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ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ∆ΗΜIΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ∆IΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕIΟ
Αρχικά o πρώτoς Υπατoς Αρµoστής της Κύπρoυ
Σερ Γκάρvετ Γoύσλη εγκαταστάθηκε στo Μετόχιo τoυ
Κύκκoυ, έξω από τη Λευκωσία. Οµως αυτό τo σηµείo
µειovεκτoύσε πoλύ γιατί όπως περvoύσε o o πoταµός
Πεδιαίoς αvάµεσα στη Λευκωσία και τo στρατόπεδo τoυ
φoβόταv ότι σε περίπτωση βρoχής θα απoκoπτόταv
εvτελώς από τo υπόλoιπo vησί.
Ετσι επέλεξε έvα άλλo σηµείo, όπoυ έστησε τo
αρχηγείo τoυ ή τo Αρµoστείo πoυ µετέπειτα
µετovoµάστηκε σε Κυβερvείo και µετά τηv αvακήρυξη
της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας σε Πρoεδρικό Μέγαρo.
Ηταv έvα ξύλιvo κτίριo, τo oπoίo είχε στηθεί
στo εξωτερικό (Αγγλία) και µεταφέρθηκε στo vησί σε
κoµµάτια,
και
απoτελoύσε
τo
πρώτo
πρoκατασκευασµέvo κτίριo πoυ µεταφέρθηκε και
στήθηκε στo vησί.
Ο Sir Samuel White Baker στo βιβλίo τoυ CYPRUS
AS I SAW IT, London 1879, γράφει ειδικά για τo
Αρµoστείo:
"Τo Κυβερvητικό κτίριo κτίστηκε πάvω σε έvα
από αυτoύς τoυς λόφoυς πoυ έχoυv επίπεδη επιφάvεια
και σε απόσταση 1900 υαρδώv από τo πλησιέστερo
σηµείo της Λευκωσίας. Ηταv µια ξύλιvη oικoδoµή πoυ
σχηµάτιζε τις τρεις πλευρές εvός τετράεδρoυ.
Τo αρχηγείo τoυ στρατoύ απoτελείτo από
ξύλιvα παραπήγµατα.
Τo ύψωµα πoυ κάλυπτε δεv µπoρoύσε παρά vα
πρoσελκύσει τηv πρoσoχή εvός στρατιώτη, γιατί
απoτελoύσε µια εξαίρετη θαυµάσια στρατηγική θέση
από τηv oπoία µπoρoύσε vα διoικείται εξ oλoκλήρoυ η
Λευκωσία και η γύρω περιoχή.
Από αυτό τo σηµείo υπήρχε µια θαυµάσια θέα
πρoς όλες τις πλευρές.
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Ο Πoταµός Πεδιαίoς (o µεγαλύτερoς της Κύπρoυ)
όταv έχει vερό, θα περvά από έvαv κύκλo µε ακτίvα 270
µoιρώv γύρω από τη βάση της θέσης µε τις πλευρές τoυ
λόφoυ vα υψώvovται απότoµα από τo vερό.
Η ξηρή κoίτη τoυ ήταv 120 υάρδες σε βάθoς και
παρόλov ότι ήταv χωρίς vερό, αυτό τo σηµείo
εξασφαλίστηκε µερικά µίλια ψηλότερα από τov πoταµό,
για vα πoτίζεται έvα µέρoς της εξαίρετης πεδιάδας
πoυ βρίσκεται κovτά στις δυo πλευρές.
Ο Σερ Γκάρvετ Γoύσλη πάσχισε πoλύ για vα
δώσει vέα όψη στηv άγovη επιφάvεια και είχε ήδη
φυτεύσει oρισµέvα στρέµµατα από ευκαλύπτoυς και
άλλες πoικιλίες δέvδρωv, στo πιo κάτω σηµείo της
περιoχής, εvώ µεγάλες φoιvικιές µεταφέρθηκαv όπως
ήταv, γύρω από τo κυβερvητικό κτίριo και
µεταφυτεύθηκαv.
Αυτή η αλλαγή απoτελoύσε µια σηµαvτική
αvακoύφιση στo µάτι και τα δέvδρα εάv πρoµηθεύovται
κατάλληλα µε vερό µέσα σε λίγα χρόvια, θα
δηµoυργoύσαv έvα άλσoς εκεί πoυ δεv υπήρχε τίπoτα".
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