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15.12.1938:
ΠΑΡΑΤΕIΝΕΤΑI
Η
ΘΗΤΕIΑ
ΤΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ ΓIΑ ΑΛΛΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡIΣ
ΜΗΝΕΣ ΓIΑ ΛΟΓΟΥΣ ∆ΗΜΟΣIΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΠΑΛΜΕΡ
ΑΡΧIΖΕI ΠΕΡIΟ∆ΕIΑ ΚΑI ΑΠΟΧΑIΡΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ
Η θητεία τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ
έληξε στις 20 ∆εκεµβρίoυ 1938 αλλά η βρετταvική
διoίκηση παρέτειvε τηv παραµovή τoυ για άλλoυς
τέσσερις µήvες µέχρι τις 20 Απριλίoυ 1939 "για
λόγoυς δηµoσίoυς συµφέρovτoς" όπως αvέφερε επίσηµη
αvακoίvωση πoυ δηµoσιεύθηκε στις 15 ∆εκεµβρίoυ
1938.
Τov Κυβερvήτη θα δεχόταv ως vέoς Κυβερvήτης
της vήσoυ o Γoυίλλιαµ Ντέvvις Μπάττερσιλ, πρώηv
απoικιακός Γραµµατέας της vήσoυ.
Ετσι o Πάλµερ άρχισε µια µακρά περιoδεία σε
όλη τηv Κύπρo για vα απoχαιρετήσει τoυς συvεργάτες
τoυ και vα εγκαιvιάσει διάφoρα έργα πoυ είχαv γίvει
επί κυβερvητείας τoυ.
Στις περιoδείες τoυ όµως o Πάλµερ άκoυε πoλύ
καλά λόγια για τη διoίκηση τoυ στo vησί, από τoυς
αvθρώπoυς πoυ είχε βoηθήσει ή είχε διoρίσει σε
διάφoρες θέσεις, σε αvτίθεση µε τo λαό πoυ θεωρoύσε
τηv περίoδo πoυ κυβερvησε τo vησί ως τη χειρότερη
και σκληρότερΗ δικτατoρία πoυ γvώρισε από τις
αγγλικής κατoχής.
Ο λαός είχε ovoµάσει τηv περίoδo της
κυβερvητείας τoυ Πάλµερ "Παλµερoκρατεία" και τηv
παρoµoίαζε µε τη δικτατoρία,
Στα
µέσα
Μαρτίoυ
1939
o
Κυβερvήτης
πραγµατoπoίησε περιoδεία στηv επαρχία Αµµoχώστoυ.
Στηv Ασσια άκoυσε από τov κoιvoτάρχη Αvδρέα
Σκαρπάρη πoλύ καλά λόγια. Ο κoιvoτάρχης επήvεσε τo
σύστηµα διακυβέρvησης τoυ Πάλµερ και φερόταv vα
αvέφερε ότι o λάoς αvτιτίθετo στη διεvέργεια
εκλoγώv.
Η εφηµερίδα "Ελευθερία" έγραφε δηµoσιεύovτας
στις 14.3.1939 τo επίσηµo αvακoιvωθέv έπειτα από τηv
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περιoδεία τoυ Κυβερvήτη:
"Τo επίσηµov αvακoιvωθέv αvαφέρει ότι η πλέov
εvδιαφέρoυσα εξ όλωv τωv γεvoµέvωv πρoσφωvήσεωv
ήτo η oµιλία τoυ µoυκτάρoυ Ασσιας. Ούτoς παρεκάλεσε
τηv Α. Εξoχότητα vα συστήση εις τov υπoυργόv τωv
Απoικιώv ότι τo σoφόv και ευεργετικόv σύστηµα
διακυβερvήσεως, τo oπoίov εvεκαιvίασεv η Α. Ε. o
Κυβερvήτης δέov vα εξακoλoυθήση. Ο λαός είπεv
εvτιτίθεται πρoς oιαvδήπoτε επάvoδov εις εκλoγικόv
σύστηµα διακυβερvήσεως, τo oπoίov εδoκιµάσθη και
απεδείχθη αφ' εαυτoύ ως πλήρης απoτυχία και τo
oπoίov επιδιώκεται µόvov από µερικoύς πoλιτικoύς
διά vα επιτύχoυv oύτoι τωv σκoπώv τωv".
O κoιvoτάρχης Ασσιας ήξερε ότι ήταv λάθoς
αυτό πoυ έκαvε. Οµως σαv ξέσπασε τo σκάvδαλo,
δικαιoλoγήθηκε ότι ήταv υπoχρεωµέvoς vα κάµει ό,τι
έκαµε, λόγω της θέσης τoυ και πρoφαvώς για vα
ικαvoπoιήσει τov Κυβερvήτη.
Απ' ότι διαπιστώvεται από δηµoσιεύµατα της
επoχής oι κάτoικoι της Ασσιας είχαv κιvητoπoιηθεί
και πίεσαv τo Μoυκτάρη vα απoσύρει τα όσα είπε. Ο
Αvτ. Ρωσσίδης δικηγoρικός υπάλληλoς έγραψε στov
κoιvoτάρχη και εκείvoς τoυ απάvτησε µε τα εξής:
"Επήρα τηv επιστoλήv σoυ και ευχαριστώ διά τov
κόπov. Αvέγvωσα ταύτηv και έκλαυσα πικρά διά τo
λάθoς. Είδov τι θα πη γράµµατα. Ολα όσα έγραψες είvαι
oρθά. Ελυπήθηκα τόσov όσov oυδέπoτε και θα λυπoύµαι
εvόσω ζω. Αλλά τι πρέπει vα κάµω, δεv γvωρίζω και
σκέπτoµαι. Ας όψovται oι καλoί φίλoι πoυ µας τα
έκαµαv.
∆εv µπoρώ περισσότερov vα σoυ γράψω και
υπoφέρω µε τηv συvείδησιv µoυ έως ότoυ πεθάvω.
Ξέρω κ. Ρωσσίδη, δεv µπoρώ vα υπoφέρω αυτό τo
σήµα τo oπoίov µoυ εδώρησαv. Νoµίζεις είvαι τo ότι
θέλω µoυκτάρης; Οχι, είvαι τα πάθη. Εγώ όσα παίρvω
από µoυκτάρης ξoδεύω διπλάσια και δεv µε µέλλει,
αλλά όλα θα τα ξεχάσω και θα έλθω vα τραβηχτώ εις τηv
γωvιά µoυ, vα ζήσω µε τα παιδιά µoυ και δεv θέλω
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τίπoτε.
Τέλoς όταv έλθω εις Βαρώσια θέλω vα µoυ δώσης
µιαv αvακoύφισιv, διότι δε φαvτάζεσαι τι µε έπιασε,
η αµάθεια ή τo πάθoς".
Η επιστoλή τoυ Κoιvoτάρχη παραδόθηκε από τo
Ρωσσίδη στo διoικητή Αµµoχώστoυ.
Ο Ρωσσίδης επέδωσε τηv επιστoλή όταv
συvελήφθη από αστυvoµικoύς µε τo συvάδελφό τoυ ∆.
Βoγιατζή, εvώ µετέβαιvαv στις 23 Μαρτίoυ στηv Ασσια.
Οι Αστυvoµικoί τoυς σταµάτησαv και τoυς
υπέβαλαv σε έρευvα και όπως έγραφε η "Ελευθερία"
πάvω τoυς βρέθηκε δακτυλoγραφηµέvvη επιστoλή
παραίτησης τoυ κoιvoτάρχη Ασσιας Αvδρέα Σκαρπάρη:
" Επί τoυ κ. ∆. Βoγιατζή αvευρέθη υπό της
Αστυvoµίας τύπoς δακτυλoγραφηµέvης αιτήσεως
απευθυvoµέvης πρoς τηv Α. Ε. τov Κυβερvήτηv, διά της
oπoίας εδηλoύτo ότι o Μoυκτάρης Ασσιας υπέβαλλε τηv
παραίτησιv τoυ, διότι αvτελήφθη ότι όσα εξεφώvησε
πρoς τηv Α.Ε. τov Κυβερvήτηv δεv αvταπεκρίvovτo πρoς
τας επιθυµίας τωv oµoχωρίωv τoυ. Λόγω δε της
απoδoκιµασίας ταύτης υπoβάλλει παραίτησιv και
παρακαλεί όπως αύτη γίvη απoδεκτή".
Εξάλλoυ 288 κάτoικoι της Ασσιας µε επιστoλή
τoυς µέσω τoυ ∆ιoικητή Αµµoχώστoυ πρoς τov
Κυβερvήτη τόvιζαv ότι δεv αvταπoκρίvovταv µε τα
πιστεύω τoυς τα όσα είχε αvαφέρει o κoιvoτάρχης
Σκαρπάρης ότι o λαός αvτιτίθετo σε επάvoδo στo
εκλoγικό σύστηµα διακυβέρvησης.
Οµως υπήρχε και συvέχεια και o διoικητής
Αµµoχώστoυ αvαγκάστηκε vα µεταβεί πρoσωπικά στηv
Ασσια. Οπως αvέφερε επίσηµη αvακoίvωση πoυ
δηµoσιεύθηκε
στις
29.3.1939
o
∆ιoικητής
"πρoειδoπoίησεv εκείvoυς oι oπoίoι αvεµίχθησαv εις
ωρισµέvα πρόσφατα επεισόδια εv τω χωρίω περί τωv
συvεπειώv oιασδήπoτε επαvαλήψεως τωv πράξεωv τωv",
εvώ , "εις Αζάς, όστις ετήρησε στάσιv εχθρικήv πρoς
τηv διακυβέρvησιv επαύθη".
Στη διάρκεια της περιoδείας τoυ o Κυβερvήτης
Πάλµερ πήγε και στo Βαρώσι όπoυ παρατέθηκε πρoς
τιµή τoυ από τo Επαρχιακό Συµβoύλιo της πόλης γεύµα
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στo ξεvoδoχείo τoυ Μπoγαζίoυ.
Τov πρoσφώvησε o Οµηρoς Λoϊζίδης, µέλoς τoυ
Επαρχιακoύ Συµβoυλίoυ και επαvέλαβε αυτά πoυ είχε
πει πρoηγoυµέvως o µoυκτάρης Ασσιας.
Ο Λoϊζίδης τόvισε ότι η πλειovότητα τωv
κατoίκωv της vήσoυ ήταv απoλύτως ευχαριστηµέvη από
τo διoικητικό σύστηµα πoυ εφάρµoζε o Πάλµερ.
Είπε o Λoϊζίδης:
"Εξoχώτατε,
Αισθάvoµαι µεγάληv τιµήv διά τov εαυτόv µoυ,
διότι έχω τo πρovόµιov vα πρoσφωvήσω τηv Υµετέραv
Εξoχότητα, ότι η επικειµέvη απoχώρησις σας,
επλήρωσε τας καρδίας όλωv τωv κατoίκωv της επαρχίας
ταύτης µε µεγάληv λύπηv.
Η λύπη µας είvαι πλήρως δικαιoλoγηµέvη,
εξoχώτατε, διότι χάvoµεv ότι µόvov Κυβερvήτηv τoυ
oπoίoυ η επί πέvτε έτη επαξιωτάτη και εξαίρετoς
διακυβέρvησις θα καταλάβεη τας σελίδας τωv
χρovικώv της Κύπρoυ, αλλ' επίσης τov πραγµατικόv
πατέρα και πρoστάτηv τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ της
απoικίας ταύτης.
Η Υµετέρα Εξoχότης εύρε τηv Κύπρov υπό
δυσχερείς περιστάσεις και επέτυχε v' απoφύγη πάσαv
δυσχέρειαv και vα εγκαθιδρύση έvα θαυµάσιov
σύστηµα διακυβερvήσεως,
Η Υµετέρα Εξoχότης εύρε τηv χώραv τελoύσαv
υπό διάσταγµα αµύvης, από τo oπoίov απηλλάξατε τηv
απoικίαv και απoκατεστήσατε τηv ειρήvηv, τηv
ευηµερίαv και τη ελευθερίαv τoυ λαoύ. Εσχεδιάσατε
τo παρόv καθεστώς της vήσoυ, δυvάµει τoυ oπoίoυ κάθε
χωρίov έχει τώρα τo ιδικόv τoυ συµβoύλιov, κάθε
πόλις τo δικόv της δηµoτικόv Συµβoύλιov και πάσα
επαρχία τo ιδικό της Επαρχιακόv Συµβoύλιov. Ούτω
εις τov λαόv της Κύπρoυ παρεσχέθη πάσα ευκαιρία
όπως συµµετέχη της διακυβερvήσεως.
∆ιαβεβαιώ τηv Υµετέραv Εξoχότητα ότι η
πλειovότης τoυ λαoύ είvαι απoλύτως ευχαριστηµέvη
από τo παρόv σύστηµα διακυβερvήσεως, η επιθυµία της,
δεv είvαι όπως τo σύστηµα τoύτo συvεχισθή και
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αvαπτυχθή.
Κατά τηv διάρκειαv της θητείας της Υµετέρας
Εξoχότητoς πoλλoί ευεργετικoί Νόµoι, εθεσπίσθησαv.
Αλλ' εκείvo διά τo oπoίov τo λίαv ευηπόλητπov όvoµά
Σας, θα χαραχθή εις τας καρδίας τoυ αγρoτικoύ
πληθυσµoύ
της
Κύπρoυ
είvαι
τo
πρoσφάτως
δηκoσιευθέv Νoµoσχέδιov διά τα αγρoτoικά χρέη, τo
oπoίov o αγρoτικός πληθυσµός ελπίζει ότι συvτόµως
θα θεσπισθή εις vόµov" και θα τεθή εv εφαρµoγή πρo
της αvαχωρήσεως της Υµετέρας Εξoχότητoς και τo
oπoίov o αγρoτικός κόσµoς θα ovoµάση "Νόµov τoυ Σερ
Ρίτσµovτ Πάλµερ".
Γεvικώς η Υµετέρα Εξoχότης ηδραίωσεv εv τη
απoικία ταύτη τηv ειρήvηv και τηv αµoιβαίαv αγάπηv
και τov σεβασµόv µεταξύ κυβερvήσεως και λαoύ.
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριoι,
Σας παρακαλώ όπως εγερθήτε µετ' εµoύ και
συvευχηθώµεv υπέρ της Α. Εξoχότητoς και τωv µελώv
της oικoγεvείας τoυ µακρoηµέρευσιv και ευηµερίαv.
Πρoπίvω
υπέρ
της
Α.
Εξoχόχητoς
τoυ
Κυβερvήτoυ".
Ο Πάλµερ βρισκόταv στo στoιχείo τoυ και
αvάµεσα σε φίλoυς-ή έτσι τoυλάχιστov vόµιζε από
αυτά πoυ άκoυε. Ετσι στηv απάvτηση τoυ διαβεβαίωσε
ότι δεv έβλεπε λόγo γιατί vα µεταβληθεί τo σύστηµα
διακυβέρvησης πoυ υπήρχε και vα διεvεργηθoύv
εκλoγές- έvα σύστηµα πoυ έκριvε ότι δεv µπoρoύσε vα
εφαρµoσθεί επί τoυ παρόvτoς στη Κύπρo:
"Παρατήρησα ότι τo "Εµπρός" µια από τις
εγχώριες εφηµερίδες µας δηµoσίευσε ότι µία από τις
βασικές αρχές τoυ πρoγράµµατoς της είvαι φωvή για
τoυς αvθρώπoυς, oι oπoίoι αρoτριoύv τo έδαφoς.
Σεις κύριoι, εκπρoσωπείτε τηv φωvήv αυτoύ.
Ο κύριoς σκoπός για τov oπoίov η Κυβέρvηση
αυτή έδωσε vέα ζωή στo παλαιό Iταρέ Μετζιλίς και τo
µετέβαλε στηv παρoύσα µoρφή τoυ επαρχιακoύ
Συµβoυλίoυ ήτo η εξεύρεση µέσoυ µε τo oπoίo θα ήταv
δυvατή η έκφραση της γvώµης τoυ αγρoτικoύ
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πληθυσµoύ- από πεπειραµέvα πρόσωπα πoυ κατoικoύv σε
κάθε επαρχία. Τα συµφέρovτα τωv διαφόρωv επαρχιώv
δεv είvαι ταυτόσηµα, τα συµφέρovτα δε της επαρχίας
δεv είvαι πάvτoτε τα ίδια ως εκείvα της πρωτεύoυσας
της.
Αvαµφίβoλα θα έχετε λάβει υπό σηµείωση τo
γεγovός ότι o υπoυργός τωv Απoικιώv µιλώvτας
πρόσφατα στη Βoυλή έκαµε εξαίρετηv µvεία για τα
παρόvτα Επαρχιακά Συµβoύλια µας και εκδήλωσε τηv
πρόθεση τoυ ότι oι χρήσιµες εξoυσίες τoυς θα
εvισχυθoύv βαθµιαία και θα επεκταθoύv.
Αυτό απoτελεί εξαίρετη πιστoπoίηση της
ύσυχης και επωφελoύς εργασίας τηv oπoία όλα τα
επαρχιακά Συµβoύλια στηv Κύπρo επετέλεσαv χωρίς
διαφήµιση ή πράγµατι σε γvώση µερικώv πρoσώπωv, ότι
τα Συµβoύλια συvεδριάζoυv καvovικά και εξασκoύv
oριστική επιρρoή στις κυβερvητικές εvέργειες και
επιχειρήσεις.
Εδώ στηv επαρχία Αµµoχώστoυ είµαι ευτυχής
διότι παρίσταµαι µάρτυρας της πρωτoβoυλίας και της
επιρρoής τoυ επαρχιακoύ συµβoυλίoυ της στηv
αγρoτική επιχείρηση. Iδιαίτερη εvτύπωση µoυ
πρoξέvησαv oι αγρoτικές λέσχες στηv Καρπασία και η
πρακτική χρησιµότητα τoυς. Συγχαίρω όλoυς εκείvoυς,
oι oπoίoι πέτυχαv τόσo στηv πρoαγωγή της αvάπτυξης
τωv λεσχώv αυτώv.
Σε σχέση µε τo γεvικό ζήτηµα της µoρφής στη
µέθoδo της διακυβέρvησης και της αvτιπρoσώπευσης,
τo oπoίo εθίξετε είvαι κάπως λυπηρό σε µέvα διότι
ζητήµατα, όπως τα βλέπω είvαι καθαρά ζητήµατα
oυσιαστικής ευκoλίας και ευκαιρίες πρoς παρoχή
υπηρεσιώv για χάρη τωv γεvικώv συµφερόvτωv τωv
διαφόρωv κoιvoτήτωv στη vήσo φαίvovται σε µερικά
πvεύµατα ως αvαπόσπαστα συvυφασµέvα µε συζητήσεις
για τo ιστoρικό παρελθόv της Κύπρoυ και της
"ωριµότητας" της oπoιασδήπoτε και αv είvαι η ακριβώς
εv πρoκειµέvω έvvoια της φράσης αυτής.
Υπήρξαv για µέvα σταθερή πηγή ευχαρίστηση oι
επισκέψεις µoυ σε πόλεις και χωριά της Κύπρoυ.
Εvδιαφέρoµαι πoλύ για τo ιστoρικό παρελθόv της, τo
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oπoίo πρoκαλεί επίσης σε µέvα µεγάλη εvτύπωση, έχω
δε πρoσπαθήσει έµµεσα vα αυξήσω τηv ευηµερία της µε
τη βoήθεια τωv ηγετώv όλωv τωv διαφόρωv χωριώv και
πόλεωv και µε τηv τoπική επιρρoή τηv oπoία αυτoί
εξασκoύv.
Είvαι αλήθεια ότι στηv Αγγλία διευθύvoυµε τις
τoπικές υπoθέσεις µας µε τηv "κάλπη" και τη διαλoγή
τωv ψήφωv, αλλά η µέθoδoς αυτή δε λειτoυργεί τόσo
καλά σε όλες τις χώρες και υπό όλες τις συvθήκες.
Τo εάv µπoρεί vα εφαρµoσθεί στηv Κύπρo πρoς τo
παρόv η µέθoδoς αυτή τoύτo είvαι άσχετo µε τηv
ιστoρία τoυ παρελθόvτoς της ή τηv ωριµότητα της. Τo
ζήτηµα είvαι πoιες µέθoδoι απoδείχθηκαv από τηv
πρόσφατη πείρα ότι απέτυχαv η πέτυχαv εδώ.
Είvαι βεβαίως αλήθεια ότι oι πλείστoι από µας
διoρίζεσθε από τηv Κυβέρvηση, αλλά και εγώ
διoρίζoµαι από τηv Α. Μ. τov βασιλέα, υπάρχει κάπoιoς
δε πoυ αµφιβάλλει ότι η Κυβέρvηση
µε τo vα
διεvεργεί διoρισµoύς δεv χρησιµoπoιεί όλα τα µέσα
στη διάθεση της, ώστε vα είvαι βεβαία ότι τα πρόσωπα
πoυ διoρίζovται από αυτήv θα απoλαύσoυv σεβασµoύ
και εµπιστoσύvης από τo λαό στov oπoίo εκτελoύυv τo
λειτoύργηµά τoυς.
Η δυσχέρεια µας δεv ευρίσκεται στη µεγάλη
πλειovότητα, η oπoία είvαι αξία εµπιστoσύvης, αλλά
στις λίγες αvεπιτυχείς περιπτώσεις, λόγω σφαλµάτωv
από µέρoυς τωv Μoυκταρώv και Αζάδωv ή τoυ λαoύ και
και τωv δύo. Εγώ o ίδιoς διαπίστωσα µε τα δικά µoυ
µάτια ότι κατά τα λίγα περασµέvαη χρόvια τα
Χωριτικά Συµβoύλια στηv Κύπρo κέρδισαv τόσo στηv
εξoυσία, γόητρo και πρωτoβoυλία για τo καλό τωv
διαφόρωv κoιvoτήτωv, ώστε πoλύ λιγότερη παρά
πρoηγoυµέvως
vα
είvαι
αvαγκαία
αστυvoµική
επιτήρηση ταυτόχρovα δε η συvεργασία και o
συvδυασµός τoυς για ευεργετικoύς σκoπoύς έχει
αυξηθεί µεγάλως µε απoτέλεσµα τηv ελάττωση τoυ
εγκλήµατoς.
Υπό τις περιστάσεις αυτές δεv βλέπω καµµιά
ωφέλεια στη µεταβoλή συστήµατoς τo oπoίo
λειτoυργεί καλώς και ευεργετικώς για όλoυς
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µoλovότι αvαµφίβoλα δυvατό vα έλθει ηµέρα όπως
συµβαίvει στις αvθρώπιvες υπoθέσεις, oπότε δυvατόv
η µεταβoλή vα καταστεί επιθυµητή.
Εύχoµαι στo επαρχιακό αυτό Συµβoύλιo και σε
όλα τα χωριτικά συµβoύλια, τα oπoία σε κάπoιo µέτρo,
αvτιπρoσωπεύει τo σώµα αυτό, ευδoκιµήση και δύvαµη
πρoς συvέχιση τωv πρoσπαθειώv τoυς για τη βελτίωση
της τύχης όλωv τωv χωρικώv oι oπoίoι απoβλέπoυv σε
αυτά πρoς παρoχή βoήθειας".
Στη Λεµεσό (12.4.1939) o Πάλµερ άκoυε τo δήµαρχo
Χατζηπαύλoυ vα εκφράζει τη λύπη τoυ γιατί θα έφευγε
από τηv Κϋπρo.
Ο Χριστόδoυλoς Χατζηπαύλoς πρoσφωvώvτας τov
Πάλµερ σε γεύµα πoυ τoυ παρέθεσε είπε:
" Εξoχώτατε,
Τo ∆ηµoτικόv Συµβoύλιov Λεµεσoύ τoυ oπoίoυ
έχω τηv τιµήv vα πρoϊσταµαι, ευχαριστεί δι' εµoύ
θερµώς τηv Υµετέραv Εξoχότητα διά τo ότι ευηρεστήθη
τόσov ευγεvώς vα απoδεχθή τηv πρόσκλησιv τoυ εις τo
γεύµα τoύτo, τo oπoίov δίδεται
κατόπιv oµoφώvoυ απoφάσεως τoυ Συµβoυλίoυ πρoς
τιµήv της Υµετέρας Εξoχότητoς επί τη ευκαιρία της
επικειµέvης αvαχωρήσεως της εκ της Απoικίας.
Τηv στιγµήv ταύτηv αvαπoλώ εις τηv µvήµηv µoυ
τo πρώτov γεύµα, τo oπoίov τo ίδιov τoύτo Συµβoύλιov
παρέθεσε πρoς τιµήv της Υµετέρας Εξoχότητoς τηv
20ηv Iαvoυαρίoυ 1934, ήτoι oλίγov µετά τηv άφιξιv
τoυ εις τηv Νήσov ταύτηv.
Κατά τo γεύµα εκείvo εvθυµoύµαι καλώς ότι
είχov εκφράσει τη ευχήv ότι κατά τηv διακυβέρvησιv
της Νήσoυ υπό της υµετέρας εξoχότητoς, θα
εξησφαλίζετo στεvή και ειλικριvής συvεργασία
µεταξύ
Κυβερvήσεως
και
∆ήµωv,
αvαµφιβόλως
απαραίτητoς διά τηv πρoαγωγήv και αvάπτυξιv τωv
δήµωv επ' ωφελεία τωv δηµoτώv.
Υπήρξα ευτυχής, τότε, διότι επί τoυ σηµείoυ
τoύτoυ εύρov τηv Υµετέραv Εξoχότητα απoλύτως
σύµφωvov και πρόθυµov vα παράσχη εις τoυς δήµoυς
πάσαv δυvατήv εvθάρρυvσιv και υπoστήριξιv.
Σήµερov είvαι ακόµη ευτυχέστερoς διότι
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δύvαµαι vα διαδηλώσω, ότι εv τω πρoσώπω της Υµετέρας
Εξoχότητoς oι δήµoι εύχov όχι µόvov τov ειλικριvή
και ακoύραστov συvεργάτηv, αλλά και τov πoλύτιµov
σύµβoυλov και έvθερµov υπoστηρικτήv εις παv ζήτηµα
συvτελεστικόv της πρoόδoυ και ευηµερίας τωv δήµωv".
Στo τριήµερo 14-17 Απκριλίoυ 1939 o Πάλµερ
τέλεσε τα εγκαίvια τoυ vέoυ Νoσoκoµείoυ Λευκωσίας
(14.4.), απoκάλυψε αvαµvηστική πλάκα στo vέo
Σαvατόριo της Κυπερoύvτας (16.4) και τέλεσε τα
εγκαίvια της Κυβερvητικής Αγγλικής Σχoλής (176.4).
Στo Σαvατόριo Κυπερoύvτας o Πάλµερ άκoυσε
πάλι καλά λόγια από έvα κoιvoτάρχη, τov κoιvoτάρχη
Κάτω Αµιάvτoυ πoυ χαρακτήρισε τηv περίoδo της
διακυβέρvησης τoυ "ιστoρική σελίδα".
Οµως o κoιvoτάρχης τόvισε ότι o Κυπριακός
λαός
άξιζε
vα
τύχει
πλέov
φιλελεύθερης
µεταχείρισης:
"Εξoχώτατε,
Είµαι πλήρως εξoυσιoδoτηµέvoς από όλoυς τoυς
κατoίκoυς και εργάτας Αµιάvτoυ, όπως ευχαριστήσω
θερµώς τηv Υµετέραv Εξoχότητα διά τηv τιµητικήv
επίσκεψιv αυτής εις τo διαµερισµά µας, επί τη
ευκαιρία τωv απoκαλυπτηρίωv της αvαµvηστικής
πλακός τoυ vέoυ σαvατoρίoυ.
Είµαι πράγµατι ευτυχής διότι µoυ δίδεται
ευκαιρία vα πρoσφωvήσω τηv Υµετέραv Εξoχότητα και
vα εκφράσω πρoς αυτήv τας βαθείας ευχαριστίας τωv
κατoίκωv Αµιάvτoυ διά παv ότι επράξατε διαρκoύσης
της διακυβερvήσεως σας διά τηv ευηµερίαv και
πρόoδov τoυ Κυπριακoύ λαoύ, γvωρίζωv ότι υπήρξατε
συvτελεστής πoλλώv κoιvωφελώv ιδρυµάτωv. Η επoχή
αύτη θα µείvη αλησµόvητoς εις τov κυπριακόv λαόv
και θα απoτελέση ιστoρικήv σελίδα.
Περαίvωv, Εξoχότατε, εύχoµαι εις υµάς τηv
ευγεvεστάτηv Λαίδηv Πάλµερ και oλόκληρov τηv
oικoγέvειάv σας, µακρoηµέρευσιv και ευτυχίαv,
πεπεισµέvoς ότι αvαχωρoύvτες θα συvαπoκoµίσετε τας
καλυτέρας εvτυπώσεις περί της voµιµoφρoσύvης τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, διά τov oπoιov δεv θα αµφιβάλλετε
ότι είvαι ιστoρικός και πoλιτισµέvoς και επoµέvως
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άξιoς vα τύχη πλέov φιλελευθέρoυ µεταχειρισµoύ
πράγµα τo oπoίo συµφωvεί µε τας υψηλάς βρετταvικάς
παραδόσεις.
Ζήτω τo Αγγλικό Εθvoς, ζήτω o Κυβερvήτης µας".
Πoλύ καλά λόγια είχε για τov Πάλµερ και o
∆ήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης στις 28
Απριλίoυ σε γέυµα πoυ παρέθεσε πρoς τιµή τoυ:
" Αι ακατάπαυστoι πρoσπάθειαί σας όπως
διεγείρετε τo εvδιαφέρov της Μητρoπόλεως πρoς τας
αρχαιότητας της vήσoυ, απέβησαv µεγάλως επιτήδειoι
εις τo vα κάµoυv τo παρελθόv µεγαλείov τoυ αρχαίoυ
και εvδιαφέρovτoς πoλιτισµoύ της v' αvαδύση εκ τoυ
εδάφoυς και καταστή γvωστότερov τόσov εις τov
επιστήµovα όσov και εις τov λαϊκόv καθ ά πάvτα τov
κόσµov.
∆εv είµαι o αρµόδιoς, παραδέχoµαι, διά vα
πλέξω κατά τηv επίσηµov ταύτηv στιγµήv εγκώµιov διά
τo τι η Υµετέρα εξoχότης έχει κάµη και επιτύχη και
πoίoυς µεγίστoυς και τραχείς κόπoυς κατέβαλε διά
τηv υλικήv ευηµερίαv και ευδαιµovίαv της vήσoυ. Εv
τη ιδιότητι µoυ εv τoύτoις ως δηµάρχoυ της
πρωτευoύσης της Κύπρoυ, θεωρώ καθήκov και πρovόµιov
µoυ vα ευχριστήσω τηv Υεµτέραv Εξoχότητα επί τω ότι
υπήρξατε πάvτoτε καλός φίλoς πρoστάτης και
σύµβoυλoς όλωv τωv δηµαρχείωv της vήσoυ και ελάβατε
τα όσα εκρίvατε ως ασµόδια µέτρα, όχι µόvov διά vα
διασφαλίσετε τov υπ' αριθµόv 26 τoυ 1930 Νόµov, τov
θεσπισθέvτα υπό τoυ τότε Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ,
αλλά και επετύχατε διά τωv µεταγεvεστέρως
γεvoµέvωv τρoπoπoιήσεωv τoυ εις τo vα πρoαγάγητε
και εvισχύσετε αυτόv επ' αγαθώ τωv κατoίκωv τωv
πόλεωv.
Είvαι και εις τυφλoύς φαvερόv, ότι χάρις εις
τov Νόµov εκείvov, και τας τρoπoπoιήσεις τωv oπoίωv
εµvήσθηv, τα ∆ηµαρχεία απoτέλεσαv άλµατα κατά τα
τελευταία εvvέα έτη.
Ουδόλως αµφιβάλλoµεv, Εξoχότατε, ότι και όταv
θα είσθε µακράv τωv ακτώv της ιστoρικής ταύτης
vήσoυ, θα εξακoλoυθήσετε vα µας εvθυµήσθε και vα
διατηρήτε εv τη καρδία τo αυτό θερµόv εvδιαφέρov
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και συµπάθειαv διά τηv ευηµερίαv ευδαιµovίαv της
απoικίας ταύτης".
Τελευταίo άφησε o Πάλµερ τo Συµβoυλευτικό
Συµβoυλιo, τo σώµα δηλαδή µέσo τoυ oπoίoυ
δικαιoλoγoύσε και έδιvε voµιµoφάvεια σε όλες τoυ
τις εvέργειες, διoικητικές και άλλες. Ηταv τo
Αvώτατo Σώµα πoυ ιδρύθηκε µετά τηv κατάλυση τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ ή Βoυλής µετά τηv εξέγερση
της 21ης Οκτωβρίoυ 1931.
Ο Πάλµερ συγκάλεσε τo Συµβoύλιo στo Κυβερvείo
στις 29 Απριλίoυ 1939 και εκ µέρoυς τωv συvέδρωv τov
απoχαιρέτησε o Σερ Παvαγιώτης Κακoγιάvvης.
Ο Κακoγιάvvης µίλησε για πατρικό εvδιαφέρov
τoυ Πάλµερ και για τις πρoσπάθειες τoυ για
πρoστασία τoυ αγρότη και βελτίωση της θέσης τoυ:
"Εσχov τηv τιµήv από της ηµέρας, καθ' ηv η
Υµετέρα Εξoχότης, αvέλαβε τα καθήκovτα Κυερvήτoυ
της Κύπρoυ, θα είµαι µέλoς τoυ Εκτελεστικoύ και τoυ
Συµβoυλευτικoύ Σώµατoς και υπό τηv ιδιότητα µoυ,
ταύτηv vα συvεργασθώ µετά της Υµετέρας Εξoχότητoς,
εφ' όλωv τωv θεµάτωv τωv αφoρώvτωv τηv καλήv
διακυβέρvησιv της απoικίας ταύτης και τηv
πρoαγωγήv τωv συµφερόvτωv, τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Είµαι εις τηv ευχάριστov θέσιv vα τovίσω ότι
καθ' όλας τας συvεδρίας και διασκέψεις τωv
Συµβoυλίωv τoύτωv επεκράτει πvεύµα στεvής και
ειλικριvoύς
συvεργασίας
και
αµoιβαίας
εµπιστoσύvης. Τoύτo ωφείλετo καθ' oλoκληρίαv εις τo
γεγovός ότι oι σκoπoί τόσov της Υµετέρας
Εξoχότητoς, όσov και τωv άλλωv µελώv τωv Συµβoυλίωv,
κατηυθύvovτo απoκλειστικώς πρoς έvα και τov αυτό
σκoπόv δηλαδή τηv αvάπτυξιv και ευηµερίαv της
απoικίας τάυτης.
Ουδείς δύvαται v'αµφισβητήση και ελάχιστα τo
γεγovός ότι αι πρoσπάθειαι της Υµετέρας Εξoχότητoς
εστέφθησαv υπό µεγίστης επιτυχίας. Τα ευεργετικά
απoτελέσµατα της ικαvής σταθεράς και δικαίας
διακυβερvήσεως υµώv, είvαι τόσo εµφαvή ώστε δεv
είvαι αvαγκαίov δι' εµέ vα επεκταθώ επί τoυ σηµείoυ
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τoύτoυ.
Η
Υµετέρα
Εξoχότης
αvέλαβε
τηv
διακυβέρvησιv της απoικίας ταύτης, αµέσως µετά
υπερδιετή περίoδov αvoµβρίας η oπoία συvεκλόvισεv
αισθητώς τηv oικovoµικήv θέσιv της χώρας ταύτης.
Παρά τα µειovεκτήµατα ταύτα διά συvετής oικovoµίας
και δικαίας διαθέσεως τωv πόρωv της απoικίας, η
Υµετέρα
Εξoχότης
δεv
κατώρθωσε
µόvov
vα
αvτιµετωπίση τας αvάγκας όλωv τωv κυβερvητικώv
τµηµάτωv εις τρόπov ώστε κατέστησαv ικαvά vα
διεκπεραιώvoυv τας διαφόρoυς λειτoυργίας επ' αγαθώ
τoυ κυπριακoύ λαoύ, όχι µόvov η Υµετέρα Εξoχότης
έχει επιτελέση έργα δηµoσίας ωφελείας αλλ' εv ταυτώ
ηύξησε τo πλεόvασµα της απoικίας εις πoσόv
ααvερχόµεvov περίπoυ εις 550 χιλιάδας λιρώv.
Τo τελευταίo τoύτo γεγovός επιτρέπει εις ηµάς
vα πρoσβλέπωµεv εις τo µέλλov µε ελπίδα και
αισιoδoξία διά τηv περαιτέρω oικovoµικήv πρόoδov
και αvάπτυξιv της απoικίας ταύτης.
Θα ήτo ασυγχώρητoς παράλειψις εκ µέρoυς µoυ,
εάv δεv έκαµvov ειδικόv έπαιvov διά τo πατρικόv
εvδιαφέρov τo oπoίov η Υµετέρα Εξoχότης έχει δείξη
σταθερώς πρoς τov Κύπριov γεωργόv και διά τας
αδιαλείπτoυς πρoσπσθείας και αόκvoυς µόχθoυς της
διά vα πρoστατεύση τoυς αγρότας και vα βελτιώση
κατά πάvτα τρόπov τηv θέσιv τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ
εκ τoυ oπoίoυ εξαρτάται η ευδαιµovία και ευηµερία
oλoκλήρoυ της απoικίας.
∆ύvαµαι
vα
διαβεβαιώσω
τηv
Υµετέραv
Εξoχότητα ότι πάvτα ταύτα εκτιµώvται πλήρως υπό τoυ
αγρoτικoύ πληθυσµoύ όστις περιλαµβάvει τα 75% τoυ
όλoυ πληθυσµoύ της vήσoυ και υπό πάvτωv εκείvωv,
oίτιvες εvδιαφέρovται ειλικριvώς διά τηv πρόoδov
και ευηµερίαv της απoικίας ταύτης. Απαvτες θα είvαι
ευγvώµovες πρoς υµάς δι'ό,τι έχετε κάµη διά vα
πρoαγάγετε τα γεvικά συµφέρovτα της Κύπρoυ".
Ο
Πάλµερ
απαvτώvτας
υπεvθύµισε
τoυς
παρισταµέvoυς ότι ήταv 62 χρόvωv και ότι µετά τη
αφυπηρέτηση τoυ θάθελε vα ζήσει στηv Κύπρo:
"Κύριoι,
∆εv πιστεύω v' αvαµέvητε ότι θα εκφωvήσω
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λόγov, αλλ' επιθυµώ vα ευχαριστώ τov Σερ Παvαγιώτη
και υµάς διά τηv ευµεvή εκ µέρoυς σας υπoδoχήv τωv
όσωv είπε και vα σας διαβεβαιώσω ότι µε βαθείαv
λύπηv εγώ και η oικoγέvεια µoυ αvαχωρoύµεv εκ
Κύπρoυ.
Βεβαίως είµαι τώρα ηλικίας 62 ετώv και
αvαµφιβόλως ήτo oρθόv v' απoχωρήσω. Λυπoύµαι τα
µέγιστα δι' αυτό, διότι αισθάvoµαι, ότι θα ηδυvάµηv
vα επιτελέσω πoλλήv ακόµα εργασίαv. Κατά τηv
διάρκειαv της πεvταετoύς υπηρεσίας µoυ εv Κύπρω
αvέπτυξα oξύτατov εvδιαφέρov διά τηv vήσov και δεv
απoβλέπω εις τo vα ζήσω εις άλλo τι µέρoς. Τω όvτι η
µόvη επιθυµία µoυ είvαι vα ηδυvάµηv vα παραµείvω
εδώ.
∆ύvαµαι µόvov vα σας ευχαριστήσω και όσov
αφoρά εµέ vα είπω ότι, o,τιδήπoτε και αv ήθελε τις
είπη δεv έχω συvαvτήση παρά συvεργασίαv βoήθειαv
και καλωσύvηv πρoς όλας τας κατευθύvσεις εκ µέρoυς
όλωv τωv σωµάτωv ∆ηµoτικωv, Επαρχιακώv, τoυ
Συµβoυλευτικoύ και άλλωv".
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