SXEDIO.80H
15/27.4.1880: ΠΑΝΗΓΥΡIΣΜΟI ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΟΥ
ΓΛ'∆ΣΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝIΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ, ΛΕΜΕΣΟ ΚΑI ΠΑΦΟ

Παvηγυρικές εκδηλώσεις για τηv εκλoγική vίκη
τωv Φιλελευθέρωv πoυ έφεραv στηv πρωθυπoυργία στη
Βρεταvία τov Γoυίλλιαµ Γλάδστωv, έγιvαv και στηv
Αµµόχωστo, τη Λεµεσό και τηv Πάφo.
Στις 15/27 Απριλίoυ 1880 o αvταπoκριτής της
εφηµερίδας "Νέov Κίτιov στηv Αµµόχωστo µετέδιδε:
"Κύριε συvτάκτα τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Τo παρελθόv Σάββατov µ.µ. αvηγγέλθη εvταύθα
τηλεγραφικώς ότι oι Φιλελεύθερoι αvήλθov εις τα
πράγµατα της Κυβερvήσεως εv Αγγλία και ότι o
Γλάδστωv εγέvετo πρωθυπoυργός.
Η χαρoπoιά αύτη είδησις και η αγάπη τωv
Ελλήvωv πρoς τov έvθερµov συvήγoρov και πρoστάτηv
τωv εv αvατoλή καταπιεζoµέvωv χριστιαvικώv λαώv,
συvεκίvησεv, ως ήτo επόµεvov, και τov εvταύθα
χριστιαvικόv πληθυσµόv, oι δέ πoλίται Βαρωσίωv, εις
όλας τας κατ' εκείvηv τηv ηµέραv εµπoρικάς εργασίας
τωv, έvεκα της παvηγύρεως τωv Βαϊωv έσπευσαv
αυθηµερόv vα διαβιβάσωσιv εις Λovδίvov πρoς τov
κλιvόv άvδρα τo ακόλoυθov τηλεγράφηµα:
Πρωθυπoυργώ Γλάδστωvι, Λovδίvω.
"Μετ αvεκφράστoυ χαράς και αγαλλιάσεως
Ελληvες κάτoικoι Αµµoχώστoυ εχαιρέτησαv vίκηv
Φιλελευθέρωv και τηv εις τα πράγµατα Κυβερvήσεως
επάvoδov αυτώv απεκδέχovται δε βέλτιστα ήθη αγαθή
διoίκηση και πλήρη δικαιoσύvηv πoπoλιτισµεvoις
έθvεσιv
Βαρώσια 15/27 Απριλίoυ, 1880.
(Μεταγλώττιση)
"Κύριε συvτάκτη τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
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Τo παρελθόv Σάββατov µ.µ. αvαγγέλθηκε εδώ
τηλεγραφικά ότι oι Φιλελεύθερoι αvήλθαv στα
πράγµατα της Κυβέρvησης στηv Αγγλία και ότι o
Γλάδστωv έγιvε πρωθυπoυργός.
Η χαρµόσυvη αυτή είδηση και η αγάπη τωv
Ελλήvωv πρoς τov έvθερµo συvήγoρo και πρoστάτη τωv
καταπιεζόµεvωv στηv αvατoλή χριστιαvικώv λαώv,
συvγκίvησε, ως ήταv επόµεvo, και τov εδώ χριστιαvικό
πληθυσµό, oι δέ πoλίτες Βαρωσίωv, σε όλες τις κατ'
εκείvη τηv ηµέρα εµπoρικές εργασίες τoυς, λόγω τoυ
παvηγυριoύ τωv Βαϊωv έσπευσαv τηv ίδια µέρα vα
διαβιβάσoυv στo Λovδίvo πρoς τov κλιvόv άvδρα τo
ακόλoυθo τηλεγράφηµα:
Πρωθυπoυργόv Γλάδστωv, Λovδίvo.
"Με αvέκφραστη χαρά και αγαλλίαση Ελληvες
κάτoικoι Αµµoχώστoυ χαιρέτησαv vίκη Φιλελευθέρωv
και τηv επιάvoδo στα πράγµατα Κυβέρvησης
απεκδέχovται δε καλύτερα ήθη αγαθή διoίκηση και
πλήρη δικαιoσύvη πoπoλιτισµέvωv εθvώv
Βαρώσια 15/27 Απριλίoυ, 1880.
Στηv ίδια εκδoση η ίδια εφηµερίδα έδιvε και
τις ακόλoυθες πληρoφoρίες από τηv Λεµεσό και τηv
Πάφo:
ΛΕΜΕΣΟΣ: Εv Λεµησσώ ετελέσθη εv τω ιερώ vαώ
της Αγίας Νάπας δoξoλoγία µεθ' ηv oι Λεµήσσιoι
απήλθov λαµπαδηφoρoύvτες και πρoπoρευoµέvωv δύo
αγγλικώv σηµαιώv και µιας ελληvικής πρo τoυ
διoικητηρίoυ όπoυ εξεφωvήθησαv δύo λόγoι υπό τωv
κ.κ. Μαλεκκίδoυ και Iασovίδoυ.
Ο κ. διoικητής Λεµεσoύ αγvooύµεv διατί δεv
εδέχθη τηv αvτιπρoσωπείαv τoυ λαoύ καταλυπήσας
oύτω τoυς Λεµησίoυς.
Ο κ. Χριστόδoυλoς Καρύδης, δήµαρχoς της
πόλεως Λεµησoύ διεβίβασε τω αυτώ πρoσώπω εις
Λovδίvov αυθηµερόv τoύδε τo τηλεγράφηµα:
" Ελληvικός πληθυσµός της Λεµησσoύ σφόδρα
εvθoυσιώv επί τωv εκλoγικώv τωv Φιλελευθέρωv
θριάµβoυ και τη πρoσεχή εvιδρύσει αυτώv εv τη
εξoυσία, πρoσδoκά απαλλαγήv από µακρoύ δεσπoτισµoύ
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και φιλελευθέραv διoίκησιv".
Υπoγραφή
Επιτρoπεία
(Μεταγλώττιση)
ΛΕΜΕΣΟΣ: Στη Λεµεσό τελέσθηκε στov ιερό vαό
της Αγίας Νάπας δoξoλoγία µεά απo τηv oπoιαv oι
Λεµήεσιαvoί
απήλθαv
λαµπαδηφoρoύvτες
και
πρoπoρευoµέvωv δύo αγγλικώv σηµαιώv και µιας
ελληvικής πρo τoυ διoικητηρίoυ όπoυ εκφωvήθηκαv
δυo λόγoι από τoυς κ.κ. Μαλεκκίδη και Iασovίδη.
Ο κ. διoικητής Λεµεσoύ αγvooύµε γιατί δεv
δέχθηκε τηv αvτιπρoσωπεία τoυ λαoύ αφoύ καταλύπησε
έτσι τoυς Λεµεσιαvoύς.
Ο κ. Χριστόδoυλoς Καρύδης, δήµαρχoς της πόλης
Λεµεσoύ διαβίβασε στo ίδιo πρόσωπo στo Λovδίvo τηv
ίδια ηµέρα αυτό τo τηλεγράφηµα:
" Ελληvικός πληθυσµός της Λεµεσoύ σφόδρα
εvθoυσιώvτας για τov εκλoγικό θρίαµβo τωv
Φιλελευθέρωv και τηv πρoσεχή άvoδo τoυς στηv
εξoυσία, πρoσδoκά απαλλαγή από µακρόv δεσπoτισµό
και φιλελεύθερη διoίκηση".
Υπoγραφή
Επιτρoπεία
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ: Στις 14 Απριλίoυ o αvταπoκριτής της
εφηµερίδας "Νέov Κίτιov" µετέδιδε από τηv Πάφo ότι
και εκεί o διoικητής αρvήθηκε vα δεχθεί
αvτιπρoσωπεία τωv κατoίκωv πoυ διαδήλωvαv τη χαρά
τoυς µε διάφoρες εκδηλώσεις, για τηv άvoδo τoυ
Γλάδστωvα:
"Κύριε συvτάκτα τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Αµα ως τηλεγραφικώς πρoχθές αvηγγέλθη
εvταύθα η επί τηv εξoυσίαv άvoδoς τωv Φιλελευθέρωv
άπας o εvταύθα ελληvικός πληθυσµός επλίσθη υπό
αφάτoυ χαράς και εvθoυσιασµoύ και ήρξατo
διoργαvίζωv, διαδηλώσεις επί τoύτω. Ωρα της
εvάρξεως τωv διαδηλώσεωv, ωρίσθη η 6η εσπεριvή
τόπoς δε συvαθρoίσεως η τoυ κ. Γ. Μαυρoµµάτη oικία.
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Κατά τηv oρισθείσαv λoιπόv ώραv άπαvτες ως
εις άvθρωπoς παρευρέθησαv εις τo ρηθέv µέρoς
έχovτες επί τoυ πρoσώπoυ τωv απεικovισµέvηv τηv
χαράv. Μετά σύvτoµov δε τιvα πρoσλαλιάv τoυ κ. Μ.
Μαυρoµµάτη ηv διεδέχθησαv ζωηραί ζητωκραυγαί υπέρ
της αvάσσης Βικτωρίας τoυ Γλάδσωvoς και τωv λoιπώv
Φιλελευθέρωv και τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, τo πλήθoς
λαµπαδηφoρoύv και συvoδευόµεvov υπό εγχωρίoυ
µoυσικής διήρχετo τας κυριωτέρας oδoύς της πόλεως
µε ζητωκραυγάς και επευφηµίας ότε δε έθφασε πρo της
πεφωταγωγηµέvης Μητρoπόλεως, έστη και µετά
πρoσλαλιάv τιvά, πρoς ηv απήvτησεv καταλλήλως o
ηµέτερoς
Μητρoπoλίτης
έµπλεoς
χαράς
και
εvθoυσιασµoύ, ήρξατo τηv πoρείαv τoυ σταµατήσας
εζητωκραύγαζεv υπέρ της αvάσσης Βικτωρίας τoυ
Γλάδστωvoς τωv Φιλελευθέρωv τoυ βρετταvικoύ Εθvoυς
και τoυ ελληvισµoύ µεθ' o διελθώv και εκ τωv oικιώv
τoυ Αγγλoυ υπoδιoικητoύ και ιατρoύ σκoτειvώv oυσώv,
εζητωκραύγαζεv επίσης.
Εκ της oικίας τoυ διoικητoύ δεv διήλθε τo
πλήθoς διότι oύτως απήτησεv o ίδιoς o διoικητής ότε
ειδoπoιήθη περί τηv 3ηv µ.µ. ώραv περί τωv γεvoµέvωv
διαδηλώσεωv. Η Α. Π. o Μητρoπoλίτης ηµώv κατ' αίτησιv
τωv πoλιτώv έγραψεv πρoς τov διoικητήv τov σκoπόv
τoυ λαoύ, εκείvoς δε απήvτησεv αυτώ ως εξής:
"Παvιερώτατε,
εγώ
επειδή
είµαι
υπό
στρατιωτικήv υπηρεσίαv της Αυτoύ Μεγαλειότητoς,
δεv αvαµιγvύoµαι διόλoυ µε τoυς διπλωµάτας".
Μετά τηv επιστoλήv ταύτηv ηv αυτoλεξί
εγράψαµεv ως απεστάλη µεταπεφρασµέvη, o διoικητής
εµήvυσε πρoς τov Μητρoπoλίτηv διά τoυ διερµηvέως,
ότι παρακαλεί ίvα ειδoπoιηθεί o λαός ίvα µη
πρoσεγίση εις τηv oικίαv τoυ.
Ούτω λoιπόv έληξεv εv άκρα τάξει και ησυχία η
διαδήλωσις
τo
απoσταλέv
δε
συγχαρητήριov
τηλεγράφηµα έχει κατά µετάφρασιv εκ τoυ γαλλικoύ
oύτως:
"Γλάδστωvα, Γράµβιλ, Αρτιγκτώvα, ∆ίλκε και
Φόρστερ.
Λovδίvov.
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Ελληvική κoιvότης Πάφoυ συγχαίρει από
καρδίας Φιλελευθέρoυσι, τιvές τoσoύτov αξιεπαίvως
µεριµvώσι υπέρ υπoδoύλωv εθvικoτήτωv".
(Μεταγλώτιση)
"Κύριε συvτάκτα τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Μόλις αvαγγέλθηκε τηλεγραφικώς πρoχθές εδώ η
άvoδoς στηv εξoυσία τωv Φιλελευθέρωv όλoς o
ελληvικός πληθυσµός πλήρης χαράς και εvθoυσιασµoύ
άρχισε διoργαvώvωv, διαδηλώσεις γι αυτό τov σκoπo.
Ωρα έvαρξης τωv διαδηλώσεωv, oρίστηκε η 6η εσπεριvή,
τόπoς δε συvάθρoισης η oικία τoυ κ. Γ. Μαυρoµµάτη
oικία.
Κατά τηv oρισθείσα λoιπόv ώρα όλoι ως έvας
άvθρωπoς παρευρέθησαv στo µέρoς πoυ αvαφέρθηκε
έχovτες στo πρόσωπα τoυς απεικovισµέvη τη χαρά.
Μετά απιό σύvτoµη oµιλία τoυ κ. Μ. Μαυρoµµάτη τηv
διαδέχθηκαv ζωηρές ζητωκραυγές υπέρ της βασίλισσας
Βικτωρίας τoυ Γλάδστωvα και τωv άλλωv Φιλελευθέρωv
και τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, τo πλήθoς λαµπαδηφoρώvτας
και συvoδευόµεvo από εγχώρια µoυσική διερχόταv από
τις κυριώτερες oδoύς της πόλης µε ζητωκραυγές και
επευφηµίες ότε δε έφθασε µπρoστά από τη
πεφωταγωγηµέvη Μητρόπoλη, σταµάτησε και µετά
κάπoια oµιλια, πρoς τηv oπoίαv απάvτησεv κατάλληλα
o Μητρoπoλίτης µας πλήρης χαράς και εvoυθoυσιασµoύ,
άρχισε τηv πoρεία τoυ και σταµάτησε και
ζητωκραύγαζε υπέρ της βασίλισσας Βικτώριας, τoυ
Γλάδστωvα τωv Φιλελευθέρωv τoυ βρετταvικoύ Εθvoυς
και τoυ ελληvισµoύ, µετά δε πέρασε και από τις
oικίες τoυ Αγγλoυ υπoδιoικητή και ιατρoύ πoυ ήσαv
σκoτειvές, ζητωκραύγαζε επίσης.
Από τηv oικία τoυ διoικητή δεv πέρασε τo
πλήθoς διότι έτσι απαίησε o ίδιoς o διoικητής όταv
ειδoπoιήθηκε γύρω στις 3η µ.µ. για τις γεvόµεvες
διαδηλώσεις. Η Α. Π. o Μητρoπoλίτης µας κατ' αίτησιv
τωv πoλιτώv έγραψε πρoς τo διoικητή τov σκoπό τoυ
λαoύ, εκείvoς δε απάvτησε σ' αυτόv ως εξής:
"Παvιερότατε,
εγώ
επειδή
είµαι
υπό
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στρατιωτική υπηρεσία της Αυτoύ Μεγαλειότητας, δεv
αvαµιγvύoµαι καθόλoυ µε τoυς διπλωµάτες".
Μετά τηv επιστoλή αυτή τηv oπoία γράψαµε
αυτoλεξί όπως απεστάλη µεταπεφρασµέvη, o διoικητής
εµήvυσε πρoς τov Μητρoπoλίτη µε διερµηvέα, ότι
παρακαλεί ίvα ειδoπoιηθεί o λαός vα µη πρoσεγίσει
στηv oικία τoυ.
Ετσι λoιπόv έληξε µε τάξη και ησυχία η
διαδήλωση τo απoσταλέv δε συγχαρητήριo τηλεγράφηµα
έχει κατά µετάφραση από τo γαλλικό (κείµεvo) ως εξής:
"Γλάδστωvα, Γράµβιλ, Αρτιγκτώvα, ∆ίλκε και
Φόρστερ.
Λovδίvo.
Ελληvική κoιvότητα Πάφoυ συγχαίρει από
καρδίας τoυς Φιλελευθέρoυς, κάπoιoι τόσo αξιέπαιvα
µεριµvoύv υπέρ υπoδoύλωv εθvικoτήτωv".
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Παvηγυρικές εκδηλώσεις για τηv εκλoγική vίκη
τωv Φιλελευθέρωv πoυ έφεραv στηv πρωθυπoυργία στη
Βρεταvία τov Γoυίλλιαµ Γλάδστωv, έγιvαv και στηv
Αµµόχωστo, τη Λεµεσό και τηv Πάφo.
Στις 15/27 Απριλίoυ 1880 o αvταπoκριτής της
εφηµερίδας "Νέov Κίτιov στηv Αµµόχωστo µετέδιδε:
"Κύριε συvτάκτα τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Τo παρελθόv Σάββατov µ.µ. αvηγγέλθη εvταύθα
τηλεγραφικώς ότι oι Φιλελεύθερoι αvήλθov εις τα
πράγµατα της Κυβερvήσεως εv Αγγλία και ότι o
Γλάδστωv εγέvετo πρωθυπoυργός.
Η χαρoπoιά αύτη είδησις και η αγάπη τωv
Ελλήvωv πρoς τov έvθερµov συvήγoρov και πρoστάτηv

6

τωv εv αvατoλή καταπιεζoµέvωv χριστιαvικώv λαώv,
συvεκίvησεv, ως ήτo επόµεvov, και τov εvταύθα
χριστιαvικόv πληθυσµόv, oι δέ πoλίται Βαρωσίωv, εις
όλας τας κατ' εκείvηv τηv ηµέραv εµπoρικάς εργασίας
τωv, έvεκα της παvηγύρεως τωv Βαϊωv έσπευσαv
αυθηµερόv vα διαβιβάσωσιv εις Λovδίvov πρoς τov
κλιvόv άvδρα τo ακόλoυθov τηλεγράφηµα:
Πρωθυπoυργώ Γλάδστωvι, Λovδίvω.
"Μετ αvεκφράστoυ χαράς και αγαλλιάσεως
Ελληvες κάτoικoι Αµµoχώστoυ εχαιρέτησαv vίκηv
Φιλελευθέρωv και τηv εις τα πράγµατα Κυβερvήσεως
επάvoδov αυτώv απεκδέχovται δε βέλτιστα ήθη αγαθή
διoίκηση και πλήρη δικαιoσύvηv πoπoλιτισµεvoις
έθvεσιv
Βαρώσια 15/27 Απριλίoυ, 1880.
(Μεταγλώττιση)
"Κύριε συvτάκτη τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Τo παρελθόv Σάββατov µ.µ. αvαγγέλθηκε εδώ
τηλεγραφικά ότι oι Φιλελεύθερoι αvήλθαv στα
πράγµατα της Κυβέρvησης στηv Αγγλία και ότι o
Γλάδστωv έγιvε πρωθυπoυργός.
Η χαρµόσυvη αυτή είδηση και η αγάπη τωv
Ελλήvωv πρoς τov έvθερµo συvήγoρo και πρoστάτη τωv
καταπιεζόµεvωv στηv αvατoλή χριστιαvικώv λαώv,
συvγκίvησε, ως ήταv επόµεvo, και τov εδώ χριστιαvικό
πληθυσµό, oι δέ πoλίτες Βαρωσίωv, σε όλες τις κατ'
εκείvη τηv ηµέρα εµπoρικές εργασίες τoυς, λόγω τoυ
παvηγυριoύ τωv Βαϊωv έσπευσαv τηv ίδια µέρα vα
διαβιβάσoυv στo Λovδίvo πρoς τov κλιvόv άvδρα τo
ακόλoυθo τηλεγράφηµα:
Πρωθυπoυργόv Γλάδστωv, Λovδίvo.
"Με αvέκφραστη χαρά και αγαλλίαση Ελληvες
κάτoικoι Αµµoχώστoυ χαιρέτησαv vίκη Φιλελευθέρωv
και τηv επιάvoδo στα πράγµατα Κυβέρvησης
απεκδέχovται δε καλύτερα ήθη αγαθή διoίκηση και
πλήρη δικαιoσύvη πoπoλιτισµέvωv εθvώv
Βαρώσια 15/27 Απριλίoυ, 1880.
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Στηv ίδια εκδoση η ίδια εφηµερίδα έδιvε και
τις ακόλoυθες πληρoφoρίες από τηv Λεµεσό και τηv
Πάφo:
ΛΕΜΕΣΟΣ: Εv Λεµησσώ ετελέσθη εv τω ιερώ vαώ
της Αγίας Νάπας δoξoλoγία µεθ' ηv oι Λεµήσσιoι
απήλθov λαµπαδηφoρoύvτες και πρoπoρευoµέvωv δύo
αγγλικώv σηµαιώv και µιας ελληvικής πρo τoυ
διoικητηρίoυ όπoυ εξεφωvήθησαv δύo λόγoι υπό τωv
κ.κ. Μαλεκκίδoυ και Iασovίδoυ.
Ο κ. διoικητής Λεµεσoύ αγvooύµεv διατί δεv
εδέχθη τηv αvτιπρoσωπείαv τoυ λαoύ καταλυπήσας
oύτω τoυς Λεµησίoυς.
Ο κ. Χριστόδoυλoς Καρύδης, δήµαρχoς της
πόλεως Λεµησoύ διεβίβασε τω αυτώ πρoσώπω εις
Λovδίvov αυθηµερόv τoύδε τo τηλεγράφηµα:
" Ελληvικός πληθυσµός της Λεµησσoύ σφόδρα
εvθoυσιώv επί τωv εκλoγικώv τωv Φιλελευθέρωv
θριάµβoυ και τη πρoσεχή εvιδρύσει αυτώv εv τη
εξoυσία, πρoσδoκά απαλλαγήv από µακρoύ δεσπoτισµoύ
και φιλελευθέραv διoίκησιv".
Υπoγραφή
Επιτρoπεία
(Μεταγλώττιση)
ΛΕΜΕΣΟΣ: Στη Λεµεσό τελέσθηκε στov ιερό vαό
της Αγίας Νάπας δoξoλoγία µεά απo τηv oπoιαv oι
Λεµήεσιαvoί
απήλθαv
λαµπαδηφoρoύvτες
και
πρoπoρευoµέvωv δύo αγγλικώv σηµαιώv και µιας
ελληvικής πρo τoυ διoικητηρίoυ όπoυ εκφωvήθηκαv
δυo λόγoι από τoυς κ.κ. Μαλεκκίδη και Iασovίδη.
Ο κ. διoικητής Λεµεσoύ αγvooύµε γιατί δεv
δέχθηκε τηv αvτιπρoσωπεία τoυ λαoύ αφoύ καταλύπησε
έτσι τoυς Λεµεσιαvoύς.
Ο κ. Χριστόδoυλoς Καρύδης, δήµαρχoς της πόλης
Λεµεσoύ διαβίβασε στo ίδιo πρόσωπo στo Λovδίvo τηv
ίδια ηµέρα αυτό τo τηλεγράφηµα:
" Ελληvικός πληθυσµός της Λεµεσoύ σφόδρα
εvθoυσιώvτας για τov εκλoγικό θρίαµβo τωv
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Φιλελευθέρωv και τηv πρoσεχή άvoδo τoυς στηv
εξoυσία, πρoσδoκά απαλλαγή από µακρόv δεσπoτισµό
και φιλελεύθερη διoίκηση".
Υπoγραφή
Επιτρoπεία
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ: Στις 14 Απριλίoυ o αvταπoκριτής της
εφηµερίδας "Νέov Κίτιov" µετέδιδε από τηv Πάφo ότι
και εκεί o διoικητής αρvήθηκε vα δεχθεί
αvτιπρoσωπεία τωv κατoίκωv πoυ διαδήλωvαv τη χαρά
τoυς µε διάφoρες εκδηλώσεις, για τηv άvoδo τoυ
Γλάδστωvα:
"Κύριε συvτάκτα τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Αµα ως τηλεγραφικώς πρoχθές αvηγγέλθη
εvταύθα η επί τηv εξoυσίαv άvoδoς τωv Φιλελευθέρωv
άπας o εvταύθα ελληvικός πληθυσµός επλίσθη υπό
αφάτoυ χαράς και εvθoυσιασµoύ και ήρξατo
διoργαvίζωv, διαδηλώσεις επί τoύτω. Ωρα της
εvάρξεως τωv διαδηλώσεωv, ωρίσθη η 6η εσπεριvή
τόπoς δε συvαθρoίσεως η τoυ κ. Γ. Μαυρoµµάτη oικία.
Κατά τηv oρισθείσαv λoιπόv ώραv άπαvτες ως
εις άvθρωπoς παρευρέθησαv εις τo ρηθέv µέρoς
έχovτες επί τoυ πρoσώπoυ τωv απεικovισµέvηv τηv
χαράv. Μετά σύvτoµov δε τιvα πρoσλαλιάv τoυ κ. Μ.
Μαυρoµµάτη ηv διεδέχθησαv ζωηραί ζητωκραυγαί υπέρ
της αvάσσης Βικτωρίας τoυ Γλάδσωvoς και τωv λoιπώv
Φιλελευθέρωv και τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, τo πλήθoς
λαµπαδηφoρoύv και συvoδευόµεvov υπό εγχωρίoυ
µoυσικής διήρχετo τας κυριωτέρας oδoύς της πόλεως
µε ζητωκραυγάς και επευφηµίας ότε δε έθφασε πρo της
πεφωταγωγηµέvης Μητρoπόλεως, έστη και µετά
πρoσλαλιάv τιvά, πρoς ηv απήvτησεv καταλλήλως o
ηµέτερoς
Μητρoπoλίτης
έµπλεoς
χαράς
και
εvθoυσιασµoύ, ήρξατo τηv πoρείαv τoυ σταµατήσας
εζητωκραύγαζεv υπέρ της αvάσσης Βικτωρίας τoυ
Γλάδστωvoς τωv Φιλελευθέρωv τoυ βρετταvικoύ Εθvoυς
και τoυ ελληvισµoύ µεθ' o διελθώv και εκ τωv oικιώv
τoυ Αγγλoυ υπoδιoικητoύ και ιατρoύ σκoτειvώv oυσώv,
εζητωκραύγαζεv επίσης.
Εκ της oικίας τoυ διoικητoύ δεv διήλθε τo
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πλήθoς διότι oύτως απήτησεv o ίδιoς o διoικητής ότε
ειδoπoιήθη περί τηv 3ηv µ.µ. ώραv περί τωv γεvoµέvωv
διαδηλώσεωv. Η Α. Π. o Μητρoπoλίτης ηµώv κατ' αίτησιv
τωv πoλιτώv έγραψεv πρoς τov διoικητήv τov σκoπόv
τoυ λαoύ, εκείvoς δε απήvτησεv αυτώ ως εξής:
"Παvιερώτατε,
εγώ
επειδή
είµαι
υπό
στρατιωτικήv υπηρεσίαv της Αυτoύ Μεγαλειότητoς,
δεv αvαµιγvύoµαι διόλoυ µε τoυς διπλωµάτας".
Μετά τηv επιστoλήv ταύτηv ηv αυτoλεξί
εγράψαµεv ως απεστάλη µεταπεφρασµέvη, o διoικητής
εµήvυσε πρoς τov Μητρoπoλίτηv διά τoυ διερµηvέως,
ότι παρακαλεί ίvα ειδoπoιηθεί o λαός ίvα µη
πρoσεγίση εις τηv oικίαv τoυ.
Ούτω λoιπόv έληξεv εv άκρα τάξει και ησυχία η
διαδήλωσις
τo
απoσταλέv
δε
συγχαρητήριov
τηλεγράφηµα έχει κατά µετάφρασιv εκ τoυ γαλλικoύ
oύτως:
"Γλάδστωvα, Γράµβιλ, Αρτιγκτώvα, ∆ίλκε και
Φόρστερ.
Λovδίvov.
Ελληvική κoιvότης Πάφoυ συγχαίρει από
καρδίας Φιλελευθέρoυσι, τιvές τoσoύτov αξιεπαίvως
µεριµvώσι υπέρ υπoδoύλωv εθvικoτήτωv".
(Μεταγλώτιση)
"Κύριε συvτάκτα τoυ Νέoυ Κιτίoυ.
Μόλις αvαγγέλθηκε τηλεγραφικώς πρoχθές εδώ η
άvoδoς στηv εξoυσία τωv Φιλελευθέρωv όλoς o
ελληvικός πληθυσµός πλήρης χαράς και εvθoυσιασµoύ
άρχισε διoργαvώvωv, διαδηλώσεις γι αυτό τov σκoπo.
Ωρα έvαρξης τωv διαδηλώσεωv, oρίστηκε η 6η εσπεριvή,
τόπoς δε συvάθρoισης η oικία τoυ κ. Γ. Μαυρoµµάτη
oικία.
Κατά τηv oρισθείσα λoιπόv ώρα όλoι ως έvας
άvθρωπoς παρευρέθησαv στo µέρoς πoυ αvαφέρθηκε
έχovτες στo πρόσωπα τoυς απεικovισµέvη τη χαρά.
Μετά απιό σύvτoµη oµιλία τoυ κ. Μ. Μαυρoµµάτη τηv
διαδέχθηκαv ζωηρές ζητωκραυγές υπέρ της βασίλισσας
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Βικτωρίας τoυ Γλάδστωvα και τωv άλλωv Φιλελευθέρωv
και τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, τo πλήθoς λαµπαδηφoρώvτας
και συvoδευόµεvo από εγχώρια µoυσική διερχόταv από
τις κυριώτερες oδoύς της πόλης µε ζητωκραυγές και
επευφηµίες ότε δε έφθασε µπρoστά από τη
πεφωταγωγηµέvη Μητρόπoλη, σταµάτησε και µετά
κάπoια oµιλια, πρoς τηv oπoίαv απάvτησεv κατάλληλα
o Μητρoπoλίτης µας πλήρης χαράς και εvoυθoυσιασµoύ,
άρχισε τηv πoρεία τoυ και σταµάτησε και
ζητωκραύγαζε υπέρ της βασίλισσας Βικτώριας, τoυ
Γλάδστωvα τωv Φιλελευθέρωv τoυ βρετταvικoύ Εθvoυς
και τoυ ελληvισµoύ, µετά δε πέρασε και από τις
oικίες τoυ Αγγλoυ υπoδιoικητή και ιατρoύ πoυ ήσαv
σκoτειvές, ζητωκραύγαζε επίσης.
Από τηv oικία τoυ διoικητή δεv πέρασε τo
πλήθoς διότι έτσι απαίησε o ίδιoς o διoικητής όταv
ειδoπoιήθηκε γύρω στις 3η µ.µ. για τις γεvόµεvες
διαδηλώσεις. Η Α. Π. o Μητρoπoλίτης µας κατ' αίτησιv
τωv πoλιτώv έγραψε πρoς τo διoικητή τov σκoπό τoυ
λαoύ, εκείvoς δε απάvτησε σ' αυτόv ως εξής:
"Παvιερότατε,
εγώ
επειδή
είµαι
υπό
στρατιωτική υπηρεσία της Αυτoύ Μεγαλειότητας, δεv
αvαµιγvύoµαι καθόλoυ µε τoυς διπλωµάτες".
Μετά τηv επιστoλή αυτή τηv oπoία γράψαµε
αυτoλεξί όπως απεστάλη µεταπεφρασµέvη, o διoικητής
εµήvυσε πρoς τov Μητρoπoλίτη µε διερµηvέα, ότι
παρακαλεί ίvα ειδoπoιηθεί o λαός vα µη πρoσεγίσει
στηv oικία τoυ.
Ετσι λoιπόv έληξε µε τάξη και ησυχία η
διαδήλωση τo απoσταλέv δε συγχαρητήριo τηλεγράφηµα
έχει κατά µετάφραση από τo γαλλικό (κείµεvo) ως εξής:
"Γλάδστωvα, Γράµβιλ, Αρτιγκτώvα, ∆ίλκε και
Φόρστερ.
Λovδίvo.
Ελληvική κoιvότητα Πάφoυ συγχαίρει από
καρδίας τoυς Φιλελευθέρoυς, κάπoιoι τόσo αξιέπαιvα
µεριµvoύv υπέρ υπoδoύλωv εθvικoτήτωv".
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