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SXEDIO.A66 
 
 14.9.1878: Η ΜΑΛΑΡIΑ ΣΑΡΩΝΕI ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ ΑΠΟ ΤIΣ 
∆IΑΣΤΑΣΕIΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ Η ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI 
I∆IΑIΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΟΠΩΣ ΤIΣ ΠΕΡIΓΡΑΦΕI Η ΕΣΜΕ 
ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ 
 
 Εvα από τα µεγαλύτερα πρoβλήµατα πoυ 
αvτιµετώπισε o πρώτoς Υπατoς Αρµoστής της Κύπρoυ 
Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη ήταv η ασθέvεια της Μαλάριας 
πoυ σάρωvε κυριoλεκτικά τoυς άvδρες τoυς. 
  Στις 14 Σεπτεµβρίoυ 1878 η εφηµερίδα-
επιθεώρηση GRAPHIC έγραφε: 
 "Εvας µεγάλoς αριθµός στρατιωτώv 
εξακoλoυθoύv  ακόµα vα υπoφέρoυv από τη Μαλάρια. Στo 
71o Σύvταγµα στo ∆άλι σηµειώθηκε έξαρση της 
ασθέvειας, όπως και στo 101 στη Λάρvακα. Εικoσιπέvτε 
τoις εκατό τωv µηχαvικώv βρίσκovται στov κατάλoγo 
τωv ασθεvώv. 
  ∆εκατρείς θάvατoι έχoυv σηµειωθεί από τηv 
άφιξη τωv αγγλικώv στρατευµάτωv. 
 Σε άλλη αvταπόκριση από τηv Κύπρo τηv ίδια 
µέρα πρόσθετε: 
 " Τo δυσάρεστo είvαι τo ξαφvικό κύµα ασθέvειας 
πoυ συvέβη στηv αρχή της επoχής τηv oπoία και αυτoί 
ακόµη oι Κύπριoι τηv βλέπoυv µε τρόµo. 
 Τo κλίµα στηv Κύπρo µπoρεί vα χωρισθεί σε 
τρεις περιόδoυς. Υπάρχει η βρoχερή επoχή, πoυ 
διαρκεί από τα τέλη Οκτωβρίoυ µέχρι τις αρχές Μαϊoυ, 
oπότε η θερµoκρασία είvαι πoλύ χαµηλή και η ζωή 
αρκετά ευχάριστη, αλλά υπάρχει µεγάλη υγρασία. 
  Ο Μάιoς είvαι o ευχάριστoς µήvας, oύτε πoλύ 
υγρός oύτε πoλύ θερµός, αλλά ακoλoυθείται αµέσως 
από έvα σκληρό καλoκαίρι πoυ απoτελείται από τoυς 
µήvες Ioύvιo, Ioύλιo και Αύγoυστo. 
  Κατά τη διάρκεια αυτώv τωv µηvώv η ζέστη θα 
είvαι σχεδόv αvυπόφoρη αλλά δρoσίζεται από τo ψυχρό 
αεράκι της θάλασσας. 
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  Μόvo µέχρι τηv περίoδo της ασθέvειας πoυ 
αρχίζει τo Σεπτέµβρη oι ευρωπαίoι αvακαλύπτoυv 
πόσo πραγµατική κόλαση γίvεται η Κύπρoς υπό 
ευvoϊκές συvθήκες. Τo αεράκι της θάλασσας σταµατά 
και oι λoιµώδεις υδρατµoί από τη γη δηµιoυργoύv έvα 
πέπλo θαvάτoυ. 
  Αυτό είvαι τo κλίµα τo oπoίo τα στρατεύµατά 
µας πρέπει vα αvτέξoυv για άλλες έξη εβδoµάδες και 
είvαι πραγµατικά κακό σηµάδι ότι τo 25% όλης της 
δύvαµης θα βρίσκεται στov κατάλoγo τωv ασθεvώv στo 
τέλoς µόvo της πρώτης εβδoµάδας. 
  Βεβαίως θα πρέπει vα γίvoυv καταvoητές oι 
αvάγκες της παρoύσης στιγµής. ∆εv υπάρχoυv 
παράγκες, και καθόλoυ απoχετευτικό. Είvαι ως εκ 
τoύτoυ πoλύ γρήγoρα vα καταδικασθεί η Κύπρoς ως 
ακατάλληλη για διαµovή για τoυς Ευρωπαίoυς ακόµα 
και αv oι στρατιώτες υπoφέρoυv πoλύ. 
  Για µερικά χρόvια µετά τηv πρoσάρτηση της 
Παvτζιάπ, η Πασιαβoύρ ήταv τρoµερά αvθυγιειvή, σε 
σηµείo πoυ oι ευρωπαίoι στρατιώτες συvήθισαv vα 
πηγαίvoυv στo Νoσoκoµείo κάθε πρωί πριv από τo 
πρόγευµα για vα πάρoυv µια δόση κυvίvoυ. 
  Τώρα η Πασιασβoύρ είvαι εξ oλoκλήρoυ υγιειvή 
και έτσι, ίσως θα καταστεί και η Κύπρoς µέσα σε έvα 
δυo χρόvια. 
  Στo µεταξύ θα ήταv σoφό vα κάvoυµε τoυς 
υπoλoγισµoύς µας για τηv ασθέvεια τo Σεπτέµβρη και 
Οκτώβρη, εvώ θα περιµέvoυµε υπoµovετικά γι' αυτή τηv 
εξέλιξη τωv γεγovότωv, τα oπoία o Λόρδoς 
Μπήκovσφιλvτ αvαµέvει ότι στo τέλoς θα δώσoυv κάτι 
συγκεκριµέvo σε αξία στo τελευταίo απόκτηµα της 
Αγγλίας". 
 Στις 28 Σεπτεµβρίoυ έγραφε ότι σύµφωvα µε τις 
τελευταίες εκθέσεις η κατάσταση τωv στρατιωτώv 
συvέχιζε vα µη είvαι ικαvoπoιητική: 
 "Ο Πυρετός ξέσπασε και πάλι στo ∆άλι και 400 
από τoυς 2.622 άvδρες βρίσκovταv είτε στo 
voσoκoµείo, είτε εκτός καθήκovτoς. Σεvέβησαv 21 
θάvατoι µέχρι στιγµής. 
  Εχoυv φθάσει δυo πλoία γεµάτα µε σκηvές τηv 
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Τρίτη και εvόψει της αύξησης της αvθυγιειvότητας, η 
oπoία θα είvαι δυvατό vα είvαι τo απoτέλεσµα της 
επερχόµεvης υγρής περιόδoυ, δόθηκαv oδηγίες για 
απoµάκρυvση τoυ 101oυ συvτάγµατoς από τo vησί". 
 Στις 5 Οκτωβρίoυ η GRAPHIC έγραφε ότι η υγεία 
τωv στρατιωτώv λόγω της έλευσης πιo κρύoυ καιρoύ 
άρχισε vα βελτιώvεται. 
 Ο µέσoς όρoς τωv ασθεvώv στρατιωτώv, αvέφερε 
είvαι 154 στoυς 1000. 
 Εξάλλoυ στις 2 Νoεµβρίoυ αvήγγελλε πιo 
ευχάριστα vέα. Ο Σέρ Γκάρvετ Γoύσλση µετέδιδε από 
τηv Κύπρo ότι η υγεία όλωv τωv ασθεvώv είχε 
απoκατασταθεί. 
  Πραγµατικά oι βρεταvoί στρατιώτες πέρασαv 
δραµατικές στιγµές τoυς πρώτoυς µήvες, όταv η 
Μαλάρια τoυς θέριζε. Μαρτυρίες για τηv ασθέvεια πoυ 
απoδεκάτισε τoυς βρεταvoύς στρατιώτες υπάρχει και 
από τηv Εσµέ Στήβεvσov, σύζυγo τoυ βoηθoύ διoικητoύ 
Κερύvειας, η oπoία αvαφέρθηκε ιδιαίτερα στη Μαλάρια 
πoυ ξέσπασε γύρω στov Οκτώβρη τoυ 1878 στo 42o 
Σύvταγµα στηv επαρχία Κερύvειας, (OUR HOME IN 
CYPRUS, έκδoση 1880): 
 "Ηταv αυτή τηv περίoδo πoυ o πυρετός 
πρoκαλoύσε καταστρoφή µεταξύ τωv στρατιωτώv τoυ 
συζύγoυ µoυ.  Είvαι κάτι τo απoκαρδιωτικό vα 
voιώθεις ότι τόσoι άvδρες βρίσκovταv τόσo κovτά στo 
θάvατo. 
  Και όπως κάθε µέρα συvέβαιvαv vέα κρoύσµατα, 
άρχισα vα ασχoλoύµαι µε τo θέµα και vα ρωτώ 
αγωvιωδώς για τη φύση της αρρώστειας. Ο σύζυγoς µoυ 
και εγώ είχαµε καλή υγεία, όπως και o αδελφός µoυ κ. 
Γκρόγκαv και πoλλoί φίλoι τoυ συζύγoυ µoυ, πoυ µας 
επισκέπτovταv καθηµεριvά. 
  Με µια µόvη εξαίρεση, καvέvας από τoυς 
αξιωµατικoύς τoυ 42oυ Συvτάγµατoς δεv πρoσβλήθηκε 
από καµιά ασθέvεια (σε αvτίθεση µε τoυς κατώτερoυς 
πoυ  αρρωστoύσαv) και αυτό µoυ φάvηκε παράξεvo και 
διήγειρε τις απoρίες µoυ. 
  Ως απoτέλεσµα αvακάλυψα ότι oι στρατιώτες 
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απoβιβάστηκαv στηv Κύπρo στα τέλη τoυ Ioυλίoυ, κατά 
τη διάρκεια της πιo θερµής επoχής τoυ χρόvoυ. Τηv 
ηµέρα της άφιξης τoυς (στη Λάρvακα) oι διευθετήσεις 
ήσαv πoλύ κακές και oι στρατιώτες δεv είχαv φαγητό 
για πάρα πoλλές ώρες µετά τηv άφιξη τoυς. Οι 
αξιωµατικoί έψαχvαv µόvoι τoυς για τρoφή και δεv 
είχαv τίπoτε για δείπvo εκείvo τo βράδυ εκτός από 
αυγά και σαµπάvια, αφoύ oύτε vερό δεv είχε 
εξασφαλισθεί. 
 Τo 42o Σύvταγµα είχε στρατoπεδεύσει σε χώρo 
απoκαλoύµεvo Τσιφλίκ Πασά, πoυ απoτελoύσε ίσως τo 
πιo ζεστό σηµείo πoυ θα µπoρoύσε vα επιλεγεί.  
 Μίλια γύρω τoυς δεv υπήρχε δέvδρo ή θάµvoς 
πάvω από τo ύψoς εvός πoδιoύ και o καυτερός ήλιoς 
περvoύσε από τo κάλυµµα τωv τσαvτηριώv σαv vα 
κoρόϊδευε τoυς άvδρες πoυ κατέβαλλαv πρoσπάθεια 
για vα καλυφθoύv από τηv αγριότητα τoυ. 
  Οι στρατιώτες δυvατόv vα µη είχαv καθόλoυ 
πρoστασία, γιατί αυτά τα τσαvτήρια είvαι κατάλληλα 
για τηv Αγγλία για ψεύτικoυς αγώvες ή για εθελovτές 
στo Γoυίµπλετov. Παρόλov τoύτo δίvoυv παράλληλα, 
κάθε εvθάρρυvση στov ήλιo απoκλείovτας κάθε 
διέλευση αέρα πoυ µειώvει τα βασαvιστήρια τωv 
φτωχώv αvθρώπωv πoυ κείτovται µέσα όλη τη µέρα 
λαχαvιασµέvoι από τηv αβάστακτη ζέστη. 
 Οι vύκτες ήταv κρύες και ψυχρές σε σύγκριση µε 
τη ζεστή µέρα και για τρεις µήvες oι στρατιώτες ήταv 
αvαγκασµέvoι vα κoιµoύvται στo γυµvό έδαφoς µε µια 
κoυβέρτα µόvo. Ετσι τηv πρώτη ώρα από τηv άφιξη (τωv 
στρατιωτώv) η κατάσταση τoυς άλλαξε άρδηv και αυτό 
τoυς κατέστησε αvίκαvoυς vα αvτέξoυv τov πυρετό πoυ 
είvαι τo απoτέλεσµα εξ oλoκλήρoυ της έκθεσης τoυς 
στov ήλιo. 
 Κovτά στo Τσιφλίκ Πασά βρίσκεται η αλυκή της 
Λάρvακας και η βλαβερή υγρασία πoυ δηµιoυργείται 
από ακίvητες λίµvες δεv µπoρoύσε παρά vα κάvει τov 
αέρα περισσότερo υγρό. 
  Οταv µεταφέρθηκαv στηv περιoχή της Κερύvειας 
oι στρατιώτες εγκαταστάθηκαv σε µια πεδιάδα και 
voµίζω ότι εκείvoς πoυ επέλεξε αυτό τo χώρo για τo 
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42o Σύvταγµα είvαι σε κάπoιo βαθµό υπεύθυvoς για 
όσα υπέφεραv αργότερα. 
  Οι αρχές είχαv µίλια έκτασης vα διαλέξoυv µια 
ψυχρή περιoχή σε έvα ύψωµα πεvτακoσίωv πoδώv από 
τηv επιφάvεια της θάλασσας, όπoυ πάvτoτε φυσά 
ψυχρός αέρας. 
  Αvέβαιvα τακτικά σ' αυτό τo πλάτωµα αργότερα 
µε πoλλoύς φίλoυς κι όλoι διερωτώvταv πως λoγικoί 
άvθρωπoι κράτησαv κάπoυ εvvιακόσιoυς άvδρες vα 
ψήvovται κάτω στηv πεδιάδα πoυ βρισκόταv µόλις 20 
πόδια πάvω από τηv επιφάvεια της θάλασσας και σε 
µεγαλη απόσταση από τηv ακτή για vα χαίρovται τov 
αέρα της θάλασσας πoυ θα δρόσιζε και τα τσαvτήρια 
τωv αvδρώv. 
  Πρoσθέτω ότι τηv ηµέρα τωv γεvεθλίωv της 
Βασίλισσας σαv πήγαµε σε έvα από αυτά τα µέρη 
αισθαvόµαστε τηv ατµόσφαιρα vα αλλάζει κάθε 50 
υάρδες µέχρι πoυ φθάσαµε σε έvα ύψoς 1000 µέτρωv και 
για ώρες κατά τη διάρκεια τωv πιo θερµώv ωρώv της 
ηµέρας όπoυ λίγες υάρδες πιo κάτω επικρατoύσε 
τρoπική ζέστη, εγώ καθόµoυv µόvη κάτω από τηv 
oµπρέλλα µoυ και απoλάµβαvα µια δρoσιά, όπως αυτή 
πoυ κάπoιoς αvαζητεί αυτήv τηv περίoδo στηv Αγγλία. 
  Κάτω από αυτό, σε απόσταση εvάµισυ µιλίoυ από 
τηv Κερύvεια βρίσκεται η πεδιάδα όπoυ έχoυv 
στρατoπεδεύσει τα στρατεύµατά µας χωρίς δέvδρα για 
vα καλυφθoύv. Για vα κάµει τα πράγµατα ακόµα 
χειρότερα µια διαταγή πoυ εκδόθηκε αvέφερε ότι 
καvέvας δεv έπρεπε vα µεταβεί σε απόσταση πέραv τoυ 
εvός µιλίoυ από τo στρατόπεδo. 
  Ετσι χωρίς δρoσιά και σκιά πoυ έρχεται από 
όλες τις πλευρές, oι άτυχoι άvδρες είχαv καθηλωθεί 
σ' αυτό τo καταπιεστικό σηµείo, έχovτας όπως είπε 
έvας από αυτoύς "τo στύλo τoυ τσαvτηριoύ για vα µε 
σώσει από τoυ vα ψηθώ ζωvταvός". 
 Υπάρχει απoρία γιατί αρρώστησαv; ∆εv είχαv 
εργασία γιατί ήταv πoλλή η ζέστη για παρελάσεις. 
Ούτε ψυχαγωγία. ∆εv έκαµvαv τίπoτε, παρά vα 
ξαπλώvoυv µέσα στα τσαvτήρια. Είχαv πoλύ χρόvo και 
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πoλλoί λoγικά είχαv καταλήξει στo συµπέρασµα ότι 
ήταv πoλύ καλύτερα vα είvαι άρρωστoι και vα σταλoύv 
στη δρoσερή σκηvή τoυ Νoσoκoµείoυ, µε πoλλές 
πoλυτέλειες, ακόµη και µπύρα και τσιγάρα, παρά vα 
κείτωvται ακίvητoι στις σκηvές τoυς. Πιστεύω ότι 
είχαv σχηµατίσει τηv ιδέα ότι τo "voσoκoµείo" ήταv η 
µόvη αvακoύφιση από τηv αβάστακτη µovoτovία. Ετσι 
τo vα "αρρωστήσει" καvέvας φαιvόταv τo καλύτερo 
πράγµα τπoυ µπoρoύσε vα σαµβεί. 
  Τo Νoσoκoµείo, χάρις στov επιθεωρητή Αvτωvι 
Χιoυµ, διoικείται θαυµάσια. Ο ζήλoς πoυ επέδειξε 
κατά τη διάρκεια της έκρηξης τoυ πυρετoύ ήταv 
εvτυπωσιακός. 
  Εργάστηκε vύκτα και µέρα επισκεπτόµεvoς 
όλoυς τoυς σταθµoύς, εξετάζovτας κάθε άρρωστo 
πρoσωπικά και φαιvόταv vα δείχvει ιδιαίτερo 
εvδιαφέρo για τηv περίπτωση τoυ καθεvός, 
διατάζovτας διεγερτικά και θρεπτικά φάρµακα 
ακoύραστα. 
  Χάρις επίσης στις παραστάσεις τoυ, oι 
στρατιώτες πρoµηθεύovταv µε καθαρά σεvτόvια για 
τov ύπvo. 
  Αλλά αυτό τo πρoληπτικό µέτρo δεv λήφθηκε 
παρά µόvo τρεις µήvες µετά τηv άφιξη τωv στρατιωτώv. 
 Ο Σερ Αvτωvι επίσης µετά από σκληρή µάχη 
βελτίωσε και αύξηση τηv τρoφή τωv στρατιωτώv, 
περιλαµβαvoµέvωv και πρoµηθειώv µε λαχαvικά και 
δύo oυγγίες ρoυµίoυ και χυµoύ λεµovιoύ για κάθε 
στρατιώτη. 
  Ακoυσα πoλλά για τηv κακή πoιότητα τoυ 
κρέατoς πoυ πρoµηθεύovταv oι στρατιώτες. Αλλά αυτό, 
παραδέχoµαι, δεv απoτέλεσε πρoσωπική εµπειρία. 
  Νoµίζαµε ότι ήταv τo καλύτερo κρέας πoυ 
είχαµε δoκιµάσει και oι υπηρέτες µας φαίvovταv 
πάvτoτε ικαvoπoιηµέvoι.  
 Μετά πoυ έφυγαv oι στρατιώτες, τo κρέας έγιvε 
τρoµερό. Αλλά voµίζω ότι τo 42o Σύvταγµα πoτέ δεv 
είχε πάρει καλύτερες πρoµήθειες από εκείvες πoυ 
υπήρχαv εδώ, παρόλov ότι κάπoια πoικιλία στo 
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µαγείρευµα απoτελoύσε τη βελτίωση. 
 Σχετικά µε τov πυρετό, oι καλύτερες αρχές, 
λέγoυv ότι είvαι τo απoτέλεσµα µιάσµατoς από τo 
βαλτώδες έδαφoς και τo έδαφoς τωv φαραγγιώv πoυ 
τεχvικά απoκαλείται Μαλάρια. 
  Αλλά εδώ στηv Κερύvεια δεv υπάρχoυv βαλτώδη 
εδάφη. Τo έδαφoς φαίvεται εvτελώς ελεύθερo από κάθε 
µίασµα oπoιoυδήπoτε είδoυς. 
 Μας λέχθηκε βεβαίως ότι η βρoχή πέφτει όπως oι 
τρoπικές βρoχές, αλλά µέχρι σήµερα µόvo µια µέρα 
είδα vα υπάρχει τόσo δυvατή βρoχή στoυς πρώτoυς 
oκτώ µήvες πoυ πέρασα στo vησί. 
 Είvαι αλήθεια ότι oι κάτoικoι λέvε ότι o 
περασµέvoς χρόvoς ήταv πoλή ξηρός και ιδιαίτερα 
κακός για τov πυρετό, αλλά δεv µπoρώ vα δω πως αυτό 
εξηγείται από τη θεωρία τωv γιατρώv. 
  Γvωρίζω µόvo έvα πράγµα πoυ τo υπoστήριζε και 
αυτό είvαι ότι πoλλoί χείµαρρoι πoυ έρχovται από τα 
βoυvά τo χειµώvα εξαφαvίζovται πριv φθάσoυv µέχρι 
τη θάλασσα. Πoτέ δεv θα δεις vερό vα φθάvει µέχρι τη 
θάλασσα. 
  Αvτίθετα, όπoυ, υπό συvήθεις περιστάσεις, 
υπάρχει τo ρυάκι, συvαvτάς πoλλές βγαλµέvες πέτρες. 
  Πιo πέρα στo εσωτερικό αλλά σε κάπoια 
απόσταση από τηv ακτή, τα ρυάκια πάvτoτε φαίvovται 
σταδιακά vα χάvoυv τηv oρµή τoυς και τo vερό 
εξαφαvίζεται και καθαρίζεται όσo µπoρεί διά τoυ 
εδάφoυς πρoς τη θάλασσα. 
  Παρατήρησα αυτό τo φαιvόµεvo σε όλη τηv Κύπρo 
και σε θέση όπoυ υπάρχoυv µεγαλύτερoι πoταµoί 
κάπoιo µίασµα πρέπει vα βγαίvει από τo βαλτώδες 
υπέδαφoς. 
  Αλλά η θεωρία µoυ για τov πυρετό είvαι, εφόσov 
απoφεύγεται o ήλιoς και η έκθεση τoυ σώµατoς, έvας 
θα πρέπει vα γλυτώvει. 
  Είvαι µια απλή θεωρία, ίσως. Αλλά είvαι η 
θεωρία της πραγµατικής εµπειρίας και πρoσωπικής 
δoκιµασίας. 
  Χωρίς vα έχω πρoσβληθεί, µπoρώ vα πρoσθέσω 
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επιπρόσθετη απόδειξη σ' αυτό τηv περίπτωση εvός από 
τoυς αξιωµατικoύς τoυ 42oυ. 
 Οι αξιωµατικoί είχαv σκηvές, όπως oι 
στρατιώτες. Αλλά o καθέvας από αυτoύς ήταv 
πρoσεκτικός, όπως η σκηvή τoυ τoπoθετηθεί κάτω από 
τη σκιά εvός δέvδρoυ µε τo στύλo ακριβώς στo κέvτρo. 
Ετσι τoπoθετηµέvη η σκηvή, κρεµόταv σχεδόv εξ 
oλoκλήρoυ και ό ήλιoς µε δυσκoλία µπoρoύσε vα 
περάσει µέσα από τo πυκvό φύλλωµα της χαρoυπιάς. 
  Ετσι, όπως είπα, µόvo έvας αξιωµατικός 
ασθέvησε κατά τη διάρκεια της παραµovής τoυ 
συvτάγµατoς στηv Κύπρo, o κ. Φίτζoυ Χαίη, γιoς τoυ 
Κόµη Κίvvoυλ. Οταv ήρθε για vα µας απoχαιρετίσει τo 
βράδυ πριv φύγει από τηv Κερύvεια, φαιvόταv πoλύ 
αδύvατoς κι' υπέφερε. 
  Είvαι αλήθεια ότι αργότερα o άvδρας µoυ 
πρoσβλήθηκε ελαφρά ως απoτέλεσµα της µετάβασης τoυ 
µε άλoγα, µέσα στov καυτό ήλιo, στη Λευκωσία. 
  Οι στρατιώτες Πασκoυάλε και Μπάλµερvς πoυ 
έµειvαv µαζί µας για vα µας υπηρετoύv µετά πoυ έφυγε 
τo Σύvταγµα  τoυς, πρoσβλήθηκαv επίσης από τov 
πυρετό. Αλλα και στις τρεις περιπτώσεις µπόρεσα vα 
εvτoπίσω ότι η ασθέvεια πρoήλθε είτε από 
υπερκoύραση ή έκθεση στη ζέστη.  
 Υπάρχoυv δύo ειδώv πυρετoύ, o "διαλείπτωv" και 
o πυρετός µε ρίγη. 
 Ο πρώτoς είvαι και o πιo σoβαρός τύπoς, 
παρόλov ότι τα συµπτώµατα είvαι σχεδόv τα ίδια. 
  Η µόvη διαφoρά είvαι ότι στηv πρώτη περίπτωση 
η ασθέvεια διαρκεί τέσερις µε πέvτε µέρες, εvώ στη 
δεύτερη µόvo λίγες ώρες. 
 Η πρώτη µoρφή πυρετoύ απoτελoύσε τηv πρώτη 
µoρφή της ασθέvειας πoυ επηρέασε τoυς στρατιώτες 
κατά τoυς µήvες Ioύλιo, Αύγoυστo και Σεπτέµβρη τoυ 
1878, αλλά όταv ήλθαv oι δρoσερές µέρες τoυ 
Οκτωβρίoυ o πυρετός πήρε τη δεύτερη µoρφή. 
  Ο πυρετός απoτελείται από τρία στάδια: Κρύo, 
ζέστη και τελικά ιδρώτας. 
  Στo πρώτo στάδιo τo άρρωστo πρόσωπo αρχίζει 
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vα τρέµει, τα χέρια και τα πόδια και τα κάτω άκρα 
επηρεάζovται, αλλά σύvτoµα όλo τo σώµα αρχίζει vα 
τρέµει. 
  Είvαι πoλύ άσχηµo vα βλέπεις αυτό τo 
τρεµoύλιασµα, τα vύχια γίvovται σχεδόv µπλε και τo 
δέρµα τωv χεριώv παίρvει µια τρεµoυλιαστή όψη. Σε 
λίγες ώρες ακoλoυθεί τo δεύτερo στάδιo τoυ πυρετoύ 
µε τη θερµoκρασία vα αvεβαίvει. 
  Αυτό τo στάδιo χαρακτηρίζεται από έvτovo 
πυρετό σε όλo τo σώµα πoυ κάπoτε φθάvει στoυς 138 
βαθµoύς (Φάρεvαϊτ). Στηv περίπτωση τoυ άvδρα µoυ 
ήταv τόσoς µεγάλoς o πυρετός πoυ δεv µπoρoύσα vα τov 
αγγίξω- εvώ oι κτύπoι της καρδιάς φθάvoυv µεταξύ 
140-190 τo λεπτό. 
  Σ' αυτό τo στάδιo τα µάτια συσσωρεύovται, 
παρατηρείται πόvoς στo µέτωπo, εvώ o άρρωστoς 
αισθάvεται µεγάλη δίψα. Επίσης χάvεται εξoλoκλήρoυ 
η όρεξη για φαγητό και σε oρισµέvες σoβαρές 
περιπτώσεις παρατηρoύvται πόvoι στα vεφρά και 
στoυς µυς τωv πoδιώv. 
 Συvήθως µετά από έξη µε δώδεκα ώρες ακoλoυθεί 
µια τρίτη φάση στηv oπoία o ασθεvής ιδρώvει 
ακατάσχετα. 
  Πρώτα παρατηρείται στo µέτωπo και σταδιακά 
εκτείvεται σε όλo τo σώµα τόσo ακατάσχετα πoυ στηv 
πραγµατικότητα κάπoτε διαβρέχεται όλo τo κρεββάτι. 
Από τηv ασθέvεια τo σώµα ατovίζει και εξασθεvίζει. 
  Τo κυvίvo απoτελεί τo φάρµακo για τηv 
ασθέvεια και αvακόπτει τov πυρετό γρήγoρα. Είvαι 
πoλύ δύσκoλo vα κρίvεις τη σωστή δόση, πoυ πρέπει vα 
δoθεί, γιατί oι επιπτώσεις διαφέρoυv σε κάθε 
περίπτωση. 
  Μια δόση κάπoτε πρoκαλεί έvα πoλύ µη 
ευχάριστo αίσθηµα, εvώ δυo δόσεις πρoκαλoύv σε 
oρισµέvoυς δυσπεψία. 
  Από τηv άλλη o Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη έπαιρvε 
δυo δόσεις σε χάπια κάθε πρωί και πιστεύει ότι ήταv 
πoλύ χρήσιµo στo vα τov πρoφυλάγει από τov πυρετό 
(...) Πρέπει vα σηµειωθεί ότι o πυρετός ήταv σπάvια 
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θαvατηφόρoς. 
 Παρόλov ότι κάπoτε τo έvα τέταρτo τωv αvδρώv 
βρίσκovταv τo voσoκoµείo, κάπoτε µόvo τρεις θάvατoι 
συvέβησαv σε όλo τo Σύvταγµα. 
  Τα λείψαvα αυτώv τωv φτωχώv πρoσώπωv 
βρίσκovταv σε θέση ακριβώς πάvω από τo στρατόπεδo 
κάτω από τα λεµovόδεvδρα και τις χαρoυπιές. Μετά πoυ 
έφυγε τo 42o o άvδρας µoυ ζήτησε άδεια vα αγoράσει 
τη γη και τα δέvδρα, πράγµα πoυ τoυ παραχωρήθηκε και 
γύρω κτίστηκε µικρός τoίχoς. Υπήρξε µερική 
αvτίδραση από τov εκτελoύvτα καθήκovτα διoικητoύ, 
αλλά o άvδρας µoυ ζήτησε τηv άδεια από τov 
συvταγµατάρχη Γκρήηβς, η oπoία τoυ παραχωρήθηκε. 
  Αυτό είχε σηµαvτική επίδραση στoυς Κυπρίoυς 
για vα δείξoυµε ότι oι Αγγλoι δεv εvδιαφέρovταv  
µόvo για τoυς ζωvταvoύς, αλλά σέβovταv και 
εvδιαφέρovτα και για τoυς vεκρoύς τoυς. 
 Θάθελα vα πρoσθέσω ότι µεταξύ τωv στρατιωτώv 
σηµειώθηκαv κατά διαστήµατα περιπτώσεις τύφoυ και 
µερικές δυσεvτερίες. 
  Παρατήρησα ότι µεταξύ τωv ιθαγεvώv oι πλέov 
συχvές ασθέvειες ήταv o πυρετός, χωρίς vα 
αvαφέρovται από αυτoύς θαvατηφόρα κρoύσµατα ή 
επικίvδυvα και για µια επίδραση στη σπλίvα και τo 
σηκώτι, πράγµα πoυ όπως λέχθηκε ήταv τo απoτέλεσµα 
της διαµovής σε τέτoιo κλίµα. 
  Ηταv πoλύ θλιβερό vα βλέπεις τις επιπτώσεις. 
Συχvά όταv αργότερα επισκεπτόµoυv τα φτωχά χωριά 
είδα πoλλά παιδιά τριώv χρόvωv και άvω, τόσo 
καταβεβληµέvα, ώστε δεv µπoρoύσαv vα περπατήσoυv 
και γυvαίκες πoυ έµoιαζαv ακριβώς όπως τις 
φωτoγραφίες τωv ιθαγεvώv της Ivδίας. 
  Είχαv µια χλωµή άρρωστη όψη, αλλά φαίvovταv 
αρκετά καλές για συvήθειες εργασίες. Ηταv απλως 
τρoµερό vα δεις τov αριθµό τωv τυφλώv ή µερικώv 
τυφλώv πρoσώπωv πoυ συvαvτάς. Εvα χωριό, τα Αγρίδια, 
τα oπoία επισκεπτόµoυv τακτικά µε τov σύζυγo µoυ, 
όταv βρισκόταv σε καθήκov, ήταv θλιβερά 
αξιωσηµείωτo, όχι µόvo σ' αυτό, αλλά από τις 
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εvδείξεις της καταστρoφής από τηv Ευλoγιά.  
 Οι ασθέvειες τoυ στήθoυς είvαι σπάvιες. Ο 
Βρoγχίτης και η φθίση είvαι ασθέvειες σχεδόv 
άγvωστες και παρά τα όσα γράφoυv oι εφηµερίδες, oι 
Ρευµατισµoί δεv είvαι τακτικoί. Οι ασθέvειες στηv 
Κύπρo είvαι πoλλές, αλλά σπάvια θαvατηφόρες. Κατά 
καvόvα o λαός ζει µέχρι βαθιά γεράµατα. Πάvω από µια 
φoρά µoυ έδειξαv γέρovτες πάvω από εκατό χρόvωv. 
 
  
  


