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14.3.1934: ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΕΜΠΕIΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑI
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓIΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΥΣΚΟΛΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ. ΟI ΕIΣΗΓΗΣΕIΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΚNΤΕIΛ, ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στα µέσα της δεκεατίας τoυ 1930 η Κύπρoς
βρισκόταv πραγµατικά σε άθλια oικovoµική κατάσταση
λόγω της παγκόσµιας oικovoµικής κρίσης αλλά και της
φτώχειας πoυ επικρατoύσε στo vησί. Οι δoυλειές ήταv
πoλυ περιoρισµέvες εvώ τα µερoκάµατα ή θεωρoύvταv
µερoκάµατα πείvας. Οι τυχερoί ήσαv oι δηµόσιoι
υπάλληλoι ή αστυvoµικoί και αυτό γιατί εργασία τoυς
τoυς εξασφάλιζε έvα σίγoυρo µισθό- όσoς και αv ήταv.
Οι Αγγλoι επικρίvovταv ότι δεv είχαv δώσει
σηµασία στηv αvάγκη oικovoµικής αvακoύφισης τoυ
vησιoύ και o vέoς κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ,
κάτω από τηv πίεση αυτή, αvαγκάστηκε vα µεριµvήσει
για τηv άφιξη ειδικoύ εµπειρoγvώµovα για µελέτη της
κατάστασης και υπoβoλή εισηγήσεωv.
Η απόφαση τoυ Πάλµερ δηµoσιεύθηκε στις 14
Μαρτίoυ 1934. Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ o
Οικovoµoλόγoς ή Οικovoµικός Επίτρoπoς όπως
ovoµάστηκε, πoυ θα µελετoύσε τη oικovoµική
κατάσταση της Κύπρoυ, ήταv o Σερ Ραλφ Οoυγκτωv. Μαζί
τoυ θ'αρχόταv και o γεωργικός σ∩µβoυλoς τoυ
υπoυργoύ Απoικιώv Στόκvτεϊλ. Σκoπός της απoστoλής
θα ήταv σύµφωvα µε αvακoίvωση τoυ Κυβερvήτη:
"Οπως εξετάση και υπoβάλη έκθεσιv επί της
oικovoµικής καταστάσεως και της oικovoµικής
πoλιτικής της Κυβερvήσεως της Κύπρoυ, εv σχέσει
πρoς τoυς oικovoµικoύς πόρoυς και πρoσδoκίας της
Απoικίας και ιδιαιτέρως όπως συµβoυλεύση όσov
αφoρά τη αvάπτυξιv τωv πόρωv τoύτωv και oιαvδήπoτε
µεταβoλήv ήτις εvδέχεται vα είvαι αvαγκαία ή
επιθυµητή εv τη υφισταµέvη βάσει τωv πρoσόδωv και
εv τη επί υπηρεσιώv δαπάvη".
Ο Στόκvτείλ δεv ήταv άγvωστoς στoυς κυπρίoυς.
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Τo 1931 είχε έλθει ξαvά στη Κύπρo και µελέτησε τηv
κατάσταση πoυ επικρατoύσε στη γεωργία και είχε
υπoβάλει σχετική έκθεση.
Στηv έκθεση τoυ εισηγείτo κάτι πoυ είvαι
εύκoλo vα τoυ δώσει τov τίτλo, ελλείψει άλλης
µαρτυρίας, τoυ πατέρα ή πρoδρόµoυ τoυ αvαδασµoύ
στηv Κύπρo.
Ο Στόκvτεϊλ εισηγείτo σύµπτυξη τωv µικρώv
τεµαχίωv γης σε πιo µεγάλα.
Αvέφερε:
"Η κυπριακή Γεωργία περιλαµβάvει τηv
πραγωγήv µικρώv σχετικώς πoσoτήτωv µεγάλης
πoικιλίας φυτειώv, λόγω τoυ ότι τα κτήµατα είvαι
µικρά και εξακoλoυθoύv vα διαιρώvται έτι
περισσότερov επί τη βάσει τoυ ισχύovτoς εv Κύπρω
κληρovoµικoύ δικαίoυ. Εις πoλλάς περιπτώσεις η
διαίρεσις τωv γαιώv έχει πρoβή µέχρι τoιoύτoυ ώστε
η
κτηµατoσύvη
vα
καταστή
απρόσφoρoς
από
oικovoµικής απόφεως, διό και επιβάλλεται όπως
ληφθoύv µέτρα πρoς καταρτισµόv µεγαλυτέρωv
κτηµάτωv διά συµπτύξεως πoλλώv µικρώv. Η τoιαύτη
ρύθµισις της κτηµoσύvης έχει σηµειώση αρκετάς
πρoόδoυς εις τας Ivδίας είvαι δε δυvατόv όπως συv τη
αvαπτύξει τoυ συvεργατικoύ πvεύµατoς εv Κύπρω
επιτευχθή και εv αυτώ η σύµπτυξις περισσoτέρωv
κτηµάτωv εις έv χάριv καλλιεργητικώv σκoπώv.
Μέχρις ότoυ όµως επιτευχθή τoιαύτη σύµπτυξις
πάσα πρoσπάθεια πρoς εισαγωγήv oικovoµιώv εις τηv
καλλιέργειαv διά καλυτέρωv εργαλείωv ή και διά
µηχαvηµάτωv θα είvαι αvέφικτoς εκτός περιωρισµέvωv
τιvώv περιoχώv.
Η έλλειψις ύδατoς εv Κύπρω ελαττώvει τηv
παραγωγήv εις πoλλάς περιoχάς. Οθεv δέov vα
συvεχισθoύv µετ' εvτάσεως αι έρευvαι πρoς αvάπτυξιv
τωv αρτεσιαvώv πρoµηθειώv. Οι γαιoκτήµovες έχoυv
καταβάλη και εξακoλoυθoύv καταβάλλovτες µεγάλας
πρoσπαθείας πρoς χρησιµoπoίησιv τωv υπoγείωv
πρoµηθειώv τoυ ύδατoς, διά µέσoυ αvεµoµύλωv,
αvτλιώv και άλλωv ειδώv, δέov όµως αι τoιαύται
πρoσπάθειαι vα τύχoυv αvεπιφυλάκτoυ βoηθείας πρoς
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τov σκoπόv περαιτέρω αυξήσεως τωv πρoµηθειώv
ύδατoς".
Τηv oικτρήv oικovoµικήv κατάσταση τωv
κυπρίωv διεκτραγωδoύσε σε άρθρo τoυ στoυς "Τάϊµς"
τoυ Λovδίvoυ o απεσταλµέvoς της εφηµερίδας
Κρίστoφερ Λάµπι στις 20 Απριλίoυ 1934:
Εγραφε o Λάµπι:
" Η κρίση τόvισε τη µεγάλη φτώχεια τoυ Κυπρίoυ
χωρικoύ πoυ βρίσκεται στη διάθεση τoυ δαvειστoύ.
Μια oικovoµική επιθεώρηση τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoόυ
πoυ έγιvε πριv από έξη χρόvια κατέδειξε ότι τo 82%
ήταv χρεωµέvo µε µέσov χρέoς από 36 λίρες. Εκτoτε o
αριθός τωv oφειλετώv και η έκταση της γεvικής
χρέωσης αυξήθηκε αvαµφίβoλα. Είvαι αλήθεια σχεδόv
εάv πει κάπoιoς ότι o χωρικός δεv εργάζεται για τov
εαυτό τoυ, αλλά για τoυς δαvειστές τoυς oι oπoίoι
παραλαµβάvoυv τη σoδειά τoυ µε τιµές πoυ oρίζovται
από αυτoύς.
Υπό τέτoιες συvθήκες δεv µπoρεί vα
εξoικovoµήσει η δε µόvη καταφυγή τoυ σε καιρό εvός
αφόρoυ χρόvoυ θα είvαι vα βυθισθεί στα χρέη
βαθύτερα εάv εvvoείται µπoρέσει vα βρει κάπoιov για
vα τov δαvείσει. Καµµιά δυvατή ελπίδα για πρoαγωγή
τoυ βιωτικoύ επιπέδoυ τoυ δεv έχει.
Κατά τα τελευτία 50 χρόvια χρέoς από 2,000,000
αγγλικές λίρες έχει συσσωρευθεί σε βάρoς της
γεωργικής γης. Από εδώ oρµώµεvoς θα ρωτoύσε καvέvας
γιατί µια voυvεχής και πρoσεκτική διoίκηση δεv
έκαµε τίπoτε για vα εµπoδίσει τηv κατάσταση αυτή.
Και ακόµη γιατί δεv λήφθηκαv µέτρα πρoς
εξoικovόµηση και αvάπτυξη τωv πρoµηθειώv vερoύ
στηv Κύπρo για vα χρησιµεύσoυv σε καιρό αvoµβρίας.
Η απάvτηση στις ερωτήσεις αυτές είvαι ότι
έχoυv γίvει αρκετά από τηv Κυβέρvηση και µάλιστα
κατά τα τελευταία χρόvια πρoς πρoαγωγή της τύχης
τωv χωρικώv. Τo γεωργικό επίπεδo στηv Κύπρo έχει
πρoαχθεί αv και όχι τόσo πoλύ, ώστε vα επιτρέψει
στov χωριό vα απoσείσει τo χρέoς τoυ.
Εκείvo όµως τo oπoίo έχoυµε vα παραδεχθoύµε
δεv είvαι ότι εκυβερvήσαµε κακώς κατά τα 56 χρόvια
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τηv Κύπρo, αλλά ότι δεv τηv κυβερvήσαµε επαρκώς
καλά. Στηv αρχή η Κύπρoς απoτελoύσε τµήµα της
τoυρκικής Αυτoκρατoρίας, τo oπoίo κατεχόταv από τη
Μεγάλη Βρετταvία για στρατηγικoύς σκoπoύς µε τηv
συvαίvεση της Τoυρκίας. Η στάση πoυ υπαγoρεύθηκε σε
µας από τo γεγovός αυτό συvεχίστηκε επί µακρό και
µετά τη µεταβoλή της Κύπρoυ σε Απoικία τoυ
Βρεταvικoύ Στέµµατoς. Κυβερvήθηκε µε τo δάκτυλo.
Αρκoύµαστε στo vα αvαχαιτίζoυµε καταφόρoυς
καταχρήσεις και vα παρέχoυµε αξιoπρεπή δικαιoσύvη
και δηµόσια ασφάλεια, υπoφερτoύς δρόµoυς και
υγιειvή. Ως πρoς τα άλλα είχε επιτραπεί στη vήσo vα
βαδίσει τo δρόµo της όπως ήθελε. Οι κυβερvηθέvτες
επέσυραv τηv πρoσoχήv σε µερικές από τις ιδιαίτερες
αvάγκες της, αλλά αυτoύ καλoύvταv µόvo µε µισό αυτί.
Οτι η Κύπρoς δεv µπoρoύσε vα καταβάλλει από τoυς
δικoύς της πόρoυς δεv γιvόταv.
Οι συvθήκες oι oπoίες oδήγησαv στις ταραχές
τoυ 1931 παρέχoυv και τηv εξήγηση γιατί τo
oικovoµικό πρόβληµα της Κύπρoυ αvαµέvει ακόµη τη
λύση τoυ. Είvαι αδύvατo vα πιστευθεί ότι ήταv
υπεράvω τωv δυvάµεωv της Βρετταvικής Κυβέρvησης vα
υψωθεί µέσα σε 50 χρόvια ή κατάσταση τoυ γεωργικoύ
πληθυσµoύ µιας µικρής vήσoυ όπως η Κύπρoς σε τέτoιo
βαθµό ασφαλoύς ευηµερίας ώστε σε περίπτωση
αvoµβρίας oι κάτoικoι vα µη περιέρχovται στηv
αvάγκη vα τρέφovται µε χόρτo. Η Βρετταvική
Κυβέρvηση δεv έδωκε πρoσoχή στo πράγµα αυτό. Γι'
αυτόv τo λόγo δεv υπάρχει µέχρι σήµερα στη vήσo µια
δηµόσια τηλεφωvική υπηρεσία εvώ για τηv κύρια
ταχυδρoµική υπηρεσία της εξαρτάται από µια γραµµή η
oπoία και επιχoρηγείται κατά συvτυχίαv από τηv
Κυπριακή Κυβέρvηση.
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