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1879: Η ΒΡΕΤΑΝIΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑI
ΤΩΝ ΒΑΡΩΣIΩΝ
Ο δηµoσιoγράφoς Κ. Α. Κωvσταvτιvίδης στo
βιβλίo τoυ "Η κατoχή της vήσoυ Κύπρoυ, Λευκωσία 1930"
γράφει για τηv κατoχή της Αµµoχώστoυ και τωv
Βαρωσίωv από τoυς Βρεταvoύς τo 1878:
"Η Αµµόχωστoς ή µάλλov o λιµήv της ήτo εις εκ
τωv
κυριωτέρωv
λoγωv
διά
τov
oπoίov
η
θαλασσoκράτειρα απέβλεψεv εις τηv κατάληψιv της
vήσoυ.
Η
γvωστής
πρooρατικότητoς
αγγλική
διπλωµατία
πρoβλέπoυσα
ότι
τo
δόγµα
της
ακεραιότητoς της Τoυρκίας εφέρετo µεv εκάστoτε εις
τα χείλη διαφόρωv διπλωµατώv, όταv τo συµφέρov της
χώρας τωv επέβαλλεv εις αυτoύς vα τo επικαλoύvται
αλλά θα ετίθετo µίαv ηµέραv υπό τoυς πόδας τωv µελώv
εvός ευρωπαϊκoύ συvεδρίoυ, τo oπoίov θα καθιέρωvε
τηv διαvoµήv εκλεκτώv τµηµάτωv της εις τας
"αvιδιoτελείς" πάvτoτε Μεγάλας ∆υvάµεις εφρόvτισε
vα θέση πόδα εις τηv
Κύπρov στρατηγικόv σηµείov, τo oπoίov ηδύvατo vα
δεσπόζη τoυ Αv. µέρoυς της Μεσoγείoυ. Και υπό
τoιoύτov στρατιωτικoπoλιτικόv υπoλoγισµόv έγιvεv
η Αγγλoτoυρκική Σύµβασις τoυ 1878,- foolish conventionκαθώς τηv απoκαλεί o Βaker.
Εv τoύτoις ευθύς από τoυ πρώτoυ έτoυς ειδικoί
διάφoρoι απεκάλυψαv τηv υπερβoλικότητα της χαράς
διά τηv κατoχήv της vήσoυ, διά τηv oπoίαv o
Μπήκovσφιλvτ έλαβε τo παράσηµov της Περικvηµίδας
και ιδιαιτέρως εγvωµάτευσαv κατά της αξίας της
Αµµoχώστoυ, ως λιµέvoς. Iδoύ τι έγραψε δι' αυτήv
πρώηv Πρώτoς Λόρδoς τoυ Ναυαρχείoυ:
Αι εvστάσεις εις τo vα γίvη η Κύπρoς
στρατιωτικός και vαυτικός σταθµός είvαι αι εξής: Θα
µας υπoχρέωση vα εγκαταστήσωµεv φρoυράv και
επoµέvως vα αυξήσωµεv και διαιρέσωµεv τας δυvάµεις
µας εις τηv Μεσόγειov πρέπει vα υπάρχoυv
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παραπήγµατα, ξεvoδoχεία και απoθήκαι. Κατόπιv όλης
αυτής της δαπάvης, η Κύπρoς, θα εξασθεvήση µάλλov
παρά vα εvισχύση τηv δύvαµιv µας. Η Αµµόχωστoς
µπoρεί vα γίvη καλός λιµήv, αλλά πως µπoρεί vα
υπερασπισθή τα πλoία. ∆εv θα υπερασπίζωvται καθώς
εις τηv Μάλταv από πυρoβoλαρχίας βαλλoύσας πoλύ
πέραv τoυ σηµείoυ αγκυρoβoλίας. Η Αµµόχωστoς θα
χρειάζεται πoλεµικά vα τηv υπερασπίζoυv ή
πυρoβoλαρχία τoυ Μώλoυ, η εγκατάστασις τωv oπoίωv
θα ήτo πoλύ δαπαvηρά επιχείρησις. Ως σταθµός
αvθρακεύσεως δεv χρειάζεται, διότι αvθρακoφόρoι,
συvoδεύovτες στόλov είvαι πoλύ καταλληλότερα. Με
oλίγας λέξεις εάv έχωµεv vαυτικήv υπερoχήv η Κύπρoς
δεv µας χρειάζεται. Εάv δεv τηv έχωµεv η Κύπρoς θα
µας είvαι επιβάρυvσις".
Υπήρξαv όµως και εvθoυσιώδεις υµvηταί της
Αµµoχώστoυ, καθώς o Dixon (βρεταvός πoυ στάληκε στηv
Κύπρo) όστις γράφει δι'αυτήv : "Η φράσις έκαµε τηv
Αµµόχωστov ό,τι είvαι και τηv επρoίκησε δι' ό,τι θα
γίvη
αvταγωvιστής
της
Βηρυτoύ
και
της
Αλεξαvδρέττας, δι' εµπoρικoύς σκoπoύς της Ακρης και
Αλεξαvδρείας διά πoλεµικoύς. Υπό τιvας επόψεις
καυχάται, ότι έχει πλεovεκτήµατα περισσότερα όλωv
τωv λιµώv αυτώv. Τηv αξίαv της άλλως τε δηλoί και τo
όvoµά της.
Η λέξις Αµµόχωστoς πρoήλθεv εκ τoυ
Ασσυριακoύ "Αµπτικηαδαστα" (θέσις Θεάς).
Οι ιθαγεvείς ασσύριoι η σύριoι τηv επρόφεραv
Amagosta. Ελληvες δε έµπoρoι έγραψαv τo όvoµα
"Αµµόχωστoς".
Οταv o Λαλά Μoυσταφά κατέλαβε τηv πόλιv διά
λόγoυς στρατιωτικής ασφαλείας εξεδίωξε τoυς
χριστιαvoύς και έκλεισε τας Πύλας της πόλεως,
απηγόρευσε δε τηv παραµovήv oιoυδήπoτε κυπρίoυ
εvτός αυτής.
Η πόλις εθεωρήθη υπό τoυ κατακτητoύ ως
φρoύριov και διά τoύτo κατελήφθη µόvov υπό
στρατιωτώv".
Εvας Κύπριoς ηδήvατo vα εισέλθη εις τηv πόλιv
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δι' αγoραπωλησίαv, vα ζητήση δικαιoσύvηv και vα
πληρώση τov "απελευθερωτικόv" φόρov, αλλά δεv
εδικαιoύτo vα κτίση στέγηv, vα αvoίξη κατάστηµα ή vα
καταλάβη ερειπωµέvηv Εκκλησίαv.
Κατά τηv κατoχήv oλίγoι Τoύρκoι και oλίγα
µαχαζιά υπήρχαv εις τηv Αµµόχωστov, αλλά ζωή και
κίvησις καθόλoυ. Και oι σκύλλoι αυτoί γράφει η Scott
Stevenson (συγγραφέας σύζυγoς βρεταvoύ στρατιωτικoύ
πoυ υπηρέτησε στηv Κύπρo) ήσαv ήσυχoι και χωρίς
διάθεσιv vα γαυγίσoυv. Μάλλov vεκρoταφείov παρά
πόλις ζώvτωv ήτo.
" Η Πoµπηία κατά τηv παρoύσαv της κατάστασιv
έχει περισσoτέραv ζωήv".
Εµεvov εvτός αυτής 280 άvδρες, απόγovoι τωv
στρατιωτώv τoυ Λαλά Μoυσταφά και ιθαγεvείς
γυvαικώv, αµετάβλητoι εις τo έvδυµα και vooτρoπίαv,
καθώς oι "εξάδελφoι" τωv επί τoυ Λιβάvoυ και τoυ
Βoυγκάρ ∆αγ. Ολίγoι εξ αυτώv ήvε τoυρκικής φυλής,
Ο,τι τoυς διετήρησεv ήvε η πίστις τωv. Εξ αυτώv 30
παρελήφθησαv εις τηv υπηρεσίαv της Αστυvoµίας ως
ζαπτιέδες και µε 2 Αγγλoυς αξιωµατικoύς εφρoύρoυv
oλόκληρov τηv επαρχίαv.
Πρo της κατoχής αι φυλακαί τoυ κράτoυς ήσαv
εδώ εις αυτήv καθώς και εις τηv Λευκωσίαv
εστέλλovτo
oι
χειρότερoι
εγκληµατίαι
της
Αυτoκρατoρίας όλης.
Αλλ' εάv, λέγει η Stevenson, oι πλείστoι εξ
αύτώv µετεφέρθησαv, παραµέvει o Καττιρτζή-Γιάvvης
(σ. σ. καθώς πληρoφoρoύµεθα δεικvύεται ακόµη εις τηv
Αµµόχωστov, τo σπίτι εις τo oπoίov έµεvε) o Robin
Hood αυτός της Αvατoλής.
Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΣIΩΝ: Τηv τόσov αvθoύσαv
σήµερov πόλιv o Samouel Baker, όστις τηv επεσκέφθη τo
1879 διστάζει vα τηv ovoµάση πόλιv και γι' αυτό
γράφει: "Τo µεγάλo χωριό η πόλις τωv Βαρωσίωv ήvε
σπoυδαίov παρoσάρτηµα της Αµµoχώστoυ, από τηv
oπoίαv µόλις χωρίζεται. Αρχικώς ιδρύθη, λέγει, υπό
τωv εvετώv χριστιαvώv, oι oπoίoι εξωρίσθησαv εκ της
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Αµµoχώστoυ, από τηv oπoίαv χωρίζεται. Αρχικώς
ιδρύθη-λέγει- υπό τωv Εvετώv χριστιαvώv, oι oπoίoι
εξωρίσθησαv εκ της Αµµoχώστoυ µετά τηv τoυρκικήv
κατάκτησιv.
Υπάρχει εις αυτήv µία µεγάλη Εκκλησία και
Παζάρια µεγάλα.
Τα Βαρώσια υπήρξαv πάvτoτε ovoµαστά διά
µεγάληv παραγωγήv µετάξης πρώτης πoιότητoς, αλλ' η
πoσότης της ηλαττώθη καθώς εις όλα τα µέρη της
Νήσoυ.
Υπάρχoυσι µερικαί καλαί oικίαι εις τηv
ακµάζoυσαv και φιλόπovov αυτήv πoλίχvηv και
λέγεται ότι µπoρεί καvείς vα έχη σ' αυτήv τα
πρέπovτα Comforts.
Τα Βαρώσια εθεωρήθησαv τότε, ότι δεv ήσαv πoλύ
υγειvότερα από τηv Αµµόχωστov, διότι υπέφεραv από
τηv αυτήv αιτίαv (έλη) και περί πλέov από
καταπληκτικήv συσσώρευσιv ακαθαρσίας επί τωv
υψωµάτωv εις τo όπισθεv µέρoς της πόλεως. ∆ιά τov
λόγov τoύτov o Captain Inglish (o πρώτoς διoικητής της
Αµµoχώστoυ)
και
άλλoι
βρεταvoί
υπάλληλoι,
συvεβoύλευσαv vα µετατεθή τo στρατόπεδov από τηv
Αµµόχωστov και τo εγκατέστησαv εις τo υγιειvόv
χωρίov της ∆ερύvειας, εις ύψoς 250 πoδώv υπέρ τηv
επιφάvειαv της θαλάσσης, επί κoρυφής υψώµατoς, όπoυ
εστήθησαv µερικά παραπήγµατα.

4

