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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΔΕΙ ΝΑ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ

ArfΛΟΠ

ΚΑΤΑ ΤΟ

18 79

(1ο ΕΤΟΣ ArfΛIKHΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)
"Νέον Κίτιον"

Οι Άγγλοι από το 1ο έτος που κατέλα
βαν τnv Κύnρο, προσπόθnσαν να καταπιέ
σουν το λαό, να εξευτελ!σουν τον ιερό κλr'Ίρο

και να μn σεβαστούν ούτε και αυτό τα nθn
και έθιμα των κατοfκων τnς Κι:ιπρου.
Στnν Εφnμερfδα «ΝΕΟΝ ΚΙτ! ΟΝ»

συλΜψεις,

ο

καθαιρέσεις

με ταυτόχρονα αποκοπn τnς γενειάδας (πώ
γωνας- μύστακος) και τnς κόμnς και εξανα-·
για

εκτέλεσn

καταναγκαστικών

έργων.

'-

Ιουνίου

(αρ.

1879

Επιστολιi των Μυριανθέων προς τnν Α

Μακαριότnτα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
και

Σεβασμιwτατε Δέ

σποτα τnν πανσέβαστον nμfν, αυτnς Μακα
ριότnτα, ταπεινwς προοκuνούμεν.

aτιμώσεις,

και φυλακίσεις ιερέων για ασnμαντες αιτίες,

γκασμό
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4).

ΜακαριU:ηατε

18 79

αναγνώστnς θα βρει:

-

φύλ.

Από στόματος εις στόμα διαδοθεfσα
και από των κορυφwv του ουρανογείτονος
Ολύμπου

δίκnv

αππχnματος

έφθασε και προς πμάς

αντnχnσασα,

θλιβερά είδnσις,

n

τnς ατιμU:Jσεως των δυο Ιερέων υπό των εν

Αμμοχ(.Jστω Αγγλικwν Αρχών. Ναι Μακαριώ
Παραβίασπ τnς δικαιοσύνnς και τnς

τατε Δέσποτα αλγεινnv όντως εντύπωσιν ενε

ελευθερίας και μερολnψία ασrυνομικών και

ποίπσεν εις πμάς, τα πνευματικά και γνnσια

διοικnτικwν οργάνων.

τέκνα τπς ορθοδόξου ελλnνικnς εκκλnσίας,

- Αποστέρnσn
-

από τn μnτρικn γλwσσα

Ατιμωrr;σία και μn καταβολr'1 τnς δέ

ουσας προσπάθειας, για ανακάλυψn των κα
κούργων, κλεφτwν κτ/-..

-

τα κατοικούντο, τα απόκεντρα, τα ορεινά και

άβατα ταύτα τnς Μυριανθούσnς μέρn,
θλιβερά

και

aπάνθρωπος

πράξις

n

δικαίως

προεκόλει π1ν αγανόκτnσn rψώv.

Τις πδ(JVατο να φαvτασrεί ότι υπόλλn

Μπ σεβασμό nθών και εθίμων των Ελ

Μνων τnς Κύπρου.

λοι τnς ΧρΙcπ;ανικnς τnς nξnυγενισμένπς και

πεφωησμένπς

ΑγγλΗ<nς

Κυβερνnσεως,

θα

Απαίτnσn καθnκόντων και υποχρεώ-·

έπραττον κατό Χριστιανών ιερέων τοιαύτnν

σεων, πλειοψnφίας από τον Κυπριακό Ελλπνι

ατfμωσιν, πν επί αιώνος όλους υπό αλλόθρn

σμό με ταυτόχρονn καταπότπσn των δικαιω

αων και βόρβορο ουγκριτικwc; θεωρnμένnν

μάτων

Κυβέρνπσn

-

του

υΙ-Ίέρ

τπς

μουσουλμαvικrις

μειοψnφίας.
Παραθέτουμε
στικά

παρακάτω

αποσπάσματα

από

τα

χαρακτnρι
αντίστοιχο

φύλλα τnς εφnμερfδας ''1\Ιέον Κίτιοv"
από ίΟ

onofa

ζrισαvτες,

ούτε

είδομεν,

ούτε

rηωύσαμεν.

1879,

cpafνovraι ολοκόθαρα, 01 πιο

Δεν είναι π πρwτn φορό καθ' nν nκού
σαμε πρl'lξειc; αναξίας του Αγγλικού ονόμα
τος, τα

σχολεfα

π.χ.

μn

auτrlς τουλόχιστον οίας

τυγχόνοντας τnς
και

τnς υπό τnς

καταπιέσεις του ελλπνι

προκατόχου ΚυβερνrΊσεως, προστασίας, κιν

κού λαού τnς Κύπρου, από τnν αγγλικn αποι

δυνεύουν να διαλυθούν οι οικίαι μας να κα

κιοκρατικn διοίκr1οπ.

ταρρεύσουν όμα επέλθπ Χειμwν, διότι δεν

πάνω μεθοδεύσεις

-
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δυνάμεθα να τος επιδιορθώσωμεν ο θεός δε

κόν ως λέγει έθιμον των φυλακών και αυθω

να φυλόξn nμός από χαλεπόν Χειμώνα. Όλοι

ρεί έκειρε τnν κόμnν, τον πώγωνα και τους

αύται οι αποφάσεις κακοί,

τελευταία όμως

μύmακας αυτών, ρlψας εις το δεσμωτr'Ίp!οv

αύτn υπερκόντισο:: πόσος τος προγενεστέ

των κακούργων και καταδικόσας αυτούς κα

n

ρας διό και nμείς ύβριν περιφροσύνnν και

ταναγκαστικό έργα. Το έθιμον τούτο εξοχώ

ατίμωσιν κατά των θρnσκευτικών nμών εθί

τατε, αντιβαίνει καθ' ολοκλnρfαν nθn, έθιμα

μων κατά του Ιερού nμών κλr'φου και του

και τος εκκλnσιαστικός του τόπου διατάξεις.

έθνους, εν γένει αύτn θεωρούντες διαμαρτυ
ρόμεθα εκ των ορέων του Ολύμπου και πα
ρακαλούμεν

όπως

ποιούντες

χρnσιν

των

υψnλών τnς θέσεως nμών δικαιωμάτων και

καθnκόντων ζnτnσατε τnν πρέπουσα ικανο

Νέον Κίτιον τεύχος σρ. 1 23/4/1879 σε
λfδα

Ο πρωτοπαπάς του Χωρίου Ξυλοφά
γου Αντώνιος έριψε κατά γnς τnν διαταγn,
όπως οι Χωρικοί μn πιόνωαι όλος. Προακλπ

ποίnσιν και διατελούμεν.

θείς ο Παπα-Αντώνιος εις το Κονάκι Αμμοχώ

Εκ Μυριανθούσnς τn

27n

ΜαΤου

1879

τnς υμ. Μακ. Πνευματικό και τnς Ορθοδόξου

στου και παρουαιααθείς εδικόαθn αυθnμε
ρόν εις ενός μnνός φυλόκισιν.

εκκλnσίας γνnσια τέκνα. Έπονται πολλοί υπο
γραφαί.

Νέον Κίτιον 13/26 Ιουνίου 1879, αριθ
μός φύλλου

5.

Ο υιός του Παπακυριόκου εκ

Ριζοκαρπόσου έκοψεν nμίξnρον δέντρον δια
να

διιορθώσn

το

μαγκανοπnγαδον

του

κnπου του ο δασοφύλαξ τnς επαρχίας εκεί

νnς Παυλίκας ενnγαγεν αυτόνεις τnν διοίκn
σn Αμμοχώστου, Ενετόλn δε ζαπτιές δια να
φέρn εις το δικαστnριον

2.

τον υιόν του Ιερέ

ως, αλλά aσθενούντος τούτου επαρουσιό
σθn ο πατnρ αυτού Παπακυριόκος, όστις,

Ο ιερεύς Παπακυριόκος Γεωργfου

κα

τεδικόαθn υπό του υποδιοικnτού εις επταn
μερον φυλόκισιν άνευ δικαστικnς αποφάσε
ως, διότι πnρε εκριζωμένο και πεσμένον υπό
του αέρος και ξnρόν δέντρον, οι δυο ιερείς,

κατόπιν διαταγnς του διοικnτικού, ο οποίος
διάταξε κάποιο ζαπτιέ να κείρn αυτούς και
να τους φυλακίσn, nτιμόσθnσαν κλαίοντες
γοερώς και προτιμώντες τον θάνατον. Κατε
δίκασαν δε αυτούς όπως και άλλους φυλακι

σμένους εις καταναγκαστικό έργα.
Νέον Κίτιον

χωρίς να δικασθn εις το αρμόδιον δικαστn
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1897 αρ. 3

ριο κατεδικόσθn υπό του διοικnτού άνευ εκ

Μnνας τινός προ τnς Αγγλικnς κατο

δόσεως αποφάσεως εις επτά nμερών φυλό

χnς εζnτnσεν ο ελλnνικός λαός τnς Κύπρου

κισιν. Τnν αυτnν nμέρα ο πρωθιερεύς του

από τον Νομάρχnν των νnσων εκλογnν χρ.

χωρίου Ξυλοφάγου Αντώνιος nχθn εις Αμμό

Μελών εν τοις Δικαστnρίοις και Συμβουλίοις

χωστον, διότι κατά τnν καταγγελία δυο Τούρ

ανάλογων του πλnθυσμού των δυο εθνοτn

κων ζαπτιέδων, δεν εδέχθn διαταγnν του διοι

των του τόπου και εfχε λόγους να ελπfζει ότι

κnτού να χορnγnσn αυτοίς τε και τοις ίπποις

θα εισακούετο

των τροφnν και περιποίnσn δωρεάν. Ο ιε

φωνος με το δίκαιον και τn λογικnν. Τις

ρεύς ούτος εδικόσθrι εις το ταβί μεξλίσιον

γκn να εξακολουθnσn από τnς κρατούσnς

και κατεδικόσθn εις τριάκοντα nμερών φυλό

φυλιlς προς βλόβnν των χριστιανών νομοθε

κισιν αμφότεροι δε οι ιερείς παρεδόθnσαν

τnθεfσα αυτn μερολnψfσ;

εις τον φρούραρχον όστις τn συγκατόθεσει
του διοικnτού εφnρμοσεν επ αυτών το αγγλι-

n

αίτnσίς του, διότι nτο σύμ

n

ανό

Ομολογούμεv ότι μέχρι τούδε είχομεν

τnν

ιδέα

ότι

οι

ευρωπαϊκοί

κυβερνnσεις

