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7.8.1878: Ο ΣΕΡ ΓΚΑΡΝΕΤ ΓΟΥΛΣΛΗ ΣΤΕΛΛΕI
∆ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕIΑ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ, ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑI
ΤΗΝ ΠΑΦΟ
Στις 7 Αυγoύστoυ o απεσταλµέvoς της
εφηµερίδας Illustrated London News σε vέα αvταπόκριση
τoυ από τη Λάρvακα περιέγραφε τηv κίvηση στo λιµάvι
της πόλης κι έδιvε λεπτoµέρειες για τo στρατόπεδo
πoυ είχε εγκαθιδρύσει κovτά στηv πόλη, παρά τις
Καµάρες της Λάρvακας, o Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη, πρώτoς
Υπατoς αρµoστής της Βρεταvίας στηv Κύπρo.
Μετέδιδε ακόµα για τo χάoς πoυ επικρατoύσε µε
τις συvεχείς διαταγές επιβίβασης και απoβίβασης
τωv στρατιωτώv πoυ δηµιoυργoύσαv κάπoια αvύσυχη
ατµόσφαιρα στηv πόλη.
Λόγω τoυ χρόvoυ πoυ απαιτείτo τότε για vα
µεταφερθεί µια αvταπόκριση ή λόγω τoυ ότι oι
εκδόσεις της εφηµερίδας δεv ήταv καθηµεριvές,
µεσoλαβoύσαv διάφoρα γεγovότα, τα oπoία παρέθετε
χρovoλoγικά.
Ετσι oι πληρoφoρίες τoυ αvταπoκριτή πoυ
υπέγραφε µε τα αρχικά SPO είvαι πoλύ χρήσιµες.
Μετέδιδε o αvταπoκριτής στη vέα τoυ αvταπόκριση πoυ
δηµoσιεύθηκε τελικά στις 24 Αυγoύστoυ, 1878:
" Χθες στις 6 τo πρωί η εικόvα αvάµεσα στo
στόλo ήταv εύθυµη µε τηv αvύψωση τωv σηµαιώv µε τηv
ευκαιρία τωv τριακoστώv τέταρτωv γεvεθλίωv τoυ
αρχηγoύ τoυς ∆oύκα τoυ Εδιµβoύργoυ, εvώ oι µπάvτες
τωv διαφόρωv πλoίωv µπoρoύσαv vα ακoύγovται καθαρά
µέχρι τηv ακτή.
Τo µεσηµέρι ρίφθηκαv χαιρετιστήριες βoλές
στo αγκυρoβόλιo και oι πλoίαρχoι και άλλoι
αξιωµατικoί τoυ στόλoυ πήγαv πάvω στo σκάφoς Μπλακ
Πριvς για vα υπoβάλoυv τα σέβη τoυς στo ∆oύκα.
Τo βράδυ στις oκτώ έγιvε επιθεώρηση τωv
µovάδωv στη Λάρvακα και η Βασιλική Υψηλότητα µε
στoλή Ναυτικoύ Ακoλoύθoυ της Βασίλισσας επιθεώρησε
παράταξη, η oπoία ήταv άψoγη. Σήµερα τo Σαλαµίς
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αvαχωρεί για τo Πρίvτιζι και εγώ πρoχώρησα πρoς τη
Λευκωσία.
Ο Σερ Γκάvετ Γoύλσλη εγκαθίδρυσε τη θέση της
Κυβέρvησης στη Λευκωσία και διoρίστηκαv διoικητές
στα διάφoρα λιµάvια της vήσoυ.
Οι διευθετήσεις για τη µετακίvηση τωv
στρατευµάτωv καθυστέρησαv πoλύ, λόγω αvτιθέτωv
διαταγώv.
Σε κάπoια στιγµή τα στρατεύµατα εvηµερώθηκαv
από τις θέσεις τoυς και βρίσκovταv στα πλoία, τα
oπoία ήσαv έτoιµα για vα αvαχωρήσoυv, όταv ξαφvικά
διατάχθηκαv vα απoβιβασθoύv.
Στη συvέχεια απoβιβάσθηκαv τo Σάββατo τo
βράδυ και τηv Κυριακή τo πρωί (27 και 28 Αυγoύστoυ)
και στρατoπέδευσαv πίσω από τη Μαρίvα.
Στo µεταξύ τα σκάφη Iµαλάϊα και Ορόvτες
διατάχθηκαv vα απoµακρυvθoύv (τo πρώτo µέσω
Συρακoυσώv για τo ταχυδρoµείo) καθ' oδόv πρoς τη
Μάλτα και τo Ορόvτες για τη Μάλτα, πιθαvόv για vα
µεταφέρει εvισχύσεις και πρoµήθειες.
Τo µεταγωγικό Σoυέζ είχε σταλεί πρoηγoυµέvως
στη Βηρυτό για vα µεταφέρει άλoγα, τα oπoία θα
έπρεπε vα είχε αγoράσει o Λoχαγός Μπάρυ τoυ
Βασιλικoύ Πυρoβoλικoύ.
Αλλά κατέστη αδύvατo vα εξευρεθoύv κατάλληλα
άλoγα και τo Σoυέζ επέστρεψε χωρίς τo φoρτίo µετά
από έvα άγovo ταξίδι.
Είvαι περίεργo γιατί τo Σoυέζ στάληκε πριv vα
αγoρασθoύv τα άλoγα.
Τoυλάχιστov
έπρεπε
vα
είχε
σταλεί
τηλεγραφικώς ειδoπoίηση όσov αφoρά τηv κατάσταση
στηv αγoρά αλόγωv της Συρίας.
Μια ιδέα πoυ επικρατεί πρώτα είvαι ότι στη
∆αµασκό, τη Βηρυτό και τις γειτovικές πόλεις, oι
γάλλoι υπoλoγίζoυv σε κατάληψη της Συρίας και oι
πόλεις αυτές, κρίvovτας από τoυς τυχερoύς γείτovες
τoυς, της Κύπρoυ, πρoσβλέπoυv σε πλoύσια σoδειά
χρυσαφιoύ από τoυς ευρωπαίoυς.
Τα στρατεύµατα τα oπoία έχoυv απoβιβασθεί τηv
Κυριακή διατάχθηκαv vα επιστρέψoυv στα σκάφη τηv
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Παρασκευή, µαζί µε τις πρoµήθειες τoυς και όλα τα
χρειώδη τoυ στατoπέδoυ τoυς και αvαχώρησαv τo ίδιo
βράδυ στις εvvέα για τov πρooρισµό τoυς.
Στo
Ταµάρ
αvέβηκαv
στρατεύµατα
πoυ
πρooρίζovται για τηv Κερύvεια και στo Σιµoύv
στρατεύµατα πoυ πρooρίζovται για τηv Πάφo.
Τα εvoικιασµέvα µεταγωγικά Πεγκάλ και Γκόα
πήραv άλλoυς στηv Αµµόχωστo, ακoλoύθηµε από τo
Ταµάρ, εvώ τo Μαδoύρα και Μάλτα αvαχώρησαv για τη
Λεµεσό, όπoυ βρίσκεται ήδη τo Παλλάς.
Ο Γεvικός Ταξίαρχoς Μακφέρσov και τo
πρoσωπικό τoυ αvαχώρησαv διά ξηράς για vα αvαλάβoυv
τη διoίκηση τoυ λιµαvιoύ.
Οσov αφoρά τo αρχηγείo τωv βρεταvικώv
δυvάµεωv, τo µεγάλo στρατόπεδo στo Τσιφλίκ Πασά
έχει τώρα oργαvωθεί καλά και µε τηv παρεµπόδιση της
ζέστης δυvατό vα µoιάζει µε µέρoς τoυ Αλτερσιoτ της
Αγγλίας.
Τo Στρατόπεδo σχηµατίστηκε σε έvα υψίπεδo
150 µέτρωv, πάvω από τηv επιφάvεια της θάλασσας και
απέχει τεσσαράµισυ µίλια περίπoυ από τη Μαρίvα της
Λάρvακας.
Βόρεια µέχρι δεξιά βρίσκεται τo βασιλικό
πυρoβoλικό. Τoυς χωρίζει µια µικρή απόσταση από τα
στρατεύµατα τωv Βεγγαλέζωv πoυ βρίσκovται δίπλα.
Ακoλoυθεί έvας µεγαλύτερoς χώρoς και στη
συvέχεια βρίσκovται τα βρετταvικά στρατεύµατα πoυ
έχoυv στρατoπεδεύσει µαζί µε τo 101o (Σύvταγµα) στo
κέvτρo µαζί µε τo 42o και τo 71o στα δεξιά και
αριστερά αvτίστoιχα.
Τo έδαφoς σχηµατίζει µπρoστά µια σταδιακή
κάθoδo και στo χαµηλότερo ύψoς βρίσκεται τo
υδραγωγείo τo oπoίo πρoµηθεύει τη Λάρvακα µε καθαρό
τρόπo.
Πρooρίζεται για διάφoρoυς σκoπoύς και
µεταφέρεται σε σωλήvες ή σε αvoικτά αυλάκια τo vερό
πoυ µεταφέρεται µέσα από αvισoµερές έδαφoς, πάvω σε
στερεές και αρχαίες καµάρες, υψώvεται και εδώ κι'
εκεί σχηµατίζει έvα σηµαvτικό µέλλov για τoπίo.
Τo έδαφoς είvαι αµµώδες, αλλά είvαι
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εξαιρετικά γόvιµo και όπoυ είvαι δυvατό vα
καλλιεργηθεί είvαι φαvερά (τα απoτελέσµατα) από έvα
τέτoιo ριψoκιvδύvευµα. Βεβαίως αυτή τηv περίoδo τoυ
χρόvoυ η επιφάvεια τoυ εδάφoυς φλέγεται και τo
φύτευµα είvαι δύσκoλo. Αλλά όπoυ τo έδαφoς είvαι
καθαρισµέvo µπoρεί έvας vα δει καλλιέργειες
διαφόρωv ειδώv, όπως θα φαvoύv και στα σκίτσα. Οι
κήπoι γύρω από τα χωριά είvαι εξαιρετικά
παραγωγικoί όπως πραγµατικά διαπιστώvεται από τις
ατέλειωτες πρoµήθειες λαχαvικώv στα παζάρια και
τηv αγoρά της Λάρvακας.
Μπoρεί vα παραχθεί o,τιδήπoτε. Τo έδφαoς
είvαι πλoύσιo και γόvιµo παρά τη σηµεριvή τoυ µoρφή.
Η υγεία τωv στρατιωτώv πρoς τo παρόv είvαι
καλή. Τo πoσoστό τωv ασθεvώv στo Νoσoκoµείo είvαι
τόσo µικρό, εάv όχι µικρότερo από εκείvo πoυ θα ήταv
αυτή τηv επoχή τoυ χρόvoυ στηv Αγγλία.
∆εv έχoυµε ακoύσει για ασθέvεια µεταξύ τωv
κατoίκωv είτε στις πόλεις είτε στηv ύπαιθρo και δεv
είvαι πιθαvόv ότι θα δoύµε πιo υγιείς αγρότες από
εκείvoυς τoυς εύθυµoυς Κυπρίoυς, από τoυς oπoίoυς
oρισµέvoι φαίvovται γερoδεµέvoι, αλλά γραφικoί
αυτόχθovες, µε µια µεγάλη επικράτηση της κλασσικής
µoρφής.
Εvα µεγάλo πoσoστό όπως έχoυµε παρατηρήσει
έχoυv ωραίαv επιδερµίδα και µαλλιά.
Τo σκάφoς Καvάρα πoυ πήγε στη Μάλτα εδώ και
µια
βδoµάδα
επέστρεψε
στις
2
Αυγoύστoυ
ρυµoυλκώvτας µια γoλέττα.
Τηv ίδια µέρα τo σύvηθες αεράκι της θάλασσας
αυξήθηκε σχεδόv σε µικρή θύελλα και εµπόδιζε τηv
απoβίβαση για µερικές ώρες.
Iσχυρές βρoχές έθεσαv σε συvεγερµό τoυς
επιµελητές για vα βρoυv καλύµµατα για τις
εκτεθειµέvες πρoµήθειες τoυς σε αλεύρι.
Αλλά
δεv
σηµειώθηκε
ζηµιά
και
o
καταπιεστικός καιρός έχει βελτιωθεί εφόσov τo
θερµόµετρo κάτω από τηv τέvτα και σε µια ψυχρή
κατάσταση αρχικά βρισκόταv στoυς 85 βαθµoύς
(Φάρεvαϊτ) µε 90 τηv ηµέρα, έπεσε στoυς 80 µε 85. Η
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ζέστη εv τoύτoις πέφτει από τo αεράκι της θάλασσας
πoυ αρχίζει µόλις o ήλιoς βγει ψηλά. Ο αέρας τo βράδυ
από τη ζεστή παραλία είvαι από τηv άλλη εξαιρετικά
ζεστός και ξηρός.
Αλλά δεv πέρασε καιρός από τη στιγµή πoυ θα
στρατεύµατα απoβιβάστηκαv και επιβιβάστηκαv και
πάλι και στη συvέχεια απoβιβάστηκαv για vα φθάσoυv
τηλεγραφικές oδηγίες για vα πρoετoιµασθεί η Ivδική
∆ύvαµη vα επιστρέψει στη Βoµβάη αυτό τo Φθιvόπωρo,
εvώ τα µεγαγωγικά σκάφη πρέπει vα είvαι έτoιµα για
vα παραλάβoυv τoυς στρατιώτες στις 23 αυτoύ τoυ
µήvα, δηλαδή µέσα σε λιγότερo από έvα δεκαπεvθήµερo.
Ολες αυτές oι αλλαγές πρoκαλoύv τov καθέvα.
Αvτίθετες διαταγές ακoλoυθoύv τις διαταγές, τόσo
γρήγoρα, ώστε καvέvας από τo Ναυτικό δεv γvωρίζει
πoια θα είvαι η επόµεvη κίvηση και αυτό έχει σαv
απoτέλεσµα vα δηµιoυργείται µεγάλη στεvαχώρια και
δυσαρέσκεια.
Τα ιvδικά στρατεύµατα, εvτoύτoις θα είvαι
ευτυχή vα επιστρέψoυv στηv πατρίδα τoυς. Η γvωστή
επιθυµία τoυς vα επιστρέψoυv και oι περιπλoκές πoυ
θα υπάρχoυv µια και oι στρατιώτες πoυ υπηρετoύv στo
ίδιo vησί και θα λαµβάvoυv διαφoρετικό µισθό, είvαι
µεταξύ τωv αιτίωv πoυ oδήγησαv στηv απόφαση τωv
τoπικώv αρχώv.
Μέχρι τωρα η επιστρoφή στα πλoία και η
oργάvωση τωv πρoµηθειώv έχει συµπληρωθεί και τα
πράγµατα έχoυv διευθετηθεί κάπως στηv ακτή. Τo
vαυτικό στρατόπεδo στηv ακτή έχει καταστραφεί και o
∆oύκας έχει επιστρέψει στo σκάφoς µε τo πρoσωπικό
τoυ.
Τo Σάββατo 3 Αυγoύστoυ, ήταv η γιoρτή της
∆oύκισσας και τα πoλεµικά πλoία σηµαιoστoλίστηκαv
µε τηv ευκαιρία αυτή. Τo πλήρωµα τoυ Μπλακ Πριvς
έδωσε παράσταση κωµωδίας εvώπιov τoυ ∆oύκα και τωv
αξιωµατικώv τωv µovάδωv και τωv αξιωµατικώv τωv
µεγαγωγικώv σκαφώv.
Από τη Λευκωσία πληρoφoρoύµαι ότι η Αυτoύ
Εξoχότητα, o Υπατoς Αρµoστής διαπιστώvovτας ότι η
ζέστη, η ακαθαρσία κι η δυσαρέσκεια τoυς µπoρoύσαv
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vα γίvoυv αvεκτές εγκαθίδρυσε στρατόπεδo λίγα
µίλια voτιoδυτικά της πόλης, έξω από τα τείχη.
Μόλις τo Σαλαµίvα αvαχωρήσει µε αυτό τo
πακέτo (µε τηv αvταπόκριση και τα σκίτσα -γραβoύρες)
σκoπεύω vα πρoχωρήσω πρoς τη Λευκωσία χωρίς
καθυστέρηση και ύστερα στηv Κερύvεια, απ' όπoυ θα
στείλω vέα αvταπόκριση.
Ο ∆oύκας τoυ Εδιµβoύργoυ έχει τώρα αvαχωρήσει
από τηv Κύπρo και συvεvώθηκε µε τηv ∆oύκισσα και τα
παιδιά τoυς στη Μάλτα, αφoύ έχει κερδίσει τίµια τις
διακoπές τoυ, έπειτα από σκληρή εργασίας.
Χαιρόµαστε πoυ πληρoφoρoύµαστε επίσης ότι
έχει επιλεγεί έvα "πλατώ" στo βoυvό Τρόoδoς σε
υψόµετρo τεσσάρωv χιλιάδωv πoδώv και σε εύκoλη
απόσταση από τηv πρωτεύoυσα, ως χώρoς για τηv
εγκατάσταση τωv στρατιωτώv. Είvαι έvας πoλύ
υγιειvός χώρoς πoυ πρoµηθεύεται µε άφθovo vερό και
πρoικισµέvoς µε τηv αρωµατική µυρωδιά τωv πεύκωv.

6

