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 27.7.1926: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΜΑΛΚΟΛΜ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ 
ΑΝΑΧΩΡΕI ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΝΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ∆IΟΡIΖΕΤΑI 
ΣΕΡ Ο ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ. ΣΤΟ ΝΟΜΟΕΘΕΤIΚΟ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑI ΤΟΥΡΚΟI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΓIΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΧΡΟΝIΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟ ΓIΑΤI ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΕI 
ΠΡΟΝΟIΑ ΓIΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΕΛIΚΟ ΦΟΡΟ 
 
 Στις 26 Ioυλίoυ 1926 έληξε η Κυβερvητεία τoυ 
Μάλκoλµ Στήβεvσov- τoυ πρώτoυ κυβερvήτη της Κύπρoυ 
µετά τηv αvακήρυξη της Κύπρoυ σε απoικία τov 
πρoηγoύµεvo χρόvo. 
 Ο Στήβεvσov συvέδεσε τo όvoµά τoυ µε τηv 
κατάργηση της ∆εκάτης στις 16 Φεβρoυαρίoυ 1926. Η 
κατάργηση της ∆εκάτης ήταv έvα αίτηµα δεκαετιώv. 
 Η δεκάτη ίσχυε από τηv επoχή της 
Τoυρκoκρατίας και πρoέβλεπε ότι τo έvα δέκατo της 
παραγωγής από τoυς γεωργoύς όλωv τωv πρoϊόvτωv τoυς 
πήγαιvε στo κράτoς. 
 Για παράδειγµα o κάθε παραγωγός, πριv 
µεταφέρει στo σπίτι τoυ τo σιτάρι πoυ παρήγαγε για 
παράδειγµα, έπρεπε vα αvαµέvει τov φoρoεισπράκτoρα, 
o oπoίoς θα έπαιρvε τo έvα δέκατo της παραγωγής για 
τη βρεταvική διoίκηση. 
 Η κατάργηση όµως της ∆εκάτης συvoδεύθηκε µε 
βαριά φoρoλoγία σε διάφoρα πρoϊόvτα ώστε vα 
καλυφθεί τo πoσό πoυ θα έχαvε η τoπική διoίκηση. 
 Ετσι εvώ καταργήθηκε η ∆εκάτη και oι αγρότες 
έπαιζαv ακόµα και τις καµπάvες παvηγυρίζovτας από 
τηv άλλη η βαριά φoρoλoγία εξασφάλιζε από αυτoύς τα 
ίδια χρήµατα µε άλλo τρόπo. 
 Ο Κυβερvήτης Μάλκoλµ Στήβεvσov αvµαχώρησε µε 
τη σύζυγo τoυ στα τέλη Ioυλίoυ και αvέλαβε ως 
πρoσωριvός Κυβερvήτης o Πόπαµ Λoµπ. 
 Στo σκάφoς όπoυ επέβη o κυβερvήτης είπε σε 
συvεργάτη τoυ σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία" 
(27.7.1926): 
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 "Είµαι καταλυπηµέvoς γιατί εγκαταλείπω τηv 
Κύπρo. ∆εv γvωρίζω τι αισθάvoµαι τη στιγµή αυτή. 
Νoµίζω ότι θα καταρρεύσω. Ελπίζω και θα έλθω µια 
µέρα vα σας ξαvαδώ στηv Κύπρo". 
 Νέoς Κυβερvήτης διoρίστηκε o Λoχαγός Σερ 
Ρόvαλvτ Στoρρς, επαρχιακός διoικητής της 
Παλαιστίvης και Iππότης.  
 Στo µεσoδιάστηµα µέχρι τo Νoέµβριo πoυ θα 
ερχόταv o vέoς Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς oι 
Χριστιαvoί βoυλευτές, -σε αvτίθεση µε τoυς 
oθωµαvoύς- έδωσαv τo µήvυµα στo vέo Κυβερvήτη τι θα 
έπρεπε vα αvαµέvει από αυτoύς αv δεv πρoέβαιvε σε 
αλλαγές ώστε vα αιρόταv η oικovoµική δυστυχία και 
εξαΘλίωση πoυ επικρατoύσε τηv επoχή αυτή εvώ η ίδια 
παρoυσιαζόταv vα έχει περιττά χρήµατα για vα τα 
σπαταλά. 
  Ευκαιρία ήταv η πρόταση τoυ πρoσωριvoύ 
Κυβερvήτη στo Νoµoθετικό vα τoυ εγκριθεί τo πoσό 
τωv 800 λιρώv για vα µπoρέσει vα εξασφαλίσει 
αυτoκίvητo για vα διακιvείται τo vησί. 
 Οταv η πρόταση παρoυσιάστηκε στo Νoµoθετικό 
oι Ελληvες βoυλευτές αvτέδρασαv τόσo έvτovα, ώστε o 
πρoσωπιvός κυβερvήτης αvαγκάστηκε vα απoσύρει τηv 
πρόταση τoυ πριv αυτή τεθεί σε ψηφoφoρία. 
 Τα πρακτικά της συvεδρίας είvαι 
χαρακτηριστικά: 
 
 ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 27 Αυγoύστoυ 1926, ώρα 11,30 π.µ. 
 Πρoεδρία Πρoσωριvoύ Κυβερvήτoυ 
 Ολα τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ είvαι παρόvτα. 
 - Αυτoκίvητov 800 λ. διά τov Κυβερvήτηv. 
 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Πριv πρoχωρήσωµεv εις τηv 
εργασίαv υπάρχει ζήτηµα τo oπoίov δέov vα θέσω πρo 
τoυ Συµβoυλιoυ, ζήτηµα αυτoκιvήτoυ πρoς χρήσιv τoυ 
Κυβερvήτoυ. Είvαι τoσ ύστηµα εις όλας τας απoικίας 
vα παραχωρήται αυτoκίvητov διά τηv χρήσιv τoυ 
Κυβερvήτoυ. Είvαι ζήτηµα ευγεvείας πρoς τov 
αvτιπρόσωπov τoυ Βασιλέως και υπoθέτω ότι θα θέλετε 
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vα µη υστερή η Κύπρoς εις τo ζήτηµα τoύτo, Θέλω vα 
έχω τηv συγκατάθεσιv σας, ηv vα διαβιβάσω εις τo 
Υπoυργείov, διά τηv αγoράv τoιoύτoυ αυτoκιvήτoυ 800 
λιρώv. 
  Ο κ. Ρωσίδης εvίσταται λέγωv ότι εις µέρoς πoυ 
θα γίvεται ζήτηµα διά δικαστικάς θέσεις αίτιvες θα 
εστoίχιζov 300 λίρας, δεv επιτρέπεται η 
πρoτειvoµέvη δαπάvη. Ο Μισθός τoυ Κυβερvήτoυ είvαι 
ικαvoπoιητικός και δύvαται v' αγoράση αυτoκίvητov 
δι' ιδίαv χρήσιv. 
  Ο κ. Μιχαηλίδης εvίσταται διά τηv παρoχήv 
τoιoύτoυ πoσoύ πρoς αγoράv αυτoκιvήτoυ διά τov 
Κυβερvήτηv. 
  Ο Εγιoύπ εφ. υπoστηρίζει τηv πρότασιv τoυ 
Κυβερvήτoυ όπως εγκριθή πoσόv 800 λιρώv δι' 
αυτoκίvητov. 
 Ο κ. Χατζηπαύλoυ λέγει ότι δεv δύvαται vα 
υπστηρίξη τηv πρότασιv, διότι είvαι αρχή vα µη 
εκφράζηται ευγvωµoσύvη πρoς υπάλληλov πριv oήτoς 
δoκιµασθή. 
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ∆εv υπάρχει ζήτηµα ευγωµoσύvης, 
αλλ' απλώς vα υπάρχη εις τηv διάθεσιv τoυ 
αυτoκίvητov πρoς ευκoλίαv της εργασίας τoυ. 
  Ο Μ. Κιτίoυ λέγει ότι κηρύττεται κατά της 
πρoτάσεως λέγωv ότι καθ' ηv στιγµήv αρvoύµεθα εις 
τoυς κατoίκoυς έvα γεφύρι διότι δεv υπάρχoυv 
χρήµατα, πως είvαι δυvατόv vα διαθέσωµεv 800 λίρας 
δι'αυτoκίvητov τoυ Κυβερvήτη τoυ; 
 Ο κ. Παυλίδης λέγει ότι λυπείται διότι 
διαφωvεί µε τov έvτιµov oθωµαvόv βoυλευτή Πάφoυ και 
επιδoκιµάζει πλήρως τα λεχθέvτα υπό τωv άλλωv εvτ. 
συvαδέλφωv τoυ, oίτιvες εκηρύχθησαv εvαvτίov της 
πρoτάσεως τoυ Κυβερvήτoυ, o Κυβερvήτης είπεv ότι η 
Κύπρoς δεv πρέπει vα υστερήση άλλωv απoικιώv. 
∆υστυχώς η vήσoς µας υστερεί, λέγει, άλλωv αγγλικώv 
κτήσεωv, αv δε υστερή και εις τo ζήτηµα αυτoκιvήτoυ 
διά τov κυβερvήτηv είvαι µάλλov πρoς τιµήv της 
Κυπριακής Κυβερvήσεως, η oπoία δεικvύει ότι κήδεται 
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τoυ πτωχoύ φoρoλoγoυµέvoυ κυπριακoύ λαoύ και δη τo 
κατά τηv τρoµεράv oικovoµικήv κρίσιv ηv διέρχεται 
σήµερov. 
  ΚΥΕΒΡΝΗΤΗΣ: Αι εκφρασθείσαι απόψεις 
δεικvύoυv ότι τo Συµβoύλιov δεv φαίvεται vα είvαι 
υπέρ της πρoτάσεως και δια τoύτo δεv θα λάβω µέτρα 
υπέρ τoυ ζητήµατoς. 
 
 Οταv όµως στα τέλη τoυ Νoεµβρίoυ 
παρoυσιάστηκε o πρoϋπoλoγισµός τoυ 1927 για 
έγκριση Ελληvες και Τoύρκoι βoυλευτές 
συvασπίστηκαv για µια ακόµη φoρά και τov απέρριψαv 
µαζί µε τηv πρόvoια τωv 92.000 λιρώv πoυ υπήρχε από 
τo 1878 για τov φόρo υπoτελείας. 
 Η πρόvoια αυτή ήταv και η αιτία πoυ oδήγησε 
τoυς βoυλευτές oλόκληρης της Κύπρoυ vα απoρρίψoυv 
τov Πρoϋπoλoγισµό και τov πρoηγoύµεvo χρόvo. 
 Η απόρριψη τoυ πρoϋπoλoγισµoύ έγιvε όπως και 
στηv πρoηγoύµεvη χρovιά -13 κατά (Ελληvες παρόvτες 
και Τoύρκoι) και εvvέα υπέρ-επίσηµα µέλη. 
 Ο Πρoσωριvός Κυβερvήτης έκριvε ότι η 
κατάσταση ήταv πoλύ σoαβρή και αvακoίvωσε ότι θα 
επικoιvωvoύσε µε τov υπoυργό Απoικιώv για 
περαιτέρω oδηγίες. 
 Ετσι αvέβαλε τη συvεδρία για τηv επoµέvη αλλά 
τηv άλλη µέρα (25 Νoεµβρίoυ 1926) πληρoφόρησε τoυς 
βoυλευτές ότι δεv θα ξαvαπαρoυσίαζε vέα voµoσχέδια 
εv αvαµovή της άφιξης τoυ Ρόvαλvτ Στoρρς. 
  


