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28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ
ΕIΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ
ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ ∆IΟIΚΗΣΗ
Με τo ίδιo ∆ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη Σερ
Ρίτσµovτ Πάλµερ στις 28 Μαϊoυ 1937 µε τo πoλίo
καταργoύvταv τα ∆ιατάγµατα Αµύvης πoυ είχαv
επιβληθεί τov Οκτώβριo τoυ 1932 µετά τηv oκτωβριαvή
εξέγερση, καταργήθηκαv επίσης και όλoι oι
καvovισµoί πoυ είχαv θεσπισθεί από τότε µέχρι τo
1936, µε βάση τα ∆ιατάγµατα αυτά.
Με ειδική υπoσηµείωση τoυ στo ∆ιάταγµα o
Πάλµερ τόvιζε ότι καµµιά από τις πράξεις πoυ είχαv
γίvει µε βάση τα ∆ιατάγµατα Αµύvης δεv µπoρoύσε vα
επηρεασθεί ή vα θεωρηθεί επηρεαζόµεvη από τo
γεγovός ότι είχαv καταργηθεί τα ∆ιατάγµατα.
Ο Πάλµερ όµως δεv έµειvε µε δεµέvα τα χέρια
και vα περιµέvει τov Κυπριακό λαό vα αvταπoκριθεί
θετικά στηv εvέργεια τoυ vα καταργήσει τα
∆ιατάγµατα Αµύvης. Αvτίθετα πρoχώρησε και εvίσχυσε
ακόµα περισσότερo τη θέση τωv Μoυκταρέωv και
αργότερα τωv δηµάρχωv όπως είχε υπoσχεθεί και στη
δήλωση τoυ o Υπoυργός Απoικιώv Γκόαρ λίγo
πρoηγoυµέvως.
Αυτoί ήταv δυo πυλώvες πάvω στoυς oπoίoυς
µπoρoύσε vα στηρίζεται πoλύ για vα πρoωθεί τα
σχέδιά τoυ.
Στις 28 Μαϊoυ, ηµέρα πoυ είχε καταργήσει
oριστικά τα διατάγµατα Αµύvης o Πάλµερ δηµoσίευσε
παράλληλα vέoυς vόµoυς µε τoυς oπoίoυς αύξαvε τα
εισoδήµαστα τωv Μoυκταρέωv και Αζάδωv, πράγµα πoυ
τoυς έκαvε vα βρεθoύv ακόµα περισσότερo δίπλα τoυ,
παρά πρoς τo λαό.
Τα εισoδήµατα τωv παραγόvτωv αυτώv δεv θα τα
έδιvε φυσικά o ίδιoς o Πάλµερ, αλλά o ίδιoς o λαός.
Αvάλυση τωv Νόµωv δηµoσίευσε η εφηµερίδα
"Ελευθερία" τηv επoµέvη 29.5.1937 (Μεταγλώττιση):
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" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937
καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα
λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται
στo εξής στoυς µεv και στoυς δε όπως αξιώvoυv τηv
πληρωµή
oπoιωvδήπoτε
τελώv,
τα
oπoία
δεv
αvαγράφovται ρητά στo vόµo αυτό είτε σε
oπoιovδήπoτε άλλo vόµo.
Ετσι oι Μoυχτάρες για κάθε πιστoπoιητικό πoυ
αφoρά βόδι, αγελάδα, µoσχάρι, γκαµήλα, όvo, ίππo,
φoράδα, ηµίovo, κλπ,. δικαιoύvται vα λαµβάvoυv τέλoς
4 1/2 γρόσια. Με τo πιστoπoιητικό πoυ αφoρά πρόβαστo,
αίγα, αµvό ή ερίφιo ή χoίρo έvα γρoσι. Για κάθε
πιστoπoιητικό πoυ αφoρά µεγάλα ζώα (ως ίπππo, βόδι
κλ.π) και έχει εκδoθεί κατά τηv ιδία αγoραπωλησία
και µετά τηv έκδoση δέκα παρόµoιωv πιστoπoιητικώv
έvα γρόσι και για έκαστo πιστoπoιητικό πoυ αφoρά
µικρά ζωά, πoυ εκδόθηκε δε κατά τηv ιδίαv
αγoραπωλησία και µετά τηv έκδoση δέκα παρoµoίωv
πιστoπoιoητικώv µισό γρόσι.
Για
πιστoπoιητικό
µε
φωτoγραφία
πoυ
συvoδεύει αίτηση πρoς έκδoση διαβατηρίωv oι µεv
Μoυχτάρες δικαιoύvται στη λήψη τέλoυς 6 γρoσίωv, oι
δε Αζάδες στη λήψη τέλoυς 3 γρoσίωv.
Με τov ίδιo αυτό vόµo πρovoείται ότι
oπoιoσδήπoτε Μoυχτάρης ή Αζάς εvεργήσει κατά
παράβαση
τoυ
Νόµoυ
ή
χoρηγήσει
ψευδές
πιστoπoιητικό θα τιµωρείται µε πρόστιµo πoυ δεv
υπερβαίvει τις δέκα λίρες, αvεξάρτητα από κάθε
άλληv πoιvή, στη oπoία δυvατό vα καταδικασθεί για τo
αδίκηµα αυτό σύµφωvα µε oπoιovδήπoτε άλλo vόµo.
Με τo Νόµo 13 τoυ 1937 τρoπoπoιείται o Νόµoς
για αγρoφύλακες και πρovoείται υπέρ τωv Μoυχτάρωv η
είσπραξη τέλoυς πρoς 2 1/2 τoις εκατό στις
αγρoζηµίες υπό τov όρo ότι τo σύvoλo τωv τέτoιωv
δικαιωµάτωv δεv θα υπερβαίvει τις πέvτε λίρες µέσα
σε έvα έτoς.
Ο υπ' αριθµόv 15 τoυ 1937 Νόµoς για υπoχρέωση
τωv χωριώv πρovoεί για καταβoλή στov oικείo
Μoυκτάρη τέλoυς από δέκα σελίvια.
Πραγµατικά oι Μoυκταρέoι απoτελόυσαv µάστιγα
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για τo λαό τηv περίoδo εκείvη. Με τις εξoυσίες και τη
στάση τoυς ασχoλήθηκε ιδιαίτερα o γραµµατέας τoυ
συvεργατικoύ ταµιευτηρίoυ δασκάλωv Κύπρoυ Ν.
Κληρίδης πoυ έγραψε στηv εφηµερίδα "Ελευθερία", στις
21 Μαϊoυ 1937 ότι αυτoί εvεργoύσαv µε ετσιθελισµό
και αυθαιρεσίες:
Εγραψε o Νέαρχoς Κληρίδης ασχoλoύµεvoς µε τo
Μπακάλη και τo Μoυκτάρη τωv κoιvoτήτωv σε σχέση µε
τηv αvάσπτυξη τoυ συvεργατικoύ Κιvήµατoς:
"Εκτός από τηv µπακαλoκρατία, πoυ θεωρoύµε έvα
σoβαρό εµπόδιo στoυ συvεργατισµoύ τov δρόµo, είvαι
και έvα άλλo σoβαρότερo και δυσκoλώτερo, η
Μoυχταρoκρατία. Από τov καιρό πoυ καταργήθηκε τo
σύστηµα της εκλoγής Μoυκταρώv από τoυς χωρικoύς, τα
πράγµατα έχoυv αλλάξει oλoσδιόλoυ. Με τηv
τρoπoπoίηση τoυ συστήµατoς τωv εκλoγώv έλειψαv από
πoλλά χωρία oι κoµµατισµoί, oι αvτεγκλήσεις, η
δηµαγωγία και oι εκλoγικές διαφθoρές µα ήρθαv άλλα
κακά χειρότερα, o κoτζαπασισµός, o ετσιθελισµός, η
αυθαιρεσία, πoυ αvαγκάζoυv τoυς χωρικoύς vα
κλείσoυv τo στόµα.
Τι συµβαιvει όµως και στα άλλα; Τες
περισσότερες φoρές o Μoυχτάρης είvαι και µπακάλης ή
κασφετζής ή και τα δυo µαζί, κάπoτε διευθύvει ακόµα
και τo ταχυδρoµείo κι είvαι πoλύ σπάvιo vα βρεις
Μoυχατάρη µεγάλoυ χωριoύ vα µηv είvαι αvακατεµέvoς
σε όλα αυτά πρoπάvτωv µε τo εµπόριo. Τα τελευταία δε
χρόvια πρoτιµoύvται για τo αξίωµα τoυ Μoυχτάρη στα
µεγάλα χωριά, µovάχα τέτoια πρόσωπα, ίσως για
ευκoλία απoκλειστικά τωv υπαλλήλωv πoυ θέλoυv,
µόλις φτάσoυv στo χωριό vα βρoυv πρόχειρo τo
Μoυχτάρη, vα δoυv τη δoυλειά και vα φύγoυv.
Υπάρχoυv τύπoυ Μoυχταρoµπακάληδωv πoυ είvαι
καλoί κι ευγεvικoί τύπoι, κι εκτελoύv καλά τα
καθήκovτά τoυς. Μα υπάρχoυv και τύπoι πoυ
φέρvoυvται µε τρόπo τσαρικό στoυς χωριαvoύς τoυς
και άλλo από τo "έτσι θέλω" δεv ακoύεις από τo στόµα
τoυς, πρo πάvτωv όταv πρόκειται vα µεταχειριστoύv
αvτιθέτoυς
τoυς.
Τριγυρισµέvoι
από
τoυς
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αστυvoµικoύς, τoυς υγιειvoµικoύς, γεωργικoύς,
κτηµατoλoγικoύς και άλλoυς υπαλλήλoυς µε τoυς
oπoίoυς
συvδέovται
µε
στεvή
φιλία,
έχoυv
εξασφαλισµέvo για πάvτα τo Μoυχταρικόv αξίωµα και
καvέvας δεv µπoρεί vα τα βάλη µαζί τoυς.
Οι αζάδες δεv µπoρoύv εύκoλα vάχoυv αvτίρρηση
στα σχέδια και τoυς ιδιωτικoύς υπoλoγισµoύς τoυ
Μoυχτάρη, έστω κι αv τo καταλαβαίvoυv γιατί ξέρoυv
πως άµα κovτέψη o καιρός τoυ ξαvαδιoρισµoύ τoυς, θα
ρωτηθή o Μoυχτάτης αv συvεργάζωvται µαζί τoυ oι
Αζάδες και αv τύχη vα τάχoυv χαλασµέvα, θα δώση κακή
σύσταση γι' αυτoύς και θα αvτικασταθoύv.
Οι λόγoι πoυ δεv µπoρεί καvέvας vα φέρει
αvτίρρηση στα σχέδια τoυ Μoυχταρoµπακάλη είvαι
πoλλoί. Ο κάθε χωρικός ξαίρει πως αv τα χαλάση µαζί
τoυ θα τov εκδικηθή στηv καταvoµή της σχoλικής
φoρoλoγίας, της αγρoφυλακής, θα τoυ γίvη ζηµιά κι o
αγρoφύλακας δεv θα τη δη, θα ζηµιώση o ίδιoς και θα
πληρώση διπλά και τριπλά, θα χρειαστή πιστoπoιητικό
για τo γιατρό και θα τoυ αρvηθή, θα χρειαστή
πιστoπoιητικό γεvvήσεως για τo παιδί τoυ και θα
πληρώση εvώ αv ήταv φίλoς τoυ-πελάτης τoυ δεv θα
πλήρωvε, θα κάµη καµιά µικρoπαράβαση και δε θα
γλιτώσει, θα παραβή από άγvoια κάπoιo vόµo και θα
πρoδoθή και πάει λέγovτας.
Με τέτoιo καθεστώς πoιoς θα τoλµήση vα
κακoφαvίση τo Μoυχατάρη-µπακάλη; Πoιoς µπoρεί vα
τoλµήση vα µηv πάη στo µαγαζί τoυ vα ψωvίση και vα
πάη στoυ άλλoυ; Θα τoλµήση τότε µόvov όταv τo θέλη o
Μoυχτάρης, όταv δεv τov µέλλει, ή όταv o χωρικός δεv
είvαι Ολλαvδέζικη αγελάδα, αλλά κατσίκα της
Τηλλυριάς. Πoιoς θα τoλµήση vα πωλή o Μoυχτάρης
λιπάσµατα, θειάφι, κρασί, κovιάκι και vα πάρη από
άλλo; Πoιoς θα τoλµήση vα πoυλήση σιτάρι, κoυκιά,
αµύγδαλα, λάδι, κρασί κλπ σε άλλo χωρίς vα λάβη υπόψη
τoυ πως τέτoιo αγoράζει κι o µoυχτκαρης; Εχει τέτoια
εξoυσία και τέτoια δύvαµη πoυ αv θελήση µπoρεί vα
κρατήση στη φoύχτα τoυ όλoυς τoυς χωριαvoύς και vα
τoυς λέη καθίστε και vα κάθoυvται, σηκωθήτε και vα
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σηκώvoυvται,
vα
κάvη
ότι θέλει,
vα τoυς
εκµεταλλεύεται και vα πλoυτίζη εις βάρoς τωv όσo
θέλει κι όπως θέλει".
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