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Διδάσκουσα:Λένα Τσιάππα-Κάππελου



Παγκόσμιος Χάρτης

Συζητήστε τη θέση της Κύπρου



Συζητήστε τη θέση της Κύπρου





1878 

Η Κύπρος υπό «Ειδικό καθεστώς»

Η Κύπρος παραχωρείται από την Τουρκία στην Αγγλία με 

μυστική Συνθήκη Αμυντικής Συμμαχίας, που υπογράφτηκε 

στα παρασκήνια του Συνεδρίου του Βερολίνου (4η Ιουνίου -

1η Ιουλίου 1878). Η Συνθήκη όριζε την Κύπρο ως 

«αντικείμενο νομής και κατοχής» από τη Βρετανία.



Πρωτοσέλιδο

αγγλικής 

εφημερίδας



Γελοιογραφία σε 

αγγλική εφημερίδα

• Προσέξτε την 

χρονολογία.

• Περιγράψτε την 

εικόνα. 

• Υπάρχουν τρεις 

μορφές. Ποια 

είναι η καθεμιά; 

• Τι θέλει να 

σατιρίσει η 

γελοιογραφία;



Ναύαρχος 

Λόρδος 

John Hay



Αγγλοκρατία

 1878: « Αντικείμενο νομής και κατοχής»: Η Κύπρος 

βρισκόταν κάτω από ειδικό καθεστώς. Η Συνθήκη Αμυντικής 

Συμφωνίας μεταξύ Αγγλία και Τουρκίας (μεταβίβασης) όριζε 

το καθεστώς αυτό ως « Αντικείμενο νομής και κατοχής» από 

τη Βρετανία.

 1914: Η Τουρκία εισήλθε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο 

πλευρό της Γερμανίας, ενάντια στην Αγγλία. Έτσι η Αγγλία 

προσάρτησε την Κύπρο.

 1925: Στη Συνθήκη της Λωζάνης η Τουρκία παραιτείται από 

τα δικαιώματά της στην Κύπρο και η Κύπρος ανακηρύσσεται 

επίσημα βρετανική αποικία.



Σχολιάστε

Garnet Wolseley courting Cyprus (Ο Γούλσλεΐ φλερτάρει την Κύπρο)

1878

Ο Garnet Wolseley υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Κύπρου



Λευκωσία τέλη 19ου αιώνα



Λευκωσία 1878
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Λευκωσία 1878
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Λάρνακα, 1878
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Πάφος 

τέλη 19ου αιώνα



Πολίτευμα και Πολιτειακές Εξελίξεις

Εκπρόσωπος του Στέμματος

Τίτλοι

• Ύπατος Αρμοστής

• (1878-1925)

• Κυβερνήτης

• (1925-1960)

• Πρόεδρος του 

Εκτελεστικού Συμβουλίου 

και συγκέντρωνε την 

εξουσία στα χέρια του. 

• Πρόεδρος του 

Νομοθετικού Συμβουλίου, 

όπου είχε τη 

«νικώσα ψήφο»



Ο πρώτος 

Ύπατος Αρμοστής

Sir Garnet Wolseley

(Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϊ) 

(22 Ιουλίου 1878 –

23 Ιουνίου 1879)



Πολίτευμα και Πολιτειακές Εξελίξεις

Εκτελεστικό Συμβούλιο 

• Διοριζόταν 

είτε απευθείας από την 

αγγλική κυβέρνηση 

είτε από τον Κυβερνήτη

• Προήδρευε του 

Εκτελεστικού Συμβουλίου 

ο εκάστοτε Κυβερνήτης

• 1878-1925

5μελές 

• 1925-1960

7μελές



Πολίτευμα και Πολιτειακές Εξελίξεις

Νομοθετικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 

• ο Ύπατος Αρμοστής 

(μέχρι το 1925) / 

ο Κυβερνήτης  (από το 

1925)

• Είχε τη «νικώσα ψήφο»

(veto)

1878

• 8μελές

• 4 Άγγλοι δημόσιοι υπάλληλοι

• 4 Κύπριοι (που διορίζονταν 

από τη βασίλισσα μετά από 

εισήγηση του Ύπατου 

Αρμοστή)

• Σχόλια: 

παρωδία κοινοβουλίου, αφού ο 

Ύπατος Αρμοστής ασκούσε στην 

πράξη τη νομοθετική εξουσία.



Νομοθετικό Συμβούλιο

1925

24μελές

• 9 Άγγλοι

• 15 Κύπριοι (εκλέγονται)

(12 Έλληνες + 3 Τούρκοι)

Σχόλια:

• Διατηρείται η νικώσα ψήφος 

του Προέδρου (Κυβερνήτη)

• Το 1929 η κυπριακή πρεσβεία 

πρόβαλε τα αιτήματά της στο 

Λονδίνο ενώπιον της 

νεοεκλεγείσας κυβέρνησης των 

Εργατικών, χωρίς αποτέλεσμα 

(σ.192).

• Αντιδράσεις από τους 

Κύπριους με σημαντικότερη 

την εξέγερση του 1931 

(Οκτωβριανά). 

• Η αποικιοκρατική κυβέρνηση, 

με αφορμή το κίνημα του 1931, 

κατάργησε το Νομοθετικό 

Συμβούλιο. Ο Κυβερνήτης 

συγκέντρωσε όλη την εξουσία 

και κυβέρνησε αυταρχικά.

• Ο Κυβερνήτης μετά το 1931 

νομοθετούσε με διατάγματα 

που επικύρωνε η κυβέρνηση 

του Λονδίνου.



Νομοθετικό Συμβούλιο

1882

18μελές

• 6 Άγγλοι

• 12 Κύπριοι

(9 Έλληνες + 3 Τούρκοι)

Σχόλια: 

-Αρχικά οι Τούρκοι 

διαμαρτυρήθηκαν για την 

αναλογία. Μετά οι φόβοι τους 

διαλύθηκαν.

-Οι Άγγλοι χρησιμοποιούσαν τις 

ψήφους των Τούρκων για να 

εξουδετερώσουν τις ελληνικές 

διεκδικήσεις.

-Από τότε αρχίζει συνεργασία 

αποικιοκρατίας-Τουρκοκυπριακής 

κοινότητας.

-Οι Έλληνες της Κύπρου 

διεκδικούσαν συνταγματικές 

ελευθερίες και αύξηση των 

Ελλήνων αντιπροσώπων στο 

Νομοθετικό Συμβούλιο, για να 

πάψει ο εμπαιγμός εις βάρος τους 

με την ισοστάθμιση των ψήφων 

(9 Έλληνες εναντίον 

6 Άγγλων + 3 Τούρκων =9).

-Σε περίπτωση ισοψηφίας 

λειτουργούσε η νικώσα ψήφος 

του Προέδρου.



Αξιωματούχοι

• Κυβερνήτης: 
πρώτος στην ιεραρχία. Εκπρόσωπος του 

στέμματος.

• Αρχιγραμματέας (μέχρι το 1925) 

/ Αποικιακός Γραμματέας (μετά 

το 1925): 
-δεύτερος στην ιεραρχία.

-Αντικαθιστούσε τον Ύπατο Αρμοστή/ 

Κυβερνήτη σε όλα του τα καθήκοντα, όταν 

απουσίαζε.

• Διοικητές ή Έπαρχοι: των έξι 

διοικητικών επαρχιών
-Άγγλοι

-Διορίζονταν από τον Κυβερνήτη.

• Διευθυντές των κυβερνητικών 

τμημάτων:
-Άγγλοι

-Είχαν εξουσίες Υπουργών.



Δημοτικές Αρχές

• Δημοτικά Συμβούλια στις 

πόλεις

• Κοινοτικά Συμβούλια και 

Χωριτικές Αρχές στην 

ύπαιθρο.

• Τα Συμβούλια εκλέγονταν κάθε 

τέσσερα χρόνια.

• Το 1931 καταργήθηκε ο 

θεσμός της εκλογής των 

διοικητικών συμβουλίων και 

ίσχυσε το διοριστικό σύστημα.

• Λόγω της πληθυσμιακής 

υπεροχής των Ελλήνων έναντι 

των Τούρκων, όλοι σχεδόν οι 

δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες 

ήταν Έλληνες.



Δικαιοσύνη
• Μέχρι το 1935: ίσχυε το 

Οθωμανικό δίκαιο

• Από το 1935: ίσχυε το Αγγλικό 

δίκαιο

-Οι οθωμανικοί νόμοι έπαψαν να 

ισχύουν από το 1935, όμως 

εφαρμόζονταν μόνο σε περιπτώσεις 

που υπήρχαν κεκτημένα δικαιώματα.

-Οθωμανικοί νόμοι που 

διατηρήθηκαν:

1. Ο περί γαιών οθωμανικός κώδικας

2. Ο ναυτικός κώδικας

• Η Βρετανία τήρησε τη συμβατική 

υποχρέωση για σεβασμό των 

μουσουλμανικών ιεροδικείων. 

• Η Βρετανία διατήρησε το χριστιανικό 

οικογενειακό δίκαιο που απένειμαν 

τα επισκοπικά δικαστήρια.



ΟικονομίαΣτην πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας 

(1878-1914) έγιναν αλλαγές που όμως 

δεν βοήθησαν στην άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου των Κυπρίων.

Γεωργία

Στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας η 

Κύπρος παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά 

μιας καθυστερημένης γεωργικής χώρας

1.Η γεωργία αποτελούσε την κυριότερη 

οικονομική πηγή της Κύπρου.

2.Το 80% του πληθυσμού ήταν γεωργοί.

3.Τα μέσα καλλιέργειας ήταν πρωτόγονα.

4.Η γη και το κεφάλαιο (λεφτά) 

βρίσκονταν στα χέρια των ολίγων.

5.Η μάζα των γεωργών είχε μικρό κλήρο 

(=κομμάτι γης) που δεν απέδιδε 

ικανοποιητικά.

6. Υπήρχαν περίοδοι ανομβρίας που 

επιδείνωναν την κατάσταση.

7. Λόγω των δυσκολιών οι φτωχοί 

αγρότες κατέφευγαν στους 

τοκογλύφους, αφού πριν το 1904 δεν 

υπήρχε συνεργατική πιστωτική 

εταιρεία στην ύπαιθρο.

8. Συχνό φαινόμενο η αναγκαστική 

πώληση της γης και του σπιτιού ώστε 

να εξοφληθούν τα χρέη.



9. Πολλοί ήταν δηλωμένοι ως «γεωργικοί 

εργάτες»  (δηλαδή ακτήμονες εργάτες 

σε ξένα κτήματα).

10.Συνεχίζονταν οι παραδοσιακές 

καλλιέργειες.

11.Καλό εισόδημα έφερνε η εξαγωγή 

χαρουπιών και εσπεριδοειδών.

12.Δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή καπνού 

και βαμβακιού.

13.Τα κυπριακά κρασιά αντιμετώπιζαν τον 

ανταγωνισμό των ξένων κρασιών.



Βιοτεχνία

Παρουσιάστηκε ανάπτυξη στα τέλη 

του 19ου αιώνα στους εξής τομείς:

• Υφαντουργία

• Αγγειοπλαστική

• Χαλκουργία

• Υποδηματοποιία

• Κατασκευή οικιακών σκευών

Η δραστηριότητα στη βιοτεχνία 

περιοριζόταν στο επίπεδο της 

κοινότητας και των περιχώρων, αφού 

δεν υπήρχε οδικό δίκτυο, κατάλληλο 

για το εσωτερικό εμπόριο.



Φόροι

• Ανασταλτικός 

παράγοντας για την 

οικονομική πρόοδο του 

νησιού ήταν η βαριά και 

άδικη φορολογία.

• Οι Κύπριοι 

επιβαρύνονταν 

α) από αρκετούς 

οθωμανικούς φόρους 

που συνεχίζονταν (η 

δεκάτη, ο στρατιωτικός, 

ο επαγγελματικός, ο 

κτηματικός φόρος).

β) αλλά και από νέους 

φόρους των Άγγλων.

«Φόρος υποτελείας»: ήταν ο φόρος που έπαιρνε 

το ένα δέκατο (1/10) περίπου του κατά κεφαλήν 

ετήσιου εισοδήματος των Κυπρίων.

Η καταβολή του φόρου αυτού απαιτούσε αιματηρές 

θυσίες και προκαλούσε πολλές διαμαρτυρίες από 

τους Κυπρίους.

• «Φόρος υποτελείας» ήταν το ποσό των 92,800 

λιρών που ανέλαβε να καταβάλλει η Αγγλία 

στους δανειστές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, αφού εκείνη αρνιόταν να το 

πληρώσει. Το ποσό αυτό το πλήρωνε η Αγγλία 

με βάση τη Συνθήκη Αμυντικής Συμφωνίας του 

1878.

• Το 1906-1907 η φορολογία αυτή περιορίστηκε 

στις 42,800 λίρες, μετά από διαβήματα του 

Ουίνστον Τσώρτσιλ (βουλευτή τότε), ο οποίος 

αναγνώρισε την αδικία σε βάρος των Κυπρίων 

και την αδυναμία της κυπριακής οικονομίας.

• Το 1927 η βρετανική κυβέρνηση ανέλαβε να 

πληρώνει όλο το ποσό, με τη συμφωνία να 

πληρώνουν οι Κύπριοι φορολογία 10,000 λίρες 

το χρόνο για την άμυνα του νησιού. Έτσι εξέλιπε 

ένας ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης της 

οικονομίας.



Στο τέλος της πρώτης περιόδου της 

Αγγλοκρατίας (1878-1914) 

1. κατασκευάστηκαν δρόμοι μεταξύ 

των πόλεων,

2. λειτούργησε ο κυπριακός 

σιδηρόδρομος που συνέδεε τη 

Λευκωσία με την Αμμόχωστο και τη 

Μόρφου,

3. κατασκευάστηκε νέο λιμάνι στην 

Αμμόχωστο,

4. οργανώθηκε η ταχυδρομική 

υπηρεσία,

5. επιτεύχθηκε ατμοπλοϊκή σύνδεση 

με το εξωτερικό,

6. έγιναν έρευνες για ορυκτό πλούτο, 

με θετικά αποτελέσματα ειδικά στις 

περιοχές Σκουριώτισσας και 

Αμιάντου. 



Κυπριακός Σιδηρόδρομος



Κυπριακός σιδηρόδρομος (1905-1951)
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Η Ατμομηχανή Νο1 έξω από το Σταθμό της Αμμοχώστου.



Σιδηροδρομικός

σταθμός

Ευρύχου

1915



Γέφυρα 

ποταμού Πεδιαίου

1905-1906



Δεύτερη περίοδος Αγγλοκρατίας 

1914-1940
• Μετά το 1914 βασικό γνώρισμα της 

οικονομίας ήταν η εμφάνιση μικρών 

κεφαλαίων, που προέρχονταν κυρίως από 

το εμπόριο. Αυτά τα κεφάλαια επενδύονταν 

σε βιομηχανίες περιορισμένης κλίμακας, 

όπως 

 καπνεργοστάσια, 

 βυρσοδεψεία, 

 κεραμουργεία, 

 σαπουνοποιεία κ.α.

• Σημαντική εξέλιξη αυτή την περίοδο 

αποτελεί η λειτουργία του μεταλλείου της 

Σκουριώτισσας, που εργοδότησε (με τις 

άλλες βιομηχανίες) χιλιάδες άκληρους και 

φτωχούς αγρότες.

• Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας

λειτούργησε 

 το 1914 με αμερικανικά κεφάλαια, 

 ενώ από το 1916 το διαχειρίστηκε η 

CMC (Κυπριακή Μεταλλευτική 

Εταιρεία), αμερικανικής ιδιοκτησίας.





CMC 

Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία



Αμίαντος
Ολόκληρες οικογένειες 

εργάζονταν και διέμεναν 

στο μεταλλείο 

(φωτ. έτους 1911)



• Το 1920 απασχολούνταν στη βιομηχανία 

περίπου 6000 άτομα (αποτέλεσε 

υπολογίσιμη δύναμη η εργατική τάξη).

• Η παγκόσμια οικονομική κρίση 1929-31 

επηρέασε αρνητικά την κυπριακή οικονομία.

• Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1945) 

υπήρξε ανάκαμψη της οικονομίας 

 με την αύξηση της ζήτησης των 

κυπριακών μεταλλευμάτων (ανέβηκαν 

και οι τιμές),

 με την ανάπτυξη του Τουρισμού προς 

την Κύπρο (ειδικά την περίοδο 1952-

1954),

 με τις δαπάνες για δημιουργία 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί 

κατά τη διάρκεια του αγώνα της 

Ε.Ο.Κ.Α. (1955-59).

• Συνέπεια των οικονομικών και άλλων 

αλλαγών κατά την Αγγλοκρατία ήταν η 

μεταβολή του κοινωνικού σκηνικού.

Σχολιάστε τα ενδύματα των 

Κυπρίων στη φωτογραφία



Αγορά στην Αμμόχωστο

Το πλύσιμο των ρούχων 

στον Καλοπαναγιώτη



Βοσκός κοντά στα 

Κούκλια της Πάφου Πωλητής ψωμιών



Η Ελένη από το Ριζοκάρπασο που όπως φαίνεται 

μάγεψε τον φωτογράφο. Τότε σε ηλικία 12 ετών Καρπασία



Φόρτωμα πορτοκαλιών 

στο καράβι Λεύκαρα



Κερύνεια



Αμμόχωστος

Άγιος Νικόλαος

Κεντρικός δρόμος στην 

Αμμόχωστο



Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Το τέμενος της Ουμ Χαράμ

στον Τεκκέ της Λάρνακας



Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα



Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα



Κυπριακό νόμισμα της Αγγλοκρατίας



Η συμμετοχή των Κυπρίων στους 
Εθνικούς Αγώνες 



Ο Δήμαρχος Λεμεσού 
Χριστόδουλος Σώζος 
έπεσε στο Μπιζάνι

(Α΄ Βαλκανικός πόλεμος)

Συμμετοχή των 
Ελλήνων της 
Κύπρου στους 
Βαλκανικούς 
πολέμους και στη 
Μικρασιατική 
εκστρατεία.



Εφημερίδα Ελευθερία,
5 Οκτωβρίου 1918
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1914 

Προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία

Η Κύπρος προσαρτάται από τη Βρετανία, ως 

αντίδραση για την είσοδο της Τουρκίας στον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών 

Δυνάμεων (Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Ιταλίας). 



The Manchester Regiment (σύνταγμα) arrive 

in Cyprus 1914



1925 

Ανακήρυξη της Κύπρου σε βρετανική αποικία

Η Κύπρος ανακηρύσσεται βρετανική αποικία

μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης

(1923) και την παραίτηση της Τουρκίας από τα

δικαιώματά της πάνω στην Κύπρο.



Κυπριακή σημαία

1881–1922



Κυπριακή σημαία 

1922-1960

την περίοδο της Αγγλοκρατίας

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cyprus_(1922-1960).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cyprus_(1922-1960).svg


Οι Εθνικές Διεκδικήσεις 

των Ελλήνων της Κύπρου

«Ο ενωτικός προσανατολισμός των 

Ελλήνων της Κύπρου που άρχισε να 

διαμορφώνεται αμέσως μετά την 

ελληνική επανάσταση παγιώθηκε στο 

διάστημα της επόμενης πεντηκονταετίας, 

την περίοδο δηλαδή της ύστερης 

Τουρκοκρατίας. Η πρώτη ευκαιρία για 

δημόσια εκδήλωση των αισθημάτων των 

Κυπρίων δόθηκε το 1846 με την ίδρυση 

ελληνικού προξενείου στη Λάρνακα. Η 

τελετή έπαρσης για πρώτη φορά της 

ελληνικής σημαίας στο νησί έδωσε την 

ευκαιρία για θερμές εκδηλώσεις υπέρ της 

Ελλάδος»
(Γεωργής Γ., Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο. Από τον 

αλυτρωτισμό στον αντιαποικιακό αγώνα, Αθήνα,1999, 

σ. 75). 

• Σχολιάστε το 

παράθεμα.

• Αποτελεί το 

παράθεμα 

πρωτογενή ή 

δευτερογενή πηγή;



Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας 

ο ενωτικός αγώνας διεξαγόταν σε δύο επίπεδα

α.   Προβολή του αιτήματος 

του κυπριακού λαού για 

Ένωση με την Ελλάδα με 

ψηφίσματα, υπομνήματα και 

εθνικές πρεσβείες στο 

Λονδίνο, σε μια προσπάθεια 

κινητοποίησης της 

βρετανικής κοινής γνώμης. 

β.   Συμμετοχή Κυπρίων 

εθελοντών στους πολέμους 

που αναλάμβανε η Ελλάδα,   

για   την   απελευθέρωση   

αλύτρωτων   ελληνικών   

εδαφών. 

• Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897,

• Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, 

• Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

1914 - 1918, 

• Μικρασιατική Εκστρατεία 1922 



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ

• Το  αίτημα  των  Κυπρίων για 

Ένωση αρχικά  απορριπτόταν 

από τη βρετανική κυβέρνηση, με 

το δικαιολογητικό ότι η Κύπρος 

είχε απλώς παραχωρηθεί  στη 

Βρετανία με    τη    μυστική 

συνθήκη  αμυντικής  συμμαχίας   

του 1878 και συνεπώς ανήκε    

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

• Μετά   την   είσοδο   της Τουρκίας 

στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο με το 

μέρος των  Κεντρικών Δυνάμεων, 

η Βρετανία προσφέρει   το 1915

την   Κύπρο   στην Ελλάδα, 

προκειμένου  να επιτύχει  την  

είσοδο  της ουδέτερης Ελλάδας  

στον Α΄ Παγκ. Πόλεμο με το μέρος   

της   Αντάντ. 

Η γερμανόφιλη  κυβέρνηση Ζαΐμη    

απορρίπτει    τη βρετανική πρόταση, γιατί 

πίστευε στη νίκη της Γερμανίας, η   οποία   

θα προσέφερε   την  Κύπρο στην 

Ελλάδα.

• Το αίτημα  της  Ένωσης αποκλείεται 

οριστικά από τη   Βρετανία   μετά   την 

υπογραφή  της  συνθήκης της  

Λωζάνης (1923)  και την ανακήρυξη 

της Κύπρου  σε  αποικία  του 

στέμματος (1925). Το Αγγλικό 

Επιτελείο   Στρατού προσέδιδε στην 

Κύπρο αναβαθμισμένο ρόλο, ως 

σημαντικής  ναυτικής  και 

αεροπορικής   βάσης   για τον έλεγχο 

των πετρελαίων στην περιοχή της   

Εγγύς  και Μέσης Ανατολής.



Το κίνημα του 1931 

(Η εξέγερση των 

Οκτωβριανών) 



Λευκωσία

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/1914_Nicosia_Cyprus.png
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Κυβερνήτης

Sir Ronald Storrs

(Σερ Ρόναλντ Στορς)

30 Νοεμβρίου 1926-

29 Οκτωβρίου 1932



Αίτια

1. Η αποικιακή πολιτική του 

Κυβερνήτη Στορς

– Κυβερνητικό κόμμα

– Κυπριακή συνείδηση στην Εκπαίδευση

2. Η οικονομική εξαθλίωση αγροτών 

και εργατών.

3. Οι επιπτώσεις της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης του 1929.

4. Οι Κύπριοι απογοητεύτηκαν με την 

απόρριψη του αιτήματός τους για 

Ένωση με την Ελλάδα, η οποία 

υπεβλήθη από την κυπριακή 

πρεσβεία στο Λονδίνο το 1929 (η 

εργατική κυβέρνηση της 

Μ.Βρετανίας ταυτιζόταν με τις 

προηγούμενες συντηρητικές).

Αφορμή

Οι τελωνειακοί δασμοί, 

που επέβαλε ο Κυβερνήτης 

σερ Ρόναλντ Στορς με 

κυβερνητικό διάταγμα και 

τους οποίους είχε 

προηγουμένως απορρίψει, 

«κατά πλειοψηφίαν», το 

Νομοθετικό Συμβούλιο. (Ο 

παραγκωνισμός των 

αποφάσεων του 

Νομοθετικού Συμβουλίου 

και η δικτατορική επιβολή 

τελωνειακών δεσμών).



Γεγονότα του 1931

Άγγλοι στρατιώτες                                       Διαδήλωση στην Τερσεφάνου



Οκτωβριανά 1931



Ο Νικόδημος Μυλωνάς σε συλλαλητήριο                      Ο Μητροπολίτης Κιτίου

στην περιοχή Σταυροδρόμι της Λάρνακας                       Νικόδημος Μυλωνάς 

https://larnacainhistory.files.wordpress.com/2011/02/img_000110.jpg
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Ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς και 

ο Βρετανός Κυβερνήτης Ρόναλντ Στορς





Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας

Μακάριος Β΄
Ο Πρωθιερέας 

Διονύσιος Κυκκώτης



Βρετανοί στρατιώτες και κύπριοι αστυνομικοί 

κατά τα γεγονότα του 1931
Σχολιάστε τη στολή του κύπριου αστυνομικού



Η πορεία προς τη σύγκρουση 

(γεγονότα) 

• Η  απαξίωση  που  επιδεικνύει  ο  σερ  Ρόναλντ  Στορς προς το 

Νομοθετικό Συμβούλιο, αναγκάζει τους Ελληνοκύπριους 

βουλευτές να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους από αυτό (μεταξύ 

των παραιτηθέντων ήταν και ο μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος 

Μυλωνάς). 

• Ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς εξέδωσε 

διάγγελμα, με το οποίο παρακινούσε τον κυπριακό λαό σε 

ανυπακοή και «κήρυσσε την Ένωσιν της Κύπρου μετά της 

μητρός Ελλάδος». 

• Προκήρυξη της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης Κύπρου 

(ΕΡΕΚ), με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και οι στόχοι 

της. 

• Ογκώδεις  συγκεντρώσεις  σε  διάφορες  πόλεις  της  Κύπρου  και 

εκφώνηση φλογερών λόγων, με τους οποίους καλείται ο λαός σε 

παθητική αντίσταση. 



Απόσπασμα από το διάγγελμα 

του Μητροπολίτη Νικόδημου Μυλωνά

Έλληνες αδελφοί, πενήντα και τρία 

χρόνια αγγλικής κατοχής έπεισαν 

όλους και διεπίστωσαν περιτράνως:

Ότι οι δούλοι λαοί δεν ελευθερούνται

με τας ικεσίας και παρακλήσεις και 

τας εκκλήσεις προς τα αισθήματα των 

τυράννων

Ότι η μόνη σωτηρία μας από πάσης 

απόψεως είναι η εθνική απολύτρωσις

και ότι οι ξένοι είναι εδώ διά να 

θεραπεύσουν τα γενικά και ειδικά 

συμφέροντά των με κατάντημα  

βέβαιον την ηθικήν και υλικήν μας 

εξαθλίωσιν. {…}

Αντιτάξωμεν λοιπόν ανυπακοήν προς τας 

αδίκους και αυθαιρέτους θελήσεις του και

καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν διά να 

λείψει από τον τόπο μας, προς εξαγνισμόν

του το άγος και όνειδος του ανθρώπινου 

πολιτισμού που λέγεται Αγγλική κατοχή 

και Διοίκησις της Κύπρου. {…}

Εμπρός όλοι, και μάλιστα οι νέοι, ας 

γίνουν η πρωτοπορία του αγώνος. Ας 

δείξουν ότι δεν είναι μόνον νέοι το σώμα, 

αλλά και την ψυχήν έχουν νεάζουσαν και 

ορμώσαν προς τας σκληράς επιδιώξεις και 

τους τραχείς αγώνας διά μίαν ελευθέραν

Πατρίδα, διά μίαν ευτυχή αύριον, η οποία 

τους ανήκει περισσότερον ή εις ημάς. 

Εμπρός και ο Θεός που δεν έπλασε τους 

λαούς Του και τα πλάσματά Του να είναι 

δούλοι των άλλων, είναι μαζί μας.



. 

Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Κύπρου 

(ΕΡΕΚ) 

Προκήρυξη της 

Εθνικής 

Ριζοσπαστικής 

Ένωσης Κύπρου 

(ΕΡΕΚ), 

με την οποία 

γνωστοποιείται η 

ίδρυση και οι στόχοι 

της



Συνέχεια: Η πορεία προς τη σύγκρουση 

(γεγονότα) 

Κορύφωση των εκδηλώσεων στη 

Λευκωσία (21 Οκτωβρίου 1931): 

 Πλήθος λαού ξεκινά από την 

Εμπορική Λέσχη Λευκωσίας 

με  επικεφαλής το Διονύσιο 

Κυκκώτη, με σκοπό να 

φτάσουν στο  Κυβερνείο για 

διαμαρτυρία και να επιδώσουν 

ψήφισμα στον Κυβερνήτη σερ 

Ρόναλντ Στορς. 

 Άρνηση του Κυβερνήτη να 

συναντήσει την 

αντιπροσωπεία. 

 Συμπλοκές με την Αστυνομία. 

 Κατάσταση εκτός ελέγχου.

 Πυρπόληση Κυβερνείου. 



Το κυβερνείο πριν τα γεγονότα του 1931



Το κυβερνείο μετά τα γεγονότα του 1931



Το κυβερνείο μετά τα γεγονότα του 1931



Συνέπειες
• Δεκαπέντε (15)  νεκροί  και  εξήντα (60)  τραυματίες (Ονούφριος Κληρίδης, 

πρωτομάρτυρας της κυπριακής ελευθερίας).

• Εκτεταμένες ζημιές σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες οι Άγγλοι    

επέβαλαν    πρόστιμο για «κακόβουλες ζημιές», συγκεντρώνοντας σ’ ένα 

μόνο μήνα το ποσό των 35,000 λιρών. 

• Συλλήψεις, φυλακίσεις, επιβολή προστίμου (σε ένα μόνο μήνα οι Άγγλοι    

επέβαλαν    πρόστιμο    για «κακόβουλες    ζημιές», συγκεντρώνοντας το 

ποσό των 35,000 λιρών). 

• Εκτοπισμοί   και   απελάσεις   ηγετικών   στελεχών   του   ενωτικού 

κινήματος, όπως του μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημου Μυλωνά, του 

μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριου Β΄, του αρχιερέα της εκκλησίας της 

Φανερωμένης στη Λευκωσία Διονύσιου Κυκκώτη κ.ά.) 

• Εγκαθίδρυση για δέκα τουλάχιστον χρόνια στυγνής Δικτατορίας. Η 

χειρότερη περίοδος αυτής της δεκαετίας ήταν η διακυβέρνηση του Πάλμερ 

(περίοδος Παλμεροκρατίας 1933 -1939).

• Επίσης,  καταβλήθηκε προσπάθεια αφελληνισμού. Με διατάγματα 

απαγορεύτηκε «...η ανάρτηση και εμφάνιση της ελληνικής σημαίας, η  χρήση των 

ελληνικών εθνικών συμβόλων και του Εθνικού Ύμνου..., ...η ανάρτηση εικόνων των 

εθνικών ηρώων σε σχολεία και σωματεία και περιορίστηκε   σε   αυστηρά   ανώδυνα   

πλαίσια   η   διδασκαλία   της  Ιστορίας...» (Γεωργής  Γ.) 



Ο πρώτος νεκρός του 1931

Ο  μαθητής

Ονούφριος 

Κληρίδης

17 ετών

περίβολος 

της εκκλησίας 

του Αγ. 

Σπυρίδωνα 

στη Λευκωσία



Κυβερνήτης

Sir Herbert Palmer

(Σερ Χέρμπερτ 

Πάλμερ)

8 Νοεμβρίου 1933-

4 Ιουλίου 1939



Παλμεροκρατία

Χαρακτηριστικό 

εξώφυλλο του 

σατιρικού 

περιοδικού «Το 

Γέλιο» του Γιώργου 

Φασουλιώτη του 

1934. Το κοινό της 

παρέλασης 

απαρτίζεται από 

ζητιάνους! Γιατί;
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Το φύλλο της λεμεσιανής εφημερίδας ΧΡΟΝΟΣ της 30ης 

Οκτωβρίου 1931, με λογοκριμένη από τους Άγγλους την 

πρώτη σελίδα, λόγω αρθρογραφίας αναφορικά με τα 

γεγονότα της εξέγερσης.



Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• Ο  ελληνικός  λαός  νιώθει  ιδιαίτερη  συγκίνηση για  τα  γεγονότα  που 

διαδραματίζονται στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1931. 

• Οι εφημερίδες γράφουν φλογερά άρθρα. 

• Ιδρύεται στην Ελλάδα η «Κεντρική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα», στην οποία 

συμμετέχουν   προσωπικότητες   από   τον   κυπριακό   και   ελλαδικό   χώρο 

(ναύαρχος Π. Κουντουριώτης, Φιλ. Δραγούμης κ.ά). 

• Κατά   την   περίοδο   της   εξέγερσης   των   Κυπρίων (Οκτώβριος 1931), 

πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος πίστευε ότι η 

λύση του κυπριακού ζητήματος θα ερχόταν μέσα από μια πολιτική φρόνιμης  

αναμονής «δια  των  διαδοχικών  σταδίων»  και  όχι  με  βίαιες συγκρούσεις.

Η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στα γεγονότα των 

Οκτωβριανών του 1931: 

– προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης,  

– αποδοκιμασία των γεγονότων αλλά  κατανόηση του εθνικού πόθου των Ελλήνων 

της Κύπρου, 

– μη ουσιαστική αναφορά στο αίτημα της Ένωσης. 



Κεντρική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα 

Ιδρύθηκε  στην  Ελλάδα  με  πρόεδρο  

το  ναύαρχο  Κουντουριώτη  από 

προσωπικότητες  διεθνούς  

εμβέλειας,  όπως  ο  Φίλιππος  

Δραγούμης,  ως αντίδραση   στη   

σκληρή   στάση   των   Άγγλων,   μετά   

τα   γεγονότα   των Οκτωβριανών 

(1931).  Στόχος  ήταν  να  κρατηθεί  

ζωντανό  το  κυπριακό πρόβλημα 

τόσο στον ελλαδικό όσο και στο 

διεθνές προσκήνιο. 

Φίλιππος  Δραγούμης

ναύαρχος  

Παύλος

Κουντουριώτης 





Το κυβερνείο ξανακτίστηκε μετά τα γεγονότα του 

1931 και σήμερα αποτελεί το Προεδρικό Μέγαρο



Ο θυρεός της 

Κυπριακής 

Δημοκρατίας κοσμεί 

το προεδρικό μέγαρο 

από το 2013

Βρετανικός θυρεός



Το κάστρο στη Λάρνακα στολισμένο για τα 25 

χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Ε΄(1910 -1936)



Συμμετοχή των Κυπρίων στον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο

12192 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στρατιώτες κατατάχτηκαν στο «Κυπριακό Σύνταγμα» και 

άλλοι 4450 στην «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη». 374 εξ αυτών έπεσαν στα πεδία των μαχών.
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Διασκεπτική (1947) 

• Χρόνος: Συνεκλήθη το 1947 από τον κυβερνήτη λόρδο Γουίνστερ, 

• Λόγος σύγκλησης: για να προλάβει τις αντιδράσεις από την απόρριψη του 

αιτήματος για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που μεταφέρθηκε από 

τον τότε επικεφαλής της ελληνοκυπριακής πρεσβείας στο Λονδίνο 

μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο, τον άνθρωπο που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο, 

από ελληνοκυπριακής πλευράς, κατά τη στυγνή περίοδο της 

Παλμεροκρατίας. 

• Στόχος: ήταν η προσφορά μορφής αυτοκυβέρνησης. 

• Έλαβαν μέρος: 

♦ Εκπρόσωποι της Αριστεράς 

♦ Κάποιοι ανεξάρτητοι παράγοντες 

♦ Εκπρόσωποι των Τουρκοκυπρίων 

• Αποτελέσματα: 

♦ Οι  συμμετέχοντες  από  ελληνοκυπριακής  πλευράς  απέρριψαν  τη 

βρετανική   πρόταση. 

♦ Η τουρκοκυπριακή πλευρά πρόβαλε τις δικές της αξιώσεις. 



Σύνταγμα Λόρδου Γουίνστερ (1948) 

O λόρδος Γουίνστερ κατέθεσε τις 

συνταγματικές προτάσεις της 

βρετανικής κυβέρνησης.

Αιτία κατάθεσης προτάσεων:

προσπάθεια διάσωσης της 

Διασκεπτικής. 

Αποτέλεσμα:

Οι προτάσεις αυτές 

απορρίφθηκαν από την 

ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί 

θεωρήθηκε ότι τυχόν αποδοχή   

τους, απέτρεπε   το   δικαίωμα   

της   αυτοδιάθεσης- Ένωσης. 



Οι συνθήκες που οδήγησαν 

στο Ενωτικό Δημοψήφισμα 

(α) η εθελοντική προσφορά των 

Κυπρίων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: 

το τέλος του Πολέμου και η σιωπή 

γύρω από το ζήτημα της Κύπρου. 

(β) η αλλαγή πολιτικής από το εθνικό 

κέντρο: η σιωπή της ελληνικής 

ηγεσίας, η αυτοσυγκράτηση και η 

προσπάθεια διευθέτησης στο πλαίσιο 

της «ελληνοβρετανικής φιλίας». 

(γ) η αποστολή πρεσβείας στο 

Λονδίνο (1947): το αίτημα για Ένωση 

και η απόρριψή του. 

(δ) η αρνητική κατάληξη της 

Διασκεπτικής και η απόρριψη του 

Σχεδίου Γουίνστερ. 



Το Ενωτικό Δημοψήφισμα 

15 Ιανουαρίου 1950

Η διενέργεια του ενωτικού δημοψηφίσματος αποφασίστηκε από την Εθναρχία

με επικεφαλής τον τότε Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Β΄ και πραγματοποιήθηκε 

στις 15 Ιανουαρίου 1950. Το 95,71% των ελληνοκυπρίων ψήφισε υπέρ της 

Ένωσης. Μεταξύ  αυτών  ψήφισαν  μερικοί  Τουρκοκύπριοι  και  Αρμένιοι 

(επίσης Καθολικοί και Μαρωνίτες). Το ενωτικό δημοψήφισμα δεν έφερε 

οποιοδήποτε ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Επιδίδονται τα αποτελέσματα με αίτημα την εφαρμογή της αρχής της 

αυτοδιάθεσης:

Α) στον κυβερνήτη Ράιτ

Β) στην  Αθήνα  

Γ) στο  Λονδίνο  

Δ) στα Ηνωμένα Έθνη 

Μαζί τους οι Κύπριοι έχουν τα αποτελέσματα και τους τόμους του 

δημοψηφίσματος. 

Αποτελέσματα: απογοητευτικά 



Το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950
Η ψηφοφορία υπό την εποπτεία της Εκκλησίας της Κύπρου



Ενωτικό δημοψήφισμα, 15 Ιανουαρίου 1950



Το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950



Το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 

για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
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Ο Τύπος το 1950



Ο Τύπος το 1950



Η κυπριακή αντιπροσωπεία παραδίδει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 

Δημήτριο Γόντικα τους τόμους με τις υπογραφές των Κυπρίων (1950)
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Η πρώτη προσφυγή της Κύπρου στον Ο.Η.Ε. 1954.

Εντολοδόχος του κυπριακού λαού ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, 

Στρατάρχης Παπάγος
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Κατάθεση πρώτης προσφυγής στον ΟΗΕ 

(1954) 

• Εντολοδόχος του κυπριακού λαού: ο Έλληνας πρωθυπουργός 

στρατηγός Παπάγος καταθέτει προσφυγή στον ΟΗΕ 

• Χρόνος:  1954 

• Στάση των Η.Π.Α.: οι ΗΠΑ δεν θεωρούσαν κατάλληλη τη χρονική στιγμή 

για προβολή του αιτήματος της αυτοδιάθεσης των Κυπρίων. 

• Αποτέλεσμα: η στάση αυτή των ΗΠΑ οδήγησε ουσιαστικά στην αναβολή 

της συζήτησης και την παραπομπή του θέματος στην επόμενη σύνοδο της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με το δικαιολογητικό ότι θα έπρεπε να δοθεί 

χρόνος  στις κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Ελλάδας να εξετάσουν το 

θέμα μεταξύ τους. 

• Ερώτηση: Ποια συνέπεια είχε η στάση των Η.Π.Α. για το κυπριακό 

πρόβλημα; Ποιους εξυπηρετούσε;



Τριμερής Διάσκεψη του Λονδίνου 1955

• Ποιος συγκάλεσε τη Διάσκεψη: η Βρετανία

• Τόπος-Χρόνος: Λονδίνο,  Αύγουστος  1955 

• Συμμετοχή: Βρετανία, Ελλάδα,  Τουρκία.  

Ο  άμεσα  ενδιαφερόμενος κυπριακός λαός αγνοήθηκε. 

• Σφάλμα Ελλάδας: η Ελλάδα αποδεχόμενη την πρόσκληση έπεσε 

στην παγίδα των Βρετανών, καθώς από εκείνη τη στιγμή η Τουρκία 

επιβαλλόταν ως ισότιμος συνομιλητής στο Κυπριακό. 

• Συνέπεια του σφάλματος της Ελλάδας: το Κυπριακό παύει να 

θεωρείται ως αποικιακό πρόβλημα, στο οποίο πρέπει να δώσει 

λύση η Βρετανία και μεταβάλλεται σε διεθνές ζήτημα. 

• Αποτέλεσμα: η Τριμερής Διάσκεψη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, καθώς 

η Ελλάδα απέρριψε τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν. 



Τριμερής Διάσκεψη του Λονδίνου 1955

Με ποιο τρόπο έβλαψε τον

αγώνα των Κυπρίων για

απελευθέρωση από τους

Άγγλους αυτή η Διάσκεψη;

Ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών 

Χάρολντ Μακμίλαν
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Το «ουδέποτε» του Hopkinson

• Ο υπουργός εξωτερικών σερ 

Άντονυ Ήντεν και ο υπουργός 

αποικιών Χόπκινσον απέκλεισαν 

την παραχώρηση της Κύπρου 

στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαιτέρων 

της χαρακτηριστικών.

• Ο Χένρυ Χόπκινσον υποστήριξε 

τον Ιούλιο του 1953 ότι ουδέποτε 

θα γίνονταν πλήρως ανεξάρτητα 

κάποια εδάφη που κατείχε η Μ. 

Βρετανία.                           

« … υπάρχουν ορισμένα εδάφη εις 

την Κοινοπολιτείαν, τα οποία 

λόγω των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών τους ουδέποτε

μπορούν να αναμένουν να 

καταστούν πλήρως ανεξάρτητα…»
Ερώτηση: Σχολιάστε τους λόγους  για τους 

οποίους η Κύπρος ήταν πολύτιμη για τους 

Άγγλους.



ΤΕΛΟΣ


