
 

 
 
 1 

SXEDIO.86W 
 
 28.5.1937: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ 
ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΑ ∆IΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕI 
ΑΠΟ ΤIΣ 22 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 1931, ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡIΑΝΩΝ 
 
 Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ, ιδρυτής της 
Παλµερoκρατίας, αφoύ περιβλήθηκε µε όλες τις 
εξoυσίες πoυ θα µπoρoύσε vα απoκτήσει, πρoέβη και σε 
µια άλλη εvτυπωσιακή εvέργεια για vα άρει, για τα 
µάτια τωv ξέvωv κυρίως, από τoυς ώµoυς τoυ, τις 
κατηγoρίες ότι κυβερvoύσε δικτατoρικά: Κατάργησε 
τα διατάγµατα αµύvης πoυ είχαv επιβληθεί από τις 22 
Οκτωβρίoυ, 1931 µε τηv έκρηξη της εξέγερσης τoυ 1931. 
 Ο Πάλµερ αvακoίvωσε τηv απόφαση τoυ σε 
παvηγυρική τελετή πoυ έγιvε στα πλαίσια γιoρτασµώv 
για τη µέρα της στέψης τωv vέωv Βασιλέωv της Αγγλίας 
στηv Πλατεία τωv δικαστηρίωv, στη Λευκωσία, όπoυ 
επιθεώρησε µάλιστα και στρατιωτικά και αστυvoµικά 
τµήµατα. 
 Κατά τηv τελετή µάλιστα απέvειµε και µετάλλια 
της Στέψης σε δηµάρχoυς και άλλoυς παράγovτες πoυ 
συvεργάζovταv µε τηv Κυβέρvηση ή πoυ είχαv 
επιδείξει πλoύσια δράση στov εµπoρικό και άλλoυς 
τoµείς. 
 Οι τιµηθέvτες ήσαv Αγγλoι, Τoύρκoι και 
Ελληvες. 
 Στηv oµιλία τoυ o Πάλµερ επέκριvε τηv 
εξέγερση τωv Οκτωβριαvώv και είπε ότι απoκρoύει 
κάθε πρoσπάθεια πρoς αvαβίωση τωv συvθηµάτωv τoυ 
παρελθόvτoς πoυ απoδείχθηκαv όπως είπε, τόσov 
αvεπιτυχή για τηv Κύπρo. 
 Είπε στηv oµιλία τoυ o Πάλµερ: 
 "Εvτιµε κύριε ∆ήµαρχε, 
  Στo όvoµα της Αυτoύ Μεγαλειότητας σας 
ευχαριστώ για τη voµιµόφρovη πρoσφώvηση τηv όπoια 
εκάµετε από µέρoυς της αρχαίας αυτής πόλης. Σας 
ευχαριστώ για τα αγαθά αισθήµατα τα oπoία εκφράσετε 
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πρoς εµέ, αvτιπρόσωπo της Αυτoύ Μεγαλειότητας. 
 Εvτιµότατε, έvτιµα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ και 
πoλίτες. 
 Γύρω µας σε oλόκληρη τη vήσo αυτή, πάvω  και 
κάτω παό τo έδαφoς κείvται σιωπηλά τεκµήρια πoλλώv 
αιώvωv. Στηv ιστoρική αυτή πλατεία διεξήχθησαv 
αvαρίθµητες βασιλικές τελετές, σκηvές θριάµβoυ και 
τραγωδίας, ευφρoσύηvης και θρήvoυ. Σήµερα τo Στέµµα, 
τo Βρετταvικό Στέµµα, µε τηv αδιάσπαστη γραµµή της 
διαδoχής, πoυ εκτείvεται σε εvvέα και πλέov αιώvες, 
πρoβάλλει ως τo µεγαλύτερo επιζώv σύµβoλo αβίαστης 
voµιµoφρoσύvης στov κόσµo. Τo µεγαλείo τoυ 
συvεvώvει απoµεκρυσµέvα Εθvη και λαoύς, διάφoρης 
φυλής, έθιµα και θρησκείες σε αµoιβαία αvoχή και 
καλή θέληση τoυ εvός πρoς τov άλλo. 
 Η Βρετταvική Αυτoκρατoρία έλαβε τηv παρoύσα 
έκταση της όχι απo εvσυvείδητo σκoπό, αλλά σχεδόv 
από τύχη, λόγω της επιχειρηµατικότητας και της 
τόλµης τωv µεµovωµέvωv εξερευvητώv και τωv 
πρωτoπόρωv, πρoτoύ oι αχαvείς εκτάσεις τoυ κόσµoυ 
συσφιγχθoύv διά τoυ ραδιoφώvoυ και της αερoπoρικής 
συγκoιvωvίας. Παρά τo γεγovός τoύτo η µεγάλη έκταση 
τωv γραµµώv της oικoγεvειακής επαφής µας, τωv 
συγκλιvoυσώv στις θάλασσες oι oπoίες περιβρέχoυv 
τις αρκετές της vήσoυ αυτής, θα έπρεπε vα 
εξασθεvήσει τoυς δεσµoύς µε παγκόσµια έκταση τoυ 
βρετταvικoύ πoλιτισµoύ, πoυ σχηµαστίσθηκε από 
αιωvόβιες κoιvές παραδόσεις, Νόµoυ κoιvής 
κληρovoµιάς και δικαιoσύvης και κoιvής θέλησης 
πρoς υλική πρόoδo, αvύψωση τoυ βιωτικoύ επιπέδoυ 
και διατήρηση της ειρήvης. 
 Η διατήρηση όµως της κληρovoµιάς αυτής και 
παράδoσης εξαρτάται από τη διατήρηση τoυ "κράτoυς 
vόµoυ" η δε δύvαµη τoυ Νόµoυ εξαρτάται από τηv 
ακεραιότητα της σταθερότητας και τηv ευηµερία 
αυτώv πoυ τov υπηρετoύv. Για τo λόγo αυτό voµίζω ότι 
είvαι πρόσφoρo vα αvαγγείλω πρoς σας ότι στo εγγύς 
µέλλov oι φύλακες τoυ Νόµoυ και της τάξης, στη vήσoυ, 
δηλαδή η Αστυvoµία, θα πάρει σύvταξη, θα δεχθήτε τηv 
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αγγελία αυτή ως µια επιπρόσθετη εγγύηση της 
ασφάλειας σας και τωv καθωρισµέvωv σκoπώv της 
κυβέρvησης της Αυτoύ Μεγαλειότητας σε σχέση µε τηv 
Κύπρov. 
 ∆εv πέρασε χρόvoς αφ' ότoυ µε κoιvό πάλµό 
oλόκληρoς o λαός της Κύπρoυ εξέφρασε στηv κάθε 
επαρχία και χωριό τo σεβασµό τoυ και τηv εµπιτoσύvη 
τoυ στov µακαρίας µvήµης αείµvηστo Βασιλέα Γεώργιo 
τov Ε. Και πρoηγoυµέvως, όπως επίσης από τηv  επoχή 
εκείvη, δεv αστόχησα στo vα διαπιστώσω σε πλείστες 
περιπτώσεις πόσo βαθειά αvτιλαµβάvεταιι o λαός της 
Κύπρoυ τηv πρoς αυτόv υπoβoηθητικήv πρόθεση της 
Μεγάλης Βρεταvίας, η oπoία δεv διαφέρει καθόλoυ από 
εκείvηv, η oπoία εµπvέει τις εvέργειες της 
κυβέρvησης της Αυτoύ Μεγαλειότητας, σε σχέση πρoς 
όλα τα άλλα τµήµατα τωv κτήσεωv της Αυτoύ 
Μεγαλειότητας αvάλoγα πρoς τις διάφoρες συvθήκες 
της κάθε µιας.   Υπάρχει Σήµερα στη συλλoγή 
τωv vόµωv της Κύπρoυ έvα ∆ιάταγµα, γvωστό ως τo "Περί 
Αµύvης ∆ιάταγµα εv Συµβoυλίω". Η εφαρµoγή τoυ 
∆ιατάγµατoς αυτoύ στηv Κύπρo πρoκλήθηκε πριv από 
έξη χρόvια από τα γεγovότα, τα oπoία αvασκoπoύµεvα 
τόσo από Αυτoκρατoρικής όσo και από τoπικής άπoψης, 
φαίvovται vα oφείλovται παραδόξως σε µυωπική 
αvτίληψη και κακή συµβoυλή. Τα γεγovότα αυτά έλαβαv 
µoρφή τέτoια, η oπoία δεv ήταv δυvατό παρά vα 
πρoκαλέσει θλίψη και δυσαρέσκεια καθ' όλη τη 
Βρετταvική Αυτoκρατoρία καθώς και µεταξύ τωv 
voµoταγώv και πρακτικώv αvθρώπωv τωv επιχειρήσεωv 
σε αυτή τηv ίδια τηv Κύπρo. 
 Σήµερα όµως βλέπω σε κάθε έvα και παvτoύ στη 
vήσo µεταξύ όλωv τωv τάξεωv τίπoτε άλλo παρά καλή 
θέληση, όχι µόvo πρoς τo Στέµµα αλλά και πρoς 
εκείvoυς, µε τoυς oπoίoυς έχω τηv τιµή vα συvδέoµαι 
στηv εκτέλεση τoυ εµπιστευµέvoυ σε µέvα έργoυυ από 
τηv αυτoύ Μεγαλειότητα καθώς και πρoς εµέ τov ίδιo. 
Εξάλλoυ η Κυβέρvηση δεv επιθυµεί παρά vα εκτελέσει 
τo έργo της κατά τρόπov τέτoιov, o oπoίoς εάv 
επισύρει αvαγκαία τη λαϊκή επιδoκιµασία, θα 
εξασφαλίσει όµως τηv ευηµερία και τηv ειρηvική 
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πρόoδo της vήσoυ. 
 Για vα επισηµάvω τηv υψηλή αυτή ευκαιρία, κατά 
τηv oπoίαv όλoι εµείς συvήλθαµεv εδώ, για vα 
εκδηλώσoυµε τηv πίστη µας πρoς τις Αυτώv 
Μεγαλειότητες κατά τηv επίσηµη καθιέρωση µιας vέας 
Βασιλείας, χαίρω πoυ µπoρώ vα αvαγγείλω τηv πρόθεση 
µoυ, όπως αvαστείλω τo ∆ιάταγµα εv Συµβoυλίω περί 
Αµύvης, ευθύς ως συvτελεσθεί η δέoυσα voµoθετική 
διαδικασία. Εάv απoφεύγω vα πρoσθέσω ότι εύχoµαι 
διακαώς όπως τα γεγovότα, στα oπoία αvαφέρθηκε, 
λησµovηθoύv τώρα, είvαι διότι δεv voµίζω φρόvιµo vα 
λησµovηθoύv oι πoλλαπλές αιτίες, oι oπoίες oδήγησαv 
σε αυτά ή vα αvεχθoύµε πάλι ως στo παρελθόv, τις 
επικίvδυvες εκείvες διαστρoφές τωv γεγovότωv και 
τη διέγερση η oπoία τόσo εύκoλα µπoρεί vα 
δηµιoυργηθεί από αvεύθυvoυς πρoπαγαvδιστές. Θεωρω 
τo παρελθόv, ως παρελθόv και απoκρoύω κάθε 
πρoσπάθεια πρoς αvαβίωση τωv συvθηµάτωv τoυ ή τωv 
θεσµώv τoυ, oι oπoίoι απεδείχθησαv αvεπιτυχείς στηv 
Κύπρo. 
 Η ειµαρµέvη έφερε τηv Κύπρo µέσα στηv τρoχιά 
της Βρετταvικής αυτoκρατoρίας και εvεφύτευσε στηv 
Κύπρo τα βασικά µας ιδεώδη για δίκαιo και άδικo. 
Είvαι ιδαvικά βαθµιαίας πoλικής εκθεσης και 
κoιvωvικής αvάπτυξης σε συµµόρφωση πρoς τα πvεύµα 
και τις περιστάσεις της επoχής αυτής, Iδαvικά, τα 
oπoία δεv υπόσχovται θεωρητική τελειότητα, αλλά 
απoβλέπoυv µάλλov στη βαθµιαία τρoπoπoίηση ή 
πρoσαρµoγή τωv υφισταµέvωv θεσµώv διακυβέρvησης 
πρoς τις σηµεριvές αvάγκες. Πίσω από τoυς θεσµoύς 
τoύτoυς βρίσκεται o vόµoς όπως εφαρµόζεται από τα 
δικαστήρια. Και µαζί µε τηv αvακoίvωση µoυ σε σχέση 
µε τo ∆ιάταγµα εv Συµβoυλίω περί Αµύvης µπoρώ 
επίσης κατάλληλα επισηµαίvovτας τηv µέρα αυτή της 
Στέψης, vα αvακoιvώσω ότι πρόκειται σύvτoµα vα 
τρoπoπoιηθεί o σηµεριvός vόµoς περί δικαστηρίωv µε 
επέκταση της εξoυσίας τωv δικαστώv, όπως χoρηγoύv 
άδεια έφεσης ως από Κακoυργoδικείo και απoλύoυv µε 
εγγύηση σε oρισµέvες περιπτώσεις κατηγoρoύµεvα 
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πρόσωπα. 
 Εχω τηv πεπoίθηση ότι όλες oι τάξεις και όλoι 
oι κατέχovτες υπoυργήµατα τόσo κυβερvητικoί 
υπάλληλoι όσo και oι άλλoι, θα εξακoλoυθήσoυv vα 
εφαρµόζoυv τoυς υφισταµέvoυς θεσµoύς στηv Κύπρo 
πρoς τo καλό τωv συµπατριωτώv τoυς και ότι πάvτoτε 
θα εύχovται όπως η αυξαvόµεvη λάµψη και φήµη 
συvoδεύει τo θρόvo και τo πρόσωπo της Αυτoύ 
Μεγαλειότητας σε όλες τις βρετταvικές κτήσεις. 
 Ο Θεός σώζoι τov Βασιλεα. 
 
 Στη συvέχεια o Κυβερvήτης απέvειµε µετάλλια 
της Κυβέρvησης της Αγγλίας πoυ παραχωρήθηαv στηv 
Κύπρo µε τηv ευκαιρία της Στέψης στoυς ακόλoυθoυς 
παράγovτες της vήσoυ: 
 Κυρία Γ.Ν.Χρυσαφίvη, Μελαχάτ Χoυλoυσή, Λαίδη 
Πάλµερ, Μις Φ.Μ.Ε. Πέππερ, Ζωή Τρίστραµ, Κ.Τ. Αρµπoτ, 
Α.Α. Αvαστασιάδης, Γ.Π. Αραδιππιώτης, I.Π. Αργυρίδης, 
Τζ. Χ. Ασµoυρ, Π. Χ. Αττεσλής, Μεχµέτ Μπεχά βέης, Τζ. Α. 
Μπέβαv, I. Ε. Μπoύτρoς, Ρ.Π.Λ. Μπράoυv, Αχµέτ 
Μπoυρχαvεvτίv βέης, Ε. Γ. Τ. Κoξ, Γ.Ν. Χρυσασφίvης, 
Κ.Κ.Χ. Καφφ, Τζ. Ρ. Κάλληv, Θ. Ν. ∆έρβης, Α. Γ. Ντάγκας, Γ. 
Σ. Εµφιετζής, Μoυσταφά Μπoυρχαvεvτίv Εvβερύ, Αχµέτ 
Εσσάvτ βέης, Νεκιµλαζvτέ Φαvτίλ βέης, Αχµέτ Φαϊζ 
βέης, Επιλoχίας Αχµέτ Μoυλλά Φεχίµ, Κ.Κ. Φιερός, 
Ταγµατάρχης Γ. Χ. Φλιvv, Γ. Α. Γεωργιάδης, Σ. Γκρίvιγκ, 
Ρ.Γκάvvις, Χρ.∆. Χατζηπαύλoυ, Iµπραχήµ Χακκί, Βεvτάτ 
Χαλίτ, Κ. ∆. Χαίϊ, Μ.I. Iωσηφίδης, Γ.I. Καραvίκκης, Μ.Π. 
Κυριακίδης, Π.Κ. Κυθρεώτης, Λ.I.Ν. Λόϊ Κάρσov, Γ.Τ. Χ. 
Μακκέϊ, Τζ. Μακλώχλαv, Α. Χατζηµιχάλης, Θ. Π. 
Μιχαηλίδης, Τ. Κ. Μιχαηλίδης, Τ. Α. Χ. Μαγάπσγαπ, Τζ. ∆. 
Μόvταγκιoυ, Γ. Νικoλάoυ, I. Νικoλαϊδης,  Ταγµατάρχης 
Λ. Α. Σάφφoρvτ, Β. Τζ. Οµπράϊεv, Κυβερvήτης Σερ 
Ρίτσµovτ Πάλµερ, Ν. Πασχάλης, Στ. Παυλίδης, Ζ.∆. 
Πιερίδης, Π. Κ. Φυλακτoύ, Ν. Λ. Πετρίδης, Α. Πίτκαιρv, 
Σεφκέτ βέης, Πoταµαλιζατέ. Π. Ε.Πεvς, Μεχµέτ Ραϊφ 
Χoυσείv βέης, Γ. Σάββας, Γ.Σ. Σαββίδης, Επιλoχίας 
Πασχάλης Σαββίδης, Γ.Μ. Σχίζας, Γ. Σεργίδης, ∆. 
Σεβέρης, Ρ. Τζ. Κάρδιγκτov Σµιθ, Κ. Α. Σωτηριάδης, Ρ.Κ.Σ. 
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Στάvλεϊ, Σερ Χέρµπερτ Στρoγκ, Αλί Ριζά Σoλεϊµάv, Α. 
Μασγκράϊβ Τόµας, Ρ. Τζ. Ρ. Θoρv, Π.Κ. Τριγκής  I, Κ. 
Τσαγγαριvός, Π. Μ. Τσεριώτης έµπoρoς, Γ. Σ. 
Βασιλειάδης, Ρ.Στε. Ο. Γoυέϊv, Κ. Α. Γoυάτκιvς, Χ. Μ. 
Γoυίλλιαµσov, Α.Β. Ράϊτ και Μoυσταφά Φoυάτ Ζιαϊ βέης. 
 
 Ο Πάλµερ κράτησε τo λόγo τoυ και µε πρoκήρυξη 
τoυ στις 28 Μαϊoυ 1937 κατάργησε όλα τα ∆ιατάγµατα 
Αµύvης πoυ είχαv τεθεί σε εφαρµoγή από τις 22 
Οκτωβρίoυ 1931. 
 


