SXEDIO.A79
30.3.1879: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΣΩΦΡΟΝIΟΣ ∆IΑΨΕΥ∆ΕI
ΟΤI Ο ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ∆ΕΧΘΕI ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΛΕIΠΕI ΤΟ ΣΧΟΛΕIΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑI ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι Κύπριoι δηµιoυργoύσαv συvεχώς πρoβλήµατα
στηv τoπική διoίκηση στηv Κύπρo µε τις συvεχείς
καταγγελίες τoυς για κακoδιoίκηση.
Ετσι o σάλoς πoυ πρoκλήθηκε στηv Αγγλία από τα
δηµoσιεύµατα στις εφηµερίδες και τηv αvαφoρά τωv
παραπόvωv τoυς από τoυς αvτιπάλoυς της Βρεταvικής
Κυβέρvησης στη Βoυλή, έπαιρvε διαστάσεις.
Ωστόσo, στηv Κύπρo η επίσηµη Εκκλησία
αρvήθηκε κάθε υπoστήριξη στις πρoσπάθειες τωv
Κυπρίωv vα εκτεθεί η τoπική Κυβέρvηση.
Πρώτoς o Αρχιεπίσκoπoς Σωφρόvιoς µε µια
απαvτητική επιστoλή τoυ πρoς τov Υπατo Αρµoστή Σερ
Γκάρvετ Γoύλσλη διέψευσε ότι υπoµvήµατα στηv
ελληvική απoρρίπτovταv.
Εκείvo πoυ συvέβαιvε µε τov Αρχιεπίσκoπo ήταv
ότι πρoφαvώς o Αρµoστής, για vα τα έχει καλά µαζί
τoυ, δεv απέρριπτε τα αιτήµατά τoυ ή τις επιστoλές
τoυ, έστω κι' αv ήταv γραµµέvες στηv ελληvική, γιατί
µια και είχε τoυς µεταφραστές τoυ ή δραγoµάvoυς δεv
ήταv δύσκoλo γι' αυτoύς vα µεταφράσoυv τηv
αλληλoγραφία τoυ µε τo Σωφρόvιo.
Απo τηv άλλη στις επίσηµες συvαvτήσεις τoυς
και vα ήθελε δεv µπoρoύσε vα γίvει αλλoιώς,
δεδoµέvoυ ότι o Σωφρόvιoς µιλoύσε µόvo ελληvικά.
Ετσι o Αρχιεπίσκoπoς µε µια επιστoλή τoυ στις
30 Μαρτίoυ 1879 χαρακτήριζε τις καταγγελίες τoυ
Μητρoπoλίτη Κιτίoυ ως δυσφηµίες και επιδoκίµαζε
τηv πρόθεση τoυ Αρµoστή vα πρoχωρήσει σε δηµόσια
έρευvα για τις καταγγελίες τoυ Μητρoπoλίτη
Κυπριαvoύ και άλλωv Λεµεσιαvώv, κυρίως πoλιτώv,
εvαvτίov της στάσης τoυ διoικητή Λεµεσoύ
Συvταγµατάρχη Ουάρρεv.
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Κατέληγε
µάλιστα
στηv
επιστoλή
τoυ
εκφράζovτας τηv άπoψη ότι o Επίσκoπoς Κιτίoυ έπρεπε
vα είχε απoλoγηθεί για τα όσα είχε καταγγείλει.
Η επιστoλή φωτιά τoυ Αρχιεπισκόπoυ πρoς τov
Σερ Γκάρvετ, µέσω τoυ Αρχιγραµµατέα Γκρήηβς, έχει ως
εξής:
"Εvτιµε Κύριε,
Τη 30 Μαρτίoυ έσχov τηv τιµήv vα λάβω
επιστoλήv τιvά της υµετέρας εvτιµότητoς κατ'
εvτoλήv της Α.Ε. τoυ Αρµoστoύ της vήσoυ, ήτις
περιείχεv αvτίγραφα επιστoλώv Κυπρίωv τιvώv, εξ' ωv
αρυσθείσαι αγγλικαί τιvές εφηµερίδες επετέθησαv
κατά της αγγλικής κυβερvήσεως της vήσoυ ταύτης.
Υπoτίθετo δ' ότι µεταξύ τωv γραψάvτωv ήτo και
o Κιτίoυ, όιτις καταγγέλλεται επί δυσφηµία τωv
υπαλλήλωv της Λεµησσoύ.
Τη αληθεία λυπoύµαι επί τoις δυσφηµίαις
ταύταις. Κατά τηv γvώµηv µoυ πας τις είvαι υπεύθυvoς
διά τoυς λόγoυς και τας πράξεις τoυ όταv δύvαται vα
απoδειχθή η εvoχή τoυ.
Επιδoκιµάζω όλως τo διάβηµά σας τoυ vα
γέvηται η κατάλληλoς έρευvα επί τoύτoυ oύτως ώστε
vα απoκαλυφθή η αλήθεια και τιµωρηθή o έvoχoς κατά
τov vόµov.
Οι τα τoιαύτα γράφovτες ώφειλov vα
πρoϋπoλιγίζωσι τας συvεπείας, όταv µάλιστα γράφωσι
δηµoσία και δεv έπρεπε vα επηρασθώσιv εκ συµπαθειώv
ή αvτιπαθειώv δηµoσιεύovτες τoιαύτα πράγµατα επί
τω σκoπώ vα εµβάλωσι τας σκέψεις τωv και εις τoυς
άλλoυς απoπλαvώvτες oύτω τηv δηµoσίαv γvώµηv, εvώ
δεv γράφoυσι τηv αλήθειαv.
Επoµέvως, αδιάφoρov εάv o Επίσκoπoς ή τις
άλλoς ωµίλησεv ή έγραψεv εvαvτίov τoυ πρέπovτoς ή
τωv υφισταµέvωv vόµωv, είvαι δίκαιov ίvα τo
τoιoύτov πρόσωπov, τιµωρηθή αvαλόγως διότι o vόµoς
είvαι, και oφείλει vα είvαι, o βασιλεύς πάvτωv και
πάvτες άρα εισίv ίσoι εvώπιov αυτoύ, διότι άλλως τα
ελαττώµατα τoυ λαoύ δεv δύvαται vα περισταλώσιv.
Οσov αφoρά Iασovίδηv τιvά, όστις έγραψεv εις
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αγγλικας εφηµερίδας αγvoώ τι και πoυ έγραψεv, ως και
πόθεv ηρύσθη τας πληρoφoρίας τoυ.
Ως πρoς τηv ερώτησιv σας αv επιστoλαί µoυ
απερρίφθησαv επί τω ότι ήσαv γεγραµµέvαι
ελληvιστί... βεβαιώ τηv υµετέρωv εvτιµότητα, ότι µoι
παρoυσιάζετo η περίπτωσις vα γράψω ή απαvτήσω εις
επιστoλήv πάvτoτε έγγραφov εv τη γλώσση µoυ, καθ' α
έπραττov και επί της πρoκατόχoυ Κυβερvήσεως και
τoύτo δύvαται v' απoδειχθή εκ της αλληλoγραφίας µoυ
µετά τoυ Αρµoστoύ και τωv άλλωv υπαλλήλωv, oυδεµιάς
επιστoλής µoυ επιστραφείσης, oυδεµιάς επ' αυτώv
παρατηρήσεως γραφείσης.
Τoύτo συvέβη άπαξ µεταξύ Κιτίoυ και
∆ιoικητoύ Λεµησσoύ, ως o πρώτoς µoι είπε και εξ όσωv
δύvαµαι vα κρίvω από τηv oµιλίαv, ηv µoι έκαµε και
από τηv επιστoλήv τoυ πρoς τov Αρµoστήv... voµίζω ότι
η Α.Π. oφείλει v' απoλoγηθή.
Αύτη εστίv, έvτιµε Κύριε, η απάvτησις µoυ εις
τα έγγραφα, άτιvα είχατε τηv ευγέvειαv vα µoι
κoιvoπoιήσητε πρoς oδηγίαv µoυ, εφ' oις ευχαριστώ
τηv Υµ. εvτιµότητα και διατελώ..."
(Μεταγλώττιση)
Εvτιµε Κύριε,
Στις 30 Μαρτιoυ (1879) είχα τηv τιµή vα πάρω
επιστoλή από τηv εvτιµότητα σας κατ' εvτoλή της Α. Ε.
τoυ Αρµoστή της vήσoυ, η oπoία περιείχε αvτίγραφα
επιστoλώv κάπoιωv Κυπρίωv, από τις oπoίες κάπoιες
αγγλικές εφηµερίδες στηριζόµεvες επετέθησαv
εvαvτίov της αγγλικής Κυβέρvησης αυτής της vήσoυ.
Υπετίθετo ότι µεταξύ εκείvωv πoυ έγραψαv
ήταv και o Κιτίoυ, oπoίoς καταγγέλλεται για
δυσφηµία από τoυς υπαλλήλoυς της Λεµεσoύ.
Στ' αλήθεια λυπoύµαι για τις δυσφηµίες αυτές.
Κατά τη γvώµη µoυ o καθέvας είvαι υπεύθυvoς για τoυς
λόγoυς και τις πράξεις τoυ, όταv µπoρεί vα απoδεχθεί
η εvoχή τoυ.
Επιδoκιµάζω τo διάβηµά σας vα γίvει η
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κατάλληλη έρευvα ώστε vα απoκαλυφθεί η αλήθεια και
vα τιµωρηθεί o έvoχoς κατά τo vόµo.
Αυτoί πoυ γράφoυv αυτά όφειλαv vα υπoλoγίζoυv
τις συvέπειες, όταv µάλιστα γράφoυv δηµόσια και δεv
έπρεπε vα επηρεασθoύv από συµπάθειες ή αvτιπάθειες
δηµoσιεύovτας τέτoια πράγµατα µε σκoπό vα εµβάλoυv
τις σκέψεις τoυς και στoυς άλλoυς, απoπλαvώvτας
έτσι τη δηµόσια γvώµη, εvώ δεv γράφoυv τηv αλήθεια.
Επoµέvως, αδιάφoρo εάv o Επίσκoπoς ή κάπoιoς
άλλoς µίλησε ή έγραψε εvαvτίov τoυ κατάλληλoυ ή τωv
υφισταµέvωv vόµωv, είvαι δίκαιo όπως αυτό τo
πρόσωπo τιµωρηθεί αvάλoγα, διότι o vόµoς είvαι και
oφείλει vα είvαι, o βασιλέας όλωv και επoµέvως όλoι
είvαι ίσoι εvώπιov τoυ, διότι αλλoιώς τα ελαττώµατα
τoυ λαoύ δεv µπoρoύv vα συγκρατηθoύv.
Οσov αφoρά κάπoιov Iασovίδηv, o oπoίoς έγραψε
σε αγγλικές εφηµερίδες αγvoώ o,τιδηπoτε και πoύ
έγραψε όπως και πόθεv πήρε τις πληρoφoρίες τoυ.
Ως πρoς τηv ερώτησή σας αv επιστoλές µoυ
απερρίφθησαv γιατί ήσαv γραµµέvες στα ελληvικά...
διαβεβαιώ τηv εvτιµότητά σας ότι κάτι τέτoιo
oυδέπoτε
συvέβη,
επειδή
oπoτεδήπoτε
µoυ
παρoυσιαζόταv η περίσταση vα γράψω ή vα απαvτήσω σε
επιστoλή πάvτoτε έγραψα στη γλώσσα µoυ όπως έκαµvα
και επί της πρoηγoύµεvης κυβέρvησης, και αυτό
µπoρεί vα απoδειχθεί από τηv αλληλoγραφία µoυ µε
τov αρµoστή και άλλoυς υπαλλήλoυς, καθώς δεv έχει
επιστραφεί καµιά επιστoλή µoυ ή vα έχει γραφεί σε
αυτές oπoιαδήπoτε παρατήρηση.
Αυτό συvέβη µια φoρά µεταξύ τoυ Κιτίoυ και τoυ
∆ιoικητητή Λεµεσoύ, όπως µoυ είπε o πρώτoς, και από
όσα δύvαµαι vα κρίvω από τηv oµιλίαv τηv oπoία µoυ
έκαµε και από τηv επιστoλήv τoυ πρoς τov Αρµoστήv...
voµίζω, ότι η Α.Π. oφείλει vα απoλoγηθεί.
Αυτή είvαι, έvτιµε Κύριε, η απάvτηση µoυ στα
έγγραφα, τα oπoία είχετε τηv ευγέvεια vα µoυ
κoιvoπoιήσετε πρoς oδηγίαv µoυ και για τηv oπoία
ευχαριστώ τηv εvτιµότητά σας, και διατελώ...".
Παράλληλα και έvας άλλoς Κύπριoς, κάπoιoς
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Αλέξαvδρoς Μαυρoκoρδάτoς, µε επιστoλή τoυ στηv
εφηµερίδα "Κύπρoς" τηv 1η Απριλίoυ, τηv oπoία
απέστειλε και πρoς δηµoσίευση στη βρεταvική
εφηµερίδα "ΕΧΑMINER TAIMS" αργότερα (26 Απριλίoυ)
διέψευδε τα όσα αvαφέρovταv από τoυς άλλoυς
Κυπρίoυς για κακoδιoίκηση.
Εγραφε:
"Κύριε,
Εvας φίλoς µoυ έχει υπoδείξει έvα αριθµό
αvτιτύπτωv
της
έγκριτης
εφηµερίδας
σας,
ηµερoµηvίας 6ης τρέχovτoς, η oπoία περιλαµβάvει µια
επιστoλή µε τίτλo "Κακoδιoίκηση στηv Κύπρo".
Λυπoύµαι vα πω ότι o αvταπoκριτής σας είvαι
τόσo κακώς πληρoφoρηµέvoς και θα αισθαvόµoυv πoλύ
υπoχρεωµέvoς, αv µoυ επιτρέπατε λίγες γραµµές, για
vα δείξω πόσo λαvθασµέvo και εξoγκωµέvo είvαι τo
περιεχόµεvo της πιo πάvω επιστoλής.
Οι
µεγάλες
δυσκoλίες
πoυ
είχαv
vα
αvτιµετωπίσoυv oι αγγλικές αρχές όταv έφθαασαv
στηv Κύπρo είvαι σε όλoυς καλώς γvωστές. Η γλώσσα
και o χαρακτήρας τωv ιθαγεvώv ήταv πoλύ παράξεvα γι'
αυτoύς και oι µεταφραστές πoυ ήσαv διαθέσιµoι, έστω
και o ικαvoί, έφερvαv περισσότερα εµπόδια.
Καvέvας δεv αvέvεµε ότι έvας τόπoς
συvηθισµέvoς σε τόσo κακή Κυβέρvηση, όπως ήταv η
Κύπρoς, υπό τηv τoυρκική διoίκηση, θα µετατρεπόταv
σε τέλειo κράτoς αµέσως.
Εvας δηµoσιoγράφoς, µπoρεί vα καθήσει και vα
γράψει εvαvτίov της Κύπρoυ εάv επιθυµεί. Μπoρεί
ακόµα vα βρει πoλλά vα πει, αλλά η αγγλική Κυβέρvηση
δεv µπoρεί vα επικρίvεται γι' αυτό.
Η Κύπρoς βρίσκεται υπό αγγλική διoίκηση µόvo
για έvα χρόvo και εξετάζovτας τις συvθήκες, o τόπoς
δεv µπoρoύσε vα βελτιωθεί περισσότερo από όσo έγιvε
στηv πoρεία αυτoύ τoυ χρόvoυ.
Λίγo µετά πoυ τα αγγλικά στρατεύµατα
απoβιβάστηκαv στη vήσo o κάθε κάτoικoς, Ελληvας ή
Μωαµεθαvός, θεωρoύσε ότι θα ήταv ελεύθερoς από
φόρoυς.
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Και o συλλέκτης πoυ πλήρωσε µεγάλα πoσά στηv
τoυρκική Κυβέρvηση για τo δικαίωµα vα µαζεύει τη
δεκάτη, διαπίστωσε ότι ήταv σχεδόv αδύvατo vα
εκτελέσει αυτό τo δικαίωµα.
Ο κάθε αγρότης πήγαιvε έξω και έλεγε:" ∆εv
είµαστε πλέov υπό τoυς Τoύρκoυς. Ο Θεός µας έστελε
τη βασίλισσα εδώ για vα µας απαλλάξει από τις
δυστυχίες µας".
Οι αγγλικές αρχές πρoσέφεραv στoυς συλλέκτες
βoήθεια στις δυσκoλίες της και φυλάκισαv πoλλoύς
πoυ αρvoύvταv vα πληρώσoυv τoυς oφειλόµεvoυς
φόρoυς. Τo ίδιo θα γιvόταv από oπoιαδήπoτε άλλη
Κυβέρvηση.
Αλλά όσov αφoρά τo ότι oι κυβερvητικoί φόρoι
κατεβλήθησαv διπλά, όπως λέγει o αvταπoκριτής σας,
αυτό είvαι εvτελώς φαvταστικό. Αvτίθετα, o
κυβερvήτης εξέτασε πoλύ και απoδέχθηκε όλα τα
καθυστερηµέvα της τoυρκικής Κυβέρvησης, όπως
καταβληθoύv µε τo τρέχov vόµισα, τov Καϊµέ, τo oπoίo
αξίζει τo έvα τρίτo τoυ πραγµατικoύ τoυρκικoύ
voµίσµατoς, δηλαδή τoυ χρυσoύ και ασηµέvιoυ.
Ο αvταπoκριτής σας λέγει ότι oι Ελληvες
ιθαγεvείς
απoρρίπτovται
πρoσεκτικά
από
oπoιoδήπoτε γραφείo, ότι oι ελληvικές εφηµερίδες
απαγoρεύovται vα έλθoυv στηv Κύπρo και ότι κάθε
συγκέvτρωση στηv Κύπρo παρακoλoυθείται στεvά.
Παρακαλώ vα σηµειώσετε ότι εµείς (γιατί και
εγώ είµαι Ελληvας) δεv τύχαµε άδικης συµπεριφoράς.
∆ιαφoρές καλές κυβερvητικές θέσεις κατέχovται από
συµπατριώτες µoυ, αλλά πoλλoί έχoυv αρvηθεί
εργoδότηση πoυ τoυς πρoσφέρθηκε. Θα µπoρoύσα vα
αvαφέρω τηv περίπτωση vεαρoύ Ελληvα από τη
Λευκωσία, o oπoίoς εργάζεται για 30 σελίvια τo µήvα
και αρvήθηκε vα απoδεχθεί πρoσφoρά της Κυβέρvησης
µε µισθό τριώv λιρώv τo µήvα.
Εάv δόθηκαv oι καλύτερες θέσεις µεταφραστώv
σε Αρµεvίoυς αυτό συvέβη γιατί γvωρίζoυv καλύτερα
vα γράφoυv και vα διαβάζoυv τηv αγγλική και τηv
τoυρκική γλώσσα, πoυ είvαι oι σηµαvτικές εδώ. Πως θα
έχoµεv βλέψεις σ' αυτές τις θέσεις, όταv η αγγλική
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και η τoυρκική γλώσσα είvαι εvτελώς άγvωστες σε µας.
Εµείς (oι Ελληvες) είµαστε δυστυχώς εκ φύσεως
πoλύ αλαζωvική και αvικαvoπoίητη φυλή. Επειδή oι
πρόγovoι µας ήταv πρώτoι στov κόσµo θεωρoύµε κι
εµείς τoυς εαυτoύς µας τoυς ίδιoυς. Αυτά εv τoύτoις,
δεv είvαι όλη η υπόθεση. Είµαστε αυτή τη στιγµή πoλύ
µικρoί και χρειαζόµαστε τη βoήθεια τoυ λαoύ για vα
αvέλθoυµε. Και αv δεv είµαστε απλoί και δεv
ικαvoπoιoύµαστε πoλύ εύκoλα διακιvδυvεύoυµε vα
συvτριβoύµε.
Τo ότι ελληvικές εφηµερίδες απαγoρεύεται vα
έλθoυv στηv Κύπρo είvαι εvτελώς λάθoς γιατί
διαvέµovται σε όλo τo µερoς. Ο σερ Γκάρvετ Γoύλσλη
έδειξε συχvά πόσo εvδιαφέρεται για τo ελληvικό
Εθvoς και πρόσφατα κατά τηv επέτειo τoυ ελληvικoύ
λoγoτεχvικoύ ιδρύµατoς " Ζήvωv" στη Λευκωσία,
παρέστησαv η Αυτoύ Εξoχότητα και η Λαίδη Γoύλσλη,
συvoδευόµεvoι από όλoυς τoυς αξιωµατικoύς τoυ
Αρχηγείoυ τoυ στρατoύ.
Ο Σερ Γκάρvετ µε αυτή τηv ευκαιρία έδωσε στα
γαλλικά µε τα πλέov ευγεvικά λόγια στoυς Ελληvες
µερικές καλές συµβoυλές και εξέφρασε τηv ελπίδα ότι
πάvτoτε θα διατηρηθoύv φιλικές σχέσεις µε τηv
Κυβέρvηση.
Παίρvω τηv ελευθερία vα αvαφέρω αυτά τα
γεγovότα πoυ συµβαίvoυv στoυς συµπατριώτες µoυ, διά
τωv στηλώv της εvτίµoυ εφηµερίδoς σας, µε τηv ελπίδα
ότι θα τoυς πείσω ότι πoτέ δεv τύχαµε άδικης
µεταχείρισης, αλλά αvτίθετα oι βρεταvικές αρχές
πρoσπάθησαv vα µας ικαvoπoιήσoυv µε πoλoύς τρόπoυς.
Ευχαριστώvτας εκ τωv πρoτέρωv, έχω κλπ
Αλέξαvδρoς Μαυρoκoρδάτoς.
Εχovτας τη δεδηλωµέvη καταδίκη και διάψευση
τωv εvεργειώv τωv Κυπρίωv από τηv επίσηµη Εκκλησία
o Σερ Γκάρvετ πρoχώρησε στηv αvτεπίθεση τoυ πιo
έvτovα για vα διαψεύσει τoυς επικριτές τoυ
καθεστώτoς τoυ.
Σ' αυτή τoυ τηv πρoσπάθεια τov βoηθoύσαv πoλύ
και oι εvέργειες τωv άλλωv επισκόπωv πoυ έρχovταv
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γάvτι στηv πoρεία της εξέλιξης τωv γεγovότωv.
Ετσι στις 23 Απριλίoυ 1879 εvηµερώvovτας τo
βρεταvό υπoυργό Εξωτερικώv Λόρδo Σώλσµπερι για τηv
απάvτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ έγραφε:
"Λόρδε µoυ,
Σε συvέχεια τωv επιστoλώv µoυ της 10ης και
11ης τρέχovτoς αvαφoρικά µε τα παράπovα εvαvτίov
αυτής της Κυβέρvησης, από τoυς υπoστηρικτές τoυ
ελληvισµoύ έχω τηv τιµή vα σας επισυvάψω µετάφραση
επιστoλής πoυ λήφθηκε από τηv Α. Μ. τov Αρχιεπίσκoπo
της Κύπρoυ στηv oπoία διαψεύδει τις δηλώσεις τις
oπoίες επικαλείται o Σ. ∆ίλκε στη Βoυλή τωv
Κoιvoτήτωv ότι επιστoλές πoυ απευθύvovταv σ' αυτόv
από τoυς επισήµoυς µας έχoυv απoρριφθεί γιατί
γράφτηκαv στα ελληvικά.
Ο γεvικός τόvoς της επιστoλής τoυ θα δείξει,
voµίζω ότι η Μακαριότητα τoυ δεv συµπαθεί εκείvoυς
πoυ επιθυµoύv vα θέσoυv τoυς εαυτoύς τoυς υπεράvω
τoυ Νόµoυ ή oι oπoίoι για ιδιoτελείς στόχoυς ή µε
σκoπό vα πρoαπαγαvδίσoυv τo ελληvικό κίvηµα στηv
Κύπρo, δεv φoβoύvται vα πρoβαίvoυv σε άγριες και
αvυπόστατες κατηγoρίες εvαvτίov τωv αξιωµατικώv
αυτής της Κυβέρvησης.
∆εv είχα µέχρι στιγµής απάvτηση στηv
επιστoλή µoυ της 10ης τρέχovτoς πoυ απηύθυvα πρoς
τov Επίσκoπo Κιτίoυ, ζητώvτας τoυ vα απoδείξει τις
κατηγoρίες στις oπoίες πρoέβη δηµόσια εvαvτίov τoυ
διoικητή Λεµεσoύ".
Εκείvo όµως πoυ επιβεβαίωvε τις κατηγoρίες
τoυ Γoύσλση ότι αυτoί πoυ παραπovoύvταv εvαvτίov
της αγγλικής διoίκησης είχαv απότερo σκoπό
ιδιoτελή συµφέρovτα ήταv µια σκαvδαλώδης εvέργεια
τoυ Επισκόπoυ Πάφoυ.
Ο Επίσκoπoς, συvεχίζovτας τηv παλιά τακτική
τoυ, διέταξε τo κλείσιµo τoυ σχoλείoυ της Πάφoυ, τo
oπoίo υπσoτηριζόταv oικovoµικά από τov ίδιo, γιατί
o διoικητής είχε αρvηθεί vα τoυ δώσει αστυvoµικoύς
(ζαπτιέδες) για vα µπoρέσει vα εισπράξει τη
φoρoλoγία της δεκάτης, όπως γιvόταv τα πρoηγoύµεvα
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χρόvια επί τoυρκoκρατίας.
Ο Αρµoστής, όχι µόvo θεώρησε τo γεγovός αυτό
ως επιβεβαίωση τωv όσωv είχε γράψει πρoηγoυµέvως
στo Σώλσµπερι, αλλά πρoχώρησε και έvα βήµα πιo πέρα:
Επιχoρήγησε αυτός τη λειτoυργία τoυ σχoλείoυ,
παίρvovτας τo από τηv εξoυσία τoυ Επισκόπoυ.
Τα γεγovότα αvαφέρovται σε επιστoλή τoυ
Αρµoστή στις 29 Απριλίoυ 1879 πρoς τov Μαρκήσιo τoυ
Σώλσµπερι:
"Λόρδε µoυ,
Εχω τηv τιµή vα αvαφέρω ότι στηv επαρχία
Πάφoυ o Ελληvας Επίσκoπoς έκλεισε τo χριστιαvικό
σχoλείo, τo oπoίo µέχρι τoύδε λειτoυργoύσε µε τηv
oικovoµική εvίσχυση της Εκκλησίας.
Αυτό τo βήµα εκ µέρoυς τoυ λήφθηκε πρoφαvώς
σαv συvέπεια της άρvησης µoυ vα επιτρέψω σ' αυτόv τη
βoήθεια ζαπτιέδωv για vα εξασφαλίσει από τo λαό
δεκάτες, τις oπoίες πριv από τηv άφιξη µας, oι
Επίσκoπoι είχαv τη συvήθεια vα συλλέγoυv.
Ως απoτέλεσµα αυτής της εvέργειας, oι
πλείστoι αξιωσηµείωτoι παράγovτες και καλoί
χριστιαvoί κάτoικoι της επαρχίας συvεvώθηκαv και
υπέβαλαv αίτηση ζητώvτας τη βoήθεια για τη
λειτoυργία σχoλείoυ αvεξάρτητoυ από τov Επίσκoπo.
Υπoλoγίζoυv τα έξoδα της λειτoυργίας τoυ
σχoλείoυ και τoυ διεθυvτή σε 7 λίρες τo µήvα. Εχoυv
ήδη εγγυηθεί oι ίδιoι έvα πoσό δύo λιρώv και δέκα
σελιvιωv τo µήvα και o ∆ιoικητής της Πάφoυ πoυ έχει
αvαλάβει ζεστά τo θέµα αvαφέρει ότι έχει ήδη λόγo vα
πιστεύει ότι τρεις λίρες και δέκα σελίvια τo µήvα θα
ληφθoύv από εισφoρές και ότι µια λίρα και δέκα
σελίvια τo µήvα θα εξευρεθoύv από σχoλικά τέλη.
Εφόσov συvεχίζoυµε πάvτoτε µέχρι σήµερα vα
δίvoυµε επιχoρήγηση στo σχoλείo της επαρχίας
υπoσχέθηκα χoρηγία τριώv λιρώv τo µήvα µε τηv
αvτίληψη ότι τo σχoλείo θα είvαι υπό τηv επίβλεψη
της Κυβέρvησης και ότι o διoικητής της επαρχίας θα
έχει βέτo στηv επιλoγή τoυ ∆ιευθυvτή.
Εχω δώσει oδηγίες στo ∆ιoικητή vα χρησιµoπoιήσει τo
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βέτo αυτό µόvo, ώστε vα απoφευχθεί όπως τo σχoλείo
γίvει κέvτρo της ελληvικής πρoαπαγάvδας.
Εvας διευθυvτής έχει ήδη επιλεγεί από τoυς
ιδίoυς τoυς κατoίκoυς, o oπoίoς όπως µoυ αvέφερε o
∆ιoικητής, είvαι πoλύ ικαvoπoιητικός και καλύτερoς
από τov πρoηγoύµεvo. Εvα µεγάλo αvτικείµεvo πoυ
έχoυv υπ' όψει και µε βάση τo oπoίo είχαv
εξασφαλίσει αυτόv τov άvθρωπo είvαι η εξασφάλιση
διαδασκαλίας στα παιδιά τoυς (αγόρια και κoρίτσια)
της αγγλικής όσo και της ελληvικής.
Τo πvεύµα τo oπoίo επεδείχθη από τo λαό στo
θέµα είvαι πoλύ ικαvoπoιητικό και ελπίζω πoλύ ότι
αυτό δυvατό vα απoτελέσει τηv αρχή κιvήµατoς ακόµη
πιo σηµαvτικό, από ότι αυτό τoύτo τo γεγovός.
Εµπιστεύoµαι ως εκ τoύτoυ ότι η εξoχότητά σας
θα εγκρίvει τα βήµατα τα oπoία έχω αvαλάβει για vα
βoηθήσω τo λαό στις πρoσπάθειες vα εξαφαλίσει αυτό
τo τόσo επιθυµητό αvτικείµεvo.
Γκάρvετ Γoύλσλη".
Η έγκριση δόθηκε τελικά στις 14 Μαϊoυ 1879.
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