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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Η Κύπρος - όπως και γενικότερα n Ελ
λόδα - βρίσκεται στο σταυροδρόμι, όπου συ

ναντώνται και ανταγωνίζονται οικονομικό και 

στρατnγικό συμφέροντα. Είμαστε, σαν Κύ

προς και σαν Ελλόδα. όμnροι, τnς σπουδαί

ας αυτnς θέσnς. 

Το Εθνικό αίσθnμα των Κυπρίων nταν 

πόντοτε n Ένωσn τους με τnν Μnτέρα Ελλό
δα. Δεν έμπαινε δnλαδn αίτnμα Ανεξαρτn

σίας, αλλό Ένωσnς με τους ελεύθερους 

αδελφούς, το ανεξόρτnτο το Ελλnνικό Κρό

τος. Οι Άγγλοι, για να διατnρnσουν τnν 

Κύπρο σαν αποικία τους, επεξεργόστnκαν 

και εφόρμοσαν μια ιδιαίτερn πολιτικn απένα

ντί τnς, που απέβλεπε στn μείωσn του Εθνι

κού αισθnματος του Κυπριακού Ελλnνισμού. 

Όταν ανέλαβε κυβερνnτnς τnς Κύ

πρου ο Στόρς, είχαν προnγnθεί πολλές προ

σπόθειες, για τnν Ένωσn τnς με τnν Ελλόδα. 

Προσπόθειες, που περιορίζονταν βέβαια σε 

διαβnματα, σε παραστόσεις και σε διπλωμα

τικές πιέσεις. Όμως. το Εθνικό αίσθnμα των 

Κυπρίων, nταν ένας λόγος ανnσυχίας για 

τους Άγγλους αποικιοκρότες, ιδιαίτερα σε 

μια εποχι\ που και ο αγώνας για τον έλεγχο 

τnς Μ. Ανατολιlς είχε οξυνθεί και n αφύπνισn 
των λαών προχωρούσε αργό, αλλό σταθερό, 

δnμιουργώντας νέες ανnσυχίες, για το μέλ

λον των αποικιών. Ο Στόρς φρόντισε, με 

δnθεν οικονομικn ανόπτυξn τnς Κύπρου, να 

μειώσει, το Ενωτικό αίσθnμα των κατοίκων 

τπς. Παρόλπ τnν προσπόθειό του όμως, οι 

Κύπριοι δεν έχασαν το Ελλnνικό τους φρόνπ

μα και n λέξn Ένωσn, συνόψιζε σαν μαγικn 
πανόκεια. όλα τα μικρό και μεγόλα αιτnματα 

τnς μόζας του Κυπριακού λαού και περιέ

κλειε όλους τους πόθους και τις ελπίδες 

του, Σκοπός του Στόρς- που δεν τον απέκρυ-

πτε καθόλου-nταν: 

"καθολοκλnρίαν εξουδετέρωσις 

τnς ενωτικnς κινnσεως, δια τnς 

βαθμιαίας αναπτύξεως εις τους 

Ελλnνοκυπρίους, νοοτροπίας 

"ελλnνοφώνων Βρεπανών", δια

τεθειμένων να παραμείνουν 

εσαεί υπό βρεπανικnν διοίκnσιν''. 

Για να μειώσει το ενωτικό αίσθnμα. 

πnρε ακόμn, μια σειρό, από όλλα μέτρα: 

- Οι δnμοδιδόσκαλοι έγιναν δnμόσιοι 

υπόλλnλοι, έτσι ώστε με το φόβο τnς απόλυ

σnς τους, να πόψουν να διδόσκουν εθνικές 

ιδέες. 

- Οι νέοι τnς Κύπρου, ενθαρρύνονταν 

να σπουδόζουν στο Λονδίνο, αντί στnν 

Αθnνα. Οι Τόϊμς" έγραφαν για το θέμα αυτό: 

"Είναι απαραίτnτος n μεταρρύθμισn τnς παι
δείας εις τnν Κύπρον. Είναι αναγκαίον, όπως 

οι νέοι τnς Κύπρου, ενδιαφερθούν δια το 

βρεπανισμόν τους". 

Με τα πιο πόνω ο Στόρς, σκόπευε στn 

δnμιουργία "ενός στενού Κυπριακού πατριω

τισμού", με τnν παρόλλnλn ανασυγκρότnσn 

ενός κυβερνnτικού "κόμματος" αποτελουμέ

νου από όλα εκείνα τα στοιχεία που βρίσκο

νταν στnν υπnρεσία τnς aποικιοκρατίας. 

Στnν Κύπρο δnλαδιl - ίσως για πρώτn φορό 

με συστnματικό τρόπο-έδρασε ο Αγγλικός 

ιμπεριαλισμός, με μεθοδευμένες επιθέσεις 

τnς αποικιοκρατικnς κυβέρνnσnς, σε όλα τα 

επίπεδα (οικονομίας, πολιτισμού κτλ.). Έφτα

σαν δε στο σnμείο, μετό τnν εξέγερσn των 

Κυπρίων το 1931 (Οχτωβριανό), να απαγο
ρεύσουν τn διδασκαλία τnς Ελλnνικnς Ιστο

ρίας και κόθε τι που θύμιζε Ελλόδα και 




