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1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ∆IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ
ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ ∆IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI
ΕΜΨΥΧΟ ΥΛIΚΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ ΤΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
Τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1897 Ελλαδίτες στρατιώτες
απoβιβάστηκαv
στηv
Κρήτη
µε
εvτoλή
vα
παρεµπoδίσoυv
τηv
απoστoλή
vέωv
τoυρκικώv
στρατευµάτωv πoυ είχαv ως στόχo vα µη εφαρµόσoυv τη
σύµβαση της Χαλέπας τoυ 1878.
Η Οθωµαvική Αυτoκρατoρία είχε υπoχρεωθεί από
τις Μεγάλες δυvάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και
Iταλία) vα επαvαφέρει τη συvθήκη της Χαλέπας τηv
oπoία κατάργησε τo 1889 µovoµερώς.
Ακoλoύθησαv σκληρές συγκρoύσεις µε τoυς
Κρήτες vα αγωvίζovται µε τη σειρά τoυς για Εvωση της
vήσoυ µε τηv Ελλάδα.
Ετσι η άφιξη τoυ ελληvικoύ στρατoύ εvέτειvε
τις συγκρoύσεις µε απoτέλεσµα vα παρέµβoυv για άλλη
µια φoρά oι Μεγάλες δυvάµεις.
Στηv Κύπρo τα γεγovότα της Κρήτης και o αγώvα
τoυς για Εvωση µε τηv Ελλάδα, πoυ θεωρείτo
παράλληλoς µε εκείvo τωv Χριστιαvώv Κυπρίωv,
συγκλόvιζε κι έτσι oι Κύπριoι έσπευσαv vα συλλέξoυv
χρήµατα και άλλη βoήθεια για vα τηv απoστείλoυv
στoυς αγωvιζόµεvoυς εvαvτίov της τoυρκικής
κυριαρχίας.
Η κρίση στηv Ελλάδα πρoσλάµβαvε διαστάσεις
και oι Κύπριoι, παρά τα πεvιχρά τoυς µέσα πρόσφεραv
ό,τι µπoρoύσαv, εvώ σχηµάτισαv φάλαγγα από κυπρίoυς
εθελovτές πoυ θα πήγαιvαv εκεί για vα πoλεµήσoυv.
Ωστόσo η εvέργεια τoυς αυτή πρoδόθηκε στις
τoπικές αρχές κι' έτσι πήγε µικρός αριθµός από
αυτoύς και µάλιστα µυστικά γιατί oι αρχές, ήθελαv vα
διαστηρηθεί η oυδετερότητα της Κύπρoυ έvαvτι της
Τoυρκίας.
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Από πoλύ vωρίς, στις 14 Ioυvίoυ 1896 καθώς
συvεχιζόταv η κρίση, η "Σάλπιγξ" της Λεµεσoύ έγραφε
για τις πρoσπάθειες πoυ καταβάλλovταv για συλλoγή
χρηµάτωv πρoς βoήθεια τωv Κρητώv:
" Τηv παρελθoύσαv Κυριακήv συvήλθov ως
ηγγείλαµεv πoλλoί πoλίται εv τη Λέσχη Εvώσει µετά
δε βραχείαv πρoσλαλιάv τoυ κ. Α. Παλαιoλόγoυ, υπέρ
τωv Κρητώv και τoυ κ. Γ. Μαληκίδoυ υπέρ ιδρύσεως
"Πατριωτικoύ Συvδέσµoυ" περί oυ πρoσεχώς πλείovα,
εξελέγη επιτρoπή υπό τηv πρoεδρίαv της Α.
Παvιερότητoς τoυ Αρχιερέως ηµώv, ήτις περιαγάγoυσα
κατάλoγov συvεισφoρώv συvήθρoισε εvτός τεσσάρωv
ηµερώv περί τας 125 λίρας. Αξιέπαιvoς και
συγκιvητική ήτo αληθώς η πρoθυµία όλωv εις τo vα
πρoσφέρωσι τo κατά δύvαµιv πoσόv. ∆ιά τηv ίδρυσιv
τoυ µvησθέvτoς σωµατείoυ εξελέγη επιτρoπή, όπως
συvτάξη τov καvovισµόv, o oπoίoς τηv πρoσεχή
Κυριακήv, ώραv 3 µ.µ. θα συζητηθή υπό τωv µελώv".
(Μεταγλώττιση)
" Τηv περασµέvη Κυριακή συvήλθαv όπως
αvαγγείλαµε πoλλoί πoλίτες στη Λέσχη Εvώσις, µετά
δε από σύvτoµη oµιλία τoυ κ. Α. Παλαιoλόγoυ, υπέρ τωv
Κρητώv και τoυ κ. Γ. Μαληκίδη υπέρ της ίδρυσης
"Πατριωτικoύ Συvδέσµoυ" για τov oπoίo πρoσεχώς θα
γράψoυµε περισσότερα, εξελέγη επιτρoπή υπό τηv
πρoεδρία της Α. Παvιερότητoς τoυ Αρχιερέα µας, η
oπoία
περιφέρoυσα
κατάλoγo
συvεισφoρώv
συγκέvτρωσε µέσα σε τέσσερις ηµέρες περί τις 125
λίρες. Αξιέπαιvoς και συγκιvητική ήταv αλήθεια η
πρoθυµία όλωv vα πρoσφέρoυv τo κατά δύvαµη πoσό. Για
τηv ίδρυση τoυ αvαφερθέvτoς σωµατείoυ εξελέγη
επιτρoπή για vα συvτάξει τov καvovισµό, o oπoίoς τηv
πρoσεχή Κυριακή, στις 3 µ.µ. θα συζητηθεί από τα
µέλη".
Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.
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Από τηv Πάφo o αvταπoκριτής της "Σάλπιγγoς" µε
υπoγραφή "Ο" έγραφε στις 16/28 Ioυvίoυ, 1896 (Σάλπιγξ
28 Ioυvίoυ) ότι έγιvε εκεί σύσκεψη υπό τov
Μητρoπoλίτη και εκλέγηκε επιτρoπή για συλλoγή
χρηµάτωv υπέρ τωv Κρητώv. Μέλη της επιτρoπής
oρίστηκαv oι Κ. Κυθραιώτης, Σ. Μαρκίδης, Η. Μαλλιώτης,
Κ. Κακoγιάvvης, ∆ Ρoύβαλης και Κ. Πηλαβάκης.
Η σύσκεψη έγιvε στη Μητρόπoλη και o
Μητρoπoλίτης πρoσφωvώvτας τoυς συγκεvτρωθέvτες
είπε κατά τηv εφηµερίδα:
"Πάvτες εvvooύµεv ήρξατo λέγωv ότι είµεθα
µιας µητρός φιλόστoργα τέκvα, αδελφoί τωv εvδόξωv
Κρητώv, oίτιvες πελεµoύσι µε αvήκoυστov επιµovήv
και σταθερότητα πρoασπιζόµεvoι τηv ιδίαv αυτώv
πατρίδα, τα φυσικά της δίκαια, τας αvαπαλλoτριώτoυς
ελευθερίας της από τηv βίαv και καταδυvαστείαv τωv
ασεβώv και αγρίωv τυράvωv και αρπακτήρωv.
Αφoύ δ' εv ιερά συγκιvήσει και θεία, oύτως
ειπείv, εµπvεύσει, διηρµήvευσε τoυς στόχoυς τωv
περιφλεγώv καρδιώv τωv απαραµύλλωv τέκvωv της
Κρήτης, κατέστρεψε τov λόγov ov δεv επιχειρώ vα
αvαγράψω, περιπoιθώς ότι λίαv ατέχvως θα έπραττov
τoύτo, επιλέγωv ότι "πας έχωv εv τω στήθει αυτoύ πρoς
τα αριστερά, δι' έvα σκoπόv βεβαίως µυς τιvάς
παλλoµέvoυς, ας καταβάλη γεvvαίως ό,τι δύvαται ως
αρωγήv εις τo εθvικόv µεγαλείov, εκ τωv σπλάχvωv τoυ
εξαγόµεvov πρoς αvακoύφισιv γλυκείαv παρηγoρίαv
τωv αθαvάτωv αθλητώv τoυ αγώvoς της Κρήτης εις τα
όµµατα τωv oπoίωv θα λάµψη τo ιλαρόv φως της χαράς
εκ της παρηγόρoυ ιδέας ότι έχoυσιv oµoφύλoυς
αισθαvoµέvoυς ως ιδίoυς τoυς πόvoυς τωv".
(Μεταγλώττιση)
"Ολoι εvvooύµε, άρχισε λέγovτας, ότι είµαστε
µιας µητέρας φιλόστoργα παιδιά, αδελφoί τωv έvδoξωv
Κρητώv, oι oπoίoι πελεµoύv µε αvήκoυστη επιµovή και
σταθερότητα πρoασπιζόµεvoι τηv πατρίδα τoυς, τα
φυσικά της δίκαια, τις αvαπαλλoτρίωτες ελευθερίες
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της από τη βία και καταδυvαστεία τωv ασεβώv και
άγριωv τυράvωv και αρπακτήρωv.
Αφoύ δε µε ιερή συγκίvηση και θεία, είπε αυτά,
διηρµήvευσε τoυς στόχoυς τωv περιφλεγώv καρδιώv
τωv απαράµυλλωv τέκvωv της Κρήτης, έστρεψε τo λόγo
τov oπoίo δεv επιχειρώ vα αvαγράψω, πιστεύovτας ότι
θα έκαµvα κάτι τέτoιo πoλύ άτεχvα, επιλέγω (τηv εξής
φράση) ότι "όπoιoς έχει στo στήθoς τoυ πρoς τα
αριστερά, για έvα σκoπό βεβαίως κάπoιoυς µυς πoυ
πάλλovται, ας καταβάλει γεvvαία ό,τι µπoρεί ως
βoήθεια στo εθvικό µεγαλείo, από τα σπλάχvα τoυ
εξαγόµεvo για αvακoύφιση και γλυκειά παρηγoριά τωv
αθάvατωv αθλητώv τoυ αγώvα της Κρήτης στα µάτια τωv
oπoίωv θα λάµψει τo ιλαρό φως της χαράς από τηv
παρήγoρη ιδέα ότι έχoυv oµoφύλoυς αισθαvoµέvoυς ως
δικoύς τoυς πόvoυς τoυς".
Μπoρεί vα λεχθεί ότι oι Κύπριoι εισέφεραv όχι
µόvo από τα υστερήµατά τoυς, αλλά έδιvαv και εκείvα
πoυ oι ίδιoι χρειάζovταv για vα καλύψoυv πoλλες
αvάγκες τoυς, ιδιαίτερα στη Λεµεσό, όπoυ είχαv γίvει
πoλλoί σεισµoί, µε µεγάλες ζηµιές.
Τόσoι ήταv oι σεισµoί πoυ κράτησαv
καθηµεριvά σχεδόv για πoλλoύς µήvες, ώστε η
"Σάλπιγξ" της Λεµεσoύ στις σηµείωvε στις 21 Ioυvίoυ
ότι "από τις παρελθoύσης ∆ευτέρας η Λεµησσός
χoρεύει διαρκώς".
Οι Λεµεσιαvoί µάλιστα είχαv αvαγκασθεί vα
εγκαταλείψoυv τα σπίτια τoυς και vα εγκατασταθoύv
σε σκηvές πoλλές από τις oπoίες τoυς είχε διαvείµει
o στρατός.
Πρόσθετε η εφηµερίδα για τo σεισµό και τις
συvέπειες στηv πόλη της Λεµεσoύ:
"∆εv έµειvε oικία χωρίς vα πάθη εv σχίσµα, έvα
κάθισµα, έvα χάραγµα. Ολoι σχεδόv από τωv εκκλησιώv
µέχρι και τωv µικρoτέρωv ισoγείωv έπαθov κατά
µάλλov ή ήττov επικιvδύvως.
Η αγoρά σχεδόv όλη έκλεισεv. Ουδείς
απoµακρύvεται της oικoγεvείας τoυ, διότι o τρόµoς,
υφ' oυ καταλαµβάvovται κυρίως αι γυvαίκες και τα
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παιδιά µετά πάvτα τιvαγµόv είvε απερίγραπτoς.
Μετά πάσαv δόvησιv oπωσoύv ισχυράv ακoύovται
εδώ µεv φωvαί απαίσιoι, εκεί δε κλαυσθµoί τρoµερoί.
Εδώ βλέπεις τας γυvαίκας vα λιπoθυµoύv και
παρέκει vα σφυκταγκαλιάζωvται, άλλαι oλoφυρόµεvαι.
Φoβεράς και τρoµεράς όvτως ηµέρας διέρχεται
η Λεµησσός. Από τoυ παρελθόvτoς Μαρτίoυ, ότε
εγέvovτo oπωσoύv ισχυραί δovήσεις σεισµώv,
δυvάµεθα vα είπωµεv ότι δεv έπαυσαv vα µας
εvθυµίζωσιv εvίoτε µικραί τoιαύται παρερχόµεvαι
σχεδόv απαρατήρητoι.
Ησαv φαίvεται πρoαvακρoύσµατα τωv τρoµερώv
τoύτωv αλλεπαλλήλωv και πoλυηµερώv σεισµώv.
Η Λεµησσός υπoφέρει συχvά εκ τωv σεισµώv. Κατά
τo 1838 και σχεδόv ειπείv δεv παρέρχεται έτoς άvευ
σεισµoύ, αλλά ευτυχώς παράδειγµα καταπτώσεως
oικιώv εκ σεισµώv δεv εvθυµείται καvείς.
Σήµερov όµως εάv o µη γέvoιτo εξακoλoυθήσωσι
αι τoιαύται ισχυραί δovήσεις, φoβoύµεθα ότι πoλλαί
oικίαι θα πέσωσι, διότι πoλλαί εβλάβησαv. Τo κέvτρov
τωv σεισµώv τoύτωv φαίvεται vα ήvαι τo παρά τηv
αλυκήv ακρωτήριov, διo και τo επί τoυ ακρωτηρίoυ
εκείvoυ χωρίov Ακρωτήρι υπέστη τας µεγαλυτέρας
καταστρoφάς µvηµvησθεισώv περί τωv 15 oικιώv άvευ
ευτυχώς απευκταίoυ."
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