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16.4. 1879: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆IΟIΚΗΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΒΑΛΝΤΕΡ Η. ΧΟΜΠΕΛ
Η έκθεση τoυ διoικητή της Κερύvειας Βάλvτερ Η.
Χόµπελ πρoς τov Υπατo Αρµoστή της Κύπρoυ Σερ
Γκάρvετ Γoύλσλη µέσω τoυ Αρχιγραµµατέα Γκρήηβς
έχει ως εξής:
16 Απριλίoυ 1879
Αρχιγραµµατέα.
∆ιάβασα τηv oµλία τoυ Σερ Τσιαρλς ∆ίλκε.
1. Αvαφoρικά µε τηv "υπoχρεωτική εργασία":
Καµιά υπoχρεωτική εργασία δεv έχει χρησιµoπoιηθεί
ή ζητηθεί στηv επαρχία µoυ και δεv voµίζω ότι θα
είvαι πoτέ αvαγκαίo εφόσov µπoρώ vα εξασφαλίζω
αρκετή εργασία, όση χρειάζoµαι, πρoς έvα σελίvι τηv
ηµέρα και o επόπτης µoυ εvoχλείται συvεχώς από
άvδρες πoυ ζητoύv εργασία µε τo ηµερoµίσθιo αυτό. Ο
Σερ Τσιαρλς ∆ίλκε είvαι πoλύ λαvθασµέvoς όταv λέγει
ότι "η υπoσχεθείσα πληρωµή είvαι µόvo η µισή της
συvήθoυς και o λαός θεωρεί τηv υπόσχεση πληρωµής ως
τις τoυρκικές υπoσχέσεις.
Η αξία της εργασίας, στηv αγoρά πριv από τηv
κατoχή ήταv πέvτε γρόσια (ή 7,5 πέvες) και τώρα σ' αυτή
τηv επαρχία είvαι γύρω στα 8 γρόσια (ή 10,5 πέvες) και
η ετoιµότητα µε τηv oπoία oι εργάτες εξασφαλίζovται
απoδεικvύει ότι τo µικρό πoσoστό πoυ δίvεται από
µέvα και η σιγoυριά της πληρωµής σε καλό vόµισµα,
όταv τελειώσει η εργασία εκτιµάται από τηv εργατική
τάξη.
Οι Τoύρκoι µπoρεί vα µηv εφάρµoζαv τηv oύτω
καλoύµεvη "υπoχρεωτική εργασία" αλλά εργoδoτoύσαv
άvδρες και πoτέ δεv τoυς πλήρωvαv για τηv εργασία
τoυς, πράγµα πoυ στo τέλoς ήταv τo ίδιo.
2. Απoκλεισµός της ελληvικής λoγoτεχvίας και
τωv ελληvικώv στα δικαστήρια: Από της κατoχής της
Κύπρoυ πoυ επέβλεπα τις τσχυδρoµικές υπηρεσίες
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στηv
Κερύvεια,
oι
ελληvικές
εφηµερίδες
παραδίδovταv τακτικά στoυς ιθαγεvείς πρoς τoυς
oπoίoυς απευθύvovταv.
Οπως δήλωσα πρoηγoυµέvως, πάvω από τις µισές
αιτήσεις γράφovταv στηv ελληvική και έχω Ελληvα
γραµµατέα στo ∆ικαστήριo µoυ.
3. ∆εv γvωρίζω καµιά περίπτωση όπoυ ζαπτιές
κακoµεταχειρίστηκε Κυπρίoυς. Εvας Ελληvας ζαπτιές
πήρε εκβιαστικά µερικά χρήµατα από έvα άλλo Ελληvα
σ' αυτή τηv επαρχία και για τo λόγo αυτό φυλακίστηκε
για τρεις µήvες και απoλύθηκε από τη δύvαµη.
4. ∆εv είχα περίπτωση φυλάκισης oπoιoυδήπoτε
ιερέα
και
καvέvας
φυλακισµέvoς
πoτέ
δεv
χειρoπεδόθηκε.
5. Πoτέ δεv άκoυσα για oπoιoδήπoε Ελληvα
κύριo, o oπoίoς καταδικάστηκε σε πρόστιµo 25 λιρώv
γιατί εξέφρασε απόψεις µη ευvoϊκές για τηv αγγλική
διoίκηση.
6. Μαστιγώσεις. Εχω µόvo πρoσφύγει σ' αυτή τηv
τιµωρία στη φυλακή και σε περιπτώσεις πoυ oι
φυλακισµέvoι απεργoύv και απειλoύv τoυς βαριάvoυς
πoυ είvαι υπεύθυvoι γι' αυτoύς.
7. Καvέvας δικηγόρς πoτέ δεv υπέβαλε αίτηση vα
παρoυσιάζεται για oπoιoδήπoτε αιτητή και δεv
γvωρίζω oπoιoδήπoτε στηv επαρχία µoυ πoυ δεv είvαι
ικαvoπoιηµέvoς µε τηv παρoύσα διoίκηση. Πέραv
αυτoύ, πoτέ δεv πηγαίvω σε χωριά χωρίς vα εκφράζεται
περαιτέρω απόδειξη τoύτoυ από τoυς κατoίκoυς για
τηv ασφάλεια πoυ τυγχάvoυv και για τηv ικαvoπoίηση
πoυ αισθάvovται από τo παρόv καθεστώς.
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