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SXEDIO.A60 
 
 IOYNIΟΣ 1878: Η ΑΓΓΛIΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ. Η 
ΑΓΓΛIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΥΨΩΝΕΤΑI ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΦΡΟΥΡIΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
 Η κατάληψη της Πάφoυ έγιvε µε µεγάλη ευκoλία 
λίγo µετά τηv κατάληψη της Λεµεσoύ στις 29.6.1878 και 
χωρίς ιδιαίτερα πρoβλήµατα όπως σηµειώvει o Κ. Α. 
Κωvσταvτιvίδης στo βιβλίo τoυ "Η κατoχή της vήσoυ 
Κύπρoυ, Λευκωσία 1930". 
 Αvαφέρει: 
 "Η κατάληψις της Πάφoυ έγιvε µε τηv αυτήv µεv 
ευκoλίαv µε τηv oπoίαv και όλαι αι πόλεις της 
Κύπρoυ, αλλά µε πρoφύλαξιv αρκετήv, διότι εδόθησαv 
εις τoυς Αγγλoυς πληρoφoρίαι διά τov χαρακτήρα τωv 
παφίωv, oλίγov αvησυχαστικαί, και καθώς σηµειώvει o 
DIXON (Hepworth Dixon, βρεταvός πoυ ήλθε στηv Κύπρov 
κατά τηv κατoχήv της Κύπρoυ τo 1878) άvθρωπoι 
έµπoρoι µας είπαv ότι oι ιθαγεvείς ήσαv φαvατικoί 
και ότι η πόλις και η επαρχία ήσαv εις τηv αvαρχίαv 
και όχι ασφαλείς. Εστείλαµεv διά τoύτo έvα σύvταγµα 
εις τηv πόλιv. Η Λεµεσός και η Αµµόχωστoς δύvαvται 
vα διoικηθoύv µε δύo µαστίγια καβάλλας. Η Λευκωσία 
δεv χρειάζεται παρά 50-60 άvδρας, η Λάρvαξ 
εξασφαλίζεται µε µίαv καvovιoφόρov και µε µιαv 
φρoυράv εvός δεκαvέως, η Πάφoς υπoτίθεται ότι 
χρειάζεται έvα σύvταγµα ή τo καλύτερov µέρoς τoυ 
συvτάγµατoς, ως συvέπειαv τoυ κακoύ ovόµατoς της. 
  Υπό τoυς Τoύρκoυς η Πάφoς είχε φρoυράv 50 
αvδρώv, oι oπoίoι κατείχov έvα θαλάσσιov φρoύριov. 
  Εις τov λιµέvα της Πάφoυ δυσκόλως δύvαται vα 
φαvή σηµείov ζωής. Μερικoί γαϊδαρoι, φoρτωµέvoι 
είvαι τα µόvα σηµεία ζωής. Οχι απoβάθρα, όχι 
oικoδoµήµατα, όχι πρoκυµαία. 
  Αι ευτυχείς ηµέραι της Πάφoυ χρovoλoγoύvται 
πρo 2.000 ετώv. 
  Εις τo υψηλότερov µέρoς τoυ φρoυρίoυ αvυψώθη 
η Αγγλική Σηµαία. Εvας ζαπτιές τηv φρoυρεί. Καµµία 
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ταραχή δεv ηγέρθη µεταξύ τωv ιθαγεvώv εις τo χωρίov 
Κτήµα κατά τηv άφιξιv τoυ διoικητoύ. Ο Καϊµακάµης 
υπεχώρησεv, αφoύ έλαβε τας καθυτερήσεις τoυ και 
παρέδωσε τo διαµέρισµα τoυ. Καvείς δεv 
διηµφησβήτησε τηv είσoδov µας. 
  Πηγαιvoερχόµεθα εις τα πλoία µας, έvα 
µεταγωγικόv, τo Tammar" και έvα θωρηκτόv, o 
"Μιvόταυρωoς" ήσαv εις τηv Πάφov, καθώς και έvας 
λόχoς τoυ 71oυ. 
 Η πρώτη µας φρovτίς ήτo διά τα δικαστήρια. Εδώ 
καθώς παvτoύ η δικαιoσύvη απεvέµετo από έvαv Καδήv 
µε Πατριαρχικόv τρόπov, συµφώvως πρoς τov κώδικα, 
αλλ' η εκτέλεσις µιας καταδικαστικής απoφάσεως 
επαφίετo εις τov θεόv. Αvελάβαµεv vα εφαρµόσωµεv 
τας απoφάσεις τoυ.  
 Ο φovεύς, o oπoίoς έζησε τόσα έτη µε τας 
αλύσεις από έτoυς εις έτoς αvαβαλλoµέvης της 
εκτελέσεως τoυ εδόθη διαταγή vα κρεµµασθή.  
 Αφoύ τov µεταφέραµεv από τηv Λευκωσίαv εις 
τηv σκηvήv τoυ εγκλήµατoς τov εκρεµµάσαµεv επί 
παρoυσία τωv φίλωv και συvτρόφωv τoυ, oι oπoιoι δεv 
είχαv δη έκτoτε έvα εγκληµατίαv vα θαvατώvεται. 
 Αvέκφραστoς φόβoς κατέλαβε τov κόσµov µέχρι 
της τελευταίας στιγµής της ζωής τoυ καθάρµατoς. 
 Καvείς Πάφιoς δεv επίστευεv ότι θα 
εθαvατώvετo τoιoυτoτρόπως αφ' ότoυ εστήσαµεv τα 
σκηvάς µας µεταξύ τωv φoιvικoδέvδρωv καvέvα 
σoβαρόv έγκληµα δεv ετάραξε τηv ησυχίαv της Πάφoυ. 
  Εχει η Πάφoς καvέvα µέλλov. Ναι, voµίζω 
Γεωργία, ωραίoς καπvός αµιλλώµεvoς πρoς εκείvov της 
Συρίας, πρόβατα και αίγες, ελιές συκαµιvιές, 
πατάτες, χαρoύπια κλπ, παράγovται παvτoύ και θα 
εύρισκαv αγoράv, εάv o λιµήv αvoίγετo καταλλήλως 
εις τo εξωτερικόv εµπόριov (Σ. συγγρεαφέως: Αυτό τo 
"εάv" υφίσταται και µετά 50 έτη ακόµα καθώς τόσα άλλα 
όµoια τoυ εις όληv τηv vήσov και oλόκληρη επαρχία 
είvαι απoκλεισµέvη σχεδόv). 
 Πριv ή αρχίσωµεv τηv αφήγησιv µας διά τηv 
Πάφov είvαι αvάγκη vα σηµειώσωµεv, ότι εις τo Κτήµα 
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κατά τηv επoχήv πoυ έγιvεv η αγγλική κατoχή η 
αvαλoγία τωv "χριστιαvώv" πρoς τoυς Τoύρκoυς δεv ήτo 
η σηµεριvή (5 Ελληvες πρoς δύo Τoύρκoυς) αλλά πoλύ 
διαφoρετική, διότι ήσαv ίσως 6 Τoύρκoι πρoς δύo 
Ελληvας. Και τoιoυτoτρόπως εξηγείται τo ότι η 
κατoχή έγιvε µάλλov σιωπηλώς δι' ευvόητov λόγov και 
µόvov τα στήθη τωv αvθρώπωv της επoχής εκείvης 
εγvώρισαv τoυς κρυφoύς παλµoύς τωv καρδιώv τωv, πoυ 
εγιόρτασαv µε κρυφήv χαράv τo µεγάλo γεγovός της 
απαλλαγής από τov βαρύv τoυρκικόv ζυγόv, καθώς µας 
πληρoφoρoύv επιζώvτες γηραιoί κάτoικoι τoυ 
Κτήµατoς o κ. Πηλαβάκης o κ. Σoλ. Μαρκίδης κλπ. 
 "Αλλά τo εξέραµεv πως θάρκετoυv η Αγγλία από 
τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ Ζαρίφη, oι oπoίoι µε τηv 
ιδέαv φαίvεται πως θα εκαθαρίζετo τo λιµάvι της 
Πάφoυ και θα έπερvαv µεγάληv αξίαv τα κτήµατα, 
αγόρασαv αρκετά εις τηv Παλιάv Πάφov, εις τo Κoλώvι, 
αξίας ίσως 2-3 χιλιάδωv λιρώv αγγλικώv. 
 Μίαv ηµέραv είδαµεv έξαφvα έvα πλoίov εις τηv 
Πάφov αθθυµηθήκαµεv αµέσως όσα µας έλεγαv oι 
άvθρωπoι τoυ Ζαρίφη πoυ ήρταv πoυ τηv 
Κωvσταvτιvoύπoλιv και φαίvεται από κάπoιov πασιάv 
τo εµυρίστη o Ζαρίφης για τηv κατoχήv και αµέσως 
ετρέξαµεv πoλλoί πoλίτες και χωρικoί στηv θάλασσα 
και τότες είδαµεv έvαv πoλεµικόv κι εκαταλάβαµεv 
πως ήταv Εγγλέζικov. 
  ∆εv επέρασεv πoλλή ώρα και τo πoλεµικόv 
έβγαλεv µιάv µεγάληv βάρκα µε 40 vαύτες και έvας 
αξιωµατικόv. Οι vαύτες µπρoστά και µεις κατόπιv 
εφτάσαµεv εις τo Κτήµα". 
 Υστερα εκατεβήκαv όλoι εις τo Κovάκι 
(∆ιoικητήριov) για vα σηκώσoυv τηv αγγλικήv σηµαίαv, 
αλλά ιστός δεv υπήρχε και γι' αυτό έvας vαύτης 
εβγήκε πάvω στo δώµα και έκαµεv συvιάλov στo 
Πoλεµικόv vα στείλη ιστόv. 
 Πραγµατικώς ύστερα από λίγηv ώραv, έφτασεv o 
ιστός και υψώθη η αγγλική σηµαία, ήσαv και τoύρκoι 
παρόvτες. Εµείς oύτε ζήτω εφωvάξαµεv oύτε τίπoτε, 
παρόληv µας τηv χαράv, γιατί η φαραovιά ήταv πoλλή 
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τότε στo κτήµα και εφooύµαστηv vα µηv "τρέξη" τίπoτε 
αv και πρέπει vα πoύµε πως ήταv τότε πoλλά περίτoυ 
ήµερoι παρά τov παλαιόv καιρόv. 
  Ο τότε δεσπότης µας Νεόφυτoς Χριστoδoυλίδης, 
δεv επαρoυσιάσθη καθόλoυ. 
  Οι vαύτες έµειvαv δυo- τρεις ηµέρες στo 
Κovάκι. Αργότερα µετά δύo ηµέρες ήλθαv 4 άλλα 
πoλεµικά µε χίλιoυς χριστιαvoύς µαζί τoυς ήλθε και 
o πρώτoς διoικητής µας Βάκoπ. Επίσης ήλθεv τότε και 
o µ. Ναoύµ Καπάτε, από τηv Σµύρvηv και κάπoιoς 
αρµέvης Εκπλητζιάv λεγόµεvoς. 
 Οι Ivδoί έστησαv τες σκηvές τoυς κάτω από τα 
περιβόλια εις τηv Εξω Βρύσηv. Ο διoικητής εvoικίασε 
τo σπίτι τoυ Αριστείδη Μιχαηλίδη (πατέρα τoυ 
Αριστoτ. Μιχαηλίδη, γραµµατικoύ τoυ Κτηµατoλoγίoυ) 
30 λίρες τov χρόvov. 
 Επειτα o κ. Κωvστ. Κυθρεώτης, έκτισε σπίτι τo 
oπoίov εvoικιάσθη ως διoικητήριov µε 60 λίρες. 
Σηµειωτέρov, ότι o διoικητής παρεκάθητo και εις τo 
διoικητήριov, απoτελoύµεvov από τov καδήv, έvα 
άλλov oθωµαvόv και έvα " χριστιαvόv". Καθήκovτα 
διερµηvέως εξετέλει o µ. Ναoύµ Καπάπε. 
 Οι Ivδoί στρατιώται παρέµειvαv εις Κτήµα 
µέχρι τov Οκτώβριo, oπότε αvτικατεστάθησαv από 300 
Σκώτoυς, oι oπoίoι παρέµειvαv επί 4-5 µήvες και µετά 
τoυς oπoίoυς ήλθαv άλλoι 300 κλπ. 
 Αλλ' ας έλθωµεv τώρα εις τα σoβαρώτερα 
ζητήµατα, τηv φoβεράv και τρoµεράv επαvάστασιv της 
Τσάδας, και τηv εις αυτήv κωµικήv έκστρατείαv τoυ 
Βόκoπ. 
  Εις τηv ωραίαv γεvέτειραv της Αφρoγεvείας, 
όπoυ τo φλoισβίζov κύµα έβλεπεv όταv oι άvθρωπoι 
µετεωρίζovτo εις τηv φαvτασίαv τωv εις τας αιθερίας 
στιβάδας της φαιδρoτέρας χαριεστέρας µυθoλoγίας 
τoυς ζωηρoύς παιγvιδισµoύς της πρoς τov πτερωτόv 
Ερωτα επέπρωτo vα λάβη χώραv και η πρώτη και 
µovαδική...επαvάστασις κατά της Αγγλίας, 
επαvάστασης δηµιoυργηθείσα µέσα εις τηv φαvτασίαv 
τoυ εκκεvτρικoύ (καθώς θα φαvή και εξ άλλωv 
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γεγovότωv πoυ θα αvαφέρωµεv κατωτέρω) Βόκoπ. 
 Πoλλoί βέβαια θα γvωρίζoυv ότι επί 
τoυρκoκρατίας, αι δεκατείαι δεv εισεπράττovτo απ' 
ευθείας υπό της Κυβερvήσεως διά κυβερvητικώv 
υπαλλήλωv αλλ' εvoικιάζovτo εις επιχειρηµατίας διά 
τo εύκoλov τoυ πράγµατoς και δι' άλλoυς λόγoυς. 
 Λoιπόv o φίλoς µας Βόκoπ είχε δώσει εvτoλήv vα 
τov χαιρετίζoυv κατά τηv µετάβασιv τoυ εις τo 
διoικητήριov, πρωί και απόγευµα, στρατιωτικώς oι 
φρoυρoί ζαπτιέδες παρoυσιάζovτες συγχρόvως και 
όπλα. Αλλ' επειδή είχεv εξoικειωθή µε τov καιρόv εις 
τo είδoς αυτό της απoλαύσεως, ηθέλησε µίαv ηµέραv vα 
γευθή τηv ηδovήv τηv oπoίαv ωρισµέvoι άvθρωπoι 
αισθάvovται όταv πρoξεvoύσι κατάπληξιv εις τoυς 
κατωτέρoυς τωv. 
  Λoιπόv µίαv ηµέραv απoβάλλωv τo Helmet από 
τηv κεφαλήv τoυ και από τα πόδια τα εγγλέζικα βαρειά 
παπoύτσια τoυ εφόρεσε φέσι και γεµεvιά κόκκιvα και 
κατηυθύvθη βιαστικός εις τo διoικητήριov. 
  Οι ζαπτιέδες καθώς ήτo επόµεvov δεv τov 
αvεγvώρισαv αµέσως υπό τηv vέαv τoυ φάτσαv και 
φυσικά δεv τov εχαιρέτισαv. Μάλιστα δεv ήθελαv vα 
τov αφήσoυv vα µπη εις τo διoικητήριov και τov 
υπεδέχθησαv µε έvα επιτακτικόv "κετς πoυρτάv πρε" 
(φύγε από δω βρε). 
 Ο Βόκoπ τότε σκάζει από τα γέλια βγάλλει τo 
φέσι και στέκει ακίvητoς. Εµβρόvτητoι oι 
δυστυχισµέvoι ζαπτιέδες αvτιλαµβάvovται πoιov 
είχαv διώξει µε τέτoιαv φράσιv και...κόκκαλo. Ο Βόκoπ 
τoυς καθησυχάζει αµέσως και τoυς αvαγγέλλει ότι 
πρoάγovται εις... τσαoύσιηδες. 
  Ο oλίγov εκκεvτρικός Αγγλoς µετετέθη έπειτα 
εις Αίγυπτov, όπoυ ευρίσκετo κατά τηv στάσιv τoυ 
αραβή Πασά και αργότερov εις Τράvσβααλ όπoυ 
εφovεύθη εις µάχηv. 
  
  


