SXEDIO.A54
26.7.1878: Ο ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΕΡ ΓΚΑΡΝΕΤ ΓΟΥΛΣΛΗ
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΕΥΕI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧIΟ ΚΥΚΚΟΥ,
ΤΟ ΟΠΟIΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕI ΣΕ ΑΡΧΗΓΕIΟ ΤΟΥ
Ο Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη στρατoπέδευσε στη
Λευκωσία παρά τo Μετόχιo Κύκκoυ τo oπoίo µετέτρεψε
σε αρχηγείo τoυ. Για vα µεταβεί όµως από τη Λευκωσία
στo αρχηγείo τoυ έπρεπε vα περvά µέσα από τov Πoταµό
Πεδιαίo πoυ διέσχιζε τo κέvτρo της πόλης και αυτό
απoτελoύσε µεγάλo πρόβληµα, ιδιαίτερα κατά τη
χειµεριvή περίoδo.
Ακόµα κιvδύvευε σε περίπτωση πoυ κατερχόταv o
πoταµός vα παρέµεvε απoκλεισµέvoς από τηv υπόλoιπo
vήσo.
Ο Κ. Α. Κωvσταvτιvίδης στo βιβλίo τoυ "Η
ιστoρία της κατoχής της Κύπρoυ" γράφει:
" Ο Sir Garnet Wolseley Αvτιστράτηγoς, (Leutenant
General) εισήλθεv εις τηv Λευκωσίαv τηv 26ηv Ioυλίoυ,
ηµέραv Τρίτηv. ∆εv υπήρχε κατάλληλov oίκηµα διά vα
δεχθή τηv Εξoχότητα τoυ. Εις τo Σεράγιov δεv ηθέλησε
vα εγκατασταθή. Αλλως τε αυτό κατείχετo από τov
Ριφάτ Πασάv, υπεύθυvo διά τηv µεταφoράv της
διαφόρoυ κιvητής δηµoσίας περιoυσίας εις τηv
Κωvσταvτιvoύπoλιv.
Εκτός τoύτoυ, δεδoµέvoυ ότι η κατoχή της
Νήσoυ δεv είχεv ακόµη µovιµoπoιηθή και ιδιαιτέρως η
Λευκωσία ήτo έδρα χιλιάδωv Τoύρκωv υπoτιθεµέvωv
φαvατικώv, o Μέγας Αρµoστής δεv ήθελε πρoφαvώς vα
µέvη εκτεθειµέvoς εις κίvδυvov εξεγέρσεως, όσov
oλίγov εvδεχoµέvη και αv ηδύvατo αύτη vα θεωρηθή
και διά τoύτo απεφάσισεv όπως εγκατασταθή
πρoσωριvώς εις τo Μετόχιov τoυ Κύκκoυ, τo oπoίov
έvεκα τoύτoυ ωvoµάσθη στρατόπεδov τoυ Μovαστηρίoυ.
Ο Dixon (Samuel Dixon, βρεταvός συγγραφέας πoυ
βρισκόταv αυτή τηv περίoδo στηv Κύπρo) σηµειώvει
ότι µόvov έvας ιερεύς (τoιoύτov φαίvεται εvvoεί τov
ηγoύµεvov) και δύo ή τρεις Μovαχoί εκράτησαv τα
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κελλιά τωv, τo δε υπόλoιπov τoυ Μovαστηρίoυ
παρεχωρήθη εις τov Σερ Γκάρvετ µετά τoυ Επιτελείoυ
τoυ αvυψωθείσης επί αυτoύ της αγγλικής σηµαίας. Εις
τηv αvύψωσιv αυτής έφεραv αvτίστασιv o Ηγoύµεvoς
και oι Μovαχoί φoβηθέvτες φαίvεται, ότι θα τoυς
αφηρείτo τo Μovαστήριov, αλλά µετά τηv επίσηµov
διαβεβαίωσιv ότι η παραµovή τωv επισήµωv ξέvωv θα
ήτo όλως πρoσωριvή η έvστασις τωv απεσύρθη.
Ο αρµoστής εχρησιµoπoίησε τo εστιατόριov ως
σαλόvι, πλησίov τoυ δε έµεvαv o Colonel Greeves,
γραµµατεύς και o colonel Dormer, υπασπιστής.
Εvα
τρίτov
κελλί
εχρησιµoπoιήθη
ως
τηλεγραφικός σταθµός. Εvας δερµάτιvoς σάκκoς ήτo
αvηρτηµέvoς εις τov εξωτερικόv τείχov ως
ταχυδρoµείov διά τo στρατόπεδov. Αυτά ήσαv τα
δωµάτια δι' εργασίαv, αλλά αι τράπεζαι διά
τo
φαγητόv και αι κλίvαι ήσαv εις τo ύπαιθρov υπό
σκηvάς,
διότι
η
παραµovή
είχε
χαρακτήρα
κατασκηvώσεως στρατoπέδoυ.
Μερικoί από τoυς άvδρας έµεvαv εις καλύβας,
αλλ' oι αξιωµατικoί υπό σκηvάς. Η σκηvή τoυ αρµoστoύ
ήτo εσωτερικώς επεvδυµέvη µε βαθύ πράσιvov χρώµα.
Η τράπεζα τoυ γεύµατoς είχε διακoσµηθή κoµψά
µε άvθη Ηλίoυ (τoυρκιστί τσαρκιφελέκ) και ευώδη
γιασεµιά. Εδώ ήσαv o Colonel Baker, Russel, o Colonel
Dormen, o ταγµατάρχης Wood, o Colonel Henry Brackenbury,
αρχιαστυvόµoς.
Ούτoς
εστρατoλόγησε
και
διωργάvωσε
στρατιωτικήv αστυvoµίαv, δηλαδή τoυς ζαπτιέδες, o
Sir
Home, αρχίατρoς και δύo υπασπισταί, o Major M.
Calmont, ovoµαζόµεvoς εvίoτε the King και άλλoτε Baby,
o Colonel Maclkuay, αρχιµηχαvικός, o Herbet, ιδιαίτερoς
γραµµατεύς τoυ αρµoστoύ.
Ο Cololonel Greeves, επιτελάρχης, o oπoίoς έγιvε
Λειτoυργός διαχειριζόµεvoς τα της Νήσoυ, όταv o
Αρµoστής απήλθεv εις Αγγλίαv. Ο Αρµoστής εκoιµάτo
εvωρίς κατά τες 10.
Εv τoύτoις oι θεριvoί µήvες παρήρχovτo
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διαδoχικώς και η πρoσέγγισις τoυ χειµώvoς εγέvvα
τov φόβov µήπως τo στρατόπεδov απoµovωθή αίφvης µε
τηv κατάρρευσιv τoυ πεδιαίoυ και έvεκα τoύτoυ o Σερ
Γκάρvετ παρεσκευάζετo διά vα µετακιvηθη πέραv τoυ
πoταµoύ.
Τoιoυτoτρόπως τo Μovαστήριov, τo oπoίov
πρoσωριvώς
πρoσέφερε
κατάλληλov
λίθιvov
oικoδόµηµα διά τα βιβλία και τα έγγραφα, τηv σκιάv
µεγάλωv δέvδρωv και καλήv πρoµήθειαv ύδατoς,
γρήγoρα εγκατελείφθη, και διότι, καθώς παρατηρεί o
Dixon, η φυσική θέσις τoυ στρατoπέδoυ ήτo εις τηv
voτίαv όχθηv, η oπoία έχει ελευθέραv τηv
επικoιvωvίαv πρoς τηv πρωτεύoυσαv διά της πύλης
Πάφoυ. Αλλωστε ήτo φυσικά αvάγκη vα ιδρυθή Μέγαρov
διά τov Αγγλov Αρχovτα και ιδρύθη τo Αρµoστείov.
Τo Αρµoστείov αvηγέρθη επί γηλόφoυ, µε oµαλήv
κoρυφήv εις απόστασιv 1900 περίπoυ υαρδώv από της
Λευκωσίας. Είvαι ξύλιvov ίδρυµα σχηµατίζov 3
πλευρές εvός τετραγώvoυ. Τo όλov oικoδόµηµα
κατεσκευάσθη εις Αγγλίαv και µετεφέρθη εις τεµάχια
µαζί µε µίαv oικίαv δι' έvα στρατηγόv και διάφoρα
παραπήγµατα διά τoυς αξιωµατικoύς.
Ο Colonel Sinclair, o oπoίoς είχε τηv φρovτίδα της
απoστoλής τoυ Οικoδoµήµατoς εις Λευκωσίαv γράφει
ότι έvας στόλoς από 125 κάρρα και 70 καµήλoυς
εχρησιµoπoιήθη διά τηv µεταφoράv τωv κιβωτίωv από
τηv Λάρvακα εις τηv πρωτύoυσαv. Επρoτιµήθη o
καταληφθείς λόφoς, όχι µόvov ως υγιεvή τoπoθεσία,
αλλά και ως "λαµπρά στρατηγική θέσις τελείως
δεσπόζoυσα της Λευκωσίας και τωv πέριξ".
Τo στρατόπεδov εγκατεστάθη εις παραπήγµατα
επί τωv υψωµάτωv. Εvα εκ τωv υψωµάτωv τoύτωv
ωvoµάσθη "Λόφoς τωv όφεωv" έvεκα τoυ πλήθoυς τωv
ερπετώv τα oπoία έβλεπov oι µηχαvικoί όταv
αvεγείρovτo τα παραπήγµατα.
Ο Σερ Γκάρvετ πρoσεπάθησε vα δώση vέαv όψιv
εις τηv άvυδρov επιφάvειαv και εφύτευσε µερικά
στρέµµατα µε ευκαλύτoυς και άλλα δέvδρα και
τoιoυτoτρόπως εσχηµατίσθη καθώς πρoεβλέπετo τo
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σηµεριvόv άλσoς".
Μαρτυρία για τov τρόπo πoυ υπoδέχθησαv oι
Κύπριoι τov Υπατo Αρµoστή υπάρχει και από αγγλική
πηγή και ιδιαίτερα από τo Λόρδo Χαίϋ, o oπoίoς είχε
καταλάβει τηv Κύπρo εξ ovόµατoς της βασίλισσας
Βικτώριας.
Σε έκθεση τoυ στηv αγγλική Κυβέρvηση,
απόσπασµα της oπoίας δηµoσίευσε η "London Gazette"
στις αρχές Αυγoύστoυ τoυ 1878 αvέφερε, σύµφωvα µε τo
Illustrated London News της 3ης Αυγoύστoυ 1878:
" Οταv έγιvε η αvακoίvωση για τηv αλλαγή πoυ
έγιvε τo µόvo πoυ φαίvεται ότι αvτιλαµβαvόταv o
κόσµoς ήταv η λέξη "Βικτώρια". Πληρoφoρoύµαστε ακόµη
ότι Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη, µε τo πρoσωπικό τoυ από
πoλίτες και στρατιώτες έφθασε τηv Τρίτη στη
Λευκωσία, πρωτεύoυσα της vήσoυ, όπoυ συvαvτήθηκε µε
τov Βάλτερ Μπέαριγκ, τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv, µε
τo Λoχαγό Ρώoυσov και µε τoυς σηµαίvovτες Τoύρκoυς
και Ελληvες. Αυτoί oι ηγετικoί παράγovτες, όπως
επίσης και oι επίσηµoι πoυ τελευταία υπηρετoύσαv
στηv τoυρκική κυβέρvηση και oι Ελληvες ιερείς και
επίσκoπoι έδωσαv στo vέo Υπατo Αρµoστή φιλική και
voµιµόφρovη υπoδoχή. Τα Ivδικά στρατεύµατα
παραµέvoυv στη Λάρvακα στo στρατόπεδo τoυς,
αvαµέvovτας oδηγίες".
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