατολογίας, βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, ό.π., σ. 31. 
114 Ο Παρατηρητής εκδόθηκε το Νοέµβριο του 1925 και παρουσιάστηκε αρχικά ως σοσιαλιστική επιθεώρηση 
και ως όργανο του σοσιαλιστικού εργατοαγροτικού κόµµατος. Από το δεύτερό της φύλλο η εφηµερίδα 
άρχισε να δηµοσιεύει µέρος της ύλης της στα Αγγλικά και στο τρίτο της φύλλο αυτοχαρακτηρίστηκε ως 
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση χωρίς τη λέξη «σοσιαλιστική». Αργότερα, το 1927, εκδιδόταν µόνο στα 
Ελληνικά. Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 126-127. 
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µέσα στις εργατικές και αγροτικές µάζες. Μέσα από την εφηµερίδα του ΚΚΚ 

παρατηρούµε µια έντονη αντιπαράθεση µε το κόµµα αυτό του Φασουλιώτη σε µια σειρά 

ζητηµάτων ιδεολογικού και οργανωτικού χαρακτήρα, που συνοδευόταν και από 

χαρακτηρισµούς για «χαφιεδισµό» εκ µέρους του Φασουλιώτη115 και για 

«ερµαφρόδιτο» κόµµα.116  

Η εµφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών και κοµµουνιστικών πυρήνων και η µετεξέλιξη 

τους σε κόµµα (ΚΚΚ) υπήρξε ένα καινοτόµο στοιχείο στην πολιτική ζωή των 

Ελληνοκυπρίων µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αφετηρία του ήταν οι συνέπειες της 

αστικοποίησης και της προλεταριοποίησης, σε µια κοινωνία που παρέµενε εντονότατα 

αγροτική. Η θεσµοποίηση της παρουσίας των πυρήνων σε κοµµατική µορφή συντελέστηκε 

όταν µέσα στους κόλπους των κυπριακών µαρξιστικών κύκλων υπερίσχυσε σταδιακά η 

άποψη για ένα ανεξάρτητο κόµµα της εργατικής τάξης, το οποίο ήταν κάτι ποιοτικά 

διαφορετικό από όλες τις προηγούµενες µορφές εκπροσώπησης των λαϊκών στρωµάτων 

της Κύπρου και ειδικότερα των εργαζοµένων. 

 

10.7 Ίδρυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου  

Η δεκαετία του 1920, κατά την οποία εµφανίστηκε το κοµµουνιστικό κίνηµα, ήταν µια 

περίοδος που η κρίση στο κυπριακό αποικιοκρατικό οικοδόµηµα ήταν συστηµική, 

αφορούσε δηλαδή σε όλες τις συνιστώσες του (πολιτική, κοινωνία, οικονοµία). Η 

κοινωνική αναταραχή που ακολούθησε την οικονοµική κρίση µετά τη λήξη του Α’ 

Παγκόσµιου Πολέµου, διοχετεύθηκε σε πολιτική δραστηριότητα, που αµφισβητούσε για 

πρώτη φορά την εγκυρότητα των υφιστάµενων θεσµών όχι µόνο στα πλαίσια της 

αποικιοκρατικής εξουσίας, αλλά και στο εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας. Το ΚΚΚ 

εξέφρασε στο πολιτικό επίπεδο µέρος των κοινωνικών αντιδράσεων ενάντια στο σύστηµα 

της οικονοµικής και κοινωνικής εξάρτησης και καταπίεσης. Η εµφάνιση του ΚΚΚ µπορεί 

να ιδωθεί, σύµφωνα µε µια άποψη, ως η ώριµη αντίδραση των λαϊκών στρωµάτων και ως 

µεταλλαγή του τρόπου κινητοποίησης των στρωµάτων αυτών.117 Η εργατική τάξη ζούσε 

σε ένα περιβάλλον που απαιτούσε κοινωνική δικαιοσύνη. Το αίτηµα της κοινωνικής και 

πολιτικής ισότητας, το οποίο πρέσβευε το κόµµα, αντιστρατευόταν τις εµφανείς 

ανισότητες του κοινωνικού βίου και ερχόταν σε ριζική αντιπαράθεση µε τους 

                                                            
115 «Χαφιεδισµοί» Νέος Άνθρωπος, στις 15 Ιουνίου 1926, σ.  3.  
116 «Οι Ερµαφρόδιτοι», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουλίου 1926, σ. 1. Στην έκδοση της ίδιας εφηµερίδας στις 16 
Ιουλίου 1926, υπό τον τίτλο «Η εργατική πολιτική των εργατοαγροτικών τύπου Φασουλιώτη», το ΚΚΚ 
σχολιάζοντας ένα µανιφέστο του Εργατοαγροτικού Κόµµατος, σηµειώνει ότι βασική του θέση ήταν η 
συνεργασία κεφαλαίου-εργασίας, κάτι που σήµαινε για το ΚΚΚ άρνηση του ταξικού αγώνα. 
117 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 273. 
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υφιστάµενους πολιτικούς σχηµατισµούς. Υποβοηθήθηκε από τη διάσπαση της τότε 

κυρίαρχης τάξης, γεγονός που δεν της επέτρεπε να συνεχίσει να επιβάλλεται ως φορέας 

ενιαίου πολιτικού λόγου.118  

Ο λόγος που τµήµατα των λαϊκών στρωµάτων προσελκύονταν από τα κοµµουνιστικά 

κόµµατα έχει εξηγηθεί στη βιβλιογραφία ποικιλοτρόπως. Στις οικονοµικά µη 

αναπτυγµένες περιοχές και χώρες και σε περιόδους ξαφνικής και γρήγορης κοινωνικής 

αλλαγής, ο κοµµουνισµός αποτελούσε ελκυστική επιλογή για τα άτοµα που ξεριζώθηκαν 

από το περιβάλλον τους και δεν ενσωµατώθηκαν στο καινούριο κοινωνικό τοπίο. 

Επιπλέον, η απουσία σοσιαλιστικών παραδόσεων (όπως και στην Κύπρο) επέτρεψε στην 

κοµµουνιστική ιδεολογία να κερδίσει έδαφος, ένα σχήµα που, σύµφωνα µε τον Allardt, 

ισχύει σε αρκετές χώρες. Η άνοδος του κοµµουνιστικού κινήµατος, σύµφωνα µε αυτή την 

ερµηνεία, εξηγείται συνήθως από την ανασφάλεια, την κοινωνική αλλαγή και τη 

µετανάστευση, καθώς και από την αποδυνάµωση παραδοσιακών αξιών, όπως η 

θρησκεία.119  

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες προσεγγίσεις, που σηµειώνουν ότι συναντώνται µεγάλες 

χρονικές και πολιτικές διαφορές µεταξύ των εργατικών κινηµάτων των διαφόρων χωρών, 

καθώς και χρονική υστέρηση µεταξύ της µετακίνησης από τις παραδοσιακές αγροτικές 

τους εστίες και οργανωµένης συλλογικής δράσης. Αυτές οι διαφορές, σύµφωνα µε αυτές 

τις προσεγγίσεις, δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο σε οικονοµικές µεταβλητές.120 Έτσι, θα 

πρέπει να διερευνηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως οι αντιλήψεις και αντιδράσεις άλλων 

τάξεων της κοινωνίας, όπως και του ίδιου του κράτους στον προσανατολισµό του 

οργανωµένου εργατικού κινήµατος. Η επιφυλακτικότητα στην άµεση συσχέτιση βιοτικού 

επιπέδου, εργατικής διαµαρτυρίας και πολιτικού ριζοσπαστισµού, όπως εκφραζόταν µέσω 

των κοµµουνιστικών κοµµάτων, προέκυπτε και από το γεγονός ότι σε µερικές χώρες 

παρόµοια κατάσταση δεν δηµιούργησε µαζικό κοµµουνιστικό κίνηµα. Επιπλέον στοιχείο 

σε αυτή τη γραµµή επιχειρηµατολογίας αφορά στο ότι οι πρώτες οµάδες εργατών που 

οργανώθηκαν σε συντεχνίες και έγιναν µέλη σοσιαλιστικών κοµµάτων, προέρχονταν κατά 

πλειοψηφία από τα «καλοπληρωµένα» στρώµατα του εργατικού δυναµικού των τεχνιτών. 

Έτσι, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας συνδυασµός ιδεολογικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών παραγόντων καθώς και άλλων παραµέτρων, που καθορίζουν την 

ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας. 

 
118 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 207. 
119 Βλ. Allardt, «Patterns of Class Conflict», ό.π., σσ. 119, 127, 131. 
120 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 11, 24-25, 236. 
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Η ύπαρξη και η εκλογική άνοδος των κοµµουνιστικών κοµµάτων προϋποθέτει την ύπαρξη 

σηµαντικών θεµάτων που παραµένουν χωρίς προώθηση από τα υπάρχοντα κόµµατα και 

έτσι επιτρέπουν την είσοδο νέων σχηµατισµών στο κοµµατικό σύστηµα.121 Στην 

περίπτωση της Κύπρου τέτοιο θέµα ήταν το µεγάλο κοινωνικό ζήτηµα που ενέπλεκε 

µεγάλο αριθµό ατόµων στην κυπριακή κοινωνία. Η αύξηση της αλληλεπίδρασης και της 

επικοινωνίας ανάµεσα στις τοπικές κοινότητες, και ειδικότερα στις πόλεις, και η 

διαδικασία της κοινωνικής κινητοποίησης δηµιουργούσε κατάλληλες συνθήκες για 

εµφάνιση οργάνωσης εκπροσώπησης των λαϊκών στρωµάτων. Αυτές οι συνθήκες, όµως, 

δεν ήταν αρκετές. Η αλληλεπίδραση ιδεολογίας και οργανωτικού δικτύου είναι 

κεφαλαιώδους σηµασίας για οποιοδήποτε κίνηµα θέλει να ριζώσει σε µια κοινωνία. Όπως 

υποστηρίζει ο Sartori, «καµιά ιδέα δεν προχώρησε πολύ χωρίς ένα οργανισµό πίσω της. 

Οπουδήποτε οι ιδεολογίες έχουν σηµασία στην πολιτική έχουν και ισχυρή οργανωτική βάση. 

Η ιδεολογική πειθώ απαιτεί ισχυρό οργανωτικό δίκτυο επικοινωνίας».122

Το κοµµουνιστικό κίνηµα στην Κύπρο ήταν η πρώτη µορφή οργάνωσης των λαϊκών 

στρωµάτων, που αποδείχτηκε να έχει οργανωτική διάρκεια. Είχε, παράλληλα, ιδεολογική 

αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις και την αποικιοκρατική 

διοίκηση. Η πορεία συγκρότησης των διαφόρων κοµµουνιστικών οµάδων σε κόµµα, 

ολοκληρώθηκε µε τη διοργάνωση του Α’ Συνεδρίου του ΚΚΚ, στις 14-16 Αυγούστου 

1926. Το Φεβρουάριο του 1926 προηγήθηκε συνδιάσκεψη στελεχών σε στενό κύκλο -για 

λόγους ασφαλείας -µε στόχο την έγκριση των προκαταρκτικών εγγράφων του συνεδρίου 

και του προγράµµατος δράσης. Για την προετοιµασία αυτή ταξίδεψε, τον Απρίλιο του 

1926, στην Αθήνα ο Γιάννης Λέφκης, όπου ήρθε σε επαφή µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Ελλάδας (ΚΚΕ) και ζήτησε τη συνδροµή του για την οργάνωση του συνεδρίου, την αγορά 

τυπογραφείου για τις ανάγκες του κόµµατος, οικονοµική βοήθεια και έµµισθα στελέχη. 

Παράλληλα, ζήτησε να σταλεί και κάποιο έµπειρο στέλεχος του ΚΚΕ να βοηθήσει το 

ΚΚΚ στο συνέδριο. Το ΚΚΕ απάντησε ότι θα έστελλε τον Χαράλαµπο Βατυλιώτη (Βάτη), 

που ήταν και Κύπριος. Σε ότι αφορούσε στην οικονοµική βοήθεια, το ΚΚΕ δεν µπόρεσε 

να ανταποκριθεί στα οικονοµικά αιτήµατα του ΚΚΚ. Ο Βατυλιώτης ήρθε στην Κύπρο 

λαθραία και χωρίς διαβατήριο τον Ιούλιο και µαζί µε τα υπόλοιπα στελέχη προετοίµασαν 

τις θέσεις του ΚΚΚ για το συνέδριο.123 Παρόντες στο συνέδριο του ΚΚΚ ήταν ο 

Γραµµατέας του κόµµατος από το 1925, Κώστας Χριστοδουλίδης (Σκελέας) και άλλα 20 

περίπου άτοµα, καθώς και εκπρόσωποι της Κοµµουνιστικής Νεολαίας και του 

 
121 Kitschelt Herbert (2006), «Movement Parties», στο Katz and Crotty, Party Politics, σ. 286. 
122 Βλ. Sartori, «Sociology», ό.π., σ. 170. 
123 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 183-196. 
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Κοµµουνιστικού Οµίλου Γυναικών.124 Το συνέδριο έγινε το ∆εκαπενταύγουστο, για να 

µην κινηθούν υποψίες στις αποικιακές Αρχές. 

Το συνέδριο ενέκρινε το Καταστατικό του κόµµατος και συζήτησε µια σειρά ζητηµάτων 

οικονοµικής, οργανωτικής και πολιτικής φύσεως, ζητήµατα νεολαίας, οργάνωσης των 

γυναικών, εντύπων του κόµµατος και ενέκρινε διαµαρτυρία προς την κυβέρνηση και το 

Υπουργείο Αποικιών για την πολεµική που δεχόταν το κόµµα.125 Η πληθώρα των θεµάτων 

που απασχόλησε το κόµµα, καταδεικνύει τη διαφορά του από τους µονοθεµατικούς 

σχηµατισµούς του αστικού χώρου, που ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά µε το εθνικό 

(ενωτικό) ζήτηµα. Αυτή η ποικιλία των θεµάτων που απασχολεί έναν οργανισµό θεωρείται 

και ένα από τα ενδεικτικά στοιχεία που ορίζουν και διαφοροποιούν τα κόµµατα από άλλου 

είδους οργανώσεις.   

Το ΚΚΚ, συγκροτείτο πολιτικά και οργανωτικά από παραµέτρους, τις οποίες θα 

εξετάσουµε στη συνέχεια. ∆ηλαδή τη στρατηγική του, σε ποιους απευθυνόταν, το 

πρόγραµµά του σε βασικά ζητήµατα, τους ηγέτες και τα µέλη του, την τυπική οργανωτική 

του δοµή και τα έντυπά του.   

10.7.1 Προέλευση: η ταξικότητα της έκκλησης. Η προέλευση, ο τρόπος δηµιουργίας και 

το ακροατήριο το οποίο επιλέγει ένα κόµµα να απευθύνει την έκκλησή του, επηρεάζουν σε 

σηµαντικό βαθµό το χαρακτήρα, την οργάνωση και τις πολιτικές του τοποθετήσεις για 

πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο Duverger, στην κλασική του διάκριση για τα κόµµατα 

κοινοβουλευτικής ή εξωκοινοβουλευτικής προέλευσης, σηµειώνει ότι τα κόµµατα των 

κατώτερων τάξεων δηµιουργούνταν ως επί το πλείστον εξωκοινοβουλευτικά, δηλαδή από 

κοινωνικές οµάδες και ηγεσίες, οι οποίες δεν εµπλέκονταν µέχρι τότε στην πολιτική 

διαδικασία και δεν συµµετείχαν στα κοινοβούλια των χωρών τους.126

 
124 Οι συµµετέχοντες παρατίθενται στο Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, ό.π., σ. 29 και στον Λέφκη, 
Ρίζες, ό.π., σσ. 213-219: Χαράλαµπος Βατυλιώτης (Βάτης), Κώστας Χριστοδουλίδης (Σκελέας), Χρίστος 
Σαββίδης, Χαράλαµπος Σκαπανέας, Κώστας ∆ράκος, Χαράλαµπος Σολοµωνίδης, Γιώργος Σολιάτης, 
Χριστόδουλος Αρτεµίου, Κατίνα Νικολάου-Τουµάζου, Πλάτων Τουµάζος, Χριστόδουλος Αρτεµίου, 
Γιάννης Παπαγγέλου (Λέφκης), Κλεάνθης Κιούππης, Κώστας Έρωτας, Λεωνίδας Χριστοδουλίδης, Άννινος 
Γεωργίου. Ως εκπρόσωποι της µαθητικής και εργατικής νεολαίας παρευρέθηκαν οι: Πλουτής Σέρβας, 
Μάρκος Μαρκουλλής, Μ. Μικελλίδης, Γ. Σολοµωνίδης, Ευστάθιος Ξυναρής και Κυριάκος Κουκκουλλής. 
Συµµετείχαν επίσης οι γιατροί Νικολαίδης και Βασιλείου. Το συνέδριο εξέλεξε Κεντρική Επιτροπή και τον 
Κ. Σκελέα ως Γενικό Γραµµατέα. Ο Εζεκίας Παπαιωάννου, Γ.Γ. του ΑΚΕΛ την περίοδο 1949-1988, δίνει 
ένα διαφορετικό αριθµό συµµετεχόντων, τον οποίο ανεβάζει στους 16 αντιπροσώπους από τις κοµµατικές 
οργανώσεις των πόλεων και της υπαίθρου. Βλ. Παπαιωάννου Εζεκίας (1951), «25 Χρόνια Πάλης», 
∆ηµοκράτης, Τόµος 4, Τεύχος 9-10, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος, σσ. 173-176, σ. 173. 
125 Οι αποφάσεις του Α’ Παγκύπριου Συνεδρίου δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα του ΚΚΚ Νέος Άνθρωπος, 
από τις 18 Σεπτεµβρίου µέχρι τις 24 ∆εκεµβρίου 1926.  
126 Βλ. Duverger, Parties, ό.π., σσ. xxx-xxxiv, 23-36. Βλ. επίσης LaPalombara and Weiner, «Origin of 
Parties», ό.π., σσ. 404-405. 
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Ο τρόπος δηµιουργίας του ΚΚΚ ανταποκρινόταν σε αυτό τον «µηχανισµό». Το ΚΚΚ 

υιοθέτησε από την αρχή την πάλη των τάξεων και ζητούσε από τους εργάτες να 

αντιληφθούν ότι µεταξύ τους δεν θα έπρεπε να διαχωρίζονται τεχνητά αλλά να είναι 

ενωµένοι απέναντι στους πλούσιους.127 Το ΚΚΚ καθοδηγήθηκε εξ αρχής από την ιδέα πως 

αποτελούσε το πολιτικό σχήµα των αδικηµένων κοινωνικών στρωµάτων και εργαλείο 

κοινωνικής προόδου. Από τις θέσεις στην πρώτη έκδοση της κοµµατικής εφηµερίδας και 

τις αποφάσεις του Α’ Συνεδρίου, διαφαίνεται η αντίληψη ότι οι πολιτικοί και κοινωνικοί 

αγώνες του κυπριακού λαού «απαιτούσαν» την ηγεσία του ΚΚΚ.128  

Η εφηµερίδα του ΚΚΚ από την πρώτη της κιόλας έκδοση έγραφε χαρακτηριστικά ότι «δεν 

απευθυνόµεθα στους πλουτοκράτες αστούς… απευθυνόµεθα στους εργάτες και χωρικούς».129 

Αυτή η έκκληση επαναλήφθηκε στο µανιφέστο του ΚΚΚ για τους Πανελλήνιους Αγώνες, 

στο οποίο µάλιστα το κόµµα αυτοπροσδιοριζόταν ως «ο µόνος γνήσιος αντιπρόσωπος των 

εργατοαγροτικών µαζών της νήσου».130 Σε έκτακτο συνέδριο του κόµµατος, τον Αύγουστο 

του 1927, σηµειωνόταν η «ανάγκη να µπουν στο κόµµα όλα τα συνειδητά αγροτικά και 

εργατικά στοιχεία που αισθάνονται την καταπίεση που υφίσταται η τάξη τους και να 

δουλέψουν για τα συµφέροντα τους».131  

Η έκκληση του νέου κόµµατος ήταν, λοιπόν, από την αρχή ταξικού χαρακτήρα. 

Απευθυνόταν προγραµµατικά µόνο στους αγρότες και τους εργάτες της Κύπρου και 

απέκλειε τη συµπόρευση µε κάθε αστικό στοιχείο και τους παλιούς πολιτευτές. Στο 

ιδρυτικό του συνέδριο εξηγούσε τη στρατηγική αυτή, και ιδιαίτερα τη σύµπλευση µε τους 

αγρότες, τονίζοντας ότι η αγροτική τάξη (ακτήµονες και µικροϊδιοκτήτες), πρέπει να 

αντικριστεί ως σύµµαχος, δεδοµένου ότι αποτελούσε τη συντριπτική πλειοψηφία του 

λαού.132 Στην εφηµερίδα του κόµµατος υπογραµµιζόταν ότι όπως όλες οι κοινωνίες, έτσι 

και η κυπριακή, είναι χωρισµένες σε δύο κυρίως τάξεις ανάλογα µε την οικονοµική τους 

θέση, η οποία δηµιουργούσε και την ανάλογη πολιτική.133  

Η στρατηγική της συγκεκριµένης ταξικής προσέγγισης που ακολούθησε το ΚΚΚ, 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το νεοδηµιουργηθέν κόµµα βρήκε ανταπόκριση, 
                                                            
127 «Άρνηση», Πυρσός, 17 Ιανουαρίου 1923, σ. 1. 
128 «Το συνέδριο του ΚΚΚ εξέτασε πλατειά όλα τα οικονοµικά και πολιτικά ζητήµατα της Κύπρου και 
κατέληξε στο συµπέρασµα πώς οι εργάτες και χωρικοί µπορούν να αποσπάσουν ορισµένες παραχωρήσεις και να 
επιτύχουν τη τελική ανεξαρτησία της Νήσου µόνο µε έντονο αγώνα και δράση υπό την καθοδήγηση του ΚΚΚ». 
Βλ. Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 1. 
129 «Το Πρόγραµµα µας», Νέος Άνθρωπος, 1 Ιανουαρίου 1925, σ. 1. 
130 «Μανιφέστο του ΚΚΚ για τους Πανελλήνιους», Νέος Άνθρωπος, 25 Απριλίου 1925, σ. 1. 
131 «Μανιφέστο του συνεδρίου του κόµµατος µας προς τις εργαζόµενες µάζες», Ο Εργάτης. 31 Αυγούστου 
1929, σ. 1. 
132 «Εισήγηση επί του αγροτικού ζητήµατος. Θέσεις προς το Α’ Συνέδριο», Νέος Άνθρωπος, 23 Νοεµβρίου 
1926, σ. 4. 
133 «Η πάλη των τάξεων στη σηµερινή κοινωνία», Νέος Άνθρωπος, 14 Απριλίου 1925, σ. 4. 
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αρχικά, στα εργατικά στρώµατα των πόλεων, όπου το έδαφος ήταν πρόσφορο, αφού οι 

συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά δυσµενείς για τους ηµεροµίσθιους εργαζόµενους.134 Η 

κοινωνική αλλαγή που λάµβανε χώρα, βοηθούσε την προσπάθειά του αυτή. Μετά τον 

πόλεµο υπήρξε µια µαζική µετανάστευση από την ύπαιθρο και τα χωριά στις πόλεις, από 

τις µικρές αγροτικές µονάδες στα εργοστάσια, στα µεταλλεία και τις µεγάλες βιοτεχνικές 

µονάδες. Αυτό, σε συνδυασµό µε την σταδιακή διείσδυση του κοµµουνιστικού κινήµατος 

στην κοινωνία, είχε ως αποτέλεσµα τη µετακίνηση ατόµων από τη σφαίρα επιρροής της 

Εκκλησίας σε αυτή των συνδικάτων και της Αριστεράς. 

Μια δεύτερη ειδοποιός διαφορά του ΚΚΚ από όλους τους µέχρι τότε σχηµατισµούς στην 

Κύπρο ήταν το γεγονός ότι απευθύνθηκε και στις δύο εθνοτικές οµάδες της Κύπρου, 

παρόλο που στο ιδρυτικό συνέδριο του κόµµατος δεν πήραν µέρος Τουρκοκύπριοι.135 Στο 

πρόγραµµά του το κόµµα ξεκαθάριζε ότι θα ήταν ενάντια σε κάθε εθνικιστική πολιτική και 

ενάντια στους «µεγαλέµπορους, τους µεγαλοτσιφλικάδες και τους ψευτοπολιτικάντες 

εθνικιστές».136 Στο Β’ Συνέδριο, τον Αύγουστο του 1928, το ΚΚΚ επαναβεβαίωσε αυτή τη 

«δικοινοτική» έκκληση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και την αδυναµία του να παρέµβει 

και να προσελκύσει Τουρκοκύπριους, γι’ αυτό και αποφάσισε να λάβει µέτρα «για 

συστηµατικότερη προπαγάνδα ανάµεσα στις τουρκικές εργαζόµενες µάζες».137  

Η έκκληση προς τους Τουρκοκύπριους ήταν ριζοσπαστικό και καινοτόµο στοιχείο για τα 

δεδοµένα της Κύπρου. Το ΚΚΚ δεν απέκλειε από τις τάξεις του κανένα Κύπριο στη βάση 

της εθνικής του καταγωγής, όπως γινόταν από τις διάφορες εθνικές οργανώσεις που 

εξετάσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το ΚΚΚ ήταν ο πρώτος πολιτικός φορέας που 

προσπάθησε να καταστεί παγκύπριος, απευθυνόµενος και στις δύο κοινότητες. 

Επιχειρηµατολογούσε µάλιστα ότι όσο µικρή και αν είναι η τουρκική µειονότητα, δεν 

πρέπει να µείνει αµέτοχη στην προσπάθεια απόκτησης πολιτικών ελευθεριών.138 Η εθνική 

ανοµοιογένεια του πληθυσµού της Κύπρου, όπως και η διεθνιστική ρητορική του ΚΚΚ, 

διαδραµάτιζαν ρόλο στην προσέγγιση που υιοθετούσε το κόµµα έναντι των 

Τουρκοκυπρίων. Το ΚΚΚ έθεσε τις σχέσεις των δύο εθνοτήτων σε εντελώς διαφορετική 

βάση: 

«Η πρώτη φροντίδα µας είναι να εξαλείψουµε κάθε φυλετικό µίσος που υπάρχει ανάµεσα 

στους κατοίκους του νησιού µας, να µάθουµε τη µάζα πως οι άνθρωποι δεν ξεχωρίζονται 

πια σε Έλληνες και Τούρκους για να αλληλοτρώγονται για τα µεγαλεία των πατρίδων 
                                                            
134 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 31. 
135 Βλ. σηµείωση 124 για τους συµµετέχοντες. 
136 «Το πρόγραµµα µας», Νέος Άνθρωπος, 1 Ιανουαρίου 1925, σ. 1. Βλ. επίσης «Από την άποψη µας», Νέος 
Άνθρωπος, 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 3. 
137 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 474. 
138 «Βουλευταί και λαός», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου 1926, σ. 1. 
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των, αλλά σε φτωχούς και πλουτοκράτες, και θα γίνουµε οι κήρυκες της αγάπης και της 

ενώσεως όλων των φτωχών για την οµαδική επιδίωξη των συµφερόντων τους».139

Η ταξικότητα της προσέγγισης του ΚΚΚ κατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι ασκούσε 

έντονη κριτική και στους Τουρκοκύπριους βουλευτές για τη συµπόρευσή τους µε την 

αποικιακή διοίκηση στα πλείστα θέµατα και θεωρούσε αυτή τους τη στάση προδοτική.140

Το ΚΚΚ συνδύαζε τις πολιτικές του θέσεις µε οργανωτική κινητοποίηση. Έγιναν αρκετές 

προσπάθειες οργάνωσης των Τουρκοκυπρίων στο κόµµα και στα σωµατεία που έλεγχε το 

κόµµα. Ήταν, όµως, µια δύσκολη προσπάθεια, διότι τους Τουρκοκύπριους τους απωθούσε 

τόσο το ενωτικό αίτηµα των Ελλήνων όσο και οι παρακολουθήσεις της Αστυνοµίας.141 

Παρόλα αυτά ορισµένοι Τουρκοκύπριοι εντάχθηκαν, µεταγενέστερα, στο συνδικαλιστικό 

κίνηµα και εκλέγονταν στα διοικητικά σώµατα των συντεχνιών.142 Στα χρόνια που 

καλύπτει η παρούσα διατριβή το ΚΚΚ δεν κατάφερε να προσελκύσει σηµαντικό αριθµό 

Τουρκοκυπρίων στις τάξεις του. Ο Παντελής Βαρνάβας (πρώην στέλεχος του ΑΚΕΛ και 

της ΠΕΟ) δίνει έναν κατάλογο µε τα ονόµατα των Τουρκοκυπρίων που συµµετείχαν στο 

κίνηµα της Αριστεράς την περίοδο 1933-58, για την οποία υπάρχουν στοιχεία και ονόµατα 

Τουρκοκυπρίων που φυλακίστηκαν (οι πλείστοι δραστηριοποιήθηκαν στις δεκαετίες 1940 

και 1950), ενώ παραθέτει επίσης αρκετές ανακοινώσεις που γράφονταν στα Τούρκικα.143  

Παρόλη την πολεµική που ασκούσε ενάντια στην ηγεσία του ενωτικού κινήµατος και 

στην Εκκλησία, σε αρκετές φάσεις της ιστορίας του, το ΚΚΚ αντιλήφθηκε την ανάγκη 

µιας διαφορετικής πολιτικής που αφορούσε στο ζήτηµα της συνεργασίας µε τις αστικές 

οµάδες και τους εθνικιστές πολιτικούς ενάντια στη βρετανική κατοχή. Αυτά τα ζητήµατα 

άπτονται της πτυχής της στρατηγικής ενός κοµµουνιστικού κόµµατος. 

 

10.8 Στρατηγική  

Η στρατηγική των κοµµουνιστικών κοµµάτων εξειδικεύεται και αναλύεται από τη 

θεωρία των «σταδίων αγώνα». Τα στάδια αγώνα αφορούν στις ιστορικές περιόδους από 

                                                            
139 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 471. 
140 «Οι µυστικές συνεδριάσεις και το Νοµοθετικό», Νέος Άνθρωπος, 3 Φεβρουαρίου 1928, σ. 1.  
141 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 201. Ο Γ. Χριστοδουλίδης, παλαιό ανώτατο στέλεχος του ΑΚΕΛ, σηµειώνει 
ότι στην περίοδο µετά τα Οκτωβριανά πραγµατοποιήθηκαν πολλές συλλήψεις µελών του ΚΚΚ, µεταξύ των 
οποίων και Τουρκοκυπρίων και αναφέρεται ειδικά στον Αχµέτ Ζεκκί από τη Λεµεσό. Βλ. Γ. 
Χριστοδουλίδης, «Λιποψυχία στις γραµµές του ΚΚΚ», Χαραυγή, 22 Απριλίου 2005. 
142 «Ο εορτασµός της πρωτοµαγιάς στο Εργατικό Κέντρο, οι Τούρκοι εργάτες αδελφωµένοι µε τους 
Ρωµιούς», Νέος Άνθρωπος, 21 Μαΐου 1927, σ. 2. Το άρθρο αναφέρεται στον Τούρκο εργάτη Αλή Φερουζί, 
που µίλησε στους συγκεντρωθέντες και εκλέγηκε και στην επιτροπή επίδοσης ψηφίσµατος προς τον Βρετανό 
διοικητή Λεµεσού. 
143 Βαρνάβας Παντελής (1997), Κοινοί Εργατικοί Αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Εκδόσεις 
ΠΕΟ, Λευκωσία, σσ. 49-62. 
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τις οποίες διέρχεται µια χώρα και τα οποία επηρεάζουν την ιεράρχηση των στόχων που 

τίθενται, τις συµµαχίες που επιδιώκονται µε άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις για 

επίτευξή τους, τις µορφές έκκλησης, δράσης και οργάνωσης που υιοθετούνται και το 

πρόγραµµα που προτείνεται, τη βασική κατεύθυνση και τον κύριο στόχο του κόµµατος 

σε κάθε ιστορική περίοδο, τον προσδιορισµό του ταξικού εχθρού, κτλ. Στο πλαίσιο των 

στρατηγικών επιλογών εµπίπτουν, επίσης, τα ζητήµατα χρήσης κοινοβουλευτικής ή 

εξωκοινοβουλευτικής δράσης, ή συνδυασµό και των δύο.144

Αυτή η στρατηγική µετατρέπεται σε επιχειρησιακή τακτική µέσω των καθηµερινών 

πολιτικών και οικονοµικών αγώνων, των πολιτικών για τα ενιαία εθνικά µέτωπα, της 

διείσδυσης µέσα στα συνδικάτα και της υπεράσπισης των δηµοκρατικών δικαιωµάτων. 

Αυτές οι επιµέρους απαιτήσεις πρέπει να προωθούνται µε τρόπο που να βοηθούν στην 

επέκταση της επιρροής στις µάζες. Στο πλαίσιο της θεωρίας των «σταδίων αγώνα», τα 

κοµµουνιστικά κόµµατα αποδέχονται τη λογική των µεταρρυθµίσεων ως µέθοδο 

καλλιέργειας ταξικής συνείδησης των εργατών, ώστε να αποκτήσουν πρακτική γνώση 

όλων των µηχανισµών και σχέσεων µεταξύ των κοινωνικών οµάδων και τάξεων και την 

ανάγκη να συνεχίσουν να δρουν εντός των αστικών θεσµών, όπως το κοινοβούλιο και οι 

συντεχνίες.145

10.8.1   Ενιαίο µέτωπο. Μια λογική συνέπεια της προσέγγισης των σταδίων αγώνα ήταν η 

τακτική του ενιαίου µετώπου που πρότεινε το ΚΚΚ από το 1925 και την οποία επανέλαβε 

σε αρκετές περιπτώσεις.146 Το ζήτηµα του ενιαίου µετώπου εφαρµόστηκε πρακτικά στην 

πολιτική των Κοµµουνιστικών Κοµµάτων µε την προσπάθεια σύµπηξης συµµαχιών µε 

άλλες πολιτικές δυνάµεις. Το ΚΚΚ ξεκινούσε µε τη σκέψη πως το αντιβρετανικό µέτωπο 

έπρεπε να συµπεριλάβει τόσο τους Έλληνες όσο και τους Τούρκους του νησιού για να έχει 

πραγµατική προοπτική επιτυχίας και ότι αυτό δεν µπορούσε να γίνει στη βάση του 

πολιτικού στόχου της Ένωσης, επειδή προκαλούσε διάσπαση σε εθνοτική βάση.147 

                                                            
144 Φούρναρης Κ. (1980), «Ζητήµατα Στρατηγικής και Τακτικής», Νέος ∆ηµοκράτης, Τεύχος 61, Οκτώβριος. 
145 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σσ. 16, 46, 88-90. 
146 Τον Αύγουστο του 1927 συνήλθε εκτάκτως συνέδριο του κόµµατος και σύµφωνα µε την εφηµερίδα Νέος 
Εργάτης πρόβαλε επίσης το σύνθηµα του ενιαίου µετώπου για την απελευθέρωση της Κύπρου. Βλ. Νέος 
Εργάτης, 31 Αυγούστου 1927, σ. 3· Το Β’ Παγκύπριο Συνέδριο του κόµµατος πραγµατοποιήθηκε στις αρχές 
∆εκεµβρίου 1928. Μεταξύ άλλων στις αποφάσεις του περιλαµβανόταν απόφαση-οδηγία προς την Κεντρική 
Επιτροπή να «καταβάλει όλες τις δυνάµεις της για την οργάνωση Ενιαίου Μετώπου, που τελικό του σκοπό 
θα έχει την απελευθέρωση του νησιού». Βλ. «Απόφαση πάνω στις πολιτικές και οικονοµικές θέσεις», Νέος 
Άνθρωπος, 6 ∆εκεµβρίου 1928, σ. 2· «Η Κυβερνητική απειλή και η ανάγκη ενιαίου µετώπου», Νέος 
Άνθρωπος, 8 Ιανουαρίου 1927, σ. 1. 
147 Ένδειξη της πίστης του ΚΚΚ στο ενιαίο µέτωπο είναι και η θέση του εναντίον της εξορίας του βουλευτή 
Ν. Κλ. Λανίτη το 1925 από την αποικιακή εξουσία, έστω και αν επρόκειτο για έναν πολιτικό µε τον οποίο 
συγκρούστηκε αρκετές φορές και για διάφορα ζητήµατα. Βλ. «∆ιά το Ανελεύθερο», Νέος Άνθρωπος, 15 
Αυγούστου 1925, σ. 2. 
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Κατέγραφε τη βούλησή του να συνεργαστεί σε αυτό το µέτωπο µε οποιαδήποτε πολιτική 

δύναµη, µε την προϋπόθεση ότι το ίδιο θα διατηρούσε την ανεξαρτησία του.148  

Σε πολλά άρθρα του επίσηµου εκφραστικού οργάνου του κόµµατος γινόταν αναφορά στην 

ανάγκη ενιαίου µετώπου µε στόχο την ανεξαρτησία - αυτονοµία της Κύπρου.149 Το ΚΚΚ 

πίστευε ότι γύρω από το σύνθηµα της ανεξαρτησίας µπορούσαν να συνασπιστούν και 

άλλες πολιτικές δυνάµεις ή κόµµατα, ανεξαρτήτως των υπόλοιπων προγραµµατικών 

επιδιώξεών τους. Σε µια ανάλυσή του για τα ζητήµατα τακτικής των κοµµουνιστικών 

κοµµάτων στις αποικιοκρατούµενες χώρες το ΚΚΚ υποστήριζε ότι η ανάπτυξη του 

καπιταλισµού στις αποικίες δηµιουργεί αντιαποικιακά κινήµατα µικροαστικού χαρακτήρα, 

τα οποία, όµως, επειδή στρέφονται ενάντια στο δυτικό ιµπεριαλισµό, επιτρέπουν τη 

δηµιουργία συµµαχιών µεταξύ αυτών και των κοµµουνιστικών κοµµάτων.150 Η πολεµική 

που ασκούσε το ΚΚΚ ενάντια στους εκπροσώπους του εθνικού κινήµατος δεν αφορούσε 

στον αγώνα τους ενάντια στους Βρετανούς αλλά στον στόχο της Ένωσης µε την Ελλάδα.   

Η έκφραση του αιτήµατος του ΚΚΚ για ενιαίο µέτωπο υπέστη λεκτικές και ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις. Αρχικά, ξεκίνησε από τη θέση για συµπερίληψη µόνο των 

εργατοαγροτικών µαζών σ’ αυτό, αποκλείοντας έτσι τα µεσαία στρώµατα και την εθνική 

αστική τάξη. Στην πορεία όµως αυτό άλλαξε και η προσέγγιση διευρύνθηκε. Με αφορµή 

την κοινή καταψήφιση από Έλληνες και Τούρκους βουλευτές του προϋπολογισµού του 

1927 και την επιβολή του από τον Κυβερνήτη, το ΚΚΚ καλούσε όλες τις δυνάµεις σε 

«ενιαίο αντιαγγλικό µέτωπο» και ζητούσε τη δηµιουργία όχι µόνο ενιαίου µετώπου εκ των 

άνω (δηλαδή των βουλευτών) αλλά και εκ των κάτω (του λαού).151 Το 1928 διεύρυνε 

περαιτέρω την αντίληψη του ενιαίου µετώπου, απευθυνόµενο σε όλους τους «αστούς 

βουλευτές, τους µικροαστούς πολιτευτές και τους εθνικιστές» για το σχηµατισµό µιας 

ενιαίας παράταξης µε ενιαίο πρόγραµµα και ενιαίες απαιτήσεις.152  

Παρόλες, όµως, τις προσπάθειές του, το ενιαίο µέτωπο δεν µπόρεσε ποτέ να καταστεί 

πράξη, είτε διότι δεν συνάντησε θετική αντιµετώπιση από τη δεξιά παράταξη και την 

Εθναρχία, είτε διότι το κόµµα µε τις προσεγγίσεις και απόψεις του έθετε προσκόµµατα στη 

δική του επιθυµία για υλοποίηση αυτού του στόχου. ∆εδοµένου του γεγονότος ότι η 

Ένωση απορριπτόταν και οι ενωτικοί ηγέτες καταγγέλλονταν για τις θέσεις και προθέσεις 

                                                            
148 «Θέσεις για την οικονοµική και πολιτική κατάσταση του Α’ Παγκύπριου Συνεδρίου του ΚΚΚ», Νέος 
Άνθρωπος, 18 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 2. Βλ. επίσης «Η Κυβερνητική απειλή και η ανάγκη ενιαίου µετώπου», 
Νέος Άνθρωπος, 8 Ιανουαρίου 1927, σ. 1. 
149 Βλ. ενδεικτικά, «Προς τον Κυπριακό λαό», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1925, σ. 1, στο οποίο κλείνει 
το άρθρο µε το σύνθηµα «Ζήτω το ενιαίο αντιιµπεριαλιστικό µέτωπο».  
150 «Ένωση ή αυτονοµία», Νέος Άνθρωπος, 26 Οκτωβρίου 1925, σ. 2. 
151 «Να αντισταθούµε µε το ενιαίο µας µέτωπο», Νέος Άνθρωπος, 19 Μαρτίου 1927, σ. 1. 
152 «Ενιαίο µέτωπο», Νέος Άνθρωπος, 11 Φεβρουαρίου 1928, σ. 1. 
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τους, στην πράξη το ΚΚΚ οδηγείτο στην πολιτική αποµόνωση, αφού δεν υπήρχαν άλλες 

πολιτικές δυνάµεις για τη συγκρότηση αυτού του ενιαίου µετώπου. 

10.8.2    Μορφές δράσης. Μια άλλη πτυχή της στρατηγικής του κόµµατος αφορούσε στην 

προετοιµασία του για δράση τόσο στο δηµόσιο πολιτικό αγώνα, όπως θα δούµε παρακάτω 

µε τη συµµετοχή στις εκλογές του Νοµοθετικού Συµβουλίου, όσο και στην παράνοµη 

δραστηριότητα, αν αυτό επέβαλλαν οι συνθήκες. Αυτή η πτυχή έχει τις ρίζες της στη 

λενινιστική κληρονοµιά. Ο Λένιν διατύπωσε την άποψη περί ενός κόµµατος «στρατού», 

που συνδέεται µε µια συγκεκριµένη φάσης της ανάπτυξης του κόµµατος σε συνθήκες 

παρανοµίας153 Μέσα σε συνθήκες απολυταρχίας, όποιος επεδίωκε ανοικτή οργάνωση 

εργατών µε εκλογές, απολογισµούς και καθολική ψηφοφορία, ήταν για τον Λένιν ένας 

ουτοπιστής: «Ο πλατύς δηµοκρατισµός σε αυτές τις συνθήκες διευκολύνει την αστυνοµία. 

Μοναδική σοβαρή οργανωτική αρχή για τα στελέχη του κινήµατος πρέπει να είναι ο πιο 

αυστηρός συνωµοτισµός, η πιο αυστηρή επιλογή µελών και ο καταρτισµός των εξ 

επαγγέλµατος επαναστατών».154  

Στις αποφάσεις του ιδρυτικού συνεδρίου του ΚΚΚ για το οργανωτικό ζήτηµα 

σηµειωνόταν η σηµασία του συνδυασµού παράνοµης και νόµιµης δράσης. Αυτό, 

τονιζόταν, δεν θα έπρεπε να παρασύρει το κόµµα σε «µυστικιστική παρανοµία που θα το 

µεταβάλει σε µια ακίνδυνη παράνοµη οργάνωση χωρίς επαφή µε τις µάζες», αλλά ούτε και 

να το οδηγήσει σε πλήρη παρουσία και αποκάλυψη των µορφών δράσης του. Σηµειωνόταν 

επίσης η ανάγκη το κόµµα να αγωνιστεί για πλήρη νόµιµη δράση.155 Στην πράξη, και για 

την περίοδο µέχρι και τα Οκτωβριανά, όπου και τέθηκε εκτός νόµου, το ΚΚΚ ουσιαστικά 

τελούσε σε µια ηµιπαράνοµη κατάσταση. 

 

10.9 Πρόγραµµα και πολιτικός λόγος 

Μέχρι το ιδρυτικό του συνέδριο, το ΚΚΚ δεν καθοδηγείτο από ένα συνεκτικό πολιτικό 

πρόγραµµα. Μετά από το συνέδριο του 1926 το κόµµα απέκτησε πολιτικές και 

οργανωτικές αρχές λειτουργίας. Το βασικό ζήτηµα που καθόριζε το πλαίσιο του 

κοµµατικού προγράµµατος ήταν η κατοχή της Κύπρου από τους Βρετανούς. Το αποικιακό 

καθεστώς της Κύπρου οδηγούσε το κόµµα σε διµέτωπο αγώνα για κοινωνική αλλαγή και 

εθνική απελευθέρωση.  

 
153 Λένιν Βλαδίµηρος (2003), Για το Προλεταριακό Κόµµα Νέου Τύπου, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 
σ. 102. 
154 Βλ. Λένιν, Τι να Κάνουµε;, ό.π., σσ. 147, 170, 172. 
155 «Εισήγηση επί του οργανωτικού ζητήµατος, Θέσεις Α’ Παγκυπρίου Συνεδρίου», Νέος Άνθρωπος, 10 
∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
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Στην εφηµερίδα του κόµµατος αναφερόταν ότι το ΚΚΚ θα λάµβανε µέρος στον 

αντιιµπεριαλιστικό αγώνα ενάντια στους Βρετανούς, τον οποίο χαρακτήριζε ως 

«απαραίτητο µεταβατικό σταθµό για την πραγµατοποίηση των τελικών του σκοπών».156 

Ταυτόχρονα, όµως, προειδοποιούσε ότι τα κοµµουνιστικά κόµµατα δεν πρέπει να 

περιορίζονται στον αγώνα για βελτίωση της θέσης των εργατών στα πλαίσια του αστικού 

συστήµατος, αφού αυτός «θα βελτιώσει τη θέση των εργατών µόνο σχετικά και όχι 

οριστικά».157 Σηµείωνε χαρακτηριστικά, ότι 

«η ανεξαρτησία της Κύπρου θάναι βέβαια µια διέξοδος από αυτή τη κατάσταση, µα θα 

ήτανε ανοησία να σταυρώσουµε τα χέρια στο αναµεταξύ και να µη φροντίσουµε να 

επιτύχουµε µε αγώνες ορισµένες παραχωρήσεις και να µη ζητήσουµε τη λύση ορισµένων 

προστατευτικών µέτρων για την εργατική τάξη».158  

Το ΚΚΚ εισήγαγε από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής του νεωτερικά στοιχεία στον 

πολιτικό λόγο, τα οποία αποτέλεσαν εστίες έντασης και πολεµικής εναντίον του, από τη 

µια, αλλά του επέτρεψαν να προσεγγίσει µέρος της εργατικής και αγροτικής τάξης, από 

την άλλη.159 Ο πολιτικός του λόγος ήταν «προκλητικός» για τα δεδοµένα της κυπριακής 

κοινωνίας της περιόδου, η οποία ήταν σε µεγάλα της τµήµατα πολύ συντηρητική.160 

Ενσωµάτωσε ζητήµατα, τα οποία οι µέχρι τότε δυνάµεις και πολιτευτές θεωρούσαν 

ελάσσονος σηµασίας (κοινωνικό ζήτηµα), ενώ άλλα τα αντιµετώπιζε υπό εντελώς 

διαφορετικό πρίσµα ανάλυσης (εθνικό ζήτηµα). Επιπλέον, το πιο σηµαντικό ίσως στοιχείο 

ήταν η αµφισβήτηση όχι µόνο της βρετανικής κατοχικής αρχής αλλά και η πολεµική του 

ενάντια στους αστούς πολιτευτές της ελληνικής κοινότητας, στις διάφορες Εθνικές 

Οργανώσεις της περιόδου και ειδικότερα στο Εθνικό Συµβούλιο. Θεωρούσε ότι τα 

προβλήµατα των κατώτερων τάξεων (εργατών και αγροτών) οφείλονταν εξίσου στην 

αποικιοκρατία και στους Έλληνες πλουτοκράτες.  

Η µαρξιστική ιδεολογία αποτέλεσε το καθοδηγητικό πλαίσιο που καθόριζε τις πολιτικές 

του θέσεις σε σειρά ζητηµάτων, η οποία προκάλεσε, όµως, την αντίδραση από τα αστικά 

στρώµατα και την παλιά ιθύνουσα τάξη, αφού πρόκειτο για µια ιδεολογία που 

απευθυνόταν στα µη προνοµιούχα στρώµατα της κυπριακής κοινωνίας και από τα οποία 

ζητούσε να εγκαταλείψουν τις αυταπάτες που είχαν και να προσπαθήσουν να αλλάξουν τις 

 
156 «Η νέα περίοδος», Νέος Άνθρωπος, 21 Νοεµβρίου 1925, σ. 1. 
157 «Οι ψευτοαγροτικοί και τα έργα τους», Νέος Άνθρωπος, 16 Ιουλίου 1926, σ. 2. 
158 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, σ. 471. 
159 Ο Παπαδηµήτρης αναφέρει ότι για τις θέσεις του στο πολιτικό ζήτηµα καταδιωκόταν τόσο από τη 
βρετανική διοίκηση, όσο και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, 
Τόµος Ε, ό.π., σ. 473. 
160 Βλ. ενδεικτικά άρθρο του Θεµιστοκλή ∆έρβη στην εφηµερίδα Λαϊκή, µε τίτλο «Αι µεγάλαι κοινωνικαί 
πληγαί: το πρόβληµα της οµοφυλοφιλίας», Λαϊκή, 14 Αυγούστου 1925, σ. 1. 
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θεµελιώδεις ρυθµίσεις του συστήµατος.161 Ο διαφορετικός πολιτικός λόγος του κόµµατος 

αποδίδεται από µερικούς αναλυτές στον διεθνιστικό χαρακτήρα της µαρξιστικής 

ιδεολογίας και στην προτεραιότητα που έδινε το κόµµα στον ταξικό αγώνα.162 Το ΚΚΚ 

πρέσβευε ξεκάθαρα τη µαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία από την πρώτη στιγµή της 

εµφάνισής του, γεγονός που καταγράφεται στο καταστατικό και την προκήρυξη του 

κόµµατος αλλά και σε µετέπειτα κείµενα.163 Παρακάτω θα επικεντρωθούµε σε ορισµένες 

βασικές πτυχές των θέσεων του ΚΚΚ, που φανερώνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του 

σχηµατισµού αυτού. 

10.9.1 Το κοινωνικό ζήτηµα. Το κοινωνικό ζήτηµα στην Κύπρο παρέµενε σε µεγάλο 

βαθµό στο περιθώριο του πολιτικού λόγου των αστικών σχηµατισµών και των πολιτευτών 

τους. Αυτό εξηγείται ποικιλοτρόπως.  Πρώτον, οι πολιτευτές της περιόδου είχαν τη 

νοοτροπία και την αντίληψη ότι η πολιτική αφορά µόνο τις ελίτ. Η αντιµετώπιση του 

κοινωνικού ζητήµατος, εκ µέρους της άρχουσας ηγετικής οµάδας, εντασσόταν µέσα στο 

πλαίσιο της φιλανθρωπίας. ∆εύτερον, το εκλογικό δικαίωµα ήταν ακόµα αρκετά 

περιορισµένο σε ένα πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού. Ως εκ τούτου, δεν ασκείτο 

αποτελεσµατική πίεση στη βρετανική διοίκηση, στους αστικούς σχηµατισµούς και τους 

βουλευτές για να λάβουν υπόψη τους τη γνώµη και την κατάσταση των µη προνοµιούχων 

στρωµάτων. Τέλος, η αδυναµία προβολής και έκφρασης του κοινωνικού ζητήµατος στο 

πολιτικό επίπεδο οφειλόταν και σε µεγάλο βαθµό στην απουσία παραδόσεων 

οργανωµένης διεκδίκησης στα ίδια τα λαϊκά στρώµατα. 

Το κοινωνικό ζήτηµα αφορούσε στην πολύ άσχηµη κοινωνική και οικονοµική κατάσταση 

των µη προνοµιούχων στρωµάτων της κυπριακής κοινωνίας, που επιδεινωνόταν από την 

απουσία οποιασδήποτε κρατικής µέριµνας, τη µεγάλη υπερχρέωση των περισσότερων 

νοικοκυριών και τις συνθήκες εκµετάλλευσης. Το ΚΚΚ θεωρούσε ότι υπήρχαν δύο 

αλληλένδετες πτυχές, που συναποτελούσαν το κοινωνικό ζήτηµα: το αγροτικό και 

εργατικό ζήτηµα αφού οι ξεκληρισµένοι αγρότες µε τη µετάβασή τους στις πόλεις 

δηµιουργούσαν πληθώρα εργατικής δύναµης και έδιναν τη δυνατότητα στους εργοδότες 

να διατηρούν σε χαµηλά επίπεδα τους µισθούς. Παράλληλα, συνέδεε την επίλυση των 
                                                            
161 Η εφηµερίδα του ΚΚΚ Νέος Άνθρωπος κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου 1925, ως όργανο των 
«εργατοαγροτών και φτωχών βιοπαλαιστών» υπό τον πολιτικό έλεγχο του ΚΚΚ και έγραφε, µεταξύ άλλων, 
στο πρωτοσέλιδο του: «∆εν απευθυνόµεθα στους πλουτοκράτες αστούς µας γιατί αυτοί έχοντας τελείως 
αντίθετα συµφέροντα µε τες απόψεις µας, ποτές δεν θα πουν πως µιλάµε ορθά, ποτές τους δεν θα πουν 
πως έχουµε δίκηο. Πώς να µην τους έχουµε εναντίον µας όταν ο σκοπός µας, φτωχέ εργάτη και 
ξεκληρισµένε χωρικέ, θα είναι το οικονοµικό σου ξεσκλάβωµα; Πώς να µη θορυβηθούν και πως να µη 
ξελαρυγγιστούν εναντίον µας όταν ο απώτερος σκοπός µας είναι να σταµατήσουµε την εκµετάλλευση του 
ανθρώπου από άνθρωπο;».  
162 Βλ. Μαυράτσας, Εθνική Οµοψυχία α, ό.π., σ. 66. 
163 Η κοµµατική ιδεολογία θεωρείται ένα σύστηµα πεποιθήσεων που βρίσκεται στην καρδιά της ταυτότητας 
του κάθε κόµµατος. Βλ. Vassalo and Wilcox, «Party as a Carrier of Ideas», ό.π., σ. 414.  
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προβληµάτων του αγροτικού και εργατικού κόσµου µε την επίλυση του πολιτικού 

προβλήµατος της Κύπρου αφού πίστευε ότι αυτά ήταν αδύνατο να λυθούν οριστικά από 

τους Βρετανούς,164 ενώ παράλληλα προσπαθούσε να αποµακρύνει τους αγρότες από την 

επιρροή των αστών πολιτευτών.165  

Η ενασχόληση του ΚΚΚ µε το αγροτικό ζήτηµα ήταν αναπόφευκτη δεδοµένης της ταξικής 

σύνθεσης του κυπριακού πληθυσµού, όπου πέραν του 70% ήταν αγρότες και χωρικοί. Η 

σύνθεση του κυπριακού πληθυσµού δεν επέτρεπε στο κόµµα να απευθυνθεί αποκλειστικά 

στους εργάτες, παρόλο που η συντηρητική φύση των αγροτών και η εκτίµηση που έτρεφαν 

για την ιδιοκτησία τούς καθιστούσε «φυσικό εχθρό» των σοσιαλιστικών επιδιώξεων.166 

Αυτή η προσέγγιση διαφαίνεται στις θέσεις του ΚΚΚ για το αγροτικό ζήτηµα στο Α’ 

Συνέδριο και εκφράστηκε µε τις προσπάθειες οργάνωσης των αγροτών. Στο ιδρυτικό 

συνέδριο του κόµµατος προβλήθηκε η θέση για την προστασία της µικροιδιοκτησίας και 

την αποκατάσταση των ακτηµόνων, ίσως ως µια προσπάθεια µετριασµού των αρνητικών 

εντυπώσεων που καλλιεργούσαν στον αγροτικό πληθυσµό οι αστοί πολιτευτές και οι 

εφηµερίδες και ως τρόπος προσέλκυσης αγροτικής υποστήριξης.167 Στο οργανωτικό πεδίο, 

ήδη από τις αρχές του 1924 είχε αναληφθεί πρωτοβουλία και πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη 

στη Λευκωσία µεταξύ αντιπροσώπων των κοµµουνιστικών πυρήνων, αγροτικών 

παραγόντων και δύο Τουρκοκυπρίων µε θέµα το αγροτικό πρόβληµα. Η σύσκεψη 

αποφάσισε να οργανωθεί κινητοποίηση των χωρικών, µε αίτηµα, µεταξύ άλλων, την 

αναστολή των χρεών (πενταετές χρεοστάσιο), που είχαν δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια 

του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου.168

Μεταγενέστερα, το κόµµα ζήτησε παγοποίηση των αγροτικών χρεών για τρία χρόνια, 

δηµιουργία γεωργικής τράπεζας, κατάργηση του φόρου υποτέλειας και του κτηµατικού 

φόρου, ελάττωση του έµµεσου φόρου και φορολογία του κεφαλαίου, επιστροφή των 

περισσευµάτων του προϋπολογισµού και διάθεσή τους για παροχή φτηνών δανείων στους 

χωρικούς, διαγραφή των  χρεών  ή µετατροπή τους σε µακροχρόνια χρεολυτικά δάνεια µε 

                                                            
164 «Ένωση ή αυτονοµία», Νέος Άνθρωπος, 26 Οκτωβρίου 1925, σ. 2. 
165 «Το πρόγραµµα µας», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1925, σ. 1. «Το Αγροτικό Ζήτηµα της Κύπρου», 
Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 1. 
166 Βλ. Hobsbawm, Εποχή του Κεφαλαίου, ό.π., σ. 275. Στη δυσκολία που αντιµετώπιζε το ΚΚΚ στη 
διείσδυση του στους αγρότες, γίνεται αναφορά και στο ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, ό.π., σ. 36. Στο 
συντηρητισµό του Κύπριου αγρότη αναφέρεται και ο Georghallides. Βλ. Georghallides, History of Cyprus 
1918-1926, ό.π., σ. 55. 
167 «Εισήγηση επί του αγροτικού ζητήµατος, Θέσεις για Α’ Συνέδριο», Νέος Άνθρωπος, 23 Νοεµβρίου, σ. 4 
και 10 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
168 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, ό.π., σ. 33. Στο κείµενο του Α’ Συνεδρίου του ΚΚΚ σηµειώνεται 
χαρακτηριστικά ότι «η εργατική τάξη στον αγώνα της κατά της µπουρζουαζίας οφείλει να συµµαχήσει µε όλες 
τις καταπιεζόµενες τάξεις του πληθυσµού… µια τέτοια τάξη στη σηµερινή κοινωνία και προπάντων στις 
αποικιακές χώρες είναι οι χωρικοί ακτήµονες ή µικροϊδιοκτήτες».  
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χαµηλό τόκο, απαλλοτρίωση των µοναστηριακών και εκκλησιαστικών κτηµάτων και των 

τσιφλικιών προς όφελος των ακτήµονων χωρικών, αναδροµική ισχύ του φόρου 

εισοδήµατος, φόρο πολυτελείας, κ.ά., θέσεις που προκαλούσαν την αντίδραση της 

Εκκλησίας και των κατόχων µεγάλου πλούτου.169 Στις θέσεις του συνεδρίου του κόµµατος 

το 1926 έγινε εισήγηση για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης των αγροτών, µε 

ίδρυση αγροτικών πρακτικών σχολείων στα κυριότερα αγροτικά κέντρα, τα οποία θα 

παρείχαν και στοιχειώδη εκπαίδευση.170  

Το ΚΚΚ ασκούσε κριτική στους παλιούς αστούς πολιτευτές ότι εξακολουθούσαν να 

προπαγανδίζουν την Ένωση χωρίς να δίνουν σηµασία στην οικονοµική κρίση που 

περνούσε ο αγροτικός κόσµος και κατηγορούσε τους νέους πολιτικούς, που εκλέγηκαν το 

1925, ότι ξέχασαν πολύ γρήγορα τις υποσχέσεις που έδωσαν στους χωρικούς.171 

Επιχειρηµατολογούσε, επίσης, ότι η αστική τάξη χρησιµοποιούσε ποικίλους τρόπους να 

προσελκύει την προσοχή τους σε άλλα ζητήµατα και έδινε ως παράδειγµα τη µεγάλη 

διαµάχη τόσο για το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα όσο και για την αποχή από τις εκλογές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου.172  

Οι αλλαγές που συντελούνταν στην κυπριακή κοινωνία, επιδείνωναν την κατάσταση των 

αγροτικών µαζών, αύξαναν τη δυσαρέσκειά τους και σε συνδυασµό µε την απογοήτευσή 

τους από τους πολιτικούς της περιόδου, δηµιουργούσαν ένα καινούριο στοιχείο στο 

πολιτικό σύστηµα, το οποίο η Αριστερά µπορούσε να εκµεταλλευτεί. Η µερική 

συνειδητοποίηση των αγροτικών µαζών καθώς και το κάλεσµα της Αριστεράς προς 

αυτούς, δηµιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για προσέλκυση αριθµού αγροτών στις 

τάξεις της. Οι περισσότεροι αγρότες, όµως, κρατήθηκαν σε απόσταση λόγω των µη 

αποδεκτών θέσεων της Αριστεράς για την ιδιοκτησία, την Ένωση και τη θρησκεία. Οι 

ριζοσπαστικές θέσεις του ΚΚΚ για κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας και 

απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος των ακτηµόνων και 

εγκαθίδρυση µιας σοσιαλιστικής κοινωνίας προκαλούσαν έντονη αντίδραση εναντίον 

του.173  

 
169 «Το Αγροτικό Ζήτηµα της Κύπρου», Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 1· ∆οκίµιο Ιστορίας του 
ΚΚΚ, ό.π., σ. 33· «Προς τον Κυπριακό λαό», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1925, σ. 1. 
170 Βλ. ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, ό.π., σ. 37. 
171 «Για να έρθουν ποιοι;», Νέος Άνθρωπος, 24 Οκτωβρίου 1927, σ. 1. «Ποιος φταίει; Ολόκληρο το 
βουλευτικό σώµα», Νέος Άνθρωπος, 16 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 1. «Μανιφέστο της Κ.Ε. προς τους βουλευτές», 
Νέος Άνθρωπος, 7 Νοεµβρίου 1928, σ. 4. «Ακόµα ένα κουρελόχαρτο», Νέος Εργάτης, 20 Φεβρουαρίου 
1929, σ. 1. 
172 «Το καθήκον των χωρικών», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαρτίου 1925, σ. 1. 
173 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 32. 
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Η δεύτερη πτυχή του κοινωνικού ζητήµατος αφορούσε στις συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης της αναδυόµενης εργατικής τάξης. Ένα από τα πρώτα θέµατα που έθεσε το 

ΚΚΚ σε σχέση µε τους εργάτες αφορούσε στο ζήτηµα της ανυπαρξίας εργατικής 

νοµοθεσίας που να κατοχυρώνει διάφορες πτυχές των εργατικών σχέσεων και στηλίτευε 

την αδράνεια της βρετανικής εξουσίας σε αυτό το ζήτηµα, η οποία επέτρεπε την ασυδοσία 

εκ µέρους των εργοδοτών.174 Στις τακτικές ανταποκρίσεις των εντύπων του από τα 

ορυχεία και τα µεταλλεία, υπεδείκνυε στους εργάτες ότι στα αιτήµατά τους θα έπρεπε να 

συµπεριλαµβάνονται το δικαίωµα οργάνωσης και αναγνώρισης του σωµατείου τους από 

την κυβέρνηση, το οκτάωρο ωράριο εργασίας, οι ανθρώπινες κατοικίες, η διαχείριση των 

ταµείων των σωµατείων τους από εκλεγµένους εργάτες, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, 

η ίδρυση πρατηρίων πώλησης τροφίµων σε φτηνότερες τιµές.175 Μετά το Α’ Συνέδριο 

δόθηκε στη δηµοσιότητα µανιφέστο προς τον κυπριακό λαό, µε το οποίο καθορίζονταν οι 

θέσεις και οι αποφάσεις του συνεδρίου, µεταξύ των οποίων ιδιαίτερη σηµασία δινόταν στη 

θέση για ελευθερία οργανώσεως των εργατών και στην αναγνώριση των συνδικάτων.176  

Η περίπου ταυτόχρονη χρονικά εµφάνιση του ΚΚΚ µε τη συγκρότηση της εργατικής 

τάξης, καθώς και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µελών του ανήκαν στις τάξεις των 

τεχνιτών και µισθωτών, επέτρεψε στο ΚΚΚ να αποκτήσει ισχυρά ερείσµατα µέσα στο πιο 

συνειδητό τµήµα της τάξης αυτής.  

10.9.2 Το εθνικό ζήτηµα. Η συζήτηση για το εθνικό ζήτηµα των διαφόρων χωρών ήταν 

έντονη µεταξύ των σοσιαλιστών από τη δεκαετία του 1880 και µετά, επειδή ο πολιτικός 

αντίκτυπος των εθνικών συνθηµάτων στις µάζες των πιθανών ή πραγµατικών ψηφοφόρων 

ή υποστηρικτών των µαζικών πολιτικών κινηµάτων εξελισσόταν σε ένα ζήτηµα άµεσου 

πρακτικού ενδιαφέροντος.177  

Το ΚΚΚ τοποθέτησε το εθνικό ζήτηµα σε µια εντελώς διαφορετική διάσταση από την 

Εκκλησία και τις Εθνικές Οργανώσεις και πρότεινε µια λύση που δεν γινόταν κατανοητή 

από τις µάζες του λαού, οι οποίες ήταν ήδη γαλουχηµένες µε την Ένωση. Στην προσέγγιση 

και στον καθορισµό της θέσης του για το εθνικό ζήτηµα το ΚΚΚ λάµβανε υπόψη τη 

γραµµή και τις απόψεις που επικρατούσαν στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα της εποχής, 

                                                            
174 «Νόµους Εργατικούς»! Νέος Άνθρωπος, 14 Απριλίου 1925, σ. 1. Στην εφηµερίδα Εργάτης δηµοσιεύεται 
απάντηση της κυβέρνησης σε επιστολή του βουλευτή Χατζηπαύλου, που ζητούσε εργατική νοµοθεσία, στην 
οποία υποστήριζε ότι αυτή δεν ήταν αναγκαία στις παρούσες περιστάσεις. Βλ. «Η κυβερνητική κοροϊδία και 
το καθήκον του λαού», Εργάτης, 20 Αυγούστου 1927, σ. 1. 
175 «Για τα ορυχεία του Αµιάντου», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαΐου 1925, σ. 2. 
176 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 471. 
177 Βλ. Hobsbawm, Έθνη και Εθνικισµός, ό.π., σ. 67. 
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έχοντας ως βάση τη λενινιστική θέση για το δικαίωµα των λαών στην αυτοδιάθεση.178 Το 

ΚΚΚ ενέτασσε το κυπριακό ζήτηµα στην ευρύτερη έκφραση του εθνικού ζητήµατος στην 

ανατολική Μεσόγειο και παρόλο που διαπίστωνε µεγάλη οµοιότητα µε άλλα 

αντιαποικιακά κινήµατα, συνέδεε την ύπαρξη  ελληνικού πληθυσµού στο νησί κατά 80% 

µε την επεκτατική πολιτική της ελληνικής αστικής τάξης, την οποία εξέφραζε στην Κύπρο 

η Εκκλησία και η τοπική αστική τάξη. Εντόπιζε ως κυριότερο πρόβληµα του 

απελευθερωτικού κινήµατος στην Κύπρο την οργάνωση ενιαίου µετώπου που θα 

περιελάµβανε και τους Τουρκοκύπριους, το οποίο, όµως, κατά το ΚΚΚ, απαιτούσε την 

εξεύρεση του κατάλληλου συνθήµατος, που θα λειτουργούσε συνεκτικά, δεδοµένου ότι η 

Ένωση εµπόδιζε αυτό το ενιαίο µέτωπο.179 Παράλληλα, θεωρούσε ότι καµιά µεταβολή δεν 

θα ήταν προς το συµφέρον του λαού αν δεν απαλλασσόταν πρώτα η Κύπρος από τους 

«δεσπότες, εκµεταλλευτές και τύραννους κατακτητές», Βρετανούς.180

Το ΚΚΚ πίστευε ότι το σύνθηµα της ανεξαρτησίας - αυτονοµίας επέτρεπε τη δηµιουργία 

του ενιαίου µετώπου και, επιπλέον, σηµείωνε ότι αυτό το µέτωπο θα διασφάλιζε την 

επιτυχία του, αν βρισκόταν υπό την ηγεσία του ίδιου του κόµµατος.181 Η θέση για 

αυτονοµία-ανεξαρτησία προβλήθηκε µε διαφορετική φρασεολογία κατά περιόδους αλλά 

διατήρησε το αντι-ενωτικό στοιχείο. Το κόµµα θεωρούσε ότι η µόνη λύση ήταν «η 

απόλυτη αυτονοµία της Κύπρου», που θα απάλλασσε τους εργάτες και τους χωρικούς 

από την «πλουτοκρατική τάξη των Άγγλων και των Ελλήνων καπιταλιστών».182 Το 

µανιφέστο για τους Πανελλήνιους Αγώνες είχε ως κατακλείδα τα συνθήµατα «Κάτω η 

Ένωση και Ζήτω η Ανεξαρτησία της Κύπρου».183 Στις αποφάσεις του Α’ Παγκύπριου 

Συνεδρίου υπογραµµιζόταν ότι η τελική οικονοµική και πολιτική απελευθέρωση της 

Κύπρου θα γινόταν πράξη µόνο µε την «εγκαθίδρυση Εργατοαγροτικής ∆ηµοκρατίας που 

θα προσχωρήσει σε µια Βαλκανική Εργατοαγροτική Οµοσπονδία».184  

Οι διάφοροι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούσε το ΚΚΚ για την Ένωση δυσκόλευαν την 

προσέγγισή του µε τις µάζες. Η εφηµερίδα του κόµµατος χαρακτήριζε την Ένωση 

                                                            
178 Φάντης Αντρέας (1976) (Βοηθός Γ.Γ. ΑΚΕΛ), «Το Εθνικό Πρόβληµα και το Κόµµα της Εργατικής 
Τάξης», Νέος ∆ηµοκράτης, Μάρτιος. 
179 «Το κυπριακό ζήτηµα, Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου, σ. 4 και 1η Ιουλίου 1925, σ. 4. 
180 Η κυβερνητική απειλή και η ανάγκη ενιαίου µετώπου», Νέος Άνθρωπος, 8 Ιανουαρίου 1927, σ. 1· «Τα 
ραπίσµατα του ιµπεριαλισµού», Νέος Εργάτης, 29 Μάρτη 1929, σ. 1· «Μπαίνοντας στον τέταρτο χρόνο», 
Νέος Άνθρωπος, 1 Ιανουαρίου 1928, σ. 1. 
181 «Το πρόγραµµα µας», Νέος Άνθρωπος, 1 Ιανουαρίου 1925, σ. 1. 
182 «Αυτονοµία ή Υποδούλωση»», Νέος Άνθρωπος, 15 Μαρτίου 1925, σ. 1. 
183 «Μανιφέστο του ΚΚΚ για τους Πανελλήνιους», Νέος Άνθρωπος, 25 Απριλίου 1925, σ. 1. 
184 «Θέσεις για την οικονοµική και πολιτική κατάσταση του Α’ Παγκυπρίου Συνεδρίου», Νέος Άνθρωπος, 18 
Σεπτεµβρίου 1926, σσ. 1-2. 
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«αλαλαγµό», «αερολογίες» και «τυµπανοκρουσίες».185 Σε µεταγενέστερη έκδοση έγραφε, 

απευθυνόµενη στους εθνικιστές: 

«όχι κύριοι πατριώτες µας! Την ένωση µε τη µητέρα Ελλάδα δεν την θέλουµε.. ο λαός 

ξύπνησε και ξέρει καλά πως Ένωση της Κύπρου πάει να πει µεγαλύτερη σκλαβιά, 

πικρότερη ζωή, παράνοµη αδικία…δεν είναι τόσο ηλίθιος να εκµηδενιστεί ακόµα 

περισσότερο κάτω από την ελληνική δεσποτεία των Εµπειρίκων και των Χαριλάων (…) 

Ένωση θα πει για την Κύπρο οικονοµικός θάνατος».186

Αργότερα, η εφηµερίδα χαρακτήρισε την Ελληνική ∆ηµοκρατία ως 

«Ψευτοδηµοκρατία»,187 ενώ στο µανιφέστο για τους Πανελλήνιους Αγώνες, το ΚΚΚ 

χαρακτήριζε το αίτηµα της Ένωσης «γελοίο και πλαστό».188 Η θέση αυτή του ΚΚΚ 

διαπνεόταν από µια λανθασµένη εκτίµηση σε σχέση µε τις πραγµατικές επιθυµίες των 

Ελληνοκυπρίων, τις οποίες συνέδεε µε τη δική του επιθυµία για ανεξαρτησία. Σύµφωνα µε 

τον Φάντη (πρώην Βοηθό Γ.Γ. του ΑΚΕΛ), αποτελούσε σφάλµα «σεκταριστικού 

αριστερίστικου χαρακτήρα», αφού το σύνθηµα για Ένωση µε την Ελλάδα εξέφραζε τον 

πόθο γενεών Ελλήνων και αποµάκρυνε από το κόµµα τις λαϊκές µάζες.189 Την ίδια γνώµη 

διατηρεί και ο Σέρβας (πρώην Γ.Γ. του ΚΚΚ και του ΑΚΕΛ) και αποδίδει αυτό το σφάλµα 

στην ατελή θεωρητική κατάρτιση και αντίληψη του Βατυλιώτη, στον οποίο αναφέρεται 

απαξιωτικά και αφήνει υπονοούµενα για µετέπειτα σχέση και σύνδεσή του µε 

τροτσκιστικές οµάδες.190 Παρόλο που στις θέσεις του Α’ Συνεδρίου του ΚΚΚ τονιζόταν 

ότι «το κόµµα πρέπει να κανονίζει ανάλογα µε τις ανάγκες του αγώνα ποιο σύνθηµα µπορεί 

να µπει στην πρώτη σειρά της δράσεως και ποιο να µείνει δευτερεύον»,191 στην πράξη το 

ΚΚΚ δεν κατάφερε να το προσαρµόσει στα ιστορικά και πραγµατικά δεδοµένα της 

Κύπρου, αφού προέβαλε ένα σύνθηµα µε πολύ περιορισµένη απήχηση ανάµεσα στους 

Ελληνοκύπριους.  

Σε σχέση µε τη µεθοδολογία διεκδίκησης έναντι των Βρετανών, το ΚΚΚ 

επιχειρηµατολογούσε υπέρ µιας αδιάλλακτης πάλης για ανεξαρτησία και στηλίτευε την 

τακτική των ενωτικών ηγετών, οι οποίοι αγωνίζονταν για να την πετύχουν µε 

«ανακοινώσεις», «γεύµατα», «τσάγια» και «απεσταλµένους» στο Λονδίνο.192 Το ΚΚΚ 

 
185 «Είναι καιρός να κινιθήτε», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 1. 
186 «Όχι δεν την θέλουµε», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαρτίου 1925, σ. 3. 
187 «Γρήγορα, πολύ γρήγορα», Νέος Άνθρωπος, 25 Απριλίου 1925, σ. 2. 
188 «Μανιφέστο του ΚΚΚ για τους Πανελλήνιους», Νέος Άνθρωπος, 25 Απριλίου 1925, σ. 1. 
189 Βλ. Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 79. Ο Περδίος στο ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ, 
ό.π., σ. 53, σηµειώνει, στο ίδιο πνεύµα, ότι δηλαδή οι εκκλήσεις του ΚΚΚ προς τους εθνικιστές ηγέτες ήταν 
εύκολο να απορριφθούν λόγω της ευρύτερης πολιτικής που ακολουθούσε το κόµµα έναντι τους. 
190 Βλ. Σέρβας, «Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΚ», ό.π., σ. 129. 
191 «Θέσεις επί του αγροτικού ζητήµατος», Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 2. 
192 «Μόνον µε την αδιάλλαχτη πάλη», Νέος Εργάτης, 9 Σεπτεµβρίου 1929, σ. 1. 
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πρέσβευε τον µαζικό πολιτικό αγώνα σε κοινή δράση µε τους Τουρκοκύπριους ως τον 

αποτελεσµατικότερο τρόπο απαλλαγής από τη βρετανική κατοχή. 

Κάποιοι αναλυτές αποδίδουν τη ριζοσπαστικότητα της θέσης του ΚΚΚ να εκφραστεί 

ανοιχτά εναντίον της Ένωσης µε την Ελλάδα στο ότι ο Βενιζέλος είχε αρχίσει να παίρνει 

δραστικά µέτρα κατά των κοµµουνιστών στην Ελλάδα και επειδή το κόµµα δεν ήθελε να 

γίνει µέρος µιας τέτοιας Ελλάδας.193 Άλλοι αναλυτές χαρακτηρίζουν τις θέσεις του 

κόµµατος αόριστες, ασαφείς και ανεδαφικές194 και µερικοί άλλοι υποστηρίζουν ότι η 

θέση για αυτονοµία ήταν απάντηση στο δίληµµα που αντιµετώπιζε το κόµµα για 

εξεύρεση µιας πολιτικής θέσης που να καλύπτει όλες τις εθνικότητες της Κύπρου αλλά 

και µια θέση που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς.195

10.9.3 Πολιτικά δικαιώµατα. Η περιορισµένη συµµετοχή των µαζών στις εκλογές, αφού 

δικαίωµα ψήφου είχε µόνο ένα µικρό ποσοστό του κυπριακού πληθυσµού, άφηνε εκτός 

διαδικασίας τη µάζα του λαού, η γνώµη της οποίας δεν λαµβανόταν υπόψη. Το ΚΚΚ 

χαρακτήριζε τον τρόπο και τους όρους διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας στην Κύπρο 

ως «κωµωδία εις βάρος του λαού» και ζητούσε καθολική ψηφοφορία.196 Το ΚΚΚ, παρόλο 

που πίστευε ότι τα πολιτικά δικαιώµατα του λαού δεν θα µπορούσαν να εκπληρωθούν 

πλήρως µέσα στα πλαίσια της βρετανικής κατοχής, σε αρκετές περιπτώσεις έθεσε ζήτηµα 

κατοχύρωσής τους έναντι της αποικιακής Αρχής. Το ζήτηµα της διεκδίκησης πολιτικών 

δικαιωµάτων µπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της στρατηγικής του κόµµατος για 

διεκδίκηση ορισµένων βελτιώσεων µέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήµατος. Τέτοια 

αιτήµατα ήταν: (α) η εφαρµογή της καθολικής ψηφοφορίας σε όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως φύλου, άνω των 18 ετών, (β) η µετατροπή του Νοµοθετικού Συµβουλίου σε 

πραγµατικό κοινοβούλιο µε µόνο αιρετούς αντιπροσώπους και κυριαρχικά δικαιώµατα, (γ) 

ο σχηµατισµός υπεύθυνης έναντι στο κοινοβούλιο Κυβέρνησης. Στα δικαιώµατα αυτά 

συµπεριλαµβανόταν και η αναγνώριση των συνδικάτων, µε έµφαση «στις πολιτικές 

 
193 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 375· Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 270· Richter, «The 
Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 107. 
194 Βλ. Γιαλλουρίδης, «Κυπριακό Κοµµατικό Σύστηµα», ό.π., σ. 173. Βλ. επίσης Σέρβας, Ευθύνες, ό.π., σ. 
77, ο οποίος αποδίδει τη συγκεκριµένη αυτή θέση του κόµµατος σε απόφαση της Κοµιντέρν. 
195 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σσ. 102, 106. 
196 «Οι βουλευτικές εκλογές κωµωδία εις βάρος του λαού», Νέος Άνθρωπος,15 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1. 
«Προς τον Κυπριακό λαό», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1925, σ. 1. Η πρόταση για καθολικό δικαίωµα 
ψήφου ανεξαρτήτως φύλου αποτελεί ριζοσπαστική πρόταση για τα δεδοµένα της Κύπρου και ήταν η πρώτη 
φορά που διατυπώθηκε στον πολιτικό λόγο από οποιονδήποτε πολιτικό ή άλλο σχηµατισµό ή και 
µεµονωµένο πολιτικό. 
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ελευθερίες του γεωργικού και εργατικού πληθυσµού» και στην ελευθερία οργάνωσης στις 

πόλεις και χωριά.197  

Οι διεκδικήσεις του ΚΚΚ, όµως, δεν απευθύνονταν µόνο προς την αποικιακή Αρχή. Το 

ΚΚΚ αµφισβητούσε τη δοµή των πολιτικών σχέσεων εξουσίας και εντός της ελληνικής 

κοινότητας. Στην πρώτη έκδοση της εφηµερίδας του κόµµατος, το ΚΚΚ κατηγορούσε 

τους ηγέτες του Εθνικού Συµβουλίου ότι απέφευγαν τις εκλογές και µοιράζονταν τα 

αξιώµατα µεταξύ τους.198 Ένα µήνα µετά, το κόµµα περιέγραφε το Εθνικό Συµβούλιο ως 

µη γνήσια µορφή αντιπροσώπευσης την οποία χαρακτήριζε «γελοία και πλαστή» αφού τα 

µέλη του Σώµατος δεν είχαν, κατά την εφηµερίδα, καµιά νοµιµοποίηση να εκπροσωπούν 

τον πληθυσµό της επαρχίας τους.199 Το Νοµοθετικό Συµβούλιο αποτελούσε για το ΚΚΚ 

ένα «όπλο στα χέρια των εκµεταλλευτών και εντευκτήριο των προπαγανδιστών της 

ένωσης».200  

Το αίτηµα της κατοχύρωσης των πολιτικών δικαιωµάτων παρέµεινε, όπως είδαµε στο 

κεφάλαιο έξι, ανεκπλήρωτο καθόλη τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Η µεγάλη 

µάζα του κυπριακού πληθυσµού δεν απέκτησε δικαίωµα ψήφου, ενώ το κοινοβούλιο 

παρέµεινε ένα Σώµα χωρίς ουσιαστική πολιτική ευθύνη και εξουσίες µέχρι το 1931, που 

καταργήθηκε πλήρως. Ο αποκλεισµός των περισσότερων δυνητικών υποστηρικτών του 

κόµµατος από την εκλογική διαδικασία µπορεί να ερµηνεύσει ως ένα βαθµό την 

ανατρεπτικότητα των πολιτικών του προτάσεων. Αν η ενσωµάτωση στο πολιτικό σύστηµα 

ήταν συνολική και περιεκτική, µπορεί το κόµµα να οδηγείτο σε µετριασµό των θέσεων 

του, όπως συνέβηκε µε αρκετά άλλα σοσιαλιστικά κόµµατα στην Ευρώπη. 

10.9.4 Η στάση έναντι της θρησκείας. Το ζήτηµα της θρησκείας, καθώς και η Ένωση, 

ήταν δύο ζητήµατα για τα οποία ο Φάντης έγραφε ότι αποτέλεσαν «σφάλµατα 

σεκταριστικού αριστερίστικου χαρακτήρα» εκ µέρους του ΚΚΚ και τα οποία έδωσαν 

αφορµή για µεγάλη πολεµική εναντίον του από το σύνολο του πολιτικού κόσµου και την 

Εκκλησία. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τις τότε θέσεις του κόµµατος «αντιθρησκευτικές» και 

σηµειώνει ότι µερικές ανάρµοστες φράσεις που χρησιµοποίησε ενάντια στους 

θρησκευόµενους, τις οποίες ο Φάντης αποδίδει σε φανατισµό και αµάθεια, αποξένωναν 

µεγάλο αριθµό κόσµου από το κόµµα.201 Στις στήλες της εφηµερίδας του κόµµατος 

 
197 «Καθήκοντα του ΚΚΚ», από τα έγγραφα του Α’ Συνεδρίου, Νέος Άνθρωπος, 6 Νοεµβρίου 1926, σ. 3. 
«Το πρόγραµµα µας», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1925, σ. 1. 
198 «Νεκρανάσταση», Νέος Άνθρωπος, 1 Ιανουαρίου 1925, σ. 3.  
199 «Το Εθνικόν… ∆ιαβούλιον», Νέος Άνθρωπος, 1η Φεβρουαρίου 1925, σ. 3. 
200 «Οι βουλευτικές εκλογές κωµωδία εις βάρος του λαού», Νέος Άνθρωπος,15 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1. 
201 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 79. 
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συναντούµε άρθρα που διατυπώνουν θέσεις για το ζήτηµα αλλά και συχνές απαντήσεις σε 

άλλες εφηµερίδες και πολιτικούς. 

Τα έντυπα του κοµµουνιστικού χώρου έπαιρναν θέση «πολεµικής έναντι στους παπάδες και 

τους δεσποτάδες των οποίων η συµπεριφορά είναι τραγελαφική (…) και της αρρωστιάρικης 

ψυχολογίας που δηµιουργεί η χριστιανική θρησκεία και της ύπουλης αποκοιµίσεως των 

µαζών (…) ούτως ώστε να τους εκµεταλλεύεται το µεγάλο κεφάλαιο».202 Σε µια από τις 

πρώτες εκδόσεις του Νέου Ανθρώπου υποστηριζόταν ότι: «οι µπολσεβίκοι και οι 

κοµµουνιστές όλου του κόσµου, δεν υποστηρίζουν καµιά θρησκεία και ο καθένας δικαιούται 

να πιστεύει όποια θρησκεία θέλει ή να µην υποστηρίζει καµιά θρησκεία (…) η πίστη σε µια 

θρησκεία ή καµιά είναι ατοµική υπόθεση του καθενός».203 Σε ένα σχόλιο της εφηµερίδας 

λίγο καιρό αργότερα υποστηριζόταν ότι «η ιστορία διδάσκει τους εργάτες ότι οι παπάδες 

υποστηρίζουν πάντα τα συµφέροντα της τάξης που διευθύνει και στην Κύπρο συνεργάζονταν 

µε τους πλουτοκράτες µε στόχο να ξεγελούν τους χωρικούς και τους εργάτες».204 Το ΚΚΚ 

θεωρούσε την Εκκλησία όργανο του καπιταλιστικού καθεστώτος που «βαυκαλίζει τον 

εργάτη µε αιώνιο παράδεισο και του λέει υπόφερνε τώρα και γι’ αυτό θα ανταµειφθείς στη 

βασιλεία των ουρανών», την οποία, όµως, διαχώριζε από τη χριστιανική διδασκαλία, αφού 

στο ίδιο κείµενο αναφερόταν στον Χριστό ως «µεγάλο επαναστάτη κατά της αδικίας και της 

εκµετάλλευσης».205 Το ΚΚΚ διαχώριζε, επίσης, το ρόλο της Εκκλησίας και της πολιτικής, 

αφού, µε αφορµή την υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Κιτίου για τις εκλογές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου το 1925, υποστήριζε ότι αυτός θα έπρεπε να περιοριστεί στα 

θρησκευτικά του καθήκοντα.206

Η βασική θέση του κόµµατος για επιστροφή των εκκλησιαστικών κτηµάτων στο λαό 

αντλούσε τη νοµιµοποίησή της από το γεγονός ότι αυτή η γη δεν ανήκε στην Εκκλησία 

αλλά περιήλθε στην κατοχή της από τις µεταβιβάσεις των Κυπρίων επί Οθωµανοκρατίας, 

για αποφυγή της βαριάς φορολογίας (βλ. κεφάλαιο 4). Στις θέσεις του κόµµατος στο Α’ 

Συνέδριο υπήρχαν αποφάσεις για ίδρυση ειδικής τράπεζας µε διοικητικό συµβούλιο 

απευθείας εκλεγµένο από το λαό, το οποίο θα διαχειριζόταν την εκκλησιαστική περιουσία 

µε σκοπό την απόδοσή της στο λαό. Ταυτόχρονα, όµως, το ΚΚΚ υποδείκνυε την ανάγκη 

να µην στραφεί το κόµµα ενάντια στη θρησκεία αλλά µόνο ενάντια στον ανώτερο κλήρο, 

 
202 «Χριστιανισµός και κοµµουνισµός», Πυρσός, 10 ∆εκεµβρίου 1923, σ. 2. 
203 «Ποια είναι η στάση µας απέναντι της θρησκείας», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαρτίου 1925, σ. 4. 
204 «Πλουτοκρατία και Παπαδοκρατία», Νέος Άνθρωπος, 25 Απριλίου 1925, σ. 2. 
205 «Η εκκλησία όργανο του καπιταλιστικού καθεστώτος», Εργάτης, 10 Αυγούστου 1927, σ. 4. 
206 «Κλήρος και πολιτική», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου 1925, σ. 3. Η ίδια επιχειρηµατολογία επαναλήφθηκε 
και στην έκδοση της εφηµερίδας, ηµεροµηνίας 2 Σεπτεµβρίου 1925, σε άρθρο µε τίτλο, «Παπάς και 
βουλευτής», σ. 1. Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας ειρωνεύεται την ενδεχόµενη παρουσία του Μητροπολίτη 
στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και χρησιµοποιεί τον χαρακτηρισµό «κοκόρια» για τους βουλευτές. 
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για να µην τύχει εκµετάλλευσης αυτή του η θέση µέσα στον κόσµο. Σηµειωνόταν, επίσης, 

µέσα στις θέσεις, ότι το ΚΚΚ δεν υποχρεώνει δια της βίας κανένα µέλος του να µην 

πιστεύει.207  

Το φαινόµενο της αντιθρησκευτικής ρητορικής για τους πρώτους σοσιαλιστές και 

κοµµουνιστές δεν ήταν µόνο κυπριακό. Ο Ostrogorski στη µελέτη του για το αγγλικό 

κοµµατικό σύστηµα παρατηρεί κάτι αντίστοιχο για τους πρώτους σοσιαλιστές του 

Εργατικού Κόµµατος, οι οποίοι πρέσβευαν τον υλισµό και τον αθεϊσµό.208 Η µεγάλη 

πλειοψηφία των εκλογέων, όµως, ήταν θρησκευόµενοι, µε αποτέλεσµα µε αυτή τους τη 

στάση να αποξενώνουν µάζες του κόσµου. Η αντιθρησκευτική ρητορική των Κύπριων 

κοµµουνιστών µπορεί να εξηγηθεί και από το γεγονός ότι οι αριστεροί εθνικοί 

επαναστάτες, στην προσπάθειά τους να αλλάξουν την κοινωνία, αντιλαµβάνονταν συχνά 

τη θρησκεία ως ένα από τα µεγαλύτερα τους εµπόδια.209 Ο δείκτης θρησκευτικότητας της 

κυπριακής κοινωνίας, όµως, ήταν πολύ υψηλός, ενώ και ο ρόλος της Εκκλησίας, ως 

κυρίαρχου πολιτικού και κοινωνικού οργανισµού, δεν άφηνε πολλά περιθώρια για να 

περάσει η αντιθρησκευτική ρητορική του ΚΚΚ µέσα στην κοινωνία. 

10.9.5 Συνόψιση. Το πολιτικό πρόγραµµα που ακολούθησε το ΚΚΚ, συνδύαζε ένα 

µείγµα σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού της κοινωνίας αλλά και µια αλλαγή 

προσανατολισµού µε αντιιµπεριαλιστική και δηµοκρατική κατεύθυνση. Η υιοθέτηση µιας 

τέτοιας τακτικής φανέρωνε µια διεξοδική κατανόηση της µαρξιστικής θεωρίας των 

σταδίων, αφού δεν εγκατέλειψε τον διακανονισµό των υφιστάµενων κοινωνικών 

αντιθέσεων. Ταυτόχρονα, η τακτική αυτή αναγνώριζε ότι το έργο του σοσιαλιστικού 

µετασχηµατισµού δεν µπορούσε να αναληφθεί µε επιτυχία χωρίς να αρθεί προηγουµένως 

η ξένη κατοχή. Ο δρόµος για το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό περνούσε για το ΚΚΚ από 

την κρατική ανεξαρτησία. 

Στα πρώτα του βήµατα το ΚΚΚ δηµιούργησε µια εικόνα σύγχυσης, αφού σε µερικά 

ζητήµατα και περιόδους προέβαλλε «ακραία» για την εποχή θέµατα και θέσεις όπως αυτή 

ενάντια στην Ένωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πρότεινε µια πολιτική γραµµή που 

χαρακτηριζόταν από µετριοπάθεια στο περιεχόµενο και ελαστικότητα στην τακτική, όπως 

για παράδειγµα οι προτάσεις για ενιαίο µέτωπο µε δυνάµεις του κέντρου και πατριωτικά 

στοιχεία της ∆εξιάς εναντίον των Βρετανών. Τα αιτήµατα και οι θέσεις του ΚΚΚ σε σχέση 

µε τους αγρότες και τους εργάτες ανταποκρίνονταν σε µεγάλο βαθµό στις ανάγκες των 

 
207 «Εισήγηση επί του εκκλησιαστικού ζητήµατος», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 2. 
208 Βλ. Ostrogorski, Political Parties, ό.π., σ. 285. 
209 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 41. 
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οµάδων αυτών, µε αποτέλεσµα η αποδοχή του ΚΚΚ µέσα στο λαό να προέλθει µέσα από 

αυτά τα δύο στρώµατα. 

Για τη πολιτική του στο εθνικό ζήτηµα το ΚΚΚ αντιµετώπισε τις διώξεις της Αστυνοµίας 

και την πολεµική της ιθύνουσας αστικής τάξης και της Εκκλησίας (βλ. παρακάτω). Ειδικά 

το γεγονός ότι το ΚΚΚ δεν πρέσβευε ούτε την Ένωση αλλά ούτε και τη χριστιανική 

θρησκεία µέσα στην κυπριακή κοινωνία της δεκαετίας του 1920, δηµιούργησε ένα 

«απόθεµα αντικοµµουνισµού», το οποίο σε κατοπινές περιόδους και µέσα σε διαφορετικές 

περιστάσεις συντηρήθηκε και αξιοποιήθηκε από τους αντιπάλους της Αριστεράς.210 Οι 

θέσεις αυτές του ΚΚΚ του δηµιουργούσαν µεγάλα προβλήµατα και µερικές φορές 

συναντούσε τη βίαιη αντίδραση των ενωτικών. Αυτό είχε ως συνέπεια τα πρώτα χρόνια η 

επιρροή του κόµµατος να είναι µικρή.211 Επιπλέον, η ένταση του πολιτικού λόγου που 

χρησιµοποιούσε το ΚΚΚ σε συνδυασµό µε τα επίθετα και τους χαρακτηρισµούς, 

προσέθεταν προσκόµµατα στις πολιτικές που το ίδιο διακήρυσσε. 

 

10.10 Έντυπα µέσα επικοινωνίας 

Σηµαντικό στοιχείο του όλου κοµµουνιστικού κοµµατικού οικοδοµήµατος είναι η 

εφηµερίδα. «Κάθε πολιτικό κίνηµα που θέλει να λέγεται πολιτικό πρέπει να έχει το πολιτικό 

του όργανο», το οποίο µπορεί να διαδραµατίσει ρόλο «συλλογικού προπαγανδιστή, 

διαφωτιστή και οργανωτή».212 Κύριο όργανο επικοινωνίας του ΚΚΚ αλλά και οργάνωσης, 

σε πρώτη φάση, αποτέλεσε ο κοµµατικός Τύπος, ο οποίος προοριζόταν να είναι εργαλείο 

διείσδυσης στα λαϊκά στρώµατα. Το εκφραστικό όργανο του ΚΚΚ, ο Νέος Άνθρωπος 

κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου 1925 ως 15νθήµερο όργανο των «εργατοαγροτών και 

φτωχών βιοπαλαιστών», υπό τον πολιτικό έλεγχο του ΚΚΚ213 και διαδεχόµενος τον 

Πυρσό. Το όνοµα που επιλέγηκε συµβόλιζε την νέα κοινωνία και το νέο είδους ανθρώπου 

που οραµατιζόταν να δηµιουργήσει το ΚΚΚ. 

Η εφηµερίδα διέδιδε τις ιδέες του σοσιαλισµού, ακολουθώντας ταξικές προσεγγίσεις, µε 

την αρθρογραφία της προσπαθούσε να παρέχει καθοδήγηση στους εργάτες, καλούσε σε 

οργάνωση σε σωµατεία, προέβαλλε και υπεράσπιζε τα αιτήµατα των εργατών και των 

αγροτών. Παράλληλα, καλλιεργούσε κλίµα φιλίας, συνεργασίας και αµοιβαίου σεβασµού 

ανάµεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και προωθούσε την ιδέα διεξαγωγής 

κοινού αντιβρετανικού αγώνα. Χαρακτηριστικό της «ιεραποστολικής» αποστολής που 
                                                            
210 Βλ. Κατσιαούνης, ∆ιασκεπτική, ό.π., σ. 33. 
211 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ό.π., σ. 95. 
212 Βλ. Λένιν, Τι να κάνουµε, ό.π., σ. 110. 
213 Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1925, σ. 1. 
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ανέθεσε στον εαυτό του ο Νέος Άνθρωπος, ήταν η καθιέρωση της στήλης «Κόκκινα 

Μαθήµατα» στην τελευταία σελίδα, µέσω της οποίας γινόταν θεωρητική κατάρτιση των 

µελών και στελεχών του κόµµατος σε σειρά ζητηµάτων.  

Τα άρθρα των εφηµερίδων των κοµµάτων της Αριστεράς έχουν µεγάλη επίδραση στα 

κοµµατικά µέλη. Η ανάγνωση του κοµµατικού Τύπου ενδυναµώνει τις πεποιθήσεις του 

µέλους και ως εκ τούτου συνεχίζει να υποστηρίζει το κόµµα και να αγοράζει την 

εφηµερίδα.214 Τα ενεργά µέλη διαδίδουν τα µηνύµατα του κοµµατικού Τύπου στην 

κοινότητά τους και στο φιλικό τους περιβάλλον. Αυτός ήταν και ο τρόπος µε τον οποίο τα 

σοσιαλιστικά κόµµατα διατηρούσαν σηµαντικά ποσοστά, χωρίς να φτάνουν σε αρκετούς 

ψηφοφόρους µε τις εφηµερίδες τους. Στη Γερµανία, παρατηρούσε ο Michels, τα ανώνυµα 

άρθρα του κεντρικού σοσιαλδηµοκρατικού δηµοσιογραφικού οργάνου αξιολογούνταν, 

ιδίως από τις µάζες του κόµµατος, ως ένα είδος «Αγίας Γραφής σε καθηµερινές 

συνέχειες».215  

Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των Κύπριων εργατών και αγροτών δεν επέτρεπε τη µαζική 

κυκλοφορία της εφηµερίδας σε αυτούς που απευθυνόταν. Έτσι, αναζητήθηκαν άλλες 

πρακτικές λύσεις, όπως η αγορά µιας εφηµερίδας οµαδικά και η ανάγνωσή της από 

κάποιον µε στοιχειώδη µόρφωση.216 Αυτή ήταν µια πρακτική που διεύρυνε τον κύκλο των 

αναγνωστών, γιατί όλα τα µέλη της οµάδας συζητούσαν συλλογικά τις ιδέες που 

διατυπώνονταν και ήταν συνηθισµένη τακτική στους εργατικούς κύκλους.217 Ο Νέος 

Άνθρωπος διανεµόταν στη βάση ενός συστήµατος εθελοντών, οι οποίοι φρόντιζαν τόσο 

για τη διανοµή όσο και για την περαιτέρω κυκλοφορία του. Μια άλλη πρακτική που 

υιοθέτησε το ΚΚΚ και συνέβαλε στη διάδοση των µαρξιστικών ιδεών ήταν η διάδοση 

βιβλίων στην εργατική τάξη είτε δωρεάν, είτε σε πολύ µειωµένες τιµές.218

Η Νέος Άνθρωπος αποτελούσε συλλογική ιδιοκτησία του κόµµατος, αν και προς τα έξω 

εµφανιζόταν, ονοµαστικά, υπεύθυνος έκδοσης.219 Η τιµή της εφηµερίδας ήταν έξι σελίνια, 

η ετήσια συνδροµή, ένα ποσό αρκετά χαµηλό, για τα δεδοµένα της εποχής. Οι 

συντηρητικοί κύκλοι της κοινής γνώµης διέθεταν πολύ µεγαλύτερο αριθµό 

δηµοσιογραφικών οργάνων σε σχέση µε την Αριστερά, η εφηµερίδα της οποίας 

 
214 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σσ. 414-415. 
215 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 196. 
216 Ψαράς Ευθύµιος, συνέντευξη στον Κώστα Γραικό, αρχείο ΠΕΟ (αχρονολόγητη). 
217 Αυτό σηµειώνει και ο Ostrogorski για την περίπτωση της Αγγλίας. Βλ. Ostrogorski, Political Parties, 
ό.π., σ. 192. 
218 Σε παράρτηµα του Νέου Ανθρώπου που κυκλοφόρησε µέσα στον Εργάτη στις 31 Αυγούστου 1927, 
παρατίθεται σειρά βιβλίων που διατίθεντο σε πολύ χαµηλές τιµές στα γραφεία του ΚΚΚ. 
219 Στη σελίδα 3 της πρώτης έκδοσης αναφέρεται ότι αυτή γραφόταν από Συντακτική Επιτροπή µε υπεύθυνο 
έκδοσης τον Χαράλαµπο Σολοµωνίδη και διαχειριστή τον Κώστα Σκελέα. 
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αντιµετώπιζε και σοβαρές υλικές δυσκολίες για τη συντήρηση της. Η εφηµερίδα έκανε 

αρκετές φορές έκκληση στους συνδροµητές της να καταβάλλουν έγκαιρα τα οφειλόµενα 

ποσά, διότι δεν είχε άλλα κεφάλαια για να συντηρηθεί.  

Η κυκλοφορία της εφηµερίδας συναντούσε µεγάλες δυσκολίες, που δεν οφείλονταν µόνο 

στην έλλειψη οικονοµικών πόρων. Η ανάγνωση της εφηµερίδας πρακτικά απαγορευόταν 

στα χωριά αφού το γεγονός της αγοράς της και µόνο αρκούσε για να προκαλέσει 

«δοσοληψίες» µε την Αστυνοµία και το άνοιγµα φακέλου των αναγνωστών της.220 

Συνδροµητές της εφηµερίδας αντιµετώπιζαν επίσης προβλήµατα εργοδότησης,221 ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις, τα φύλλα της κατακρατούνταν και καταστρέφονταν από τους τοπικούς 

ταχυδρόµους.222 Η εφηµερίδα αρκετές φορές αντιµετώπισε αγωγές λιβέλου,223 στις οποίες 

δεν της ήταν εύκολο να ανταποκριθεί και απευθυνόταν στους αναγνώστες της και τα µέλη 

του κόµµατος για οικονοµική ενίσχυση,224 µε αποτέλεσµα να αναγκαστεί αρκετές φορές 

να αναστείλει την έκδοσή της και ο υπεύθυνος έκδοσης να βρεθεί αρκετές φορές στη 

φυλακή.225

Η εφηµερίδα αναγκάστηκε να διακόψει την έκδοσή της τρεις φορές, µε την τέταρτη 

διακοπή να είναι και η οριστική. Στην πρώτη περίπτωση ανέστειλε την έκδοσή της µεταξύ 

του φύλλου 15ης Φεβρουαρίου 1926 και 1ης Μαΐου της ίδιας χρονιάς, λόγω της καταδίκης 

σε δίµηνη φυλάκιση του νοµικά υπεύθυνου της εφηµερίδας, Χαράλαµπου Σολοµωνίδη. Τη 

δεύτερη φορά ο λόγος ήταν επίσης η φυλάκιση του Σολοµωνίδη. Στη θέση του Νέου 

Ανθρώπου το ΚΚΚ εξέδωσε για λίγο την εφηµερίδα Ο Εργάτης. Η τρίτη διακοπή 

σηµειώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 1929, όταν το ΚΚΚ πήρε την απόφαση να εισέλθει 

εθελοντικά στην παρανοµία µε αφορµή το νέο ποινικό κώδικα της κυβέρνησης. Η 

τελευταία της έκδοση ήταν στις 6 ∆εκεµβρίου 1928. Στη θέση της εκδόθηκε, στις 15 

Ιανουαρίου 1929, η εφηµερίδα Νέος Εργάτης ως δεκαπενθήµερη εφηµερίδα των χωρικών 

και εργατών, µε υπεύθυνο έκδοσης το στέλεχος του κόµµατος Κώστα ∆ράκο από το 

Κοιλάνι.226 Ο πολιτικός της λόγος ήταν πιο προσεκτικά διατυπωµένος. Η καινούρια 

 
220 «Προς τους συνδροµητές µας», Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 4. 
221 Βλ. επιστολή ανώνυµου συνδροµητή µε τίτλο «Παρεµποδίζεται η κυκλοφορία του φύλλου µας», Εργάτης, 
10 Αυγούστου 1927, σ. 2. 
222 «Ταχυδροµικές αυθαιρεσίες», Νέος Εργάτης, 18 Απριλίου 1929, σ. 3. 
223 «∆ίκη λιβέλου», Ελευθερία, 16 Ιουλίου 1927, σ. 3. 
224 «Η δίκη του Νέου Ανθρώπου», Νέος Άνθρωπος, 15 Μαίου 1925, σ. 3. «Ο Νέος Άνθρωπος προ του 
δικαστηρίου», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουλίου 1925, σ. 3. «Αι εισφοραί δια το πρόστιµο του υπευθύνου µας», 
Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουνίου 1926, σ. 2. Η αγωγή έγινε από τον καθηγητικό σύλλογο του Ελληνικού 
Γυµνασίου Λεµεσού για δηµοσίευση πληροφοριών για ξυλοκόπηµα µαθητών από τους καθηγητές. 
225 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 26. 
226 Η εφηµερίδα αυτή εκδόθηκε και µερικές φορές κατά τη διάρκεια του 1928, παράλληλα µε το Νέο 
Άνθρωπο, ως εφηµερίδα των αγροτών. Ήταν µια προσπάθεια του ΚΚΚ να διεισδύσει ειδικά στα αγροτικά 
στρώµατα. 
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εφηµερίδα εκδόθηκε µόνο για ένα χρόνο, µε τελευταία ηµεροµηνία έκδοσης την 9η 

Ιανουαρίου 1930. Στο διάστηµα αυτό το όνοµα του ΚΚΚ δεν αναφερόταν πουθενά στις 

στήλες της εφηµερίδας. Στις 30 Ιανουαρίου 1930 επανεκδόθηκε ο Νέος Άνθρωπος ως 

«όργανο των εργατών και χωρικών και της Κ.Ε. του ΚΚΚ», ύστερα από νοµική συµβουλή. 

Η προσθήκη ΚΚΚ αφαιρέθηκε στην τρίτη έκδοση της εφηµερίδας. Οι προσπάθειες 

διατήρησης της εφηµερίδας τερµατίστηκαν µε την εισαγωγή της νοµοθεσίας για κατάθεση 

εγγύησης £200 για να έχει δικαίωµα µια εφηµερίδα να συνεχίσει την έκδοσή της. Στις 16 

Ιουλίου 1930 η εφηµερίδα απεύθυνε έκκληση για οικονοµική βοήθεια για να 

αντιµετωπιστεί η κατάσταση που δηµιουργήθηκε, ανοίγοντας κατάλογο εγγυητών. Από τις 

δηλώσεις ενδιαφέροντος µέχρι το τέλος Αυγούστου εισπράχθηκαν µόνο £65 περίπου, ένα 

ποσό πολύ µικρό για κάλυψη των αναγκών. Έτσι, στις 27 Αυγούστου 1930 κυκλοφόρησε 

οριστικά το τελευταίο φύλλο της εφηµερίδας.227 Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κόµµα 

δεν εξέδωσε δικό του έντυπο ξανά. Αριθµός στελεχών του όµως κατάφερε να 

αρθρογραφεί σε τακτική βάση σε αστικές εφηµερίδες.228

Η κυκλοφορία της εφηµερίδας, σύµφωνα µε την ίδια, ανερχόταν στα 800 περίπου φύλλα 

στα πρώτα δύο χρόνια της έκδοσής της, ενώ αυξήθηκε στα 1.600 µέχρι τον τέταρτο 

χρόνο.229 Αν οι αριθµοί αυτοί ευσταθούν, σηµαίνει ότι η κυκλοφορία της εφηµερίδας 

βρισκόταν σε αρκετά υψηλά επίπεδα δεδοµένης της κοινωνικής σύνθεσης και της 

αναγνωστικής αδυναµίας του κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Σύµφωνα µε τις Κυανές 

Βίβλους των Βρετανών, η κυκλοφορία της εφηµερίδας ανερχόταν στα 850 φύλλα για όλα 

τα χρόνια έκδοσής της, από το 1925 µέχρι και το 1929. Επιπλέον, το 1928, που εκδόθηκε ο 

Εργάτης, είχε κυκλοφορία 400 φύλλα και ο Νέος Εργάτης, που εκδόθηκε το 1929, έφτασε 

τα 2.000 φύλλα.230 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προαναφερθείσες δυσκολίες περιόριζαν τις 

δυνατότητες κυκλοφορίας της εφηµερίδας. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Νέος Άνθρωπος 

λειτουργούσε περισσότερο ως τοπική εφηµερίδα της Λεµεσού, που ήταν και η έδρα του 

ΚΚΚ, δεν της επέτρεψε να επεκτείνει την απήχησή της παγκύπρια. Αυτή την αδυναµία 

αναγνώρισε και το Α’ Παγκύπριο Συνέδριο του κόµµατος, που σηµείωνε ότι «το 

εκφραστικό όργανο του κόµµατος δεν κατόρθωσε ακόµα να γίνει µια εφηµερίδα πραγµατικά 

παγκύπρια και περιορίζεται σχεδόν στα ζητήµατα της επαρχίας Λεµεσού». Σε αυτό 

 
227 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 60. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, σσ. 62-63, 66, 71-72. 
228 Βλ. Φιλιππίδης, «Εδραίωση», ό.π., σ. 81. 
229 «Μπαίνοντας στον τέταρτο χρόνο», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1928, σ. 1. Ο Σέρβας γράφει ότι η 
κυκλοφορία έφτασε σε κάποια στιγµή τα 1.500 φύλλα. Βλ Σέρβας, «Στοιχεία για τη Μελέτη της Ιστορίας 
του ΚΚΚ», ό.π., σ. 128.  
230 Cyprus Blue Book 1928, σ. 183. Βλ. επίσης Cyprus Blue Book 1929, σ. 189. 
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αναγνωριζόταν ευθύνη και στο ίδιο το κόµµα αφού «δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το Νέο 

Άνθρωπο για σοβαρές πολιτικές καµπάνιες».231  

Η εφηµερίδα του ΚΚΚ διαδραµάτιζε κεντρικό ρόλο στην ιδεολογική και προγραµµατική 

προπαγάνδα που εξέπεµπε. Η σηµασία της για το κόµµα ήταν η ικανότητα της να 

λειτουργεί ως αµφίδροµο κανάλι επικοινωνίας µε το λαό. Εκτός από την πολιτική γραµµή 

που έδινε, σε αυτή συναντούµε τακτική αρθρογραφία εργατών και µελών για σειρά 

θεµάτων από τα οποία το ΚΚΚ αντλούσε σηµαντική πληροφόρηση για τα τεκταινόµενα 

στην κοινωνία και στους εργασιακούς χώρους.232 Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή πρέπει να 

σταθµιστεί από το γεγονός ότι η εφηµερίδα, ως εκφραστικό όργανο του κόµµατος 

λειτουργούσε, πρωτίστως, ως µέσο διοχέτευσης των κοµµατικών θέσεων.233 Η ίδια η 

εφηµερίδα σηµείωνε για το ρόλο της: «ο Νέος Άνθρωπος πρέπει να γίνει ο δάσκαλος των 

µαζών, ο σύντροφος κάθε εργατικού σκοπού, κάθε εργατικού µπάγκου και του καφενείου 

κάθε χωριού».234 Το κόµµα χρησιµοποιούσε την εφηµερίδα σε µερικές περιπτώσεις για να 

περάσει συγκαλυµµένα µηνύµατα στις οργανώσεις του και ζητούσε λεπτοµερείς εκθέσεις 

επί διαφόρων πτυχών της δράσης των πυρήνων (οργανωτικών, ιδεολογικών, κτλ).235  

Τα έντυπα του ΚΚΚ αποτέλεσαν τη πρώτη µορφή «λαικοποίησης» και προσβασιµότητας 

στα µέσα επικοινωνίας της Κύπρου. Τα υπόλοιπα µέσα απευθύνονταν ουσιαστικά στη 

µορφωµένη ελίτ και σπάνια ασχολούνταν µε ζητήµατα συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 

των φτωχών στρωµάτων. Τα έντυπα του ΚΚΚ έδωσαν βήµα έκφρασης σε ανθρώπους, που 

λόγω µόρφωσης ή οικονοµικής επιφάνειας δεν είχαν προηγουµένως την ευκαιρία να 

εκφράσουν γνώµη και άποψη. Παρείχε βήµα οργάνωσης και συσπείρωσης στα άτοµα µε 

ριζοσπαστική διάθεση. Μέσω των δηµοσιεύσεων και της προπαγανδιστικής δουλειάς, η 

ηγεσία του ΚΚΚ προσπαθούσε να περάσει το µήνυµα στο εργατικό και αγροτικό 

ακροατήριό της ότι τα δικαιώµατα του ατόµου ανήκαν και στους φτωχούς εξίσου όπως και 

 
231 «Απόφαση επί του ζητήµατος του τύπου του κόµµατος», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 2. 
232 Στις εκδόσεις της, η εφηµερίδα απευθύνεται στον κόσµο και ζητά αρθρογραφία. Βλ. ενδεικτικά 
«Αλληλογραφία», Νέος Άνθρωπος, 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 3. Ζητά από τους εργάτες και τους αγρότες να 
αναφέρονται συγκεκριµένα, εκτός από τα συγχαρητήρια προς την εφηµερίδα, στις συνθήκες ζωής τους, την 
καταπίεση κτλ. Μεταγενέστερα καθιέρωσε τακτική στήλη µε τίτλο «Η φωνή των εργατών και αγροτών 
µας», στην οποία δηµοσίευε επιστολές για διάφορα ζητήµατα. 
233 Ο έλεγχος των επίσηµων µέσων επικοινωνίας µέσα σε έναν οργανισµό, γράφει ο Lipset, αποτελεί κύρια 
πηγή διοικητικής ισχύος στη διάθεση των αξιωµατούχων στη γραφειοκρατική ιεραρχία. Αυτό το 
«µονοπώλιο» των καναλιών επικοινωνίας είναι µια βασική προϋπόθεση για διαµόρφωση στάσεων και 
συµπεριφορών. Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 394.  
234 «Πως πρέπει να γράφεται ο Νέος Άνθρωπος», Νέος Άνθρωπος, 18 Φεβρουαρίου 1925, σ. 3. 
235 «Αλληλογραφία µε 6ο και 10ο πυρήνα του κόµµατος», Νέος Άνθρωπος, 8 Ιανουαρίου 1927, σ. 2· 
«Αλληλογραφία µε 15ον πυρήνα Κοµµουνιστικής Νεολαίας και 6ο πυρήνα ΚΚΚ», Νέος Άνθρωπος,  21 
Μαΐου 1927, σ. 3· «Ανακοίνωση Κ.Ε. της Κοµµουνιστικής Νεολαίας προς όλους τους πυρήνες», Εργάτης, 20 
Αυγούστου 1927, σ. 3.  
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στους πλούσιους και ότι τα προβλήµατά τους θα επιλύονταν µερικώς όταν θα αποκτούσαν 

πλήρη πολιτικά δικαιώµατα και στην ολότητά τους όταν θα άλλαζε το κοινωνικό σύστηµα. 

 

10.11 Κοινωνική βάση και ηγεσία 

Εφαρµόζοντας το τρίπτυχο του Molyneux, στο οποίο αναφερθήκαµε στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, στην περίπτωση του ΚΚΚ, παρά την έλλειψη ερευνών και στατιστικών 

στοιχείων, µπορούµε στη βάση µαρτυριών αλλά και αναλογιών µε άλλες κοινωνίες να 

προσδιορίσουµε την εσωκοµµατική πραγµατικότητα για το ΚΚΚ.236  

10.11.1  Μέλη και οπαδοί. Οι έρευνες και οι µελέτες που έγιναν για τα κοµµουνιστικά 

κόµµατα στις αντίστοιχες περιόδους, σε άλλες χώρες, κατέδειξαν ότι η κοινωνική τους 

βάση αποτελείτο στη πλειοψηφία της από εργάτες τόσο στο επίπεδο των µελών όσο και 

στο εκλογικό σώµα. Εκτός από αυτούς υπήρχε και σηµαντική συµµετοχή των 

ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεσαίων στρωµάτων (βιοτέχνες, τεχνίτες, κτλ.). Στο 

κατώτερο και µεσαίο οργανωτικό επίπεδο οι εργάτες αντιπροσωπεύονταν σε µεγάλο 

ποσοστό και η συµµετοχή τους στις ηγετικές οµάδες των κοµµουνιστικών κοµµάτων ήταν 

πιο µεγάλη απ’ ό,τι σε κάθε άλλο κόµµα.237 Το κοµµουνιστικό κίνηµα στις χώρες που 

διέθετε σηµαντική δύναµη, υποστηριζόταν κυρίως από τα κατώτερα εργατικά στρώµατα 

ή/και τον αγροτικό πληθυσµό, από άτοµα µε χαµηλότερα εισοδήµατα, εργάτες, φτωχούς 

αγρότες, τους λιγότερο µορφωµένους και εθνοτικές µειονότητες.238 Οι χειρώνακτες 

εργάτες σε επαγγέλµατα όπου η φύση της δουλειάς τους απαιτούσε να ζουν σε 

βιοµηχανικές πόλεις ή αποµονωµένες περιοχές (ανθρακωρύχοι, δασονόµοι, ψαράδες κτλ.), 

επιδείκνυαν επίσης υψηλή υποστήριξη στα κοµµουνιστικά κόµµατα.239  

Οι κοµµουνιστές αποσπούσαν επίσης υποστήριξη από άτοµα που αναγκάζονταν να 

µετακινηθούν από τις εστίες τους (π.χ. αγρότες που µετανάστευαν στις πόλεις), ειδικότερα 

σε περιοχές που περνούσαν διαδικασία κοινωνικής µεταβολής, όπως η Κύπρος. Πρέπει, 

όµως, να λάβουµε υπόψη την προειδοποίηση που απευθύνουν ορισµένοι µελετητές, ότι το 

«ξερίζωµα» και η µετανάστευση από τις αγροτικές περιοχές δεν ευνοούσαν άµεση 

εµπλοκή σε συλλογική, οργανωτική, συνδικαλιστική και πολιτική δράση, λόγω της 

 
236 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σ. 158. Αυτή η διάκριση αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό στην 
διάκριση που έκαναν και οι Katz and Mair για τα τρία διαφορετικά στοιχεία (πρόσωπα) που αποτελούν ένα 
οποιοδήποτε κόµµα. Βλ. Katz and Mair, «Three Faces of Party Organization», ό.π. 
237 Βλ. Ράσκε και Κατσούλης, Κόµµατα, ό.π., σ. 32. 
238 Βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σσ. 33-34. 
239 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 89, 92, 104. 
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απουσίας σταθερών δικτύων επικοινωνίας από τη µετεγκατάσταση σε ένα ξένο αστικό 

περιβάλλον.240

Στα πρώτα στάδια εµφάνισης του οργανωµένου κοµµουνιστικού κινήµατος στην Κύπρο 

φαίνεται να ισχύει µια παράλληλη λογική σε σχέση µε την κοινωνική βάση του κόµµατος. 

Εκτός από µικρό αριθµό αγροτών και χειρώνακτων εργατών που δεν ήταν η πλειοψηφία, 

συναντούµε κυρίως εργαζόµενους σε εµπορικούς οίκους και ειδικευµένους εργάτες 

(τεχνίτες). Αυτό συµβάδιζε µε την εικόνα πολλών άλλων χωρών της Ευρώπης, που ήθελε 

τη µαζική βάση των σοσιαλιστικών κοµµάτων και κινηµάτων στα πρώτα στάδια να 

αποτελείται στην ολότητά της σχεδόν από ειδικευµένους και λιγότερο από τους 

εργοστασιακούς, βιοµηχανικούς εργάτες.241 Οι ανειδίκευτοι εργάτες αναπληρώνονταν 

ευκολότερα σε σχέση µε τους ειδικευµένους και ο φόβος απώλειας της εργασίας τους σε 

περίπτωση οργάνωσης ήταν µεγαλύτερος γι’ αυτούς κάτι που απέτρεπε την οργανωτική 

τους κινητοποίηση. Η µικρή επιρροή του ΚΚΚ στην εργατική τάξη στα πρώτα χρόνια της 

συγκρότησής της και ιδιαίτερα εκτός της επαρχίας Λεµεσού, φαίνεται να δικαιώνει σε 

κάποιο βαθµό τη συγκεκριµένη επιφύλαξη µερίδας επιστηµόνων για τη συσχέτιση 

µετακίνησης των χωρικών στις πόλεις και της οργάνωσης τους. Επιπλέον, το ΚΚΚ δεν 

διέθετε αποτελεσµατικό οργανωτικό και επικοινωνιακό δίκτυο για να έχει πρόσβαση 

στους εργαζόµενους εκτός Λεµεσού. 

Στα σοσιαλιστικά και εργατικά κόµµατα υπήρχαν δύο διακριτές ιδιότητες µέλους: ατοµική 

και συλλογική ιδιότητα, µέσω της έµµεσης προσχώρησης από τα συνδικάτα.242 Στην 

περίπτωση των κοµµουνιστικών κοµµάτων, η ιδιότητα µέλους ήταν πάντα ατοµική 

επιλογή και ένα είδος «συµβολαίου» του µέλους µε το κόµµα. Στην περίπτωση της 

Κύπρου, επιπλέον αυτής της πρακτικής, οι πολύ δύσκολες συνθήκες µέσα στις οποίες 

δρούσαν οι πρώτοι Κύπριοι κοµµουνιστές µε τις διώξεις της Αστυνοµίας και τις 

παρακολουθήσεις, οδήγησε το ΚΚΚ να στρατολογεί µέλη µε πολύ αυστηρές διαδικασίες 

και µετά από ενδελεχή έρευνα και δοκιµασία.243 Παρόλο που δεν γίνεται ρητή αναφορά σε 

άνδρες ή γυναίκες, µπορούµε µε βεβαιότητα να υποθέσουµε ότι γίνονταν δεκτά ως µέλη 

                                                            
240 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 121-124. 
241 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 112-117. 
242 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 201. Αυτή η περίπτωση φαίνεται πιο καθαρά στην περίπτωση του Αγγλικού 
Εργατικού Κόµµατος. 
243 Βλ. «Καταστατικό του ΚΚΚ», Νέος Άνθρωπος, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ 4. Στο άρθρο 2 του καταστατικού 
αναφέρεται σχετικά: «Μέλη του ΚΚΚ µπορούν να γίνουν εργάτες, χωρικοί και διάφοροι άλλοι όταν 
αναγνωρίζουν τους σκοπούς και το καταστατικό του κόµµατος και παίρνουν µέρος στην καθηµερινή δράση 
και εργασία του κόµµατος. Για να γίνει ένας µέλος του ΚΚΚ οφείλει να υποβάλει αίτηση µε τη σύσταση δύο 
µελών του κόµµατος από ενός τους και να περάσει το στάδιο της υποψηφιότητας που ορίζεται για µεν τους 
εργάτες σε τρεις µήνες, τους χωρικούς και επαγγελµατίες (τεχνίτες) έξη, και τους λοιπούς σε ένα χρόνο». Ο 
Αγαθάγγελος Εµµανουήλ, παλαιό στέλεχος του ΚΚΚ, σε αδηµοσίευτη συνέντευξή του στον Κώστα Γραικό για 
το αρχείο της ΠΕΟ, σηµειώνει ότι πέρασε δοκιµασία 2 χρόνων ως δόκιµο µέλος πριν γίνει τακτικό. 
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και τα δύο φύλα, αφού στους πρώτους σοσιαλιστικούς πυρήνες, αλλά και στο ιδρυτικό 

συνέδριο του κόµµατος έλαβαν µέρος και γυναίκες, ενώ το κόµµα διατηρούσε και όµιλο 

γυναικών.244  

Συγκεκριµένα στοιχεία για τα µέλη του ΚΚΚ και τον αριθµό τους δεν διασώθηκαν. Το 

αρχείο του ΚΚΚ, ο κατάλογος µελών και ο κατάλογος συνδροµητών του Νέου Ανθρώπου 

εκτιµάται ότι χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Παλµεροκρατίας.245 Σε µια έκθεση του 

κυβερνήτη Storrs το 1931 για την κοµµουνιστική δραστηριότητα σηµειώνεται µια ραγδαία 

αύξηση στον αριθµό των µελών του κόµµατος που παρακολουθούνταν από την 

Αστυνοµία, από 181 σε 365 µέσα σε έξι µήνες. Πέραν των µελών παρακολουθούνταν 

ακόµα και αρκετοί που δεν ήταν µέλη του κόµµατος και οι οποίοι λάµβαναν µέρος σε 

συγκεντρώσεις του ΚΚΚ ως συµπαθούντες.246 Το 1935 η αριθµητική δύναµη του ΚΚΚ 

µειώθηκε δραστικά στα 35 µέλη ως αποτέλεσµα των διώξεων του Παλµερικού 

καθεστώτος.247  

Η µελέτη της εκλογικής γεωγραφίας ενός κόµµατος επιτρέπει την αναγνώριση των 

περιοχών εκείνων, στις οποίες η δύναµή του είναι µεγάλη και µένει σταθερή από εκλογή 

σε εκλογή.248 Στην περίπτωση του ΚΚΚ, η αυξηµένη παρουσία του στη Λεµεσό εξηγείται 

από το σχετικά υψηλό επίπεδο της εργατικής συγκέντρωσης στην πόλη αυτή αλλά και από 

την εκεί παρουσία των περισσότερων στελεχών του. Η λειτουργία του Εργατικού Κέντρου 

Λεµεσού ενίσχυσε την προσπάθεια στρατολόγησης νέων µελών για το κόµµα.249 Τα 

περισσότερα µέλη του ΚΚΚ βρίσκονταν στις πόλεις και ειδικά στη Λεµεσό, ενώ οι 

περισσότερες κοµµατικές οργανώσεις συναντώνταν επίσης στις πόλεις παρά στην επαρχία, 

κυρίως στη Λεµεσό και, δευτερευόντως, στην Αµµόχωστο, τη Λευκωσία και τη 

Λάρνακα.250 Το ΚΚΚ στηριζόταν επίσης σε ένα σώµα πιστών οπαδών και ψηφοφόρων 

πέραν των τοπικών του οργανώσεων, σε άτοµα δηλαδή  που ένιωθαν ότι ανήκαν στο 

κόµµα για οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους αλλά δεν είχαν γίνει µέλη. Είναι λογικό 

να υπολογίσουµε ότι τα µέλη και ψηφοφόροι του ΚΚΚ στην περίοδο αυτή, δεδοµένων των 

θέσεων του κόµµατος, ήταν τα λιγότερο θρησκευόµενα άτοµα της κοινωνίας και 

συγκεντρώνονταν στις αστικές περιοχές και σε επαρχιακά κέντρα µε µεγάλη συγκέντρωση 

εργατών, όπως στα µεταλλεία. 
                                                            
244 «Το Α’ Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΚΚ», Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεµβρίου 1926. Στο άρθρο αυτό η 
εφηµερίδα σηµειώνει ότι στο ιδρυτικό συνέδριο παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι του Γυναικείου 
Κοµµουνιστικού Οµίλου. 
245 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 215. 
246 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 109. 
247 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 110. 
248 Βλ. Meynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, ό.π., σ. 260. 
249 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 23. 
250 «Κοµµουνισταί διωκόµενοι και τραυµατιζόµενοι», Ελευθερία, 19 Αυγούστου 1931, σ. 2.  
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Κατά την περίοδο αυτή, το ΚΚΚ απέτυχε να µαζικοποιήσει τις δοµές του και το εκλογικό 

του ακροατήριο και δεν κατάφερε να εξαπλωθεί σε σηµαντικό βαθµό πέραν της επαρχίας 

της Λεµεσού. Η αριθµητική αύξηση της εργατικής τάξης δεν συνεπαγόταν ταυτόχρονη 

αύξηση της εκλογικής του µάζας και του µητρώου µελών, κάτι βέβαια που σχετίζεται 

σηµαντικά µε το ανελεύθερο καθεστώς της εποχής. 

10.11.2  Ηγεσία. Η σχέση επαγγέλµατος µε τις πολιτικές ικανότητες έχει αποδειχθεί ότι 

σχετίζεται µε το κοινωνικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο των ηγετών των πολιτικών 

κινηµάτων.251 Ο Michels, αναλύοντας την κοινωνική υπόσταση των ηγετικών στελεχών 

των σοσιαλιστικών κοµµάτων διαπιστώνει ότι αυτά προέρχονταν ως επί το πλείστον από 

δύο κοινωνικές τάξεις: το προλεταριάτο, αφενός και την αστική τάξη ή τη διανόηση, 

αφετέρου.252 Στην περίπτωση του ΚΚΚ, από τα στοιχεία που διαθέτουµε για την 

κοινωνική προέλευση των πρώτων ηγετικών στελεχών και παραγόντων του ΚΚΚ 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ήταν ένα µείγµα διανοούµενων της εποχής, τεχνιτών, 

υπαλλήλων γραφείου και εργατών. Αγρότες δεν συγκαταλέγονται µεταξύ των ηγετικών 

στελεχών µε τη συχνότητα των εργατών, ιδιαίτερα στα αρχικά αυτά στάδια.253 Η ηγεσία σε 

αυτό το στάδιο φαίνεται να συγκροτείται από υπαλλήλους γραφείων και τεχνίτες, παρά 

εργοστασιακούς και βιοµηχανικούς εργάτες.254  

Το ΚΚΚ επέφερε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου και στο ζήτηµα της ηγεσίας 

ενός κινήµατος και των ακτιβιστών του. Η ηγετική ελίτ µέχρι τότε εξαντλούνταν σε 

θρησκευτικά πρόσωπα, γαιοκτήµονες και αστικά στρώµατα, όπως έµπορους και 

δικηγόρους. Με την παρουσία του ΚΚΚ η ηγεσία της εργατικής τάξης άρχισε να περνά σε 

οργανώσεις στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµάτιζαν οι ίδιοι οι εργάτες. Έτσι, 

κατάφεραν να προσελκύσουν στις τάξεις τους άτοµα που για την πολιτική ελίτ της εποχής 

θεωρούνταν περιθωριακοί ή απλά ακόλουθοι.255

Οι οργανώσεις της Αριστεράς διέθεταν τους καλύτερους µηχανισµούς εκπαίδευσης των 

ηγετικών οµάδων.256 Αυτό το συναντούµε µε τη µορφή των συνεχών διαλέξεων που 

 
251 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 198-199. 
252 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 346. 
253 Έχουµε ήδη αναφέρει τα επαγγέλµατα των πρώτων µελών του ΚΚΚ, στα οποία καταδεικνύεται αυτή η 
κοινωνική σύνθεση. 
254 Ο Ευθύµιος Ψαράς, παλιό στέλεχος του ΚΚΚ και των συντεχνιών, σε συνέντευξή του στον Κώστα 
Γραικό για το αρχείο της ΠΕΟ, αναφέρει ότι στην Αµµόχωστο το κίνηµα κατευθυνόταν κυρίως από 
διανοούµενους και υπαλλήλους παρά εργατικά στοιχεία και έτσι δεν είχε την επιθυµητή παρέµβαση στο 
επίπεδο της µάζας. Την άποψη αυτή για την Αµµόχωστο επιβεβαιώνει και ο Πρόδροµος Παπαβασιλείου, 
επίσης σε συνέντευξή του, στον Γραικό. 
255 Ο Λέφκης αναφέρεται σε οµιλίες που γίνονταν από εργάτες σε εργάτες, κάτι που ασκούσε έλξη στα µέλη 
της εργατικής τάξης, ενώ δίνει και παράδειγµα οµιλίας που δόθηκε στο Εργατικό Κέντρο Λεµεσού από 
γυναίκα. Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 143. 
256 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 109. 
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έδινε το ΚΚΚ για τα µέλη του, καθώς αυτές που δίνονταν στο Εργατικό Κέντρο 

Λεµεσού, τις οποίες παρακολουθούσε µεγάλος αριθµός ατόµων. Οι διαλέξεις αυτές 

στόχευαν στην πολιτική διαπαιδαγώγηση των κοµµατικών µελών και των 

συνδικαλισµένων εργατών.257

Η ηγεσία του ΚΚΚ αντιµετώπισε διώξεις από τη βρετανική διοίκηση, µε αντίκτυπο 

στην οργανωτική και πολιτική δράση του κόµµατος και ιδιαίτερα στα ηγετικά 

κλιµάκια. Αυτό συνέβηκε µε ιδιαίτερα οξύ τρόπο σε δύο περιπτώσεις: Η πρώτη ήταν 

στην περίοδο των σοσιαλιστικών πυρήνων, που ήδη εξετάσαµε και στην οποία κάποια 

στελέχη εξορίστηκαν (Γιαβόπουλος), ενώ άλλα µετανάστευσαν λόγω των συνεχών 

διώξεων και παρακολουθήσεων. Μετά από µια περίοδο αναδιοργάνωσης, οι πυρήνες 

κατάφεραν να διοργανώσουν το Α’ Παγκύπριο Συνέδριο του κόµµατος. Για το σκοπό 

αυτό ήρθε, όπως είδαµε, ειδικά στην Κύπρο ο Βάτης, ο οποίος προέδρευσε και των 

εργασιών του συνεδρίου και ο οποίος έδωσε ιδεολογικό υπόβαθρο στις θέσεις του 

κόµµατος, αφού ήταν ο µοναδικός µε θεωρητική κατάρτιση.258

Η δεύτερη περίπτωση έλαβε χώρα αµέσως µετά τα Οκτωβριανά, κατά τα οποία 

εξορίστηκαν οι Βάτης και Σκελέας (οι δύο βασικοί ηγέτες του ΚΚΚ, οι οποίοι και δεν 

επέστρεψαν ποτέ στην Κύπρο) και συνελήφθησαν πολλά άλλα στελέχη του 

κόµµατος.259 Μέσα σε συνθήκες παρανοµίας χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να 

µπορέσει το κόµµα να αναδιοργανωθεί και πάλι. Στην αναδιοργάνωση βοήθησε ο 

Χρίστος Σαββίδης (αδελφός του Σέρβα), που επέστρεψε από το εξωτερικό γύρω στο 

1932. Για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα είχε ηγηθεί του ΚΚΚ ο Κώστας Κόνωνας, 

τον οποίο το κόµµα απέβαλε αργότερα ως «στοιχείο χωρίς σταθερότητα» και που 

κατηγορήθηκε ότι «αργότερα µπήκε στις γραµµές του αντικοµµουνισµού».260

Μετά από µια σύντοµη παράνοµη δράση τα βασικά ηγετικά στελέχη συνελήφθησαν εκ 

νέου και µέχρι το 1935, που αποφυλακίστηκαν, η δράση του κόµµατος ήταν 

διακεκοµµένη και µε δυσκολίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 είχε µεταφερθεί η 

έδρα του κόµµατος στη Λευκωσία από τον Βατυλιώτη, η οποία επαναφέρθηκε στη 
 

257 Ελευθερία, 15 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 3. Τη διάλεξη έδωσε ο Βατυλιώτης, µε θέµα την κατάσταση των 
εργατών και των χωρικών στην ΕΣΣ∆, στο θέατρο Χατζηπαύλου. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας 
ΚΚΚ, ό.π., σ. 73. Ο Λένιν αναφέρει και εισάγει την έννοια της πολιτικής διαπαιδαγώγησης των µαζών. 
Γράφει ότι αυτή «αφορά τη  ζύµωση µέσα στον λαό µε κάθε ευκαιρία µε στόχο την ανάπτυξη της πολιτικής 
συνείδησης των εργαζοµένων». Βλ. Λένιν, Τι να Κάνουµε;, ό.π., σ. 72, 103. 
258 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 29. Οι ηγέτες (Γενικοί Γραµµατείς) του ΚΚΚ την περίοδο 
αυτή ήταν κατά σειρά: ∆ηµήτρης Χρυσοστοµίδης (στην περίοδο των πυρήνων και µέχρι το 1924, οπότε και 
φεύγει από την Κύπρο), Νίκος Γιαβόπουλος (για λίγους µήνες µέχρι την εξορία του το 1925), Κώστας 
Σκελέας (1925-1931), Κώστας Κόνωνας (1931-33), που αργότερα αποβλήθηκε από το κόµµα και Πλουτής 
Σέρβας 1934-1941).  
259 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 73. 
260 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 84. 
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Λεµεσό στα µέσα της δεκαετίας του 1930, όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόµµατος ο 

Πλουτής Σέρβας.261 Το 1936 συγκλήθηκε το 3ο Παγκύπριο Συνέδριο, στο οποίο 

διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Πλουτής Σέρβας ο οποίος ανέλαβε και χρέη 

Γενικού Γραµµατέα (εκτελούσε, σύµφωνα µε µαρτυρίες, καθήκοντα Γ.Γ. από το 1935, 

όταν επέστρεψε στην Κύπρο από τη Μόσχα µέσω Αθηνών).262 Η είσοδος στην Κύπρο 

ήταν µέχρι τότε απαγορευµένη στον Σέρβα και του επιτράπηκε µόνο αφού υπέγραψε 

δήλωση αποχής από οποιαδήποτε κοµµουνιστική και πολιτική προπαγάνδα, την οποία 

όµως δεν τήρησε.263   

Η ζωή και το καθηµερινό έργο των ηγετών του ΚΚΚ ήταν αρκετά δύσκολο χωρίς να 

λαµβάνουν υλικής µορφής αµοιβές, ή έστω συµβολικές µε την εκλογή σε αξιώµατα. 

Θυσίαζαν χρόνο και κόπο και συχνά υπέµεναν στερήσεις, προπηλακισµούς και ατιµώσεις 

(π.χ. συλλήψεις, κωδωνοκρουσίες).264 Εξορµούσαν ακόµα και κατά τις αργίες 

κυκλοφορώντας προκηρύξεις. Τα ηγετικά αυτά στελέχη, ένεκα της αφοσίωσης τους στο 

κόµµα και στα συνδικάτα, γίνονταν στόχος των αντιποίνων των εργοδοτών και συχνά 

έχαναν την εργασία τους.265 Η ηγεσία του ΚΚΚ ήταν δεσµευµένη σε µια πολιτική 

ιδεολογία και έβλεπε το εργατικό κίνηµα ως εργαλείο προώθησης κοινωνικών στόχων. 

Αυτή η ισχυρή δέσµευση αντιστάθµιζε τις κυρώσεις και τα µέτρα που συνεπαγόταν αυτή 

τους η δραστηριότητα.266 Ο ρόλος της ηγεσίας αυτής στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης 

της εργατικής τάξης αλλά και ευρύτερα των κατώτερων στρωµάτων, καθώς και της 

υποβολής αιτηµάτων εκ µέρους τους, ήταν καθοριστικός.   

 

 
261 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 73. 
262 Βλ. Γρηγόρης Σπύρου, παλαιό στέλεχος του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, συνέντευξη στον Κώστα Γραικό για το αρχείο 
της ΠΕΟ, αχρονολόγητο· Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 86· Ο Γ. Χριστοδουλίδης αναφέρει για τον 
Σέρβα ότι ήταν θεωρητικά καταρτισµένος, µε πρακτική εµπειρία και ανέπτυξε διασυνδέσεις µε εφηµερίδες 
της Λεµεσού, στις οποίες αρθρογραφούσε. Έφτασε, όµως, σε σηµείο να γίνεται η γνώµη του νόµος, που δεν 
ήταν καλό για το κόµµα. Βλ. Γ. Χριστοδουλίδης, Χαραυγή, 27 Απριλίου 2005· Ο Αγαθάγγελος Εµµανουήλ, 
παλαιό στέλεχος του ΚΚΚ, χαρακτηρίζει το Σέρβα, σε συνέντευξή του στον Κώστα Γραικό για το αρχείο της 
ΠΕΟ, ως ισχυρογνώµονα και αυταρχικό, που συγκρουόταν συνεχώς µε την κοµµατική επιτροπή.  
263 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 111. 
264 Οι Φάντης και Χριστοδουλίδης αναφέρονται σε καταστηµατάρχες στην οδό Χρυσοχόων, κάθε φορά που 
περνούσαν σεσηµασµένοι κοµµουνιστές, κτυπούσαν κουδούνια που είχαν τοποθετήσει στα καταστήµατα και 
καλούσαν τον κόσµο να τους περιγελάσει. Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 77. Βλ. 
επίσης Γ. Χριστοδουλίδης, «Οι λεγόµενες καµπάνες των κοµµουνιστών», Χαραυγή, 21 Απριλίου 2005. 
265 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 106-107. 
266 Αυτή η δέσµευση ήταν και ο λόγος, σύµφωνα µε τον Lipset, που οι σοσιαλιστές και οι κοµµουνιστές 
διαδραµατίζουν ένα δυσανάλογο ρόλο στη δηµιουργία των περισσότερων συντεχνιών σε ολόκληρο τον 
κόσµο. Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 420. Σύµφωνα µε αρκετές µαρτυρίες οι Κύπριοι κοµµουνιστές 
δέχτηκαν πολλές διώξεις την περίοδο αυτή, µε εξορίες, εντοπισµούς, απελάσεις κτλ. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



 

 

419

Κεφάλαιο 11 

  

Οι καταβολές της κυπριακής Αριστεράς: οι οργανωτικές δοµές,  

η αντιπαράθεση µε το κράτος και τη ∆εξιά και ο εκλογικός ανταγωνισµός 

 
11.1 Οργάνωση  

Τα κόµµατα µαζών, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κοµµουνιστικά, αξιοποίησαν ως όπλο 

την εξωκοινοβουλευτική οργάνωση (δηλαδή την οργάνωσή τους µέσα στην κοινωνία), αφού 

δεν εξασφάλιζαν παρουσία µέσα στα κοινοβούλια δεδοµένων των περιορισµών στο εκλογικό 

δικαίωµα.1 Η οργάνωση αποτελεί πηγή δύναµης για τα λαϊκά στρώµατα, των οποίων η ισχύς 

βρίσκεται στην αποτελεσµατική αξιοποίηση της µαζικότητας τους.2 Οι πολιτικές οργανώσεις 

της Αριστεράς φαίνεται να δανείστηκαν αρκετά στοιχεία από τη στρατιωτική αντίληψη και 

ορολογία. Το σύγχρονο πολιτικό κόµµα είναι -υπό την πολιτική έννοια της λέξης- µια 

«µαχητική οργάνωση» και ως τέτοια πρέπει να υπακούει στους νόµους της στρατιωτικής 

τακτικής.3 Η στενή συγγένεια των σοσιαλιστικών κοµµάτων, µε τη στρατιωτική οργάνωση 

διαφαίνεται ιδιαίτερα µέσα από τη σοσιαλδηµοκρατική και κοµµουνιστική ορολογία, η οποία 

προέρχεται κατά µεγάλο µέρος από τη στρατιωτική επιστήµη.  

Εξετάζοντας ένα κοµµουνιστικό κόµµα πρέπει να λάβουµε υπόψη τη λενινιστική παράδοση 

και κληρονοµιά για τις µορφές και τους τρόπους οργάνωσης, δεδοµένου ότι όλα τα 

κοµµουνιστικά κόµµατα ακολούθησαν τους λενινιστικούς αυτούς «κανόνες» οργάνωσης. 

Σύµφωνα µε αυτούς τους «κανόνες» κανένα επαναστατικό ρεύµα δεν µπορεί να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες που προκύπτουν χωρίς µια επαναστατική οργάνωση, η οποία ενσαρκώνεται στη 

δηµιουργία του πολιτικού κόµµατος της εργατικής τάξης.4 Το ΚΚΚ φαίνεται να κατανοούσε 

                                                            
1 Βλ. Ostrogorski, Political Parties, ό.π., σ. 70. 
2 Το ΚΚΚ συνειδητοποιούσε πλήρως αυτή την αρχή. Σε έκδοση της εφηµερίδας του ΚΚΚ, Νέος Άνθρωπος, 15 
Μαρτίου 1925, σ. 3, ένα από τα άρθρα τιτλοφορείτο, «Στην οργάνωση η δύναµη». 
3 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σσ. 79, 81. Ο De Laveleye, έγραφε στα τέλη του 
19ου αιώνα, ότι «τα κόµµατα όπως οι στρατοί χρειάζονται υποταγή, πειθαρχία, ενότητα, αφοσίωση στη σηµαία. 
Αυτό είναι το τίµηµα της επιτυχίας στις κοινοβουλευτικές µάχες όπως ακριβώς και στο πεδίο της µάχης». Βλ. De 
Laveleye Emile (1871), «The Parliamentary Regime and Parties in Italy», στο Scarrow, Perspectives, ό.π., σ. 
152. Ο ίδιος ο Λένιν αναφέρεται στο κόµµα ως «στρατό που θα απασχολείται αποκλειστικά µε µια ολόπλευρη και 
πλατειά πολιτική ζύµωση, που θα φέρνει κοντά και θα συγχωνεύει σε ένα σύνολο την καταστρεπτική δύναµη του 
πλήθους µε τη συνειδητά καταστρεπτική δύναµη της οργάνωσης επαναστατών». Βλ. Λένιν, Τι να κάνουµε, ό.π., σ. 
212.  
4 Βλ. Λένιν, Τι να Κάνουµε;, ό.π., σ. 165. 
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πολύ καλά αυτή την αρχή. Θεωρούσε ότι χωρίς οργανωµένο κόµµα, η αλλαγή των όρων του 

συστήµατος δεν θα ερχόταν µόνο ως αποτέλεσµα της µηχανικής εξέλιξης των οικονοµικών 

και κοινωνικών συνθηκών.5 Εξετάζοντας την οργάνωση ενός κόµµατος, µπορούµε να τη 

διακρίνουµε σε δύο επίπεδα: Πρώτον, τη σχέση του µε την κοινωνία· η δόµηση του, κατά 

τρόπο που να λειτουργεί διεισδύοντας στην κοινωνία. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην 

εσωκοµµατική οργάνωση· πώς οργανώνει, δηλαδή, την εσωτερική του λειτουργία ένα κόµµα, 

τα εσωκοµµατικά του όργανα, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τον εντοπισµό του 

εσωτερικού κέντρου ισχύος, κτλ. 

11.1.1 Μια παράλληλη κοινωνία. Ο όρος αυτός αντικατοπτρίζει τη σχέση που οικοδόµησαν 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα ταξικά πολιτικά κινήµατα, όπως ο κοµµουνισµός και ο 

σοσιαλισµός. ∆ηµιούργησαν, δηλαδή, µια οργανωµένη «υποκουλτούρα» (subculture) που 

απέκοπτε τους εργάτες από τις επιδράσεις της υπόλοιπης αστικής κοινωνίας λειτουργώντας 

ως µια «κοινωνία εντός της κοινωνίας». Τα κοµµουνιστικά και σοσιαλιστικά κόµµατα 

απαιτούσαν ισχυρή δέσµευση από τα µέλη τους και τα ενέπλεκαν σε ένα εκτενές κοµµατικό 

οργανωτικό δίκτυο, µέσω ενός πολύπλοκου δικτύου επικουρικών οργανώσεων. Έτσι, το 

κόµµα αποκτούσε αυξηµένη επιρροή σε όλες τις σφαίρες της ζωής του ατόµου.6 Τα 

κοµµουνιστικά κόµµατα επεδίωκαν, δηλαδή, να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον 

ενσωµάτωσης, στο οποίο η ζωή των µελών τους να περιβάλλεται από ένα ιδεολογικό πλαίσιο 

δραστηριοτήτων.7 Τα άτοµα ενσωµατώνονταν και κοινωνικοποιούνταν, κατ’ αυτό τον τρόπο, 

στον ενεργό πολιτικό ριζοσπαστισµό.  

 
5 «Εισήγηση επί του οργανωτικού ζητήµατος, Θέσεις Α’ Συνεδρίου», Νέος Άνθρωπος, 10 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
6 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 203-204. Βλ. επίσης Krouwel, «Party Models», ό.π., σσ. 254-255. Τις 
βοηθητικές και αντίπαλες οργανώσεις ο Ostrogorski τις παροµοίαζε µε µη τακτικά στρατεύµατα, αν θεωρήσουµε 
τις κοµµατικές οργανώσεις ως τις µάχιµες τακτικές µονάδες. Ως τέτοιες ήταν οι γυναικείες οργανώσεις, οι 
οργανώσεις νεολαίας κτλ. Βλ. Ostrogorski, Political Parties, ό.π., σ. 252. Ιστορικά, σηµειώνει ο Poguntke, η 
σηµασία των οργανώσεων αυτών για τα κόµµατα έφτασε στο απόγειό της κατά τη διάρκεια των χρυσών ηµερών 
του κόµµατος µαζών στην Ευρώπη, όπου πυκνά δίκτυα τέτοιων οργανώσεων δηµιουργούσαν σχεδόν 
«αδιάβροχες υποκουλτούρες», που εγκλώβιζαν κυριολεκτικά τα άτοµα από την αρχή µέχρι το τέλος της ζωής 
τους και που σχεδόν εµπόδιζαν την επικοινωνία µεταξύ των συνόρων αυτών των υποκουλτούρων. Βλ. Poguntke, 
«Political Parties and Other Organizations», ό.π., σ. 396.  
7 Ο Neumann εισηγήθηκε την ανάγκη µιας αναλυτικής διάκρισης µεταξύ των κοµµάτων εκπροσώπησης (ελίτ) 
και των κοµµάτων ενσωµάτωσης (µαζών). Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα περισσότερα κόµµατα των 
αγγλόφωνων δηµοκρατιών και οι σκανδιναβικές χώρες, καθώς και τα περισσότερα κεντρώα και συντηρητικά 
κόµµατα, εκτός τα θρησκευτικά. Αυτά τα κόµµατα βλέπουν ως κύρια λειτουργία τους τη διασφάλιση ψήφων στις 
εκλογές. Τα κόµµατα ενσωµάτωσης επιδιώκουν να κάνουν τον υπόλοιπο κόσµο να συµβαδίσει µε τη δική τους 
βασική φιλοσοφία. Βλ. Neumann, «The Origin of Parties», ό.π., σσ. 404-405. 
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Η λενινιστική θέση για τις σχέσεις κόµµατος - κοινωνίας διαγράφεται στο ρόλο του κόµµατος 

ως καθοδηγητή της κοινωνίας, ο οποίος υλοποιείται µέσω των εργατικών συµβουλίων, των 

συνδικάτων, των συνεταιρισµών, των αγροτικών οργανώσεων, της οργάνωσης νεολαίας, των 

µορφωτικών και πολιτιστικών συλλόγων, κτλ. Η σχέση του κόµµατος µε αυτές τις οµάδες δεν 

µπορεί να είναι ουδέτερη αλλά όσο το δυνατό πιο στενή. Οι τρόποι επίτευξης αυτού του 

στόχου µέσα σε συνθήκες δηµοκρατίας περιλαµβάνουν κοινοβουλευτική δράση, εκλογική 

ζύµωση, συµµετοχή σε τοπικά κοινωνικά όργανα και νόµιµη λειτουργία συντεχνιών, ενώ σε 

συνθήκες απολυταρχίας η οργάνωση γύρω από µια επαναστατική εφηµερίδα θεωρείται ως η 

αποτελεσµατικότερη µορφή λειτουργίας.8  

Στην Κύπρο η οργανωτική δοµή και πρακτική του ΚΚΚ αντικατόπτριζε τις θέσεις αυτές. Οι 

εφηµερίδες του κόµµατος, αρχικά ο Πυρσός και αργότερα ο Νέος Άνθρωπος, συνέβαλαν 

σηµαντικά στη διάδοση της οργάνωσης του ΚΚΚ και διαδραµάτισαν το ρόλο του 

οργανωτικού προποµπού. Αποτέλεσαν το όχηµα µέσω του οποίου ερχόταν το κόµµα σε 

επαφή µε τις µάζες και τον πυρήνα, γύρω από τον οποίο συγκροτήθηκαν οι πρώτες 

κοµµατικές οµάδες του ΚΚΚ.    

Η δοµή που υιοθέτησε το ΚΚΚ, επέτρεπε τη συµµετοχή των µαζών και είχε στόχο την 

παρουσία του κόµµατος σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, ώστε να ασκεί πολιτική µε 

αποτελεσµατικό τρόπο. Προσπάθησε συστηµατικά και πέτυχε να οργανώσει τους αγρότες 

και τους γεωργούς και ίδρυσε, αρχικά στη Λεµεσό και αργότερα στις άλλες πόλεις και 

στα χωριά, αγροτικούς συλλόγους.9 Για να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια οργάνωσης των 

αγροτών, δηµοσίευσε µάλιστα και προσχέδιο καταστατικού, για να µπορούν να το 

χρησιµοποιούν οι ενδιαφερόµενοι.10 Βασικός στόχος αυτής της οργανωτικής προσπάθειας 

ήταν να χειραφετηθούν οι αγρότες από την επιρροή της αστικής και γαιοκτητικής τάξης, να 

διεξάγουν τον αγώνα τους στη βάση της ταξικής πάλης και να εκλέγουν άτοµα της τάξης τους 

στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. Στο Α’ Συνέδριο του κόµµατος σηµειωνόταν ότι για να 

σταθεροποιηθεί η επιρροή του στους αγρότες, θα έπρεπε να συγκροτηθούν πυρήνες στα χωριά 
 

8 Βλ. Λένιν, Προλεταριακό Κόµµα, ό.π., σ. 17, 47. 
9 «Το πρόγραµµα µας», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1925, σ. 1. Οι πρώτοι αγροτικοί συλλόγοι ιδρύθηκαν στο 
Κοιλάνι και τη Γερµασόγεια της επαρχίας Λεµεσού. Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 35. 
10 «Οδηγίες για την ίδρυση αγροτικών συλλόγων», Νέος Άνθρωπος, 15 Μαρτίου 1925, σ. 4. Στις πρόνοιες του 
προσχεδίου αναφερόταν ότι µέλη θα µπορούσαν να είναι άντρες και γυναίκες και ότι αυτοί οι σύλλογοι θα 
υπάγονταν στην αγροτική ένωση της επαρχίας τους και αυτή στην Παγκύπρια Αγροτική Ένωση. Στην έκδοση 
της εφηµερίδας, ηµεροµηνίας 15 Μαΐου 1926, σ. 1, συνδεόταν η ίδρυση αγροτικών οργανώσεων µε την εκλογική 
επιτυχία αγροτών υποψηφίων. 
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και να συµµετέχουν τα µέλη του σε τοπικά ή παγκύπρια αγροτικά συνέδρια. Ανακοίνωνε, 

επίσης, την πρόθεση του να διοργανώσει παγκύπριο αγροτικό συνέδριο.11 Το ΚΚΚ 

αντιλαµβανόταν ότι ο περιορισµός σε έναν ιδεολογικό αγώνα δεν θα είχε κανένα αποτέλεσµα 

και ότι θα έπρεπε να συνδέσει τα πολιτικά αιτήµατα µε την οργανωτική συγκρότηση. Το 

στόχο αυτό εξυπηρετούσε η αποστολή στελεχών για δηµιουργία αγροτικών πυρήνων µέσα 

στα χωριά της Κύπρου, τα οποία ήταν ακόµα ο βασικός χώρος κατοικίας της πλειοψηφίας των 

Κυπρίων. 

Όπως όλα τα κόµµατα µαζών, το ΚΚΚ, έδωσε από την αρχή βάρος στην οργάνωση της 

νεολαίας, από την οποία αντλούσε σε µεγάλο βαθµό τα στελέχη και τους ακτιβιστές 

του. Στα µέσα του 1923 έκανε τις πρώτες προσπάθειες για συγκρότηση οργάνωσης νεολαίας, 

στρατολογώντας µαθητές, και στις αρχές του 1924 οργανώθηκε η πρώτη µαθητική 

κοµµουνιστική οµάδα, στο Γυµνάσιο Λεµεσού. Μέσα στο 1925 ιδρύθηκε και η Εργατική 

Κοµµουνιστική Νεολαία, η οποία εµφανίστηκε για πρώτη φορά µε προκήρυξη της Κεντρικής 

της Επιτροπής τον Αύγουστο του 1926.12 Στο ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΚ αποφασίστηκε η 

συνένωση της µαθητικής και εργατικής νεολαίας σε µια ενιαία οργάνωση Κοµµουνιστικής 

Νεολαίας Κύπρου (ΚΝΚ).13 Η Κοµµουνιστική Νεολαία ήταν συγκροτηµένη στη βάση του 

συστήµατος των πυρήνων14 και στην περίοδο αυτή φαίνεται να πραγµατοποίησε τουλάχιστον 

δύο συνέδρια.15 Στις τάξεις της φαίνεται ότι υπήρξαν και συγκρούσεις, όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν σε απόφαση της Κεντρικής της Επιτροπής για διαγραφή αριθµού µελών, χωρίς 

να υπάρχουν, όµως, περαιτέρω στοιχεία.16 Η ΚΝΚ προσπάθησε, παράλληλα, να εκδώσει 

εφηµερίδα, µε τίτλο Νέος Μπολσεβίκος, ως ένθετο στην εφηµερίδα του ΚΚΚ, αλλά οι 

αποικιακές Αρχές µετά από δύο µόνο εκδόσεις ανέστειλαν τη λειτουργία της επειδή 
 

11 «Θέσεις επί του αγροτικού ζητήµατος», Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεµβρίου 1926, σ. 2. «Εισήγηση επί του 
Αγροτικού Ζητήµατος», 10 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 37. Στο 
2ο αγροτικό συνέδριο του Κ. Ρωσσίδη, στο οποίο αναφερθήκαµε ήδη, το ΚΚΚ έστειλε εκπρόσωπό του τον 
Κώστα ∆ράκο, ο οποίος ζήτησε να αποκλειστούν από το Αγροτικό Κόµµα οι µεγαλοκτηµατίες, οι τοκογλύφοι 
και όλοι οι µη αγρότες. Βλ. Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουλίου 1925, σ. 2.  
12 «Προκήρυξη προς τους νέους εργάτες και χωρικούς», Νέος Άνθρωπος, 1η Αυγούστου 1926, σ. 3. 
13 «Απόφαση για το ζήτηµα των νέων», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 2. Βλ. επίσης ∆οκίµιο Ιστορίας 
ΚΚΚ, ό.π., σσ. 23, 39. Ο Νέος Άνθρωπος δηµοσιεύει, την 1η Ιουλίου 1926, σ. 3, ανακοίνωση των 
Κοµµουνιστικών Μαθητικών Νεολαιών προς τους φτωχούς µαθητές, τους οποίους καλούσε σε οργάνωση. 
Αναφέρει επίσης ότι Γενικός Γραµµατέας των Νεολαιών ήταν ο Γ. Μαυροµηχάλης, ο οποίος συνελήφθηκε από 
την Αστυνοµία επειδή υπέγραψε το µανιφέστο αυτό. 
14 «Ανακοίνωση Κ.Ε. της Κοµµουνιστικής Νεολαίας προς όλους τους πυρήνες», Εργάτης, 20 Αυγούστου 1927, 
σ. 3. Για τους πυρήνες ως µορφή οργάνωσης βλ. παρακάτω. 
15 «Το 2ο συνέδριο της Κοµµουνιστικής Νεολαίας Κύπρου», Νέος Άνθρωπος, 14 Ιανουαρίου 1928, σ. 3. 
16 «Απόφαση Κ.Ε. Κοµµουνιστικής Νεολαίας Κύπρου πάνω στο ζήτηµα της φράξιας του τµήµατος Λεµεσού», 
ένθετο στον Νέο Άνθρωπο, 25 Απριλίου 1928. Το ένθετο ονοµαζόταν Νέος Μπολσεβίκος.  
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θεωρήθηκε ξεχωριστή εφηµερίδα.17 Ίδρυσε, όµως, θεατρικό όµιλο, που έδινε παραστάσεις και 

δύο αθλητικούς οµίλους (έναν ποδοσφαιρικό και έναν πεζοπορικό).18

Το ΚΚΚ οργάνωσε και γυναικείο όµιλο, ο οποίος συµµετείχε και στο ιδρυτικό συνέδριο του 

κόµµατος, στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµάτισε η Κλειώ Χριστοδούλου-Ιωαννίδου 

(αδερφή του Σκελέα). Ο πυρήνας αποτελείτο από µικρό αριθµό γυναικών (όχι πέραν των 

δέκα) οι οποίες λειτούργησαν προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης της γυναίκας και της 

αναγνώρισης του ρόλου της στην κοινωνία και στην οικογένεια. Οι περισσότερες γυναίκες 

µέλη του οµίλου αυτού ήταν πρόσωπα συγγενικά των στελεχών του ΚΚΚ και αναλάµβαναν 

ρόλο συνδέσµου στις πολιτικές επαφές που απαιτούσε η δράση του κόµµατος.19

Σηµαντική προσπάθεια έγινε και για την οργάνωση Τουρκοκυπρίων στις γραµµές του 

κόµµατος, µέσω της δηµιουργίας τουρκικού κοµµατικού τµήµατος, για την οποία όµως δεν 

υπάρχουν πολλά στοιχεία, δεδοµένου ότι δεν διασώθηκε το αρχείο µελών του κόµµατος. 

Κάποιες αναφορές σηµειώνουν τη παρουσία του Τουρκοκύπριου Κεµάλ Αχµέτ από τη 

Λεµεσό στην Κ.Ε. του ΚΚΚ αλλά δεν µαρτυρούνται ονόµατα άλλων Τουρκοκυπρίων από τις 

υπόλοιπες επαρχίες. Η µαζική συµµετοχή Τουρκοκυπρίων στις συντεχνίες αλλά και στις 

απεργιακές κινητοποιήσεις καταδεικνύει µια σηµαντική επαφή και επιρροή του ΚΚΚ στην 

τουρκική κοινότητα προς το τέλος της δεκαετίας του 1930 αλλά όχι προγενέστερα.20

Οι οµάδες βάσης των σοσιαλιστικών κοµµάτων στις άλλες χώρες ήταν οργανωµένες σε 

περιοχές κατοικίας βάσει γεωγραφίας, ώστε να κινητοποιούν τους εργαζόµενους στις 

εκλογικές τους περιφέρειες. Στη Ρωσία η απουσία εκλογικών αναµετρήσεων και η ανάγκη για 

συνωµοτικότητα επέβαλλε την οργάνωση κατά εργοστάσιο.21 Αυτή η διαφορά στον τρόπο 

οργάνωσης υποδεικνύει την αλληλεξάρτηση πολιτικού καθεστώτος, εκλογικού συστήµατος 

και τρόπου οργάνωσης, που οδηγεί µε τη σειρά του στους µηχανισµούς κινητοποίησης των 

µελών και οπαδών ενός κόµµατος. Στην Κύπρο, η ύπαρξη εκλογικών διαδικασιών αλλά και το 

γεγονός ότι δεν υπήρχαν µεγάλες επιχειρήσεις, επηρέασε την οργανωτική αντίληψη του ΚΚΚ, 

το οποίο υιοθέτησε ένα µεικτό σύστηµα και δραστηριοποιήθηκε µε πυρήνες µέσα στους 

 
17 «∆ήλωση της σύνταξης του Νέου Ανθρώπου», στο ένθετο Νέος Μπολσεβίκος, στο Νέο Άνθρωπο, 25 
Απριλίου 1928. 
18 «Προκήρυξη Εργατικής Νεολαίας Λεµεσού για την οργάνωση κόκκινων σπορ», Νέος Άνθρωπος, 17 
Αυγούστου 1926, σ. 3. Βλ. επίσης Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 173. Ελευθερία, 26 Φεβρουαρίου 1927, σ. 3 
19 Βλ. Ζαµπάς, Ιστορική ∆ιαδροµή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ Αµµοχώστου, ό.π., σ. 22. 
20 Γ. Χριστοδουλίδης, «Το τουρκικό τµήµα του ΚΚΚ», Χαραυγή, 10 Μαΐου 2005. 
21 Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σ. 67. 
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χώρους εργασίας (µεταλλεία, εργοστάσια) αλλά και κατά γεωγραφικές περιοχές (συνοικίες 

και χωριά). Την αναγκαιότητα διαφορετικής µορφής οργάνωσης αναλόγως των ιδιαίτερων 

συνθηκών της κάθε χώρας σηµείωνε το κόµµα στην απόφασή του για το οργανωτικό ζήτηµα 

του Α’ Συνεδρίου. Παρόλο το συγκεντρωτισµό που χαρακτήριζε τη δράση των πυρήνων, 

αφού θα έπρεπε να υπακούν στα ανώτερα Σώµατα του κόµµατος, αφηνόταν και περιθώριο 

αυτόβουλης παρουσίας µέσα στη δική τους ακτίνα δράσης.22  

Η υιοθέτηση των πυρήνων ως οργανωτικών µονάδων συγκρότησης του κόµµατος παραπέµπει 

σε οργανωτική δοµή κόµµατος µαζών, η οποία υιοθετήθηκε αρχικά από το ΚΚ Ρωσίας, ως 

µορφή οργάνωσης που διευκόλυνε την παράνοµη δράση. Οι συνεχείς διώξεις των µελών του 

ΚΚΚ και η συνεχής ηµι-παράνοµη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, δεν επέτρεπε τη 

συνεχή δηµόσια παρουσία του κόµµατος στο πολιτικό τοπίο, γι’ αυτό και συνδύαζε τόσο τη 

νόµιµη όσο και την παράνοµη δράση. Αυτό φαίνεται µέσα από τις αποφάσεις του ιδρυτικού 

συνεδρίου του ΚΚΚ.23 Παλαιά στελέχη του ΚΚΚ αναφέρουν ότι οι συνεδρίες των πυρήνων 

γίνονταν µε πολλές προφυλάξεις και µε φρουρούς στην είσοδο του χώρου συνεδρίας, για να 

προειδοποιούν σε περίπτωση αστυνοµικής εφόδου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, συνεδρίαζαν σε 

χωράφια, σε σπηλιές και σε αποµονωµένες περιοχές.24

Το φαινόµενο της δηµιουργίας συλλόγων στα χωριά, που αποτέλεσαν την αιχµή του δόρατος 

για την µαζικοποίηση του κυπριακού κοµµουνιστικού κινήµατος και οι οποίοι λάµβαναν 

αθλητικό, µορφωτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, δεν εδραιώθηκε παρά µόνο στα τέλη της 

δεκαετίας του 1930, εκφεύγουν έτσι από τον χρονικό ορίζοντα της παρούσας µελέτης. Οι 

σύλλογοι της Αριστεράς λειτουργούσαν µε µεγαλύτερη ευρύτητα και προσβασιµότητα µέσα 

στην κυπριακή κοινωνία διαδραµατίζοντας καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια µαζικοποίησης 

της επιρροής του κόµµατος µέσα στις µάζες.25

 
22 Βλ. Νέος Άνθρωπος, 10 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΚΚΚ για την οργάνωση και 
διοίκηση προέβλεπε ότι «σε οποιανδήποτε βιοµηχανική, γεωργική ή µεταλλευτική επιχείρηση, χωριό ή συνοικία 
πόλεως, που υπάρχουν τρία µέλη τουλάχιστον, οργανώνουν πυρήνα. Ο πυρήνας είναι αυτοτελής και µε ιδίαν ζωή 
οργανισµός του κόµµατος και διοικείται από γραµµατεία». Βλ. Νέος Άνθρωπος, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
23 «Απόφαση για το οργανωτικό ζήτηµα», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 2. Η σηµασία της ύπαρξης 
παράλληλου νόµιµου και παράνοµου µηχανισµού των κοµµουνιστικών κοµµάτων, στη µάχη για την κατάληψη 
της εξουσίας, θεωρούνταν πολύ σηµαντική. Βλ. Molyneux, Marxism and the Party, ό.π., σσ. 77, 91. 
24 Βλ. Πρόδροµος Παπαβασιλείου και Χρίστος Ρουσσής, παλαιά στελέχη του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ σε Βαρώσι και 
Λάρνακα, αντίστοιχα, συνεντεύξεις στον Κώστα Γραικό για το αρχείο της ΠΕΟ, αχρονολόγητα. 
25 «∆ιακήρυξη της Κ.Ε. ΑΚΕΛ για τα 60χρονα του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ», Νέος ∆ηµοκράτης, Τεύχος 91, 1986. 
Εκτενέστερα για το θέµα αυτό βλ. Πέτας Χρίστος (1992), Το Κίνηµα των Μορφωτικών Συλλόγων 1939-1945, 
Λευκωσία. 
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11.1.2 Εσωκοµµατική δοµή. Η εσωκοµµατική δοµή των κοµµουνιστικών κοµµάτων 

καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τις αρχές της µονολιθικότητας, της µέγιστης συσπείρωσης, 

της άρτιας οργάνωσης, της ισχυρής πειθαρχίας, της αυστηρότατης τήρησης του καταστατικού, 

τη συνεπή εφαρµογή των αρχών του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού και τη συλλογική 

καθοδήγηση. Αυτά διασφαλίζονταν, µεταξύ άλλων, µε την προσεκτική επιλογή των 

υποψήφιων προς ένταξη στο κόµµα µελών. Η προσχώρηση ξένων ταξικά στοιχείων στο 

κόµµα θεωρείτο ότι θα προκαλούσε ζηµιά στην πειθαρχία του κόµµατος. Η άρνηση υποταγής 

στην καθοδήγηση των κεντρικών οργάνων ισοδυναµούσε µε καταστροφή του κόµµατος.26  

Κυρίαρχη οργανωτική αρχή των κοµµουνιστικών κοµµάτων είναι ο δηµοκρατικός 

συγκεντρωτισµός, που ορίστηκε από τον Λένιν ως «ενότητα δράσης, ελευθερία συζήτησης και 

κριτικής». ∆ηλαδή, ελευθερία κριτικής εντός του κοµµατικού οργανισµού µέχρι τη λήψη 

απόφασης και ακολούθως υλοποίησή της µε ενιαία βούληση και δράση. Η διαµόρφωση της 

εσωκοµµατικής βούλησης, σύµφωνα µε την αρχή του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, 

απαγορεύει αυστηρά το σχηµατισµό οργανωµένων εσωκοµµατικών οµάδων διαφορετικής 

κατεύθυνσης, όπως και κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και 

πειθαρχία του κόµµατος. «Το κόµµα αποτελεί µια ενότητα θέλησης και δράσης που δεν 

συµβιβάζεται µε την ύπαρξη φραξιών και οµάδων».27 Στο καταστατικό του ΚΚΚ, παρόλο που 

δεν γίνεται ρητή αναφορά στον όρο, αντικατοπτρίζονταν τα παραπάνω µε τις πρόνοιες στο 

άρθρο 3 για τα µέλη. Εκεί προνοείτο αυστηρή τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων 

των ανώτερων Σωµάτων, ενεργή δράση και καταβολή τουλάχιστον του 1% του µηνιαίου 

µισθού του κάθε µέλους ως εισφορά στο κόµµα, εφόσον αυτό δεν ήταν άεργο.28 Το κόµµα 

υπήρξε αυστηρό µε µέλη του που παραβίαζαν αυτές τις αρχές.29

Με το συνέδριο του 1926 και την υιοθέτηση του καταστατικού, το οποίο αποτελείτο από 13 

άρθρα, καθορίστηκε πλέον και η δοµή, τα Σώµατα του κόµµατος και οι µεταξύ τους σχέσεις. 

Το ανώτατο φόρουµ ήταν το συνέδριο και η αντιπροσώπευση σ’ αυτό γινόταν ανάλογα µε τον 

                                                            
26 Βλ. Λένιν, Προλεταριακό Κόµµα, ό.π., σσ. 14-17. 
27 Βλ. Λένιν, Προλεταριακό Κόµµα, ό.π., σ. 17.  
28 «Καταστατικό του ΚΚΚ», Νέος Άνθρωπος, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
29 Ένα από τα ιδρυτικά µέλη του ΚΚΚ, ο Χαράλαµπος Σκαπανέας, αποβλήθηκε από το κόµµα για 
«φραξιονιστικές ενέργειες και καταχρήσεις». Βλ. «Απόφαση Κ.Ε. ΚΚΚ για διαγραφή µέλους», Νέος Άνθρωπος, 
24 Μαρτίου 1928, σ. 1. 
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αριθµό των οργανωµένων µελών του κόµµατος.30 Η δοµή αυτή στα κοµµουνιστικά κόµµατα, 

σύµφωνα µε τον Λένιν, ήταν αποτέλεσµα µακροχρόνιων διαδικασιών: «Χρειάστηκε 

µακρόχρονη ιστορική πείρα για να καταλάβουν οι εργάτες πόσο παράλογη ήταν η αντίληψη της 

δηµοκρατίας µέσω συνεχών δηµοψηφισµάτων και ψηφοφοριών όλων των εργατών και να 

καταλάβουν την ανάγκη των αντιπροσωπευτικών θεσµών».31 Βασική οργανωτική µονάδα 

καθορίστηκε ο πυρήνας, ο οποίος θα έπρεπε να αποτελείται από µικρό αριθµό ατόµων. Οι 

τοπικές οργανώσεις (πυρήνες) δηµιουργούνταν για να αυξήσουν τη διείσδυση του κόµµατος 

στην κοινωνία. Η εφηµερίδα του κόµµατος αφιέρωσε σειρά άρθρων, στα οποία επεξηγούσε 

πώς λειτουργεί ένας κοµµουνιστικός πυρήνας στο χώρο δράσης του και ιδίως στο εργοστάσιο, 

τους κανονισµούς λειτουργίας του, την απαιτούµενη επίδειξη πειθαρχίας, τον τρόπο 

προσέγγισης νέων µελών, κτλ.32 Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 το ΚΚΚ φαίνεται να είχε, 

σύµφωνα µε κάποιες µαρτυρίες, 19 φανερούς κοµµατικούς πυρήνες και µερικές παράνοµες 

οµάδες, στις οποίες δραστηριοποιούνταν κυρίως δηµόσιοι υπάλληλοι.33

Η συνεχής και µε διάρκεια παρουσία του κοµµατικού οργανισµού στην πολιτική σκηνή 

τεκµηριώνεται και µέσω της πραγµατοποίησης σε σταθερή βάση των παγκύπριων συνεδρίων 

του. Πέραν του ιδρυτικού του συνεδρίου, το κόµµα πραγµατοποίησε, µέχρι το 1931, ακόµα ένα 

παγκύπριο συνέδριο, ένα έκτακτο και µια οργανωτική συνδιάσκεψη. Στις 20-21 Αυγούστου 

1927 διοργάνωσε έκτακτο συνέδριο στη Λεµεσό µε κύρια θέµατα τα ζητήµατα του ενιαίου 

αντιιµπεριαλιστικού µετώπου, τη διεύρυνση του αριθµού των µελών και την κυκλοφορία των 

κοµµατικών εντύπων.34 Το Β’ Παγκύπριο Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στα τέλη ∆εκεµβρίου 

1928 και σε αυτό περιλαµβάνονταν αποφάσεις «για αναδιοργάνωση όλων των τµηµάτων του 

Κόµµατος» σύµφωνα µε τη νέα παράνοµη κατάσταση στην οποία θα περνούσε, όπως 
                                                            
30 Στο άρθρο 7 αναφερόταν: «Η ανώτερη εξουσία του Κόµµατος είναι το συνέδριο, κατά σειράν ακολουθούν η 
Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.), η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, η Τοπική Επιτροπή (Τ.Ε.) και η Γενική Συνέλευση του 
πυρήνα. Το συνέδριο του Κόµµατος συνέρχεται σε τόπο που ορίζεται από την Κ.Ε. και αποτελείται από τους 
αντιπροσώπους των τµηµάτων εκλεγόµενους από την επαρχιακή συνδιάσκεψη. Ο αριθµός των αντιπροσώπων είναι 
ανάλογος µε τον αριθµό των µελών εκάστου τµήµατος η δε αναλογία της αντιπροσωπεύσεως ορίζεται κάθε φορά 
από την Κ.Ε. Το συνέδριο έχει καθήκον: α) Να ελέγχει τη δράση της Κ.Ε. β) Να αποφασίζει επί των προγραµµατικών 
ζητηµάτων ή την τακτική του κόµµατος. γ) Να λύει τελειωτικά όλα τα αναφυόµενα ζητήµατα µέσα στο κόµµα. δ) Να 
ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της Κ.Ε. ε) Να εκλέγει την Κ.Ε. και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του κόµ-
µατος. Το συνέδριο του Κόµµατος συγκαλείται από την Κ.Ε. τακτικά κάθε χρόνο ή έκτακτα όταν θελήσει ή 
υπάρχει σχετική αίτηση τουλάχιστον δύο τµηµάτων του Κόµµατος που να ορίζουν στην αίτηση τους και το ζήτηµα 
µε το οποίο το συνέδριο θα ασχοληθεί». Βλ. Νέος Άνθρωπος, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
31 Βλ. Λένιν, Τι να Κάνουµε;, ό.π., σ. 173. 
32 «Πως πρέπει να δουλεύουν οι πυρήνες µας», Νέος Άνθρωπος, 24 Οκτωβρίου 1927, σ. 4. 2 Νοεµβρίου 1927, σ. 
4. 20 Νοεµβρίου 1927, σ. 4. 30 Νοεµβρίου 1927, σ. 4. 10 ∆εκεµβρίου 1927, σ. 4. 
33 Ιστορία του συνδικαλιστικού κινήµατος, Ανέκδοτο κείµενο της ΠΕΟ. 
34 «Το έχταχτο συνέδριο του κόµµατος µας», Ο Εργάτης, 31 Αυγούστου 1927, σ. 3.  
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αναφερόταν, το ΚΚΚ από την 1η Ιανουαρίου 1929. Το συνέδριο ενέκρινε, επίσης, την 

απόφαση της Κ.Ε. για αποβολή από τις οργανώσεις του κόµµατος «των προδοτών που 

δηµιούργησε η τελευταία ενδοκοµµατική κρίση του ΚΚΚ», χωρίς να δίνει οποιεσδήποτε άλλες 

πληροφορίες.35 Η απόφαση ήταν ενδεικτική, όµως, της εσωκοµµατικής αναταραχής που 

προηγήθηκε.  

Η απόφαση για την κήρυξη του κόµµατος σε παρανοµία επικρίθηκε από την Α’ Παγκύπρια 

Συνδιάσκεψη, που έγινε στις 12 Ιουλίου 1931, ως «σεχταριστική», επειδή οδήγησε το κόµµα 

στην αποµόνωση. Η περίοδος κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η συνδιάσκεψη, 

χαρακτηριζόταν από µια σοβαρή προσπάθεια αναδιοργάνωσης του κόµµατος λόγω 

εσωκοµµατικών προβληµάτων. Την προσπάθεια αναδιοργάνωσης ανέλαβε ο Βατυλιώτης, που 

είχε επανέλθει στην Κύπρο. Στη συνδιάσκεψη παρευρέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά νεαρής 

ηλικίας µέλη.36  

Η ανάγκη ύπαρξης ενός οργανωµένου κοµµατικού µηχανισµού, ο οποίος να διεκπεραιώνει τα 

καθήκοντα που απέρρεαν από την ανάγκη µιας συνεχούς κοµµατικής δράσης, αποτυπώθηκε 

στην έννοια των «επαγγελµατιών επαναστατών», µια σηµαντική κατηγορία ανθρώπων στη 

δοµή των κοµµουνιστικών κοµµάτων. Οι εξ επαγγέλµατος επαναστάτες αποτελούσαν τους 

πυλώνες γύρω από τους οποίους θα σχηµατιζόταν το νέο οικοδόµηµα. «Μια οργάνωση, όπως 

το πολιτικό κόµµα της εργατικής τάξης, πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που σαν 

επάγγελµα τους έχουν την επαναστατική δράση» και οι οποίοι προσδίδουν συνοχή, στερεότητα 

και σταθερότητα στο κόµµα.37 Αυτά τα άτοµα δεν θα έπρεπε να συναντώνται σε µεγάλους 

αριθµούς, αφού σε µια απολυταρχική χώρα όσο πιο περιορισµένος είναι ο αριθµός των µελών, 

τόσο πιο δύσκολο είναι για την Αστυνοµία να διαλύσει µια τέτοια οργάνωση.38  

Το ΚΚΚ στα πρώτα στάδια δεν φαίνεται να είχε τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους να 

συντηρήσει έµµισθο µηχανισµό. Οι πληροφορίες που δίνει ο Λέφκης, παραπέµπουν σε 

                                                            
35 «Απόφαση πάνω στην έκθεση δράσης της Κεντρικής Επιτροπής», Νέος Άνθρωπος, 6 ∆εκεµβρίου 1928, σ. 2. 
36 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σσ. 73, 86, 91. Βλ. επίσης Richter, «The Cypriot Communist Party», 
ό.π., σ. 111. 
37 Βλ. Λένιν, Τι να Κάνουµε;, ό.π., σ. 152-153. Ο Michels, γράφοντας για τη γερµανική σοσιαλδηµοκρατία, 
σηµείωνε ότι χρειαζόταν ως εκ του µαζικού της χαρακτήρα, εξίσου όσο και ο άλλος κλάδος του σύγχρονου 
εργατικού κινήµατος, ο συνδικαλισµός, ανθρώπους απασχολούµενους επαγγελµατικά και αποκλειστικά µε το να 
υπηρετούν αυτή τη µηχανή-τέρας: συντάκτες εφηµερίδων, γραµµατείς τοπικών κοµµατικών οργανώσεων, 
λογιστές, βιβλιοπώλες και άλλους υπάλληλους. Τα πρώτα µόνιµα και έµµισθα ηγετικά στελέχη στους κόλπους 
του ευρωπαϊκού εργατικού κινήµατος ήταν οι υπάλληλοι που διόρισε το 1840 το συνδικάτο των Βρετανών 
εργατών µετάλλου. Βλ. Michels, Κοινωνιολογία Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 386. 
38 Βλ. Λένιν, Προλεταριακό Κόµµα, ό.π., σ. 105.  
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εθελοντική προσφορά των στελεχών του ΚΚΚ µετά το πέρας της καθηµερινής τους εργασίας, 

οι οποίοι πολλές φορές ξενυχτούσαν για να ολοκληρώσουν την κοµµατική δουλειά. Οι 

περιορισµένες εισφορές από τα µέλη και οι ελάχιστοι άλλοι οικονοµικοί πόροι εξαντλούνταν 

στην έκδοση της εφηµερίδας, τις δίκες, τα πρόστιµα και στην ενοικίαση του γραφειακού 

χώρου που στέγαζε το κόµµα. Παράλληλα, τα µέλη αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα µε τις 

µετακινήσεις λόγω των υψηλών αγωγίων και των πρωτόγονων µέσων συγκοινωνίας, της 

έλλειψης εµπειρίας αλλά και ικανοποιητικού αριθµού στελεχών. Αυτό διαφαίνεται και από το 

γεγονός ότι το ΚΚΚ είχε ζητήσει από το ΚΚ Ελλάδας να του δώσει οικονοµική βοήθεια 

ούτως ώστε να συντηρήσει έµµισθα στελέχη, κάτι που όµως δεν έγινε.39 Στο καταστατικό του 

κόµµατος προβλεπόταν ότι οι πόροι του προέρχονταν από τις εισφορές των αγροτών και 

εργατών και τις συνδροµές των µελών του, οι οποίες συνδροµές κατανέµονταν κατά 25% 

στην Κεντρική Επιτροπή, 25% στην τοπική επιτροπή (επαρχιακή) και 50% έµεναν στον 

πυρήνα για τη δική του δράση.40 Έχοντας υπόψη την κοινωνική σύνθεση των µελών και 

υποστηρικτών του ΚΚΚ, είναι λογικό να υποτεθεί ότι το ύψος των οικονοµικών πόρων ήταν 

πολύ µικρό για να συντηρήσει έµµισθο προσωπικό και µηχανισµό. 

Σε µεταγενέστερο στάδιο, στις αρχές του 1930 φαίνεται να υπήρξε ένας µικρός αριθµός 

εµµίσθων στελεχών.41 Επιπλέον, προς το τέλος της δεκαετίας του 1930, τουλάχιστον σε 

επίπεδο ηγετικών στελεχών των συντεχνιών, ενισχύθηκε η δυνατότητα εργοδότησης 

έµµισθων στελεχών λόγω και της ανάπτυξης του συνδικαλιστικού κινήµατος και της 

ικανότητας εξεύρεσης πόρων λόγω της διευρυµένης αριθµητικής βάσης των συντεχνιών. 

∆εδοµένης της στενής σχέσης κόµµατος και συντεχνιών, τα στελέχη αυτά εξυπηρετούσαν 

ουσιαστικά και τις δύο µορφές οργανώσεων, διεκπεραιώνοντας κοµµατική και 

συνδικαλιστική δουλειά ταυτόχρονα.42 Παλαιά στελέχη του ΚΚΚ σηµειώνουν ότι σχεδόν 

όλοι οι γραµµατείς των συντεχνιών τότε ήταν και βασικά στελέχη του κόµµατος και πολλοί 

κοµµατικοί µετείχαν στις επιτροπές των συντεχνιών.43

 
39 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 60-62, 113, 115, 184-185. 
40 «Καταστατικό ΚΚΚ», άρθρο 12, Νέος Άνθρωπος, 24 ∆εκεµβρίου 1926, σ. 4. 
41 Ο Ζαµπάς αναφέρεται στην περίπτωση του Ιάκωβου Νικολάου από το Βαρώσι ο οποίος µεταφέρθηκε στη 
Λεµεσό ως έµµισθος λόγω της εξέχουσας κοµµατικής του δράσης. Βλ. Ζαµπάς, Ιστορική ∆ιαδροµή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ 
Αµµοχώστου, ό.π., σ. 56. 
42 Ο Π. Παπαβασιλείου, στη συνέντευξή του στον Κ. Γραικό για το αρχείο της ΠΕΟ, αναφέρει ότι ένας τέτοιος 
έµµισθος ήταν και ο Αντρέας Ζιαρτίδης (πρώην Γ.Γ. της ΠΕΟ και ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ για πολλά 
χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 1930. 
43 Βλ. Αγαθάγγελος Εµµανουήλ, συνέντευξη στον Κώστα Γραικό για το αρχείο της ΠΕΟ, αδηµοσίευτη. 
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Το ΚΚΚ, όπως όλα τα κόµµατα µαζών, ήταν ιεραρχικά δοµηµένο, καθώς όλες οι 

δραστηριότητες των επικουρικών και των τοπικών οργανώσεων, συντονίζονταν από την 

εξωκοινοβουλευτική ηγεσία. Αυτή η εξωκοινοβουλευτική ηγεσία αντικατοπτριζόταν στα 

Σώµατα που εκλέγονταν από τα συνέδρια του κόµµατος και ειδικά από την Κεντρική 

Επιτροπή. Το εσωτερικό κέντρο βάρους στο ΚΚΚ ήταν σαφέστατα τοποθετηµένο υπέρ αυτών 

των Σωµάτων και ειδικά υπέρ της Κεντρικής Επιτροπής. ∆εν πρέπει, όµως, να διαφύγει της 

προσοχής µας ότι αναφερόµαστε σε µια περίοδο κατά την οποία το κόµµα δεν κατάφερε να 

εκλέξει δικούς του εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης της νήσου, µε αποτέλεσµα να µη 

δηµιουργείται σε πρακτικό επίπεδο οποιαδήποτε τριβή µεταξύ των δύο αυτών τµηµάτων ενός 

κόµµατος (κοινοβουλευτικού και εξωκοινοβουλευτικού).44  

Όλες οι οργανωτικές µορφές που χαρακτηρίζουν τα κοµµουνιστικά κόµµατα, δηλαδή η 

διαφύλαξη των κοµµατικών ορίων, η δέσµευση όλων των µελών για δράση, η αυστηρή 

πειθαρχία, η εσωκοµµατική δηµοκρατία, ο πρωτεύων ρόλος του πυρήνα στο χώρο δουλειάς, ο 

συνδυασµός της παράνοµης µε τη νόµιµη δράση, συναντώνται στο όλο οικοδόµηµα του ΚΚΚ. 

Οι πυρήνες, ως οργανωτικές µονάδες συγκρότησης και η αποκλειστική στόχευση του 

κόµµατος σε συγκεκριµένα στρώµατα και τάξεις του κυπριακού πληθυσµού (αγρότες και 

εργάτες), αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία, που προσδιορίζουν ένα κόµµα µαζών. Στην 

ίδια κατεύθυνση παραπέµπουν και τα άλλα οργανωτικά χαρακτηριστικά του ΚΚΚ. Η 

γραφειοκρατική και ιεραρχική του δοµή απέρρεε από την ανάγκη για συντονισµό του 

κοµµατικού του οργανισµού και για οργανωµένη πρόσβαση µέσα στις µάζες. Η µονιµότητα 

του οργανισµού είχε διπλή υπόσταση και στόχο: αφενός, την κινητοποίηση των αγροτικών 

και εργατικών µαζών µέσω του µοναδικού καναλιού που µπορούσαν να αξιοποιήσουν (του 

κόµµατος δηλαδή), δεδοµένης της έλλειψης άλλων µηχανισµών και, αφετέρου, του όλου 

χαρακτήρα του κόµµατος, που δεν περιοριζόταν µόνο στις εκλογικές αναµετρήσεις αλλά 

χαρακτηριζόταν από µια ευρύτερη αντίληψη για τη διαπαιδαγώγηση και διαµόρφωση της 

κοινωνίας στο σύνολό της. Το ΚΚΚ υπήρξε, σε αντίθεση µε τους σχηµατισµούς της ∆εξιάς, 

 
44 Χαρακτηριστικό των κοµµουνιστικών κοµµάτων, γράφει ο Krouwel, ήταν η δηµιουργία εξωκοινοβουλευτικής 
ηγεσίας, που προηγείτο της κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής πτέρυγας. Αυτό είχε ως συνέπεια η 
κοινοβουλευτική πτέρυγα να ελέγχεται, να πειθαρχείται και να επιβλέπεται από την εξωκοινοβουλευτική ηγεσία. 
Βλ. Krouwel, «Party Models», ό.π., σ. 255. Την ισχύ της εξωκοινοβουλευτικής ηγεσίας στους κόλπους του 
εργατικού κινήµατος υπογραµµίζει και ο Michels. Βλ. Michels, Κοινωνιολογία Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 
216. 
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µια οργάνωση που ερχόταν σε σταθερή επαφή µε τα µέλη και τους οπαδούς της και η επαφή 

αυτή δεν περιοριζόταν στις εκλογικές περιόδους. 

Η οργανωτική διάσταση, ως θεωρητική σύλληψη αλλά και πρακτική εφαρµογή, ειδικότερα 

στα κόµµατα της Αριστεράς, αντιµετώπισε και αυστηρή κριτική. Θεωρήθηκε ως εργαλείο 

καλύτερης διεκδίκησης αιτηµάτων και πρόσβασης στις µάζες αλλά, ταυτόχρονα, υποδείχτηκε 

ότι εγκυµονεί και κινδύνους, γιατί από αυτήν εκπηγάζουν και τα συντηρητικά ρεύµατα, τα 

οποία -στο όνοµα της οργάνωσης- καταπνίγουν την ελευθερία σκέψης και δράσης. Η 

οργάνωση από αυτή την άποψη είναι ταυτόσηµη µε τη ροπή προς την ολιγαρχία.45 Τα 

στοιχεία που διαθέτουµε για το ΚΚΚ, δεν είναι διαφωτιστικά σε αυτό το θέµα. Όµως, η 

χρονική περίοδος δράσης του κόµµατος που εξετάζεται εδώ δεν είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να 

επιτρέψει την εµφάνιση τέτοιων φαινοµένων και να δικαιολογήσει, έτσι, a priori την άποψη 

περί οργανωτικής οστεοποίησης.   

Το ΚΚΚ αντιµετώπιζε περιορισµούς στην οργανωτική του δραστηριότητα. Έχοντας 

συνείδηση του γεωγραφικού περιορισµού του κόµµατος στα όρια της Λεµεσού,46 τα στελέχη 

του ΚΚΚ άρχισαν να αλληλογραφούν µε εργάτες και άλλα άτοµα στη Λευκωσία, 

προτρέποντας τους σε οργάνωση και δράση. Για το σκοπό αυτό το κόµµα έστειλε αριθµό 

στελεχών του να οργανώσει το κίνηµα στην πρωτεύουσα, η οποία αποκτούσε συνεχώς 

αυξανόµενο βάρος.47 Σύµφωνα µε µαρτυρία µέλους του κόµµατος την περίοδο αυτή, 

σηµαντική βοήθεια στην οργάνωση του κινήµατος στη Λευκωσία παρείχε αριθµός 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τη Θεσσαλονίκη.48 Χάρη σε πειθαρχηµένα στελέχη και 

συστηµατική προσπάθεια, το ΚΚΚ πέτυχε στις δεκαετίες του 1920 και 1930 να αποκτήσει 

µόνιµες προσβάσεις στην εργατική τάξη, κυρίως στη Λεµεσό και Αµµόχωστο. Αυτή ακριβώς 

τη µεταβλητή, της σχέσης του ΚΚΚ µε τα εργατικά συνδικάτα, θα εξετάσουµε ακολούθως. 

11.1.3 Σχέσεις µε κοµµουνιστικά κέντρα του εξωτερικού. Η πτυχή της σχέσης του ΚΚΚ µε 

άλλα κοµµουνιστικά κόµµατα του εξωτερικού και την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή αποτελούν 

πεδίο υποθέσεων και διαφορετικών και αµφιλεγόµενων µαρτυριών. ∆εν είναι ξεκάθαρο αν 
 

45 Βλ. Michels, Κοινωνιολογία Πολιτικών Κοµµάτων, ό.π., σ. 386. Ο Michels είχε διατελέσει µέλος του 
Γερµανικού Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος. 
46 Βλ. ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 40. 
47 «Εργατικά Νέα», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιανουαρίου 1926, σ. 3. Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 130. Στη διάλεξη που 
πραγµατοποιήθηκε στη Λέσχη Τραστ στη Λευκωσία παρευρέθηκαν 80 περίπου εργάτες και εκλέγηκε και 
προσωρινή επιτροπή για εξεύρεση οικήµατος και εγγραφής και άλλων εργατών. 
48 Ξυναρής Ευστάθιος, συνέντευξη στον Κώστα Γραικό για το αρχείο της ΠΕΟ, αχρονολόγητη. Ο Ξυναρής ήταν 
βασικό στέλεχος της Κοµµουνιστικής Νεολαίας. 
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υπήρχε οποιαδήποτε οργανική σχέση του ΚΚΚ µε κοµµουνιστικά κόµµατα του εξωτερικού ή 

µε την 3η ∆ιεθνή στα χρόνια αυτά. Το ίδιο το κόµµα, σε δύο περιπτώσεις, µέσω της 

εφηµερίδας του, δήλωνε ότι τέτοια σχέση δεν υφίστατο και ότι αποτελούσε ανεξάρτητο 

κόµµα.49 Από την άλλη, υπάρχουν µελετητές που υποστηρίζουν ότι το ΚΚΚ έγινε δεκτό ως 

µέλος της ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ (Communist International) το 1931,50 ενώ κάποια στελέχη του 

ΑΚΕΛ τοποθετούν την ένταξη του ΚΚΚ στη ∆ιεθνή από το 1927.51 Μάλιστα ο Ζαµπάς 

σηµειώνει ότι σχετική αίτηση υποβλήθηκε από το 1923 και η οποία όµως απορρίφθηκε επειδή 

το ΚΚΚ δεν είχε εξαγγελθεί επίσηµα ως κόµµα και έγινε, παράλληλα σύσταση από την 

ηγεσία της ∆ιεθνούς προς το ΚΚ Ελλάδας να θέσει υπό την προστασία του το ΚΚΚ. Ο 

Λέφκης αναφέρεται σε υπόσχεση του Χ. Βατυλιώτη ότι θα ζητούσε στην αναφορά του για το 

Α’ Συνέδριο του ΚΚΚ να ενταχθεί το κόµµα στην 3η ∆ιεθνή.52  

Το ΚΚΚ φαίνεται να εντάχθηκε στην ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ στην 11η Σύνοδο της Εκτελεστικής της 

Επιτροπής, που έλαβε χώρα από τις 25 Μαρτίου µέχρι τις 13 Απριλίου του 1931.53 Μετά τα 

Οκτωβριανά υπάρχουν αναφορές για δίκη του κόµµατος από το βαλκανικό γραφείο της 

ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ, το 1932 και για καταδίκη της στάσης του ΚΚΚ να επιδιώξει συνεργασία µε 

την Εκκλησία αντί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο αντιαποικιακό κίνηµα. Στη δίκη 

φαίνεται να πάρθηκε απόφαση για καθαίρεση των Βάτη και Σκελέα.54 Αυτή η καταδίκη 

βασιζόταν σε άγνοια των πραγµατικών δεδοµένων της Κύπρου, αφού, όπως συνάγεται από 

όλες τις µαρτυρίες των πρωταγωνιστών της περιόδου, το ΚΚΚ ήταν πολύ αδύναµο εκείνη την 

εποχή για να µπορέσει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και, παράλληλα, καταλήφθηκε εξ 

απροόπτου λόγω της ταχύτητας των γεγονότων, µε αποτέλεσµα να µη συµµετάσχει στα 

Οκτωβριανά παρά µόνο µέσω της αυθόρµητης δράσης της νεολαίας του.55

Η ένταξη στην ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ δεν διασαφηνίζει το βαθµό καθοδήγησης (ή και εξάρτησης) του 

ΚΚΚ από την οργάνωση αυτή ή από άλλο αδελφό κόµµα. Όµως, µπορούµε να πούµε µε 

 
49 «Το νέον επάγγελµα των εργατοαγροτιστών», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουλίου 1926, σ. 2. «Με το ψέµα και τη 
συκοφαντία δεν θα ξεγελάτε αιωνίως την εργατιά», Νέος Άνθρωπος, 16 Ιουλίου 1926, σ. 2. Σε αυτά τα 
δηµοσιεύµατα αρνούνται οποιαδήποτε οργανική σχέση µε το ΚΚΕ και οποιαδήποτε καθοδήγηση από τη Μόσχα. 
50 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 110. 
51 Βλ. Ζαµπάς, Ιστορική ∆ιαδροµή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ Αµµοχώστου, ό.π., σσ. 23-24. 
52 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 204-205. 
53 «The Eleventh Plenary Session of the ECCI», στο Degras Jane (Επιµ.), (1965), The Communist International 
1919-1943, Documents, Vol. III, Oxford University Press, London, σ. 150. 
54 Γραικός Κώστας (1994), Το ΚΚΚ και τα Οκτωβριανά, Λευκωσία, σ. 28. Βλ. επίσης Ιωάννου Φιφής (2005), 
Έτσι άρχισε το Κυπριακό, Εκδόσεις Φιλίστωρ, Αθήνα, σσ. 19-20. 
55 Ψαράς Ευθύµιος, συνέντευξη στον Κώστα Γραικό, αρχείο ΠΕΟ (αχρονολόγητη). 
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βεβαιότητα ότι το ΚΚΚ βρισκόταν σε επαφή µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ) 

για ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών. Μάλιστα, µερικοί ερευνητές θεωρούν το ΚΚΕ ως 

υπεύθυνο για τον οξύ και συγκρουσιακό λόγο του ΚΚΚ.56 Υπάρχει η άποψη ότι το ΚΚΚ ήταν 

υπό την εποπτεία του Κ.Κ.Ε. κατόπιν οδηγιών από την ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ µέχρι και τα 

Οκτωβριανά, όταν το κόµµα πέρασε υπό την εποπτεία του Βρετανικού ΚΚ, χωρίς όµως να 

µπορεί να προσδιοριστεί ο βαθµός ελέγχου που ασκείτο από αυτό.57 Σε σχέση µε την επαφή 

µε το Βρετανικό Κ.Κ. υπάρχουν πληροφορίες ότι στελέχη του ΚΚΚ είχαν άµεση επαφή µε το 

κόµµα αυτό, από το οποίο έπαιρναν συµβουλές και οδηγίες προκειµένου να αποφεύγουν, οι 

Κύπριοι κοµµουνιστές, τις συλλήψεις από την αστυνοµία.58 Οι επαφές τεκµηριώνονται και 

από την ίδια την απάντηση του ΚΚΚ, που αναφέρεται στη µη ύπαρξη οργανικής σχέσης µε 

οποιοδήποτε κοµµουνιστικό κόµµα του εξωτερικού, αλλά δεν αναφέρει (και δεν διαψεύδει) τα 

περί επαφών µε το ΚΚΕ (βλ. σηµείωση 49). Άλλωστε, αρκετά στελέχη του ΚΚΚ, όταν 

µετέβαιναν στην Ελλάδα, συνδέονταν µε το ΚΚΕ. Αντίστοιχα, στελέχη του ΚΚΕ, όπως ο 

γιατρός Νίκος Γιαβόπουλος, ήταν από τους πρωτεργάτες της αναδιοργάνωσης του ΚΚΚ (βλ. 

σ. 374). Το ίδιο ισχύει και για τον Βατυλιώτη, ο οποίος, µετά την αρχική του µετανάστευση 

στην Ελλάδα, όπου και συνδέθηκε µε το ΚΚΕ, επέστρεψε αργότερα στην Κύπρο (αρχές του 

1930).  

Την περίοδο αυτή το ΚΚΚ φαίνεται να ανέπτυξε σχέσεις µε συγγενικά κόµµατα πέραν του 

ΚΚΕ, όπως µε το Βρετανικό και το Αιγυπτιακό ΚΚ και το ΚΚ Ρωσίας. Ο Βατυλιώτης δρούσε 

από το 1922 στις γραµµές της ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ και ως δικός της εντολοδόχος ήρθε στην Κύπρο, 

για να συµβάλει στο ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΚ. ∆ιάφοροι άλλοι, όπως οι Στρίγγος και 

Χριστοδουλίδης, έγιναν δεκτοί σε κοµµατικές σχολές της ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ.59 Αυτά 

καταδεικνύουν ότι έστω και σε άτυπη µορφή (πριν την ένταξη στην ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ) υπήρχε 

επαφή και διασύνδεση µε την διεθνή κοµµουνιστική οργάνωση. Μια άλλη µορφή διεθνούς 

 
56 Καραµπότ Φίλιππος (2008), «Η Θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας απέναντι στο Κυπριακό την 
εποχή της Βενιζελικής µπουρζουαζίας», στο Βενιζέλος και η Κύπρος, ό.π., σ. 165. 
57 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σσ. 100, 107. Με τη θέση του Richter συµφωνεί και ο 
Φιφής Ιωάννου, µετέπειτα Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. Βλ. Ιωάννου, Κυπριακό, ό.π., σ. 15. Ο Ευστάθιος Ξυναρής, στέλεχος 
της Κοµµουνιστικής Νεολαίας, στη συνέντευξή του στον Κώστα Γραικό για το αρχείο της ΠΕΟ, αναφέρει 
ακριβώς το ανάποδο, ότι δηλαδή το ΚΚΚ βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του Βρετανικού ΚΚ και αµέσως µετά 
τα Οκτωβριανά τέθηκε υπό την εποπτεία του ΚΚ Ελλάδας.  
58 Ο Ζαµπάς γράφει ότι ο Βάτης αναγκάστηκε να καταπιεί επιστολή από το Βρετανικό Κ.Κ. όταν συνελήφθηκε 
από την αστυνοµία. Βλ. Ζαµπάς, Ιστορική ∆ιαδροµή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ Αµµοχώστου, ό.π., σ. 24. 
59 Ιωαννίδης Χριστόφορος (1980), «Οι ∆ιεθνείς Σχέσεις του ΑΚΕΛ σήµερα», Νέος ∆ηµοκράτης, Τεύχος 61, 
Οκτώβριος, σ. 28. 
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σχέσης που διατηρούσε το ΚΚΚ ήταν η αποστολή αρθρογραφίας για κυπριακά ζητήµατα στο 

διεθνές κοµµουνιστικό περιοδικό Ινπρέκορ.60  

 

11.2 Η παρέµβαση του ΚΚΚ στην οργάνωση του κυπριακού συνδικαλιστικού 

κινήµατος  

Το συνδικαλιστικό κίνηµα αποτελεί, µαζί µε τα πολιτικά κόµµατα, την οργανωµένη και 

συλλογική έκφραση της εργατικής τάξης ως µέσο για την υπεράσπιση των συµφερόντων και 

τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων της. Το συνδικαλιστικό κίνηµα της Κύπρου δηµιουργήθηκε 

από τις ίδιες κοινωνικοοικονοµικές διαδικασίες και αλλαγές, που έφεραν στην επιφάνεια και 

τα συνδικαλιστικά κινήµατα των άλλων χωρών του κόσµου. Οι οικονοµικές αιτίες που 

κινητοποιούσαν τους εργάτες στις διάφορες χώρες ήταν κοινές, η µορφή των κινητοποιήσεών 

τους, όµως, διέφερε, επειδή διέφεραν οι ιστορικές εµπειρίες, οι παραδόσεις και τα έθιµα των 

αντίστοιχων χωρών τους. Οι ειδικές µορφές οργάνωσης και διεκδίκησης των εργατών, το 

σωµατείο και η απεργία, αποτελούν σύγχρονες µορφές διαµαρτυρίας µεταξύ εργοδοτών και 

εργαζοµένων µε αντικείµενο αντιπαράθεσης τις συνθήκες εργασίας, τα ηµεροµίσθια, κτλ, τα 

οποία συνδέονται µε την έλευση της κοινωνίας βιοµηχανικού τύπου.61 Η ειδοποιός διαφορά 

σε σύγκριση µε τα συνδικαλιστικά κινήµατα των άλλων αναπτυγµένων χωρών, είναι ότι, από 

τη µια το κυπριακό συνδικαλιστικό κίνηµα έχει µια πρόσφατη ιστορία, και από την άλλη ότι 

συνδέθηκε εξαρχής και οργανικά µε το κοµµουνιστικό κίνηµα.   

Μια εννοιολογική διασαφήνιση είναι όµως απαραίτητη. Ο όρος «συνδικαλιστική δράση» 

παραπέµπει σε µορφές διαµαρτυρίας που κατευθύνονται στους εργοδότες και αποσκοπούν 

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, κυρίως, µέσω της δράσης των συνδικάτων και όχι 

εναντίον του συνόλου της υπάρχουσας κοινωνικοπολιτικής πραγµατικότητας. Αντίθετα, ο 

όρος «πολιτική δράση» παραπέµπει στη δράση εκείνη που αποσκοπεί στην ανατροπή των 

υπάρχοντων πολιτικών θεσµών.62 Η διαφορά και η ευρύτητα του πολιτικού αγώνα σε σχέση 

µε τον οικονοµικό, διαφοροποιεί το πολιτικό κόµµα από τη συντεχνία, καθώς επίσης και τις 

οργανωτικές µορφές των δύο θεσµών. Έτσι, στο τµήµα αυτό επικεντρωνόµαστε στη σχέση 

µεταξύ ΚΚΚ και συνδικάτων και ιδιαίτερα στους τρόπους εµπλοκής του κόµµατος στο 
 

60 Γ. Χριστοδουλίδης, «Αναδιοργανώνεται το ΚΚΚ, ιδρύεται η ΠΣΕ», Χαραυγή, 29 Απριλίου 2005. 
61 Βλ. Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σσ. 74, 155. Βλ. επίσης Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., 
σ. 31. Ο Geary δίνει παραδείγµατα της διαφορετικής µορφής κινητοποιήσεων µεταξύ των διαφόρων χωρών. 
62 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 27. 
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συνδικαλιστικό κίνηµα και όχι στο ευρύτερο θέµα της εξέλιξης του κυπριακού 

συνδικαλιστικού κινήµατος, στο οποίο γίνεται µια µικρή αναφορά.  

Η συντεχνία στη λενινιστική παράδοση πρέπει να είναι οργανωµένη κατά επαγγέλµατα και να 

απευθύνεται χωρίς περιορισµούς στους εργάτες, ενώ αντίθετα, το κόµµα πρέπει να 

αποτελείται από ανθρώπους που έχουν επάγγελµά τους την επαναστατική δράση, να µη 

διακρίνονται µεταξύ τους σε οποιαδήποτε βάση (π.χ. επαγγελµάτων) και να λειτουργεί 

συνωµοτικά εκεί και όπου χρειάζεται. Σε χώρες όπου υπάρχουν πολιτικές ελευθερίες, οι 

σχέσεις κόµµατος - συντεχνίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν στενότερες και απλότερες.63 

Στην ευρωπαϊκή πρακτική, οι σχέσεις πολιτικών κοµµάτων και συντεχνιών ποικίλουν. Σε 

χώρες όπως η Ιταλία, η Βρετανία και η Γερµανία υπήρχαν στενές επαφές των δύο 

µηχανισµών, σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική σχέση που αναπτύχθηκε σε χώρες όπως η 

Γαλλία και η Ισπανία.64

Η ανάπτυξη των συντεχνιών στον ευρωπαϊκό και αµερικάνικο χώρο λειτούργησε 

περιοριστικά στη δυνατότητα των κοµµάτων να δηµιουργήσουν µαζικούς οργανισµούς µε 

πολλά µέλη, αφού απέκτησαν οι ίδιες µεγάλο αριθµό µελών και εκπροσωπούσαν τις τάξεις 

που παραδοσιακά αποτελούσαν τη βάση των κοµµάτων.65 Αυτό δεν συνέβηκε στην Κύπρο. Σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα το ΚΚΚ κατάφερε να κυριαρχήσει στις συντεχνίες και στο 

εργατικό κίνηµα, κυρίως διότι οι περισσότερες ήταν δικό του δηµιούργηµα. Αυτό έγινε 

µεθοδευµένα και συστηµατικά. Σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια διείσδυσης στο 

συνδικαλιστικό κίνηµα αποτέλεσαν τα έντυπα του ΚΚΚ και η οργανωµένη αποστολή 

στελεχών του κόµµατος στις διάφορες περιοχές µε υψηλή εργατική συγκέντρωση, για να 

προσεγγίζουν εργάτες και να δηµιουργούν πυρήνες δράσης.66  

Το ΚΚΚ προσπάθησε εντατικά και συστηµατικά να παρέµβει στο συνδικαλιστικό κίνηµα και 

να το διαµορφώσει, στρέφοντάς το σε κατεύθυνση απεξάρτησης από την ηγεσία των 

 
63 Βλ. Λένιν, Τι να κάνουµε;, ό.π., σ. 138.  
64 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 139. 
65 Βλ. Lipset, «Introduction», ό.π., σ. x1viii.  
66 Ο Χρίστος Ρουσσής, παλαιό στέλεχος του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ στη Λάρνακα, σε συνέντευξή του στον Κώστα Γραικό 
για το αρχείο της ΠΕΟ, αναφέρεται σε προσπάθεια του ΚΚΚ το 1931 για δηµιουργία Εργατικού Κέντρου στη 
Λάρνακα, στην οποία παρευρέθηκαν οι Βάτης και Τεύκρος Ανθίας η οποία όµως ναυάγησε διότι τους 
επιτέθηκαν και τους έριξαν στη θάλασσα. Ο Αγαθάγγελος Εµµανουήλ, σε συνέντευξή του επίσης στον Γραικό, 
σηµειώνει ότι πήγε στο Μαυροβούνι το 1937 µαζί µε τον Παυλάκη Γεωργίου  για να οργανώσουν τους 
µεταλλωρύχους µετά την εκδίωξη των στελεχών του κόµµατος από την εταιρία. Ο Π. Παπαβασιλείου αναφέρει 
ότι στο Βαρώσι υπήρχε πυρήνας του ΚΚΚ, που δρούσε στον τοµέα οργάνωσης των συνδικάτων και αποτελείτο 
από τους Χρίστο Σαββίδη, Χρίστο Κατσιαούνη και Γιώργο Λεβέντη. 
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πολιτευτών και άλλων παραγόντων της εποχής και µε στόχο να ηγηθεί αυτού του κινήµατος 

το ίδιο το κόµµα.67 Από τις πρώτες ιδρύσεις συντεχνιών που καταγράφονται, ο ρόλος των 

µελών του ΚΚΚ είναι καθοριστικός. Η προσπάθειά τους αυτή µεταφέρθηκε και σε άλλες 

πόλεις, πέραν της Λεµεσού, και παράλληλα δόθηκε έµφαση στη συστέγαση των συντεχνιών, 

που αντικατοπτρίστηκε στην ίδρυση των κατά επαρχία Εργατικών Κέντρων. Τα Κέντρα αυτά 

(ή λέσχες) δεν τα αποκαλούσαν κοµµουνιστικά ώστε να µπορούν να παίρνουν άδεια 

λειτουργίας. Στην ιδρυτική συνέλευση του πιο σηµαντικού εξ αυτών, του Εργατικού Κέντρου 

Λεµεσού, το Νοέµβριο του 1924, συµµετείχε, πέραν των επιτροπών των συντεχνιών, και η 

επιτροπή του ΚΚΚ και µάλιστα εκπρόσωπός του εκλέγηκε Γραµµατέας της εξαµελούς 

προσωρινής επιτροπής.68 Τον Απρίλιο του 1925 ιδρύθηκε και Εργατική Νεολαία Λεµεσού.69 

Το Εργατικό Κέντρο εξέλεγε την τακτική του επιτροπή στη βάση του αριθµού των µελών της 

κάθε συντεχνίας, εφαρµόζοντας έτσι την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και επέδειξε 

αξιόλογη δραστηριότητα κυρίως στο µορφωτικό και πολιτιστικό τοµέα: οργάνωνε µορφωτικά 

µαθήµατα, έδινε θεατρικές παραστάσεις, ίδρυσε βιβλιοθήκη και νυκτερινή σχολή για 

αναλφάβητους εργάτες που αριθµούσε 93 µαθητές. Γίνονταν επίσης και µαθήµατα 

κοµµατικών οµίλων και σοσιαλιστικής διαπαιδαγώγησης στους εργάτες και διαλέξεις µε 

προσκεκληµένους πέραν των µελών της εργατικής τάξης.70 Στο ίδιο κέντρο γιορτάστηκε για 

πρώτη φορά το 1925 η Εργατική Πρωτοµαγιά.71 Το Εργατικό Κέντρο έγινε χώρος 

στρατολόγησης µελών για το ΚΚΚ, λόγω της καθηµερινής επαφής κόµµατος και συντεχνιών 

και της καθοδήγησης που ασκούσε το ΚΚΚ.72  

 
67 Ενδεικτική είναι µια ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Λεµεσού, στις 22 Φεβρουαρίου 1925, που 
δηµοσιεύει ο Νέος Άνθρωπος την 1η Μαρτίου 1925, σ. 2 και στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί η 
χρήση του Κέντρου από οποιονδήποτε αστό πολιτευτή για εκφώνηση λόγων επειδή η δυστυχία της εργατικής 
τάξης οφείλεται στην αστική πλουτοκρατική τάξη. 
68 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, σσ. 21-22. Βλ. επίσης «Από την εργατική κίνηση της Λεµεσού», «Νέος 
Άνθρωπος», 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 4. Αναφέρονται τα ονόµατα των Χρήστου Σαββίδη και Κώστα Σκελέα και 
του ρόλου τους στη δηµιουργία των συντεχνιών ραπτεργατών και µαραγκών της Λεµεσού, ενώ το άτοµο που 
εκλέγηκε στην επιτροπή του Κέντρου ήταν ο Νίκος Γιαβόπουλος. Τα µέλη του Εργατικού Κέντρου Λεµεσού 
ήταν τότε 257. 
69 «Ίδρυσις Εργατικής Νεολαίας Λεµεσού», Νέος Άνθρωπος, 14 Απριλίου 1925, σ. 2. 
70 «∆ιάλεξη Γ. Χρυσαφίνη στο Εργατικό Κέντρο Λεµεσού», Ελευθερία, 23 Ιουνίου 1926, σ. 3. 
71 «Προκήρυξη Εργατικού Κέντρου Λεµεσού», Νέος Άνθρωπος, 25 Απριλίου 1925, σ. 2. Το 1990 ο Michael 
Ignatieff, γράφοντας στον Observer για το Πάσχα, παρατηρούσε πως οι «εκκοσµικευµένες κοινωνίες ποτέ δεν 
κατάφεραν να προσφέρουν υποκατάστατα των θρησκευτικών τελετουργιών». Η πρωτοµαγιά αποτελεί ίσως το 
µοναδικό αδιαµφισβήτητο ρήγµα που επέφερε ένα κοσµικό κίνηµα στο χριστιανικό ή σε κάποιο άλλο επίσηµο 
εορτολόγιο. Παρατίθεται στον Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι, ό.π., σ. 164. 
72 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 23. 
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Το 1923 έγιναν προσπάθειες για ίδρυση συντεχνίας µεταλλωρύχων, στις οποίες σηµαντικό 

ρόλο διαδραµάτισαν οι κοµµουνιστικοί πυρήνες της Λεµεσού. Με τη βοήθεια των συντεχνιών 

της Λεµεσού ιδρύθηκαν παρόµοιες οργανώσεις και στη Λευκωσία, όπου, γύρω στο 1926, 

στάληκαν από το ΚΚΚ οι Λιασής Πιερής και Ευστάθιος Ξυναρής, για να ενισχύσουν τις 

προσπάθειες για δηµιουργία κοµµατικών πυρήνων και εργατικών οργανώσεων στη 

Λευκωσία.73 Μέχρι το 1931 είχαν ιδρυθεί σε Λεµεσό, Λευκωσία, Βαρώσι και Λάρνακα 

Εργατικά Κέντρα και είχε συστηµατοποιηθεί η προσπάθεια του ΚΚΚ για συνένωση των 

συγγενών επαγγελµάτων σε ενιαία συνδικάτα.74 Στην Κερύνεια δεν έγινε κατορθωτό να 

δηµιουργηθεί εργατικό κέντρο. Αυτό αποτελεί ένδειξη της οικονοµικής και οργανωτικής 

καθυστέρησης σε αυτή την επαρχία, στην οποία, όπως είδαµε προηγουµένως (βλ. κεφάλαιο 

9), κυριαρχούσε η ακραία εθνικιστική πτέρυγα. 

Το ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΚ, το 1926, ασχολήθηκε επισταµένα µε το συνδικαλιστικό 

ζήτηµα και ιδιαίτερα µε τις σχέσεις κόµµατος - συντεχνιών και της ενότητας του 

συνδικαλιστικού κινήµατος, όπως αυτή διαµορφωνόταν. Στις αποφάσεις που 

δηµοσιοποιήθηκαν, δινόταν έµφαση στην οργάνωση των εργατών σε συνειδητές 

επαγγελµατικές οργανώσεις και στη µεταξύ τους σύνδεση σε έναν ανώτερο οργανισµό, τη 

Γενική Ένωση Εργατών Κύπρου. Για τις σχέσεις µεταξύ συντεχνιών και κόµµατος 

αναγνωρίστηκε ότι,  

«έγιναν µεγάλες προσπάθειες για την οργάνωση αγροτών και εργατών χωρίς όµως 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα διότι το κόµµα, κακώς πολιτευόµενο, χρωµάτιζε τις οργανώσεις 

κατά την ίδρυση τους και τις παρουσίαζε ως παραρτήµατα του ΚΚΚ προκαλώντας την άµεση 

αντίδραση της κυβέρνησης και των κεφαλαιούχων».75

Η σχέση κόµµατος - συντεχνιών τέθηκε µε αυτοκριτικό τρόπο, τοποθετούµενη σε µια άλλη 

βάση: «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι µεταξύ του ΚΚΚ και των εργατικών οργανώσεων δεν 

µπορεί να υπάρχει οργανωτική σχέση γιατί είναι δύο οργανισµοί εντελώς διαφορετικοί». Το 

Εργατικό Κέντρο Λεµεσού λειτουργούσε πρακτικά ως λέσχη του κόµµατος. Αυτή η τακτική 

 
73 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 68-69, 82. 
74 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 73. Βλ. επίσης Φιλιππίδης, «Εδραίωση», ό.π., σ. 80.  
75 «Απόφαση επί της δράσεως της Κ.Ε.» και «Απόφαση επί του επαγγελµατικού ζητήµατος», Νέος Άνθρωπος, 1η 
Οκτωβρίου 1926, σ. 1. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 30. Ενδεικτικό της νοοτροπίας αυτής ήταν 
δηµοσίευµα της εφηµερίδας Πυρσός, στην οποία δηµοσιοποιείτο η εξαµελής επιτροπή της συντεχνίας ραπτεργατών οι 
οποίοι αποκαλούνταν σύντροφοι. Επίσης, ο Λέφκης γράφει ότι στις εκλογές για το συµβούλιο των συντεχνιών στο τέλος 
του 1925 εκλέγηκε ως γραµµατέας του Εργατικού Κέντρου ο Κώστας Σκελέας, που ήταν και Γ.Γ. του ΚΚΚ. Βλ. Λέφκης, 
Ρίζες, ό.π., σ. 131. 
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συνόδευε την πορεία των σχέσεων ΚΚΚ και συντεχνιών σε ολόκληρη την περίοδο ύπαρξής 

του, αφού επαναλήφθηκε και στα χρόνια 1935-39, µε την τάση να θεωρούνται οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις κοµµατικά παραρτήµατα.76 Στις συντεχνίες που δηµιουργούσε, 

έβαζε ως όρο για να γίνει κάποιος µέλος, να είναι και µέλος του κόµµατος ή τουλάχιστον 

ένθερµος υποστηρικτής του,77 πράγµα που εµπόδιζε τη µαζικοποίηση των συντεχνιών και 

ενίσχυε την ταύτισή τους µε το ΚΚΚ. 

Στην απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου διαχωριζόταν το κόµµα, ως πολιτική οργάνωση µε 

ευρύτερους σκοπούς και στόχους από τις εργατικές οργανώσεις, που ασχολούνταν 

αποκλειστικά µε τα προβλήµατα των εργατών.  

«Στις εργατικές οργανώσεις γίνονται µέλη όχι µόνο κοµµουνιστές αλλά κάθε εργάτης που θέλει 

να αγωνιστεί για τη βελτίωση της θέσης του και δεν µπορούν να εξαρτώνται οργανωτικά από 

το ΚΚΚ. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το κόµµα θα αρνηθεί να καθοδηγήσει εργατικές 

οργανώσεις, εφόσον οι ίδιοι οι εργάτες αναθέτουν θεληµατικά, τη διοίκηση των οργανώσεων 

τους σε µέλη του ΚΚΚ».78  

Παράλληλα, δινόταν καθοδήγηση να οργανώνονται «φράξιες» (δηλαδή οµάδες) του κόµµατος 

µέσα στις συντεχνίες και τα εργατικά κέντρα. Ο Φάντης σηµειώνει ότι αυτές οι ορθές θέσεις 

του κόµµατος για διαχωρισµό του ΚΚΚ από τις συντεχνίες δεν εφαρµόζονταν στην πράξη και 

ήταν έκδηλη η τάση να ταυτίζεται το κόµµα µε τις εργατικές οργανώσεις.79

Η ίδρυση αυτών των εργατικών σωµατείων στην περίοδο µέχρι και το 1931 αποτέλεσε, 

σύµφωνα µε συνδικαλιστικά στελέχη, το πρώτο βήµα του πρώιµου ταξικού συνδικαλιστικού 

κινήµατος στην Κύπρο. Η κοινή µορφή οργάνωσης αυτή την περίοδο ήταν αυτή του ενός 

συνδικάτου ανά επάγγελµα σε κάθε πόλη. Σε αυτή την περίοδο τα εργατικά σωµατεία, µε την 

ύπαρξη και τη δράση τους, ενεργούσαν ως διαµορφωτές µιας συνείδησης, που οδήγησε σε 

µεγαλύτερα επίπεδα οργάνωσης και διεκδίκησης.80 Η επίδραση της συντεχνίας διαδραµάτιζε 

καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση του ατόµου από το τοπικό του περιβάλλον, 

εντάσσοντάς το σε ένα ευρύτερο επικοινωνιακό δίκτυο.81 Η λήξη του πρώτου σταδίου 

σηµατοδοτείται από τα Οκτωβριανά του 1931 και την απαγόρευση κάθε µορφής 
 

76 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 89. 
77 Βλ. Φιλιππίδης, «Εδραίωση», ό.π., σ. 80. 
78 «Απόφαση επί του επαγγελµατικού ζητήµατος», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 1. 
79 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 61. 
80 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 69. Βλ. επίσης Ζιαρτίδης, «Εξέλιξη του 
Συνδικαλισµού», ό.π., σ. 120. 
81 Βλ. Cox, «Voting Behaviour in Wales», ό.π., σ. 153. 
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οργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των εργατικών σωµατείων και λεσχών. Λίγους 

µήνες νωρίτερα είχε δηµοσιευθεί νοµοσχέδιο στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβέρνησης, 

σύµφωνα µε το οποίο αναγνωρίζονταν τα εργατικά σωµατεία και ρυθµίζονταν οι σχέσεις 

µεταξύ εργοδοτών και εργατών, η εγγραφή των σωµατείων, η τήρηση βιβλίων, κτλ.82 Οι 

οργανώσεις που ιδρύθηκαν µετά το 1931, είχαν όλα τα χαρακτηριστικά ταξικού 

συνδικαλιστικού κινήµατος: δέχονταν στις γραµµές τους µόνο µισθωτούς εργάτες και 

υπαλλήλους και είχαν, κατά κανόνα, στην ηγεσία τους εργάτες και υπαλλήλους του 

επαγγέλµατος τους.83

Η σταδιακή οργάνωση των εργατών αύξησε τη συνειδητοποίηση της δύναµης που 

αποκτούσαν. Αυτή η συνειδητοποίηση εκφράστηκε µε την εκδήλωση αυξηµένου αριθµού 

απεργιών και µαζικότερης συµµετοχής σε αυτές.84 Το εργατικό κίνηµα αποκτούσε ισχύ. 

Παρόλη τη βελτίωση που σηµειώθηκε, όµως, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της περιόδου 

είχαν πολλές αδυναµίες: ήταν µικρές, κατακερµατισµένες επαγγελµατικά, 

διασκορπισµένες γεωγραφικά, χωρίς συντονισµό, µε στελέχη χωρίς προηγούµενη εµπειρία 

σε  συνδικαλιστικά ζητήµατα. Η αδυναµία του συνδικαλιστικού κινήµατος είχε διττή 

προέλευση: από τη µια τη στενότητα της καθ’ αυτό εργατικής βάσης στην Κύπρο, που 

οφειλόταν στη φτωχή βιοµηχανική της ανάπτυξη και από την άλλη την επέµβαση της 

κυβέρνησης στη συνδικαλιστική οργάνωση, µε σκοπό την εξασφάλιση της πολιτικής 

νοµιµοφροσύνης. Οι κοµµουνιστές αναµείχθηκαν στην οργάνωση των συνδικάτων και ήταν 

σε θέση να προσφέρουν δυναµισµό, ενότητα και ηγεσία στην οργάνωση της εργατικής 

τάξης.85 Τα συνδικάτα αποτέλεσαν ισχυρό µηχανισµό διείσδυσης του ΚΚΚ στην εργατική 

τάξη και σταδιακής εδραίωσης του. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά το γεγονός ότι το 

οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα οφείλει, εν πολλοίς, τη δηµιουργία του στη συστηµατική 

παρέµβαση του ΚΚΚ. 

 

 
 

82 «Αναγνώρισις εργατικών σωµατείων», Ελευθερία, 25 Μαρτίου 1931, σ. 2. 
83 Βλ. Ζιαρτίδης, Εξέλιξη του Συνδικαλισµού στην Κύπρο, ό.π., σ. 120. 
84 Βλ. Φάντης, Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 100-101. Η πρώτη απεργία στην Κύπρο έγινε το 1895 
από 500 εργάτες στη Γερµασόγεια που άνοιγαν αυλάκια, επειδή η κυβέρνηση τους έκοψε ένα γρόσι από το 
µεροκάµατο. Όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα σωµατεία, σηµειώθηκε και η δεύτερη γνωστή απεργία, των 
ραφτεργατών Λεµεσού, το 1922, υπό την καθοδήγηση του κοµµουνιστή Χρίστου Σαββίδη. 
85 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 144. Βλ. επίσης Γ. Χριστοδουλίδης, «Αναδιοργανώνεται το 
ΚΚΚ, ιδρύεται η ΠΣΕ», Χαραυγή, 29 Απριλίου 2005.  
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11.3 Η κρατική καταστολή και ο ανταγωνισµός µε τη ∆εξιά 

∆ύο είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά τον προσανατολισµό, τη 

ριζοσπαστικότητα και το χαρακτήρα ενός κινήµατος οποιασδήποτε µορφής, ιδιαίτερα 

κοµµάτων της εργατικής τάξης, όπως είναι τα κοµµουνιστικά κόµµατα. Ο πρώτος παράγοντας 

αφορά στη στάση του κράτους απέναντί τους. Στην περίπτωση της Κύπρου η αποικιοκρατική 

εξουσία. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στην αντιπαράθεση των κινηµάτων ή κοµµάτων της 

εργατικής τάξης µε το υφιστάµενο κατεστηµένο και τις πολιτικές δυνάµεις του χώρου της 

αστικής ∆εξιάς. Ο τρόπος και οι µορφές του ανταγωνισµού αυτού καθορίζουν µεγάλο µέρος 

της ταυτότητας αυτών των κινηµάτων. Θα εξετάσουµε µε τη σειρά και αναλυτικά αυτούς τους 

δύο βασικούς παράγοντες, αρχίζοντας από το ρόλο των αποικιοκρατικών αρχών. 

11.3.1 Κρατική καταστολή. Όπως γράφει ο Geary, οι διαφορετικοί βαθµοί κρατικής 

καταπίεσης φαίνεται να αντιστοιχούν σε ανάλογα επίπεδα εργατικού ριζοσπαστισµού.86 Έτσι, 

η αυταρχική Ρωσία δηµιούργησε ένα επαναστατικό εργατικό κίνηµα, η φιλελεύθερη Αγγλία 

«ρεφορµιστικό» εργατικό κόµµα, ενώ η ηµιαυταρχική Γερµανία µια εργατική τάξη που 

συνδύαζε χαρακτηριστικά επαναστατικότητας και ρεφορµισµού. Η καταστολή ενίσχυε την 

επαναστατικότητα της εργατικής τάξης, ενώ η πολιτική οµαλότητα και οι θεσµοί των 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων ενεθάρρυναν τον ρεφορµισµό και την 

ενσωµάτωση στο σύστηµα. Το πώς ένας κατασταλτικός µηχανισµός µπορεί να µετατρέψει 

οικονοµικής φύσης αγώνες σε επαναστατικούς µέσω της άµεσης στρατιωτικής επέµβασης, 

φαίνεται στην περίπτωση της Ρωσίας το 1905. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

αντιπαράθεση µε το κράτος είχε άµεσο και βίαιο χαρακτήρα και σε καθεστώτα που 

απαγορεύονταν ακόµα και µορφές συνδικαλιστικής δράσης και οργάνωσης (κάτι που όξυνε 

τις αντιλήψεις της εργατικής τάξης αναφορικά µε το ρόλο του κράτους στη διατήρηση του 

εχθρικού γι’ αυτήν status quo), η δραστηριότητα του εργατικού κινήµατος κατευθυνόταν σε 

πολιτικά κανάλια, ως η µοναδική διέξοδος. Υπάρχει βέβαια και η αντίστροφη λογική, όπου ο 

ριζοσπαστισµός της εργατικής τάξης µπορούσε να προκαλέσει κρατική καταστολή. 

Η στάση των αποικιακών Αρχών στην Κύπρο έναντι του ΚΚΚ ήταν από την αρχή εχθρική 

παρόλο που, όπως οµολογούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης Storrs λίγο πριν τα Οκτωβριανά σε 

έκθεσή του προς τον Υπουργό Αποικιών, «η κοµµουνιστική κίνηση αν και βλαβερή δεν είναι 

                                                            
86 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 25-26, 93, 272. 
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καθόλου ανησυχητική».87 Οι Βρετανοί ακολουθούσαν µια προσέγγιση διαχωρισµού του ΚΚΚ 

από τα εργατικά συνδικάτα και δήλωναν ξεκάθαρα ότι ένα Εργατικό Κόµµα, στα πρότυπα του 

αγγλικού, θα τύγχανε της συµπάθειας της κυβέρνησης, επειδή θα αποδεχόταν το σύστηµα ως 

είχε. Το ΚΚΚ, όµως, το αντιµετώπιζαν µε δυσφορία, επειδή επεδίωκε ανατροπή του 

καθεστώτος. Γι’ αυτό και αναγκάζονταν να καταδιώκουν τα στελέχη και µέλη του, µια 

πρακτική που ακολουθούνταν από τις πλείστες κυβερνήσεις του κόσµου.88  

Η αντιµετώπιση του ΚΚΚ περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, συστηµατική παρακολούθηση κάθε 

κίνησης των εργατών και των συγκεντρώσεών τους, απαγόρευση βιβλίων και εντύπων 

κοµµουνιστικού περιεχοµένου, δηµιουργία αρχείου (φακέλων) ονοµάτων των κοµµουνιστών. 

Υπήρχε επίσης και ειδικός αστυνοµικός κλάδος δίωξης των κοµµουνιστών.89 Η αστυνοµική 

παρακολούθηση γινόταν σε συστηµατική βάση και περιελάµβανε συχνές σωµατικές έρευνες, 

έρευνες στα σπίτια σε ακαθόριστες ώρες, ξυλοκόπηµα, πρόστιµα και φυλακίσεις, λογοκρισία 

στην αλληλογραφία των µελών και εντύπων του κόµµατος, πίεση στους εργοδότες να µην 

προσλαµβάνουν κοµµουνιστές και προσπάθεια αποκλεισµού τους από τα ηγετικά πόστα στις 

συντεχνίες.90 Χαρακτηριστική ήταν η εξορία του Ν. Γιαβόπουλου, ηγέτη τότε του κόµµατος, 

στις 5 Ιουλίου 1925. Σε πολλές εκδόσεις της εφηµερίδας του ΚΚΚ δηµοσιεύονταν επιστολές 

ατόµων οι οποίες αναφέρονταν στις εµπειρίες από την παρακολούθηση της αστυνοµίας ή από 

τη στάση των εργοδοτών. Καταγγέλλονταν, επίσης, επίσηµα από το κόµµα περιπτώσεις όπου 

 
87 Βλ. Καραµπότ, «Η Θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας απέναντι στο Κυπριακό», ό.π., σ. 168. 
88 Βλ. οµιλία διοικητή Λεµεσού Surridge κατά τον εορτασµό της 1ης Μαΐου στο Εργατικό Κέντρο Λεµεσού. 
«Κόκκινη Πρωτοµαγιά», Ελευθερία, 6 Μαΐου 1925, σ. 3. 
89 Σε ένα αστυνοµικό έγγραφο που παρατίθεται στην Ιστορία της ΠΣΕ-ΠΕΟ, ό.π., σ. 36, µε ηµεροµηνία 18 
Οκτωβρίου 1931, γίνεται αναφορά στον «Red 460», τον Κώστα Αναφώτη. Ο αύξων αριθµός καταδεικνύει το 
γεγονός ότι υπήρχαν αρκετά άτοµα που εµπλέκονταν σε δραστηριότητες του ΚΚΚ. Ο Storrs, σηµειώνει ο Ρίχτερ, 
είχε οµολογήσει ότι τα άτοµα που ήταν ύποπτα για ανατρεπτική ή κοµµουνιστική προπαγάνδα 
παρακολουθούνταν. Βλ. επίσης Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 458· «Τα απαγορευµένα βιβλία», Νέος Άνθρωπος, 12 
Σεπτεµβρίου 1928, σ. 4. ∆ηµοσιεύονται 13 τέτοια βιβλία.  
90 Βλ. Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 72-74. Για τις παρακολουθήσεις στο Εργατικό 
Κέντρο Λεµεσού, βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σ. 125. Το ίδιο το κόµµα σε διακήρυξη του Α’ Παγκύπριου Συνεδρίου 
του κατάγγελλε τον πόλεµο που υφίστατο. Βλ. Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 2. Βλ. επίσης Περδίος, 
∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σσ. 24, 51. Το πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της 14ης Απριλίου 1928 τιτλοφορούνταν 
«Αντιµετωπίζουµε θαρραλέα τη λευκή τροµοκρατία» και στις 4 Αυγούστου, µε τίτλο «Η τροµοκρατία µαίνεται», 
δηµοσιεύει πρωτοσέλιδα αριθµό επιστολών εργατών που καταγγέλλουν έρευνες στα σπίτια τους, εξευτελιστικές 
συµπεριφορές, κατάσχεση βιβλίων κτλ. Στις 28 Αυγούστου 1928 κατάγγελλε τη λογοκρισία της αλληλογραφίας 
του και υποστήριζε ότι οι Αρχές παρακολουθούσαν όλα τα µέλη του κόµµατος, τους γνωστούς τους και όλους 
τους συνδροµητές της εφηµερίδας του, άσχετα αν ήταν µέλη του ή όχι. Βλ. Νέος Άνθρωπος, 28 Αυγούστου 1928, 
σ. 1. Βλ. επίσης «Σύλληψις κοµµουνιστών και κατάσχεσις της αλληλογραφίας και των βιβλίων των», Ελευθερία, 
25 Νοεµβρίου 1925, σ. 3. 
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η αποικιακή κυβέρνηση έκανε έρευνες στα γραφεία του κόµµατος και κατήσχε υλικό.91 Το 

ΚΚΚ τόνιζε επανειληµµένα τον ιµπεριαλιστικό χαρακτήρα της παρουσίας των Βρετανών 

στην Κύπρο και τη σύµπραξή τους µε την αστική εργοδοτική τάξη εναντίον των χωρικών και 

των εργατών, καθώς και τον εµπαιγµό των αγροτών εκ µέρους της κυβέρνησης προς τους 

αγρότες, επαληθεύοντας τη θέση του Geary ότι ο ριζοσπαστισµός της εργατικής τάξης 

προκαλεί και την αντίδραση του κράτους, αφού οι ενέργειες των αποικιακών Αρχών µπορούν 

να ερµηνευθούν και ως αντίδραση στον πολιτικό λόγο και την πρακτική του ΚΚΚ.92  

Το εργατικό κίνηµα, παρά τη φιλελεύθερη αντιµετώπιση που τύγχανε ακόµα και σε χώρες 

όπως η Αγγλία, ερχόταν συχνά αντιµέτωπο µε εχθρική νοµοθεσία. Ακόµα και η σχετική 

απουσία βίαιης και απροκάλυπτης καταστολής δεν συνεπαγόταν ευνοϊκή στάση απέναντι στο 

εργατικό κίνηµα από µέρους των Αρχών. Κατά αναλογία, αυτό εφαρµοζόταν και στην Κύπρο. 

Η Νέα Λαϊκή επικαλείται άρθρο της αγγλικής εφηµερίδας Workers Daily ηµεροµηνίας 25 

∆εκεµβρίου 1925, στο οποίο η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να έδωσε οδηγίες στην τοπική 

κυβέρνηση της Κύπρου να διαλύσει τις «εξωφρενικάς κοµµουνιστικάς συµµορίας».93 Τον 

Απρίλιο του 1931 ο εκ των ηγετών του κόµµατος Χ. Βατυλιώτης προσήχθη σε δίκη στη 

Λευκωσία, διότι σε δύο οµιλίες του είχε υποκινήσει το λαό σε «στάση κατά του καθεστώτος» 

και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς απελάθηκαν δύο Ελλαδίτες πρόσφυγες, επειδή «διενεργούσαν 

κοµµουνιστικήν προπαγάνδαν, το δε υποδηµατοπωλείον τους ήτο κέντρον συγκεντρώσεως 

κοµµουνιστών».94 Παρόλο που οι Βρετανοί δεν κινδύνευαν ουσιαστικά από το ΚΚΚ, λόγω της 

µικρής αριθµητικής του δύναµης, η τροποποίηση του ποινικού κώδικα το 1928 είχε σχεδόν 

αποκλειστικό στόχο το ΚΚΚ, το µόνο οργανωµένο κόµµα της περιόδου.95 Η εγγραφή µιας 

συντεχνίας, ιδιαίτερα αν στην ηγεσία της βρίσκονταν κοµµουνιστές ή άτοµα που θεωρούνταν 

 
91 Ενδεικτικά βλ. Νέος Άνθρωπος, 30 Νοεµβρίου 1925, σ. 3· Ο Εργάτης, 10 Αυγούστου 1927 σ. 1· Νέος 
Άνθρωπος, 11 Φεβρουαρίου 1928, σ. 2· Νέος Άνθρωπος, 13 Ιουνίου 1928, σ. 2. 
92 Βλ. ενδεικτικά, «Ο αγώνας γίνεται σκληρότερος», Νέος Άνθρωπος, 20 Ιουνίου 1927, σ. 1· «Κεφάλαιο και 
κυβέρνηση συµµαχούν», Νέος Άνθρωπος, 21 Ιουλίου 1927, σ. 1· «Η κυβερνητική κοροϊδία και το καθήκον του 
λαού», Ο Εργάτης, 20 Αυγούστου 1927, σ. 1. 
93 «Οι ψευδοκοµµουνισταί», Νέα Λαϊκή, 22 Ιανουαρίου 1926, σ. 1. 
94 «∆ίκαι κοµµουνιστών», Ελευθερία, 1η Απριλίου 1931, σ. 3. «Απηλάθησαν οι δύο πρόσφυγες κοµµουνισταί», 
Ελευθερία, 17 Ιουνίου 1931, σ. 2. 
95 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 355· Στα άρθρα 57, 61, 89 και 90 σηµειωνόταν ότι άτοµα άνω των 16 ετών που 
είναι µέλη παράνοµου συνδέσµου ή εργάζονται για τη διάδοση των αρχών του ή εκδίδουν ή λαµβάνουν υλικό 
αυτού του συνδέσµου ή που προπαγανδίζουν και εκτελούν πράξεις εναντίον του καθεστώτος ή οργανώνουν 
συγκεντρώσεις πέραν των τριών ατόµων, είναι ένοχα ποινικού αδικήµατος. Βλ. Νέος Εργάτης, 29 Μαρτίου 1929, 
σ. 4.  
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κοµµουνιστές, αντιµετώπιζε την άρνηση των Άγγλων και των εργοδοτών να την 

αναγνωρίσουν.96  

Ο ποινικός κώδικας προκάλεσε αντιδράσεις από το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων της 

Κύπρου. Στη Λεµεσό διοργανώθηκε συλλαλητήριο από το ∆ικηγορικό Σώµα Λεµεσού µε 

οµιλητή τον Ν. Κλ. Λανίτη, ο οποίος κατήγγειλε το νόµο ως «ανελεύθερο». Σύµφωνα µε την 

εφηµερίδα Ελευθερία, στη συγκέντρωση µίλησε και ο εκπρόσωπος του ΚΚΚ Πλουτής 

Σέρβας, εκτός προγράµµατος, τον οποίο χειροκρότησαν οι παρευρισκόµενοι αλλά, όπως 

γράφει η εφηµερίδα, η συνεννόηση δεν είχε συνέχεια, επειδή οι εθνικιστές ηγέτες δεν ήταν 

διατεθειµένοι να επιτρέψουν οποιαδήποτε συνεργασία µε τους κοµµουνιστές. Ο Σέρβας 

πρότεινε παραίτηση των βουλευτών, µποϋκοτάζ όλων των αγγλικών προϊόντων, διαµαρτυρίες 

και ενιαίο µέτωπο του λαού.97 Τα Οκτωβριανά και η κατάργηση όλων των ελευθεριών και 

δικαιωµάτων των Κυπρίων πολιτών επέφεραν νέες και πιο έντονες διώξεις εναντίον του 

ΚΚΚ.98  

Τα µέτρα που πάρθηκαν ενάντια στο κόµµα και τους οπαδούς του σε ολόκληρη αυτή την 

περίοδο αποτελούσαν για τις Αρχές ένα µέσο άσκησης πίεσης πάνω στους πολίτες που 

προσελκύονταν από το κόµµα, µε αντίκτυπο σε όλους τους τοµείς συµµετοχής στην πολιτική 

ζωή, συµπεριλαµβανοµένης και της απλής ανάγνωσης των εφηµερίδων της Αριστεράς. Τα 

µέτρα αυτά συνέβαλαν στην αποµόνωση του ΚΚΚ από το πολιτικό σύστηµα, γεγονός που δεν 

του επέτρεψε να ενσωµατωθεί σε αυτό, όπως επιβεβαιώνουν οι διάφορες θεωρίες απο-

ριζοσπαστικοποίησης του εργατικού κινήµατος.99 Υπάρχει η άποψη ότι το ΚΚΚ, λόγω της 

ύπαρξης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών στην Κύπρο και της συµµετοχής του σε αυτές 

(βλ. παρακάτω), καθώς και λόγω της επίδρασης της αγγλικής πολιτικής κουλτούρας του ήπιου 

ανταγωνισµού, υιοθέτησε ουσιαστικά σοσιαλδηµοκρατική πρακτική.100 Όµως, η άποψη του 

ίδιου του κόµµατος ήταν ότι εφάρµοζε τη µαρξιστική - λενινιστική διδασκαλία για την 

προσαρµογή του κόµµατος στις ιδιάζουσες εθνικές συνθήκες.101 Επιπλέον, η συνεχής δίωξη 

γνωστών κοµµουνιστών από τις συντεχνίες, αναγκαστικά διοχέτευε τη δράση τους σε 

 
96 Βλ. Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 64-66. 
97 «Παλλεµεσιανός συναγερµός», Ελευθερία, 6 Νοεµβρίου 1928, σ. 3. 
98 Βλ. Holland, Βρετανία, ό.π., σ. 33. 
99 Για τις θεωρίες αυτές βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 164-180. 
100 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 272. 
101 «∆ιακήρυξη της Κ.Ε. ΑΚΕΛ για τα 60χρονα του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ», (1986), Νέος ∆ηµοκράτης, Τεύχος 91, σσ. 5-
13. 
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πολιτικοκοµµατικό επίπεδο, έστω και σε παράνοµη µορφή, πράγµα που εξηγεί σε ένα βαθµό 

και την εµφάνιση ανεξάρτητου πολιτικού κόµµατος της εργατικής τάξης µε τη µορφή του 

κοµµουνιστικού. 

11.3.2 Η αντίδραση της ∆εξιάς (Εκκλησία και αστική τάξη). Ο δεύτερος σηµαντικός 

παράγοντας που διαµόρφωσε το χαρακτήρα και τον προσανατολισµό του νεοϊδρυθέντος 

σχηµατισµού ήταν η αντιµετώπιση της οποίας έτυχε από τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάµεις 

της ∆εξιάς και της Εθναρχίας. Η στάση και των δύο ήταν αρκετά εχθρική και εκδηλωνόταν µε 

διάφορες µορφές και τρόπους. Κατά το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου οι Αρχές των 

ευρωπαϊκών κρατών και τα παραδοσιακά ηγετικά στρώµατα θεωρούσαν τις διάφορες µορφές 

διαµαρτυρίας των κατώτερων τάξεων ως έργο «ταραχοποιών», «συνωµοτών» ή «ξένων 

στοιχείων».102 Παρόµοια ήταν η κατάσταση και στην Κύπρο. Η αντίδραση στις 

δραστηριότητες του ΚΚΚ από την τοπική άρχουσα κοινωνική τάξη ήταν εξίσου έντονη µε 

αυτή των αποικιακών Αρχών.103 Για τη ∆εξιά, ο κοµµουνισµός δεν αποτελούσε εθνική τάση, 

αλλά καθαρά κοινωνική. Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, οι κοινωνικοί αγώνες ήταν 

επιζήµιοι διότι θα έβλαπταν τον εθνικό, αφού θα εµπόδιζαν το σχηµατισµό ισχυρών πολιτικών 

οργανώσεων µε εθνικό πρόγραµµα, για τον οποίο ήταν αναγκαία η συνδροµή όλων των 

κοινωνικών τάξεων και στρωµάτων. Τα κοινωνικά ζητήµατα του λαού θα επιλύονταν 

αυτοµάτως, την εποµένη της απελευθέρωσης του.104 Το ΚΚΚ κατηγορείτο ότι προσπαθούσε 

να κυριαρχήσει στην κοινωνία εκµεταλλευόµενο την κοινωνική ανισότητα, η οποία ήταν, 

σύµφωνα µε τον αστικό Τύπο, «φυσική κατάσταση πραγµάτων».105 Οι ρίζες των αντιδράσεων 

απέναντι στο εργατικό κίνηµα πρέπει να αναζητηθούν, επίσης, και στις κοινωνικές αντιλήψεις 

που προϋπήρχαν και υποβάθµιζαν τον ρόλο των κατώτερων στρωµάτων, ειδικότερα σε σχέση 

µε τη διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων και της εξουσίας. 

Η αντίδραση στην παρουσία του ΚΚΚ στο πολιτικό σκηνικό προκλήθηκε από την αρχή της 

εµφάνισης του. Επικρίθηκε από το τοπικό κατεστηµένο (Εκκλησία και αστική τάξη), µε την 

επίκληση µιας ρητορικής περί θρησκείας, παράδοσης και έθνους. Το ΚΚΚ κατηγορείτο µε 

αναφορές στη Ρωσία, όπου η θρησκεία, σύµφωνα µε τους αντιπάλους του κόµµατος, διώκετο, 

                                                            
102 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 13. 
103 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 35. 
104 Βλ. άρθρα Σάββα Λοϊζίδη ηγετικού στελέχους της ΕΡΕΚ, στην Ελευθερία στις 26, 29 Νοεµβρίου και 6 
∆εκεµβρίου 1930. 
105 «Με έντιµον εργασίαν», Ελευθερία, 29 Απριλίου 1925, σ. 1. 
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αφού στα µέλη του εκεί κοµµουνιστικού κόµµατος απαγορευόταν η παρουσία στην εκκλησία 

και η ταφή. Στο ΚΚΚ καταλογιζόταν µη ανοχή στις ιδέες της θρησκείας και της πατρίδας, 

επιδίωξη κατάσχεσης περιουσιών και µη αποδοχή της αρµονικής συνεργασίας στα πλαίσια 

της κοινωνίας.106 Αυτή η πολεµική εκφραζόταν µέσα από τις εφηµερίδες, τη στάση των 

εργοδοτών και την ίδια την Ιερά Σύνοδο. Μερικά παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικά. Η 

εφηµερίδα Ελευθερία τιτλοφορούσε πρωτοσέλιδο άρθρο της «Η Ψώρα του κοµµουνισµού» 

και λίγες µέρες αργότερα διερωτάτο γιατί η κυβέρνηση ανεχόταν τους κοµµουνιστές.107 

Σύµφωνα µε µαρτυρία του εκφραστικού οργάνου του ΚΚΚ, ο δήµαρχος Λεµεσού 

ξυλοκόπησε εφηµεριδοπώλες που πωλούσαν την εφηµερίδα.108 Στις 15 Ιουνίου 1925 το ΚΚΚ 

κατήγγελλε µέσω της εφηµερίδας του την καταστροφή των πινακίδων έξω από τα γραφεία 

που έφεραν το όνοµα του κόµµατος.109 Το ΚΚΚ κατηγορήθηκε για εξωτερική χρηµατοδότηση 

λόγω του αριθµού των αγροτικών συλλόγων και συντεχνιών που δηµιουργούσε.110 Η 

εφηµερίδα Αλήθεια, που εξέφραζε µέρος του αστικού κατεστηµένου της Λεµεσού, επικρότησε 

την απέλαση από την Κύπρο του Νίκου Γιαβόπουλου, η οποία όπως αποκαλύπτεται σε 

σηµείωµα του πρόξενου της Ελλάδας Αλέξη Κύρου, ήταν αποτέλεσµα πίεσης και 

παραινέσεων εκ µέρους των Ελληνοκυπρίων βουλευτών.111   

«Παρά το ανελεύθερο του µέτρου επιδοκιµάζοµεν πλήρως τη ληφθείσαν απόφασιν µετά του 

αυτού δε αισθήµατος (…) απείδε προς την απόφασιν και ολόκληρος ο υγιής της πόλεως 

κοινωνικός οργανισµός, ο οποίος έβλεπεν ευχαρίστως αποκοπτόµενον ένα σάπιο και νοσούν 

µέλος αυτού. Με τας σκέψεις αυτάς (…) ευρίσκοµεν δικαιολογηµένον το αυστηρόν µέτρον της 

κυβερνήσεως, ως ένα µέτρον εσχάτης ανάγκης και ελπίζοµεν ότι η αυτή άγρυπνος επίβλεψις 

θέλει εξακολουθήσει δια πάσαν τυχόν εκδήλωσιν της κοµµουνιστικής ιδεολογίας εν τω 

 
106 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 274. Το ανέκδοτο ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, ό.π., 
σ. 50 σηµειώνει ότι οι αστικές εφηµερίδες και πολιτικοί συκοφαντούσαν το κόµµα µε κατηγορίες περί αθεΐας, 
κατάργηση του γάµου και διάλυση της οικογένειας. Βλ. επίσης «Η ερυθρά Ρωσία. Ο εξευτελισµός της 
θρησκείας», Ελευθερία, 24 Ιανουαρίου 1925, σ. 5. «Με έντιµον εργασίαν», Ελευθερία, 29 Απριλίου 1925, σ. 1. 
107 «Η ψώρα του κοµµουνισµού», Ελευθερία, 7 Ιανουαρίου 1925. Το άρθρο υπέγραφε ο Ιωάννης Κληρίδης 
πατέρας του Γλαύκου Κληρίδη. «Ο κοµµουνισµός», Ελευθερία, 28 Ιανουαρίου 1925, σ. 2. 
108 «Παλληκαρισµοί», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαΐου 1925, σ. 3. 
109 Νέος Άνθρωπος, 15 Ιουνίου 1925, σ. 3. 
110 «Μάταια προσπάθεια», Ελευθερία, 8 Ιουλίου 1925, σ. 3. 
111 ∆ΙΑΥΕ: 1931, Φάκελος Α/22/ΙΙΙ, Αλ. Κύρου, Πρόξενος της Ελλάδας, προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 
Εµπιστευτικόν, 19 Ιουνίου 1931, παράθεµα στον Πρωτοπαπά Βασίλη (2002), Η Άτυπη Συγκρότηση Ενός 
∆ιπαραταξιακού Συστήµατος Κοµµάτων: Κόµµατα και ∆ηµοτικές Εκλογές, Κύπρος 1940-1955, ∆ιπλωµατική 
Εργασία, Πανεπιστήµιο Αθηνών, σσ. 30-31. 
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µέλλοντι, διότι ενδέχεται να παρουσιασθούν αύριον, νέοι αναµορφωταί, οι οποίοι να ζηλέψουν 

την αµφίβολον δόξαν του τόσον δικαίως απελαθέντος συντρόφου».112

Η αστική τάξη προσπάθησε να αποµονώσει την Αριστερά, για να µην έχει πρόσβαση σε 

ισότιµη µεταχείριση. Σε σύσκεψη που συγκλήθηκε µεταξύ των διευθυντών ελληνικών και 

µερικών τουρκικών εφηµερίδων, µε αφορµή τη νοµοθεσία για την εγγύηση £200 για την 

κυκλοφορία των εντύπων, η εφηµερίδα της Αριστεράς, Νέος Άνθρωπος, δεν προσκλήθηκε και 

δεν συνυπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν.113

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν µόνο στις εφηµερίδες και στις παραινέσεις προς την 

Κυβέρνηση αλλά πήραν και οργανωτική χροιά µε την προσπάθεια ιδρύσεως Εργατικού 

Κέντρου στη Λεµεσό, ως αντίβαρο στο υφιστάµενο που ελεγχόταν από το ΚΚΚ. Το κέντρο 

αυτό δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία τριών εργολάβων και µε στόχο την αποµάκρυνση των 

εργατών από την επιρροή του ΚΚΚ. Ο ρόλος των εργολάβων αυτών ήταν καθοριστικός, αφού 

κάλυπταν όλα τα έξοδα λειτουργίας και παράλληλα φρόντιζαν όπως όλα τα µέλη του κέντρου 

έχουν σταθερή εργασία. Προέβαλλαν, έτσι, την «εταιρική» συνύπαρξη εργοδοτών και 

εργαζοµένων, την οποία ερχόταν να διαταράξει µε την παρουσία του το ΚΚΚ. Η προσφορά 

εργασίας σε µια περίοδο µεγάλης ανεργίας ήταν το δέλεαρ για την αποµάκρυνση από τη 

σφαίρα επιρροής των κοµµουνιστών. Το κέντρο αυτό ιδρύθηκε στις 31 Ιουλίου 1925, µε την 

επωνυµία «Σωµατείο Ελλήνων Οικοδόµων Λεµεσού» και τον Αύγουστο διεξήχθησαν 

αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες εκλέχθηκε πρόεδρος ένας δικηγόρος και µέλη οι τρεις 

εργολάβοι.114

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονταν µόνο στο εθνικιστικό στρατόπεδο. Κάλυπταν και τον 

λεγόµενο µετριοπαθή χώρο της ∆εξιάς τον οποίο εξέφραζαν «λαϊκιστές» πολιτικοί µε 

προµετωπίδα εργατικά συνθήµατα. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτής της τάσης ήταν ο Γ. 

Χατζηπαύλου και το Λαϊκό Κόµµα. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι στο πρόσωπο της 

κοµµουνιστικής ιδεολογίας το σύνολο του δεξιού χώρου είχε βρει τον κοινό εχθρό. Η 

εφηµερίδα του Λαϊκού Κόµµατος κατάγγελλε τις προσπάθειες του ΚΚΚ να επεκταθεί στη 

Λευκωσία ως «µετάγγιση εις την πρωτεύουσαν των νοσογόνων σπερµάτων της περιφήµου 

 
112 «Ζητήµατα», Αλήθεια, 10 Ιουλίου 1925, σ. 2. 
113 «∆ιαµαρτυρία διευθυντών εφηµερίδων», Ελευθερία, 3 Μαίου 1930, σ. 1. 
114 «Νέον Εργατικόν Κέντρον», Ελευθερία, 1η Αυγούστου 1925, σ. 3· «Εργατικόν Κέντρον», Ελευθερία, 19 
Αυγούστου 1925, σ. 3· «Το νέον Εργατικόν Κέντρον», Ελευθερία, 5 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 3. Οι τρεις εργολάβοι 
σύµφωνα µε την Ελευθερία ήταν οι Νικόλας Μακρίδης (Καιµακλιώτης), Πολύκαρπος Μιχαηλίδης (Καρπής) και 
Νεόφυτος Λανίτης. 
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αιρέσεως». Επιπλέον, θεωρούσε ότι η σύνδεση των αιτηµάτων της εργατικής τάξης µε τη 

«ληστρική συµµορίαν των κοµµουνιστών» θα προκαλούσε φόβο και δυσπιστία σε ολόκληρη 

την Κύπρο και δεν θα µπορούσε να ψηφιστεί καµιά εργατική νοµοθεσία. Χαρακτήριζε τους 

Κύπριους κοµµουνιστές ως «ανισόρροπους που πούλησαν τον εθνισµό και την ψυχήν τους στα 

µυστικά πρακτορεία των µπολσεβίκων». Κατά την εκτίµηση της εφηµερίδας, το ΚΚΚ δεν θα 

µπορούσε να ριζώσει στην Κύπρο, επειδή αυτή δεν είχε µεγάλες βιοµηχανίες. Η προσπάθεια 

απονοµιµοποίησης του ΚΚΚ χρησιµοποιούσε και θέµατα από το εξωτερικό, αφού 

καταγγελλόταν η συναδέλφωση των Ελλήνων, των Τούρκων και των Βούλγαρων 

κοµµουνιστών για να «αυτονοµήσουν την ξανθήν Μακεδονίαν».115  

Στην ίδια κατεύθυνση της οργανωµένης αντίδρασης στην παρουσία του ΚΚΚ κινήθηκε και το 

πρώην µέλος του κόµµατος Πάνος Φασουλιώτης, ο οποίος ίδρυσε το 1925 το Εργατοαγροτικό 

Κόµµα και το 1926 την Εργατική Οµοσπονδία, στην οποία γίνονταν µέλη, εκτός από εργάτες, 

µικροκαταστηµατάρχες και τεχνίτες.116 Η Εργατική Οµοσπονδία παρουσιάστηκε να έχει 

δράση µε κάποια διάρκεια και σώµατα καθοδήγησης. Στην Οµοσπονδία αυτή συνυπήρχαν 

εργάτες µε αστούς, όπως φαίνεται από τη συµµετοχή στα Σώµατά της.117 Παράλληλα, 

φαίνεται ότι διάκειτο φιλικά υπέρ των Βρετανών. Σε ανακοίνωσή της σηµείωνε ότι «εργάζεται 

εντός του σηµερινού κοινωνικού και πολιτικού συστήµατος», ενώ σε ψήφισµα της 

χρησιµοποιούσε φρασεολογία παρακλητική προς την κυβέρνηση: «ευχαριστίαι προς την 

κυβέρνησιν», «ευσεβάστως παρακληθεί η κυβέρνησις», «εκφρασθεί η ευχή», κτλ.118

Σύµφωνα µε µαρτυρίες ηγετικών στελεχών του ΚΚΚ, η δράση της ∆εξιάς και οι πολύµορφες 

και εκβιαστικές πρακτικές των εργοδοτών έναντι των µελών του κόµµατος περιελάµβαναν 

απόπειρες δολοφονίας, οργανωµένες επιθέσεις εναντίον εργατικών συλλόγων σε όλες τις 

επαρχίες, απολύσεις κοµµουνιστών και άλλων εργατών από τη δουλειά τους, την πρακτική 

των κωδωνοκρουσιών στη Λευκωσία (στην οποία έχουµε ήδη αναφερθεί), κτλ.119  

Η ένταση στις σχέσεις των δύο παρατάξεων φαίνεται ότι οξύνθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 

1920 και τις αρχές της δεκαετίας του 1930 οδηγώντας σε συχνές συµπλοκές και συγκρούσεις. 
                                                            
115 «Η ψώρα του κοµµουνισµού», Λαϊκή, 8 Ιανουαρίου 1926, σ. 1. 
116 «Εργατική κίνησις», Ελευθερία, 22 Μαίου 1926, σ. 3. 
117 «Αρχαιρεσίαι Εργατικής Οµοσπονδίας», Ελευθερία, 14 Μαίου 1927, σ. 3. 
118 «Η Εργατική Οµοσπονδία», Ελευθερία, 27 Αυγούστου 1927, σ. 3. «Και οι εργάται προς τον κυβερνήτην», 
Ελευθερία, 14 Σεπτεµβρίου 1927, σ. 3. 
119 Γ. Χριστοδουλίδης, «Ηρωισµός και αυτοθυσία», Χαραυγή, 20 Απριλίου 2005· «Κεφάλαιο και κυβέρνηση 
συµµαχούν», Νέος Άνθρωπος, 21 Ιουλίου 1927, σ. 1· Φάντης, Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 76-
77· Γ. Χριστοδουλίδης, «Οι λεγόµενες καµπάνες των κοµµουνιστών», Χαραυγή, 21 Απριλίου 2005. 
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Αυτές αφορούσαν, κυρίως, οργανωµένες επιθέσεις ενάντια σε συγκεντρώσεις εργατών, στις 

οποίες εκφωνούσαν λόγους οι κοµµουνιστές.120 Η Ελευθερία καλούσε µε πρωτοσέλιδο άρθρο 

της την κυβέρνηση να εξυγιάνει την κατάσταση στο εργατικό κίνηµα από τον 

«κοµµουνιστικόν δάκτυλον».121 Το 1928 χαρακτηρίστηκε από τρεις, κυρίως, εστίες έντονης 

δηµόσιας αντιπαράθεσης µεταξύ του ΚΚΚ και των αστών πολιτευτών. Η πρώτη ήταν η 

συµµετοχή εκπροσώπων της αστικής εθνικιστικής παράταξης τη χρονιά αυτή στους 

επίσηµους εορτασµούς της βρετανικής διοίκησης για τα 50χρονα της βρετανικής παρουσίας 

στην Κύπρο, παρόλο που υπήρχε επίσηµη απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου για αποχή.122 Η 

δεύτερη ήταν η αποδοχή διορισµών από την αποικιακή κυβέρνηση -στην προκειµένη 

περίπτωση στο Εκτελεστικό Συµβούλιο- εκ µέρους ηγετικών παραγόντων του εθνικού 

κινήµατος, όπως του Ν. Πασχάλη.123 Τέλος, ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να εφαρµόσει 

τον ποινικό κώδικα και η έντονη κριτική που άσκησε το ΚΚΚ στον Αρχιεπίσκοπο για την 

ουδετερότητα που αυτός τήρησε στο θέµα και, κυρίως, στους βουλευτές, τους οποίους 

χαρακτήρισε ανακόλουθους, αφήνοντας υπονοούµενα για προδοσία εκ µέρους τους. Αυτό το 

γεγονός αποτέλεσε σηµείο έντονης διαφωνίας και εκατέρωθεν χαρακτηρισµών µε το ΚΚΚ να 

καλεί τους βουλευτές να παραιτηθούν.124

Η ψήφιση από την ελληνική Βουλή του λεγόµενου «Ιδιώνυµου Νόµου», τον Μάρτιο του 1929, ο 

οποίος ποινικοποίησε κάθε δραστηριότητα στρεφόµενη κατά του ισχύοντος καθεστώτος και 

απαγόρευσε τη λειτουργία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και τις υπαγόµενες σε 

αυτό οργανώσεις, επιδείνωσε την κατάσταση. Σε ποιο βαθµό η Ελληνική κυβέρνηση συµµετείχε 

στην όξυνση της αντιπαράθεσης δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια. Ο πρόξενος της Ελλάδας, 

Αλέξης Κύρου, είχε συµµετοχή είτε αυτόβουλα, είτε µε οδηγίες στην όξυνση της έντασης. Ο 

Κύρου πίστευε ότι οι ελάχιστες επιτυχίες του ΚΚΚ οφείλονταν στην αποτυχία της Εκκλησίας 

να αντιµετωπίσει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο τον οποίο αντιµετώπιζε µε µεσαιωνικές πρακτικές. 

Ο ίδιος συµβούλευε ως καλύτερο µέσο αντιµετώπισης της κοµµουνιστικής απειλής την έναρξη 

                                                            
120 Σαββίδης Γιώργος (1976), «Το ΚΚΚ και η Πολιτική του Ενιαίου Αντιιµπεριαλιστικού Μετώπου», Νέος 
∆ηµοκράτης, Τεύχος 46, Μάρτιος, σ. 31. 
121 «Το εργατικόν ζήτηµαν. Ο δάκτυλος του κοµµουνισµού. Ανάγκη κυβερνητικής και πολιτικής εξυγίανσης», 
Ελευθερία, 4 Ιουλίου 1928, σ. 1. 
122 «Ο λαός να αποδοκιµάσει τις γιορτές του κατακτητή», Νέος Άνθρωπος, 14 Ιανουαρίου 1928, σ. 1. Τους 
απέδιδε µάλιστα χαρακτηρισµούς όπως «πουληµένα κορµιά του ξένου αφέντη». 
123 Βλ. ενδεικτικά, σειρά δηµοσιευµάτων στο Νέο Άνθρωπο, στις 28 Σεπτεµβρίου 1928, σ. 1. 11 Οκτωβρίου 
1928, σ. 1. 25 Οκτωβρίου 1928, σ. 1. 7 Νοεµβρίου 1928, σ. 4, µε τίτλο «Πασχαλικοί και αντιπασχαλικοί». 
124 «Μανιφέστο του ΚΚΚ προς τον κυπριακό λαό», Νέος Άνθρωπος, 25 Οκτωβρίου 1925, σ. 3. Στον αγώνα όσοι 
δεν είναι προδότες», Νέος Άνθρωπος, 14 Νοεµβρίου 1928, σ. 1. 
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αντικοµµουνιστικής προπαγάνδας µέσα στα κατώτερα στρώµατα και λήψη µέτρων υπέρ των 

αγροτών.125

Η όξυνση µεταξύ ∆εξιάς και Αριστεράς εντάθηκε το 1931. Στη Λευκωσία και τη Λεµεσό 

έλαβαν χώρα επεισόδια µεταξύ µελών των δύο παρατάξεων µε αφορµή τις εκδηλώσεις για την 

25η Μαρτίου και την προσπάθεια µελών του ΚΚΚ να διανείµουν προκηρύξεις.126 Και στις δύο 

περιπτώσεις συνελήφθησαν και παραπέµφθηκαν σε δίκη µόνο οι κοµµουνιστές. Στις δίκες 

κάποιοι από τους κατηγορούµενους απαρνήθηκαν την κοµµουνιστική ιδεολογία και οι 

υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές.127 Στη Λευκωσία ο δικαστής δήλωσε, κατά 

την επιβολή της ποινής, ότι θα επεδείκνυε µεγαλύτερη αυστηρότητα αν δεν γνώριζε ότι οι 

κατηγορούµενοι ήταν όργανα άλλων, υπονοώντας κοµµουνιστικά κόµµατα του εξωτερικού.128 

Σε επεισόδιο στη Φανερωµένη ένα οπαδός του ΚΚΚ µαχαιρώθηκε, ενώ τον Αύγουστο της 

ίδιας χρονιάς σηµειώθηκαν εκτεταµένες συµπλοκές στη Λάρνακα, όταν «πλήθος φιλήσυχων 

αστών και αγροτών» διέλυσε συγκέντρωση του ΚΚΚ, καταδίωξε και ξυλοκόπησε στελέχη του 

ΚΚΚ και κατέστρεψε το οίκηµα της Εργατικής Λέσχης της πόλης. Οι Βατυλιώτης και 

Σκελέας κτυπήθηκαν, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν.129 

Σε σύσκεψη που ακολούθησε τα επεισόδια µεταξύ του Βρετανού ∆ιοικητή της Λάρνακας και 

του ∆ηµάρχου, καθώς και άλλων επιφανών παραγόντων της πόλης, οι τελευταίοι ζήτησαν 

λήψη µέτρων για «εκτοπισµό» του κοµµουνισµού από την πόλη.130  

Μέσα στο 1931 ενεργό και οργανωµένο ρόλο στη διαµάχη και στο πλευρό της ∆εξιάς, 

διαδραµάτισε και επίσηµα η Εκκλησία, µε σειρά ενεργειών. Τον Απρίλιο σύνοδος της 

Ιεραρχίας «επιλήφθηκε το ζήτηµα του κοµµουνισµού». Στη Σύνοδο αποφασίστηκε ότι οι 

κοµµουνιστές θα καλούνται από τον Μητροπολίτη της επαρχίας τους για συµβουλές «προς 

διόρθωσιν άλλως θα επιβάλλωνται εις αυτούς τα Εκκλησιαστικά επιτίµια µέχρις αφορισµού».131 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στην Αρχιεπισκοπή, για την οποία δίνει λεπτοµέρειες ο 

ηµερήσιος Τύπος:  

                                                            
125 Βλ. Πρωτοπαπάς, Η Άτυπη Συγκρότηση Ενός ∆ιπαραταξιακού Συστήµατος Κοµµάτων, ό.π., σσ. 30-31. 
126 «Και εν επεισόδιον των κοµµουνιστών», Ελευθερία, 28 Μαρτίου 1931, σ. 2. 
127 «∆ίκαι κοµµουνιστών», Ελευθερία, 1η Απριλίου 1931, σ. 3. 
128 «Καταδίκη κοµµουνιστών», Ελευθερία, 25 Απριλίου 1931, σ. 3. 
129 «Οι κοµµουνιστές προκαλούν και επιτίθενται», Ελευθερία, 1η Αυγούστου 1931, σ. 2. «Πρωτοφανής λαϊκή 
εξέγερσις. Κοµµουνισταί διωκόµενοι και τραυµατιζόµενοι», Ελευθερία, 19 Αυγούστου 1931, σ. 2. 
130 «Ένεκα οι σύντροφοι», Ελευθερία, 26 Αυγούστου 1931, σ. 3. 
131 «Εργασίαι Ιεράς Συνόδου. Κοµµουνισµός», Ελευθερία, 6 Μαίου 1931, σ. 3. 
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«Την εσπέραν της παρελθούσης ∆ευτέρας συνήλθον εν τη αρχιεπισκοπή αντιπρόσωποι όλων 

σχεδόν των σωµατείων της Λευκωσίας και συνεσκέφθησαν περί του τρόπου της 

καταπολεµήσεως της κοµµουνιστικής προπαγάνδας. Η σύσκεψις κατέληξε εις την απόφασιν 

όπως απευθύνη έκκλησιν προς τους καταστηµατάρχας, εργοστασιάρχας, τεχνίτας, εργολάβους, 

επιστήµονας, διδασκάλους, εκκλησιαστικά σωµατεία, σχολικάς επιτροπάς, δηµαρχεία, κτλ, εις 

την οποίαν τονίζονται τα ακόλουθα. Να µη προσλαµβάνονται υπό ατόµων και σωµατείων 

εγνωσµένοι κοµµουνισταί τεχνίται και εργάται τους δε τυχόν αποκαλυπτόµενους τούτους να 

απολύουν. Να καταγγέλλονται υπό των γονέων οι κοµµουνισταί διδάσκαλοι εις το Γραφείον 

της Παιδείας και τον Αρχιεπίσκοπον και να αποσύρονται των σχολείων οι µαθηταί µέχρις 

ώτου επιτευχθή η αποµάκρυνσις των κοµµουνιστών διδασκάλων. Να αποτρέπονται οι εκ των 

χωρίων ερχόµενοι εις τας πόλεις προς εκµάθησιν της τέχνης νεαροί από του να έρχονται εις 

επικοινωνίαν µε άτοµα προσβεβληµένα από το µικρόβιον του κοµµουνισµού».132  

Την περίοδο αυτή (1η Μαΐου 1931) η Ιερά Σύνοδος αφόρισε τον ποιητή και µέλος του ΚΚΚ 

Τεύκρο Ανθία λόγω του κειµένου του «Η ∆ευτέρα Παρουσία».133 Η ένταση της περιόδου 

αντικατοπτρίστηκε και σε δηλώσεις αποκήρυξης µέσα στις οικογένειες. Στην εφηµερίδα 

Λαϊκή ∆ύναµις, στις 14 Αυγούστου 1931, δηµοσιεύθηκε δήλωση αποκήρυξης ενός 

κοµµουνιστή από τη µητέρα του, στο χωριό Ακανθού, διότι πρέσβευε «αντιχριστιανικάς και 

αντεθνικάς αρχάς».134

Ο κληρικός Γεννάδιος Μαχαιριώτης σε άρθρο του µε αφορµή τις κατηγορίες εναντίον τριών 

δασκάλων ότι ασπάστηκαν τον κοµµουνισµό, διαπίστωνε «δηλητηριασµό των απλοϊκών 

ανθρώπων µε κοµµουνιστικήν προπαγάνδα», ένα σύστηµα το οποίο απαρνείται τα ιδανικά της 

πατρίδας, της θρησκείας, της ηθικής. ∆ήλωνε, µάλιστα, ότι δεν µπορούσε κάποιος να είναι 

δάσκαλος και κοµµουνιστής και καλούσε τους κοµµουνιστές δασκάλους να παραιτηθούν, 

αλλιώς «εκείνο το οποίο δεν κάµνετε µόνοι σας, πρέπει να σας το επιβάλουν οι θρησκευτικοί 

αρχηγοί», οι οποίοι θα έπρεπε να τους «αποµακρύνουν από το επάγγελµα και να τους 

αποκόψουν από το σώµα της Εκκλησίας».135 ∆ηµοσιεύθηκαν, επίσης, σειρά άρθρων του 

Αρχιερατικού Επιτρόπου Κερύνειας και Μόρφου εναντίον του ΚΚΚ.136

 
132 «Προς λήψιν µέτρων κατά του κοµµουνισµού. Σύσκεψις σωµατειακών αντιπροσώπων», Ελευθερία, 17 
Ιουνίου 1931, σ. 2. 
133 «Αφορισµός αθειστού διδασκάλου», Ελευθερία, 2 Μαίου 1931, σ. 3. 
134 Παρατίθεται στον Ιωάννου, «Ανάπτυξη», ό.π., σσ. 383-413. 
135 «Οι παραβάται. Εκπαίδευσις και κοµµουνισµό», Ελευθερία, 25 Απριλίου 1931,  σσ. 1-2, 
136 «Κοµµουνισµός και ισότης», «Κοµµουνισµός και θρησκεία», «Κοµµουνισµός και ιδιοκτησία», 
«Κοµµουνισµός και η πατρίς», στην Ελευθερία, 10 Ιουνίου 1931, σ. 1, 4 Ιουλίου 1931, σ. 1, 5 Αυγούστου 1931, 
σ. 1 και 26 Αυγούστου 1931, σ. 1 αντίστοιχα.  
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Η βία της ∆εξιάς προκαλούσε και την «αντιβία». Στη Λευκωσία οργανώθηκαν τρεις µικρές 

οµάδες κρούσης οι οποίες επιτέθηκαν σε αυτούς που οργάνωναν τις κωδωνοκρουσίες, τους 

κτύπησαν και έτσι τερµατίστηκε το φαινόµενο.137 Στο Βαρώσι ιδρύθηκε το 1931, από την 

Επαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΚ η λεγόµενη «Κόκκινη Φρουρά», µε στόχο τον εκφοβισµό 

ατόµων που δρούσαν εναντίον του κόµµατος.138 Μέλη της εργατικής λέσχης στο Βαρώσι 

κυκλοφορούσαν οπλισµένα µετά από επίθεση που δέχτηκε το οίκηµά τους σε συγκέντρωση µε 

οµιλητή τον Βάτη και κατά την οποία περιέλουσαν τους επιτιθέµενους µε ζεστό νερό.139 Η 

ένταση αυτή, καθώς και οι αντιδράσεις του κόµµατος και τα λάθη σεχταριστικού χαρακτήρα, τα 

οποία παραδέχονται στελέχη του,140 ανάγκασαν τους µετριοπαθείς αστούς να κρατήσουν 

αποστάσεις, διότι δεν ήθελαν να χαρακτηριστούν φίλοι των κοµµουνιστών και δεν επέτρεπαν 

εύκολα την υλοποίηση της πολιτικής του ενιαίου µετώπου που διακήρυσσε το ΚΚΚ. Το χάσµα 

που δηµιουργήθηκε µεταξύ του ΚΚΚ και των εθνικιστικών ηγετών οδήγησε σε αποµόνωση 

του κόµµατος.141  

Τουλάχιστον εν µέρει, ο ριζοσπαστισµός του ΚΚΚ ήταν και ο ίδιος συνέπεια της εχθρότητας 

των ενωτικών ηγετών και της Εκκλησίας. Τα πράγµατα εξελίχθηκαν σε ένα φαύλο κύκλο, 

όπου η εχθρότητα της αστικής τάξης απέναντι στο εργατικό κίνηµα, από τη µια, το οδηγούσε 

σταθερά προς ριζοσπαστικό χαρακτήρα, ενώ ο ριζοσπαστισµός του κόµµατος εξωθούσε την 

αστική τάξη σε πιο ακραίες αντιδράσεις. Ο ριζοσπαστισµός του κόµµατος εκδηλωνόταν σε 

µια σειρά από ζητήµατα, που αµφισβητούσαν το συνολικό οικοδόµηµα του κυπριακού 

κατεστηµένου. Το κόµµα τάχθηκε ενάντια στην Ένωση και ήταν υπέρ της φορολόγησης του 

πλούτου και της απαλλοτρίωσης της εκκλησιαστικής γης. Αµφισβήτησε έντονα τη µέθοδο του 

αντιαποικιακού αγώνα που διεξήγαγε η Εθναρχία και η αστική τάξη µέσω των υποµνηµάτων 

και των συσκέψεων, καθώς και το συνεχή συµβιβασµό µε την κυβέρνηση.142 Αυτή η 

αµφισβήτηση εκφράστηκε και µε λεκτικές επιθέσεις προς τους αντιπάλους τους.143 Η 

                                                            
137 Τα µέλη των οµάδων αυτών που φυλακίστηκαν µετά την πράξη τους παρατίθενται στον Φάντη, Το Κυπριακό 
Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ό.π., σ. 78. Ήταν οι Γιώργος Ηράκλη (Γενναίος), Πέτρος Χριστοδούλου (Πόρτης), 
Χριστάκης Βωβίδης, Μιχάλης Κουλούµπρας, Γιάννης Κουπάρης (όλοι οι προαναφερόµενοι Καιµακλιώτες), 
Θεόδωρος Καλλάς, Κόδρος Χρίστου και Κυριάκος Χριστοδούλου. 
138 Βλ. Ιστορία ΠΣΕ-ΠΕΟ, ό.π., σ. 38. 
139 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σσ. 74-75. 
140 Βλ. Σαββίδης, «Το ΚΚΚ», ό.π., σ. 32. 
141 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 68. 
142 Νέος Άνθρωπος, 15 Μαΐου 1926, σ. 1· «Στην έδρα του γελοίου», Νέος Εργάτης, 5 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1. 
143 Ο Νέος Άνθρωπος σε πολλές εκδόσεις περιλαµβάνει απαξιωτικές και επιθετικές αναφορές και 
χαρακτηρισµούς εναντίων των ενωτικών πολιτευτών. Ενδεικτικά παραθέτουµε µερικές: «πουληµένα όργανα και 
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αντιπαράθεση αυτή εκδηλώθηκε και στο εκλογικό πεδίο όπου και «αναµετρήθηκαν» οι δύο 

παρατάξεις. 

 

11.4 Ο εκλογικός ανταγωνισµός 

Το ζήτηµα του εκλογικού δικαιώµατος ρυθµίστηκε µε τον τρόπο που εξετάσαµε ήδη (βλ. 

κεφάλαιο 6). Στις χώρες όπου η επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος στην εργατική τάξη 

καθυστέρησε µέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, ο αγώνας για την απόκτησή του 

συνδέθηκε µε το σοσιαλισµό, ως πολιτικό κίνηµα, και δηµιούργησε µια ριζοσπαστική εκδοχή 

του.144 ∆ηλαδή, εκεί που στους εργάτες δεν δόθηκαν οικονοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, 

αυτοί κινητοποιήθηκαν στη βάση µιας επαναστατικής εκδοχής του σοσιαλισµού. Εκεί που οι 

διεκδικήσεις αυτές αναπτύχθηκαν έξω από αυτό το πλαίσιο, η ιδεολογία µε την οποία 

συνδέθηκε το εργατικό κίνηµα ήταν ο µεταρρυθµιστικός εξελικτισµός. Σε κάποιο βαθµό, η 

απλή συµµετοχή του εργατικού κινήµατος στις εκλογές και οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις 

οδήγησαν σταδιακά στην αφοµοίωση των κοινοβουλευτικών κανόνων του ανταγωνισµού.145

Στην περίπτωση του ΚΚΚ, οι σηµαντικοί περιορισµοί στο εκλογικό δικαίωµα και η 

ταυτόχρονη διεκδίκηση πολιτικών δικαιωµάτων για την εργατική και αγροτική τάξη, 

αποτέλεσαν έναν επιπλέον παράγοντα, πέραν των υπολοίπων που εξετάσαµε, που συνέδεσε 

την εργατική τάξη µε την κοµµουνιστική εκδοχή της Αριστεράς. Ο ριζοσπαστικός και 

ανατρεπτικός χαρακτήρας του κινήµατος µετριαζόταν, όµως, λόγω της δυνατότητας 

συµµετοχής στις εκλογές που απολάµβανε ένα µικρό έστω τµήµα της εργατικής τάξης 

(θεωρείται ως µορφή ενσωµάτωσης που µετριάζει τον ριζοσπαστισµό), καθώς και της 

σχετικής «ανοχής» των Βρετανών έναντι της ύπαρξης του κόµµατος αφού σε πολλές χώρες τα 

όµορα κόµµατα βρίσκονταν εκτός νόµου. 

Το ζήτηµα της συµµετοχής του κόµµατος στις εκλογικές διαδικασίες δεν φαίνεται να υπήρξε 

ζήτηµα εσωκοµµατικής αντιπαράθεσης σε ιδεολογικό επίπεδο, όπως σε άλλες χώρες, όπου η 

συµµετοχή θεωρούνταν ως νοµιµοποίηση του αστικού πολιτικού συστήµατος. Η συζήτηση 

                                                                                                                                                                                           
αυτοεκλεγόµενοι ψευτοηγέτες» (έκδοση 15 Ιανουαρίου 1925, σ. 1), «ηλίθιο Εθνικό Συµβούλιο» (3 Απριλίου 
1925, σ. 3), «πλαστοί ηγέτες» (25 Απριλίου 1925, σ. 1), «πατριώτες του γλυκού νερού» (1η Ιουλίου 1925, σ. 3), 
«τσαρλατάνοι» (15 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 2), «άγιοι βουλευτές» (2 Νοεµβρίου 1927, σ. 1), «ενωτικοί 
τραµπούκοι» (Νέος Εργάτης, 20 Φεβρουαρίου 1929, σ. 1). 
144 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 73. 
145 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σσ. 172-174.  
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για το θέµα αυτό πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή τις ∆ηµοτικές Εκλογές του 1926 στη Λεµεσό, 

µέσα στο πλαίσιο της (αν)αποτελεσµατικότητας του όλου εγχειρήµατος, δεδοµένων των 

περιορισµών της εκλογικής νοµοθεσίας και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι µέσα στις συνθήκες 

κοινωνικής εξάρτησης των δεσµών µε τα πελατειακά δίκτυα των αστών πολιτευτών, αρκετοί 

εργάτες είχαν εκδηλώσει συµπάθειες στα διαφορετικά στρατόπεδα της δεξιάς παράταξης που 

διεκδικούσαν το δηµαρχείο.146  

Η πρώτη εκλογική παρουσία του ΚΚΚ καταγράφεται στις Βουλευτικές Εκλογές του 1925, όχι 

µε δική του αυτόνοµη κάθοδο, αλλά µε τη µορφή της αρνητικής στήριξης των «νέων» 

πολιτικών που διεκδικούσαν την ψήφο µε συνθήµατα υπέρ των λαϊκών στρωµάτων, ενάντια 

στους «παλαιούς» ενωτικούς πολιτικούς. Το ΚΚΚ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να 

«µαυρίσουν» τους παλαιούς και να στηρίξουν τους νέους, επειδή είχαν στο πρόγραµµά τους 

ορισµένα µέτρα ανακούφισης των χωρικών, παρόλο που δήλωνε επίσηµα ότι δεν τους 

εµπιστευόταν.147 Παραδεχόµενο την αδυναµία του να υποβάλει υποψηφιότητες, χαρακτήριζε 

µάλιστα τις εκλογές ως «κωµωδία εις βάρος του λαού» και τασσόταν εναντίον της διεξαγωγής 

τους, επειδή οι πρόνοιες της εκλογικής νοµοθεσίας απέκλειαν τη µεγάλη πλειοψηφία του 

πληθυσµού.148 Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε µια περίοδο που το ΚΚΚ 

πραγµατοποιούσε τα πρώτα του βήµατα και δεν του ήταν εύκολο να αντιµετωπίσει τη δεξιά 

παράταξη, έστω και διασπασµένη, µε τη µεγάλη εκλογική εµπειρία και τους µηχανισµούς που 

αυτή διέθετε.  

Η πρώτη εκλογική συµµετοχή του ΚΚΚ καταγράφηκε στις ∆ηµοτικές Εκλογές της Λεµεσού, 

τον Μάρτιο του 1926. Στις εκλογές αυτές φαίνεται να επήλθε κάποια σύγκρουση στους 

κόλπους του Εργατικού Κέντρου Λεµεσού σε σχέση µε τη συµµετοχή ή µη δικών του 

υποψηφίων, καθώς και λόγω της προτίµησης που είχαν µέλη του Κέντρου σε διαφορετικούς 

εκπροσώπους της δεξιάς παράταξης, η οποία διεκδικούσε τις εκλογές µε δύο συνδυασµούς. Η 

αρχική απόφαση ήταν ενάντια στην αυτόνοµη κάθοδο και υπέρ της τήρησης ουδέτερης 

στάσης, λόγω των αδυναµιών του ίδιου του κόµµατος αλλά και του κινδύνου διάσπασης του 

Κέντρου. Την απόφαση αυτή χαιρέτισε ως «επαινετέα» η Ελευθερία.149 Η απόφαση αυτή 

 
146 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 133-135. 
147 «Γιατί δεν πρέπει να ψηφίσετε τους παλαιούς πολιτευτές», Νέος Άνθρωπος, 15 Σεπτεµβρίου 1925, 
παράρτηµα· «Προς τον κυπριακό λαό», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1925, σ. 1. 
148 «Οι Βουλευτικές εκλογές κωµωδία εις βάρος του λαού», Νέος Άνθρωπος, 15 Σεπτεµβρίου 1925, σ. 1· «Προς 
τον κυπριακό λαό», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1925, σ. 1. 
149 «Επαινετική απόφασις», Ελευθερία, 13 Μαρτίου 1926, σ. 3. 
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άλλαξε στην πορεία (κάτι που το ίδιο το κόµµα αργότερα χαρακτήρισε λανθασµένη 

αµφιταλάντευση, που οφειλόταν στην απειρία του, αφού θα έπρεπε να διεκδικήσει τις 

εκλογές),150 ως αποτέλεσµα µιας σύγκρουσης µέσα στο Κέντρο και της προσπάθειας 

εκµετάλλευσής του από άτοµα των δύο αστικών παρατάξεων.151 Έτσι, αποφασίστηκε η 

αυτόνοµη κάθοδος του κόµµατος, όχι ως ΚΚΚ, αλλά υπό τον εκλογικό συνδυασµό 

(πλατφόρµα) του Εργατικού Κέντρου µε τρεις υποψήφιους, την οποία χαιρέτισε και πάλι η 

Ελευθερία, ένδειξη της άγνοιας της για την προέλευση των υποψηφίων.152 Σε αυτή την 

εκλογική διαδικασία το ΚΚΚ συνειδητοποίησε την ανάγκη διεξαγωγής ειδικής προεκλογικής 

εκστρατείας στο ευρύ εκλογικό σώµα και έτσι τυπώθηκαν ειδικά φυλλάδια για τις εκλογές, 

πέραν της κοµµατικής εφηµερίδας.153  

Τα αποτελέσµατα των εκλογών κατέδειξαν µια εκλογική επιρροή του ΚΚΚ της τάξης του 

15% περίπου. ∆ικαίωµα ψήφου είχαν 2.038 Έλληνες δηµότες, από τους οποίους ψήφισαν οι 

1.737 (αποχή περίπου 14%) και οι υποψήφιοι του ΚΚΚ έλαβαν 270 ψήφους.154 Από τους 301 

ψηφοφόρους που απείχαν, το ίδιο το κόµµα εκτίµησε ότι αυτοί ήταν στην πλειοψηφία τους 

εργάτες, λόγω απειλών που δέχτηκαν από τους εργοδότες τους. ∆ύο άλλες παράµετροι που 

πρέπει να προσµετρηθούν, αφορούσαν, πρώτον, στο ότι αρκετοί εργάτες και αγρότες δεν 

είχαν δικαίωµα ψήφου και, δεύτερον, ότι αρκετοί δεν κατάφεραν να ψηφίσουν επειδή η µέρα 

ψηφοφορίας ήταν εργάσιµη (Τετάρτη) και οι ώρες ψηφοφορίας δεν έδιναν µεγάλο περιθώριο 

στους εργάτες να προσέλθουν στις κάλπες. Λόγω διαµαρτυριών, µάλιστα, δόθηκε ακόµη µια 

µέρα για ψηφοφορία.155

Στις εκλογές αυτές φαίνεται να υπήρξε µια σοβαρή διάσπαση στους κόλπους του Εργατικού 

Κέντρου µε αφορµή τις εκλογές, για την οποία όµως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. 

Ίσως αυτή να αφορούσε τη στάση µερίδας των µελών των συντεχνιών σε σχέση µε την 

εκλογική τους συµπεριφορά, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι αντιθέσεις που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω στο εσωτερικό του Εργατικού Κέντρου. Μια προκήρυξη - εκτίµηση της Κ.Ε. του ΚΚΚ, 

 
150 Νέος Άνθρωπος, 16 Ιουλίου 1926, σ. 2 και «Ανάγκη ειλικρίνειας», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαΐου 1926, σ. 3. 
151 «Αναγκαία διασάφηση», Νέος Άνθρωπος, 15 Φεβρουαρίου 1926, σ. 3. 
152 Ελευθερία, 20 Μαρτίου 1926, σ. 3. 
153 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 134- 139. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 58.  
154 Οι τρεις υποψήφιοι ήταν οι Παναγιώτης Μυρµιδόνης, ράφτης (270 ψήφους), Χρίστος Σαββίδης, ράφτης (249 
ψήφους), και Σπύρος Μηνά, σιδεράς (264 ψήφους). Οι δύο τελευταίοι ήταν µέλη του ΚΚΚ. Βλ. «Ανάγκη 
ειλικρίνειας», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαΐου 1926, 3. 
155 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 139-140· «Οι δηµαρχιακές εκλογές Λεµεσού», Νέος Άνθρωπος, 1η Μαΐου 1926, 
σ. 2. 
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αφού εκτίµησε το αποτέλεσµα ως επιτυχία, έκανε αναφορά σε «αποδιοποµπαίους που 

κλωτσοκοπήθηκαν από το κόµµα» και για εκδίωξη των στοιχείων εκείνων που δεν είχαν 

αποκτήσει συνείδηση της τάξης τους. Τονιζόταν, επίσης, ότι το ΚΚΚ «είναι ένα κόµµα µε 

πειθαρχία που ξέρει να καταφέρνει τη γροθιά του εναντίον εκείνων που δεν σέβονται τις οδηγίες 

της Κ.Ε. και που νοµίζουν ότι µπορούν ατιµώρητα να εγκαταλείψουν τη θέση τους ή να 

εκµεταλλευτούν τη θέση τους για ιδιοτελείς σκοπούς». Σηµειωνόταν, επίσης, ότι «ολόκληρες 

συντεχνίες εργατών δικών µας δεν ψήφισαν και µερικοί ασυνείδητοι δικοί µας, γελασµένοι από 

υποσχέσεις, µας πολέµησαν µε τον χειρότερο τρόπο».156 Στις αποφάσεις του Α’ Συνεδρίου του 

κόµµατος σηµειωνόταν ότι «το κόµµα δεν κατόρθωσε να προσανατολιστεί έγκαιρα και να 

τηρήσει σταθερή γραµµή έναντι των ανταγωνιζοµένων αστικών κοµµάτων, πράγµα που έβλαψε 

τον εργατικό αγώνα και υποβίβασε την επιρροή του».157  

Οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν στο δικαστήριο και έτσι επαναπροκηρύχθηκαν νέες, τον 

Μάρτιο του 1927. Τις εκλογές διεκδίκησαν οι δύο συνδυασµοί της ∆εξιάς και το Εργατικό 

Κέντρο µε δικούς του υποψήφιους και πάλι. Οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθµό των 

ατόµων που αποτέλεσαν το συνδυασµό είναι συγκεχυµένες. Τόσο η εφηµερίδα του ΚΚΚ, όσο 

και ο Λέφκης, γράφουν ότι το Εργατικό Κέντρο διεκδίκησε τις εκλογές µε πλήρη 

συνδυασµό.158 Στο ∆οκίµιο Ιστορίας του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, όµως, σηµειώνεται ότι τελικά υπέβαλαν 

υποψηφιότητα µόνο δύο άτοµα. Πρακτικό του Εργατικού Κέντρου, που επικαλείται ο 

Περδίος, ηµεροµηνίας 16 Μαρτίου 1927, τεκµηριώνει αυτή τη θέση.159 Η απόφαση αυτή 

φαίνεται να πάρθηκε µετά από κοινή σύσκεψη µε την Εργατική Οµοσπονδία Λεµεσού, που 

είχε ιδρύσει ο διαγραφέντας από το ΚΚΚ Πάνος Φασουλιώτης. Οι υποψήφιοι του ΚΚΚ 

κατήλθαν ως υποψήφιοι του Εργατικού Κέντρου Λεµεσού και εξασφάλισαν 300 ψήφους 

(περίπου 17%) σε σύνολο 1.733 ψηφοφόρων από τους 2.035 που είχαν δικαίωµα ψήφου.160 Η 

εφηµερίδα του ΚΚΚ δεν δίνει άλλες πληροφορίες για τον τελικό αριθµό υποψηφίων του 

κόµµατος και τον αριθµό των ψήφων που πήρε ο καθένας. 

                                                            
156 Βλ. Περδίος ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σσ. 58-59. 
157 «Απόφαση επί της δράσεως της Κ.Ε.», Νέος Άνθρωπος, 1η Οκτωβρίου 1926, σ. 1.  
158 Βλ. Λέφκης, Ρίζες, ό.π., σσ. 174-179· «Οι υποψήφιοι του Εργατικού Κέντρου που πρέπει να ασπρίσουν από 
όλους», Νέος Άνθρωπος, 19 Μαρτίου 1927, σ. 1. Το συνδυασµό αποτελούσαν οι Κώστας Σκελέας (µαραγκός), 
Κλεάνθης Συλβέστρος (κτίστης), Χαράλαµπος Σολοµωνίδης (κουρέας), Αντώνης Μιλίτσης (βαρελλάς), 
Στέφανος Χ’ Σάββα (ράφτης), Παναγιώτης Μιρµιδόνης (ράφτης) και Σπύρος Μηνάς (σιδεράς). 
159 Βλ. ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 60 
160 «Τα αποτελέσµατα των δηµαρχιακών εκλογών», Νέος Άνθρωπος, 14 Απριλίου 1927, σ. 3.  

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



 

 

455

                                                           

Στις ∆ηµοτικές Εκλογές της Λεµεσού του Μαρτίου 1930 το ΚΚΚ συµµετείχε και πάλι µε δύο 

υποψήφιους, τους Κώστα Σκελέα, Γ.Γ. του κόµµατος και Χαράλαµπο Σολοµωνίδη, υπεύθυνο 

έκδοσης του Νέου Ανθρώπου, µε σύνθηµα «Μαυρίστε τους αστούς υποψήφιους». Η Λεµεσός 

τότε είχε 17.000 περίπου κατοίκους από τους οποίους είχαν δικαίωµα ψήφου µόνο 2.130 

άτοµα και από τους οποίους ψήφισαν οι 1.905. Παρά τις προσπάθειές του στα χρόνια που 

µεσολάβησαν, το ΚΚΚ δεν µπόρεσε να αυξήσει τη δύναµή του. Έτσι, οι δύο υποψήφιοί του, 

Σολοµωνίδης και Σκελέας, πήραν 278 και 268 ψήφους, αντίστοιχα, διατηρώντας δηλαδή 

περίπου τον ίδιο αριθµό ψηφοφόρων όπως και στις εκλογές του 1927 (και περίπου το 

ίδιο ποσοστό, 15%).161 Υπήρχε, όµως, µια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις 

προηγούµενες εκλογές. Το ΚΚΚ διεκδίκησε αυτές τις εκλογές ως αυτόνοµη πολιτική 

δύναµη και όχι υπό την αιγίδα του Εργατικού Κέντρου, το οποίο του παρείχε µια 

µεγαλύτερη ευρύτητα.  

Η πρώτη συµµετοχή του ΚΚΚ σε εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο έγινε τον Ιούνιο 

του 1930, σε αναπληρωµατικές εκλογές στο διαµέρισµα Κοιλανίου – Αυδήµου της 

επαρχίας Λεµεσού και πάλι. Το ΚΚΚ διεκδίκησε τις εκλογές µε δικό του στέλεχος και µε 

αιτήµατα για ανεξάρτητη Κύπρο και καθολική ψηφοφορία. Ο υποψήφιος του ΚΚΚ 

συγκέντρωσε 387 ψήφους (16%) έναντι 1.609 του αντιπάλου του, σε ένα σύνολο 

ψηφοφόρων 2.452, ενώ δικαίωµα ψήφου είχαν 5.414 άτοµα.162

Η πρώτη φορά που το ΚΚΚ υπερέβη τον τοπικό του χαρακτήρα ήταν τον Οκτώβριο του 

1930, συµµετέχοντας στις βουλευτικές εκλογές και τοποθετώντας υποψήφιους σε µερικά 

από τα εκλογικά διαµερίσµατα (όχι όλα). Ο Παπαδηµήτρης χαρακτηρίζει τις εκλογές αυτές 

ως τις εντονότερες που έγιναν µέχρι τότε στην Κύπρο και σηµειώνει ότι η αντιπαράθεση δεν 

ήταν πλέον µεταξύ παλαιών και νέων πολιτικών, ή µεταξύ Εθναρχίας και Λαϊκού Κόµµατος 

του Χατζηπαύλου αλλά µεταξύ ∆εξιάς και Αριστεράς. Το σηµαντικό στοιχείο ήταν ότι για 

πρώτη φορά εισέρχονταν στο πολιτικό στίβο και οι κοµµουνιστές, που, παρά τη µικρή δύναµή 

τους, έγιναν το «αντικείµενο έντονης πολεµικής από τις αποικιακές αρχές αλλά και από τους 

εθνικιστές οι οποίοι τους αρνούνταν κάθε δικαίωµα συµµετοχής στα κοινά και τους κατεδίωκαν 

 
161 Ελευθερία 18 Μαρτίου 1930, σ. 2· «Προεκλογική κίνησις εν Λεµεσώ», Ελευθερία, 22 Μαρτίου 1920, σ. 3· 
Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 68. 
162 Ο υποψήφιος ήταν ο Κώστας ∆ράκος. «Αναπληρωµατική βουλευτική εκλογή», Νέα Λαϊκή, 20 Ιουνίου 1930, 
σ. 3. Βλ. επίσης Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σσ. 69-70. 
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σαν εθνικούς λεπρούς».163 Η συµµετοχή αυτή άλλαξε ουσιαστικά για πρώτη φορά τους όρους 

του εκλογικού και πολιτικού ανταγωνισµού στην Κύπρο. 

Η Ελευθερία δηµοσίευσε τα ονόµατα των υποψηφίων του ΚΚΚ σε τέσσερα διαµερίσµατα.164 

Η αντίδραση της δεξιάς παράταξης στην εκλογική παρουσία του ΚΚΚ ήταν έντονη και σε 

µερικές περιπτώσεις βίαιη. Σε ανταπόκριση της για τη Λάρνακα, η Ελευθερία έγραφε:   

 «Εις το δυτικό διαµέρισµα της επαρχίας µας, υποψήφιοι φέρονται ο Μητροπολίτης Κιτίου, 

ο δικηγόρος Γεώργιος Βασιλειάδης και ο κοµµουνιστής Βασίλης Τάγκας εκ Περβολίων 

(…) Εις Περιβόλια οι φίλοι του υποψηφίου Τάγκα ωµίλησαν δια του κ. Ευάνθ. Σ. 

Νικολαίδου, ο οποίος ανέπτυξε το πρόγραµµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Εις Κίτιον 

τα πράγµατα έλαβαν οξυτέραν µορφήν. Ενώ ελειτούργει ο Π. Μητροπολίτης Κιτίου 

κατέφθασαν εκεί κοµµουνισταί µεταβαίνοντες εις Περιβόλια. Εν τω µεταξύ κατέφθασε και 

ο κ. Χατζηιωάννου ο οποίος παρότρυνε τους χωρικούς να εκδιώξουν τους κοµµουνιστάς 

ως οι Κιτιείς άλλοτε τους Εβραίους. Επηκολούθησαν δε κατόπιν τούτου συζητήσεις και 

αντεγκλήσεις και η αστυνοµία ένοπλος διέταξε να διαλυθή η συγκέντρωσης καταστήσασα 

υπευθύνους τους κοµµουνιστάς δια τα συµβησόµενα».165

Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα των εκλογών στον Τύπο, κανένας από τους 

υποψήφιους του ΚΚΚ δεν κατάφερε να εκλεγεί, ενώ δεν γίνεται αναφορά στον Κ. ∆ράκο µε 

αποτέλεσµα να µην γνωρίζουµε αν τελικά υπέβαλε υποψηφιότητα.166

Τα αποτελέσµατα των εκλογών αµφισβητήθηκαν σε δύο εκλογικά διαµερίσµατα: της 

Μόρφου-Λεύκας και της Πάφου, όπου και µε απόφαση δικαστηρίου διοργανώθηκαν 

αναπληρωµατικές εκλογές το 1931. Η Ελευθερία αναφέρει πως όταν προσπάθησε να µιλήσει ο 

υποψήφιος του ΚΚΚ, Κ. ∆ράκος, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μόρφου, δέχθηκε 

επίθεση «φανατικών», που διέλυσαν τη συγκέντρωσή του. Η εφηµερίδα αναφέρεται σε 500 

άτοµα που περικύκλωσαν το κέντρο που µιλούσε και εισέβαλαν σε αυτό διώχνοντας τους 

συγκεντρωµένους από το καφενείο. Η εφηµερίδα κλείνει µε το εξής σχόλιο: «ελπίζουµε το 

 
163 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 379.  
164 «Βουλευτικαί εκλογαί: οι υποβάλλοντες υποψηφιότητα», Ελευθερία, 7 Οκτωβρίου 1930, σ. 2. Οι υποψήφιοι 
του ΚΚΚ ήταν: στο διαµέρισµα Λεµεσού ο Πέτρος Οδιάτης, στο διαµέρισµα Κοιλανίου - Αυδήµου ο Κώστας 
∆ράκος, στο διαµέρισµα Πάφου ο Σοφοκλής Μικρός από την Τσάδα και στο διαµέρισµα Λευκάρων ο Βασίλης 
Τάγκας. 
165 «Εκ Λάρνακος, τα βουλευτικά», Ελευθερία, 1 Οκτωβρίου 1930, σ. 3.  
166 Πληροφορίες για αποτελέσµατα υπάρχουν στην Ελευθερία, 18 Οκτωβρίου 1930, σσ. 2-3: στο διαµέρισµα 
Λευκάρων ο Τάγκας πήρε 121 ψήφους έναντι 933 του Μητροπολίτη Κιτίου και στο διαµέρισµα Κτήµατος 
(Πάφου) ο Μικρός πήρε 616 ψήφους έναντι 1092 του ανθυποψηφίου του Χρ. Γαλατόπουλου, δηλαδή ποσοστό 
35%, πολύ υψηλό για τα δεδοµένα της εποχής. Στο εκλογικό διαµέρισµα Λεµεσού ο Πέτρος Οδιάτης πήρε 346 
ψήφους σε σύνολο 1.738, δηλαδή ποσοστό περίπου 20%. ∆εν αναφέρεται το αποτέλεσµα για το εκλογικό 
διαµέρισµα Μόρφου όπου υπέβαλε υποψηφιότητα ο Κώστας ∆ράκος. 
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διδακτικό αυτό µάθηµα να σωφρονίσει αυτούς και τους οµοίους τους».167 Τη µέρα της εκλογής 

οι υποστηρικτές των άλλων δύο υποψηφίων έκλεισαν τον δρόµο στο ∆ράκο και δεν τον 

άφησαν να µεταβεί στο κυβερνητικό γραφείο και να υποβάλει υποψηφιότητα.168

Στις αναπληρωµατικές εκλογές στην Πάφο, κατήλθαν ως ανθυποψήφιοι ο Χρ. Γαλατόπουλος 

και ο Λοΐζος Φιλίππου. Το ΚΚΚ προτίµησε να µη θέσει υποψηφιότητα και στήριξε αυτήν του 

Γαλατόπουλου, ο οποίος θεωρείτο σοσιαλιστής και ο οποίος είχε αρθρογραφήσει και στην 

εφηµερίδα του ΚΚΚ. Η Ελευθερία υποστήριζε ότι ο Γαλατόπουλος ανέλαβε να υποστηρίξει 

τα συµφέροντα των κοµµουνιστών στη βουλή, κάτι το οποίο δεν διέψευδε ο ίδιος και του 

ασκούσε κριτική για τη στάση του αυτή.169 Ο Γαλατόπουλος δεν αρνήθηκε την υποστήριξη 

του ΚΚΚ και κέρδισε τελικά τις εκλογές.170 Οι εκλογές αυτές ήταν και οι τελευταίες που 

πραγµατοποιήθηκαν στην υπό εξέταση περίοδο, αφού ακολούθησαν τα Οκτωβριανά και 

κατόπιν η κατάργηση όλων των πολιτικών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Μπορούµε, έτσι, να 

στραφούµε σε µια ερµηνεία και ανάλυση της εκλογικής συµπεριφοράς της εργατικής τάξης 

και του ΚΚΚ ως µέρος του πολιτικού και εκλογικού συστήµατος. 

 

11.5 Ερµηνεία της ψήφου προς το ΚΚΚ και της απόκλισης της εκλογικής 

συµπεριφοράς της εργατικής τάξης  

Αξιολογώντας την ψήφο προς το ΚΚΚ, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ορισµένες 

παραµέτρους τοπικής ιδιαιτερότητας, από τη µια, αλλά και γενικής εφαρµογής, από την 

άλλη. Το πρώτο δεδοµένο που πρέπει να υπολογίσουµε, είναι το µικρό ποσοστιαίο βάρος 

της εργατικής τάξης στο σύνολο του κυπριακού πληθυσµού την περίοδο αυτή και το οποίο 

δεν ξεπερνούσε το 15%. Αυτό, σε συνάρτηση µε την ταξικότητα της έκκλησης του ΚΚΚ, 

κυρίως στην εργατική τάξη, περιόριζε σηµαντικά το εκλογικό ακροατήριο στο οποίο 

µπορούσε να απευθυνθεί. ∆ύο γενικότεροι κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την 

αριστερή ψήφο σε πολλές κοινωνίες, σύµφωνα µε µελέτες, είναι το µέγεθος των 

εργοστασιακών µονάδων και το µέγεθος των πόλεων, στις οποίες επιδεικνυόταν υψηλότερη 

αριστερή ψήφος όσο µεγαλύτερες και πολυπληθέστερες είναι, αντίστοιχα.171 Μεγάλες πόλεις 

 
167 «Αποδοκιµασία κοµµουνιστών», Ελευθερία, 16 Μαΐου 1931, σ. 3. 
168 «Υποβολή υποψηφιοτήτων», Ελευθερία, 20 Μαΐου 1931, σ. 2.  
169 Ελευθερία, 22 Απριλίου 1931, σ. 3. 
170 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Ε, ό.π., σ. 391. 
171 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 242, 263. 

Γιά
νν
ος

 Ν
. Κ
ατ
σο
υρ
ίδη
ς



 

 

458

                                                           

και εργοστάσια ή βιοµηχανίες µεγάλου µεγέθους δεν είχαν ακόµα δηµιουργηθεί στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, το ΚΚΚ δεν κατάφερε να αποκτήσει ευρεία εκλογική βάση. Ταυτόχρονα, 

επιβεβαιώνεται µια πτυχή των ερευνών αυτών, αφού το ΚΚΚ είχε τη µεγαλύτερή του 

απήχηση στη Λεµεσό, η οποία ήταν το επίκεντρο της κοινωνικής και οικονοµικής 

δραστηριότητας στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ισχυρή παρουσία είχε επίσης στις 

περιοχές µε µεγάλη εργατική συγκέντρωση, όπως στα µεταλλεία. 

Επιπλέον, το ερώτηµα κατά πόσον η εκλογική επιρροή του ΚΚΚ ανάµεσα στο λαό ήταν 

ανάλογη της πραγµατικής του απήχησης δεν είναι απλό να απαντηθεί αφού ο εκλογικός νόµος 

-που βασιζόταν στην ακίνητη ιδιοκτησία- στερούσε το δικαίωµα ψήφου από τη µάζα των 

ακτήµονων αγροτών και των εργατών, ανάµεσα στους οποίους το ΚΚΚ είχε τους 

περισσότερους υποστηρικτές του. Στο ίδιο σκεπτικό πρέπει να εντάξουµε και το γεγονός ότι η 

εργατική και η αγροτική τάξη, που ήταν το ακροατήριο-στόχος, δεν ήταν ενιαίες και 

οµοιόµορφες τάξεις µε κοινά χαρακτηριστικά και συµφέροντα και κατ’ επέκταση κοινή 

εκλογική συµπεριφορά.  

Αν και η εργατική τάξη είναι πιθανότερο να κλίνει πολιτικά προς τα αριστερά σε σχέση µε 

τις ανώτερες τάξεις, απλές κατηγοριοποιήσεις µε βάση τον τύπο εργασίας τους δεν αποτελούν 

από µόνες τους ικανούς δείκτες εκλογικής συµπεριφοράς. Οφείλουµε να λαµβάνουµε υπόψη 

και άλλες παραµέτρους (π.χ. θρησκεία).172 Έχουµε ήδη αναφερθεί στην απλοϊκότητα της 

θετικής συσχέτισης της σχέσης κοινωνικής τάξης και ένταξης σε κόµµα, ή της ψήφου προς 

αυτό. Οι εµπειρίες των κοινωνικοοικονοµικών και πολιτιστικών ρόλων του ατόµου, 

υποδεικνύει ο Rokkan, δεν µεταφράζονται αυτόµατα σε εκλογικές αποφάσεις, αλλά, αντίθετα, 

η διαδικασία αυτή απαιτεί τις οργανωτικές προσπάθειες των κοµµάτων και των ακτιβιστών 

τους να κινητοποιήσουν όσους περισσότερους πολίτες µπορούν.173

Το ΚΚΚ κατέβαλε αρκετές προσπάθειες για να πείσει τους εργαζόµενους και τα λαϊκά 

στρώµατα να το στηρίξουν εκλογικά, µέσω των διαφόρων µορφών πολιτικής εκπαίδευσης του 

εκλογικού σώµατος που χρησιµοποίησε, όπως δηµόσιες συγκεντρώσεις, διαλέξεις, διανοµή 

βιβλίων πολιτικής λογοτεχνίας και άλλου κοµµουνιστικού περιεχοµένου. Η περιορισµένη, 

όµως, γεωγραφική εµβέλεια του κόµµατος στην επαρχία Λεµεσού, στα πρώτα στάδια της 

ύπαρξής του, η αδυναµία προβολής υποψηφιοτήτων σε όλα τα εκλογικά διαµερίσµατα, τα 

 
172 Βλ. Bruce, Κοινωνιολογία, ό.π., σσ. 12-13. 
173 Βλ. Rokkan, Parties, ό.π., σ. 422. 
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περιορισµένα οικονοµικά µέσα, η έντονη πολεµική από τη δεξιά παράταξη και την Εθναρχία 

και η έλλειψη πείρας και στελεχών σε παγκύπριο επίπεδο, στερούσαν από το κόµµα τη 

δυνατότητα να απευθυνθεί µε επιτυχία στις οµάδες αυτές. 

Ένας από τους κυριότερους λόγους που άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα δεν ψηφίζουν σύµφωνα 

µε την κοινωνική τους θέση είναι η ύπαρξη παραδοσιακών αξιών (όπως π.χ. η θρησκεία) 

ανάµεσα στον πληθυσµό. Η θέση των πλουσίων και των φτωχών καθορίζεται, σύµφωνα µε 

αυτή την «ερµηνεία της απόκλισης», από τη φυσική τάξη πραγµάτων και υποστηρίζεται από 

προσωπικές, οικογενειακές και τοπικές αφοσιώσεις, αντί να αντιµετωπίζεται ως προϊόν 

απρόσωπων οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων, που υπόκεινται σε αλλαγή µέσω 

πολιτικής δράσης.174 Οι δυσκολίες που αντιµετώπιζε το ΚΚΚ στην πρόσβαση του στο 

εκλογικό σώµα πολλαπλασιάζονταν από την ύπαρξη τέτοιων κοινωνικών συνθηκών, όπως οι 

παραδοσιακοί δεσµοί της αγροτικής µάζας µέσω των πελατειακών δικτύων 

κοινωνικοοικονοµικής εξάρτησης µε τους αστικούς πολιτικούς σχηµατισµούς και πολιτευτές 

(βλ. κεφάλαιο 7).  

Μέσα στο πλαίσιο της έντονης αντιπαράθεσης µε την αποικιοκρατική διοίκηση και την 

Εθναρχία, η Αριστερά ακολούθησε µια στρατηγική κινητοποίησης και οργάνωσης των 

λαϊκών τάξεων, αφενός, όπως αναφέραµε πιο πάνω, και, αφετέρου, προσπάθησε συστηµατικά 

να εκδηµοκρατικοποιήσει το πολιτικό σύστηµα, ζητώντας καθολικό δικαίωµα ψήφου και 

αποκτώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πρόσβαση στις κατεστηµένες πολιτικές δοµές. Σε αυτή του 

την προσπάθεια το ΚΚΚ αντιµετώπισε έντονη αντίδραση από τη ∆εξιά, η οποία µονοπωλούσε 

αυτές τις δοµές. Η κοµµουνιστική ψήφος αντικατόπτριζε, σε κάποιο βαθµό, συγκεκριµένο 

τύπο διαµαρτυρίας, που µπορεί να ερµηνευθεί και ως µια µορφή αµφισβήτησης της 

νοµιµότητας του πολιτικού και κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος.175 Η σταδιακή 

θεσµοθέτηση επίσηµων οργανισµών των λιγότερο προνοµιούχων κοινωνικών στρωµάτων, 

όπως οι συντεχνίες, οι αγροτικές ενώσεις και το ταξικό πολιτικό κίνηµα του ΚΚΚ, µε τους 

µηχανισµούς οργάνωσης, τις εφηµερίδες, κτλ., δηµιουργούσε σταθερά συνθήκες αύξησης της 

δυνατότητας πολιτικής συνείδησης των στρωµάτων αυτών. 

∆ιεκδικώντας καθολικό εκλογικό δικαίωµα, το ΚΚΚ συµµετείχε εκ των πραγµάτων στην 

προσπάθεια για καθιέρωσή του, ένα αίτηµα ριζοσπαστικό για τα πολιτικά και κοινωνικά 

 
174 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σσ. 273-274. 
175 Για τις µορφές αυτής της διαµαρτυρίας βλ. Allardt, «Types of Protest and Alienation», ό.π., σ. 50. 
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θέσµια της εποχής. Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης των αριστερών κοµµάτων, που 

διεκδικούν ταυτόχρονα πολιτικά και κοινωνικοοικονοµικά δικαιώµατα είναι 

αναγνωρισµένη στη βιβλιογραφία ενώ, αντίθετα, όπου τα αριστερά κόµµατα έβρισκαν 

ευκολότερη πρόσβαση στα δικαιώµατα πολιτικής συµµετοχής, ήταν µάλλον πρόθυµα να 

συνεργαστούν µε τα αστικά κόµµατα µε στόχο τις µεταρρυθµίσεις.176 Το ΚΚΚ δεν 

κατάφερε, όµως, να προσελκύσει τις µάζες στη βάση αυτού του αιτήµατος, λόγω της 

καταλυτικής επίδρασης του εθνικού ζητήµατος και της ισχυρής παρουσίας της 

Εκκλησίας.   

 

11.6 Το ΚΚΚ καθίσταται έκνοµο 

Από το 1931 το ΚΚΚ εισήλθε στη δεύτερη περίοδο της ζωής του, αυτή της παρανοµίας, που 

διήρκεσε δέκα χρόνια, µέχρι και την ίδρυση του ΑΚΕΛ. Σε αυτή την περίοδο το κόµµα 

υπέστη σοβαρά πλήγµατα: κηρύχθηκε παράνοµο, οι οργανώσεις του διαλύθηκαν, τα γραφεία 

του καταστράφηκαν, οι ηγέτες του εξορίστηκαν και αρκετά άλλα στελέχη του φυλακίστηκαν 

ή εντοπίστηκαν σε απόµερα χωριά. Το πρώτο µεγάλο πλήγµα επήλθε στις παραµονές των 

Οκτωβριανών µε το κλείσιµο της εφηµερίδας του, Νέος Άνθρωπος, τον Αύγουστο του 1930, 

λόγω της πρόνοιας για εγγύηση των 200 λιρών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αλλαγή της 

µορφής επικοινωνίας του ΚΚΚ µε τα µέλη του, υιοθετώντας πλέον τη µορφή των 

προκηρύξεων. 

Τα Οκτωβριανά βρήκαν το ΚΚΚ απροετοίµαστο. Ένα από τα στελέχη του ΚΚΚ, ο Ε. Ψαράς, 

σε συνέντευξή του υποδείκνυε ότι: 

«ένδειξη του γεγονότος ότι το κόµµα δεν ήταν καλά οργανωµένο ακόµα, ήταν το ότι στα 

Οκτωβριανά ήταν απών και τήρησε στάση αδιαφορίας. ∆εν πήρε καµιά απόφαση, κάτι που και 

να γινόταν δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί αφού δεν µπορούσαµε να κινητοποιήσουµε κόσµο. 

∆εν ήµασταν πρωτοπορία αλλά καθοδήγηση ακόµα».177  

Μόλις ξέσπασαν τα γεγονότα, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία του ΚΚΚ, µε 

επικεφαλής τον Βάτη, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο και του δήλωσε ότι το κόµµα ήταν 

έτοιµο να συνεργαστεί µε την Εθναρχία στον αγώνα ενάντια στους Βρετανούς. Η επίσηµη 

Λευκή Βίβλος του κυβερνήτη για τα γεγονότα του 1931 αναφέρεται σε συµµετοχή του Γ.Γ. 
                                                            
176 Βλ. Nohlen, Κοµµατικό Σύστηµα, ό.π., σ. 52. Βλ. επίσης Lipset, Political Man, ό.π., σ. 73. 
177 Ψαράς Ευθύµιος, συνέντευξη στον Κώστα Γραικό, αρχείο ΠΕΟ (αχρονολόγητη). Βλ. επίσης ∆οκίµιο Ιστορίας 
ΚΚΚ, ό.π., σ. 83. 
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του ΚΚΚ σε σύσκεψη στην Αρχιεπισκοπή, όπου πάρθηκαν αποφάσεις για την πορεία των 

γεγονότων.178 Σύµφωνα µε κάποιους µελετητές, είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Κεντρικής 

Επιτροπής, κατά την οποία το ΚΚΚ είχε αποφασίσει να αλλάξει τακτική και να µην αφήσει τη 

∆εξιά και την Εκκλησία να µονοπωλήσουν τον αντιαποικιακό αγώνα.179 Το κόµµα βρέθηκε, έτσι, 

να υποστηρίζει την εξέγερση, παρόλο που διαφωνούσε µε το πολιτικό της σύνθηµα για 

Ένωση. 

Αµέσως µετά τα Οκτωβριανά πενήντα περίπου στελέχη του κόµµατος φυλακίστηκαν, 

εξορίστηκαν ή εκτοπίστηκαν, µεταξύ των οποίων οι δύο βασικοί του ηγέτες, Βάτης και 

Σκελέας. Την περίοδο 1932-33 συνελήφθησαν σχεδόν όλα τα γνωστά στελέχη του ΚΚΚ, µε 

αποτέλεσµα το κόµµα να βρεθεί ουσιαστικά χωρίς ηγεσία, αφού τα µέλη της τότε Κ.Ε. ήταν 

στη φυλακή. Οι πολλές συλλήψεις οδήγησαν το κόµµα σε αδράνεια για ορισµένους µήνες,180 

το ίδιο κηρύχθηκε παράνοµο και πολλά µέλη αποχωρούσαν από τις γραµµές του λόγω 

φόβου.181  

 

11.7 Φορέας κοινωνικής αλλαγής και ριζοσπαστικοποίησης 

Η δηµιουργία του ΚΚΚ αποτέλεσε καινοτόµο στοιχείο στην πολιτική ζωή της νήσου, µε 

µακροπρόθεσµες συνέπειες στους εσωτερικούς συσχετισµούς ισχύος µέσα στην 

ελληνοκυπριακή κοινότητα και στο πολιτικό σύστηµα ευρύτερα, συνέπειες οι οποίες δεν ήταν 

ορατές από την πρώτη στιγµή. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε µια πολιτική δύναµη που 

αµφισβητούσε την κυριαρχία της αστικής εθνικιστικής τάξης και της Εκκλησίας στην 

κυπριακή κοινωνία και διεκδικούσε την ηγεσία του αντιαποικιακού αγώνα. Έδωσε έκφραση 

στη διαµαρτυρία των περιθωριοποιηµένων κοινωνικά οµάδων και τάξεων, όχι ως µια µορφή 

απλής αντίστασης ή εξέγερσης περιστασιακού χαρακτήρα, αλλά µιας πολιτικής πρότασης µε 

διάρκεια. Το ΚΚΚ ήταν ένας φορέας δράσης για κοινωνική αλλαγή και εξέφρασε στο 

πολιτικό επίπεδο τη ριζοσπαστικότητα µερίδας των λαϊκών στρωµάτων.  

 
178 Βλ. Σαββίδης, «Το ΚΚΚ», ό.π., σ. 31. 
179 Βλ. Ρίχτερ, Ιστορία, ό.π., σ. 502. 
180 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σσ. 81-82. Ο Παπαδηµήτρης αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις 
συλλήψεων, φυλακίσεων και εκτοπισµών στελεχών και µελών του ΚΚΚ σε ολόκληρη αυτή την περίοδο. Βλέπε 
ενδεικτικά Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Περίοδος 1931-46, Τόµος Α, ό.π., σσ. 77, 149. 
181 Βλ. Παπαδηµήτρης, Εγκυκλοπαίδεια, Περίοδος 1931-46, Τόµος Α, ό.π., σ. 146. Βλ. επίσης ∆οκίµιο Ιστορίας 
ΚΚΚ, ό.π., σ. 86. 
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Η εµφάνισή του σηµατοδότησε µια καινούρια πραγµατικότητα στην κυπριακή σκηνή, µε την 

αυτόνοµη πολιτική και οργανωτική παρουσία της κυπριακής εργατικής και αγροτικής τάξης 

πάνω σε ταξική βάση και µε µια πολιτική που έδινε έµφαση στην ικανοποίηση των 

κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, στη συνεργασία µε τους Τουρκοκυπρίους και στην 

απόρριψη της εθνικής ρητορικής και ιδεολογίας που εξέφραζαν οι αστοί πολιτικοί ηγέτες 

και η Εκκλησία. Στο κίνηµα αυτό διαφαίνεται η αρχή της διάρρηξης της παραδοσιακής 

πολιτικής οργάνωσης, όπου οµάδες της αστικής τάξης, που καθοδηγούνταν κυρίως από την 

Εκκλησία, ανταγωνίζονταν µεταξύ τους για επικράτηση στη βάση του συστήµατος της 

πολιτικής πελατείας.182 Η ίδρυση του ΚΚΚ έθεσε νέους όρους συγκρότησης της πολιτικής 

ζωής στην Κύπρο και η στοχοθεσία του ήταν εκ των πραγµάτων ανατρεπτική, αφού, µέσω 

αυτού, τόσο σε επίπεδο µηχανισµών πολιτικής συγκρότησης όσο και σε επίπεδο πολιτικού 

λόγου, αµφισβητήθηκε η θρησκευτικοποιηµένη πολιτική ζωή των Κυπρίων.183 Το ΚΚΚ 

επιχείρησε να κατοχυρώσει την πολιτική και ιδεολογική του ιδιαιτερότητα ερχόµενο σε πλήρη 

ρήξη µε την πολιτική της Ένωσης. Ο ανατρεπτικός πολιτικός λόγος του ΚΚΚ ενείχε 

περισσότερους κινδύνους για τους ενωτικούς πολιτικούς παρά για την αποικιοκρατική 

διοίκηση, γι’ αυτό και ο αντικοµµουνιστικός τους λόγος ήταν πολύ πιο άµεσος και έντονος 

από εκείνον των Βρετανών.184

Το ΚΚΚ έκανε την είσοδό του στη πολιτική σκηνή χωρίς να επικαλείται την εκπροσώπηση 

ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου αλλά µόνο µερίδας του, χαρακτηριστικό όλων των 

κοµµάτων µαζών. Κατάφερε να σταθεροποιηθεί στο εκλογικό σώµα, παρόλη τη µικρή 

επιρροή του, όπως µεταφράστηκε σε εκλογικά ποσοστά. Τα ριζοσπαστικά κινήµατα, όπως τα 

κοµµουνιστικά, γράφει ο Lipset, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, απευθύνονταν 

στις µάζες του πληθυσµού που είχαν «ξεριζωθεί» από το περιβάλλον τους.185 Μια τέτοια 

περίπτωση αφορούσε στους ξεκληρισµένους αγρότες της Κύπρου, που αποτέλεσαν την πηγή 

δηµιουργίας της εργατικής τάξης. Ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού µετακινήθηκε από τις 

αγροτικές περιοχές -που χαρακτηρίζονταν από κάθετο πολιτικό οργανωτικό σχήµα 

                                                            
182 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 137. 
183 Βλ. Αναγνωστοπούλου, «Εκκλησία», ό.π., σ. 224. 
184 Βλ. Καραµπότ, «Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έναντι του κυπριακού», ό.π., σ. 168. 
185 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 136. 
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πελατειακών σχέσεων- προς τις πόλεις, όπου ήταν  διαθέσιµο για το νέο  κίνηµα  οριζόντιας 

ταξικής οργάνωσης που εκκολαπτόταν.186

Η αυξηµένη κοινωνική διείσδυση του ΚΚΚ στις οµάδες αυτές προκαλείτο και ως αντίδραση 

στη χειροτέρευση των οικονοµικών συνθηκών, µια κατάσταση στην οποία το µέχρι τότε 

πολιτικό κατεστηµένο και η Εκκλησία δεν µπορούσαν να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις. 

Παρόλο που οι ρίζες του ΚΚΚ βρίσκονται στις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, ήταν ένα 

πολιτικό κόµµα µε θέσεις σε όλο το φάσµα της κυπριακής κοινωνίας. Πρόσφερε πρόγραµµα 

και προοπτική σε αυτούς που έβλεπαν τον εαυτό τους ως θύµατα της ισχύος και του ελέγχου 

που τους ασκούσαν οι άρχουσες τάξεις. Ένας από τους λόγους διείσδυσης του κόµµατος στα 

στρώµατα των εργατών και των αγροτών, ήταν και το απλό λεξιλόγιο που χρησιµοποιούσε, το 

οποίο φανερώνεται από τη µελέτη των εντύπων του.  

Το ΚΚΚ κυριάρχησε από την αρχή µέσα στην εργατική τάξη, χωρίς να αντιµετωπίσει 

ουσιαστική απειλή από κάποιο σοσιαλιστικό ή σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, για τους λόγους 

που αναπτύξαµε πιο πάνω και που έχουν τη ρίζα τους στην καθυστερηµένη οικονοµική 

ανάπτυξη της Κύπρου, που δεν δηµιούργησε εργατική τάξη πριν την εµφάνιση του ίδιου του 

κόµµατος. Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης ο σχηµατισµός της εργατικής τάξης προηγήθηκε 

της Οκτωβριανής Επανάστασης, ενώ στην Κύπρο συνέβη το αντίθετο. Μια τέτοια ιδιοµορφία 

δεν µπορούσε παρά να ευνοήσει το κοµµουνιστικό κίνηµα. Ιστορικά, η σοσιαλδηµοκρατία, 

εµφανίστηκε στις αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Οι αστικές τάξεις 

στις χώρες αυτές είχαν ανάγκη τη συνεργασία των εργατικών τους τάξεων στα πλαίσια της 

αποικιακής τους πολιτικής και έτσι δεν άνοιξαν συγκρουσιακά µέτωπα στο εσωτερικό τους µε 

αυτές. Αυτή η πολιτική δεν επέτρεψε την εκτροπή των κοµµάτων της σοσιαλδηµοκρατίας σε 

πιο επαναστατικούς δρόµους. Η Κύπρος διέφερε από το πρότυπο συνδικαλιστικής 

κινητοποίησης της υπόλοιπης Ευρώπης κατά το ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα εµφανίστηκε 

µόνο µετά την εµφάνιση του ΚΚΚ και ως δηµιούργηµά του.187   

Η ενότητα µέσα στο εργατικό κίνηµα ήταν συνάρτηση και του ανταγωνισµού που 

συναντούσε. Οι Lipset και Rokkan διαπίστωσαν ότι το εργατικό κίνηµα ήταν πολύ πιο 

                                                            
186 Βλ. Ατταλίδης, «Κόµµατα στην Κύπρο», ό.π., σ. 144. Η έννοια του οριζόντιου οργανωτικού κινήµατος 
περιλαµβάνει τα κόµµατα και τις συντεχνίες στις οποίες η ιδιότητα µέλους γίνεται µε οµοιόµορφα 
κοινωνιολογικά κριτήρια, κυρίως ταξικά. Αυτή η έννοια βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε την έννοια των κάθετων 
µορφών οργάνωσης, συνήθως των πελατειακών δικτύων, όπου η σύνδεση γίνεται σε προσωπικό επίπεδο. 
187 Για το πρότυπο συνδικαλιστικής κινητοποίησης βλ. Geary, Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 71. 
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διαιρεµένο σε χώρες που η αστική τάξη και η Εκκλησία ήταν φανερά ή κρυφά αντίθετες η µια 

µε την άλλη, παρά στις χώρες όπου η Εκκλησία είχε συνταχθεί µε την αναδυόµενη αστική 

τάξη ενάντια σε έναν κοινό εξωτερικό εχθρό, όπως στην περίπτωση της Κύπρου.188 Η 

ανυπαρξία ανταγωνισµού στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και το γεγονός ότι η δεξιά 

παράταξη (Εκκλησία και αστική τάξη) κατάφερναν να συµβιβάζουν τις διαφορές τους, 

συνέβαλε στο να µην υπάρχουν σηµαντικές διαιρέσεις στο κυπριακό εργατικό κίνηµα στην 

υπό αναφορά περίοδο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για δηµιουργία συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ως αντίβαρο στις συντεχνίες που ήλεγχε το ΚΚΚ.189

Όπως όλα τα αναδυόµενα κινήµατα της εργατικής τάξης, το ΚΚΚ αντιµετώπισε σοβαρά 

προβλήµατα και αντιδράσεις στην προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση στους θεσµούς 

και τις δοµές της κοινωνίας.190 Ο Rokkan περιγράφει τα τέσσερα θεσµικά όρια (thresholds), 

τα οποία οποιοδήποτε αναδυόµενο πολιτικό κίνηµα πρέπει να διαβεί για να ενταχθεί στο 

εσωτερικό του πολιτικού συστήµατος.191 Αντιπαραβάλλοντας την πορεία του ΚΚΚ µε τα όρια 

του Rokkan, διαπιστώνουµε ότι πρακτικά δεν ξεπέρασε πλήρως κανένα. Μπορεί να 

εξασφάλισε (ή οι Αρχές να ήταν ανεκτικές) το δικαίωµα να µεταδίδει τις απόψεις του, να 

οργανώνεται και να συµµετέχει σε εκλογές (πρώτο όριο) αλλά µε σοβαρούς περιορισµούς και 

εµπόδια. Τα µέλη του παρακολουθούνταν, οι εφηµερίδες του αντιµετώπισαν το φάσµα της 

διακοπής της λειτουργίας τους πολλές φορές και το ίδιο απαγορεύθηκε µετά το 1931, όπως 

είδαµε πιο πάνω. Σε σχέση µε το δεύτερο όριο, που αφορά στην επέκταση των πολιτικών 

δικαιωµάτων στους υποστηρικτές του, αυτό δεν συνέβηκε καθόλου. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των δυνητικών του υποστηρικτών δεν είχαν, ούτε απέκτησαν στην πορεία, 

πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία συνέχισαν να συνδέονται (για όση περίοδο υφίσταντο) µε 

ιδιοκτησιακά και περιουσιακά κριτήρια. Ούτε κοινοβουλευτικές έδρες κατάφερε να 

εξασφαλίσει το ΚΚΚ, ούτε να εισχωρήσει στα κέντρα λήψης αποφάσεων της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας που είναι τα άλλα δύο όρια που σηµειώνει ο Rokkan.  

Στην προσπάθειά του να αποκτήσει ερείσµατα µέσα στο κοινωνικό σύνολο και τις πολιτικές 

δοµές, αλλά και στη δράση του, το ΚΚΚ αντιµετώπισε σειρά περιορισµών και δυσκολιών είτε 

 
188 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 49. 
189 «Εργάτες της Λευκωσίας προσέχετε», Νέος Άνθρωπος, 1η Ιουνίου 1925, σ. 2· «Η συντεχνία του κ. 
∆ηµάρχου», Νέος Άνθρωπος, 15 Αυγούστου 1925, σ. 3. 
190 Γι’ αυτό το θέµα βλ. Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 29. 
191 Βλ. Rokkan, «The Structuring of Mass Politics», ό.π., σσ. 180-181. 
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από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε από δικές του αδυναµίες. Πρώτον, οι περιοριστικές 

πρόνοιες του εκλογικού νόµου απέκλειαν το µεγαλύτερο µέρος του εκλογικού σώµατος και 

ειδικότερα τα τµήµατα εκείνα της κοινωνίας από τα οποία θα µπορούσε να αντλήσει στήριξη. 

∆εύτερον, οι µη αποδεκτές θέσεις του κόµµατος σε ορισµένα ζητήµατα, όπως στη θρησκεία 

και στο εθνικό θέµα, αποξένωναν όλες τις άλλες πολιτικές δυνάµεις και καθιστούσαν 

ανέφικτο το αίτηµα του κόµµατος για ενιαίο µέτωπο. Τρίτον, το µικρό ποσοστιαίο βάρος της 

εργατικής τάξης µέσα στον κυπριακό πληθυσµό, δεδοµένης της δοµής της κυπριακής 

οικονοµίας, δεν επέτρεπε µαζικοποίηση. Το ΚΚΚ είχε, σύµφωνα µε τον Σέρβα, µεγάλη 

απήχηση µέσα στους οργανωµένους εργάτες, οι οποίοι όµως δεν ήταν η πλειοψηφία της 

εργατικής τάξης και απέτυχε να αποκτήσει σοβαρά ερείσµατα µέσα στα πλατιά λαϊκά 

στρώµατα και, κυρίως, τα αγροτικά.192 Τέταρτον, η έντονη αντίδραση της κατεστηµένης 

άρχουσας τάξης αλλά και της αποικιοκρατικής διοίκησης και, τέλος, οι αδυναµίες οργάνωσης 

που επέδειξε το ίδιο το κόµµα, όντας στα αρχικά στάδια της παρουσίας του, δεν επέτρεψαν 

ικανοποιητική µαζικοποίησή του. 

Η µαζικότητα ενός κοµµουνιστικού κόµµατος άπτεται σε µεγάλο βαθµό των θεσµικών δοµών 

µιας χώρας. Σε συνθήκες έντονου περιορισµού της πολιτικής δράσης, το αίτηµα για µαζικό 

κόµµα ήταν σε µεγάλο βαθµό ουτοπικό. Τα ζητήµατα του µεγέθους και της µυστικότητας 

είναι εγγενώς συνδεδεµένα µε την ανάγκη για αποδοτικότητα και εκπαίδευση και µέσα σε 

τέτοιες συνθήκες αναδείχθηκε η έννοια των επαγγελµατιών επαναστατών ως η οργανωτική 

βάση των κοµµουνιστικών κοµµάτων. Το ΚΚΚ ήταν ιεραρχικό στη δοµή του και µε ισχυρή 

πειθαρχία, στοιχεία απαραίτητα για τη διασφάλιση της µυστικότητας και της επιβίωσής του. 

Τα οργανωτικά αυτά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στη διεθνή εµπειρία του 

κοµµουνιστικού κινήµατος ως ένα ισχυρά οργανωµένο και πειθαρχηµένο κίνηµα που 

οχυρώθηκε µέσω ενός αποτελεσµατικού οργανωτικού δικτύου.193 Ο Sartori υποδεικνύει ότι η 

οργανωτική υποστήριξη στο κάθε σύστηµα πεποιθήσεων, είτε αυτό είναι θρησκευτικό είτε 

είναι σοσιαλιστικό, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ισχύ του κινήµατος. Όπου η ταξική 

έκκληση υπερέχει της θρησκευτικής αυτό εξηγείται µε την οργανωτική κυριαρχία του 

 
192 Βλ. Σέρβας, Ευθύνες, ό.π., σ. 116. 
193 Rokkan Stein and Valen Henry (1970), «Regional Contrasts in Norwegian Politics», στο Allardt and Rokkan, 
Mass Politics, ό.π. σ. 342. 
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κόµµατος µαζών έναντι της Εκκλησίας, που αποτελούσε την κυριότερη µορφή οργάνωσης 

πριν την εµφάνιση των πολιτικών κοµµάτων.194

Το ΚΚΚ ήταν µια εξωκοινοβουλευτικά δηµιουργηµένη µορφή οργάνωσης, που λειτουργούσε 

έξω από τις νόρµες του παραδοσιακού πολιτικού κόσµου και που ανέπτυξε όλα τα 

χαρακτηριστικά που ο Duverger απέδιδε στα κόµµατα αυτού του είδους: πιο συγκεντρωτικά, 

µε περισσότερη ιδεολογική συνοχή και πειθαρχία, λιγότερο πρόθυµα να αποδώσουν µεγάλη 

σηµασία στο κοινοβούλιο και στις εκλογές. Ως αποτέλεσµα των συνθηκών δηµιουργίας τους, 

δεν ανέπτυξαν εµπλεκόµενα συµφέροντα µέσα στους υφιστάµενους πολιτικούς (αλλά και 

κοινωνικούς και οικονοµικούς) θεσµούς, πράγµα που δικαιολογούσε και την αντίθεσή τους 

προς αυτούς.195  

Η προσπάθεια οργάνωσης των λαϊκών στρωµάτων ήταν η αφετηρία της προσπάθειας 

απεγκλωβισµού τους από την κηδεµονία της αστικής τάξης και της Εκκλησίας αφού 

αποτελούσε σηµαντική προϋπόθεση για τη δική τους ανεξάρτητη πολιτική παρουσία, µε 

δικούς τους υποψήφιους, δικό τους πρόγραµµα και δικά τους επικοινωνιακά µέσα. Για να 

πετύχει αυτούς τους στόχους, το ΚΚΚ προωθούσε έντονα την πολιτική εκπαίδευση των 

οπαδών του µέσω διαλέξεων, συζητήσεων, κτλ. Παράλληλα, αντιλαµβανόταν ότι η αυτόνοµη 

πολιτική παρουσία του σήµαινε ότι θα έπρεπε να καταστεί ανεξάρτητο από το είδος 

χρηµατοδότησης και εξάρτησης που κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή µέχρι τότε και το οποίο 

απαιτούσε µια διαφορετική µορφή κόµµατος. Ενός κόµµατος που θα έδινε βαρύτητα στα µέλη 

του, στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα, µετατοπίζοντας το βάρος από τους λίγους στη 

µάζα.  

Τα κόµµατα των κατώτερων τάξεων είχαν διαφορετικό χαρακτήρα στις διάφορες χώρες. 

Εστίες αυτών των διαφορών ήταν οι αποκλίσεις στην ισχύ, την οργανωτική ενότητα, τον 

ιδεολογικό προσανατολισµό και στο βαθµό ένταξης ή αποξένωσής τους από τα καθεστώτα 

των χωρών τους. Αυτές οι διαφορές ήταν υπόλογες στις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες της 

κάθε χώρας.196 Οι συνθήκες γένεσης του ΚΚΚ, η αντίδραση που συνάντησε από το 

υφιστάµενο πολιτικό κατεστηµένο και τις αποικιακές Αρχές και το ιδεολογικό του πρόγραµµα 

επέδρασαν καθοριστικά στον χαρακτήρα του κόµµατος και τον διαµόρφωσαν. Η νέα πολιτική 

 
194 Βλ. Sartori, «Sociology », ό.π., σ. 172. 
195 Βλ. LaPalombara and Weiner, «The Origin of Parties», ό.π., σσ. 10-11.   
196 Βλ. Rokkan, «The Structuring of Mass Politics», ό.π., σ. 207. 
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δύναµη, αντίθετα από τους λαϊκιστές και τους άλλους αγροτιστές ηγέτες, δεν ήταν δυνατό να 

αφοµοιωθεί από τον παραδοσιακό συντηρητικό και εθνικιστικό πολιτικό κόσµο και εποµένως 

ήταν αδύνατο να γίνει αποδεκτή.197  

Η εµφάνιση κινηµάτων αποξενωµένων από το κράτος, τα οποία ενστερνίζονταν τον 

επαναστατικό µαρξισµό ως επίσηµη ιδεολογία, ήταν επίσης αποτέλεσµα των κυβερνητικών 

ενεργειών. Εκεί που υπήρχε άρνηση να δοθεί στην εργατική τάξη µερίδιο της πολιτικής 

εξουσίας, το σοσιαλιστικό κίνηµα διατηρούσε ένα επαναστατικό πνεύµα.198 Υπήρχαν, βέβαια, 

αρκετές διαφορές στις στάσεις των κατεστηµένων και αναδυόµενων ελίτ στα αιτήµατα των 

εργαζοµένων στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι διαφορές επηρέασαν ξεκάθαρα την 

ανάπτυξη συντεχνιών και σοσιαλιστικών κοµµάτων. Στην Αγγλία και στις σκανδιναβικές 

χώρες, π.χ., οι στάσεις των ελίτ έτειναν να είναι ανοικτές και πραγµατιστικές, παρόλο που 

υπήρχε µια ενεργή αντίσταση στα αιτήµατα των εργατών, αλλά µικρή, έως και ανύπαρκτη, 

καταστολή. Αυτές ήταν οι χώρες µε τα µεγαλύτερα και πιο ενσωµατωµένα σοσιαλιστικά 

κόµµατα. Σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι διαιρετικές τοµές 

ήταν βαθύτερες, µε προσπάθειες καταστολής και µε αποτέλεσµα, τα ίδια τα εργατικά 

κινήµατα να αυτοαποµονώνονται. Ο αντισυστηµικός προσανατολισµός µεγάλων τµηµάτων 

της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης κορυφώθηκε αµέσως µετά τη Ρωσική Επανάσταση.199  

Η ριζοσπαστικότητα του ΚΚΚ (όρο τον οποίο ο Geary ερµηνεύει ως στοχευµένη δράση 

πέραν της βραχυπρόθεσµης βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και κάποιας µορφής 

αναδόµησης της οικονοµίας)200 υποβοηθήθηκε από το γεγονός ότι η εκβιοµηχάνιση δεν 

συντελέστηκε ολοκληρωµένα στην Κύπρο και απέτυχε να δηµιουργήσει µια οικονοµία 

βασισµένη στις µεγάλης κλίµακας επιχειρήσεις, µια συνθήκη που ευνοεί τα ριζοσπαστικά 

εργατικά κινήµατα.201 Όµως παρόλο το ριζοσπαστισµό του, το ΚΚΚ επεδείκνυε δείγµατα 

προσαρµογής στην πραγµατικότητα της κοινωνίας. Η ιδέα µιας συµµαχίας µε την αστική τάξη 

και η αξιοποίηση των συνδικαλιστικών µορφών δράσης αποδεικνύουν αυτή την προσαρµογή. 

Η επιτυχία του ΚΚΚ να σταθεροποιήσει την παρουσία του, σηµειώνει ο Panayiotou, έγκειται 

στο ότι κατάφερε να προσαρµόσει την ιδεολογία αυτή στο ιστορικό και δοµικό περιβάλλον 

                                                            
197 Βλ. Κατσιαούνης, «Αντιθέσεις», ό.π., σ. 31. 
198 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 98. Βλ. επίσης Lipset, «Political Cleavages», ό.π., σ. 27.  
199 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 22. 
200 Βλ. Geary, Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 28. 
201 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 57. 
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της Κύπρου.202 Η απουσία επαναστατικού λεξιλογίου και πρακτικών δεν σηµαίνει ότι το ΚΚΚ 

δεν ήταν ριζοσπαστικό. Αντίθετα, η απουσία αυτή µπορεί να υποδηλώνει απλά κατανόηση 

της αντικειµενικής πραγµατικότητας: το ΚΚΚ είχε να αντιµετωπίσει την ισχυρότερη 

αποικιακή δύναµη του κόσµου αλλά και την αντίδραση της πολιτικής και εκκλησιαστικής ελίτ 

και σηµαντικών τµηµάτων της µικροαστικής τάξης. Ο συνδυασµός µετριοπάθειας και 

ριζοσπαστισµού ανταποκρίνεται σε µια διαπίστωση για την οργάνωση της εργατικής τάξης σε 

συντεχνίες και εργατικά κόµµατα, η οποία, από τη µια, δηµιουργεί ένα µηχανισµό έκφρασης 

της σύγκρουσης αλλά από την άλλη ενσωµατώνει τους εργάτες στο πολιτικό σώµα, δίνοντάς 

τους νόµιµα µέσα απόκτησης των αναγκών τους και µετριάζοντας την επαναστατικότητά 

τους.203

Παρά τις αδυναµίες και τους περιορισµούς, η εµφάνιση του ΚΚΚ άλλαξε το πολιτικό τοπίο. 

Οι διάφορες εθνικές οργανώσεις, που είδαµε στο κεφάλαιο εννέα, σύµφωνα µε τον Τζερµιά, 

δεν αγωνίστηκαν αποφασιστικά για τη βελτίωση της θέσης των φτωχότερων κοινωνικών 

στρωµάτων αφού εκπροσωπούσαν την αστική τάξη και τους µεγαλοϊδιοκτήτες. ∆όθηκε, έτσι, η 

ευκαιρία στο κόµµα να διεισδύσει σε ένα µέρος της κοινωνίας. Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι 

οι συσχετισµοί στην κυπριακή κοινωνία άλλαξαν δραµατικά, σε βαθµό που να αλλάξει το 

ισοζύγιο δυνάµεων. Η εξουσία και η ισχύς εξακολουθούσε να βρίσκεται στα χέρια της αστικής 

τάξης και της Εκκλησίας. Τα ενδιαφερόµενα για λύση του προβλήµατος λαϊκά στρώµατα δεν 

ήταν σε ικανοποιητικό βαθµό οργανωµένα εκείνη την εποχή και δεν ήταν ακόµα σε θέση να 

επηρεάσουν αποφασιστικά τις εξελίξεις.204  

Παρόλο που το ΚΚΚ δεν είχε καταστεί µαζικό κόµµα, η αύξηση των απεργιών, οι οποίες 

καθοδηγούνταν σε µεγάλο βαθµό από τα στελέχη του και ο σηµαντικός έλεγχος που ασκούσε 

στο συνδικαλιστικό κίνηµα στα χρόνια αυτά, αποδεικνύουν ότι είχε αρχίσει να µεταβάλλεται 

σε έναν πολιτικό δρώντα που θα έπρεπε να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη.205 Αν και µε 

περιορισµένη µαζική επιρροή και εκλογικό βάρος, η ίδια η ύπαρξη του κόµµατος και η 

διοχετευµένη, µέσω των συνδικάτων, δράση του, άρχισαν να µεταβάλλουν το συσχετισµό 

δυνάµεων. Πλέον, η εργατική τάξη, αποκτούσε σταδιακά βαρύτητα, αν και ήταν ακόµα 

αποκλεισµένη από τον τοπικό και εθνικό πολιτικό βίο. Αυτός ο νέος συσχετισµός δυνάµεων 

                                                            
202 Βλ. Panayiotou, «Lenin in the Coffee-shop», ό.π., σ. 273. 
203 Βλ. Lipset, Political Man, ό.π., σ. 24. 
204 Βλ. Τζερµιάς, Ιστορία, ό.π., σ. 102. 
205 Βλ. Richter, «The Cypriot Communist Party», ό.π., σ. 106. 
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εξηγεί τη σταδιακή επιτυχία των αιτηµάτων της εργατικής τάξης προς τα τέλη της δεκαετίας 

του 1930, σε σχέση µε το δικαίωµα οργάνωσης, τους µισθούς, το ωράριο κτλ. Αυτός ο νέος 

συσχετισµός δυνάµεων οδήγησε επίσης την Εκκλησία και τη δεξιά παράταξη να ασχοληθούν 

µε το κοινωνικό ζήτηµα στα χρόνια που ακολούθησαν.   

Το ∆’ Συνέδριο του κόµµατος, που έγινε το Μάιο του 1940, στη ∆ερύνεια, άρχισε να 

προβληµατίζεται σε σχέση µε τη θέση του για το εθνικό ζήτηµα και την προοπτική 

µαζικοποίησης του κινήµατος και να αναζητά διέξοδο από την παράνοµη δράση. Αυτό έγινε 

ένα χρόνο αργότερα, µε την ίδρυση του ΑΚΕΛ, τα οποία εκφεύγουν του χρονικού ορίζοντα 

της παρούσας εργασίας.206

 

 
206 Βλ. Περδίος, ∆οκίµιο Ιστορίας ΚΚΚ, ό.π., σ. 91. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκαν οι συνθήκες που επηρέασαν και συνέδραµαν την 

εµφάνιση πολιτικών κοµµάτων στην Κύπρο χρησιµοποιώντας ως θεωρητικό εργαλείο τη 

θεωρία των διαιρετικών τοµών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε η επίδραση του 

αποικιοκρατικού πολιτικού και θεσµικού πλαισίου, καθώς και η επίδραση θεσµών της 

κυπριακής κοινωνίας, όπως η Εκκλησία, στη γένεση των κυπριακών πολιτικών 

σχηµατισµών. Στην πορεία της µελέτης αναλύθηκαν, διαδοχικά, διαδικασίες σε πολλαπλά 

επίπεδα (οικονοµικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό), τα οποία συνδέονται µε την 

εµφάνιση κοµµατικής µορφής συσσωµατώσεων. Η µελέτη των φαινοµένων αυτών και των 

ξεχωριστών θεσµών και διαδικασιών της κυπριακής κοινωνίας και πολιτικής, οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι παρόλες τις ιδιοµορφίες που παρουσιάστηκαν στην ιστορική πορεία 

εξέλιξης τους στην Κύπρο σε σχέση µε τα αντίστοιχα στον ευρωπαϊκό χώρο, τα φαινόµενα 

αυτά, αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σχηµατισµός 

οργανωµένης πολιτικής δράσης στην Κύπρο, που πήρε σταδιακά τη µορφή πολιτικών 

κοµµάτων. 

Η επιλεχθείσα περίοδος έρευνας αποτελεί µια από τις πιο ενδιαφέρουσες και ταυτόχρονα 

ελκυστικές για τον ερευνητή περιόδους στη σύγχρονη κυπριακή Ιστορία. Η επιλογή της 

περιόδου είναι καθοριστική σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο µεγάλες πολιτικές 

παρατάξεις στην Κύπρο, η ∆εξιά και η Αριστερά, διαµόρφωσαν τον ιδεολογικό και 

προγραµµατικό τους λόγο, τις οργανωτικές τους δοµές και τις ερµηνείες που έδιναν στο 

περιεχόµενο του αντιαποικιακού αγώνα εναντίον των Βρετανών. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής µπορούµε να εντοπίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά που διαµόρφωσαν 

τις ξεχωριστές πολιτικές ταυτότητες των δύο συνόλων. Η Αριστερά θεµελίωσε την 

ταυτότητα της στην εκπροσώπηση των λαϊκών µαζών και ιδιαίτερα της εργατικής τάξης, 

της αλληλεγγύης µε τους Τουρκοκύπριους και της αντιεθνικιστικής, ακόµα και 

αντιθρησκευτικής ρητορικής. Αντίθετα, η ∆εξιά επικεντρώθηκε στη θρησκευτικότητα, 

στην εθνικοφροσύνη και στην διεκδίκηση της Ένωσης, παρά τις εσωτερικές της διαφορές 

σε σχέση µε την τακτική και τις προσωπικού χαρακτήρα έριδες των πρωταγωνιστών της.  

Στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο αναλύσαµε τη σταδιακή αποσύνθεση των οθωµανικών 

φεουδαρχικού τύπου οικονοµικών δοµών και την ανάδυση των πρώιµων καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής που επέφεραν καθοριστικές αλλαγές στην κυπριακή κοινωνία. 

Απότοκο αυτών των αλλαγών ήταν η αναδιάταξη της ταξικής σύνθεσης της κυπριακής 

κοινωνίας: η εµφάνιση και το ενδυνάµωµα της κυπριακής αστικής τάξης, η οποία είχε 
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ολοένα και λιγότερα βιώµατα από την οθωµανική κατοχή και η οποία δηµιουργήθηκε σε 

µεγάλο βαθµό από την «παλιά» αριστοκρατία της γης (κτηµατίες), τους εµπόρους και τους 

επαγγελµατίες των λεγόµενων ελευθέρων επαγγελµάτων (δικηγόρους, γιατρούς, 

δηµοσιογράφους). Η αστική τάξη είχε στο επίκεντρο της δράσης της εµπορικές, κατά 

βάση, δραστηριότητες. Στην Κύπρο δεν παρατηρήθηκε το φαινόµενο της ανάπτυξης 

ισχυρής και βαριάς βιοµηχανίας, πέραν των µεταλλείων, λόγω και του προσανατολισµού 

της κυπριακής οικονοµίας από τους Βρετανούς, σε ένα ρόλο κατανάλωσης των 

βρετανικών προϊόντων της µητρόπολης. Στην προσπάθεια της να ανοίξει το δρόµο της 

προς την εξουσία και την κοινωνική καταξίωση, η αστική τάξη, βρήκε πολιτική και 

ιδεολογική έκφραση στον εθνικισµό, µε τις ιδιάζουσες µορφές που αυτός παρουσιάστηκε, 

τον οποίο χρησιµοποίησε εργαλειακά στην προσπάθεια της αυτή.  

Παράλληλα, συγκροτήθηκε σταδιακά και η εργατική τάξη, η οποία µέχρι το τέλος της 

περιόδου αυτής, συγκέντρωσε ικανοποιητικό αριθµητικό βάρος (περίπου 15%) ώστε να 

αποτελεί ξεχωριστό σηµείο αναφοράς και αντικείµενο απόπειρων οργάνωσης. Σηµαντικό 

παράγοντα στην ταξική συνειδητοποίηση της εργατικής τάξης διαδραµάτισαν τα 

κυβερνητικά σχήµατα εργοδότησης και οι µεταλλευτικές βιοµηχανίες, όπου 

συγκεντρωνόταν σχετικά µεγάλος αριθµός εργατικού δυναµικού µια συνθήκη που 

θεωρείται ευνοϊκή για την ταξική συνειδητοποίηση λόγω της ενδοεπικοινωνίας που 

αναπτύσσεται στους χώρους αυτούς. Παρόλες τις αλλαγές, όµως, στις 

κοινωνικοοικονοµικές δοµές που συντελέστηκαν σε ολόκληρη αυτή την περίοδο, η 

Κύπρος παρέµεινε µια χώρα κατά βάση αγροτική, τόσο στις δοµές όσο και στις 

πληθυσµιακές αναλογίες.  

Η ανάλυση της κυπριακής κοινωνίας και πολιτικής στη σύγχρονη κυπριακή Ιστορία θα 

ήταν ηµιτελής χωρίς την εξέταση της κυπριακής Εκκλησίας. Η Εκκλησία της Κύπρου 

αποτέλεσε σε ολόκληρη την υπό ανασκόπηση περίοδο το βασικότερο ιδεολογικό, 

πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό θεσµό, µε κυρίαρχο λόγο και ρόλο στην πολιτική 

διαδικασία και στη διαµόρφωση του αντιαποικιακού κινήµατος. Παρά τη σύγκρουση µε 

την βρετανική Αρχή, που είχε στο επίκεντρο της τα προνόµια της Εκκλησίας, αυτή 

κατάφερε να διατηρήσει τον ηγεµονικό και ηγετικό της ρόλο στα πλαίσια της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η οικονοµική περιουσία και το πνευµατικό κύρος που 

διέθετε, σε συνάρτηση µε την εθναρχεύουσα ιδιότητά της, έδωσαν στην Εκκλησία δοµικό 

πλεονέκτηµα στον εσωτερικό καταµερισµό ισχύος εντός της ελληνικής ορθόδοξης 

κοινότητας και την έθεσαν σε θέση υπολογίσιµου συνοµιλητή έναντι, ακόµα, και των 

Βρετανών. Η διατήρηση διαχωριστικών πολιτικών και εκλογικών ρυθµίσεων µεταξύ των 
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δύο κοινοτικών στοιχείων επέτρεψε στην Εκκλησία να νοµιµοποιεί την εξουσία της και 

στο πλαίσιο του νέου πολιτικού συστήµατος που εγκαθίδρυσαν οι Βρετανοί. 

Στο ιδεολογικό επίπεδο ο εθνικισµός, µε κυρίαρχο φορέα την αστική τάξη, παρά τις 

παλινδροµήσεις που ανέκυπταν στην πορεία του, κατέστη η ηγεµονική ιδεολογική δύναµη 

στην περίοδο που εξετάζουµε, πηγή πολιτικής νοµιµοποίησης και το βασικότερο 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της ελληνοκυπριακής πολιτικής κουλτούρας. Η ιδεολογία αυτή 

κυριάρχησε χωρίς σηµαντική αµφισβήτηση από οποιοδήποτε τµήµα της ελληνοκυπριακής 

κοινότητας παρουσιάζοντας µιαν υπερταξική απήχηση, στην οποία συνεισέφεραν το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και η ανάπτυξη των έντυπων µέσων ενηµέρωσης υπό την 

καθοδήγηση επιφανών µελών της αστικής τάξης. Ο εθνικισµός εκφράστηκε πολύ γρήγορα 

µε το αίτηµα για Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα στα πλαίσια του κυπριακού 

αλυτρωτισµού, που υιοθετήθηκε από την ολότητα σχεδόν των Ελληνοκυπρίων. Η Ένωση 

ως πολιτικό αίτηµα αµφισβήτησε εκ βάθρων την αποικιακή δοµή του καθεστώτος, κάτι 

που συνέτεινε, κατά περιόδους, στη συγκρότηση της πολιτικής διαδικασίας µε 

συγκρουσιακούς όρους. 

Το εθνικό κίνηµα στην Κύπρο κατά την περίοδο αυτή, είχε ποικίλους φορείς έκφρασης 

που παρουσίαζαν διαφοροποίηση στο περιεχόµενο που απέδιδαν στα αιτήµατα τους έναντι 

της αποικιακής εξουσίας. Αυτή η κατάσταση πραγµάτων είναι µια καθολική διαπίστωση 

στη µελέτη του εθνικιστικού φαινοµένου, αφού οι διάφοροι εθνικιστικοί κύκλοι δεν έχουν 

κατ’ ανάγκη κοινά συµφέροντα, ούτε αρθρώνουν απαραίτητα τον ίδιο ακριβώς λόγο. ∆ύο 

κυρίαρχα και ταυτόχρονα αντικρουόµενα µεταξύ τους χαρακτηριστικά του 

ελληνοκυπριακού εθνικού κινήµατος, ήταν ο αντιαποικιοκρατικός του χαρακτήρας από τη 

µια και η ταυτόχρονη νοµιµοφροσύνη προς τους Βρετανούς, από την άλλη. Τα δύο αυτά 

στοιχεία καθόριζαν την ένταση και το εύρος των αιτηµάτων που προβάλλονταν. Είναι σε 

αυτή την περίοδο, και ως αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου, που εµφανίστηκε ο 

διαχωρισµός µεταξύ των «διαλλακτικών» και των «αδιάλλακτων» εθνικιστών που 

σηµάδεψε την εθνικόφρονα παράταξη σε όλη την υπό αναφορά περίοδο.    

Στο πολιτικό επίπεδο, εξετάσαµε τα βήµατα που έγιναν στην προσπάθεια κατοχύρωσης 

των θεσµών αντιπροσώπευσης και των εκλογικών διαδικασιών, µε τις στρεβλώσεις και 

τους περιορισµούς που παρουσίαζαν ώστε να κατοχυρώνουν τη βρετανική κυριαρχική 

διοίκηση. Οι µορφές αυτές πολιτικής συµµετοχής στηρίζονταν στην πάγια πολιτική των 

Βρετανών να δίνουν στους υπόδουλους λαούς κάποιου βαθµού συµµετοχή στη διοίκηση 

της χώρας, ώστε να µετριάζουν τις αντιδράσεις τους και να τους ενσωµατώνουν στο 

σύστηµα εξουσίας και διακυβέρνησης. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του εκλογικού 

συστήµατος ήταν η διασύνδεση του µε περιουσιακά κριτήρια, κάτι που απέκλειε το 
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µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού από το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επιπλέον 

καλλιεργούσε τον εθνοτικό διαχωρισµό. Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής που 

καταγράφηκε σε εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο ήταν 71% επί των εγγεγραµµένων 

εκλογέων στις εκλογές του 1901 µεσούσης του Αρχιεπισκοπικού, ενώ το υψηλότερο 

ποσοστό εγγεγραµµένων ψηφοφόρων σε σχέση µε τον συνολικό πληθυσµό ήταν 20% στις 

εκλογές του 1921. Εγγενές χαρακτηριστικό του ελληνοκυπριακού πολιτικού συστήµατος 

και της πολιτικής κουλτούρας ήταν το σύστηµα πελατειακών σχέσεων που ανθούσε. Η 

βάση του πελατειακού βρισκόταν στην µεγάλη ένδεια της πολυπληθούς αγροτικής τάξης, 

που οδηγούσε τους αγρότες στη συνοµολόγηση τυπικών και άτυπων συµβάσεων µε 

εµπόρους-τοκογλύφους για παροχή δανείων και διευκολύνσεων, µε αντάλλαγµα την 

πολιτική υποταγή τους στους εξουσιαστές αυτών τω δικτύων. Πολλές αναφορές στις 

εφηµερίδες και µαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής καταδεικνύουν το πλέγµα 

αλληλεξαρτήσεων που δηµιουργείτο στις εκλογές των διαφόρων αξιωµατούχων και στους 

διορισµούς (π.χ. δασκάλων).  

Εξετάσαµε, επίσης, τους παράγοντες που συνέδραµαν την εθνικοποίηση της πολιτικής 

ζωής. Ως τέτοιους µπορούµε να αναφέρουµε την ίδρυση και τη δράση παγκύπριων 

πολιτικών θεσµών (π.χ. Νοµοθετικό Συµβούλιο), την εγκαθίδρυση πολιτικών διαδικασιών 

(π.χ. εκλογές) που συνέβαλαν στην ανάδειξη θεµάτων παγκύπριας εµβέλειας, καθώς και το 

ρόλο της ιδεολογίας του εθνικισµού σε αυτή τη διαδικασία µε τη διαµόρφωση του 

ενωτικού αιτήµατος. Οι επιδράσεις των έντονων των κοινωνικών κρίσεων στην 

προλεταριοποίηση των αγροτικών µαζών και στην αστικοποίηση συνέβαλαν επίσης στην 

εθνικοποίηση της πολιτικής ζωής. 

Ως αποτέλεσµα των δηµοκρατικών και θεσµικών ελλειµµάτων στην πολιτική ζωή της 

Κύπρου, µέχρι το 1931, το µονοπώλιο στην κατοχή πολιτικών αξιωµάτων και στην 

άσκηση της πολιτικής το είχαν η Εκκλησία και οι πρόκριτοι, συνήθως κτηµατίες, 

δικηγόροι, γιατροί, έµποροι ή τοκογλύφοι. Οι πολλαπλές ταυτόχρονες ιδιότητες και 

αξιώµατα που κατείχαν οι πολιτικοί αντιπρόσωποι του κυπριακού λαού, τους 

επέτρεπαν να συσσωρεύουν ισχύ, τόσο σε µορφή οικονοµικού πλούτου, όσο και σε 

διασυνδέσεις. Αυτό οδηγούσε σε µια ολιγαρχική µορφή κοινοβουλευτισµού µε επίκεντρο 

την Εκκλησία και τους ισχυρούς οικονοµικά παράγοντες. Επιπλέον, το ισχύον πολιτικό 

σύστηµα µε τις αλληλεξαρτήσεις στις εκλογές ή/και διορισµούς κοινοτικών αρχών, 

µουχτάρηδων, δασκάλων και βουλευτών, δηµιουργούσε ένα πλέγµα αλληλεξαρτήσεων 

και ανακύκλωσης των ίδιων πολιτικών προσώπων. Λόγω των ιδιοτήτων αυτών, η 

Εκκλησία και οι πρόκριτοι ασκούσαν έλεγχο σε όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας 

ζωής. Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την κατάσταση πραγµάτων αποτέλεσαν οι εκλογές των 
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ετών 1922-23 και 1925, κατά τις οποίες το ισχύον σχήµα πολιτικής αντιπροσώπευσης 

παρουσίασε ρωγµές, µε την επικράτηση υποψηφίων µε διαφορετικά κοινωνικά και 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά. 

Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης που χρησιµοποιείται στη µελέτη εστιάζεται στη θεωρία 

των κοινωνικών διαιρετικών τοµών και στην πολιτική τους έκφραση µέσω των πολιτικών 

κοµµάτων ή άλλων µορφών οργάνωσης. Όπως σηµειώθηκε στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, η διαδικασία αυτή δεν είναι µηχανιστική αφού απαιτεί τη διαµεσολάβηση 

κάποιου πολιτικού οργανισµού. ∆εν είναι επίσης ούτε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, 

αφού δεν εκφράζονται κοµµατικά όλες οι κοινωνικές διαιρέσεις. Η διαιρετική τοµή πόλης 

– υπαίθρου ήταν µια διαίρεση η οποία δεν εκφράστηκε σε πολιτικό επίπεδο παρόλη την 

υπαρκτή κοινωνική αντίθεση µεταξύ πόλεων και υπαίθρου στην Κύπρο. Στο υπό 

διαµόρφωση κυπριακό κοµµατικό σύστηµα κυριαρχούν οργανώσεις και κόµµατα που 

είχαν την αφετηρία τους στις πόλεις, κυρίως στη Λευκωσία και στη Λεµεσό.  

Στοιχεία της αντίθεσης πόλης – υπαίθρου αναφύηκαν στα χρόνια 1922-1925 όπου 

παρατηρήθηκε απόκλιση από το κυρίαρχο σχήµα πολιτικής αντιπροσώπευσης σύµφωνα µε 

το οποίο οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι στο Νοµοθετικό Συµβούλιο προέρχονταν από τις 

τάξεις των εµπόρων, δικηγόρων και κληρικών από τις πόλεις. Στα χρόνια αυτά 

παρατηρήθηκε το φαινόµενο εκλογής στο Σώµα, ατόµων από την ύπαιθρο και µε 

διαφορετική επαγγελµατική και κοινωνική προέλευση (γεωργοί, υπάλληλοι) από τη 

συνηθισµένη πρακτική. Σε αυτό συνέτειναν η πολιτική της αποχής που ακολουθούσε η 

Εθναρχία και η αλλαγή του εκλογικού νόµου το 1925 όταν οι εκλογικές περιφέρειες 

αυξήθηκαν από τρεις σε δώδεκα, κάτι που επέτρεπε µεγαλύτερη επίδραση τοπικών 

παραµέτρων. Στο µεγαλύτερο µέρος της περιόδου, όµως, τρεις παράµετροι συνέτειναν στο 

να µην αναπτυχθεί η διαίρεση πόλης – χωριού σε σηµαντική πολιτική εστία σύγκρουσης 

και κατ’ επέκταση πηγή δηµιουργίας και συντήρησης πολιτικών σχηµατισµών: πρώτον, το 

πολύ µικρό µέγεθος της Κύπρου που δεν επέτρεπε εύκολα την ανάπτυξη διαφορετικών 

πολιτικών ταυτοτήτων στους κατοίκους της υπαίθρου. ∆εύτερον, η οµογενοποιητική 

δύναµη της ιδεολογίας του εθνικισµού όπως εκφράστηκε µε το ενωτικό αίτηµα το οποίο 

περιέλαβε ολόκληρο τον ελληνοκυπριακό πληθυσµό. Σηµαντικό ενοποιητικό ρόλο 

διαδραµάτισε και η κυπριακή Εκκλησία µε την παγκύπρια δοµή της και το εκτόπισµα της. 

Τρίτον, οι πρόνοιες της εκλογικής νοµοθεσίας οι οποίες διαιρούσαν, για τη µεγαλύτερη 

χρονική περίοδο, την Κύπρο σε τρεις µεγάλες εκλογικές περιφέρειες µε άξονα τις έξι 

πόλεις της νήσου. Οι τρεις αυτοί παράγοντες, συµψηφιστικά, µείωναν τη σηµασία της 

διαίρεσης πόλης – υπαίθρου και έδιναν προτεραιότητα στην πολιτική ζωή στις πόλεις.  
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Σηµαντική υπόµνηση και σηµείο προσοχής στον τρόπο ανάλυσης του κοµµατικού 

φαινοµένου είναι ότι στον πολιτικό χώρο της ∆εξιάς υφίστανται περισσότερες διαιρέσεις 

από ότι στο χώρο της Αριστεράς. Αυτό εκφράζεται µε τη µεγαλύτερη πολυµορφία των 

κοµµατικών και άλλων οργανώσεων της ∆εξιάς. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται 

και στην περίπτωση του πρώιµου κυπριακού κοµµατικού συστήµατος της περιόδου µέχρι 

και το 1931. Οι διαδικασίες ανάδυσης της κυπριακής αστικής τάξης οδήγησαν σε 

συγκρούσεις µε τους Βρετανούς και µε το έως τότε ελληνοκυπριακό κατεστηµένο, που 

αντλούσε την ισχύ του από την κατοχή κτηµατικής περιουσίας, ενώ η ανοµοιοµορφία 

συµφερόντων και προσεγγίσεων δηµιουργούσαν ένα πεδίο συνεχών αντιπαραθέσεων και 

στο εσωτερικό της αστικής δεξιάς παράταξης. Αυτές οι διαφορές ήταν και ο κυριότερος 

λόγος για τον οποίο η ∆εξιά δεν κατάφερε να συγκροτηθεί σε ενιαίο κοµµατικό 

σχηµατισµό κατά την περίοδο αυτή.  

Ο δεξιός πολιτικός χώρος αν και χωρίς θεσµική κατοχύρωση µε τη µορφή πολιτικού 

κόµµατος, ζυµώθηκε και διαπλάστηκε ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά, µέσα από µια 

σειρά συγκρούσεων που έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο. Τρεις, αποδείχτηκαν 

καθοριστικές και δύο εξ αυτών έλαβαν χώρα στο εσωτερικό της ∆εξιάς. Η πρώτη 

σύγκρουση σηµειώθηκε µε το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα. Η δεύτερη και πλέον καθοριστική, 

ήταν η σύγκρουση µε τη βρετανική κατοχική Αρχή. Οι συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις 

στο εσωτερικό της αστικής τάξης εκφράζονταν ποικιλοτρόπως: στις ελληνικές εφηµερίδες, 

στις εκλογές ιεραρχών της Εκκλησίας, στους διορισµούς κοινοτικών αρχών και 

αξιωµάτων στην κυβέρνηση και στις εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο. Τέλος, η 

τρίτη, αφορούσε στην αντιπαράθεση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου στο πρόσωπο 

του οποίου η ∆εξιά βρήκε τον κοινό παρονοµαστή µιας κοινής στάσης και συµπεριφοράς. 

Η κυπριακή Εκκλησία ως ο µοναδικός αυτόνοµος κοινωνικός και πολιτικός φορέας των 

Ελληνοκυπρίων αποτελούσε το πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελούνταν όλες οι 

αντιπαραθέσεις και ανταγωνισµοί ισχύος της κοινότητας. Το Αρχιεπισκοπικό υπέκρυπτε 

το ζήτηµα του πολιτικού και οικονοµικού ελέγχου της Εκκλησίας της Κύπρου λόγω της 

µεγάλης δύναµης και επιρροής που αυτή διέθετε µέσα στον ελληνικό πληθυσµό. Μέσα 

στο πλαίσιο της διαµάχης για την εκλογή Αρχιεπισκόπου αποκρυσταλλώθηκαν οι δύο 

βασικές οµαδοποιήσεις του δεξιού φάσµατος της κυπριακής κοινωνικής σκηνής µε τις 

διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις για το εθνικό ζήτηµα και την Εκκλησία: οι 

«αδιάλλακτοι» και οι «διαλλακτικοί». Το Αρχιεπισκοπικό αποτέλεσε, παράλληλα, την 

αφορµή εισαγωγής και οργανωτικής κινητοποίησης των µαζών µέσα στα πλαίσια µιας 

πολιτικής διαδικασίας που ενέπλεξε ολόκληρο τον ανδρικό ελληνοκυπριακό πληθυσµό. 
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Το Αρχιεπισκοπικό αφορούσε σε ένα βαθµό τη σύγκρουση εκκλησίας-κράτους, όπως 

αυτή εµφανίστηκε και σε πολλές άλλες κοινωνίες,1 αλλά αυτή δεν ήταν η καθοριστική 

του διάσταση, γι’ αυτό και δεν παρήγαγε κόµµα προστασίας των εκκλησιαστικών 

προνοµίων ή οργανώσεις οι οποίες να εκπροσωπούν την Εκκλησία µε τον τρόπο που 

αυτό έγινε, κατά κύριο λόγο, στη ∆υτική Ευρώπη (βλ. χριστιανοδηµοκρατικά κόµµατα). 

Αυτό είχε να κάνει µε το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν στην ολότητά 

της σχεδόν ορθόδοξη και δεν έφερνε σε αντιπαράθεση θρησκευτικά δόγµατα, αφενός, 

και µε το ότι η Κύπρος ήταν αποικία, πράγµα που δεν επέτρεψε στις διαιρετικές αυτές 

τοµές να εκφραστούν όπως σε άλλες κοινωνίες, αφετέρου. Πρωταρχική αντιπαράθεση, 

που επισκίαζε όλες τις άλλες, ήταν η εθνική-αντιαποικιακή. Αντίθετα, η Εκκλησία, σε 

όλες τις φάσεις της περιόδου αυτής, αποτελούσε ουσιαστικά τον πυρήνα κάθε µορφής 

οργάνωσης, όπως αυτός εκφραζόταν µε εθνικό κατά κύριο λόγο περιεχόµενο. 

Η δεύτερη διαιρετική τοµή που καθόρισε σε µεγάλο βαθµό τη φυσιογνωµία και τον 

χαρακτήρα της κυπριακής ∆εξιάς ήταν η σύγκρουση µε την αποικιοκρατική δύναµη, που 

ανέδειξε και τις διαφορετικές οπτικές αντιµετώπισης της αποικιοκρατίας. Η διαίρεση αυτή 

αποτέλεσε και στην Κύπρο, όπως σε πολλές άλλες χώρες-αποικίες, τη βασικότερη πηγή 

δηµιουργίας πολιτικών σχηµατισµών είτε µε τη µορφή πολιτικών κοµµάτων, είτε µε τη 

µορφή εθνικών οργανώσεων (στην περίπτωση της Κύπρου εθνικών οργανώσεων). Το 

εθνικό ζήτηµα και ειδικότερα η στάση των διάφορων οργανωµένων συνόλων και 

µεµονωµένων πολιτευτών, απέναντι στη Βρετανική αποικιακή αρχή, αποτέλεσε, για όλη 

την υπό αναφορά περίοδο, το κυρίαρχο ζήτηµα διαίρεσης και πόλωσης της κυπριακής 

κοινωνίας.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το ενωτικό αίτηµα υπέστη µεταπτώσεις στην έντασή του, 

οι οποίες αντικατοπτρίστηκαν, όχι µόνο, στον πολιτικό του λόγο και στην διαβάθµιση των 

αιτηµάτων προς την αποικιοκρατική δύναµη, αλλά και στις µορφές οργανώσεων που 

σχηµατίστηκαν, καθώς και στο ποια, εκ των δύο φιλοσοφιών – παρατάξεων (αδιάλλακτη-

διαλλακτική), θα επικρατούσε στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισµό της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας. Έτσι, σε περιόδους κρίσης στις σχέσεις των Ελληνοκυπρίων 

µε τους Βρετανούς παρατηρούµε την αναβίωση οργανωτικών προσπαθειών από τους 

πρώτους, για συντονισµό των ενεργειών του ενωτικού κινήµατος.  

Η ηγεµονία του ενωτικού αιτήµατος αποκρυσταλλώθηκε στην µετά τη λήξη του 

αρχιεπισκοπικού ζητήµατος περίοδο, θεσµικά, µε τη µορφή των εθνικών οργανώσεων. Με 

άξονα την προώθηση της Ένωσης, οικοδοµήθηκαν συµµαχίες και οργανώσεις, για πρώτη 

                                                 
1 Βλ. Lipset and Rokkan, «Cleavage Structures», ό.π., σ. 14. 
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φορά µε παγκύπρια εµβέλεια, οι οποίες είχαν οργανωτικούς δεσµούς και καταστατικά που 

καθόριζαν συγκεκριµένες δοµές και διαδικασίες. Οι οργανώσεις και οι εσωτερικές τους 

ρυθµίσεις αντικατόπτριζαν τον εσωτερικό συσχετισµό δυνάµεων εντός της 

ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αυτοί οι σχηµατισµοί δεν ήταν οργανώσεις µε ευρύτερο και 

περιεκτικό πολιτικό πρόγραµµα, ούτε κατάφεραν να επιβιώσουν σε διάρκεια χρόνου. 

Ήταν απλές ενώσεις βουλευτών, κληρικών και λαϊκών παραγόντων, που συσπειρώνονταν 

γύρω από το πρόσωπο ενός ηγέτη, συνήθως του Αρχιεπισκόπου και µε αποκλειστικό 

στόχο την Ένωση. 

Οι εθνικές οργανώσεις που εµφανίστηκαν στα χρόνια αυτά, σχηµατίστηκαν σε περιόδους 

έξαρσης του εθνικού φρονήµατος, πολύ γρήγορα, όµως, ταλανίζονταν και αγκυλώνονταν 

από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής ιθύνουσας 

τάξης. Όλες οι οργανώσεις είχαν επίκεντρο την Εκκλησία και τους βουλευτές του 

Νοµοθετικού Συµβουλίου. Οι τρεις εκ των τεσσάρων οργανώσεων (εκτός της Εθνικής 

Ριζοσπαστικής Ένωσης Κύπρου- ΕΡΕΚ) δεν υπήρξαν ιδιαίτερα ριζοσπαστικές σε ότι 

αφορούσε στις µεθόδους προώθησης του ενωτικού αιτήµατος. Σύµφωνα µε τα καταστατικά 

τους, οι πρώτες τρεις διεκδικούσαν εκπροσώπηση της ελληνικής κοινότητας στο σύνολο 

της. Η ΕΡΕΚ, αντιθέτως, ήταν η πρώτη συλλογική οργάνωση στο χώρο της ∆εξιάς που 

δηµιούργησε τοµή στις υφιστάµενες πρακτικές και αντιλήψεις. ∆ε διεκδικούσε 

εκπροσώπηση όλου του εθνικού συνόλου, αλλά της µερίδας εκείνης που ήταν 

ριζοσπαστική και ασυµβίβαστη µε αυτό που οι ίδιοι αντιλαµβάνονταν ως συµπόρευση µε 

το αποικιακό καθεστώς. Η δια καταστατικών προνοιών περιορισµός των οργανώσεων 

αυτών σε αµιγώς ελληνικές περιόριζε την ευρύτητα του αντιαποικιακού αγώνα, αφού 

άφηνε εκτός την τουρκική κοινότητα, η οποία αφέθηκε στην επιρροή των Βρετανών, οι 

οποίοι καλλιέργησαν αυτό το διαχωρισµό µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων σε όλα τα 

επίπεδα. 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, όµως, σε ζητήµατα τακτικής και τις ενδεχόµενες 

προσωπικές διαφορές, στα σώµατα αυτά (µε την εξαίρεση της ΕΡΕΚ), κυριαρχούσε η 

άποψη ότι η διεξαγωγή του ενωτικού αγώνα θα έπρεπε να παραµείνει στα πλαίσια της 

αποστολής τηλεγραφηµάτων και της υποβολής υποµνηµάτων προς τους Βρετανούς και 

της διεξαγωγής συγκεντρώσεων για έγκριση ψηφισµάτων, στα πλαίσια πάντοτε του νόµου. 

Σε αυτή τη µορφή αντιαποικιακού αγώνα συνέβαλε καθοριστικά το γεγονός, ότι οι 

Βρετανοί έδωσαν από την αρχή ένα συνταγµατικό πλαίσιο µέσω του οποίου οι 

Ελληνοκύπριοι είχαν τη ψευδαίσθηση ότι διεξήγαγαν ένα αγώνα µε όλα τα ενδεικνυόµενα 

µέσα (Νοµοθετικό Συµβούλιο). 
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Ο χώρος της ∆εξιάς, αν και αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική δύναµη, παρουσιάζει 

ανοµοιογένεια και αστάθεια την περίοδο αυτή. Σε πολιτικό επίπεδο, η ∆εξιά 

προσδιορίζεται από το αίτηµα για Ένωση µε την Ελλάδα. Θεσµικά και οργανωτικά 

χαρακτηρίζεται από πολυµορφία και µη εγκαθίδρυση πολιτικού κόµµατος. Η πλέον 

χαρακτηριστική, ίσως, ένδειξη της πολυδιάσπασης στο δεξιό χώρο του πολιτικού 

φάσµατος αποτελεί η ύπαρξη µεγάλου αριθµού εφηµερίδων που εξέφραζαν τις 

διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις των επιφανών παραγόντων της ∆εξιάς. 

Κοινωνικοοικονοµικά αποτελούσε την κυρίαρχη µερίδα του πληθυσµού, αν και 

αριθµητική µειοψηφία. Μέχρι το τέλος της υπό εξέταση περιόδου οι κύριοι εκπρόσωποι 

της εθνικόφρονος παράταξης προέρχονταν από τις οµάδες που κυριαρχούσαν στην 

ελληνοκυπριακή πολιτική: τα υπολείµµατα της γαιοκτητικής τάξης, την αστική τάξη, την 

εκκλησιαστική ηγεσία και τους σπουδασµένους στην Ελλάδα διανοούµενους. ∆εδοµένου 

ότι αυτές οι οµάδες συγκροτούσαν τον ευρύτερο χώρο της ∆εξιάς, η ηγεσία της 

εθνικιστικής παράταξης µονοπωλήθηκε από αυτά τα κοινωνικά στρώµατα. Η κυπριακή 

Εκκλησία αποτέλεσε, σε ολόκληρη την περίοδο αυτή, το σηµείο αναφοράς και συνένωσης 

του δεξιού πολιτικού χώρου, αφού βρισκόταν στο επίκεντρο όλων των οργανωτικών 

προσπαθειών, ενώ της αναγνωριζόταν εκ προοιµίου η ηγεσία των Ελληνοκυπρίων στο 

πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. 

Κατά την περίοδο πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, για την πλειονότητα του πολιτικού 

κόσµου της Κύπρου, τα αιτήµατα για συνταγµατικές και πολιτικές ελευθερίες ήταν 

συνυφασµένα µε το υπέρτατο αίτηµα της Ένωσης. Τα προγράµµατα των διάφορων 

εθνικών οργανώσεων δεν αµφισβητούσαν την υφιστάµενη κατάσταση των 

κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων και διαρθρώσεων. Στην απουσία οργάνωσης ή κόµµατος 

που να στηρίζεται στις κατώτερες τάξεις, ούτως ώστε να µπορεί να καθορίζει τα θέµατα µε 

τρόπο που να συµβαδίζουν µε τα συµφέροντά τους και κατ’ επέκταση να τους 

παρακινήσει να διεκδικήσουν συµµετοχή και δικαίωµα ψήφου, τα κατώτερα στρώµατα, 

και ειδικότερα οι αγρότες και οι εργάτες, δεν είχαν ακόµα πολιτική εκπροσώπηση.  

Η πρώτη προσπάθεια οργανωτικής κινητοποίησης των αγροτών σε κόµµα είχε ως 

αφετηρία αστούς πολιτευτές (Ρωσσίδης). Η προσπάθεια απευθύνθηκε και στα δύο 

εθνοτικά στοιχεία αλλά αποδείχτηκε βραχύβια. Αν και το κίνηµα αυτό ποδηγετούνταν από 

µη αγρότες πολιτευτές, αποτέλεσε, για µέρος του αγροτικού κόσµου, µια έκφραση τάσεων 

διαφυγής από τους µέχρι τότε εµποροµεσίτες που τους εκπροσωπούσαν στον πολιτικό 

στίβο. Το Αγροτικό Κόµµα, λόγω της πολύ σύντοµης χρονικά παρουσίας του στην 

πολιτική ζωή, δεν µπόρεσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις κοινωνικές και 

πολιτικές εξελίξεις. Η ηγεσία του κόµµατος αυτού αποτελείτο από άτοµα που δεν είχαν 
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άµεση σχέση µε τα αγροτικά προβλήµατα. Το κίνηµα των Αγροτιστών αυτής της περιόδου 

πρέπει να εξεταστεί, λοιπόν, µέσα από το πρίσµα της προσπάθειας κάποιων αστών 

πολιτευτών να εκµεταλλευτούν την πραγµατική δυσανασχέτηση των αγροτών από τις 

πολύ άσχηµες συνθήκες διαβίωσής τους, οι οποίες οδήγησαν στη µεταστροφή τους από 

την αδιάλλακτη πολιτική προς τη συνεργασία µε την Κυβέρνηση ως διέξοδο στα 

προβλήµατα που αντιµετώπιζαν. Η πρωτοβουλία των πολιτευτών αυτών εντάσσεται στην 

προσπάθεια απόκτησης εκλογικού ερείσµατος στον πληθυσµό ενόψει των εκλογών του 

1925. 

Η κυριότερη και µε διάρκεια στο χρόνο έκφραση οργανωτικής κινητοποίησης των λαϊκών 

στρωµάτων προήλθε από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου. Το ΚΚΚ έδωσε έκφραση στη 

διαµαρτυρία των κατώτερων κοινωνικά οµάδων και τάξεων, όχι ως µια µορφή απλής 

αντίστασης ή εξέγερσης περιστασιακού χαρακτήρα, που ήταν η νόρµα µέχρι τότε, αλλά 

µιας πολιτικής πρότασης µε προοπτική διάρκειας και εφαρµογής. Η αφετηρία της 

δηµιουργίας του ήταν αυτό που στη θεωρία των διαιρετικών τοµών αναφέρεται ως η 

ταξική διαίρεση και οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί. Η εµφάνιση του ΚΚΚ συνέπεσε µε την 

εµβάθυνση της καπιταλιστικής εξέλιξης και ιδιαίτερα µε τη διαδικασία 

προλεταριοποίησης των αγροτικών µαζών, εξελίξεις οι οποίες του παρείχαν την κοινωνική 

βάση στην οποία θα µπορούσε να απευθυνθεί. 

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην πολιτική σκηνή µια δύναµη που αµφισβητούσε την 

κυριαρχία της αστικής εθνικής τάξης και της Εκκλησίας στην κυπριακή κοινωνία και 

διεκδικούσε την ηγεσία του αντιαποικιακού αγώνα σε µια διαφορετική βάση: αντί της 

Ένωσης προέβαλε την ανεξαρτησία· µια πολιτική που έδινε έµφαση στη συνεργασία µε 

τους Τουρκοκυπρίους και στην απόρριψη της ενωτικής ρητορείας των αστών 

πολιτευτών και της Εκκλησίας. Παρόλο το ριζοσπαστισµό του πολιτικού του λόγου, το 

ΚΚΚ επεδείκνυε, ταυτόχρονα, δείγµατα προσαρµογής στην πραγµατικότητα της 

κοινωνίας. Η ιδέα µιας συµµαχίας µε την αστική τάξη και η αξιοποίηση των 

συνδικαλιστικών µορφών δράσης αποδεικνύουν αυτή την προσαρµογή. 

Το ΚΚΚ έκανε την είσοδό του στη πολιτική σκηνή χωρίς να επικαλείται την 

εκπροσώπηση ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου αλλά µόνο µερίδας του, 

χαρακτηριστικό όλων των κοµµάτων µαζών. Η σταθεροποίησή του µέσα στην κοινωνία 

και στο εκλογικό σώµα, παρόλη τη µικρή επιρροή του -ειδικά στο εκλογικό σώµα- και 

παρά τα «λάθη» στην πολιτική του, οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στο γεγονός ότι έδωσε 

πολιτική έκφραση σε µια µερίδα της κοινωνίας, η οποία ήταν περιθωριοποιηµένη, µέχρι 

τότε. Στην προσπάθειά του να αποκτήσει ερείσµατα µέσα στο κοινωνικό σύνολο και τις 

πολιτικές δοµές, αλλά και στη δράση του, το ΚΚΚ αντιµετώπισε σειρά περιορισµών και 
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δυσκολιών, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε από δικά του «λάθη» και αδυναµίες. 

Τα µέλη του παρακολουθούνταν, οι εφηµερίδες του αντιµετώπισαν το φάσµα της διακοπής 

της λειτουργίας τους πολλές φορές, η Εθναρχία και η αστική τάξη το πολέµησαν ανοικτά 

και το ίδιο απαγορεύθηκε από τους Βρετανούς µετά το 1931. 

Το ΚΚΚ κατάφερε να κυριαρχήσει από την αρχή µέσα στην εργατική τάξη, χωρίς να 

αντιµετωπίσει ουσιαστική απειλή από κάποιο σοσιαλιστικό ή σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, 

για λόγους που έχουν τη ρίζα τους στην καθυστερηµένη οικονοµική ανάπτυξη της 

Κύπρου, που δεν δηµιούργησε εργατική τάξη πριν την εµφάνιση του ίδιου του κόµµατος. 

Απόρροια αυτού του γεγονότος ήταν ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα στην Κύπρο 

εµφανίστηκε µετά την εµφάνιση της πολιτικής οργάνωσης της εργατικής τάξης και ως 

δηµιούργηµα του ΚΚΚ, σε αντίθεση µε την πρακτική των περισσότερων χωρών της 

Ευρώπης όπου τα κόµµατα της Αριστεράς έπονταν χρονικά (ή αποτελούσαν δηµιούργηµα) 

της εµφάνισης ταξικών συνδικάτων.  

Τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στη διεθνή εµπειρία του 

κοµµουνιστικού κινήµατος: ισχυρή οργάνωση και πειθαρχία, ανάπτυξη ενός οργανωτικού 

δικτύου τοπικών, επαρχιακών και επικουρικών οργανώσεων (νεολαίας, γυναικών, 

αγροτών), δικά του έντυπα, κτλ. Η σχέση που ανέπτυξε το ΚΚΚ µε το συνδικαλιστικό 

κίνηµα µε την ίδρυση συντεχνιών και επαρχιακών Εργατικών Κέντρων, του επέτρεψε να 

διεισδύει σε ευρύτερα στρώµατα της εργατικής τάξης, να αντλεί µέλη από τα συνδικάτα 

και πολλές φορές να διοχετεύει τη δράση του µέσω αυτών. Το ΚΚΚ δεν αποτέλεσε µαζικό 

κίνηµα σε αυτή την περίοδο· η αύξηση όµως του αριθµού των απεργιών, οι οποίες 

καθοδηγούνταν σε µεγάλο βαθµό από τα στελέχη του και ο σηµαντικός έλεγχος που 

ασκούσε στο οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα στα χρόνια αυτά, αποδεικνύουν ότι είχε 

αρχίσει να µεταβάλλεται σε έναν πολιτικό δρώντα που θα έπρεπε να λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη. 

Κεντρική υπόθεση εργασίας της διατριβής ήταν ότι στην περίοδο 1878-1931 παρατηρούµε 

την εµφάνιση ενός πρώιµου κοµµατικού συστήµατος στην Κύπρο. Η ανάλυση που 

προηγήθηκε καταδεικνύει ότι είχαν τεθεί οι βάσεις για την εµφάνιση κοµµατικών 

σχηµατισµών τόσο στο χώρο της ∆εξιάς όσο και στον αντίστοιχο της Αριστεράς. Στην 

τελευταία, µάλιστα, αυτό είχε συντελεστεί µε την ίδρυση του ΚΚΚ. Επιπλέον, η 

αντιπαράθεση που προκλήθηκε µεταξύ των δύο πολιτικών χώρων και η ένταση των 

αντεγκλήσεων ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η διεκδίκηση πολιτειακών 

αξιωµάτων και η διαµόρφωση συγκροτηµένου πολιτικού λόγου εκ µέρους των δύο 

πολιτικών συνόλων καταδεικνύουν ότι µπορούµε να αναφερόµαστε σε ένα πρώιµο 

κοµµατικό σύστηµα µε δύο άξονες: το ΚΚΚ αφενός, και τη ∆εξιά Εθνική παράταξη µε 
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επίκεντρο την Εκκλησία, αφετέρου. Το σύστηµα αυτό ήταν επί της ουσίας του 

µονοπαραταξιακό, µε κυρίαρχο άξονα τη ∆εξιά, η οποία µονοπωλούσε την πρόσβαση στη 

Νοµοθετική και Εκτελεστική εξουσία, τους διορισµούς στον κρατικό µηχανισµό, καθώς 

και τον εκλογικό ανταγωνισµό, αφού όλοι σχεδόν οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο αυτά τα χρόνια προέρχονταν από τον κοινωνικό χώρο που 

εξέφραζε η ∆εξιά. 
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