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τnν Λευτεριό τnς Κύπρου μας πουλλόου τnς ζnτούσαν 

Ω Παντοδύναμε Θεέ πούσαι στα ψnλωμένα 

στείλε μας τnν παρnγοριό εις τα χαμnλωμένα 

Αξίωσε μας Πλόστn μου τους τόπους μας να δούμε 

τn Λευτεριό τnς Κύπρου μας να τnν aξιωθούμε. 

Ελένn Μ. Αναστασίου 

πρόσφυγας από τnν Αμμόχωστο 

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΛΑΨΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟ 

Ποτέ μn κλόψεις το νεκρό 

και δόκρυα μn χύσεις 

μόνο για τίμnμα στερνό 

σκύψε να το φιΜσεις 

Πόρε λιβόνι κι ελιό 

το πνεύμα να καπ'νίσεις 

κι όναψε του δυο κεριό 

να το ποχαιρετίσεις 

Με μυρωδιές και αρώματα 

το σώμα να ραντίσεις 

και μέσα εις τα χώματα 

λόδι ελιός να χύσεις 

Ποτέ μn κλόψεις το νεκρό 

πολύ θα το λυπnσεις 

θα γίνουν τα δόκρυα νερό 

και τn ψυχn θα πνίξεις 

Ανδρέας Παναγίδnς 
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Η Κυπριακή Οικονομfα πριν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμfου Πολέμου 

Η εξέτασn τnς κατόστασnς στnν οποfα 

βρισκόταν n κυπριακn οικονομfα πριν το 

τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου πα

ρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε 

μελετnτn τnς οικονομικnς πορείας του νn

σιού στn διάρκεια του αιώνα μας. 

Η περfοδος αυτn είναι ενδιαφέρουσα 

για πολλούς και διάφορους λόγους. Κατ' 

αρχnν τnν περfοδο αυτn δεν εrχαν ακόμn εκ

δnλωθεf οι επιπτώσεις που εfχε ο Πρώτος Πα

γκόσμιος πόλεμος πάνω στnν κυπριακn οικο

νομία, δεν είχε ακόμn εμφανιστεί το ντόπιο 

βιομnχανικό κεφάλαιο (αυτό εμφανfστnκε 

μετά τον πόλεμο) και οι υπάρχουσες επιχει

ρnσεις nταν κυρίως μεταπρατικές. Επιπλέον 

τούτων, n αγορά nταν πολύ περιορισμένn 
και οργανωνόταν στο τοπικό επfπεδο του χω

ριού r'1 και ανάμεσα στα γειτονικό χωριά τnς 
περιοχnς, οι δε συγκοινωνfες βρfσκονταν σε 

τραγικn κατόστασn, γεγονός που επιδείνωνε 

ακόμn περισσότερο το πρόβλnμα. Το αυτοκί

νnτο εfχε nδn εισαχθεί στnν Κύπρο από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια του αιώνα, αλλά n 
χρnσn του nταν γνωστn σε ελάχιστα μόνο 

άτομα. Όμως αξίζει να τονιστεί ότι n περίο
δος αυτn αποτέλεσε το τελευταίο 

«σκαλοπάτι» που πολύ σύντομα. αμέσως 

μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, έμελλε 

να οδnγnσει στnν εμφόνισn και ανόπτυξn 

ορισμένων αξιόλογων βιομnχανικών μονά

δων. 

Ο πλnθυσμός του νnσιού ανερχόταν 

γύρω στις 275,000 περίπου (1916) και ασχο
λεfτο κατά κύριο λόγο με τn γεωργία και τnν 

κτnνοτροφία. Όμως οι δυο αυτοί κλάδοι, α 

νκαι αποτελούσαν τnν «σπονδυλικn στnλn" 

Του Δρος ΧΡΙΠΟΥ Γ. ΑΡΙΠΕΙΔΟΥ 

τnς κυπριακnς οικονομίας, r'παν καθυστερn

μένοι και παραμελnμένοι. 

Κύριο χαρακτnριστικό τnς πολιτικnς 

τnς αγγλικnς κυβέρνnσnς nταν n έλλειψn εν
διαφέροντος για οποιοδnποτε αξιόλογο 

έργο (αρδευτικό r'1 άλλο), που θα οδnγούσε 
στn σnμαντικn αύξnσn τnς γεωργικnς παρα

γωγnς και στn βελτίωσn του βιοτικού επιπέ

δου των Κυπρfων αγροτών. Η καλλιεργούμε

νn έκτασn στnν Κύπρο ανερχόταν σε 

3.600.000 κυπριακές σκόλες (στρέμματα), 

που αντιπροσώπευε μόνο το 52.31% τnς συ
νολικnς γnς. Ο ετnσιος προϋπολογισμός, 

του οποίου οι συνολικές δαπάνες κατά το οι

κονομικό έτος αρχιζε τnν 1n Απριλfου 1917) 
ανέρχοταν €411 177, για το Γεωργικό Τμnμα 
πρόβλεπε δαπάνες €9,584 περίπου και για 
τα αρδευτικό έργα δαπάνες €1,632 n συνολι
κό ποσοστό που μόλις έφθανε το 2. 73'7Ό. 

Η αγγλικn κατοχn αποκατέστnσε στο 

νnσί τn δικα;οσύνn και τn στοιχειώδn ασφά

λεια, που αποτελούσαν δυο βασικό μειονε

κτnματα τnς διοίκnσnς του νnσιού κατά τnν 

περίοδο τnς τουρκοκρατίας, αλλά επιβάρυνε 

το λαό με τις δαπάνες πολυτελούς για τnν 

Ανατολr'1 διοίκnσnς και με το φόρο υποτε

λείας r'1 τn συμμετοχn του κυπριακού λαού 
στις υποχρεώσεις για τnv αποπλnρωμn του 

τουρκικού δανείου του 1854, που στοίχιζε για 
τnν Κύπρο €92,799 το χρόνο r'1 22.57% των 
συνολικών ετnσιων δαπανών του προϋπολο

γισμού. Επιπλέον n αγγλικn διοίκnσn παρα
γνώρισε τn γεωργία, τον κυριότερο παραγω

γικό τομέα στn χώρα, και τnν παιδεία για 

ολόκλnρες δεκαετίες. Τελικό ύστερα από 

πολλές διαμαρτυρίες και πιέσεις που δεχό-
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ταν από τους αντιπροσώπους του λαού n 
αποικιακn κυβέρνnσn αναγκόστnκε να ιδρύ

σει το ΤμιΊμa Γεωργίας, ως ανεξάρτnτn υπn

ρεσία, το 1913, και τn Γεωργικn Τράπεζα, το 
1925. 

Τα κυριότερα γεωργικό προϊόντα τnς 

Κύπρου κατά το έτος 1916 nταν κατά κύριο 
λόγο τα δnμnτριακό. τα προϊόντα τnς αμπέ

λου, τα χαρούπια, τα κουκκούλια και το με

τάξι. 

Tn δεύτερn από όποψn σnμασίας κα
τnγορία γεωργικών προϊόντων αποτελούσαν 

το βαμβάκι, το σnσόμι, ο λινόσπορος, ο μαυ

ρόκοκκος, τα όσπρια, τα λαχανικό (κρεμμύ-
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για το κριθάρι 1,965,800 κιλό και για τn 

βρώμn 411,200 κιλό. Η παραγωγn αυτn συγ
κρινόμενn με προnγοu μενες περιόδους Π ταν 

μεν ψnλότερn από τnν παραγωγn των προϊ

όντων αυτών κατά τnν τουρκοκρατία (το 

1862 n Κύπρος παρnγαγε 960,000 κιλό σιτά
ρι και 1,440,000 κιλό κριθάρι και το 1877-8 
παρnγαγε 560,000 κιλό σιτάρι και 1 ,200,000 
κιλό κριθάρι) και τα πρώτα δέκα χρόνια τnς 

Αγγλικnς κατοχnς, αλλά χαμnλότερn από τnν 

παραγωγn δnμnτριακών κατά τους χρόνους 

του Στράβωνα (46π.Χ.-24μ.Χ.), όταν n παρα
γωγn σιτnρών, σύμφωνα με υπάρχουσες 

αναφορε'ς, nταν πολU μεγαλUτερn και έφθα

νε στα 10,000,000 κιλό. 

Εξωτερικό εμπόριο τnc; Κύπρου κατά την περίοδο 1910-1916 

Έτος Εισαγωγές αε Εξαγωγές σε 

εμπορεύματα εμπορεύματα 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

r 

493475 
547772 
602345 
619338 
496744 
588019 
967780 

r 

511841 
626557 
728988 
620591 
496776 
690490 
708446 

4 315 473 4 383 689 

δια, πατάτες κ.ό.) το λινάρι, το καννάβι, τα 

μαλλιά και τα δέρματα. Άλλες καλλιέργειες 

με μικρότερn σnμασία nταν οι ελιές, τα 

εσπεριδοειδrl, οι αμυγδαλιές κ.ό. 

Τα σιτnρό αποτελούσαν τον κυριότερο 

γεωργικό και οικονομικό παράγοντα στο 

νnσί. Η μέσn παραγωγn των πέvrε ετών 

1912-1916 nταν για το σιτάρι 2,055,400 κιλό, 

Αξίζει όμως να τονιστεί ιδιαίτερα ότι 

λίγο πριν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου n μέσn παραγωγn σιταριού στnν 
Κύπρο κατά άκρον (=τρεις σκόλες) nτο 

24.20 κιλό, πράγμα που σnμαίνει ότι συγκρι
νόταν ευνοϊκό με αρκετές από τις κυριότε

ρες σιτοπαραγωγούς χώρες. Συγκεκριμένα n 
Κύπρος είχε μεγαλύτερn μέσn παραγωγn 




