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1

H ιστορία μας ξεκινά με τον πρώτο Ύπατο Αρμοστή, 

Sir Garnet Wolseley. Μόλις έφτασε στην Κύπρο, 

τον Ιούλιο του 1878, διέμενε προσωρινά στο Μετόχι του 

Κύκκου στην Έγκωμη. Ενώ έψαχνε για ένα κατάλληλο 

κτίριο, παρουσιάστηκε μια αναπάντεχη ευκαιρία: επρό-

κειτο για το λυόμενο σπίτι που προοριζόταν για τον ανώ-

τατο στρατιωτικό διοικητή της Κεϋλάνης. Όταν το πλοίο 

που μετέφερε το φορτίο αυτό έφτασε τον Οκτώβριο στο 

Πορτ-Σάιντ, ο διοικητής πληροφόρησε το υπουργείο Πο-

λέμου πως είχε ήδη βρει κατάλληλη οικία. Έτσι, το Νο-

έμβριο, το φορτίο κατέφτασε στη Λάρνακα και μεταφέρ-

θηκε σε τεμάχια στη Λευκωσία με καμήλες, με φροντίδα 

του υπολοχαγού μηχανικού Hugh Montgomery Sinclair.

Το Αρμοστείο στο Λόφο των Φιδιών

Ως μέρος της συνειδητής επιλογής των Βρετανών για 

εγκατάσταση εκτός των τειχών –η αξιοσημείωτη από-

σταση βοηθούσε στην εξύμνηση των κυβερνητών–, το 

βικτωριανό αυτό bungalow τοποθετήθηκε στο Λόφο 

των Φιδιών παρά τον Πεδιαίο ποταμό και τους Αγίους 

Ομολογητές, όπου λέγεται πως είχε στρατοπεδεύ-

σει το 1191 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Αφού συ-

ναρμολογήθηκε σαν να ήταν παιδικό παιγνίδι από τον 

εργολάβο Βασίλειο Ζαχαριάδη, μετέπειτα Sir Basil 

Zaharoff, ο Sir Garnet και η σύζυγός του Loo κατοί-

κησαν στο Αρμοστείο, την παραμονή των Χριστουγέν-

νων του 1878. Στο χώρο φυτεύτηκαν ευκάλυπτοι, ακα-

κίες και κυπαρίσσια, καθώς και αφθονία λουλουδιών. 

Ο ηλεκτρισμός εγκαταστάθηκε το 1903, μετά από αρ-

κετές αποτυχημένες προσπάθειες.

Στο Αρμοστείο κατοίκησαν, εκτός από το Sir Garnet, άλ-

λοι οκτώ Ύπατοι Αρμόστες. Το 1925, και ενώ το αξίωμα 

κατείχε ο Sir Malcolm Stevenson, ο τίτλος μεταβλήθη-

κε σε «κυβερνήτη». Ο διάδοχός του, Sir Ronald Storrs 

(1926-1932), τελευταίος ένοικος του ξύλινου Κυβερνεί-

ου, εγκατέστησε κεντρική θέρμανση και έκτισε δύο γή-

πεδα τένις. Παρακινούμενος από τον Έλληνα πρόξενο 

Αλέξη Κύρου, στις 17 Οκτωβρίου 1931, ο Μητροπολίτης 

Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς παραιτήθηκε από το Νο-

μοθετικό Συμβούλιο και με διάγγελμα υπέρ της Ένω-

σης παρότρυνε το ποίμνιό του σε ανυπακοή. Η βρετα-

νική καταπίεση και η οικονομική κρίση είχαν ως αποτέ-

λεσμα τα γνωστά «Οκτωβριανά»: το βράδυ της Τετάρτης, 

Το Προεδρικό Μέγαρο αντικατοπτρίζει τα 
τελευταία 132 χρόνια της κυπριακής ιστο-
ρίας: αρχικά, ήταν μια ξύλινη κατασκευή 
που κάηκε σαν λαμπάδα το 1931. Ξανα-
κτίστηκε από πέτρα μεταξύ του 1932 και 
1936, ενώ καταστράφηκε το 1974, για 
να κτιστεί ξανά την περίοδο 1974-1977. 
Στους χώρους του Αρμοστείου, μετέπειτα 
Κυβερνείου και σήμερα Προεδρικού, έζη-
σαν ή/και εργάστηκαν συνολικά 18 Βρε-
τανοί διοικητές και έξι Κύπριοι Πρόεδροι. 
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑΣ

1. Το Προεδρικό Μέγαρο όπως είναι σήμερα. 2+3. Το ξύλινο Κυβερνείο (1930). 

4. Ο κυβερνήτης Sir Ronald Storrs θέτει το θεμέλιο λίθο του νέου Κυβερνείου 

την ημέρα των γενεθλίων του Βασιλέως Γεωργίου Ε  ́(03/06/1932).4
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

21ης Οκτωβρίου 1931, η λαοθάλασσα κατευθύνθηκε 

προς το Κυβερνείο, το οποίο και πυρπόλησε. Ο απο-

λογισμός της εξέγερσης ήταν 16 νεκροί, 60 τραυμα-

τίες, 2.679 καταδικασθέντες και μια χρέωση £34.315 

προς επιδιόρθωση των καταστροφών.

Ανέγερση νέου Κυβερνείου

Η φροντίδα για την ανέγερση του νέου Κυβερνείου, 

συμβόλου της βρετανικής αποικιοκρατίας, ήταν άμε-

ση. Το σχέδιο εκπόνησε ο Maurice Webb και το κτί-

σιμο το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Πριν το σχεδιασμό 

πραγματοποιήθηκαν διάφορες επισκέψεις σε παρα-

δοσιακά κτίρια στην Κύπρο, όπου επισημάνθηκαν 

στοιχεία τοπικής αρχιτεκτονικής, με βάση την αντί-

ληψη του Cyprus melange (κυπριακό μείγμα), όπου 

συνδυάζονται κυρίως βυζαντινά και γοτθικά στοι-

χεία, αλλά και μερικά μουσουλμανικά. Η θεμέλια λί-

θος, με τον αναγεννώμενο φοίνικα, τέθηκε στις 3 Ιου-

νίου 1932 από το Sir Ronald, ο οποίος δεν πρόλαβε να 

δει το κτίριο ολοκληρωμένο. Ούτε ο διάδοχός του, Sir 

Reginald Stubbs, ευτύχησε να το δει. Στις αρχές του 

1936, έχοντας ήδη δυόμισι χρόνια εξουσίας, εγκατα-

στάθηκε στο σχεδόν τελειωμένο κτίριο ο Sir Herbert 

Palmer, ο πρώτος από τους οκτώ κυβερνήτες που κα-

τοίκησαν εδώ. Οι τελευταίοι Βρετανοί ένοικοι, ο Sir 

Hugh Foot και η Lady Sylvia, στις 16 Αυγούστου 1960 

παρέδωσαν τη σκυτάλη στον εκλεγμένο Πρόεδρο και 

Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄.

Η αρχιτεκτονική του κτιρίου

Οι κίονες βασίζονται στο Μοναστήρι της Αχειροποιή-

του· τα σκαλιστά κιονόκρανα και οι βάσεις των κιόνων 

βασίζονται σε σχέδια από την Κυθρέα, τη Λάμπουσα 

και τη Λευκωσία. Ο πύργος στο κέντρο του κτιρίου βα-

σίζεται στο Κάστρο του Κολοσσίου, με προσθήκη βυ-

ζαντινού θόλου που μοιάζει με αυτόν της Μονής του 

Αντιφωνητή στην Καλογραία. Η πόρτα της κυρίας ει-

σόδου κατασκευάστηκε με πρότυπο τη θύρα του Μο-

ναστηριού του Αγίου Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέ-

ντη, ενώ η σκεπαστή πρόσοψη βασίστηκε στη Μονή 

του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου.

Για την εξωτερική κατασκευή χρησιμοποιήθηκε η 

περίφημη γκριζοκίτρινη πουρόπετρα του Γερόλακ-

κου, ενώ στους εσωτερικούς χώρους χρησιμοποιή-

θηκε ασβεστόλιθος από την περιοχή της Λεμεσού. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ξυλεία: χρησιμοποι-

ήθηκαν ευκάλυπτοι, πεύκα, πλάτανοι, κυπαρίσσια, 

καρυδιές και συκαμνιές από τα κυπριακά δάση, τη 

Το καταστραμμένο Προεδρικό (1974).

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, το Κυβερνείο καθιερώθηκε 

ως το επίσημο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Βιρμανία, τον Καναδά και άλλα μέρη της Βρετανι-

κής Αυτοκρατορίας. Τα σκαλιστά δοκάρια και οι κα-

λαμένιες ψάθες της οροφής είναι καθαρά κυπρια-

κής προέλευσης: τα υποστηρίγματα των δοκών της 

οροφής στα κύρια δωμάτια αφαιρέθηκαν από πα-

λαιό σπίτι που είχε κατεδαφιστεί. Ορισμένα διακο-

σμητικά στοιχεία εντός του κτιρίου, κυρίως στη σκά-

λα προς τον πάνω όροφο, είναι αντιγραφές αρχαίων 

αντικειμένων, ενώ οι κουρτίνες είναι κεντημένες με 

κυπριακά διακοσμητικά στοιχεία.

Το βρετανικό θυρεό στην πρόσοψη (αγγλικός λέοντας 

και σκωτικός μονόκερος και η ασπίδα με τα εθνόση-

μα Αγγλίας, Ουαλίας, Σκωτίας και Ιρλανδίας) λάξευσε 

ο Καϊμακλιώτης λιθοδόμος Κώστας Κασμίρης, όπως 

και τις δύο σειρές από τέσσερις κωμικές υδρορροές 

στη νότια πλευρά του κτιρίου – εμπνευσμένες από το 

Μπετεστάν στη Λευκωσία: οι ψηλότερες παριστάνουν 

τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν κατά το κτίσιμο (κα-

μήλα, γαϊδούρι, βόδι και κατσίκα), ενώ οι χαμηλότε-

ρες αντιπροσωπεύουν το γενικό επιστάτη του έργου, 

τον πρωτομάστορα, τον αρχιξυλουργό και έναν άγνω-

στο εργάτη, που ήταν ο πρώτος που προσλήφθηκε και 

ο τελευταίος που αποχώρησε.

Καταστροφή και ανοικοδόμηση

Στις 15 Ιουλίου 1974, ημέρα του πραξικοπήματος, ενώ 

ο Πρόεδρος Μακάριος ξεναγούσε μιαν ομάδα Ελλη-

νόπουλων από την Αίγυπτο, το Προεδρικό κατέλαβαν 

άρματα μάχης από το στρατόπεδο της Κοκκινοτριμι-

θιάς. Ο Μακάριος διέφυγε από την ίδια (δυτική) πλευ-

ρά που είχε φύγει ο Sir Ronald Storrs, με τη βοή-

θεια του Αρμενοκύπριου αστυφύλακα Κασπάρ Μαμι-

γκονιάν. Το «Φρούριον Αντιστάσεως, το Βατερλώ της 

Χούντας» καταστράφηκε ολοσχερώς από τους πραξι-

κοπηματίες, εκτός από μερικούς τοίχους, το τόξο της 

κυρίας εισόδου με το θυρεό και τις οκτώ υδρορρο-

ές. Το νέο Προεδρικό Μέγαρο ανεγέρθηκε βάσει του 

παλιού σχεδίου, με κάποιες μικροαλλαγές, με αρχιτέ-

κτονες τους Ι & Α Φιλίππου. Οι γοτθικού ρυθμού κα-

μάρες μέσα στο γραφείο, καθώς και στο πίσω μέρος 

του κτιρίου, αναστηλώθηκαν από το Μουσείο, αλλά 

αφέθηκαν να φαίνονται καμένες.

Η ανοικοδόμηση ολοκληρώθηκε το 1977, με έξοδα 

της ελληνικής κυβέρνησης. Οι πρώτοι ένοικοι του κλι-

ματιζόμενου πλέον Προεδρικού ήταν οι Σπύρος και 

Μιμή Κυπριανού (1977-1988). Στη συνέχεια, οι Γιώρ-

γος και Ανδρούλλα Βασιλείου (1988-1993)· την περί-

οδο αυτή, η Πρώτη Κυρία μετέτρεψε το ελικοδρόμιο 

σε υπαίθριο αμφιθέατρο: η θέα, με τα κυπαρίσσια και 

τη σκαλιστή πόρτα από το Μπετεστάν θυμίζει το κατε-

χόμενο Αββαείο του Μπέλλα-Πάις. Ακολούθως, ένοι-

κοι υπήρξαν οι Γλαύκος και Ειρήνη-Λίλα Κληρίδου 

(1993-2003) και οι Τάσσος και Φωτεινή Παπαδοπού-

λου (2003-2008), ενώ από το Φεβρουάριο του 2008 οι 

Δημήτρης και Έλση Χριστόφια.

Πηγές: Michael Given, Kenneth W. Schaar, Γεώργιος Θε-

οφάνους: «Κάτω από το ρολόι» (Τράπεζα Κύπρου, Λευ-

κωσία, 1995), Κεβόρκ Κεσισιάν: «Λευκωσία» (Βιβλιοπω-

λείο Μούφλον, Λευκωσία, 1989), Ρίτα Σεβέρη, Michael 

Given: «Το Κυβερνείο» (Ελληνική Τράπεζα, Λευκωσία, 

2004), Ronald Storrs: Orientations (Readers Union, Λον-

δίνο, 1939).

Το μπρούντζινο κανόνι
Το μπρούντζινο κανόνι δίπλα από 

την είσοδο του Προεδρικού ανα-

καλύφθηκε από έναν ψαρά στην 

Αμμόχωστο το 1907 και χρονολο-

γείται από το 16ο αιώνα. Το ορει-

χάλκινο άγαλμα του Αρχιεπισκό-

που Μακαρίου φιλοτέχνησε ο Έλ-

ληνας γλύπτης Αγαμέμνων Μα-

κρής στη Βουδαπέστη. Τα αποκα-

λυπτήρια τέλεσε ο Πρόεδρος Σπύ-

ρος Κυπριανού στις 30 Ιανουαρί-

ου 1981.
Πανοραμική όψη του ξύλινου Κυβερνείου. 


