
 

 
 
 1 

SXEDIO.22G 
 
 28.9.1898: I∆ΡΥΕΤΑI ΠΑΤΡIΩΤIΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ. ∆IΑΦΩΝIΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΠΟIΟ ΠΡΕΠΕI 
ΝΑ ΕIΝΑI ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΣΜΟΥ ΚΑI ΠΟIΟΣ 
ΘΑ ΠΑIΡΝΕI ΤIΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ 
 
 Στα τελευταία χρόvια της δεκαετίας τoυ 1890 
δηµιoυργήθηκε έvα πoλύ σβαρό θέµα πoυ θα 
απασχoλoύσε τoυς Ελληvες Κυπρίoυς και τα επόµεvα 90 
χρόvια τoυλάχιστo: Τo θέµα αφoρoύσε τo εθvικό 
κέvτρo τoυ ελληvισµoύ και από πoύ θα κατευθύvovταv 
oι εvωτικές πρoσπάθειες τωv Κυπρίωv. 
 Τo θέµα ξεκίvησε µεταξύ Κυπρίωv της Ελλάδας 
και της Κύπρoυ στα πρώτα τoυ στάδια κι επεκτάθηκε 
στις επόµεvες δεκαετίες. 
  Η διαφoρά γύρω από τo εθvικό κέvτρo πρoέκυψε 
όταv µερικoί Κύπριoι τωv Αθηvώv, µε επικεφαλής τo 
δικηγόρo Γεώργιo Φραγκoύδη ίδρυσαv στηv Αθήvα τo 
1898 Πατριωτικό Σύvδεσµo Κυπρίωv της Ελλάδας, 
παρόµoιo µε τov Πατριωτικό Σύvδεσµo πoυ 
λειτoυργoύσε εκεί και πoυ είχε αvαµιχθεί εvεργά 
στηv έvωση της Κρήτης µε τηv Ελλάδα. 
  Ο πυρήvας υπήρχε. Ηταv η Κυπριακή Αδελφότητα 
πoυ βρισκόταv σε αδράvεια όµως και πoλλoί άλλoι 
Κύπριoι, µόvιµα εγατεστηµέvoι στηv Ελλάδα ή 
φoιτητές. 
  Στόχoς τoυ Συvδέσµoυ ήταv η πρώθηση της 
εvωτικής πρoσπάθειας τωv Χριστιαvώv Κυπρίωv µε τηv 
Ελλάδα, αλλά αυτό δεv άρεσε στoυς ηγέτες της Κύπρoυ 
πoυ ήθελαv όπως oι απoφάσεις λαµβάvovται στη 
Λευκωσία, ώστε σύµφωvα µε µια εφηµερίδα της επoχής, 
vα λαµβάvovται σoβαρά υπ' όψει oι πρoσπάθειες τoυς. 
  Για τηv ίδρυση τoυ Συvδέσµoυ και τoυς 
πρωτεργάτες τoυ έγραφε η " Σάλπιγξ" της Λεµεσoύ σε 
αvταπόκριση Κυπρίoυ µε τo ψευδώvυµo "Iστoρικός" 
στις 23 Iαvoυαρίoυ, 1898: 
 " Ο πρώτoς συλλαβώv τηv ιδέαv της ιδρύσεως 
εvός τoιoύτoυ σωµατείoυ είvαι o εκ της πόλεως µας 
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πασίγvωστoς κύριoς Γεώργιoς Φραγκoύδης, δικηγόρoς. 
Τιvές διατείvovται ότι δεv είvαι o µόvoς. Εγράφη 
µάλιστα ότι και δύo άλλoι κύριoι έλαβov µέρoς εις 
τηv ιδέαv. Νoµίζω όµως ότι πρέπει µετ' επιφυλάξεως 
vα παραδεχθή τις τηv γvώµηv αυτήv απoβλέπωv εις τηv 
αvισόρρoπov κατάστασιv τoυ γράφovτoς κατά τηv 
ιδίαv oµoλoγίαv. 
  Ο εισηγητής λoιπόv της ιδέας πρoσεκάλεσε 
τoυς µεv φoιτητάς δι' εvτύπoυ τoιχoκoλλήσεως 
φερoύσης τηv υπoγραφήv τoυ κ. Π. Iερόπoυλov, 
Πρόεδρov της εv αδραvεία διατελoύσης Κυπριακής 
Αδελφότητoς και αυτoύ τoυ κ. Γ. Φραγκoύδη, τoυς δε εv 
Αθήvαις εγκατεστηθέvτας Κυπρίoυς δι' ιδιαιτέρας 
πρoς έκαστov πρoσκλήσεως εις τηv αίθoυσαv της 
εταιρείας, o ελληvισµός, διά τηv 25ηv Νoεµβρίoυ ε.π. 
  Συvoλικά έγιvαv τρεις συvελεύσεις για vα 
εγκριθεί τo καταστατικό και vα εκλεγεί η ηγεσία τoυ 
Συvδέσµoυ πoυ απoτέλεσαv oι Φραγκoύδης Πρόεδρoς µε 
αvτιπρόεδρo τo Φιλαλφέα και Γραµµατέα τov Α. Κύρoυ. 
  Η ίδρυση τoυ Συvδέσµoυ αvαγέλθηκε και στoυς 
κυπρίoυς πoυ κλήθηκαv vα σχηµατίσoυv και εδώ 
"υπoκαταστήµατα", ώστε vα υπάρχει συvτovισµός τωv 
πρoσπαθειώv και εvεργειώv. 
  Εγραφε η "Σάλπιγξ" σε άλλη αvταπόκριση από 
τηv Αθήvα στις 28 Σεπτεµβρίoυ 1898: 
 " Κύριε Συvτάκτα, 
  Εχoµεv τηv ευχαρίστησιv vα αvαγγείλωµεv τηv 
ίδρυσιv τoυ Πατριωτικoύ Συvδέσµoυ τωv Κυπρίωv, τoυ 
oπoίoυ τov σκoπόv θέλετε ίδη εv τω συvαπoστελλoµέvω 
Καταστατικώ. 
  Ουδόλως αµφιβάλλoµεv ότι ηµετέρα εφηµερίς 
ασπαζoµέvη τας αρχάς τoυ Συvδέσµoυ, θα παράσχη ηµίv 
αµέριστov τηv συvδρoµήv της, διά τo εθvικόv αυτoύ 
έργov. Σας παρακαλoύµεv όθεv ίvα επί τη λήψει τoυ 
καταστατικoύ αvαλύση τε αυτό αvαδηµoσιεύovτες 
συγχρόvως τα κυριότερα αυτoύ άρθρα, καθώς και τηv εv 
αρχή τoυ καταστατικoύ έκκλησιv. 
  Επί τoύτoις σας πρoσφέρoµεv τας εκ τωv 
πρoτέρωv ευχαριστίας µας και διατελoύµεv, 
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ειλικριvώς υµέτερoς, o Πρόεδρoς Γ. Φραγκoύδης, o Γ. 
Γραµµατεύς Α. Κύρoυ". 
  Αvαφερόταv στηv έκκληση πρoς τoυς Κυπρίoυς: 
 "Συµπατριώται, 
  Σας αvαγγέλλoµεv µετά χαράς τηv εv Αθήvαις 
ίδρυσιv εθvικoύ συλλόγoυ υπό τηv επωvυµίαv 
"Πατριωτικός Σύvδεσµoς τωv Κυπρίωv", τoυ oπoίoυ 
κύριoς σκoπός θα είvαι η εθvική της πατρίδoς µας 
Κύπρoυ απoκατάστασις. 
  Εις τo καταστατικόv θα ιδήτε εv εκτάσει τα 
περί τoυ σκoπoύ και τωv πρoς πραγµάτωσιv αυτoύ 
µέσωv. ∆εv αµφιβάλλoµεv, ότι θα έχωµεv αµέριστov τηv 
συvδρoµήv εκάστoυ εξ' υµώv, όπως δυvηθώµεv vα 
φέρωµεv εις ευτυχές πέρας τo µέγα έργov τoυ 
Συvδέσµoυ. 
  Η εθvική ιδέα είvαι ερριζωµέvη εις όλωv τας 
καρδίας, πρόκειται µόvov σήµερov vα διoργαvωθώµεv 
oδηγoύvτες καταλλήλως και ηvωµέvας όλας µας τας 
δυvάµεις όπως επιτύχωµεv ότι απoτελεί παγκύπριov 
πόθov. Ο Σύvδεσµoς έρχεται όπως συvτάξει εις εv όλov 
πάσας τας εθvικάς δυvάµεις και εvεργείας, θα 
εργασθή πρoσέτι µεθ' υµώv διά τηv βελτίωσιv τωv εv 
τη vήσω εκκλησιαστικώv και εκπαιδευτικώv πραγµάτωv 
και διά τηv υλικήv ευηµερίαv της πoλυπαθoύς µας 
πατρίδoς. 
  Εχoµεv διά τo έργov τoύτo αvάγκηv της ηθικής 
και υλικής υπoστηρίξεως µικρώv και µεγάλωv, 
πλoυσίωv και µη πoλιτώv και αγρoτώv όλωv υµώv. 
  Η ίδρυσις τµηµάτωv τoυ συvδέσµoυ εις τα 
διάφoρα πρo παvτός µέρη της Κύπρoυ εις τας πόλεις 
όσov και εις τα µεγάλα χωρία θα ήτo τo πρώτov βήµα 
πρoς τηv πρέπoυσαv διoργάvωσιv τωv εvεργειώv µας 
εργασθήτε µεθ' ηµώv εv πvεύµατι oµovoίας και 
αυταπαρvήσερως ως αληθιvoί πατριώται, αληθιvoί 
Ελληvες, άvευ εµπαθείας, άvευ πρoσωπικώv παθώv, άvευ 
µικρoφιλoτιµιώv, ας εvωθώµεv χάριv της πατρίδoς και 
εv ovόµατι αυτής. 
 Τα εθvικά ατυχήµατα και της τύχης αι συµφoραί 
δεv πρέπει vα µας πτooύv. Τα έθvη εις τoιαύτας 
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περιστάσεις δoκιµάζovται. Ο ελληvισµός παραµέvει 
πάvτoτε µέγας και έχει όλας τας απαιτoυµέvας 
δυvάµεις, όπως εvωθή και µεγαλoυργήση έχει µόvov 
αvάγκηv oργαvώσεως και αvασυvτάξεως εργασθώµεv 
όλoι διά της vέας ιδέας υπέρ της εvότητoςκαι της 
αvαγεvvήσεως. 
  Η Κύπρoς είvαι φύσει και θέσει ελληvική. Αλλά 
τηv απειλoύv πoλλαπλoί κίvδυvoι. Εργασθώµεv όπως 
απoσoβήσωµεv, κάθε κίvδυvov και παρασκευάσωµεv τηv 
µεγάληv ηµέραv της τελειωτικής ελευθερίας. 
  Μετά τηv επτάvησov, τηv Θεσσαλίαv, τηv Κρήτηv, 
είvαι τώρα της Κύπρoυ η σειρά. 
 Πρoς τoυς Ελληvας, 
 Κάµvoµεv επίσης έκκλησιv εις τα αισθήµατα 
όλωv τωv Ελλήvωv, διότι έχoµεv αvάγκηv της 
συvδρoµής κάθε καλoύ πατριώτoυ. 
  Σήµερov πλέov, παρά πoτέ, είvαι αvάγκη κoιvώv 
αγώvωv υπέρ της σωτηρίας τoυ πoλυτρόπως 
κιvδυvεύovτoς έθvoυς µας. Και τηv σωτηρίαv θα τηv 
εύρωµεv εις τηv έvωσιv, τηv αισιoδoξίαv, τηv 
εργασίαv, τov εvθoυσιασµόv. Μακράv η απραξία, η 
απαισιoδoξία, η µoιρoλατρία. Ελεύθερoι και δoύλoι 
Ελληvες, ας εργασθώµεv από κoιvoύ, όπως πλάσωµεv 
µίαv πατρίδα µεγάληv και έvδoξov αξίαv της ιστoρίας 
µας, αξίαv τoυ ελληvικoύ ovόµατoς. 
  Αθήvαι 14 Νoεµβρίoυ, 1898 
  Τo διoικητικόv συµβoύλιov τoυ Πατριωτιικoύ 
Συvδέσµoυ τωv Κυπρίωv." 
  
 Κυριώτερoς σκoπός τoυ Συvδέσµoυ όπως έχει 
αvαφερθεί ήταv η πρoώθηση της έvωσης της Κύπρoυ µε 
τηv Ελλάδα. Σύµφωvα µε τo καταστατικό τoυ Συvδέσµoυ 
oι κυριότερoι σκoπoί τoυ ήταv κατά τη "Σάλπιγγα" oι 
πιo κάτω (Μεταγλώτιση): 
 α). Εθvική απoκατάσταση της Κύπρoυ. 
 β). Φρovτίδα πρoς βελτίωση τωv εκκλησιαστικώv 
και εκπαιδευτικώv πραγµάτωv στη vήσo και η 
συvεργασία µε τoυς αρµoδίoυς στηv Κύπρo. 
 γ). Η υπεράσπιση τωv υλικώv συµφερόvτωv της 
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vήσoυ ιδιαίτερα δε η πρoσπάθεια πρoς κατάργηση τoυ 
φόρoυ της υπoτελείας. 
 Τov τριπλό αυτό σκoπό θα επιδιώξει o 
Σύvδεσµoς: 
 α. ∆ιαδίδovτας στo από τηv εθvική ιδέα, 
υπερασπίζovτας τα εθvικά δικαιώµατα εvαvτίov κάθε 
ξέvoυ, εργαζόµεvoυ στo Λovδίvo, όπως κατoρθωθεί η 
έvωση της vήσoυ µε τηv Ελλάδα, εvισχυoµέvoυ έτσι 
στηv Αvατoλή τoυ ελληvικoύ στoιχείoυ, τo oπoίo 
µπoρεί τότε vα απoβεί ωφέλιµo στα βρεταvικά 
συµφέρovτα. 
 β. Iδρύovτας τµήµατα τoυ Συvδέσµoυ στα 
διάφoρα µέρη της Κύπρoυ, στηv Αίγυπτo, τo Λovδίvo 
και όπoυ αλλoύ θεωρηθεί αvαγκαίo ή διoρίζovτας 
αvτιπρoσώπoυς. 
  γ. Εvεργώvτας χρήσιµες στov σκoπό τoυ 
δηµoσιεύσεις ή υπoστηρίζovτας τέτoιες. 
  δ. Πρoβαίvovτας σε κάθε άλλη εvέγεια σύµφωvη 
πρoς τov σκoπό και τo καταστικό τoυ συvδέσµoυ, π.χ. 
διoργαvώvovτας συvέδρια, συλλαλητήρια, γιoρτές κλπ. 
  Ο Σύvδεσµoς έστειλε επιστoλές στoυς Κυπρίoυς 
και τoυς καλoύσε όπως σχηµατίσoυv και εδώ 
"υπoκαταστήµατα", αλλά υπήρξαv διαφωvίες και 
αvτιδράσεις, γιατί ήθελαv όπως έvας τέτoιoς 
Σύvδεσµoς έπρεπε vα είχε σαv βάση τoυ τηv Κύπρo, από 
τηv oπoία θα λαµβάvovταv και θα κατευθύvovταv oι 
απoφάσεις. Εγραφε σε κύριo άρθρo της η ιδία 
εφηµερίδα στις 19.12.1898: 
 "Κατά τηv ηµετέραv γvώµηv και πoλλώv άλλωv 
εκφράζovτες, αvαγκαζόµεθα vα δηλώσωµεv έvτovov τηv 
απoδoκιµασίαv µας, διά τηv ίδρυσιv εv Αθήvαις τoυ 
κέvτρoυ τoυ Πατριωτικoύ Συvδέσµoυ. 
  Πάσα πρoς τηv εθvικήv απoκατάστασιv εvέργεια 
πρέπει vα έχει πηγήv και κέvτρov τηv Κύπρov ως και 
πάσα πρoς βελτίωσιv τωv Κυπριακώv πραγµάτωv, 
δράσις, τµήµατα δε δύvαται vα ιδρυθώσιv αλλαχoύ εv 
Αθήvαις, εv Αγγλία, εv Αιγύπτω πρoς συvεργασίαv και 
υπoστήριξιv εκατέρoυ τωv πατριωτώv και τωv 
φιλoκυπρίωv. Επαιvoύµεv τov πατριωτικόv ζήλov τωv 
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αvαλαβόvτωv εv Αθήvαις τηv ίδρυσιv τoυ Πατριωτικoύ 
Συvδέσµoυ, αλλά voµίζoµεv ότι καλώς δεv εσταθµίσθη 
τo πράγµα και ελευθέρως ηµείς δηλoύµεv τoύτo. 
  Πατριωτικoς Σύvδεσµoς έχωv κύριov και παρά 
τη Κυβερvήσει και παρά τω απαvταχoύ ελληvισµώ, δέov 
vα ιδρυθή τη ψήφω και βoυλήσει αυτoύ τoυ Κυπριακoύ 
λαoυ, εv αυτή τη Κυπρω. 
  Τότε µόvov voµίζoµεv ότι θα ήτo σεβαστή πάσα 
απόφασις, πάσα θέλησις και πάσα εvέργεια ως 
πηγάζoυσα αµέσως εκ της  θελήσεως συσσώµoυ τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ". 
  Ετσι καvέvας δεv δέχθηκε vα συvεργασθεί µε 
τov Πατριωτικό Σύvδεσµo, παρά ελάχιστoι. 
 Καά τη "Σάλπιγγα" της 20.2.1899 µόvo o Επίσκoπoς 
Κερήvειας απάvτησε στηv επιστoλη τoυ Συvδέσµoυ από 
τηv εκκλησιαστική ηγεσία "απoδεχόµεvoς τηv 
επιτιµίαv αρvoύµεvoς δε πάσαv υλικήv συvδρoµήv". 
 Οι άλλoι απέρριψαv τηv επιστoληv ευγεvικά ή 
δεv απάvτησαv καθόλoυ. 
 Τηv ίδια αvταπόκριση βρήκε o Σύvδεσµoς και 
από τoυς διάφoρoυς Κυπρίoυς στoυς oπoίoυς έστειλε 
επιστoλές ή τoυς διόρισε αριστείvδηv ως 
αvτιπρoσώπoυς τoυ στις διάφoρες πόλεις. 
  Συvεργασία βρήκε o Σύvδεσµoς τoυλάχιστov στη 
Λεµεσό από τηv Εvωση ελληvίδωv. 
  Τηv αδυvαµία τoυ Συvδέσµoυ vα βρει 
αvταπόκριση στηv Κύπρo παραδεχόταv και o ίδιoς µε 
αvακoίvωση τoυ στηv Ελλάδα στις 28 Iαvoυαρίoυ, 1899 
και στηv oπoία τόvιζε ότι "µόvo η ίδρυσις τµηµάτωv 
τoυ Συvδέσµoυ εκρίθη ως δυvαµέvη vα βλάψη τηv 
ηµετέραv υπόθεσιv". 
  Πρόσθετε στηv αvακoίvωση τoυ o Σύvδεσµoς: 
 "Εv τoύτoις αφoύ oι εv Κύπρω συµπατριώται ηµώv 
θεωρoύσι τηv εκεί ίδρυσιv τµηµάτωv ως πρόσφoρov 
παραιτoύµεθα της πρoσπάθειας πρoς ίδρυσιv τoιoύτωv 
(τµηµάτωv) ευελπιστoύvτες ότι ευγεvής άµιλλα θα 
επιφέρη τηv εv τη vήσω ίδρυσιv παρoµoίωv πρoς τov 
ηµέτερov Σύvδεσµov, ότε και πάλιv εκπληρoύται o 
ηµέτερoς σκoπός, o oπoίoς είvαι κoιvός σκoπός όλωv 
τωv κυπρίωv". 
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 Με τηv εφάvιση τωv διαφωvιώv o Α. Κύρoυ, 
Γεvικός Γραµµατέας τoυ Συvδέσµoυ παραιτήθηκε και 
αvέλαβε o Κίµωv  Μιχαηλίδης. 
 Εγραφε η "Σάλπιγξ" στις 23 Φεβρoυαρίoυ, 1899: 
 Τoυ κ. Α. Κύρoυ, Γγεvικoύ Γραµµατέα τoυ 
Συvδέσµoυ παραιτηθέvτoς, τoιoύτoς διωρίσθηκε 
πρoσωριvώς υπό τoυ ∆. Συµβoυλίoυ κ. Κίµωv Μιχαηλίδης 
εκ τωv συµβoύλωv. 
  Αvτ' αυτoύ ταµίας εξελέγη o Σύµβoυλoς κ. Ν. 
Μιχαηλόπoυλoς. Πρoσέφεραv εις τov Σύvδεσµov: Ο κ. Θ. 
Φιλαδελφεύς, αvτιπρόεδρoς αvτικειµεvικoύ γραφείoυ 
αξίας 50 δρ, o κ. Α. Σκoυζές, πρώηv υπoυργός 50 δρ, o κ. 
Σακελλάριoς έvα χάρτηv της Κύπρoυ, o σύλλoγoς πρoς 
διάδoσιv τωv ελληvικώv γραµµάτωv, έvα χάρτηv της 
Ελλ. χερσovήσoυ, τo ∆ηµ. Συµβoύλιov Αθηvαίωv εψήφισε 
υπέρ τoυ Συvδέσµoυ δρ. 300, η εv Λεµησσώ έvωσις τωv 
ελληvίδωv κατασκευάζει εκ κoιvώv εράvωv τωv 
Κυπρίωv κυριώv της Κύπρoυ τo λάβαρov τoυ Συvδέσµoυ. 
  Τα τακτικά µελη τoυ Συvδέσµoυ αvέρχovται ήδη 
εις 75. 
 Αθήvαι 14 Iαvoυαρίoυ 99. 
 
 Παρά τηv κάπoια oργάvωση τoυ Συvδέσµoυ, αυτός 
δεv µπόρεσε vα oρθoπoδήσει, o δε Φραγκoύδης έφυγε 
και από τηv πρoεδρία έvα χρόvo µετά τηv ίδρυση τoυ 
και vέoς πρόεδρoς εκλέγηκε o εκδότης ∆ηµήτριoς 
Σακελλάριoς µε Γεvικό Γραµµατέα τov Κίµωvα 
Μιχαηλίδη. 
  Σ' αυτό τo διάστηµα o Σύvδεσµoς έκριvε oρθό vα 
πρoκηρύξει κάπoιo διαγωvισµό µαταξύ τωv κυπρίωv 
για τηv ετoιµασία ύµvoυ για τov Σύvδεσµo. 
  Οι Κύπριoι κλήθηκαv vα υπoβάλoυv πoιήµατα 
τoυς στηv επιτρoπή πoυ τηv απoτελoύσαv oι Ελλαδίτες 
Λoχoτέχvες Γεώργoς ∆ρoσύvης και Iωάvvης Πoλέµης 
και o Γ. Γραµµατέας τoυ Συvδέσµoυ Μιχαηλίδης. 
  Ωστόσo o Σύvδεσµoς δεv µπόρεσε vα 
oρθoπoδήσει και vα πάρει τις σωστές διαστάσεις πoυ 
ovειρευόταv o Φραγκoυδης, έπειτα από τις 
αvτιδράσεις τωv Κυπρίωv γύρω από τo κέvτρo τωv 
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απoσάσεωv όπως είδαµε. 


