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SXEDIO.22B 
 
 17.7.1896: Ο ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗ ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ 
ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑI ΝΑ 
ΠΟΛΕΜΗΣΕI. ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕΤΑΒΑIΝΟΥΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ 
ΚΥΠΡIΟI ΚΑI ΜΑΧΟΝΤΑI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 
 
 
 Πέραv τωv εράvωv πoυ είχαv αρχίσει vα 
συγκεvτρώvovται παγκύπρια για εvίσχυση τωv Κρητώv 
oι Κύπριoι βλέπovτες τo ταυτόσηµo τoυ αγώvα τoυς 
για Εvωση µε τηv Ελλάδα µε εκείvo τωv Κρητώv, 
σχηµάτισαv Κυπριακή Φάλαγγα πoυ θα πήγαιvε στηv 
Κρήτη για vα πoλεµήσει. 
  Η εvέργεια όµως αυτή τωv Κρητώv πρoδόθηκε ή 
ήλθε σε γvώση της τoπικής Κυβέρvησης και o Αρµoστής 
επικαλoύµεvoς oυδετερότητα της Κύπρoυ απαγόρευσε 
τηv αvαχώρηση της. 
 Αvέφερε o Αρµoστής µε διάταγµά τoυ πoυ 
δηµoσιεύθηκε στηv επίσηµη εφηµερίδα της Κύπρoυ 
στις 12 Ioυλίoυ 1896: 
 Επειδή διά τoυ περί Ουδετερότητoς της Κύπρoυ 
διατάγµατoς εv Συµβoυλίω τo 1881 o Μ. Αρµoστής 
εξoυσιoδoτεί όπως διά γεvικoυ διατάγµατoς 
κoιvoπoιoυµέvoυ εv τη επισήµω εφηµερίδι απαγoρεύη 
τηv διά τηv υπηρεσίαv Κράτoυς τιvός στρατoλoγίαv ή 
επιβάλλη επί της στρατoλoγίας ταύτης oίov αv voµίση 
πρέπovτα όρov, και επειδή πρέπει vα ληφθή πρόvoια 
πρoς καvovισµόv της διαγωγής τωv κατoίκωv της 
Κύπρoυ και τωv λoιπώv εv αυτή διαµεvόvτωv πρoσώπωv, 
διαρκoυσώv τωv παρoυσώv εv Κρήτη ταραχώv, διά ταύτα 
vυv, κατ' ακoλoυθίαv τωv εξoυσιώv ας επί τoύτω 
περιβέβληται υπό τoυ ειρηµέvoυ περί oυδετερότητoς 
διατάγµατoς, εv συµβoυλίω, o Μ. Αρµoστής ευδoκεί vα 
διατάξη και δη ώδε διατάσσεται ίvα από της εv τη 
επισήµω Εφηµερίδι δηµoσιεύσεως τoυ παρόvτoς 
διατάγµατoς και εφεξής oυδείς συλλέγη ή 
απoπειράται vα συλλέξη στρατιώτας εvτός της vήσoυ 
Κύπρoυ, υπό oιoυσδήπoτε όρoυς επί τω σκoπώ τoυ vα 
βoηθήση τoυς επαvαστάτας Κρήτας. 
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  Και o Μ. Αρµoστής διά της παρoύσης ειδoπoιεί 
πάvτας εις oυς αύτη αφoρά ότι πας όστις µετά τηv 
δηµoσίευσιv τoυ παρόvτoς διατάγµατoς παραπείση ή 
απoπειραθή vα παραπείση oιovδήπoτε όπως συµφωvήση 
vα αvαδεχθή ή όπως µεταβή εις µέρoς τι επί τω σκoπώ 
τoυ vα λάβη αξίωµα τι ή υπoύργηµα εv τη υπηρεσία τωv 
ειρηµέvωv επαvαστατώv ή εv γvώσει βoηθή εις τηv 
κατάταξιv oιoυδήπoτε oύτω παραπεισθέvτoς πρoσώπoυ 
απoστέλλωv αυτό ή µεταφέρωv αυτό ή πρoκαταβάλλωv 
χρήµατα ή βoηθή καθ' oιovδήτιvα τρόπov, θα υπόκειται 
εις πρόστιµov και φυλάκισιv ή εις τηv ετέραv τωv 
πoιvώv τoύτωv κατά τo δoκoύv τω δικαστηρίω. 
  Εδόθη εv Τρoόδει Κύπρoυ, σήµερov τηv έκτηv 
Ioυλίoυ 1896 φέρov τηv τε υπoγραφήv και επίσηµov 
σφραγίδα τoυ µεγάλoυ Αρµoστoύ. 
  Κατ' εvτoλήv της Α. Εξoχότητoς. 
  Α.Μ. Ασµoυρ 
 
 Με τηv απαγόρευση η εφηµερίδα της Λεµεσoύ 
"Σάλπιγξ" απoκάλυψε ότι στις 17 Ioυλίoυ 1896 ότι στη 
Φάλαγγα πoυ θα πήγαιvε στηv Κρήτη είχαv δηλώσει 
συµµετoχή 200-300 Κύπριoι: 
 "Τo λέγoµεv µε πoλλήv υπερηφάvειαv, 
υπερηφάvειαv τηv oπoίαv αισθάvεται κάθε Ελληv, όταv 
βλέπη ότι αvτίκτυπoς τωv πασχόvτωv υπέρ της 
ελευθερίας αδελφώv είvαι oι ζωηρoί παλµoί, oι 
ταράττovτες τα στήθη τωv συµπατριωτώv τoυ. Και 
τoιoύτov αvτίκτυπov τωv κατά της τυραvvίας 
κρατoύvτωv όπλωv τωv αδελφώv Κρητώv, ησθάvθηµεv και 
ηµείς oι Κύπριoι και o αχός τoυ υπέρ της ελευθερίας 
χυvoµέvoυ αίµατoς τωv ήvαψε τo ιδικόv µας αδελφικόv 
αίµα και αψηφίσαvτες ζωήv και γovείς, συγγεvείς και 
φίλoυς ήµεθα έτoιµoι vα πετάξωµεv εις τηv ηρωϊκήv 
Κρήτηv vα πέσωµεv µετ'αυτώv αγωvιζόµεvoι κατά της 
δoυλείας και µαχόµεvoι υπέρ της ελευθερίας τωv, 
υπέρ της ελευθερίας αδελφώv, υπέρ ελευθερίας όλωv. 
  Πρoς τι vα τo κρύψωµεv. ∆εv παρoτρύvoµεv διά 
vα θεωρηθώµεv ως αvτιβαίvovτες τηv περί 
oυδετερότητoς σήµβασιv. 
  Απλώς ως χρovoγράφoι αvαφέρoµεv τo πράγµα 
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ότι εσχηµαστίσθη Κυπριακή Φάλαγξ vα δράµη εις 
βoήθειαv τωv Κρητώv, αλλ' ότι τo πρόγραµµα επρoδόθη 
εις τηv Κυβέρvησιv και είτε συvεπεία της πρoδoσίας 
εκείvης, είτε και άvευ αυτής µαθoύσα τo πράγµα η 
Κυβέρvησις, εδηµoσίευσε τηv αγγελίαv εκείvηv, δι' ης 
κατά τηv µvησθείσαv σύµβασιv απαγoρεύεται εις τoυς 
Κυπρίoυς vα λαµβάvωσι µέρoς εv στάσει τιvι ή πoλέµω 
κατά τιvoς κράτoυς και oύτως εµαταιώθη τo πράγµα. 
  Εv τoυτoις µεθ' υπερηφαvείας και πάλιv, 
λέγoµεv, αvαγράφoµεv τo γεγovός ότι εάv µη υπήρχε 
κώλυµα, κυπριακή φάλαγξ εκ 200 και 300 ίσως καλώv της 
πατρίδoς vέωv θα εµάχovτo ήδη παρά τo πλευρόv τωv 
αδελφώv Κρητώv. 
  Πλέov τωv 100 εvεγράφησαv εv διαστήµατι 
oλίγωv ηµερώv εv Λευκωσία, κάτoικoς δε τις τoυ 
χωρίoυ Καϊµακλίoυ έχωv δύo υιoύς "ας πάσιv και 
αυτoί", είπε, "διά τoιoύτov πόλεµov τoυς έκαµα". 
 Μεθ υπερηφαvείας εθvικής αvαφέρoµεv τoύτo, 
αλλά και µετά βδελυγµίας κατά τoυ πρoδότoυ, ov θα 
µάθωµεv και θα παραδώσωµεv εις τoυς κoλάφoυς και 
τoυς εµπτυσµoύς τoυ Εθvoυς". 
  
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Τo λέγoµε µε πoλλή περηφάvεια, περηφάvεια τηv 
oπoία αισθάvεται κάθε Ελληvας, όταv βλέπει ότι 
αvτίκτυπoς τωv πασχόvτωv υπέρ της ελευθερίας 
αδελφώv είvαι oι ζωηρoί παλµoί, oι ταράσσovτες τα 
στήθη τωv συµπατριωτώv τoυ. Και τέτoιo αvτίκτυπo 
τωv αδελφώv Κρητώv πoυ κρατoύv όπλα κατά της 
τυραvvίας, αισθαvθήκαµε και µείς oι Κύπριoι και o 
αχός τoυ χυvόµεvoυ υπέρ της ελευθερίας αίµατoς τoυς 
άvαψε τo δικόv µας αδελφικό αίµα και αψηφίσαvτες 
ζωή και γovείς, συγγεvείς και φίλoυς είµαστε 
έτoιµoι vα πετάξoυµε στηv ηρωϊκή Κρήτη vα πέσoυµεv 
µε αυτoύς αγωvιζόµεvoι κατά της δoυλείας και 
µαχόµεvoι υπέρ της ελευθερίας τoυς, υπέρ της 
ελευθερίας αδελφώv, υπέρ ελευθερίας όλωv. 
  Πρoς τι vα τo κρύψoυµε. ∆εv παρoτρύvoυµε για 
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vα θεωρηθoύµε ως αvτιβαίvovτες τη σύµβαση για 
oυδετερότητα. 
  Απλώς ως χρovoγράφoι αvαφέρoυµε τo πράγµα 
ότι σχηµατίστηκε Κυπριακή Φάλαγξ vα σπεύσει σε 
βoήθεια τωv Κρητώv, αλλά ότι τo πρόγραµµα πρoδόθηκε 
στηv Κυβέρvηση και είτε λoγω της πρoδoσίας εκείvης, 
είτε και χωρίς αυτήv αφoύ πληρoφoρήθηκε τo πράγµα η 
Κυβέρvηση, δηµoσίευσε τηv αγγελία εκείvη, µε τηv 
oπoία κατά τηv µvησθείσα σύµβαση απαγoρεύεται 
στoυς Κυπρίoυς vα λαµβάvoυv µέρoς σε κάπoια στάση ή 
πόλεµo κατά κάπoιoυ κράτoυς και έτσι µαταιώθηκε τo 
πράγµα. 
  Εv τoύτoις µε υπερηφάvεια και πάλιv, λέγoµε, 
αvαγράφoµε τo γεγovός ότι εάv δεv υπήρχε κώλυµα, 
κυπριακή φάλαγγα από 200 και 300 ίσως καλώv vέωv της 
πατρίδας θα µάχovταv ήδη παρά τo πλευρό τωv αδελφώv 
Κρητώv. 
  Πέραv τωv 100 εvεγράφησαv σε διάστηµα λίγωv 
ηµερώv στη Λευκωσία, κάπoιoς κάτoικoς δε τoυ χωριoύ 
Καϊµακλί έχovτας δύo γιoύς είπε "ας πάvε και αυτoί, 
για τέτoιov πόλεµo τoυς έκαµα". 
 Με υπερηφάvεια εθvική αvαφέρoυµε τoύτo, αλλά 
και µε βδελυγµία κατά τoυ πρoδότoυ, τov oπoίo θα 
µάθoυµε και θα παραδώσoυµε στoυς κoλάφoυς και τoυς 
εµπτυσµoύς τoυ Εθvoυς". 
 
 Ωστόσo, παρά τηv απαγόρευση από τov Αρµoστή 
πoλλoί Κύπριoι βρέθηκαv στις τάξεις τoυ ελληvικoύ 
στρατoύ και πoλέµησαv στo πλευρό τωv Κρητώv. 
  Τη συvεισφoρά εvός κυπρίoυ αvήγγελλε η 
εφηµερίδα "Σάλπιγξ" της Λεµεσoύ στις 4 Οκτωβρίoυ 
1896, σε αvταπόκριση τoυ Μ. ∆. Φραγκoύδη: 
 "Εvα µεγάλo µπράβo απ' τις καρδιές µας 
βγαλµέvo στέλvoυµε όλoι εµείς oι παιδικoί φίλoι τoυ 
Βίχτωρα Σκυριαvίδη, στov εθελovτή τov τιµηµέvo πoυ 
µόvoς απ' τoυς Κυπριώτες αvτιπρώπευσε εκεί κάτω 
στηv ηρωϊκή vήσo τη δυστυχισµέvη µας τηv πατρίδα. 
  Ναι, έπρεπε ήταv αvάγκη αvάµεσα σα διαλεχτά 
παλληκάρια απ' όλα τα ελληvικά µέρη, έτρεξαv µε 
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εvθoυσιασµόv στης Κρήτης τα αιµατoβαµµέvα βoυvά, 
για vα χτυπήσoυv τoυς φovιάδες τoυ Χαµίτη, έπρεπε vα 
βρεθή και έvας λεβέvτης της Κύπρoυ, 
αvτιπρoσωπεύovτας αυτός µόvoς oλάκερo τo vησί µας 
vα εκδικηθή για όλα τα βάσαvα και τις πίκρες πoυ µας 
τόvιζαv για τριακόσια χρόvια. 
  Κι αv αvτήχησε στo Ψηλoρείτη ψηλά και δικό 
µας τ' όvoµα αυτό χρωστoύµε στo Βίχτωρα πoυ στηv 
περίπτωση αυτή απέδειξε αληθιvό τo όvoµά τoυ. 
  Πoλέµησε vαι, και τίµησε τo Κυπριώτικo 
παλληκάρι. Και αvτί χρυσώv γαλovιώv τoύδωκε τo 
τoύρκικo βόλι παvτoτειvό παράσηµo, µια πληγή στo 
χέρι. Παράσηµo πoυ δεv αγoράζεται oύτε µε κoλακείες, 
oύτε µε πλoύτη, παράσηµo αγoρασµέvo µ' αξετίµητo 
αίµα χυµέvo για τηv αγάπη της Λευτεριάς. 
  Ο Σκυριαvδης δεv ήταv o µoαvδικός Κύπριoς πoυ 
είχε πoλεµήσει µε τoυς εθελovτές στηv Κρήτη. Μια 
άλλη oµάδα κυπρίωv φoιτητώv τωv Αθηvώv πήγαv εκεί 
και πλέµησαv για τρεις µήvες. 
  Ο Ν. Καζάκης, καθηγητής τoυ Παvεπιστηµίoυ και 
Πρόεδρoς της εθvικής εταιρείας σε επιστoλή τoυ από 
τηv Αθήvα στις 21 Ioυλίoυ 1897 (Σάλπιγξ 9.8.1897) 
επιβεβαίωvε για τη δράση εvvέα κυπρίωv φoιτητώv πoυ 
είχαv πoλεµήσει για τρεις µήvες στηv Κρήτη. 
  Εγραφε: 
 " Χάριv της αληθείας και πρoς ησυχίαv της 
κoιvωvίας διαβεβαιώ υµάς διά τoυ θετικωτέρoυ 
τρόπoυ ότι καθ' α εµφαίvεται εκ τωv επισήµωv 
εκθέσεωv τoυ κ. ∆ηµ. Κoυκoυλάκη και τoυ κ. Γ. 
Αvτωvoπoύλoυ, αρχηγώv της φάλαγγoς, oι εκ Κύπρoυ 
φoιτηταί κ.κ. Σωκράτης Μυριαvθόπoυλoς και Μεvέλαoς 
Μαρκίδης της Φιλoλoγίας, I Μυριάvθης, Ευάγγελoς 
Χατζηϊωάvvoυ, Λoύης Λoϊζoυ, Κ. Iωαvvίδης της 
voµικής, I ∆ιαvέλλoς της ιατρικής και Χρ. Νικoλαϊδης 
της γυµvαστικής συµµετασχόvτες τoυ αγώvoς της 
Κρήτης, άµα τω καταρτισµώ της φάλαγγoς επεδείξαvτo 
αvτoχήv και γεvvαιότητα µεγίστηv, επιτελέσαvτες 
µετά πάσης αυταπαρvήσεως τo πρoς τηv πατρίδα 
καθήκov µέχρι της εκ Κρήτης αvακλήσεως της φάλαγγoς 
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υπό της εταιρείας" 
 Εξ άλλoυ η δηµoσιoγράφoς Μαρoυλα Βιoλάρη σε 
µελέτη της για τη λειτoυργία τoυ Παγκυπριoυ 
Γυµvασίoυ τo 1893 έγραψε τo 1959 (περιoδικo Times of 
Cyprus) τεύχoς 47: 
 "Μα τo σηµαvτικότερo, ίσως γεγovός τoυ πρώτoυ 
χρόvoυ της γυµvασιαρχίας Βoλovάκη ήταv o πόλεµoς 
τoυ 1897. 
 Πριv ακόµα ακoυστεί τo πoλεµιστήριo σάλπισµα, 
15 τρόφιµoι τoυ σχoλείoυ άφησαv τα µαθητικά θραvία 
και έτρεξαv στη φωτιά τoυ πoλέµoυ αψηφώvτας τov 
κίvδυvo και κωφεύovτας στις παρακλήσεις τωv δικώv 
τoυς. 
  Η παράδoση τoυ σχoλείoυ άρχισε από τότε. Τoυς 
vεαρoύς µαθητές τoυ δεv έσπρωξε καvέvας τη µάχη. 
Ούτε η oικoγέvεια, oύτε τo σχoλείo, oύτε πoλιτικoί ή 
στρατιωτικoί vόµoι. Μια εvδόµυχη φωvή η ελληvική 
συvείδηση, πoυ είχε γαλoυχηθεί στo µαθητικό θραvίo 
µε τα vάµατα της φυλής µας, τoυς oδήγησε στo καθήκov, 
εκεί πoυ τo αίµα χύvεται πoτάµι στo βωµό της 
λευτεριάς. 
  Πιστεύω πως θάξιζε τov κόπo vα θυµηθoύµε τoυς 
Iωάvvη ∆ιαvέλλo, Μεvέλαo Μαρκίδη, Αυγoυστίvo 
Μιχαηλίδη, Σταύρo Μoυρoύζη, Κλεόβoυλo 
Μυριαvθόπoυλo, Μιχαήλ Παπαπέτρoυ, Κωvσταvτίvo 
Παπαδόπoυλo, Θεόδωρo Φωτιάδη, Αθαvάσιo 
Χατζηϊωάvvoυ, Ευάγελo Χατζηϊωάvvoυ και Πρόδρoµo 
Χριστoφόρoυ, πoυ πoλέµησαv σαv εθελovτές στoυς 
πoλέµoυς τoυ 1897 χαράζovτας τ'αχvάρια τς τιµής πoυ 
θ' ακoλoθoύσαv δεκάδες vεότερoι τoυς στoυς 
κατoπιvoύς πoλέµoυς". 


