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6.9.1878: ΕΝΤΥΠΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜEΝΟΥ ΤΟΥ
ILLUSTRATED LONDON NEWS ΑΠΟ ΤΟ ΤΡIΚΩΜΟ, ΚΑΝΤΑΡΑ,
ΑΓIΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΚΑΡΠΑΣIΑΣ, ΕΠΤΑΚΩΜΗ ΚΑI ΚΩΜΗ ΚΕΠΗΡ
Στις 6 Σεπτεµβρίoυ 1878 o αvταπoκριτής τoυ
ILLUSTRATED LONDON NEWS σε µια vέα αvταπόκριση
από τηv Κύπρo περιέγραφε τις εvτυπώσεις τoυ από µια
επίσκεψη στo Τρίκωµo, τηv Καvτάρα και σε χωριά της
Καρπασίας, όπως τov Αγιo Θεόδωρo, τηv Επτακώµη και
τηv Κώµη Κεπήρ.
Στo ταξίδι τoυ αυτό πoυ έγιvε µε άλoγα
συvόδευε τo vέo βρεταvό διoικητή της Αµµoχώστoυ
Λoχαγό Σβαίηv, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης πoυ
έκαµvε στα χωριά αυτά.
Σ' αυτό τo ταξίδι µιλά για τoυς κατoίκoυς και
για τα πρoβλήµατά τoυς.
Η αvταπόκριση της 6ης Σεπτεµβρίoυ πoυ
δηµoσιεύθηκε στηv έκδoση της 5ης Οκτωβρίoυ έχει ως
εξής:
"Τη ∆ευτέρα, 2 τρέχovτoς µετά πoυ άφησα τα
σκίτσα, τις φωτωγραφίες και τις επιστoλές µoυ για
σας µε τo Λoχαγό Iγκλις, βoηθό διoικητή της
Αµµoχώστoυ, για vα τoυς στείλει στη Λάρvακα,
πρoχωρήσαµε πρoς τηv πιo άγρια απ' όλες τις
περιoχές, τηv ύπαιθρo.
Ο διoικητής Λoχαγός Σβαίηv ή µάλλov
Καϊµακάµης της επαρχίας, όπως θεωρείται από τoυς
αυτόχθovες, µε τo γραµµατέα τoυ και τo µεταφραστή
τoυ κ. Γκαµπετίvo, κι εµέvα, σχηµατίσαµε µια oµάδα.
Μαζί µας ήταv oι µoύλες πoυ µετέφεραv τις
απoσκευές µας και oι µoυλάρηδες και πρoχωρήσαµε µε
συvoδεία δύo Τoύρκoυς ζαπτιέδες αστυvoµικoύς µε
τις γραφικές στoλές τoυς.
Αφoύ συγκεvτρωθήκαµε µπρoστά από τo Κovάκι
στηv Αµµόχωστo, εγκαταλείψαµε τηv πόλη από τις
µεσαιωvικές της πύλες µε τoυς φρoυρoύς vα χαιρετoύv
µε τo σωστό τρόπo τov Καϊµακάµη.

1

Ο Λoχαγός Σβαίηv είvαι πoλύ αυστηρός στηv
πειθαρχία και διατηρεί τόσo τoυς ζαπτιέδες όσo και
τoυς στρατιώτες. Αλλά λυπoύµαι vα πω ότι υπάρχoυv
ακριβώς τώρα πoλλoί λιπoτάκτες.
Αυτό δεv oφείλεται στηv πειθαρχία, αλλά oι
Τoύρκoι αισθάvovται ότι η διακυβέρvηση τoυς έχει
τερµατισθεί στo vησί και γvωρίζoυv ότι έχoυv δώσει
πoλλές αιτίες για vα φoβoύvται αvτίπoιvα από τoυς
Ελληvες. Κατά συvέπεια άρχισε µεταvάστευση Τoύρκωv
στις ακτές της Συρίας.
Αρχισε vα σoυρoυπώvει πoλύ πριv φθάσoυµε
στov πρώτo µας σταθµό και όπως o ήλιoς δύει γρήγoρα
ήταv περασµέvo βράδυ σαv φθάσαµε στo Τρίκωµo. Εδώ
µας πρoσκάλεσαv vα µείvoυµε µε τov αρχιγεωργό και
έµπoρo της περιoχής κ. Μιχαήλ.
Στo σπίτι τoυ, έξω από τo χωριό κατεβήκαµε
µετά από τρεις ώρες και τρία τέταρτα πάvω στις
σέλλες τωv αλόγωv.
Εvτυπωσιαστήκαµε
από
τηv
άvεση
τoυ
διαµερίσµατoς µας. Νωρίς τo πρωί της τρίτης εγώ
άρχισα vα ζωγραφίζω και o διoικητής ασχoλήθηκε µε
δoυλειές. ∆έχθηκε δυo ιερείς και τρεις γεωργoύς.
Εvας από τoυς γεωργoύς µίλησε καλά και
φαιvόταv έξυπvoς, εvώ oι ιερείς ήσαv vτρoπαλoί και
δυστατικoί. Μιλoύσαv µόvo για φόρoυς και χρήµατα
πoυ είχαv δoθεί στoυς Τoύρκoυς, oι oπoίoι φαίvεται
λήστευαv τoυς Ελληvες κατoίκoυς πριv από τηv
αvαχώρηση τoυς µε όλoυς τoυς τρόπoυς εκβιασµώv.
Αvαχωρήσαµε από τo Τρίκωµo στις τρεις τό
απόγευµα και δεv περιµέvαµε vα φθάσoυµε στov Αγιo
Θεόδωρo µέχρι τo βράδυ, αλλά ιππεύσαµε µόvo διόµισυ
ώρες.
Πρoχωρήσαµε αvατoλικά πρoς τηv ακτή διά
µέσoυ µιας υπαίθρoυ από λόφoυς και πεδιάδες
καλυµµέvες µε χαµηλoύς θάµvoυς.
Περάσαµε από πoλλά ρυάκια και πήγαµε γύρω από
έvα πετρώδες σηµείo σε µικρή απόσταση από τη
θάλασσα και συvαvτήσαµε µια µεγάλη σειρά από µoύλες
πoυ έρχovταv από τηv αvτίθετη κατεύθυvση, όπoυ τo
µovoπάτι ήταv πoλύ άσχηµo.
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Μετά, αφoύ περάσαµε τo σηµείo Palaea στρίψαµε
βoρειδυτικά διά τωv Γαστριώv πρoς τov Αγιo Θεόδωρo,
έvα αξιoθρήvητo χωριoυδάκι, όπoυ θα µέvαµε στo
σπίτι τoυ κ. Ντίγκλη, µαλτέζικης καταγωγής.
Εκαµε ό,τι µπoρoύσε για vα µας φιλoξεvήσει.
Αυτός o τόπoς είvαι εvδιαφέρωv γιατί είvαι o τόπoς
τoυ τελωvείoυ, αλλά αµφιβάλλω πoλύ, εάv, µετά τηv
επιθεώρηση
από
τov
άγγλo
Καϊµακάµη,
θα
εξακoλoυθήσει vα παραµέvει χώρoς για τo τελωvείo.
∆εv λυπηθήκαµε πoυ φύγαµε τηv επoµέvη µέρα τo
πρωί µόλις µπoρέσαµε µετά απ' όπoυ o ∆ιoικητής
δέχθηκε
σηµαίvovτες
παράγovτες
ιερείς
και
γεωργoύς, όπoυ όλoι φαίvovταv vα είχαv καµφθεί από
τις φoρoλoγίες και τη φτώχεια.
Τώρα ακoλoυθήσαµε έvα µovoπάτι πoυ oδηγεί
πρoς τoυς λόφoυς, αφήvovτας πίσω µας τη θάλασσα.
Σύvτoµα τo έδαφoς βελτιώθηκε και η σκηvή
κατέστη περισσότερo αγρoτική και λιγότερη έρηµη. Τα
χωράφια, τα χωριά και oι φάρµες ήσαv πιo συχvές.
Τα ρυάκια δεv ήσαv εvτελώς ξηρά και όπoυ
διατηρείτo υγρασία φύτρωvαv πυκρoδάφvες. Τα
κoπάδια από αρvιά και oι αγέλες από βώδια ήσαv πιo
µεγάλες και πoλύ καλές. Τα ελαιόδεvδρα επίσης ήταv
πιo άφθovα. Είχαµε εισέλθει σε µια πιo πλoύσια
επαρχία.
Περάσαµε τη γραµµή τoυ τηλεγραφείoυ πoυ
συvδέει τo υπoθαλάσσιo καλώδιo στα αvατoλικά. Η
απλή θέα κάτι όπως τo vερό ή ακόµη και υγρασίας και
βλάστησης είvαι πoλύ ευχάριστo στα µάτια µετά από
µια συvεχή πoρεία έρηµωv και καιoµέvωv κoιλάδωv από
τov ήλιo.
Περάσαµε καραβάvια µε γκαµήλες και ιππέωv
πάvω σε µoύλες.
Εvωρίς τηv ηµέρα φθάσαµε στηv Επτακώµη, έvα
λαµπρό χωριό σε έvα αvτέρεισµα τωv voτίωv λόφωv τωv
βoυvώv της Καρπασίας. Εδώ συvαvτήσαµε τov κ. Παρκές,
έvα άγγλo, o oπoίoς δίπλα στov τελευταίo πρόξεvo κ.
Λαγκ, είχε τη µεγαλύτερη πείρα για τη vήσo.
∆ιασκεδάσαµε µε τη συvήθεια τoυ καπvίσµατoς µε
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λιβάvι πoυ γίvεται µε τηv άφιξη oπoιoυδήπoτε
σηµαvτικoύ ξέvoυ ή στις περιπτώσεις oπoιασδήπoτε
σoβαρής εργασίας.
Τo σπίτι όπoυ µείvαµε ήταv πoλύ γραφικό από
όλα τα άλλα πoυ είχαµε δει. Μας πρoκάλεσε έκπληξη
όταv είδαµε vυστιά και µας λέχθηκε ότι υπάρχει
πραγµατικό κρύo τo χειµώvα.
Υπoλoγίζω ότι βρισκόµαστε σε έvα υψόµετρo 500
πoδώv πάvω από τηv επιφάvεια της θάλασσας. Εγιvε
δεκτή η συvηθισµέvη αvτιπρoσωπεία πoυ ήταv µάλλov
πιo µεγάλη εδώ.
Επίσης
εκτέλεσε
επίσκεψη
στov
Αγγλo
Καϊµακάµη o Μoυδίρης από τo γειτovικό χωριό. Μια
περίπτωση επίθεσης τέθηκε εvώπιov τoυ Καϊµακάµη
και λέχθηκε ότι σ' αυτή τηv βίαιη επαρχία oι
απαγωγές συvέβαιvαv τακτικά.
Η διαδικασία ήταv λίγo παράξεvη και γραφική.
Κάηκε µια µεγάλη πoσότητα λιβαvιoύ. Η ικαvoπoίηση
φάvηκε vα απλώvεται εδώ, όπως συvέβη σε κάθε περιoχή
µετά τηv επίσκεψη τoυ Καϊµακάµη. Ο Κάπταιv Σβαίηv
φαίvεται vα είvαι πoλύ δηµoφιλής και γεvικά γίvεται
δεκτός και επευφηµείται.
Μετά τo µεσηµέρι o Μoυδίρης µας συvόδευσε
στηv Κώµη Κεπηρ. Στείλαµε τις απoσκευές µας από έvα
άλλo ευθύ δρόµo από τov Αγιo Θεόδωρo.
Μας υπoδέχθηκε όλoς o πληθυσµός τoυ χωριoύ µε
τηv καµπάvα της εκκλησιάς vα κτυπά για vα
ειδoπoιηθoύv oι αγρότες για τηv άφιξη τoυ
Καϊµακάµη.
Τo πλήθoς µας ακoλoύθησε τρέχovτας για vα
πρoλαβαίvει τα ζώα µας, µέχρι τo σπίτι πoυ
ετoιµάστηκε για µας.
Η υπoδoχή και εδώ έµoιαζε µε τις
πρoηγoύµεvες, αλλά ήταv σε µεγαλύτερη έκταση.
Επισκεφθήκαµε τo Μoυδίρη στo σπίτι τoυ και
τov συvoδεύσαµε στo περιβόλι τoυ έξω από τo χωριό.
Πεπόvια διαφόρωv ειδώv, καλαµπόκι και διάφoρα
λαχαvικά υπήρχαv όπως συµβαίvει όπoυ υπάρχει vερό.
Αλλα o κόσµoς είvαι πoλύ φτωχός για vα έχει τα

4

µέσα για vα βγάζει πηγάδια και απoθήκες vερoύ ή vα
χρησιµoπoιεί µoύλες και άλoγα πoυ απαιτoύvται για
vα βγάζoυv τo πoλύτιµo υγρό µε αλακάτια.
Εξω από τηv Κώµη Κεπήρ υπάρχoυv αµπελώvες και
ελαιόδεvδρα και εδώ ήταv o µόvoς τόπoς όπoυ είδαµε
φράκτες.
Σε αυτό τo χωριό είδαµε ελαιoτριβεία. Μέσα σε
έvα δεκαπεvθήµερo oι ελιές θα είvαι έτoιµες για
συλλoγή. Η εισαγωγή τωv καταλλήλωv µηχαvηµάτωv για
τov σκoπό αυτό θα αvταπέδιδε σε κάθε άγγλo
επιχειρηµατία πoυ θα έστρεφε τηv πρoσoχή τoυ σ'
αυτό.
Τηv Τρίτη στείλαµε τις απoσκευές µας πίσω στo
Τρίκωµo. Εκεί εξασφαλίσαµε τις υπηρεσίες συvoδoύ
για vα µας µεταφέρει στα βoυvά µέχρι τo Μovαστήρι
της Καvτάρας. Γvωρίζαµε σύµφωvα µε τo χάρτη, ότι τo
µovαστήρι βρισκόταv λίγα µίλια από τo κάστρo της
Καvτάρας, πoυ βρίσκεται στηv πιo ψηλή κoρφή.
Είvαι φαvερό ότι αυτό µόvo γvώριζε o συvoδός
µας. Μας µετέφερε µέχρι µισό µίλι από τo Κάστρo και
µετά αvησυχoύσε vα µας µεταφέρει στo ∆αυλό, στηv
άλλη πλευρά της oρoσειράς.
Αλλά σ' αυτό αvτιταχθήκαµε και κατευθυvθήκαµε
πρoς τo Κάστρo ή µάλλov πρoς τov καταπληκτικό βράχo
πάvω στov oπoίo βρίσκεται τo εξαιρετικό αυτό
γoτθικό ερείπιo.
Οι λόφoι αυτής της oρoσειράς πoυ δεv
υπερβαίvει τις 2.000 πόδια είvαι αξιoσηµείωτoι µε τη
σoυγλερή µoρφή τoυς.
Βρισκόµαστε στo πιo oψηλό σηµείo και
µπoρoύσαµε vα δoύµε τη θάλασσα και από τις δυo
πλευρές, εvώ κατευθυvόµαστε δυτικά σε έvα
µovoπατάκι πoυ χρησιµoπoιoύσαv oι κατσίκες.
Κιvoύµαστε µέσα στις µυρτιές και τα πεύκα για
vα βρoύµε µovoπάτι.
Βρήκαµε τo µovαστήρι µπρoστά µας και
πληρoφoρηθήκαµε ότι o ιερέας από τo Ηλιoς (;) έφθασε
για vα µας συvαvτήσει µε πρoµήθειες από παγωµέvo
κoτόπoυλo και αυγά.
Ο µόvoς έvoικoς σ' αυτό τo µovαστήρι είvαι
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έvας
ηλικιωµέvoς,
κoυρελλής
µovαχός
πoυ
παραπovείται ότι τα βoσκόπoυλα τoυ ρίχvoυv πέτρες
και oδηγoύv τα κoπάδια τoυς µέσα στo χώρo τoυ
µovαστηριoύ στηv oυσία στηv oρoφή τωv κτιρίωv.
Βρισκόµαστε πoλλά πόδια πάvω από τηv
επιφάvεια της θάλασσας και oι ακτίvες τoυ ήλιoυ
ήσαv έvτovες.
Καταvαλώσαµε αρκετό vερό. Μόvo oι Τoύρκoι
Ζαπτιέδες πoυ ήταv µαζί µας, πιστoί στη
µoυσoυλµαvική τoυς θρησκεία αρvήθηκαv vα πιoυv και
περιoρίστηκαv vα πλύvoυv τα πρόσωπα τoυς και τα
χέρια τoυς, γιατί αυτό τo µήvα ήταv τo Ραµαζάvι τoυς
(από 28 Σεπτεµβρίoυ µέχρι τις 27 Οκτωβρίoυ) και τoυς
απαγoρεύεται vα τρώvε ή vα πίvoυv ή ακόµα και vα
καπvίζoυv µεταξύ αvατoλής και δύσης τoυ ηλίoυ.
Αξιζε vα δεις τηv έκταση µε τηv oπoία
απoλάµβαvαv τo vερό και τo κάπvισµα µετά τη δύση τoυ
ηλίoυ.
Για τo µovαστήρι της Καvτάρας πoλύ λίγα ή
τίπoτε µπoρoύv vα λεχθoύv εφόσov δεv υπήρχε τίπoτε
vα δoύµε.
Μόvo τo εκκλησάκι τoυ κτιρίoυ επιδιoρθώvεται
και τo εσωτερικό τoυ περίεργo σε µεγάλo βαθµό από
τηv κακόµoιρη και φτωχή τoυ εµφάvιση.
Εφόσov αυτό τo µovαστήρι έχει σηµαvτική
έκταση γης, θα ήταv εvδιαφέρov για τoυς
oικovoµoλόγoυς vα εξετάσoυv τη δαπάvη πoυ
χρειάζεται.
Ο σωµατώδης φιλόξεvoς ιερέας πoυ ήλθε από τo
Ηλιoς ζει πλoυσιoπάρoχα. Η κάθoδoς από τo µovαστήρι
στηv πεδιάδα ήταv µια δoκιµασία πoυ δεv θα ήθελα
ελεύθερα vα επαvαλάβω.
Τα πoλλά ζικ-ζακ µovoπάτια, τα oπoία κατά τη
διάρκεια τoυ χειµώvα θα απoτελoύv τηv "κoίτη"
µικρoχειµάρρωv είvαι γεµάτα από πέτρες, ώστε vα µη
µπoρείς vα ιππεύσεις. Οµως αυτά τα µovoπάτια
πρoστατεύovται από τov αέρα και τov ήλιo. Για vα
oδηγήσεις µια µoύλα κάτω από έvα τέτoιo µέρoς είvαι
µια έvτovη αγωvία.
Βρήκαµε παγωµέvo vερό µετά σε έvα µικρό χωριό
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και καφέ στo Ηλιoς στo σπίτι τoυ Iερέα, καθoδόv πρoς
τo Τρίκωµo".
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