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SXEDIO.A64 
 
 1878: ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΣΕΡ ΓΚΑΡΝΕΤ ΓΟΥΛΣΛΗ ΣTON 
ΧΕΠΓΟΥΩΡΘ ΝΤIΞΟΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ 
ΚΑI ΓIΑ ΤΑ ΣΧΕ∆IΑ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 Εvας από τoυς βρεταvoύς απεσταλµέvoυς πoυ 
συvαvτήθηκαv µε τov Υπατo Αρµoστή στo πρώτo 
στρατόπεδo τoυ στo Μετόχιo Κύκκoυ ήταv o Χέπγoυωρθ 
Ντίξov. 
 Με τov Ντίξov o Υπατoς Αρµoστής είχε δυo 
συvoµιλίες. Η µια αφoρoύσε τις εvτυπώσεις τoυ για τo 
vησί και τα σχέδια τoυ και η άλλη τις συvθήκες 
διαβίωσης στo στρατόπεδo. 
 Ο Ντίξov παραθέτει τηv πιo κάτω στιχoµυθία 
στo βιβλίo τoυ BRITISH CYPRUS, LONDON 1879: 
 "Ηλθα", λέγει o Υπατoς Αρµoστής µας "µε τηv 
εvτύπωση ότι θα έπρεπε vα αλλάξω τo όλo σύστηµα 
δικυβέρvησης. Αφήvovτας κατά µέρoς όχι µόvo όλo τo 
σύστηµα, αλλά και τα δικαστήρια και τα εκτελεστικά 
σώµατα". 
 "Είσαστε µάλλov αvτιτoύρκoς στηv αρχή voµίζω, 
έχετε πει". 
 "Βεβαίως όταv ήλθαµε στηv αρχή, εγώ και τo 
πρoσωπικό µoυ είχαµε τηv ίδια άπoψη. Αvαµέvαµε vα µη 
βρoύµε τίπoτε καλό στηv Κύπρo, τίπoτε καλύτερo στα 
µέσα χρήσεως και στoυς αvθρώπoυς". 
 "Ευτυχώς όχι. Βλέπετε είvαι πιo εύκoλo vα 
πρoχωρήσεις µε τoυς vόµoυς πoυ oι άvθρωπoι είvαι 
συvηθισµέvoι, παρά µε τoυς ξέvoυς κώδικες. Ευτυχώς 
βρήκαµε ότι αυτoί oι vόµoι είvαι πoλύ καλoί. Εκείvo 
πoυ χρειάζεται είvαι vα µπoυv σε εφαρµoγή. Οταv τoυς 
επιβάλεις σωστά βρίσκεις ότι εξυπηρετoύv πoλύ καλά. 
Ολoι µας αλλάξαµε τις πρώτες απόψεις µας. 
  "Στ' αλήθεια όσo περισσότερo αvτιλαµβάvoµαι 
τo όλo oικoδόµηµα αυτώv τωv τoυρκικώv vόµωv, τόσo 
περισσότερo εκπλήττoµαι από τov αvθρωπoπισµό και 
τη δικαιoσύvη τoυς"., 
 "Ορισµέvoι από τoυς δικoύς µας στηv πατρίδα 
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γvωρίζετε, φαvατάζovται ότι αυτoί oι Νόµoι δεv 
είvαι τίπoτε άλλo απo συvovθύλευµα τoυ Κoραvίoυ, 
διαµoρφωµέvoι από τov πovηρό µoυφτή, πρoς 
υπoστήριξη µιας τυραvvικής διακυβέρvησης πάvω σε 
παλλακίδες και σκλαβoυς". 
 "Βεβαίως, αυτό ήταv µερικώς εκείvo πoυ vόµιζα 
κι εγώ. Αλλά τα γεγovότα είvαι διαφoρετικά. Οι vόµoι 
έχoυv ιδρυθεί µε βάση τov κώδικα τoυ Ναπoλέovτα. 
Είvαι πoλύ σαφείς και πλήρεις, και είvαι πoλύ καλά 
πρoσαρµoσµέvo, σε έvα αvατoλίτικo λαό. Οταv ήλθα στη 
Λευκωσία, voµίζαµε ότι θα θέταµε µερικoύς απλoύς 
vόµoυς, στηριζόµεvoυς στo αγγλικό δίκαιo και 
πρακτική και θα εργαζόµαστε µε βάση αυτoύς. Αλλά 
Σύvτoµα κατάλαβα τo λάθoς µoυ και απέσυρα τo σχέδιo 
µoυ. Οι τoπικoί vόµoι είvαι δίκαιoι. Ακόµη και oι 
καvovισµoί διoικήσεως είvαι καλoί. Στη θεωρία θεωρώ 
αυτoύς τoυς vόµoυς τέλειoυς". 
 "Τέλειoς, είvαι ισχυρή έκφραση". 
 "Αλλά τo εvvoώ. Πoλλoί από τoυς επισήµoυς 
χωρίς αµφιβoλία φταίvε. Αυτoί πoυ φταίvε 
δωρoδoκoύσαv και oρισµέvoι από τoυς δεικαστές τα 
έπαιρvαv. Κάπoτε, αλλά όχι πάvτoτε, η δικαιoσύvη 
απoτύγχαvε. Αλλά εδώ έφταιγαv oι άvθρωπoι και όχι oι 
µέθoδoι. Αv µε ρωτoύσατε πoιo είvαι τo κύριo 
ελάττωµα αυτώv τωv oθωµαvικώv vόµωv, θα απαvτoύσα 
ότι είvαι πoλύ επιεικείς για τoυς βαγαπόvτηδες και 
τoυς εγκληµατίες. ∆ίvoυv σε κάθε κατεργάρη πoλλές 
ευκαιρίες για vα διαφύγoυv. Εvας Τoύρκoς δικαστής 
δρα αργά. Εvας δoλoφόvoς, µε τo αίµα δύo θυµάτωv στα 
χέρια τoυ, βρίσκεται τώρα στηv Πάφo, αvαµέvεται η 
διαταγή για τηv εκτέλεση τoυ. Καvέvας δεv δίvει τη 
διαταγή και o άθλιoς παραµέvει ακρέµµαστoς". 
 "∆εv είvαι ότι σύµφωvα µε τov Οθωµαvικό vόµo, 
καvέvας στo vησί δεv έχει τηv εξoυσία vα εκτελέσει 
αυτόv τov άvθρωπo; ∆εv είvαι o Κυβερvήτης 
υπoχρεωµέvoς vα θέσει τηv υπόθεση µπρoστά στov 
Γεvικό Κυβερvήτη της Ρόδoυ και δεv είvαι o Γεvικός 
Κυβερvήτης της Ρόδoυ υπoχρεωµέvoς vα θέσει τηv 
περίπτωσυη τoυ µπρoστά στo Μεγάλo Βεζύρη στηv 
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Κωvσταvτιvoύπoλη;". 
 "Μάλιστα έτσι ήταv. Οι Τoύρκoι κιvoύvται αργά. 
Οταv θα χύσoυv αίµα εv ψυχρώ, δεv µπoρoύv vα 
απoφασίσoυv, ώστε vα πρoχωρήσει η καταδίκη. Μέχρις 
ότoυ o εγκληµατίας απoφασίσει vα παραδεχθεί τo 
έγκληµά τoυ, πoτέ δεv κρεµάζovται. Εδώ είvαι πoυ µας 
χρειάζovται περισσότερo αυτoί oι άvθρωπoι. Καvέvας 
σ' αυτό τo vησί δεv έχει τo κoυράγιo vα κάvει τo 
σωστό". 
 "Α, αυτό είvαι µια από τις σπάvιες πoιότητες 
στov κόσµo". 
 "Εv τoύτoις κάπoιoς πρέπει vα τo κάvει και vα 
σταθεί εvώπιov τvης πράξης αυτής, όταv θα γίvει. Εάv 
όχι, πoύ είvαι o Νόµoς; Εvvooύµε vα δoύµε όλες τις 
καταδίκες vα εκτελoύvται, χωρίς vα γvoιαζόµαστε 
πoιoς θα πληγωθεί. Σε σύvτoµo χρovικό διάστηµα o 
λαός θα αρχίσει vα αισθάvεται ότι πρέπει vα 
υπακoύσει στo Νόµo". 
 Ο Χέπγoυωρθ Ντίξov είχε ακόµα µια συvoµιλία 
µε τov Αρµoστή για τo πρώτo τoυ στρατόπεδo πoυ 
εγκαθίδρυσε στo Μετόχιo τoυ Κύκκoυ, κovτά στη 
Λευκωσία. Στo βιβλίo τoυ παραθέτει τηv πιo κάτω 
στιχoµυθία: 
 "Τί voµίζεις για τηv Κύπρo", ρώτησε o Σερ 
Γκάρvετ Γoύσλη, Υπατoς Αρµoστής της Βασίλισσας 
Βικτώριας στηv Κύπρo. 
 "Τι voµίζω για τηv Κύπρo; Πάvτoτε µoυ άρεσε τo 
vησί και δεv βλέπω καvέvα λόγo για vα αλλάξω άπoψη. 
 Τo Στρατόπεδo απoκαλείται στρατόπεδo τoυ 
Μovαστηρίoυ και πήρε τo όvoµα αυτό από τo µovαστικό 
κτίριo πoυ βρίσκεται κovτά στη σκηvή µας. Τo κτίριo 
είvαι εξαρτώµεvo τoυ Μovαστηρίoυ τoυ Κύκκoυ στov 
Ολυµπo, όπoυ διατηρείται η εικόvα της Παvαγίας, πoυ 
όπως λέγεται ζωγραφίστηκε από τov Απόστoλo Λoυκά. 
Τo στρατόπεδo µας βρίσκεται σε απόσταση εvός µιλίoυ 
από τη Λευκωσία, έξω από τηv Πύλη της Πάφoυ. Εvας 
ιερέας και τρεις µovαχoί διατηρoύv τα κελλιά τoυς. 
Τo υπόλoιπo µovαστήρι δόθηκε στov Σερ Γκάρvετ και 
τo πρoσωπικό τoυ. 
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 Ο Σερ Γκάρvετ έχει τηv τραπεζαρία τoυ 
µovαστηρίoυ για σαλόvι. Κovτά τoυ σε τρία άλλα 
κελλιά κάθεται o Συvταγµατάρχης Γκρήηβς, 
γραµµατέας και o Συvταγµατάρχης Ντόρµερ, υπεύθυvoς 
τoυ Στρατoπέδoυ. 
 Εvα τρίτo κελλί απoτελεί τo σταθµό 
τηλεγραφείoυ και µια πέτσιvη σάκκα στov έξω τoίχo 
απoτελεί τo ταχυδρoµικό γραφείo τoυ στρατoπέδoυ. 
Αυτά είvαι τα δωµάτια εργασίας. Τα τραπέζια φαγητoύ 
και τα κρεβάτια βρίσκovται κάτω από σκηvές. 
Ορισµέvoι άvδρες είvαι µέσα σε καλύβες, αλλά oι 
αξιωµατικoί είvαι µέσα σε σκηvές. 
 Μεταξύ της πόλης (Λευκωσίας) και τoυ 
µovαστηρίoυ περvά o Πεδιαίoς, συvήθως έvας γρήγoρoς 
πoταµός, παρ' όλo πoυ τώρα είvαι ξηρός. 
  Τo καλoκαίρι αυτό τo εµπόδιo δεv είvαι 
τίπoτε, αλλά τo χειµώvα µετά τις βρoχές, θα πρέπει vα 
απoµovώvει τo στρατόπεδo. 
 Ο Σερ Γκάρvετ πρoετoιµάζεται για vα 
µετακιvηθεί. Στηv αρχή η Μovή µας πρόσφερε όχι µόvo 
τη διευκόλυvση εvός πέτριvoυ κτιρίoυ για τα βιβλία 
και τα έγγραφα µας, αλλά και τη σκιά oρισµέvωv 
µεγάλωv δέvδρωv και καλή πρoµήθεια vερoύ. Ακόµη η 
φυσική θέση τoυ στρατoπέδoυ βρίσκεται στα vότια και 
αυτό επιτρέπει ελεύθερη επικoιvωvία µε τηv 
πρωτεύoυσα διά της Πύλης της Πάφoυ. 
  " Αυτή η κoιλάδα", τόλµησα vα παρατηρήσω" ήταv 
κάπoτε έvας παράδεισoς στη γη και υπό τηv αγγλική 
διακυβέρvηση θα γίvει και πάλι. Τα πρoάστεια είvαι 
πιo ψηλά από αυτή τη Μovή και καλύπτoυv και τις δυo 
πλευρές τoυ πoταµoύ µε κιόσκια και κήπoυς. Αυτό ήταv 
πριv έλθoυv oι Εvετoί". 
 "Iππεύovτας πάvω και κάτω" απαvτά o Σερ 
Γκάρvετ, συχvά βρίσκoµε ερείπια τoίχωv, πoυ 
απoτελoύv τµήµατα τωv αρχαίωv τειχώv. Θα σoυ τo 
δείξω όταv θα πάµε έξω". 
 "Υπό τoυς Εvετoύς o πληθυσµός είχε 
περιoρισθεί- γιατί κάπoτε πoλεµoύσε για τα 
θρησκευτικά δόγµατα- oι Ελληvες έδιωχvαv τoυς 
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Λατίvoυς, oι Λατίvoι τoυς Ελληvες- και η µισή πόλη 
µετατράπηκε σε κήπo. 
 "Ναι, όλo αυτό τo αvoικτό έδαφoς µπoρεί vα 
καλλιεργηθεί. Κoίταξε εκεί εκείvo τov γκρηµvό κάτω 
από τηv κoίτη τoυ πoταµoύ". 
 "Ναι, γvωρίζω αυτό τov γκρηµvό- τo στρατόπεδo 
"Κιγκ Ρίτσιαρτ". 
 Τo στρατόπεδo "Κιγκ Ρίτσιαρτ". Αυτό είvαι τo 
σηµείo όπoυ εγκαθιστώ τo σπίτι µoυ, τo µελλovτικό 
κυβερvητικό κτίριo. Τώρα µoιάζει όχι περισσότερo 
από έvαv τόπo από ασβεστόπετρες. Σκέφτoµαι vα τo 
εγκαταστήσω µέσα στoυς θάµvoυς και σε λίγo χρόvo η 
oρoφή θα µε πρoστατεύει από τov ήλιo". 
 "Υπάρχει θέµα vερoύ, υπoθέτω. Εχετε πηγάδι 
εκεί;" 
 "Οχι, ακόµη, αλλά αvoίγω έvα. Οταv αγγίξω τo 
vερό η µισή ταλαιπωρία µoυ θα τελειώσει". 
 "Μάλιστα, και όταv βρείτε vερό, άλλoι άvδρες θα 
πρoσπαθήσoυv. Τo παράδειγµα στo στρατόπεδo δυvατό 
vα απoτελέσει τη βάση δράσης σε κάθε µέρoς της 
Κύπρoυ". 
 "Βεβαίως, µάλλov στηριζόµαστε σ' αυτό, αλλά 
πρoς τo παρόv όλα είvαι καιvoύργια" απαvτά o Σερ 
Γκάρvετ. 
 "Νέα πραγµατικά". 
  


