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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ ΤΟ 1886 

ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΩτΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

τ ο έτος 1885 η Ελλάδα, εκτός από 
τα άλλα δάνεια που συνομολόγησε για 

τις πολεμικές της προπαρασκευές, εξέ

δωσε και δάνειο, το οποίο ονόμασε 

«πατριωτικόν δάνειον», γιατί αυτό συνο

μολογήθηκε, χωρίς τόκο. Το κεφάλαιο 

του δανείου αυτού, προορίζετο αποκλει

στικά, για την ανάπτυξη των στραηωη

Ι<ών και ναυτικών δυνάμεων του έθνους. 

Γράφει σχετικά με το δάνειο αυτό, η εφη

μερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της Λεμεσού, ημερομη

νίς 14/26 Δεκεμβρίου 1885 (Αριθμ. 259). 

"Η Σεπτή ημίν Μήτηρ Ελλάς, απο

δuομένη οσονούπω εις τον περί των 

όλων αγώνα και δραστηριώτατα προς 

τούτο παρασκεuαζομένη, συνωμολόγησε 

και συνομολογεί δια τας πολεμικός της 

παρασκεuάς διάφορα δάνεια, ως πρότ

τοuσι πάντα τα Κράτη, οσάκις προαλεί

φωνται εις αγώνας και θυσίας. Εκτός δε 

των άλλων δανείων, εξέδωκε και δάνειον 

όπερ αποκαλείται «Πατριωτικόν δά

νειον», διότι τούτο πρόκειται να συνομο

λογηθεί άνευ τόκου; ήτοι πας φιλόπατρις 

και αληθής Έλλην προσφέρει ατόκως 

χρηματικόν τι ποσόν ανάλογο της δuνά

μεώς του και της αγαθής θελησεώς του. 

Τα χρήματα, όσα τις ήθελε δώση δια το 

δάνειον τούτο, ουδόλως θα τα χάση πα-

διότι το κεφάλαιον θα πληρωθή πά

ντοτε, αλλ' ατόκως. Περιπλέον δε εκ των 

κατά τριμηνίαν εκκuβεuομένων δεκακισχι

λίων περίπου αριθμών, εις ους θα εξολ

φήται το ποσόν, όπερ εδόνεισαν, θα κερ-

ΚώσταςΖ. Γιαννός 

δαίνωσι πολλοί αριθμοί και χρηματικά πο

σά διάφορα, ήτοι από 20 χιλιάδων δραχ
μών μέχρι 250 δραχμών. Ώστε και αν δεν 
σκεφθή τις τον ιερόν σκοπόν, δι ον θα δώ

ση τα χρήματά του, ας uποθέση ότι αγορά

ζει λαχείον τι, εξ, ου διατρέχει την ελπίδα 

να κερδίση ποτέ από 250 μέχρις είκοσι χι
λιάδ. δραχμών, χωρίς περιπλέον ν' απαλέ

ση (ως εν τοις άλλοις λαχείοις) όσα τυχόν 

ήθελε δώση προς λήψιν αριθμών. Οι αριθ

μοί του λαχειοφόρου τούτου δανείου εισί 

τοσούτο μικράς αξίας (δέκα μόνον δραχ

μαί) ώστε ουχί μόνον ο πλούσιος και ο ευ·

πορών, αλλά και αυτός ο εργατικός δύνα

ται να εξοικονομήση ποσό τι χρηματικόν 

όπως αγοράση 1-2 αριθμούς, γινόμενος 
ούτως ωφέλιμος προς το του και 

εκτελι\>ν χρέος uίίκόν προς τη ζητοίJσαν 

και παρ' αυτού βοrιθειαν Μητέρα τoul Τι 

άλλο δε ηδύτερον αίσθημα δύναται να αι

σθανθή τις, παρά ότι εβοήθησεν εν τοσού

τω κρισίμοις στιγμαίς πιv Μητέρα του, χω

ρίς ν' απολέση το χρήμα, όπερ έδωκε εις 

τας ανάγκας αυτής;» 

Στο πατριωτικό αυτό δάνειο της Ελ

λάδος, η Κυθρέα έδωσε το παρό της. Οι 

Κuθρεώτες, που ποτέ δεν λησμόνησαν 

την Ελλόδα, μετείχαν στο δάνειο αυτό και 

ανέλαβαν ελάχιστο μέρος, από τα βάρη 

εκείνα, που υφίστατο ο Ελληνικός λαός. 

Έδειξαν έτσι έμπρακτα, ότι ήταν Έλληνες 

αληθινοί στο φρόνημα και στην καρδιά. 
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Απέδειξαν την φιλοπατρία τους, τον εν- να εγγραφή γνωρίζοντες εκ των προτέ-

Θοuσιασμό τους και την ένθερμη αγάπη ρων ΠlV πενίαν του. 

τους προς την Μητέρα Πατρίδα. Κατέβα-

λαν και αυτοί τον οβολό τους για τον ιε

ρό σκοπό και έγιναν παράδειγμα για μίμη

ση από ολόκληρη την Κύπρο. Γ ράψει 

σχετικά για το πατριωτικό δάνειο στην 

Κuθρέα, η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της Λεμε

σού ημερομηνίας 8/20 Φεβρουαρίοu 1886 
(Αριθμ. 267). 

«Λευκωσία 3/15 Φεβρουαρίοu 1886. 
Προς την Σύνταξιν της «Αληθείας». Χθες 

Κυριακήv μετέβησαν εις Κuθρέα οι κ. Π. 

Μιχαηλίδης, I. Ταλιάνος και ο ελλόγιμ. δι
δάσκαλος κ. ΚίJριλλος Παπαδόπουλος, 

όπως ενεργήσωσι εγγραφάς εις το πα

τριωηκόν δάνειον. Το αποτέλεσμα των 

ενεργειών των υπερέβη τας προσδοκίας 

των και επανr)λθον αυθημερόν εις Λευκω

σίαν υπερευχαριστημένοι ου μόνον δια 

την επιτuχίαν των, αλλά και δια την φιλό

φρονα εν γένει uποδοχήν, ης έτuχον πα

ρά των κατοίκων" 

Αφού ειπον οι ειρημένοι κύριοι την 

αιτίαν δι' ην μετέβησαν εκείσε και εξήγη

σαν εις τους χωρικούς τον ιερόν σκοπόν 

προς ον θα χρησψεύση το πατριωτικόv 

δάνειον, ήρξαντο ενθουσιωδώς και rφάγ

ματι πατριωτικώς αι εγγραφαί και εντός 

ολίγων μόνον ωρών ανέβη ο αριθμός των 

μετοχών εις 82. Ήτο συγκινητικός εν 

γένει ο δι' ou ενεγράφοvτο, 
λοu ανθρώπους έχοντας αίσθημα εθνι

σμού και φιλοπατρίας, αλλ' εκείνος, όστις 

τα μάλιστα σuνεκίνησε τους πάvτας ήτο 

γέρων τις πενέστατος, Πιέρος Μάρκου 

ονομαζόμενος, προς ον ούτε οι εκ Λευ

κωσίας, ούτε οι εγχώριοί του προύτεινον 

Εκείνος όμως οιονεί παραπονούμε

νος ωσεί προύκειτο να λάβη και ούχί να 

δώση λέγει προς τους παρόντος: και από 

εμέ δεν θέλετε; Είσαι πτωχός, γέρον Πιέ

ρο, απήντησαν προς αιιτόν. Ναι ανταπή

vτησεν εκείνος, ειμαι πτωχός κατά τα 

χρήματα, όχι όμως και κατά το εθνικόν 

φρόνημα. Μόνον οι αναίσθητοι, προσέθη

κε, δεν σuvεισφέροuσιν ό,τι δύνανται εις 

τοιαύτας περιστάσεις και δια τοιούτον 

σκοπόν, όθεν λάβετε και τον οβολόν 

μου, προσενεγκών 1 Ο φράγκ. δια μίαν με
τοχήv. Παράδειγμα αληθώς σuγκινητικόν, 

αξιέπαινο\( και αξιομίμητον μεγάλως σu

ντελέσαν προς επιτuχίαν του έργου. Διω

ρίσθη δε επιτροπή εκ των κ. Παπά Ιωάν

νου Οικονόμου, Ζαχαρίοu Πρωτοπαπά, 

Θεμιστοκλέους Φραγκούς, Σταύρου 

Αντωνιάδοu και τοu αξιολόγου διδασκά-

λου κ. Μιχαηλίδοu, όπως 

κολοuθήσει τας εγγραφάς ου μόνον εν 

Κυθρέa, αλλά καί εν τις πέριξ χωρίοις. 

Οι κύριοι ούτοι είναι άξιοι παντός 

επαίνου όχι μόνον διότι γενναίως και πα

τριωηκώς πρώτοι προσήνεγκον τον οβο

λόν των, αλλά και διότι μεγάλως συνετέ

λεσαν και προς επιτuχίαν του σκοπού και 

διότι προθuμώτατα ανέλαβαν να ενεργή

σωσι και εν τω μέλλοντι, ως ανωτέρω ερ

ρέθη. Εν γένει δε οι της Κυθρέας κάτοι

κοι είναι aξιέπαινοι και το ελληνοπρεπές 

παράδειγμα αυτών πρέπει να μιμηθώσιv 

ου μόνον οι λοιποι χωρικοί, αλλά και πολ

λοί των συμπολιτών μας, εφ ω και από 

καρδίας σuγχαίρομεν αuτοίς.» 
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