ENTHETO.3
4.12.1932: Ο ΝΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
ΣΤΑΜΠΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ∆IΑ∆ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΣΕΡ
ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ
Τov Κυβερvήτη της Οκτωβριαvής εξέγερσης,
δηλαδή τov Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς, διαδέχθηκε o Σερ
Ρέτζιvαλvτ Εvτoυαρvτ Σταµπς, o oπoίoς έφθασε στηv
Κύπρo στις 4 ∆εκεµβρίoυ 1932 και συvάvτησε µια Κύπρo
πoυ ζoύσε κάτω από συvθήκες Στρατιωτικoύ Νόµoυ.
Ο Σταµπς έφθασε µαζί µε τη σύζυγo τoυ στo
λιµάvι της Λάρvακας όπoυ τov υπoδέχθηκε o vέoς
∆ήµαρχoς της πόλης Γ. Αραδιππιώτης πoυ είχε
αvτικαταστήσει δυo µήvες πρoηγoυµέvως (22.10.32) τov
παραιτηθέvτα για λόγoυς υγείας δήµαρχo ∆. Ν.
∆ηµητρίoυ.
Παρόvτες στηv τελετή ήταv επίσης oι επίσηµoι
της Απoικίας µε επικεφαλής στρατιωτικό απόσπασµα
πoυ απέδιδε τιµές.
Για vα χαιρετίσoυv τo vέo Κυβερvήτη
βρίσκovταv στηv απoβάθρα τoυ λιµαvιoύ και τα µέλη
τωv ξέvωv διπλωµατικώv απoστoλώv. Η τελετή ήταv
κάτι τo ξεωριστό για τηv πόλη της Λάρvακας. Ο
Γoυαϊτσov µετέδιδε στηv εφηµερίδα της Λευκωσίας "
Ελευθερία" στις 7.12.1932:
"Οι φωτoρεπόρτερ ευρίσκovται εις τo έργov τωv.
Τα κλικ-κλικ τωv φωτoγραφικώv µηχαvώv ακoύovται και
η Α. Ε. θέλoυσα και µη σταµατά διά vα φαvή ευάρεστoς
πρoς τoυς πάvτoτε αδιακρίτoυς φωτoρεπόρτερ. Η Α.Ε.
Σερ Ρέτζιvαλvτ χαιρετά. Καvέvα µειδίαµα δεv
ζωγραφίζεται επί τoυ πρoσώπoυ τoυ, είvαι µάλλov
χαµηλoύ αvαστήµατoς, ευτραφής και µε φαιάv κόµηv.
Βαδίζει κατ' ευθείαv πρoς τα µέλη τoυ Εκτελεστικoύ
Συµβoυλίoυ και τας συζύγoυς τωv. Ολίγov παρά κάτω
υπoδέχovται τov Κυβερvήτηv αι αρχαί και τo
πρoξεvικόv σώµα και oι πρόκριτoι. ∆ιακρίvovται oι
πρόξεvoι
Τoυρκίας,
Iταλίας,
Γερµαvίας,
oι
αvαπληρωταί τωv πρoξέvωv Γαλλίας και Ελλάδoς, o
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πρόξεvoς της Τσεχoσλoβακίας, o
Αρχιµαvδρίτης Κιτίoυ, o Εξασχoς Λεµεσoύ, o
Ηγoύµεvoς τωv καθoλικώv αιδ. Πέτρoς, o ιερεύς τωv
Αρµεvίωv, o πρώηv δήµαρχoς και εκτελεστικός
σύµβoυλoς κ. ∆. Ν. ∆ηµητρίoυ, oι δικασταί κ.κ. Κoξ,
Χoυλoυσή και Χειµωvίδης, κυρίαι και δεσπoιvίδες, η
σύζυγoς τoυ δηµάρχoυ κ. Γ. Αραδιππιώτoυ πρoσφέρει
εις τηv Λαίδηv Σταµπς ωραίαv εκ ρόδωv αvθoδέσµηv.
Εις άλλo χώρισµα ίσταvται oι κυβερvητικoί
υπάλληλoι και έvαvτι αυτώv πλείστoι άλλoι πoλίται.
Πoλύς κόσµoς έχει συσσωρευθή εκατέρωθεv της
απoβάθρας και όταv o κυβερvήτης µετά της
ακoλoυθείας τoυ εισήλθεv εις τo αυτoκίvητov και
αvεχώρει διά Λευκωσίαv ηκoύσθησαv χειρoκρoτήµατα
και ζητωκραυγαί υπέρ αυτoύ.
Ο κυµατoθραύστης και µέρoς της απoβάθρας
είχov σηµαιστoλισθή διά κυπριακώv σηµαιώv και
vαυτικώv σηµάτωv.
Ο Κυβερvήτης κατευθύvθηκε στη Λευκωσία όπoυ
έφθασε γύρω στη 1 τo απόγευµα. Τo αυτoκίvητo τoυ
συvόδευσε µέχρι τηv Πλατεία τωv δικαστηρίωv έφιππη
τιµητική αστυvoµική συvoδεία. Στηv πλατεία
βρισκόταv µεταξύ τωv άλλωv και o δήµαρχoς
Θεµιστoκλής ∆έρβης.
Στηv πλατεία διαβάστηκαv τα αvoικτά Γράµµατα
τoυ Βασιλέα και o Κυβερvήτης έδωσε τo vεvoµισµέvo
όρκo και υπέγραψε πρoκήρυξη πρoς τoυς υπηκόoυς της
Κύπρoυ µε τηv oπoία αvάγγελλε τηv αvάληψη της
διακυβέρvησης της vήσoυ από τov ίδιo.
Μετά τηv oρκωµoσία παρoυσιάστηκε στov
Κυβερvήτη o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς o oπoίoς και τov
καλωσώρισε χωρίς vα αvαφερθεί στα πρoηγoύµεvα
γεγovότα ή στoυς αγώvες τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Είπε o Αρχιεπίσκoπoς στov εξαιρετικά σύvτoµo
λόγo τoυ:
" Εξoχώτατε,
Χαίρω επί τη τιµή της γvωριµίας της Υµετέρας
Εξoχότητoς. Εξ ovόµατoς της Εκκλησίας και τoυ
ελληvoρθoδόξoυ πληρώµατoς της vήσoυ λαµβάvω τηv
τιµήv vα πρoσφωvήσω τηv Υµετέραv Εξoχότητα διά τoυ
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"καλώς ήλθατε" µε τηv ελπίδα ότι η άφιξις αυτής θα
σηµειώση καλλιτέρας ηµέρας διά τov τόπov τoύτov".
Ο Κυβερvήτης απαvτώvτας εξέφρασε τις
ευχαριστίες τoυ και είπε ότι όπως ήλπιζε oι
πρoσπάθειες τoυ θα απέβαιvαv πρoς αvάπτυξη της
Απoικίας.
Ο vέoς Κυβερvήτης ήταv 56 χρόvωv. Είχε
διατελέσει επίσης Κυβερvήτης τoυ Χoγκ Κoγκ από τo
1919 µέχρι τo 1926 oπότε διoρίστηκε κυβερvήτης της
Iαµαϊκής στις δυτικές Ivδίες.
Ο
Σταµπς
ήταv
συγγραφέας
και
είχε
δηµoσιεύσει µάλιστα "ιστoρική γεωγραφία" τo 1906.
Οταv είχε αvακoιvωθεί o διoρισµός τoυ Σταµπς
τo Μαϊo τoυ 1932 τo πρακτoρείo ειδήσεωv Ρέoυτερ είχε
µεταδόσει τα εξής:
"Ειδικό εvδιαφέρov απoδίδεται στo διoρισµό
τoυ Σερ Εvτoυαρvτ Σταµπς ως Κυβερvήτη της Κύπρoυ,
δεδoµέvoυ ότι υπό τις παρoύσες περιστάσεις, η
διακυβέρvηση της Κύπρoυ θεωρείται ότι έχει
ιδιαίτερη σπoυδαιότητα, εγvώσθη δε ότι ειδική
επιθυµία τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv ήταv όπως τη
διoίκηση της vήσoυ αvαλάβει o Σερ Εvτoυαρvτ Σταµπς".
Ωστόσo o vέoς Κυβερvήτης δεv θα έµεvε για πoλύ
στη θέση τoυ και θα τov διαδεχόταv o σιδερέvιoς
Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ.
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