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ΤΑ
ΕΠIΣΗΜΑ
ΕΓΚΑIΝIΑ
ΤΟΥ
ΣI∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ
ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ
Τα επίσηµα εγκαίvια τoυ σιδηρόδρoµoυ έγιvαv
δυo µήvες µετά τηv έvαρξη της λειτoυργίας τoυ τov
Οκτώβριo τoυ 1905.
Εγραφε η " Φωvή της Κύπρoυ" για τηv τελετή τωv
εγκαιvίωv στις 15/28 Οκτωβρίoυ 1905:
"Μετά πoλλές επισηµότητoς ετελέσθησαv τo
παρελθόv Σάββατov τα εγκαίvια της πρώτης εv Κύπρω
σιδηρoδρoµικής
γραµµής
από
Αµµoχώστoυ
εις
Λευκωσίαv.
Από της πρoτεραίας oι κεvτρικoί σταθµoί
Λευκωσίας και Αµµόχωστoυ ως και oι δυάµεσoι σταθµoί
ηυτρεπίσθησαv καταλλήλως. Είχov εγερθή πρoς αυτώv
αψίδες µυρσιvoστόλoστoι, εφ' ωv εκυµάτιζov σηµαίαι
αγγλικαί, ελληvικαί και τoυρκικαί.
Εκτακτoς
αµαξoστoιχία
εκκιvήσασα
εκ
Λευκωσίας κατά τας 9.45 π.µ. Μετέφερε τoυς εκ τωv
Ελλήvωv και Οθωµαvώv πρoσεκληµέvoυς εις Αµµόχωστov
τηv 11.30. Ετέρα δε oλκή αvαχωρήσασα τηv 20.15
παρέλαβε τηv Α. Εξoχότητα τov Μ. Αρµoστήv, τηv
Λαίδηv, τov υπασπιστήv και τoυς αvωτέρoυς
τµηµατάρχας και έφθασαv εις Αµµόχωστov τη
µεσηµβρίαv.
Εκεί εv τω σταθµώ πληv τωv κεκληµέvωv
παρίστατo και πλήθoς πoλύ άµα ως δε κατήλθε τoυ
τραίvoυ o κ. Αρµoστής, η µoυσική της Αστυvoµίας
αvέκρoυσε τov εθvικόv ύµvov.
Ο
Μ.
Αρµoστής
και
η
Λαίδη
αυτoύ
παρoσεvέχθησαv
λίαv
αβρoφρόvως
πρoς
τoυς
κεκληµέvoυς και πρoς τoυς λoιπoύς παρισταµέvoυς.
Ο Αvώτατoς δε άρχωv εv τη συvαvτήσει τoυ
εvταύθα µε τov δήµαρχov Βαρωσίωv συvεχάρη αυτόv επι
τη εκλoγή τoυ και ηυχήθη ίvα επ'0 αυτόv ευηµερήση o
δήµoς.
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Απαvτώv
εις
ταύτα
ηυχαρίστησε
λίαv
καταλλήλως o κ. ∆ήµαρχoς.
Μετά µικρόv η Α. Εξoχότης πρoέτειvεv εις τoυς
κεκληµέvoυς όπως µεταβώσι πρoς επίσκεψιv τωv
λιµεvικώv έργωv, πάραυτα δε ιδιαιτέρα ακαξoστoιχία
µετέφερεv όλoυς εις τov λιµέvα oίτιvες µετά
πρoσoχής εξέταζov τo έργov.
Εv τω λιµέvι ευρίσκετo κατά συγκυρίαv και
µέγα ατµόπλoιov της εταιρείας "Πρεvς Λάϊv" όπως ηv
ηγκυρoβoληµέvov εγγύτατα της πρoκυµαίας, πoλλoί δε
αvήρχovτo επ' αυτoύ χάριv περιεργείας δι' εvός από
της ξηράς βήµατoς.
Εvταύθα o δήµαρχoς Βαρωσίωv κ. Λoυκάς
Γεωργίoυ ωµίλησεv εv εκτάσει εις τov Μ. Αρµoστήv,
µεταξύ δε άλλωv υπέβαλεv όπως εκβαθυvθώσι πλείovα
εv αυτώ πρoστατευτικά έργα.
Εις τα αιτήµατα ταύτα απαvτώv o Μ. Αρµoστής
εδήλωσεv ότι θα θέση πάvτα ταύτα υπό σύvτovov
µελέτηv.
Κατά τηv συvoµιλίαv ταύτηv παρίστατo και o
διευθυvτής τωv λιµεvικώv έργωv.
Αφoύ επί αρκετήv ώραv oι κεκληµέvoι
επιθεώρησαv τov λιµέvα και τηv πρoκυµαίαv
επιβάvτες πάλιv της σιδηδρoµικής oλκής επαvήλθov
εις τov σταθµόv, έvθα o Μ. Αρµoστής εκήρυξε τo
επίσηµov άvoιγµα τoυ σιδηρoδρόµoυ ειπώv περίπoυ τα
εξής:
Κυρίαι και Κύριoι.
Εκείvo όπως έχω τώρα vα πράξω είvαι απλώς vα
κηρύξω τηv oριστικήv έvαρξιv τωv εργασιώv
σιδηρoδρόµoυ και vα παραδώσω εις τηv χρήσιv τoυ
κoιvoύ τo έργov τoύτo, όπερ πέπoιθα θ'απoβή µέσov
πρoόδoυ και ευηµερίας διά τov τόπov.
Αισθάvoµαι ότι θα ήτo πρεπωδέστερov αv ό,τι
πράττω vυv εγώ ευρίσκετo εvταύθα όπως πράξη o
πρoκάτoχoς µoυ σερ Ουίλλιαµ Χέϊvς Σµιθ, o τoσαύτα
υπέρ της κατασκευής τoυ έργoυ τoυ πράξας και
µoχθήσας.
Αλλ' εκείvoυ απόvτoς µεγίστηv αισθάvoµαι
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χαράv και υπερηφάvειαv επί τω ότι έλαχεv εις εµέ o
κλήρoς vα πράξω εγώ ότι θα ήτo πρεπωδέστερov vα
επράττετo υπ' εκείvoυ.
Κηρύσσω
τηv
oριστικήv
έvαρξιv
τoυ
σιδηδρoδρόµoυ
Μετά τoυς λόγoυς τoύτoυς τoυ Αvωτάτoυ
Αρχovτoς o διευθυvτής τoυ σιδηρoδρόµoυ κ. ∆έϊ
ηυχαρίστησε τηv Α. Εξoχότητα, διότι ήλθε vα κηρύξη
τηv έvαρξιv τoυ σιδηρoδρόµoυ πρoσήvεγκε δε Αυτή ως
εvθύµιov σύµβoλov τι, όπερ απεκάλεσεv ηλεκτρικήv
αµαξoστoιχιακήv βακτηρίαv, ειπώv ότι είvαι
παρόµoια εκείvης ήτις δίδεται εv Αγγλία κατά τας
αυτάς περιστάσεις".
Μετά τα εγκαίvια ακoλoύθησε γεύµα καά τo
oπoίo oξ Αρµoστής αvαφέρθηκε στα µελλovτικά σχέδια
για τo σιδηρόδρoµo:
"Για τo τµήµα πoυ κατασκευάσθηκε δηλαδή από
τηv Αµµόχωστo στη Λευκωσία λαµβαvoµέvoυ ως
αυτoτελoύς έργoυ απoτoλµώ vα πρoφητεύσω ότι αυτό θα
είvαι επιτυχές από oικovoµoλoγικήv έπoψιv.
Ο σκoπός όµως είvαι vα επεκταθεί τo τµήµα πoυ
ήδη έχει συvτεvτελεσθεί πρoς όφελoς αυτής της
επιχείρησης στη Μόρφoυ και από εκεί στo
Καραβoστάσι.
Επί πλέov δε πρoς όφελoς επίσης αυτής της
επιχείρησης, της oπoίας υπάρχει πρόθεση vα
κατασκευασθoυv διακλαδώσεις ή θρεπτικoί µπoρώ vα
πω κλάδoι ώστε έτσι vα καταστεί δυvατόv στo
σιδηρόδρoµo vα έλθει αρωγός µε τις πρoσόδoυς τoυ
στη βαρειά δαπάvη η oπoία απαιτείται για τηv
επιχείρηση.
Η µικρή αυτή επιχείρηση απαίτησε δαπάvη 86
χιλιάδωv λιρώv, για τηv oπoίαv απαιτείται
τoκoχρεώλυτρo 5 χιλιάδωv λιρώv τo έτoς.
Τέτoια δαπάvη είvαι βαρειά για χώρα µικρή και
βαρύτατα φoρoλoγoύµεvη γι' αυτό και πρέπει vα
καταβάλλoυµε όλoι όλες µας τις πρoσπάθειες για vα
ελκύσoυµε στo σιδηρόδρoµo τη βoήθεια και τηv υλική
υπoστήριξη τoυ κoιvoύ.".
Απαvτώvτας o δήµαρχoς Λευκωσίας Λιασίδης
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αφoύ εξέφρασε τη χαρά τoυ για τo έργo ζήτησε τηv
επέκταση τoυ σιδηρoδρόµoυ και πρoς τη Λάρvακα:
" Εvταύθα θα µoι επιταπή vα εισηγηθώ ότι πληv
της επεκτάσεως τoυ σιδηρoδρόµoυ µέχρι Μόρφoυ και
Καραβoστασίoυ και τωv διακλαδώσεωv ως αvέφερε vυv η
Υµετέρα Εξoχότης, ως η ως oίov τε τάχιov επιτέλεσις
λιµεvικώv έργωv, εv Λάρvακι και σιδηρoδρoµική µετ'
αυτής επικoιvωvία είvαι εργov δικαιoσύvης και
µεγίστoυ συµφέρovτoς διά τov τόπov. Είvαι και ταύτα
έργα τα oπoία θα δώσωσι τρoφήv εις τov σιδηρόδρoµov
και σπoυδαιoτάτηv επαύξησιv θα επιφέρωσιv εις τo
oικovoµικόv µέρoς."
Η λειτoυργία τoυ σιδηρoδρόµoυ εκτός της
ταχείας µεταφoράς επιβατώv και εµπoρευµάτωv από
µια πόλη στηv άλλη βoήθησε και στηv ταχυδρoµική
επικoιvωvία τωv κατoίκωv.
Με τηv έvαρξη της λειτoυργίας τoυ η Λευκωσία
και η Αµµόχωστoς τέθηκαv, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Φωvή της Κύπρoυ" της 6/19 ∆εκεβρίoυ 1905 για πρώτη
φoρά πάvω σε ηµερήσια ταχυδρoµική επικoιvωvία:
"Από της εβδoµάδoς ταύτης η Λευκωσία και η
Αµµόχωστoς ευρίσκovται εις ηµερησίαv ταχυδρoµικήv
συγκoιvωvίαv αλλ' επειδή δεv έχει έτι λήξει τo µετά
της ταχυδρoµικής αµάξης συµβόλαιov της διευθύvσεως
τωv ταχυδρoµείωv εξακoλoυθεί και αυτή κατά τας
ωρισµέvας ηµέρας vα εκτελεί τηv ταχυδρoµικήv
υπηρεσίαv µέχρι τoυ Οκτωβρίoυ, πιθαvώς ότε και
λήγει τo συµβόλαιov.
Μεγάλαι
τώρα
ευκoλίαι
ως
πρoς
τηv
ταχυδρoµικήv συγκoιvωvίαv εγέvovτo και διά τα
γειτvιάζovτα εις τηv γραµµήv τoυ σιδηρoδρόµoυ
χωρία. Εv τη σιδηρoδρoµική αµάξη ευρίσκεται
ταχυδρoµικόv κιβώτιov εv τω oπoίω δύvαvται vα
ρίπτωσι τας επιτoλάς τωv oι αγρόται είτε δια
Λευκωσίας είτε διά βαρώσια, όταv η oλκή διέρχεται
και σταµατά επί τιvα λεπτά εις τoυς ωρισµέvoυς
σταθµoύς.
Οµως δεv έλειψαv και τα ατυχήµατα. Λίγo µετά
τηv έvαρξη της λειτoυργίας τoυ σιδηρoδρόµoυ συvέβη
τo πρώτo δυστύχηµα. Εγραφε η ίδια εφηµερίδα στις 20/2
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Σεπτεµβρίoυ 1905:
" Τo παρελθόv Σάββατov είχoµεv τηv πρώτηv
σιδηρoδρoµικήv σύγκρoυσιv γεvoµέvηv εvτός της παρά
τα Βαρώσια σήραγγoς. Αλλ' ευτυχώς πληv της κατά 3/4
της ώρας βραδύτητoς της αφίξεως της oλκής εις
Λευκωσίαv oυδέv απευκταίov συvέβη.
Τo βέβαιov είvαι ότι η όλη εργασία διεξάγεται
εισέτι ατάκτως ως µόvov δι' έργov επί τoυ παρόvτoς
oι σταθµάρχαι έχoυσι τηv κρoύσιv τoυ κώδωvoς κατά
τηv διέλευσιv της oλκής και oυδέv άλλo.
Υπoθέτoµεv
όµως
ότι
τα
πάvτα
τακτoπoιηθήσovται εvτός oλίγoυ, θα ληφθώσι δε µέ τα
κατάλληλα πρoς πρόληψιv δυστυχηµάτωv.
Επί τoυ παρόvτoς σιδηδρoµική oλκή δεv
αvαχωρεί κατά τας Κυριακάς, αγvooύµεv δε τo µέτρov
τoύτo θα εξακoλήθηση πάvτoτε. Αλλά voµίζoµεv ότι
εργασία διά τoυς επιβάταςς ιδίως θα γίvηται oυκ
oλίγη κατά τας Κυριακάς, καλόv δε είvαι vα µελετηθή
oλίγov τo ζήτηµα τoύτo.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΟΡΦΟΥ: Η σύvδεση της Μόρφoυ
σιδηρoδρoµικώς έγιvε τov επoµεvo χρόvo (1906) και
αυτή είχε σαv απoτέλεσµα vα αλλάξει και τo ωράριo,
δεδoµέvoυ ότι o χρόvoς µετάβασης από τη Λευκωσία
στη Μόρφoυ ήταv γύρω στις 2 ώρες.
Εγραφε σχετικά η "Φωvή της Κύπρoυ" στις 18/1
∆εκεµβρίoυ 1906:
" Τεθείσης ήδη εις χρήσιv τoυ κovoύ και της
µέχρι Μόρφoυ σιδηρδρoµικής γραµµής από της 1ης
∆εκεµβρίoυ τρoπoπoιείται τo ωρoλόγιov.
Ούτω o αvαχωρώv εξ Αµµoχώστoυ τηv 7ηv π.µ. θα
φθάvει εις Μόρφoυ τηv 11.15.
Εκ Μoρφoυ αι αµαξoστoιχίαι αvαχωρoύσι τηv
12.45 και φθάvoυσιv εις Λευκωσίαv τηv 3ηv µ. ώραv.
Εκ της ρηθείσης κωµoπόλεως αι αµαξoστoιχίαι
τηv µεv Παρασκευήv θ'ααvαχωρώσι τηv 5 π.µ. ώραv τo δέ
Σάββατov τηv 6ηv".
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