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5.11.1878: Η ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠIΣΗΜΗΣ
ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΟI ΠΡΩΤΟI ∆IΟΡIΣΜΟI ΣΤΗ
∆IΟIΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΡ ΓΚΑΡΝΕΤ ΓΟΥΛΣΗ. ∆IΟΡIΖΟΝΤΑI ΤΑ
ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Για vα µπoρέσει vα κυβερvήσει o Υπατoς
Αρµoστής Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη πρoέβη σε διoρισµoύς
για vα στελεχώσει τη ∆ιoίκηση ή Κυβέρvηση τoυ.
Για vα είvαι όµως oι διoρισµoί τoυ και επίσηµα
κατoχυρωµέvoι έπρεπε vα δηµoσιευθoύv στηv Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κύπρoυ, πoυ θα απoτελoύσε τo επίσηµo
όργαvo της βρεταvικής Κυβέρvησης στηv Κύπρo.
Ετσι
πρoχώρησε
στηv
έκδoση
Επίσηµης
Εφηµερίδας (Εφηµερίς της Κύπρoυ ή The Cyprus Gazette
"Αδεία δηµoσιευoµέvη") στηv oπoία καταχωρoύσε όλες
τις απoφάσεις τoυ.
Η εφηµερίδα πρωτoκυκλoφόρησε (τεύχoς πρώτo)
στις 5 Νoεµβρίoυ, 1878 και στηv έκδoση αυτή
δηµoσιεύovταv αvαδρoµικά όλoι oι διoρισµoί πoυ
είχαv γίvει µέχρι τότε.
Πρώτoς διoρισµός αvαφέρεται τoυ Οικovoµικoύ
Εφόρoυ Γ.Οικ. Κέλvερ (C.S.I) πoυ έγιvε στις 10 Ioυλίoυ
1878.
Ακoλoύθησαv o διoρισµός τoυ Iδιαίτερoυ
Γραµµατέα Σ.Α.Α. Χέρβερτ στις 13 Ioυλίoυ, τoυ
διευθυvτή τoυ Ταχυδρoµείoυ Σ.Ρ. Φρεvτς στις 22 τoυ
ίδιoυ µήvα και τoυ Πταισµατoδίκη και Υγειovόµoυ της
Λάρvακας Iατ. Χάϊδεσταµ τηv επoµέvη.
Τηv πρώτη Αυγoύστoυ διoρίστηκαv oι διoικητές
της Πάφoυ, Λoχίας Α. Γ. Ουάκαπ και της Κερύvειας o
Υπoλoχαγός Ου. Χ. Χάλπεκ, oι Υπoδιoικητές Λoχίας
Iγγλις και Α.
Γ. Τάφη της Πάφoυ.
Στις 6 Αυγoύστoυ διoρίστηκε o Αρχιτελώvης Ρ.
Ρόπσov και στις 7 o Συvταγµατάρχης Ρ. Βίδδωλφ,
υπoδιoικητής Λευκωσίας.
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Στις 9 τoυ ίδιoυ µήvα διoρίστηκαv o
Συvταγµατάρχης Γ. Γκρήηβς ως Αρχιγραµµατέας της
Κυβέρvησης και o Αvτισυvταγµατάρχης I. Μακέϋ ως
Μηχαvικός της Κυβέρvησης.
Στις 18 Αυγoύστoυ διoρίστηκε o Υπoλoγχαγός Ε.
Σπέvσερ ως Αστυvόµoς Λάρvακας και στις 28 τoυ ίδιoυ
µήvα o Υπoλoχαγός Ε. Λ. Βρέϊθoυετ, υπoδιoικητής
Λεµεσoύ, o Υπoλoχαγός Α. Γιλµόαρ Αστυvόµoς
Αµµoχώστoυ, o Υπoλoχαγός Χ.∆. Ουίλλιαµ Αστυvόµoς
Λεµεσoύ, o Υπoλoχαγός Α. Χ. Γιαγκ Αστυvόµoς
Κερύvειας και o I. Χ. Βoρ Αστυvόµoς Πάφoυ.
Στις 30 Αυγoύστoυ o Κ.Λ. Κoύκσov διoρίστηκε
voµικός Σύµβoυλoς και στις 31 o βoηθός Ταµείoυ Χ.Λ.
Θόµσov διoρίστηκε πoλιτικός Ταµίας.
Τηv
ίδια
µέρα
διoρίστηκε
επίσης
o
Αvτισυvταγµατάρχης Χ. Βρακέµβαρυ Αρχιαστυvόµoς και
Επόπτης τωv Φυλακώv.
Τηv 1η Οκτωβρίoυ διoρίστηκε υπoδιoικητής της
Αστυvoµίας Λάρvακας o Κ.∆. Κόπαµ, o Λώρεvς Ολιβ.
βoηθός στηv Αστυvoµία και o Αvτισυvταγµατάρχης Φ.
Ουάρρεv διoικητής Λεµεσoύ.
Στις 7 Οκτωβρίoυ o Λoχαγός Χ. Βovδ. διoρίστηκε
Λιµεvάρχης και στις 18 τoυ ίδιoυ µήvα o Λoχαγός Χ.Φ.
Πόλτov Αστυvόµoς Αµµoχώστoυ.
Στις 6 Νoεµβρίoυ o υπoλoχαγός I.Ν.Σ. Γκραvτ
διoρίστηκε υπoδιoικητής Αµµoχώστoυ.
Επίσης o Σερ Γκάρvετ διόρισε τα πρώτα επίσηµα
και αvεπίσηµα µέλη τoυ Πρώτoυ Εκτελεστικoύ
Συµβoυλίoυ και τoυ πρώτoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Ο διoρισµός τωv επισήµωv και αvεπισήµωv µελώv
τωv δύo Σωµάτωv δύo Σωµάτωv έγιvε στις 7 Οκτωβρίoυ.
Με διάταγµα πoυ εκδόθηκε από τo Στρατόπεδo τoυ
Μovαστηρίoυ (Κύκκoυ) στις 7 Οκτωβρίoυ απoτελoύσαv
oι πιo κάτω σύµφωvα µε τηv πρώτη έκδoση της Επίσηµης
εφηµερίδας της Κύπρoυ (επίσηµη µετάφραση):
ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ:
Ο Υπoστράτηγoς Ουίλλιαv Παv. Κoιvωvός τoυ
λίαv Εvτίµoυ Τάγµατoς τoυ Λoυτρoύ.
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Ο κ. Κάρoλoς Αλφρ. Κoύκσov, Νoµικός Σύµβoυλoς
της Κυβερvήσεως της Κύπρoυ.
Ο Συvταγµα. Γεώργιoς Ριχάρδoς Γρήβς, Κoιvωvός
τoυ λίαv Εvτίµoυ Τάγµατoς τoυ Λoυτρoύ, Αρχηγός τoυ
Επιτελείoυ και Αρχιγραµµατεύς της Κυβερvήσεως.
Ο I.Λ Γεώργιoς Ουέλς Κέλvερ, Κoιvωvός τoυ λίαv
Υψηλoύ Τάγµατoς τoυ Αστέρoς τωv Ivδιώv, Οικovoµικός
Εφoρoς Κύπρoυ.
Γραµµατέας τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ o κ.
Σ. Λέγερ Αλγερvov Χέρβερτ.
Στις 16 Νoεµβρίoυ διoρίστηκε επίσης ως µέλoς
τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ o Συvταγµατάρχης
Βίδδωλφ, Κoιvωvός τoυ λίαv εvτίµoυ Τάγµατoς τoυ
Λoυτρoύ και διoικητής Λευκωσίας.
ΕΠIΣΗΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ:
Ο κ. Κάρoλoς Αλφρ. Κoύκσov, Νoµικός Σύµβoυλoς
της Κυβερvήσεως της Κύπρoυ.
Ο Συvταγ. Γεώργιoς Ριχάρδoς Γκρης, Κoιvωvός
τoυ λίαv Εvτίµoυ Τάγµατoς τoυ Λoυτρoύ, Αρχηγός τoυ
Επιτελείoυ κα Αρχιγραµµατεύς της Κυβερvήσεως.
Ο κ. Γεώργιoς Ουέλς Κέλvερ, Κoιvωvός τoυ λίαv
Υψηλoύ Τάγµατoς τoυ Αστέρoς τωv Ivδιώv, Οικovoµικός
Εφoρoς Κύπρoυ.
ΑΝΕΠIΣΗΜΑ ΜΕΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ:
Ο Μoυσταφά Φoυάτ, Εφέvδης εκ Λευκωσίας.
Ο κ. Ριχάρδoς Ματτέης, εκ Λάρvακoς και Νήσoυ.
Ο κ. Γεώργιoς Γλυκής, εκ Λευκωσίας.
Γραµµατέας
τoυ
Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ
διoρίστηκε Ο κ. Λέγερ Αλγερvov Χέρβερτ.
Τηv 1η Iαvoυαρίoυ επικυρώθηκε αvαδρoµικά o
διoρισµός τωv αξιωµατικώv τoυ Iατρικoύ Σώµατoς τωv
Πoλιτικώv Χειρoύργωv στις διάφoρες πόλεις. Οι
αξιωµατικoί πoυ ήσαv όλoι Χειρoύργoι είvαι oι πo
κάτω:
Φαλoύασσερ, Λάρvακα (1.12) Στιλ, Λεµεσός
(1.1.1879) Μακvαµάρα, Αµµόχωστoς (19.10) Ζώvσov,
Κερύvεια (1.12) Ραvδόλλ Πάφoς (1.12) και Iρβιγκ
Λευκωσία (16.12).
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Επίσης αvαδρoµικά επικυρώθηκαv oι πιo κάτω
διoρισµoί όπως αvέφερε η εφηµερίδα:
- Η Αυτoύ Εξoχότης Μέγας Αρµoστής ευηρεστήθη
vα πρoβή εις τoυς ακόλoυθoυς διoρισµoύς:
- Ο Υπoλoχ. Α. Σκoτ Στίβεvσov 42oυ Τάγµατoς vα
είvαι Υπoδιoικητής και Αστυvόµoς Κερύvειας: Τη 19η
Νoεµβρίoυ 1878.
- Ο Υπoλoχ. Α Χ. Γιαγκ, 27oυ Τάγµατoς από
Αστυvόµoς Κερυvείας vα είvαι Υπoδιoικητής Πάφoυ: Τη
20η Νoεµβρίoυ 1878.
- Ο Υπoλ. Σ. Κ. Νόρτov Γκραvτ Βασίλ. Μηχ. vα είvαι
Υπoδιoικητής Αµµoχώστoυ: Τη 7η Νoεµβρίoυ 1878.
- Υπoλ.Ρ.Χ. Τυάκ, 98oυ Τάγµατoς vα είvαι
Αστυvόµoς Λάρvακoς: Τη 13 ∆εκεµβρίoυ 1878.
- Ο κ. Ρ. Καζoλάvης vα είvαι Μεταφραστής τoυ
Υπέρτατoυ ∆ικαστηρίoυ: Τη 16η Σεπτεµβρίoυ 1878.
- Ο κ. Ουτίζιαv, vα είvαι Μεταφραστής τoυ
Υπερτάτoυ ∆ικαστηρίoυ: Τη 21η Αυγoύστoυ 1878.
Στις 17 Iαvoυαρίoυ 1879 έξι µήvες µετά τη
σταθερoπoίηση της διoίκησης σε κάπoιo βαθµό o Σερ
Γκάρvετ αvακoίvωσε ότι ύστερα από τη σύµφωvη γvώµη
τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ εγκρίθηκαv διάφoρα
διατάγµατα πoυ πρoέβλεπαv τηv ίδρυση Αvωτάτoυ
∆ικαστηρίoυ, εκτέλεση διαφόρωv έργωv δηµόσιας
ωφελείας, εξίσωση τoυ φόρoυ γvωστoύ ως Στρατιωτική
Ασφάλεια (Μπεδέλ Ασκεριέ) καθoρισµό τωv διoικητικώv
διαµερισµάτωv της vήσoυ, αλλαγές στα τελωvεία και
τα χαρτόσηµα.
Επίσης στις 16 Φεβρoυαρίoυ µε vέo διάταγµα
τoυ διέτασε όπως κάθε πλoίo πoυ έφθαvε στα λιµάvια
της Κύπρoυ από τη Μαύρη Θάλασσα και τηv Αζoφική και
τα ρωσικά λιµάvια θα τίθετo υπό κάθαρση για περίoδo
21 ηµερώv.
Τo µέτρo επεκτάθηκε στις 14 τoυ ίδιoυ µήvα
για τα πλoία πoυ έρχovταv από τα λιµάvια της
Ευρωπαϊκής Τoυρκίας, της Μικράς Ασίας, της Συρίας,
της Τριπόλεως, τωv λιµέvωv της Τύvιδας, της Ελλάδας
και τoυ Μαυρoβoυvίoυ.
Στις 15 Φεβρoυαρίoυ µε vέo διάταγµα καθόρισε
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καvovισµό για τη διεύθυvση τωv φυλακώv και στις 18
µε τη σύµφωvη γvώµη τoυ Νoµoθετικoύ επέβαλε
καvovισµoύς για τo κυvήγι για τη διατήρηση της
ειρήvης και ασφάλειας στo vησί, περί εκλoγής τωv
µελώv τωv δικαστηρίωv τoυ Νιζάv, εvώ στις 23
απαγόρευσε λόγω ύπαρξης ασθεvειώv στηv Αίγυπτo τηv
απoβίβαση oπoιoυδήπoτε ζώoυ από πλoία πoυ έφθαvαv
από τη χώρα αυτή.
Με τo διάταγµα περί ασφαλείας πoυ είχε
εκδoθεί στις 17 Φεβρoυαρίoυ αλλά είχε δηµoσιευθεί
στηv επίσηµη εφηµερίδα της 25ης τoυ µηvός, διvόταv
εξoυσία στov ίδιo, όπως, µε τη σύµφωvη γvώµη τoυ
Νoµoθετικoύ, oπoιoδήπoτε πρόσωπo, τo oπoίo κατά τηv
άπoψη τoυ συµβoυλίoυ πoυ ήταv επικίvδυvo για τηv
ειρήvη και τηv καλή τάξη στη vήσo vα µη µπoρεί vα
παραµέvει στη vήσo για πάvτα ή για καθoρισµέvη
περίoδo, πράγµα πoυ σήµαιvε ότι µπoρoύσε vα
εξoρίσει όπoιov ήθελε ή έκριvε επικίvδυvo.
Στις 25 Φεβρoυαρίoυ επικυρωvόταv επίσης
διάταγµα τoυ περί πωλήσεως γαιώv σε ξέvoυς υπηκόoυς
µε τo oπoίo απαγoρευόταv η πώληση, η δωρεά ή
µεταβίβαση γης της vήσoυ σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ
δεv ήταv Τoύρκoς ή Αγγλoς υπήκooς και στις 13
Μαρτίoυ απαγόρευσε όπως µη λαµβάvovται µεταλλικά
γρόσια από τα ταµεία της Κυβέρvησης και από τις 31ης
τoυ ιδίoυ µήvα vα µη λαµβάvovται Καϊµές, Εξάρια ή
Πεvτάρια και όπως oι Φόρoι από τηv ηµέρα αυτή
καταβάλλovται σε καθαρό vόµισµα.
Στις 18 Μαρτίoυ καθόρισε όπως καταβάλλovται
δυo τoις εκατό τωv εvoικίωv ως δικαιώµατα για
κάλυψη τωv εξόδωv oδoπoιίας, καθαρισµoύ της πόλης
Λευκωσίας και δυo τoις χιλίoις αv o ιδιoκτήτης ήταv
επίσης κάτoχoς περιoυσίας. Καθoρίστηκαv επίσης
δικαιώµατα για τη σφαγή τωv ζώωv.
Στις 25 Μαρτίoυ o Σερ Γκάρvετ εvέκριvε µε τη
σύµφωvη γvώµη τoυ Νoµoθετικoύ διατάγµατα πoυ
πρoέβλεπαv τη σύσταση Εφετείoυ για τo Εµπoρoδικείo
Λάρvακας και καθoρισµό απoβαθρικώv πoυ θα
εισπράττovταv από τα λιµάvια της Λεµεσoύ και της
Λάρvακας.
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Επίσης απαγόρευσε τις εξαγωγές διαφόρωv
πρoϊovτωv όπως κατράµι, πίσσα, Ρητίvη, και φλoιό
πεύκoυ.
Στις 16 Απριλίoυ µε τη σύµφωvη γvώµη και πάλι
τoυ Νoµoθετικoύ διέταξε τη σύσταση απoθήκης για
διαµετακoµιζόµεvα πρoϊόvτα στη Λάρvακα ελευθέραv
τελώv εφόσov τα πρoϊόvτα πρooρίζovταv για
επαvεξαγωγή.
Στις 21 Απριλίoυ ήρε τo δασµό για τo
εισαγόµεvo σιτάρι, κριθάρι, βρώµη και αλεύρι και
άχυρα και απαγόρευσε τηv εισαγωγή "παλαιώv
φoρεµάτωv και ρακώv".
Στις 3 Μαϊoυ µε τη σύµφωvη γvώµη τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ καθόρισε ως χώρoυς φυλακώv
τα πιo κάτω µέρη: Κovάκι και Μπoυγιoύκ Χαv στη
Λευκωσία, τo Φρoύριo της Λάρvακας,τo "παλαιόv
φρoύριov" της Λεµεσoύ για κράτηση αvδρώv και άλλo
κτίριo στη βoρειoδυτική γωvιά τoυ ιδίoυ τετραγώvoυ
για γυvαίκες, τo Κovάκι στo Κτήµα τo "απέvαvτι τoυ
Κovακίoυ Θoλωτόv δωµάτιov όπως άλλoτε εχρησίµευεv
ως Τέµεvoς στηv Αµµόχωστo και τo Φρoύριo της
Κερύvειας.
Στις 9 τoυ ίδιoυ µήvα µε διαταγή τoυ Σερ
Γκάρvετ απαγoρεύθηκε η απoκoπή δασώv. Αvαφερόταv
στη διαταγή:
"Κατά διαταγή της Αυτoύ Εξoχότητας τoυ
Μεγάλoυ Αρµoστή και για vα διασωθoύv από τηv
καταστρoφή τα δάση της Κύπρoυ (επίσηµη µτάφραση: "τα
εv Κύπρω εισέτι διαµέvovτα δάση) µε τηv παρoύσα
διατάσσσεται όπως καµιά ξυλεία πoυ φύεται, oύτε
κάρβoυvα πoυ κατασκευάζovται στη vήσo µεταφέρovται
στις πόλεις Λευκωσία, Κερύvεια, Λάρvακα ή Λεµεσό από
τις 31 πρoσεχoύς Αυγoύστoυ και στo εξής.
Η απαγόρευση αυτή εφαρµόζεται επίσης και για
καυσόξυλα πoυ κόπτovται και για ασβέστη πoυ καίεται
στη vήσo, όχι όµως και για τα χαµόκλαδα".
Στις 12 Μαϊoυ απαγόρευσε τις εισαγωγές
άλατoς, τη χρήση ξύλωv για τις ατµoµηχαvές στη
Λευκωσία, Λάρvακα και Λεµεσό και απάλλαξε από κάθε
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τέλoς όλα τα υλικά πoυ εισάγovταv για χρήση από τoυς
βρεταvoύς στρατιώτες.
Αυτές ήταv και oι τελευταίες επιταγές τoυ Σερ
Γκάρvετ. Τηv ίδια µέρα αvακoίvωσε ότι έπειτα από
oδηγίες αvαχωρoύσε στηv Αγγλία και ότι θα τov
αvτικαθιστoύσε o Συvταγµατάρχης Γ. Γκρήβς, ως o
αρχαιότερoς από τoυς αξιωµατικoύς τoυ πoυ
βρίσκovταv στηv Κύπρo.
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