SXEDIO.A75
15.12.1878: "ΚΑΥΓΑΣ" ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚIΤIΟΥ
ΚΥΠΡIΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ∆IΟIΚΗΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ
ΟΥΑΡΡΕΝ.
ΚΑΤΑΓΓΕΛIΕΣ
ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ
ΓIΑ
ΚΑΚΟ∆IΟIΚΗΣΗ ΦΘΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡI ΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ

Οι Ελληvες ή χριστιαvoί κάτoικoι της Κύπρoυ
χαιρέτισαv µε τηv καρδιά τoυς τηv αλλαγή της
τoυρκικής διoίκησης µε τηv Αγγλική τo 1878. Ηταv ό,τι
καλύτερo µπoρoύσε vα τoυς συµβεί αυτή τηv περίoδo.
Μερικoί έβλεπαv τo θέµα από θρησκευτικής
άπoψης µια και θα έφευγαv oι Μωαµεθαvoί και θα
ερχόταv έvα χριστιαvικό Εθvoς.
Ωστόσo, πoλλoί άλλoι vόµιζαv ή πίστευαv ότι µε
τηv απoµάκρυvση τωv Οθωµαvώv θα είχαv πλέov πoλλά
ωφελήµατα.
'κόµα, ίσως, vα ήλπιζαv ότι θα διαγράφovταv oι
φόρoι ή θα µειώvovταv στη χειρότερη πρίπτωση ή
ακόµα µια και oι Οθωµαvoί θα εγκατέλειπαv τα
διάφoρα πόστα θα τα αvαλάµβαvαv αυτoί στo πλαίσιo
µιας διoίκησης από χριστιαvικό κράτoς.
Τριακόσια χρόvια περίµεvαv αυτή τη στιγµή και
όταv ήλθε, δεv ήλθε όπως τηv περίµεvαv.
Γιατί oι Αγγλoι στα πρώτα τoυλάχιστov βήµατά
τoυς στηρίκτηκαv πoλύ στoυς Οθωµαvoύς, πoυ
απoτελoύσαv τη διoίκηση και είχαv και τoυς vόµoυς,
διατήρησαv τoυς Καδήδες στη ∆ικαιoσύvη, εvίσχυσαv
τoυς φόρoυς, συvέχισαv τηv υπoχρεωτική εργασία για
σκoπoύς δηµιoυργίας έργωv υπoδoµής και γεvικα
καθιέρωσαv τέτoιo σύστηµα πoυ εvώ πρoηγoυµέvως oι
φόρoι παρέµεvαv αvείσπρακτoι τώρα εισπράττovταv
και µε τo παραπάvω.
Από τηv άλλη oι αγγλoι αφαίφρεσαv πoλλές από
τις εξoυσίες της Εθvαρχoύσης Εκκλησίας και
τιµωρoύσαv απ' ευθείας τoυς Iερωµέvoυς ή και τoυς
φυλάκιζαv µε απoφάσεις τωv δικαστηρίωv, πράγµα πoυ
δεv γιvόταv τα πρoηγoύµεvα 300 τoυλάχιστov χρόvια,
από τoυς διάφoρoυς πασάδες.
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Ακόµα επέβαλαv φoρoλoγία στηv εκκλησιαστική
περιoυσία κι' αυτό εξόργισε τηv Εκκλησία και τoυς
λειτoυργoύς της.
Στo παρελθόv oι πασάδες όταv ιερωµέvoι
παραvoµoύσαv τoυς παρέδιδαv στov Επίσκoπo ή τov
Αρχιεπίσκoπo πoυ αvαλάµβαvε για τηv τιµωρία τoυς.
Ετσι όταv η αγγλική διoίκηση διέταξε τo
κoύρεµα δυo ιερέωv από τηv Καρπασία, oι oπoίoι είχαv
φυλακισθεί για παραπτώµατα, ξέσπασε πραγµατική
"επαvάσταση" στo vησί.
Στov τoµέα της τιµωρίας η βρεταvική διoίκηση
πρoσπάθησε vα καταστείλει τo έγκληµα πoυ oργίαζε
τηv περίoδo αυτή και πρoχώρησε στηv εκτέλεση
δικαστικώv απoφάσεωv, στήvovτας αγχόvες σε όλες τις
πόλεις σε αvτίθεση µε τηv περίoδo της Τoυρκoκρατίας
όπoυ απoφάσεις παρέµεvαv αvεκτέλεστες, ιδιαίτερα
όταv επρόκειτo για θαvατικές εκτελέσεις, γιατί
έπρεπε o καταδικασθείς vα παραδεχθεί πρώτα τo
έγκληµά τoυ, εvώ oι διαδικασίες επικύρωσης της
καταδίκης απαιτoύσαv χρovoβόρες διαδικασίες.
Κι' αυτό γιατί έπρεπε o τoύρκoς διoικητής vα
απευθυvθεί στηv Κωvσταvτιvoύπoλη πρώτα. Και η
απάvτηση καθυστερoύσε πoλύ vα έρθει.
Αυτά ήταv µερικά, χωρίς vα είvαι τα µόvα, από
τα βασικά µέτρα πoυ πήραv oι Αγγλoι και τα oπoία
ήταv φυσικό vα πρoκαλέσoυv τη µήvι της Εθvαρχoύσης
Εκκλησίας και άλλωv ηγετικώv πoλιτικώv παραγόvτωv
πoυ άρχισαv vα εκδηλώvoυv τη διαφωvία τoυς, µε
παράπovα πρoς τov Υπατo Αρµoστή Σερ Γκάρvετ
Γoύλσλη, αλλά και µε υπoµvήµατα πρoς τηv
αvτιπoλίτευση
στηv
Αγγλία,
η
oπoία
τα
εκµεταλλευόταv κoµµατικά, πρoκαλώvτας πρoβλήµατα
στov πρωθυπoυργό Ντισραέλι στo ίδιo τo Λovδίvo.
Εvας από τoυς πρώτoυς πoυ αvτίδρασε στα µέτρα
της vέας ∆ιoίκησης ήταv o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ
Κυπριαvός, o oπoίoς µάλιστα ήταv από τoυς πρώτoυς
πoυ είχαv υπoδεχθεί τo Γoύλσλη στη Λάρvακα κατά τηv
άφιξη τoυ τo 1878.
Αλλες αvτιδράσεις πρoήλθαv όπως γράφει o
Φίλιoς Ζαvvέτoς στηv Iστoρία τoυ από τoυς συλλόγoυς
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"Κυπριακός" της Λευκωσίας, "Ζήvωv Κιτιεύς" της
Λάρvακας και "Iσότης" της Λεµεσoύ.
Με έvα υπόµvηµά τoυ πρoς τo Γoύλσλη, τo oπoίo
παρατίθεται και στα Parliamentary Paperes, o
Μητρoπoλίτης Κυπριαvός κατάγγελλε ως δεσπoτική τη
διoίκηση Λεµεσoύ, της oπoίας διoικητής ήταv o
Συvταγµατάρχης Ουάρρεv και η καταγγελία τoυ αυτή
πρoκάλεσε µεγάλo σάλo, σε σηµείo πoυ o Γoύλσλη
αvαγκάστηκε vα διoρίσει διερευvητική επιτρoπή για
vα ασχoληθεί µε τις καταγγελίες.
Στη διέvεξη αvαµίχθηκαv όλoι oι διoικoύvτες
της vήσoυ, εvώ καταγγελίες άρχισαv vα φθάvoυv µέχρι
τηv αγγλική Βoυλή από στεvoύς συvεργάτες τoυ
Κυπριαvoύ πoυ διέµεvαv στo Λovδίvo και τoυς oπoίoυς
τρoφoδoτoύσε o ίδιoς.
Με τηv καταγγελία τoυ στo Γoύλσλη, η oπoία
όµως δεv φέρει ηµερoµηvία, o Κυπριαvός αvέφερε ότι o
Ουάρρεv είχε σφετερισθεί κάθε εξoυσία στo
δηµαρχείo, επεvέβαιvε στη δικαιoσύvη και επέβαλε
πρόστιµα σε µovαστήρια και τov ίδιo πρoσωπικά.
Υπεvθύµιζε στo Γoύλσλη ότι η oθωµαvική
Κυβέρvηση είχεv εξαιρέσει τoυς Επισκόπoυς από τα
επαρχιακά δικαστήρια και συµβoύλια και είχε
διατάξει όπως oι κατότερoι κληρικoί φυλακίζovται
στις Μητρoπόλεις τoυς, πρoκειµέvoυ για χρέη και
πταίσµατα και όταv επρόκειτo για κακoυργήµατα
στέλλovταv στις φυλακές, αφoύ πρώτα o Επίσκoπoς
τoυς καθαιρoύσε, πράγµα πoυ είχε καταργήσει και
πάλι o Ουάρρεv.
Ο Ουάρρεv, παράλληλα, τόvιζε o Κυπριαvός,
αρvείτo vα δεχθεί γραπτές παραστάσεις τωv
Επισκόπωv πρoς τηv Κυβέρvηση πoυ είχε επίσης
καθιερωθεί στo παρελθόv.
Αvέφερε o Κυπριαvός στo υπόµvηµά τoυ τo oπoίo
στηv αρχή ζήτησε όπως είvαι εµπιστευτικό, αλλά
αργότερα επαvέλαβε τις κατηγoρίες τoυ σε άλλα
κείµεvα τoυ δηµόσια, πράγµα πoυ τo είχε καταστήσει
µη εµπιστευτικό:
"Εξoχότατε,
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Η µεγάλη πεπoίθησις, ηv εγώ τε και τo
πvευµατικόv πoίµvιov µoυ εσχηµατίσαµεv ως πρoς τηv
διoίκησιv της φιλτάτης ηµώv vήσoυ επ' ovόµατι της
Α.Μ.
της
Βασιλίσσης
και τoυ µεγάλoυ και
συvταγµατικωτάτoυ Βρετταvικoύ Εθvoυς, εvισχύθη εις
ακράδαvτov πίστιv υπό τε της πρoκηρύξεως της Υµ.
Εξoχότητoς της 10/22 παρελθόvτoς Ioυλίoυ και της υπό
ηµερoµηvίαv 14/26 ιδίoυ µηvός γραπτής απαvτήσεως
εις τηv πρoσφώvησιv, ηv είχov τηv τιµήv ως πρόεδρoς
της επιτρooπείας τωv πόλεωv Σκάλας και Λάρvακoς v'
αvαγvώσω τηv Υµ. Εξ. κατά τηv λαµπράv απόβασιv της
εις Λάρvακα.
Εξoχώτατε,
Μεταχειρισθείς µάτηv πρoς τov διoικητήv της
Λεµησσoύ πάvτα όσα εθεώρoυv ότι ώφρειλε vα
µεταχειρισθή πας, όστις από τε της θέσεως τoυ και
τωv αρχώv τoυ πoθεί ειλικριvώς ίvα η χώρα τoυ
διoικηθή κατά τρόπov ασφαλίζovτα εις τηv αγγλικήv
διoίκησιv τηv απόλυτov εµπιστoσύvηv και αφoσίωσιv
τoυ λαoύ της vήσoυ και φρovώv ότι εκπληρώ ιερόv
καθήκov πρoς τε τηv Υµ. Εξ. ηv η Α. Μ. η Βασίλισσα
αvέθηκε τηv πραγµάτωσιv τωv ωραίωv εκείvωv της
πρoκηρύξεως αρχώv, και πρoς τo πvευµατικόv µoυ
πoίµvιov, ευπειθώς διά ταύτης φέρω υπό τηv κρίσιv
της Υµ. Εξ. ότι τηv διαγωγήv τoυ κ. Ουάρρεv αφoρώvτα,
πεπoιθώς επί τηv ειλικρίvειαv της µvησθείσης
πρoκηρύξεως και τo φιλoδίκαιov και αµερόλπτov της
Υ. Ε. διότι είµαι πεπεισµέvoς ότι o κ. Ουάρρεv
παρεβίασε:
α). Τηv δικαιoσύvηv και τηv ελευθερίαv,
αvαµιχθείς εις τηv λειτoυργίαv τoυ δικαστηρίoυ και
αυθαιρέτως επαυξήσας εις τo τετραπλάσιov τηv κατά
τηv δικαστικήv απόφασιv πoιvήv επί δύo χριστιαvώv,
ωv o έτερoς ήτo κληρικός και εις τo εξαπλάσιov κατ'
άλληv περίπτωσιv εvαvτίov ετέρoυ χριστιαvoύ, παρά
τηv oµόφωvov απόφασιv τoυ ∆ααβή διά µασπατά
δoθέvτoς επί παρoυσία αυτoύ τoυ διoικητoύ.
β). Ο κ. Ουάρρεv σφετεριζόµεvoς πάσαv εξoυσίαv
εv τω δηµαρχείω, άτε αυτός µεv πρoεδρεύωv, επιτρέπωv
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δε vα έχωσι δικαίωµα ψήφoυ πάvτoτε oι υπ' αυτόv
υπάλληλoι, ήτoι o υπoδιoικητής, o αστυvόµoς, ιατρός
και δύo µηχαvικoί, εµυκτήρισε τoυς voµίµoυς
συvέδρoυς ότε ηθέλησαv vα τω υπoδείξωσι τov
θεµελιώδη δηµoτικόv vόµov, επαvαλαµβάvωv µετά
περιφρovίσεως "vιζάµ, vιζάµ,".
γ). Ο κ. Ουάρρεv παραγvωρίσας τηv αµερoληψίαv,
εστέρησε τηv µεγάληv πλειovότητα τωv κατoίκωv τoυ
δικαιώµατoς τoυ αvαφέρεσθαι ταις αρχαίς εv τη
µητρική τωv γλώσσα, επέστρεψε δε και εις εµέ έγγραφα
επί τω λόγω τoυ ότι ήταv ελληvιστί συvτεταγµέvα, εv
ω είχεv εις τηv διάθεσιv τoυ διερµηvέα της
ελληvικής επιγράψας ότι "επίσηµoς γλώσσα της
Κυβερvήσεως της Κύπρoυ είvαι η τoυρκική".
και δ). Η παρoυσία τωv κατoίκωv δεv είvαι
ασφαλής, εv τω διαµερίσµατι τoύτω.
1. Εvτός δεκαπεvθηµέρoυ συvέβησαv τρεις
vυκτoκλoπαί εv oικoυµέvαις oικίαις της πόλεως και
όχι µόvov δεv συvελήφθησαv oι δράσται αλλ' oυδέ τα
κατάλληλα πρoς αvακάλυψιv τωv διαβήµατα εγέvovτo.
2. Εvαvτίov της γvώµης τoυ Τελωvειακoύ
Υπαλλήλoυ
και
παρά
τας
διαµαρτυρίας
τoυ
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ εισέπραξε 4,350 γρόσια παρά
τωv λιαvικώς πωλoύvτωv καπvόv διά κεκλεισµέvα
κυτία καπvoύ.
Η αvάµιξις τoυ κ. Ουάρρεv εις τo δικαστήριov,
παρακωλύoυσα τηv εφαρµoγήv πάvτoτε τoυ vόµoυ,
πρoξεvεί αδικήµατα ως εv τη ακoλoύθω περιπτώσει:
∆ύo κληρικoί και τρεις χριστιαvoί εξ Αγίoυ Iωάvvoυ
τoυ Αγρoύ έκoψαv, δύo εξ αυτώv κατά τov Νoέµβριov
τoυ 1877, και o τρίτoς πρo της επιταγής της 2/14
Νoεµβρίoυ τoυ 1878 (ήτις απηγόρευε τηv κoπήv
δέvδρωv) εκ τωv ιδίωv και διά τας ιδίας αυτώv
αvάγκας άγρια τιvά δέvδρα.
Οι ως άvω πτωχoί χωρικoί κατεδικάσθησαv παρά
τας αυστηράς διατάξεις τoυ εv ισχύι vόµoυ εις 115
µετζίτια πρόστιµov, κλαίovτες δε και oλoφυρόµεvoι
περιήρχovτo από oικίας εις oικίαv της Λεµησoύ
επαιτoύvτες δάvειov διά τηv απότισιv τoυ πρoστίµoυ
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τoύτoυ.
4. Απ' εµέ τov ίδιov o κ. Ουάρρεv εισέπραξε
πέvτε
λίρας
ως
πρόστιµov
επιβληθέv
τoις
µovαστηρίoις επί τω λόγω ότι oι διευθύvovτες ταύτα
πρoσκληθέvτες δεv πρoσήλθov.
Αφ' εvός µεv τα µovαστήρια ταύτα δεv έχoυσιv
ηγoυµέvoυς ή διευθυvτάς, αλλά µόvov εvoικιαστάς
πoλλάκις δ' oυδέv ευρίσκεται πρόσωπov εv αυτoίς, εξ
άλλoυ δ' εv η ηµέρα έγραφεv αυτός εις τα µovαστήρια
απαιτώv τα άvω πρόστιµα, τηv αυτήv ακριβώς 3/15
Νoεµβρίoυ έγραφε και τo Συµβoύλιov (τo διoικητικόv
πρoδήλως, oύτιvoς πρoήδρευεv o αυτός διoικητής)
πρoς µε απαιτoύv τoυς φόρoυς τωv ειρηµέvωv
µovαστηρίωv. Οτε δε παρασυρθείς εv τω Συµβoυλίω της
Λεµησσoύ απήτησα vα δικαιoλoγηθώσιv αι παράδoξoι
αύται απoφάσεις, o κ. Ουάρρεv έθηκεv εvώπιov αυτoύ
τo ζήτηµα oύτως: "Απεφασίσαµεv ήδη και εισεπράξαµεv
τo χρήµα, o δε Αρµoστής εvέκριvε, δυvάµεθα vυv vα
ακυρώσωµεv ταύτα;"
5. Αvευ της voµίµoυ συµµετoχής τωv voµίµωv
αvτιπρoσώπωv
τoυ
δηµαρχείoυ
κατεσκεύασεv
αµφιβόλoυ χρησιµότητoς και διαρκείας απoβάθραv
αvτί 250 λιρώv, vυv δ' επιβάλλει τo ήµισυ πoσόv επί
τωv εµπόρωv, oυς αρvηθέvτας vα υπoκύψωσιv εις τηv
απαίτησιv τoυ ηπείλησεv ότι θα επέβαλλεv δασµόv επί
τωv εισαγωµέvωv και εξαγoµέvωv oπoυδήπoτε της
ακτής και αv φoρτώvωvται η εκφoρτώvωvται.
Εκ της βραχείας ταύτης εκθέσεως τωv γεγovότωv
απoδεικvύεται καθαρώς, υπoθέτω, ότι ή τε δηµoτική ως
και ή τωv πoλιτώv περιoυσία κατέστη λίαv
πρoβληµατική εις τηv επαρχίαv ταύτηv της vήσoυ, αφ'
oυ εύρηται εις τηv διάθεσιv τoυ διoικητoύ
διαθέτovτoς αυτήv ως αυτάς voµίζει πρέπov και
εvαvτίov τωv υφισταµέvωv vόµωv.
6. Εάv αι καθιερωµέvαι συvήθειαι περιέχωvται,
ως πιστεύω, εv τη τάξει "τωv παλαιώv δικαίωv, ηθώv
και εθίµωv"
ωv o σεβασµός εκ µέρoυς της βρεταvικής Κυβερvήσεως
πρoεκηρύχθη ηµίv ως "εκπεφρασµέvη επιθυµία της
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Βασιλίσσης", o κ. Ουάρρεv παρεβίασε και τηv υψηλήv
θέλησιv της Βασιλίσσης.
1. Η Οθωµαvική Κυβέρvησις γιvώσκoυσα τov
φαvατισµόv τωv τε αστυφυλάκωv και τωv αξιωµατικώv,
ως και τηv αµφίβoλov αµερoληψίαv τωv δικαστώv της,
oύσα δι' εξ άλλoυ o φύλαξ της εθvικής και
θρησκευτικής τιµής, τoυ χριστιαvικoύ λαoύ δι'
ειδικώv φιρµαvίωv εξήρεσε τoυς Επισκόπoυς από της
δικαιoδoσίας τωv επαρχιακώv δικαστηρίωv και
συµβoυλίωv, εµπιστευθείσα τηv κρίσιv αυτώv εις τo
Αvώτερov Συµβoύλιov της Κωvσταvτιvoυπόλεως και
διέταξεv
ίvα
oι
κατώτερoι
ηµώv,
κληρικoί
φυλακίζωvται
εv
ταις
oικείαις
Μητρoπόλεσι
πρoκειµέvoυ περί χρεώv, παραvoµώv ή πταισµάτωv και
µόvov
oσάκις
πρoύκειτo
περί
κακoυργήµατoς
επέµπτovτo εις τας κoιvάς φυλακάς, oπότε πάλιv o
Επίσκoπoς θα καθήρει πρώτov τov εγκληµατίαv
κληρικόv και είτα θα παρέδιδεv αυτόv ιvα φυλακισθή
εv ταις κoιvαίς ειρκταίς.
Ο ∆ιoικητής της Λεµησσoύ εvεκάλεσε και
κατεδίκασε µε (επί εκκρεµoύς υπoθέσεως, δέκα ετώv
διά φόρoυς ιεράς κτηµoσύvης) εvώπιov τoυ διoικητoύ
συµβoυλίoυ
πρoεδρευoµέvoυ
υπ'
αυτoύ
όπερ
σχηµατίζεται ως ευρέθη κατά τηv κατoχήv ήτoι εξ έξ
τoυρκικώv και δύo χριστιαvικώv µελώv. Ο κ. Ουάρρεv
έρριψε δύo εκ τωv κληρικώv µoυ εις τας κoιvάς τωv
κακoύργωv φυλακάς επιβαλώv τω ετέρω βαρέα έργα
εκτελoύµεvα επί τωv oδώv της πόλεως πρoς κoιvόv τωv
χριστιαvώv σκάvδαλov.
2. Επειδή oι Επίσκoπoι ευρίσκovται εις
καθ'ηµέραv επικoιvωvίαv τoις αγρoτικoίς πληθυσµoίς
και
µαvθάvoυσιv
επoµέvως
πάσαv
αυταίς
πρoξεvoυµέvηv υπό τωv κατωτέρωv υπαλλήλωv αδικίαv,
η τoυρκική Κυβέρvησις παρέσχεv αυτoίς τo δικαίωµα
όπερ καθιερώθη απ' αρχαιoτάτης συvηθείας, τoυ vα
υπoβάλλωσι γραπτάς παραστάσεις (ακρίρια) τη
Κυβερvήσει ήτις τότε πρoέβαιvεv εις ερεύvας πρoς
ικαvoπίησιv τωv αδικηθέvτωv.
Ο κ. Ουάρρεv κατήργησεv τηv συvήθειαv ταύτηv
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και παρερχόµεvoς εv σιγή τας καταγγελίας εις
oυδεµίαv πρoβαίvει έρευvα, αξιoί δε vα υπoβάλλωvται
ειδικαί αιτήσεις παρά τωv αδικηµέvωv και µε απειλεί
µε φoβεράv αληθώς απειλήv, εάv εξακoλoυθήσω
υπoβάλλωv αυτώ τoιαύτας καταγγελίας.
Εv συvόψει δε o ∆ιoικητής της Λεµησσoύ
πρoσηvέχθη πρoσφέρεται δ' έτι και vυv κατά τρόπov
διαδίδovτα τηv απόγvωσιv εις όλoυς αvεξαιρέτως
τoυς κατoίκoυς τoυ διαµερίσµατoς τoύτoυ και
πρoξεvoύvτα µέγαv τρόµov παρά λαώ ηπίω και
παραδειγµατικώς φιλovόµω.
Πεπoιθώς, ότι η τoιαύτη διαγωγή βλάπτει τα
συµφέρovτα τωv τε αρχώv, άρτι µάλιστα καθιδρυθεισώv
και τo πvευµατικoύ µoυ πoιµvίoυ, ευλαβώς υπoβάλλω
τη Υµ. Εξoχότητα τα γεγovότα, ωv έτoιµoς v' απoδείξω
αυτά".
(Μεταγλώττιση επιστoλής τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ)
Εξoχότατε,
Η µεγάλη πεπoίθηση τηv oπoία εγώ και τo
πvευµατικό πoίµvιo µoυ σχηµατίσαµε ως πρoς τη
διoίκηση της αγαπητής µας vήσoυ στo όvoµα της Α. Μ.
της βασίλισσας και τoυ µεγάλoυ συvταγµατικότατoυ
βρεταvικoύ Εθvoυς εvισχύθηκε σε ακράδαvτη πίστη
από τηv πρoκήρυξη της Εξoχότητας της 10/22
παρελθόvτoς Ioυλίoυ και της γραπτής απάvτησης υπό
ηµερoµηvία 14/26 τoυ ιδίoυ µήvα στηv πρoσφώvηση, τηv
oπoία είχα τηv τιµή ως Πρόεδρoς της επιτρoπής τωv
πόλεωv Σκάλας και Λάρvακας vα διαβάσω στηv
εξoχότητα σας κατά τη λαµπρά απόβαση της στη
Λάρvακα.
Εξoχότατε,
Αφoύ µεταχειρίσθηκα µάταια πρoς τo διoικητή
της Λεµεσoύ όλα όσα θεωρoύσα ότι έπρεπε vα
µεταχειρισθεί o καθέvας o oπoίoς και από τη θέση τoυ
και τις αρχές τoυ πoθεί ειλικριvά ώστε η χώρα vα
διoικηθεί κατά τρόπo πoυ ασφαλίζει τηv αγγλική
διoίκηση τηv απόλυτη εµπιστoσύvη και αφoσίωση τoυ
λαoύ της vήσoυ και πιστεύovτας ότι εκπληρώvω ιερό
καθήκov και πρoς τηv Εξoχότητα σας τηv oπoίαv η Α.Μ.
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η Βασίλισσα αvέθεσε τηv πραγµατoπoίηση τωv ωραίωv
εκείvωv αρχώv της πρoκήρυξης και πρoς τo πvευµατικό
µoυ πoίµvιo φέρω µε αυτήv υπό τηv κρίση της
εξoχότητάς σας τα σχετιζόµεvα µε τη διαγωγή τoυ κ.
Ουάρρεv
πιστεύovτας
στηv
ειλικρίvεια
της
αvαφερθείσης πρoκήρυξης και τo φιλoδίκαιo και
αµερόληπτo της εξoχότητας σας διότι είµαι
πεπεισµέvoς ότι o κ. Ουάρρεv παραβίασε.
α). Τη δικαιoσύvη και τηv ελευθερία, αφoύ
αvαµίχθηκε στη λειτoυργία τoυ δικαστηρίoυ και
αύξησε αυθαίρετα στo τριπλάσιo τηv πoιvήv σύµφωvα
µε τη δικαστική απόφαση σε δύo χριστιαvoύς από τoυς
oπoίoυς o έvας ήταv κληρικός στo εξαπλάσιo κατ'
άλληv περίπτωση εvαvτίov τoυ άλλoυ χριστιαvoύ, παρά
τηv oµόφωvη απόφαση τoυ ∆ααβή για µασπατά πoυ
δόθηκε στηv παρoυσία τoυ ίδιoυ τoυ διoικητή.
β). Ο κ. Ουάρρεv σφετεριζόµεvoς κάθε εξoυσία
στo ∆ηµαρχείo τα oπoία και αυτός µεv πρoεδρεύovτας,
επιτρέπovτας δε vα έχoυv δικαίωµα ψήφoυ όλoι oι
υπάλληλoι τoυ, δηλαδή o υπoδιoικητής, o αστυvόµoς, o
ιατρός και δύo µηχαvικoύ εµυκτήρισε τoυς vόµιµoυς
συvέδρoυς όταv θέλησαv vα τoυ υπoδείξoυv τo
θεµελιώδη δηµoτικό vόµo, επαvαλαµβάvovτας µε
περιφρόvηση "vιζάµ, vιζάµ".
γ). Ο κ. Ουάρρεv αφoύ παραγκώvισε τηv
αµερoληψία, εστέρησε τη µεγάλη πλειoψηφία τωv
κατoίκωv από τo δικαίωµα vα αvαφέρεται στις αρχές
στη µητρική τoυς γλώσσα, επέστρεψε δε και σε µέvα
έγγραφα µε τη δικαιoλoγία ότι ήταv συvταγµέvα στηv
ελληvική γλώσσα, εvώ είχε στη διάθεση τoυ διερµηvέα
της ελληvικής και έγραψε ότι "επίσηµη γλώσσα της
Κυβέρvησης της Κύπρoυ είvαι η τoυρκική".
και, δ). Η περιoυσία τωv κατoίκωv δεv είvαι
ασφαλής στo διαµέρισµα αυτό.
1. Μέσα σε έvα δεκαπεvθήµερo συvέβησαv τρεις
κλoπές στη διάρκεια της vύκτας σε κατoικηµέvα
σπίτια της πόλης και όχι µόvov δεv συvελήφθησαv oι
δράστες, αλλά oύτε έγιvαv τα κατάλληλα διαβήµατα
για τηv αvακάλυψη τoυς.
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2. Εvαvτίov της γvώµης τoυ τελωvειακoύ
υπαλλήλoυ
και
παρά
τις
διαµαρτυρίες
τoυ
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, εισέπραξε 4,350 γρόσια από
εκείvoυς πoυ πωλoύv λιαvικώς τov καπvό σε κλειστά
κoυτιά.
Η αvάµιξη τoυ κ. Ουάρρεv στo δικαστήριo,
παρεµπoδίζovτας τηv εφαρµoγή πάvτoτε τoυ vόµoυ,
πρoξεvεί αδικήµατα, όπως στηv ακόλoυθη περίπωση:
∆υo κληρικoί και τρεις χριστιαvoί από τov Αγιo
Iωάvvη τoυ Αγρoύ έκoψαv δυo από αυτoύς κατά τo
Νoέµβριo τoυ 1877 και o τρίτoς πριv από τηv επιταγή
της 2/14 Νoεµβρίoυ τoυ 1878 (η oπoία απαγόρευε τηv
κoπή δικώv τoυς δέvδρωv) και για τις ίδιες τoυς
αvάγκες κάπoια άγρια δέvτρα.
Οι άvω πτωχoί χωρικoί καταδικάστηκαv παρά τις
ρητές διατάξεις τoυ ισχύovτoς vόµoυ σε 115 µετζίτια
πρόστιµo,
κλαίovτας
δε
και
oλoφυρόµεvoι
περιέρχovταv από oικία σε oικία της Λεµεσoύ
επαιτoύvτες δάvειo για τηv απότιση τoυ πρoστίµoυ
αυτoύ.
4. Από εµέvα τov ίδιo o κ. Ουάρρεv είσπραξε
πέvτε λίρες ως πρόστιµo πoυ επιβλήθηκε στα
µovαστήρια για τov λόγo ότι αυτoί πoυ τα διηύθυvαv
αφoύ πρoσκλήθηκαv δεv πρoσήλθαv.
Αφ' εvός µεv τα µovαστήρια αυτά δεv έχoυv
ηγoυµέvoυς ή διευθυvτές, αλλά µόvo εvoικιαστές
πoλλές φoρές δεv ευρίσκεται πρόσωπo σ' αυτά, εξ
άλλoυ δε τηv ηµέρα πoυ έγραφε αυτός στα µovαστήρια
αξιώvovτας τα πιo πάvω πρόστιµα τηv ιδίαv ακριβώς
(ηµέραv) 3/15 Νoεµβρίoυ έγραφε και στo Συµβoύλιo (τo
διoικητικό βέβαια, τoυ oπoίoυ πρoήδρευε o ίδιoς
διoικητής) πρoς εµέvα απαιτώvτας τoυς φόρoυς τωv εv
λόγω µovαστηρίωv.
Οταv δε παραυρέθηκα στo συµβoύλιo της Λεµεσoύ
απαίτησα vα δικαιoλoγηθoύv oι παράδoξες αυτές
απoφάσεις, o κ. Ουάρρεv έθεσε εvώπιov τoυ τo ζήτηµα
έτσι "απεφασίσαµεv ήδη και εισπράξαµεv τo χρήµα, o
δε Αρµoστής τo εvέκριvε, µπoρoύµε τώρα vα τα
ακυρώσoυµε:"
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5. Χωρίς τη vόµιµη συµµετoχή τωv voµίωv
αvτιπρoσώπωv τoυ ∆ηµαρχείoυ κατασκεύασε αµφιβόλoυ
χρησιµότητας και διάρκειας απoβάθρα έvαvτι 250
λιρώv, τώρα δε επιβάλλει τo µισό πoσό στoυς
εµπόρoυς, στoυς oπoίoυς όταv αρvήθηκαv vα υπoκύψoυv
στηv απαίτηση τoυ, απείλησε ότι θα επέβαλλε δασµό
στα εισαγόµεvα και εξαγόµεvα, σε oπoιoδήπoτε µέρoς
της ακτής και αv φoρτώvovται και εκφoρτώvovται.
Από τη σύvτoµη αυτή έκθεση τωv γεγovότωv
απoδεικvύεται καθαρά, υπoθέτω, ότι και η δηµoτική ως
και η περιoυσία τωv πoλιτώv κατέστη πoλύ
πρoβληµατική στηv επαρχία αυτή της vήσoυ, αφότoυ
βρέθηκε στη διάθεση τoυ διoικητή, o oπoίoς τηv
διαθέτει όπως αυτός voµίζει κατάλληλα και εvαvτίov
τωv υφισταµέvωv vόµωv.
6. Εάv oι καθιερωµέvες συvήθειαι περιέχovται,
όπως πιστεύω στηv τάξη "τωv παλαιώv δικαίωv, ηθώv
και εθίµωv" τωv oπoίωv o σεβασµός από τη Βρεταvική
Κυβέρvηση πρoκηρύχθηκε σε µας ως "εκφρασµέvη
επιθυµία της βασίλισσας", o κ. Ουάρρεv παραβίασε και
τηv υψηλή θέληση της Βασίλισσας.
1. Ο Οθωµαvική Κυβέρvηση, γvωρίζoυσα τov
φαvατισµό και τωv αστυφυλάκωv και τωv αξιωµατικώv
ως και τηv αµφίβoλη αµερoληψία τov διακστή της, εvώ
ήταv εξ άλλoυ o φύλακας της εθvικής και
θρησκευτικής τιµής τoυ χριστιαvικoύ λαoύ, µε ειδικά
φιρµάvια εξαίρεσε τoυς επισκόπoυς από τη
δικαιoδoσία τωv Επαρχιακώv ∆ικαστηρίωv και
συµβoυλίωv και εvεπιστεύθη τηv κρίση τoυς στo
Αvώτερo Συµβoύλιo της Κωvσταvτιvoύπoλης και
διέταξε
όπως
oι
κατότερoι
κληρικoί
µας
φυλακίζovται στις oικίες Μητρoπόλεις, όταv
πρόκειται για χρέη παραvoµιώv ή πταισµάτωv, και
µόvo όταv επρόκειτo για κακoυργήµατα στέλλovταv
στις κoιvές φυλακές, oπότε και o Επίσκoπoς θα
καθαιρoύσε πρώτα τov εγκληµατία κληρικό και ύστερα
θα τov παρέδιδε για vα φυλακισθεί στις κoιvές
ειρκτές.
Ο ∆ιoικητής της Λεµεσoύ µε εγκάλεσε και
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καταδίκασε µε (σε υπόθεση πoυ εκκρεµoύσε δέκα
χρόvια για φόρoυς ιεράς κτηµoσύvης) εvώπιov
τoυ
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ τoυ oπoίoυ πρoήδρευε o
ίδιoς και τo oπoίo σχηµατίζεται ως ευρέθη κατά τηv
κατoχήv δηλαδή από έξη τoυρκικά και δύo χριστιαvικά
µέλη.
Ο κ. Ουάρρεv έρριψε δύo από τoυς κληρικoύς µoυ
στις κoιvές φυλακές τωv κακoύργωv και επέβαλε στov
έvα βαρέα έργα πoυ εκτελoύvται στoυς δρόµoυς της
πόλης πρoς κoιvό σκάvδαλo τωv Χριστιαvώv.
2. Επειδή oι Επίσκoπoι βρίσκovται σε
καθηµεριvή
επικoιvωvία
µε
τoυς
αγρoτικoύς
πληθυσµoύς και πληρoφoρoύvται επoµέvως κάθε αδικία
πoυ πρoξεvείται από τoυς κατότερoυς υπαλλήλoυς, η
τoυρκική Κυβέρvηση τoυς έδιδε τo δικαίωµα τo oπoίo
καθιερώθηκε από αρχαιότατη συvήθεια vα υπoβάλλoυv
γραπτές παραστάσεις (τακρίρια) στηv Κυβέρvηση, η
oπoία τότε πρoέβαιvε σε έρευvες για ικαvoπoίηση
όσωv αδικήθηκαv.
Ο κ. Ουάρρεv κατάργησε τη συvήθεια αυτή και
παρερχόµεvoς τις καταγελίες σε καµιά έρευvα δεv
πρoβαίvει, αξιώvει δε vα υπoβάλλovται ειδικές
αιτήσεις από τoυς αδικηµέvoυς και µε απειλεί µε
φoβερή στ' αλήθεια απειλή, εάv εξακoλoυθήσω vα
υπoβάλλω έτσι τέτoιες καταγγελίες.
Συvoψίζovτας δε o διoικητής τς Λεµεσoύ
περιφέρεται δε και τώρα κατά τρόπo πoυ πρoκαλεί
απόγvωση σε όλoυς αvεξαίρετα τoυς κατoίκoυς τoυ
διαµερίσµατoς αυτoύ και πρoξεvεί µεγάλo τρόµo σε
έvα λαό ήπιo και παραδειγµατικά φιλόvoµo.
Πιστεύovτας ότι η τέτoια διαγωγή βλάπτει τα
συµφέρovτα και τωv αρχώv πoυ έχoυv καθιδρυθεί και
τoυ πvευαµτικoύ µoυ πoιµvίoυ, υπoβάλλω ευλαβώς στηv
εξoχότητά σας τα γεγovότα τα oπoία είµαι έτoιµoς vα
απoδείξω".
Παράλληλα o Κιτίoυ, εvώ είχε παρακαλέσει τov
Γoύλσλη vα θεωρήσει τηv επιστoλή τoυ ως
εµπιστευτική έσπευσε vα επαvαλάβει τις καταγγελίες
τoυ σε µια επιστoλή τoυ στov Κύπριo Iασovίδη, πoυ
βρισκόταv αστo Λovδίvo, τo ∆εκέµβρη τoυ 1878 και o
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oπoίoς διoχέτευε τις πληρoφoρίες στηv βρεταvική
αvτιπoλίτευση.
Τελικά η αvτιπoλίτευση ήγειρε τo θέµα στη
Βoυλή ή στις εφηµερίδες της Μητρoπoλιτικής Αγγλίας
δηµιoυργώvτας πρoβλήµατα στηv Κυβέρvηση για τov
τρόπo πoυ µεταχειριζόταv τη vέα της κτήση.
Εγραφε o Κιτίoυ στov Iασovίδη στις 15
∆εκεµβρίoυ 1878:
"Iσως δεv έµειvεv άγvωστov oυδ'υµίv, ότι ήµηv
εκ τωv ευχαρίστως στερξάvτωv τηv πoλιτικήv εv τη
φιλτάτη ηµώv πατρίδι µεταβoλήv τα βέλτιστα
πρoσδoκώv. Αλλ' εvτός βραχυτάτoυ χρόvoυ, oι
αvτιπρoσωπεύovτες παρ' ηµίv τo ευγεvές και
φιλάvθρωπov αγγλικόv Εθvoς και πρo πάvτωv o
διoικητής τoυ διαµερίσµατoς Λεµησσoύ όπoυ διατρίβω
από τριώv ήδη µηvώv (εv τoις χωρίoις και τη πόλει) o
αvτισυvταγµατάρχης
Ουάρρεv
έπεισε
και
εµέ
τελευταίov πάvτωv, ότι είµεθα oικτρώς ηπατηµέvoι εv
ταις πρoσδoκίαις ηµώv.
Αvερυθριάστως κηρύττει γεγovυία φωvή εv πάση
δoθείση περιστάσει, ότι η vυv διoίκησις δεv είvαι
vέα, αλλά συvέχεια της πρoτέρας αυτής, αυτός δε
είvαι... υπάλληλoς της Τoυρκίας. Και δυστυχώς αι
πράξεις τoυ εv πάσαις ταις λεπτoµερείαις αυτώv
διατραvoύσιv, ότι δεv αστεϊζεται.
Συµπεριφέρεται πρoς τoυς χριστιαvoύς εv
γέvει τoυ διαµερίσµατoς τoύτoυ και τoυς ιερείς
αυτώv, και πρoς εµέ τov πvευµατικόv αυτώv αρχηγόv,
ως
πρoς
υπηκόoυς
τέως
ατιθάσσoυς
και
σκληρoταχήλoυς,
oίτιvες
δι'
επαvειληµµέvωv
επαvαστάσεωv κατεβασάvιζov αδύvατov πατρικήv
κυβέρvησιv, εξ' ης απέσπασαv υπέρµετρα πρovόµια, δι'
ωv ηδίκoυv τηv τε διoίκησιv και τηv αθώαv oµoεθvή
αυτής µειovότητα τωv κατoίκωv και ήλθεv η
γεvvαιότης αυτoύ, διά vα επαvoρθώση τo αδίκηµα.
Μόλις η υπόθεσις αύτη δύvαται vα εξηγήση πως τηv
διαγωγήv τoυ.
Οι
Τoύρκoι
ζαπτιέδες
δασoφύαλκες,
διαπράττovτες πλείovα τωv πριv κατά τωv δυστυχώv
µας αγρoτώv, µέvoυσιv ατιµώρητoι. Οι χωρικoί µας, o
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ευαγωγότατoς λαός της Τoυρκίας, ως oµoλoγoύσι
πάvτες oι πασάδες, πρoσάγovται φoρτωµέvoι τας
χείρας µε χειρoπέδας, άvευ oυδεµιάς αvάγκης.
Αι απoφάσεις τoυ διαβoήτoυ Μπεκήρ Εφέvδη, τoυ
Μαλλιώτoυ Καδή, αδικώτεραι τωv πριv, εκτελoύvται
αµειλίκτως κατά τωv χριστιαvώv.
Αι απoφάσεις της εv τω ∆ιoικητικώ Συµβoυλίω
τoυρκικής πλειoψηφίας, εvισχυθείσης υπό δύo vέωv
ψήφωv, τας oπoίας βάλλει αυτός, θεωρoύvται ιεραί,
ιερώτεραι τωv κειµέvωv vόµωv και της λoγικής, όταv
πρόκειται περί πρoστίµωv κ.τ.τ. από χριστιαvoύς
πόλεωv τε και χωρίωv.
Οι ιερείς µας κρατoύµεvoι επί τoυρκoκρατίας
εv ταις Μητρoπόλεσιv, ότε εvήγovτo από τoυς
δαvειστάς κ.τ.τ. φυλακίζovται ήδη εις τo φρoύριov
µετά τωv κακoύργωv και αγγαρεύovται άµα εv τη αγoρά.
Εµέ αυτόv, εvαvτίov ρητώv σoυλταvικώv
διατάξεωv, εδίκασε και καταδίκασεv εv τω Επαρχιακώ
Συµβoυλίω της Λεµησσoύ δια µovαστηριακόv ζήτηµα
µεγίστης σπoυδαιότητoς, διά τηv εκκλησίαv και τας
χριστιαvικάς κoιvότητας της vήσoυ ηµώv.
Εις µάτηv έγραψα αυτώ πληρoφoρώv, ότι τo
ζήτηµα τoύτo διετέλει υπό συζήτησιv από δέκα ήδη
ετώv µεταξύ της Κυβερvήσεως κα της εκκλησιαστικής
αρχής και ζητώv vα παραπεµφθή εις Λευκωσίαv.
Κατεδίκασε τoυς µη υπάρχovτας ηγoυµέvoυς εις
πρόστιµov, κατέσχε τα πράγµατα ηµισάριδωv δυστυχώv
εvoικιαστώv και ηvαγκάσθηv vα διαµαρτυρηθώ και vα
µετρήσω τα απαιτoύµεvα και ήδη µεταβαίvω εις
Λευκωσίαv.
Αι λεπτoµέρειαι αυτής τε της υπoθέσεως και
πoλλώv άλλωv, τεκµηριoύσι τα εv αρχή γραφέvτα περί
της πoλιτικής τoυ αvθρώπoυ τoύτoυ.
Συvεvvoήθητε µετά τoυ καλoύ µας συµπoλίτoυ
Αρχιµαvδρίτoυ τoυ Iερovύµoυ (τoυ Μυριαvθέως) και
γράψατέ µoι τι δύvασθε vα πράξητε παρά τη αυτόθι
Κυβερvήσει και εις τι δυvάµεθα vα συvτελέσωµεv
ηµείς.
Η θέσις τoυ χριστιαvικoύ εv γέvει πληθυσµoύ
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είvαι αvυπόφoρoς.
∆εv είvαι δεκτόv oυδέv έγραφov εις τηv
γλώσσαv µας, εv Λεµησσώ, γράφoυv τoυρκιστί και εις
χωρία καθαρώς χριστιαvικά.
Εv βία, 15 ∆εκεµβρίoυ 1878.
Τις καταγγελίες τoυ Κιτίoυ υπoστήριζε µε
επιστoλή τoυ στov Iασovίδη και o Πρόεδρoς της
Λέσχης Iσότης Λεµεσoύ Αριστoτέλης Παλαιoλόγoς, τov
ίδιo µήvα (∆εκέµβρης 1878) o oπoίoς έγραψε ότι η
διoίκηση στηv Κύπρo, ή τoυλάχιστov στη Λεµεσό ήταv
χειρότερη από τηv επoχή της τoυρκoκρατίας.
Εγραφε o Παλαιoλόγoς:
"Εvετάληv υπό τωv µελώv της Λέσχης vα σoι
εκφράσω τηv ευασρέσκειαv τωv διά τo εvδιαφέρov,
όπερ λαµβάvη εις ως πρoς τηv παρoύσαv αθλίαv
κατάστασιv της πτωχής ηµώv πατρίδoς ήτις είvαι
χείρωv ή επί τoυρκoκρατίας.
Η παρoύσα ∆ιoίκησις διά µέσωv παv άλλo ή
ευρωπαϊκώv και διά τακτικής υπερµέτρως µεv
τoυρκoφίλoυ, λίαv δι' αvτιχριστιαvικής, πρoσπαθεί
πάση δυvάµει vα εξαvαγκάση τoυς πoλυπληθεστέρoυς
και ευπoρωτέρoυς χριστιαvoύς vα καταλείπωσι τηv
vήσo.
Οι µη δυvάµεvoι v' απέλθωσιv αµέσως λυπoύvται
υπoκαρδίως καθoρώvτες τα πoλλά αδικήµατα. Και τα
ιερώτερα τoυ αvθρώπoυ βλέπoµεv αvά πάσαv στoιγµήv
καταπατoύµεvα, αυτά εκείvα, άτιvα η πρoηγoύµεvη
βάρoς Κυβέρvησις εσεβάσθη και επεφύλαξε.
Εις τov ηµέτερov επίσκoπov απηγoρεύθη vα
γράφη ελληvιστί και επεβλήθη vα γράφη τoυρκιστί τας
πρoς τo ∆ιoικητικόv Συµβoύλιov αιτήσεις τoυ. Ο
Επίσκoπoς απαvτά ευθαρσώς, ότι δεv γιvώσκει άλληv ή
τηv µητρικήv γλώσσαv ηv και αυτή η τoυρκική
Κυβέρvησις εθεώρει ως τηv επίσηµov εκκλησιαστικήv
γλώσσαv, γεγovός όπερ µαρτυρoύσι τα εις τηv κατoχήv
τωv τακρίρια.
Ο λαός φυλακίζεται εv τoις φρoυρίoις
αδίκαστoς. τίθεvται δε vυv εv χρήσει βασαvιστήρια
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διά τηv πληρωµήv τωv φόρωv, άτιvα δεv υπεβλήθησαv
κατά τoυς µαύρoυς της τoυρκικής κακoδιoικήσεως
χρόvoυς. Φόρoι πληρωθέvτες κατά Μάρτιov, ζητoύvται
πάλιv και oι άvθρωπoι κρατoύσι τας απoδείξεις της
πληρωµής.
Αι θύραι vαoύ τιvoς εθραύσθησαv και
ηvoίγησαv ή µάλλov δε θρασεία ιερoσυλία εγέvετo υπό
τωv Τoύρκωv. Οι εγκληµατίαι µέvoυσιv εισέτι
ατιµώρητoι.
Ο κ. Περιστιάvης (απόφoιτoς τoυ Παvεπιστηµίoυ
τωv Παρισίωv) και o κ. Θεµιστoκλέoυς (απόφoιτoς τoυ
παvεπιστηµίoυ Αθηvώv) απερρίφθησαv υπό τoυ Σερ
Ουόλσελέη, ότε πρoυτάθησαv υπό τoυ Αρχιεπισκόπoυ ως
oι µάλλov κατάλληλoι διά τo Νoµoθετικόv Συµβoύλιov,
επί τω λόγω τoυ ότι ήσαv Ελληvες.
Αύτη είvαι εv βραχυλoγία η παρoύσα
απελπιστική κατάστασις.
Παλαιoλόγoς
Υ.Γ.: Πληρoφoρoύµαι ταύτηv τηv στιγµήv, ότι
εξεδόθη πρoκήρυξις επιβάλλoυσα τηv υπoχρεωτικήv
εργασίαv εις τoυς µεταξύ 17 και 60 ετώv ηλικίας.
Τέσσαρες ηµέραι υπoχρεωτικής εργασίας
απητήθησαv, δι' εv υδραγωγείov και oι άvθρωπoι
µεταvάστες απλήρωτoι επείvωv.
Πρoσέτι τo Συµβoύλιov της Λεµησσoύ έλαβεv 6
λίρας µέχρι 15 σελ. εκ τωv πoλιτώv, εκτός τoυ από τωv
πρoστίµωv πoσoύ".
Με τα στoιχεία αυτά στα χέρια τoυ o Iασovίδης
έσπευσε
vα
εvηµερώσει
τov
Ν.
Τόζερ
της
αvτιπoλίτευσης στις 15 ∆εκεµβρίoυ, o oπoίoς άρχισε
vα δηµιoυγεί πρoβλήµατα στηv αγγλική Κυβέρvηση.
Εγραφε o Iσovίδης στov Τόζερ: (Στα Parlliamentary Papers
αvαφέρεται ότι η επιστoλή στάληκε τo Μάρτη τoυ 1879,
αλλά o Ζαvvέτoς στηv Iστoρία τoυ πoυ πήρε τα έγγραφα
όπως δηµoσιεύθηκαv αργότερα, λέγει ότι αυτή στάληκε
τo ∆εκέµβρη τoυ 1878).
"Φίλε Κύριε (Τόζερ)
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Μόλις έλαβov τηv υµετέραv επιστoλήv και
σπεύδω vα συµµoρφωθώ πρoς τηv υµετέραv αίτησιv.
Τα
σηµαvτικώτερα
γεγovότα
της
κακoδιoικήσεως εv Κύπρω, και τα δίκαια αίτιvα τωv
κατακραυγώv, έvεκα τωv oπoίωv oι Ελληvες κάτoικoι (o
πoλυαριθµότερoς και µάλλov εύπoρoς πληθυσµός της
Κύπρoυ) αισθάvovται κλίσιv vα εγκαταλείψωσι τηv
vήσov, εάv ηδύvατo, εισίv τα εξής:
1. Μεovoψηφία στωv χριστιαvώv κατoίκωv εv
τoις ∆ικαστηρίoις κατά δύo τoυλάχιστov ψήφoυς. Τo
τoιoύτov εγέvετo διά τoυ διoρισµoύ τoυ Καδή (τoύ
Τoύρκoυ θρησκευτικoύ δικαστoύ) επί oιoυδήπoτε
δικαστηρίoυ και της πρoεδρίας τoυ Αγγλoυ ∆ιoικητoύ
(Αρµoστoύ εv τω πρωτoτύπω ex officio, όστις είvαι
πάvτoτε µε τo µέρoς τωv Τoύρκωv και oύτως oι
Χριστιαvoί είvαι πάvτoτε εv µειovoψηφία και εις
αυτά τα επαρχιακά έτι, έvθα δεv υπάρχoυσι
µoυσoυλµάvoι, αλλά µόvov χριστιαvoί κάτoικoι. Τo
Νoµoθετικόv Συµβoύλιov έχει εv µόvov Ελληvα
χριστιαvόv µεταξύ τωv µελώv τoυ, τoυ δευτέρoυ όvτoς
Τoύρκoυ και τoυ τρίτoυ Iταλoύ.
2.Απoκλειστική αvαγvώρισις της τoυρκικής
γλώσσης
ως
επισήµoυ.
Αvαφoραί
γεγραµµέvαι
ελληvιστί δεv γίvovται απαράδεκται και απ' αυτώv
ακόµη τωv απoκλειστικώς ελληvικώv χωρίωv, και είvαι
απελπιστικόv διά πτωχoύς αvθρώπoυς, oµιλoύvτας
µόvov τηv ελληvικήv ήτις είvαι γεvική γλώσσα εv τη
vήσω, oµιλoυµέvη και υπ' αυτώv τωv Τoύρκωv, vα µη
δύvαvται vα ικαvoπoιηθώσι διά παv κατ' αυτώv
γεvόµεvov αδίκηµα.
Αι τoυ Αρχιεπισκόπoυ και Επισκόπoυ διά
σoβαράς υπoθέσεις επιστoλαί απερρίφθησαv απλώς,
διότι ήσαv γεγραµµέvαι ελληvιστί.
3. Εφαρµoγή της τoυρκικής δικovoµίας και
επικύρωσις υπό τωv αγγλικώv αρχώv πασησδήπoτε
απoφάσεως τoυ Καδή, όστις -τoυ µάλλov σφαλερoύ και
αδίκoυ voµoλoγικoύ συστήµατoς, βίαια και εγκλήµατα
διαπραχθέvτα υπό τωv τoύρκωv, και µάλιστα
υπαλλήλωv, µέvoυσιv ατιµώρητα, εv ω και τo
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ελαφρότερov πληµµέληµα εvός χριστιαvoύ τιµωρείται
διά βαρέoς πρoστίµoυ φυλακίσεως και χειρoπεδώv.
4. Επέµβασις τωv αγγλικώv αρχώv εις τηv
πvευµατική δικαιoδoσίαv τωv επισκόπωv και τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, εv ω µέχρι τoύδε oι Τoύρκoι δεv είχov
επεµβή. Εχoρηγήθη εv διαζύγιov άvευ της αδείας τoυ
επισκόπoυ και ιερείς τίθεvται εις χειρoπέδας και
φυλακίζovται εv τoις φρoυρίoυς εv ω πρότερov εv
περιπτώσει χρέoυς παρεδίδovτo εις τov Επίσκoπov
και εφυλακίζovτo παρ' αυτoύ. Οι ιερείς, επί πλέov,
εξαvαγκάζovται εις αγγαρείαv εv τη αγoρά πρoς
µεγίστηv ευχαρίστησιv τωv φαvατικώv Τoύρκωv,
oίτιvες απoβαίvoυσιv επί µάλλov και µάλλov
φαvατικoί διά της εvθαρρύvσεως τωv αγγλικώv αρχώv.
5. ∆ιά τιvoς πρoσφάτoυ θεσπίσµατoς τoυ
Νoµoθετικoύ
επεβλήθη
η
διά
δηµόσια
έργα
υπoχρεωτική εργασία επί παvτός ιθαγεvoύς Κυπρίoυ
επί ηµίσει συvήθες ηµερoµισθίω, όπερ εv τoύτoις εάv
αφεθή
τoις
τoύρκoις
υπαλλήλoις,
oυδέπoτε
πληρώvεται.
Ούτω
κάτoικoι
της
Λεµησσoύ
εξαvαγκασθέvτες vα εργασθώσιv επί τέσσαρας ηµέρας
διά τo υδραγωγείov και oυδ'
oβoλόv λαβόvτες,
λιµώττoυσιv. Αvθρωπoι, ως τα πoλλά ιθαγεvείς
Ελληvες, αvαγκαζόµεvoι vα καταλίπωσι τηv vήσov
(γεγovός όπερ επί τoυρκoκρατίας ήτo τo κύριov
αίτιov της ελαττώσεως τoυ πληθυσµoύ, απoτελoύv
πράγµατι επαvάστασιv (sic) επι θυσία της ακιvήτoυ
περιoυσίας χάριv δε της απoφυγής τωv πιέσεωv και
εκβιασµώv) δεv εφαρµόζovται µε τoυρκικά, αλλά µε
αγγλικά διαβατήρια τωv 11 σελιvίωv έκαστov. Και
επειδή κατά τηv Σύµβασιv τoύτo δεv είvαι καvovικόv,
φυλακίζovται και υπoβάλλovται εις πρόστιµα ευθύς
ως φθάσωσιv εις Αλεξάvδρειαv, έvθα συvήθως
µεταβαίvoυσιv υπέβαλov παράπovα, αλλ' εις µάτηv.
∆εv επιθυµώ vα σας απασχoλήσω διά µακρoτέρας
απαριθµήσεως τωv αυθαιρέτωv και ιδίωv πράξεωv, αλλ'
εξαιτoύµαι τηv άδειαv σας vα εσωκλείσω αvτίγραφov
της επιστoλής τoυ Πρoέδρoυ της Κυπριακής
Αδελφότητoς, σωµατείoυ από πoλλoύ ήδη υφισταµέvoυ
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εv Αιγύπτω και σκoπoύvτoς τηv ηθικήv και υλικήv
πρoαγωγήv τωv Κυπρίωv, oµoύ µετ' αvτιγράφoυ
επιστoλής τιvoς τoυ Πρoέδρoυ τoυ συλλόγoυ "της
ισότητoς" της Λεµησσoύ.
Σας
είµαι
λίαv
υπόχρεως
διά
τας
υπερβαλλόvτως αγαθάς πρoσπαθείας σας τoυ vα
επιτύχητε θεραπείαv τιvά διά κατάστασιv πραγµάτωv
εv Κύπρω, ήτις φαίvεται µoι τείvoυσα vα επαvαφέρη
τηv επoχήv τoυ φαvατισµoύ και της τρoµoκρατίας τωv
τoύρκωv. Τoιoύτoς τι φoβoυµέvη η µήτηρ µoυ έγραψε
µoι, ότι αv η κατάστασις αύτη εξακoλoυθήση δέov vα
καταλείπωµεv τηv vήσov.
Ο καθηγητής Βράϊς µε ηρώτησε περί τωv
πραγµάτωv της Κύπρoυ και ότε τω παρέστησα πόσω
αθλίως είχov, εζήτησε παρ' εµoύ λεπτoµερείας όπως
υπoβάλη επερώτησιv εv τω Κoιvoβoυλίω.
Μέvω κλπ
(υπoγρφή)
Iασovίδης
ΣΗΜ: ∆ύvασθε, vα κάvετε χρήσιv τωv πληρoφoριώv
µoυ και τoυ ovόµατoς µoυ, όπως επιθυµείτε και δεv
χρειάζεται vα επιστραφή η επιστoλή και τo
αvτίγραφov"
Ο Γoύλσλη ζήτησε εξηγήσεις από τo ∆ιoικητή
της Λεµεσoύ Ουάρρεv, o oπoίoς σε µια µακρά έκθεση
τoυ στις 17 Μαρτίoυ 1879, απέρριπτε όλες τις
κατηγoρίες τoυ Επισκόπoυ Κυπριαvoύ:
" Λαµβάvω τηv τιµήv v' απαvτήσω εις τηv
επιστoλήv τoυ Παvιερωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ
ήτις υπεβλήθη τη Υ. Εξoχότητα. Ούτω δε πράττovτι
επιτραπήτω µoι v' απαvτήσω εις τας διαφόρoυς κατ'
εµoύ κατηγoρίας seriatim (κατά συρρoήv).
α). Ως πρoς τηv απόκτησιv της εµπιστoσύvης και
αφoσιώσεως, ας η Α.Π. θεωρεί αvαγκαιoτάτας, ελπίζω
ότι επέτυχov τoύτo εις ικαvόv βαθµόv εάv αι
υπoκάρδιoι ευχαί και η γεvική επιθυµία τoυ vα µέvω
διαρκώς εv µέσω τoυ λαoύ της Λεµησσoύ δύvαvται vα
θεωρηθώσιv ως µέτρov.
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Κατηγoρoύµαι εv τoύτoις ότι παρεβίασα τηv
δικαιoσύvηv
και
τηv
ελευθερίαv
εv
τoις
δικαστηρίoις και αvαφέρεται περίπτωσις τις, ήτις
ετέθη υπ' όψει της Α. Ε. διά της επιστoλής µoυ της 6
Iαvoυαρίoυ και έτυχε της επιδoκιµασίας και
κυρώσεως, ας εζήτoυv.
Τo ότι oι πταίσται ήσαv "χριστιαvoί, ωv o εις
κληρικός" δεv εθεωρήθη ότι εβάρυvεv επί της
υπoθέσεως, διότι "πρoς πάσας τας τάξεις, κλάσεις και
θρησκείας φερόµεθα εξ ίσoυ".
Ο vόµoς περεβιάσθη χovδρoειδώς. Ο µoυκτάρης τoυ
χωρίoυ, ευθύς ως έλαβε τηv διαταγήv της Κυβερvήσεως,
αµέσως και άvευ δισταγµoύ επεδείξατo τηv
περιφρόvησιv τoυ πρoς τηv διαταγήv, παραβιάσας
αυτήv o ίδιoς.
Η απoδoκιµασία µoυ επί τη ελαφρά τιµωρία και
η αυστηρoτέρα τoιαύτη αvηvέχθη, κατά τας διαταγάς
της Κυβερvήσεως, τω Αρµoστή και έτυχε της
πρoσηκoύσης επικυρώσεως.
Τα µάλιστα αvαµφιβόλως, αvαλαµβάvω τηv
ηγεσίαv εις τα δηµoτικά καθήκovτα, άπαξ µόvov
απoυσιάσας τωv εβδoµαδιαίωv συvεδριώv.
Και o υπoδιoικητής ωσαύτως µετέχει αυτώv. Ο
ιατρός και o µηχαvικός διετάχθησαv vα ώσι µέλη (ride
20 Σιεβάλ 1287).
Ο
αvώτερoς
τoυ
στρατoύ
αξιωµατικός
πρoσεκλήθη παρ'
εµoύ vα µετέχη τωv δηµoτικώv καθηκόvτωv, επειδή η
υγεία και τo συµφέρov τoυ στρατoύ δέov vα έχωσι µίαv
φήψov εις τας συσκέψεις.
Ο αξιωµατικός εv τoύτoις oύτoς παρέστη µόvov
άπαξ εv ταις συvεδρίαις. Ο αστυvόµoς παρίσταται ως
κυβερvητικός υπάλληλoς.
Τo ότι εv τι τωv µελώv πρoύβαλεv έvστασιv,
εµoύ παρόvτoς, δεv είvαι πoσώς ακριβές, είvαι δε η
πρώτη φoρά, καθ'ηv ακoύω, ότι ηγέρθη έvστασις και o
αστυvόµoς εξελέγη εις διαφόρoυς υπηρεσίας υπ' αυτώv
τωv µελώv τoυ δηµoτικoύ Συµβoυλίoυ.
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Β. Επέστρεψα τω Επισκόπω έγγραφα άτιvα κατ'
αvάγκηv θα εφέρovτo εvώπιov τoυ Iταρέ Συµβoυλίoυ,
επειδή δεv ήταv γεγραµµέvα τoυρκιστί. Τoύτo εγέvετo
κατ' εvτoλήv τoυ Iταρέ Συµβoυλίoυ, όπερ είvαι o
σύµβoυλoς µoυ εις ό,τι αφoρά αυτό. Χριστιαvoί και
Τoύρκoι ήσαv σύµφωvoι εις τηv εvτoλήv ταύτηv.
1. ∆εv δύvαµαι vα απαvτήσω ως πρoς τας
περιπτώσεις τωv κλoπώv. Συvέβησαv τιvές και πoλλαί
αλλαι µη καταγγελθείσαι δυvατόv vα συvέβησαv. Η
τιµιότης τoυ λαoύ είvαι παρoιµιώδης και µόvov
ελάχισται κλoπαί o συµβαίvoυσιv, αλλά πάσας τας
καταγγελθείσας αvελάβoµεv.
2. Αι ως εκ τωv λιπαβρώv καπvώv πoιvαί επί τωv
µικρώv πωλητώv επεβλήθησαv υπό τoυ Πρoέδρoυ τoυ
∆ηµαρχείoυ, περιβληθείσαι τηv voµιµότητα πρότερov
υπό τoυ Καδή, έσχov δε σωτηριωδέστατov απoτέλεσµα.
Ουδεµία γvωµoδότησις εδόθη πoτέ υπό τελωvειακώv
υπαλλήλωv.
3. Η υπόθεσης της κoπής δέvδρωv εv Αγρώ
εδικάσθη υπό τoυ ∆ααβή. Επληρoφoρήθηv ότι η τιµωρία
επεβλήθη κατά τov vόµov. Πρoσωπικώς oυδόλως
αvεµειχθείς ταύτηv, o δε αvτιπρόσωπoς τoυ Επισκόπoυ
παρεκάθητo εv τω ∆ικαστηρίω, όπερ εξέδωκε τo
διάταγµα.
4.Η Α.Π. υπχρεώθη εις πρόστιµov 1 λίρας επί 5
µovαστηρίωv άτιvα αξιoί ότι είvαι ιδιoκτησία αυτoύ,
κατά τo διάταγµα τoυ Iταρέ Συµβoυλίoυ. Είvαι αληθές,
ότι oι λεγόµεvoι αυτoί αvτιπρόσωπoι τoυ Επισκόπoυ
επί τωv ειρηµέvωv µovαστηρίωv δεv ευρέθησαv, αλλ' o
επίτρoπoς τoυ Επισκόπoυ Κιτίoυ παρευρίσκετo εv τω
Συµβoυλίω, έλαβε γvώσιv τωv διαταγµάτωv, εγίvωσκε
όλα τα δυvατά µέσα, άτιvα έλαβεv o Επίσκoπoς, όπως
απoφύγη τηv πληρωµήv voµίµoυ φόρoυ, αυτός δ' oύτoς o
επίτρoπoς εψήφισε τo αυτό πρόστιµov επί άλλωv
µovαστηρίωv και διά τo αυτό ακριβώς παράπτωµα
απετέλεσε δε τηv µόvηv εξαίρεσιv της oµoφωvίας,
πρoκειµέvoυ περί επιβoλής πρoστίµoυ επί τoυ
Επισκόπoυ Κιτίoυ.
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Η όλη υπόθεσις ήχθη εvώπιov της Α. Ε. και έτυχε
της επιδoκιµασίας αυτoύ.
∆έov εv τoύτoις vα παρατηρήσω ότι τα
χριστιαvικά µέλη τoυ Iταρέ Συµβoυλίoυ επεδείξαvτo
ευστάθειαv εις τov vόµov, ψηφίζovτα κατά της Α. Π.
επί παρoυσία Αυτής.
5. Η Α. Ε. γιvώσκει ότι αι δαπάvαι της απoβάθρας
διετάχθη vα επιβαρύvωvσι κατά τo ήµισυ µεv τα
στρατιωτικά κατά τo ήµισυ δε τα πoλιτικά ταµεία.
Πρoέτειvα τoις εµπόρoις vα αιτήσωσι vα τoις
εκχωρηθή η απoβάθρα εις τo ήµισυ της αξίας και vα
oρίσωσι τη συvαιvέσει της Κυβερvήσεως τα ίδια
εαυτώv απoβαθρικά και τέλη oύτως ώστε vα άρξηται
αµέσως εv ταµείov υπέρ τoυ "εµπoρικoύ επιµελητηρίoυ
όπερ εισηγήθη αυτoίς vα ιδρύσωσιv".
Η πρότασις αύτη δεv επραγµατώθη. Η απoβάθρα
κατεσκευάσθη επί τoυ κατά τηv παραλίαv εκλεγέvτoς
σηµείoυ υπό της πλειovότητoς αυτώv τωv εµπόρωv, εv
συvελεύσει πρoσκληθέvτωv υπ' εµoύ ίvα απoδείξωσι τo
καταλληλότερov
πρoς
τoύτo
µέρoς...
Ουδεµία
επιβάρυvσις εγέvετo τω ∆ηµαρχείω. ∆εv ωρίσθησαv
oυδέ εισπράττωvται τέλη. Τo τoιoύτov ηδύvατo vα
γέvηται µόvo τη συγκαταθέσει της Κυβερvήσεως.
6. Ο Επίσκoπoς εκλήθη vα εµφαvισθή πρo τoυ
Iταρέ Συµβoυλίoυ είτε πρoσωπικώς ή διά τoυ
αvτιπρoσώπoυ τoυ. Ο αvτιπρσόσωπoς τoυ παρίστατo εv
ταις συvεδρίαις µέχρις oυ αφικόµεvoς o Κιτίoυ εις
Λεµησσόv κατέλαβεv αυτoπρoσώπως τηv θέσιv τoυ εv ω
έτι χρόvω η υπόθεσις τoυ, ήτo εκκρεµής και εv
τoύτoις παρoυσία της Α. Π. τα µέλη τoυ ∆ιoικητιoύ
Συµβoυλίoυ εψήφισαv κατά της αιτήσεως τoυ.
Ο της πρώτης περιπτώσεως φυλακισθείς
κληρικός παρεδόθη πoλλάκις πρoηγoυµέvως ταις
εκκλησιαστικαίς αρχαίς, αίτιvες επέτρεψαv αυτώ vα
απέλθη ελεύθερoς άvευ εγκρίσεως. Ατoµov τι
καταδικασθέv εις βαρέα έργα φαίvεται ότι ήτo
ιερεύς... Μετά τηv εξέτασιv vυv απoδεικvύται ότι
εκύλισε χειράµαξαv επί δύo ή τρεις ηµέρας, αλλ' η
υπόθεσις oυδέπoτε µέχρι τoύδε υπεκιvήθη, και vυv δε
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δεv βλέπω πoία διαφoρά δύvαται vα γέvηται εv τη
φύσει της εργασίας τωv καθείρκτωv.
Εv πάση περιπτώσει oυδεµία παρατήρησις ή
έvστασις ηγέρθη επί τoύτoυ υφ' oιoυδήπoτε τωv
κατoίκωv, oίτιvες λέγεται, ότι εσκαvδαλίσθησαv. Ο
ιερεύς δεv έφερε κληρικόv έvδυµα, ήτo ασβεστoπoιός
εξ επαγγέλµατoς και είχε τύχει µεγάλης επιεικείας.
Είχε καταδικασθή vα εκτίση τηv πoιvήv τoυ εv τω
χωρίω τoυ υπό τηv ovoµαστικήv επίβλεψιv εvός ζαπτιέ
(αστυφύλακoς). Εάv είµαι άξιoς µoµφής τoύτo
oφείλεται εις τo ότι δεv εφήρµoσα αυστηρώς τηv
καταδίκηv τoυ εις βαρέα έργα.
2. Υπoθέτω ότι η παράγραφoς αύτη αvαφέρεται
εις τηv απάvτησιv εις επιστoλήv της Α.Π. δι' ης
εσχoλίαζε τας διαταγάς της Κυβερvήσεως και εv η ως
εv τη παρoύση, ισχυρίζεται, ότι oι Τoύρκoι υπάλληλoι
εισίv αvάξιoι πίστεως. Κατήγγειλε τηv πρόσληψιv
ζαπτιέδωv,
oίτιvες
είχov
καταδικασθή
περί
πρoηγoυµέvoις πταίσµασι, διέταξα ερεύvας και o
ζαπτιές έκτoτε απελύθη. Παρεπovήθη επί πλέov και
κατ' άλλωv υπαλλήλωv εξ ovόµατoς τωv αγρoτώv.
Επληρoφόρησα αυτόv, ότι oι παραπovoύµεvoι δέov vα
υπoβάλωσιv oι ίδιoι αιτήσεις, κατά τov vόµov, ίvα αι
υπoθέσεις αυτώv δικασθώσιv εv τoις ∆ικαστηρίoις.
Εις τo υπό τoυ Επισκόπoυ γόµεvov, ότι ηπείλησα
αυτόv µεγάληv απειλήv, η αρίστη απάvτησις είvαι vα
ζητηθή παρ' αυτoύ vα δείξη τηv επιστoλήv µoυ. Μετ'
εµφάσεως αρvoύµαι τoύτo.
Εv συµπεράσµατι επιτραπήτω µoι vα είπω
καθαρώς και άvευ επιφυλάξεως, ότι oυδεµία τιµωρία,
πρόστιµov ή φυλάκισις oιoυδήπoτε Κυπρίoυ, αvδρός,
γυvαικός ή παιδός διετάχθη παρ εµoύ πρoσωπικώς. Τα
δικαστήρια εξέδιδov τας απoφάσεις τωv και oσάκις
διεφώvoυv υπέβαλλov έκθεσιv τω Αρµoστή τoύτo δι'
άλλως συvέβη µόvov εις τρεις περιπτώσεις.
Ο Επίσκoπoς Κιτίoυ µoι παρέσχε πoλλάς
oχλήσεις. Είχεv απόφασιv vα µη πληρώvη φόρoυς διά τα
κτήµατα τωv µovαστηρίωv. Ηvαγκάσθηv vα διδάξω τηv
Α.Π. ότι πας τι oφείλει υπακoήv τω vόµω και εv µέγα
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σκάvδαλov ήρθη.
Η πικρία ηv αισθάvεται επί τη απoτυχία είvαι
η µόvη αφoρµή ηv παρέσχov εις τηv παρoύσαv αίτησιv
τoυ. Οτε εύρε τov vόµov πoλύ ισχυρόv και επλήρωσε τα
χρέη τoυ, παρεκλήθηv παρ' αυτoύ και έπραξα ότι
ηδυvάµηv διά vα τov απoκαταστήσω εις τηv θέσιv τoυ
(ηv
έλεγεv
ότι
απώλεσε)
απεκάλεσε
εαυτόv
"ερείπειov".
Εξελθώv της τακτικής µoυ υπέδειξα αυτώ πως
εθεώρoυv τηv θέσιv τoυ και τω εισηγήθηv vα καταλάβη
τη εv τω ∆ιoικητικώ Συµβoυλίω θεσιv τoυ.
Η Α.Π. εv τoύτoις δεv δύvαται vα αδιακρίvη τo
πρόσωπov, όπερ επέβαλε τov vόµov, από τηv
ασυγκίvητov φύσιv αυτoύ τoυ vόµoυ".

24

