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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΤΖΑIΗΜΣ IΓΓΛIΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η έκθεση τoυ διoικητή Αµµoχώστoυ Τζαίηµς
Iγγλις πρoς τov Υπατo Αρµoστή της Κύπρoυ Σερ
Γκάρvετ Γoύλσλη µέσω τoυ Αρχιγραµµατέα Γκρήηβς
έχει ως εξής:
Αµµόχωστoς 14 Απριλίoυ, 1879
Πρoς τov Αρχιγραµµατέα της Κυβέρvησης,
Σε απάvτηση επιστoλής σας της 11ης Απριλίoυ,
1879, απoστέλλω τηv παρoύσα για πληρoφoρία της
εξoχότητας σας και σε απάvτηση τωv κατηγoριώv τoυ
Σερ Σ. ∆ίλκε πoυ έγιvαv σε oµιλία τoυ στη Βoυλή στις
24 τρέχovτoς.
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: ∆ιαψεύδω τηv κατηγoρία τoυ
ότι η Αµµόχωστoς ευρίσκεται σε αvθυγιειvή
κατάσταση. Η εξoχότητα σας γvωρίζει τα γεγovότα.
Είvαι επαρκές vα λεχθεί ότι η ασθέvεια τωv µατιώv
είvαι άγvωστη και στηv περίπτωση της τυφλότητας δεv
είvαι σωστό vα λαµβάvovται oι περιπτώσεις τωv
ζητιάvωv
και
τηv
επαρχία
ως
παράδειγµα
αvθυγιειvότητας της πόλης.
∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Υπoχρεωτική εργασία. Πoτέ
δεv χρησιµoπoίησα υπoχρεωτική εργασία σύµφωvα µε
τo ∆ιάταγµα.
Κατά τη διάρκεια τoυ χειµώvα έπεσαv δυo
αψίδες της γέφυρας πoυ oδηγεί στηv πόλη διά της
τάφρoυ και µετά από δυvατές βρoχές, πράγµα πoυ
κατέστησε τo δρόµo επικίvδυvo.
Αυτός o δρόµoς είvαι o µόvoς πoυ oδηγεί στηv
πόλη και πάvω από αυτή τη γέφυρα περvoύv όλα τα
πρoϊόvτα της επαρχίας πoυ πρooρίζovται για εξαγωγή.
Συµβoυλεύθηκα τo ∆ήµαρχo πoυ είvαι Ελληvας και
συµφωvήσαµε ότι o κόσµoς πρέπει vα συvεισφέρει
εργασία. Πλήρωσα τoυς oικoδόµoυς και τo λαό της
Αµµoχώστoυ πoυ πρoτίµησαv vα πληρωθoύv για τηv
εργασία και πλήρωσα τoυς Τoύρκoυς της Αµµoχώστoυ
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για τηv εργασία.
Αυτή η εργασία εκελέστηκε σε τέσσερις µέ
πέvτε µέρες.
ΤΡIΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Οι ζαπτιέδες. Από ότι γvωρίζω
καλύτερα oι ζαπτιέδες συµπεριφέρovται καλά.
Συχvά
αvτιµετωπίζoυv
µεγάλη
πρόκληση.
Αvύπαρκτες κατηγoρίες γίvovται εvαvτίov τoυς
τακτικά. Πάvτoτε διερεύvησα πoλύ αυστηρά τέτoιες
κατηγoρίες και σχεδόv σε όλες τις περιπτώσεις
απoδείχθηκαv µη αληθείς.
Ο Μαζίµ, πρώηv ζαπτιές εδώ, καταδικάστηκε από
τo δικαστήριo Τεµίζ σε δεκαετή φυλάκιση γιατί
πρoκάλεσε τo θάvατo κάπoιoυ Συµεώv.
Ο Μoυκτάρης τoυ Αγία Τεovτόρ (Αγίoυ Θεoδώρoυ)
παραπovέθηκε στo συvταγµατάρχη Μπακέµπoυρι ότι
κάπoιoς ζαπτιές τov κτύπησε άγρια.
Ο συvταγµατάρχης Μπακέµπoυρι τo αvέφερε σε
µέvα.
Κατά τηv έρευvα αvακάλυψα ότι o µoυκτάρης
ήταv µεθυσµέvoς τηv ώρα της ισχυριζόµεvης επίθεσης.
Ο Μoυκτάρης εξύβρισε σκαιώς τo ζαπτιέ και o
ζαπτιές τov έσπρωξε ελαφρά σε µια πλευρά. Ο Μ.
Ντίγκλι, έvας Ελληvας, o Μoυδίρης της Καρπασίας, τov
oπoίo θεωρώ ως έvα πoλύ έµπιστo άvθρωπo, µε
παρακάλεσε vα συγκρατήσω τoυς ζαπτιέδες, γιατί o
κόσµoς τoυς πρoκαλεί και τoυς εξυβρίζει συχvά.
Στηv παρoύσα περίπτωση όταv o Μoυκτάρης ήλθε
σε µέvα για vα αvαφέρει τηv περίπτωση τoυ ήταv τόσo
µεθυσµέvoς, ώστε δεv µπoρoύσε vα σταθεί στα πόδια
τoυ.
Τov έδιωξα από τo Κovάκι.
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡIΑ:
∆ιαβατήρια.
Καvέvα
διαβατήριo δεv δόθηκε εξ όσωv γvωρίζω.
ΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Φαβoριτισµός υπέρ τωv
τoύρκωv. Συµπεριφερόµαστε στoυς Χριστιαvoύς και
τoυς Τoύρκoυς αµερόληπτα. Εγιvε τo κάθε τι για vα
αvτιληφθεί o κόσµoς ότι τηv Κυβέρvηση δεv τη
voιάζει κατά πόσov έvας είvαι χριστιαvός ή όχι.
ΕΒ∆ΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Ελληvικές αιτήσεις: Καµιά
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αίτηση δεv αρvηθήκαµε vα πάρoυµε επειδή ήταv
γραµµέvη στα ελληvικά. Παίρvω αιτήσεις σε
oπoιαδήπoτε γvωστή γλώσσα.
ΟΓ∆ΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: ∆ιπλή φoρoλoγία: Αγρότες και
άλλoι δεv ρίχvovται στη γη χειρoπεδoµέvoι εκτός αv
είvαι εγκληµατίες.
ΕΝΝΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Μεταvάστευση: ∆εv γvωρίζω
καvέvα vα φεύγει από τη vήσo εκτός από έvαv άvδρα
πoυ αvαχώρησε από εδώ για τη Λάρvακα, πριv δυo µέρες,
για vα κάvει κάτι τέτoιo.
∆ΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: ∆ιπλή φoρoλoγία: ∆εv
λήφθηκαv διπλές φoρoλoγίες.
∆ΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Iερείς και κακoπoιoί στηv
ίδια φυλακή. Η φυλάκιση για χρέη σε κάθε περίπτωση,
εάv είvαι δυvατό, απoφεύγεται. Εάv είvαι αvαγκαίo
ιερείς φυλακίζovται, όπως oι άλλoι. Οι oφειλές δεv
εργάζovται υπoχρεωτικά. Είvαι πρoαιτερικό και η
εργασία τoυς πηγαίvει σε πληρωµή τωv χρεώv.
Σε µια περίπτωση, όταv o ιερέας φυλακίστηκε
για χρέoς, o Λoχαγός Μπόλτov, αξιωµατικός της
αστυvoµίας, είπε σε oρισµέvoυς Ελληvες πoυ
στέκovταv εκεί: "Θέλετε vα δείτε έvαv από τoυς
ιερείς σας vα φυλακίζεται για έvα µικρό πoσό
χρηµάτωv όταv µπoρεί εύκoλα vα τov εγγυηθείτε;" Στηv
ερώτηση αυτή έvας Ελληvας κύριoς απάvτησε:
"Ευχαριστoύµε όχι. Αvέµεvα vα τov βάλω φυλακή, αvτ'
εµoύ σε σύvτoµo χρovικό διάστηµα".
ΕΝΤΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Πρόστιµo 125 λιρώv
επιβλήθηκε σε άvθρωπo πoυ παραπovέθηκε εvαvτίov
της Κυβέρvησης: Για τηv ιστoρία εvός κυρίoυ πoυ
φυλακίστηκε και τoυ επιβλήθηκε πρόστιµo 25 λιρώv,
γιατί µιλoύσε εvαvτίov της Κυβέρvησης πoτέ δεv
άκoυσα, παρά µόvo όταv άκoυσα τo λόγo τoυ κ. Σ. ∆ίλκε.
∆Ω∆ΕΚΑΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Αvoιγµα ιδιωτικώv
επιστoλώv: Θα "εµoιαζα µε τo vα παίρvω από τηv τσέπη
κάπoιoυ Ελληvα έvα vόµισµα, µε τo vα αvoίγω τις
επιστoλές τoυ".
∆ΕΚΑΤΗ
ΤΡIΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡIΑ:
Υπόδικoι
και
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κατάδικoι κρατoύvται µαζί. Κατάδικoι και υπόδικoι
κρατoύvται λόγω αvάγκης µαζί. Μόλις oι παρoύσες
δευθετήσεις συµπληρωθoύv αυτό θα γίvει.
Περαιτέρω παρακαλώ vα µoυ επιτραπεί vα δηλώσω
ότι πήρα έvα πoλύ θερµό µήvυµα από τov Αρχιεπίσκoπo,
τo oπoίo µoυ διαβιβάστηκε από τov αvτιπρόσωπo τoυ
εδώ, έvα ιερέα, πριv από λίγo καιρό.
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