
Όψεις και ιδιαιτερΌτητες τΌυ εθνικΌυ διχαςμΌυ ςτην κυπρΌ, 1914–1920

493

Όψεις και ιδιαιτερότητες του Εθνικού 
Διχασμού στην Κύπρο, 1914–1920

Παρασκευή Κατσιάρη

National Schism in Cyprus, 1914–1920: aspects and particularities: The intense dis-
pute between the prime minister Eleftherios Veniselos and King Constantine regarding 
Greece’s position towards the First World War was shortly extended to Cyprus. The 
Greeks of Cyprus believed that the choice of the Greek governments (to either join the 
Allies or maintain their neutrality) would have had a serious impact on the Cyprus 
question.  While in Greece the conflict appeared inevitable, in Cyprus the struggle for 
Union (ένωσις) with Greece appeased the oppositions.

The present article explores the nature and the extent of interest on the dispute 
through archival sources and the Greek newspapers of Cyprus. It also emphasizes 
the role of personality in the configuration of the two disputed policies through their 
activity, the conflicts and the political associations (λέσχες) that were created to sup-
port either Veniselos or King Constantine. Finally, the paper examines the fluctuation 
of divisive events and the factors that directed the action of leading personalities of 
island, up to 1920, that the irredentism of the island appeared realistic

... το μόνιμο δράμα της σκηνής της Κύπρου 
θα ήταν η σύγκρουση ενός Οδυσσέα με έναν Αχιλλέα, 

που συνεχώς θα άλλαζαν ρόλους και προσωπεία.1 

Ιστορικό πλαίσιο
Ό εθνικός διχασμός, η οξύτατη διαφωνία ανάμεσα στον πρωθυπουργό ελευθέριο 
Βενιζέλο και το βασιλιά κωνσταντίνο σχετικά με τη στάση που έπρεπε να τηρήσει η 
ελλάδα στον ά  παγκόσμιο πόλεμο, δε δίχασε μόνο την ελλάδα αλλά και την κύπρο. 
Ως γνωστό, ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν ταυτισμένος ιδεολογικά με τις συμμαχικές 
δυνάμεις και πίστευε στην επικράτησή τους, υποστήριζε την έξοδο της ελλάδας στον 
πόλεμο στο πλευρό της αντάντ. αντίθετα, ο κωνσταντίνος και το ςτρατιωτικό επιτε-
λείο, που πίστευαν στη νίκη των κεντρικών δυνάμεων, επέμεναν στην ουδετερότητα 

1 εγγλεζάκης, 1986:39.
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καθώς, ανάμεσα στα άλλα, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την ένταξη της χώρας 
στο συνασπισμό όπου μετείχε η τουρκία. Βέβαια, τα αίτια της διαφωνίας ήταν βαθύ-
τερα. από τη μία ο βενιζελισμός εκπροσωπούσε το συνδυασμό εθνικισμού και αστικού 
εκσυγχρονισμού∙ την προσπάθεια, δηλαδή, ενίσχυσης και ανανέωσης της κρατικής 
μηχανής παράλληλα με την πορεία εθνικής ολοκλήρωσης, που είχε πάντοτε την 
προτεραιότητα και προσέλκυε τους κατοίκους των νέων χωρών, των παροικιών 
και των αλύτρωτων περιοχών. από την άλλη ο αντιβενιζελισμός δεν προωθούσε 
τον εκσυγχρονισμό ενώ ήταν λιγότερο διατεθειμένος να οδηγηθεί σε νέες πολεμικές 
περιπέτειες, πολιτική που συσπείρωνε τους πληθυσμούς της παλαιάς ελλάδας.2 

ςτην κύπρο η σύγκρουση δεν εστιάστηκε στο θεσμικό και κοινωνικό μετασχημα-
τισμό αλλά είχε, όπως θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί στη συνέχεια, ιδιαίτερη πολιτική 
βαρύτητα. το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη μορφή και έκταση που έλαβε ο διχα-
σμός στην κύπρο, όπως προκύπτει μέσα από μελέτη αρχειακού υλικού και αρθρο-
γραφίας βασικών συντελεστών της αντιπαράθεσης στον τύπο της εποχής. ακόμα, 
εξετάζεται ο ρόλος της προσωπικότητας επιφανών βενιζελικών και αντιβενιζελικών 
στη διαμόρφωση των δύο αντικρουόμενων πολιτικών στάσεων. τέλος, παρουσιάζεται 
η αυξομείωση των διχαστικών εκδηλώσεων και επιχειρείται ανάδειξη των παραγόντων 
που κατηύθυναν τη δράση κορυφαίων εκπροσώπων του νησιού, μέχρι το 1920, όταν η 
εκπλήρωση των αλυτρωτικών οραμάτων των κυπρίων φαινόταν ρεαλιστικός στόχος.

Ύπαρξη βενιζελικών και κωνσταντινικών στο νησί (βλ. εικόνα 1)

πολλοί κύπριοι στήριξαν τις ελπίδες τους στο Βενιζέλο καθώς η αγγλόφιλη πολι-
τική που ακολουθούσε φάνταζε πλησιέστερη στις επιδιώξεις και τις ελπίδες τους για 
παραχώρηση από τη Βρετανία του δικαιώματος για αυτοδιάθεση και ένωση με την 
ελλάδα. αυτή την περίοδο, άλλωστε, τα συμφέροντα του βρετανικού ιμπεριαλισμού 
συνέπεσαν με τις ελληνικές επιδιώξεις και συμπορεύτηκαν στο πλαίσιο της αγγλό-
φιλης πολιτικής του Βενιζέλου.3 παρόλα αυτά μεγάλο μέρος του λαού ήταν ταυτι-
σμένο με το στρατηλάτη βασιλιά, ο οποίος είχε ηγηθεί στρατιωτικά των νικηφόρων 
βαλκανικών πολέμων που οδήγησαν στην απελευθέρωση αλύτρωτων αδερφών και 
εδαφών.4 επιπλέον, πολλοί υποστηρικτές της αδιάλλακτης ενωτικής – αντιαγγλικής 
πολιτικής, ενοχλημένοι από την αγγλόφιλη δραστηριότητα του Βενιζέλου, βρήκαν 
εναλλακτικό καταφύγιο στις εθνικιστικές εξάρσεις του βασιλιά. ςε κάθε περίπτωση, 
ο εθνικός προσανατολισμός στο νησί χρειαζόταν ιδεολογική επένδυση μέσω ενός 
προγράμματος και οράματος που θα ενέπνεε περηφάνια.5 

2 Mavrogordatos, 1983:26–28· μαυρογορδάτος, 1988:13.
3 Για ευρύτερη ανάλυση της αγγλικής και βενιζελικής πολιτικής απέναντι στην κύπρο βλ. Markides, 

2008· μαρκίδου, 2003· πικρός, 1980.
4 Για διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση του μεγάλου ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των κυπρίων 

στους Βαλκανικούς πολέμους βλ. παπαπολυβίου, 1997.
5 Kitroeff, 1988:26.
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η ελληνική βιβλιογραφία έχει πολλάκις αναφερθεί στην κοινωνική προέλευση 
των υποστηρικτών κάθε πόλου. η βενιζελική παράταξη συγκέντρωνε επιχειρηματίες, 
εμπόρους, μικροαστούς και ακτήμονες ενώ η αντιβενιζελική συγκέντρωνε μεγαλογαι-
οκτήμονες, εισοδηματίες, μικρονοικοκυραίους ή κατά το μαυρογορδάτο “τα προκα-
πιταλιστικά και αντικαπιταλιστικά στρώματα”.6 ςτην περίπτωση της κύπρου, όμως, 
παραμένει αδιευκρίνιστο αν η σύνθεση των βενιζελικών και αντιβενιζελικών ομάδων 
επηρεάζεται (και σε ποιο βαθμό) από την κοινωνική προέλευση και την καταγωγή 
και αν η αναλογία υποστηρικτών διαφοροποιόταν σε πόλεις και ύπαιθρο. κάποιες 
αριστερόστροφες αναφορές σημειώνουν πως και τις δύο παρατάξεις διεύθυναν αστοί, 
οι οποίοι αγωνίζονταν να προσελκύσουν οπαδούς πρώτιστα από την εργατική τάξη 
που εξαρτιόταν από αυτούς.7 Γι’ αυτό και δεν επέτρεπαν σε κάποιο εργατικό σωματείο 
να παραμείνει “άχρωμο και άοσμο” καθώς “τα δύο αστικά κόμματα που αλληλοτρώ-
γονταν Βενιζελικό και Βασιλικό έμπαζαν σ’ αυτό τους ανθρώπους τους με στόχο τη 
διατήρηση της επιρροής τους στους εργάτες”.8 επομένως, οι αγρότες και οι εργάτες, 
χωρίς ταξική συνείδηση και οργάνωση, μοίραζαν την υποστήριξή τους στο βασιλιά 
και το Βενιζέλο στοχεύοντας αμφότεροι στην προώθηση των εθνικών διεκδικήσεων 
και συντελώντας στην αναστολή οργάνωσης συντεχνιών μέχρι το 1921. Άλλωστε, 
οι εθνικοί προσανατολισμοί πάντοτε βρίσκονται στο προσκήνιο όταν απουσιάζει η 
επιδίωξη του ταξικού συμφέροντος.9 

μια άλλη ιδιαιτερότητα του διχασμού στην κύπρο, σε σχέση με τη μορφή του, 
ήταν ότι στο νησί δεν υπήρξε εκδήλωση βίαιων και ακραίων συγκρούσεων, όπως 
συνέβηκε στην ελλάδα, η οποία οδηγήθηκε σε αιματηρά επεισόδια.10 αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι η αγγλική διοίκηση του νησιού και η απόστασή του από 
το κέντρο των εξελίξεων δεν επέτρεπαν την εμπλοκή των κυπρίων στη διαδικασία 
εξασφάλισης και συμμετοχής στην εξουσία του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, η μελέτη 
του αρχειακού υλικού από κύπρο, ελλάδα και αγγλία, του τύπου της εποχής αλλά 
και πρωτογενούς δημοσιευμένου υλικού, όπως αναμνήσεις ατόμων που έζησαν την 
εποχή, φέρνουν στην επιφάνεια ένα βαθύ κυπριακό διχασμό. 

6 μαυρογορδάτος, 1988:11.
7 Όι επιτυχίες βενιζελικών και αντιβενιζελικών στην ελλάδα έδιναν ώθηση ή περιόριζαν τα αντίστοιχα 

εργατικά σωματεία στην κύπρο. παραδείγματος χάρη, με την εκλογική ήττα των βενιζελικών και την 
επαναφορά του κωνσταντίνου, που αναθέρμανε τη λαϊκή φαντασία και τη μεγάλη ιδέα, ιδρύθηκε 
ο Λαϊκός και Γεωργικός Σύνδεσμος στη Λεμεσό και απειλήθηκε η Λαϊκή Συνεργατική Ένωση, η οποία 
περιελάμβανε αρκετούς βενιζελικούς. Λέφκης, 1984:31 και 64.

8 Λέφκης, 1984:30.
9 κitroeff, 1983:12.
10 Νέον Έθνος, 5/18 ιανουαρίου 1917:1. η μετριοπαθέστερη στάση των κυπρίων κατά το διχασμό είναι 

εμφανής και στην αντιμετώπιση του θανάτου του Βενιζέλου από τις αντιβενιζελικές ελληνικές εφημε-
ρίδες της κύπρου, οι οποίες ποτέ δεν επιδόθηκαν στην “κανιβαλλική λιβελλογραφία” των αντίστοιχων 
αθηναϊκών. Για συνολική εικόνα αντιμετώπισης του θανάτου του ελευθέριου Βενιζέλου στον κυπριακό 
τύπο βλ. καζαμίας, 2008:201–220. 
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Ο Τύπος πρωταγωνιστεί στο Διχασμό (βλ. εικόνα 2)

η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τύπο. την περίοδο 1914–1920 εκδίδο-
νταν στο νησί δεκατέσσερις με δεκαεπτά ελληνικές εφημερίδες σε τέσσερις μεγάλες 
πόλεις του νησιού.11 ςτα πρώτα στάδια της διαφωνίας Βενιζέλου – κωνσταντίνου 
διατήρησαν επιφυλακτική στάση και άσκησαν συγκρατημένη κριτική, ακόμα και τον 
Όκτώβριο του 1915, όταν η φιλοβασιλική κυβέρνηση Ζαΐμη απέρριψε την προσφορά 
της κύπρου από την αγγλία. η όξυνση της διαφωνίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή τον 
αύγουστο 1916, με την εκδήλωση του βενιζελικού κινήματος της εθνικής Άμυνας στη 
θεσσαλονίκη. Όι εφημερίδες Ελευθερία των κύρου και δημοσθένη θ. ςταυρινίδη, η 
Φωνή της Κύπρου του κύριλλου κ. παυλίδη και η Πατρίς του αχιλλέα Λιασίδη που 
εκδίδονταν στη Λευκωσία, η εφημερίδα Σάλπιγξ του ςτυλιανού χουρμούζιου που 
εκδιδόταν στη Λεμεσό, η Ηχώ της Κύπρου του μελή νικολαΐδη που εκδιδόταν στη 
Λάρνακα και ο Αιών του χριστόδουλου κ. περιστιανίδη που εκδιδόταν στην πάφο 
εξέφραζαν ξεκάθαρα πια τη φιλοβενιζελική παράταξη. ςημαιοφόρος των φιλοβενι-
ζελικών εντύπων υπήρξε το δεκαπενθήμερο περιοδικό Εκκλησιαστικός Κήρυξ του 
εκ κρήτης μητροπολίτη κιτίου μελέτιου μεταξάκη. Έντονη ήταν η σύγκρουσή 
του με τις αντιβενιζελικές εφημερίδες Νέον Έθνος Λάρνακας και Κυπριακός Φύλαξ 
της Λευκωσίας, με συντάκτες τους εκ μάνης Φίλιο Ζαννέτο και νικόλαο καταλάνο 
αντίστοιχα. αντιβενιζελικό περιεχόμενο ανέπτυξαν και οι Λεμεσιανές εφημερίδες 
Αλήθεια και Κήρυξ.12 Όι εκδότες και κύριοι συντάκτες όλων των προαναφερθέντων 
εφημερίδων, χρησιμοποιώντας ως βήμα έκφρασης τις στήλες των εντύπων τους, 
ηγήθηκαν των δύο αντίπαλων “στρατοπέδων”13 (βλ. πίνακα 1).

Διαφορετικά σωματεία — λέσχες 

Ό διαχωρισμός δεν περιορίστηκε σε αντεπιτιθέμενα όργανα έκφρασης αλλά και σε 
διαφορετικά σωματεία και λέσχες, πολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ανάλογα 
με τις πεποιθήσεις τους, όπου “οι οπαδοί των κομμάτων συζητούσαν και κατέστρωναν 
σχέδια για την επικράτηση του κόμματός τους”.14 τα χαρακτηριστικότερα παραδείγ-
ματα βενιζελικών σωματείων υπήρξαν η Λέσχη (Ένωσις) Φιλελευθέρων στη Λεμεσό, 
η Λέσχη Φιλελευθέρων στη Λευκωσία και το Προοδευτικόν Κέντρον (Φιλελευθέρων) 

11 Ό αριθμός των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν τα έτη 1914–1920 παρουσιάζει διακυμάνσεις. δες 
ενδεικτικά Cyprus Blue Book Year 1914–1915, Λευκωσία 1915 και Cyprus Blue Book Year 1919–1920, 
Λευκωσία 1920.

12 ςε τέσσερις εφημερίδες, οι οποίες ασκούσαν (αντιβενιζελική) προπαγάνδα, αναφέρεται και ο έλληνας 
πρόξενος στην κύπρο, νικόλαος Βατιμπέλας, σε αναφορές του τόσο στο ελληνικό υπουργείο εξω-
τερικών όσο και στον άγγλο αρμοστή Clauson. δες ενδεικτικά αυε 1917, α/5(7): ειδικός Φάκελος 
κύπρου, ν. Βατιμπέλας προς κλώσον, Λάρνακα, 27 νοεμβρίου 1917 και αυε 1918, α/5/(7): ειδικός 
Φάκελος κύπρου, Βατιμπέλας προς κλώσον, Λάρνακα, 25 νοεμβρίου 1918.

13 Αλήθεια, 10 απριλίου 1915.
14 μιχαηλίδη, 1974:180.
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Λάρνακας, που ακολούθησαν την ονοματολογία των αντίστοιχων ελλαδικών σωμα-
τείων. Όι αντιβενιζελικοί συγκεντρώνονταν κυρίως στο αναγνωστήριο Αγάπη του 
Λαού στη Λευκωσία και στη Λέσχη Ισότις Λεμεσού.15 ιδιαίτερα προσφιλής υπήρξε η 
χρήση εικόνων και εμβλημάτων της αντίστοιχης παράταξης. μαρτυρία του κύπριου 
ζωγράφου και λογοτέχνη, νίκου νικολαΐδη, ο οποίος παρότι γνωστός βενιζελικός 
ήταν υποχρεωμένος για βιοποριστικούς λόγους να φτιάχνει και πορτραίτα του βασι-
λιά κωνσταντίνου, επιβεβαιώνει την ανάρτηση πορτραίτων των δύο αντιπάλων στις 
Λέσχες και τις οικίες των φανατικότερων.16

Αρχιεπισκοπικές εκλογές σε ρυθμούς διχασμού

Όι ευκαιρίες εκδήλωσης των φιλοβενιζελικών ή φιλοβασιλικών συναισθημάτων και 
τάσεων δίνονταν (ή δημιουργούνταν) καθημερινά∙ κορυφώνονταν, όμως, σε περιόδους 
εκλογικών αναμετρήσεων. Ό θάνατος του αρχιεπισκόπου κυρίλλου Β́  το καλοκαίρι 
του 1916 και η ανάγκη εκλογής διαδόχου του αποτέλεσαν το πρώτο πεδίο εκτό-
νωσης (ή απλώς ευκαιρία για εκδήλωση) της διχαστικής ατμόσφαιρας που υπήρχε 
στο νησί.17 Όι βενιζελικές εφημερίδες της κύπρου Σάλπιγξ, Ελευθερία, Ένωσις, Αιών 
και φυσικά το εκφραστικό όργανο της μητρόπολης κιτίου Εκκλησιαστικός Κήρυξ 
υποστήριξαν με πληθώρα εκτεταμένων άρθρων την υποψηφιότητα μεταξάκη και 
κατά δεύτερο ρόλο την υποψηφιότητα του μητροπολίτη κυρηνείας κύριλλου.18 

αντιθέτως, οι φιλοβασιλικές εφημερίδες Κυπριακός Φύλαξ, Κήρυξ, και Νέον Έθνος 
προωθούσαν με πείσμα την υποψηφιότητα του αρχιμανδρίτη μακάριου μυριαν-
θέα και κατά δεύτερο ρόλο την υποψηφιότητα του ηγούμενου κύκκου κλεόπα.19 
μόνη εξαίρεση αποτέλεσε η αντιβενιζελική εφημερίδα Αλήθεια, η οποία παρά την 
επίθεση που επρόκειτο να κηρύξει στο μελέτιο μεταξάκη λίγους μήνες μετά, λόγω 
της υποστήριξης και των σχέσεων του με την προσωρινή κυβέρνηση θεσσαλονίκης, 
στήριξε την υποψηφιότητά του, καλώντας το λαό να ξεπεράσει τον κωνσταντινισμό 
του αλλά και τις προκαταλήψεις που ήθελαν ντόπιο αρχιεπίσκοπο20 (βλ. πίνακα 2).

ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η βασική επιδίωξη των υπόλοιπων αντι-
βενιζελικών εφημερίδων υπήρξε ο αγώνας εναντίον του φανατικού βενιζελικού 

15 η ιδιαίτερη επιρροή που ασκούσε το αναγνωστήριο Αγάπη του Λαού στους έλληνες κατοίκους της 
Λευκωσίας είχε οδηγήσει στην ίδρυση παραρτημάτων σε διάφορες συνοικίες της Λευκωσίας. πρόε-
δρος του αναγνωστηρίου από το 1897 υπήρξε ο νικόλαος καταλάνος, ο οποίος εύλογα μετέδιδε τα 
φιλοβασιλικά του αισθήματα. Βλ. τον πρόλογο του κωστή κοκκινόφτα στο καταλάνος, 1918.

16 Για το παράδειγμα με το γνωστό κύπριο ζωγράφο και λογοτέχνη, νίκο νικολαΐδη, βλ. Λέφκης, 1984: 
53, παραπομπή 258.

17 Ό αρχιεπίσκοπος κύριλλος Β  ́απεβίωσε στις 6 ιουλίου 1916 στον Άγιο δημήτριο μαραθάσας, όπου 
βρισκόταν για διακοπές και ανάρρωση από ασθένεια στα σπλάχνα. Βλ. κουδουνάρης, 2001:166.

18 Βλ. ενδεικτικά Αλήθεια, 18 νοεμβρίου 1916.
19 Βλ. ενδεικτικά: Κυπριακός Φύλαξ, 19 ιουλίου 1916, 9 αυγούστου 1916, 16 αυγούστου 1916, 23 αυγού-

στου 1916, 30 αυγούστου 1916, 13 ςεπτεμβρίου 1916, 15 νοεμβρίου 1916 και Κήρυξ, 12 αυγούστου 
1916, 26 αυγούστου 1916.

20 Αλήθεια, 12 αυγούστου 1916, 23 αυγούστου 1916 και Αλήθεια, 18 νοεμβρίου 1916.
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μητροπολίτη κιτίου, μελέτιου μεταξάκη. θεωρούσαν την υποψηφιότητά του μέσο 
ικανοποίησης της φιλοδοξίας του21 και “παρείσακτη”, καλώντας τους ψηφοφόρους 
να επιλέξουν ανάμεσα στους “εγχώριους” κληρικούς.22 επιπλέον, τον κατηγορού-
σαν ότι δε στηριζόταν στην υποστήριξη του λαού και του κλήρου αλλά στη βοήθεια 
ισχυρών (βενιζελικών) κομματικών παραγόντων και πολιτευτών, οι οποίοι σε περί-
πτωση επικράτησής του ανέμεναν σαν αντάλλαγμα τις κομματικές υπηρεσίες του 
αρχιεπισκοπικού θρόνου.23 ςε μεταγενέστερα άρθρα αναφέρονταν ονομαστικά σε 
γνωστές βενιζελικές προσωπικότητες, με τις οποίες συνεργαζόταν, όπως οι ευάγ-
γελος χατζηιωάννου, δήμαρχος Λάρνακας, και ιωάννης κυριακίδης, βουλευτής 
Λεμεσού – πάφου και πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων Λεμεσού.24 αντίθετα, τα 
βενιζελικά φύλλα τόνιζαν τη μεγάλη υποστήριξη που έχαιρε ο μεταξάκης, όχι μόνο 
από κύπριους αλλά και από σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνισμού και τον 
τύπο του εξωτερικού.25 Ό ίδιος ο ελ. Βενιζέλος σε απάντηση του στο δικηγόρο και 
συνεργάτη της Ελευθερίας, αντώνη τριανταφυλλίδη,26 ο οποίος είχε ζητήσει τη γνώμη 
του για το μεταξάκη, απάντησε πως ο μεταξάκης βρισκόταν ανάμεσα στους λίγους 
αρίστους.27 η κίνηση αυτή του τριανταφυλλίδη είναι ενδεικτική της επιθυμίας των 
φιλοβενιζελικών στην κύπρο να μη δυσαρεστήσουν το Βενιζέλο με τις αποφάσεις και 
ενέργειές τους, αλλά να χαράσσουν την πολιτική τους με βάση τις δικές του οδηγίες, 
στις οποίες πειθαρχούσαν.

ςτην εκλογή των ειδικών αντιπροσώπων επικράτησαν οι μακαριακοί, έπειτα οι 
κλεοπικοί και τέλος οι εκπρόσωποι του μητροπολίτη κυρηνείας, ο οποίος για την 
τελική εκλογή έλαβε και την υποστήριξη των υποψηφίων του κιτίου που απέσυρε την 
υποψηφιότητά του.28 τα βενιζελικά φύλλα ακολούθησαν το μεταξάκη και υποστή-
ριξαν και αυτά τον κυρηνείας. Έτσι, η βενιζελική Σάλπιγξ, προέβαλε τον κυρηνείας 
ως τον μόνο πραγματικά ενδεδειγμένο ντόπιο κληρικό για τη θέση του αρχιεπισκό-
που, αφού, όπως επεσήμαινε, η κύπρος δεν μπόρεσε να χειραφετηθεί από παλιές 
αντιλήψεις και παλιές θεωρίες που ήθελαν ντόπιο προκαθήμενο.29 Όι μακαριακοί 

21 Κυπριακός Φύλαξ, 9 αυγούστου 1916. ςτο ίδιο άρθρο με τον τίτλο “Φιλική ψηφοφορία υπέρ δύο φιλι-
κών υποψηφιοτήτων” οι ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν χωρίς πάθος είτε τον ηγούμενο κύκκου 
κλεόπα είτε τον αρχιμανδρίτη μακάριο μυριανθέα. Βλ. επίσης Κήρυξ, 12 αυγούστου 1916.

22 Κυπριακός Φύλαξ, 19 ιουλίου 1916.
23 Κυπριακός Φύλαξ, 9 αυγούστου 1916 και Κυπριακός Φύλαξ, 30 αυγούστου 1916.
24 Κυπριακός Φύλαξ, 15 νοεμβρίου 1916.
25 Ελευθερία, 13/26 αυγούστου 1916 και Ελευθερία, 16/29 αυγούστου 1916.
26 αντώνης τριανταφυλλίδης προς ελευθέριο Βενιζέλο, Λευκωσία, 18 ςεπτεμβρίου 1916. Προσωπικό 

Αρχείο Στέλιου Τριανταφυλλίδη, εγγονού του αντώνη τριανταφυλλίδη. 
27 Βενιζέλος προς αντώνιο τριανταφυλλίδη, θεσσαλονίκη, 16 νοεμβρίου 1916. Προσωπικό Αρχείο Στέλιου 

Τριανταφυλλίδη. 
28 Ό Βενέδικτος εγγλεζάκης, ο οποίος μελέτησε σε βάθος την ιστορία της εκκλησίας της κύπρου, αποδίδει 

την αποτυχία του μεταξάκη στον απροκάλυπτο βενιζελισμό του μαζί με τη μη κυπριακή καταγωγή του, 
τον ύποπτο μοντερνισμό του και την απολυταρχικότητα του χαρακτήρα του. Βλ. εγγλεζάκης, 1986:50.

29 Σάλπιγξ, 24/6 ςεπτεμβρίου 1916.
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αντιπρόσωποι προκειμένου να αποφευχθεί η εκλογή του κυρηνείας στη μυστική 
ψηφοφορία τάχθηκαν υπέρ του ηγούμενου κύκκου κλεόπα.30 

τελικά, στις 11 νοεμβρίου 1916 αναδείχθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο 
κυρηνείας κύριλλος Γ΄, ο οποίος τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να διατηρήσει τις 
ισορροπίες ανάμεσα στη διχασμένη πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία αλλά και τη 
σταθερή υποστήριξή του στις ενέργειες Βενιζέλου, όπως μαρτυρεί το αρχείο του στο 
αρχείο της ιεράς αρχιεπισκοπής κύπρου.31 

το εξωεκκλησιαστικό χρώμα των αρχιεπισκοπικών δεν οδήγησε σε όξυνση. Ό 
φόβος τυχόν επανάληψης της προηγούμενης αρχιεπισκοπικής διαμάχης, η οποία 
κράτησε δέκα χρόνια και ταλαιπώρησε όχι μόνο την εκκλησία της κύπρου αλλά ολό-
κληρο το νησί, περιόρισε την αναμέτρηση σε χαμηλά επίπεδα έντασης και φανατισμού. 
εξαίρεση αποτέλεσαν οι πόλεις, όπου οι εκλογές έλαβαν “πεισμώδη” χαρακτήρα, 
χωρίς, όμως, να οδηγήσουν σε διασάλευση της τάξης.32 πιθανότατα, οι χαμηλοί τόνοι 
να οφείλονταν σε προσπάθεια εξευμενισμού των (χριστιανών) κατοίκων, των οποίων 
την ψήφο θα ζητούσαν στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές.33

Βουλευτικές εκλογές 1916 και εκθέσεις του έλληνα 
Προξένου στην Κύπρο 
ςτις εκλογές για ανάδειξη των εννέα (9) ελλήνων Βουλευτών του νομοθετικού 
ςυμβουλίου, που έλαβαν χώρα στις 21 ςεπτεμβρίου/4 Όκτωβρίου 1916, επικράτησαν 
οι φιλοβασιλικοί υποψήφιοι. ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις του νικολάου 
Βατιμπέλα, προξένου της ελλάδας στην κύπρο (ιούλιος 1917–ιούλιος 1918), σε 
μια από τις πραγματικά πολύτιμες εκθέσεις του προς το υπουργείο εξωτερικών 
της ελλάδας. Όπως επισημαίνει μόνο τρεις από τους εννέα υποψηφίους υπήρξαν 
πραγματικά φιλελεύθεροι, οι νικόλαος κλ. Λανίτης, Λούης Λοΐζου και μελής νικο-
λαΐδης, τέσσερις μετριοπαθείς φιλοβασιλικοί, οι θεοφάνης θεοδότου, νεοπτόλεμος 
πασχάλης, δημοσθένης ςεβέρης και Γεώργιος εμφιετζής και δύο μανιώδεις αντιφι-
λελεύθεροι και βασιλικότατοι, οι Φίλιος Ζαννέτος και ευάγγελος Ζήνων.34 Γενικά 
ο Βατιμπέλας δίνει την εικόνα μιας κοινωνίας με “εξημμένα” πάθη, όπου οργίαζε 
η αντιφιλελεύθερη φιλοβασιλική πολιτική. Βασική αιτία για την πλειοψηφία των 
φιλοβασιλικών στην κύπρο θεωρούσε το γεγονός ότι οι προκάτοχοί του υπήρξαν 
φιλοβασιλικοί. Άλλωστε, ο ίδιος, κατά τους πρώτους μήνες της άφιξής του στο 
νησί, δηλαδή πριν την επικράτηση του Βενιζέλου, είχε επιδοθεί μετά από εντολή 
του βασιλιά σε δεκάδες βαπτίσεις παιδιών πολύτεκνων οικογενειών ως ανάδοχός 

30 Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15 νοεμβρίου 1916.
31 ιακ, Αρχείον αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ (11/11/1916–16/11/1933), Βιβλία α–ν.
32 Σάλπιγξ, 24/6 ςεπτεμβρίου 1916 και Φωνή της Κύπρου, 27/9 ςεπτεμβρίου 1916.
33 καταλάνος, 1918:27.
34 αυε 1917, α/5/II25: περί θάσου, μήλου, κύπρου, μυτιλήνης, ν. Βατιμπέλας προς ν. πολίτη, τρόοδος, 

25/7 αυγούστου 1917.
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του. Έτσι, πολλές οικογένειες βαπτίζοντας τα παιδιά τους κωνσταντίνο και ςοφία 
γλίτωναν τα έξοδα της βάπτισης και ο βασιλιάς εξασφάλιζε τη συμπάθειά τους∙ όπως 
και στην ελλάδα όπου εκπρόσωποι των επιστράτων είχαν βαπτίσει τη θυγατέρα 
του κωνσταντίνου.35

Σύγκρουση Μελέτιου Μεταξάκη – Ζαννέτου και 
Καταλάνου (βλ. εικόνα 3)

χαρακτηριστικό παράδειγμα του “εξημμένου” πάθους αποτέλεσε η σύγκρουση ανά-
μεσα στον κορυφαίο βενιζελικό μεταξάκη και τον κυριότερο εκπρόσωπο του κων-
σταντινισμού Φίλιο Ζαννέτο τον ιανουάριο του 1917, κατά τον εορτασμό της γιορτής 
των τριών ιεραρχών στη Λάρνακα. αφορμή υπήρξε η παρέμβαση του τελευταίου 
κατά τη διάρκεια ομιλίας του μεταξάκη, όπου αναφερόταν αρνητικά στη γερμανό-
φιλη πολιτική του βασιλιά κωνσταντίνου και την αποδοκιμασία των ελλήνων της 
κύπρου για τα αντιαγγλικά επεισόδια που είχαν προκαλέσει στην ελλάδα οι βασιλικοί. 
ακολούθησαν διαπληκτισμοί και απειλήθηκαν περαιτέρω συμπλοκές.36 η υπόθεση 
οδηγήθηκε στο δικαστήριο όπου ο Ζαννέτος αθωώθηκε στις κατηγορίες για διασά-
λευση της τάξης, αλλά αθωώθηκε αφού το δικαστήριο πείσθηκε πως ο μεταξάκης 
δεν μπορούσε να εκφράζεται εκ μέρους όλων των ελλήνων της κύπρου όταν αυτοί, 
σύμφωνα με τις καταθέσεις, ήταν διαιρεμένοι σε βενιζελικούς και βασιλικούς.37 Για 
πολλούς μήνες, όμως, οι δύο αντίπαλοι αναλώθηκαν σε οξεία δημοσιογραφική αντι-
παράθεση μέσω των οργάνων προώθησης των θέσεων τους.38

 η επίθεση Ζαννέτου επικεντρώθηκε στην απόφαση του μεταξάκη να υιοθετή-
σει την εντολή της προσωρινής κυβέρνησης θεσσαλονίκης να μη μνημονεύεται το 
όνομα του βασιλιά κωνσταντίνου μετά και τη γνωστοποίηση των νοεμβριανών στην 
κύπρο,39 στο γεγονός ότι καταδίκασε το ανάθεμα του Βενιζέλου από την εκκλησία της 

35 περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο των προηγούμενων προξένων και τη σημειολογία των βαπτί-
σεων στις οποίες είχαν επιδοθεί εκ μέρους του βασιλιά βλ. Γεωργής, 2008:98–128. 

36 το επεισόδιο έλαβε χώρα στις 30 ιανουαρίου 1917, κατά τη Γιορτή των τριών ιεραρχών στο ευρυβιάδειο 
Γυμνάσιο Λάρνακας. η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη λόγω της πρόθεσης της αγγλικής κυβέρνησης 
να απαγορεύσει τη χρήση της ελληνικής σημαίας σε τοπικούς εορτασμούς λόγω των αντιαγγλικών 
εκδηλώσεων που είχαν γίνει στην ελλάδα και αποδίδονταν σε αντιβενιζελικούς. Ό μεταξάκης ανέβηκε 
στο βήμα μετά από απαγγελία ποιήματος προς τη σημαία του δεκατετράχρονου ανδρέα παύλου (πραγ-
ματικό όνομα του κορυφαίου κύπριου ποιητή τεύκρου ανθία), στον οποίο προσέφερε και υποτροφία 
για το ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας. Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 31 ιανουαρίου 1917, Λέφκης, 1984:255, 
παραπομπή 52.

37 Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 28 Φεβρουαρίου 1917.
38 η μεταξύ τους λιβελογραφία ήταν τόσο έντονη ώστε ο μεταξάκης δεν κάλεσε το Ζαννέτο σε ςύνοδο 

της θρονικής επιτροπής κιτίου, της οποίας ήταν μέλος, βλ. Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15 μαρτίου 1917.
39 Ό Εκκλησιαστικός Κήρυξ είχε άμεσα δημοσιεύσει στις στήλες του την απόφαση της προσωρινής κυ-

βέρνησης θεσσαλονίκης για μη μνημόνευση του βασιλιά κωνσταντίνου. Βλ. Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 
30 νοεμβρίου 1916.
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ελλάδας40 και γενικά στις προσπάθειές του για προσηλυτισμό του νησιού στο βενιζε-
λικό καθεστώς.41 από την άλλη ο μεταξάκης, μέσω του Εκκλησιαστικού Κήρυκα, όπως 
και τα υπόλοιπα φιλοβενιζελικά φύλλα επιτέθηκαν κατά της άρνησης του Ζαννέτου 
να υπογράψει το υπόμνημα για ένωση της κύπρου με την ελλάδα, που υποβλήθηκε 
το νοέμβριο 1917 από τους έλληνες Βουλευτές στον έλληνα πρωθυπουργό Βενιζέλο, 
και των “φαεινών ιδεών” του ότι η κύπρος “δε ζητεί ελλάδα αλλά ελευθερίαν”.42 ςε 
προηγούμενα τεύχη κατηγορούνταν όλοι οι φιλοβασιλικοί βουλευτές για την άρνησή 
τους, στη συνάντηση της 21ης μαρτίου 1917 στην αρχιεπισκοπή, να συναινέσουν 
στο αίτημα της ένωσης με τη φιλοβενιζελική κυβέρνηση.43 κατηγορούνταν πως στην 
προσπάθεια τους να αποφύγουν τη συζήτηση του εθνικού θέματος παρουσία της 
ιεράς ςυνόδου, όπου ο αρχιεπίσκοπος κύριλλος Γ΄ και οι μητροπολίτες κιτίου και 
πάφου σαφώς έρρεπαν προς τη βενιζελική πολιτική, με τη δικαιολογία αποφυγής 
επεισοδίων μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών, έτεμναν “νέαν εθνικήν οδόν” που 
απομάκρυνε την εκκλησία από το εθνικό θέμα.44 

προηγουμένως, είχε δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση λόγω της συμμετοχής του 
Ζαννέτου και άλλων τεσσάρων φιλοβασιλικών στην επιτροπή που είχε σχηματισθεί, 
με συναίνεση και του Βενιζέλου, από τους οκτώ έλληνες βουλευτές και τον αρχιε-
πίσκοπο κύριλλο Γ΄, γνωστή ως κυπριακή πρεσβεία, για προώθηση του αιτήματος 
για ένωση του νησιού με την ελλάδα, στο πλαίσιο της ςυνδιάσκεψης της ειρήνης 
(1918–1920). Ό Βενιζέλος προτιμούσε μη “αντιδραστικούς” αντιπροσώπους στην 
πρεσβεία, αλλά με επιστολές του στο υπουργείο εξωτερικών δήλωνε την αντίθεσή 
του σε επέμβαση για αντικατάστασή τους διότι “αυτό θα προκαλούσε τη δυσαρέσκεια 
της αγγλικής κυβέρνησης”.45 μετά από φαινομενική συναίνεση και υπό την πίεση 
του χρόνου η πρεσβεία αναχώρησε ως είχε. 

Ωστόσο, οι δημοτικές εκλογές τον μάρτιο του 1920, όπως και οι προηγούμενες του 
1917, παρά τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα τους, προκάλεσαν ξανά τη διαμόρφωση 

40 Για την επιστολή καταδίκης του αναθέματος από το μεταξάκη, βλ. Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15 ςεπτεμ-
βρίου 1917.

41 Νέον Έθνος, 24/6 ιανουαρίου 1917. διευκρινιζόταν ότι τα αισθήματα του μεταξάκη δεν ήταν νέα. κατά 
την περίοδο του αρχιεπισκοπικού όταν κατηγορήθηκε από το Νέον Έθνος για κήρυξη σταυροφορίας 
εναντίον του βασιλιά κωνσταντίνου αποκάλεσε τον ισχυρισμό ψεύδος και με σειρά άρθρων στον Εκ-
κλησιαστικό Κήρυκα δήλωνε τα φιλοβασιλικά αισθήματά του. ςύμφωνα με το Νέον Έθνος τότε ήθελε 
να αναρριχηθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο και χρειαζόταν και την εύνοια των φιλοβασιλικών ενώ το 
1917 επιθυμούσε την πτώση του κωνσταντίνου και αισθανόταν την υποχρέωση να φανεί έμπρακτα 
ευάρεστος στο Βενιζέλο, βλ. Νέον Έθνος, 5/18 ιανουαρίου 1917.

42 Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15 ςεπτεμβρίου 1917.
43 Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 30 απριλίου 1917 και Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15 μαΐου 1917. η Ελευθερία σε 

άρθρο με τίτλο Βενιζέλος – Ζαννέτος παραλλήλιζε την πρόταση Ζαννέτου για αυτονομία του νησιού 
με την πρόταση Βενιζέλου για αυτονομία της κρήτης το 1900. Ό αρθρογράφος καλούσε το Ζαννέτο 
να αποσύρει την πρότασή του για αυτονομία, όπως είχε πράξει και ο Βενιζέλος όταν διαπίστωσε ότι 
έτυχε αποδοκιμασίας. Βλ. Ελευθερία, 13 Όκτωβρίου 1917. 

44 Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15 μαΐου 1917.
45 αυε 1918, α/5/(7): ειδικός Φάκελος κύπρου, ε. Βενιζέλος προς ν. πολίτη, αθήνα 15 Όκτωβρίου 1918.
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των δύο διαφορετικών παρατάξεων, ανεξάρτητων και φιλελευθέρων ή αλλιώς βασι-
λικών και βενιζελικών, οι οποίες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και εμβλήματα των 
αντίστοιχων ελλαδικών παρατάξεων. υπήρξε, όμως, η ουσιώδης ιδεολογική διαφορά 
πως για πρώτη φορά εισήχθησαν σοσιαλιστικές ιδέες.46 

το νοέμβριο του 1920 η ήττα των Φιλελευθέρων στην ελλάδα και η απομάκρυνση 
του Βενιζέλου, η λήξη της ςυνδιάσκεψης ειρήνης, η μικρασιατική περιπέτεια και 
κυρίως η σταδιακή συνειδητοποίηση πως η ένωση δεν ήταν τόσο κοντά άλλαξαν 
τα δεδομένα. πολλοί από τους βενιζελικούς πολιτευτές, εκδότες και διανοουμένους 
εγκατέλειψαν την εφεκτική – διαλλακτική στάση που είχαν υιοθετήσει απέναντι στο 
αποικιακό καθεστώς ακολουθώντας την αγγλόφιλη πολιτική του Βενιζέλου, ενώ οι 
αντιβενιζελικοί ενδυνάμωσαν την ενωτική τους δράση καθώς πλέον δεν υφίστατο ο 
δισταγμός για ένωση του νησιού με το βενιζελικό, αγγλόφιλο και αντικωνσταντινικό 
καθεστώς. η απογοήτευση, λοιπόν, για το εθνικό θέμα έκαμψε την αντιπαράθεση 
των δύο παρατάξεων.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης 

Όι απόψεις του Ζαννέτου, το 1917, περί αυτονομίας της κύπρου όπως και ο άκρατος 
αντιβενιζελισμός του καταλάνου στον Κυπριακό Φύλακα, που είχε επανακυκλοφο-
ρήσει μετά από εξάμηνη αναστολή της λειτουργίας του, ανησύχησαν τον έλληνα 
πρόξενο στο νησί, ν. Βατιμπέλα αλλά και τον αναπληρωτή του α. αρτέμη, οι οποίοι 
ζήτησαν από το υπουργείο εξωτερικών να προωθήσει την απέλασή τους.47 Ό έλληνας 
υπουργός εξωτερικών ν. πολίτης μετά από τις εκθέσεις που κατακεραύνωναν τους 
Ζαννέτο και καταλάνο έδωσε εντολή στον έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο, ιωάννη 
Γεννάδιο, να γίνουν διαβήματα προς την αγγλική κυβέρνηση για απέλασή τους από 
την κύπρο, που ήταν δυνατή καθώς είχαν ελληνική υπηκοότητα. χρησιμοποιήθηκε 
το επιχείρημα ότι η ενέργεια αυτή θα εξυπηρετούσε τα αγγλικά συμφέροντά αφού 
θα απάλλασσε το νησί από πρόσωπα που δράττονταν κάθε ευκαιρίας για να υπο-
σκάψουν τον κοινό αγώνα των συμμάχων.48 Βέβαια, ελληνική παρέμβαση γινόταν 
με μεγάλη λεπτότητα για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ελληνοβρετανικές σχέσεις. 
Όι δε αγγλικές κινήσεις ήταν νωχελικές διότι η κυβέρνηση του Λονδίνου και ακόμα 
περισσότερο η αποικιακή κυβέρνηση του νησιού παρουσιάζονταν ενοχλημένες από 
κάθε επέμβαση στα “εσωτερικά ζητήματα” του νησιού. τελικά, ο καταλάνος απελά-
θηκε στις 24 απριλίου 1921 ενώ ο Ζαννέτος τον μάρτιο του 1922, αλλά όχι για τον 
αντιβενιζελισμό τους. 

46 Γεωργιάδης, 2002:200.
47 αυε 1918, α/5/(7): ειδικός Φάκελος κύπρου, ν. Βατιμπέλας προς ν. πολίτη, Λάρνακα, 27 μαρτίου 

1918· αυε 1918, α/5/(7): ειδικός Φάκελος κύπρου, α. αρτέμη προς ν. πολίτη, Λάρνακα, 29 μαΐου 
1918.

48 αυε 1918, α/5/(7): ειδικός Φάκελος κύπρου, ν. πολίτης προς Γεννάδιο, αθήνα, 9 ιουνίου 1918· αυε 
1918, α/5/(7): ειδικός Φάκελος κύπρου, ν. πολίτης προς Γεννάδιο, αθήνα, 5 ιουλίου 1918.
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Ένα άλλο γεγονός που είχε συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης ήταν η αναχώ-
ρηση του μελέτιου μεταξάκη για την ελλάδα, το Φεβρουάριο του 1918, μετά την 
πρόταση Βενιζέλου για ανάληψη του αρχιεπισκοπικού θρόνου των αθηνών. Βέβαια, 
οι εκλογές για ανάδειξη μητροπολίτη κιτίου, για πλήρωση της θέσης που άφηνε 
ο μεταξάκης, έλαβε και αυτή διχαστικό χρώμα καθώς οι δύο κύριοι διεκδικητές 
μακάριος μυριανθεύς και νικόδημος μυλωνάς εξέφραζαν τους βασιλικούς και 
βενιζελικούς αντίστοιχα. εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η αλληλογραφία μεταξύ 
αρχιεπισκόπου κυρίλλου Γ΄ και μητροπολίτη πάφου ιακώβου, όπου ο τελευταίος, 
μετά από επαφές του με το βενιζελικό ιωάννη κυριακίδη, επιζητούσε τη χρηματική 
στήριξη του αρχιεπισκόπου στο ν. μυλωνά, για να εξασφαλίσει έτσι το θρόνο του. 
ςυγκεκριμένα ανέφερε: “διά της επιτυχίας του ςαλαμίνος θα εξασφαλίσητε και τον 
θρόνον σας, αλλά και προ παντός την ησυχίαν σας∙ διότι επιτυγχάνοντος του μακα-
ρίου πάντοτε υπό την εγνωρισμένην αυτού πρωτοβουλίαν θα σας επιτίθενται και θα 
σας πολεμώσιν οι Βασιλικοί, αφ’ ου μάλιστα ενισχυθώσιν”.49

Ανακεφαλαιώνοντας

η προσπάθεια ανασκευής του σκηνικού που επικρατούσε στο νησί τα χρόνια του ά  
παγκοσμίου πολέμου είναι ιδιαίτερα γοητευτική μα και περίπλοκη. τόσο δημοσιο-
γραφικά όσο και σε επίπεδο επίσημης αλληλογραφίας στοιχειοθετείται ένας σαφής 
και έντονος διαχωρισμός σε υποστηρικτές των Βενιζέλου και κωνσταντίνου αλλά και 
των ιδεών που αυτοί πρέσβευαν. δυναμικές προσωπικότητες του νησιού και ακόμα 
δυναμικότεροι ελλαδίτες που βρέθηκαν στο νησί, όπως οι Ζαννέτος, καταλάνος 
και μεταξάκης δημιούργησαν και κατηύθυναν το διχαστικό κλίμα βρίσκοντας βήμα 
έκφρασης στον τύπο αλλά διχάζοντας τελικά το λαό — τουλάχιστον όσους μπορού-
σαν να διαβάσουν και να ψηφίσουν.

η στενή σχέση Βενιζέλου και αγγλικών κυβερνήσεων αναπτέρωσε τις ελπίδες 
των ντόπιων Φιλελευθέρων και τους απομάκρυνε από τη διεκδίκηση κοινωνικών 
και οικονομικών αιτημάτων, σε αντίθεση με τη βενιζελική ιδεολογία στην ελλάδα. 
επιπρόσθετα, η άρνηση των φιλοβασιλικών στην κύπρο να ταυτιστούν ή να δεχθούν 
κατευθύνσεις από το βενιζελικό καθεστώς στέρησε την πολιτική δραστηριότητα 
των κυπρίων από τη σύμπνοια που χρειαζόταν σε περιπτώσεις όπως η υποβολή 
ενωτικού ψηφίσματος ή η αποστολή πρεσβείας. Όι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις 
προσπάθησαν να μην φαίνεται ότι επενέβαιναν στα εσωτερικά της κύπρου, ώστε να 
μη διακινδυνεύουν την πολιτική στήριξη της Βρετανίας. Βέβαια, η έντονη πολιτική 
δραστηριότητα των προξένων στο νησί υπήρχε πάντοτε.

ςυνεπώς, ο διχασμός στην κύπρο δεν ήταν ένα γραφικό, εξαιρετικά επιφανειακό 
φαινόμενο αλλά μια βαθιά σύγκρουση, η οποία προκαλούσε διαβαθμίσεις στις ενω-
τικές προσπάθειες της βενιζελικής και αντιβενιζελικής παράταξης ανάλογα με την 

49 ιακ, Αρχείον αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ (11/11/1916–16/11/1933), Βιβλίο ά , μητροπολίτης 
πάφου προς αρχιεπίσκοπο κύριλλο Γ΄, πάφος, 5 απριλίου 1918.
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εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και που περιόρισε την ενεργή συμμετοχή στο νομοθε-
τικό ςυμβούλιο για προώθηση αιτημάτων προς βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
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