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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η διατριβή εξετάζει την ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στη βρετανική Κύπρο µεταξύ 1878 

και 1949 – από την έναρξη της αγγλοκρατίας µέχρι και το κλείσιµο των στρατοπέδων 

κράτησης των Εβραίων «παράνοµων» µεταναστών- προσεγγίζοντάς την ως ένα κατεξοχήν 

µεταναστευτικό φαινόµενο µε παρεµφερείς ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικο-οικονοµικές 

προεκτάσεις. Η εβραϊκή παρουσία στην Κύπρο διέπεται από το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 

συνεχών εισροών και εκροών µεταναστών και προσφύγων. Σταθµοί στην ιστορία της υπήρξαν 

οι αγροτικοί εποικισµοί των τελών της δεκαετίας του 19ου και αρχές 20ού αιώνα (στους 

Ορείτες και τα Κούκλια της Πάφου µεταξύ 1883 και 1887 από φιλανθρωπικές οργανώσεις, 

καθώς και στο Μαργό της επαρχίας Λευκωσίας µεταξύ 1898 και 1935 από την Jewish 

Colonization Association), η άφιξη Εβραίων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και 

Παλαιστίνη κατά τη δεκαετία του 1930, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν κυρίως ως ιδιώτες 

επιχειρηµατίες, τα προσφυγικά ρεύµατα κατά τους δύο παγκοσµίους πολέµους, καθώς και το 

τελευταίο και µαζικότερο κεφάλαιο των εβραϊκών ροών στην Κύπρο, τα στρατόπεδα 

κράτησης δεκάδων χιλιάδων Εβραίων διασωθέντων από το Ολοκαύτωµα στην Αµµόχωστο 

και τη Δεκέλεια µεταξύ 1946 και 1949. 

 
Σε ένα σφαιρικό πλαίσιο κατανόησης της πολυµορφίας του εβραϊκού στοιχείου, µέσα και από 

την αξιοποίηση ποικίλων αρχειακών πηγών και του Τύπου, η διατριβή συζητά τους 

παράγοντες διαµόρφωσης της εβραϊκής παρουσίας κατά τις προαναφερθείσες περιόδους, 

εξετάζει τα πολυεπίπεδα αίτια των εισροών και εκροών, και αποτυπώνει τον αντίκτυπο της 

παρουσίας αυτής στο οικονοµικό σύστηµα του νησιού. Επιπλέον, ιχνηλατεί και αναδεικνύει 

το ρόλο της Κύπρου στην ιστορία της καθόδου των εβραϊκών ρευµάτων προς τη γειτονική 

Παλαιστίνη, ιδιαίτερα σε συνάρτηση µε το εβραϊκό ζήτηµα.  

 
Η έλευση και εγκατάσταση των Εβραίων εντάσσεται στα πλαίσια τριών ιστοριογραφικών 

συζητήσεων: πρώτον, της ιστορίας της καθόδου των εβραϊκών µεταναστευτικών ροών στην 

Ανατολική Μεσόγειο στο δρόµο προς την Παλαιστίνη· δεύτερον της θέσης των Εβραίων (και 
της οικονοµικής δραστηριότητάς τους) στη βρετανική αυτοκρατορία· και τρίτον των σχέσεων 

Εβραίων-Ελληνορθόδοξων Χριστιανών. Σε αυτό το πλέγµα, καταγράφονται οι εξελικτικές 

εκφάνσεις της πρόσληψης της Κύπρου στο εβραϊκό ζήτηµα κατά τη διαδικασία «κατασκευής» 

του έθνους-κράτους του Ισραήλ µέσα από το φακό του Σιωνισµού από το 1895 µέχρι το 1948. 

Επιπλέον, ερµηνεύεται ο ρόλος της βρετανικής στάσης, όπως επίσης ο φιλοσηµιτισµός και ΕΥ
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αντισηµιτισµός των Ελλήνων της Κύπρου, ως εσωτερικοί παράγοντες καθορισµού της 

τυπολογίας του εβραϊκού στοιχείου, καταγράφοντας τη διαχρονική τους εξέλιξη µέσα από 

τους πολιτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς µετασχηµατισµούς. Τέλος, εξετάζεται η 

κοινωνικο-οικονοµική ενσωµάτωση του εβραϊκού στοιχείου, κυρίως µέσα από την καταγραφή 

της καινοτόµου οικονοµικής και επιχειρηµατικής του δραστηριότητας σε τοµείς της 

αποικιακής οικονοµίας, όπως τη γεωργία, τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις. Η διατριβή 

ολοκληρώνεται µε το σηµαντικό και ιδιαίτερο κεφάλαιο της µαζικής εβραϊκής παρουσίας στα 

στρατόπεδα του Καραόλου και της Ξυλοτύµπου στα τέλη της δεκαετίας του 1940, όπου 

επιχειρείται µια σφαιρική ανάλυση της λειτουργίας των στρατοπέδων και της διαβίωσης των 

κρατουµένων, καθώς και των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών τους προεκτάσεων.  

 
 
 
  

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



   v 

ABSTRACT 

The thesis entitled ‘The Jewish presence in British Cyprus, 1878-1949: ideological,  and 

socio-political transformations, entrepreunership and innovation in colonial setting’ examines 

the history of Jews in Cyprus between 1878 and 1949 - from the beginning of British rule until 

the closure of the detention camps of Jews "illegal" immigrants. Since the main characteristic 

of Jewish history on the island was the constant inflow and outflow of migrants and refugees, 

the thesis deals with Jewish presence as an eminently migratory phenomenon accompanied by 

ideological, political and socio-economic implications. The narrative is unfolded around 

several important landmarks: the Jewish rural settlements of the late 19th and early 20th 

century (the two first at Orides and Kouklia in Paphos between 1883 and 1887 by charities and 

the third at Margo in Nicosia and other localities between 1898 and 1935 by the Jewish 

Colonization Association); the refugee flows during the two world wars; the inflow of Jewish 

private entrepreneurs from Palestine, Central and Eastern Europe in the 1930s; and lastly the 

period during which the Jewish presence peaked in numbers, that of the detention camps for 

thousands of Jews rescued from the Holocaust, which operated between 1946 and 1949 in 

Famagusta and Dhekelia. 

 
Towards a holistic approach, the thesis discusses the factors that shaped the Jewish presence in 

the aforementioned periods, examining the multilevel causes of inflows and outflows and 

reflecting its impact on the economic system of the island. Moreover, it traces and illustrates 

the role of Cyprus in the history of Jewish immigration to Palestine, particularly in connection 

with the Jewish question. 

 
The immigration and settlement of the Jews in Cyprus is elaborated on three historiographical 

debates: firstly, the Jewish immigration to the Eastern Mediterranean on the way to Palestine 

(aliyah); secondly, the socio-economic role of Jews (and their business activity) in the British 

Empire; and thirdly the relations between Orthodox Christians and Jews. The thesis records 

the importance of Cyprus in the settlement of Jewish question during the process of nation-

building from 1895 to 1948 and particularly through the lens of Zionism. In this context, the 

Zionist ideological transformations regarding the perception of Cyprus as a step to the 

acquisition of a national home in Palestine are encapsulated.  
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In another aspect, the thesis touches upon the internal factors of British policy, philosemitism 

and antisemitism of the Greeks of Cyprus. As the determinants of the typology of Jewish 

migratory presence, the thesis interprets the British and Greek-Cypriot stance over time taking 

into consideration the political, economic and social developments. Finally, the socio-

economic integration of the Jewish element lies at the heart of the historiographical discussion, 

particularly through the recording of Jewish innovative economic and business activity in 

sectors of the colonial economy, such as agriculture, business and industry.  

 
The last chapter of the thesis highlights the several aspects of mass Jewish presence in the 

camps of Karaolos and Xylotymbou in the late 1940s. A comprehensive analysis of the camp 

structure and the Jewish detainees’ daily life is provided, while the political, social and 

economic implications of the camps operation on several aspects of colonial life are 

documented. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη συνδροµή σηµαντικών 

ατόµων, µε τους οποίους είχα την τιµή και τη χαρά να συνεργαστώ. Πρώτιστα, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω το Πανεπιστήµιο Κύπρου και ιδιαίτερα τον Πρύτανη κ. Κωνσταντίνο 

Χριστοφίδη για την παραχώρηση υποτροφίας προς διεκπεραίωση της διατριβής µου. Η 

χρηµατοδότηση αυτή υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για την απρόσκοπτη αφοσίωσή µου 

στην έρευνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και την ολοκλήρωση του συγγραφικού σταδίου 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 
Ένα µεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να εκφράσω προς τον επιβλέποντα ακαδηµαϊκό µου 

σύµβουλο, κ. Γιώργο Καζαµία, η στήριξη του οποίου ήταν συνεχής καθόλη τη διάρκεια των 

σπουδών µου. Τον ευχαριστώ θερµά για την αγαστή επικοινωνία, την ανεκτίµητη 

επιστηµονική καθοδήγησή του σε κάθε κεφάλαιο της διατριβής και τον προσωπικό χρόνο που 

διέθεσε για το σχολιασµό των κειµένων. 

 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο και ιδιαιτέρως τον 

τέως πρέσβη κ. Michael Harari και τη Μαρία Χατζηγεωργίου για την στενή συνεργασία µας 

και την στήριξή τους στην έρευνά µου.  

 
Δεν θα µπορούσα να µην ευχαριστήσω και όλους όσοι µοιράστηκαν µαζί µου αναµνήσεις από 

τους δικούς τους ανθρώπους στην Κύπρο. Ρόντικα, Άµι, Αβίβα, Λάνα σας ευχαριστώ από 

καρδιάς!  

 
Στην πορεία των σπουδών µου είχα την τιµή να ανταλλάξω απόψεις µε καθηγητές από την 

Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, οι οποίοι µε το δικό τους µοναδικό τρόπο µε βοήθησαν 

σηµαντικά στο επίπονο και µοναχικό στάδιο της έρευνας και συγγραφής. Ευχαριστώ θερµά 

για τα χρήσιµα σχόλιά τους τον Πέτρο Παπαπολυβίου, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου, τη Νατάσα Κωνσταντινίδου, 

Λέκτορα στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου, τον Σωφρόνη 

Κληρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου και 

τον Αλέξανδρο Κιτροέφ, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορίας στο Haverford College. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γεωργή, Αναπληρωτή Καθηγητή, και τον Chris Schabel, 

Καθηγητή στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου για τη βοήθεια 

που µου παρείχαν σε διάφορα στάδια της διατριβής. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ανεκτίµητη ΕΥ
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βοήθειά τους τον καλό φίλο της Κύπρου Yossi Ben-Artzi, Καθηγητή Γεωγραφίας στο 

Πανεπιστήµιο της Χάιφα, τον Γιώργο Αντωνίου, Επίκουρο Καθηγητή Εβραϊκών Σπουδών στο 

ΑΠΘ, τον Νικόλα Μανιτάκη, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε τον οποίο 

πρωτοδιδάχθηκα την κοινωνική και οικονοµική ιστορία και την ιστορία της µετανάστευσης, 

και τον Αλέξανδρο Αποστολίδη, Επίκουρο Καθηγητή Οικονοµικής Ιστορίας στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. 

 
Πολλές ευχαριστίες εκφράζω επίσης σε συναδέλφους και φίλους, οι οποίοι µε το δικό τους 

τρόπο υπήρξαν αρωγοί σε διάφορα στάδια της έρευνας και συγγραφής µου. Ευχαριστώ θερµά 

τον Παναγιώτη Παντελή, τη Νίκη Τσαερά, τον Μιχάλη Γεωργίου, τον Λάµπρο και την Έµιλυ 

Καούλλα, τη Μαρία Παναγιώτου, τον Κωνσταντίνο Κουράτο και τον Κυριάκο Ιακωβίδη. 
 

Τέλος, το µεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστώ στους γονείς µου για την καθηµερινή τους 

στήριξη, αγάπη και ενθάρρυνση όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών µου, ιδιαίτερα σε εκείνες 

τις δύσκολες στιγµές κατά τις οποίες η εκπόνηση του διδακτορικού φαινόταν σχεδόν 

ακατόρθωτη.  
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1 
 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 
Ιστορικό πλαίσιο – αντικείµενο και στόχοι διατριβής 

 
«Στην αρχή ήταν η γη της Επαγγελίας, και µετά ήταν η εξορία και οι Εβραίοι έζησαν ως 

έθνος χωρίς γη»1.  

 
Η εβραϊκή διασπορά2 στη Μεσόγειο κατά τον 19ο αιώνα διαµορφώθηκε µέσα από τις 

πολυσχιδείς προοπτικές – επαγγελµατικές, εκπαιδευτικές, νοµικές και γλωσσικές – τις οποίες 

προσέφερε τόσο η ακµάζουσα εµπορική εξέλιξη στα κοσµοπολίτικα λιµάνια της Ανατολικής 

και Δυτικής Μεσογείου και της Αφρικής – ιδιαίτερα από τα µέσα του 19ου αιώνα – όσο και η 

ευρωπαϊκή παρουσία στη Βόρεια και Δυτική Αφρική µέσα από τη διαδικασία 

αποικιοποίησης3. Από το 1881 και εξής η παρουσία των Εβραίων4 ενισχύεται και από ένα 

διαφορετικό κύµα µετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο ήταν συνυφασµένο µε 

την εθνικιστική προοπτική της «επιστροφής στη γη του Ισραήλ». Η οθωµανική Παλαιστίνη 
                                                
1 Jasmin Habib, Israel, Diaspora and the Routes of National Belonging, Τορόντο 2004, σ. 27. 
2 Ο όρος «διασπορά» ταυτίζεται µε τη συνέχιση των απογόνων του Ιακώβ και του Αβραάµ εκτός της γης των 
προγόνων τους, βλ.  Α Concise Companion to the Jewish Religion Oxford Reference, λήµµα «Diaspora», Oxford 
University Press, www.oxfordreference.com, 28.12.1012. Επίσης, βλ. Minna Rozen, “People of the Book, People 
of the Sea: Mirror images of the soul”, στο Minna Rozen (επιµ.), Homelands and Diasporas. Greeks, Jews and 
their Migrations, International Library of Migration Studies, τ. 2, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 2008, σ. 44.  
3 Η βιβλιογραφία για  την εβραϊκή διασπορά στη Μεσόγειο από τον 16ο µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα είναι 
ιδιαίτερα πλούσια. Ενδεικτικά για τις εµπορικές της δραστηριότητες κατά την πρώιµη νεότερη περίοδο βλ. 
Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade 
in Early Modern Period, New Haven 2009 και David Cesarani (επιµ.), Port Jews: Jewish Communities in 
Cosmopolitan Maritime Trading Centres, 1550-1950, Λονδίνο 2002. Για την εβραϊκή διασπορά στον 19ο αιώνα 
στη Μεσόγειο και στις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες βλ. τα άρθρα της Sarah Abrevaya Stein, “Jews, Plumes, and 
Global Commerce in the Modern Period”, στο Gideon Reuveni και Sarah Wobick-Segev, The Economy in Jewish 
History. New Perspectives on the Interrelationship between Ethnicity and Economic Life, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 
2011, σσ. 174-186, και “Mediterranean Jewries and Global Commerce in the Modern Period: On the Trail of the 
Jewish Feather Trade”, Jewish Social Studies 13:2 (2007), σ. 3. Επίσης, για την ανοδική σηµασία της Ανατολικής 
Μεσογείου στο εµπόριο και την προσέλκυση εθνικο-θρησκευτικών οµάδων, όπως των Εβραίων, βλ. Reşat 
Kasaba, Çağlar Keyder, και Faruk Tabak, “Eastern Mediterranean Port Cities and Their Bourgeoisies: Merchants, 
Political Projects, and Nation-states”, Review (Fernand Braudel Center), 10:1 (1986), σ. 122.  
4 Ο όρος «Εβραίος» απαντάται και ως «Ιουδαίος» ή «Ισραηλίτης», έννοιες οι οποίες είναι ταυτόσηµες και 
υποδηλούν αυτό που ανήκει στο σηµιτικό έθνος που κατοικούσε στην αρχαία Παλαιστίνη και προερχόταν από 
τους απογόνους των Πατριαρχών της Βίβλου Αβραάµ, Ισαάκ και Ιακώβ. Στο χαρακτηρισµό «Εβραίος» (από το 
ρήµα abar = διαβαίνω, υποδηλώνοντας τη διάβαση του Ευφράτη ποταµού από τον Αβραάµ ή Εber = πρόγονος 
του Αβραάµ ή habiru/hapiru, λέξη η οποία προσδιόριζε τους λαούς της αιγύπτου κατά τη δεύτερη χιλιετία) ή 
«Ιουδαίος» αποδίδονται εθνικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενώ στον ορισµό «Ισραηλίτης» 
κυρίως θρησκευτικά, βλ. Γεώργιος Δ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, λήµµα «Εβραίος», σ. 
545, Αθήνα 1998.  Ιστορικά, ο όρος «Ιουδαίοι» αποδιδόταν στις δέκα φυλές του Βορείου Βασιλείου ή Ισραήλ, 
όταν διασκορπίστηκαν µετά την κατάληψη από τους Ασσύριους τον 8ο αι. π.Χ. και τους επακόλουθους διωγµούς 
τους, βλ. Α Concise Companion to the Jewish Religion Oxford Reference, λήµµα «Jew», Oxford University 
Press, www.oxfordreference.com, προσπελ. 28.12.1012. «Ιουδαίοι» αποκαλούνταν επίσης και λόγω της 
προέλευσης τους από το νότιο βασίλειο του Ιούδα (από τη λέξη Yehudi = από τη φυλή του Ιούδα) και 
«Ισραηλίτες» αποκαλούνταν λόγω της καταγωγής τους από το Βασίλειο του Ισραήλ, αλλά και ως απόγονοι του 
Ιακώβ, ο οποίος άλλαξε το όνοµά του σε Ισραήλ µετά από πάλη µε το Θεό.  
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βρέθηκε στο επίκεντρο των συνεχών και µαζικών µεταναστευτικών ροών από τη Ρωσία και 

την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες υπήρξαν απόρροια δηµογραφικών, οικονοµικών και 

πολιτικών πιέσεων στις πολυεθνικές αυτοκρατορίες όπου βρισκόταν συγκεντρωµένο ένα 

σηµαντικό µέρος της εβραϊκής διασποράς5. Οι µεταναστευτικές αυτές κινήσεις προς την 

Παλαιστίνη (aliyah6) άρχισαν σταδιακά από τα πρώτα πογκρόµ εναντίον των Εβραίων της 

Ρωσίας το 1881 και κορυφώθηκαν µετά το Ολοκαύτωµα και την ανακήρυξη του κράτους του 

Ισραήλ το 1948, µεταβάλλοντας την Παλαιστίνη/Ισραήλ σε κόµβο της εβραϊκής οικονοµικής 

και όχι µόνο δραστηριότητας. Μέσα από τις πέντε διαδοχικές φάσεις της καθόδου των 

εκδιωκόµενων Εβραίων τροφοδοτήθηκε το εθνικό όραµα για επιστροφή στη «Σιών», τη «γη 

της Επαγγελίας», και την ίδρυση εθνικής εστίας. Το momentum για την διεκδίκηση των 

εθνικών εβραϊκών στόχων, όπως ενσαρκώθηκε µέσα από το πολιτικό-σοσιαλιστικό και 

θρησκευτικό Σιωνιστικό Κίνηµα7, ήρθε υπό το βάρος των εξελίξεων του Πρώτου Παγκοσµίου 

Πολέµου µε τη διακήρυξη Balfour το 1917 και πραγµατώθηκε το 1948 µε την ανακήρυξη του 

κράτους του Ισραήλ.  

 
Αυτή την περίοδο της µεγάλης «επιστροφής» προς τη γη του Ισραήλ, η Κύπρος, η οποία µόλις 

είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο της Μεγάλης Βρετανίας, λειτουργεί ως χερσαίος σύνδεσµος 

στην κάθοδο της εβραϊκής διασποράς της Ευρώπης στην Παλαιστίνη. Λόγω της γεωγραφικής 

της εγγύτητας υπήρξε ένα από τα περάσµατα των µεταναστευτικών ροών που ξεκινούσαν από 

την Ανατολική Ευρώπη και κατέληγαν στην Ανατολική Μεσόγειο, µολονότι µέχρι τότε η 

εβραϊκή παρουσία στο νησί ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η εβραϊκή κινητικότητα πρωτο-

εµφανίζεται µε την άφιξη των Βρετανών στην Κύπρο το 1878 και ολοκληρώνεται την περίοδο 

µεταξύ 1946 και 1949 µε τον «στρατωνισµό» δεκάδων χιλιάδων προσφύγων διασωθέντων του 

Ολοκαυτώµατος στην Αµµόχωστο και την Ξυλοτύµπου. Σε αυτή τη µακρόχρονη διαδικασία 

                                                
5 Shmuel Ettinger, “Demographic Changes and Economic Activity at the End of the Nineteenth and Beginning of 
the Twentieth Centuries”, στο Hayim Hillel Ben-Sasson (επιµ.), A History of the Jewish People, Τελ Αβίβ 2002, 
σ. 860. 
6 Η µαζική αυτή ροή προς την Παλαιστίνη χάρη στην οποία εντατικοποιήθηκαν οι αγροτικές εγκαταστάσεις και 
οι εβραϊκές κοινότητες στην περιοχή έλαβε χώρα σε έξι στάδια: 1. Μεταξύ 1880 και 1904, από τα πρώτα 
πογκρόµ εναντίον των Εβραίων στη ρωσική αυτοκρατορία µέχρι τις διώξεις στο Kishinev. 2. Μεταξύ 1904 και 
1914, περίοδος κατά την οποία εβραϊκοί πληθυσµοί στη Ρωσία εξαναγκάστηκαν σε µετανάστευση εξαιτίας νέων 
πογκρόµ. 3. Μεταξύ 1919 και 1923, όταν οι εσωτερικές ανακατατάξεις στη Ρωσία µε την άνοδο των 
Μπολσεβίκων υποκίνησαν νέο κύµα εξόδου, ενώ παράλληλα µε τη διακήρυξη Balfour το 1917 και τη βρετανική 
Εντολή για την Παλαιστίνη το 1922-23 το εθνικό αίτηµα κέρδιζε έδαφος. 4. Μεταξύ 1924 και 1929, περίοδος 
κατά την οποία νέα εβραϊκά ρεύµατα πορεύονται προς την Παλαιστίνη εξαιτίας των πογκρόµ στην Πολωνία και 
την Ουγγαρία. 5. Μεταξύ 1929 και 1939 λόγω της κορύφωσης της δράσης του Ναζισµού στην Κεντρική 
Ευρώπη. 6. Η τελευταία περίοδος, µεταξύ 1933 και 1948, ήταν η περίοδος της «παράνοµης» εισόδου των 
Εβραίων στην Παλαιστίνη (Aliyah Bet), βλ. Encyclopaedia Judaica, λήµµα «Israel, state of », τ. 9, σσ. 516-546.   
7 Habib, ό.π., σ. 28. 
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των συνεχών εισροών και εκροών Εβραίων µεταναστών, η Κύπρος αποτέλεσε µέρος των 

προσπαθειών δηµιουργίας αγροτικών εγκαταστάσεων ή εποικισµών8, οι οποίες υιοθετούνταν 

από φιλανθρωπικές οργανώσεις, προσωπικότητες και σιωνιστικούς φορείς ως λύση στην 

απάµβλυνση του εβραϊκού ζητήµατος9, καθώς και χώρος αστικών εγκαταστάσεων Εβραίων 

µεταναστών από την Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη, ακόµα και την Παλαιστίνη.  

 
Οι Εβραίοι στη Μεγάλη Βρετανία είχαν σηµαντική πολιτική και οικονοµική επιρροή η οποία 

επεκτεινόταν και στις βρετανικές κτήσεις. Στις αρχές του 20ού αιώνα η βρετανική 

αυτοκρατορία παρείχε προοπτικές στους Εβραίους για επαγγελµατική καρριέρα στη διοίκηση, 

το εµπόριο και τις επιχειρήσεις, αποτέλεσε εναλλακτικός χώρος προώθησης των εβραϊκών 

µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία και χώρος 

διεκδίκησης της πολιτικής τους χειραφέτησης10. Για τα µεταναστευτικά ρεύµατα που 

κατευθύνονταν στην Παλαιστίνη, η Κύπρος παρουσίαζε ως θέλγητρο το πολιτικά ασφαλές και 

σταθερό περιβάλλον της Μεγάλης Βρετανίας, µιας φιλικά προσκείµενης Δύναµης στον 

εβραϊσµό. Αποτελούσε επίσης ένα νησί µε διαθέσιµες εκτάσεις γης (µόνο το ένα πέµπτο της 

επιφάνειας της καλλιεργείτο11), ένα πρόσφορο έδαφος για εισροή πληθυσµού και µια εδαφική 

επιλογή για τη δηµιουργία εβραϊκής πατρίδας, µια παρθένα γη για την επένδυση ιδιωτικού 

κεφαλαίου και την εισαγωγή ανθρωπίνου κεφαλαίου (τεχνίτες, γεωργοί, βιοτέχνες) από τα 

µεταναστευτικά ρεύµατα των Εβραίων που συσσωρεύονταν στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι’ 

αυτό ακριβώς το λόγο η Κύπρος δεν υπήρξε µόνο χώρος φιλοξενίας για τις µεταναστευτικές 

ροές που κατευθύνονταν στην Παλαιστίνη. Αποτέλεσε το άνοιγµα προς τη Δύση όσων 

Εβραίων είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη και αναζητούσαν νέα πεδία 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής στο πλαίσιο του αποικιακού εµπορίου της 

Μεγάλης Βρετανίας. Αναδείχθηκε ακόµα στις συζητήσεις του Σιωνιστικού Κινήµατος ως 

εναλλακτικός χώρος δηµιουργίας εβραϊκής «εθνικής εστίας».  

                                                
8 Ο όρος colonization of settlement  ή  colonisation de peuplement/ colonisation d’enracinement (δεν πρέπει να 
συγχέεται µε τον όρο colonialism) χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει τη σχέση µιας οµάδας µε τη γη σε µια νέα 
χώρα ή περιοχή, η οποία είναι συνήθως αγροτική. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος χρησιµοποιείται στην ξένη 
βιβλιογραφία για τις αγροτικές εγκαταστάσεις των Εβραίων από τα τέλη του 19ου αιώνα και εξής, οι οποίες 
δηµιουργήθηκαν όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αµερική. Εκτενέστερη αναφορά στο Ran Aaronsohn, 
Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine, Ιεροσόλυµα 2000, σσ. 15-20. 
9 Michael R. Marrus, The Unwanted. European Refugees from the First World War through the Cold War, 
Φιλαδέλφεια 2002, σσ. 114-115.   
10 Βλ. David Feldman, “Jews and the British Empire c. 1900”, History Workshop Journal Issue, 63:1 (2007), σσ. 
71-73. 
11 Χάιντς Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου (µτφρ. Κώστας Σαρρόπουλος), τ. Α, Αθήνα 2007, σ. 71. 
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Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο σκοπός της διατριβής είναι η σφαιρική θεώρηση της ιστορίας 

των Εβραίων στην Κύπρο γύρω από τους ακόλουθους άξονες: α) των λόγων εισροής του 

εβραϊκού πληθυσµού στην Κύπρο (‘push and pull theory’), οι οποίοι δεν εξαντλούνται στη 

συζήτηση εντός του σιωνιστικού πλαισίου, β) των παραγόντων διαµόρφωσης της εβραϊκής 

παρουσίας στην αποικία, όπως ήταν η πολιτική της αποικιακής κυβέρνησης και η στάση του 

πλειοψηφούντος πληθυσµού, των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, και γ) της προσαρµογής 

και ενσωµάτωσης των µεταναστευτικών ροών στο κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα της 

Κύπρου. Πόσο σηµαντική ήταν η θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο ως προς το 

εβραϊκό ζήτηµα; Σε ποιο βαθµό η σιωνιστική ιδεολογία ενεθάρρυνε µια τέτοια παρουσία στο 

νησί; Ποια υπήρξε η αλληλεπίδραση ντόπιου και ξένου στοιχείου; Πόσο σηµαντικός ήταν ο 

οικονοµικός αντίκτυπος της παρουσίας των Εβραίων; Σε ποιο βαθµό η διατριβή συµβάλλει 

στην ιστοριογραφία των εβραϊκών σπουδών γύρω από τη διαδικασία γένεσης του εβραϊκού 

κράτους, αλλά και της καταγραφής του Εβραίου ως οικονοµικού µετανάστη και 

επιχειρηµατία;  

 
Βάσει του αντικειµένου της έρευνας, η διατριβή αποτελείται από οκτώ επί µέρους κεφάλαια. 

Στο πρώτο και παρόν κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην ιστορία των µεταναστευτικών 

ρευµάτων συνοδευόµενη από επεξήγηση των βασικών ερωτηµάτων της διατριβής, της 

καινοτοµίας που εισαγάγει στην ιστοριογραφία και της µεθοδολογίας, ενώ ακολουθεί 

ιστορική καταγραφή της εξέλιξης της εβραϊκής παρουσίας κατά τη µετάβαση από την 

οθωµανική στη βρετανική κατοχή και δηµογραφική αποτύπωση του εβραϊκού στοιχείου στο 

νησί.  

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αξιολογείται η πρόσληψη της θέσης της Κύπρου στο Σιωνιστικό 

Κίνηµα, προκειµένου να ερµηνευθεί σε ποιο βαθµό το πέρασµα των µεταναστευτικών 

ρευµάτων Εβραίων στην Κύπρο ήταν απόρροια κάποιου είδους σιωνιστικής ρητορικής ή των 

γεωπολιτικών και οικονοµικών ζυµώσεων στην περιοχή. Μέσα από την εβραϊκή 

µεταναστευτική παρουσία γίνεται ανασκόπηση της διαχρονικής σηµασίας του νησιού κατά τη 

διαδικασία οικοδόµησης του εβραϊκού κράτους και ιδιαίτερα στους κόλπους του Σιωνιστικού 

Κινήµατος.  

 
Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η διαµόρφωση της εβραϊκής παρουσίας στην Κύπρο από το 

1883 µέχρι και την επαύριον του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου µέσα από την περιεκτική 

καταγραφή των µεταναστευτικών ροών. Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα κοινωνικά και ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



5 
 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των µεταναστών, στη σύσταση και δοµή των αγροτικών 

εποικισµών στην Πάφο µεταξύ 1883 και 1885, και στο Μαργό12, το Τσόµλεκτζι και τα 

Κούκλια Αµµοχώστου µεταξύ 1895 και 1928 (βλ. χάρτες στο Παράρτηµα Μ.1 και Μ.3) από 

την Εβραϊκή Εποικιστική Εταιρεία (Jewish Colonization Association, στο εξής JCA)13.  

 
Στα δυο επόµενα κεφάλαια συζητούνται οι ενδογενείς παράγοντες διαµόρφωσης της 

παρουσίας των Εβραίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται σε ποιο βαθµό η αποικιακή 

πολιτική µε τον αυστηρά συγκεντρωτικό έλεγχο υπήρξε ο καταλύτης της τυπολογίας, της 

αριθµητικής παρουσίας και της κοινωνικο-οικονοµικής ενσωµάτωσης των µεταναστών. Μέσα 

από την εξέταση της στάσης των Βρετανών µπορούν να απαντηθούν πολλά ερωτήµατα τόσο 

σε σχέση µε τη διαµόρφωση του εβραϊκού στοιχείου στο νησί όσο και για τα κίνητρα της 

πολιτικής απέναντι στο εκάστοτε µεταναστευτικό ρεύµα. Σε ποιο βαθµό οι Βρετανοί 

υποβοήθησαν ή αποθάρρυναν τα µεταναστευτικά εγχειρήµατα και γιατί; Ποιοι παράγοντες 

καθόρισαν αυτή την πολιτική και κατά πόσο σχετίζονταν µε τις πολιτικές συνθήκες στην 

Κύπρο; Μέσα από µια ολιστική αποτίµηση της βρετανικής πολιτικής απέναντι και σε άλλα 

µεταναστευτικά ρεύµατα που πέρασαν από την Κύπρο, η ιστορία της παρουσίας των Εβραίων 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο κατανόησης της εγκατάστασης µεταναστών στην αποικία, 

όπως και στην κατανόηση του ρόλου του Εβραίου στη βρετανική αυτοκρατορία.  

 
Στο πέµπτο κεφάλαιο καταγράφεται πως ο ντόπιος πληθυσµός εισέπραξε αυτή την εισροή 

ξένου στοιχείου και κατά πόσο η στάση του επηρέασε και την κυβερνητική πολιτική. Είναι 

σηµαντικό να επισηµανθεί το γεγονός ότι στην Κύπρο οι Εβραίοι αποτελούσαν µια από τις 

µικρότερες θρησκευτικές µειονότητες µε ένα αµελητέο ποσοστό συγκριτικά µε το σύνολο του 

πληθυσµού. Μάλιστα ήταν µια εβραϊκή µειονότητα σε χώρο όπου υπερτερούσε το 

χριστιανικό στοιχείο, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο οι εβραϊκές µειονότητες περιβάλλονταν 

κυρίως από µουσουλµανικές πλειοψηφίες14. Η στάση των Ελλήνων αποτέλεσε το επίκεντρο 

της έρευνας για δύο λόγους. Αφενός ως η συντριπτική πλειοψηφία διεκδικούσε έντονα τον 

                                                
12 Η καθιερωµένη προφορά του τοπωνυµίου στην κυπριακή είναι «Μαρκό» και συχνά εντοπίζεται µε αυτή τη 
µορφή ακόµα και στον Τύπο της υπό εξέταση περιόδου. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιείται η γραφή 
«Μαργό» σύµφωνα µε τον κατάλογο τυποποίησης ονοµάτων πόλεων και χωριών της Κύπρου της Μόνιµης 
Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονοµάτων. 
13 Η οργάνωση ιδρύθηκε από τον λόρδο Maurice de Hirsch (1831-1896) στο Λονδίνο το 1891 µε στόχο την 
οργάνωση αγροτικών κοινοτήτων από Εβραίους µετανάστες στην Παλαιστίνη και στην Αργεντινή, οι οποίοι 
χωρίς οικονοµική στήριξη θα έπρεπε να καθιστούσαν τις κοινότητες τους αυτάρκεις προωθώντας την 
επιστηµονική καλλιέργεια και την εισαγωγή νέων αγροτικών µεθόδων, Ettinger, “The Growth of the Jewish 
Centre”, ό.π., σσ. 920, 929.  
14 Βλ. Stein, “Mediterranean Jewries”, ό.π., σ. 18. 
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πολιτικό της ρόλο µέσα από το αίτηµα για Ένωση µε την Ελλάδα και είναι ενδιαφέρον να 

καταγραφεί πώς αυτό επηρέασε τις σχέσεις µε τους Εβραίους. Αφετέρου, οι Έλληνες της 

Κύπρου ήταν Χριστιανοί και ανέκαθεν ο θρησκευτικός ανταγωνισµός επηρέαζε τις σχέσεις 

Χριστιανών-Εβραίων15. Η έρευνα στηρίχθηκε σε κατά βάση ελληνόφωνες πηγές, όπως ο 

ελληνικός κυπριακός Τύπος της περιόδου, ο οποίος υπήρξε όντως πλούσιος σε αναφορές 

σχετικά µε την εβραϊκή παρουσία στο νησί. Παρόλο που η στάση των υπολοίπων 

θρησκευτικών οµάδων – των Τούρκων Μουσουλµάνων, Αρµένιων και Μαρωνιτών – δεν 

αποτέλεσε αντικείµενο της παρούσας έρευνας, εντούτοις γίνεται αναφορά σε αυτή στο 

κείµενο, αναλόγως µε την πληροφόρηση που παρείχαν οι πηγές. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους 

Τούρκους της Κύπρου, η περιορισµένη χρήση της τουρκικής γλώσσας από την ερευνήτρια 

κατέστησε αδύνατη την ολοκληρωµένη καταγραφή της στάσης του τουρκικού πληθυσµού 

απέναντι στους Εβραίους. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις των Τούρκων βουλευτών στο Νοµοθετικό 

Συµβούλιο, ενδεικτικές της επικρατούσας τάσης ανάµεσα στην τουρκική ελίτ και στην κοινή 

γνώµη, αποτέλεσαν αντικείµενο σχολιασµού. 

 
Το πλαίσιο των ερωτηµάτων στο πέµπτο κεφάλαιο είναι πολυφασµατικό. Ποιοι παράγοντες 

διαµόρφωσαν την στάση των Ελλήνων Κυπρίων; Πολιτικοί ή οικονοµικοί; Θρησκευτικοί ή 

ιδεολογικοί; Ως µέρος του αλύτρωτου ελληνισµού όπου το ενωτικό αίτηµα µπολιαζόταν και 

από τους εξ Ελλάδος ορµώµενους καθηγητές και πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Αθηνών – 

του κέντρου της εθνικής ιδεολογίας16 – σε ποιο βαθµό η ελληνική κοινωνία της Κύπρου 

επηρεάστηκε από την στάση της ελλαδικής κοινής γνώµης απέναντι στους Εβραίους; Ποια 

συµπεράσµατα εξάγονται µέσα από την εµπειρία του συγχρωτισµού του γηγενούς στοιχείου 

µε το εβραϊκό; Σε ποιο βαθµό και από ποιες οµάδες ή κοινωνικές τάξεις εκδηλώθηκε τυχόν 

αντισηµιτισµός17 ή φιλοσηµιτισµός18;  

                                                
15 Βλ. ενδεικτικά Bernard Pierron, Εβραίοι και χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορία των διακοινοτικών 
σχέσεων από το 1821 µέχρι το 1945, Αθήνα 2004. 
16 Paschalis M. Kitromilides, “The Dialectic of Intolerance: Ideological Dimensions of Ethnic Conflict” στο 
Paschalis M. Kitromilides, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Studies in the culture and political though of 
south-eastern Europe, Variorum 1994, ΧΙΙ, σσ. 18-24 και «Το ελληνικό κράτος ως εθνικό κέντρο» στο Δ. Γ. 
Τσαούση (επιµ.), Ελληνισµός και ελληνικότητα, Αθήνα 1983, σσ. 143-164. Βλ. επίσης Μιχάλης Ατταλίδης, «Τα 
κόµµατα στην Κύπρο (1878-1955)», Κυπριακά 1878-1955 (Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου), Λευκωσία 1986, 
σσ. 128-129.  
17 Ο ορισµός του αντισηµιτισµού είναι πολυεπίπεδος και σύνθετος. Σύµφωνα µε τον Ben Halpern, “What is 
antisemitism”, Modern Judaism, 1:3 (1981), σσ. 252-253, αντισηµιτισµός είναι η εχθρική συµπεριφορά 
(πεποίθηση, αίσθηµα, διάθεση) προς τους Εβραίους, η οποία βασίζεται στην ελληνο-ρωµαϊκή, χριστιανική ή 
µουσουλµανική παράδοση σύµφωνα µε την οποία ο Εβραίος αντιµετωπίζεται ως πολιτιστική, κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική απειλή σε µεγάλο ή µικρό βαθµό. Ο αντισηµιτισµός εκφράζεται µε όρους 
θρησκευτικούς, φυλετικούς, κοινωνικούς και εθνικιστικούς και φορείς του µπορεί να είναι ήσσονος σηµασίας 
κοινωνικές οµάδες ή µεγάλες πολιτικά δυνάµεις. Ο William I. Brustein, Roots of Hate. Anti-Semitism in Europe 
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Τα επόµενα δυο κεφάλαια εµβαθύνουν στην οικονοµική ζωή των Εβραίων, γιατί η οικονοµική 

διάσταση της µετανάστευσης µπορεί να είναι δηλωτική των πραγµατικών σκοπών της 

εγκατάστασης, της συµβολής στην ντόπια οικονοµία και της συνύπαρξης µε το ντόπιο 

πληθυσµό. Στόχος είναι να εξεταστεί η ενσωµάτωση του Εβραίου µετανάστη στην κυπριακή 

αποικιακή οικονοµία, την κατά βάση αγροτική µε τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης και 

της στασιµότητας, τα οποία διέπουν τις οικονοµίες της Μεσογείου αυτή την περίοδο19. Πόσο 

επιτυχείς ήταν οι εβραϊκές επιχειρηµατικές πρακτικές και τι φανερώνουν σε σχέση µε τη 

γενικότερη εικόνα της εβραϊκής επιχειρηµατικότητας; Σε ποιο βαθµό η εικόνα που θέλει τον 

Εβραίο να είναι φορέας εκµοντερνισµού και καινοτοµίας στους τοµείς δραστηριότητάς του20 

απαντάται και στην περίπτωση της Κύπρου;  

 
Το έκτο κεφάλαιο καταγράφει τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες στους εποικισµούς 

της JCA µεταξύ 1899 και 1928 καθώς και της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας (Cyprus 

Farming Company, στο εξής CFC) στη δεκαετία του 1930, η οποία συστάθηκε για 

εποικιστικούς σκοπούς. Πρώτον, παρουσιάζει και επεξηγεί τη µορφή και το χαρακτήρα των 

εποικιστικών εγκαταστάσεων ως παραγωγικών µονάδων. Δεύτερον, αποσκοπεί στο να 

καταγράψει την έκταση των επενδύσεων, καθώς και την προσαρµογή των εγκαταστάσεων στο 

παραδοσιακό αγροτικό σύστηµα21 της Κύπρου.  

                                                                                                                                                    
before the Holocaust, Νέα Υόρκη 2003, σσ. xii, 44-45 προσθέτει ότι είναι πολύπτυχη µορφή προκατάληψης, µε 
θρησκευτικές, φυλετικές, οικονοµικές και πολιτικές εκφάνσεις οι οποίες γίνονταν εντονότερες κατά περιόδους 
και κυρίως όποτε προέκυπτε µαζική µετανάστευση Εβραίων, σοβαρές οικονοµικές κρίσεις ή επαναστατικές 
προκλήσεις στην ήδη υπάρχουσα πολιτική και κοινωνική δοµή. Ο Steven Beller, Antisemitism. A Very Short 
Introduction, Νέα Υόρκη 2007, σσ. 72-73 διακρίνει και επεξηγεί τέσσερις µορφές αντισηµιτισµού, το φυλετικό, 
το θρησκευτικό, τον οικονοµικό και τον πολιτιστικό. 
18 Ο Halpern, ό.π., σ. 261 ορίζει το φιλοσηµιτισµό ως µια θετική αντίληψη των «εβραϊκών» αξιών. 
19 Βλ. Nuno Valério, “Some Remarks about Growth and Stagnation in the Mediterranean World in the XIXth and 
XXth Centuries”, The Journal of European Economic History, 21:1 (1992), σσ. 121-133. Για επισκόπηση της 
ιστορίας της οικονοµίας στην Κύπρο από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα, βλ. Vassos Karageorghis και 
Demetrios Michaelides (επιµ.), The Development of the Cypriot Economy. From the Prehistoric period to the 
Present Day, Λευκωσία 1996. Εδικότερα για την οικονοµία της Κύπρου στη βρετανική περίοδο, βλ. Diamond 
Jenness, The Economics of Cyprus. A Survey to 1914, Μοντρεάλ 1962· Albert Julius Meyer, The Economy of 
Cyprus, Κέιµπριτζ 1962·Alexander Apostolides, Economic Growth or Continuing Stagnation? Estimating the 
GDP of Cyprus and Malta, 1921-1938, PhD in Economic History, LSE 2010 και Simoni Angelides, “The Cyprus 
Economy under British rule (1878-1960)” στο Karageorghis και Michaelides, ό.π., σσ. 209-230. 
20 Βλ. Gideon Reuveni, “Prolegomena to an “Economic Turn” in Jewish History”, στο Gideon Reuveni και Sarah 
Wobick-Segev (επιµ.), The Economy in Jewish History. New Perspectives on the Interrelationship between 
Ethnicity and Economic Life, Νέα Υόρκη 2001, σ. 12. 
21 Σύµφωνα µε τον Giovanni Federico, Feeding the World, An Economic History of Agriculture, 1800-2000, 
Princeton 2005, σ. 2, η έννοια «αγροτικό σύστηµα» αφορά συστήµατα µακράς διαρκείας στα οποία 
εφαρµόζονται συγκεκριµένοι τύποι εκµετάλλευσης της γης, µείγµατος καλλιεργειών και τεχνικών. Εννέα κύρια 
αγροτικά συστήµατα περιγράφονται στο David Grigg, The Agricultural Systems of the World: An Evolutionary 
Approach, Νέα Υόρκη 1974. Επίσης, αναφορά και στο Federico, ό.π., σ. 13. 
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Στο έβδοµο κεφάλαιο καταγράφεται η οικονοµική δραστηριότητα των Εβραίων 

κεφαλαιούχων µεταναστών της δεκαετίας του 1930 και εξετάζεται το ιστορικό της σύστασης 

και λειτουργίας των εβραϊκών εταιρειών, εργοστασίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων 

διερευνώντας τη συµβολή τους στην πραγµατική οικονοµία της Κύπρου. Σε µια άλλη, όµως, 

προέκταση αποτελεί και µια ενδεικτική περίπτωση του τρόπου µε τον οποίο οι Εβραίοι 

δραστηριοποιήθηκαν οικονοµικά εντός του αποικιακού πλαισίου. Κατά πόσο η περίπτωση της 

Κύπρου τεκµηριώνει τη γενικότερη θεωρία ότι οι Εβραίοι είχαν καθοριστική και σηµαντική 

συµµετοχή στο δίκτυο του αποικιακού εµπορίου22;  

 
Από µια συνολική µελέτη του εβραϊκού µεταναστευτικού φαινοµένου στην Κύπρο δεν θα 

µπορούσαν να εξαιρεθούν οι µαζικές αφίξεις Εβραίων προσφύγων στα στρατόπεδα της 

περιόδου 1946-1949. Είναι εξάλλου το τελευταίο κεφάλαιο της διαχρονικής εισροής εβραϊκού 

πληθυσµού στο νησί και ένας από τους τελευταίους σταθµούς της αλιγιάς των Εβραίων στην 

Παλαιστίνη (Aliyah Beth). Αποτελεί όµως µια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί ήταν ένας 

ακούσιος από πλευράς των Εβραίων εγκλεισµός, ο οποίος έλαβε χώρα υπό την πίεση της 

βρετανικής πολιτικής στην Παλαιστίνη. Το τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής εξετάζει τα 

κίνητρα της βρετανικής απόφασης για τη λειτουργία των στρατοπέδων και εστιάζεται στην 

πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης. Επιπλέον, καταγράφει τον αντίκτυπο της λειτουργίας 

των στρατοπέδων στην κυπριακή κοινωνία µέσα από την καταγραφή της στάσης των 

Ελλήνων Κυπρίων για το λόγο ότι η πρωτοφανών διαστάσεων µαζική επανεµφάνιση του 

εβραϊκού στοιχείου επισυνέβηκε σε µια κρίσιµη περίοδο πόλωσης της τοπικής κοινωνίας σε 

ό,τι αφορούσε την έκβαση του κυπριακού ζητήµατος. Η διατριβή δεν θα µπορούσε να µην 

εξετάσει τον αντίκτυπο των στρατοπέδων στην κοινωνία µέσα από τον οικονοµικό φακό, 

καθώς η εισροή δεκάδων χιλιάδων ατόµων σηµειώθηκε σε µια περίοδο σοβαρής οικονοµικής 

ύφεσης, όπως ήταν τα πρώτα χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.  

 
Ιστοριογραφία και καινοτοµία διατριβής 

 
Η διατριβή εντάσσει την ιστορία των Εβραίων στη νεότερη Κύπρο στο πλαίσιο της 

βρετανικής αυτοκρατορίας. Ένας περιορισµένος αριθµός µελετών και άρθρων καταπιάστηκε 

µε διάφορες εκφάνσεις της δραστηριότητας του Εβραίου στις βρετανικές αποικίες κατά τον 

                                                
22 Βλ. Reuveni, ό.π., σ. 13. Ειδικότερα για τη δραστηριοποίηση των Εβραίων στο αποικιακό εµπόριο βλ. Stein, 
“Jews, Plumes”, ό.π.,  σσ. 174-183. 
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19ο και αρχές του 20ού αιώνα23, αποτυπώνοντας µερικώς τον πολιτικό, στρατιωτικό, 

διοικητικό και οικονοµικό του ρόλο. Περαιτέρω ιστορικές µελέτες επί του ζητήµατος είναι 

απαραίτητες για την πληρέστερη κατανόηση του ιστορικού ερωτήµατος γύρω από την 

παρουσία των Εβραίων στη βρετανική αυτοκρατορία και η παρούσα διατριβή συµβάλλει προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

 
Σηµαντική συµβολή στη µελέτη της θέσης του Εβραίου στο αποικιακό πλαίσιο αποτελεί το 

άρθρο του David Feldman, “Jews and the British Empire c. 1900”, History Workshop Journal 

Issue, 63:1 (2007), σσ. 70 – 89, το οποίο πραγµατεύεται σειρά ερωτηµάτων γύρω από την 

αλληλεπίδραση των Εβραίων µε το αποικιακό περιβάλλον και τη σηµασία της βρετανικής 

αυτοκρατορίας στις σιωνιστικές προσπάθειες εξεύρεσης «εθνικής εστίας» στο έδαφός της. 

Εστιάζεται στην αµφιλεγόµενη βρετανική πολιτική των αρχών του 20ού αιώνα απέναντι στα 

µεταναστευτικά ρεύµατα των Εβραίων, η οποία ήταν µεν περιοριστική στη µαζική εβραϊκή 

µετανάστευση, αλλά ενθαρρυντική για µια «ποιοτική» εβραϊκή παρουσία. Επιπλέον, αναλύει 

το παρασκήνιο των συζητήσεων για την παραχώρηση της βρετανικής Ανατολικής Αφρικής το 

1903 (το οποίο ακολούθησε της πρότασης για την Κύπρο του Προέδρου της Σιωνιστικής 

Οργάνωσης Theodor Herzl (1897-1904)24 στον Βρετανό Υπουργό Αποικιών το 1902), 

εξηγώντας ότι η διερεύνηση των προοπτικών παραχώρησης βρετανικού εδάφους για τους 

σιωνιστικούς σκοπούς εξυπηρετούσε τόσο τα βρετανικά όσο και τα σιωνιστικά οικονοµικά 

συµφέροντα. Η παρούσα διατριβή ενισχύει και συγκεκριµενοποιεί τις παραπάνω αναφορές 
                                                
23 Διάφορες πτυχές της παρουσίας αυτής καταγράφονται στα άρθρα της Cecil Roth, “The Jews of Malta”, 
Transactions of the Jewish Historical Society of England, 12 (1931), σσ. 187-251 και “The Jews in the Defence 
of Britain”, Transactions of the Jewish Historical Society of England, 15 (1939-1945), σσ. 1-28, του Feldman, 
ό.π., σσ. 70 – 89, της Stein, “Mediterranean Jewries”, ό.π., σσ. 1-39, της Abigail Green, “The British Empire and 
the Jews: An imperialism of human rights?”, Past and Present, 199 (Μάιος 2008), σσ. 175-205, της Stephanie 
Chasin, “Citizens of Empire: Jews in the service of the British Empire”, PhD Dissertation, University of 
California 2008 και του Paul Knepper, “The British Empire and Jews in nineteenth century Malta”, Journal of 
Modern Jewish Studies, 9:1 (2010), σσ. 49-69.  
24 Ο Benjamin Ze'ev Herzl (Theodor Herzl) γεννήθηκε στη Βουδαπέστη το Μάιο του 1860. Ήταν 
δηµοσιογράφος, συγγραφέας και «πατέρας» του Σιωνισµού. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1890 ξεκίνησε την 
προώθηση της ιδέας για τη δηµιουργία ενός εβραϊκού κράτους, αφού προηγουµένως έζησε από κοντά το έντονο 
αντισηµιτικό κλίµα στη Βιέννη και αργότερα στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε ως ανταποκριτής της 
βιεννέζικης εφηµερίδας Neue Freie Press τη δίκη του Γαλλο-εβραίου αξιωµατικού Alfred Dreyfus. Το 1896 
δηµοσίευσε στη Λειψία και τη Βιέννη το «Εβραϊκό Κράτος», στο οποίο επιχειρηµατολόγησε υπέρ της ίδρυσης 
κράτους ως µέτρο επίλυσης του εβραϊκού προβλήµατος, αντιµετώπισης του αντισηµιτισµού και των συνεχών 
διωγµών που υφίσταντο οι Εβραίοι της Ευρώπης. Τον Αύγουστο του 1897 µε το Πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο 
στη Βασιλεία ίδρυσε τη Σιωνιστική Οργάνωση και υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρός της µέχρι το θάνατό του, το 1904 
στην Αυστρία. Ενδεικτικά για τη βιογραφία του Herzl βλ. Desmond Stewart, Theodor Herzl, Νέα Υόρκη 1974, 
Amos Elon, Herzl, Λονδίνο [1976] και Steven Beller, Herzl, Λονδίνο 2004. Για την πολιτική του δράση στo 
Σιωνιστικό Κίνηµα βλ. Derek J. Penslar, Zionism and Technocracy. The Engineering of Jewish Settlement in 
Palestine, 1870-1918, Bloomington-Indianapolis 1991, σσ. 41-59 και “Theodor Herzl, Charisma and Leadership” 
στο ChaeRan Y. Freeze, Sylvia Fuks Fried, και Eugene R. Sheppard (επιµ.), Τhe Ιndividual in History, Essays in 
Honor of Jehuda Reinharz, Μασαχουσέτη 2015, σσ. 13-27. 
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του Feldman. Τεκµηριώνει αναλυτικά µέσα από την περίπτωση της βρετανικής Κύπρου τους 

οικονοµικούς λόγους βάσει των οποίων διαµορφώθηκε η βρετανική πολιτική σε σχέση µε την 

παρουσία των Εβραίων στις αποικίες, καθώς και τη σηµασία των αποικιών, ιδιαίτερα όσων 

γειτνίαζαν µε την Παλαιστίνη, ως εναλλακτικών περιοχών προώθησης της εβραϊκής 

µετανάστευσης. Η διατριβή προσθέτει στην ιστοριογραφική συζήτηση και άλλους άξονες, 

όπως ήταν το νοµικό αποικιακό πλαίσιο το οποίο καθόρισε την εγκατάσταση ξένων και δη 

των Εβραίων, και την ιδεολογική διάσταση της εβραϊκής οικονοµικής δραστηριότητας στην 

αυτοκρατορία. Τέλος, αναδεικνύει την πρόσληψη της Κύπρου στα πλάνα του Herzl και στα 

εποικιστικά σχέδια των Γερµανών Σιωνιστών, όπως ο Davis Trietsch25 και ο Otto Warburg26. 

 
Η Stephanie Chasin στη διδακτορική της διατριβής “Citizens of Empire: Jews in the service of 

the British Empire”, University of California 2008, επικεντρώνεται σε προσωπικότητες του 

αγγλο-εβραϊσµού, οι οποίες κατείχαν υψηλόβαθµα αξιώµατα τόσο στο Λονδίνο όσο και στη 

βρετανική αυτοκρατορία. Μέσα από συγκεκριµένες περιπτώσεις Εβραίων οι οποίοι 

εµπλάκηκαν στη διοικητική και πολιτική εξουσία στη βρετανική αυτοκρατορία (Αρµοστές, 

Κυβερνήτες, αξιωµατούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών), η Chasin επιχειρηµατολογεί ότι ο 

Εβραίος δεν ήταν κατ’ ανάγκη ένα ξένο, περιθωριοποιηµένο και αποξενωµένο στοιχείο, αλλά 

πολύ καλοί γνώστες της αυτοκρατορίας, η οποία επί της ουσίας ενίσχυε την εβραϊκή 

ταυτότητα και αποτελούσε συνδετικό κρίκο της εβραϊκής διασποράς ανά τον κόσµο. Η 

Chasin, όµως, στηρίζει το επιχείρηµά της µέσα από την ιστορία µεµονωµένων εβραϊκών 
                                                
25 Γερµανός στατιστικολόγος, οικονοµολόγος, συγγραφέας και εκδότης. Γεννήθηκε το 1870 στη Δρέσδη και 
απεβίωσε το 1935 στο Τελ Αβίβ. Κατά την περίοδο 1893 και 1899 µελέτησε ζητήµατα µετανάστευσης στη Νέα 
Υόρκη και εκεί συνέλαβε την ιδέα για εποικισµό της Κύπρου από Εβραίους µετανάστες. Ανήκε στους κύκλους 
των Γερµανών Σιωνιστών, οι οποίοι εργάζονταν συστηµατικά σε εποικιστικούς σχεδιασµούς στην Παλαιστίνη 
και ιδιαίτερα για τη δηµιουργία της «Μείζονος Παλαιστίνης», η οποία θα περιελάµβανε εβραϊκές εγκαταστάσεις 
στις περιοχές που γειτνίαζαν µε την Παλαιστίνη, όπως η Κύπρος και η Αίγυπτος. Μετά το Έκτο Σιωνιστικό 
Συνέδριο το 1903, δηµιούργησε την οργάνωση “Juedische Orient-Kolonisations-Gessellschaft” στο Βερολίνο εξ 
ονόµατος της οποίας διαπραγµατεύτηκε µε το Υπουργείο Αποικιών σχέδιο εποικισµού στην Κύπρο. Το 1906 
συµµετείχε στην αποστολή η οποία διερεύνησε τις προοπτικές εβραϊκής εγκατάστασης στο El-Arish µε 
προοπτική νέων διαπραγµατεύσεων µε τη Βρετανία, αλλά χωρίς επιτυχία. Προπαγάνδιζε τις ιδέες του σε 
εκδόσεις του, αλλά και σε εβραϊκά περιοδικά του Βερολίνου και της Βιέννης, όπως το Ost und West, Die Welt 
και Palästina. Για αναφορές σε βιογραφικά στοιχεία του Trietsch βλ. Nahum Sokolow, History of Zionism, 1600-
1918, τ. 2, Λονδίνο 1919, σ. 292, Oskar K. Rabinowicz, A Jewish Cyprus Project. Davis Trietsch’s Colonization 
Scheme, Νέα Υόρκη 1962,  Olivier Baisez, “ “Greater Palestine” as a German-Zionist Idea before the British 
Mandate Period”, Leo Baeck Institute Year Book (2015), σσ. 9-12, 16-17 και Encyclopaedia Judaica, λήµµα 
“Davis Trietsch”, τ. 15, σσ. 1394-1395. Επίσης, βλ. νεκρολογία της εφηµ. The Jewish Chronicle, 8.2.1935, σ. 10. 
26 Γεννήθηκε στο Αµβούργο το 1859 και απεβίωσε στο Βερολίνο το 1938. Καθηγητής Βοτανολογίας στο 
Πανεπιστήµιο του Βερολίνου από το 1897. Από το 1903 µέχρι το 1907 διετέλεσε Πρόεδρος της Παλαιστινιακής 
Επιτροπής της Σιωνιστικής Οργάνωσης, ενώ ήταν και ιδρυτής της Εταιρείας για την Ανάπτυξη Γης στην 
Παλαιστίνη (Palestine Land Development Company). Υπήρξε από τις προσωπικότητες του Σιωνιστικού 
Κινήµατος που εργάστηκε τόσο για τους Σιωνιστικούς όσο και για τους εποικιστικούς σκοπούς των κύκλων των 
Γερµανών Σιωνιστών προτείνοντας το σχέδιο για τον εποικισµό της Μεσοποταµίας το 1905. Για τη 
δραστηριότητα του βλ. Baisez, ό.π., σσ. 11-15 και Sokolow, ό.π., σ. 284.  
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προσωπικοτήτων, χωρίς να αγγίζει το µέσο τύπο Εβραίου που συναντούσε κανείς συχνά στην 

αυτοκρατορία. Η παρούσα διατριβή προσεγγίζει το ζήτηµα από αυτή ακριβώς την οπτική, 

ενισχύοντας το βασικό επιχείρηµα της Chasin µέσα από την ανάδειξη της σηµασίας της 

αυτοκρατορίας στη διέλευση των εβραϊκών µεταναστευτικών ρευµάτων και στην οικονοµική 

δραστηριοποίηση των Εβραίων στο αποικιακό δίκτυο. Ιδιαίτερα η τελευταία πτυχή 

αντικατοπτρίζει την περίπτωση του «ξένου» Εβραίου ο οποίος ενσωµατώθηκε οικονοµικά και 

δικτυώθηκε στο αποικιακό περιβάλλον. 

 
Η υποδοχή των Εβραίων από τη ναζιστική Κεντρική Ευρώπη στη βρετανική αυτοκρατορία 

και ιδιαίτερα στις αυτοδιοικούµενες επικράτειές της µεταξύ 1933 και 1945 αποτελεί 

αντικείµενο του συλλογικού τόµου µε επιµελητή τον Paul R. Bartrop, False Havens: The 

British Empire and the Holocaust, Studies in the Shoah, τ. 10, Lanham 1995. Ο Bartrop 

παρόλο που περιορίζεται στην αριθµητική αποτύπωση των εβραϊκών ροών στις βρετανικές 

αποικίες, εύστοχα διακρίνει ότι η πολιτική των αποικιών απέναντι στα εβραϊκά 

µεταναστευτικά ρεύµατα αποτελούσαν αντανάκλαση της στάσης της Βρετανίας απέναντι στις 

διεθνείς της υποχρεώσεις σε σχέση µε το εβραϊκό προσφυγικό ζήτηµα και ένα µέτρο 

κατανόησης του βαθµού συµβολής της στην εκτόνωσή του, το οποίο αναµένει ότι θα φωτιστεί 

περισσότερο µε περαιτέρω µελέτες επί του ρόλου των αποικιών. Περιορίζοντας τις αναφορές 

του σε αριθµητικά δεδοµένα των Εβραίων προσφύγων στις αποικίες, καταγράφει ακόµα το 

γεγονός ότι οι αποικίες διαµόρφωναν την στάση τους απέναντι στην προσφυγική κρίση µε 

βάση τις στρατηγικές ανάγκες και προτεραιότητες της Μεγάλης Βρετανίας, µε τις ίδιες να 

λειτουργούν µάλλον ως σηµεία διέλευσης των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών παρά 

ως τελικός προορισµός27. Η παρούσα διατριβή µέσα από την περίπτωση της Κύπρου 

εµβαθύνει στις πτυχές της βρετανικής και αποικιακής διαχείρισης του εβραϊκού προβλήµατος 

οι οποίες αναφέρονται ακροθιγώς από τον Bartrop, αναδεικνύοντας µε περισσότερα στοιχεία 

τη συγκρουσιακή πολιτική της µητρόπολης µε την αποικία και τη σηµασία της Κύπρου ως 

βρετανικού εδάφους στα σχέδια µεταφοράς και εγκατάστασης Εβραίων από τη Γερµανία. Η 

περίπτωση της Κύπρου καταδεικνύει τη διαµόρφωση µιας ανεξάρτητης πολιτικής της 

αποικιακής κυβέρνησης και την πλήρη ρήξη της µε την πολιτική του Υπουργείου Αποικιών 

χάρη στην οποία αποτράπηκε η πληµµυρίδα Εβραίων στο νησί παραµονές του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου. 
                                                
27 Paul R. Bartrop, “The British Colonial Empire and Jewish Refugees during the Holocaust period: An 
Overview”, στο Paul R. Bartrop (επιµ.),  False Havens: The British Empire and the Holocaust, Studies in the 
Shoah, τ. 10, Lanham 1995, σσ. 2-3, 11. 
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Οι δηµοσιεύσεις σχετικά µε την παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο κατά τη βρετανική 

περίοδο πραγµατεύονται σχεδόν εξ ολοκλήρου την ιστορία των εποικιστικών αγροτικών 

εγκαταστάσεων των τελών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Η περίπτωση των 

στρατοπέδων συγκεντρώνει µέχρι και σήµερα ίσως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον της ιστορικής 

έρευνας και αποτελεί ίσως τη γνωστότερη πτυχή της εβραϊκής παρουσίας στην Κύπρο, σε 

αντίθεση µε τις προγενέστερες περιόδους, οι οποίες µέχρι και σήµερα βρίσκονταν σχεδόν 

στην αφάνεια. Η πλειονότητα των δηµοσιεύσεων ανήκει στην ισραηλιτική ιστοριογραφία. Το 

ενδιαφέρον για τις πρώτες µεταναστευτικές εγκαταστάσεις του 19ου αιώνα στην Κύπρο 

εκδηλώθηκε στη δεκαετία του 1970 και του 1990 (στη δεκαετία του 1980 δεν υπήρξε 

δηµοσίευση). Προήλθε κυρίως µέσα από την ανάγκη καταγραφής των οικογενειακών 

ιστοριών µερικών από τους Εβραίους οι οποίοι συµµετείχαν στους εποικισµούς των τελών του 

19ου αιώνα. Έτσι, η αρχική έρευνα και δηµοσίευση εκπονήθηκε από απογόνους ή συγγενείς 

αυτών των εποίκων.  

 
Ο John Shaftesley στο πρώτο χρονολογικά δηµοσιευµένο άρθρο για την εβραϊκή παρουσία 

στο νησί, “Nineteenth-Century Jewish Colonies in Cyprus”, Jewish Historical Society of 

England, 22 (1970), σσ. 88-107, προέβη σε µια πρώτη καταγραφή των τριών αγροτικών 

εγκαταστάσεων µεταξύ 1883 και 1897. Βασίστηκε σε πηγές από την εφηµερίδα The Jewish 

Chronicle28, αυτοβιογραφίες και προσωπικές µαρτυρίες του πατέρα της γυναίκας του, Nahum 

Isaac Adler (1874-1942)29, ο οποίος ήταν µάνατζερ στη φάρµα του Μαργό. Στο άρθρο του 

παρουσιάζει εκτενώς το εγχείρηµα του Συριακού Εποικιστικού Ταµείου (Syrian Colonization 

Fund) στους Ορείτες, την επακολουθούµενη άφιξη και εγκατάσταση των Εβραίων από τη 

Ρουµανία στα Κούκλια και περιληπτικά την ιστορία της εγκατάστασης στο Μαργό κάνοντας 

ιδιαίτερη µνεία στις οικογένειες των µεταναστών Adler και Bender. Επίσης, ο Sheftesley ήταν 

αυτός που ανέδειξε και τη συζήτηση για τη σηµασία της Κύπρου στο Σιωνιστικό Κίνηµα και 

τη δράση του Davis Trietsch. 

 

                                                
28 Από τις σηµαντικότερες σε επιρροή εβδοµαδιαίες εβραϊκές εφηµερίδες, η οποία κυκλοφόρησε στο Λονδίνο το 
1841. 
29 Ο Adler γεννήθηκε στην πόλη Mogilev της Ρωσίας. Στην Παλαιστίνη αποφοίτησε από την αγροτική σχολή 
Mikveh Israel και ακολούθως ανέλαβε τη διαχείριση κτηµάτων στην περιοχή προτού µετακληθεί στον εποικισµό 
της JCA στο Μαργό. Εκεί παντρεύτηκε την Esther Bender µε την οποία απέκτησαν τρεις υιούς και δυο κόρες. Το 
1899 εγκαταστάθηκε στο Λίβερπουλ όπου είχε έντονη δραστηριότητα σε εβραϊκές οργανώσεις. Διετέλεσε 
αντιπρόεδρος της Αγγλο-Σιωνιστικής Οµοσπονδίας. Απεβίωσε το Μάιο του 1942 στο Southport του Ηνωµένου 
Βασιλείου, βλ. John M. Shaftesley, “Nineteenth-century Jewish Colonies in Cyprus”, The Jewish Historical 
Society of England, 22 (1970), σ. 104. Επίσης, εφηµ. The Jewish Chronicle, 29.5.1942, σ. 5.  
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Eίκοσι εννέα χρόνια αργότερα, ο Yaacov Nir, εγγονός του διαχειριστή της φάρµας του 

Μαργό, Jacob Bergmann, εµπλούτισε τη δηµοσίευση του Shaftesley µε το άρθρο του “Jewish 

“colonies” on Cyprus on the Eve of the Twentieth Century: Reality or Fatamorgana”, 

Mentalities, 14: 2 (1999), σσ. 22-30. Φέρνοντας στο φως πληροφορίες από το αρχειακό υλικό 

των National Archives του Λονδίνου και του Κρατικού Αρχείου της Κύπρου επικεντρώθηκε 

µόνο στις πρώτες δυο εποικιστικές εγκαταστάσεις Εβραίων από τη Ρωσία και τη Ρουµανία 

των τελών του 19ου αιώνα, στους Ορείτες και στα Κούκλια στην Πάφο. Ο Nir προσπάθησε 

µέσα από την έρευνα του να αναδείξει περισσότερο τους λόγους της αποτυχίας των 

εποικιστικών προσπαθειών µε τη δηµοσίευση επιπρόσθετων στοιχείων για το µεταναστευτικό 

δίκτυο και το ρόλο των φιλανθρωπικών φορέων. Τόσο ο Shaftesley όσο και ο Nir ενέταξαν 

την ιστορία των µεταναστευτικών εγκαταστάσεων στο ιστορικό πλαίσιο των µαζικών 

διωγµών των Εβραίων από την Ανατολική Ευρώπη και περιορίστηκαν σε µια αναλυτική 

εξιστόρηση των γεγονότων που αφορούσαν τους εποικισµούς του 19ου αιώνα. 

 
Από το 2000 και µετά η ιστορία των Εβραίων κατά την Αγγλοκρατία προσεγγίζεται πλέον µε 

την επιστηµονική µέθοδο. Από ελληνοκυπριακής σκοπιάς, ο Σταύρος Παντελή ανέδειξε στην 

καινοτόµο έκδοση του Place of Refuge, A History of the Jews in Cyprus, Λονδίνο 2003, τη 

διαχρονική σηµασία της Κύπρου ως χώρου ασύλου για τους Εβραίους από τους αρχαίους 

χρόνους µέχρι και τη νεότερη περίοδο σε µόλις 122 σελίδες. Η ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάδειξη της θέση της Κύπρου στα σιωνιστικά πλάνα (αφιερώνει 31 από τις 53 σελίδες, 

σχεδόν τα τρία τελευταία κεφάλαια για τη νεότερη περίοδο, σσ. 80-133), περιόρισε τη 

δυνατότητα για µια περιεκτικότερη ανάλυση της ιστορίας των Εβραίων στο νησί, ιδιαίτερα 

κατά τη βρετανική περίοδο. Ωστόσο, δεν παύει να παραµένει η µοναδική βιβλιογραφική 

αναφορά από κυπριακής σκοπιάς που καλύπτει γενικότερα την εβραϊκή µετανάστευση µέχρι 

και το 1948, περιλαµβανοµένων και αναφορών για τα στρατόπεδα κράτησης των παράνοµων 

µεταναστών. Ο Παντελή ισχυρίζεται ότι η Κύπρος αποτέλεσε διαχρονικά για τους Εβραίους 

ένας χώρος προσφυγιάς, ένας ενδιάµεσος σταθµός (“stepping stone”) στην πορεία για την 

Παλαιστίνη. 

 
Σαφώς, τα άρθρα των Yossi Ben-Artzi, “Jewish rural settlement in Cyprus 1882-1935: a 

“springboard” or a destiny?”, Jewish History 21 (2007), σσ. 361-383, και “Historical 

Perspectives on Jewish Rural Settlement in Cyprus 1883-1939”, στο Giorgos Kazamias και 

Giorgos Antoniou (επιµ.), Historical Perspectives on Cypriot-Jewish Relations, Λευκωσία ΕΥ
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2015, σσ. 8-27 και Yair Seltenreich και Yossi Katz, “Between the Galilee and its 

Neighbouring Isle: Jules Rosenheck and the JCA Settlements in Cyprus, 1897-1928”, Middle 

Eastern Studies, 45:1 (2009), σσ. 87-109 κάλυψαν εν µέρει µερικά από τα κενά της έκδοσης 

του Παντελή. Στα άρθρα του ο καθηγητής Γεωγραφίας Ben-Artzi εξετάζει τις αγροτικές 

εγκαταστάσεις κατά την περίοδο 1883 και 1935 υπό το πρίσµα της γεωγραφικής σηµασίας της 

Κύπρου σε σχέση µε την Παλαιστίνη εντάσσοντάς τις στο ιστορικό πλαίσιο των διαφόρων 

φάσεων της aliyah. Στηριζόµενος σε έγγραφα από τα Κεντρικά Σιωνιστικά Αρχεία και στον 

εβραϊκό Τύπο επικεντρώνεται στο ιστορικό της δραστηριοποίησης της JCA στο Μαργό καθώς 

και στις προσπάθειες του Davis Trietsch να αξιοποιήσει την Κύπρο ως «υποκατάστο της γης 

του Ισραήλ»30. Ο αρθρογράφος επιχειρηµατολογεί ότι εξαιτίας της γεωγραφικής της 

εγγύτητας µε την Παλαιστίνη, η Κύπρος ήταν το εφαλτήριο ή µια πολιτική εναλλακτική 

πρόταση στο δρόµο των Εβραίων  για την Παλαιστίνη.  

 
Οι Seltenreich και Katz προσεγγίζουν την ιστορία των αγροτικών εποικισµών της JCA µέσα 

από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσµα. Εξετάζουν την πολιτική της JCA στους κυπριακούς 

εποικισµούς το 1916 και την συγκρίνουν µε την πολιτική της στους εποικισµούς της 

Γαλιλαίας. Μέσα από αυτή την σύγκριση προκύπτει το επιχείρηµά τους ότι η εγκατάλειψη 

των εγκαταστάσεων στην Κύπρο οφειλόταν σε οικονοµικούς λόγους και κυρίως στη µη 

επικερδή τους λειτουργία, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε στη Γαλιλαία. Προκειµένου να 

αναδείξουν τους λόγους της αποτυχίας της JCA στην Κύπρο εστιάζονται µεταξύ άλλων στις 

γεωργικές επιδόσεις των Εβραίων αγροτών του 1916, και στις γεωργικές, κοινοτικές και 

εκπαιδευτικές  δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι οικογένειες στις εγκαταστάσεις του Μαργό, 

του Τσόµλεκτζι και των Κουκλιών. 

 
Από τα µοναδικά άρθρα που αγγίζουν ακροθιγώς την οικονοµική δραστηριότητα των 

Εβραίων επιχειρηµατιών στην Κύπρο τη δεκαετία του 1930 είναι αυτό του David De Vries, 

“From Porcelain to Plastic: Politics and Business in a Relocated False Teeth Company, 1880s-

1950s”, Enterprise and Society, 14:1 (2012), σσ. 144-181. Ο De Vries υποστηρίζει ότι οι 

πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες στην Παλαιστίνη διαµόρφωσαν την επιχειρηµατικότητα 

των Εβραίων, αναδεικνύοντας ως παράδειγµα την οικογένεια των Εβραίων βιοµηχάνων 

Bloom, οι οποίοι ως υποστηρικτές του Σιωνισµού µετανάστευσαν το 1926 στο Τελ Αβίβ από 

τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ επανιδρύοντας και την επιχείρηση κατασκευής τεχνητών οδόντων 
                                                
30 Yossi Ben-Artzi, “Jewish rural settlement in Cyprus 1882-1935: a “springboard” or a destiny?”, Jewish History 
21 (2007), σ. 377. 
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στην Παλαιστίνη. Δέκα χρόνια αργότερα, αναγκάστηκαν για οικονοµικούς λόγους να 

µεταφέρουν την επιχείρηση στη Λάρνακα όπου δηµιούργησαν το εργοστάσιο κατασκευής 

τεχνητών οδόντων Empire Dental Industry Ltd. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα του άρθρου, η 

επιχειρηµατική τους τακτική δεν σήµαινε και εγκατάλειψη της σιωνιστικής τους ιδεολογίας. 

 
Όσον αφορά την πρόσληψη της Κύπρου στη σιωνιστική ιδεολογία, ο Oskar K. Rabinowicz 

στο A Jewish Cyprus Project. Davis Trietsch’s Colonization Scheme, Νέα Υόρκη 1962, ο 

Σταύρος Παντελή στο Place of Refuge, A History of the Jews in Cyprus, Λονδίνο 2003, σσ. 

85-108 και ο Χάιντς Ρίχτερ στην Ιστορία της Κύπρου, Αθήνα 2007, τ. Α, σσ. 136-144 

αποδίδουν µια ιστορική καταγραφή των συζητήσεων περί Κύπρου στους σιωνιστικούς 

κύκλους. Αυτή όµως περιορίστηκε χρονικά στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν προσεγγίστηκε µε 

ερµηνευτική διάθεση και δεν συνδέθηκε µε τις µεταναστευτικές ροές στο νησί, κάτι που 

αποτελεί στόχο της παρούσας διατριβής. 

 
Για την περίοδο των στρατοπέδων 1946-1949 υπάρχει πληθώρα δηµοσιεύσεων στα εβραϊκά 

και αγγλικά. Από τις αγγλόγλωσσες δηµοσιεύσεις, στοιχεία για τα δηµογραφικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των κρατουµένων καταγράφονται στα άρθρα της Dalia Ofer, 

“Holocaust Survivors as Immigrants: The Case of Israel and the Cyprus Detainees”, Modern 

Judaism, 16:1 (1996), σσ. 1-23 και του David Schaary, “The Social Structure of the Cyprus 

Detention Camps: 1946-1949”, Studies in Zionism, 3:2 (1982), σσ. 273-290. Σηµαντικό 

επίσης είναι το άρθρο του Donald S. Birn, “Cypriots, Jews, and the British Camps, 1946-

1949”, στο Paul Wallace (επιµ.), Visitors, Immigrants and Invaders in Cyprus, Νέα Υόρκη 

1995, σσ. 172-179. Ο Birn αξιοποιώντας την εφηµερίδα The Cyprus Mail θίγει περιληπτικά 

την στάση των Ελλήνων, επιχειρηµατολογώντας ότι αυτή ήταν διφορούµενη µεταξύ 

αριστερών που εξέφραζαν τη συµπάθεια τους στους κρατουµένους και δεξιών οι οποίοι είχαν 

εχθρική στάση. Μέσα από τα βρετανικά αρχεία και την εφηµερίδα The Times εξηγεί την 

απόφαση των Βρετανών να λειτουργήσουν τα στρατόπεδα στην Κύπρο και τις συνθήκες σε 

αυτά. Στο ίδιο πλαίσιο παραθέτοντας στοιχεία και για την στάση των Τούρκων της Κύπρου 

κινείται και το άρθρο του Ulvi Keser, “Turkish Assistance Activities for the Jewish 

Immigrants and Jewish Immigrant Camps in Cyprus during Second World War”, Ege 

Academic Review, 9:2 (2009), σσ. 735-758. 

 
Παρά τις παραπάνω αναφορές, η ιστοριογραφία µέχρι σήµερα προσέγγισε αποσπασµατικά τις 

επί µέρους φάσεις της µετανάστευσης των Εβραίων στο νησί. Στην παρούσα διατριβή οι ΕΥ
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διαδοχικές φάσεις εντάσσονται σε µια ενιαία θεµατική και χρονολογική ενότητα από την 

οποία προκύπτει ότι αυτές οι φαινοµενικά ασύνδετες µεταξύ τους περίοδοι διέπονταν τελικά 

από ένα ενιαία διαχρονικό ιδεολογικό, γεωγραφικό και οικονοµικό πλαίσιο. Με την 

αναλυτική προσέγγιση των επί µέρους πτυχών της εβραϊκής κινητικότητας, κατατίθεται έτσι 

µια ολοκληρωµένη ιστορία της παρουσίας των Εβραίων στη βρετανική Κύπρο. Μέσα από 

αυτή την καταγραφή, θα δοθούν νέες ερµηνείες για τους λόγους της εισροής των 

µεταναστευτικών ρευµάτων Εβραίων στο νησί (όπως η ιδεολογική και η οικονοµική 

διάσταση), τον κοινωνικό και οικονοµικό τους ρόλο, τους τύπους της µετανάστευσης και τους 

παράγοντες διαµόρφωσης της εβραϊκής παρουσίας, οι οποίοι µέχρι σήµερα δεν είχαν 

προσεγγισθεί ιστοριογραφικά. Επιπλέον, η βιβλιογραφία θα εµπλουτιστεί µε νέα στοιχεία από 

την µελέτη κυπριακών πρωτογενών και δευτερογενών αναφορών.  

 
Η καινοτοµία της έρευνας είναι πολυεπίπεδη: 

•! πρώτον εντάσσει την εβραϊκή παρουσία στο πεδίο των εβραϊκών σπουδών 

(περιλαµβανοµένου και του τοµέα της εβραϊκής οικονοµικής ιστορίας), όπως επίσης 

και της βρετανικής αυτοκρατορίας. Συµβάλλει, έτσι, στον εµπλουτισµό των εβραϊκών 

σπουδών και της ενίσχυσης των λιγοστών µελετών για τη θέση του Εβραίου στη 

βρετανική αυτοκρατορία, 

•! δεύτερον, διαφωτίζει µια άγνωστη πτυχή της κυπριακής ιστορίας, όπως η ιστορία της 

εβραϊκής παρουσίας στο νησί,  

•! τρίτον, δεν περιορίζεται στις εποικιστικές εγκαταστάσεις, αλλά µελετά την εξέλιξη του 

εβραϊκού στοιχείου από το 1878 µέχρι και το 1949 µε τις κατά διαστήµατα εµβόλιµες 

µαζικές παρουσίες στους εποικισµούς. Πρόκειται δηλαδή για µια συνεκτική και 

σφαιρική ιστορική καταγραφή,  

•! τέταρτον, επικεντρώνεται στην ενσωµάτωση και τον αντίκτυπο του εβραϊκού 

στοιχείου στην κοινωνικο-οικονοµική ζωή του τόπου, καλύπτοντας ένα κενό της 

υπάρχουσας ιστοριογραφίας. Αποδίδει για πρώτη φορά την πλήρη εικόνα της 

αγροτικής µορφής και της οργάνωσης των εποικισµών και χαρτογραφεί την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα των µεταναστών. Σε µια δεύτερη ανάγνωση εξηγεί τη 

σηµασία που είχε ο νέος πληθυσµός στο γεωργικό και οικονοµικό περιβάλλον της 

Κύπρου. Και σε ένα τρίτο επίπεδο εντάσσει την εβραϊκή παρουσία στην 

ιστοριογραφία, η οποία µελετά τον Εβραίο ως ένα “Homo Economicus”, δηλαδή ΕΥ
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εξετάζει άγνωστες πτυχές αυτού για το οποίο διακρίνεται, του «οικονοµικού του 

γνωρίσµατος»31,  

•! πέµπτον, παρουσιάζει την ιστορία των στρατοπέδων κράτησης µέσα από τρεις 

διαστάσεις- την πολιτική, την κοινωνική και την οικονοµική- αξιοποιώντας νέα 

στοιχεία µέσα από τις ελληνοκυπριακές πηγές. 

 
Μεθοδολογία 

 
Η καταγραφή της ιστορίας των Εβραίων βασίστηκε σε µια πληθώρα πρωτογενών πηγών και 

ολοκληρώθηκε µέσα από µια σύνθετη αξιοποίηση των πληροφοριών τους. Το βασικότερο 

µέρος της έρευνας εκπονήθηκε στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου, στα National Archives του 

Ηνωµένου Βασιλείου στο Λονδίνο και στα Κεντρικά Σιωνιστικά Αρχεία των Ιεροσολύµων. 

Επίσης, σηµαντικό υλικό εντοπίστηκε στις βιβλιοθήκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου, της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Στατιστικής Υπηρεσίας, της 

Κυπριακής και της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης στη Λευκωσία· στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και 

στη βιβλιοθήκη του London School of Economics and Political Science στο Λονδίνο· στη 

βιβλιοθήκη του Yad Vashem στα Ιεροσόλυµα και της Alliance Israélite Universelle στο 

Παρίσι. Αξιοποιήθηκε επίσης ο εβραϊκός Τύπος του Λονδίνου και της Παλαιστίνης, ο 

ελληνόφωνος και αγγλόφωνος Τύπος της Κύπρου, τα επίσηµα πρακτικά της Βουλής των 

Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων (Hansard), οι ετήσιες εκθέσεις της βρετανικής 

διοίκησης στην Κύπρο (Annual Reports), οι Κυανές Βίβλοι (Blue Books), οι επίσηµες 

πληθυσµιακές απογραφές της αποικιακής κυβέρνησης στην Κύπρο (Census), προσωπικές 

συνεντεύξεις, βιογραφίες και περιηγητικά κείµενα.  

 
Στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου µελετήθηκαν: 

!! οι ετήσιες εκθέσεις του Τµήµατος Γεωργίας µεταξύ 1897-1928 (σηµ: οι εκθέσεις από 

το 1932 µέχρι το 1939 εντοπίστηκαν στη Βιβλιοθήκη του LSE),  

!! η µεταναστευτική νοµοθεσία στην Κύπρο µεταξύ 1878 και 1949 

!! 44 φάκελοι της Αποικιακής Γραµµατείας (Secretariat Archives) οι οποίοι αφορούσαν 

στις εγκαταστάσεις της περιόδου 1883-1899  

!! 6 φάκελοι σχετικά µε τους Εβραίους πρόσφυγες του Πρώτου και Δευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου (αριθµητικά δεδοµένα, βρετανική πολιτική) 

                                                
31 Reuveni, ό.π., σ. 14. 
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!! 47 φάκελοι σχετικά µε τα εβραϊκά µεταναστευτικά ρεύµατα της δεκαετίας του 1930 

περιλαµβανοµένων των καταστάσεων του Κτηµατολογίου σχετικά µε τις αγορές γαιών 

και την επένδυση κεφαλαίου ανά επαρχία, των αντιδράσεων του ντόπιου πληθυσµού 

και της βρετανικής πολιτικής  

!! 15 φάκελοι που αφορούσαν τις οικονοµικές δραστηριότητες Εβραίων επιχειρηµατιών 

στη γεωργία και βιοµηχανία στις δεκαετίες του 1930 και 1940, περιλαµβανοµένων των 

φακέλων για την κατάσταση της γεωργίας στην Κύπρο  

!! 3 φάκελοι του Κτηµατολογίου για τις αγορές κτηµάτων από τους Εβραίους µεταξύ 

1933 και 1941 ανά επαρχία, πόλη και χωριό. Η πηγή αυτή είναι ένας θησαυρός 

δεδοµένων για τις εβραϊκές περιουσίες, τις αγοραπωλησίες και επένδυση του εβραϊκού 

κεφαλαίου στην κυπριακή γη κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

Στα Βρετανικά Αρχεία µελετήθηκαν: 

!! Τα πρακτικά του κυπριακού Νοµοθετικού Συµβουλίου σχετικά µε τις συζητήσεις για 

την εγκατάσταση Εβραίων µεταξύ 1882 και 1907 και τις νοµοθεσίες για τον έλεγχο 

των µεταναστών 

!! οι φάκελοι της αλληλογραφίας του Υπουργείου Αποικιών (CO) µεταξύ 1884 και 1949. 

!! οι σχετικοί φάκελοι της αλληλογραφίας του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποικιών 

(FCO) µεταξύ 1934 και 1939  

Στα Κεντρικά Σιωνιστικά Αρχεία µελετήθηκαν 13 φάκελοι που περιελάµβαναν αλληλογραφία 

και εκθέσεις για τις αγροτικές εγκαταστάσεις της JCA (1899-1928), το µεταναστευτικό ρεύµα 

των Εβραίων στην Κύπρο και τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες τη δεκαετία του 1930, 

τα εποικιστικά σχέδια που εκπονήθηκαν τη δεκαετία του 1930 για την Κύπρο, το προσφυγικό 

ρεύµα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και την εβραϊκή παρουσία όπως διαµορφώθηκε µετά τη  

λήξη του πολέµου. 

 
Από το ψηφιοποιηµένο αρχείο της Αµερικανο-εβραϊκής Ενιαίας Επιτροπής Διανοµής 

(JOINT)32 µελετήθηκαν 11 φάκελοι που αφορούσαν στους Εβραίους των στρατοπέδων στον 

                                                
32 Εβραϊκή εθελοντική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1914 για τη διανοµή τροφίµων στους Εβραίους της 
Παλαιστίνης κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η µεγαλύτερη οικονοµική και όχι µόνο συνδροµή της στον 
εβραϊκό κόσµο σηµειώθηκε από την περίοδο των ναζιστικών διωγµών µέχρι και την ανακήρυξη του κράτους του 
Ισραήλ. Συνέβαλε σηµαντικά στην απόδραση χιλιάδων Εβραίων από την Κεντρική Ευρώπη αλλά και στη 
διανοµή ρουχισµού, φαρµάκων και εκπαιδευτικού υλικού στα στρατόπεδα εκτοπισµένων, βλ. Ιακώβ Σιµπή και 
Καρίνα Λάµψα, Η ζωή απ’ την αρχή. Η µετανάστευση των Ελλήνων Εβραίων στην Παλαιστίνη (1945-1948), 
Αθήνα 2010, σ. 35, σηµ. 14. 
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Καράολο και την Ξυλοτύµπου, συγκεκριµένα από τους φακέλους του Γραφείου της Γενεύης 

για την Κύπρο και την Παλαιστίνη/Ισραήλ και από την Κυπριακή Συλλογή 1945-1949. Το 

αρχείο περιελάµβανε εκθέσεις και δελτία για την οικονοµική διαχείριση των στρατοπέδων 

από την JOINT, ετήσιες αναφορές για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και 

καταγραφές των αφίξεων και αναχωρήσεων των Εβραίων στα στρατόπεδα, ανά ηµεροµηνία 

και πλοίο. 

 
Στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη της Alliance Israélite Universelle στο Παρίσι εντοπίστηκαν 

µεταξύ άλλων 4 φάκελοι για τους εποικισµούς της JCA στην Κύπρο οι οποίοι περιελάµβαναν 

πολυσέλιδη προσωπική αλληλογραφία του διαχειριστή της φάρµας του Μαργό Jacob 

Bergmann µε την JCA και την Alliance µεταξύ 1900 και 1925. Μέσω της αλληλογραφίας του 

Bergmann, ο οποίος ήταν συνδροµητής στην Alliance προτού εγκατασταθεί στην Κύπρο, 

διασώθηκαν σηµαντικές πληροφορίες για την καθηµερινότητα των Εβραίων στο Μαργό, τα 

Κούκλια και το Τσόµλεκτζι.  

 
Σηµαντική πηγή για τους εποικισµούς της JCA υπήρξαν οι ετήσιες εκθέσεις της οργάνωσης, 

οι οποίες βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου του Τελ-Αβίβ.  

 
Στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και στο αρχείο εφηµερίδων του Γραφείου Τύπου 

και Πληροφοριών στη Λευκωσία εντοπίστηκε µια πλειάδα άρθρων από τον ελληνόφωνο και 

αγγλόφωνο Τύπο τα οποία καλύπτουν όλες τις πτυχές της περιόδου 1878-1948. 

Αναλυτικότερα, µελετήθηκαν οι εφηµερίδες Αλήθεια (1883-86, 1891, 1897-1900, 1904, 1928, 

1933-35, 1994), Ελευθερία (1920-29, 1933-1939, 1943, 1946-49, 1959-1960, 1962, 1968), 

Φωνή της Κύπρου (1891-1906, 1933-1944), Σάλπιγξ (1883-1885, 1891, 1904), Κυπριακός 

Φύλαξ (1906, 1917-1919) και Νέος Κυπριακός Φύλαξ (1926, 1932-39, 1945), Ένωσις (1891), 

Ευαγόρας (1898-1904), Νέον Έθνος (1898-1900, 1933), Νέον Κίτιον (1883), Κύπριος (1904), 

Στασίνος (1883), Πάφος (1933, 1935, 1939), Κυπριακός Τύπος (1935-38, 1944, 1946), Χρόνος 

(1933-1939), Τα Γράµµατα (1946), Παρατηρητής (1936-1939), Λαϊκό Βήµα (1933), Πρωινή 

(1934-37), Πρωΐα (1938), Εσπερινή (1937-38, 1947-48), Πυρσός (1945), Ανεξάρτητος (1939, 

1944-1949), Χαραυγή (1961), Πολίτης (2014) και οι αγγλόφωνες Times of Cyprus (1886, 

1957, 1959), Cyprus Mail (1935-36, 1946-47, 1953, 1956, 1959-1962), Embros (1938) και 

The Cyprus Gazette (1882, 1898, 1922, 1934, 1936, 1939). Επίσης, αξιοποιήθηκαν άρθρα από 

τα ψηφιοποιηµένα αρχεία της εβραϊκής εφηµερίδας The Jewish Chronicle του Λονδίνου ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



20 
 

(1878, 1882-87, 1897-1902, 1906, 1916-17, 1933-35, 1942, 1946-49, 1954), The Palestine 

Post της Παλαιστίνης (1933-35, 1938-39, 1945-46) και Jerusalem Post (2012). 

 
Για την επιχείρηση της Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας Φυτειών Λτδ (Cyprus-Palestine 

Plantations Company Ltd, στο εξής CPP) στο Φασούρι της Λεµεσού µεταξύ 1933 και 1939 

εντοπίστηκαν στο αρχείο της εταιρείας Cyprus Phasouri Plantations Company, η οποία 

συνέχισε τις δραστηριότητες της εβραϊκής εταιρείας υπό κυπριακή ιδιοκτησία από το 1974, 

λιγοστά έγγραφα και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες για την στάση των Ελλήνων της Κύπρου στη δηµιουργία των 

στρατοπέδων κράτησης των Εβραίων «παράνοµων» µεταναστών µετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο αντλήθηκαν από το Αρχείο του Θεµιστοκλή Δέρβη (Κυπριακό Εθνικό Κόµµα) στο 

Λεβέντειο Δηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.  

 
Εξαιρετικά σηµαντικές στην ενίσχυση των αρχειακών πηγών ήταν οι προσωπικές 

συνεντεύξεις µε απογόνους των εποίκων στο Μαργό και των καλλιεργητών που 

εγκαταστάθηκαν κατά τη δεκαετία του 1930. Χωρίς την κατάθεση των µαρτυριών τους, οι 

οποίες συχνά διασταυρώνονταν και µε τις αρχειακές πηγές, η εκπόνηση της διατριβής στη 

σηµερινή της µορφή θα ήταν ανέφικτη. Συνολικά πάρθηκαν συνεντεύξεις από δεκατρία 

άτοµα.  

 
Τέλος, οι αυτοβιογραφίες κρύβουν ένα πλούτο πληροφοριών. Σηµειώνεται η έκδοση της Elsie 

Slonim, Lemons from Paradise, Βουδαπέστη 2012, της γηραιότερης σήµερα Εβραίας που 

εγκαταστάθηκε στο νησί τη δεκαετία του 1930. Για τα στρατόπεδα των προσφύγων 

σηµαντική πηγή είναι η έκδοση Last Barrier to Freedom, Internment of Jewish Holocaust 

Survivors Cyprus, 1946-1949, Berkeley 1985 του Morris Laub. Ο Laub, διευθυντής της 

JOINT στα στρατόπεδα της Κύπρου, δίνει µια πολύ καλή αποτύπωση της οργάνωσης των 

στρατοπέδων στον Καράολο και πτυχές της ζωής των κρατουµένων σε αυτά. Επίσης, ο 

καπετάνιος Rudolph W. Patzert στο βιβλίο του Running the Palestine Blockade, The Last 

Voyage of the Paducah, Naval Institute Press 1994, σσ. 150-186, κατέγραψε τις µνήµες του ως 

κρατουµένου στα στρατόπεδα της Ξυλοτύµπου.   
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Μεθοδολογικά προβλήµατα 

 
Όπως αναφέρει ο Eric Hobsbawm η συγγραφή της «ιστορίας των κοινών ανθρώπων, της 

ιστορίας ιδωµένης από κάτω» απαιτεί τη συνένωση «µεγάλης ποικιλίας, συχνά 

αποσπασµατικών πηγών»33. Στην παρούσα διατριβή σε πολλές περιπτώσεις η καταγραφή ενός 

γεγονότος ή µιας οικονοµικής δραστηριότητας βασίστηκε σε σκόρπιες αναφορές από 

διάφορες πηγές και κυρίως σε προφορικές µαρτυρίες, οι οποίες δεν αποκαθιστούν την 

ιστορική εικόνα στην ολότητά της. Εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα της έρευνας, ήταν 

αναµενόµενο ότι θα προέκυπταν και µεθοδολογικά ζητήµατα, τα οποία επεξηγούν ορισµένες 

αδυναµίες.  

 
Το κυριότερο πρόβληµα ήταν η απουσία αναφορών για το εβραϊκό στοιχείο εκτός των 

εποικιστικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα µεταξύ 1878 και 1928. Έτσι, η εικόνα των Εβραίων 

που ήταν διασκορπισµένοι στις επαρχίες του νησιού και δεν διέµεναν στους εποικισµούς δεν 

ήταν δυνατό να ανασυσταθεί µε πάσα λεπτοµέρεια. Οι πληροφορίες από τις πληθυσµιακές 

απογραφές (census) δεν είναι επαρκείς για την ακριβή απόδοση των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών των Εβραίων. Οι απογραφές αναφέρουν συνήθως το συνολικό αριθµό όσων 

δήλωναν Εβραίοι ανά επαρχία ή και πόλη. Εξαίρεση αποτελεί η απογραφή του 1946 η οποία 

εκτός από την πληθυσµιακή καταγραφή, αναφέρει σηµαντικές πληροφορίες για τη µητρική 

γλώσσα, την υπηκοότητα και τα ηλικιακά δεδοµένα των Εβραίων. Η απογραφή για το 1921 

παρουσιάζει σοβαρό κενό στην ακριβή καταγραφή του αριθµού των Εβραίων. Αν και 

καταγράφεται το σύνολο του πληθυσµού των Εβραίων, δεν γίνεται ακριβής κατανοµή του ανά 

πόλη και επαρχία, όπως συνέβαινε στις απογραφές άλλων ετών, δίνοντας την εντύπωση ότι ο 

υπολογισµός του εβραϊκού πληθυσµού έγινε αυθαίρετα.  

 
Είναι επίσης άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ενώ σε πρωτογενείς αναφορές, όπως βιογραφίες, 

αποµνηµονεύµατα ή δηµοσιευµένες µαρτυρίες Ελλήνων της Κύπρου από την καθηµερινή ζωή 

στις πόλεις και την ύπαιθρο υπάρχουν αναφορές στην ύπαρξη των εποικισµών στα τέλη του 

19ου αιώνα, δεν εντοπίστηκε σχεδόν καµία πληροφόρηση για την παρουσία των Εβραίων που 

ζούσαν στις πόλεις ούτε για την καθηµερινή συναναστροφή των ντόπιων µε τους Εβραίους ή 

τους εποίκους στο Μαργό και τα Κούκλια. Σε αντίθεση µε τις γλαφυρές αφηγήσεις και 

περιγραφές των Κυπρίων για τα κτήµατα των εβραϊκών εταιρειών της δεκαετίας του 1930, δεν 

                                                
33 Eric Hobsbawm, Για την ιστορία (µτφρ. Παρασκευάς Ματάλας), Αθήνα 1998, σ. 256. 
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εντοπίστηκε καµία περιγραφή των αγροκτηµάτων της JCA στο διάστηµα των σχεδόν τριάντα 

χρόνων λειτουργίας τους. Η «σιωπή» των πηγών σε αυτή την περίπτωση κράτησε άγνωστη 

την πτυχή των καθηµερινών συναναστροφών των ντόπιων µε τους εποίκους, όπως και την 

στάση των πρώτων στην ύπαρξη των εποικισµών, και επίσης στέρησε από τον ερευνητή τη 

δυνατότητα να αποτυπώσει µε περισσότερη ιστορική ακρίβεια την εικόνα της οργάνωσης, 

δοµής και γεωργικής δραστηριότητας των εβραϊκών κτηµάτων. 

 
Άλλο ένα µεθοδολογικό πρόβληµα αφορούσε στις προφορικές συνεντεύξεις. Ο µηχανισµός 

της µνήµης είναι ένας µηχανισµός επιλεκτικός, όπως επισηµαίνει ο Hobsbawm34. Οι 

µαρτυρίες τόσο των συγγενών των Εβραίων όσο και των Ελληνοκυπρίων φώτισαν ορισµένες 

πτυχές, οι οποίες δεν αποτυπώνονταν στις αρχειακές πηγές. Ωστόσο, ο µελετητής δεν είχε στη 

διάθεση του πρωτογενείς µαρτυρίες από τους ίδιους τους µετανάστες, αφού κανένας δεν 

βρίσκεται πλέον εν ζωή. Τα παιδιά ή τα εγγόνια τους δεν µπορούσαν να παρέχουν µια 

λεπτοµερή καταγραφή των γεγονότων παρά µόνο όσα θυµούνται από τις αφηγήσεις των 

δικών τους. Έτσι, δεν µπορούµε να έχουµε µια άµεση απάντηση στα ερωτήµατα για ποιους 

λόγους πήραν την απόφαση να έρθουν στην Κύπρο, εάν υπήρξε κάποιο δίκτυο µεταφοράς 

τους, γιατί επέλεξαν να εγκατασταθούν µόνιµα ή εάν συναναστρέφονταν οι Εβραίοι των κατά 

τόπους πόλεων και χωριών µεταξύ τους. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης η εσωστρέφεια, 

απόρροια ίσως ενός κληρονοµηθέντος φόβου, η οποία παρατηρήθηκε από ελάχιστα άτοµα. 

Μια Εβραία προτίµησε να µην παραχωρήσει συνέντευξη και ένας από τους απογόνους αν και 

έδωσε σηµαντική µαρτυρία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυµία του.  

 
Η εκπόνηση της διατριβής έγινε σε µια περίοδο ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ποιότητα των 

συνεντεύξεων των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι έζησαν ή εργάστηκαν µαζί µε τους Εβραίους. Ο 

πρόσφατος επαναπροσδιορισµός στις διπλωµατικές σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ άλλαξε και τον 

τρόπο µε τον οποίο οι Ελληνοκύπριοι βλέπουν πλέον τους Εβραίους (Ισραηλινούς ή µη), 

εναντίον των οποίων υπήρχε για χρόνια µια αρνητική προδιάθεση. Αυτή, όµως, η ξαφνική 

αλλαγή έκανε πιο πρόθυµους τους Κυπρίους να µιλήσουν για την εβραϊκή παρουσία και 

καταγράφηκαν άγνωστα µέχρι σήµερα στοιχεία. Βέβαια το γεγονός αυτό επηρέασε και τη 

διαδικασία ανάσυρσης των γεγονότων από τη µνήµη, η οποία ίσως µερικές φορές επηρέαζε 

θετικά ή αρνητικά την εικόνα που είχε ο Ελληνοκύπριος για τον Εβραίο. Γι’ αυτό το λόγο, 

                                                
34 Στο ίδιο, σ. 252. 
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στις πλείστες των περιπτώσεων οι µαρτυρίες διασταυρώθηκαν µέσα από τα αρχεία ή τον 

Τύπο. 

 
Ένα σηµαντικό ερευνητικό κώλυµα αφορά στα αρχεία των επιχειρήσεων και εταιρειών, τα 

οποία είναι συνήθως µη προσβάσιµα στους ερευνητές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο 

µέρος του υλικού της παρούσας διατριβής που αφορούσε στην εγγραφή των εταιρειών, το 

κεφάλαιο και τη δραστηριότητά τους αντλήθηκε µέσα από τα αρχεία της Αρχιγραµµατείας 

στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου και από άρθρα στον κυπριακό Τύπο. Ο µοναδικός φάκελος για 

την Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία στο Φασούρι, ο οποίος φυλάσσεται στα Κεντρικά 

Σιωνιστικά Αρχεία, είναι κλειστός για τους ερευνητές κατόπιν παράκλησης της οικογένειας 

των µετόχων. Από το αρχείο της εταιρείας στη Λεµεσό βρέθηκε µόνο µια ετήσια αναφορά του 

1938, καθώς µαζί µε την αποχώρηση των Εβραίων διευθυντών της εταιρείας το 1974 

αποσύρθηκαν και οι φάκελοι του αρχείου της εταιρείας. 

 
Όσον αφορά το κεφάλαιο των στρατοπέδων κράτησης Εβραίων, το υλικό στο Πανεπιστήµιο 

του Τελ-Αβίβ και στο Yad Vashem είναι πράγµατι πλούσιο. Ωστόσο, τα αρχεία είναι στα 

εβραϊκά και η µη γνώση της γλώσσας από την ερευνήτρια κατέστησε αδύνατη την αξιοποίησή 

τους στη διατριβή. Οι σχετικοί µε τα στρατόπεδα φάκελοι στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου θα 

µπορούσαν να ήταν µια σηµαντική πηγή πληροφόρησης, ωστόσο βρέθηκαν άδειοι. Ως εκ 

τούτου, η έρευνα βασίστηκε στο πλούσιο υλικό της JOINT και στα National Archives στο 

Λονδίνο. Επί του θέµατος των πηγών στην εβραϊκή και τη γερµανο-εβραϊκή (ή yiddish), 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η περιορισµένη χρήση τους από την ερευνήτρια κατέστησε αδύνατη 

την αξιοποίηση κειµένων και επιστολών που πιθανότατα να έδιναν περρισότερες πληροφορίες 

για την κοινωνική και οικονοµική ζωή στους εποικισµούς της JCA Μαργό και τις σχέσεις 

Σεφαραδιτών και Ασκενάζι µεταναστών.  

 
Τέλος, η παρούσα µελέτη ανίχνευσε την οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα των 

Εβραίων στην απουσία εκτενούς ιστοριογραφίας για την κοινωνικο-οικονοµική ιστορία της 

βρετανικής Κύπρου. Η γεωργία, το εµπόριο, οι µεταφορές, η βιοµηχανία και η 

διαστρωµάτωση της κυπριακή κοινωνίας δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς και συστηµατικά 

µέχρι σήµερα. Αυτό το ιστοριογραφικό κενό ήταν µια πρόσθετη δυσκολία τόσο για την 

ακριβή αξιολόγηση της εβραϊκής δραστηριότητας στην οικονοµία όσο και για την κατανόηση 

της στάσης των κοινωνικών τάξεων απέναντι στους Εβραίους. Εντούτοις, η αδυναµία αυτή ΕΥ
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µετατράπηκε σε πλεονέκτηµα, γιατί έφερε στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές της κοινωνικο-

οικονοµικής ζωής, διανοίγοντας νέες προοπτικές στην ιστορική έρευνα. 

 
Ιστορική αναδροµή και εισαγωγή στην εβραϊκή παρουσία των απαρχών της βρετανικής 

περιόδου. Κοινωνικά χαρακτηριστικά - δηµογραφική εξέλιξη  

 
Ιστορικά η εβραϊκή παρουσία καταγράφεται ως η πιο µακραίωνη σε σύγκριση µε τις 

θρησκευτικές οµάδες και µειονότητες των Αρµενίων και των Μαρωνιτών35. Εντούτοις, η 

ιστοριογραφία που πραγµατεύεται την παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο από τους αρχαίους 

χρόνους προβάλλει την εικόνα µιας θρησκευτικής οµάδας η παρουσία της οποίας µέχρι και 

την Τουρκοκρατία χαρακτηριζόταν άλλοτε από περιόδους πληθυσµιακής ακµής και άλλοτε 

παρακµής.  

 
Η παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο µαρτυρείται από τον 8ο αι. π.Χ., ωστόσο η περίοδος µε 

τις µαζικότερες εγκαταστάσεις Εβραίων ήταν η ρωµαϊκή. Μέχρι το 115 µ.Χ. οι ιστορικές 

αναφορές µαρτυρούν την ύπαρξη µιας σχετικά µεγάλης εβραϊκής κοινότητας µε κυριότερους 

χώρους εγκατάστασης την Πάφο, τους Γόλγους, τη Σαλαµίνα, το Κούριο, την Κωνστάντια και 

τη Λάπηθο. Με την εξάπλωση των εβραϊκών εξεγέρσεων εναντίον του Ρωµαίου αυτοκράτορα 

Τραϊανού από την Κυρηναϊκή και την Αίγυπτο στην Κύπρο το 115 µ.Χ. και την επακόλουθη 
                                                
35 Οι Αρµένιοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο τον 6ο αι. µ.Χ. και οι Μαρωνίτες τον 7ο αι. µ.Χ., 
βλ. Panikos Panayi, “Ethnic minority creation in Modern Europe: Cyprus in context” στο Andrekos Varnava, 
Nicholas Coureas και Marina Elia (επιµ.), The Minorities of Cyprus: Development Patterns and the Identity of 
the Internal-Exclusion, Newcastle upon Tyne 2009, σσ. 16-17. Για την ιστορία της Αρµενικής κοινότητας στην 
Κύπρο βλ. Susan Paul Pattie, Faith in History, Armenians Rebuilding Community, Ουάσιγκτον D.C. 1997· 
Αλέξανδρος - Μιχαήλ Χατζηλύρας, Οι Αρµένιοι της Κύπρου, Λευκωσία 2009· Gerard Dedeyan, “The Armenians 
of Cyprus during Ottoman Rule”, στο Varnava κ.ά., ό.π., σσ. 52-91· Susan Pattie, “New Life in an Old 
Community: Armenians in 20th Century Cyprus”, στο ίδιο, σσ. 160-174· Sossie Kasbarian, “The Armenian 
Community in Cyprus at the Beginning of the 21st Century: from Insecurity to Integration”, στο ίδιο, σσ. 175-
191· Caesar Mavratsas, “The Armenians of Cyprus. A Study in Ethnic Identity and Institutions. Research 
Prospectus and Preliminary Report”, στο Chypre hier et auhourd’hui entre Orient et Occident. Échanges et 
relations en Méditerranée orientale. Actes du Colloque tenu á Nicosia 1994, Λυών-Παρίσι 1996. Επίσης, Νubar 
Maxoudian “A Brief History of the Armenians in Cyprus”, Armenian Review 27(Απρίλιος 1975). Για την ιστορία 
της Μαρωνιτικής κοινότητας στην Κύπρο βλ. Ν. Γ. Κυριαζή, «Οι Μαρωνίται εν Κύπρω», Κυπριακά Χρονικά, τχ. 
Α’ (1935), σσ. 282 - 307· Andrekos Varnava, “The Maronite community of Cyprus: past, present and future”, Al-
Mashriq: A Quarterly Journal of Middle East Studies, 1:2 (Σεπτέµβριος 2002), σσ. 45-70· Μαριάννα 
Φραγκέσκου και Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας, Οι Μαρωνίτες της Κύπρου, Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, Λευκωσία, χ.η.· Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας, «Οι Μαρωνίτες της Κύπρου», ένθετο 
«Χρονικό» εφηµ. Πολίτης, τχ. 15 (Ιούνιος 2008)· Αντώνης Φραγκίσκου, Ιστορία και λαογραφία Μαρωνιτών 
Κύπρου, Λευκωσία 1989· Η Ιστορία των Μαρωνιτών της Κύπρου, Ίδρυµα Χωρεπισκόπου Ιωάννη Φοραδάρη, 
Λευκωσία 2006· Guita Hourani, “The Maronites of Cyprus under Ottoman Rule: Demise or Eclipse”, στο 
Varnava κ.ά, ό.π., σσ. 111-135· Nasser Gemayel, “The Maronites of Cyprus: A Minority’s Cultural Role during 
Ottoman Era”, στο Varnava κ.ά., στο ίδιο, σσ. 136-159· Chrystalla Tsoutsouki, “Continuity of National Identity 
and Changing Politics: The case of the Maronite-Cypriots”, στο Varnava κ.ά., στο ίδιο, σσ. 192-228. Επίσης, για 
την ιστορία των Αρµενίων και Μαρωνιτών µετά το 1960 βλ. Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας, Η Κυπριακή 
Δηµοκρατία και οι Θρησκευτικές Οµάδες, Λευκωσία 2012. 
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βίαιη καταστολή της από τους Ρωµαίους, ο εβραϊκός πληθυσµός στο νησί αποδεκατίστηκε36. 

Οι αναφορές του Δίωνος Κάσσιου για τη σφαγή 240.000 ντόπιων από τους Εβραίους κατά τη 

διάρκεια των εξεγέρσεων, όπως και του Ευσέβιου, ότι οι Εβραίοι σκότωσαν τους Έλληνες της 

Σαλαµίνας και κατέστρεψαν την πόλη, κρίνονται ως «υπερβολικές» τόσο από ιστορικές 

µελέτες όσο και από αρχαιολογικές έρευνες. Το εβραϊκό στοιχείο επανήλθε κατά τον τρίτο ή 

τέταρτο αιώνα µ.Χ.37 και η λιγοστή εβραϊκή παρουσία στο νησί διατηρήθηκε µέχρι και τα 

µέσα της βυζαντινής περιόδου38.  

 
Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489) σηµειώθηκε µια αυξηµένη ροή Εβραίων 

στο νησί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα δυο σηµαντικότερα οικονοµικά και εµπορικά κέντρα 

της Κύπρου, τη Λευκωσία και στην Αµµόχωστο, όπως επίσης και στην Πάφο39. Ασχολούνταν 

µε την τοκογλυφία και το εµπόριο, έχαιραν κάποιας νοµικής προστασίας χάρη στις Ασσίζες, 

ενώ υπάρχουν ενδείξεις για στενές οικονοµικές και διαπροσωπικές σχέσεις µε τους 

Χριστιανούς40. Στην Ψιµολόφου µαρτυρείται η ενασχόληση των Εβραίων µε τη 

βυρσοδεψία41, και στην Πάφο καταγράφεται η ύπαρξη συναγωγής κοντά στο Μοναστήρι του 

Αγίου Νεοφύτου42. Σποραδικές αναφορές για την ενετική περίοδο (1489-1571) δεικνύουν ότι 

η εβραϊκή παρουσία ήταν περιορισµένη στην εβραϊκή συνοικία της πολυπολιτισµικής τότε 

Αµµοχώστου43. Η ανάπτυξη του λιµανιού της προσέλκυσε στις αρχές του 16ου αιώνα τον 

εβραϊκό πληθυσµό της Λευκωσίας, ο οποίος µετακινήθηκε στην Αµµόχωστο 

                                                
36 Pieter W. van der Horst, “Jews of Ancient Cyprus”, στο Shlomo Berger, Michael Brocke, Irene Zwiep (επιµ.), 
Zutot: Perpsectives on Jewish Culture, τ. 3, Dordrecht 2003, σ. 114. 
37 David Potter, «Η Κύπρος επαρχία της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας», Ιστορία της Κύπρου (εκδιδοµένη υπό την 
διεύθυνσιν Θεόδωρου Παπαδόπουλλου), τ. Β’ (Αρχαία Κύπρος), Λευκωσία 2000, σ. 811. Επίσης, Horst, ό.π., σ. 
117. 
38 Σε αυτή την περίοδο η εβραϊκή παρουσία µαρτυρείται από δυο κύριες θρησκευτικές οµάδες, τους Ορθόδοξους 
Εβραίους και τους «αιρετικούς» Kaphrossin, βλ. Chris Schabel, “Religion”, στο Angel Nicolaou-Konnari και 
Chris Schabel (επιµ.), Cyprus Society and Culture 1191-1374, Leiden 2005, σ. 162. Επίσης, Ηill, ό.π., τ. 2, σ. 4. 
39 Άννα Γ. Μαραγκού, Λευκωσία, Η ιστορία της πόλης, Λευκωσία 2009, σσ. 52, 54. Επίσης, βλ. Nicholas 
Coureas, “Economy”, στο Nicolaou-Konnari και Schabel (επιµ.), ό.π., σ. 152. Ο Λεόντιος Μαχαιράς κατά τον 
14ο αιώνα αναφέρεται στην ύπαρξη «εβραϊκής γέφυρας» στον ποταµό Πεδιαίο στη Λευκωσία, ένδειξη 
εγκατάστασης και παράλληλα οικονοµικής δραστηριότητας των Εβραίων, βλ. Benjamin Arbel, “The Jews in 
Cyprus: New Evidence from the Venetian period”, Jewish Social Studies, 41: 1 (1979), σ. 25. 
40 Βλ. Schabel, ό.π., σ. 163. Επίσης, Arbel, ό.π.. 
41 Coureas, ό.π. 
42 Schabel, ό.π.. 
43 Arbel, ό.π., σ. 24. Ένας από τους προµαχώνες της ονοµάστηκε “tourion de Saincte Nappe” ή “Giudeca” κατά 
µια εκτίµηση από τους Εβραίους κατοίκους της πόλης, βλ. Κώστας Π. Κύρρης, «Η Μονή Αγίας Νάπας ιδίως επί 
Τουρκοκρατίας», Κυπριακαί Σπουδαί, ΛΒ’ (1968), σσ. 236-237 και Arbel ό.π., σ. 26.  
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εκµεταλλευόµενος τις νέες οικονοµικές προοπτικές, ενώ στα µέσα του αιώνα το εβραϊκό 

στοιχείο της πόλης ενισχύθηκε από ρεύµατα Εβραίων εκδιωκόµενων από την Ευρώπη44.  

 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ενετικής περιόδου, ρεύµατα Εβραίων µεταναστών από την 

Πορτογαλία και την Ιταλία, οι οποίοι από τις δεκαετίες του 1540 και 1560 υφίσταντο 

συστηµατικούς διωγµούς µε αποτέλεσµα τη διασπορά τους σε σηµαντικές πόλεις-λιµάνια στη 

τη Μεσόγειο, διοχετεύθηκαν και στην Κύπρο. Παρόλο που οι ενετικές αρχές απαγόρευσαν τη 

µαζική άφιξη Εβραίων, τουλάχιστον είκοσι οικογένειες ισπανικής, πορτογαλικής και ιταλικής 

προέλευσης εγκαταστάθηκαν στο νησί45. Οι υποψίες των Ενετών για κατασκοπεία των 

Εβραίων κατοίκων της πόλης υπέρ των Οθωµανών οδήγησαν στην έκδοση διατάγµατος τον 

Ιούλιο του 1568, το οποίο καλούσε τους µη γηγενείς Εβραίους να εγκαταλείψουν την 

Αµµόχωστο46. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο εβραϊκός πληθυσµός µειώθηκε σηµαντικά. Έτσι, 

ο αριθµός όσων Εβραίων έγιναν τελικά µάρτυρες της κατάληψης της Αµµοχώστου από τους 

Οθωµανούς το 1571 δεν ήταν µεγάλος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πρώτη 

οθωµανική καταγραφή του 1572 σύµφωνα µε την οποία η Αµµόχωστος είχε επτά Εβραίους 

κατοίκους47.  

 
Η µετάβαση από την ενετική στην οθωµανική κυριαρχία (1571-1878) αποτέλεσε κοµβικό 

σηµείο για την εβραϊκή παρουσία στο νησί. Η µη υλοποίηση των οθωµανικών σχεδιασµών για 

µεταφορά χιλίων οικογενειών Εβραίων από την επαρχία Safed στο νησί το 1576 και 1577 ως 

µέτρο αναζωογόνησης της οικονοµίας48, όπως και η οικονοµική και εµπορική παρακµή της 

Κύπρου, συνέβαλαν ώστε να µην ακµάσει το εβραϊκό στοιχείο στο νησί. Τα αποσπασµατικά 

στοιχεία για την εγκατάσταση Εβραίων τουλάχιστον µέχρι τα µέσα του 17ου αιώνα δεν 

αποδίδουν µε ακρίβεια τα δηµογραφικά δεδοµένα και το χαρακτήρα της οικονοµικής 

                                                
44 Łukasz Burkiewicz, “The Cypriot Jews under the Venetian Rule (1489-1571)”, Επιστηµονική Επετηρίς της 
Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τ. Θ’, Λευκωσία 2010, σ. 54. 
45 Arbel, ό.π., σσ. 24, 30. 
46 Στο ίδιο, σσ. 29-30. 
47 Ιωάννης Θεοχαρίδης, «Πληθυσµιακά στοιχεία της Λάρνακας επί Τουρκοκρατίας (1571-1878)» στο Evangelia 
Balta, Theocharis Stavrides, Ioannis Theocharides (επιµ.), Histories of Ottoman Larnaca, Κωνσταντινούπολη 
2012, σ. 35.  
48 Βλ. Bernard Lewis, Notes and Documents from the Turkish Archives. A Contribution to the History of the Jews 
in the Ottoman Empire, Ιεροσόλυµα 1952, σ. 31. Επίσης, Jennings, ό.π., σσ. 223-224 και Theodore 
Papadopoullos, “Note on the Jewish Colonies in Cyprus”, Κυπριακαί Σπουδαί, τ. Λ (1966), σ. 183. Ο Κύρρης 
υποστήριξε ότι τελικά πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά ενός µικρού εβραϊκού πληθυσµού, βλ. Costas P. Kyrris, 
“The Jewish community and the rise and fall of some urban agglomerations in Cyprus under Ottoman Rule”, 
Κυπριακαί Σπουδαί, τ. Λ (1966), σσ. 175-176 και “Symbiotic Elements in the History of the two Communities of 
Cyprus”, Proceedings of International Symposium on Political Geography 27-29 February 1976 Nicosia, 
Λευκωσία 1976, σ. 128 και σ. 153, σηµ. 10. 
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δραστηριότητάς τους, αποτυπώνουν όµως την εικόνα µιας διασκορπισµένης πληθυσµιακής 

οµάδας49.  

 
Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωµανούς το 1571 συνδέθηκε µε τη µυθική εµπλοκή 

του Πορτογάλου Εβραίου Joseph Miquez (Don Joseph Nasi), εύπορου επιχειρηµατία µε 

φιλανθρωπική δράση στις εβραϊκές κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και στην 

αποκατάσταση Εβραίων προσφύγων από την Ιβηρική Χερσόνησο στους Αγίους Τόπους, 

συµβούλου του Σουλτάνου και δούκα της Νάξου50. Σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή, ο Nasi 

υιοθετώντας µια αντι-ενετική πολιτική έπεισε τον Σουλτάνο για την απαραίτητη κατάκτηση 

της Κύπρου µε το επιχείρηµα ότι θα διασφάλιζε τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και 

ενός σηµαντικού σταθµού στο δρόµο των προσκυνητών προς τη Μέκκα51. Όπως κατέγραψε η 

Cecil Roth, δεν αποκλείεται ο καταλυτικός ρόλος του Nasi στην κατάκτηση της Κύπρου να 

σχετιζόταν µε σχέδιο εγκατάστασης Εβραίων Μαράνος52 από την Ιβηρική Χερσόνησο στην 

Κύπρο µε την προσδοκία να ανακηρυσσόταν ο ίδιος κυβερνήτης του νησιού53. Ο µυθικός 

ρόλος του Nasi, δηµιούργηµα της αντισηµιτικής περιρρέουσας ατµόσφαιρας στην ενετική 

αυτοκρατορία, υπογραµµίζεται από τους P. Grunebaum-Ballin54, Ronald C. Jennings55 και 

Gilles Grivaud56, ενώ σύµφωνα µε τον Benjamin Arbel οι πληροφορίες που κατέφθαναν στους 

Ενετούς και ήθελαν τον Nasi να εξυφαίνει σχέδια συνωµοσίας εναντίον τους σε συνεργασία 

µε τους Εβραίους της Αµµοχώστου ήταν αβάσιµες57. Πέρα από το γεγονός ότι η ιστορική 

έρευνα τεκµηριώνει ότι τα κίνητρα της οθωµανικής κατάκτησης της Κύπρου ήταν 

στρατηγικά, οικονοµικά και θρησκευτικά58, ο Nasi δεν φαίνεται να είχε ιδιαίτερη επιρροή επί 

του Σουλτάνου Σελίµ Β’ ώστε να επηρεάζει τις πολιτικές του αποφάσεις. Επιπλέον, η 

                                                
49 Βλ. Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-
1640, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1993, σσ. 165, 263, 270. Επίσης, Papadopoullos, “Note on the Jewish Colonies”, ό.π., 
σ. 184. Κατά την Τουρκοκρατία, οι Εβραίοι κατοικούσαν στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος 
Λεύκας και σε δυο άλλα χωριά της Κερύνειας, όπως επίσης στη Λεµεσό και στην Αµµόχωστο. Μια µικρή οµάδα 
Εβραίων κατοίκων υπήρχε στην εντός των τειχών Λευκωσία, βλ. Jennings, ό.π., σσ. 55, 58, 143-145. 
50 Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, Νέα Υόρκη 1991, σσ. 88-89. 
51 Sir George Francis Hill, A History of Cyprus, τ. 3, Cambridge 1972, σσ. 879-880. 
52 Μαράνος (Μarranos) ή Νέοι Χριστιανοί ονοµάστηκαν οι κρυπτο-εβραίοι της Ιβηρικής χερσονήσου, οι οποίοι 
προσηλυτίστηκαν φαινοµενικά στο χριστιανισµό προκειµένου να διασωθούν από τους βίαιους διωγµούς του 14ου 
και 15ου αιώνα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Στα µέσα του 16ου αιώνα, οι νέες µαζικές διώξεις κατά των 
Μαράνος οδήγησαν στη µαζική τους µετανάστευση από την Ιβηρική χερσόνησο στην Ευρώπη.  
53 Cecil Roth, The House of Nasi. The Duke of Naxos, Φιλαδέλφεια 1948.  
54 Paul Grunebaum-Ballin, Joseph Naci, duc de Naxos, Paris-La Haye 1969. 
55 Jennings, ό.π., σ. 223. 
56 Gilles Grivaud, “Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωµανούς”, Ιστορία της Κύπρου, ό.π., τ. ΣΤ 
(Τουρκοκρατία), Λευκωσία 2011, σ. 145. 
57 Arbel, ό.π., σ. 29. 
58 Grivaud, ό.π. 
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συγκέντρωση µεταναστών σε περιοχές της οθωµανικής επικράτειας, η οποία θα επέφερε 

εµφανή δηµογραφική αλλαγή, δεν αποτελούσε αντικείµενο της οθωµανικής πολιτικής59.  

 
Ιστορικά οι Εβραίοι δεν υπήρξαν ποτέ µια θρησκευτική οµάδα µε µόνιµο χαρακτήρα στην 

παραµονή της και δεν φαίνεται να ρίζωσαν κοινωνικά και θρησκευτικά στο νησί. Η Κύπρος 

υπήρξε περισσότερο µια περιοχή από την οποία διέρχονταν εκµεταλλευόµενοι τα οικονοµικά 

οφέλη που κατά καιρούς προσέφερε. Τέτοιοι λόγοι συνέτρεχαν και όταν η Κύπρος περιήλθε 

στην κατοχή των Βρετανών το καλοκαίρι του 1878.  

 
Όταν στις 22 Ιουλίου του 1878 στη Λάρνακα ο πρώτος Αρµοστής υποστράτηγος Garnet 

Wolseley (1878-1879) κήρυττε επισήµως την έναρξη της βρετανικής κατοχής, δεν µαρτυρείτο 

ίχνος Εβραίου στο νησί60. Κατά την ύστερη Τουρκοκρατία κείµενα περιηγητών και εκθέσεις 

προξένων συγκλίνουν στην πληροφορία ότι στην Κύπρο δεν συναντούσε κανείς ούτε και ένα 

Εβραίο61 ή αν υπήρχαν ο αριθµός τους ήταν εξαιρετικά µικρός62. Η απουσία του εβραϊκού 

στοιχείου εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι οι Εβραίοι επιδίωκαν να εγκαθίστανται στις 

πόλεις-λιµάνια της Ανατολικής Μεσογείου οι οποίες γνώριζαν σηµαντική εµπορική 

ανάπτυξη, όπως ήταν για παράδειγµα η γειτονική Αλεξάνδρεια η οποία µεταξύ 1825 και 1865 

προσέλκυσε περισσότερο από 1300 Εβραίους µετανάστες από το ασταθές οικονοµικά 

Λιβόρνο63. Γύρω στα 1860 καταγράφηκε και κάθοδος Εβραίων της διασποράς από την 

Ανατολική Ευρώπη προς τις γειτονικές ακτές της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, λόγω της 

                                                
59 Jennings, ό.π. και σηµ. 18.  
60 Βλ. Shaftesley, ό.π., σ. 90. 
61 Σύµφωνα µε τον περιηγητή William Turner το 1815, για λόγο που ο ίδιος δεν διευκρινίζει, «ούτε ένας Εβραίος 
δεν επιτρεπόταν να ζει στο νησί», βλ. Theodore Papadopoullos, Social and historical data on population (1570-
1881), Λευκωσία 1965, σ. 56. Το 1844 ο Βρετανός πρόξενος Niven Kerr θα επεσήµαινε το παράδοξο, κατά τον 
ίδιο, γεγονός ότι σε σύνολο 101.130 κατοίκων του νησιού εκ των οποίων οι 25.000 ήταν Τούρκοι, 75.000 
Έλληνες, 440 Καθολικοί, 490 Μαρωνίτες και 200 Αρµένιοι, δεν υπήρχαν Εβραίοι στην Κύπρο, βλ. 
Papadopoullos, Social and historical, ό.π., σ. 65. Επίσης, βλ. Hill, ό.π., τ. 4, σ. 190. Επιπλέον, το 1860 ο Έλληνας 
πρόξενος στην έκθεση του κατέγραψε ότι δεν υπήρχε κανένας Εβραίος στην Κύπρο, βλ. στο ίδιο, σ. 34. Τέλος, 
σε έγγραφο το οποίο παρέχει πληροφορίες για τον πληθυσµό της Κύπρου την περίοδο της Τουρκοκρατίας και το 
οποίο χρονολογείται µεταξύ 1856 και 1870 δεν γίνεται καµία αναφορά σε παρουσία Εβραίων κατοίκων στο νησί, 
βλ. Ιωάννης Θεοχαρίδης, «Ένα αδηµοσίευτο τουρκικό κείµενο σχετικά µε την Κύπρο», Κυπριακός Λόγος, 53-54 
(Σεπτέµβριος-Δεκέµβριος 1977), σσ. 203-204. 
62 Σύµφωνα µε τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, στα 1821 υπήρχαν «λίγοι Εβραίοι», βλ. Papadopoullos, Social and 
historical, ό.π., σ. 58. 
63 Η αδηµοσίευτη µελέτη της Alyssa Reiman, “Commerce in the Courts: Italian Jews and the Consular Court 
System in Nineteenth Century Egypt”, International Workshop “Jewish Commercial Cultures in Global 
Perspective”, 11-12 Οκτωβρίου 2015 Ινδιανάπολη, φωτίζει την πτυχή της µετακίνησης των Εβραίων µεταξύ 
1825 και 1865 από το παρακµάζον Λιβόρνο στην Αλεξάνδρεια, η οποία απέκτησε εµπορική δυναµική λόγω των 
λιµενικών έργων στο λιµάνι τη δεκαετία του 1830 και της σιδηροδροµικής σύνδεσης µε το Κάιρο το 1854.   
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ανάπτυξης εµπορικών και βιοµηχανικών κέντρων στις ακτές της αυτοκρατορίας64. Η Κύπρος 

εξαιτίας της παρακµιακής της οικονοµίας κατά την ύστερη Τουρκοκρατία δεν υπήρξε από 

τους ελκυστικούς προορισµούς στην Ανατολική Μεσόγειο για την επαγγελµατική 

δραστηριοποίηση των Εβραίων και ως εκ τούτου δεν υπήρχε σοβαρή προϋπόθεση για να 

συγκρατήσει εβραϊκό πληθυσµό.   

 
Αφετέρου, εσωτερικοί παράγοντες πιθανόν να συνέβαλαν στην σταδιακή συρρίκνωση του 

εβραϊκού πληθυσµού. Η ιστορική έρευνα δεν µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο να υπήρξαν 

αναγκαστικές προσχωρήσεις Εβραίων κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στο 

Μωαµεθανισµό προκειµένου να ξεφύγουν από την καταπιεστική οθωµανική εξουσία, όπως 

έπρατταν οι Χριστιανοί, οι Λατίνοι και οι Μαρωνίτες την ίδια περίοδο65. Μια γνωστή 

περίπτωση είναι ο εξισλαµισµός της εβραϊκής οικογένειας του Κύπριου Κιαµήλ πασά, 

µετέπειτα βεζίρη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη δεκαετία του 183066.  

 
Η µετάβαση, ωστόσο, από την οθωµανική στη βρετανική κυριαρχία σηµατοδότησε την 

επανεµφάνιση του εβραϊκού στοιχείου. Ενώ για παράδειγµα το 1873 ο περιηγητής Louis 

Salvator αναφέρει ότι δεν υπήρχε κανένας Εβραίος κάτοικος στη Λευκωσία67, στην επίσηµη 

απογραφή πληθυσµού το 1881 καταγράφονται 18 Εβραίοι κάτοικοι. Την ίδια χρονιά, 

σηµειώνονταν 68 Εβραίοι κάτοικοι στο σύνολο του πληθυσµού του νησιού (άλλοι 14 στο 

δήµο της Λεµεσού, 31 της Λάρνακας και 5 της Πάφου)68.  

 
Το γεγονός ότι η επανεµφάνιση του εβραϊκού στοιχείου σηµειώθηκε σε ένα χρονικό διάστηµα 

λιγότερο των πέντε ετών από την ανάληψη της διοίκησης του νησιού από τους Βρετανούς 

είναι αξιοσηµείωτο και µπορεί να ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως. Μια υπόθεση είναι οι 

φαινοµενικά εξισλαµισθέντες Εβραίοι να εκδήλωσαν τη θρησκευτική τους ταυτότητα ή να 

επαναπροσχώρησαν στον ιουδαϊσµό λόγω του νέου φιλελεύθερου καθεστώτος.  Αυτό όµως 

που µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα είναι το γεγονός ότι η περιέλευση του νησιού στο 

                                                
64 Paul Dumont, “Jewish Communities in Turkey during the Last Decades of the Nineteenth Century in the Light 
of the Archives of the Alliance Israélite Universelle”, στο Benjamin Braude και Bernard Lewis (επιµ.), 
Christians and Jews in the Ottoman Empire, The Functioning of a Plural Society, τ. 1, Νέα Υόρκη 1982, σσ. 
212-213.  
65 Βλ. Hourani, ό.π.,  σ. 120. 
66 Σύµφωνα µε τον Πέτρο Παπαπολυβίου, «Κιαµήλ πασάς: ένας µεγάλος Κύπριος», εφηµ. Φιλελεύθερος, 
9.11.2013 ο Κιαµήλ γεννήθηκε το 1832 Εβραίος, αλλά όταν ήταν σε παιδική ηλικία ο πατέρας του 
εξισλαµίστηκε. 
67 Άννα Μαραγκού και Ανδρέας Γ. Κούτας, Λευκωσία. Η ιστορία της πόλης, Λευκωσία 2009, σ. 157. 
68 Report on the Census of Cyprus, 1881, Λονδίνο 1884. 
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βρετανικό αποικιακό δίκτυο ήταν ο καταλυτικός παράγοντας προσέλκυσης των Εβραίων 

µεταναστών. Οι Εβραίοι συνήθιζαν να κατέχουν θέσεις στη διοίκηση λόγω της πολυγλωσσίας 

τους και σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της αυτοκρατορίας από τον 18ο αιώνα και εξής, 

κυρίως ως µεσάζοντες των Βρετανών στο εµπόριο και τη διπλωµατία στη Μέση Ανατολή και 

τη Βόρειο Αφρική69. Εποµένως, η ίδια η κάθοδος των Βρετανών στην Ανατολική Μεσόγειο 

µε την κατοχή της Κύπρου δηµιούργησε προσδοκίες για την άνθιση των οικονοµικών 

συνθηκών και του εµπορίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.  

 
Όσοι Εβραίοι µιλούσαν τις γλώσσες της Εγγύς Ανατολής βρήκαν εύκολα εργασία στην 

αστυνοµία ή ως διερµηνείς στην κυβερνητική µηχανή. Ο Paul Blattner αποτελεί ενδεικτική 

περίπτωση Εβραίου ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο το 1878 αναζητώντας νέες επαγγελµατικές 

ευκαιρίες στη βρετανική διοίκηση. Ο Blattner εργαζόταν ως διερµηνέας στην εταιρεία 

Thomas Cook στα Ιεροσόλυµα (µιλούσε Αγγλικά, Γερµανικά, Τουρκικά, Αραβικά και 

Ελληνικά)70, όταν το 1878 µετανάστευσε στην Κύπρο και από το Νοέµβριο υπηρετούσε ως 

επιθεωρητής (inspector) στην αστυνοµία71. Βοήθησε σηµαντικά την Ahavat Zion στην 

πραγµάτωση της πρώτης εγκατάστασης Εβραίων στο Μαργό72 και στη συνέχεια ανέπτυξε 

στενούς δεσµούς µε την εκεί κοινότητα. Απεβίωσε το 1900 και τάφηκε στο εβραϊκό 

κοιµητήριο στο Μαργό73. 

 
Στη βιογραφία του, ο Edward Vizetelly, δηµοσιογράφος της εφηµερίδας Cyprus, ενισχύει την 

εκτίµηση ότι µαζί µε την έλευση των Βρετανών ακολούθησε η εγκατάσταση ενός αριθµού 

Εβραίων επισηµαίνοντας το γεγονός ότι «δεν υπήρχαν Ισραηλίτες στην Κύπρο πριν από την 

κατοχή». Ο Vizetelly αναφέρει την περίπτωση ενός ακόµα Εβραίου που προσλήφθηκε στη 

διοίκηση. Ο Raphael, ένας «ευχάριστος, ευγενής, νεαρός Εβραίος» έφθασε στην Κύπρο από 

το Portsmouth, όπου µε τους φίλους του είχε ραφείο. Λόγω της άπταιστης αγγλικής προφοράς 

του διορίστηκε γραµµατέας του Frederic Charles Heïdenstam, του Σουηδού Υγειονοµικού 

Λειτουργού και πρώτου γιατρού στη Λάρνακα, ο οποίος δεν µιλούσε τόσο καλά την 

αγγλική74. 

                                                
69 Green, ό.π., σ. 179. Επίσης, για την επαγγελµατική ανέλιξη των Εβραίων στις διοικητικές θέσεις της 
βρετανικής αυτοκρατορίας βλ. Chasin, ό.π.. 
70 Shaftesley, ό.π., σ. 103. 
71 Cyprus Blue Book 1887-1888, σ. 321. 
72 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 13.1.1899, σ. 10. 
73 Shaftesley, ό.π.  
74 Edward Vizetelly, From Cyprus to Zanzibar by the Egyptian Delta. The Adventures of a Journalist in the Isle 
of Love, the Home of Miracles and The Land of Cloves, Λονδίνο 1901, σσ. 23-24. 
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Η ισραηλιτική παρουσία στα τέλη του 19ου αιώνα είχε αµιγώς αστικό χαρακτήρα τόσο στην 

γεωγραφική κατανοµή όσο και στα επαγγέλµατα. Μέσα από τις επίσηµες απογραφές του 

πληθυσµού παρατηρείται ότι ήταν συγκεντρωµένοι στα αστικά κέντρα της Λευκωσίας, της 

Λάρνακας, της Αµµοχώστου και της Λεµεσού. Αυτή η εικόνα θα διαφοροποιηθεί σταδιακά 

στον 20ό αιώνα µε αποκορύφωµα τη δεκαετία του 1930, όπου το νέο µεταναστευτικό ρεύµα 

θα διοχετευθεί στην ύπαιθρο λόγω ενασχόλησης µε το εµπόριο των εσπεριδοειδών. Επιπλέον, 

υπάρχουν αναφορές ότι οι Ισραηλίτες απασχολούνταν µε µικροαστικά επαγγέλµατα όπως 

αργυροχόοι, γυρολόγοι και µοδίστρες75. Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, 

διευθυντή της εφηµερίδας Νέος Κυπριακός Φύλαξ, αυτή την περίοδο ζούσε στη Λευκωσία µια 

«σπουδαία» Εβραία µοδίστρα, η οποία έραβε φορέµατα για τις Τουρκάλες, µε το όνοµα 

Έστερ76. Στη Λευκωσία ζούσε ένας ρολογάς ονόµατι Abraham Goldberg, ο οποίος φαίνεται 

ότι ήταν γερµανόφωνος και είχε επικοινωνία µε τους Εβραίους στο Μαργό77. Στη Λάρνακα 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 1900 εργαζόταν ο γνωστότερος χρυσοχόος της πόλης, ο Leon 

Algazi από την Κωνσταντινούπολη, «ένας θαυµάσιος και ιδιαίτερα αξιόπιστος άνθρωπος, που 

κοντά του πολλοί Κύπριοι έµαθαν αυτή την τέχνη»78. Από τις σηµαντικότερες πρωτογενείς 

αναφορές για την εβραϊκή παρουσία του 19ου αιώνα γίνεται σε άρθρο του Nahum I. Adler το 

οποίο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα The Jewish Chronicle το 1954: 

 
«Στα τέλη του 1897 βρέθηκα στο δρόµο για την Κύπρο. Ταξίδεψα µε τη γραµµή 

Khedive, τα µοναδικά πλοία τα οποία έκαναν αυτό το ταξίδι από την Ιόππη στην 

Αλεξάνδρεια και µετά στη Λάρνακα. Μας πήρε δυο µέρες και δυο νύχτες. Κατέφθασα 

στη Λάρνακα το πρωί. Ήταν µια παλιά ελληνική πόλη χωρίς ίχνος λιµενικών 

εγκαταστάσεων και τα πλοία έπρεπε να αγκυροβολήσουν στο µέσο της θάλασσας. Η 

Λάρνακα είχε ένα µικτό πληθυσµό Ελλήνων και Τούρκων, και µερικούς Βρετανούς 

αξιωµατούχους […] Υπήρχαν πολύ λίγοι Εβραίοι στο νησί, µόνο περίπου 12 

οικογένειες Σεφαραδιτών µε το ραβίνο τους και το σοχέτ τους. Η γλώσσα που 

χρησιµοποιούσαν, όπως και πολλοί ντόπιοι της πόλης, ήταν τα γαλλικά. Δεν έµεινα για 
                                                
75 Encyclopαedia Judaica, λήµµα “Cyprus”, τ. 5, σ. 1182. 
76 Κ.Α. Κωνσταντινίδης, «Η παληά Λευκωσία οι παληοί έµποροι. Η [sic] Τουρκάλες στο παζάρι έξω από τα 
χριστιανικά εµπορικά», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλακας, 24.9.1936, σ. 3. Γενικότερα, στην επικράτεια της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας των τελών του 19ου αι., οι περισσότερες Εβραίες γυναίκες εργοδοτούνταν στη 
βιοτεχνία υφασµάτων και εργάζονταν στο σπίτι τους, βλ. Encyclopαedia Judaica, λήµµα “Ottoman Empire”, τ. 
16, σ. 1546. 
77 Alliance Israélite Universelle (στο εξής AIU): ICA.Chypre 3.1, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, 
Παρίσι 27.1.1910. 
78 Ανδρέας Ο. Ευριβιάδης, Η Λάρνακα και ο κόσµος της (Όσα φέρνει η µνήµη β.), Λάρνακα 1993, σ. 95. 
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πολύ στη Λάρνακα, αφού ανέµενα µε αγωνία να συναντηθώ µε τον Paul Blattner, τον 

άνθρωπο για τον οποίο ο Niégo µου έδωσε συστηµένη επιστολή»79. 

 
Σύµφωνα µε τις απογραφές, ο µεγαλύτερος αριθµός Εβραίων βρισκόταν συγκεντρωµένος στις 

αρχές της περιόδου στη Λάρνακα. Η κοσµοπολίτικη πόλη ήταν η έδρα των προξενείων, ενώ 

το λιµάνι της από την Ύστερη Τουρκοκρατία µονοπωλούσε το εµπόριο των εισαγωγών και 

είχε συχνές ατµοπλοϊκές συνδέσεις µε λιµάνια της Ευρώπης και της Συρίας80. Το γεγονός ότι 

οι Εβραίοι βρίσκονταν συγκεντρωµένοι σε ένα από τα εµπορικά κέντρα του νησιού ενισχύει 

την άποψη ότι οι πρώτοι µετανάστες εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο για επαγγελµατικούς 

λόγους, είτε αυτοί σχετίζονταν µε το εµπόριο είτε µε αστικά επαγγέλµατα, όπως εξάλλου 

αυτός ήταν ο ρόλος των Εβραίων στην οικονοµική ζωή της Ανατολικής Μεσογείου από τις 

απαρχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας81.  

 
Διάγραµµα 1 Η κατανοµή του εβραϊκού πληθυσµού στις πόλεις, 1881-1946 
Πηγή: Reports on the Census of Cyprus, 1881-1946. Σηµ.: Η απογραφή για το 1921 δεν συµπεριλαµβάνεται, 

καθώς δεν αναφέρει στοιχεία για την κατανοµή των Εβραίων στις πόλεις. 

                                                
79 “ “Expedition to Cyprus”. From the Memoirs of N.I. Adler ”, The Jewish Chronicle, 1.10.1954, σ. 17 
(µετάφραση δική µου). 
80 Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus under Ottoman rule with special emphasis on 
the late 18th and early 19th centuries”, στο Karageorghis, Michaelides (επιµ.), The Development, ό.π., σ. 204. 
81 Cecil Roth, “The Economic History of the Jews”, The Economic History Review, 14:1 (1961), σ. 133. 
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Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του Adler ότι οι Εβραίοι στη Λάρνακα, οι οποίοι το 1891 

αριθµούσαν 95 άτοµα, είχαν µαζί τους τον ραβίνο και το άτοµο το οποίο είχε την άδεια να 

σφάζει ζώα για τις διατροφικές τους ανάγκες σύµφωνα µε τον εβραϊκό νόµο. Δεν 

εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες στις διαθέσιµες αρχειακές πηγές σχετικά µε το πότε 

κατέφθασαν, για ποιους λόγους και πού ακριβώς βρισκόταν εγκατεστηµένη αυτή η µη 

οργανωµένη κοινότητα (χωρίς δηλαδή συναγωγή). Οπωσδήποτε δεν φαίνεται ότι 

εδραιώθηκαν στην πόλη, αφού το 1901 µειώθηκαν στους 51 και το 1931 στους 12.  

 
Πώς εξελίχθηκε όµως η παρουσία των Εβραίων συνολικά στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 

βρετανικής περιόδου; Μεταξύ 1878 και 1959 ο εβραϊκός πληθυσµός ήταν πολύ µικρός σε 

σύγκριση µε τις άλλες θρησκευτικές οµάδες και διεπόταν από το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της πληθυσµιακής διακύµανσης. Όπως παραστατικά αποτυπώνεται και στο ακόλουθο 

διάγραµµα, η εβραϊκή παρουσία διαµορφώθηκε µέσα από συνεχή µεταναστευτικά ρεύµατα τα 

οποία διέρχονταν από την Κύπρο. Η αύξηση στις απαρχές της Αγγλοκρατίας είναι 

εµφανέστατη. Από τους 68 το 1881 έφθασαν τους 127 το 1891. Η συνεχής εισροή Εβραίων 

κρατήθηκε αµείωτη µέχρι το 1911, όταν καταµετρήθηκαν 195 κάτοικοι και διατηρήθηκε στα 

ίδια επίπεδα καθ’όλη τη δεκαετία του 1920. Είναι σε αυτά τα χρόνια που η JCA σύστησε τους 

εποικισµούς της στο νησί. Η αύξηση αυτή υποχώρησε µεταξύ 1921 και 1931, όταν η JCA 

εγκατέλειψε την Κύπρο εξαιτίας των οικονοµικών επιπτώσεων του Πρώτου Παγκοσµίου 

Πολέµου και οι πλείστοι έποικοι έφυγαν από το νησί. Ποσοτικά η µείωση αυτή ισοδυναµούσε 

µε 61,63%82.  

 
Το µικρό ποσοστό, όµως, µας λέει ότι οι εποικισµοί της JCA συγκέντρωναν τον πυρήνα της 

εβραϊκής παρουσίας και αποτελούσαν ένα παράγοντα έλξης στην εικοσαετία 1901-1921. Εν 

προκειµένω, στη δεκαετία του 1910 τουλάχιστον τρεις οικογένειες Εβραίων, οι οποίες 

διέµεναν στην Αµµόχωστο, προσχώρησαν οικειοθελώς στους εποικισµούς της JCA83. Η 

περίοδος της οικονοµικής ύφεσης βρήκε τον εβραϊκό πληθυσµό στα χαµηλότερα ποσοστά 

µετά το 1881, αλλά αποτέλεσε και την απαρχή µιας άνευ προηγουµένου αύξησης στη 

δεκαετία του 1930. Όπως θα εξεταστεί στη συνέχεια των κεφαλαίων, αυτό δεν είχε να κάνει 

µόνο µε τη µαζική κάθοδο χιλιάδων Εβραίων από την Κεντρική Ευρώπη στην Ανατολική 

                                                
82 Cyprus. Report of the Census of 1931, Λευκωσία 1931, σ.12. 
83 Ανάµεσα τους και ο Israel Shapira, ένας από τους εποίκους της JCA ο οποίος δεν εγκατέλειψε την Κύπρο το 
1928, αλλά έµεινε µε την οικογένεια του µόνιµα στο κτήµα που είχε στα Κούκλια, AIU: ICA.Chypre 3.1, 
Bergmann, Μαργό, προς JCA, 25.6.1912. 
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Μεσόγειο την ίδια περίοδο, αλλά σχετιζόταν και µε τις ελκυστικότερες οικονοµικές συνθήκες 

που ίσχυαν στην Κύπρο σε σχέση µε την Παλαιστίνη. Η πληθυσµιακή αύξηση των Εβραίων 

δεν διήρκεσε για πολύ, αφού ακολούθησε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και η εκκένωση του 

1941. Στο τέλος της αποικιοκρατίας οι Εβραίοι ήταν ελαφρώς περισσότεροι από τους 

Εβραίους του 1881 και λιγότεροι από εκείνους του 1891. 

 

  
Διάγραµµα 2 Ο εβραϊκός πληθυσµός στην Κύπρο, 1881-1959 
Πηγές: Reports on the Census of Cyprus, 1881-1946. Για το 1940: ΚΑΚ: SA1/730/1941, Ονοµαστικός 

κατάλογος των Εβραίων που εκκένωσαν την αποικία στις 11.6.41. Για το 1941: ΤΝΑ: CO 968/6/7, 

τηλεγράφηµα αρ. 235 William Denis Battershill, Κυβερνήτης, προς Λόρδο Moyne, Υπουργό Αποικιών, 

9.6.1941. Για το 1959: ΚΣΑ: C2/12335/23, Υπόµνηµα του Leo Bernstein για την κατάσταση της εβραϊκής 

κοινότητας στην Κύπρο προς το Πολιτικό Τµήµα της Παγκόσµιας Εβραϊκής Συνέλευσης, Τελ Αβίβ 27.5.1959. 
 
Κατά την πρώτη επίσηµη πληθυσµιακή απογραφή των Βρετανών στο νησί το 1881, οι 

Εβραίοι συγκαταλέγονταν στις µικρότερες θρησκευτικές οµάδες της Κύπρου µαζί µε τους 

Ροµά. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία µε ποσοστό 73,9%, οι 

Μουσουλµάνοι το 24,4%, οι Μαρωνίτες  µαζί µε τους Καθολικούς το 1,1%, οι Αρµένιοι το 

0,1% και οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν συνολικά 68, µόλις το 0,05% του συνόλου του 

πληθυσµού84. Μέχρι και το 1946 οι Εβραίοι εξακολουθούσαν να απαρτίζουν τη µικρότερη 

από τις πληθυσµιακές οµάδες της Κύπρου85.  

                                                
84 Census of Cyprus 1881, σ.12. 
85 Στην απογραφή του 1946 δεν διευκρινίζονται ποιες ήταν οι µικρότερες οµάδες καθώς 201 άτοµα 
συγκαταλέγονται στην κατηγορία «άλλα θρησκεύµατα». 
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Διάγραµµα 3 Δηµογραφικά δεδοµένα στην Κύπρο το 1881 
Πηγή: Report on the Census of Cyprus, 1881, Λονδίνο 1884, σ.12. 

 

 
Διάγραµµα 4 Δηµογραφικά δεδοµένα στην Κύπρο το 1946  
Πηγή: Cyprus. Census of Population and Agriculture 1946, Table Religious Communities, Λευκωσία 

1949, σ. 23. 

 
Ως προς τη φυλετική σύνθεση του εβραϊκού πληθυσµού, από το 1881 µέχρι το 1931 οι άνδρες 

υπερτερούσαν αριθµητικά των γυναικών (διάγραµµα 5). Η διαπίστωση αυτή ίσως να 

σχετίζεται και να είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι ένας αριθµός Εβραίων εγκαθίστατο στην 

αποικία για  επαγγελµατική δραστηριοποίηση, χωρίς τη συνοδεία συζύγου και οικογένειας. 

Ιδιαίτερα στους εποικισµούς της JCA µεταφέρονταν γεωργοί από την αγροτική σχολή Mikveh 
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Israel86 στην Παλαιστίνη για την ενίσχυση των γεωργικών ασχολιών. Αντίθετα, το 1946 οι 

Εβραίες γυναίκες ήταν ελαφρώς περισσότερες από τους άνδρες. Ίσως κάποιοι Εβραίοι 

παρέµειναν στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν από τον Ιούνιο του 1941, όπως η 

Παλαιστίνη, ή κάποιοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους στον πόλεµο. 

 
Διάγραµµα 5 Ο εβραϊκός πληθυσµός ανά φύλο, 1881-1946 
Πηγή: Reports on the Census of Cyprus, 1881-1946  

 

Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι µέχρι το 1946 οι Εβραίοι αποτελούσαν ένα µωσαϊκό 

πολύγλωσσων µεταναστών. Στην απογραφή του 1931, 16 Εβραίοι, όλοι κάτοικοι της επαρχίας 

Λευκωσίας, δήλωναν ως µητρική τους γλώσσα τα ελληνικά. Εκτιµάται ότι ο αριθµός αυτός 

αφορούσε τα µέλη των 3-4 οικογενειών Εβραίων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στους 

εποικισµούς του Μαργό αρχές του 20ού αιώνα και στη συνέχεια αποφάσισαν να µείνουν 

µόνιµα στην Κύπρο. Ενδεικτικά, το 1938 από τα 17 Εβραιόπουλα στο νησί, 9 δήλωναν ότι 

µιλούσαν ελληνικά στο σπίτι τους87. Η πλειοψηφία πάντως των 57 Εβραίων που βρίσκονταν 

διασκορπισµένοι στην Αµµόχωστο (23), τη Λάρνακα (12) και τη Λεµεσό (4) δήλωναν ως 

µητρική τους άλλες γλώσσες (δεν διευκρινίζονται ποιες) και µόνον ένας δήλωνε αγγλόφωνος. 

                                                
86 Η σχολή χρηµατοδοτήθηκε από την Alliance Israélite Universelle το 1870 και ήταν η πρώτη αγροτική 
εγκατάσταση Εβραίων στην Παλαιστίνη. Στη συνέχεια η χρηµατοδότηση προερχόταν από τον λόρδο Edmond de 
Rothschild. Η βασική εκπαίδευση των µαθητών γινόταν από Γάλλους αγρονόµους µε εµπειρία σε καλλιέργειες 
µεσογειακών κλιµάτων. Στη συνέχεια, την σχολή ανέλαβαν οι Εβραίοι απόφοιτοι. βλ. Aaronsohn, ό.π., σσ. 54, 
135-141.  
87 ΚΑΚ: SA1/1129/1938, J. R. Cullen, Διευθυντής Παιδείας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 20.9.1938. 
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Διάγραµµα 6 Οι µητρικές γλώσσες των Εβραίων στην Κύπρο το 1931 
Πηγή: Cyprus. Report of the Census of 1931, taken on April 27-28, 1931, Λευκωσία, 1932, σ. 72. 

 
Το 1946, µε τη µεσολάβηση της µαζικής εισροής Εβραίων την προηγούµενη δεκαετία, το 

ποσοστό των Εβραίων που µιλούσαν άλλες γλώσσες, ανάµεσα τους και αγγλικά, αυξήθηκε 

ακόµη περισσότερο σε σύγκριση µε την απογραφή του 1931. Γνωρίζουµε σίγουρα ότι από 

τους 173 αλλόγλωσσους, οι 62 µιλούσαν εβραϊκά (40 άνδρες και 22 γυναίκες), τόσοι όσοι 

δήλωναν παλαιστινιακή υπηκοότητα (32 άνδρες και 30 γυναίκες). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

υπήρχαν και Εβραίοι ανάµεσα στα 110 άτοµα που δήλωναν ως µητρική τους τη γερµανική 

γλώσσα (44 άνδρες και 66 γυναίκες) 88, καθώς όπως καταγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο της 

διατριβής, εκατοντάδες Γερµανο-εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο λίγο πριν ξεσπάσει ο 

Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Αντίθετα, οι ελληνόφωνοι µειώθηκαν σχεδόν στο µισό. Ελάχιστοι 

δήλωναν ως µητρική τους γλώσσα τα τουρκικά και τα αρµενικά.  

                                                
88 Cyprus. Census of Population and Agriculture 1946, Κεφ. 8, πίνακας 41, Λευκωσία 1949, σ. 68. 
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Διάγραµµα 7 Οι µητρικές γλώσσες των Εβραίων στην Κύπρο το 1946 
Πηγή: Cyprus. Census of Population and Agriculture 1946, σ. 24. 

 
Ως προς τα πολιτικά τους δικαιώµατα, στο αναθεωρηµένο Νοµοθετικό Συµβούλιο του 1883 οι 

Εβραίοι, όπως και οι υπόλοιπες µειονοτικές οµάδες των Αρµενίων και Μαρωνιτών, είχαν 

δικαίωµα ψήφου στην εκλογή βουλευτών µαζί µε τους µη Μωαµεθανούς89.  Όταν το Μάρτιο 

του 1882 κατατέθηκε η πρόταση για τη νέα σύσταση του Νοµοθετικού Συµβουλίου µέσω της 

διεξαγωγής εκλογών, οµάδα Συντηρητικών, ανάµεσα τους και ο λόρδος Henry de Worms - 

προέδρος του Αγγλο-εβραϊκού Συνδέσµου (Anglo-Jewish Association) και µετέπειτα 

Υφυπουργός Αποικιών (1888-1892) - έθεσε το θέµα των πολιτικών δικαιωµάτων των 

Εβραίων κατοίκων90. Στις 4 Μαΐου 1882 ο βουλευτής John St Aubyn απηύθυνε ερώτηση στον 

Υφυπουργό Αποικιών Leonard Courtney εάν οι Εβραίοι κάτοικοι θα είχαν τη δυνατότητα να 

συµµετέχουν στο τοπικό συµβούλιο, να ψηφίσουν στις εκλογές ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

να ασκήσουν τα καθήκοντα τους «ως πολίτες». Ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι στο 

προτεινόµενο σύνταγµα η διαίρεση του πληθυσµού θα γινόταν µεταξύ Μωαµεθανών και µη 

Μωαµεθανών και οι Εβραίοι θα εκπροσωπούνταν στην τελευταία κατηγορία, αφού σύµφωνα 

                                                
89 Το Νοµοθετικό Συµβούλιο αποτελείτο από τον Αρµοστή και από 18 µέλη, 12 αιρετά και 6 µη αιρετά. Από τα 
12 µέλη, 9 εκλέγονταν από τους «Μη Μωαµεθανούς» και 3 από τους «Μωαµεθανούς». Τα 6 µη αιρετά µέλη 
διορίζονταν από το Λονδίνο και επρόκειτο για αξιωµατούχους της διοίκησης, Βασίλης Πρωτοπαπάς, Εκλογική 
Ιστορία της Κύπρου. Πολιτευτές, Κόµµατα και Εκλογές στην Αγγλοκρατία (1878-1960), Αθήνα 2012, σ. 41. H 
µοναδική περίπτωση στη βρετανική περίοδο κατά την οποία υπήρξε εκπροσώπευση µειονότητας στο νοµοθετικό 
συµβούλιο ήταν εκείνη της εκλογής των «επταδίκων» λόγω της αποχής των Ελλήνων πολιτευτών από τις 
βουλευτικές εκλογές του 1921. Τότε είχαν εκλεγεί βουλευτές για πρώτη φορά Κύπριοι µη Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, δυο Μαρωνίτες ιερείς ως «µη Μωαµεθανοί» στο εκλογικό διαµέρισµα Λευκωσίας-Κερύνειας, στο 
ίδιο, σ. 225. 
90 “The Jews in Cyprus”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 5.5.1882, και 12.5.1882. Επίσης, παρατίθεται στο 
Shaftesely, ό.π., σ. 90.  
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µε την απογραφή του 1881 ήταν πολύ µικρή πληθυσµιακή οµάδα, µόλις 69 σε σύνολο 186173 

κατοίκων91. Υποκινητής του θέµατος φέρεται να ήταν κάποιος Εβραίος ονόµατι L. Gluckstein 

Grahame από την περιοχή Temple του Λονδίνου. Αρχικά µε επιστολή του στον Υπουργό 

Αποικιών Λόρδο Kimberley έθετε θέµα πολιτικής εκπροσώπησης των Εβραίων στο νέο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο στην Κύπρο. Όταν ο Υπουργός του απάντησε ότι λόγω της µικρής 

αριθµητικής τους παρουσίας αποκλειόταν το ενδεχόµενο ξεχωριστής εκπροσώπησης των 

Εβραίων στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, στη συνέχεια προέτρεψε τον John St Aubyn να θέσει το 

ζήτηµα στη Βουλή των Κοινοτήτων92.  

 
Η συζήτηση στη Βουλή και η δράση του Grahame σχολιάστηκε µερικά χρόνια αργότερα από 

το Φίλιο Ζαννέτο ως µια µορφή προώθησης εβραϊκών σχεδίων για εποικισµό του νησιού:  

 
«Το διάβηµα του Γράχαµ εξ επιπολής εξεταζόµενο δυνατό να κριθή ως αστείο µάλλον 

ή σοβαρό. Το γεγονός όµως ότι η επιστολή του ως και η εις ταύτην απάντησις 

εθεωρήθη επάναγκες να δηµοσιευθώσιν εν τη επισήµω αλληλογραφία, αι κατόπιν εξ 

άλλου απόπειρα αθρόου αποικισµού Εβραίων εν Κύπρω άγουσιν ηµάς εις την 

υπόνοια, µήπως όπισθεν του Γράχαµ εκρύπτετο έκτοτε οµάς τις παρασκευάζουσα το 

έδαφος δια τοιούτον αποικισµόν»93. 

 
Οι Εβραίοι πάντως δεν τοποθετήθηκαν σε καµία από τις συζητήσεις για τις εθνικές 

διεκδικήσεις των Ελλήνων και ούτε συµµετείχαν στην αποστολή υποµνηµάτων διαµαρτυρίας 

στη Μεγάλη Βρετανία για τις ενωτικές αξιώσεις των Ελλήνων. Ο ιδιαίτερος µεταναστευτικός 

και προσωρινός χαρακτήρας του εβραϊκού στοιχείου, η απουσία κοινοτικής οργάνωσης, η 

λιγοστή αριθµητική του παρουσία και η αφοσίωσή του στην επαγγελµατική δραστηριοποίηση 

είναι στοιχεία τα οποία αιτιολογούν την πολιτική του αφωνία. Όλες αυτές οι πτυχές, η 

αµφίδροµη σχέση µε τους Βρετανούς, η στάση των Ελλήνων, η προσκόλληση των Εβραίων 

στην εργασία και την παραγωγή, θα αναδειχθούν στην ολότητά τους στα κεφάλαια που 

ακολουθούν. 

                                                
91 Hansard: House of Commons Debate 4.5.1882, “Island of Cyprus –The New constitution - The Status of 
Jews”, τ. 269, c92, http://hansard.millbanksystems.com/commons/1882/may/04/island-of-cyprus-the-new-
constitution#S3V0269P0_18820504_HOC_41, προσπ. 27.1.2014. Επίσης, Shaftesley, στο ίδιο. 
92 Στο ίδιο. 
93 Φίλιος Ζαννέτος, Ιστορία της Νήσου Κύπρου. Από της Αγγλικής κατοχής µέχρι σήµερον, τ. Β’, Λάρνακα 1911, 
σ. 328. 
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Κεφάλαιο 2 : Η Κύπρος στο επίκεντρο του εβραϊκού ζητήµατος: από την 
προ-σιωνιστική στη σιωνιστική περίοδο, 1883-1939 
 

«Το Κυπριακό ζήτηµα δεν χρειάζεται τον Σιωνισµό, αλλά ο Σιωνισµός βασίζεται στην Κύπρο»  

Davis Trietsch94  
 
Η σιωνιστική ιδεολογία προσεγγίζεται στην παρούσα διατριβή ως µια βασική συνιστώσα για 

την ιστορική αποτίµηση και κατάλληλη ερµηνεία της παρουσίας των Εβραίων στην Κύπρο. 

Το παρόν κεφάλαιο συζητά τη θέση της Κύπρου στο εβραϊκό εθνικό κίνηµα από το 1881 

µέχρι και το 1939 σε συνάρτηση και µε τις διεργασίες που λάµβαναν χώρα στην Παλαιστίνη 

για τη δηµιουργία εβραϊκού εθνικού κράτους. Αναδεικνύοντας πτυχές των συζητήσεων για 

την Κύπρο στους κόλπους του Σιωνιστικού Κινήµατος και του Εβραϊκού Πρακτορείου95, 

στόχος του κεφαλαίου είναι να συζητηθεί σε ποιο βαθµό η εβραϊκή παρουσία και η 

δηµιουργία εποικισµών στο νησί διαµορφώθηκε ή και ενθαρρύνθηκε από σιωνιστικές 

πρακτικές.  

 
Κατά την άνοδο του εβραϊκού εθνικού κινήµατος για διεκδίκηση της Παλαιστίνης ως 

εβραϊκής εστίας (Σιωνισµός) στα τέλη του 19ου αιώνα, γεωγραφικοί και πολιτικοί λόγοι 

δηµιούργησαν µια δυναµική υπέρ της αξιοποίησης της Κύπρου ως εναλλακτικής περιοχής για 

την ίδρυση εβραϊκού κράτους. Η εγγύτητα του νησιού µε την Παλαιστίνη και η κατοχή του 

από τη Μεγάλη Βρετανία, µιας Μεγάλης Δύναµης διακείµενης µάλλον φιλικά προς τους 

εβραϊκούς πόθους, ανέδειξαν τη σηµασία του νησιού τόσο στα σιωνιστικά πλάνα και στα 

εποικιστικά σχέδια των Γερµανών Σιωνιστών, όσο και στην απάµβλυνση του εβραϊκού 

προβλήµατος, δηλαδή της κατά διαστήµατα µαζικής αναχώρησης Εβραίων από την Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη εξαιτίας βίαιων διωγµών. Ενδεικτικό της σηµασίας της Κύπρου ως 

βρετανικό έδαφος στην εβραϊκή σκέψη είναι το γεγονός ότι η εφηµερίδα του Λονδίνου The 

Jewish Chronicle96 χαιρέτιζε τη µετάβαση από την οθωµανική στη βρετανική κυριαρχία τον 

                                                
94 Επιστολή Trietsch προς Herzl, 11.11.1899 στο Rabinowicz, ό.π., σ. 19. 
95 Ηµικυβερνητική οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας στην Παλαιστίνη η οποία ιδρύθηκε το 1929 και είχε ως 
καθήκον την προώθηση της µετανάστευσης των Εβραίων στην Εντολή και την αγορά γης. Το 1948 ανέλαβε την 
προσωρινή διακυβέρνηση του Ισραήλ και ο επικεφαλής της, David Ben Gurion, πρώτος πρωθυπουργός της 
χώρας, βλ. Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 41, σηµ. 25. Επίσης, Ilan Pappe, A History of Modern Palestine. One Land, 
Two Peoples, Κέιµπριτζ 2004, σ. 312. 
96 Η έκδοση της ξεκίνησε το 1841 από διανοούµενους µεσοαστούς Εβραίους και είναι µέχρι σήµερα παγκοσµίως 
η παλαιότερη σε συνεχή κυκλοφορία εβραϊκή εφηµερίδα, βλ. David Cesarani, The Jewish Chronicle and Anglo-
Jewry, 1841-1991, Κέιµπριτζ 1994. Μέσα από τις παρεµβάσεις των αρχισυντακτών της στα ζητήµατα που 
απασχολούσαν τον εβραϊκό κόσµο, όπως η µετανάστευση και προσφυγιά, η σύσταση εβραϊκής κοινότητας στην 
Παλαιστίνη και η βρετανική πολιτική, διαδραµάτισε ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητας του αγγλο-
εβραϊσµού. Αποτελεί πολύτιµη πηγή υλικού για την παρούσα διατριβή λόγω της συχνής δηµοσίευσης ειδήσεων 
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Ιούλιο του 1878 ως µια ευκαιρία επανασύστασης της άλλοτε ακµάζουσας αποικίας Εβραίων 

«όπου για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία» οι Εβραίοι της Παλαιστίνης θα είχαν τη 

δυνατότητα «να ζήσουν υπό τους ευεργετικούς θεσµούς µιας εκ των πλέον φιλελεύθερων 

εξουσιών»97. 

 
Εποικιστικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο κατά την προ-σιωνιστική περίοδο, 1883-1895 

 
Η περίοδος µεταξύ 1881 και 1904 σηµαδεύτηκε από τις απαρχές του πρώτου 

µεταναστευτικού ρεύµατος Εβραίων από την Ανατολική Ευρώπη προς την Παλαιστίνη. Αν 

και αυτή η κάθοδος σηµειώθηκε ταυτόχρονα µε την ανάδυση του εβραϊκού εθνικισµού στην 

περιοχή, εξαρτήθηκε τελικά σε µεγάλο βαθµό από την οικονοµική στήριξη ευρωπαϊκών 

φιλανθρωπικών οργανώσεων, ως επί το πλείστον βρετανικών98. Τα πρώτα εποικιστικά 

εγχειρήµατα Εβραίων µεταναστών στην Κύπρο, δηλαδή η αγροτική εγκατάσταση στους 

Ορείτες το 1883 και αργότερα στα Κούκλια της Πάφου το 1886, αποτέλεσαν µεµονωµένες 

και περιστασιακές πτυχές του προ-σιωνιστικού φιλανθρωπικού κινήµατος που 

δραστηριοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1880 για τη διάσωση των εκδιωχθέντων 

Εβραίων από τις εθνικιστικές επιθέσεις στην τσαρική αυτοκρατορία. Είναι όµως ενδεικτικές 

της σηµασίας που φαίνεται να αποκτούσε η Κύπρος σε σχέση µε τη µετανάστευση προς την 

Παλαιστίνη και αυτή διαµορφωνόταν σε δυο συνιστώσες: τη γεωγραφική της θέση σε σχέση 

µε την Παλαιστίνη και τη βρετανική παρουσία στο νησί, η οποία ήταν γνωστή για τη 

φιλελεύθερη πολιτική της σε θέµατα ασύλου ήδη από το 184899.  

 
Οι εγκαταστάσεις της περιόδου δεν εντάσσονται σε ένα σαφές πλαίσιο σιωνιστικών σχεδίων 

µια και οι απαρχές της ανοδική πορείας του εβραϊκού εθνικού κινήµατος, το οποίο θα  

αποκτούσε πολιτική υπόσταση µερικά χρόνια αργότερα µέσα από την ίδρυση της Σιωνιστικής 

Οργάνωσης (Zionist Organization), εντοπίζονται µόλις το 1882 µε την έκδοση του Auto-

                                                                                                                                                    
και επιστολών στις στήλες της σχετικά µε τους εβραϊκούς εποικισµούς στην Κύπρο, τις εµπειρίες των 
µεταναστών στο νησί, τις σχετικές συζητήσεις στους σιωνιστικούς κύκλους για την Κύπρο (υιοθετώντας µια 
αντι-χερζλιανή γραµµή απέναντι στο Σιωνιστικό Κίνηµα, βλ. στο ίδιο, σ. 87) καθώς και τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης των παράνοµων µεταναστών µεταξύ 1946-1949. 
97 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.8.1878, σ. 11. Επίσης, παρατίθεται στο Rabinowicz, ό.π., σ. 7. 
98 Shmuel Ettinger και Israel Bartal, “The First Aliyah: Ideological Roots and Practical Accomplishments”, στο 
Jehuda Reinharz και Anita Shapira (επιµ.), Essential Papers on Zionism, Νέα Υόρκη 1996, σ. 65. 
99 Μετά τις επαναστάσεις του 1848 και το ρεύµα πολιτικών προσφύγων, το Λονδίνο ήταν ίσως σύµφωνα µε τον 
Marrus, ό.π., σ. 15, η «προσφυγική πρωτεύουσα της Ευρώπης». Σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη 
Βρετανία οι εξόριστοι ζούσαν χωρίς περιορισµούς, ενώ σε κανένα πρόσφυγα ή µετανάστη δεν απαγορευόταν η 
είσοδος στα λιµάνια της χώρας. Η φιλελεύθερη βικτωριανή πολιτική διήρκησε µέχρι το 1905, οπότε τέθηκαν 
νοµοθετικά οι πρώτοι περιορισµοί στην είσοδο µεταναστών στη χώρα, στο ίδιο, σσ. 18, 37. 
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Emancipation του Leon Pinkser100. Η αποτίµηση των λόγων για τους οποίους προέκυψαν οι 

πρώτοι εποικισµοί στην Κύπρο, όπως θα συζητηθούν στη συνέχεια, υποδεικνύει µάλλον ότι 

το νησί αποτέλεσε µια λύση έκτακτης ανάγκης για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες 

αναλάµβαναν την περίθαλψη των εκδιωχθέντων Εβραίων από τη Ρωσία στα εδάφη της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας, καθώς το έργο τους παρεµποδιζόταν από τις απαγορεύσεις των 

οθωµανικών αρχών στην αγορά γης και στην εγκατάσταση Εβραίων µεταναστών.  

 
Στην πρώτη περίοδο της µαζικής µετανάστευσης προς την Παλαιστίνη, τα εποικιστικά 

εγχειρήµατα είχαν ένα σαφή αγροτικό προσανατολισµό, άµεσα συναρτηµένο µε τους στόχους 

των οργανώσεων, οι οποίες προωθούσαν την αποκατάσταση των Εβραίων στην περιοχή και 

έθεσαν τις βάσεις για το χαρακτήρα της εβραϊκής εγκατάστασης στην Παλαιστίνη στον 20ό 

αιώνα. Η γεωργία ως βασική ενασχόληση των πρώτων Εβραίων µεταναστών αποτελούσε τον 

πυρήνα της ιδέας για «επιστροφή στη γη του Ισραήλ»101. Από τη µια, όσοι φορείς της ήταν 

πιστοί στις δοµές της παραδοσιακής κοινωνίας, σαφώς όµως επηρεασµένοι από την αφύπνιση 

των εθνών, θεωρούσαν τη γεωργική ανάπτυξη βασική προϋπόθεση της βιωσιµότητας των 

αστικών κοινοτήτων. Άλλοι φορείς, όπως οι Εβραίοι φιλάνθρωποι οι οποίοι προώθησαν τις 

πρώτες εγκαταστάσεις, έβλεπαν τη γεωργία ως το µέσο για τη δόµηση και τη βελτίωση της 

κοινωνικής και οικονοµικής σύστασης της εβραϊκής κοινότητας102. Στη συνέχεια, η 

παραγωγικότητα ως πηγή βιοπορισµού των Εβραίων, αποτέλεσε ένα από τους τρεις στόχους 

του εβραϊκού εθνικού κινήµατος (οι άλλοι δυο ήταν η πολιτική αυτο-χειραφέτηση ως στάδιο 

για τη διαµόρφωση εβραϊκής συνείδησης και η εξασφάλιση κάποιας µορφής αυτο-διοίκησης 

ως µέρος της πολιτικής οργάνωσης)103. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος µε την κυρίως γεωργική 

της οικονοµία αξιοποιήθηκε ως εναλλακτικός χώρος εγκατάστασης στο δρόµο προς την 

Παλαιστίνη, όχι τόσο µε προϋποθέσεις µονιµότητας κάποιας προσπάθειας εγκατάστασης, 

αλλά ως προ-στάδιο για την προσαρµογή εβραϊκών οµάδων σε αγροτικό περιβάλλον - µια 

πρακτική η οποία εφαρµόστηκε και στη συνέχεια από σιωνιστικο-σοσιαλιστικές οργανώσεις 

στην Ευρώπη για την προετοιµασία των µεταναστών στις γεωργικές συνθήκες της 

Παλαιστίνης104.  

                                                
100 Ettinger και Bartal, ό.π., σ. 87. 
101 Για  τη σηµασία της γεωργίας στη σιωνιστική ιδεολογία βλ. Roza I.M. El-Eini, Mandated Landscape, British 
Imperial Rule in Palestine, 1929-1948, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 2006, σ. 4. 
102 Ettinger και Bartal, ό.π., σ. 72. 
103 Στο ίδιο, σ. 87. Για την «ιδεολογία της παραγωγικότητας» βλ. Penslar, Zionism and Technocracy, ό.π., σσ. 15-
16. 
104 Metzer, ό.π., σ. 78. 
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Υπό ποιες όµως ιστορικές συνθήκες προέκυψαν οι εβραϊκοί εποικισµοί στα τέλη του 19ου 

αιώνα στην Κύπρο; Όταν το 1881 οι φήµες περί εµπλοκής των Εβραίων στη δολοφονία του 

τσάρου Αλέξανδρου Β’ υποδαύλισαν τα ρωσικά πογκρόµ εναντίον του εβραϊκού 

πληθυσµού105 σηµατοδοτώντας το πρώτο µαζικό aliyah προς «τη γη του Ισραήλ», οι 

Οθωµανικές αρχές απάντησαν αµέσως µε περιοριστικά µέτρα στην εγκατάσταση Εβραίων και 

στην αγορά γης στη Συρο-Παλαιστίνη106. Οι οθωµανικές απαγορεύσεις της περιόδου 1882-

1888 ανάγκασαν τις φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες ανέλαβαν το δίκτυο µεταφοράς και 

εγκατάστασης των µεταναστών να αναζητήσουν εναλλακτικές περιοχές προσωρινής 

παραµονής τους µέχρι την οµαλοποίηση των συνθηκών στην Παλαιστίνη, οι οποίες θα 

επέτρεπαν την επιστροφή και τη συνέχιση της ανάπτυξης του yishuv. Και ενώ το 1883 στην 

Παλαιστίνη η προ-σιωνιστική οργάνωση Hovevei Zion («Εραστές της Σιών»)107 και ο 

Βαρόνος Edmond de Rothschild ίδρυαν τις πρώτες αγροτικές εγκαταστάσεις µε 

περισσότερους από 450 Ρωσο-εβραίους µετανάστες στις περιοχές Rishon le-Zion (πεδιάδα 

Ιουδαίας), Rosh Pinna (άνω Γαλιλαία) και Zikhron Ya ‘akov (Σαµάρεια)108, στην Κύπρο 

γινόταν η πρώτη απόπειρα αγροτικής εγκατάστασης Εβραίων στους Ορείτες, µια δασώδη 

γειτονική µε τα Κούκλια περιοχή στην επαρχία Πάφου. 

 
Ο πρώτος εβραϊκός εποικισµός στο νησί είχε το στίγµα της βρετανικής φιλανθρωπίας. Ήδη 

από τη δεκαετία του 1830 και 1840, βικτωριανοί χριστιανικοί και αγγλο-εβραϊκοί κύκλοι 

ενστερνίζονταν και προπαγάνδιζαν υπέρ της άποψης ότι η Βρετανία µπορούσε ως προστάτιδα 

δύναµη να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Εβραίων 

στους Αγίους Τόπους109. Αυτό το ιδεολογικό ρεύµα ήθελε τη Βρετανία να αναλαµβάνει ένα 

σηµαντικό ρόλο στον προσηλυτισµό των Εβραίων στο χριστιανισµό και την εγκατάστασή 

                                                
105 Για τα ρωσικά πογκρόµ βλ. I. Michael Aronson, Troubled Waters. The Origins of the 1881 Anti-Jewish 
Pogroms in Russia, Λονδίνο 1990. 
106 Yossi Ben-Artzi, Early Jewish Settlement Patterns in Palestine, 1882-1914, Ιεροσόλυµα 1997, σ. 30. 
107 Η οργάνωση δραστηριοποιήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη την περίοδο των αντι-εβραϊκών πογκρόµ µε τη 
σύσταση τοπικών συλλόγων σε διάφορες περιοχές, οι οποίοι ως οικονοµικά ανεξάρτητα σώµατα αναλάµβαναν 
την εξεύρεση περιοχών για την οργάνωση αγροτικών εποικισµών για τους Ρωσο-εβραίους µετανάστες, 
Aaronsohn, ό.π., σ. 49. Η οργάνωση ήταν προποµπός του Σιωνιστικού Κινήµατος, βλ. Sokolow, ό.π., τ. 1, σσ. 
280-281. 
108 Aaronsohn, ό.π., σ. 49. Μεταξύ 1881 και 1914 ιδρύθηκαν 30 εποικισµοί στην άνω και κάτω Γαλιλαία, 
Σαµάρεια και Ιουδαία βλ. Ben-Artzi, Settlement Patterns, ό.π., σσ.16-21, 54.  
109 Βλ. Eitan Bar-Yosef, The Holy Land in English Culture 1799-1917, Οξφόρδη 2005. Επίσης, Stuart Cohen, 
English Zionists and British Jews. The Communal Politics of Anglo-Jewry, 1895-1920, Princeton 1982, σ. 5. 
Ειδικότερα για τη δράση ιεραποστολικών χριστιανικών οργανώσεων στην Παλαιστίνη βλ. Ruth Kark, 
“Millenarism and agricultural settlement in the Holy Land in the nineteenth century”, Journal of Historical 
Geography, 9:1 (1983), σσ. 47-62. 
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τους στους Αγίους Τόπους. Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιήθηκαν φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, όπως το Συριακό Εποικιστικό Ταµείο, µε τη φροντίδα του οποίου µεταφέρθηκαν 

στην Κύπρο 150 Ρωσο-εβραίοι οι οποίοι προορίζονταν για εγκατάσταση στη Λατάκεια.  

 
Το σχέδιο της οργάνωσης για τη Συρία αν και άρχισε να υλοποιείται το 1882 εγκαταλείφθηκε 

µέσα σε ένα χρόνο λόγω των πολλαπλών δυσκολιών που αναφύονταν στην περιοχή, όπως οι 

δυσχερείς συνθήκες του ταξιδιού προς τη Συρία, η δυστοκία προσαρµογής των µεταναστών 

στο περιβάλλον και η εχθρική διάθεση των αρχών110. Ως εκ τούτου, η επιλογή για µεταφορά 

του εποικισµού στην Κύπρο εξυπηρετούσε περισσότερο πρακτικούς σκοπούς της οργάνωσης. 

Αφενός, το πολιτικό καθεστώς του νησιού λόγω της βρετανικής παρουσίας, γνωστής για το 

φιλελεύθερο πνεύµα της σε θέµατα ασύλου, εξασφάλιζε συνθήκες σταθερότητας και 

βιωσιµότητας του εγχειρήµατος σε αντίθεση µε την Παλαιστίνη. Αφετέρου, σε µια κατεξοχήν 

αγροτική οικονοµία, όπως ήταν αυτή της Κύπρου, η σύσταση της αγροτικής κοινότητας θα 

ακολουθούσε µια πιο οµαλή διαδικασία προσαρµογής σε γεωργικό περιβάλλον και 

προετοιµασίας για την Παλαιστίνη. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα, όµως, του νησιού ήταν η 

γειτνίαση του µε τις ακτές της Συρίας, στην οποία η µεταναστευτική οµάδα µπορούσε να 

µεταφερθεί - ως έµπειρη πλέον γεωργική κοινότητα - όποτε το εξυπηρετούσαν οι πολιτικές 

συνθήκες.   

 
Η εγκατάσταση των Ρωσο-εβραίων στους Ορείτες εγκαταλείφθηκε ένα χρόνο αργότερα 

(περισσότερα για την εγκατάσταση βλ. σσ. 87-92). Υπό το βάρος της µαζικής φυγής Εβραίων 

από τη Ρουµανία εξαιτίας των διωγµών και ταυτόχρονα των µεταναστευτικών περιορισµών 

στην Παλαιστίνη, άλλη µια οµάδα Εβραίων µεταφέρθηκε στο νησί στα τέλη του 1885, σε µια 

προσπάθεια συνέχισης του αγροτικού εποικισµού στα Κούκλια της Πάφου. Όπως συνέβηκε 

και στην Παλαιστίνη, όπου οι πρώτες προσπάθειες µαζικής εγκατάστασης Εβραίων οδήγησαν 

σε αποτυχία το πρώτο aliyah111, έτσι και στην Κύπρο οι δυο πρώτες απόπειρες 

µεταναστευτικής εγκατάστασης Εβραίων από τη Ρωσία και τη Ρουµανία οδηγήθηκαν σε 

πλήρη αποτυχία. Και αυτό γιατί οι εποικισµοί αποτέλεσαν περισσότερο άτακτες προσπάθειες 

διάσωσης των σχεδίων µεταφοράς Εβραίων στη Συρο-Παλαιστίνη λόγω ακριβώς της 

πολιτικής της «κλειστής πόρτας» από την οθωµανική αυτοκρατορία. 

 

                                                
110 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 363. 
111 Ettinger και Bartal, ό.π., σ. 84.  
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Η  Κύπρος επανήλθε στα πλάνα των εναλλακτικών περιοχών εγκατάστασης Εβραίων εκτός 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας όταν το 1891 οι οθωµανικές αρχές εφάρµοσαν εκ νέου τα 

περιοριστικά µέτρα του 1882 λόγω της νέας µαζικής καθόδου Εβραίων από τη Ρωσία και της 

επακόλουθης ζήτησης γης στην Παλαιστίνη (περίοδος Tiomkin112). Την ίδια περίοδο, η 

δραστηριότητα των εποικιστικών φορέων, όπως αυτή του λόρδου Rothschild, 

προσανατολίστηκε στην περιοχή της Υπεριορδανίας και της νότιας Συρίας όπου δεν ίσχυαν 

περιορισµοί στην αγορά γης. Από τους υποστηρικτές της επιλογής της Κύπρου ήταν ο 

υπάλληλος του Rothschild, Δρ Itzhak d’ Arbella, ο οποίος διέµενε στον οικισµό του Rishon 

le-Zion. Ο d’ Arbella υποστήριζε ότι βρισκόταν σε επικοινωνία µε τον διοικητή της Λάρνακας 

ήδη από το 1889 και ότι από τις επαφές του εκλάµβανε µια θετική στάση της βρετανικής 

διοίκησης στο ενδεχόµενο εβραϊκής αγροτικής εγκατάστασης στο νησί, η οποία θα συνέβαλλε 

στην οικονοµική του ανάπτυξη113. Φαίνεται, όµως, ότι οι εκτιµήσεις των αντιπροσώπων των 

εβραϊκών οργανώσεων οι οποίοι κατέφθαναν στο νησί µε σκοπό τη διερεύνηση των 

προοπτικών για µεταφορά των δραστηριοτήτων τους στην περιοχή δεν ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικές ώστε να τεθεί σε εφαρµογή άλλο ένα εποικιστικό σχέδιο.  

 
Ο κυπριακός Τύπος δηµοσίευε ήδη από το καλοκαίρι του 1891 πληροφορίες για την άφιξη 

εύπορων Εβραίων από την Ιόππη (Γιάφφα) οι οποίοι «αποτυχόντες ως λέγεται κατά τας προς 

εγκατάστασιν ερεύνας των εν Παλαιστίνη» ενδιαφέρονταν για την αγορά τσιφλικιών µε 

σκοπό την εγκατάσταση εβραϊκών οικογενειών114. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Ένωσις, οκτώ 

Εβραίοι κεφαλαιούχοι είχαν διαπραγµατεύσεις µε Κύπριους γαιοκτήµονες για την αγορά 

κτηµάτων, οι οποίες όµως ναυάγησαν λόγω του γεγονότος ότι οι Εβραίοι ήταν διατεθειµένοι 

να καταβάλουν µόνο το µισό της αξίας των κτηµάτων115. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1895, 

Εβραίοι κεφαλαιούχοι θα οργάνωναν το σηµαντικότερο εβραϊκό εποικιστικό εγχείρηµα στην 

Κύπρο, αυτό στο Μαργό, για το οποίο αναφορά γίνεται στο τρίτο µέρος του κεφαλαίου. 

Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι οι πρώτοι εποικισµοί στο νησί υπήρξαν απόρροια των 

πολιτικών συνθηκών στην Παλαιστίνη. Στη συνέχεια η σηµασία της Κύπρου στο εβραϊκό 

                                                
112 Κατά την περίοδο 1890-1891 η οργάνωση Hovevei Zion σύστησε εκτελεστική επιτροπή στη Γιάφφα υπό τον 
Vladimir Tiomkin, η οποία θα βοηθούσε στη µετανάστευση Εβραίων από τη Ρωσία στην Παλαιστίνη. Σε αυτή 
την περίοδο σηµειώθηκαν µαζικές αγορές γης και µετανάστευση χιλιάδων Εβραίων, κυρίως από τη Μόσχα. Στην 
Παλαιστίνη εγκαταστάθηκαν 8000 Εβραίοι µετανάστες ιδρύοντας άλλους πέντε καινούριους οικισµούς, εκ των 
οποίων και η Rehovot, βλ. Ben-Artzi, Settlement Patterns, ό.π., σ. 30 και “Jewish rural”, ό.π., σ. 367. 
113 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 367. 
114 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 26.6.1891, σ. 2. Επίσης, εφηµ. Ένωσις, 21/30.6.1891 και εφηµ. Αλήθεια, 5/17-7-
1891. 
115 Εφηµ. Ένωσις, 6/18.7.1891. 
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ζήτηµα ως ζήτηµα απάµβλυνσης των µεταναστευτικών ροών θα αποκτήσει ιδεολογική 

βαρύτητα µέσα από τη γένεση του Σιωνιστικού Κινήµατος. 

 
Η Κύπρος στο Σιωνιστικό Κίνηµα, 1896-1920 

 
Και ενώ η Κύπρος βρέθηκε κατά διαστήµατα στο επίκεντρο φιλανθρωπικών οργανώσεων για 

τη φιλοξενία Εβραίων µεταναστών, µε την εµφάνιση των πρωτο-σιωνιστικών τάσεων στην 

Ευρώπη, οι προοπτικές αξιοποίησής του νησιού σε ένα «οδικό χάρτη» πραγµάτωσης του 

εβραϊκού εθνικού οράµατος συγκέντρωναν το επίσηµο ενδιαφέρον των Σιωνιστών. Οι 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο στα τέλη της δεκαετίας του 19ου 

αιώνα ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων του Ανατολικού Ζητήµατος ανέδειξαν την Κύπρο σε 

αυτά τα εθνικιστικά πλάνα. Όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, το νησί φαίνεται ότι δεν 

αποτελούσε µόνο το «κλειδί» των Βρετανών για τη Δυτική Ασία, όπως το χαρακτήρισε 

στρατηγικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός Benjamin Disraeli το 1878116, αλλά παρουσιαζόταν 

και ως το «κλειδί» των Σιωνιστών στο δρόµο προς την Παλαιστίνη. 

Η Κύπρος στους σχεδιασµούς του Theodor Herzl, οι διπλωµατικές επαφές µε την Υψηλή 

Πύλη και τη Μεγάλη Βρετανία 

 
Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1890 το Σιωνιστικό Κίνηµα απέκτησε πολιτική υπόσταση, η 

ανάγκη εξεύρεσης περιοχών εγκατάστασης για τα ρεύµατα εκδιωχθέντων Εβραίων από την 
                                                
116 H Κύπρος περιήλθε στην κατοχή της Μεγάλης Βρετανίας για στρατηγικούς λόγους, για να αξιοποιηθεί ως  
στρατιωτική βάση από την οποία θα µπορούσε να επιχειρεί στρατιωτικά κατά της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας όµως 
και την πρόσβασή της στη Μεσοποταµία, το Σουέζ και την Ινδία βλ. François Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη 
1946-1959 (µτφρ. Αριστοτέλης Φρυδάς), τ. Α, Αθήνα 2011, σσ. 37-38. Ωστόσο, και άλλοι λόγοι φαίνεται ότι 
διαδραµάτισαν ρόλο στην απόφαση της Βρετανίας να κατακτήσει την Κύπρο. Το «ανατολικό όραµα» του 
εκχριστιανισθέντος Εβραίου Benjamin Disraeli για την περιέλευση της Εγγύς Ανατολής στη βρετανική 
αυτοκρατορία, όπως αποτυπώθηκε και στο µυθιστόρηµά του Ταγκρέδος: ή η Νέα Σταυροφορία (Tancred: or the 
New Crusade) του 1847, αποτέλεσε επίκεντρο εκετενέστατων ιστοριογραφικών συζητήσεων µε βασικό ερώτηµα 
κατά πόσο τελικά αυτό καθόρισε την εξωτερική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στην Εγγύς Ανατολή στο 
διάστηµα κατά το οποίο διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας (1874-1880). Σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές 
των µυθιστορηµάτων του, τα φαντασιακά οράµατα του Disraeli αντανακλούσαν τις πολιτικές του ενέργειες. Ο 
Disraeli θεωρούσε ότι ο Χριστιανισµός είχε ιουδαϊκές ρίζες και γι’ αυτό η Ασία ήταν σηµαντική για την Ευρώπη. 
Έτσι, η Εγγύς Ανατολή υπό βρετανικό έλεγχο, περιλαµβανοµένης και της Κύπρου, θα µπορούσε ιδεολογικά να 
λειτουργήσει «ως σηµιτικός σύνδεσµος στην Ανατολική Μεσόγειο» µεταξύ Βρετανίας και Ινδιών και Ανατολής 
και Δύσης. Για τη διασύνδεση της ιδεολογίας, των οραµάτων και της πολιτικής του Disraeli ενδεικτικά βλ. Edgar 
Feuchtwager, “ “Jew Feelings” and Realpolitik: Disraeli and the Making of Foreign and Imperial Policy” στο 
Todd Endelman και Tony Kushner (επιµ.), Disraeli’s Jewishness, Λονδίνο 2002, σσ. 180-197, Ivan Davidson 
Kalmar, “Benjamin Disraeli, Romantic Orientalist”, Comparative Studies of Society and History, 47:2 (2005), σσ. 
348-371, Bar Yosef, ό.π., Ian St John, Disraeli and the Art of Victorian Politics, Λονδίνο 2010, Robert O’Kell, 
Disraeli: The Romance of Politics, Τορόντο 2013 κ.ά. Ειδικότερα για την πολιτική του έναντι της Κύπρου βλ. 
Ηarold Temperley, “Disraeli and Cyprus”, The English Historical Review, 46:182 (Απρ. 1931), σσ. 274-279 και 
Andrekos Varnava, “Disraeli and Cyprus: Oriental and Imperial Fantasy and Realpolitik”, Επετηρίδα Κέντρου 
Επιστηµονικών Ερευνών, 34, Λευκωσία 2008, σσ. 421-426.  
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Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία (πρώτο aliyah) ήταν περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Με 

την έκδοση του περίφηµου Der Judenstaat (Το Εβραϊκό κράτος) στη Λειψία και τη Βιέννη το 

1896 από τον Herzl, η Παλαιστίνη οριοθετείτο ιστορικά και παραδοσιακά ως ο εν δυνάµει 

γεωγραφικός χώρος ίδρυσης του εβραϊκού κέντρου. Στην προσπάθεια δηµιουργίας κράτους, ο 

ίδιος ο Herzl – µια προσωπικότητα εκτός των παραδοσιακών κέντρων εβραϊκής εξουσίας, 

όπως ο ραβινισµός και η εβραϊκή οικονοµική ελίτ – παρουσιαζόταν ως ο «εκπρόσωπος» του 

εβραϊκού λαού117. Φτάνοντας στο Πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε στη 

Βασιλεία της Ελβετίας µεταξύ 29 και 31 Αυγούστου 1897, ο Herzl είχε αντιληφθεί ότι η ιδέα 

της Παλαιστίνης τύγχανε της απόλυτης αποδοχής από το σύνολο του εβραϊσµού. Εξάλλου, 

στο Πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο ψηφίστηκε το «Πρόγραµµα της Βασιλείας», το οποίο υπήρξε 

ο ακρογωνιαίος λίθος της σιωνιστικής ιδεολογίας118. Επρόκειτο για µια διακήρυξη του στόχου 

της Σιωνιστικής Οργάνωσης και των µέσων µε τα οποία θα πραγµατωνόταν. Όπως 

καταγραφόταν στην πρώτη πρόταση του κειµένου, η Οργάνωση θα διεκδικούσε για τον 

εβραϊκό λαό εστία στην Παλαιστίνη δηµόσια αναγνωρισµένη και νοµικά διασφαλισµένη από 

την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Μεταξύ των µέτρων για την επίτευξη του στόχου της ήταν η 

προώθηση της εγκατάστασης Εβραίων γεωργών, τεχνιτών και βιοτεχνών και η ανάληψη 

δράσης για την εξασφάλιση διπλωµατικής στήριξης από κυβερνήσεις, όπου αυτό κρινόταν 

αναγκαίο119. 

 
Ο Herzl βρισκόταν ήδη σε διαβουλεύσεις µε την Υψηλή Πύλη από τον Ιούνιο του 1896120. 

Αιχµή του δόρατος των σιωνιστικών θέσεων ήταν τα οικονοµικά θέλγητρα που θα 

προέκυπταν για την Οθωµανική Αυτοκρατορία µέσα από την κοινή εξεύρεση λύσης στο 

εβραϊκό πρόβληµα. Οι ελπίδες του για εξασφάλιση συντάγµατος από τον Σουλτάνο Αβδούλ 

Χαµίτ Β’ βασίζονταν στην πρόταση του για παροχή δανείου 4 εκατοµµυρίων λιρών προς την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία προκειµένου η τελευταία να αντιµετωπίσει τις οικονοµικές της 

δυσχέρειες. Σε αντάλλαγµα ο Σουλτάνος θα έδινε απρόσκοπτη πρόσβαση στην Εβραϊκή 

Εποικιστική Εταιρεία η οποία, όπως προνοούσε το σχέδιο του Herzl, θα οργάνωνε και θα 

χρηµατοδοτούσε την εγκατάσταση Εβραίων στη Συρο-Παλαιστίνη121.  

                                                
117 Penslar, “Theodor Herzl”, ό.π., σ. 16. 
118 Vital, ό.π., σ. 616. 
119 Sokolow, ό.π., σσ. 268-269, Lowenthal, ό.π., σ. 215 και Vital, ό.π., σ. 447. Επίσης, Encyclopaedia Judaica, 
λήµµα “Basle Program”, τ. 4, σσ. 306-309. 
120 Για τις διαβουλεύσεις του Herzl µε τον Αβδούλ Χαµίτ και τη στάση του Σουλτάνου προς τα σιωνιστικά 
σχέδια βλ. Shaw, ό.π., σσ. 212-215.  
121 Ben Halpern, The Idea of the Jewish State, Μασαχουσέτη 1969, σσ. 263-264. Η σύλληψη του σχεδίου του 
Herzl ήταν βρετανοκεντρική. Tο 1880 ο Βρετανός ευαγγελιστής, συγγραφέας και διπλωµάτης, Laurence 
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Ο Αβδούλ Χαµίτ, αφού ενηµερώθηκε για το σχέδιο, διεµήνυσε στον Herzl στις 18 Ιουνίου ότι 

δεν θα πωλούσε ούτε σπιθαµή γης από την οθωµανική αυτοκρατορία αφού αυτή δεν ανήκε 

στον ίδιο, αλλά στο λαό του122. Μέσω όµως του συµβούλου του Abed Izzet Bey υπέβαλε την 

πρόταση να διεκδικήσουν οι Εβραίοι «κάποια άλλη περιοχή», την οποία αφού εξασφάλιζαν 

ακολούθως θα προσέφεραν στην Τουρκία µε αντάλλαγµα την Παλαιστίνη και µε καταβολή 

επιπλέον χρηµάτων123. «Αµέσως σκέφτηκα την Κύπρο», έγραφε στο ηµερολόγιο του ο Herzl 

στις 20 Ιουνίου 1896124.  

 
Υπό τις περιστάσεις η συζήτηση για την Κύπρο φαίνεται ότι µπορούσε να εξυπηρετήσει τα 

συµφέροντα και των δυο πλευρών. Από τη µια, µε την εµβόλιµη παρουσία των Σιωνιστών στο 

παιγνίδι διαµοιρασµού των λαφύρων της καταρρέουσας αυτοκρατορίας παρουσιαζόταν µια 

µοναδική ευκαιρία για το Σουλτάνο να πάρει πίσω την Κύπρο από τους Βρετανούς, εάν όντως 

κατά µια άποψη έκρινε εκ των υστέρων λανθασµένη την κίνηση του να παραχωρήσει το νησί 

το 1878125. Επιπρόσθετα, ο λεγόµενος «φόρος υποτελείας» δεν είχε καταβληθεί ποτέ στον 

Σουλτάνο. Στην ουσία, ο Αβδούλ Χαµίτ δεν είχε αποκοµίσει κανένα κέρδος από την 

παραχώρηση της Κύπρου και ακόµα και η ασφάλεια της επικράτειας του µέσα από την 

στρατηγικής σηµασίας βρετανική παρουσία στο νησί δεν ήταν διασφαλισµένη δεδοµένου και 

του χάσµατος που διευρυνόταν στις διπλωµατικές σχέσεις των δυο αυτοκρατοριών126. 

 
Για τα σιωνιστικά δεδοµένα η ιδέα του Herzl για την Κύπρο δεν ήταν καινοφανής. Είχε τεθεί 

για πρώτη φορά από τον Nathan Birnbaum στις αρχές του 1890, ο οποίος ασχολήθηκε 

εκτενώς στην αρθρογραφία του µε την ίδρυση κράτους ως µέρος της επίλυσης του εβραϊκού 

προβλήµατος. Ως ένας από τους πρωτεργάτες της εβραϊκής εθνικής ιδέας µέσα από την 

πρωτοβουλία του για ίδρυση της εθνικο-εβραϊκής οργάνωσης φοιτητών «Kadima» του 

                                                                                                                                                    
Oliphant, δηµοσίευσε την πραγµατεία του για την ίδρυση εποικιστικής εταιρείας η οποία θα αναλάµβανε την 
προώθηση πιλοτικού σχεδίου εγκατάστασης Εβραίων στην Παλαιστίνη ως έµπρακτη απόδειξη προς την Υψηλή 
Πύλη των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων που θα αποκόµιζε µέσα από ένα εβραϊκό µεταναστευτικό κύµα. Με 
λίγα λόγια, η πρόταση του Oliphant ανέλυε ότι η εισροή ξένου κεφαλαίου στην πολιτικο-οικονοµικά 
καταρρέουσα Οθωµανική Αυτοκρατορία σε µια στρατηγική περιοχή, όπως η Παλαιστίνη, και η οποία δεν θα 
συνεπαγόταν ξένη πολιτική επιβολή στην οθωµανική επικράτεια, µπορούσε να αποτελέσει το δέλεαρ για την 
αρχική προώθηση της εβραϊκής εγκατάστασης, βλ. Halpern, ό.π., σ. 262 και Shaw, ό.π., σ. 211. 
122 Marvin Lowenthal (επιµ.), The Diaries of Theodor Herzl, Νέα Υόρκη 1956, σ. 152. 
123 Στο ίδιο,  σ. 156.  
124 Rabinowicz, ό.π., σ. 9. 
125 Andrekos Varnava, British Imperialism in Cyprus, 1878-1915. The Inconsequential Possession, Μάντσεστερ 
2009, σ. 21. 
126 Στο ίδιο. 
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Πανεπιστηµίου της Βιέννης το 1882127 και στα τέλη του 1890 αντιπρόσωπος του Herzl128, ο 

Birnbaum υποστήριζε ότι οι δυσκολίες στην Παλαιστίνη δεν θα έπρεπε να ήταν αποτρεπτικές 

στο να δοθεί µια νέα κατεύθυνση στην εβραϊκή µετανάστευση από την Ανατολική Ευρώπη. 

Σε αυτό το πλαίσιο εισηγείτο τον εποικισµό στα γειτονικά κράτη της Παλαιστίνης, όπως η 

Μικρά Ασία, η αιγυπτιακή χερσόνησος του Σινά και η «αγγλική Κύπρος»129.  

 
Με ποιο τρόπο εποµένως εντασσόταν η πρόταση διεκδίκησης της «αγγλικής Κύπρου» στα 

σιωνιστικά πλάνα; Καθότι η πορεία προς την Παλαιστίνη περνούσε αναπόφευκτα από την 

Υψηλή Πύλη, η Κύπρος λόγω του ιδιότυπου πολιτικού της καθεστώτος µπορούσε να 

αποτελέσει τον προθάλαµο. Η «διεθνοπολιτική ιδιοµορφία» του καθεστώτος, η οποία 

σύµφωνα µε την Σύµβαση του Ιουνίου του 1878 ήθελε τον Σουλτάνο κυρίαρχο του νησιού και 

τη Βρετανία υπεύθυνη της διοίκησης του130, βόλευε εξαιρετικά το σχέδιο του Herzl για 

ανταλλαγή της Κύπρου µε την Παλαιστίνη. Και αυτό γιατί το νησί µπορούσε να επιστραφεί 

στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και διοικητικά, χωρίς ιδιαίτερες πολιτικές περιπλοκές σε 

ενδεχόµενο απόσυρσης των Βρετανών. Εξάλλου, ήταν διάχυτη η αντίληψη ότι η παραµονή 

της βρετανικής παρουσίας στο νησί ήταν αβέβαιη από την στιγµή που το 1882 περιήλθε στην 

κατοχή της µια σηµαντικότερη στρατηγικά περιοχή, όπως ήταν η Αίγυπτος, και όσο µάλιστα 

η χρόνια συζήτηση για τη χρησιµότητα της στρατηγικής σηµασίας της Κύπρου δίχαζε την 

πολιτική σκηνή της Βρετανίας131.  

 
Στους πολιτικούς σχεδιασµούς του Herzl ο εποικισµός άλλων περιοχών εκτός της 

Παλαιστίνης αποτελούσε το ενδιάµεσο στάδιο ή το µέσο για την επίτευξη του υπέρτατου 

εθνικού στόχου που ήταν η Παλαιστίνη132. Η Κύπρος, η οποία γειτνίαζε µε τις παλαιστιανικές 

ακτές, αποτελούσε ένα εδαφικό στόχο, ο οποίος «κλείδωνε» τη Σιών ως τελικό προορισµό133.  

Η ελκυστικότητα της πρότασης περί Κύπρου δεν έγκειτο τόσο στην στρατηγική σφαίρα όσο 

στα οικονοµικά οφέλη, τα οποία πιθανόν να ενδιέφεραν περισσότερο την καταχρεωµένη 

Υψηλή Πύλη. Με την παραχώρηση της Κύπρου από τους Βρετανούς στους Σιωνιστές, οι 

τελευταίοι σχεδίαζαν να αξιοποιήσουν την εβραϊκή εγκατάσταση για τη γρήγορη οικονοµική 
                                                
127 Sokolow, ό.π., σ. 283. 
128 Penslar, “Theodor Herzl”, ό.π., σ. 21. 
129 Davis Trietsch, Jüdische Emigration und Kolonisation, Βερολίνο 1923, σ. 416. 
130 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Το Κυπριακό Ζήτηµα, 1878-1960: Η Συνταγµατική Πτυχή, Αθήνα 1998, σ. 37. 
Επίσης, Robert Holland και Diana Markides, Οι Βρετανοί και οι Έλληνες. Αγώνες εξουσίας στην ανατολική 
Μεσόγειο, 1850-1960 (µτφρ. Έλια Κυφωνίδου), Αθήνα 2011, σ. 299. 
131 Βλ. Στο ίδιο, σσ. 301, 303. 
132 Lowenthal, ό.π., σ. 407. 
133 Rabinowicz, ό.π., σ. 14. 
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ανάπτυξη του νησιού, γιατί εκτιµούσαν ότι ο Σουλτάνος θα αντάλλαζε την Παλαιστίνη µε µια 

προσοδοφόρο και ανεπτυγµένη Κύπρο. 

 
Οι διαβουλεύσεις µε την Υψηλή Πύλη συνεχίζονταν, όµως, µε εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς. 

Από τη µια, ο Σουλτάνος δεν διαπραγµατευόταν την παραχώρηση συντάγµατος χωρίς να 

διασφαλιστεί προηγουµένως το δάνειο, ενώ οι Εβραίοι τραπεζίτες δεν έδιναν τα χρήµατα στον 

Herzl εάν δεν προηγείτο η συµφωνία µε το Σουλτάνο134. Ενόσω το µεταναστευτικό ρεύµα των 

Εβραίων από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη οξυνόταν λόγω των αντισηµιτικών 

συνθηκών, ο Herzl αποφάσισε επικεντρωθεί στις διαπραγµατεύσεις µε τη Μεγάλη Βρετανία, 

µια υπολογίσιµη σύµµαχο του Κινήµατος135, από την οποία ευελπιστούσε στήριξη σε 

εδαφικές διεκδικήσεις. Ο Sokolow σηµείωνε ότι «η κατοχή της Κύπρου έφερε την Αγγλία στη 

γειτονιά της Παλαιστίνης και κατέστησε την Αγγλία στα µάτια των Σιωνιστών την πιο 

σηµαντική δυτική ευρωπαϊκή Δύναµη σε σχέση µε την Παλαιστίνη»136.  

 
Ο Herzl θεωρούσε αφενός ότι η άµεση εξασφάλιση γης από τους Σιωνιστές θα έδινε ώθηση 

στις διαπραγµατεύσεις µε τον Σουλτάνο. Αφετέρου, έκρινε πως οποιοδήποτε σχέδιο 

διοχέτευσης των Εβραίων της Ανατολικής Ευρώπης µακριά από τη Βρετανία θα κέντριζε το 

ενδιαφέρον της βρετανικής κυβέρνησης, αφού τότε άρχιζε ένας κύκλος συζητήσεων για 

υιοθέτηση περιοριστικών µέτρων στην είσοδο και εγκατάσταση Εβραίων µεταναστών στη 

χώρα137. Και για τη Μεγάλη Βρετανία, όµως, ένας διακανονισµός για την Παλαιστίνη τη 

συγκεκριµένη περίοδο θα ήταν επωφελής, εφόσον µια φιλική εβραϊκή παρουσία στην περιοχή 

µπορούσε να λειτουργήσει ως προπύργιο των βρετανικών συµφερόντων στην Ανατολική 

Μεσόγειο και στο δρόµο για τις Ινδίες138. Δεν ήταν τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι η 

Βρετανία, πρώτη από όλες τις Μεγάλες Δυνάµεις, αναγνώρισε τη σηµασία του κινήµατος του 
                                                
134 Halpern, ό.π., σ. 264. 
135 Σηµαντικό ρόλο στις σχέσεις Βρετανίας-Σιωνισµού διαδραµάτιζε το γεγονός ότι η πρώτη αποτελούσε το 
κέντρο των οικονοµικών φορέων του Σιωνιστικού Κινήµατος, βλ. Sokolow, ό.π., σ. 295. Επίσης, είχε στους 
κόλπους της ισχυρές προσωπικότητες της αγγλο-εβραϊκής κοινότητας µε µεγάλη επιρροή στην πολιτική και 
οικονοµική σκηνή της χώρας, όπως οι οικογένειες Montefiore, Rothschild, Montagu, Cohen και άλλοι οι οποίοι 
υπήρξαν µέλη των πρωτο-σιωνιστικών βρετανικών κύκλων της Hovevei Zion, βλ. σχετικά Cohen, ό.π., σσ. 6-9. 
Έµπρακτη ήταν επιπλέον η βρετανική οικονοµική στήριξη φιλο-εβραϊκών προσωπικοτήτων το 1882 προς τους 
Εβραίους εκδιωχθέντες από τη Ρωσία, όπως ο δήµαρχος του Λονδίνου, ο καρδινάλιος αρχιεπίσκοπος του 
Westminster και ο λόρδος Shaftesbury, ενθαρρύνοντας την ίδρυση νέων βρετανικών οργανώσεων για τη 
διευκόλυνση της µετανάστευσης των Εβραίων από την Ανατολική Ευρώπη, βλ. Jonathan Frankel, Crisis, 
Revolution, and Russian Jews, Νέα Υόρκη 2009, σ. 22. 
136 Sokolow, ό.π., σ. 304. 
137 David Vital, A People Apart. The Jews in Europe 1789-1939, Νέα Υόρκη 1999, σ. 461. Οι συζητήσεις αυτές 
οδήγησαν στην ψήφιση της νοµοθετικής πράξης περί αλλοδαπών το 1905 τερµατίζοντας τη φιλελεύθερη 
βικτωριανή πολιτική, βλ. Marrus, ό.π., σ. 37. 
138 Cohen, ό.π., σ. 6. 
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Theodor Herzl, φιλοξενώντας στο Λονδίνο το Τέταρτο Σιωνιστικό Συνέδριο το 1900 και 

καλώντας τον ίδιο το 1902 να µιλήσει ενώπιον της Βασιλικής Επιτροπής για τη 

Μετανάστευση139, η οποία συζητούσε το ενδεχόµενο υιοθέτησης περιοριστικών µέτρων στην 

είσοδο Εβραίων µεταναστών στη χώρα. 

 
Σε επίσηµο επίπεδο, η πρόταση για την Κύπρο κατατέθηκε πρώτη φορά από τον «πατέρα» 

του Σιωνιστικού Κινήµατος στις διαβουλεύσεις του µε τον Υπουργό Αποικιών, Joseph 

Chamberlain, τον Οκτώβριο του 1902. Το σχέδιο µε το οποίο προσήλθε στη συνάντηση στις 

23 Οκτωβρίου αφορούσε στην ευρεία κλίµακας εγκατάσταση Εβραίων σε βρετανικές κτήσεις 

µέσω της ίδρυσης της Εβραϊκής Ανατολικής Εταιρείας, η οποία µε κεφάλαιο πέντε 

εκατοµµύρια στερλίνες θα αναλάµβανε τον εποικισµό και θα προέβαινε στην αγορά γης140. Η 

πρόταση περιελάµβανε την παραχώρηση γειτονικών µε την Παλαιστίνη περιοχών, οι οποίες 

βρίσκονταν υπό βρετανικό έλεγχο, όπως η Κύπρος και το Σινά141. Στα πλάνα του Herzl η 

Κύπρος αποτελούσε για το Κίνηµα ultima ratio – την έσχατη λύση – σε περίπτωση που δεν 

πετύχει ο στόχος της Παλαιστίνης ή ένας «συµπληρωµατικός συνδυασµός» σε περίπτωση που 

πετύχαινε142. 

 
Ο Chamberlain απέρριψε οποιαδήποτε πιθανότητα η Κύπρος να παραχωρηθεί στους Εβραίους 

προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι η ενδεχόµενη αντίδραση των Ελλήνων της Κύπρου και ο 

φόβος ανακίνησης ενός «απρόσµενου εργατικού ζητήµατος» που θα προέκυπτε από την 

εισροή ξένου εργατικού δυναµικού ήταν αποτρεπτικοί παράγοντες. Ο Herzl προσπάθησε να 

υπερασπιστεί ανεπιτυχώς την πρόταση του εξηγώντας ότι η επένδυση κεφαλαίου µέσω της 

εγκατάστασης στο El-Arish θα έκανε τους Κυπρίους να επιθυµούν «τη βροχή χρυσού» και 

στο νησί τους. Τότε οι Μουσουλµάνοι θα έφευγαν, οι Έλληνες θα πωλούσαν τη γη τους σε 

καλή τιµή µε ευχαρίστηση και θα µετανάστευαν στην Αθήνα ή την Κρήτη143. Προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα έµενε οπωσδήποτε εκτός των σιωνιστικών σχεδίων και των 

διαπραγµατεύσεων µε τη Μεγάλη Βρετανία, ο Chamberlain παρέπεµψε τον Herzl στον 

Υπουργό Εξωτερικών. Του πρότεινε να θέσει υπό διαπραγµάτευση το El-Arish, περιοχή η 

οποία δεν βρισκόταν επακριβώς υπό βρετανικό έλεγχο και δεν ήταν ούτε και κτήση, αλλά 

                                                
139 Sokolow, ό.π., σ. 296. 
140 Lowenthal, ό.π., σσ. 373- 375. 
141 Στο ίδιο, σ. 375. 
142 Ο Herzl διατύπωσε την άποψη αυτή σε προσωπική του αλληλογραφία µε τον Davis Trietsch το Δεκέµβριο 
του 1898, βλ. Rabinowicz, ό.π., σ. 12. 
143 Lowenthal, ό.π., σσ. 375-376. 
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εξαρτώµενο έδαφος του βρετανικού προτεκτοράτου της Αιγύπτου και σχεδόν ακατοίκητο144, 

τονίζοντας του να µην αναφέρει καθόλου την Κύπρο, η οποία ήταν ζήτηµα που αφορούσε 

αποκλειστικά το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Αποικιών145. 

 
Η χρονική στιγµή στην οποία υποβλήθηκε η πρόταση για την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετανία, 

όπως και η επιλογή της πολιτικής προσωπικότητας στην οποία απευθύνθηκε ο Herzl, δεν 

προδιέγραφαν θετική κατάληξη. Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 το Υπουργείο 

Αποικιών υιοθέτησε µια πιο ξεκάθαρη και αποφασιστική στάση ως προς την παραµονή της 

στην Κύπρο. Ο Υπουργός Αποικιών ήταν εκείνη την στιγµή ίσως η µεγαλύτερη 

προσωπικότητα της ιµπεριαλιστικής γραµµής της βρετανικής πολιτικής σκηνής, αφού 

εγκαινίασε την στροφή της Μεγάλης Βρετανίας προς µια πιο στενή πολιτική και οικονοµική 

σχέση µε τις αποικίες µε στόχο µια ισχυρή αυτοκρατορία146. Από την άλλη, το Υπουργείο 

Αποικιών θέλησε να εκµεταλλευθεί οικονοµικά το σιωνιστικό αίτηµα προωθώντας το σχέδιο 

για εβραϊκή αυτοκυβέρνηση στη βρετανική Ανατολική Αφρική όπου οι ανάγκες για εισροή 

κεφαλαίου και εσόδων ήταν επιτακτικότερες. Οι Βρετανοί επιζητούσαν άµεσα την 

αποζηµίωση 5 εκατοµµυρίων λιρών, τις οποίες είχαν επενδύσει στην κατασκευή 

σιδηροδροµικής γραµµής από τη Μοµπάσα στο Ναϊρόµπι και µέχρι τη λίµνη Βικτώρια. Ο 

εποικισµός Εβραίων, η πώληση γης και τα έσοδα από τους φόρους εκτιµάτο ότι θα απέφερε 

σηµαντικό κέρδος για τους Βρετανούς147.  

 

Η Κύπρος στο σχέδιο για τη «Μείζονα Παλαιστίνη» του Davis Trietsch  
 

Με την αρνητική στάση του Chamberlain η πρόταση για την Κύπρο περιήλθε σε δεύτερη 

µοίρα στην επίσηµη σιωνιστική γραµµή. Οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στη συνέχεια στο 

El-Arish και την Ανατολική Αφρική, την πρόταση για την «Ουγκάντα» (σηµερινή Κένυα), µε 

το Κίνηµα τελικά να στρέφεται από το 1905 αποκλειστικά στον στόχο της Παλαιστίνης. Το 

θέµα της Κύπρου, όµως, εξακολούθησε να απασχολεί µεµονωµένα µέλη του Κινήµατος. Από 

τους πλέον µάχιµους Σιωνιστές της προώθησης ενός σχεδίου εβραϊκού εποικισµού της 

Κύπρου ήταν ο Γερµανός Davis Trietsch. «Ακούραστος» υπερασπιστής εποικιστικών 

                                                
144 Vital, ό.π., σσ. 461-462. 
145 Lowenthal, ό.π., σ. 378. 
146 Για µια σκιαγράφηση της πολιτικής προσωπικότητας του Chamberlain βλ. G. Georghallides, A Political and 
Administrative History of Cyprus 1918-1926. With a Survey of the Foundations of British Rule, Λευκωσία 1979, 
σσ. 16 και 29. 
147 Feldman, ό.π., σ. 82. 
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σχεδίων148, ο εικοσι-πεντάχρονος Trietsch συνέλαβε το σχέδιο του για την Κύπρο την ίδια 

περίοδο περίπου µε τον Herzl, όταν ευρισκόµενος στη Νέα Υόρκη το 1895 του κέντρισαν το 

ενδιαφέρον οι πολιτικές συζητήσεις στη Βρετανία για το αν θα έπρεπε η αυτοκρατορία να 

εγκαταλείψει ή όχι το νησί149: 

 
«Τότε διάβασα στον αµερικανικό Τύπο τον αντίλαλο µιας παράξενης διχογνωµίας 

µεταξύ Άγγλων πολιτικών. Ο καβγάς εκτυλισσόταν γύρω από το θέµα, εάν η Αγγλία 

έπρεπε να κρατήσει την Κύπρο, της οποίας την διακυβέρνηση ανέλαβε το 1878 από 

τους Τούρκους ή να την εγκαταλείψει […] Κάποιοι ήταν υπέρ να δώσουν τη χώρα 

πίσω στην Τουρκία. Άλλοι ήθελαν να δωρίσουν το νησί στο βασίλειο της Ελλάδας, 

όπως παρόµοια είχε κάνει ήδη η Αγγλία νωρίτερα, παραδίνοντας τα Ιόνια νησιά στην 

Ελλάδα. Αυτό το Κυπριακό ζήτηµα µε απασχολούσε πολύ. Εδώ υπήρχε µια χώρα [sic] 

την οποία οι Άγγλοι δεν ήξεραν τι να κάνουν, ενώ κατά την άποψη µου, από την άλλη 

η µεγάλη αναζήτηση µεταξύ των Εβραίων για ένα κράτος έπρεπε να είχε προηγηθεί 

της αµερικανικής λύσης [σσ. δηλαδή της µετανάστευσης προς τις ΗΠΑ]. Επιπλέον, η 

Κύπρος βρισκόταν κοντά στην Παλαιστίνη. Γνώριζα πως επικρατούσε µια 

συγκεκριµένη τάση µεταξύ των Εβραίων για µεγαλύτερης κλίµακας εποικισµό στην 

Παλαιστίνη- µια επιθυµία η οποία δεν µπορούσε να υλοποιηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό 

εξαιτίας της στάσης της τουρκικής κυβέρνησης. Μου φαινόταν µόνο ότι η πλέον 

                                                
148 Sokolow, ό.π., σ. 284. 
149 Η στρατηγική σηµασία και η οικονοµική χρησιµότητα της Κύπρου αµφισβητήθηκε από σηµαντικές πολιτικές 
προσωπικότητες της Βρετανίας από την πρώτη στιγµή περιέλευσης της στη βρετανική αυτοκρατορία, βλ. 
Holland και Markides, στο ίδιο, σσ. 301 και 303. Έντονες επικρίσεις συγκέντρωνε και το ζήτηµα του λεγόµενου 
«φόρου υποτελείας» των 92799 λιρών, ο οποίος τελικά αντί στον Σουλτάνο κατέληγε στα ταµεία της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας και της Γαλλίας και ως εγγυήτριες του οθωµανικού δανείου για τον Κριµαϊκό Πόλεµο 
κατέβαλλαν στους οµολογιούχους του δανείου το ποσό των £41000 το χρόνο. Αρκετοί Φιλελεύθεροι κατέκριναν 
την πράξη ως αναξιοπρεπή και δόλια και η οποία ενίσχυε την αβεβαιότητα του καθεστώτος, στο ίδιο, σ. 309. 
Ανάµεσα στους Φιλελευθέρους και τους Συντηρητικούς προέκυψε η διαφωνία κατά πόσο η κατοχή της Κύπρου 
ήταν τελικά επικερδής για τη Βρετανία από την στιγµή που το Αυτοκρατορικό Ταµείο κατέβαλλε ετήσιο επίδοµα 
για να βοηθήσει το νησί στη συλλογή του ποσού. Το Μάρτιο του 1895 στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή 
των Κοινοτήτων για το ετήσιο επίδοµα και τα έξοδα συντήρησης του στρατού στο νησί πολλές ήταν οι φωνές 
που καλούσαν τη Βρετανία να εγκαταλείψει την Κύπρο, βλ. Hansard: House of Commons Debate 19.3.1895, 
“Army Estimates 1895-96”, τ. 31, cc1385-458, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1895/mar/19/army-estimates-1895-
6#S4V0031P0_18950319_HOC_163, προσπ. 25/6/2014. Επίσης, Hansard: House of Commons Debate 8.3.1895, 
“Cyprus. Grant in aid”, τ. 31, cc 683-98, http://hansard.millbanksystems.com/commons/1895/mar/08/cyprus-
grant-in-aid#S4V0031P0_18950308_HOC_117, προσπ. 25/6/2014. Eνδεικτικά των συζητήσεων για τη 
χρησιµότητα της κατοχής της Κύπρου είναι τα επιλεγµένα άρθρα που δηµοσιεύτηκαν σε βρετανικά περιοδικά 
της περιόδου στο Κυριάκος Δηµητρίου (επιµ.), Επί Ανάσσης Βικτωρίας, Δεκατέσσερα κείµενα για την Κύπρο, 
1878-1891, Αθήνα 2009. Για το φόρο υποτελείας στην Κύπρο και τις πολιτικές του προεκτάσεις σε Βρετανία και 
Κύπρο βλ. Κύπρος Γιωργαλλής, Το ζήτηµα του «φόρου υποτελείας»: φορολογία και πολιτική στην πρώτη περίοδο 
της βρετανικής επικυριαρχίας στην Κύπρο, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2015. 
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φυσιολογική και ωραία ιδέα της επιστροφής των Εβραίων στην πρότερή τους πατρίδα 

θα µπορούσε να συνδυαστεί µε έναν εποικισµό στην Κύπρο- ανεξάρτητα εάν η Αγγλία 

θα κρατούσε τη χώρα. Εδώ υπήρχε προφανώς η πιθανότητα εγκατάστασης σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε να έβλεπα τουλάχιστον µια µερική λύση στο πρόβληµα του Εβραϊκού 

εποικισµού µέσω µιας τέτοιας ενέργειας»150. 

 
Μέσα από αυτή τη συλλογιστική προέκυψε το περίφηµο του σχέδιο για τη «Μείζονα 

Παλαιστίνη» (Greater Palestine), το οποίο πραγµατευόταν την ίδρυση εβραϊκού κράτους στο 

γεωγραφικό χώρο Κύπρου-Παλαιστίνης σε αντιδιαστολή µε το Συρο-Παλαιστινιακό χώρο, ο 

οποίος προκρινόταν από το Σιωνιστικό Κίνηµα. Η ιδέα για τη «Μείζονα Παλαιστίνη» 

αναδύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από µια ελίτ Γερµανών Σιωνιστών τεχνοκρατών, 

ενθέρµων µελετητών της πρακτικής του εποικισµού, οι οποίοι πραγµατεύονταν 

εναλλακτικούς σχεδιασµούς για τη δηµιουργία εβραϊκών εγκαταστάσεων στην Εγγύς 

Ανατολή151. Οι περιοχές-στόχοι των τεχνοκρατών θα έπρεπε να γειτνιάζουν µε την 

Παλαιστίνη και να βρίσκονται υπό βρετανικό έλεγχο µε ασφαλές πολιτικό καθεστώς, όπου 

δεν θα ίσχυαν περιοριστικά µέτρα στην αθρόα εγκατάσταση µεταναστών (ανάµεσα στις 

περιοχές αυτές ήταν η Κύπρος, η χερσόνησος του Σινά, η Ρόδος, τα Άδανα και η περιοχή 

κατά µήκος της υπό κατασκευής σιδηροδροµικής γραµµής της Βαγδάτης)152. Η «Μείζων 

Παλαιστίνη» ήταν τόσο γεωγραφική και πολιτιστική έννοια, όσο και εργαλείο προώθησης του 

σιωνιστικού σκοπού του εβραϊκού εποικισµού. Ο Trietsch διέβλεπε µέσα από αυτή την ιδέα 

την προοπτική της συνεργασίας όσων εβραϊκών οργανώσεων εργάζονταν για τη σύσταση 

εβραϊκών εποικισµών εκτός της Παλαιστίνης, όπως για παράδειγµα η JCA, προκειµένου να 

απαµβλυνθεί το εβραϊκό ζήτηµα153. 

 
Σαφώς, το πλάνο του για την Κύπρο υπήρξε πιο ευκρινές στις πρόνοιές του από την αορίστου 

– πλην πολιτικού χαρακτήρα – πρόταση Herzl. Το σχέδιο Trietsch, όπως παρουσιάστηκε σε 

πολυσέλιδη επιστολή του στη βρετανική διοίκηση ηµεροµηνίας 22 Νοεµβρίου 1899, 

προέβλεπε την εγκατάσταση µεταναστών και την επένδυση εβραϊκού κεφαλαίου στον τοµέα 

της βιοµηχανίας και της γεωργίας, η οποία θα επέφερε σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη στο 

νησί. Συγκεκριµένα, ο Trietsch πρότεινε τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιρειών για την 

                                                
150 Trietsch, ό.π., σσ. 413-414 (µετάφραση δική µου). 
151 Baisez, ό.π., σ. 18. 
152 Στο ίδιο, σ. 6. 
153 Στο ίδιο. 
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κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής Λευκωσίας-Αµµοχώστου και Αµµοχώστου-Λάρνακας, 

την αξιοποίηση των αλυκών για την ανάπτυξη της παραγωγής αλατιού για εξαγωγικούς 

σκοπούς, την καλλιέργεια καπνού και την ανέγερση σανατορίου για προσέλκυση ξένων 

επισκεπτών και κατ’ επέκταση την εισροή χρήµατος. Η βρετανική διοίκηση από την πλευρά 

της θα έπρεπε να δηµιουργήσει τις συνθήκες για την έλξη των µεταναστών προσφέροντας 

τους προστασία από την αύξηση στην τιµή της γης, µείωση των ενοικίων ή δωρεάν 

παραχώρηση γης κατά το πρότυπο της οθωµανικής νοµοθεσίας περί µεταναστών, σµίκρυνση 

της περιόδου των πέντε ετών για την απόκτηση υπηκόοτητας, ευνοϊκούς όρους στη 

δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιρειών και ενθάρρυνση της εργοδότησης τους σε κυβερνητικά 

έργα, όπως η κατασκευή οδικού δικτύου και αρδευτικών έργων.  

 
Κατά τον Trietsch αυτό το σχέδιο θα είχε αµοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές. Για τη 

Βρετανία συνεπαγόταν απαλλαγή από µεγάλη επένδυση χρηµάτων για την ανάπτυξη της 

Κύπρου, ενώ για το εβραϊκό ζήτηµα αποτελούσε µια πρακτική λύση. Η αρχή προτεινόταν να 

γίνει µε την εγκατάσταση µερικών οικογενειών ανθρακωρύχων από το Boryslav της Γαλικίας, 

όπου 7 έως 8.000 Εβραίοι αναµενόταν ότι θα έµεναν άνεργοι από το κλείσιµο των µεταλλείων 

στις αρχές του 1900154. 

 
Κατά πόσο όµως η πρωτοβουλία Trietsch έγινε αποδεκτή από το Σιωνιστικό Κίνηµα και µέχρι 

ποιο βαθµό µπορεί αυτή να θεωρηθεί αρκούντως ενδεικτική και ρεαλιστική της βαρύτητας 

που είχε το ζήτηµα της Κύπρου στα σιωνιστικά πλάνα; Το µεγαλεπήβολο σχέδιο Trietsch δεν 

αποτέλεσε κάτι άλλο από µια µεµονωµένη και περιθωριοποιηµένη ιδιωτική πρωτοβουλία 

εντός σιωνιστικού πλαισίου. Ο Trietsch απέτυχε να πείσει ως προς τη χρησιµότητα της 

Κύπρου τόσο µεγάλες οργανώσεις στις οποίες αποτάθηκε το 1899 για τη χρηµατοδότηση του 

σχεδίου, όπως η JCA στο Παρίσι155 και η Hovevei Zion στη Ρωσία156, όσο και τους ίδιους 

τους Σιωνιστές. Το σχέδιο του απορρίφθηκε στο Τρίτο Σιωνιστικό Συνέδριο στη Βασιλεία τον 

Αύγουστο του 1899 – όπου οι φωνές των υποστηρικτών του πρακτικού Σιωνισµού καλούσαν 

σε ανάληψη πιο δραστικών µέτρων από το Κίνηµα – από το σύνολο των συνέδρων «µε τον 

                                                
154 ΤΝΑ: CO 67/120, Trietsch, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 22.11.1899. Το µεταναστευτικό 
ρεύµα των Εβραίων από τη Γαλικία ήταν αποτέλεσµα συνθηκών πείνας και εξαθλίωσης και όχι εκδιώξεως, 
Marrus, στο ίδιο, σ. 32. Υπολογίζεται ότι µεταξύ 1881 και 1914 µετανάστευσαν 350.000 Εβραίοι από την 
περιοχή, βλ. Ettinger, “Demographic changes”, ό.π., σ. 861. 
155 Trietsch, ό.π., σσ. 438-439. Επίσης, εφηµ. The Jewish Chronicle, 11.8.1899, σ. 18. 
156 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 378. 
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πιο ζωηρό τρόπο»157. Εκεί, ο Trietsch υποστήριξε ενώπιον των µελών ότι καλύτερη κίνηση 

από τον µεγάλης κλίµακας εποικισµό της Κύπρου δεν υπήρχε, δεδοµένου ότι και οι 

οθωµανικές αρχές παρενέβαλλαν προσκόµµατα στη µετανάστευση στην Παλαιστίνη. Ένας εκ 

των συνέδρων αντέδρασε έντονα αναφέροντας ότι Σιωνισµός χωρίς Σιών θα αποδυνάµωνε το 

πνεύµα και την προσδοκία των µελών του Κινήµατος και θα οδηγούσε σε «θλιβερό 

σχίσµα»158. Επίσης, επεσήµανε ότι το σχέδιο ήταν ανταγωνιστικό προς το «Πρόγραµµα της 

Βασιλείας» το οποίο στόχευε σε µια νόµιµα εξασφαλισµένη εστία στην Παλαιστίνη. Η 

απάντηση του Trietsch ότι το χειρότερο που µπορούσε να υποστεί το κίνηµα από την 

υλοποίηση του σχεδίου του ήταν η «αποστασία µερικών ζηλωτών», όξυνε τα πνεύµατα µε 

τους συνέδρους να τον «γιουχαΐζουν» και τους Ρώσους αντιπροσώπους να εγκαταλείπουν την 

αιθούσα µε φωνασκίες159. 

 
Στην πράξη, ούτε το προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του Herzl για την εξελικτική πορεία του 

σχεδίου του Trietsch160 ήταν αρκετό για να κερδίσει έδαφος στους σιωνιστικούς κύκλους. Αν 

και εκφραζόταν συγκρατηµένα υπέρ του σχεδίου για την Κύπρο161 και ενθάρρυνε τον Trietsch 

να µιλήσει περί αυτού στο Τρίτο Σιωνιστικό Συνέδριο, εντούτοις επέλεξε να κινήσει τα 

νήµατα, όπως καταγράφηκε πιο πάνω, υπογείως και δια της διπλωµατικής οδού χωρίς καν να 

ενηµερώνει τον Trietsch για τις διαβουλεύσεις του162. Και αυτό γιατί ο ίδιος ήταν αντίθετος µε 

τους «πρακτικούς» Σιωνιστές, οι οποίοι καλούσαν σε άµεση εποικιστική εγκατάσταση πριν 

την εξασφάλιση της Παλαιστίνης από τον Σουλτάνο ή πριν τη δηµιουργία ενός 

προτεκτοράτου στην Παλαιστίνη υπό τον έλεγχο µιας από τις Μεγάλες Δυνάµεις163.  

 
Το αρνητικό κλίµα στο συνέδριο δεν αποθάρρυνε τον Trietsch ο οποίος συνέχισε 

αποφασιστικά την προώθηση του σχεδίου του προπαγανδίζοντας στο βρετανικό, γερµανικό 

και ρουµανικό Τύπο164 και εγκαινιάζοντας εκστρατεία ενηµέρωσης για τη µοναδική επιλογή 

της Κύπρου σε κύκλους στο Βερολίνο και στη Ρουµανία, όπου το χειµώνα του 1899 οι 

αντισηµιτικές συνθήκες είχαν γίνει ανυπόφορες για τους Εβραίους. Στο Βερολίνο σύστησε 

                                                
157 Trietsch, ό.π., σ. 417. 
158 “The Third Basle Congress”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 18.8.1899, σ. 10. 
159 Στο ίδιο. 
160 Rabinowicz, ό.π., σ. 12. 
161 Βλ. ενδεικτικά, συνέντευξη του στην εφηµ. The Jewish Chronicle, 1.12.1899, σ. 14. 
162 Rabinowicz, ό.π., σ. 18. 
163 Penslar, “Theodor Herzl”, ό.π., σ. 17. 
164 Βλ. ενδεικτικά επιστολές του ιδίου µε τίτλο «Jewish Colonisation in Cyprus», εφηµ. The Jewish Chronicle, 
20.10.1899, σ. 9 και 5.9.1902, σ. 6. Επίσης, αναφορές για την προπαγάνδα στο ρουµανικό Τύπο στο άρθρο “The 
Colonization of Cyprus. A proposed Trust”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 24.11.1899, σ. 23.  
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αρµόδια επιτροπή µε την υποστήριξη προσωπικοτήτων του Κινήµατος, όπως ο Otto Warburg 

και η ηγετική φυσιογνωµία του κινήµατος Hovevei Zion στη Γερµανία, Willy Bambus165. 

Παράλληλα, το Νοέµβριο του 1899 περιόδευσε στην Κύπρο όπου εξέτασε τις προοπτικές 

αγοράς γης και εγκατάστασης εργατών ενηµερώνοντας και επίσηµα τη βρετανική διοίκηση 

για το σχέδιο εποικισµού, το οποίο θα άρχιζε µε την άφιξη περιορισµένου αριθµού 

µεταναστών και στη συνέχεια θα ενισχυόταν µε τη µετανάστευση χιλιάδων Εβραίων από τη 

Ρουµανία και τη Γαλικία166. Κατά την περιοδεία του στην Κύπρο εξασφάλισε σηµαντικές 

γνώσεις για το κλίµα, την οικονοµία και την κοινωνία, οι οποίες αποτυπώθηκαν στην έκδοση 

του Cypern. Eine Darstellung seiner Landesverhältnisse, besonders in politischer und 

wirtschaftlicher Beziehung (Κύπρος: Μια απεικόνιση των συνθηκών της χώρας, ειδικά σε 

σχέση µε την πολιτική και οικονοµία), Φρανκφούρτη 1911. Κατά την παραµονή του 

επισκέφθηκε τη νεοσυσταθείσα κοινότητα του Μαργό όπου εξέτασε τις συνθήκες διαβίωσης 

και γεωργικής ενασχόλησης των Εβραίων µεταναστών167, ενώ έδωσε και συνέντευξη στην 

εφηµερίδα Νέον Έθνος. Η επιχειρηµατολογία του βασίστηκε στα οικονοµικά οφέλη που θα 

προέκυπταν για τους Κυπρίους µέσα από τον εβραϊκό εποικισµό. Μεταξύ άλλων φέρεται να 

είπε τα ακόλουθα στον Ευάγγελο Χατζηιωάννου:  

 
«[...] όσον αφορά την Κύπρον έχω την γνώµην ότι είνε κακόν δι’ αυτήν να µη θέλη 

τον Εβραϊκόν αποικισµόν. Η Κύπρος, καθό πτωχός τόπος, έχει ανάγκην τριών 

πραγµάτων. Καλών παραδειγµάτων, εργατικών χειρών και κεφαλαίων. Μια αποικία 

θα φέρη µηχανάς, θα εφαρµόση τους τελειοτέρους τρόπους της εργασίας. Εκ τούτου 

δύνανται να ωφεληθώσιν οι κάτοικοι, οίτινες θα µας µιµηθώσι [...] Θα αγορασθώσι 

γαίαι και φυσικά πας τις θα ευχαριστηθή να πωλήση τα κτήµατά του εις καλάς τιµάς 

[...] Είνε ωσαύτως πολύ βέβαιον, ότι από τας γειτνιάζουσας χώρας θα εισάγηται νέον 

χρήµα δια της πωλήσεως των προϊόντων της παραγωγής µας εις αυτάς. Ταύτα πάντα 

θα αναπτύξωσι τον τόπον και δεν εννοώ διατί δεν θέλετε να βοηθήσητε εις την 

πρόοδον ταύτην. [...]Υπό την Αγγλίαν δεν είσθε ευχαριστηµένοι εσεις οι Κύπριοι; Υπό 

την Τουρκίαν η Νήσος εκοιµάτο. Τώρα ανεπτύχθη, θ’αναπτυχθή έτι πλέον µε την 

                                                
165 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 378. 
166 ΤΝΑ: CO 67/120, Trietsch, Λευκωσία προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 22.11.1899. Επίσης, Ben-Artzi, 
“Jewish rural”, ό.π. 
167 Rabinowicz, ό.π., σ. 33. 
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ιδικήν µας µάλιστα εγκατάστασιν. Υπό την Ελλάδα δεν θα είσθε καλήτερα. Ούτε 

εκείνη ανεπτύχθη πολύ βιοµηχανικώς και κακοδιοικείται»168.  

 
Η εκστρατεία του στη Ρουµανία κέρδιζε συνεχώς έδαφος αφού οι αρχηγοί των εβραϊκών 

κοινοτήτων συζητούσαν εκτενώς το ζήτηµα του εποικισµού στην Κύπρο169: «Ακόµη και η 

λέξη Κύπρος, η οποία είχε προσκρούσει σε τόση δυσφορία στο Σιωνιστικό Συνέδριο, αρκούσε 

για να οδηγήσει στην ίδρυση συλλόγων και οµάδων στη Ρουµανία που ήθελαν να πάνε στην 

Κύπρο και που πήγαν πράγµατι στην Κύπρο παρά τις προειδοποιήσεις µου για τις βιαστικές 

κινήσεις»170. Σύµφωνα µε τον κυπριακό Τύπο, σε µια από τις διαλέξεις του στην πόλη Βράϊλα 

ανέφερε ότι δεν υπήρχε προσφορότερος τόπος για τους Εβραίους µετανάστες από την Κύπρο, 

από την εγκατάσταση στο Μαργό «ένθα οι αρτίως εγκατασταθέντες Ιουδαίοι διάγουσι καλώς 

και ανενόχλητοι καλλιεργούσι τα κτήµατά των»171. Στην πόλη Γαλάτσι εβδοµήντα 

οικογένειες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να µεταναστεύσουν το Μάιο και στο Ιάσιο συστάθηκε 

οργάνωση για τη µετανάστευση τέλη Μαρτίου του 1900, η επιτροπή του Βερολίνου είχε ήδη 

στείλει στην Κύπρο δεκαοκτώ οικογένειες Εβραίων ανθρακωρύχων από το Boryslav, ενώ 

παράλληλα εγκαταστάθηκαν άλλες δώδεκα οικογένειες από τη Ρουµανία172. Οι επικεφαλής 

των οικογενειών προορίζονταν να εργοδοτηθούν στα αρδευτικά έργα στην Αχερίτου173. Η 

άρνηση των µεταναστών να εργαστούν τις Παρασκευές, και τα παράπονα τους για το ζεστό 

κλίµα, την κακή σίτιση και τον πρωτογονισµό στις εργατικές µεθόδους είχε ως αποτέλεσµα οι 

εργάτες να εγκαταλείψουν το Μάιο την Κύπρο για το Φιούµε και µερικές οικογένειες των 

Ρουµάνων να βρουν καταφύγιο στην εγκατάσταση στο Μαργό174. Η πρόωρη κατάρρευση του 

σχεδίου του Trietsch προκάλεσε ιδιαίτερα αρνητική εικόνα τόσο στο Σιωνιστικό Κίνηµα όσο 

και στις βρετανικές αρχές στην Κύπρο µε αποτέλεσµα να απαγορευθεί η αποβίβαση όσων 

Εβραίων από τη Ρουµανία κατέφθαναν στα παράλια του νησιού175. Περίπου 200 οικογένειες 

                                                
168 «Ο αποικισµός των Εβραίων. Συνέντευξις µετά του κου Davis Trietsch», εφηµ. Νέον Έθνος, 20/2.12.1899, σ. 
2.  
169 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 10.11.1899, σ. 28. 
170 Trietsch, ό.π., σσ. 421-22. 
171 Εφηµ. Ευαγόρας, 21.1.1900, σ. 3 και Νέον Έθνος, 22/3.2.1900, σ. 3. 
172 Ben-Artzi, “Jewish rural”,  ό.π., σ. 379. Επίσης, «Μετοικεσία Εβραίων. Άφιξις του κ. Τρίεσχ- Καταγίνεται εις 
εξαγοράν γαιών», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 6.4.1900. 
173 “The Cyprus Government and Jewish Immigration”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 12.10.1900, σ. 10. Σύµφωνα 
µε το άρθρο “The Jewish Colony in Cyprus”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 20.4.1900, σ. 18, µια οικογένεια 
Εβραίων από το Βουκουρέστι και δυο νεαροί άνδρες από το Γαλάτσι µεταφέρθηκαν από τον Trietsch στο Μαργό 
και εργοδοτήθηκαν στα αρδευτικά έργα της Αχερίτου. Επίσης, εφηµ. Ευαγόρας, 10.3.1900, σ. 3. 
174 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π. Επίσης, Rabinowicz, ό.π., σσ. 34-35. Επιπλέον, “The Cyprus Government …”, 
εφηµ. The Jewish Chronicle, 12.10.1900, σ. 10. 
175 Εφηµ. Νέον Έθνος, 3/16.6.1900, σ. 3. Επίσης, “The Cyprus Government …”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 
12.10.1900, σ. 10. Για τον αντίκτυπο στο Σιωνιστικό Κίνηµα βλ. Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π. 
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περιπλανιόντουσαν αβοήθητες για τρεις βδοµάδες στις ακτές του Πειραιά αφού οι 

ατµοπλοϊκές εταιρείες αρνούνταν τις να µεταφέρουν στην Κύπρο176. 

 
Θεωρώντας ότι οι πρώτες προσπάθειές του για την εγκατάσταση Εβραίων στο νησί απέτυχαν 

λόγω βεβιασµένων κινήσεων των επιτροπών περίθαλψης στη Ρουµανία και αψηφώντας την 

αρνητική στάση του Υπουργείου Αποικιών, της βρετανικής διοίκησης και τις έντονες 

αντιδράσεις του κυπριακού Τύπου (βλ. κεφ. 4 και 5), ο Trietsch συνέχισε την προπαγάνδα στο 

βρετανικό και γερµανικό Τύπο υπέρ της προώθησης σχεδίου εποικισµού βολιδοσκοπώντας 

άλλες δυο φορές τη βρετανική διοίκηση στο διάστηµα των ετών 1900-1906 και 

επαναφέροντας το ζήτηµα της Κύπρου στο Έκτο Σιωνιστικό Συνέδριο στη Βασιλεία τον 

Αύγουστο του 1903. Μέσα από την αρθρογραφία του γίνεται αντιληπτό ότι είχε κατανοήσει 

την οικονοµική πραγµατικότητα και την ανάγκη ανάπτυξης του νησιού µέσα από επενδυτικά 

έργα, όχι όµως τους λόγους για τους οποίους µια εβραϊκή µετανάστευση απορριπτόταν 

ασυζητητί από τη διοίκηση και από την ελληνική πλειοψηφία των Κυπρίων.  

 
Οι εξελίξεις στο Τέταρτο Σιωνιστικό Συνέδριο στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 1900, στο 

οποίο αποφασίστηκε η εξάπλωση των σιωνιστικών δραστηριοτήτων και εκτός Παλαιστίνης –

κάτι που ερµηνευόταν ως ένα άνοιγµα προς εναλλακτικές περιοχές εποικισµού – ενθάρρυνε 

τον Trietsch να συνεχίσει την προώθηση του σχεδίου του177. Τον Οκτώβριο του 1900 

δηµοσίευσε στην εφηµερίδα του Λονδίνου The Jewish Chronicle άρθρο για τους λόγους της 

αποτυχίας της εγκατάστασης Εβραίων από το Boryslav δικαιολογώντας τη δική του θέση. 

Έγραφε ενδεικτικά ότι είχε εξασφαλίσει τις διαβεβαιώσεις του Τµήµατος Δηµοσίων Έργων 

ότι θα εργοδοτούνταν Εβραίοι εργάτες στα κυβερνητικά έργα και ότι οι αρχές θα έβλεπαν 

ευνοϊκά την άφιξη τους σε µεγάλο αριθµό. Επιπλέον, η υποβάθµιση εκ µέρους του της 

σηµασίας των διαµαρτυριών των Ελλήνων αποτέλουσε προέκταση της αντίληψης που είχε για 

την ιστορική καταγωγή των Ελλήνων της Κύπρου:  

 
«Οι Κύπριοι δεν είναι Έλληνες, αλλά µια µικτή φυλή (τα στοιχεία των οποίων 

προέρχονται από την Παλαιστίνη, από τους Χιττίτες οι οποίοι εξαιτίας της 

ισραηλιτικής εισβολής οδηγήθηκαν εκτός της Χαναάν, και από το νοτιότερο µέρος της 

Μικράς Ασίας). Ο πανελληνισµός δεν είχε ποτέ να κάνει µε αυτούς ούτε και αυτοί µε 

                                                
176 “The Jewish Colony in Cyprus. The Cyprus Government and alien immigration”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 
14.9.1900, σ. 10. 
 177 Rabinowicz, ό.π., σσ. 47-48. 
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τον πανελληνισµό. Οι «διαµαρτυρίες» δεν προέρχονται από το λαό του νησιού, ο 

οποίος είναι απόλυτα ειρηνικός και διοικείται εύκολα, αλλά από µερικούς αστούς, 

κυρίως εµπόρους (αυτή είναι η λέξη επίσης για τους τοκογλύφους) οι οποίοι νοµίζουν 

ότι µε την άφιξη οποιουδήποτε στοιχείου ικανού να αναπτύξει το νησί θα έβλαπτε το 

εµπόριό τους. Αλλά το προοδευτικό στοιχείο ακόµα και του «ελληνικού» πληθυσµού 

θα καλωσορίσει την ανάπτυξη της χώρας ακόµα κι αν προέλθει από τους 

Εβραίους»178. 

 
Το Δεκέµβριο του 1901 συµµετείχε στο Πέµπτο Σιωνιστικό Συνέδριο στη Βασιλεία, το οποίο 

συζήτησε τη σύσταση Εβραϊκού Εθνικού Ταµείου για την προώθηση των αγορών γης στην 

Παλαιστίνη, όπου και πάλι αποδοκιµάστηκε από τους συνέδρους όταν πρότεινε να ενταχθεί 

στο «Πρόγραµµα της Βασιλείας» η πρόνοια για διασφάλιση της δηµιουργίας εβραϊκής εστίας 

«στην Παλαιστίνη και στις γειτονικές περιοχές». O Trietsch εξήγησε ότι δεν θεωρούσε καλή 

ιδέα τη Συρία για εποικισµό179, αφού ήταν πεποίθησή του ότι «η γη χωρίζει, ενώ οι θάλασσες 

ενώνουν»180. Στην οµιλία του δεν πρόλαβε να αναφέρει τα σχέδια του για την Κύπρο, θα το 

έκανε όµως στο επόµενο συνέδριο, αφού στο µεταξύ προχώρησε στη σύσταση ιδιωτικής 

οργάνωσης, της Ανατολικής Ιουδαϊκής Εποικιστικής Οργάνωσης (Die Juedische Orient-

Kolonisations-Gesellschaft), η οποία σχεδίαζε την αγροτική εγκατάσταση Εβραίων σε 

συνδυασµό µε γεωργικές βιοµηχανίες στην Ανατολική Μεσόγειο181.  

 
Τον Ιούλιο του 1903 επικοινώνησε από το Βερολίνο µε τον Αρµοστή William Frederick 

Haynes-Smith (1898-1904) στην Κύπρο ενηµερώνοντας τον για τη σύσταση της οργάνωσης η 

οποία θα αναλάµβανε οικονοµικά την στήριξη εποικιστικού σχεδίου. Ζητούσε επίσης 

πληροφορίες για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µια οργάνωση µπορούσε να αγοράσει γη για 

εποικισµό συγκεκριµένα στην πεδιάδα της Μεσαορίας, όπου κυβερνητικές εκτάσεις 

διατίθεντο προς πώληση. Ενδιαφερόταν επίσης να πληροφορηθεί για το στάδιο στο οποίο 

βρίσκονταν οι εργασίες στην υδατοδεξαµενή Αχερίτου, στο λιµάνι Αµµοχώστου και στο 

                                                
178 “The Cyprus Government and Jewish Immigration”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 12.10.1900, σ. 10 
(µετάφραση δική µου). Δυο από τα φυλλάδια του Trietsch που κυκλοφόρησαν κατά καιρούς στα γερµανικά και 
αναφέρονταν στην αξιοποίηση της Κύπρου για το σιωνιστικό σκοπό, ειδικά εκείνα τα οποία αναφέρονταν στην 
µη ελληνικότητα της πλειοψηφίας του πληθυσµού δηµοσιεύθηκαν στο άρθρο «Ο αποικισµός των Εβραίων εν 
Κύπρω. Πραγµατεία Davis Triesch. Ύβρεις κατά των Κυπρίων», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 11/24.9.1904, σσ. 1-2. 
179 Rabinowicz, ό.π., σ. 51. 
180 Στο ίδιο, σ. 15. 
181 Στο ίδιο, σ. 64. 
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σιδηρόδροµο182. Η περιοχή της Μεσαορίας στο νησί αναβαθµιζόταν λόγω των αρδευτικών 

έργων που είχαν ολοκληρωθεί, αλλά και των µελλοντικών σχεδίων για την κατασκευή 

σιδηροδροµικής γραµµής, η οποία θα αύξανε και την τιµή της γης στην επαρχία183.  

 
Και πάλι η αποθαρρυντική στάση του Υπουργείου Αποικιών184 τον οδήγησε να στραφεί στους 

Σιωνιστές. Στο Έκτο Σιωνιστικό Συνέδριο τον Αύγουστο του 1903, όπου ο Herzl ανακοίνωσε 

την κατάρρευση του σχεδίου για το El-Arish και οι σύνεδροι ενέκριναν την έναρξη 

διαπραγµατεύσεων για την Ανατολική Αφρική185, ο Trietsch σε µια προσπάθεια να κερδίσει 

την ηγεσία του κινήµατος άσκησε δριµεία κριτική εναντίον του Herzl για τους λανθασµένους 

χειρισµούς στην περίπτωση της αιγυπτιακής χερσονήσου του Σινά. Όπως χαρακτηριστικά 

τέθηκε από τον Rabinowicz, αυτό ήταν από τα χειρότερα σιωνιστικά συνέδρια ως προς τις 

έντονες αψιµαχίες και βωµολοχίες µεταξύ των συνέδρων186, οι οποίες περιστράφηκαν γύρω 

από το σχέδιο της Μείζονος Παλαιστίνης και των προοπτικών της Κύπρου.  

 
Η διαπίστωση από τον Trietsch της αυξανόµενης απαρέσκειας των συνέδρων απέναντι στον 

Herzl ήταν ενθαρρυντική για να συνεχίσει απρόσκοπτα την προπαγάνδα του187. Τον 

Ιανουάριο του 1906 η κυβέρνηση των Συντηρητικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 

απέρριπταν κάθε συζήτηση για την παραχώρηση της Κύπρου στο Σιωνιστικό Κίνηµα, έχασαν 

στις εκλογές από τους Φιλελευθέρους. Ο Trietsch πιθανότατα επιδίωξε να βολιδοσκοπήσει 

κατά πόσο η αλλαγή στη διακυβέρνηση της βρετανικής αυτοκρατορίας διαµόρφωνε µια 

διαφορετική προσέγγιση του Υπουργείου Αποικιών στο ζήτηµα της Κύπρου. Το Μάρτιο 

ζήτησε από το Υπουργείο Αποικιών επιβεβαίωση για τις πληροφορίες του αρχισυντάκτη της 

εφηµερίδας The Jewish Chronicle (µε αφορµή τη δηµοσίευση στη Frankfurter Zeitung ενός 

από τα άρθρα του Trietsch σχετικά µε την Κύπρο και τον Εβραϊκό εποικισµό) σύµφωνα µε τις 

οποίες το Υπουργείο εκτιµούσε πως η Κύπρος δεν προσέφερε πιθανότητες για εβραϊκές 

                                                
182 ΤΝΑ: CO 67/136, Trietsch, Βερολίνο, προς Haynes-Smith, Λευκωσία, 3.7.1903. Επίσης, Panteli, ό.π., σ. 97. 
183 ΤΝΑ: CO 67/136, Haynes-Smith, Τρόοδος, προς Chamberlain, Λονδίνο, 5.10.1903. 
184 Rabinowicz, ό.π., σ. 72. 
185 Η πρόταση για το El-Arish ναυάγησε εξαιτίας της αρνητικής στάσης του διοικητή Λόρδου Cromer και των 
αιγυπτιακών αρχών όταν η τεχνική επιτροπή που εξέτασε τις προοπτικές εβραϊκής εγκατάστασης αποφάνθηκε 
ότι επιβαλλόταν η µεταφορά νερού στο Σινά από την Αίγυπτο για τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. Σύµφωνα 
µε τον Cromer µια ενδεχόµενη µεταφορά νερού µέσω καναλιού δεν θα εξυπηρετούσε τα βρετανικά συµφέροντα 
στην Αίγυπτο, βλ. Vital, ό.π., σ. 463. Για το προτεινόµενο σχέδιο της βρετανικής Ανατολικής Αφρικής (ή σχέδιο 
«Ουγκάντα»), τους λόγους για τους οποίους προτάθηκε από τους Βρετανούς και την στάση των Σιωνιστών βλ. 
Feldman, ό.π., σσ. 79-85.  
186 Rabinowicz, ό.π., σ. 74. 
187 Στο ίδιο, σ. 76. 
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εγκαταστάσεις188. Η επιβεβαίωση από το Υπουργείο Αποικιών ότι όντως η Μεγάλη Βρετανία 

εξακολουθούσε να µην ενθαρρύνει οποιαδήποτε µαζική µετανάστευση στην Κύπρο ήταν 

αρκετή για να αποσυρθεί ο Trietsch από τα σχέδια εποικισµού της Κύπρου189.  

 
Αυτό δεν σήµαινε ότι και το ενδιαφέρον του για τα κυπριακά τεκταινόµενα είχε ατονίσει. Το 

καλοκαίρι του 1919, δυο σχεδόν χρόνια µετά τη διακήρυξη Balfour και λίγο πριν από την 

υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, επανήλθε εκ νέου στο ζήτηµα της Κύπρου 

εκµεταλλευόµενος τη φηµολογία ότι το νησί θα περιλαµβανόταν στις εδαφικές διεκδικήσεις 

της Ελλάδας µετά τη συµβολή της στο νικηφόρο πόλεµο εναντίον της Γερµανίας. Θέτοντας εκ 

νέου προς συζήτηση µε το Υπουργείο Εξωτερικών το σχέδιο εβραϊκού εποικισµού του 

νησιού, ο Trietsch ανέλυσε την άποψη του ότι ο εποικισµός προσέφερε στη Βρετανία το 

κλειδί της απεµπλοκής της από τις αξιώσεις των Ελλήνων για παραχώρηση της Κύπρου στην 

Ελλάδα. Ο εβραϊκός πληθυσµός συνενωµένος µε τον µουσουλµανικό «θα µπορούσε σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα να ξεπεράσει αριθµητικά τους αποκαλούµενους Έλληνες και να 

φέρει την αντι-βρετανική προπαγάνδα σε τέλµα». Η εβραϊκή παρουσία θα συνεπαγόταν 

ανάπτυξη και πρόοδο στο νησί, σηµειώνοντας: «θα θεωρούσα ως αχρείαστη θυσία από την 

πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας και ως µεγάλη κακοτυχία για τον εβραϊκό εποικισµό στην 

Κύπρο (ως τµήµα της Μείζονος Παλαιστίνης) εάν η χώρα θα έπρεπε να πάει στην Ελλάδα». 

Αντίθετα, επειδή η Παλαιστίνη ως γεωγραφικός χώρος δεν µπορούσε να φιλοξενήσει τα 

εκατοµµύρια των Εβραίων µεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη, ήταν απαραίτητο κατά 

τον Trietsch να προωθηθεί «µε κάθε µέσο» η µετανάστευση Εβραίων στην Κύπρο, το El 

Arish στη χερσόνησο Σινά και τη Ρόδο190.  

 
Παρά την απόρριψη της πρότασης από τον Αρµοστή Malcolm Stevenson (1920-1926)191, ο 

Trietsch συνέχισε τις επαφές του µε το Υπουργείο Αποικιών. Τον Ιούλιο του 1920 

συναντήθηκε µε τον Υφυπουργό Αποικιών, Leopold Amery, όπου συζήτησε ένα σχέδιο 

αστικής εγκατάστασης Εβραίων στις πόλεις του νησιού και δραστηριοποίησής τους σε 

βιοτεχνικές µονάδες. Σύµφωνα µε όσα κατέγραψε ο Amery, ο Trietsch υποστήριξε ότι η 

παρουσία των Εβραίων θα ήταν ένα «χρήσιµο αντίβαρο» για τους Έλληνες, αφού θα ήθελαν 

                                                
188 Βλ. “A Proposed Jewish Settlement in Cyprus”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 27.4.1906, σ. 26 
189 ΤΝΑ: CO 67/147, Trietsch, Γιάφφα, προς Υφυπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 16.6.1906 και H. Bertram Cox 
προς Trietsch, 3.7.1906. 
190 TNA: CO 67/194, Συνηµµένο στην επιστολή Υφυπουργού Εξωτερικών, Πράγα, προς Υφυπουργό Αποικιών, 
Λονδίνο, 11.7.1919 (µετάφραση δική µου). Επίσης, αναφορά στο Panteli, ό.π., σ. 107. 
191 Panteli, ό.π., σ. 108. 
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να διατηρήσουν το µέρος βρετανικό και «κάτω από την ίδια σηµαία όπως η Παλαιστίνη»192. 

Η διαφοροποιηµένη πρότασή του προνοούσε τη µαζική εγκατάσταση Εβραίων σε µια Κύπρο 

και Παλαιστίνη υπό βρετανικό έλεγχο και όχι µια ανεξάρτητη Μείζονα Παλαιστίνη. Παρόλο 

που ο Amery προς στιγµή σκέφτηκε ότι η εισαγωγή πληθυσµού µε την οικονοµική στήριξη 

του Σιωνιστικού Κινήµατος (όπως ίσως και µια ενδεχόµενη µεταφορά Μαλτέζων193) θα 

ενίσχυε την παραµονή της Βρετανίας στο νησί και τη διατήρηση του ελέγχου του ως αντίβαρο 

στους Έλληνες και το ενωτικό αίτηµα, ο Trietsch δεν ευνοήθηκε από τις συγκυρίες. Με τα 

µεταπολεµικά δεδοµένα στην περιοχή και µετά τη συµφωνία Sykes-Picot του 1916 η 

Βρετανία δεν ήταν διατεθειµένη να εγκαταλείψει την Ανατολική Μεσόγειο. Η απόρριψη και 

αυτής της πρότασης Trietsch από τους αξιωµατούχους του Υπουργείου Αποικιών194 ήταν 

εξάλλου προέκταση της νέας βρετανικής στρατηγικής στην περιοχή. Μετά την προέλαση του 

στρατάρχη Allenby από τη Γάζα προς το βορρά στα τέλη του 1917 και τα εδαφικά κέρδη της 

Ιερουσαλήµ, της Βαγδάτης και της Δαµασκού, η διατήρηση της Κύπρου στη βρετανική 

αυτοκρατορία «µε κάθε κόστος» αποτελούσε στρατηγική αναγκαιότητα για τον έλεγχο της 

Μέσης Ανατολής από τη Βρετανία195.       

 
Η ενδεχόµενη παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα δεν είχε θετικό αντίκτυπο γενικότερα 

στους εβραϊκούς κύκλους. Αν και δυο χρόνια νωρίτερα οι Εβραίοι είχαν εξασφαλίσει µια 

αόριστη και γενικόλογη έκφραση στήριξης για τη δηµιουργία εβραϊκής εστίας από τη Μεγάλη 

Βρετανία µέσω της διακήρυξης Balfour196, εντούτοις η άποψη του Herzl ότι η Κύπρος ήταν το 

τελευταίο χαρτί σε περίπτωση που ο στόχος για την Παλαιστίνη δεν πραγµατοποιείτο ήταν 

ακόµη ζωντανή στο Σιωνιστικό Κίνηµα. Η βρετανική κυριαρχία επί του νησιού αποτελούσε 

κατά κάποιο τρόπο δικλείδα ασφαλείας αυτής της προοοπτικής. Ενδεικτικό είναι το διάβηµα 

εναντίον της εκχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα που έκανε και η Παγκόσµια Βρετανο-

Ισραηλιτική Οµοσπονδία (British-Israel World Federation), η οποία αντιπροσώπευε 70 

οργανώσεις, προς το Υπουργείο Αποικιών τον Αύγουστο του 1919. Αναφερόµενη σε 
                                                
192 TNA: CO 67/201, Υφυπουργός Αποικιών προς Ellis, 30.7.1920. Επίσης, βλ. Georghallides, Political and 
Administrative, ό.π., σ. 157. 
193 Georghallides, ό.π. 
194 Στο ίδιο. Επίσης, TNA: CO 67/201, Ellis προς Amery, 31.7.1920. 
195 Holland και Markides, ό.π., σσ. 327, 330. 
196 Για τη Διακήρυξη, τη σηµασία της και την πολιτική της Βρετανίας βλ. Leonard Stein, The Balfour 
Declaration, Λονδίνο 1961· Cedric James Lowe και Michael L. Dockrill, The Mirage of Power, British Foreign 
Policy 1902-1922, Λονδίνο 1972· Isaiah Friedman, The Question of Palestine, 1914-1918, British-Jewish-Arab 
Relations, Λονδίνο 1973·  Jehuda Reinhartz, “The Balfour Declaration and Its Maker: A Reassessment”, Journal 
of Modern History (1992)· Mayir Vereté, “The Balfour Declaration and Its Makers”, Middle Eastern Studies, 6:1 
(1970), σσ. 48-76· Mark Levene, “The Balfour Declaration: A case of Mistaken Identity”, English Historical 
Review (1992), σσ. 54-77· Vital, ό.π. 
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«καταστροφικές επιπτώσεις» που θα επέφερε µια τέτοια εξέλιξη, χαρακτήρισε την Κύπρο ως 

«µια από τις σηµαντικότερες Πύλες στην αλυσίδα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας σε όλο τον 

κόσµο». Συνέχιζε ότι η «στρατηγική της θέση σε σχέση µε την Εγγύς Ανατολή και ειδικότερα 

µε την Παλαιστίνη, καθιστά επιτακτική την κατοχή της από τη Βρετανία και είµαστε πλήρως 

πεπεισµένοι ότι αυτή την άποψη συµµερίζεται και η πλειοψηφία των ανοιχτόµυαλων 

πατριωτικών συµπολιτών µας»197.  

 
Εκ πρώτης όψεως τα βρετανικά στρατηγικά συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο 

απέτρεψαν την υλοποίηση κάποιου σιωνιστικού σχεδίου για την Κύπρο. Μια δεύτερη ωστόσο 

ανάγνωση των γεγονότων αναδεικνύει και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµάτισε η διάθεση 

του συνόλου των Σιωνιστών προς την ιδέα για αξιοποίηση της Κύπρου. Το γεγονός ότι η 

Κύπρος δεν συγκέντρωσε την υποστήριξη της συνέλευσης του Κινήµατος αποδυνάµωσε τα 

µέσα και την ισχύ της προώθησης της ιδέας. Όπως και στην περίπτωση της πρότασης για την 

Ανατολική Αφρική (ή σχέδιο «Ουγκάντα»), για την οποία αντέδρασαν έντονα οι Ρώσοι 

Σιωνιστές στο έκτο συνέδριο µε αποτέλεσµα να απορριφθεί από το Κίνηµα στο έβδοµο 

συνέδριο το 1905198, έτσι και η πρόταση για την Κύπρο, η οποία προϋπήρχε των προτάσεων 

του El-Arish και Ανατολικής Αφρικής, έτυχε της ίδιας απαξίωσης από τους συνέδρους. Γιατί 

απλούστατα οποιαδήποτε επεξεργασία σχεδίου εποικισµού εκτός Παλαιστίνης σήµαινε για τη 

πλειοψηφία των µελών του Κινήµατος εγκατάλειψη του υπέρτατου στόχου, δηλαδή της 

«επιστροφής στη Σιών»199. Ειδικότερα, η παραχώρηση της Κύπρου, λόγω της γειτνίασης µε 

την Παλαιστίνη, εµπεριέκλειε τον κίνδυνο να χρησιµοποιηθεί αυτή ως εδαφική αποζηµίωση 

για τη µη οριστική ανάκτηση της Παλαιστίνης. Την απόρριψη της πρότασης για την 

Ανατολική Αφρική ακολούθησε βαθύτατο σχίσµα εντός Σιωνιστικού Κινήµατος, µε τους 

«πρακτικούς» Σιωνιστές να αποχωρούν από το σώµα και να συστήνουν την οργάνωση Jewish 

Territorial Organization (ITO). Το Κίνηµα υιοθέτησε µια πολιτική εσωστρέφειας, εστιάζοντας 

τις κινήσεις του στην σταδιακή και προσεκτική εξάπλωση των εβραϊκών αγροτικών 

εποικισµών στην Παλαιστίνη200.   

 
Σε µια διεισδυτική προσέγγιση των πλάνων για την Κύπρο, το σχέδιο Trietsch όπως 

κατατέθηκε στις διαπραγµατεύσεις µε τη βρετανική αρµοστεία το Νοέµβριο του 1899, δεν 

                                                
197 ΤΝΑ: CO 67/195, British-Israel World Federation, Λονδίνο, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 6.8.1919 
(µετάφραση και υπογράµµιση δική µου). Επίσης, παρατίθεται στο Panteli, ό.π., σ. 107. 
198 Ettinger, “The Growth of the Jewish National Movement”, ό.π., σσ. 901-902. 
199 Βλ. Lowenthal, ό.π., σ. 407. Επίσης, Baisez, ό.π., σ. 18. 
200 Vital, ό.π., σ. 474. 
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διαποτιζόταν από τις σιωνιστικές αρχές του πολιτειακού καθεστώτος ή της αυτονοµίας. Εδώ 

διαφαίνονται και οι διαφορετικές τάσεις που κυριαρχούσαν στους κόλπους του ίδιου του 

κινήµατος ως προς την αξιοποίηση της Κύπρου. Και αυτό γιατί οι απόψεις των Γερµανών 

Σιωνιστών, οι οποίες αντανακλούσαν πτυχές του «πρακτικού» σιωνισµού διέφεραν ως προς 

τον «πολιτικό» σιωνισµό του Herzl ακριβώς στο γεγονός ότι προωθείτο πάση θυσία η εβραϊκή 

µετανάστευση και ο εποικισµός ανεξάρτητα µε την πραγµάτωση εθνικής αυτονοµίας ή την 

εξασφάλιση συντάγµατος από την Οθωµανική Αυτοκρατορία (και αργότερα από τη 

Βρετανία)201.  

 
Όπως όµως σχολίαζε ο Sokolow, για τον ίδιο τον Herzl, ο οποίος παρέµεινε µέχρι το θάνατο 

του «πεπεισµένος και φλογερός Παλαιστίνιος», η λύση του εβραϊκού ζητήµατος δεν 

εντοπιζόταν στην ίδια τη µετανάστευση ούτε και σε ένα εκτεταµένο εποικισµό στον οποίο δεν 

θα λαµβανόταν υπόψη το εθνικο-ιστορικό αίσθηµα του εβραϊκού λαού202. Αναπόφευκτα, η 

επικράτηση του «πολιτικού» Σιωνισµού σήµαινε σύµπλευση µε τις θέσεις των Μεγάλων 

Δυνάµεων, οι οποίες ήταν απαραίτητες σύµµαχοι για την επίτευξη των σιωνιστικών στόχων. 

Στην προκειµένη περίπτωση, από την στιγµή που η Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν διατεθειµένη 

να επιτρέψει έναν µαζικό εποικισµό στην Κύπρο, οποιοδήποτε σιωνιστικό σχέδιο για το νησί 

ήταν καταδικασµένο σε αδράνεια. 

 
Για τον Herzl, και ως ένα βαθµό για τον Trietsch, η Κύπρος ήταν ένας σταθµός στο δρόµο 

προς την Παλαιστίνη. Η προσέγγιση αυτή όπως αντικατοπτρίζεται µέσα από τα γεγονότα 

κληροδοτήθηκε στη σιωνιστική πολιτική σκέψη203. Ψήγµατα της θα εντοπιστούν στις 

προσπάθειες εγκατάστασης Εβραίων µεταναστών στην Κύπρο τη δεκαετία του 1930 όταν η 

άνοδος του Χίτλερ υποκίνησε το µαζικότερο µεταναστευτικό ρεύµα Εβραίων από την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προς την Παλαιστίνη. Οι προσπάθειες για παράδειγµα του 

Trietsch µπορεί να έπεσαν στο κενό, ωστόσο η φιλοσοφία του σχεδίου του για εποικισµό της 

Κύπρου άφησε το στίγµα του στους σιωνιστικούς κύκλους. Αξίζει να επισηµανθεί ότι 

διάφορα σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν στο Βερολίνο204, τη Σκωτία205 και τη Βιέννη206 µεταξύ 

                                                
201 Rabinowicz, ό.π., σ. 90. 
202 Sokolow, ό.π., σ. 266. 
203 Rabinowicz, ό.π., σ. 28. 
204 Το σχέδιο της βερολινέζικης «Διαχειριστικής Ένωσης Εβραίων Μεταναστών στην Κύπρο» 
(“Treuhandvereinigung Judischer Cypern-Auswander”) του Karl Kinderman µε την οικονοµική στήριξη 
Γερµανών επιχειρηµατιών στο Λονδίνο, προνοούσε τη µεταφορά 2.500 οικογενειών από τη Γερµανία στην 
Κύπρο µέσα σε µια πενταετία, δηλαδή την εγκατάσταση περίπου 10.000 Εβραίων, βλ. TNA: CO 67/297/7, 
Έκθεση Αποικιακού Γραµµατέα για τη δραστηριότητα του Karl Kinderman, Λευκωσία 18.11.1935. 
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1935 και 1938 και στόχευαν στην εγκατάσταση Εβραίων προσφύγων και µεταναστών από την 

Κεντρική Ευρώπη διαποτίζονταν από τις βασικές πρόνοιες των σχεδίων του Trietsch. 

Προνοούσαν αµοιβαία οικονοµικά οφέλη τόσο για τους Εβραίους µετανάστες όσο και για την 

οικονοµία του νησιού µέσα από τη σύσταση επικερδών εβραϊκών επιχειρήσεων στη 

βιοµηχανία και τη γεωργία. Αν και αυτά τα σχέδια δεν έγιναν αποδεκτά από τη βρετανική 

κυβέρνηση, ήταν ενδεικτικά του αντικτύπου που είχε η δράση του Trietsch στις αρχές του 

20ού αιώνα.  

 
Εβραϊκές εποικιστικές προσπάθειες στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα 

Οι εποικισµοί της Εβραϊκής Εποικιστικής Εταιρείας (JCA)  

Οι έντονες ζυµώσεις στο Σιωνιστικό Κίνηµα για την Κύπρο µπορεί να απέτυχαν στη χάραξη 

ενός επίσηµου εποικιστικού σχεδίου, δηµιούργησαν όµως µια περιρρέουσα ατµόσφαιρα µέσα 

στην οποία υποκινήθηκαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες εποικισµού του νησιού. Το 1895 η 

οργάνωση «Φίλοι της Σιών» (Ahavat Zion) µε έδρα το Λονδίνο επέδειξε ενδιαφέρον για την 

αγορά γης στην Κύπρο. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1892 από 46 Εβραϊκές οικογένειες 

προερχόµενες από τη Βαρσοβία και το Μινσκ µε στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίου για την 

εγκατάσταση των µελών της ως γεωργών στην Παλαιστίνη207. Η σύσταση τέτοιων µικρών 

οργανώσεων από Εβραίους µετανάστες της Ανατολικής Ευρώπης στη Βρετανία ήταν συχνό 

φαινόµενο ήδη από τις πρώτες αφίξεις κατά το 1881-1882 και χάρη σε αυτές οργανώθηκαν 

και εντατικοποιήθηκαν οι εποικιστικές προσπάθειες για την Παλαιστίνη208. Οι ιδιαίτερα 

αποθαρρυντικές συνθήκες για την επιτυχή έκβαση µιας εποικιστικής προσπάθειας στην 

Παλαιστίνη, όπως διαφάνηκαν µέσα από την αλληλογραφία της οργάνωσης µε την 

                                                                                                                                                    
205 Το 1937 ο αιδεσιµώτατος Nahum Levison, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εβραϊκής-Χριστιανικής Ένωσης 
(International Hebrew Christian Alliance) η οποία συνεργαζόταν µε την Εκκλησία της Σκωτίας για τη διάσωση 
Εβραίων της Γερµανίας που προσηλυτίστηκαν στο χριστιανισµό, κατάρτισε σχέδιο εγκατάστασης δέκα περίπου 
οικογενειών, στις οποίες θα παραχωρείτο κεφάλαιο από την οργάνωση για τη σύσταση µικρής αγροτικής 
κοινότητας στο νησί, βλ. TNA: CO 67/292/2, A. J. Dawe προς Palmer, 9.12.1937. 
206 Το βιεννέζικο σχέδιο προέβλεπε τη µεταφορά 1000 Εβραίων από την  Αυστρία και την εκµίσθωση 
κυβερνητικής γης στο νησί για την ίδρυση εντατικής αγροτικής επιχείρησης στη βάση κοινοτικού εποικισµού. Η 
αγροτική παραγωγή θα χρησιµοποιείτο τόσο για τις ανάγκες των µεταναστών, όσο και για το εµπόριο των 
προϊόντων τους µε στόχο την εξαγωγή φρούτων, τροπικών φρούτων, λαχανικών, καπνού και φαρµακευτικών 
φυτών. Στον εποικιστικό συνεταιρισµό θα λειτουργούσαν επίσης βιοµηχανικές επιχειρήσεις για την κοινοτική 
αυτάρκεια και την προώθηση των εξαγωγών, βλ. ΤΝΑ: CO 67/290/14, Έκθεση για τον Συνεταιριστικό 
Εποικισµό στην Κύπρο, Βιέννη 14.6.1938. 
207 Βλ. εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.9.1898, σ. 7. Επίσης, επιστολή A.H. Milston, εφηµ. The Jewish Chronicle, 
10.9.1954, σ. 16. Επιπλέον, ΤΝΑ: CO 67/103, Ahavat Zion προς Fairfield, Λονδίνο, 10.6.1896. Αναφορές για 
την οργάνωση στο Yair Seltenreich και Yossi Katz, “Between the Galilee and its Neighbouring Isle: Jules 
Rosenheck and the JCA Settlements in Cyprus, 1897-1928”, Middle Eastern Studies, 45:1 (2009), σ. 89 και Ben-
Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 368.  
208 Cohen, ό.π., σσ. 7-8. 
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εκτελεστική επιτροπή της Hovevei Zion στη Γιάφφα, ήταν ο λόγος για τον οποίο η οργάνωση 

στράφηκε σε εναλλακτικές περιοχές εγκατάστασης γειτονικές µε την Παλαιστίνη. Ο γιος ενός 

από τα µέλη της οργάνωσης, ονόµατι Lang, ο οποίος λόγω των εµπορικών του 

δραστηριοτήτων ταξίδευε συχνά µεταξύ Ευρώπης και Παλαιστίνης, πρότεινε το 1894 την 

Κύπρο. Σε µια από τις περιηγήσεις στο νησί τού είχε κινήσει το ενδιαφέρον η εύφορη περιοχή 

µεταξύ Λάρνακας και Λευκωσίας η οποία πιθανόν να ήταν κατάλληλη για εποικισµό209. 

Στους επόµενους µήνες η Ahavat Zion έστειλε δυο από τα µέλη της να καταγράψουν τις 

συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί, καθώς και το έδαφος, κάνοντας µια συγκριτική µελέτη 

µε τις προοπτικές σε περιοχές της Παλαιστίνης. Η περίπτωση του τσιφλικιού στο Μαργό, το 

οποίο βρισκόταν δίπλα από το Πυρόι – 9 µίλια από τη Λευκωσία και 17 από τη Λάρνακα – 

και ανήκε στον γαιοκτήµονα Γεώργιο Παπαδόπουλλο φαίνεται ότι κρίθηκε ως η ιδανικότερη 

για το σχέδιο της οργάνωσης210. Η έκταση 4.654 στρεµµάτων στο Μαργό αγοράστηκε το 

1895 έναντι £3.775211.  

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αγορά του τσιφλικιού προηγήθηκε ακόµη και της πειραµατικής 

αγροτικής εγκατάστασης Αρµενίων προσφύγων στο τσιφλίκι της Αθαλάσσας το 1897 από την 

Ανατολική και Εποικιστική Εταιρεία (Eastern and Colonial Association Ltd)212. Το 

ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της Κύπρου στο ζήτηµα της απάµβλυνσης των δυο µαζικών 

προσφυγικών ρευµάτων της εποχής, του αρµενικού από την οθωµανική αυτοκρατορία και του 

εβραϊκού από τη ρωσική, εντοπίζεται και στις στήλες της εφηµερίδας The Jewish Chronicle η 

οποία δηµοσίευσε τις απόψεις του καθηγητή Patrick Geddes213, του «πατέρα» του σχεδίου της 

                                                
209 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 368. 
210 Βλ. εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 25/6.9.1895. Σύµφωνα µε τον Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 369, η 
οργάνωση έστειλε δύο µέλη της, τον Fox και Crystal, οι οποίοι συναντήθηκαν µε τον Εβραίο κάτοικο του νησιού 
Paul Blattner, και ο οποίος µε τη σειρά του τους πρότεινε το συγκεκριµένο τσιφλίκι. 
211 TNA: CO 67/107, Αρµοστής, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 27.8.1897. Επίσης, TNA: CO 
67/107, Διευθυντής Τµήµατος Γεωργίας, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, χ.η. Αναφορά στην αγορά του Μαργό 
από τους Εβραίους γίνεται στην εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 25/6.9.1895, σ. 3. Βλ. επίσης,  Panteli, ό.π., σ. 92. 
212 Βλ. Demetrios Christodoulou, Evolution of the Rural Land Use Pattern in Cyprus, Λονδίνο 1959, σ. 76. Το 
1897 εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο επίσης Μικρασιάτες και Δρούσοι πρόσφυγες, βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου, 
Φαεινόν Σηµείον Ατυχούς Πολέµου: Η Συµµετοχή της Κύπρου στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, Κέντρο 
Επιστηµονικών Ερευνών, Λευκωσία 2001, σσ. 161-178. 
213 Ο Geddes επισκέφθηκε την Κύπρο το χειµώνα και την άνοιξη του 1896. Μαζί µε τον καθηγητή W.I. Ramsay 
από το Aberdeen, τον P.W. Busting, αρχισυντάκτη του περιοδικού Contemporary Review και τον ιερέα H.D. 
Rawnsley, εξέτασαν τις προοπτικές σχεδίων εγκατάστασης Αρµενίων προσφύγων οι οποίοι εκδιώκονταν από την 
Οθωµανική αυτοκρατορία, βλ. The Jewish Chronicle, 17.12.1897, σ. 21. Ο Geddes ανέπτυξε τις ιδέες του για την 
αξιοποίηση της Κύπρου ως αγροτικής περιοχής στο αρµενικό ζήτηµα σε διαλέξεις του στο Royal Institute στο 
Λονδίνο και στο άρθρο του µε τίτλο “Cyprus, Actual and possible, A Study in the Eastern Question”, 
Contemporary Review (Ιούνιος 1897), σσ. 892-908, βλ. TNA: CO 67/110. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



68 
 

αρµενικής εγκατάστασης στην Αθαλάσσα214, προκειµένου να αναδείξει τις πολλά 

υποσχόµενες φυσικές προοπτικές του νησιού στην γεωργική παραγωγή σε µια ενδεχόµενη 

εβραϊκή εγκατάσταση215.  

 
H Ahavat Zion αδυνατώντας να εξεύρει τους πόρους για τη συνέχιση της χρηµατοδότησης 

του σχεδίου της, κατάφερε να εξασφαλίσει το 1898 την οικονοµική στήριξη, οργάνωση και 

επιστηµονική καθοδήγηση των αγροτικών ασχολιών καθώς και την εγγύηση των τίτλων γης 

από την JCA, η οποία θα αναδεικνυόταν στη συνέχεια ένας από τους κυρίαρχους φορείς 

προώθησης της εβραϊκής εγκατάστασης στην Παλαιστίνη216. Σύντοµα, η JCA θα αναλάµβανε 

εξ ολοκλήρου την επίβλεψη του εγχειρήµατος στο Μαργό, αφού η Ahavat Zion θα 

αποσυρόταν από την Κύπρο λόγω κακής οικονοµικής διαχείρισης του τσιφλικιού. Η 

εφηµερίδα Ευαγόρας έγραφε σχετικά το 1898: 

 
«Εβραϊκή εταιρεία ηγόρασε προ τινων ετών την έπαυλιν Μαρκό ένεκα όµως της 

αδεξιότητος των επηλύδων ιουδαίων περί τα γεωργικά και της µικράς πίστεως εν τη 

εταιρική συνεργασία, η επιχείρησις έβαινε προς βεβαίαν αποτυχίαν, ότε έσωσεν αυτήν 

ο Dr Gedes επικαλεσθείς και τυχών υπέρ τούτων της συνδροµής βαθυπλούτων 

Ιουδαίων, εν οις και της χήρας Χιρς, επί τω όρω ν’ αναλάβη την διαχείρισιν της 

επαύλεως Ιουδαίος γεωπόνος επί τούτω πεµφθείς. Υπό την νέαν διεύθυνσιν φαίνεται 

ότι τα πράγµατα βαίνουσι κατ’ ευχήν και ο οίκος Ροτσχιλδ εσχάτως προεξώφλησε τα 

προς τον πρώην ιδιοκτήτην χρεωστικά γραµµάτια δεκαετούς προθεσµίας µε έκπτωσιν 

5%. Οικοδοµούνται µικροί οικίσκοι επί καταλλήλων τόπων της επαύλεως ινα 

στεγασθώσιν εν αυτοίς περί τας εκατό και πεντήκοντα οικογενείας ιουδαϊκάς, εκ 

Παλαιστίνης και Συρίας προερχοµένας»217. 

 

Η JCA παρουσιαζόταν µεν διστακτική στην επένδυση κεφαλαίου για εγκαταστάσεις στην 

Κύπρο, δεν απέκλειε όµως την περίπτωση να επιχειρήσει µια προσεκτική προσπάθεια 

εγκατάστασης µεταναστών. Το γεγονός ότι απέρριψε την πρόταση Trietsch για 

χρηµατοδότηση του σχεδίου του για την Κύπρο δεν είχε να κάνει τόσο µε την απόλυτη 

αρνητικότητα µε την οποία αντιµετώπιζε, σύµφωνα µε τον Trietsch, κάθε εποικιστική 

                                                
214 Βλ. Christodoulou, ό.π., σ. 76. 
215 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 17.12.1897, σ. 21. 
216 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σσ. 370, 372. 
217 Εφηµ. Ευγόρας, 21.7.1898, σ. 2. 
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δραστηριότητα στην Ανατολή218, αλλά  περισσότερο µε τον έλεγχο τον οποίο ήθελε η ίδια να 

έχει στις εποικιστικές της δραστηριότητες. Όπως έγραφε και ο Nahum Sokolow στη δίτοµη 

ιστορία του για τον Σιωνισµό, το ζήτηµα για την επιτυχία των εποικισµών της JCA για τον 

ιδρυτή της, Βαρώνο de Hirsch, δεν ήταν οι ιστορικοί δεσµοί ή ο εθνικός πόθος, αλλά το 

έδαφος, το εισόδηµα και η έκταση του σχεδίου219.  

 
Μετά την πρόταση της Ahavat Zion, η JCA έστειλε τον Ιανουάριο του 1898 τον αντιπρόσωπο 

της Walter Cohen να διερευνήσει τις προοπτικές οργάνωσης εβραϊκών αγροτικών 

εγκαταστάσεων στο νησί. Όπως δηµοσίευε η εφηµερίδα The Jewish Chronicle η έκθεση 

Cohen αναµενόταν θετική αφού το νησί ήταν εύφορο και προσβάσιµο, η γη µπορούσε να 

αγορασθεί µε ευνοϊκούς όρους και τα αρδευτικά έργα προωθούνταν από τη βρετανική 

κυβέρνηση220. Ο λόγος όµως για τον οποίο η JCA βρήκε ενδιαφέρουσα την πρόταση της 

λονδρέζικης Ahavat Zion ήταν γιατί αυτή ενέπιπτε µέσα στους άξονες δραστηριοποίησής της. 

Πρώτον, αποτελούσε µέρος της γενικότερης πολιτικής για ενθάρρυνση των εβραϊκών 

εγκαταστάσεων ανά τον κόσµο. Δεύτερον, συνέπεσε µε την απόφαση της για µεταφορά των 

δραστηριοτήτων της από την Αργεντινή στην περιοχή της Παλαιστίνης221. Τρίτον, η σαφής 

και περιορισµένη γεωγραφική έκταση του εγχειρήµατος παρείχε στην JCA τη δυνατότητα 

καλύτερης εκτίµησης των προοπτικών της δραστηριότητάς της. Προκειµένου µάλιστα να 

εξεταστούν οι προοπτικές της βιωσιµότητας του εποικισµού, στάληκε εκ µέρους της JCA 

στην Κύπρο ο διευθυντής της γεωργικής σχολής Mikveh Israel, Joseph Niégo. Στην έκθεση 

του καταγράφονταν θετικές εκτιµήσεις για τη µελλοντική αξιοποίηση του τσιφλικιού στο 

Μαργό, το οποίο µπορούσε να αναπτυχθεί µε την αποστολή ειδικών συµβούλων από τη σχολή 

της Παλαιστίνης για τα αρδευτικά έργα και το κτίσιµο του οικισµού222.  

 

Εξίσου σηµαντικοί παράγοντες αποδοχής του σχεδίου ήταν η γειτνίαση του νησιού µε την 

Παλαιστίνη και η στήριξη την οποία έχαιρε ένα τέτοιο εγχείρηµα από τη βρετανική 

διοίκηση223. Όπως δήλωνε ο Alfred Cohen, µέλος του συµβουλίου της JCA, στον Υφυπουργό 

Αποικιών: «η Ιουδαϊστική Εποικιστική Οργάνωση, η οποία είναι φιλανθρωπικός θεσµός, ίσως 

                                                
218 Trietsch, ό.π., σσ. 439-440. 
219 Sokolow, ό.π., σ. 260. 
220 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 7.1.1898, σ. 19. 
221 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 372. 
222 Στο ίδιο, σ. 370. 
223 TNA: CO 67/110, Cohen, Λονδίνο, προς Υφυπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 16.7.1897. Επίσης, Seltenreich και 
Katz, ό.π., σσ. 87, 89. 
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να µην ήταν απρόθυµη να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, εάν ο Sendall [Αρµοστής της 

Κύπρου 1892-1898] ήταν της άποψης ότι τέτοιος εποικισµός είχε κάποια πιθανότητα 

επιτυχίας, νοουµένου ότι οι άνδρες ήταν εργατικοί και ικανοί»224.  

 
Φαίνεται ότι η JCA είχε δυο εναλλακτικά σχέδια εποικισµού για την Κύπρο. Το ένα 

αφορούσε στη χρηµατοδότηση της µεταφοράς και εγκατάστασης Εβραίων τεχνιτών και 

γεωργών οι οποίοι βρίσκονταν ήδη στην Παλαιστίνη και οι οποίοι µε αίτηµα τους προς την 

Βασίλισσα Βικτωρία το φθινόπωρο του 1897 ζήτησαν να µεταφερθούν οικειοθελώς στην 

Κύπρο για να συστήσουν αγροτική κοινότητα225. Το δεύτερο σχέδιο, το οποίο προκρίθηκε και 

ξεκίνησε να υλοποιείται το καλοκαίρι του 1898226, προνοούσε την χρηµατοδότηση της 

εγκατάστασης της Ahavat Zion. Το εγχείρηµα της JCA υλοποιήθηκε σε µια περίοδο µε 

έντονες συζητήσεις στο Σιωνιστικό Κίνηµα για την Κύπρο και είχε το έντονο χαρακτηριστικό 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία οπωσδήποτε δηµιουργούσε εναλλακτικά εδαφικά 

πλεονεκτήµατα στην περιοχή κοντά στην Παλαιστίνη. 

Η Κύπρος στα σχέδια του Εβραϊκού Πρακτορείου, 1933-1936: η διττής σηµασίας 

δραστηριότητα Σιωνιστών επιχειρηµατιών στο νησί 

Από το 1899 µέχρι και το 1935, οπότε η JCA εγκαταλείπει οριστικά τους εποικισµούς στην 

Κύπρο, δεν σηµειώθηκε άλλο εποικιστικό εγχείρηµα. Και αυτό µάλλον οφειλόταν στο 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η εβραϊκή µετανάστευση συνεχιζόταν στην 

Παλαιστίνη απρόσκοπτα. Οι αντι-σιωνιστικές πρόνοιες, όµως, της Λευκής Βίβλου το 1930 µε 

τις οποίες αναθεωρείτο η ήπια βρετανική µεταναστευτική πολιτική του 1922 για την 

Παλαιστίνη227, ανησύχησαν τους Σιωνιστές ότι η βρετανική Εντολή θα προχωρούσε σε 

περαιτέρω εφαρµογή απαγορευτικών ρυθµίσεων στην είσοδο, εγκατάσταση και αγορά γης 

από τους Εβραίους. Η προδιαγραφόµενη µαζική κάθοδος των Εβραίων από την Κεντρική 

Ευρώπη, εξαιτίας της αντισηµιτικής πολιτικής της καγκελαρίας του Χίτλερ, εντατικοποίησε 

τις ενέργειες του Εβραϊκού Πρακτορείου για τη διευθέτηση της εγκατάστασης των 

µεταναστών στην Παλαιστίνη ή αν χρειαζόταν και αλλού. Ο ανταποκριτής της εφηµερίδας 

                                                
224 TNA: CO 67/110, Cohen, Λονδίνο, προς Υφυπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 16.7.1897. 
225 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 7.1.1898, σ. 19. Για το αίτηµα των Εβραίων της Παλαιστίνης βλ. εφηµ. The 
Jewish Chronicle, 8.10.1897, σ. 10. Επίσης, Panteli, ό.π., σ. 93. 
226 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 29.7.1898, σ. 21. 
227 Η Λευκή Βίβλος του 1922 στόχευε στον περιορισµό της µετανάστευσης Εβραίων στην Παλαιστίνη, αλλά 
τελικά δεν εφαρµόσθηκε κατόπιν πιέσεων των Σιωνιστών προς τη Μεγάλη Βρετανία. Προνοούσε ότι το ποσοστό 
της µετανάστευσης στην Παλαιστίνη θα καθοριζόταν από τη δυνατότητα της οικονοµίας να απορροφήσει το νεο-
εισερχόµενο πληθυσµό (“economic absorptive capacity”), David Kenneth Fieldhouse, Western Imperialism in the 
Middle East 1914-1958, Νέα Υόρκη 2006, σσ. 155, 197.   
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The Jewish Chronicle στην Παλαιστίνη κατέγραφε τον Ιούνιο του 1933 την 

αποφασιστικότητα του Εβραϊκού Πρακτορείου να εγκαινιάσει ένα µεγάλο εποικιστικό σχέδιο 

στην Παλαιστίνη για τη σωτηρία των Γερµανο-εβραίων, ειδικότερα τη δεδοµένη στιγµή που 

οι πόλεις είχαν ανάγκη από εισροή εργατικού δυναµικού. Σε περίπτωση όµως που το σχέδιο 

εµποδιζόταν από την κυβέρνηση της Εντολής, θα έπρεπε να εξευρεθούν εναλλακτικές 

επιλογές για την εγκατάσταση των µεταναστών. Μια από αυτές ήταν η Κύπρος (οι άλλες ήταν 

η Υπεριορδανία, η Συρία και ο Λίβανος). Στην ανταπόκριση αναφέρονταν και τα ακόλουθα:  

 
«Κυριαρχεί µεγάλη συµπάθεια για ένα σχέδιο αγοράς γης κι εγκατάστασης Εβραίων 

στην Κύπρο. Οµάδες καλλιεργητών από την Petach-Tikvah, Rishon le-Zion και 

Rehoboth έχουν επισκεφθεί το νησί [...] Η γη, η εργασία και το νερό µπορούν να 

αποκτηθούν φθηνά στο νησί [...] Αυτό που προσελκύει τους ντόπιους παραγωγούς 

πορτοκαλιών είναι ότι  η Κύπρος απολαµβάνει αυτόµατα τα πλεονεκτήµατα των 

Αυτοκρατορικών Προτιµήσεων, ένα προνόµιο που αποστερείται από την Παλαιστίνη 

[...] Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν φυλετικές ή πολιτικές περιπλοκές στο νησί, είναι 

κοντά στην Παλαιστίνη και κάθε φυσικός παράγοντας είναι υπέρ της κερδοφόρου 

γεωργίας. Το µόνο αρνητικό είναι ότι δεν θα µπορούσε να προσφέρει την ίδια 

πνευµατική ατµόσφαιρα, όπως η εβραϊκή εθνική εστία»228. 

 
Ενδεικτική της πρόσληψης της Κύπρου από τους Εβραίους της Παλαιστίνης είναι η αναφορά 

του «πατέρα» της εβραϊκής κοινωνιολογίας, καθηγητή στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο των 

Ιεροσολύµων και επικεφαλής του Εβραϊκού Πρακτορείου την περίοδο 1933-1935, Arthur 

Ruppin, στην έκθεση που ετοίµασε για την περιήγησή του στο νησί το Μάιο του 1935. Μέσα 

από τη σύντοµη επίσκεψη του σε περιοχές του νησιού όπου ζούσαν Εβραίοι µετανάστες ο 

Ruppin επιχείρησε να δώσει µια κατά προσέγγιση εικόνα των προοπτικών της εβραϊκής 

µετανάστευσης στην Κύπρο. Οι επισηµάνσεις του Ruppin, λόγω και της ιδιότητάς του, 

αποκτούν βαρύνουσα σηµασία για τη βαθύτερη κατανόηση του εβραϊκού ενδιαφέροντος για 

την Κύπρο, όπως και των τρόπων έκφανσης του. Κατέγραφε λοιπόν τα ακόλουθα: 

 
«Όσο έχουµε στη διάθεση µας άτοµα και κεφάλαιο για την Παλαιστίνη είναι 

υποχρέωση µας να τους  πάρουµε [ενν. τους Εβραίους από την Ευρώπη] στην 

Παλαιστίνη. Εάν σε κάποιες περιπτώσεις τα άτοµα δεν είναι κατάλληλα για την 

                                                
228 “Jewish Agency Accepts Immigration Schedule.  Settlement in Cyprus? Jerusalem’s water plight”, The Jewish 
Chronicle, 16.6.1933 (µετάφραση δική µου). 
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Παλαιστίνη, όπως για παράδειγµα όσοι θέλουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία όµως 

είναι µεγάλοι σε ηλικία έτσι ώστε να ζήσουν χωρίς αµειβόµενη εργασία, και οι οποίοι 

δεν διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα για τη συντήρηση ενός αγροκτήµατος µε Εβραίους 

µισθωτούς, τότε η Κύπρος θα µπορούσε να τεθεί υπό συζήτηση καθώς από 

παλαιστινιακής άποψης µια εβραϊκή κοινότητα στην Κύπρο θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα 

από µια εβραϊκή κοινότητα στη Βραζιλία ή την Ουρουγουάη».  

 
Τόνιζε όµως παράλληλα ότι δεν µπορούσε να γίνει ούτε λόγος για µια µαζική µετανάστευση 

Εβραίων στην Κύπρο, αφού εξαιτίας του χαµηλού κόστους ζωής και των µισθών ίσως να µην 

µπορούσαν να αντιπεξέλθουν βιοποριστικά. Αντίθετα, στην Παλαιστίνη οι µισθοί ήταν 

υψηλότεροι για τους εργάτες, ενώ υπήρχε και το πλεονέκτηµα σύναψης δανείου και 

απόκτησης γης µέσω του Εβραϊκού Εθνικού Ταµείου (Jewish National Fund)229. 

Επιπρόσθετα:  

 
«στην Κύπρο [ο Εβραίος µετανάστης] θα πρέπει να υποµείνει όλα τα τεράστια 

µειονεκτήµατα µιας αποµονωµένης ζωής και ιδίως µακριά από το εβραϊκό και 

ευρωπαϊκό στοιχείο, κάτι που για τους µετανάστες από τη Γερµανία είναι υποφερτό 

µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε αυτά προστίθεται η δυσκολία της γλώσσας, 

εφόσον στην Κύπρο µιλιούνται µόνο τα ελληνικά και τα τουρκικά»230.  

 
Σύµφωνα µε αξιωµατούχο του Υπουργείου Αποικιών, το Εβραϊκό Πρακτορείο 

προβληµατιζόταν έντονα για την αύξηση στην τιµή της γης στην Παλαιστίνη και τις 

επιπτώσεις που θα είχε στη µελλοντική εγκατάσταση Εβραίων από τη Γερµανία. Ένας τρόπος 

άσκησης πίεσης στις τιµές προς τα κάτω ήταν η «τεχνητή» αύξηση των τιµών σε γειτονικές 

περιοχές, όπως η Κύπρος. Αυτό θα επιτυγχανόταν µε την προώθηση ενός σχεδίου γεωργικής 

δραστηριότητας στο νησί. Ταυτόχρονα, το Πρακτορείο θα στήριζε τη διείσδυση του ιδιωτικού 

κεφαλαίου στην περιοχή της Υπεριορδανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι 

οι επισκέψεις Εβραίων κεφαλαιούχων στο νησί το 1933 ήταν χρηµατοδοτούµενες από το ίδιο 

το Εβραϊκό Πρακτορείο. Επιπρόσθετα, υπήρχε η εκτίµηση ότι η διοχέτευση του µεγάλου 

ρεύµατος Εβραίων µεταναστών από τη Γερµανία στην περιοχή της Παλαιστίνης µέσω ενός 

σχεδίου εποικισµού της Κύπρου, ήταν µια ευκαιρία «παράκαµψης» των αραβικών 
                                                
229 Το κύριο σιωνιστικό σώµα το οποίο χρηµατοδοτούσε το Παγκόσµιο Σιωνιστικό Κίνηµα από το 1905 για την 
αγορά γης και την εβραϊκή εγκατάσταση στην Παλαιστίνη, Pappe, ό.π., σ. 316. 
230 Κεντρικό Σιωνιστικό Αρχείο (στο εξής ΚΣΑ): F38/1228, Αντίγραφο της αναφοράς του Arthur Ruppin για το 
ταξίδι του στην Κύπρο, Ιεροσόλυµα 5.6.1935 (µετάφραση δική µου). 
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αντιδράσεων για τη µετανάστευση στην Παλαιστίνη. Οι Βρετανοί διέβλεπαν ακόµα ότι 

Εβραίοι κεφαλαιούχοι από τα Ιεροσόλυµα ενδιαφέρονταν να εκµεταλλευθούν τις προοπτικές 

στην Κύπρο για ίδιον όφελος, επενδύοντας στην αγορά φθηνής γης την οποία θα πωλούσαν 

στη συνέχεια σε υψηλότερες τιµές στους Γερµανο-εβραίους µετανάστες231.   

 
Υπό το πρίσµα των συζητήσεων στους κύκλους του Εβραϊκού Πρακτορείου και των 

βρετανικών πληροφοριών για κάποιο σχέδιο επέκτασης των Εβραίων στην Κύπρο, δεν 

αποκλείεται η κάθοδος των επιχειρηµατιών και καλλιεργητών από την Παλαιστίνη, η οποία 

σηµειωνόταν από το Μάρτιο του 1933 στο νησί, να ήταν εν µέρει υποκινούµενη από τους 

σιωνιστικούς κύκλους. Αυτή η µετατόπιση του εβραϊκού κεφαλαίου και του ανθρωπίνου 

δυναµικού στην Κύπρο φαίνεται ότι ήταν µια προσπάθεια προλείανσης του εδάφους για την 

οµαλή εγκατάσταση µεταναστών παρέχοντας τους γη και εργοδότηση σε περίπτωση που η 

µαζική είσοδος Εβραίων από την Κεντρική Ευρώπη στην Παλαιστίνη παρεµποδιζόταν από τη 

βρετανική κυβέρνηση. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της απόπειρας αυτής ήταν ότι δεν θα 

βρίσκονταν αντιµέτωποι µε µια άµεση βρετανική αντίδραση. Όπως διαφαίνεται µέσα από τις 

απόψεις του Ruppin, το Εβραϊκό Πρακτορείο δεν ενθάρρυνε µαζική εγκατάσταση Εβραίων 

στο νησί, ούτε όµως αποθάρρυνε όσους ήθελαν να το πράξουν για επιχειρηµατικούς και 

οικονοµικούς λόγους. Γι’ αυτό το λόγο, ο αριθµός των Σιωνιστών επιχειρηµατιών που 

ίδρυσαν εταιρείες στην Κύπρο ήταν µικρός.  

 
Τη διασύνδεση της οικονοµικής δραστηριότητας των κεφαλαιούχων µε σιωνιστικούς λόγους, 

ενισχύουν δυο βάσιµα στοιχεία. Καταρχάς, όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια το προφίλ των 

Εβραίων µεγαλοκεφαλαιούχων που επένδυσαν στη γεωργία και τη βιοµηχανία του νησιού 

καταδεικνύει ότι ήταν επιχειρηµατίες µε βαθιές σιωνιστικές καταβολές, των οποίων ο ρόλος 

στη διαδικασία ίδρυσης του εβραϊκού κράτους ήταν η προώθηση της οικονοµικής 

ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης232. Είναι γεγονός ότι µε την άφιξή τους στην Κύπρο 

συµπαρέσυραν και ένα ρεύµα Εβραίων µικροκεφαλαιούχων (κυρίως καλλιεργητών 

εσπεριδοειδών από την Παλαιστίνη), καθώς και Γερµανο-αυστριακών µεταναστών. 

 
Κατά δεύτερον, αυτή η µεταναστευτική κίνηση παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά της 

στρατηγικής που εφάρµοσαν οι Σιωνιστές κεφαλαιούχοι (αναφερόµενοι και ως “industrial 

                                                
231 ΤΝΑ: FCO 141/2389, Dawe προς Αποικιακό Γραµµατέα, 11.7.1933. 
232 Βλ. Irit Amit, “Economic and Zionist ideological perceptions: private initiative in Palestine in the 1920s and 
1930s”, Middle Eastern Studies, 36:2, σ. 89. 
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migrants”233) στην Παλαιστίνη των τελών της δεκαετίας του 1920, όταν συστήνοντας 

ιδιωτικές εταιρείες στη γεωργία και τη βιοµηχανία συνέβαλλαν στην υλοποίηση του εθνικού 

στόχου µέσα από την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Η δραστηριοποίησή τους στον 

τοµέα της βιοµηχανίας στόχευε στην προετοιµασία της αστικοποιηµένης εβραϊκής 

κοινότητας, ενώ στον τοµέα της γεωργίας, ιδιωτικές εταιρείες ανέλαβαν την εκτεταµένη 

αγορά κτηµάτων κατά µήκος των ακτών της Παλαιστίνης µε στόχο την ανάπτυξη της 

εσπεριδοκαλλιέργειας και του προσοδοφόρου εξαγωγικού εµπορίου εσπεριδοειδών. Μεσα σε 

τρία χρόνια, γύρω από τις εκτάσεις αυτές, δηµιουργήθηκαν νέες εβραϊκές εγκαταστάσεις µε 

µετανάστες που απασχολούνταν στην εσπεριδοκαλλιέργεια234. Στην Κύπρο εφαρµόσθηκε η 

ίδια στρατηγική µε την ίδρυση εταιρειών και την αγορά κτηµάτων κατά µήκος των νοτιο-

ανατολικών παράλιων ακτών του νησιού, κάποια από τα οποία πωλήθηκαν σε Εβραίους 

µετανάστες.  

 
Αγορές κτηµάτων έγιναν και για κερδοσκοπικούς λόγους από Εβραίους κεφαλαιούχους, οι 

οποίοι σχεδίαζαν να αναπτύξουν πορτοκαλεώνες και οικοδοµικά τετράγωνα (για κτίσιµο 

κατοικιών) µεταπωλώντας τα σε υψηλότερες τιµές σε Εβραίους µετανάστες. Τέτοιες ήταν οι 

περιπτώσεις των κτηµατοµεσιτών από τα Ιεροσόλυµα Hassidoff και Chelouche οι οποίοι κατά 

το 1933 αγόρασαν κτήµατα εκτάσεων 1857 κυπριακών στρεµµάτων στην Πύλα, τα Περβόλια 

και το Μενεού της επαρχίας Λάρνακας235. Στη Λάρνακα εγκαταστάθηκε και το 

κτηµατοµεσιτικό γραφείο «Παλαιστίνη και Κύπρος» των Adolf Brand και Josef Azmi, το 

οποίο δραστηριοποιείτο επίσης στη Συρία και το Λίβανο. Από διαφηµίσεις τους στον εβραϊκό 

Τύπο της Παλαιστίνης, διαφαίνεται ότι το γραφείο µεσολαβούσε στις πωλήσεις κτηµάτων σε 

                                                
233 Όπως αποκαλούνται στην ισραηλινή βιβλιογραφία οι επιχειρηµατίες οι οποίοι συνέβαλαν µε τις επενδύσεις 
τους στη µεταµόρφωση του οικονοµικού µοντέλου της Παλαιστίνης από τα αγροτικά yishuv στα 
εκβιοµηχανισµένα αστικά κέντρα της δεκαετίας του 1920, βλ. David De Vries, “From Porcelain to Plastic: 
Politics and Business in a Relocated False Teeth Company, 1880s-1950s”, Enterprise and Society, 14:1 (2012), 
σ. 155. Επίσης, Roza I. M. El- Eini, “Trade Agreements and the continuation of tariff protection policy in 
Mandate Palestine in the 1930s”, Middle Eastern Studies, 34:1 (1998), σ. 166. 
234 Amit, ό.π., σ. 85. 
235 Οι δυο επενδυτές ήταν ιδιοκτήτες κατοικιών στο Τελ-Αβίβ και το κεφάλαιο τους εκτιµάτο ότι κυµαινόταν 
στις £250.000. Είχαν, επίσης, µερίδιο £5.000 στην Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία στο Φασούρι, ενώ ο Abner 
Chelouche διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, βλ. ΚΑΚ: SA1/1157/1936, Διοικητής Λάρνακας προς 
Αποικιακό Γραµµατέα, 14.8.1936. Το 1936 αγόρασαν επίσης εκτάσεις γης στα παράλια προάστια της Λάρνακας 
κοντά στο δρόµο Λάρνακας-Αµµοχώστου, τα οποία σκόπευαν να αξιοποιήσουν για την ανέγερση κατοικιών, 
«ιδιαίτερα εάν η εβραϊκή µετανάστευση δεχόταν ώθηση», ΚΑΚ: SA1/1157/1936, Απόσπασµα από µηνιαία 
έκθεση του Διοικητή Λάρνακας, Ιούλιος 1936. 
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Γερµανο-εβραίους αγοραστές236. Χαρακτηριστική η διαφήµισή τους (στα γερµανικά) στην 

εφηµερίδα The Palestine Post τον Ιούλιο του 1935: 

 
«Διαθέτουµε προς πώληση εξαιρετικά εδάφη σε όλα τα µέρη του νησιού για 

πορτοκαλεώνες, όλου του είδους φρούτα, πατάτες, καπνό, βαµβάκι, λαχανικά, όπως 

και για µικτή οικονοµία, όλα µε άφθονο γλυκό νερό. Επιπλέον διατίθενται σε 

λειτουργία παραγωγικά αγροκτήµατα µε οπωροφόρα δέντρα και ελιές, αλευρόµυλο, 

ελαιόµυλο, οικίες για τους αγρότες, αποθήκες για τα δηµητριακά, που είναι 

κατάλληλες και για κτηνοτροφία και για φάρµα πουλερικών, µε τρεχούµενο γλυκό 

νερό και επίσης πηγάδι µε γεννήτρια νερού. Οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ ₤3 µε ₤7 για 

κάθε στρέµµα των 1346 τετραγωνικών µέτρων. Τα εδάφη µας βρίσκονται σε καλή 

τοποθεσία, κοντά σε λιµάνια και πόλεις, εξαιρετικούς ασφαλτόδροµους, φθηνές 

δυνατότητες διαµονής για Εβραίους της Γερµανίας, απασχόληση στη γεωργία και στην 

εξαγωγική βιοµηχανία»237. 

 
Η µετανάστευση, ωστόσο, των Εβραίων ιδιωτών και η οικονοµική τους δραστηριότητα στο 

νησί ήταν αµφίσηµη. Οι Σιωνιστές κεφαλαιούχοι που κατέφθασαν στην Κύπρο δεν 

ενθαρρύνθηκαν µόνο από σιωνιστικά κίνητρα, αλλά και από οικονοµικά και εµπορικά 

πλεονεκτήµατα που παρουσίαζε το νησί στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Η επέκταση της 

οικονοµικής δραστηριότητας των Εβραίων επιχειρηµατιών σε µια γειτονική περιοχή ήταν 

φυσιολογικό απότοκο από την στιγµή που η εβραϊκή κοινότητα στην Παλαιστίνη ξέφυγε από 

το αποκλειστικό γεωργοκτηνοτροφικό πλαίσιο των τελών του 19ου αιώνα και εδραιώθηκε 

επιτυχώς σε άλλους κερδοφόρους τοµείς, όπως το εξαγωγικό εµπόριο των εσπερειδοειδών και 

βιοµηχανικών προϊόντων.  

 
Ένα από τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα του νησιού ήταν η φθηνή γη και οι χαµηλοί µισθοί. Η 

µαζική εισροή πληθυσµού, εργατικού δυναµικού και κεφαλαίου στην Παλαιστίνη από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1920 και η ραγδαία αστικοποίηση είχαν ως αποτέλεσµα την άνοδο στην 

τιµή της γης, στους µισθούς και στο κόστος ζωής238. Μεταξύ 1933 και 1935 στην Παλαιστίνη 

το ηµεροµίσθιο των Αράβων εργατών στη γεωργία κυµαινόταν µεταξύ 100 και 130 µιλς, και 

                                                
236 Βλ. εφηµ. The Palestine Post, 8.8.1934, σ. 5, 12.8.1934, σ. 2, 11.11.1934, σ. 2, 22.7.1935, σ. 8 και 9.4.1937, 
σ. 3. 
237 Εφηµ. The Palestine Post, 22.7.1935, σ. 8 (µετάφραση δική µου). 
238 Βλ. Metzer, ό.π., σσ. 66-106. Επίσης, El- Eini, “Trade agreements”, ό.π., σσ. 167-168, 176. 
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στον κατασκευαστικό τοµέα µεταξύ 125,8 και 146,2 µιλς239. Αντίθετα, στην Κύπρο το 

ηµεροµίσθιο του εξειδικευµένου εργάτη στη γεωργία ήταν αντίστοιχα περίπου 72 

παλαιστινιακά µιλς (1 σελίνι και 4.5 πιάστρες) και του µη εξειδικευµένου γύρω στα 45 µιλς (9 

πιάστρες), ενώ της γυναίκας 35 µιλς (7 πιάστρες). Στην κυπριακή βιοµηχανία ο 

εξειδικευµένος εργάτης αµειβόταν µε 110 µιλς (2 σελίνια και 2 πιάστρες) και ο µη 

εξειδικευµένος µε περίπου 65 µιλς (1 σελίνι και 3 πιάστρες)240.  

 
Οι τιµές της γης στην Κύπρο ήταν χαµηλότερες από την Παλαιστίνη και ως εκ τούτου το 

κόστος για την αγορά κτηµάτων δεν ήταν απαγορευτικό. Εξαιτίας της εκτεταµένης αγοράς 

γης στην Παλαιστίνη από τους Εβραίους κατά την περίοδο 1920-1936, όπου υπολογίζεται ότι 

δαπανήθηκαν 3.403.119 παλαιστινιακές λίρες (£P241), η µέση τιµή της γης την περίοδο 1933-

1936 αυξήθηκε στις £P 4,9 το στρέµµα (donum)242. Την ίδια στιγµή στην Κύπρο η τιµή 

κυµαινόταν χαµηλότερα, από £1 µέχρι £3 στην επαρχία Λάρνακας και από 18 σελίνια µέχρι 

£2.10.0243. 

 
Επιπλέον, η Κύπρος παρουσίαζε και εµπορικά οφέλη σε σύγκριση µε την Παλαιστίνη, καθώς 

βρισκόταν εντός του προνοµιακού δασµολογικού προστατευτισµού. Στο Οικονοµικό συνέδριο 

της Οττάβα τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1932 η Μεγάλη Βρετανία συµφώνησε µε τις 

επικράτειές της στην υιοθέτηση της πολιτικής του προστατευτισµού στις µεταξύ τους 

εµπορικές της σχέσεις, καθώς και µε τις αποικίες, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης244. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Κύπρο των Εβραίων 

κεφαλαιούχων έγινε εντονότερο µετά από αυτές τις συµφωνίες, καθώς η Παλαιστίνη, της 

                                                
239 Amos Nadan, The Palestinian Peasant Economy Under the Mandate: A Story of Colonial Bungling, 
Cambridge 2006, σ. 148. 
240 Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of Cyprus, 1936, Λονδίνο 1937, σ. 29. 
241 Για την ισοτιµία βλ. Παράρτηµα Α. 
242 Nadan, ό.π., σσ. 17-18. 
243 Αναφορές για τις πωλήσεις ανά στρέµµα στην επαρχία Λάρνακας στο ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Απόσπασµα 
έκθεσης για το µήνα Νοέµβριο 1934 του Διοικητή Λάρνακας. Για τη Λεµεσό βλ. ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, 
Εκτελεστικό Συµβούλιο 205/34, Έγγραφο του Παναγιώτη Κακογιάννη, «Απαγόρευση αγορών γης από 
αλλοδαπούς», 9.12.1934. 
244 Για το Συνέδριο της Οττάβα και την πολιτική προστατευτισµού στη δεκαετία του 1930 βλ. David L. 
Glickman, “The British Empire Preference System”, The Quarterly Journal of Economics, 61 (1947), σσ. 439-
470, Norman Miners, “Industrial development in the colonial empire and the imperial economic conference at 
Ottawa 1932”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, XXX (2002), σσ. 53-76, Tim Rooth, British 
protectionism and the international economy: overseas commercial policy in the 1930s, Κέιµπριτζ 1993, σσ. 71-
100, David Meredith, “The British Government and Colonial Economic Policy, 1919-1939”, The Economic 
History Review, XXVIII (1975), σσ. 484-499. 
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οποίας ο κυριώτερος προορισµός των προϊόντων της (εσπεριδοειδή και µερικά βιοµηχανικά 

προϊόντα) ήταν η βρετανική αγορά, αποκλειόταν από το σύστηµα προτιµήσεων245.  

 
Με τη νέα δασµολογική προσαρµογή η Κύπρος παρουσιαζόταν ως µια λύση απεγκλωβισµού 

από τις δυσµενείς επιπτώσεις που είχαν οι νέες δασµολογικές διευθετήσεις στις επιχειρήσεις 

και στο εξαγωγικό εµπόριο των Εβραίων καλλιεργητών. Για παράδειγµα, µε τη νέα 

δασµολογική ρύθµιση τα πορτοκάλια της Κύπρου εισάγονταν στη Βρετανία µε 10% δασµό246. 

Επίσης, βιοµήχανοι από την Παλαιστίνη, οι οποίοι εξήγαγαν τα προϊόντα τους στη βρετανική 

αγορά και προµηθεύονταν τις πρώτες ύλες από τις βρετανικές αποικίες, µε µια ενδεχόµενη 

µεταφορά των εργασιών τους στην Κύπρο απαλλάσσονταν από ένα σηµαντικό µέρος του 

κόστους παραγωγής των εργοστασίων τους, αφού στην Παλαιστίνη αναγκάζονταν να 

εισαγάγουν µε κανονικούς δασµούς τα 2/3 των πρώτων υλών τους247. Εποµένως, διαφαίνεται 

ότι εκτός από το σιωνιστικό κίνητρο, οι Εβραίοι κεφαλαιούχοι είχαν να αποκοµίσουν και 

εµπορικά οφέλη από τις επενδύσεις στην Κύπρο, έστω και αν τελικά δεν λάµβανε χώρα µια 

οποιαδήποτε εγκατάσταση Εβραίων.  

 
Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι την ίδια περίοδο η εβραϊκή εφηµερίδα της 

Παλαιστίνης The Palestine Post αφιέρωνε στις σελίδες της άρθρα για την οικονοµική 

κατάσταση της Κύπρου µε αναφορές στην έκθεσης του Οικονοµικού Επιτρόπου, Ralph 

Oakden.248 Εστιαζόταν κυρίως στις ευοίωνες προοπτικές του εξαγωγικού εµπορίου της 

Κύπρου στα εσπεριδοειδή τις οποίες απέδιδε στη δραστηριοποίηση των Παλαιστινίων 

Εβραίων στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών249. Σε άρθρο υπό τον τίτλο «Η ζηµιά της 

Παλαιστίνης, το κέρδος της Κύπρου: η συνέχεια της άρνησης της αυτοκρατορικής 

προτίµησης», η εφηµερίδα Palestine Post  ανέφερε το Μάιο του 1933: 

 

«Μια οµάδα Εβραίων καλλιεργητών από τη Rishon-le-Zion επισκέφθηκε την Κύπρο 

την περασµένη βδοµάδα προκειµένου να διαπραγµατευθεί την αγορά εκεί γης για 

                                                
245 El- Eini, “Trade agreements”, ό.π., σ. 179. Το ίδιο ίσχυε και σε άλλες Εντολές, όπως το Καµερούν και η 
Τανγκανίκα. 
246 Ralph Oakden, Report on the Finances and Economic Resources of Cyprus, Λονδίνο 1935, σ. 17. 
247 El- Eini, “Trade agreements”, ό.π., σ. 167. 
248 Ενδεικτικά άρθρα είναι τα ακόλουθα: “The Cyprus Parallel”, εφηµ. The Palestine Post, 23.1.1934, σσ. 3, 7· 
“Cyprus want protection. Plight of farmers” (αναδηµοσίευση άρθρου της Morning Post, 2.8.1934), εφηµ. The 
Palestine Post, 21.8.1934, σ. 3· “The Needs of Cyprus. Sir Ralph Oakden’s address”, εφηµ. The Palestine Post, 
16.11.1934, σ. 6· “Poverty in Cyprus. Peasants are overburdened with debt”, εφηµ. The Palestine Post, 
23.4.1935, σ. 8.  
249 “Cyprus and Palestine. Our Supplier and Potential Competitor”, εφηµ. The Palestine Post, 11.12.1935, σ. 9. 
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πορτοκάλια και την καλλιέργεια γιαφίτικων πορτοκαλιών. Η κύρια αιτία για την 

εκτροπή του κεφαλαίου από την Παλαιστίνη στο εξωτερικό, είναι το γεγονός ότι ενώ 

στην Παλαιστίνη απαγορεύθηκε η αυτοκρατορική προτίµηση, στην Κύπρο δόθηκε 

αυτόµατα, η οποία µπορεί έτσι να στείλει τα φρούτα της στην Αγγλία σε πιο ευνοϊκές 

τιµές. Εκεί, η γη και η εργασία, και επίσης το νερό, είναι πολύ φθηνότερα. Οι 

καλλιεργητές δηλώνουν την ολοκλήρωση µιας ικανοποιητικής συναλλαγής [ενν. 

αγοράς γης]»250. 

 
Σε άλλο άρθρο της σχολίαζε ότι η οικονοµική έλξη της Κύπρου υπερτερούσε «των 

ιδεαλιστικών γνωρισµάτων της Παλαιστίνης» και ότι το να βρίσκεται κανείς εντός των 

βρετανικών δασµών, «ακόµα και σε µια τόσο φτωχή αποικία όπως η Κύπρος», προφανώς 

ήταν κάτι που άξιζε251. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η επιχειρηµατική δραστηριότητα των 

Εβραίων της Παλαιστίνης δεν σήµαινε απογαλακτισµό από το σιωνιστικό ιδεώδες, µάλλον 

συνέβαλλε στην ενίσχυσή του από την στιγµή που τα κίνητρα ήταν τόσο σιωνιστικά όσο και 

οικονοµικά. 

 
Οι ίδιες οι αρχειακές πηγές δεν δηλώνουν ρητά ποιες περιπτώσεις επιχειρηµατιών και 

καλλιεργητών είχαν σιωνιστικού περιεχοµένου αποστολή στην Κύπρο, ποιοι κατέφθασαν 

λόγω των προαναφερθέντων οικονοµικών και εµπορικών κινήτρων, και ποιοι και για τους δυο 

λόγους. Από τις αρχειακές πηγές είναι ξεκάθαρο ότι µια τουλάχιστον εταιρεία είχε 

αποκλειστικά εποικιστικό πλάνο στα σχέδια της. Πρόκειται για την Κυπριακή Γεωργική 

Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1934 από οµάδα Γερµανών Σιωνιστών - ανάµεσα τους οι Otto 

Warburg και Max Bodenheimer252, γνωστοί στους κύκλους των Γερµανών Σιωνιστών οι 

οποίοι προωθούσαν εποικιστικά εγχειρήµατα σε γειτονικές περιοχές της Παλαιστίνης253. 

Όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια του κεφαλαίου, η εταιρεία θα αναλάµβανε τη 

χρηµατοδότηση και προετοιµασία µιας περιορισµένης εποικιστικής προσπάθειας (για τον 

εποικιστικό σχεδιασµό και την οικονοµική δραστηριότητα της εταιρείας βλ. κεφ. 7, σσ. 298-

306). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πληροφορίες για την εταιρεία εντοπίστηκαν στα 

Κεντρικά Σιωνιστικά Αρχεία των Ιεροσολύµων.  
                                                
250 “Palestine’s loss, Cyprus’ gain. Sequel to denial of Imperial Preference”, εφηµ. The Palestine Post, 25.5.1933, 
σ. 5 (µετάφραση δική µου). 
251 Εφηµ. The Palestine Post, 6.8.1934, σ. 5. 
252 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 376. 
253 Βλ. Baisez, ό.π., σσ. 1-18. Ειδικότερα για τη σιωνιστική δράση και την εµπλοκή σε εποικιστικά σχέδια του 
δικηγόρου Max Bodenhmeimer, ιδρυτή της Γερµανικής Σιωνιστικής Οµοσπονδίας και του Εβραϊκού Εθνικού 
Ταµείου (Jewish National Fund) βλ. Penslar, Zionism and Technocracy, ό.π., σσ. 43-49.  
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Στα ίδια αρχεία βρίσκεται επίσης και ο φάκελος της εβραϊκής CPP η οποία 

δραστηριοποιήθηκε στο Φασούρι. Ωστόσο, η πρόσβαση των ερευνητών στο φάκελο έχει 

απαγορευθεί κατόπιν αιτήµατος των οικογενειών των µετόχων της εταιρείας. Το ίδιο το 

γεγονός της ύπαρξης του κλειστού φακέλου στα Σιωνιστικά Αρχεία ίσως αποτελεί ένδειξη ότι 

και αυτή η εταιρεία είχε κάποιου είδους εποικιστικό πλάνο στη δραστηριοποίησή της στην 

Κύπρο. Την υπόθεση ενισχύουν δυο γεγονότα. Πρώτον, η εταιρεία προέβη στην αγορά 

εκτεταµένων εκτάσεων γης βόρεια της περιοχής Ακρωτηρίου στη Λεµεσό, τις οποίες 

ανέπτυξε αρχικά για εσπεριδοκαλλιέργεια και στη συνέχεια µεταπώλησε σε 15 Εβραίους 

µετανάστες από την Παλαιστίνη και την Κεντρική Ευρώπη (βλ. πίνακα 21, σ. 285). Δεύτερον, 

ανάµεσα στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας εντοπίζονται άτοµα µε σιωνιστικό υπόβαθρο 

τα οποία διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη σύσταση και ανάπτυξη των αγροτικών 

κοινοτήτων στην Παλαιστίνη (όπως στη Ness Ziona, στη Χαναάν και στη Magdiel) και οι 

οποίοι ήταν εµπειρογνώµονες στην καλλιέργεια και εµπορία εσπεριδοειδών254. Ο πρόεδρος 

της εταιρείας ήταν ο Simcha Ambache, εύπορος Εβραίος, ο οποίος διεύθυνε την εταιρεία από 

το Κάιρο. Ο Ambache γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 1892 (από πατέρα Πολωνό και µητέρα 

Λιθουανή, από τους «πρωτοπόρους» του yishuv των τελών του 19ού αιώνα), αλλά ζούσε 

µόνιµα στο Κάιρο όπου εργάστηκε ως σύµβουλος µηχανικός της εταιρείας που διαχειριζόταν 

τη διώρυγα του Σουέζ (Suez Canal Company)255. 

 
Δυο άλλοι Σιωνιστές κεφαλαιούχοι, ο Αµερικανο-εβραίος Samuel Simon Bloom και ο 

γαµπρός του Reymond Feinstein, ίδρυσαν δυο βιοµηχανίες στη Λάρνακα. Το 1934 ιδρύθηκε η 

εταιρεία κατασκευής τεχνητών δοντιών Εmpire Dental Industry Ltd και to 1936 η Dominion 

Manufacturing Company Ltd για την κατασκευή κουµπιών (για τη σύσταση και λειτουργία 

των εταιρειών βλ. σσ. 308-313). Ο De Vries, εξετάζοντας την περίπτωση αυτών των 

βιοµηχανιών από την οπτική της ιστορίας των επιχειρήσεων, εκτιµά ότι η σύσταση τους στην 

Κύπρο δεν είχε σιωνιστικό προσανατολισµό, και ότι ήταν µια επενδυτική επιλογή 

κερδοφορίας στα πλαίσια της Οττάβα256. Ωστόσο, δεν µπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός 

                                                
254 Πληροφορίες για το προσωπικό που στελέχωνε την εταιρεία στο ΚΑΚ: SA1/ 598/1934, Διαφηµιστικό της 
Κυπτρο-Παλαιστιανικής Εταιρείας Φυτειών µε τίτλο “Cyprus, A British Crown Colony. Orange Groves in 
Cyprus», [Τελ Αβίβ, 1935]. 
255 Οι κόρες του Ambache παντρεύτηκαν επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες του Ισραήλ. Η Aura παντρεύτηκε 
τον έκτο πρόεδρο του Ισραήλ Chaim Herzog και η Suzy τον διπλωµάτη και Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ 
Abba Eban. Αναφορά στην ιστορία της οικογένειας και στη σχέση της µε το Σιωνισµό στην εφηµ. Jerusalem 
Post, 25.4.2012, http://www.jpost.com/Features/In-Thespotlight/All-in-the-family, προσπ. 26.5.2015.  
256 De Vries, στο ίδιο. 
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ότι ο Bloom ήταν ένθερµος και ενεργός Σιωνιστής. Ως επιχειρηµατίας σαφώς είχε να 

αποκοµίσει κέρδη από τη µετατόπιση της επιχείρησής του, αλλά και ως Σιωνιστής 

δηµιουργούσε µε την οικονοµική του δραστηριότητα στην Κύπρο τις συνθήκες για την 

εργοδότηση Εβραίων µεταναστών εάν παρίστατο ανάγκη εγκατάστασής τους στην Κύπρο. Ή 

σύµφωνα µε τον Ruppin ενίσχυε µια µελλοντική εβραϊκή κοινότητα στην Κύπρο.   

 
Η µεγαλύτερη διάσπορα Εβραίων µεταναστών παρατηρήθηκε στην επαρχία Αµµοχώστου 

µετά το 1936, όπου περίπου 70 καλλιεργητές από την Παλαιστίνη και την Κεντρική Ευρώπη 

αγόρασαν κτήµατα και οργάνωσαν προσοδοφόρους πορτοκαλεώνες (βλ. σσ. 278-281). 

Εκτιµάται ότι σε αυτό το µεταναστευτικό κύµα υπήρξαν και Εβραίοι Παλαιστίνιοι 

εσπεριδοκαλλιεργητές οι οποίοι εγκατέλειψαν την Παλαιστίνη για την Κύπρο εξαιτίας των 

αραβικών εξεγέρσεων της περιόδου 1936-1939. Οι ταραχές δηµιούργησαν ένα ασταθές 

πολιτικό και οικονοµικό κλίµα που δεν ευνοούσε την κερδοφορία των εβραϊκών 

επιχειρήσεων. Η οικοδοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα µειώθηκε, ενώ το κόστος 

ζωής ήταν υψηλό257. Μόλις ξέσπασαν οι ταραχές του 1936, χιλιάδες εβραϊκά αγροκτήµατα 

καταστράφηκαν και εβραϊκές κοινότητες εκτοπίστηκαν258. Ήταν εποµένως αναπόφευκτη 

εξέλιξη η µετακίνηση σε προορισµούς απρόσκοπτης συνέχισης των επενδυτικών του 

δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κύπρος, όπου υπήρχαν ήδη εβραϊκές 

εταιρείες ανάπτυξης της εσπεριδοκαλλιέργειας. Αυτή η µεταφορά κεφαλαίου µπορεί να 

ερµηνευθεί και ως ανάγκη για επιχειρηµατικότητα σε ασφαλείς πολιτικές συνθήκες.  

 
Αποτέλεσµα των σιωνιστικών και οικονοµικών λόγων της έλξης Εβραίων µεταναστών στο 

νησί µεταξύ 1933 και 1939 ήταν µέχρι το Δεκέµβριο του 1939 να περιέλθει στην ιδιοκτησία 

111 Εβραίων και 8 εβραϊκών εταιρειών έκταση 37.353 στρεµµάτων κυπριακής γης και 6.822 

δένδρα σε 41 τοποθεσίες (βλ. και πίνακα 1 και 2)259.  

 

 

                                                
257 El-Eini, ό.π., σ. 176. 
258 Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 76. 
259 Από το σύνολο των 37, 353 στρεµµάτων, τα 16.725 στρέµµατα (καθώς και τα 1.609 δέντρα) ανήκαν στους 
Εβραίους εποίκους της JCA οι οποίοι παρέµειναν στην Κύπρο µετά την αποχώρηση της οργάνωσης και τα οποία 
βρίσκονταν στους πρώην εποικισµούς της JCA στο Μαργό (9.501 στρέµµατα) και στα Κούκλια (7.212 
στρέµµατα), βλ. ΚΑΚ: SA1/1934/3A, Έγγραφο Κτηµατολογίου και Χωροταξίας σχετικά µε τις περιουσίες τις 
οποίες αγόρασαν Εβραίοι και εβραϊκές εταιρείες από Κυπρίους µεταξύ 1933 και 31 Δεκεµβρίου 1940, 
ηµεροµηνίας 27.1.1941. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/1934/1, Έκθεση Διευθυντή Κτηµατολογίου προς Αποικιακό 
Γραµµατέα, 30.7.1934. 
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Πίνακας 1 Οι εκτάσεις γης που κατείχαν Εβραίοι και εβραϊκές επιχειρήσεις 

(περιλαµβανοµένων και των πρώην εκτάσεων της JCA) στις 31 Δεκεµβρίου 1939  

Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Έγγραφο µε τίτλο «Γη που ανήκει σε Εβραίους και εβραϊκές εταιρείες στις 

31.12.1939». 

Επαρχία Αριθµός 
Εβραίων 

Αριθµός 
εβραϊκών 
εταιρειών 

Αριθµός 
χωριών 

Εκτάσεις 
Στρέµµατα Προστάθι Τετραγωνικά 

πόδια 

Λευκωσία 12 1 6 11.262 2 400 
Λάρνακα 61 3 15 10.234 2 - 
Λεµεσός 15 2 10 5.882 1 - 
Αµµόχωστος 22 2 9 9.961 1 - 
Κερύνεια 1 - 1 13 1 - 
Σύνολο 111 8 41 37.353 3 400 
 
Σε αναλυτικές εκθέσεις του Κτηµατολογίου και Χωροταξίας καταγράφεται ότι µεταξύ 1933 

και 1941 οι Εβραίοι αγόρασαν συνολικά 20.770 κυπριακά στρέµµατα γης για σκοπούς 

καλλιέργειας εσπεριδοειδών, 4.746 δένδρα, 8 φρέατα µε αλακάτι και 5 δεξαµενές νερού 

επενδύοντας ένα κεφάλαιο της τάξης των £59313.2.2 ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 2 Η αγορά γης από Εβραίους στην Κύπρο µεταξύ 1933 και 1941 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3A, SA1/622/1934/1 και SA1/622/1934/2, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και 

Χωροταξίας σχετικά µε τις εβραϊκές περιουσίες µεταξύ 1933 και 1941. 
Έτος       Έκταση γης 

 
Στρέµµα         Προστάθι 

Δέντρα Φρέατα 
µε 
αλακάτι 

Δεξαµενές 
νερού 

Εγγεγραµµένη 
αξία 
£ 

Τιµή 
πώλησης 
£ 

1933 9256 
  

2 -- --- --- Δεν  
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

1934 12152 1 2869 5  19988.11.8 29002.5.0 
 

1935 16770  3072 6 4 27640.16.3 44685.9.0 
 

1936 18244 2 3092 8 5 29904.13.0 48078.19.5 
 

1937 19432  3092 8 5 31406.18.8 51262.19.2 
 

1938 20020 2 4734 --- --- 32649.19.0 55869.14.2 
 

1939 20405 1 4746 --- --- 33959.8.2 57862.13.0 
 

1940 20693  4746 --- --- 34451.17.1 58861.12.2 
 

1941 20770  4746 --- --- 34553.6.5 59313.2.2 
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Εκτιµάται ότι οι Εβραίοι αγόρασαν τη γεωργική γη σε τιµές µέχρι και 50% πιο υψηλές από 

την εγγεγραµµένη αξία τους260, δηλαδή µεταξύ £2,5 και £3, τιµή η οποία εξακολουθούσε να 

ήταν χαµηλότερη από αυτή στην Παλαιστίνη. Ενδεικτική της ανόδου που επήλθε στις τιµές 

των κτηµάτων ως αποτέλεσµα της επένδυσης του ξένου κεφαλαίου είναι η περίπτωση της 

επαρχίας Αµµοχώστου. Όπως καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα στα τέλη του 1939 η 

εγγεγραµµένη αξία 2.860 στρεµµάτων ήταν £3167.8.5, ενώ η τιµή πώλησης ανήλθε στην 

εκπληκτική τιµή των £15182.17.8. Τέσσερα χρόνια προηγουµένως, το Δεκέµβριο του 1934, 

αγοράστηκαν στην επαρχία 1585 στρέµµατα γης έναντι £8727.9.0 ενώ η εγγεγραµµένη αξία 

τους ήταν µόλις £1597.1.1261. 

 
Πίνακας 3 Η ιδιοκτησία γης από Εβραίους και η τιµή πώλησης κατά επαρχία στις 31 

Δεκεµβρίου 1939 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3A, Έγγραφο Κτηµατολογίου και Χωροταξίας σχετικά µε τις περιουσίες τις οποίες 

αγόρασαν Εβραίοι και εβραϊκές εταιρείες από Κυπρίους µεταξύ 1933 και 31 Δεκεµβρίου 1939, ηµεροµηνίας 

15.1.1940. 

Επαρχία Αγορασθείσα έκταση 
Στρέµµα       Προστάθι 

Εγγεγραµµένη αξία 
  £              sh        c.p. 

Τιµή πώλησης 
  £               sh       c.p. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1.785 1 2.590 0 4 4.557 12 3 
ΛΑΡΝΑΚΑ 9.909 2 15.863 18 8 24.721 9 0 
ΛΕΜΕΣΟΣ 5.837 -- 12.304 8 4 13.294 13 7 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2.860 1 3.167 8 5 15.182 17 8 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 13 1 33 11 8 106 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 20.405 -- 33.959 6 2 57.862 13 0 

 
Η µεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα των Εβραίων σηµειώθηκε τη διετία 1933-1934. Το 

ενδιαφέρον τους για την αγορά κυπριακών κτηµάτων ατόνισε σταδιακά στα χρόνια που 

ακολούθησαν µέχρι και τις παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Όπως επισηµαίνεται 

στις ετήσιες εκθέσεις του Κτηµατολογίου από το 1936 και εξής το κύριο µέρος των νέων 

αγορών αφορούσε προσθήκες στις ήδη υπάρχουσες περιουσίες των Εβραίων από γειτονικά 

κτήµατα262. Από το σύνολο των 20.770 στρεµµάτων που αγοράστηκαν από Εβραίους µεταξύ 

1933 και 1941 (βλ. πίνακα 2) υπολογίζεται ότι 12.000 έως 14.000 στρέµµατα έτυχαν 

                                                
260 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Απόσπασµα έκθεσης για το µήνα Νοέµβριο 1934 του Διοικητή Λάρνακας. Επίσης, 
Christodoulou, ό.π., σ. 77. 
261 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1 Έγγραφο Κτηµατολογίου και Χωροταξίας σχετικά µε τις περιουσίες τις οποίες 
αγόρασαν Εβραίοι και εβραϊκές εταιρείες από Κυπρίους µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 1934, ηµεροµηνίας 4.1.1935. 
262 Cyprus. Annual Reports of the Land Registration and Survey Department, 1936-1938. 
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εκµετάλλευσης για εντατική εσπεριδοκαλλιέργεια, κυρίως από τους ιδιώτες καλλιεργητές 

στην Αµµόχωστο και τις γεωργικές εταιρείες στα Κούκλια και το Φασούρι (βλ. κεφ. 7).  

Τα κίνητρα της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας για εποικισµό της Κύπρου 

Η αναφορά των πεπραγµένων της συνάντησης των µετόχων της CFC είναι διαφωτιστική για 

τους σκοπούς και τους στόχους του εποικιστικού της σχεδίου. Η αγορά 7134 στρεµµάτων της 

εταιρείας στα Κούκλια Αµµοχώστου έγινε στις 26 Νοεµβρίου 1933 από τον επιβλέποντα του 

γεωργικού εγχειρήµατος, Wilhelm Bruenn. Η έκταση 5200 στρεµµάτων αγοράστηκε από την 

JCA και έκταση 3934 στρεµµάτων από το Ρωσο-εβραίο µετανάστη Israel Shapira. Όπως 

δήλωναν οι µέτοχοι στα πρακτικά της συνάντησης τους δεν σκόπευαν µέσω της 

δραστηριοποίησης της εταιρείας να ωθήσουν το σύνολο του εβραϊκού µεταναστευτικού 

ρεύµατος στην Κύπρο, αλλά να δηµιουργήσουν το µοντέλο µιας εταιρείας για άλλες 

«παρόµοιες επιχειρήσεις»263. Φαίνεται δε ότι η εταιρεία σκόπευε να συνδυάσει την επιχείρηση 

της στα Κούκλια Αµµοχώστου µε παρόµοιες δραστηριότητες στο αιγυπτιακό Goshen, στο 

δέλτα του Νείλου, όπου είχε προβεί σε αγορά εκτάσεων γης για εντατική καλλιέργεια και οι 

προοπτικές αύξησης της τιµής της γης παρουσιάζονταν ευοίωνες264. Ο Bruenn εκτιµούσε ότι 

υπήρχαν άτοµα των οποίων το κεφάλαιο τους δεν αρκούσε για την εγκατάσταση τους στην 

Παλαιστίνη. Στην Κύπρο λόγω της φθηνής γης και των χαµηλών µισθών θα ήταν πιο εφικτή. 

Γι’ αυτό το λόγο η CFC σκόπευε να πωλήσει µερικές εκατοντάδες στρέµµατα αρδευόµενου 

και µη εδάφους σε µεµονωµένους εποίκους.265 Οπωσδήποτε η εταιρεία δεν επιθυµούσε 

ευρείας κλίµακας αγροτική εγκατάσταση Εβραίων, ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε 

ζηµιά στην οικονοµία της Παλαιστίνης και ιδιαίτερα στην παραγωγή και εµπορία 

εσπεριδοειδών:  

 
«Στην Παλαιστίνη επικρατεί ιδιαίτερα ο φόβος πως µε την εγκατάσταση µεγαλυτέρων 

καλλιεργειών εσπεριδοειδών στην Κύπρο θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας σοβαρός 

ανταγωνισµός για τη βιοµηχανία πορτοκαλιών της Παλαιστίνης. Έχουµε ασχοληθεί 

φυσικά στενά µε το ερώτηµα αυτό και διαπιστώσαµε πως σε ολόκληρο το νησί µόλις 

25-30.000 σκάλες πορτοκαλεώνες είναι διαθέσιµες, δηλαδή πολύ λίγες ώστε να 

                                                
263 ΚΣΑ: Α12/192, “Bericht fuer das Statutory Meeting der Cyprus Farming Company Ltd” (Αναφορά για τα 
πεπραγµένα της ιδρυτικής συνέλευσης της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας Λτδ), χ.η. 
264 ΚΣΑ: ΒΚ/27645, “Bericht der Cyprus Farming Company Ltd, Juni 1935” (Αναφορά της Κυπριακής 
Γεωργικής Εταιρείας Λτδ, Ιούνης 1935). 
265 ΚΣΑ: F38/1228, “Cyprus. Report on trip to Cyprus, by Arthur Ruppin” (Αντίγραφο της αναφοράς του Arthur 
Ruppin για το ταξίδι του στην Κύπρο), Ιεροσόλυµα 5.6.1935. 
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προκληθεί σοβαρός ανταγωνισµός για την Παλαιστίνη [...] Στην Παλαιστίνη έχουν 

ήδη φυτευτεί πάνω από 200000 σκάλες εσπεριδοειδή. Αυτή τη χρονιά θα προστεθούν 

ακόµη 20000 σκάλες, κυρίως υπό αραβική κυριαρχία. Σε δυο χρόνια θα έχουµε στην 

Παλαιστίνη [παραγωγή] 10 εκατοµµύρια κιβώτια και σε 5-6 χρόνια 20 εκατοµµύρια. 

Απεναντίας τα 500 χιλιάδες ή ακόµη και το ένα εκατοµµύριο επιπλέον κιβώτια από 

την Κύπρο δεν θα κάνουν τη διαφορά»266. 

 
Η εταιρεία υπολόγιζε ότι η Κύπρος µπορούσε να υποδεχθεί µέχρι και 10000 Εβραίους: «Αυτή 

η δυνατότητα υποδοχής, µετρηµένη ανάλογα µε την ζήτηση, φαίνεται ίσως µηδαµινή, αλλά 

συγκρίνοντας την µε τις υπάρχουσες δυνατότητες, καθιστά µια αισθητή απελευθέρωση από 

την τρέχουσα εβραϊκή µιζέρια». Γιατί όµως ήταν πιο επιθυµητή η επιλογή της Κύπρου από ότι 

η Αργεντινή, η Βραζιλία ή το Μαρόκο; Όπως καταγραφόταν στην αναφορά της συνάντησης 

των µετόχων της εταιρείας:  

 
«Ένας εβραϊκός εποικισµός στις γειτονικές χώρες της Παλαιστίνης σηµαίνει για εµας 

σήµερα στην Παλαιστίνη µια ενδυνάµωση και όχι κίνδυνος [...] χωρίς να λείπουν οι 

προσπάθειες για επέκταση του παλαιστινιακού έργου, µπορεί κανείς παράλληλα να 

αρχίσει µια εργασία στις γειτονικές περιοχές, η οποία πρόκειται να ενδυναµώσει τη 

θέση µας και να δηµιουργήσει ταυτόχρονα νέες και ασφαλείς αγορές για την 

παλαιστινιακή βιοµηχανία»267. 

 
Η αξιοποίηση του εγχειρήµατος στα Κούκλια Αµµοχώστου απασχόλησε και το Οικονοµικό 

Συµβούλιο για την Παλαιστίνη (Economic Board for Palestine). Ο γραµµατέας του 

Συµβουλίου, Walter S. Cohen, διεµήνυσε στον πρώην Γενικό Εισαγγελέα της Εντολής και 

τότε πρόεδρο του Τµήµατος των Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Ιεροσολύµων, Norman 

Bentwich, ότι επεξεργαζόταν την εγκατάσταση σε πειραµατική βάση λίγων και 

καταρτισµένων Εβραίων αγροτών στα Κούκλια οι οποίοι θα εργάζονταν για τη διαβίωσή τους 

µε µικρό ετήσιο µισθό, προκειµένου να διαφανεί εάν οι προοπτικές βιωσιµότητας µιας 

µεγάλης κλίµακας µετανάστευσης Εβραίων ήταν θετικές. Ο ίδιος εκτιµούσε ότι η γεωργική 

ενασχόληση των µεταναστών θα εξυπηρετούσε περισσότερο την αυτοκατανάλωση της 

κοινότητας. Οι προοπτικές να καθίστατο η εβραϊκή µεταναστευτική οµάδα επιχειρηµατικά 

                                                
266 ΚΣΑ: Α12/192, ό.π. 
267 Στο ίδιο. 
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επικερδής κρίνονταν λίγες λόγω της φύσης της οικονοµίας του νησιού, όπου η αγορά ήταν 

περιορισµένη και ίσως οι ντόπιοι προµήθευαν τα προϊόντα τους φθηνότερα268. 

 
Στα µέσα του 1939 και λίγους µήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεµος η εταιρεία ήταν έτοιµη να 

δεχτεί τις πρώτες οικογένειες Εβραίων µεταναστών. Προβλεπόταν αρχικά η άµεση 

εγκατάσταση 20 οικογενειών και στη συνέχεια άλλων 100. Ωστόσο, η δυστοκία εξασφάλισης 

επαρκούς χρηµατοδότησης παραµονές του πολέµου από τους γερµανικούς σιωνιστικούς 

κύκλους φαίνεται ότι ήταν η βασική αιτία που τελικά ο στόχος της εταιρείας δεν 

επιτεύχθηκε.269 Αν και κατά καιρούς το εγχείρηµα στα Κούκλια Αµµοχώστου φαίνεται ότι 

συγκέντρωνε κάποιο ενδιαφέρον από Εβραίους της Γερµανίας270, η εταιρεία κατέληξε σε 

συµφωνία αγοραπωλησίας γης µε µόνο µια οικογένεια Γερµανο-εβραίων µεταναστών. Ο 

Erich Popper αγόρασε το 1938 πέντε τεµάχια γης από τη φάρµα των Κουκλιών η αξία των 

οποίων δεν ξεπερνούσε, σύµφωνα µε το νόµο αγοράς ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς 

τις £500 έκαστος (σχετικά µε το νόµο βλ. σσ. 149-152)271. Εντούτοις µε το ξέσπασµα του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου και την εκκένωση το 1941 από τους Εβραίους µετανάστες στο νησί, 

ανάµεσα τους και του Bruenn, το εβραϊκό αγρόκτηµα και σχέδιο εγκαταλείφθηκε. 

Οπωσδήποτε, από την στιγµή που το εγχείρηµα ήταν εποικιστικού και όχι επιχειρηµατικού ή 

επενδυτικού χαρακτήρα, µε το τέλος του πολέµου και την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ 

η Κύπρος δεν εξυπηρετούσε κανένα πλέον σκοπό για τη συνέχιση της δραστηριότητας της 

εποικιστικής εταιρείας. Το αγρόκτηµα και η εβραϊκή εταιρεία αγοράστηκε το 1942 από τον 

Αµµοχωστιανό επιχειρηµατία Παναγιώτη Κ. Ιωάννου272. 

 
Συµπερασµατικά, η εγγύτητα του νησιού µε την Παλαιστίνη και η παρουσία της Μεγάλης 

Βρετανίας έφεραν την Κύπρο στα εποικιστικά σχέδια φιλανθρωπικών οργανώσεων που 

δρούσαν κατά την προ-σιωνιστική περίοδο στην Παλαιστίνη, αλλά και στους σχεδιασµούς 

του Σιωνιστικού Κινήµατος. Τα σχέδια του Theodor Herzl και του Davis Trietsch για την 

Κύπρο δεν ευοδώθηκαν αφενός εξαιτίας της βρετανικής άρνησης στο ενδεχόµενο 

                                                
268 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Walter S. Cohen, Λονδίνο, προς Norman Bentwich, Hampstead, 20.7.1938. 
269 Οι επικεφαλής του εποικισµού ανέµεναν να συγκεντρώσουν χρηµατική στήριξη ύψους £10.000 από τις ΗΠΑ 
και άλλων £10.000 από τη Βρετανία. Για τις 20 οικογένειες προσφύγων απαιτούνταν £1.000 για κάθε οικογένεια, 
ένα ποσό που κάλυπτε τα έξοδα αγοράς κτηµάτων από την εταιρεία, το κτίσιµο σπιτιών και αποθηκών, την 
αγορά προµηθειών και εργαλείων και τα έξοδα διαβίωσης για 2-3 χρόνια, βλ. ΤΝΑ: CO 67/302/9,  Σηµείωµα µε 
τίτλο «Κούκλια, Κύπρος. Πρόταση για άµεση εγκατάσταση 20 οικογενειών προσφύγων και τελικά 100 
οικογενειών», 15.5.1939. 
270 ΚΣΑ: F38/1228,  ό.π.  
271 KAK: SA1/791/1938, Διευθυντής Κτηµατολογίου, προς Διοικητή Αµµοχώστου, 17.5.1938.  
272 Γιάγκος Π. Κλεόπας, Αµµόχωστος: Η Ατέλειωτη Ιστορία, Λευκωσία 2015, σ. 412.  
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παραχώρησης της Κύπρου και αφετέρου εξαιτίας του γεγονότος ότι στο Σιωνιστικό Κίνηµα 

από το 1905 και εξής επικράτησε η λύση της Παλαιστίνης έναντι οποιωνδήποτε άλλων 

γεωγραφικών επιλογών. Ωστόσο, αυτό που απορρέει µέσα από την παρούσα έρευνα είναι το 

γεγονός ότι η σιωνιστική πρόσληψη της Κύπρου ως εναλλακτικής ή έσχατης επιλογής σε 

σχέση µε την Παλαιστίνη παρέµεινε αναλλοίωτη στην ιστορία της µετανάστευσης των 

Εβραίων στο νησί καθ’ όλη την περίοδο µέχρι το 1939. Οι εποικισµοί της Ahavat Zion (1895 

– 1898) και της JCA (1898 – 1928) στο Μαργό και αλλού συνέπεσαν µε αυτή την περίοδο 

αυξανόµενης σηµασίας της Κύπρου στα πλάνα του Σιωνιστικού Κινήµατος και εξυπηρέτησαν 

αυτόν τον σκοπό.  

 
Η χερζλιανή άποψη για την αξιοποίηση της Κύπρου παρέµεινε ζωντανή στους κύκλους του 

Σιωνιστών ακόµα και στις παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Απτή απόδειξη αποτελεί 

η οικονοµική δραστηριότητα των Σιωνιστών κεφαλαιούχων στην Κύπρο κατά τη δεκαετία του 

1930, η οποία φαίνεται ότι σχετιζόταν µε µια προσπάθεια προετοιµασίας ενός εβραϊκού 

περιβάλλοντος στο νησί για την υποδοχή Εβραίων µεταναστών από την Κεντρική Ευρώπη, 

εάν η Εντολή στην Παλαιστίνη έκλεινε την πόρτα στους µετανάστες. Στη δεκαετία του 1930, 

η πρόσληψη της Κύπρου στη σιωνιστική στρατηγική είχε προσλάβει σαφώς µια ιδεολογικο-

οικονοµική διάσταση στη διαδικασία απάµβλυνσης του εβραϊκού ζητήµατος. Όπως 

επιχειρηµατολογείται και στο τελευταίο κεφάλαιο για τα στρατόπεδα κράτησης των Εβραίων 

«παράνοµων» µεταναστών µεταξύ 1946 και 1949, η ιδέα για αξιοποίηση της Κύπρου ως 

ενδιάµεσου σταθµού εγκαταλείπεται οριστικά από τους Εβραίους µετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, καθώς η ανακήρυξη του εβραϊκού κράτους αποκτούσε πλέον µια ακαταµάχητη 

δυναµική.   

 
Το επόµενο κεφάλαιο εµβαθύνει στην εκτενή ιστορική καταγραφή των διαδοχικών 

µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων των Εβραίων στην Κύπρο και της µορφής που 

έλαβε κατά χρονικές περιόδους η εβραϊκή παρουσία µε αναφορά σε αριθµητικά δεδοµένα και 

στον κοινωνικό της χαρακτήρα.  
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Κεφάλαιο 3 : Εβραϊκά µεταναστευτικά ρεύµατα στην Κύπρο: από τα 
ρωσικά πογκρόµ του 19ου αιώνα στους χιτλερικούς διωγµούς και στις 
παραµονές της ανακήρυξης του κράτους του Ισραήλ 
 
 
Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη δηµογραφική και κοινωνική σύνθεση της εβραϊκής παρουσίας 

στο νησί, όπως  καθορίστηκε µέσα από τα µεταναστευτικά ρεύµατα της περιόδου 1883-1946. 

Η παρουσία των µερικών δεκάδων Εβραίων, η οποία άρχισε να γίνεται διακριτή ταυτόχρονα 

µε την άφιξη των Βρετανών στο νησί, ενισχύθηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού 

αιώνα για λόγους οι οποίοι σχετίζονταν µε την κάθοδο των µεταναστευτικών και 

προσφυγικών ρευµάτων από την Ανατολική Ευρώπη στην Παλαιστίνη. Για τους Εβραίους η 

σύγκριση του καθεστώτος ελευθερίας και ασφάλειας που απολάµβαναν οι µετανάστες στη 

Βρετανία και την αυτοκρατορία της µε τη ανελεύθερη µεταχείριση που βίωναν στη ρωσική 

αυτοκρατορία ήταν αναπόφευκτη και αυτή συνέβαλλε στην πρόθεση χιλιάδων µεταναστών να 

επιλέγουν τα βρετανικά εδάφη για προσωρινή ή µόνιµη εγκατάσταση273. Η Κύπρος αποτέλεσε 

ένα τέτοιο προορισµό, πρώτον γιατί βρισκόταν υπό βρετανικό καθεστώς και δεύτερον γιατί 

γειτνίαζε µε την Παλαιστίνη, η οποία ήταν ο επιθυµητός προορισµός.  

 
Εβραϊκά  µεταναστευτικά ρεύµατα στα τέλη του 19ου αιώνα 

 

Οι Εβραίοι µετανάστες από τη Ρωσία 

Η Ρωσική Αυτοκρατορία και περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουµανία και η 

αυστριακή επαρχία της Γαλικίας, ήταν γεωγραφικά οι περιοχές από τις οποίες τροφοδοτείτο 

κατά περιόδους και µαζικά το µεταναστευτικό ρεύµα Εβραίων στη Δυτική Ευρώπη και στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Μεταξύ 1881 και 1914 υπολογίζεται ότι περισσότερο από 2,5 

εκατοµµύρια Εβραίοι µετανάστευσαν από την Ανατολική Ευρώπη µε περίπου 2 εκατοµµύρια 

να καταφθάνουν στις ΗΠΑ, 300.000 σε άλλες χώρες, ανάµεσά τους και η Παλαιστίνη, και 

350.000 στη Δυτική Ευρώπη274. Οι µεγαλύτερες αριθµητικά µεταναστεύσεις από τη Ρωσία 

σηµειώθηκαν κατά τα σοβαρότερα πογκρόµ των ετών 1881-1882, του 1891 κυρίως από τη 

Μόσχα (111.000), και του 1905-1906 (200.000)275.  

 

                                                
273 Feldman, ό.π., σ. 86. 
274 Ettinger, “Demographic changes”, ό.π., σ. 861. 
275 Στο ίδιο. 
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Το πρώτο ρεύµα Εβραίων εκδιωχθέντων από τη Ρωσία το 1881 δεν χαρακτηριζόταν σύµφωνα 

µε τον Michael Marrus ως αµιγώς µεταναστευτικό, αλλά αποτελούσε µίγµα µεταναστών και 

προσφύγων276. Συνήθως, ο δρόµος της µετανάστευσης δεν είχε επιστροφή για τους Εβραίους. 

Μπορεί οι αντι-σηµιτικές επιθέσεις να έδωσαν το έναυσµα της εξόδου για χιλιάδες Εβραίους, 

αλλά πολλοί επέλεγαν τη µετανάστευση εξαιτίας των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών 

που επικρατούσαν277. Η τσαρική πολιτική του εκρωσισµού, η οποία στόχευε στην 

οµοιογενοποίηση της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και την υπαγωγή της στον έλεγχο ενός 

αυταρχικού συστήµατος διακυβέρνησης278, τροποποίησε ριζικά τη φιλελεύθερη 

µεταρρυθµιστή πολιτική του Αλέξανδρου Β’, χάρη στην οποία οι Εβραίοι είχαν αναβαθµιστεί 

κοινωνικά µε την ισότιµη αντιµετώπισή τους σε ζητήµατα στρατολόγησης, εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής δραστηριοποίησης279. Από το 1882 και εξής µε τα διατάγµατα του 

Αλεξάνδρου Γ’ τα δικαιώµατα των Εβραίων περιορίστηκαν δραµατικά στη διακίνηση εντός 

της Ζώνης Εγκατάστασης στο δυτικότερο µέρος της αυτοκρατορίας, όπου κατοικούσαν 

µόνιµα 4 εκατοµµύρια Εβραίοι280, ενώ αποκλείστηκαν από επαγγελµατικές σχολές και 

διάφορα επαγγέλµατα281. Καθ’όλη τη δεκαετία του 1880 έφευγαν για τις Ηνωµένες Πολιτείες 

κατά µέσο όρο 20.000 Εβραίοι το χρόνο, ενώ εβραϊκές και φιλο-εβραϊκές φιλανθρωπικές 

οργανώσεις ανέλαβαν την περίθαλψη όσων εκδιωχθέντων βρέθηκαν άστεγοι και 

υποσιτισµένοι282. Αναπόφευκτα, στο πλαίσιο της ανόδου του εβραϊκού εθνικισµού, η 

Παλαιστίνη προσέλκυσε το ενδιαφέρον των οργανώσεων ως χώρος υποδοχής µέρους του 

µεταναστευτικού αυτού ρεύµατος. 

 
Στο δρόµο για τη Συρο-Παλαιστίνη δηµιουργήθηκε και ο πρώτος εβραϊκός εποικισµός στην 

Κύπρο µε τη φροντίδα του Συριακού Εποικιστικού Ταµείου. Στην Κύπρο συναντήθηκαν δυο 

οµάδες Ρωσο-εβραίων, η µια προερχόµενη από τη Λατάκεια και η άλλη από το Λονδίνο. Η 

τελευταία, αποτελούµενη από 87 Εβραίους, αφίχθηκε στη Λεµεσό στις 4 Μαΐου 1883283. 

Αρχές Σεπτεµβρίου ακολούθησε η άφιξη άλλων 63 από τη Λατάκεια. Λόγω των κρουσµάτων 

                                                
276 Marrus, ό.π., σ. 31.  
277 Στο ίδιο. 
278 Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires. Central Europe, Russia and the Middle East, 
1914-1923, Νέα Υόρκη 2001, σσ. 21-23. 
279 Aronson, ό.π., σ. 34. 
280 Marrus, ό.π., σ. 27. 
281 Στο ίδιο, σ. 29. 
282 Ettinger, “Demographic changes”, ό.π., σ. 861. 
283 KAK: SA1/6465, Διοικητής Λεµεσού προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 4.5.1883. Επίσης, SA1/6466, 
Διοικητής Λεµεσού προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 9.5.1883. Βλ. Επίσης εφηµ. The Jewish Chronicle, 
7.9.1883, σ. 13. 
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χολέρας που είχαν σηµειωθεί στη Συρία τον Αύγουστο η οι Εβραίοι διέµεναν αρχικά στο 

λοιµοκαθαρτήριο Δεκέλειας για 11 ηµέρες και στη συνέχεια µεταφέρθηκαν δια θαλάσσης 

στους Ορείτες όπου βρίσκονταν ήδη οι µετανάστες από το Λονδίνο284. 

 
Πίνακας 4 Αριθµητικά δεδοµένα Ρωσο-εβραίων εποίκων στους Ορείτες της Πάφου το 

1883 
Πηγή: KAK: SA1/6465, Διοικητής Λεµεσού προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 4.5.1883. ΚΑΚ: SA1/6466, 

Διοικητής Λεµεσού προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 9.5.1883. Επίσης εφηµ. The Jewish Chronicle, 7.9.1883, σ. 

13.  
Ηµεροµηνία 
άφιξης 

Αναχώρηση Άφιξη Σύνολο Αριθµός 
οικογενειών 

Άνδρες Γυναίκες Παιδιά/ 
ηλικιωµένοι 

4.5.1883 Λονδίνο  Λεµεσός 
 

87 15 15 50 22 

1.9.1883 Λατάκεια Δεκέλεια 
 

63  20  20 25 18 

ΣΥΝΟΛΟ 150 35 35 75 40 

 
Η τοποθεσία των Ορειτών παρουσίαζε εκ πρώτης όψεως θετικές προοπτικές για µια αγροτική 

κοινότητα. Η κοινότητα δεν θα ήταν αποµονωµένη από τις πόλεις ή τις κύριες οδικές 

αρτηρίες, αφού βρισκόταν δίπλα από τον κύριο δρόµο Πάφου-Λεµεσού, απείχε 5 χιλιόµετρα 

από τη θάλασσα και 18 χιλιόµετρα από την Πάφο285. Ως εκ τούτου, η διαβίωση των εποίκων 

θα εξασφαλιζόταν µέσω του εµπορίου των προϊόντων τους στις πλησιέστερες αγορές.  

 
Το Συριακό Εποικιστικό Ταµείο ανέλαβε την οικονοµική στήριξη της κοινότητας και την 

ενίσχυση των εργασιών µε ζώα, εργαλεία και σπόρους. Σε κάθε οικογένεια αποδόθηκε έκταση 

12 εκταρίων µε ελαιόδενδρα και χαρούπια και πεδιάδα για άλλες καλλιέργειες286. Αν και µε 

συνθήκες που φαίνονταν ευνοϊκές, το εγχείρηµα της γεωργικής εγκατάστασης στους Ορείτες 

ήταν εξαρχής καταδικασµένο σε αποτυχία. Η µη βιωσιµότητα της κοινότητας ήταν απότοκο 

πολλών παραγόντων, όπως η ακαταλληλότητα της περιοχής των Ορειτών σε ένα σχέδιο 

αγροτικού εποικισµού λόγω της άγονης, ακαλλιέργητης και θαµνώδους περιοχής, η δυστοκία 

της προσαρµογής των ίδιων των µεταναστών σε ένα γεωργικό περιβάλλον – εξάλλου η 

πλειοψηφία των Ρωσο-εβραίων που εκδιώχθηκαν από τη Ρωσία την ίδια περίοδο ήταν κυρίως 

                                                
284 ΚΑΚ: SA1/6492, Κατάσταση οφειλών λοιµοκαθαρτηρίου Εβραίων µεταναστών, Λάρνακα 15.9.1883. Βλ. 
επίσης Nir, στο ίδιο, σ. 24. Επίσης, Panteli, ό.π., σ. 81. 
285 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 364.  
286 Στο ίδιο. 
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τεχνίτες και έµποροι αγροτικών προϊόντων287 – και οι πενιχροί πόροι ή η απροθυµία της 

οργάνωσης να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση του σχεδίου. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της 

εφηµερίδας Αλήθεια ότι δύσκολα µπορούσε να φανταστεί κανείς πως θα µπορούσαν να 

καλλιεργήσουν τη γη αυτοί οι άνθρωποι, «ων αι χείρες και η περιβολή παν άλλον δεικνύουσιν 

ή γεωργούς»288.  

 
Επίσης, σύµφωνα µε τον Διοικητή της Πάφου το µεγαλύτερο µέρος της γεωργικής δουλειάς 

διεκπεραιωνόταν από ντόπιους εργάτες και όχι από τους ίδιους τους µετανάστες289. 

Επιπρόσθετα σηµείωνε:  

 
«Φαίνεται να µην έχουν καµία ιδέα πως να προσαρµοστούν στα έθιµα των ντόπιων οι 

οποίοι ζώντας µε λιτό τρόπο µπορούν να εξασφαλίσουν το προς το ζην µε τη γεωργική 

ενασχόληση. Οι Εβραίοι συντηρούνται µε κοτόπουλα και σαρδέλες, αλλά ακούω ότι η 

προµήθεια των τελευταίων απέτυχε και ότι τα πρώτα [τα κοτόπουλα] έχουν φτάσει σε 

τιµές πείνας. Πολύ λίγοι από αυτούς έχουν την παραµικρή ιδέα χειρωνακτικής 

εργασίας. Ένας σηµαντικός αριθµός, θα έλεγα όλη η οµάδα, είχαν πολύ εύκολη ζωή 

στο παρελθόν και φαίνεται να σκέφτονται πως για όσο διάστηµα µπορούν να 

αποκοµίζουν 6 πιάστρες την ηµέρα κάνοντας τίποτα, δεν υπάρχει µεγάλη ανάγκη για 

τους ίδιους να δουλέψουν για να επιβιώσουν. Οι θρησκευτικές τους προκαταλήψεις 

τους αποτρέπουν από το να καταναλώνουν το κυπριακό πρόβειο κρέας ακόµα και αν 

αυτό σφάζεται από έναν της κοινότητας τους. Συµπεριφέρονται µε ένα αέρα 

ανωτερότητας στους ντόπιους οι οποίοι τους αντιµετωπίζουν µε τη µεγαλύτερη 

καλοσύνη και αυτό οδηγεί σε συνεχείς ασήµαντες διαφωνίες»290. 

  
Το 1886, ο Albert Edward Williamson Goldsmid, µέλος της βρετανικής Hovevei Zion και 

αργότερα Γενικός Διευθυντής των αποικιών της JCA στην Αργεντινή291, θα επιβεβαίωνε τις 

επισηµάνσεις του Διοικητή για τους Ορείτες:  

                                                
287 Υπολογίζεται ότι στις αρχές του 19ου αιώνα το 1% των Εβραίων στη Ρωσία απασχολείτο στη γεωργία, ενώ 
σύµφωνα µε την απογραφή του 1897 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 3,55%, βλ. Aronson, ό.π., σσ. 36-37. 
Επίσης, σύµφωνα µε τον Vital, ό.π., σ. 306, ο αστικός εβραϊκός πληθυσµός του Pale άγγιζε το 78%.  
288 Εφηµ. Αλήθεια, 25/7.5.1883, σ. 2. 
289 ΤΝΑ: CO 67/35, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, 5.8.1884. Επίσης βλ. H. Rider Haggard, A Winter 
Pilgrimage. Being an account of travels through Palestine, Italy and the island of Cyprus, accomplished in the 
year 1900, Λονδίνο 1908, σ. 146. 
290 TNA: CO 67/32, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, 19.11.1883 (µετάφραση δική µου). Επίσης, Nir, 
ό.π., σσ. 25-26. 
291 Cohen, ό.π., σ. 7. 
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«η αιτία της κατάρρευσης οφείλεται στο γεγονός ότι το υλικό από το οποίο η αγροτική 

αποικία συστάθηκε ήταν ακατάλληλο και όχι για λόγους που συνδέονται µε το κλίµα ή 

το έδαφος της Κύπρου [...] η επιτυχία ή η αποτυχία, ανθρωπίνως οµιλούντες, αυτών 

των προσπαθειών για σύσταση αγροτικών αποικιών στην Παλαιστίνη, την Κύπρο ή 

αλλού, είναι κυρίως εξαρτώµενη από δυο πράγµατα,  δηλαδή την οργάνωση και το 

υλικό, και εάν το ένα ή το άλλο είναι ελαττωµατικό η αποτυχία είναι βέβαιη»292.  

 
Επιπλέον, από οργανωτικής άποψης, το Συριακό Εποικιστικό Ταµείο δεν ήταν διατεθειµένο 

να συνεχίσει την οικονοµική στήριξη του εγχειρήµατος όσο οι µετανάστες δεν σηµείωναν 

πρόοδο στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος θα τους εξασφάλιζε την αυτάρκειά τους. Για αυτό το 

λόγο εγκατέλειψε τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τους Εβραίους οι οποίοι κατέστησαν 

άποροι293. 

 
Τον Απρίλιο του 1884, λιγότερο από ένα χρόνο εγκατάστασης, η πλειοψηφία των Ρωσο-

εβραίων εγκατέλειψε τους Ορείτες. Η διαµονή τους υπήρξε ειρηνική και ο ντόπιος γεωργικός 

πληθυσµός τους χαρακτήριζε «φιλήσυχους εργάτες»294. Σύµφωνα µε τον Ευστάθιο 

Παρασκευά «Παλαίµαχο», οι µετανάστες πώλησαν όλα τα καταλύµατα και τα χωράφια τους 

στον Κωστή Κακογιάννη για £80 και τα γεωργικά τους εργαλεία σε πολύ χαµηλές τιµές. 

Ωστόσο, κράτησαν το σπίτι και τα ξύλινα καταλύµατα στους Ορείτες, σε περίπτωση που 

επέστρεφαν295. Μερικές δεκάδες φιλοξενήθηκαν στην Πάφο όπου η διοίκηση ανέλαβε τη 

διανοµή ψωµιού296, ενώ περίπου 90 µεταφέρθηκαν στη Λεµεσό όπου ο Εβραίος 

πλανοδιοπώλης, Ηλίας Πατσίφικος, µαζί µε Έλληνες µερίµνησαν για τη δωρεάν διαµονή τους 

σε σπίτι297. Όπως αναφέρει η Αλήθεια, στην αγορά της Λεµεσού οι Εβραίοι πωλούσαν 

προσωπικά τους είδη, διάφορα σκεύη, κλινοσκεπάσµατα και φορέµατα για να εξασφαλίσουν 

χρήµατα298. Τελικώς, κατά το Μάιο και τον Ιούνιο, 129 από τους Εβραίους µετανάστες, 86 

                                                
292 Επιστολή Albert E. Goldsmid, εφηµ. The Jewish Chronicle, 1.1.1886, σ. 5 (µετάφραση δική µου). 
293 TNA: CO 67/34, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, 28.4.1884. 
294 Ξενοφών Π. Φαρµακίδης, Ιστορία της Λεµεσού µετά λαογραφικών και τοπογραφικών σηµειώσεων και 
διαφόρων γεγονότων από της ιδρύσεως αυτής µέχρι του 1897, Λεµεσός 1942, σσ. 43-44. 
295 Τίτος Κολώτας (επιµ.), Ευστάθιου Παρασκευά Παλαιµάχου, Παλαιαί Αναµνήσεις. Και έξι  κείµενα του 
Ξενοφώντος Π. Φαρµακίδη. Η Λεµεσός κατά τον 19ον αιώνα, Λεµεσός 1996,  σ. 178. 
296 ΤΝΑ: CO 67/35, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, 12.8.1884. 
297 «Οι Εβραίοι», εφηµ. Αλήθεια, 19/31.5.1884, σ. 1 και 2/14.6.1883. 
298 Εφηµ. Αλήθεια, 2/14.6.1884, σ. 3. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



92 
 

ενήλικες και 43 παιδιά, µεταφέρθηκαν από την Κύπρο στην Αλεξάνδρεια, την Ιόππη και την 

Οδησσό µε τη συγκατάθεση του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών299.  

 
Τον Ιούλιο µόνο πέντε οικογένειες, συνολικά 30 Εβραίοι, παρέµειναν στο νησί300. Τέσσερις 

οικογένειες στην Πάφο, οι οποίες στηρίζονταν οικονοµικά από τον Λόρδο Shaftesbury301, 

συνέχισαν να µεταβαίνουν τις εργάσιµες µέρες της εβδοµάδας εκτός Σαββάτου στους Ορείτες 

και να καλλιεργούν τη γη µε τη βοήθεια ντόπιων εργατών. Μέχρι την άνοιξη ένας σηµαντικός 

αριθµός δένδρων είχε µπολιαστεί στα κτήµατα και το φθινόπωρο καλλιεργήθηκε µε επιτυχία 

µερική ποσότητα σιταριού και κριθαριού302.  

 
Το Μάιο του 1887 µια απροσδόκητη φωτιά κατέκαυσε τα αγροτικά καταλύµατα στους 

Ορείτες, µε αποτέλεσµα οι τρεις από τις τέσσερις οικογένειες που παρέµειναν στην Πάφο να 

εγκαταλείψουν οριστικά το εγχείρηµα µεταναστεύοντας στη Ρωσία και την Αλεξάνδρεια303.  

 

Οι Εβραίοι µετανάστες από τη Ρουµανία 

Η οµάδα των Εβραίων στους Ορείτες ενισχύθηκε στα τέλη του 1885 µε την άφιξη νέων 

Εβραίων µεταναστών. Αρχές του 1886, ο Διοικητής στην Πάφο κατέγραφε ότι οι Ρωσο-

εβραίοι καλλιεργούσαν τη γη στους Ορείτες µε τη βοήθεια Εβραίων από τη Ρουµανία304. Οι 

Εβραίοι αυτοί µεταφέρθηκαν το Δεκέµβριο του 1885 στην Κύπρο από τον Michal 

Friedland305, ο οποίος ήταν από τις ηγετικές µορφές της οµάδας των Ορειτών, σε µια επίµονη 

προσπάθεια συνέχισης του εγχειρήµατος στα Κούκλια306. Οι Εβραίοι της Ρουµανίας 

αποτελούσαν ίσως την τραγικότερη πτυχή των εβραϊκών διωγµών στην Ανατολική Ευρώπη, 

όπου αντιµετώπισαν έντονο εθνικιστικό ανταγωνισµό και απηνή αντι-σηµιτική κυβερνητική 

πολιτική. Πέρα από τις εκδηλώσεις βίας, οι Εβραίοι αποκλείονταν από τα δηµόσια σχολεία, 
                                                
299 ΤΝΑ: CO 67/35, Αρµοστής, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 5.7.1884. Επίσης, CO 67/34, 
Υπουργείο Εξωτερικών προς Elizabeth Finn, 20.6.1884. Επίσης, Nir, ό.π., σ. 26. 
300 ΤΝΑ: CO 67/35, Αρµοστής, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 5.7.1884. 
301 Nir, ό.π., σ. 27. 
302 Cyprus. Report by Her Majesty’s High Commissioner for the year ending 31st March 1885, Λονδίνο 1886, σ. 
68. 
303 Nir, ό.π., σσ. 27, 29. 
304 ΤΝΑ: CO 67/41, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, 15.2.1886. 
305 Οι πληροφορίες για την προσωπικότητα και τη ζωή του Friedland είναι συγκεχυµένες. Σύµφωνα µε τον 
Shaftesley, στο ίδιο, σ. 97, ο Friedland ήταν Εβραίος ο οποίος προσηλυτίστηκε στο χριστιανισµό, αναφορά την 
οποία έκανε ο Albert E. Goldsmid στην εφηµ. The Jewish Chronicle, 1.1.1886, σ. 5. Από την άλλη, ο Nir, ό.π., σ. 
29 απορρίπτει την αναφορά του Shaftesley, υποστηρίζοντας ότι ο Friedland µετά την αποτυχία της εγκατάστασης 
των Ρουµανο-εβραίων µετέβηκε στην Αλεξάνδρεια όπου ασκούσε τα καθήκοντα του ως ραββίνος της εβραϊκής 
κοινότητας. 
306 ΚΑΚ: SA1/6461, Υπουργός Αποικιών, Λονδίνο, προς Αρµοστή, Λευκωσία, 18.4.1883. Επίσης, εφηµ. 
Αλήθεια, 23/5.12.1885. 
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µεγάλος αριθµός εκδιωκόταν από τα χωριά τους και νόµοι απαγόρευαν την επαγγελµατική 

τους δραστηριοποίηση307. Η φιγούρα του εξαντληµένου, κουρελιασµένου και 

ταλαιπωρηµένου από την ασιτία Εβραίου της Ρουµανίας ήταν συχνή στις κύριες ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες, όπου κατέφευγε για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης308. 

 
Στην Κύπρο, είκοσι-επτά οικογένειες αποτελούµενες από 100 άνδρες, 27 γυναίκες και 44 

παιδιά εγκαταστάθηκαν σε τσιφλίκι έκτασης 443 εκταρίων309, το οποίο αγοράστηκε από τον 

Friedland για £5.000 ενώ ο ίδιος φέρεται να είχε εξασφαλίσει για αυτό τον σκοπό 18,000 

φράγκα από τους µετανάστες310. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Σάλπιγξ οι περισσότεροι ήταν 

γεωργοί και µετέφεραν µαζί τους στην Κύπρο γεωργικά εργαλεία, τρία κάρα, τρία άλογα και 

µερικές χήνες αλλά ήταν «αµφίβολον αν πρώτον το έδαφος το οποίον θα εργασθώσι δυνηθή 

να τους διαθρέψη και δεύτερον αν το κλίµα της Κύπρου θα ευχαριστηθή να ξενίση 

αυτούς»311. Η εφηµερίδα The Jewish Chronicle προειδοποιούσε για ενδεχόµενη αποτυχία του 

σχεδίου, ανάλογη µε εκείνη του 1883, µε ακόµη µεγαλύτερες επιπτώσεις για τους ίδιους τους 

µετανάστες, αφού στην περίπτωση των Εβραίων από τη Ρουµανία η επιστροφή στη χώρα τους 

απαγορευόταν312.  

 
Γι’ ακόµα µια φορά η δυστοκία προσαρµογής των Εβραίων µεταναστών στο κυπριακό 

περιβάλλον κατέστησε αδύνατη την προσαρµογή τους στα Κούκλια313. Το Φεβρουάριο του 

1886 εβδοµήντα Εβραίοι, «γυµνοί και πειναλέοι»314, µετεγκαταστάθηκαν στην επαρχία της 

Λεµεσού και έξι οικογένειες στην πόλη. Σύµφωνα µε τον Yaakov Nir, υποθήκευσαν τη γη 

στους ντόπιους Κιαµήλ Χουσσεΐν Εφέντη και στον Χουσεΐν Χατζηζαΐµ Αγά για £246315.  

 
Το Φεβρουάριο του 1887 κατοικούσαν στη Λεµεσό περισσότεροι από εξήντα πρόσφυγες316. 

Αν και µερικοί απασχολήθηκαν σε µικρο-αστικά επαγγέλµατα ως τεχνίτες, µαραγκοί, εργάτες 

σε εργοστάσιο παραγωγής καπνού και άλλοι περίπου τριάντα στα έργα κατασκευής του νέου 

                                                
307 Marrus, ό.π., σ. 33.  
308 Στο ίδιο, σ. 35. 
309 ΤΝΑ: CO 67/41, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 15.2.1886. Επίσης, Cyprus. Report by 
Her Majesty’s High Commissioner for the year ending 31st March 1886, Λονδίνο 1887, σ. 65. 
310 Εφηµ. Αλήθεια, 5/17.4.1886, σ. 2. 
311 Εφηµ. Σάλπιγξ, 27.11.1885, σ. 2 και 4.12.1885, σ. 4. 
312 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 25.12.1885, σ. 5. 
313 ΤΝΑ: CO 67/41, Διοικητής Πάφου προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 15.2.1886. Επίσης, Cyprus. Report by 
Her Majesty’s High Commissioner for the year ending 31st March 1886, Λονδίνο 1887, σ. 65.  
314 Εφηµ. Αλήθεια, 5/17.4.1886, σ. 2. 
315 Nir, ό.π., σ. 29. 
316 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 11.2.1887, σ. 7. 
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δρόµου Λεµεσού-Λάρνακας317, εντούτοις τέσσερις οικογένειες έµειναν άστεγες και τα 

γυναικόπαιδα ταλαιπωρούνταν από πυρετούς και ασιτία318. Την περίθαλψη των προσφύγων, 

ιδιαίτερα για τις ανάγκες του Πάσχα του 1886, στήριξαν χρηµατικά και υλικά οι βαρώνοι 

Rothschild και Menach. Σύµφωνα µε τον κυπριακό Τύπο, ο Rothschild απέστειλε 100 φράγκα 

και ο Menach από την Αλεξάνδρεια έξι κιβώτια των 200 οκάδων άζυµου άρτου319. Με τη 

µεσολάβηση του βρετανικού Board of Deputies320, της Anglo-Jewish Association321 και των 

Rothschild από το Παρίσι, κατέστη δυνατή στις αρχές του 1887 η µεταφορά των προσφύγων 

από την Κύπρο σε γειτονικές περιοχές στην οθωµανική επικράτεια322. Μεταξύ Δεκεµβρίου 

του 1886 και Μαρτίου του 1887, η βρετανική διοίκηση, η οποία µέχρι τότε προµήθευε µε 

ψωµί τους Εβραίους323, εξέδωσε διαβατήρια για 57 πρόσφυγες324, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη 

Λεµεσό για την Αλεξάνδρεια και τα Ιεροσόλυµα325.  

 
Υπάρχουν ενδείξεις όµως ότι µερικοί από τους Ρουµανο-εβραίους δεν ακολούθησαν το δρόµο 

των περισσοτέρων οµοθρήσκων τους, αλλά παρέµειναν και αφοµοιώθηκαν µε τον πληθυσµό 

της πόλης. Ενδεικτική είναι η αναφορά στις εφηµερίδες Αλήθεια και Ένωσις λίγα χρόνια 

αργότερα, για την περίπτωση της Εβραίας Εσθήρ, η οποία διέµενε στην οικία του Λαµνίδη, 

και βαπτίστηκε Ορθόδοξη Χριστιανή στις Πλάτρες παίρνοντας το όνοµα Σοφία326.  

      
Οι συνεχείς και ατελέσφορες απόπειρες εγκατάστασης Εβραίων εκδιωκόµενων από την 

Ανατολική Ευρώπη στο νησί και τα ανθρωπιστικά ζητήµατα τα οποία αναφύονταν κάθε φορά 

που οι εκατοντάδες µετανάστες έµεναν αβοήθητοι από το δίκτυο µεταφοράς τους, έγιναν 

σηµείο αναφοράς από εβραϊκά σώµατα τα οποία αναλάµβαναν σοβαρό έργο αντιµετώπισης 

του εβραϊκού προβλήµατος. Στην έκθεση της Alliance Israélite Universelle για την κατάσταση 

των Εβραίων προσφύγων από τη Ρουµανία κατά το δεύτερο εξάµηνο του 1885 και το πρώτο 

του 1886, το παράδειγµα των αποτυχηµένων εγκαταστάσεων της Κύπρου χρησιµοποιήθηκε 

                                                
317 TNA: CO 67/41, Διοικητής Λεµεσού προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία, 2.2.1886. 
318 Βλ. εφηµ. The Times of Cyprus, 11.10.1886, σ. 2.  
319 Εφηµ. Αλήθεια, 5/17.4.1886, σ. 2. 
320 Αντιπροσωπευτικό σώµα των Εβραίων της Βρετανίας, Vital, ό.π., σ. 342. 
321 Βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1871 για ενίσχυση του έργου της Alliance Israélite 
Universelle, βλ. Cohen, ό.π., σ. 19.  
322 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 10.12.1886, σ. 9, 3.6.1887, σ. 10 και 22.7.1887, σ. 10. 
323 TNA: CO 67/46, H. E. Bulwer, Λευκωσία, προς Holland, Λονδίνο, 26.5.1887. 
324 Στο ίδιο. 
325 ΤΝΑ: CO 67/46, Τηλεγράφηµα Bulwer, Λευκωσία, προς Holland, Λονδίνο, 26.5.1887. Το Φεβρουάριο 65 
πρόσφυγες βρίσκονταν στη Λεµεσό σε κατάσταση ένδειας, βλ. επιστολή Α. Löwy και Lewis Emanuel, εφηµ. The 
Jewish Chronicle, 4.2.1887, σ. 5. 
326 Εφηµ. Αλήθεια, 16/28.8.1891, σ. 3. Επίσης, εφηµ. Ένωσις, 24/5.9.1891. 
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ως υπόδειξη για τους κινδύνους οι οποίοι υπόβοσκαν από πρωτοβουλίες εγκατάστασης 

Εβραίων σε περιοχές για τις οποίες δεν προηγήθηκε έρευνα, επαρκής προγραµµατισµός και 

οικονοµική ενίσχυση327.  

 
Οι εβραϊκές αγροτικές εγκαταστάσεις στους εποικισµούς της JCA 

 

Πληθυσµιακά δεδοµένα και σύσταση των εγκαταστάσεων 

Μετά τις αποτυχηµένες προσπάθειες της περιόδου 1883-1887, δεν επιχειρήθηκε οποιαδήποτε 

άλλη µεταναστευτική εγκατάσταση Εβραίων, τουλάχιστον µέχρι το 1895, όταν Εβραίοι από 

το Λονδίνο επιχείρησαν να εποικίσουν το τσιφλίκι του Μαργό στην επαρχία Λευκωσίας.  

 
Η ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στο νησί κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα 

αφορά σχεδόν αποκλειστικά την κοινοτική εγκατατάσταση στο Μαργό εξαιτίας της οποίας 

δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά από την Φραγκοκρατία ένας πυρήνας συγκέντρωσης 

εβραϊκού πληθυσµού στο νησί. Το 1902 η JCA προχώρησε στην αγορά του τσιφλικιού στο 

Τσόµλεκτζι328 στην Τύµπου, και το 1904 ανατολικότερα στα Κούκλια στην Αµµόχωστο. Οι 

εβραϊκοί εποικισµοί δηµιουργήθηκαν σε µια τριγωνική γεωγραφική περιοχή (βλ. χάρτη, 

Παράρτηµα Μ). 

 
Οι εγκαταστάσεις της JCA αποτελούσαν ένα εποικιστικό εγχείρηµα µε σοσιαλιστικά 

χαρακτηριστικά (όπως η συλλογική ιδιοκτησία, εξασφάλιση των βασικών ειδών για τη 

διαβίωση της κοινότητας, αυτάρκεια), προσανατολισµένο στην εντατική καλλιέργεια της γης 

και στη µικτή οικονοµία (βλ. κεφ. 6), πλαισιωµένο όµως µε κοινοτικούς θεσµούς, όπως η 

συναγωγή και το εβραϊκό σχολείο. Όπως τεκµηριώνουν και οι αυξοµειώσεις στο συνολικό 

αριθµό των µελών των τριων εγκαταστάσεων κατά έτος, οι εγκαταστάσεις αποτέλεσαν 

περισσότερο ένα χώρο προσωρινής υποδοχής Εβραίων µεταναστών παρά ένας µόνιµος 

προορισµός.  

 

 

 

 

                                                
327 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 13.8.1886, σ. 10. 
328 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1902, Παρίσι 1903, σ. 63. 
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Διάγραµµα 8 Ο συνολικός πληθυσµός στους εποικισµούς της JCA µεταξύ 1898 και 1927 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

pour l’ années 1898-1928, Παρίσι 1899-1928. AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, 

Παρίσι, 20.8.1907 και Έκθεση M.N. Waiz για τις συνθήκες υγιεινής στις εγκαταστάσεις της Κύπρου, 

Ιεροσόλυµα, 20.11.1910. 

 
Οι πρώτοι έποικοι του Μαργό, Ρωσο-εβραίοι και µέλη της οργάνωσης Ahavat Zion, 

µεταφέρθηκαν από το Λονδίνο τον Αύγουστο του 1898329. Η οµάδα αποτελείτο συνολικά από 

εβδοµήντα άτοµα και δεκαπέντε οικογένειες330. Όντας οι ίδιοι κυρίως τεχνίτες και έµποροι331, 

προερχόµενοι από το αστικό περιβάλλον του Λονδίνου, αδυνατούσαν να αντιπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της γεωργικής ζωής και να πετύχουν την εύρυθµη λειτουργία των αγροκτηµάτων, 

µε αποτέλεσµα να επιστρέψουν όλες οι οικογένειες στο Λονδίνο το επόµενο έτος332. Όπως 

χαρακτηριστικά καταγράφει στη µαρτυρία του ο πρώτος συντονιστής των εργασιών στο 

                                                
329 ΤΝΑ: CO 67/113/18401, Υφυπουργός Αποικιών, Λονδίνο, προς Walter S. Cohen, 17.8.1898. 
330 ΚΑΚ: SA1/4162/1898, Walter S. Cohen, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, 19.11.1898. Οι πρώτοι Εβραίοι 
που αφίχθηκαν στη Λάρνακα το Σεπτέµβριο του 1898 ήταν συνολικά 72 και οι οικογένειες τους 14, ΚΑΚ: 
SA1/3084/1898, Αρχίατρος, Λάρνακα, προς Αρχιγραµµατέα, 22.9.1898.  
331 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 26.5.1899, σ. 23. Επίσης, “Expedition to Cyprus, From the Memoirs of  N. I. 
Adler”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 1.10.1954, σ. 26. 
332 TNA: CO 67/113, Τηλεγράφηµα Κυβερνήτη, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 16.8.1898. Επίσης, 
Νικόλαος Καταλάνος, Κυπριακόν Λεύκωµα «Ο Ζήνων», Έτος Α’, Λευκωσία 1914, σ. 138. Οι πρώτες αυτές 
οικογένειες εγκαταστάθηκαν για λίγους µήνες και το 1899 εγκατέλειψαν το νησί, άλλες επιστρέφοντας στο 
Λονδίνο, στο Λίβερπουλ και στη Νότια Αφρική, βλ. εφηµ. The Jewish Chronicle, 20.10.1899, σ. 19. Σε 
µαρτυρίες τους καταγράφονται οι δυσκολίες διαβίωσης που αντιµετώπιζαν στο Μαργό, στο ίδιο. 
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Μαργό, Nahum Isaac Adler333, οι έποικοι είχαν να αντιµετωπίσουν δυσχερείς συνθήκες σε 

σύγκριση µε τη ζωή στο Λονδίνο, αφού στο Μαργό δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση, υδροδότηση 

ή καταστήµατα για να αγοράζουν τις προµήθειες τους. Σηµείωνε ότι οι άνδρες δυσκολεύονταν 

να προσαρµοστούν στις γεωργικές ασχολίες ενώ οι γυναίκες, παρόλο που ήταν δραστήριες και 

αναλάµβαναν την αγορά των τροφίµων από τους ντόπιους πλανοδιοπώλες, ήταν 

καταπονηµένες από τις συνθήκες εργασίας, όπως το ψήσιµο των ψωµιών στους πρωτόγονους 

φούρνους και το πλύσιµο του σιταριού στον πρωτόγονο µύλο, ο οποίος συχνά δεν απέδιδε 

καλή ποιότητα αλευριού334. Παράλληλα, η ελονοσία κτύπησε την νεο-εγκατασταθείσα οµάδα 

των Εβραίων µεταναστών, προκαλώντας µάλιστα και τον πρώτο θάνατο στα µέλη της335.  

 
Διάγραµµα 9 Το σύνολο των οικογενειών στο Μαργό, Τσόµλεκτζι και Κούκλια, 1898-

1927 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

1899-1928. AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 20.8.1907. AIU: ICA 4. 

Chypre, Έκθεση M.N. Waiz για τις συνθήκες υγιεινής στις εγκαταστάσεις της Κύπρου, Ιεροσόλυµα, 20.11.1910. 

 
Αν και καταβάλλονταν προσπάθειες από την JCA για συνεχή ενίσχυση του µεταναστευτικού 

εγχειρήµατος µε προσφυγικές οικογένειες, εντούτοις η µόνιµη εγκατάσταση τους δεν 

                                                
333 Ο Adler (1874-1942) υπήρξε γνωστή και δραστήρια προσωπικότητα του Σιωνιστικού Κινήµατος στη Μ. 
Βρετανία, όπου εγκαταστάθηκε µετά τη φυγή του από το Μαργό το 1899. Για βιογραφικά στοιχεία βλ. 
Shaftesley, ό.π., σσ. 101-105. Επίσης, εφηµ. The Jewish Chronicle, 29.5.1942, σ. 5. 
334 “Expedition to Cyprus, From the Memoirs of N.I. Adler”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 1.10.1954, σ. 26. 
Επίσης, Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σσ. 370-371.  
335 “Expedition to Cyprus…”, ό.π. 
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τελεσφορούσε. Από τα σοβαρότερα προβλήµατα ήταν η µη προσαρµογή των µεταναστών στις 

αγροτικές ασχολίες οι οποίοι καλούνταν εκόντες άκοντες «να συνηθίσουν στην ιδέα ότι 

όφειλαν να είναι αγρότες»336. Αφετέρου, το κλίµα ήταν θερµότερο και ξηρότερο από εκείνο 

των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης απ’ όπου προέρχονταν οι µετανάστες, µε αποτέλεσµα να 

είναι περισσότερο ευάλωτοι σε µεταδοτικές ασθένειες, όπως η ελονοσία, η οποία αποτελούσε 

βασικό παράγοντα αύξησης της θνησιµότητας337. Οι εµπύρετες αδιαθεσίες δεν µπορούσαν να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, αφού το τσιφλίκι στο Μαργό διέσχιζε ο ποταµός Γιαλιάς 

και το αγρόκτηµα στα Κούκλια βρισκόταν κοντά στην κυβερνητική δεξαµενή, η οποία ήταν 

εστία κουνουπιών. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Βούλγαρου µετανάστη Cordova, ο 

οποίος επέστρεψε στη Βουλγαρία το 1906 ενοικιάζοντας το κτήµα του στα Κούκλια στο 

Γάλλο Lapierre λόγω σωµατικής εξασθένισης από τον πυρετό338. Γι’αυτό το λόγο, η 

εγκατάσταση ήταν αφιλόξενη για τους αγρότες. Το δε πόσιµο νερό θεωρείτο πολύ κακό από 

υγιεινής άποψης339.  

 
Διάγραµµα 10 Το σύνολο του εβραϊκού πληθυσµού σε κάθε εποικισµό µεταξύ 1921 και 

1927 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration, 

Παρίσι 1922-1928. 

                                                
336 AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 22.9.1902. 
337 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 14.9.1900, σ. 10. Παρόµοια προβλήµατα λόγω των θερµών κλιµατικών 
συνθηκών αντιµετώπιζαν και οι Ρώσοι πρόσφυγες Dukhobors ή Πνευµατοµάχοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν την 
ίδια περίοδο σε τσιφλίκι στην Αθαλάσσα, στον Πέργαµο και στα Κούκλια, αλλά λόγω των αυξηµένων ποσοστών 
θνησιµότητας µεταξύ των µελών της κοινότητας, κυρίως εξαιτίας της ελονοσίας, αναγκάστηκαν να 
µεταναστεύσουν στον Καναδά το επόµενο έτος, βλ. Constantine King, “A courteous and well-conducted 
community: The Dukhobors in Cyprus, 1898-1899”, Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, XXIX (2003), 
σσ. 255-277. Επίσης, Magda Ohnefalsch Richter, Ελληνικά Ήθη κι Έθιµα στην Κύπρο (µτφρ. Άννα Μαραγκού), 
Λευκωσία 1994, σσ. 341-342 και Haggard, ό.π., σσ. 144-145. 
338 AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 20.8.1907. 
339 AIU: ICA 4. Chypre, Έκθεση M.N. Waiz για τις συνθήκες υγιεινής στις εγκαταστάσεις της Κύπρου, 
Ιεροσόλυµα, 20.11.1910. 
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Δεν ήταν ακόµη λίγες οι φορές που και οι ίδιοι οι µετανάστες µετέφεραν µαζί τους 

µεταδοτικές ασθένειες, όπως τύφο. Τέτοια ήταν η περίπτωση των Εβραίων που 

εγκαταστάθηκαν στο Μαργό από τη Ρουµανία το 1900340. Για την αντιµετώπιση της 

ελονοσίας, ο Bergmann φρόντισε από το 1905 µέχρι το 1909 να φυτέψει πέραν των 600 

ευκαλύπτων και κυπαρισσιών κατά µήκος του ποταµού Γιαλιά καθώς και κοντά στις οικίες, 

πρακτική που εφαρµοζόταν και σε αποικίες στην Παλαιστίνη, όπως εκείνη της Petah-

Tikvah341. Παράλληλα, ο ίδιος ο Bergmann θεωρούσε ότι η δεντροφύτευση ευκαλύπτων θα 

ήταν µια καλή πηγή εσόδων, αφού κάθε τεµάχιο ευκαλύπτου µπορούσε να πωληθεί 30 

σελίνια342. Επίσης, η κοινότητα προµηθεύτηκε µε κινίνη και άλλα φάρµακα καθηµερινής 

χρήσης τα οποία θα πωλούνταν στους εποίκους σε τιµές κόστους. Η διοίκηση επιβαρυνόταν 

µε τα έξοδα πληρωµής του γιατρού από τη Λευκωσία (του Δρος Ευέλθοντος Γλυκύ343) αλλά 

και του νοσοκοµείου, ενώ οι αγρότες πλήρωναν για το κόστος της φαρµακευτικής αγωγής344.   

 
Το 1910 ο γιατρός Naftali Waiz σε έκθεσή του προς την JCA χαρακτήριζε τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στο Μαργό ως «καταστροφικές». Μεταξύ των αιτίων αποτυχίας σηµείωνε το 

άγονο του εδάφους, τις κλιµατικές συνθήκες, όπως η ξηρασία, τις µη παραγωγικές σοδειές, 

την παντελή αποµόνωση του πληθυσµού από τα αστικά κέντρα και κυρίως από ισραηλιτικό 

περιβάλλον, και φυσικά την ελονοσία η οποία έπληττε το ηθικό και τη δραστηριότητα των 

αγροτών345. Με την υιοθέτηση των προτάσεών του για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και 

καταπολέµησης της ελονοσίας346, οι Εβραίοι κατέστησαν το περιβάλλον στις τρεις αγροτικές 

                                                
340 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 14.9.1900, σ. 10. 
341 AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 14.9.1908. 
342 AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 21.10.1909. 
343 Ο Γλυκύς, δισέγγονος του δραγοµάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1868 και 
απεβίωσε το 1935. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε µετεκπαίδευση στο Παρίσι και ήταν από 
τους πρώτους Κύπριους γιατρούς που άσκησαν την ιατρική από το 1891. Δηµοσίευσε άρθρα σχετικά µε τις 
συνθήκες υγιεινής, χρησιµοποιώντας συχνά το ψευδώνυµο «Νηρεύς», βλ. Χριστίνα Χριστοδούλου (επιµ.), 
Γιατροί της Κύπρου, Βιογραφικός Οδηγός 1737-1960, Λευκωσία 2006, σ. 30. Επίσης, Άννα Μαραγκού και Δρ 
Ανδρέας Γεωργιάδης, «Η Ιατρική στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας», στο Μαρίνα Βρυωνίδου-
Γιάγκου (επιµ.), Η Ιατρική στην Κύπρο. Από την Αρχαιότητα µέχρι την Ανεξαρτησία, Λευκωσία 2006, σσ. 280-
281.  
344 AIU: ICA 4. Chypre, Έκθεση M. N. Waiz για τις συνθήκες υγιενής στις εγκαταστάσεις της Κύπρου, 
Ιεροσόλυµα, 20.11.1910.  
345 Στο ίδιο.  
346 Οι προτάσεις του Waiz ήταν οι ακόλουθες: να µεταφερθούν οι αρδευόµενες καλλιέργειες σε µακρινή 
απόσταση από τις οικίες τους, να περιορίσουν τα δέντρα που χρειάζονταν άρδευση καλλιεργώντας οπωροφόρα 
δέντρα και ελαιόδεντρα, να κτίσουν περιτοιχίσµατα στα κανάλια άρδευσης ώστε να µη δηµιουργούνται έλη και 
όπου ήταν δυνατόν να διοχετεύσουν τη ροή του νερού όσο πιο µακριά από το εσωτερικό του τσιφλικιού. 
Επιπρόσθετα, να µετακινήσουν τις οικίες που βρίσκονταν κοντά σε λιµνάζοντα νερά στην κορυφή του λόφου και 
να κατασκευάσουν στέρνα µε αντλία στο κτήριο διοίκησης της αποικίας, από όπου θα µπορούσαν οι έποικοι να 
προµηθευτούν πόσιµο νερό, αφού για τις οικιακές ανάγκες χρησιµοποιούσαν το νερό των αρτεσιανών φρεάτων, 
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εγκαταστάσεις πιο βιώσιµο. Αποτέλεσµα ήταν η σταδιακή αύξηση του εβραϊκού πληθυσµού 

από το 1910. Κατά τη δεκαετία του 1910 τα εβραϊκά αγροκτήµατα, εικοσι-οκτώ στο Μαργό, 

πέντε στο Τσόµλεκτζι και δυο στα Κούκλια347, είχαν ήδη γίνει αποδοτικά και µπορούσαν να 

συντηρήσουν οικονοµικά τις οικογένειες των µεταναστών. Σε αυτό συνέβαλε και η απόφαση 

της JCA να εγκαταστήσει εκπαιδευόµενους µαθητές της αγροτικής σχολής Mikveh Israel της 

Παλαιστίνης348.  

 
Επιπλέον, η αύξηση του πληθυσµού σε µερικές εκατοντάδες στις εβραϊκές εγκαταστάσεις 

στην Κύπρo αποδίδεται στο δεύτερο aliyah και στην κάθοδο 40.000 Εβραίων από τη Ρωσική 

Αυτοκρατορία στην Παλαιστίνη η οποία ωθήθηκε από τις αντι-σηµιτικές επιθέσεις που 

σηµειώθηκαν στη Ρωσία κατά τη δεκαετία 1905-1914, αρχής γενοµένης µε τα επεισόδια στο 

Kishinev το 1905349. Οι εβραϊκές εγκαταστάσεις αποτέλεσαν επίσης πόλο έλξης και για 

Εβραίους µετανάστες οι οποίοι δεν είχαν σχέση µε την JCA, αλλά εγκαταστάθηκαν στο νησί 

λόγω των οργανωµένων εποικισµών. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ρωσο-εβραίου 

Alexander Israel Shapira. Ο πλούσιος ξυλέµπορας από την περιφέρεια του Οριόλ, έµαθε για 

την περίπτωση του Μαργό και επισκέφθηκε το νησί το 1910 για να εξετάσει από κοντά τις 

προοπτικές διαβίωσης των οµοθρήσκων του. Τελικά αγόρασε τσιφλίκι στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας στα Κούκλια και ρίζωσε µε την οικογένεια του στο νησί350.  

 
Επίσης, το Δεκέµβριο του 1915 και το Μάρτιο του 1916 µεταφέρθηκαν στην Κύπρο 301 

Εβραίοι πρόσφυγες, Άγλλοι υπήκοοι, από τα λιµάνια της Ιόππης, της Βηρυτού και της 

Αλεξάνδρειας351. Τουλάχιστον είκοσι-πέντε από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο Μαργό352, ενώ 

                                                                                                                                                    
το οποίο ήταν υπερβολικά σκληρό και ακάθαρτο. Τέλος να διαµορφωθεί ειδικός χώρος σε ένα από τα αρτεσιανά 
φρέατα του εποικισµού, για τη θρησκευτική τελετουργία του Mikveh (καταβύθιση σε καθαρό φυσικό νερό µε 
σκοπό την εξάγνιση του ατόµου όταν έρχεται σε επαφή µε νεκρό ή µετά από εκκροές του σώµατος, όπως η 
έµµηνη ρύση στις γυναίκες. Ο σκοπός της καταβύθισης είναι ο πνευµατικός εξαγνισµός, και όχι η σωµατική 
καθαρότητα, βλ. Encyclopαedia Judaica, λήµµα “Mikveh”, τ. 11, σ. 1534). Ως τότε η τελετουργία γινόταν στα 
ακάθαρτα νερά του ποταµού, όπου έβοσκαν τα κοπάδια προβάτων, επιδεινώνοντας τις συνθήκες υγιεινής. 
347 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 373. 
348 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 29.12.1899, σ. 13. Τόσο ο διαχειριστής του Μαργό όσο και µερικοί από τους 
εποίκους ήταν µέλη και συνδροµητές της Alliance. Επιπρόσθετα, η Alliance παρείχε οικονοµική στήριξη σε 
όσους από τους νεαρούς εποίκους, πρώην µαθητές του Mikveh, ήθελαν να µεταβούν στην Παλαιστίνη για να 
παντρευτούν και να επιστρέψουν µε τις συζύγους τους στην Κύπρο, βλ. AIU: ICA.Chypre 1 έως 3.2, 
αλληλογραφία Bergmann µε Alliance µεταξύ 1900 και 1925. Ειδικότερα βλ. Chypre 3.1, Bergmann, Μαργό, 
προς AIU, Παρίσι, 25.1.1900 και 9.3.1916.  
349 βλ. Ettinger, “The Growth”, ό.π., σ. 921. 
350 Συνέντευξη της Ρόνικα Σεραφείµ, δισέγγονης του Alexander Israel Shapira, στην ερευνήτρια, Λάρνακα 
7.6.2013. 
351 ΚΑΚ: SA1/1081/1914/60, Κατάλογος µε την ονοµαστική κατάσταση των Εβραίων προσφύγων συνηµµένος 
στην επιστολή του Αρµοστή Malcolm Stevenson προς Αρχιδιοικητές Κατεχόµενης Εχθρικής Περιοχής, Δυτικά 
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ένας αδιευκρίνιστος αριθµός απασχολήθηκε σε εργασίες στα Κούκλια353. Οι υπόλοιποι 

εγκαταστάθηκαν σε σπίτια στη Λάρνακα354. Τη συντήρηση των οικογενειών ανέλαβε η 

κοινότητα του Μαργό, η JCA, η Alliance Israélite Universelle και η βρετανική διοίκηση355. 

Κατόπιν δικού τους αιτήµατος, 297 πρόσφυγες, δηλαδή όλοι σχεδόν οι πρόσφυγες, 

επαναπατρίστηκαν τέλη του 1919 και αρχές του 1920 στη Χάιφα, την Ιόππη, την 

Αλεξάνδρεια, τα Ιεροσόλυµα, τη Γάζα και αλλού356.  

 
Τα νέα ρεύµατα µεταναστών στο νησί στις αρχές του 20ού αιώνα είχαν ως αποτέλεσµα την 

εγκατάσταση Εβραίων κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, ουκρανικής, πολωνικής και 

ρωσικής καταγωγής στην κοινότητα του Μαργό. Ανάµεσα τους και τρεις Εβραίοι από τη 

Νότια Ρωσία οι οποίοι κατέφθασαν στην Κύπρο το 1920 µε το µαζικό µεταναστευτικό ρεύµα 

των Λευκών Ρωσών357. 

 
Παρότι η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα σηµαδεύτηκε από ένοντο αντισηµιτισµό στην 

κυπριακή κοινή γνώµη, όπως συζητείται εκτενώς στο κεφάλαιο 5, η εφηµερίδα Σφαίρα του 

Λονδίνου σηµείωνε το 1904 ότι ο αριθµός των Εβραίων στο νησί ζούσε υπό όρους ισότητας 

και ειρήνης µε τους Έλληνες358. Οι ντόπιοι κάτοικοι στο χωριό Μαργό ήταν µη Μωαµεθανοί, 

στο σύνολό τους 58 το 1901 και 142 το 1911359. Διακρίνεται ότι η συνάντηση των ντόπιων µε 

τους µετανάστες στο Μαργό είχε αµοιβαία πλεονεκτήµατα και για τις δυο πλευρές. Οι 

Κύπριες δίδαξαν τις Εβραίες την τέχνη της υφαντικής360 και η εργοδότηση των Κύπριων 

                                                                                                                                                    
και Νότια (Chief Administrators of Occupied Enemy Territory, West and South), 5.8.1919. Επίσης, εφηµ. The 
Jewish Chronicle, 17.3.1916, σ. 14. 
352 AIU: Chypre 3.2, Bergmann, Λευκωσία, προς AIU, Παρίσι, 12.3.1916. 
353 ΚΑΚ: SA1/1081/14/60, Σηµείωµα Αρχιδιοικητή για τους Πρόσφυγες προς Αρχιγραµµατέα, 31.3.1916. 
354 AIU: Chypre 3.2, Bergmann, Λευκωσία, προς AIU, Παρίσι, 21.5.1916. Συνολικά οι Εβραίοι πρόσφυγες της 
Παλαιστίνης που αφίχθηκαν στην Κύπρο από την Αίγυπτο και την Κρήτη και φιλοξενήθηκαν στη Λάρνακα, το 
Μαργό και τα Κούκλια µεταξύ 1916 και 1919 ήταν 301, βλ. ΚΑΚ: SA1/1081/14/60, Κατάλογος µε την 
ονοµαστική κατάσταση των Εβραίων προσφύγων συνηµµένος στην επιστολή του Αρµοστή Malcolm Stevenson 
προς Αρχιδιοικητές Κατεχόµενης Εχθρικής  Περιοχής, Δυτικά και Νότια (Chief Administratos of Occupied 
Enemy Territory, West and South), 5.8.1919. 
355 ΑIU: Chypre 3.1, Αλληλογραφία Bergmann, Λευκωσία, µε AIU, Παρίσι, στις 12.3.1916, 13.3. 1916 και 
21.5.1916. Σύµφωνα µε επιστολή του Bergmann στην εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.3.1917, σ. 21, το Μάρτιο 
του 1917 ζούσαν 217 Εβραίοι πρόσφυγες στην Κύπρο. Η Alliance έστειλε το 1916 £140 για τη σίτιση και 
ένδυσή τους.  
356 ΚΑΚ: SA1/1081/1914/60, Κατάλογοι µε ονοµατική και αριθµητική κατάσταση των Εβραίων προσφύγων 
συνηµµένοι στην επιστολή Αρχιδιοικητή για τους Πρόσφυγες προς Αρχιγραµµατέα, 20.9.1919.  
357 Σύµφωνα µε τη Lana  Matoff der Parthogh, Samovar on the Table (υπό έκδοση, 2016) οι Λευκοί Ρώσοι στο 
Μαργό ήταν οι Louhovizsky και Stolair οι οποίοι φιλοξενούνταν στο σπίτι ενός Εβραίου εποίκου, ενώ ο τρίτος, ο 
Raspopoff, διέµεινε στο Μαργό και απασχολείτο ως διανοµέας. Επίσης, ο γιατρός Freiman, ο οποίος διέµενε στο 
Βαρώσι, ήταν ο γιατρός της κοινότητας. 
358 «Εβραίοι και Κύπρος. Ο αγγλικός Τύπος», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 20/3.12.1904, σ. 2. 
359 Cyprus. Reports on the census 1901-1911. 
360 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 5.9.1902, σ. 11. 
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χωρικών στα κτήµατα του Μαργό ήταν οµαλή361. Οι Εβραίοι είχαν καθηµερινές οικονοµικές 

συναναστροφές µε τους ντόπιους, κυρίως τους πραµατευτές362, και οι ντόπιοι 

παρακολουθούσαν από κοντά τις προηγµένες γεωργικές ασχολίες στο Μαργό. Οι δε έποικοι 

διακινούνταν στις πόλεις µεταφέροντας την παραγωγή τους στη Λευκωσία και τη Λάρνακα.  

 

Κοινοτικές δοµές: συναγωγή, κοιµητήριο και σχολείο 

Από τις βασικές δοµές σύστασης των εβραϊκών κοινοτήτων ήταν η συναγωγή ως χώρος 

θρησκευτικής συνάθροισης, το σχολείο για την εβραϊκή διαπαιδαγώγηση και το κοιµητήριο. 

Στο Μαργό βρίσκονταν συγκεντρωµένοι αρχικά και οι τρεις θεσµοί, στη συνέχεια όµως µε 

την αύξηση των Εβραίων λειτούργησαν σχολικές τάξεις και στις άλλες δυο εγκαταστάσεις. Η 

µοναδική περίπτωση ύπαρξης κτηρίου συναγωγής για τις θρησκευτικές τελετές των Εβραίων 

στη νεότερη ιστορία της Κύπρου ήταν αυτή του Μαργό και διατηρήθηκε όσα χρόνια 

διατηρήθηκε ο εποικισµός. Μετά την εγκατάλειψη του εγχειρήµατος από την JCA, ο 

µοναδικός χώρος που υποδηλώνει την ύπαρξη εβραϊκού στοιχείου στο νησί ήταν το 

κοιµητήριο. Μέχρι και την τουρκική εισβολή του 1974 χρησιµοποιείτο για την ταφή των 

συγγενών όσων Εβραίων διέµεναν στο νησί. Μάλιστα, σε αυτό τάφηκαν και Εβραίοι 

«παράνοµοι» µετανάστες οι οποίοι είχαν αποβιώσει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης την 

περίοδο 1946-1949363. Έκτοτε το κοιµητήριο είναι εγκαταλελειµένο και απροσπέλαστο στη 

νεκρή ζώνη.   

 
Όσον αφορά την εκπαίδευση, κατά την πρώτη δεκαετία λειτούργησαν τάξεις δηµοτικής 

εκπαίδευσης στο Μαργό, ενώ αργότερα όταν µε τις κατάλληλες συνθήκες προσελκύσθηκε 

ικανοποιητικός αριθµός εποίκων, λειτούργησαν τάξεις και στο Τσόµλεκτζι και στα Κούκλια, 

οι οποίες διατηρήθηκαν µέχρι και το 1934. Μετά το 1910 λειτούργησε και νηπιαγωγείο στη 

συναγωγή, ενώ τα σχολικά κτήρια κτίστηκαν µετά το 1913364. Κατά τα πρώτα δέκα χρόνια τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών των εποίκων, αναλάµβανε ο σοχέτ365, ο οποίος ασκούσε τα 

καθήκοντα δασκάλου µε τη διδασκαλία της εβραϊκής γλώσσας.  

                                                
361 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.6.1899, σ. 13. 
362 Βλ. “ “Expedition to Cyprus”. From the Memoirs of N. I. Adler”, εφηµ. The Jewish Chronicle, 1.10.1954, σ. 
26. 
363 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 375. 
364 Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 97, 98. 
365 Ο σοχέτ του Μαργό είχε µεταφερθεί από τη Γιάφφα, βλ. εφηµ. The Jewish Chronicle, 27.1.1899, σ. 21. 
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, µετέβαινε στο δηµόσιο σφαγείο της Λευκωσίας 1-2 φορές τη βδοµάδα, κατόπιν 
συµφωνίας µε ντόπιο κρεοπώλη, όπου σκότωνε πρόβατα ή βόδια. Αυτό, σύµφωνα µε τους Εβραίους, 
ευχαριστούσε ιδιαίτερα τους Τούρκους, οι οποίοι ήταν πρόθυµοι να πωλούν σε υψηλότερες τιµές το ωµό κρέας, 
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Τα σχολεία χρηµατοδοτούνταν από την JCA, η οποία κατέβαλλε και το σχολικό φόρο, µέχρι 

το 1934. Παράλληλα µε την κοινοτική χρηµατοδότηση, η λειτουργία των σχολείων (µισθοί 

δασκάλων, διατήρηση κτηρίων) στηριζόταν και µε το επίδοµα της κυβέρνησης, όπως ίσχυε 

και για τα σχολεία των άλλων θρησκευτικών οµάδων. Μετά την εγκατάλειψη του Μαργό και 

τη διασπορά των µεταναστών σε άλλες περιοχές, το 1928 λειτούργησε για πρώτη φορά 

σχολείο στο Τσόµλεκτζι366, το 1930-1932 και στην Κοντέα, ενώ το 1932-1934 στα Κούκλια. 

Εξαιτίας της εξαιρετικά µικρής παρουσίας των Εβραίων, η σχολική χρονιά 1933-1934 ήταν η 

τελευταία κατά την οποία λειτούργησαν τα δυο εβραϊκά δηµοτικά σχολεία στο Τσόµλεκτζι 

και στα Κούκλια367. 

 
Πληροφορίες για τη λειτουργία των εβραϊκών σχολείων αντλούνται από τις Κυανές Βίβλους 

της βρετανικής διοίκησης για την περίοδο 1920-1934. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει 

αναλυτικά τον αριθµό των µαθητών κατά σχολείο, την κυβερνητική χρηµατική βοήθεια, τα 

έξοδα και το φόρο που καταβαλλόταν. 

 
Πίνακας 5 Τα εβραϊκά σχολεία στην Κύπρο, 1920-1934 
Πηγή: Cyprus Blue Books 1920-1934. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/1245/1929 και Ε19/6, Μητρώα Στατιστικών 

Στοιχείων Δασκάλων και Φοιτητών για το 1925-1928, Ε19/9, Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων και 

Φοιτητών για το 1930-1931 και Ε19/12, Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων και Φοιτητών για το 1933-

1934. 

Έτος Τοποθεσία Αριθµός 
τάξεων 

Αριθµός 
µαθητών 

Κυβερνητική 
χορηγία £ 

Άλλη 
χρηµατική 
στήριξη £ 

Σχολικός 
φόρος £ 

Έξοδα 
£ 

1920 Μαργό 1 30  30 - 30 60 
1921 Μαργό 1 30 30 - 30 60 
1922 Μαργό 2 40 46  54 200 
1923 Μαργό 1 29 44 42  62 148 
1924 Μαργό 1 30 64 - 35 95 
1925 Μαργό 1 18 42 - 39 105 
1926 Μαργό 1 20 65 - 37 100 
1927 Μαργό 1 17 60 - 40 106 
1928 Τσόµλεκτζι 1 23 64 - 43 110 
1929 Τσόµλεκτζι 1 10 36 - 24 52 

                                                                                                                                                    
εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.6.1899, σ. 13. Σύµφωνα µε την Ohnefalsch-Richter, ό.π., σ. 251, οι Βρετανοί 
εγκατέστησαν στις κύριες πόλεις δηµόσια σφαγεία, όπου εκεί πωλείτο µόνο κρέας το οποίο έφερε την επίσηµη 
σφραγίδα του δηµαρχείου. 
366 Οι βρετανικές αρχές σκόπευαν να τερµατίσουν τη λειτουργία του σχολείου στο Τσόµλεκτζι µετά τη σχολική 
χρονιά 1928-1929 λόγω του µικρού αριθµού των µαθητών. Μετά από αίτηµα των Εβραίων κατοίκων, το σχολείο 
συνέχισε τη λειτουργία του, βλ. KAK: SA1/1245/1929, Επιστολή από τους Louria, Berdichevsky και Zilber, 
Λευκωσία, προς Canon Newham, Διευθυντή Παιδείας, 12.9.1929. 
367 KAK: SA1/1129/1938, J. R. Cullen, Διευθυντής Παιδείας, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 20.9.1938. 
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Έτος Τοποθεσία Αριθµός 
τάξεων 

Αριθµός 
µαθητών 

Κυβερνητική 
χορηγία £ 

Άλλη 
χρηµατική 
στήριξη £ 

Σχολικός 
φόρος £ 

Έξοδα 
£ 

1930 Τσόµλεκτζι 1 8  
70 £2 

δίδακτρα 

-  
72 

Κοντέα 1 6  

1931 Τσόµλεκτζι 1 8 75 £17 
εθελοντική 
εισφορά 

 97 
Κόντεα 1 6  

- 

1932 Τσόµλεκτζι 1 8  
75 

£20 
εθελοντική 
εισφορά 

 95 

Κοντέα 1 6 - 

1933 Τσόµλεκτζι 1 8  
80 

- -  
80 Κούκλια 1 6 - - 

1934 Τσόµλεκτζι 1 5  
53 

-   
60 Κούκλια 1 7 - - 

 
Σύµφωνα µε την έκθεση του Jules Rosenheck το 1916 το εκπαιδευτικό σύστηµα στο Μαργό 

δυσλειτουργούσε κυρίως λόγω της ανοµοιοµορφίας στις ηλικίες των µαθητών, του µικρού 

τους αριθµού, αλλά και της εµπλοκής των εποίκων στη διαχείριση της διδασκαλίας368. 

Επιπρόσθετα, ο µικρός αριθµός των µαθητών αποτελούσε εµπόδιο στη διάρθρωση των 

τάξεων και της διδακτικής ύλης. Μέχρι και το 1916 οι µαθητές διδάσκονταν µόνο εβραϊκά, 

γεγονός που δηµιουργούσε κίνητρο στους Εβραίους να µεταναστεύουν στην Παλαιστίνη και 

να εγκαταλείπουν την Κύπρο369, ενώ θεωρείτο επιβεβληµένη η εργοδότηση Άγγλου δασκάλου 

για εκµάθηση των αγγλικών, νηπιαγωγού και σοχέτ για τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση370. 

Από το 1920 και εξής, στο σχολείο του Μαργό εισήχθηκε η εκµάθηση των αγγλικών, 

παράλληλα µε τη διδασκαλία των εβραϊκών από Εβραίο δάσκαλο371. Από τη σχολική χρονιά 

1926-1927 Ορθόδοξος Χριστιανός δάσκαλος δίδασκε και ελληνικά372. Τα παιδιά των Εβραίων 

                                                
368 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 97. 
369 Βλ. επίσης και AIU: ICA 4. Chypre, Έκθεση M. N. Waiz για τις συνθήκες υγιενής στις εγκαταστάσεις της 
Κύπρου, Ιεροσόλυµα, 20.11.1910. 
370 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 98. 
371 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1922 présenté a l’ Assemblée Générale du 15 Décembre 1923, Παρίσι 1924, σ. 78. Για τη σχολική χρονιά 
1923-24 εντοπίστηκε ότι στο Μαργό δίδασκε ο David Vigotsky, για τη χρονιά 1924-1925 ο B. Goldberg, για τη 
χρονιά 1925-1926 ο Ch. V. Bornchowitz και για τη χρονιά 1926-1927 ο Leon Knisgberg, ΚΑΚ: Ε19/5, Μητρώα 
Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων και Φοιτητών για το 1922-1925 και Ε19/6, Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων 
Δασκάλων και Φοιτητών για το 1925-1928.  
372 ΚΑΚ: SA1/456/1934, Διευθυντής Παιδείας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 16.1.1934. Για τη σχολική χρονιά 
1926-1927 στο Μαργό δίδασκε ο Ξενοφών Κουµπαρίδης, ενώ για τις σχολικές χρονιές 1932-33 και 1933-1934 
στο Τσόµλεκτζι δίδαξε ο Κώστας Α. Τσιακκούρης (ή Τζιακούρης), ΚΑΚ: Ε19/6, Μητρώα Στατιστικών 
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µεταναστών που εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην Κύπρο, συνέχιζαν τη φοίτιση τους στην 

Αµερικανική Ακαδηµία Λάρνακας373. Παράλληλα, από το 1929 µε βάση το νόµο για την 

Εκπαίδευση, συστάθηκε η επιτροπή διαχείρισης των εβραϊκών σχολείων µε µέλη τον 

Solomon Louria από το Τσόµλεκτζι και τον Israel Shapira από τα Κούκλια374. 

 
Στην πόλη της Λάρνακας λειτούργησε εβραϊκό σχολείο µε δάσκαλο εβραϊκών και δασκάλα 

αγγλικών από το Μάιο του 1916 µέχρι και τα τέλη του 1919 για την κάλυψη των αναγκών των 

παιδιών των Εβραίων προσφύγων από την οθωµανική επικράτεια. Το σχολείο, στο οποίο 

φοιτούσαν γύρω στα 60 παιδιά375, χρηµατοδοτήθηκε από την Alliance και τον Αγγλο-Εβραϊκό 

Σύνδεσµο (Anglo-Jewish Association)376.  

 
Το 1938 οι Εβραίοι κάτοικοι του νησιού ζήτησαν την επαναλειτουργία δηµοτικού σχολείου 

στο νησί, λόγω της εισροής νέων οικογενειών µεταναστών. Ο Διευθυντής Παιδείας θεώρησε 

σφάλµα να δοθεί άδεια λειτουργίας εβραϊκού σχολείου, γιατί µια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως 

αποτέλεσµα τον κοινωνικό αποκλεισµό των Εβραίων µεταναστών και θα παρεµπόδιζε την 

οµαλή ενσωµάτωσή τους στην κυπριακή κοινωνία. Επιπλέον, έκρινε ότι οι Εβραίοι µαθητές 

θα έπρεπε να φοιτούν σε ελληνικά δηµοτικά σχολεία προτού συνεχίσουν τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση στην Αµερικανική Ακαδηµία, όπως διατείνονταν οι γονείς τους ότι θα το  

έπρατταν377. 

                                                                                                                                                    
Στοιχείων Δασκάλων και Φοιτητών για το 1925-1928, Ε19/11, Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων και 
Φοιτητών για το 1933-1934 και Ε19/12, Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων και Φοιτητών για το 1933-
1934. Σύµφωνα µε τα µητρώα του 1926-1927, ο Knisgberg δίδασκε στην πρώτη (6 µαθητές) και δευτέρα τάξη (3 
µαθητές) και ο Κουµπαρίδης στην τρίτη (3 µαθητές), τέταρτη (4 µαθητές) και πέµπτη τάξη (1 µαθητής). 
Συνολικά οι ώρες διδασκαλίες τη βδοµάδα ήταν 36 εκ των οποίων οι 6 αφορούσαν τη διδασκαλία των αγγλικών. 
373 ΚΑΚ: SA1/1129/1938, ό.π. 
374 ΚΑΚ: SA1/1256/1930, Διευθυντής Παιδείας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 5.9.1930. Για επισκόπηση της 
βρετανικής πολιτικής στην εκπαίδευση από το 1880 µέχρι το 1933 βλ. Cyprus. Report of the Department of 
Education for the school year 1935-1936, Λευκωσία 1937, σ. 3. Επίσης, Κλεόβουλος Μυριανθόπουλος, Η 
Παιδεία εν Κύπρω επί Αγγλοκρατίας 1878-1946, Λεµεσός 1946· Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, Η εκπαιδευτική 
πολιτική της εν Κύπρω Αγγλικής Κυβερνήσεως (1878-1952), Λευκωσία 1952· Παναγιώτης Περσιάνης και 
Πολύβιος Πολυβίου, Ιστορία της εκπαίδευσης στην Κύπρο. Κείµενα και Πηγές, Λευκωσία 1992· Θωµάς 
Παπαγεωργίου, «Βρετανικές επεµβάσεις στην εκπαίδευση της Κύπρου τη δεκαετία του 1903: η περίπτωση των 
αναλυτικών προγραµµάτων», Κλειώ, τχ. 5 (2009), σσ. 65-109.   
375 AIU: Chypre 3.2, Bergmann, Λευκωσία, προς AIU, Παρίσι, 2.7.1918. Σύµφωνα µε τον Bergmann ένας 
αριθµός παιδιών φοιτούσε στην Αµερικανική Ακαδηµία, όπου το περιβάλλον δεν ήταν φιλόξενο λόγω κυρίως 
της στάσης του διευθυντή της ο οποίους µιλούσε µε απαξιωτικά λόγια για τους Εβραίους.  
376 AIU: Chypre 3.1, Bergmann, Λευκωσία, προς AIU, Παρίσι, 12.3.1916 και 21.5.1916. Επίσης, ΚΑΚ: 
SA1/1081/14/60, Πρακτικά Αρχιδιοικητή για τους Πρόσφυγες προς Αρχιγραµµατέα, 24.3.1917. Σύµφωνα µε 
επιστολή του Bergmann στην εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.3.1917, σ. 21, ο Αγγλο-Εβραϊκός Σύνδεσµος 
απέστειλε το 1916 £20 για τις ανάγκες του σχολείου. Τον επόµενο χρόνο η συνεισφορά ανήλθε στις £36, ΚΑΚ: 
SA1/1081/14/60, M. Duparc, Λονδίνο προς Υφυπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 6.2.1917. 
377 ΚΑΚ: SA1/1129/1938, ό.π. 
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Η αποχώρηση της JCA από τις εγκαταστάσεις της στην Κύπρο 

Η πώληση των εβραϊκών επαύλεων στο Μαργό και το Τσόµλεκτζι το 1928 επήλθε ως 

αποτέλεσµα των πολυεπίπεδων προβληµάτων που αντιµετώπιζε η εβραϊκή κοινότητα καθ’όλη 

την περίοδο των 29 ετών παρουσίας της στην Κύπρο. Η JCA διατήρησε υπό την εποπτεία της 

µόνο τα κτήµατα των Κουκλιών µέχρι το 1935. Η απόσυρσή της από την Κύπρο αποτέλεσε 

µέρος των εσωτερικών διεργασιών της οργάνωσης, αλλά και απότοκο του ασύµφορου της 

συνέχισης των εποικισµών στο νησί (για τους οικονοµικούς λόγους της εγκατάλειψης βλ. σσ. 

265-268). 

 
Η διακήρυξη Balfour το 1917 µε την οποία δινόταν η βρετανική υποστήριξη στη δηµιουργία 

εβραϊκής εθνικής εστίας στην Παλαιστίνη έδωσε νέα ώθηση στη µετανάστευση των Εβραίων 

στην Εντολή. Σε συνδυασµό µε το µεταπολεµικό ρεύµα από την Ανατολική Ευρώπη, η 

εβραϊκή κοινότητα στην Παλαιστίνη αυξήθηκε από τις 84.000 το 1922 στις 154.000 το 

1929378. Σε αυτό το κλίµα ήταν αναµενόµενο ότι η JCA θα επέλεγε να επικεντρωθεί στις 

εργασίες της στην Παλαιστίνη. Κατά τον Μεσοπόλεµο η οργάνωση αποφάσισε την σταδιακή 

εγκατάλειψη της διαχείρισης των εποικισµών της αρχικά στην Τουρκία και την Κύπρο και 

αργότερα στη Γαλιλαία379.  

 
Και για τις ίδιες όµως τις οικογένειες των εποίκων στην Κύπρο, η µετεγκατάστασή τους στην 

Παλαιστίνη όπου το yishuv ολοένα και αυξανόταν ήταν µια επιλογή που εµπεριέκλειε 

περισσότερα θέλγητρα απ’ ότι το νησί. Η γεωργική παραγωγή στα κυπριακά κτήµατα της 

εταιρείας µετά τον πόλεµο επηρεάστηκε δραµατικά εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέµου 

(βλ. σσ. 266-267). Από την άλλη, οι αδέξιοι χειρισµοί στη διαχείριση των κτηµάτων από τον 

Bergmann (διαχειριστής του Μαργό µέχρι το 1923), οι ενδοκοινοτικές έριδες, οι οποίες 

προκαλούνταν τόσο από την εριστική προσωπικότητα του ιδίου380 όσο και της µη αρµονικής 

συµβίωσης µεταξύ Ασκενάζι και Σεφαραδιτών381, αποτέλεσαν επιπρόσθετα προβλήµατα στην 

οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερα αποθαρρυντικός παράγοντας για τη 

συνέχιση της εβραϊκής παρουσίας στο Μαργό και τα Κούκλια ήταν η µη ύπαρξη 
                                                
378 Marrus, ό.π., σ. 117. 
379 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 105. Στη Γαλιλαία η διαχείριση των αγροτικών εγκαταστάσεων της JCA 
µεταφέρθηκαν στην PICA (Palestine Jewish Colonization Association), βλ. Yossi Ben-Artzi, “Historical 
Perspectives on Jewish Rural Settlement in Cyprus 1883-1939”, στο Giorgos Kazamias και Giorgos Antoniou 
(επιµ.), Historical Perspectives on Cypriot-Jewish Relations, Λευκωσία 2015, σ. 16. 
380 Βλ. ενδεικτικά εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 10/23.11.1900 για τη δίκη στο δικαστήριο Λευκωσίας µεταξύ του 
Bergmann και του εποίκου Jacob Bender. Επίσης, αναφορές στο Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 91, 102, 104. Ο 
Bergmann αποχώρησε από το Μαργό το 1923 και εγκαταστάθηκε ως γεωργός στα Κούκλια.  
381 Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 95, 103. 
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οργανωµένης εβραϊκής κοινότητας στην Κύπρο γεγονός το οποίο καθιστούσε, σύµφωνα µε 

την οργάνωση, τους µετανάστες κοινωνικά αποκλεισµένους. Ένα από τα προβλήµατα που 

αναφυόταν από αυτό το γεγονός, για παράδειγµα, ήταν η δυσκολία σύναψης γάµων µε 

οµοθρήσκους τους382.  

 
Το 1928 η JCA απέσυρε την οικονοµική της στήριξη στις εγκαταστάσεις του Μαργό, 

µεταβίβασε τον έλεγχο των κτηµάτων σε όσους ιδιοκτήτες επέλεξαν να παραµείνουν στις 

εγκαταστάσεις, ενώ ενοικίασε και κτήµατα σε ντόπιους383. Για την αγορά των κτηµάτων 

υπήρξε ενδιαφέρον από την Ελλάδα και τη Βρετανία. Το 1928 επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις 

στο Μαργό ο Έλληνας γεωπόνος Πολυχρονάκος, αντιπροσωπεύοντας οµάδα Ελλήνων 

κεφαλαιούχων, οι οποίοι ήθελαν να αγοράσουν µεγάλες εκτάσεις γης στο νησί για γεωργικούς 

και κτηνοτροφικούς σκοπούς, χωρίς ωστόσο να προβούν στην αγορά384.  

 
Το τσιφλίκι άλλαξε διάφορους ιδιοκτήτες από το 1928 µέχρι το 1937. Τον Απρίλιο του 1928 

πωλήθηκε στον συνταξιούχο συνταγµατάρχη του βρετανικού στρατού Harman Grisewood385. 

Ο ίδιος σχεδίαζε να εγκαταστήσει στα κτήµατα 100 Μαλτέζους γεωργούς µαζί µε τις 

οικογένειες τους (γύρω στα 500 άτοµα), οι οποίοι θα προέβαιναν σε καλλιέργεια και 

επεξεργασία λιναριού. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις Βρετανών γεωργικών συµβούλων των 

αγοραστών το λινάρι µπορούσε να καλλιεργηθεί σε άριστη ποιότητα στο νησί, εφάµιλλη µε 

εκείνη του εξωτερικού386. Τελικά,  το σχέδιο του Grisewood ναυάγησε αφού δεν κατάφερε να 

κερδίσει την εµπιστοσύνη της αποικιακής κυβέρνησης της Μάλτας387. Το 1929 η λονδρέζικη 

εταιρεία Cortold & Co αγόρασε µεταξύ άλλων γαιών και τα τσιφλίκια στο Μαργό και 

Τσόµλεκτζι, στα οποία θα καλλιεργείτο λινάρι για την κατασκευή σχοινιών, σπάγγων και 

σάκκων στις βιοτεχνίες σχοινοποιείου, σπαγγοποιείου και σακκοποιείου που θα 

λειτουργούσαν µελλοντικά στις αγορασθείσες εκτάσεις.388 Ύστερα από παρέλευση µερικών 

ετών και ενώ ούτε το σχέδιο της λονδρέζικης εταιρείας προωθήθηκε, το Μαργό µαζί µε 

γειτονικές εκτάσεις κατέληξε στα αδέλφια Weiner (ήταν Εβραίοι από τη ρουµανική 

                                                
382 AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 20.8.1907. 
383 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 375. 
384 Εφηµ. Αλήθεια, 6.4.1928, σ. 3. 
385 ΤΝΑ: CO 67/230/7, Nicholson, Λευκωσία, προς Amery, Λονδίνο, 16.4.1929. 
386 ΤΝΑ: CO 67/230/7, Grisewood, Λονδίνο, προς J. H. Thomas, Υπουργό Εµπορίου, Λονδίνο, 30.10.1929. 
Επίσης, εφηµ. Ελευθερία, 30.5.1928, σ. 3, και 22.8.1928, σ. 3. 
387 ΤΝΑ: CO 67/230/7, Nicholson, Λευκωσία, προς Amery, Λονδίνο, 16.4.1929. 
388 Εφηµ. Ελευθερία, 27.4.1929, σ. 3. 
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Βεσσαραβία), οι οποίοι διατηρούσαν δική τους φάρµα µε οπωροφόρα δένδρα, καλλιέργειες 

σιτηρών και εκτροφή προβάτων µέχρι και τη δεκαετία του 1950389. 

 
Η εβραϊκή παρουσία στη δεκαετία του 1930: το µεταναστευτικό ρεύµα των ιδιωτών 

επαγγελµατιών και των προσφύγων 

Οι µετανάστες του Μαργό και των Κουκλιών και η ενσωµάτωσή τους στην κυπριακή 

κοινωνία 

Η σταδιακή εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων στο Μαργό, το Τσόµλεκτζι και τα Κούκλια είχε 

σοβαρό αντίκτυπο στην πληθυσµιακή παρουσία των Εβραίων στο νησί. Στην απογραφή του 

1931 καταγράφονταν µόλις 74 Εβραίοι κάτοικοι390, ενώ την προηγούµενη δεκαετία 

ανέρχονταν στους 195391. Στον πληθυσµό αυτό συγκαταλέγονταν αφενός οι πέντε οικογένειες 

των εποίκων του Μαργό και των Κουκλιών, γύρω στα περίπου είκοσι άτοµα, οι οποίοι 

επέλεξαν τη µόνιµη εγκατάσταση τους στο νησί. Αφετέρου, περιορισµένος αριθµός Εβραίων 

από τη Ρωσία εκτιµάται ότι εγκαταστάθηκε µε το προσφυγικό ρεύµα 1500 Λευκών Ρώσων 

τον Απρίλη του 1920392. Από τις γνωστότερες περιπτώσεις είναι αυτή του µουσικού Issaia 

Kalmanovitch, ο οποίος αφίχθηκε µε τη σύζυγο του Ευγενία και τα τρία παιδιά τους το 1920 

και διορίστηκε διευθυντής του πρώτου Ωδείου του νησιού το 1927 από τον Κυβερνήτη Sir 

Ronald Storrs (1926-1932)393.  

 
Ως ιδιαίτερα επιτυχηµένες οικογένειες αγροτών της JCA, οι οικογένειες των Berdichevsky, 

Berdy, Louria και Shapira εγκαταστάθηκαν κυρίως στις επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου 

όπου απασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια και εµπόριο εσπεριδοειδών. Η τριµελής οικογένεια 

του Solomon Berdichevsky από την Ουκρανία εγκαταστάθηκε στο Τσιφλίκι του Πασιά 

(µεταξύ Μενεού και Κιτίου) και ο αδελφός του, Micha Berdy, ο οποίος νυµφεύθηκε τη 

νηπιαγωγό του Μαργό από την Αλγερία, Roza Louria, εγκαταστάθηκε µε την τετραµελή 

οικογένεια του στο Μενεού. Η αδελφή τους Riva Berdy παρέµεινε µε το σύζυγο της Marco 

Louria, αδελφό της Ρόζα και απόφοιτο του Mikweh Israel, στην Κοντέα, ενώ η κόρη της 

Tsippora παντρεύτηκε τον Πολωνο-εβραίο Felix Yessurun και εγκαταστάθηκαν στην 
                                                
389 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 376. Επίσης βλ. επιστολή A. H. Milston, εφηµ. The Jewish Chronicle, 
10.9.1954, σ. 16.   
390 Cyprus. Report of the Census of 1931, taken on April 27-28, 1931, Λονδίνο 1932, σ. 52. 
391 Report and General Abstracts of the Census of 1921, taken on the 24th April, 1921, Λονδίνο 1922, σ. 10. 
392 Για την άφιξη και εγκατάσταση των Λευκών Ρώσων προσφύγων από τη Νότια Ρωσία στην Κύπρο, βλ. ΚΑΚ: 
SA1/858/1919, SA1/701/1920, SA1/804/1920. 
393 Βλ. Ronald Storrs, Orientations, Λονδίνο 1943, σ. 487. Επίσης, G.S. Georghallides, Cyprus and the 
Governorship of Sir Ronald Storrs. The causes of the 1931 crisis, Λευκωσία 1985, σ. 15. 
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Ορµήδεια. Μια άλλη σηµαντική φυσιογνωµία των εγκαταστάσεων της JCA, ο Ρωσο-εβραίος 

Alexander Ιsrael Shapira, παρέµεινε µε την πενταµελή οικογένεια του στο αγρόκτηµα τους 

στα Κούκλια Αµµοχώστου394. Κάπως έτσι άρχισε να δηµιουργείται σταδιακά µια σταθερή 

εβραϊκή παρουσία στο νησί εκτός εποικιστικών εγχειρηµάτων. 

 
Η κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση των εβραϊκών αυτών οικογενειών στο κυπριακό 

περιβάλλον υπήρξε απόλυτα οµαλή. Αυτό εξάλλου µαρτυρεί και η πολυσχιδής δραστηριότητα 

τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου (βλ. κεφ. 7). Ενεπλάκηκαν στην 

κοινωνική ζωή των επαρχιών στις οποίες ζούσαν παντρεύοντας ακόµη και τα παιδιά τους µε 

Έλληνες Κυπρίους Xριστιανούς395. Από τις πιο δραστήριες φυσιογνωµίες της εβραϊκής 

παρουσίας ήταν ο Micha Berdy. Διετέλεσε διευθυντής της Αγγλο-Παλαιστινιακής Τράπεζας 

στην Κύπρο και ιδιοκτήτης εταιρειών, όπως της Cyprus Mining Development (βλ. σσ. 316-

319). Συνεργάστηκε µεταξύ άλλων µε τον Δηµήτρη Διανέλλο και τον Πέτρο Μαντοβάνη για 

την προαγωγή και ανάπτυξη της πόλης της Λάρνακας396, ενώ ο γιος του Gaby, ο οποίος 

έχαιρε εκτίµησης από τους συµπολίτες του, ήταν µέλος του Ροταριανού Οµίλου Λάρνακας397.  

Εβραίοι µετανάστες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη  

Η πληθυσµιακή συρρίκνωση των Εβραίων στην Κύπρο στις αρχές της δεκαετίας θα 

διαρκούσε µόνο για ελάχιστα χρόνια. Πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη 

και στην Παλαιστίνη θα οδηγούσαν σε ένα νέο ρεύµα εισροής Εβραίων στο νησί. Αυτή τη 

φορά η µετανάστευση δεν ωθήθηκε από εποικιστικές προσπάθειες, αλλά ήταν ελεύθερη και 

περισσότερο ατοµικού και οικογενειακού χαρακτήρα. Το εβραϊκό ενδιαφέρον για την Κύπρο 

εκφράστηκε αρχικά στις αρχές της δεκαετίας του 1930 µέσα από το αυξηµένο ρεύµα 

τουρισµού από την Παλαιστίνη. Η εφηµερίδα Αλήθεια κατέγραφε για την κίνηση των 

τουριστών στις Πλάτρες τον Αύγουστο του 1934:  

 
«το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν της εφετεινής σαιζόν είνε η κάθοδος Εβραίων εκ 

Παλαιστίνης. Ως πληροφορούµεθα είνε κατενθουσιασµένοι µε τας Πλάτρας και 

                                                
394 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τη δισέγγονη του Alexander Israel Shapira, Ρόνικα Σεραφείµ, σε προσωπική 
συνέντευξή της µε την ερευνήτρια στις 7.6.2013. 
395 Ενδεικτική η περίπτωση του Solomon Berdichevsky ο οποίος πάντρεψε την κόρη του Lilly µε τον Λαρνακέα 
επιχειρηµατία Γιάγκο Σεραφείµ, πληροφορίες αντλήθηκαν από τη δισέγγονη του Alexander Israel Shapira, 
Ρόνικα Σεραφείµ, σε προσωπική συνέντευξη της µε την ερευνήτρια στις 7.6.2013. 
396 «Ίδρυσις εταιρείας δια προαγωγήν της Λάρνακος», εφηµ. Ελευθερία, 17.2.1934, σ. 2. 
397 Εφηµ. Φιλελεύθερος, 23.10.1959, σ. 3. Επίσης, Εφηµ., Ελευθερία, 6.9.1960, σ. 4. Ο Gaby απεβίωσε αιφνίδια 
το 1968 και τάφηκε στο Μαργό, βλ. εφηµ. Ελευθερία, 3.2.1968, σ. 6. 
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υπόσχονται να γίνουν οι διαπρύσιοι διαφηµισταί του ωραίου θερέτρου κι εν γένει των 

εξοχών της Κύπρου»398.  

 
Στον κυπριακό Τύπο δηµοσιεύονταν τακτικά ειδήσεις που αφορούσαν στην άφιξη Εβραίων 

στα κυπριακά λιµάνια από πλοία τα οποία έρχονταν από την Παλαιστίνη µε σκοπό την 

περιήγηση ή εγκατάσταση τους στο νησί399. Στα ταραχώδη χρόνια που θa ακολουθούσαν 

όµως µέχρι και τις παραµονές του πολέµου η Κύπρος δεν θα αποτελούσε απλώς ένας 

τουριστικός προοορισµός, αλλά θα εξελισσόταν σε ένα από τους σταθµούς στο δρόµο προς 

την Παλαιστίνη για χιλιάδες Εβραίους εκδιωχθέντες από την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη.  

 
Το µεταναστευτικό ρεύµα από την Κεντρική Ευρώπη στη βρετανική αποικία ενθαρρύνθηκε 

καταρχάς από την προπαγάνδα εβραϊκών κύκλων στον Τύπο της Γερµανίας και της Πολωνίας. 

Η προπαγάνδα αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της µετανάστευσης Γερµανο-εβραίων και 

Πολωνο-εβραίων στο νησί αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στην απουσία περιοριστικών 

µέτρων στην είσοδο και εγκατάσταση των αλλοδαπών.400 Όπως διεµήνυε ο Υπουργός 

Αποικιών Philip Cunliffe-Lister στον Κυβερνήτη Sir Hebert Richmond Richmond Palmer 

(1933-1939) σχετικά µε το µεταναστευτικό ρεύµα Εβραίων από την Πολωνία στην Κύπρο, οι 

αιτήσεις για ταξιδιωτικές διευκολύνσεις προς την αποικία αποσκοπούσαν στην αξιοποίηση 

του νησιού ως ενδιάµεσο σταθµό (“stepping stone”) για εξασφάλιση άδειας µετανάστευσης 

στην Παλαιστίνη. Κατά την άποψή του «οποιαδήποτε σηµαντική αύξηση στη µετανάστευση 

Πολωνο-εβραίων στην Κύπρο µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη χρήσης µιας νέας οδού για 

είσοδο στην Παλαιστίνη»401. Όπως θα καταδείκνυαν τα ίδια τα γεγονότα στη συνέχεια, η 

εκτίµηση του Υπουργού Αποικιών αποτελούσε µια ρεαλιστική ερµηνεία της καθόδου όχι 

µόνο των Πολωνο-εβραίων αλλά του συνόλου του εβραϊκού µεταναστευτικού ρεύµατος στο 

νησί.  

 
                                                
398 «Η κίνησις των Πλατρών. Μερικαί ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι», εφηµ. Αλήθεια, 17.8.1934, σ. 2. Βλ επίσης, 
«Εβραίοι περιηγηταί», εφηµ. Χρόνος, 3.8.1936, σ. 1 και «Ξένοι παραθερισταί», 6.7.1938, σ. 4. 
399 Ενδεικτικά εντοπίστηκαν τα ακόλουθα άρθρα: «1500 Εβραίοι επί του «Μάρθα Ουάσιγκτων» », εφηµ. Χρόνος, 
3.5.1933, σ. 4, «300 Εβραίοι επί του ατµοπλοίου «Χέλουαν» », εφηµ. Χρόνος, 9.5.1933, σ. 4, «Διέλευσις 
Εβραίων εκ Κύπρου», εφηµ. Χρόνος, 17.6.1933, σ. 4, «Διέλευσις εκ Κύπρου πολυάριθµων Εβραίων», εφηµ. 
Χρόνος, 20.6.1933, σ. 4, «Έφθασαν 19 Εβραίοι δια να ζήσουν εν Κύπρω», εφηµ. Ελευθερία, 30.8.1938, σ. 4. 
Σχετικές αναφορές επίσης, εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 29.7.1933, σ. 3 και εφηµ. Αλήθεια, 18.5.1934, σ. 3.  
400 TNA: FCO 141/2389, Λειτουργός ελέγχου διαβατηρίων, Βερολίνο, προς Διευθυντή ελέγχου διαβατηρίων, 
Λονδίνο, 5.6.1935. Επίσης, Hamilton Stokes, Γραφείο Ελέγχου διαβατηρίων, Πρεσβεία Μεγάλης Βρετανίας, 
Βαρσοβία, προς Επίτροπο Μετανάστευσης και Στατιστικών, Ιεροσόλυµα, 24.9.1934.  
401 TNA: FCO 141/2389, Υπουργός Αποικιών, Λονδίνο, προς Κυβερνήτη, 27.11.1934. 
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Αναπόφευκτα, η Κύπρος προσέλκυσε εκατοντάδες Εβραίους οι οποίοι αναζητούσαν ασφαλή 

χώρο εγκατάστασης και διαβίωσης των οικογενειών τους, αλλά και εξασφάλιση θεώρησης 

βίζας για την είσοδο τους στην Παλαιστίνη. Οι Εβραίοι εισέρχονταν στο νησί ως ταξιδιώτες 

καταβάλλοντας το ασφάλιστρο των 25 λιρών. Όντας περιηγητές είχαν τη δυνατότητα 

παραµονής στο νησί για διάστηµα µέχρι και τριών µηνών402. Η παραµονή τους µπορούσε να 

παραταθεί µετά από εξασφάλιση κυβερνητικής άδειας και αφού διέθεταν το απαιτούµενο 

κεφάλαιο για να δραστηριοποιηθούν οικονοµικά είτε στη γεωργία είτε στη βιοµηχανία, 

σύµφωνα µε τους µεταναστευτικούς κανονισµούς του 1936 (βλ. κεφ. 4). Όσο εντεινόταν η 

µαζικότητα του προσφυγικού ρεύµατος των Εβραίων από τη Γερµανία και τις ανατολικο-

ευρωπαϊκές χώρες τις παραµονές του πολέµου, τόσο στην Κύπρο αυξανόταν και ο αριθµός 

των Εβραίων, οι οποίοι εξασφάλιζαν τις εγγυήσεις από τους οµόδοξούς τους στο νησί403.  

 
Καθότι η κυβέρνηση δεν διατήρησε ξεχωριστές αριθµητικές καταστάσεις για τους αφιχθέντες 

Εβραίους µετανάστες πριν από το Δεκέµβριο του 1936, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο 

µεταναστευτικός νόµος (βλ. σσ. 149-152), ο αριθµός όσων βρήκαν καταφύγιο για κάποιο 

διάστηµα στο νησί µεταξύ 1933 και 1939 δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια404. Μετά τη 

διάσκεψη στο Evian τον Ιούλιο του 1938 και κατόπιν διερεύνησης του αριθµού των Εβραίων 

που εγκαταστάθηκαν στις αποικίες από το Υπουργείο Αποικιών, η κυπριακή κυβέρνηση 

έδωσε ορισµένες αριθµητικές αναφορές για όσους αφίχθηκαν το 1938 και 1939405. Σύµφωνα 

µε αυτές, σηµειώνεται ότι 240 Γερµανοί και 152 Αυστριακοί εισήλθαν στην Κύπρο µεταξύ 1ης 

Απριλίου και 30 Σεπτεµβρίου 1938, εκ των οποίων παρέµειναν 37 Γερµανοί και 90 

Αυστριακοί. Άδεια εγκατάστασης δόθηκε σε µόνο 13 µετανάστες. Σύµφωνα µε τον 

Κυβερνήτη η πλειοψηφία των 127 ατόµων κατατάχθηκε στην κατηγορία των «προσφύγων», 

ενώ εκτιµάτο ότι η πλειονότητα ήταν Εβραίοι406.  

 
Κατά το επόµενο εξάµηνο σηµειώθηκε σχεδόν διπλάσια αύξηση στον αριθµό των αφιχθέντων 

προσφύγων οι οποίοι υπολογίζονταν στους 646 εκ των οποίων 346 ήταν Γερµανοί και 306 

Αυστριακοί, ενώ άδεια εγκατάστασης δόθηκε σε 150 άτοµα, 131 Γερµανούς υπηκόους και 19 

                                                
402 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Πρακτικά Διοικητή Αστυνοµίας, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 6.1.1939. 
Επίσης, Αποικιακός Γραµµατέας προς J.B. Williams, Λονδίνο, 3.7.1939. 
403 Βλ. εφηµ. Πάφος, 9.2.1939, σ. 3. 
404 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 11.11.1938. Επίσης, 
Πρακτικά Διοικητή Αστυνοµίας, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 28.10.1938. 
405 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Εγκύκλιος Υπουργού Αποικιών, προς κυβερνήσεις αποικιών, 7.10.1938. 
406 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 11.11.1938. Επίσης, 
τηλεγράφηµα Κυβερνήτη, Λευκωσία προς Αρµοστή Παλαιστίνης, 7.1.1939.  
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Αυστριακούς (βλ. πίνακα 6)407. Ανάµεσα τους συγκαταλέγονταν και 16 Γερµανο-εβραίοι οι 

οποίοι είχαν ως προορισµό τους τη Σαγκάι που αποτελούσε νέα δίοδο για τους Εβραίους της 

Ανατολικής Ευρώπης αφού επιτρεπόταν η είσοδος χωρίς θεώρηση ή διαβατήρια408. Λόγω της 

άρνησης της αιγυπτιακής κυβέρνησης να τους επιτρέψει τη µετεπιβίβαση σε πλοίο για την 

Κίνα, αφού η κυβέρνηση στη Σαγκάη δεν έδωσε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι θα 

επέτρεπε την αποβίβαση των προσφύγων, η κυβέρνηση Palmer τους παρείχε προσωρινό 

άσυλο από το Φεβρουάριο του 1939 και οι Εβραίοι της Λάρνακας ανέλαβαν την οικονοµική 

τους στήριξη409. Τελικώς, 12 από τους πρόσφυγες φυγαδεύθηκαν από την Κύπρο για άγνωστο 

προορισµό το καλοκαίρι, ενώ µια οικογένεια παρέµεινε στην Κύπρο410. 

  
Συνολικά, υπολογιζόταν ότι κατά το εξάµηνο Σεπτεµβρίου 1938 – Μαρτίου 1939, δόθηκε 

άδεια εισόδου σε 1136 αλλοδαπούς από χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης εκ 

των οποίων 367 παρέµειναν στο νησί411. Κατά το εξάµηνο Απριλίου – Σεπτεµβρίου 1939 

αφίχθηκαν άλλα 291 άτοµα εκ των οποίων παρέµειναν 115, οι οποίοι «κρίνονταν ότι ήταν 

πρόσφυγες οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους για ρατσιστικούς ή πολιτικούς λόγους»412 

(βλ. πίνακα 6). Συνολικά, µεταξύ Σεπτεµβρίου 1938 και Σεπτεµβρίου 1939 δόθηκε άδεια 

εγκατάστασης σε 480 Εβραίους από τη Γερµανία και την Αυστρία.  

 
  Πίνακας 6 Αφίξεις αλλοδαπών κατά χώρα στην Κύπρο, 1938-1939 
   Πηγή: KAK: SA1/1208/1938, Διοικητής Αστυνοµίας, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 3.4.1939 και   

   Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 20.10.1939. 

Χώρα 
προέλευσης 

Αφίξεις  
1.4.1938 – 
30.3.1939 

Αριθµός 
αλλοδαπών που 
παρέµεινε µέχρι 
τις 31.3.1939 

Αφίξεις 
1.4.1939 – 
30.9.1939 

Αριθµός 
αλλοδαπών που 
παρέµεινe µέχρι 
30.9.1939 

Γερµανία 586 Δεν αναφέρεται 144 Δεν αναφέρεται 
Αυστρία 458 Δεν αναφέρεται 60 Δεν αναφέρεται 
Τσεχοσλοβακία 39 Δεν αναφέρεται 12 Δεν αναφέρεται 
Ρουµανία 26 Δεν αναφέρεται 48 Δεν αναφέρεται 

                                                
407 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Πρακτικά Διοικητής Αστυνοµίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 28.10.1938 και 
6.1.1939. Επίσης, Διοικητής Αστυνοµίας, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, Λευκωσία, 3.4.1939 και 
Battershill προς MacDonald, 20.10.1939. 
408 Marrus, ό.π., σ. 180. Επίσης, Bartrop, ό.π., σ. 6. 
409 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Βρετανός Πρόξενος, Αλεξάνδρεια, προς Διευθυντή Εβραϊκού Πρακτορείου, 
Παλαιστίνη, 27.4.1939. Επίσης, Βρετανός πρόξενος, Αλεξάνδρεια, προς Κυβερνήτη, Λευκωσία, 21.2.1939. 
Επίσης, Πρακτικά Βοηθός Διοικητής Αστυνοµίας, Λάρνακα, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 24.3.1939. 
410 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Κυβερνήτης, Τρόοδος, προς Βρετανό Πρόξενο, Αλεξάνδρεια, 17.8.1939. 
411 KAK: SA1/1208/1938, Διοικητής Αστυνοµίας, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 3.4.1939. Επίσης, 
Αποικιακός Γραµµατέας προς J.B. Williams, Λονδίνο, 3.7.1939. 
412 KAK: SA1/1208/1938, Battershill, Λευκωσία, προς MacDonald, Λονδίνο, 20.10.1939. 
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Χώρα 
προέλευσης 

Αφίξεις  
1.4.1938 – 
30.3.1939 

Αριθµός 
αλλοδαπών που 
παρέµεινε µέχρι 
τις 31.3.1939 

Αφίξεις 
1.4.1939 – 
30.9.1939 

Αριθµός 
αλλοδαπών που 
παρέµεινe µέχρι 
30.9.1939 

Πολωνία 27 Δεν αναφέρεται 27 Δεν αναφέρεται 
Σύνολο 1,136 367 291 115 

 
Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι αναχωρήσεις κατά υπηκοότητα και πλοίο Εβραίων 

µεταναστών µέχρι τον Ιούλιο του 1939. Από τους 377 Εβραίους, οι 169 ήταν Γερµανοί και οι 

154 Αυστριακοί. 

 
Πίνακας 7 Αλλοδαποί από Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οι οποίοι εγκατέλειψαν την 

Κύπρο αρχές του 1939 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/1208/1938, R.C. Stanley προς J. B. Williams, Λονδίνο, 3.7.1939. 
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Προορισµός 

Dacia 20 21 2 2 6 51 Παλαιστίνη, Ελλάδα 

Galilea 53 39 5 2 3 102 Μπρίντιζι, Τεργέστη, 

Νάπολη, Μασσαλία 

Θράκη 20 - - 4 2 26 Ελλάδα 

Άνδρος 15 21 - - 2 38 Βηρυτός, Παλαιστίνη, 

Αίγυπτος, Ελλάδα 

Gerusalemme 30 26 4 5 2 67 Παλαιστίνη, 

Μπρίντιζι, Τεργέστη 

Palestina 10 21 4 - 3 38 Μπρίντιζι, Τεργέστη 

Egitto 2 - - - 1 3 Αττάλεια, Ρόδος, 

Ηράκλειο, Νάπολη 

Roumania 3 - - 1 2 6 Παλαιστίνη, Ελλάδα 

Fouadieh 16 26 3 - 1 46 Αίγυπτος ΕΥ
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Ιατροί, δικηγόροι, φαρµακοποιοί, µηχανολόγοι, µάγειρες, ηλεκτρολόγοι, καλλιτέχνες, 

µουσικοί, έµποροι και συνταξιούχοι µε τις οικογένειες τους κατέληγαν στα κυπριακά λιµάνια 

ύστερα από ένα µακρύ και επίπονο ταξίδι µέσω ενδιάµεσων σταθµών σε χώρες, όπως η 

Ελβετία, όπου εξασφάλιζαν θεωρήσεις προς άλλους προορισµούς413. Όσοι επέλεξαν να 

εγκατασταθούν στο νησί τουλάχιστον µέχρι το 1938 κατείχαν χρηµατικό κεφάλαιο και ήταν 

αυτοσυντήρητοι, όπως προνοούσε εξάλλου η µεταναστευτική νοµοθεσία (βλ. κεφ. 4). Το 

κοινωνικό προφίλ του µετανάστη αυτής της περιόδου είχε αµιγώς αστικό χαρακτήρα, καθώς 

από τις 500.000 Εβραίους της Γερµανίας, το 60% απασχολείτο στο εµπόριο, το ένα τέταρτο 

στη βιοµηχανία και τις βιοτεχνίες και το ένα όγδοο στη δηµόσια υπηρεσία και σε 

επαγγέλµατα, όπως δικηγόροι και ιατροί414. 

 
Το αρχικό µεταναστευτικό ρεύµα Εβραίων στην Κύπρο από την Κεντρική Ευρώπη 

προερχόταν από τις επαγγελµατικές τάξεις των εκπαιδευτικών και ιατρών, οι οποίοι ήταν οι 

πρώτοι που τέθηκαν στο στόχαστρο του Χίτλερ µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις της άνοιξης του 

1933415. Μόνο κατά το 1933 εγκατάλειψαν τη Γερµανία 37.000 Εβραίοι416. Στον κυπριακό 

Τύπο της περιόδου δηµοσιεύονταν αγγελίες ιατρών από τη Γερµανία, οι οποίοι ανακοίνωναν 

τη λειτουργία των ιατρείων τους. Τον Ιούλιο του 1933 ο Δρ Έριχ Σιµενάουερ, χειρουργός 

γυναικολόγος για σειρά ετών στο πολιτικό νοσοκοµείο “Urban” και στη γυναικολογική 

κλινική του νοσοκοµείου “Charité” του Βερολίνου κοινοποιούσε στο κυπριακό κοινό ότι 

δεχόταν καθηµερινά ασθενείς µε χειρουργικά και γυναικολογικά νοσήµατα σε κλινική στη 

Λευκωσία στην ενορία Αγίου Σάββα417. Ο Σιµενάουερ έφθασε στην Κύπρο µετά την άνοδο 

του Χίτλερ στην εξουσία κατόπιν προτροπής ενός Κυπρίου βοηθού ιατρού στο Βερολίνο. 

Εξέταζε κυρίως ασθενείς του τουρκικού πληθυσµού της Λευκωσίας και λόγω του χαµηλού 

κόστους ζωής ισχυριζόταν ότι τα έσοδα του ήταν αρκετά για τη συντήρηση του ιατρείου 

του418. 

 
                                                
413 ΚΣΑ: BK/66348/λ, Μαρτυρίες Εβραίων οι οποίοι εγκατέλειψαν το 1941 την Κύπρο όπως συγκεντρώθηκαν σε 
προσωπική έρευνα και έκδοση του Joe Gellert, “The story of the evacuation of the entire Jewish community of 
Cyprus who arrived in Haifa on Board the Steamer “SS Hanna” on 12th June 1941 as war refugees from Cyprus”, 
Απρίλιος 2004, σ. 4. 
414 Lucy S. Dawidowicz, The War Against the Jews, 1933-1945, Λονδίνο 1975, σ. 170. 
415 Marrus, ό.π., σσ. 128-129.  
416 Dawidowicz, ό.π., σ. 173. 
417 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 8.7.1933. 
418 ΚΣΑ: F38/1228, ό.π. 

ΣΥΝΟΛΟ 169 154 18 14 22 377  
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Ο Δρ A. Βιλµερσντόρφερ, παθολόγος και ειδικός γυναικολόγος του Πανεπιστηµίου της 

Χαϋδελβέργης ανακοίνωνε το Σεπτέµβριο του 1933 την εγκατάσταση του στην Αµµόχωστο. 

Δεχόταν ασθενείς στο Φαρµακείο Οµήρου Νικοπούλου στην εκκλησία Αγίου Νικολάου και 

στην οικία του (πρώην κατοικία ιατρού Κ. Φάνου)419. Το Μάιο του 1934 ο Δρ Εδουάρδος 

Γκόγκλερ, χειρουργός-οφθαλµολόγος, ο οποίος εργαζόταν στο νησί και κατά τα έτη 1931-

1932 δηµοσίευε την έναρξη των εργασιών της κλινικής του στην οδό Λήδρας420.  

 
Επίσης, από τους πρώτους Εβραίους οι οποίοι έφυγαν από τη Γερµανία µε την άνοδο του 

ναζιστικού κόµµατος την άνοιξη του 1933 και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο ήταν και το 

ζεύγος Friedrich και Frieda Adler από το Αµβούργο. Ο Friedrich ήταν καθηγητής στο 

Κολλέγιο Τεχνών στο Αµβούργο και αρχιτέκτονας συναγωγών, ενώ η συζύγος του απόφοιτος 

της σχολής. Όσο ο Friedrich πηγαινοερχόταν Παλαιστίνη, η Frieda λειτούργησε δικό της 

πανδοχείο για Εβραίους τουρίστες στις Πλάτρες, µε την ονοµασία “The Spring Hotel”. Τo 

1937 η Frieda εργοδοτήθηκε ως αρχιτέκτονας στα µεταλλεία της εταιρείας Cyprus Asbestos 

Mines στον Αµίαντο421.  

 
Σηµαντικές πληροφορίες για τις περιοχές εγκατάστασης και την απασχόληση κάποιων από 

τους Γερµανούς µετανάστες υπάρχουν για 58 οικογένειες (111 άτοµα) και άλλες 8 από την 

Αυστρία (14 άτοµα) στις οποίες δόθηκαν άδειες εισόδου ή και εγκατάστασης κατά το 1938. 

Όπως καταγράφεται στον πίνακα 8 η πλειονότητα επέλεξε να εγκατασταθεί στη Λευκωσία και 

τη Λάρνακα, όπως εξάλλου καταδεικνύουν και οι µαρτυρίες των ίδιων των µεταναστών422, 

λιγότεροι από δέκα στην αγροτική Αµµόχωστο και οι υπόλοιποι σε άλλες περιοχές. 

Απασχολούνταν κυρίως ως µηχανολόγοι, µηχανικοί, έµποροι και αγρότες. Μηχανικοί και 

ηλεκτρολόγοι εργοδοτήθηκαν και στα κατά τόπους µεταλλεία, όπως αυτά στον Ξερό, την 

Καλαβασό και τον Άγιο Νικόλαο423. 

 

 

 

 
                                                
419 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 9.9.1933, σ. 2. 
420 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 19.5.1934, σ. 1. 
421 Μαρτυρία του γιου της οικογένειας Jacob Adler στο Gellert, “The story”, ό.π., σ. 7. 
422 Μαρτυρίες John P. Burton και Arthur Schwarz, στο ίδιο, σσ. 7 και 10.  
423 ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Κατάλογοι µε ονόµατα Γερµανών και Αυστριακών οι οποίοι ήταν γνωστό ότι 
εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο µέχρι τις 31 Μαρτίου 1938 και κατάλογοι µε ονόµατα Γερµανών και Αυστριακών 
στους οποίους δόθηκε άδεια µετανάστευσης ή και εγκατάστασης µεταξύ 1.4.1938 και 30.9.1938. 
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    Πίνακας 8 Τοποθεσίες εγκατάστασης Εβραίων από τη Γερµανία και την Αυστρία και   

    τα επαγγέλµατά τους 
     Πηγή: ΚΑΚ: SA1/1208/1938, Κατάλογοι µε ονόµατα Γερµανών και Αυστριακών οι οποίοι ήταν           

      γνωστό ότι εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο µέχρι τις 31 Μαρτίου 1938 και κατάλογοι µε ονόµατα  

      Γερµανών και Αυστριακών στους οποίους δόθηκε άδεια µετανάστευσης ή και εγκατάστασης µεταξύ  

      1.4.38 και 30.9.38. 

Τοποθεσία Οικογένειες 
Γερµανών 

Οικογένειες 
Αυστριακών 

Επαγγελµατίες 

Λευκωσία 20 4 1 οικονόµος σπιτιού, 1 
µάγειρας, 1 καλλιτέχνιδα, 1 
διαχειριστής πανσιόν, 1 
διαχειριστής Γεωγραφικού 
Ινστιτούτου, 1 διαχειριστής 
αυστριακού µπαρ, 4 
µηχανολόγοι, 1 µηχανικός, 1 
έµπορος, 1 µαθητής, 1 
τεχνικός σύµβουλος, 1 γιατρός 

Λάρνακα 19 1 2 µισθωτοί, 2 διαχειριστές 
ξενοδοχείων, 2 έµποροι, 1 
κηπουρός, 2 µηχανικοί, 1 
συνταξιούχος, 1 αγρότης 

Αµµόχωστος 
(συµπερ. Βαρωσίων 
και Κουκλιών) 

8 1 3 γαιοκτήµονες, 1 γεωργός, 1 
καλλιτέχνιδα 

Ξερός 6 1 1 εργάτης, 1 κατασκευαστής 
σωλήνων, 2 µηχανικοί, 2 
ηλεκτρολόγοι 

Λεµεσός 3 - 2 χαράκτες 
Φλάσου 1 - Δεν αναφέρεται 
Άγιος Νικόλαος 
(µεταλλεία 
χρωµίου) 

1 - Δεν αναφέρεται 

Καλαβασός 1 1 1 Μηχανολόγος, 1 Μηχανικός 
Αµίαντος 1 - Καλλιτέχνης 
Σύνολο 57 8 42 

 
Μερικές περιπτώσεις Εβραίων µεταναστών φωτίζουν τις πτυχές της επαγγελµατικής 

δραστηριοποίησης τους στο νησί. Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία του John Burton ο οποίος 

διέφυγε από τη Βιέννη µε την οικογένεια του το Σεπτέµβριο του 1938. Μαζί µε τον πατέρα 

του ήταν εκ των Εβραίων οι οποίοι δούλεψαν στα µεταλλεία του Ξερού424. Άλλοι Εβραίοι 

άνοιξαν δικές τους επιχειρήσεις, όπως η Lily Haber, η οποία είχε κατάστηµα µε κορσέδες 

                                                
424 Μαρτυρία John P. Burton στο Gellert, “The story”, ό.π., σσ. 5-6. 
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στην οδό Λήδρας425. Επίσης, Εβραίες εργάζονταν ως τραγουδίστριες και χορεύτριες σε µπαρ 

και εστιατόρια, όπως η Κλάρα Βάµος η οποία ήταν χορεύτρια σε ουγγρικό εστιατόριο στη 

Λεµεσό426 και η Alice της µπάντας «Melody», η οποία τέλεσε τον σπάνιο για τα κυπριακά 

δεδοµένα εβραϊκό της γάµο στο Sun Hall στη Λάρνακα το 1938427. Στην Πάφο 

εγκαταστάθηκε το 1938 η οικογένεια Karasik από την Αυστρία. Ο Karasik παρέδιδε ιδιωτικά 

µαθήµατα πιάνου σε κορίτσια της πόλης σε σπίτι απέναντι από τη Μητρόπολη, το οποίο 

ενοικίαζε428. Άλλοι εργοδοτήθηκαν στα σπίτια αξιωµατικών του στρατού και αξιωµατούχων 

της κυβέρνησης ως νταντάδες και υπηρετικό προσωπικό429. 

 
Η εξασφάλιση µέσων διαβίωσης για τους Εβραίους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν παραµονές του 

πολέµου και οι οποίοι προέρχονταν από αστικά επαγγέλµατα, όπως γιατροί, χειρουργοί, 

δικηγόροι και βιοτέχνες ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη. Από τον Οκτώβριο του 1933 η 

αποικιακή κυβέρνηση αποφάσισε να µη συνεχίσει την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 

στους αλλοδαπούς ιατρούς τροποποιώντας το νόµο «Περί αλλοδαπών ιεραποστόλων, 

εκπαιδευτικών λειτουργών και ιατρών» του 1922430, αφού στην Κύπρο υπήρχε µεγάλος 

αριθµός εγγεγραµµένων ιατρών για τους οποίους ήταν ήδη δύσκολος ο βιοπορισµός. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση εκτιµούσε ότι οι Κύπριοι θα µποϋκόταραν οποιαδήποτε απόπειρα 

Εβραίου ιατρού ν’ ασκήσει το επάγγελµα του431.  

 
Μερικοί από τους πρόσφυγες ζούσαν από τα χρήµατα που µετέφεραν µαζί τους ή από την 

πώληση προσωπικών τους αντικειµένων432, άλλοι δούλευαν ως µάγειρες και γυρολόγοι, ενώ 

οι οικογένειες αλληλοστηρίζονταν οικονοµικά παρέχοντας υπηρεσίες η µια στην άλλη, όπως 

πλύσιµο ρούχων και πώληση τροφίµων433. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Παρατηρητής, Εβραίοι 

                                                
425 Μαρτυρία Gellert, στο ίδιο, σ. 4. 
426 «Αι Αστυνοµίαι Λεµεσού και Λευκωσίας συνεχίζουν τας έρευνας των δια τον θάνατον της χορεύτριας», 
εφηµ. Ελευθερία, 18.6.1937, σ. 4. 
427 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 21.5.1938, σ. 2. 
428 Μαρτυρία Μαρούλλας Ιωαννίδου σε συνέντευξη µε την ερευνήτρια, Λευκωσία 14.12.2013. Η Μαρούλλα 
Ιωαννίδου υπήρξε µαθήτρια του Karassik. 
429 Tabitha Morgan, Sweet and Bitter Island, A History of the British in Cyprus, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 2010, σ. 
164. 
430 «Αναστολή της παροχής άδειας εις αλλοδαπούς ιατρούς», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 14.10.1933, σ. 3. Επίσης, 
«Νέος νόµος. Τροποποιητικός του περί αλλοδαπών ιεαροποστόλων, εκπαιδευτικών λειτουργών και ιατρών 
νόµου του 1922», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 28.10.1933, σ. 3. 
431 KAK: SA1/1191/1938, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 28.10.1938. 
432 Μαρτυρία Μαρούλλας Ιωαννίδου σε συνέντευξη µε την ερευνήτρια, Λευκωσία 14.12.2013. 
433 Dorothy Bar-Adon, “The Island of Aphrodite, Cyprus in 1939”, εφηµ. The Palestine Post, 23.8.1946, σ. 5.  
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πρόσφυγες στη Λάρνακα είχαν ανοίξει παντοπωλείο και αλλαντοποιείο (περισσότερα για τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις βλ. κεφ. 7)434.  

 
Μερικές από τις πτυχές της ζωής των προσφύγων στη Λάρνακα δηµοσίευσε στην εφηµερίδα 

The Palestine Post λίγα χρόνια αργότερα η Dorothy Bar-Andon, Εβραία περιηγήτρια στην 

Κύπρο το 1939. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία της, το νησί «κατακλύστηκε από το εβραϊκό 

πρόβληµα» όταν 300 Εβραίοι από τη Γερµανία και την Αυστρία, κάτοχοι βρετανικών 

διαβατηρίων, εγκαταστάθηκαν στη Λάρνακα. Μερικούς τους πρωτοσυνάντησε την άνοιξη του 

1939 στον ετήσιο χορό του Νοσοκοµείου στο ξενοδοχείο Sun Hall:  

 
«Ήταν όλοι ντυµένοι µε καλαίσθητα βραδυνά κοστούµια [...] Όπως δήλωσε ένας από 

αυτούς «ήµασταν κάποτε ωραίοι άνθρωποι». Αλλά έµαθα ότι όλοι έπαιζαν την 

Σαχτοπούτα εκείνο το βράδυ. Την εποµένη θα γίνονταν ξανά µάγειρες, γυρολόγοι ή 

άνεργοι»435.  

 
Η Bar-Andon κατέγραφε ότι στην Παλαιστίνη είχε δει πιο φτωχούς Εβραίους, για τους 

οποίους όµως υπήρχε η προοπτική µιας νέας αρχής στη ζωή τους. Στην Κύπρο έβλεπε τον 

«πικραµένο, απελπισµένο και φοβισµένο πρόσφυγα, τον τύπο ανθρώπου που βρισκόταν σε 

αδιέξοδο και γνώριζε ότι η κατάσταση µπορούσε να γίνει µόνο χειρότερη»436.  

Σύµφωνα µε στοιχεία των ίδιων των Εβραίων στην Κύπρο, υπολογιζόταν ότι το 1941 

φιλοξενούνταν στην Κύπρο συνολικά 460 πρόσφυγες ως ακολούθως: 

 
                  Πίνακας 9 Οι Εβραίοι πρόσφυγες στην Κύπρο το 1941 
             Πηγή: ΚΑΚ: SA1/670/1941, «Εβραϊκή Κοινότητα», Λευκωσία, προς Αποικιακό          

                                  Γραµµατέα, Λευκωσία, 18.5.1941. 

Χώρα προέλευσης Παιδιά Σύνολο 
Αυστρία 22 163 
Γερµανία 9 92 
Ρουµανία 3 40 
Πολωνία 6 31 
Τσεχοσλοβακία 2 7 
Ουγγαρία 5 24 
Βρετανία 2 23 

                                                
434 Εφηµ. Παρατηρητής, 5.3.1939, σ. 6. 
435 Bar-Adon, ό.π. (µετάφραση δική µου).  
436 Στο ίδιο. Επίσης, το απόσπασµα παρατίθεται και στο Donald S. Birn, “Cypriots, Jews, and the British Camps, 
1946-1949”, στο Paul Wallace (επιµ.), Visitors, Immigrants and Invaders in Cyprus, Νέα Υόρκη 1995, σσ. 172-
173.  
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Χώρα προέλευσης Παιδιά Σύνολο 
ΗΠΑ 2 4 
Παλαιστίνη 16 69 
Αδιευκρίνιστο 1 7 
Σύνολο 68 460 

 

Εβραίοι από την Παλαιστίνη 

Σε µια παράλληλη εξέλιξη, η εβραϊκή παρουσία στο Mεσοπόλεµο ενισχύθηκε και από ένα 

ρεύµα Εβραίων της Παλαιστίνης, κυρίως «οικονοµικών µεταναστών», το οποίο 

δηµιουργήθηκε από το 1933 λόγω των πολιτικών ταραχών και των οικονοµικών τους 

επιπτώσεων εκεί. Η εφηµερίδα Χρόνος έγραφε το Δεκέµβριο του 1933: 

 
«... αφικνούνται εις Κύπρον νέαι οµάδες Εβραίων µε πρόγραµµα την εγκατάστασίν 

των εν τη Νήσω µας και την αγοράν Κυπριακών γαιών. Κατά τας ιδίας πληροφορίας 

οι προσεχείς επισκέπται µας θα διαθέσουν αρκετά κεφάλαια προς τον σκοπόν τούτον 

καθότι σκέπτονται περί οριστικής εγκαταστάσεώς των και πρό παντός περί διεξαγωγής 

γεωργικών επιχειρήσεων εις ευρείαν κλίµακα»437. 

 
Η εισροή Παλαιστινίων Εβραίων δεν υπήρξε πολυπληθής όπως εκείνη των Γερµανο-εβραίων. 

Ωστόσο, εκφράστηκε µέσα από την έντονη επενδυτική δραστηριότητα κεφαλαίου, 

τεχνογνωσίας και καινοτοµίας στη γεωργία και τη βιοµηχανία (περισσότερα στο κεφ. 7). Οι 

οικονοµικές συνθήκες στην Κύπρο του 1930 πρόσθεσαν στη γεωγραφική θέση του νησιού 

πλεονεκτήµατα βαρύνουσας οικονοµικής σηµασίας για τη δραστηριότητα των ιδιωτών 

Εβραίων επιχειρηµατιών και καλλιεργητών, οι οποίοι εκτός σιωνιστικών πλαισίων επιδίωκαν 

την ασφαλή και επικερδή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, κυρίως του εµπορίου τους µε 

τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο απώλεσε την ανταγωνιστικότητα του λόγω των δασµολογικών 

διευκολύνσεων που τύγχαναν οι αποικίες µε τις συµφωνίες της Οττάβα (βλ. σ. 76). 

Προέκταση αυτού ήταν η δραστηριοποίηση εβραϊκών οµίλων, όπως η CPP στην παραγωγή, 

εµπορία και εξαγωγή εσπεριδοειδών, και η εγκατάσταση δεκάδων ιδιωτών κεφαλαιούχων στο 

νησί µε σκοπό την οργάνωση πορτοκαλεώνων και την ίδρυση βιοµηχανιών για επικερδέστερη 

συνέχιση των επιχειρήσεων τους (βλ. κεφ. 7).  

 
Απότοκο της συνένωσης των δυο µεταναστευτικών ρευµάτων από την Κεντρική και την 

Ανατολική Ευρώπη και την Παλαιστίνη ήταν το αισθητά αυξηµένο ρεύµα Εβραίων στο νησί. 
                                                
437 «Προσεχής άφιξις Εβραίων», εφηµ. Χρόνος, 1.12.1933, σ. 4. 
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Ο ακόλουθος πίνακας καταγράφει αναλυτικά τον αριθµό των Εβραίων οι οποίοι αφίχθηκαν 

µεταξύ 1933 και 1940 και ήταν µόνιµα εγκατεστηµένοι µέχρι τον Ιούνιο του 1941, κατά 

υπηκοότητα και χρονιά άφιξης.  

 
Πίνακας 10 Αριθµητικά δεδοµένα Εβραίων µεταναστών στην Κύπρο κατά υπηκοότητα 

και έτος 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/730/1941, Ονοµαστικός κατάλογος των Εβραίων που εκκένωσαν την αποικία στις 11.6.41. 

Υπήκοοι 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 Σύνολο 
Αµερικανοί -- 1 -- -- -- -- 5 -- 6 
Βρετανοί -- 2 -- -- -- -- 1 -- 3 
Βούλγαροι -- -- 2 -- -- -- -- -- 2 
Γερµανοί -- 17 9 8 6 110 86 5 241 
Έλληνες -- -- -- -- -- 1 1 -- 2 
Ιταλοί -- -- -- -- -- -- 2 -- 2 
Ούγγροι -- 13 4 6 2 4 9 3 41 
Παλαιστίνιοι 1 2 4 1 2 18 10 -- 38 
Πολωνοί -- 9 11 3  3 5 -- 31 
Ρουµάνοι -- -- 1 -- -- 8 9 -- 18 
Ρώσοι -- -- 2 -- -- -- -- -- 2 
Τσεχοσλοβάκοι -- -- -- -- -- -- 7 -- 7 
Αδιευκρίνιστο -- -- -- -- -- 2 -- -- 2 
Danzig -- -- -- -- -- -- -- 1 1 
ΣΥΝΟΛΟ 1 44 33 18 10 146 135 9 396 

 
Τουλάχιστον 396 Εβραίοι εγκαταστάθηκαν µεταξύ του 1933 και του 1940, όταν την ίδια 

περίοδο περισσότεροι από 250.000 κατέφθαναν στην Παλαιστίνη438. Όπως σηµειώνεται στον 

πίνακα 10, η συντριπτική πλειοψηφία, σύνολο 241 άτοµα, ήταν γερµανικής υπηκοότητας, 

περιλαµβανοµένων των Αυστριακών. Άλλοι 41 ήταν ουγγρικής υπηκοότητας, 31 πολωνικής 

και 38 δήλωναν παλαιστινιακή υπηκοότητα. Οι µαζικότερες αφίξεις σηµειώθηκαν κατά το 

1938 και 1939, διάστηµα κατά το οποίο η έξοδος των εβραϊκών πληθυσµών από την Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη υπήρξε χαοτική λόγω της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής της 

Γερµανίας, όπως αυτή εκφράστηκε µε την προσάρτηση της Αυστρίας την άνοιξη του 1938, 

την κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας το Σεπτέµβριο, και στο εσωτερικό µε τη «νύκτα των 

Κρυστάλλων» (9-10 Νοεµβρίου 1938)439.  

 

                                                
438 Σιµπή και Λάµψα,  ό.π., σ. 76. 
439 Για τη µαζικότητα του µεταναστευτικού και προσφυγικού ρεύµατος κατά την προέλαση των ναζιστικών 
στρατευµάτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατά το 1938 βλ. Marrus, ό.π., σ. 166-177. 
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Σε αυτή την κρίσιµη καµπή για το εβραϊκό ζήτηµα, οι περιορισµοί εισόδου των Εβραίων στην 

Παλαιστίνη είχαν ήδη από το 1937 αρχίσει να γίνονται αυστηρότεροι µε αποτέλεσµα οι 

αφίξεις των Εβραίων να µειωθούν από 62.000 σε 100.00440. Η έκδοση της Λευκής Βίβλου του 

1939 περιόριζε δραµατικά την είσοδο τους στην Παλαιστίνη αφού έθετε ως όριο την είσοδο 

µόνο 75.000 Εβραίων για την επόµενη πενταετία (15.000 ετησίως και 1.250 το µήνα). Η 

Κύπρος ευρισκόµενη στο µέσο της πληθυσµιακής πίεσης που ασκείτο ένθεν και ένθεν των 

δυο γεωγραφικών πόλων, της Κεντρικής Ευρώπης από τη µια και της Παλαιστίνης από την 

άλλη, ήταν αναπόφευκτο ότι θα αποτελούσε εναλλακτική επιλογή για τους µετανάστες οι 

οποίοι βρίσκονταν στο δρόµο για την Παλαιστίνη. Ο λόγος για τον οποίο η µεταναστευτική 

παρουσία ήταν τελικά περιορισµένη αριθµητικά θα πρέπει να εξεταστεί από την πτυχή της 

νοµοθετικής πολιτικής για τη µετανάστευση την οποία υιοθέτησε η κυβέρνηση της αποικίας 

προκειµένου να µη «πληµµυρίσει» το νησί από Εβραίους (περισσότερα για τη νοµοθεσία βλ. 

σσ. 149-152). 

 
Η συγκέντρωση των εκατοντάδων Εβραίων και κυρίως εκείνων της Παλαιστίνης οι οποίοι 

ήταν πρωτοπόροι στη σύσταση και λειτουργία των κιµπούτς θα µπορούσε να οδηγήσει στη 

δηµιουργία εβραϊκής κοινότητας στο νησί εάν δεν µεσολαβούσε η εκκένωση του εβραϊκού 

πληθυσµού τον Ιούνιο του 1941. Η ξαφνική αναστολή αυτής της διαδικασίας, η οποία 

ξεκίνησε να διαµορφώνεται ήδη το 1939 µε την άτυπη σύσταση σώµατος «εβραϊκής 

κοινότητας» από Γερµανούς και Αυστριακούς Εβραίους µετανάστες441, ήταν κοµβικό σηµείο 

για την ιστορική εξέλιξη της παρουσίας των Εβραίων στη νεότερη ιστορία της Κύπρου.  

 
Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και η εκκένωση το 1941 

 
Όταν η Κρήτη περιήλθε υπό την κατοχή του γερµανικού στρατού το Μάιο του 1941, οι 

Εβραίοι στην Κύπρο βρέθηκαν σε εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση. Ο διάχυτος φόβος για το 

ενδεχόµενο η Κύπρος να είναι ο επόµενος στόχος των Ναζί, οδήγησε αντιπροσωπεία τους σε 

διάβηµα προς την κυβέρνηση µε το οποίο αιτούνταν µέτρων προστασίας και ασφάλειάς τους 

                                                
440 Στο ίδιο, σσ. 137, 152. 
441 Επιστολές από τον πρόεδρο, γραµµατέα και µέλη της «Εβραϊκής Κοινότητας στην Κύπρο» αποστάληκαν 
στην κυβέρνηση το 1941, αλλά σύµφωνα µε τον Αποικιακό Γραµµατέα το εν λόγω σώµα δεν ήταν επίσηµα 
αναγνωρισµένο, ΚΑΚ: SA1/670/1941, Πρακτικά 14.5.1941. Ως πρόεδρος της κοινότητας παρουσιαζόταν ο Dr 
Goldhammer, αντιπρόεδρος ο Dr Kastenbaum  και γραµµατέας ο Schlochauer. Τα γραφεία της στεγάζονταν στην 
οδό Ιπποκράτους στη Λευκωσία, βλ. ΚΑΚ: SA1/670/1941, Πρακτικά 29.5.1941 και «Εβραϊκή Κοινότητα», 
Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, Λευκωσία, 18.5.1941. 
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στο νησί442. Όπως θα συζητηθεί στο επόµενο κεφάλαιο, µέχρι τότε οι Εβραίοι υπήκοοι χωρών 

της Κεντρικής Ευρώπης, κυρίως Γερµανίας και Αυστρίας, οι οποίοι θεωρούνταν υπήκοοι 

χωρών εχθρών της Βρετανίας βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισµό. Η τότε πρόσφατη 

αρθρογραφία αντι-σηµιτικού χαρακτήρα στον κυπριακό Τύπο και η αντίδραση 

επαγγελµατικών οµάδων (βλ. σσ. 223-228) θορύβησε ακόµη περισσότερο τους µετανάστες 

από την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι έχοντας την εµπειρία των ναζιστικών διωγµών ζητούσαν 

την εκκένωση τους από το νησί443. Παράλληλα, οι Εβραίοι οι οποίοι είχαν αποκτήσει τη 

βρετανική υπηκοότητα στην Κύπρο ζήτησαν όπως περιληφθούν στην οµάδα των Βρετανών 

υπηκόων οι οποίοι θα εκκενώνονταν. Οι επιχειρηµατίες Ginsberg, Berdy, Berdichevsky, Svez 

και άλλοι ανέφεραν σε επιστολή τους στον Αποικιακό Γραµµατέα: 

 
«Απολαµβάνουµε θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία σκέψης και ζωής υπό τη 

βρετανική σηµαία, την οποία µάθαµε να τιµούµε και να φυλάµε ως κόρην οφθαλµού. 

Έχουµε σταδιακά κτίσει σ’ αυτή τη βρετανική αποικία επαγγέλµατα και επιχειρήσεις 

υλικής αξίας, διαµορφώνοντας την πηγή του βιοπορισµού µας, αλλά στην περίπτωση 

κατά την οποία η Κυβέρνηση θεωρήσει σκόπιµο για εµας να φύγουµε από το νησί, 

έστω προσωρινά, είµαστε έτοιµοι να εγκαταλείψουµε όλα όσα έχουµε στην Κύπρο και 

είµαστε σθεναρά αποφασισµένοι να µείνουµε σταθεροί στη βρετανική υπηκοότητα 

στην οποία έχουµε πολιτογραφηθεί»444. 

 
Και ενώ από τις αρχές Μαΐου οι πληθυσµοί των πόλεων του νησιού προτρέπονταν να 

µεταφερθούν στην ύπαιθρο και στα χωριά445, τα Υπουργεία Πολέµου, Αποικιών και 

Εξωτερικών συµφώνησαν στην υιοθέτηση του προληπτικού µέτρου της εκκένωσης του 

νησιού από τους Άγγλους και ξένους υπηκόους µη φίλιων χωρών. Σε αυτούς 

συγκαταλέγονταν 500 Πολωνοί πρόσφυγες  οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στο νησί το 1940 (εκ 

των οποίων 5% ήταν Εβραίοι)446, 600 Εβραίοι, 420 Άγγλοι καθώς και λιγότεροι από 20 

                                                
442 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα Battershill προς Λόρδο Moyne, 3.6.1941.  
443 ΚΑΚ: SA1/670/1941, Πρακτικά 29.5.1941. 
444 ΚΑΚ: SA1/670/1941, Εβραίοι Βρετανοί υπήκοοι, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 6.6.1941 
(µετάφραση δική µου). 
445 Παναγιώτης Σ. Μαχλουζαρίδης, Κύπρος 1940-1960. Ηµερολόγιο εξελίξεων, Λευκωσία 1985, σσ. 36-38. 
Επίσης, βλ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους, Οι αεροπορικές επιδροµές εναντίον της Κύπρου κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου και οι συνέπειές τους στην τοπική κοινωνία, Μεταπτυχιακή µελέτη, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Λευκωσία 2014. 
446 βλ. Γιώργος Καζαµίας, «Πολωνοί πρόσφυγες στην Κύπρο (1940-41) µέσα από τις βρετανικές πηγές της 
εποχής» στο Γιώργος Γεωργής και Γιώργος Καζαµίας (επιµ.), Πολωνία-Κύπρος. Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί 
της Αφροδίτης. Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισµού, Λευκωσία 2011, σσ. 96-127. Αναφορές στην εκκένωση 
Εβραίων, βρετανών υπηκόων και Πολωνών προσφύγων τον Ιούνιο του 1941 βλ. Anastasia Yiangou, Cyprus in 
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Ασσύριοι και 20 Κύπριοι οι οποίοι χαρακτηρίζονταν ως «πιστοί» στη βρετανική κυβέρνηση 

(τέτοια ήταν η περίπτωση της οικογένειας του Sir Παναγιώτη Κακογιάννη)447.  

 
Στο δρόµο για την προσφυγιά, ο οποίος ξεκινούσε αυτή τη φορά από το λιµάνι της 

Αµµοχώστου, µε άγνωστο για τους ίδιους προορισµό, µέσα από δυσκολίες εξεύρεσης 

µεταφορικών µέσων και εκτεθειµένοι από ενδεχόµενες βοµβιστικές επιθέσεις, οι Εβραίοι 

µετέφεραν µαζί τους µια µικρή βαλίτσα µε τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης και 

µαγειρεµένο φαγητό για ταξίδι δυο ηµερών448. Στις 11 Ιουνίου του 1941, τουλάχιστον 426 

Εβραίοι449 στοιβαγµένοι στο κατάστρωµα του εµπορικού πλοίου “Hannah” αναχώρησαν για 

την Παλαιστίνη450. Όπως δήλωνε στη βιογραφία της η Elsie Slonim, Εβραία από την Αυστρία 

και σύζυγος του διευθυντή της CPP στο Φασούρι David Slonim: 

 
« [...] στο κατάστρωµα [...] όχι µακριά από τον David και εµένα υπήρχαν ζευγάρια και 

άνθρωποι µόνοι τους οι οποίοι µιλούσαν γερµανικά, πολωνικά, ουγγρικά, ρώσικα, 

τσέχικα και εβραϊκά και ακόµα γλώσσες που δεν µπορούσαµε να προσδιορίσουµε. 

Γνωρίζαµε µόνο µερικούς από τους συνταξιδιώτες µας [...]. Μερικές γυναίκες, ειδικά 

εκείνες οι οποίες ταξίδευαν από χώρα σε χώρα για να διαφύγουν από τους Ναζί και 

ταξίδευαν ξανά, έκλαιγαν φανερά. Αλλά αυτό δεν ήταν σύνηθες κλάµα. Για να 

αποφύγουν τον εντοπισµό τους ή κάτι χειρότερο, έµαθαν να κλαίνε βουβά. Ήµουν 

τόσο συγκινηµένη από αυτές τις βουβές δακρυσµένες γυναίκες που έπιασα τον εαυτό 

µου να κλαίω µαζί τους»451. 
 

Μια εβδοµάδα µετά την άφιξη τους στην Παλαιστίνη, οι Εβραίοι της Κύπρου έστειλαν 

ευχαριστήριο τηλεγράφηµα στον Υπουργό Αποικιών στο οποίο εξέφραζαν την ευγνωµοσύνη 

                                                                                                                                                    
World War II, Politics and Conflict in the Eastern Mediterranean, Λονδίνο 2010, σ. 59. Επίσης, Birn, ό.π., σ. 
173. 
447 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Πρακτικά A. H. Poynton, 26.5.1941. Επίσης, Τηλεγράφηµα αρ. 235, Battershill προς 
Λόρδο Moyne, 9.6.1941.  
448 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Battershill, Λευκωσία, προς Λόρδο Moyne, Λονδίνο, 19.6.1941. Επίσης, Elsie Slonim, 
Lemons from Paradise, Βουδαπέστη 2012, σ. 82. 
449 Ο αριθµός αυτός υιοθετείται στην παρούσα µελέτη ως ο πιο ακριβής σύµφωνα µε ονοµαστικό κατάλογο των 
Εβραίων εκκενωθέντων στις 11.6.1941 ο οποίος καταρτίστηκε από τις βρετανικές αρχές, βλ. ΚΑΚ: 
SA1/730/1941. Άλλες αναφορές οι οποίες κάνουν λόγο για 445 Εβραίους, όπως στο ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, 
Πρακτικά Roberts προς Αποικιακό Γραµµατέα, 6.9.1943 και στο TNA: CO 968/6/7, Battershill, Λευκωσία, προς 
Λόρδο Moyne, Λονδίνο, 19.6.1941, ή 449 σύµφωνα µε τα αρχεία του Holocaust Memorial Museum Archives 
όπως παρατίθεται στο Birn, ό.π.,  σ. 173, ή 438 σύµφωνα µε την έκθεση του Εβραϊκού Πρακτορείου στις 23 
Ιουνίου 1941, βλ. αδηµοσίευτη µελέτη µεταπτυχιακού Peter Keeda, δεν έχουν διασταυρωθεί. 
450 Τον Ιούνιο του 1941 το νησί εκκενώθηκε από 464 Πολωνούς και 318 Βρετανούς υπηκόους, βλ. ΤΝΑ: CO 
968/6/7, Batershill, Λευκωσία, προς Λόρδο Moyne, Λονδίνο, 19.6.1941. 
451 Slonim, ό.π., σ. 82 (µετάφραση δική µου). 
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τους για τη διάσωσή τους από τον εξαιρετικά µεγάλο κίνδυνο και για την προστασία που 

τύγχαναν από τη βρετανική κυβέρνηση452. Για ένα εξάµηνο το Εβραϊκό Πρακτορείο ανέλαβε 

την εγκατάσταση και παραµονή τους στην Παλαιστίνη453. Το Δεκέµβριο µεταφέρθηκαν 198 

Εβραίοι στην πλειονότητα τους υπήκοοι εχθρικών χωρών (Γερµανοί και Αυστριακοί), στο 

βρετανικό προτεκτοράτο του Νυάσαλαντ (σηµερινό Μαλάουι)454, άλλοι 177 στην 

Τανγκανίκα, όπου εργοδοτήθηκαν προσωρινά σε θέσεις του δηµοσίου και σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις455. Στην Παλαιστίνη παρέµειναν 47 Εβραίοι - Βρετανοί υπήκοοι, Παλαιστίνιοι 

καθώς και υπήκοοι φίλιων ή και εχθρών χωρών456.  

 
Κατά τη διάρκεια του πολέµου, η Κύπρος δεν είχε εκκενωθεί πλήρως από το εβραϊκό 

στοιχείο. Εάν οι αναφορές του Κυβερνήτη για την παρουσία 600 Εβραίων το 1941 είναι 

ακριβείς, υπολογίζεται ότι γύρω στα 150-170 άτοµα παρέµειναν στο νησί αφού µόνο οι 420-

450 επέλεξαν να φύγουν. Οι εναποµείναντες ήταν αναγκασµένοι να παρουσιάζονται 

καθηµερινά στον επαρχιακό αστυνοµικό σταθµό. Μερικοί από τους Εβραίους οι οποίοι 

αναφέρονται σε µαρτυρίες ότι δεν εγκατέλειψαν την Κύπρο ήταν ο ηλικιωµένος David 

Shapira στα Κούκλια457, οι Weiners στο Μαργό458 αλλά και η προαναφερθείσα οικογένεια 

Adler. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του υιού της οικογένειας, η µητέρα τους Frieda επέλεξε να 

µην φύγει από το νησί αφού θεωρούσε ότι είχαν ενσωµατωθεί και αφοµοιωθεί µε την 

κυπριακή κοινωνία σε τέτοιο βαθµό που δύσκολα θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί σε 

ενδεχόµενη γερµανική κατάληψη. Και αυτό γιατί η κόρη της από οκτώ χρόνων ήταν 

εσωτερική σε σχολείο θηλέων στη Λεµεσό, ενώ ο δίχρονος γιος της µεγάλωνε σε οικογένεια 

Ελλήνων Κυπρίων όσο η ίδια εργαζόταν στον Αµίαντο. Καθ’ όλη την περίοδο του πολέµου, η 

οικογένεια βρισκόταν κρυµµένη σε εγκαταλελειµένη φάρµα στο Μενεού, αφού είχαν 

προηγουµένως κατασχεθεί από  τις βρετανικές αρχές το ραδιόφωνο, η γραφοµηχανή και τα 

                                                
452 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα Εβραίων εκκενωθέντων από την Κύπρο προς Λόρδο Moyne, Λονδίνο, 
17.6.1941. 
453 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα αρ. 868, Harold MacMichael, Αρµοστής Παλαιστίνης, προς Λόρδο Moyne, 
Λονδίνο, 17.6.1941. 
454 ΚΑΚ: SA1/819/1943/A, Τηλεγράφηµα αρ. 12, Αναπληρωτής Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Κυβερνήτη 
Νυάσαλαντ, 27.2.1947. 
455 ΤΝΑ: CO 968/6/7,  Τηλεγράφηµα αρ. 3819, Κάιρο προς Υπουργείο Εξωτερικών, 4.12.1941. Επίσης, ΚΑΚ: 
SA1/819/1943/A, Κατάλογοι µε την επαγγελµατική δραστηριοποίηση των Εβραίων από την Κύπρο στην 
Νυάσαλαντ και Τανγκανίκα. 
456 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, Αναπληρωτής Αποικιακός Γραµµατέας, Παλαιστίνη, προς Γενικό Αξιωµατικό 25ου 
Σώµατος, 13.9.1943. Επίσης, Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, Παλαιστίνη, 20.4.1944. 
457 Πληροφορίες αντλήθηκαν από την εγγονή του David Shapira, Ρόνικα Σεραφείµ, σε προσωπική συνέντευξη 
της µε την ερευνήτρια στις 7.6.2013. 
458 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Λειτουργός Λογοκρισίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 24.11.1942. 
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ποδήλατα τους, για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο συνεργασίας τους µε τους Γερµανούς και 

κατασκοπίας τους εις βάρος των Βρετανών459. 

Οι Εβραίοι πρόσφυγες από τα Βαλκάνια στον Πεδουλά 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου η Κύπρος αξιοποιήθηκε ως προσωρινό 

καταφύγιο για Εβραίους που διέφευγαν του Ολοκαυτώµατος από την Ανατολική Ευρώπη και 

κατέφθαναν στα τουρκικά παράλια κατόπιν απόφασης της Μεγάλης Βρετανίας (βλ. σ. 167). Η 

ροή του προσφυγικού ρεύµατος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1942 µε την αποβίβαση στην 

Αµµοχώστο 34 Ρουµάνων Εβραίων460. Το Σεπτέµβριο και Οκτώβριο µεταφέρθηκαν µε τη 

φροντίδα του Εβραϊκού Πρακτορείου, 180 πρόσφυγες από τη Ρουµανία461. Από τα 

λοιµοκαθαρτήρια της Δεκέλειας και της Σκουριώτισσας, οι πρόσφυγες µεταφέρθηκαν στον 

Πεδουλά όπου φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία Αριστοτέλης, Ηλύσια και Μαραγκός462. Υπό 

τις ίδιες συνθήκες αφίχθηκαν το Μάιο του 1943 στα παράλια της Κερύνειας από τη Μερσίνα 

45 Εβραίοι από τη Βουλγαρία463, ενώ τον Ιούλιο άλλοι 25 Εβραίοι πρόσφυγες βουλγαρικής, 

ουγγρικής, ρωσικής και ιταλικής καταγωγής αποβιβάστηκαν στην Αµµόχωστο464.  

 
Καθότι αρκετοί πρόσφυγες µετέφεραν µαζί τους δολλάρια και αγγλικές λίρες αλλά είχαν και 

καταθέσεις σε τράπεζες, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Αποικιών η κυβέρνηση δεν 

κατέβαλε τo επίδοµα £1 σε όσους πρόσφυγες κατείχαν χρήµατα άνω των £25, ενώ όσοι είχαν 

κεφάλαιο άνω των £100 θα πλήρωναν στην κυβέρνηση τα µισά των εξόδων διαµονής τους 

στο ξενοδοχείο και όσοι κατείχαν ποσό άνω των £200 όλα τα έξοδα διαµονής465. Η διαµονή 

των προσφύγων σε ξενοδοχεία στοίχιζε για τους ενήλικες 5 σελίνια την ηµέρα, ενώ τα παιδιά 

κάτω των 10 ετών είχαν έκπτωση 25%466. 

 

                                                
459 Μαρτυρία Jacob Adler στο Gellert, “The story”, ό.π., σ. 7. 
460 ΚΑΚ: SA1/844/42/1, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών, Λευκωσία, προς Επαρχιακό Ιατρικό Λειτουργό, 
Λάρνακα, 14.7.1942. 
461 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Τηλεγράφηµα Πρέσβη Μεγάλης Βρετανίας στην Άγκυρα προς Κυβερνήτη, 
13.10.1942. Επίσης, A. Cumming-Bruce για Αρχιγραµµατέα Παλαιστίνης, προς J. L. Magnes, Πρόεδρο της Joint 
Distribution Committee, 9.12.1942. 
462 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 14.11.1942. 
463 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Τηλεγράφηµα Κυβερνήτη προς Πρέσβη Μεγάλης Βρετανίας στην Άγκυρα, 6.5.1943. 
464 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 8.7.1943. 
465 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Watson προς Αναπληρωτή Διευθυντή Υγιειονοµικών Υπηρεσιών, 31.12.1942. 
Επίσης, σύµφωνα µε ΚΑΚ: SA1/846/1942, Τηλεγράφηµα Κυβερνήτη προς Υπουργό Αποικιών, 7.12.1942 οι 
πρόσφυγες από τη Ρουµανία είχαν συνολικά στην κατοχή τους δολλάρια από τις Τράπεζες της Αγγλίας και των 
ΗΠΑ που αντιστοιχούσαν σε £2.000 και $1.800.  
466 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών προς Χρίστο Παπουτέ, ιδιοκτήτη ξενοδοχείου 
Αριστοτέλης, 6.11.1942. 
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Το κράµα του προσφυγικού ρεύµατος απαρτιζόταν από επαγγελµατίες, χηµικούς, µηχανικούς, 

ιατρούς και καθηγητές. Η επαγγελµατική πείρα και κατάρτιση εξασφάλισε σε µερικές δεκάδες 

εργοδότηση σε κυβερνητικά τµήµατα και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις Κυπρίων. Δυο 

Ρουµανο-εβραίοι εργοδοτήθηκαν στο Τµήµα Προµηθειών της κυβέρνησης για την οργάνωση 

και λειτουργία της βιοµηχανίας υφασµάτων467 και ένας στο Τµήµα Δηµοσίων Έργων για την 

εκπόνηση σχεδίων468. Τέσσερις ιατροί απασχολήθηκαν στα νοσοκοµεία Λάρνακας, 

Κυπερούντας, Λεµεσού και στην κλινική παίδων στη Λευκωσία469, ένας πρόσφυγας 

προσλήφθηκε ως καθηγητής χειροτεχνίας στη Σχολή Μελκονιάν και ένας χηµικός-µηχανικός 

κλήθηκε ως ειδικός στο εργοστάσιο κατασκευής συνθετικών προϊόντων, όπως µελάνι, 

βερνίκι, κόλλα και δεξτρίνη, του Γιάννη Χριστοφίδη στην Αµµόχωστο470. Ένας Βουλγαρο-

εβραίος εργοδοτήθηκε ως ειδικός στην παρασκευή µαρµελάδας σε εργοστάσιο στην Κερύνεια 

το οποίο προµήθευε τον στρατό µε ζάχαρη471. Εφόσον οι συνθήκες το επέτρεψαν, το Μάρτιο 

του 1944472 η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων επέλεξε να φύγει για την Παλαιστίνη, 

«την εθνική εστία», όπου θα εξασφάλιζε προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης473. Στην 

Κύπρο παρέµεινε µόνο η οικογένεια ενός Εβραίου πρόσφυγα από τη Ρουµανία ονόµατι 

Grossman, ο οποίος εργοδοτήθηκε στο κυβερνητικό υφαντουργείο474. 

 
Οι πρόσφυγες στην Κύπρο είχαν αλληλογραφία µε φίλους και συγγενείς τους - τουλάχιστον 

µια επιστολή στάληκε σε πρόσφυγα στην Κύπρο από τη Ρουµανία µέσω Τουρκίας- ενώ ο 

Εβραίος Weiner που έµενε στο Μαργό έτυχε να µεταφέρει από ένα αεροπορικό του ταξίδι 

στην Παλαιστίνη τέσσερις καρτ-ποστάλ οι οποίες είχαν τη διεύθυνση ατόµων που έµεναν 

                                                
467 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Roberts προς Αποικιακό Γραµµατέα, 24.2.1944 και Grossman, Λευκωσία, 
προς Αποικιακό Γραµµατέα, 18.5.1944. 
468 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Σηµείωµα σχετικά µε τις θέσεις απασχόλησης των Ρουµανο-εβραίων στην Κύπρο, χ.η. 
469 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 8.11.1943. 
Επίσης, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 30.11.1943. Στην Κυπερούντα 
απασχολήθηκε ο Robert Meidler, µε ειδίκευση στη Βιέννη, στη Λεµεσό, ο Α. Kissman, ωτορινολαρυγγολόγος 
προσλήφθηκε στη Λεµεσό, ο παιδίατρος Haynal Rotzinger µε ειδίκευση στη Γερµανία στο νοσοκοµείο παίδων 
στη Λευκωσία, και η Suzi Cutten, αναισθησιολόγος µε ειδίκευση στη γυναικολογία στο νοσοκοµείο Λάρνακας, 
βλ. ΚΑΚ: SA1/816/1943, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 7.9.1943. 
470 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Roberts προς Αποικιακό Γραµµατέα, 16.11.1943. 
471 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Roberts προς Αποικιακό Γραµµατέα, 22.10.1943 και Διευθυντή Ιατρικών 
Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 8.11.1943. 
472 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Τηλεγράφηµα Harold MacMichael προς Battershill, 6.3.1944. Επίσης, SA1/846/1942, 
Πρακτικά, Ταµίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 5.11.1944. 
473 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Roberts προς Αποικιακό Γραµµατέα, 24.2.1944. 
474 Η οικογένεια εγκατέλειψε την Κύπρο το Δεκέµβριο του 1949, ΚΑΚ: SA1/846/1942, Κυβερνητικός Ελεγκτής, 
Λευκωσία, προς Γενικό Διευθυντή Αποικιακού Λογιστικού Ελέγχου, Λονδίνο, 16.4.1951.  
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στην Παλαιστίνη475. Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό της επαφής που είχαν οι Εβραίοι του 

Πεδουλά µε όσους Εβραίους δεν εγκατέλειψαν τελικά το νησί το καλοκαίρι του 1941.  

 
Η µεταπολεµική παρουσία των Εβραίων  

 
Η επιστροφή των Εβραίων οι οποίοι εγκατέλειψαν το νησί τον Ιούνιο του 1941 άρχισε 

σταδιακά στις αρχές του 1945. Πρώτοι επέστρεψαν οι Εβραίοι οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο 

στην Παλαιστίνη. Από τους 47 Εβραίους επέλεξαν να επιστρέψουν στην Κύπρο οι 25.476 Με 

τις ίδιες προϋποθέσεις άρχισε από τον Οκτώβριο και η σταδιακή επιστροφή και όσων 

µεταφέρθηκαν στην Τανγκανίκα477 – σύµφωνα µε τις αναφορές των αστυνοµικών αρχών ήταν 

συνολικά 44478 – ενώ άλλοι 59 Εβραίοι (30 οικογένειες) επαναπατρίστηκαν από τη 

Nyasaland479. Με βάση αυτά τα δεδοµένα εκτιµάται ότι οι Εβραίοι οι οποίοι επέλεξαν να 

επιστρέψουν στην Κύπρο ήταν 128, δηλαδή 295 λιγότεροι από όσους εγκατέλειψαν το 1941. 

Η επιστροφή είχε να κάνει περισσότερο µε οικονοµικά κίνητρα και ήταν άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την προπολεµική οικονοµική δραστηριότητα των µεταναστών αυτών στο 

νησί. 

 
Απότοκο της εκκένωσης του 1941 και ενδεικτικό της πρόθεσης εκατοντάδων Εβραίων να µην 

επιστρέψουν στην Κύπρο ήταν η πώληση µέρους των εκτάσεων που περιήλθαν σε εβραϊκά 

χέρια κατά τον µεσοπόλεµο στους Κυπρίους480. Μεταξύ Ιανουαρίου 1940 και Σεπτεµβρίου 

1942 σηµειώθηκαν πωλήσεις γης από Εβραίους σε Κυπρίους εκτάσεων 8038 στρεµµάτων και 

κτηρίων έναντι £27250. Τον Οκτώβριο του 1942 εκτιµάτο ότι άλλα 6000 στρέµµατα γης που 

ανήκαν σε Εβραίους θα αγοράζονταν από Κυπρίους481. 

 
                                                
475 ΚΑΚ: SA1/844/42/1, Λειτουργός Λογοκρισίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 24.11.1942. 
476 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, R.W. προς Woolley, 24.10.1944. 
477 ΚΑΚ: SA1/819/1943/A, Κατάλογος µε ονόµατα 18 εκκενωθέντων πολίτων, οι οποίοι έφθασαν στο Σουέζ από 
την Τανγκανίκα στις 16 Οκτωβρίου 1945 και έφυγαν για το Πόρτ Σάιντ στις 22 Οκτωβρίου για να επιβιβαστούν 
στο πλοίο “Fouadieh” για την Κύπρο. 
478 ΚΑΚ: SA1/819/1943/A, Συνηµµένος κατάλογος µε τα ονόµατα Εβραίων που επέστρεψαν από την 
Τανγκανίκα σε επιστολή Διοικητή Αστυνοµίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 7.3.1947.  
479 ΚΑΚ: SA1/819/1943/A, Τηλεγράφηµα αρ. 442, Αναπληρωτής Κυβερνήτης προς Υπουργό Αποικιών, 
1.8.1947. Επίσης, Συνηµµένος κατάλογος µε τα ονόµατα Εβραίων που επέστρεψαν από την Νυάσαλαντ σε 
επιστολή Διοικητή Αστυνοµίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 7.3.1947. 
480 Η εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 27.2.1943, σ. 1, σηµείωνε ότι η εκκένωση των Εβραίων το 1941 είχε ως 
αποτέλεσµα την διάθεση µερικών από τα αγροκτήµατά τους στους Κυπρίους. Το 1943 µερικοί από αυτούς 
επέστρεφαν και ήθελαν να πωλήσουν τα κτήµατα τους σε άλλους Εβραίους. Για παράδειγµα, ο Gaby Berdy, 
πωλούσε µε δηµοπρασία τα κτήµατα του στην περιοχή Μενεού και Δροµολαξιάς το 1943, και την επόµενη 
χρονιά ο Micha Berdy πωλούσε τα κτήµατα του στο Κίτι και τους Σοφτάδες, βλ. εφηµ. Ελευθερία, 20.6.1943, σ. 
2 και Ανεξάρτητος, 28.6.1944, σ. 1. 
481 ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Διευθυντής Κτηµατολογίου, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 30.10.1942. 
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Στην απογραφή του 1946 καταγράφεται η παρουσία συνολικά 209 Εβραίων στην Κύπρο, 109 

γυναικών και 100 ανδρών. Αναλυτικά, η πλειοψηφία, δηλαδή 169 Εβραίοι (77 άνδρες και 92 

γυναίκες) βρίσκονταν συγκεντρωµένοι στις πόλεις (Λευκωσία, Αµµόχωστο, Λάρνακα και 

Λεµεσό) και οι υπόλοιποι 40 – 23 άνδρες και 17 άνδρες – στην ύπαιθρο (βλ. διάγραµµα 11). 

Αυτό το γεγονός σχετιζόταν τόσο µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό όσων 

εγκαταστάθηκαν στο νησί κατά τη δεκαετία του 1930, όσο και µε τον οικονοµικό 

µετασχηµατισµό του νησιού µε την αναβάθµιση της Λευκωσίας, Αµµοχώστου και Λάρνακας 

ως κέντρων εµπορίας γεωργικών προϊόντων, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και ναυτιλίας482.  

 

 
 Διάγραµµα 11 Κατανοµή Εβραίων στις πόλεις και τις επαρχίες το 1946 
 Πηγή: Cyprus. Census of Population and Agriculture 1946, Κεφ. 3, πίνακας 5, σ. 23. 

 

                                                
482 Tæuber Irene B., “Cyprus: The Demography of a Strategic Island”, Population Index, 21:1 (1955), σσ. 9-10. 
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!

Διάγραµµα 12 Ηλικιακά δεδοµένα των Εβραίων στην Κύπρο το 1946 
Πηγή: Cyprus. Census of Population and Agriculture 1946, πίνακας 10Α, σ. 31. 

 
Οι περισσότεροι από τους µισούς Εβραίους, σύνολο 117 ατόµων, ήταν ηλικίας 20 µε 49 ετών 

και ανήκαν στον ενεργό πληθυσµό του νησιού. Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 19 ήταν 

συνολικά 42, ενώ 50 ήταν τα άτοµα άνω των 50 χρόνων (διάγραµµα 12). 

 

Το 1946 οι Εβραίοι κάτοικοι οργανώθηκαν κοινοτικά, συστήνοντας Εβραϊκή Επιτροπή µε 

έδρα τη Λάρνακα, η οποία εκλεγόταν σε ετήσια βάση και επιλαµβανόταν θεµάτων που 

αφορούσαν στην ευηµερία των οµοθρήσκων τους στο νησί. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν η 

ιδιοκτήτρια ιδιωτικής επιχείρησης εσπεριδοειδών στην Αµµόχωστο, Ida Pershitz, γραµµατέας 

ο Λαρνακέας Gaby Berdy και ταµίας ο Joakim Weiner483. Στις δραστηριότητες της επιτροπής 

ήταν η οργάνωση ετήσιων συναντήσεων στη Λευκωσία στις οποίες συζητούνταν οι 

δραστηριότητες της επιτροπής, τα οικονοµικά της και η εκλογή νέας επιτροπείας484. 

Λειτουργώντας ως κοινοτικό χώµα, διοργάνωνε συνεστιάσεις για εορτασµό θρησκευτικών 

γιορτών, όπως το φεστιβάλ Purim485, στο οποίο καλούνταν και φίλοι της εβραϊκής κοινότητας 

                                                
483 Εφηµ. Ελευθερία, 3.6.1948, σ. 1. Επίσης, εφηµ. Times of Cyprus, 12.5.1957, σ. 3.  
484 Εφηµ. The Cyprus Mail, 27.1.1953, σ. 2. 
485 Θρησκευτική εβραϊκή αργία στην οποία εορτάζεται η σωτηρία του εβραϊκού πληθυσµού της Περσικής 
Αυτοκρατορίας από µαζική σφαγή που επεδίωκε ο βεζίρης Haman, και η οποία αποτράπηκε από τον Μαρδοχαίο, 
στενό συνεργάτη του βασιλιά Ξέρξη, και την υιοθετηµένη κόρη του Εσθήρ. 
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από το εξωτερικό486, ενώ διένειµε στους Εβραίους κατοίκους του νησιού άζυµο άρτο κατά το 

εβραϊκό Πάσχα (Matzoth)487.  

 
Συµπερασµατικά, την εποµένη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου το εβραϊκό στοιχείο παρουσίαζε 

µια εκ διαµέτρου αντίθετη εικόνα σε σχέση µε εκείνη της προπολεµικής περιόδου. Η 

διαχρονική µεταναστευτική παρουσία των Εβραίων από το 19ο αιώνα και εξής στο νησί 

άφησε ελάχιστα κατάλοιπα, µε την αριθµητική συρρίκνωση του εβραϊκού στοιχείου να γίνεται 

σταδιακά όλο και πιο εµφανής στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Εκ πρώτης όψεως, η 

γεωγραφική θέση της Κύπρου απέναντι από τις παλαιστινιακές ακτές δεν φαίνεται να 

λειτούργησε καταλυτικά στην εδραίωση του εβραϊκού στοιχείου. Είναι αναµφισβήτο όµως το 

γεγονός ότι ενέταξε το νησί στην ιστορία της καθόδου των εβραϊκών ροών στην Παλαιστίνη 

διευκολύνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τη µετάβαση των Εβραίων της Ευρώπης στην 

Παλαιστίνη.  

 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρηθεί µια ιστορική ανάλυση των επί µέρους πτυχών 

της διέλευσης των Εβραίων από το νησί, η οποία θα εµβαθύνει στις πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονοµικές προεκτάσεις των µεταναστευτικών ροών, όπως έχουν καταγραφεί στο παρόν 

κεφάλαιο, προκειµένου να διερευνηθούν σφαιρικά οι παράγοντες διαµόρφωσης της 

εξελικτικής εβραϊκής παρουσίας. Το επόµενο κεφάλαιο καταπιάνεται µε τη βρετανική 

πολιτική απέναντι στην εβραϊκή παρουσία στην Κύπρο. 

  

                                                
486 Εφηµ. The Cyprus Mail, 28.2.1953, σ. 4. 
487 Εφηµ. The Cyprus Mail, 26.3.1956, σ. 2. 
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Κεφάλαιο 4: Εγκατάσταση µεταναστών σε αποικιακό πλαίσιο. Η διαχείριση 
των εβραϊκών µεταναστευτικών ροών στην Κύπρο από τους Βρετανούς 
  
 
Η βρετανική πολιτική αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες εξέτασης της εβραϊκής 

παρουσίας στην Κύπρο. Μέσα από το φακό των πολιτικών αποφάσεων και της στρατηγικής 

της αποικιοκρατικής διοίκησης ως προς τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, το παρόν 

κεφάλαιο φωτίζει το πλαίσιο καθορισµού της έλευσης και εγκατάστασης των Εβραίων στο 

νησί. Η εξέταση της βρετανικής στάσης αναδεικνύει, ακόµα, την πολυπτυχότητα της ιστορίας 

της καθόδου των Εβραίων στην Κύπρο, η οποία τοποθετείται αφενός στην ιστοριογραφική 

συζήτηση ως προς την εγκατάσταση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την 

Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία στη βρετανική αυτοκρατορική επικράτεια και αφετέρου ως 

προς τις πολιτικές εξελίξεις στην ίδια την Παλαιστίνη. Η πολιτική των Βρετανών στην Κύπρο 

αποτελεί µικρογραφία µιας αποικιακής πολιτικής απέναντι στους Εβραίους µετανάστες. Έτσι, 

πολλά ιστοριογραφικά ερωτήµατα αναµένεται να απαντηθούν στο παρόν κεφάλαιο σε σχέση 

το βρετανικό ρόλο στη διαχείριση των εβραϊκών µεταναστευτικών ροών µεταξύ 1881 και 

1939, αλλά και του χαρακτήρα που οι ίδιοι οι Βρετανοί επιθυµούσαν να έχει η εβραϊκή 

παρουσία στο έδαφός τους.  

 
Βρετανική πολιτική και µεταναστευτικά ρεύµατα στα τέλη του 19ου και αρχές 20ού αιώνα 

 
Η Μεγάλη Βρετανία υιοθέτησε από τις αρχές του 19ου αι. µια φιλελεύθερη πολιτική στην 

εγκατάσταση µεταναστών και στην παροχή ασύλου σε πολιτικούς µετανάστες και πρόσφυγες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των Εβραίων. Η βικτωριανή αυτή στάση αναθεωρήθηκε το 1905 

µε το νόµο για τους αλλοδαπούς (Aliens Act), ο οποίος διαµορφώθηκε από ιµπεριαλιστικές 

και κοινωνικές ανησυχίες της Βρετανίας ως προς το αυξηµένο ρεύµα Εβραίων µεταναστών 

στο κέντρο της βρετανική αυτοκρατορίας488. Ο νόµος περιόριζε αριθµητικά τους άπορους 

µετανάστες, όχι όµως τους πρόσφυγες, εξαιτίας της αυξηµένης ροής Εβραίων υπηκόων από τη 

Ρωσική Αυτοκρατορία, τη Ρουµανία και την αυστριακή Γαλικία στη Βρετανία.489 Στην 

                                                
488 Feldman, ό.π., σ. 78. 
489 Για την πολιτική της Βρετανίας προς τους µετανάστες και ειδικότερα τους Εβραίους κατά η βικτωριανή 
περίοδο βλ. Cecil Bloom, “The politics of Immigration, 1881-1905”, Jewish Historical Studies, τ. 33 (1992-
1994), σσ.187-214. Επίσης, µια συνοπτική προσέγγιση της πολιτικής από το 1826 µέχρι και το 1945 µε έµφαση 
στην περίοδο 1933-1945 στο Bernard Wasserstein, “The British Government and the German Immigration 1933-
1945”, στο Gerhard Hirschfeld (επιµ.), Exile in Great Britain. Refugees from Hitler’s Germany, New Jersey 
1984, σσ. 63 – 81. Σύµφωνα µε το νόµο του 1905 ως «ανεπιθυµήτοι» χαρακτηρίζονταν οι αλλοδαποί που δεν 
κατείχαν τα µέσα για τη διαβίωση των ιδίων και των εξαρτωµένων τους, οι φρενοβλαβείς, όσοι είχαν 
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περίπτωση των αποικιών της, όπως θα διαφανεί µέσα από την περίπτωση της Κύπρου, δεν 

µπορεί να λεχθεί ότι υιοθετήθηκε η ίδια φιλελεύθερη πολιτική, γιατί το ζήτηµα των µαζικών 

εγκαταστάσεων νέων πληθυσµιακών οµάδων εµπεριέκλειε οικονοµικό και πολιτικό ρίσκο. Η 

ανεξέλεγκτη εισροή µεταναστών εµπεριέκλειε κυρίως τον κίνδυνο αύξησης των απόρων 

ατόµων και της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της οικονοµικής επιβάρυνσης 

των κυβερνήσεων µε την περίθαλψη των απόρων µεταναστών και προσφύγων.  

Ο εκάστοτε Αρµοστής και Κυβερνήτης προσάρµοζε την πολιτική του στα µεταναστευτικά 

ζητήµατα αναλόγως των περιπτώσεων που είχε να χειριστεί, κυρίως µέσω νοµοθετηµάτων και 

ως επί το πλείστον µε την καθοδήγηση του Υπουργείου Αποικιών. Όλες οι αποικίες 

υιοθετούσαν δική τους ανεξάρτητη πολιτική, γιατί το ζήτηµα της εισροής µεταναστών άπτετο 

πολλών εξειδικευµένων παραµέτρων, όπως το µέγεθος της αποικίας και η γεωγραφική της 

θέση, οι σχέσεις µεταξύ των µειονοτήτων, οι οικονοµικές και κλιµατικές συνθήκες, η 

διαθεσιµότητα γης, η εγγύτητα µε εχθρικές περιοχές490. Η πολιτική στην Κύπρο δεν διέφερε 

από αυτή που περιγράφει ο Stephen Constantine για το βρετανικό Γιβραλτάρ, όπου το νοµικό 

σύστηµα και οι µέθοδοι διαµόρφωσης της πολιτικής στόχευαν µεταξύ άλλων στον έλεγχο της 

εισόδου και εγκατάστασης αλλοδαπών στην επικράτεια, τη δηµιουργία συνθηκών που θα 

έδιναν ώθηση στην ιδιωτική επιχειρηµατικότητα, τη βελτίωση των υγειονοµικών συνθηκών 

και την επάρκεια ενός φορολογικού συστήµατος491.  

Όταν οι Εβραίοι από τη Ρωσία αφίχθηκαν στις ακτές της Λάρνακας το 1883 δεν υπήρχε 

νοµοθετικό πλαίσιο καθορισµού των κριτηρίων εισόδου και εγκατάστασης αλλοδαπών, 

µεταναστών ή προσφύγων, πλην του σχετικού «Περί Λοιµοκαθαρτηρίου Νόµου» του 1879 

στον οποίο υπόκειντο οι ταξιδιώτες που έφθαναν στην Κύπρο για τον περιορισµό των 

µολυσµατικών ασθενειών492. Στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων και εκσυγχρονισµού των 

                                                                                                                                                    
καταδικαστεί σε άλλη χώρα για εγκληµατικές πράξεις και εναντίον όσων εκδόθηκε εντολή απέλασης. βλ. O. 
Hood Philipps, Chalmers and Hood Philips’ Constitutional Laws of Great Britain, the British Empire and 
Commonwealth, Λονδίνο 1946, σσ. 432-433. Εξαιρούνταν οι πολιτικοί ή οι θρησκευτικοί πρόσφυγες, γιατί όπως 
επισηµαίνει ο Marrus, ό.π., σ. 37, οι πρόσφυγες αντιµετωπίζονταν περισσότερο ως πολιτικοί ακτιβιστές παρά 
µάζες απόρων και εκδιωκόµενων µεταναστών. 
490 Bartrop, ό.π., σ. 2. 
491 Stephen Constantine, Community and Identity. The making of modern Gibraltar since 1704, Μάντσεστερ 
2009, σσ. 224-225. 
492 ΚΑΚ: V27/23, Harry Trusted, The Statute Laws of Cyprus 1878-1923, 10 of 1879 Respecting quarantine, 
25.3.1879, τ. 1,  σ. 761. Επίσης, Howard John Curtois και Gerahty Charles Cyril, The Imperial Orders in Council 
applicable to Cyprus, Orders by the High Commissioner in Council, Rules, Regulations, etc and Rules of Court, 
1878-1st November, 1923, Λονδίνο 1923, σ. 716. 
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οθωµανικών δοµών της αποικίας493, η µοναδική νοµοθετική ρύθµιση που άγγιζε την πτυχή 

του ελέγχου της εισόδου αλλοδαπών στην Κύπρο, ο νόµος «Περί Αποκλεισµού των 

Περιπλανωµένων», θεσπίστηκε το 1882 από τον Αρµοστή Sir Robert Biddulph (1879-1886). 

Το άτυπο καθεστώς της «κατοχής και διοίκησης» της Κύπρου από τον Ιούλιο του 1878 µέχρι 

και το Νοέµβριο του 1914, οπότε και προσαρτήθηκε στις βρετανικές κτήσεις, δεν υπαγόρευε 

στις διοικήσεις την αναγκαιότητα θέσπισης νοµοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των µαζικών 

µεταναστεύσεων, παρόλο που ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα το νησί δεχόταν κατά 

διαστήµατα µεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύµατα. Εκτός από τους Εβραίους, 

εισέρρευσαν στο νησί Πνευµατοµάχοι (Ντουχοµπόρτσι) από τη Ρωσική Αυτοκρατορία, 

Μαλτέζοι, Αρµένιοι, Μικρασιάτες και Δρούσοι από την Οθωµανική Αυτοκρατορία494. 

Ο νόµος «Περί Αποκλεισµού των Περιπλανωµένων» του 1882 αποτέλεσε τη βάση της 

µεταναστευτικής πολιτικής της βρετανικής διοίκησης µέχρι και την έκδοση του νόµου «Περί 

Μετανάστευσης» το 1936. Αποκρυσταλλώνει δε το κύριο κίνητρο της αποικιακής πολιτικής 

ως προς τον χειρισµό των µεταναστών, το οποίο ήταν πρώτιστα οικονοµικό. Τέθηκε σε ισχύ 

στις 20 Μαρτίου 1882 και εξουσιοδοτούσε τον εκάστοτε Αρµοστή να απαγορεύει µε διάταγµα 

την αποβίβαση στα λιµάνια της Κύπρου αλλοδαπών συγκεκριµένων κατηγοριών, όπως 

άποροι, εγκληµατίες ή «φαύλα» άτοµα495. Από τη µια, ο νόµος εξυπηρετούσε την διατήρηση 

της ευταξίας στην κτήση από την παρείσφρηση «φαύλων» στοιχείων. Από την άλλη, στόχευε 

να διασφαλίσει ότι ο αποικιακός προϋπολογισµός θα παρέµενε στα πλαίσια της οικονοµικής 

αυτάρκειας496 και δεν θα επιβαρυνόταν από περιττά έξοδα για τη συντήρηση απόρων 

µεταναστών. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση στην Κύπρο προχώρησε σε νόµο για τους 

άπορους µετανάστες ενωρίτερα από τη Βρετανία, όπου ο λόρδος Salisbury κατέθεσε σχετικό 

νοµοσχέδιο µια δεκαετία αργότερα, µόλις το 1894497, και τελικά τέθηκε σε ισχύ 23 χρόνια 

µετά.  

                                                
493 Georghallides, Political and Administrative, ό.π., σ. 76. 
494 Για τα ρεύµατα Αρµενίων, Μικρασιατών και Δρούσων βλ. Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον, ό.π., σσ. 161-
181. Σύµφωνα µε τον Παπαπολυβίου, στο ίδιο, σ. 181 από το Σεπτέµβριο του 1896 µέχρι και µετά την έκρηξη 
του ελληνοτουρκικού πολέµου (άνοιξη του 1897) κατέφθασαν στο νησί Δρούσοι από τον Αντιλίβανο και 
Έλληνες πρόσφυγες από τη Συρία και την Κιλικία. Η πολυπληθέστερη οµάδα ήταν αυτή των Αρµενίων 
προσφύγων.. Σχετικά µε τους Πνευµατοµάχους βλ. King, στο ίδιο, σσ. 255-277 και Παπαπολυβίου,  ό.π., σ. 178, 
σηµ. 155. 
495 The Cyprus Gazette, Supplement, 23.3.1882. 
496 Hill, ό.π., τ. 4, σ. 482. 
497 Bloom, ό.π., σ. 199. 
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Λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν πάντοτε δυνατή η απόδειξη του εγκληµατικού ή φαύλου 

χαρακτήρα των µεταναστών, η άδεια ή η απαγόρευση της εισόδου στο νησί επαφιόταν στη 

διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου αξιωµατούχου498. Το 1907 η διοίκηση όρισε ως «άπορο» 

αλλοδαπό, το άτοµο, το οποίο είχε στην κατοχή του χρηµατικό ποσό ή περιουσία αξίας 

µικρότερης των £5. Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνταν οι τεχνίτες, ακόµη και αν κατείχαν 

κεφάλαιο λιγότερο από £5. Η συγκεκριµένη εξαίρεση µπορεί να ερµηνευθεί ως προσπάθεια 

ενθάρρυνσης της παρουσίας αυτής της επαγγελµατικής οµάδας µέσα σε ένα περιβάλλον 

αµιγώς γεωργικό, όπως ήταν η Κύπρος. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άπορος 

αλλοδαπός επιτρεπόταν να εισέλθει υπό την προϋπόθεση ότι φερέγγυος κάτοικος στην Κύπρο 

µπορούσε να παρέχει γραπτώς τη διαβεβαίωση ότι θα ήταν υπεύθυνος για τη διαβίωσή του 

στο νησί και πως ήταν σε θέση να καταβάλει το απαιτούµενο ποσό σε περίπτωση απέλασής 

του499. 

Χρήση του νόµου του 1882 έγινε στις περιπτώσεις µεταναστευτικών και προσφυγικών 

ρευµάτων προς την Κύπρο, η µαζικότητα των οποίων πιθανότατα να εξανάγκαζε τη βρετανική 

διοίκηση σε επιπλέον δαπάνες για την περίθαλψη και διατροφή των απόρων µεταναστών και 

προσφύγων. Σχετικές διακηρύξεις βάσει του νόµου δηµοσιεύθηκαν στις ακόλουθες τρεις 

περιπτώσεις: 

α) το 1884 µετά και την αποτυχία του Συριακού Εποικιστικού Ταµείου να στηρίξει οικονοµικά 

και να καταστήσει αυτάρκη την εγκατάσταση των Ρωσο-εβραίων στους Ορείτες της Πάφου. 

Προκειµένου να αναχαιτιστεί και δεύτερη προσπάθεια µεταφοράς Εβραίων προσφύγων στο 

νησί, ειδικότερα αφού οι οθωµανικές αρχές στη γειτονική Παλαιστίνη είχαν απαγορεύσει την 

είσοδο και εγκατάστασή τους στα εδάφη της, το διάταγµα της 7ης Αυγούστου του Αρµοστή 

Biddulph απαγόρευε την αποβίβαση απόρων Εβραίων από την Αγγλία, την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία ή άλλες χώρες500. 

β) το 1898 µε την εγκατάσταση µελών της θρησκευτικής οµάδας των Πνευµατοµάχων, οι 

οποίοι λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων αρνούνταν την υποχρεωτική τους στράτευση στον 

τσαρικό στρατό και επέλεγαν το δρόµο της φυγής από τη Ρωσία. Το διάταγµα της 29ης Ιουλίου 

του Αρµοστή Haynes-Smith δεν απαγόρευε πλήρως την αποβίβαση απόρων µεταναστών, 

όπως αυτή του 1884, αλλά επέτρεπε την είσοδο σε µετανάστες για τους οποίους 

                                                
498 TNA: CO 67/1, Πρακτικά Νοµοθετικού Συµβουλίου, 9.3.1882. 
499 ΚΑΚ: SA1/4123/1906, Αρχιγραµµατέας προς Διοικητές, 14.2.1907. 
500 Imperial Orders, ό.π., σ. 803. 
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καταβάλλονταν εγγυήσεις – κυρίως από τρίτους στο νησί – της οικονοµικής τους συντήρησης 

και των εξόδων απέλασής τους σε περίπτωση απορίας501. 

γ) αµέσως µετά το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, όταν κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες από 

τη Νότια Ρωσία (Λευκοί Ρώσοι) και τη γειτονική Οθωµανική Αυτοκρατορία (Αρµένιοι και 

Έλληνες της Μικράς Ασίας) µεταφέρονταν προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Εξαιτίας της 

µαζικότητας του φαινοµένου, το διάταγµα της 9ης Απριλίου 1920 του Αρµοστή Stevenson 

απαγόρευε την αποβίβαση οποιουδήποτε άπορου αλλοδαπού. Ωστόσο, είχε τη δυνατότητα να 

παρέχει άδεια εισόδου σε περιπτώσεις µεταναστών, οι οποίοι εξασφάλιζαν επαρκείς εγγυήσεις 

για τη συντήρησή τους για χρονικό διάστηµα πέντε ετών καθώς και των εξόδων σε περίπτωση 

απέλασής τους502. Με τη συγκεκριµένη εξαίρεση, οι βρετανικές αρχές επέτρεψαν την είσοδο 

σε περισσότερους από 8.000 µετανάστες και πρόσφυγες, ανάµεσα τους Λευκοί Ρώσοι, 

Αρµένιοι503 και Έλληνες504, αριθµός ο οποίος δεν ξεπερνούσε το 1/30 του πληθυσµού του 

νησιού (δηλαδή όχι περισσότεροι από 10.357 σύµφωνα µε την απογραφή του 1921)505. Στις 

περιπτώσεις αυτές εξασφαλίστηκαν οικονοµικές ενισχύσεις από φιλανθρωπικές οργανώσεις ή 

εγγυήσεις από κατοίκους ή κοινότητες, όπως η αρµενική κοινότητα για τους Αρµένιους 

πρόσφυγες και η Ορθόδοξη Εκκλησία για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας.   

Σε µια άλλη προέκταση όµως της βρετανικής πολιτικής, οι διοικήσεις του νησιού διαχρονικά 

ευνοούσαν µικρής έκτασης εγκαταστάσεις µεταναστών οι οποίες θα συνοδεύονταν από 

κεφάλαιο και τεχνογνωσία. Όπως αναφέρει και ο Diamond Jenness, οι Βρετανοί κατά τα 

πρώτα χρόνια διοίκησης ενθάρρυναν την τόνωση της παραγωγής µέσα από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, εξαιτίας της απουσίας κεφαλαίου που θα επενδυόταν σε έργα506. Αυτό το σκοπό 

εξυπηρετούσε η ενθάρρυνση της εγκατάστασης µεταναστών. Η προσέλκυση ξένου κεφαλαίου 
                                                
501 Βλ. The Cyprus Gazette, 29.7.1898. 
502 Imperial orders, ό.π., σσ. 803-804. 
503 Βλ. Αρχιεπίσκοπος Αρµενίων Κύπρου κ. Βαρουζάν, ό.π. 
504 Βλ. Ευαγγελία Ματθοπούλου, «Οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία στην Κύπρο: έλευση κι εγκατάσταση», 
Κύπρος-Μικρασία, κοιτίδες πολιτισµού, ό.π., σσ. 81-105. 
505 Hansard: House of Commons Debate 11.12.1922, “Near East (Non Turkish Refugees)” τ. 159, cc2374-5, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1922/dec/11/near-east-non-turkish-
refugees#S5CV0159P0_19221211_HOC_313, στις 28.9.2012. Κατά τη θητεία του Malcolm Stevenson (1920-
1926) έγιναν δεκτοί στο νησί 1.500 Λευκοί Ρώσοι, γύρω στις 3.000 Αρµένιοι από την Κιλικία κατά το 1921 και 
περισσότεροι από 1000 το διάστηµα 1922-23, και περίπου 3000 Κύπριοι βρετανοί υπήκοοοι και Έλληνες 
υπήκοοι στα έτη 1921-1922, δηλαδή συνολικά ένας αριθµός που προσέγγιζε τους 8.500 πρόσφυγες από τη Ρωσία 
και την Οθωµανική Αυτοκρατορία, και ο οποίος δεν είχε µεγάλη απόκλιση από το 1/30 του συνολικού 
πληθυσµού ( σύµφωνα µε την απογραφή για το 1921 ο συνολικός πληθυσµός του νησιού ήταν 310.715). Σχετικά 
µε τη βρετανική πολιτική απέναντι στους Έλληνες από τη Μικρά Ασία βλ. Αναστασία Χάµατσου, «Η πολιτική 
της βρετανικής διοίκησης της Κύπρου απέναντι στους Μικρασιάτες πρόσφυγες. Η µαρτυρία του ελληνικού 
προξενείου στην Κύπρο», Κύπρος-Μικρασία, κοιτίδες πολιτισµού, ό.π., σσ. 143-153. 
506 Jenness, ό.π., σ. 151. 
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και η εισαγωγή αναβαθµισµένων µεθόδων παραγωγής αντιστάθµιζαν την αδιαφορία της 

Βρετανίας – τουλάχιστον µέχρι το 1940507 – για επενδύσεις. Αυτή δεν ήταν µια καινοφανής 

αποικιακή πρακτική, ούτε και µεµονωµένη κυβερνητική πολιτική.  

Η εισροή του ξένου µεταναστευτικού κεφαλαίου στην Κύπρο ήταν και ένα σηµαντικό 

πολιτικό εργαλείο για τη βρετανική διοίκηση. Στην αντίληψη αρκετών Βρετανών Αρµοστών 

και Κυβερνητών η οικονοµική στασιµότητα του νησιού ήταν αυτή που τροφοδοτούσε το 

ενωτικό κίνηµα. Για παράδειγµα στις αρχές του 20ού αιώνα ο Αρµοστής Haynes-Smith 

προσπάθησε να «χειραγωγήσει» τους ενωτικούς προβάλλοντας τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα 

της εγκατάλειψης των πολιτικών τους στόχων508. Αργότερα, στη δεκαετία του 1920 ο 

Κυβερνήτης Storrs διέκρινε ότι η ανάπτυξη στην Κύπρο υπήρξε πιο αργή από ότι θα ανέµενε 

κανείς υπό βρετανική διοίκηση για τρεις λόγους: το αβέβαιο της µόνιµης βρετανικής 

παρουσίας στο νησί, το φόρο και τον ελληνικό εθνικισµό509. Κατά τον ίδιο, ο αγροτικός 

πληθυσµός αγόταν και φερόταν από µια αστική ελίτ των µεγαλογαιοκτηµόνων και 

τοκογλύφων, η οποία τον εκπροσωπούσε στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και την ίδια στιγµή 

εκµεταλλευόταν την οικονοµική του δυσπραγία για να κρατά ζωντανό τον πόθο της Ένωσης. 

Ο ίδιος προσπάθησε να προσεταιριστεί τους αγρότες «δείχνοντας τους που βρίσκονταν τα 

πραγµατικά του συµφέροντα» και να επιδοθεί σε µια ενεργή κοινωνική πολιτική η οποία 

δηµιούργησε τις διχαστικές γραµµές µεταξύ αγροτών και αστών-ενωτικών510. Όπως  

εκτιµούσε, η τακτική του αυτή θορύβησε τους Έλληνες πολιτευτές της Κύπρου ότι η 

«προπαγάνδα» για την Ένωση θα έχανε έδαφος από τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που 

προσπαθούσε η βρετανική κυβέρνηση να δηµιουργήσει511. Βέβαια, τα Οκτωβριανά και η 

ραγδαία εξάπλωση της εξέγερσης σε όλο το νησί απέδειξαν αυτό που οι Βρετανοί δεν 

µπορούσαν να κατανοήσουν ούτε και στην περίοδο της Παλµεροκρατίας, όπως θα συζητηθεί 

στη συνέχεια· ότι το ενωτικό κίνηµα της Κύπρου δεν διέφερε από τα εθνικά κινήµατα της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης512 και οπωσδήποτε δεν ήταν πρώτιστα διαµορφωµένο από 

οικονοµικά κριτήρια. Η περίπτωση των Εβραίων µεταναστών ήταν µια καλή ευκαιρία για 

                                                
507 Hill, ό.π., σσ. 481- 483. 
508 Μιχάλης Ατταλίδης, «Τα κόµµατα στην Κύπρο (1878-1955)», Κυπριακά 1878-1955 (Διαλέξεις Λαϊκού 
Πανεπιστηµίου), Δήµος Λευκωσίας, Λευκωσία 1986, σ. 141. 
509 Storrs, ό.π., σ. 463. 
510 Ατταλίδης, «Τα Κόµµατα», ό.π., σ. 142. 
511 Storrs, ό.π., σ. 489. 
512 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Το πρώιµο ενωτικό κίνηµα στην Κύπρο της αγγλοκρατίας: πλαίσιο, ύφος, 
στρατηγικές», στο Παντελής Βουτουρής και Γιώργος Γεωργής (επιµ.), Ο Ελληνισµός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές 
και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα 2005, σ. 335. 
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τους Βρετανούς να προσελκύσουν κεφάλαιο για βελτίωση των γεωργικών πρακτικών στο 

νησί, να ενθαρρυνθούν οι σύγχρονες µεθόδοι παραγωγής, να απεγκλωβιστούν οι αγρότες από 

την στάσιµη οικονοµική κατάσταση και ταυτόχρονα να χειραφετηθούν από τους φορείς του 

ενωτικού, τους µεγαλογαιοκτήµονες. 

 
Εποικισµοί και βρετανική πολιτική 

 
Το οικονοµικό κέρδος και η εισαγωγή νέων γεωργικών τεχνικών ήταν κατά κύριο λόγο το 

κίνητρο των Βρετανών κάθε φορά που επέτρεπαν τη δηµιουργία εποικιστικών 

εγκαταστάσεων513. Η οικονοµική διάσταση της προσέλκυσης µεταναστών παρατηρείται ήδη 

από την πρώτη απόπειρα εγκατάστασης ξένου πληθυσµού στο νησί, το 1880, όταν ο λόρδος 

Salisbury συνέλαβε την ιδέα για τη δηµιουργία ενός εποικισµού Μαλτέζων αγροτών στην 

Κύπρο. Η µετανάστευση κεφαλαίου και εργατικού δυναµικού από τη Μάλτα για την 

εκτεταµένη καλλιέργεια ανεκµετάλλευτης γης του νησιού αποτελούσε ένα από τους βασικούς 

στόχους της ενθάρρυνσης του εποικισµού στη Μεσαορία514, παρόλο που ο Γιωργαλλίδης 

ερµήνευσε την κίνηση του Salisbury ως µια αποκλειστική προσπάθεια δηµογραφικής 

αλλοίωσης µέσα από την εισροή ξένου πληθυσµού και ως ένα πολιτικό µέτρο αναχαίτισης της 

φηµολογούµενης καθόδου Ελλήνων υπηκόων από την Ελλάδα515. Η µετανάστευση µέρους 

του πληθυσµού της Μάλτας ήταν και ένα µέτρο απάµβλυνσης του υπερπληθυσµού της χώρας 

και ως τέτοιο ενθαρρύνθηκε από τη µαλτέζικη κυβέρνηση θέλοντας να εκµεταλλευθεί τις 

ευνοϊκές πρόνοιες του σουλτανικού διατάγµατος του 1855 περί φοροαπαλλαγής των 

µεταναστών516. Τελικά, η εγκατάσταση των 42 Μαλτέζων την άνοιξη του 1880 σε τσιφλίκι 

στην εύφορη πεδιάδα της Μεσαορίας, µεταξύ των Κουκλιών και της Καλοψίδας Αµµοχώστου, 

διήρκεσε ελάχιστους µήνες λόγω της ελονοσίας και των επιδροµών ακρίδων517. 

                                                
513 Βλ. επίσης Morgan, ό.π., σ. 83. 
514 ΤΝΑ: CO 883/2, A. Dingli, Μοναστήρι Λατίνων, Λευκωσία, προς G. R. Greaves, 26.5.1879 στο 
Mediterranean No. 6, Αλληλογραφία σχετική µε σχέδια εποικισµού Μαλτέζων στην Κύπρο, Υπουργείο 
Αποικιών, Αύγουστος 1882, σ. 4.  
515 Η φηµολογία ενθαρρυνόταν από πατριωτικούς κύκλους που καλλιεργούσαν την άποψη ότι η βρετανική 
παρουσία στην Κύπρο αποτελούσε µεταβατικό στάδιο για την επίτευξη της Ένωσης, Georghallides, Political and 
Administrative, ό.π., σ. 39. 
516 ΤΝΑ: CO 883/2, A. Dingli, Λευκωσία, προς Colonel G.R. Greaves, 26.5.1879, σ. 4. 
517 ΤΝΑ: CO 883/2, Vicenzo Fenech, Λάρνακα, προς Αρχιγραµµατέα, 8.3.1880, στο Mediterranean No. 6, σσ. 7-
8. Επίσης, έκθεση του James Inglis, Διοικητή Αµµοχώστου, για τον εποικισµό των Μαλτέζων στα Κούκλια από 
τον Fenech το Μάρτιο του 1880, 28.6.1880, σ. 15. Για τη µετανάστευση Μαλτέζων στην Κύπρο βλ. Gail Hook, 
“Mr. Fenech's Colony: Maltese Immigrants in Cyprus 1878-1950”, Journal of Cyprus Studies, 13 (2007), σσ. 27-
51. 
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Η ιδέα, όµως, του Salisbury δηµιούργησε ένα προηγούµενο στην πολιτική των Βρετανών στο 

νησί. Γι’ αυτό και η δεύτερη εποικιστική εγκατάσταση από τους Ρωσο-εβραίους στους 

Ορείτες, τρία χρόνια µετά τη µαλτέζικη, αντιµετωπίστηκε εξίσου οφελιµιστικά από τη 

βρετανική διοίκηση. Παρόλο που η διοίκηση ήταν διστακτική ως προς την οικονοµική 

επιτυχία του εγχειρήµατος518, παρείχε τις διευκολύνσεις στην εγκατάσταση των Ρωσο-

εβραίων για το λόγο ότι αυτή τύγχανε εξ ολοκλήρου της οικονοµικής στήριξης µιας 

βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης. Επιπλέον, ο ίδιος ο Υπουργός Αποικιών, Earl of 

Derby, ζήτησε από την κυπριακή διοίκηση να παρέχει τις «καλές υπηρεσίες» της στους 86 

Ρωσο-εβραίους που θα κατέφθαναν από την Αλεξάνδρεια519.  

Οι Βρετανοί επέδειξαν ενδιαφέρον για το µεταναστευτικό σχέδιο εκπονώντας µελέτη για τη 

βιωσιµότητα του σχεδίου, η οποία αποτελεί ένα καλό εργαλείο κατανόησης του κόστους 

διαβίωσης στο νησί. Η χρηµατοδότηση κατά τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης υπολογιζόταν 

τουλάχιστον στις £50.11.2 ανά οικογένεια των 5 ατόµων. Καθότι δεν αναµενόταν η απόδοση 

της πρώτης σοδειάς τουλάχιστον µέχρι τον Ιούλιο του 1884, µε το ποσό αυτό θα καλύπτονταν 

τα έξοδα διαβίωσης για ένα χρόνο (£30), αγοράς δοκών για κατασκευή σπιτιών και αγροτικών 

εργαλείων (£2.5.1), σπόρων κριθαριού και σιταριού για καλλιέργεια 25 στρεµµάτων (£2.16.1), 

ενός γαϊδουριού και σαµαριού (£4.10), επίπλων (£2), ρουχισµού (£2.10) και εξόδων 

µεταφοράς τους από το λιµάνι άφιξης στον προορισµό εγκατάστασης τους (η ναύλωση πλοίου 

από τη Δεκέλεια στην Πάφο το Σεπτέµβριο του 1883 κόστισε για 63 άτοµα £22, £1.10.0 κατά 

άτοµο520). Δεν αποκλειόταν δε να προκύψουν επιπρόσθετες ανάγκες χρηµατοδότησης λόγω 

των αστάθµητων παραγόντων στην αγροτική παραγωγή, όπως ήταν οι επιδροµές ακρίδων και 

η απαιτούµενη ενδελεχής έρευνα για εντοπισµό νερού521. 

Στις οικονοµικές δυσκολίες των εποίκων-αγροτών περιλαµβάνονταν και οι υψηλές τιµές των 

αγαθών: «ένας αγρότης που θα εγκατασταθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µπορεί να 

καλλιεργήσει σε ένα µικρό κήπο φασόλια και άλλα λαχανικά τα οποία θα τον προµήθευαν για 

ένα χρόνο και ίσως µέλι από την εκτροφή µελισσών στη γη του – αυτό προφανώς είναι µικρό 

πράγµα, αλλά σώζει τον αγρότη από το να πληρώνει τρέχουσες τιµές για όλο το φαγητό που 

χρειάζεται η οικογένεια του». Επιπρόσθετα, οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι οι έποικοι θα 

                                                
518 ΚΑΚ: SA1/6462, A. Bissachi, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, 2.5.1883. 
519 ΚΑΚ: SA1/6461, Τηλεγράφηµα Υπουργού Αποικιών προς Αρµοστή, χ.η. 
520 ΚΑΚ: SA1/6492, Πιστοποίηση εξόδων λοιµοκαθαρτηρίου και ναύλωσης πλοιαρίου από τους Aheba Tiffrin 
και Joseph Mossely, εκπροσώπους Εβραίων µεταναστών, Λάρνακα 15.9.1883. 
521 ΚΑΚ: SA1/6462, Bissachi, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, 2.5.1883. 
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δυσκολεύονταν να προσαρµοστούν στο κυπριακό περιβάλλον εξαιτίας της άγνοιας της 

τοπολαλιάς και της εντελώς διαφορετικής κυπριακής κουλτούρας, της θρησκείας και των 

διατροφικών συνηθειών522. 

Οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε κατάλληλη η εγκατάσταση στους Ορείτες ήταν  

πολυεπίπεδοι. Πρώτον, οι Ορείτες περιλαµβάνονταν στις περιοχές, τις αποκαλούµενες 

«εγκαταλελειµένες κοινότητες» (“deserted communes”), τις οποίες διεκδικούσε ο Σουλτάνος 

µε βάση την αγλλο-τουρκική σύµβαση του 1878523. Το ιδιότυπο καθεστώς των 

συγκεκριµένων περιοχών στο νησί βάσει του οθωµανικού δικαίου περί γης απαγόρευε την 

παραχώρησή τους σε ένα µόνο ιδιώτη ιδιοκτήτη524 και ευνοούσε τη µαζική εγκατάσταση 

µεταναστών525. Επιπρόσθετα, οι µετανάστες εξαιρούνταν από την καταβολή του φόρου της 

δεκάτης για τρία χρόνια και όλων των υπόλοιπων φορολογιών για δέκα χρόνια.526. Η 

σηµαντικότερη δε πρόνοια ήταν ότι ο φόρος της δεκάτης θα καταβαλλόταν απευθείας στον 

Σουλτάνο µόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι αξιώσεις του γίνονταν αποδεκτές από τους 

Βρετανούς527. Αυτή ήταν µια ιδιαίτερα ευνοϊκή πρόνοια για την οικονοµική βιωσιµότητα της 

εγκατάστασης, όταν την ίδια στιγµή τα έσοδα των Κύπριων αγροτών περιορίζονταν εξαιτίας 

του φορολογικού ζυγού και της υποχρεωτικής καταβολής της έγγειου φορολογίας, η οποία 

                                                
522 ΚΑΚ: SA1/6462, Bissachi, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, 2.5.1883 (µετάφραση δική µου). 
523 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παραρτήµατος της Κυπριακής Σύµβασης µεταξύ Βρετανίας και Υψηλής Πύλης 
της 4ης Ιουνίου 1878, η Υψηλή Πύλη µπορούσε ελεύθερα να πωλεί και να ενοικιάζει γαίες και άλλες περιουσίες 
στην Κύπρο που ανήκαν στο Οθωµανικό Στέµµα (Arazi Mirié vé Emlak-I Humayun). Η παραγωγή τους 
εξαιρείτο από τα έσοδα του νησιού τα οποία υπολογίζονταν στο φόρο υποτέλειας βάσει του άρθρου 3, βλ. Hill, 
ό.π., 301. Ωστόσο, η έκταση των γαιών δεν είχε καθοριστεί στη σύµβαση, µε αποτέλεσµα λίγες µέρες µετά τη 
σύµβαση, όταν ο Σουλτάνος επιχείρησε να αγοράσει τις Κυπριακές Εργασίες Αλατιού, η βρετανική διοίκηση 
απαγόρευσε µε διάταγµα την πώληση γης εκτός των πόλεων έως ότου καθοριστούν οι γαίες που διεκδικούσε ο 
Σουλτάνος. Αν και τα δυο µέρη προσπάθησαν να επιλύσουν µε διακανονισµό τις αµφισβητούµενες περιοχές, 
τελικά αυτό δεν επιτεύχθηκε. Η βρετανική διοίκηση αποφάσισε ότι οι πωλήσεις των διεκδικούµενων από τον 
Σουλτάνο γαίες µέσω του Κτηµατολογίου θα ήταν παράνοµες, βλ. ΤΝΑ: CO 883/2 Mediterranean No. 1, 
“Memorandum on the Sultan’s claims to certain lands in Cyprus”, Colonial Office 8.1.1881. 
524 ΤΝΑ: CO 67/30, Αρµοστής, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 27.4.1883; ΚΑΚ: SA1/6461, 
Διευθυντής Κτηµατολογίου, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία,  27.4.1883. Επίσης, ΤΝΑ: CO 883/2, 
“Memorandum on the Sultan’s claims…”, ό.π., σ. 16. 
525 Στα Κούκλια, τα Μανδριά Αµµοχώστου, τη Λύση και την Κοντέα υπήρχαν εκτάσεις γης οι οποίες ήταν 
διεκδικήσιµες από τον Σουλτάνο, αλλά φαίνεται ότι το τσιφλίκι των Μαλτέζων δεν αποτελούσε τέτοια 
περίπτωση, ΚΑΚ: SA1/6469, “List Showing the Number, Names, Extent, Situation and Boundaries of Lands in 
the Island of Cyprus, Claimed by His Imperial Majesty The Sultan as “Emlaki-Humaioun” (Sultan’s properties) 
in virtue of “Tapo-Seneds” (Title-Seeds)”. 
526 ΚΑΚ: SA1/6461, Διευθυντής Κτηµατολογίου, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, Λευκωσία,  27.4.1883. 
Επίσης, µε σουλτανικό διάταγµα του 1855, το νησί περιλαµβανόταν στις τουρκικές κτήσεις, στις οποίες 
παραχωρείτο εύφορη γη σε µετανάστες για σκοπούς καλλιέργειας µε φορολογική αµνηστία 12 χρόνων, βλ. ΤΝΑ: 
CO 883/2, A. Dingli, Μοναστήρι Λατίνων, Λευκωσία, προς  Colonel G. R. Greaves, στο Mediterranean No. 6, 
Correspondence relating to projects of Maltese Colonization in Cyprus, Colonial Office, August 1882, σ. 4. 
527 Τέτοιες περιοχές υπήρχαν στην επαρχία της Κερύνειας, Αµµοχώστου, Λευκωσίας, Λεµεσού και Πάφου. 
Ειδικότερα στην Πάφο ήταν η περιοχή του Ακάµα και τα κτήµατα του τσιφλικιού της Ποταµιάς, KAK: 
SA1/6469, Έγγραφο “List showing the numbers, names…”, ό.π. 
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περιελάµβανε επίσης τον κτηµατικό φόρο, τη δεκάτη και τους δασµούς σε εξαγόµενα 

γεωργικά προϊόντα528. 

Δεύτερον, οι Ορείτες βρίσκονταν σε καλή γεωγραφική τοποθεσία για τη διεξαγωγή του 

εµπορίου, τόσο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα και τα παράκτια χωριά των Κουκλιών 

και Πισσουρίου, στα οποία µπορούσαν να αγκυροβολήσουν µικρά πλοιάρια, όσο και σ’ 

απόσταση περίπου 12 µιλίων από το Κτήµα της Πάφου και 28 µιλίων από τη Λεµεσό. 

Μελλοντικά θα µπορούσαν να διανοιχθούν εύκολα και φθηνά εσωτερικοί δρόµοι εντός του 

κτήµατος που θα οδηγούσαν στον κύριο δρόµο Λεµεσού-Πάφου µέσω του οποίου θα 

εξασφάλιζαν πρόσβαση στα Κούκλια, την Επισκοπή, το Κτήµα και τη Λεµεσό. Σύµφωνα µε 

τις εκτιµήσεις του Επισκόπου Πάφου το έδαφος θεωρείτο κατά βάση εύφορο, ειδικά για 

καλλιέργεια δηµητριακών και βαµβακιού, και ενδεχοµένως θα ευνοείτο η καλλιέργεια 

αµπελώνων κρίνοντας από την καλή παραγωγή σταφυλιού στα κτήµατα προς την επαρχία 

Λεµεσού. Επίσης, το ανεκµετάλλευτο έδαφος µπορούσε να αποτελέσει καλή τροφή για την 

εκτροφή αλόγων ή µουλαριών ενώ η παράκτια τοποθεσία δηµιουργούσε προϋποθέσεις 

υγιεινών συνθηκών διαβίωσης. Στην περιοχή υπήρχε πέτρα για την κατασκευή σπιτιών και 

καταλυµάτων και η προµήθεια ξυλείας από το δάσος των Ορειτών θα ήταν ανεξάντλητη. 

Τέλος, µε τη διάνοιξη πηγαδιού εκτιµάτο ότι θα εξασφαλιζόταν επάρκεια νερού529.  

 
Η διοίκηση του νησιού είχε άµεση εµπλοκή στην οικονοµική οργάνωση της εγκατάστασης 

προκειµένου να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. Κάθε οικογένεια µεταναστών 

καλείτο να έχει κατά µέσο όρο έκταση 25 στρεµµάτων, η οποία θεωρείτο ικανοποιητική για 

την αυτάρκειά της. Εκτός από τη δεκάτη, οι µετανάστες απαλλάγηκαν από την στρατιωτική 

φορολογία και τους φόρους για την εκτροφή προβάτων, κατσικιών και γουρουνιών µέχρι και 

τρία χρόνια530.  Η διοίκηση διατηρούσε το δικαίωµα κατάσχεσης ανά πάσα στιγµή των έργων 

κοινής ωφελείας που θα ανεγείρονταν, όπως δηµοσίων κτηρίων και οδικών έργων. Επίσης, 

διατηρούσε το δικαίωµα διαχείρισης του νερού. Οι µετανάστες δεν δικαιούντο να διαθέσουν 

το νερό τους σε άλλους εκτός της εγκατάστασης τους και σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να 

εξασφαλίσουν την άδεια της κυβέρνησης. Κανένας µετανάστης δεν θα µπορούσε να προβεί σε 

καθάρισµα ή καλλιέργεια οποιασδήποτε γης εκτός των ορίων της εγκατάστασης χωρίς τη 

συγκατάθεση της κυβέρνησης, ενώ η καταστροφή των χαρουπόδεντρων και των ελάτων 

                                                
528 Για το σύστηµα φορολογίας βλ. Hill, ό.π., σσ. 443-462. Επίσης, Ρίχτερ, ό.π., σσ. 100-101.  
529 ΤΝΑ: CO 883/2, Έκθεση του A. G. Wauchope, Λευκωσία 26.4.1880, σ. 11. 
530 Η περίοδος των τριών ετών κρινόταν ικανοποιητική για την ανάπτυξη βιώσιµης γεωργίας και κτηνοτροφίας. 
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απαγορευόταν. Μέχρι την τιτλοποίηση των κτηµάτων κανένας µετανάστης δεν θα µπορούσε  

να δωρίσει, να πωλήσει ή να κληροδοτήσει ολόκληρη ή µέρος της έκτασης της κοινότητας 

ούτε και δέντρα ή να κληρονοµήσει ολόκληρο ή οποιοδήποτε µέρος της έκτασης της 

κοινότητας το οποίο παραχωρήθηκε σε οποιοδήποτε άλλο από τους µετανάστες. Οι 

µετανάστες θα έπρεπε άµεσα να προχωρήσουν σε εκλογή και σύσταση µιας πενταµελούς 

επιτροπής αντιπροσώπων. Η κοινοτική επιτροπή θα αναλάµβανε την καταγραφή όλων των 

γεννήσεων, γάµων και θανάτων στην κοινότητα και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα 

ενηµέρωνε σχετικά την κυβέρνηση531. 

 
Η ίδια η παρέµβαση πάντως της βρετανικής διοίκησης αποτέλεσε ένα από τους πολλαπλούς 

λόγους αποτυχίας της εγκατάστασης. Οι Βρετανοί διερεύνησαν τις προοπτικές της 

εγκατάστασης µεριµνώντας πρώτιστα για την κατοχύρωση των συµφερόντων τους και 

αδιαφορώντας για την καταλληλότητα της περιοχής για αγροτική εγκατάσταση. Σύµφωνα µε 

τις µαρτυρίες των µεταναστών το έδαφος στους Ορείτες ήταν λοφώδες, η γη ερηµική και 

πετρώδης, γεγονός που καθιστούσε την εκµετάλλευσή της εξαιρετικά δυσχερή για ανθρώπους 

οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερη εµπειρία από γεωργικές ασχολίες. Αν και οι µετανάστες ζήτησαν 

να τους δοθεί έκταση γης σε πεδιάδα όπου το κλίµα ήταν πιο ήπιο και η πρόσβαση στο νερό 

ευκολότερη, το αίτηµα τους δεν ικανοποιήθηκε από τη διοίκηση532. Η εµπειρία της αποτυχίας 

των Ορειτών διαφοροποίησε την τακτική ως προς την εποικιστική εγκατάσταση αλλοδαπών 

στο νησί. Όταν δώδεκα χρόνια αργότερα η εβραϊκή οργάνωση Ahavat Zion εγκαταστάθηκε 

για αγροτικούς σκοπούς στο νησί, οι µετανάστες µπορούσαν να διεκδικήσουν πλέον γη µόνο 

εάν προέβαιναν σε αγορά της ή εάν σύναπταν δάνειο από την Οθωµανική Τράπεζα533.  

 
Η εποικιστική απόπειρα της Ahavat Zion ήταν πολύ διαφορετική από εκείνες που 

προηγήθηκαν στη δεκαετία του 1880 λόγω του γεγονότος ότι τα µέλη της είχαν το δικό τους 

κεφάλαιο έτσι το εγχείρηµά τους υπήρξε αµιγώς µεταναστευτικό και όχι φιλανθρωπικό. Η 

βρετανική διοίκηση φυσικά δεν παρέµβαλε εµπόδια στην αγορά των κτηµάτων στο Μαργό, 

ενώ η απόφαση στη συνέχεια της Ahavat Zion για µεταβίβαση της διαχείρισης των 

εποικισµών στη γαλλική JCA, µιας έγκριτης οργάνωση µε επαρκές κεφάλαιο της οποίας η 

δραστηριότητα στην Αργεντινή ήταν ευρύτερα γνωστή, βρήκε την αµέριστη υποστήριξη των 

                                                
531 ΚΑΚ: SA1/6479, Αρχιγραµµατέας, Λευκωσία, προς Διοικητή Πάφου, 6.12.1883. 
532 ΚΑΚ: SA1/6475, Friedland, Λεµεσός, προς Biddulph, 6.8.1883. Εφηµ. The Jewish Chronicle, 15.2.1884, σ. 4, 
Επίσης, Nir, ό.π., σ. 25. 
533 TNA: CO 67/145, King-Harman, Λευκωσία, προς Λόρδο Elgin, Λονδίνο 28.4.1906. 
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Βρετανών, καθώς εκτιµούσαν ότι ένας ιδιοκτήτης µε µικρό κεφάλαιο θα µπορούσε να 

µεταµορφώσει τα κτήµατα αυτά σε µια από τις καλύτερες ιδιοκτησίες στο νησί534. Ενδεικτικά, 

όταν ο εκπρόσωπος της JCA, Walter Cohen, επισκέφθηκε την Κύπρο για να εξετάσει 

ενδεχόµενες περιοχές εγκατάστασης Εβραίων, ο Αρµοστής Sendall ζήτησε από τους διοικητές 

των επαρχιών της Λάρνακας και της Λευκωσίας να υποστηρίξουν την αποστολή του535. Το δε 

Υπουργείο Αποικιών είδε µε θετικό φακό τις κινήσεις της JCA εκφράζοντας παράλληλα τη 

συµπάθειά του για τα δεινά που υφίσταντο κατά καιρούς οι Εβραίοι536. Βέβαια ο σκοπός της 

σύστασης των εποικισµών δεν απασχολούσε τόσο τη βρετανική διοίκηση, όσο η εφαρµογή 

εξελιγµένων µεθόδων καλλιέργειας από τους Εβραίους στο πρωτόγονο αγροτικό περιβάλλον 

της Κύπρου. Η γεωργική δραστηριότητα των Εβραίων αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε 

τη βρετανική διοίκηση και το Τµήµα Γεωργίας, γι’ αυτό το λόγο επί αρµοστείας του Haynes-

Smith τοποθετήθηκε ως σύµβουλος σε οικονοµικά και γεωργικά θέµατα των αγροτών του 

Μαργό ο Λειτουργός Δασών, Alfred Karlsake Bovill.537 

 
Η βρετανική στάση στα σχέδια µαζικού εποικισµού 

 
Μολονότι το Υπουργείο Αποικιών ενθάρρυνε µικρής εµβέλειας εγκατάσταση µεταναστών και 

προσφύγων στους εποικισµούς της JCA, αναντίλεκτα δεν ευνοούσε τη µαζική παρουσία 

Εβραίων στην Κύπρο, οπωσδήποτε όχι µε τον τρόπο που την παρουσίαζε ο Davis Trietsch στα 

σχέδια του. Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής, ο Joseph 

Chamberlain απέρριψε χωρίς συζήτηση το ενδεχόµενο η Κύπρος να παραχωρηθεί στους 

Σιωνιστές το 1902 (βλ. σσ. 51-52). Επισήµως, προτασσόταν ως αιτιολογία η εχθρική 

αντίδραση των Ελλήνων της Κύπρου στα φηµολογούµενα σχέδια του Trietsch (βλ. σσ. 187-

201), οι περιορισµένες ευκαιρίες εργοδότησης για τους Εβραίους της Ανατολικής Ευρώπης 

και φυσικά οι προηγούµενες αποτυχηµένες προσπάθειες της δεκαετίας του 1880538. Από την 

άλλη, ο Αρµοστής Haynes-Smith παρουσιαζόταν έτοιµος να συναινέσει στα σχέδια του 

Trietsch εάν το Υπουργείο έβλεπε θετικά µια βρετανική αντι-πρόταση για τη χρηµατοδότηση 

της κατασκευής του σιδηροδρόµου Λευκωσίας-Αµµοχώστου-Λάρνακας από το εβραϊκό 
                                                
534 TNA: CO 67/107, Αρµοστής, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 27.8.1897. 
535 ΚΑΚ: SA1/2997/1897, Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Διοικητές Λάρνακας και Λευκωσίας, 
18.11.1897. 
536 TNA: CO 67/107, Αρµοστής, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 27.8.1897. Επίσης, CO 67/110, 
Cohen, Λονδίνο, προς Υφυπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 16.9.1897. 
537 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.9.1898, σ. 7 και “ “Expedition to Cyprus”, from the memoirs of N. I. Adler”, 
1.10.1954. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/3249/1897, Λειτουργός Δασών, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, 9.11.1897. 
538 TNA: CO 67/ 133, Πρακτικά. Επίσης, επιστολή αξιωµατούχου Υπουργείου Αποικιών προς Συντάκτη εφηµ. 
The Jewish Chronicle, 22.8.1902. 
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κεφάλαιο και την εργοδότηση Εβραίων µεταναστών539. Η στάση του Υπουργείου Αποικιών 

στο ζήτηµα ήταν καθορισµένη περισσότερο από τις στρατηγικές βλέψεις της αυτοκρατορίας 

στην περιοχή (βλ. κεφ. 1), ενώ διέβλεπε ότι δεν θα υπήρχε κανένα οικονοµικό όφελος από µια 

εκτεταµένη εβραϊκή εγκατάσταση540. Από την άλλη, η ανησυχία της αρµοστείας από τις 

µαζικές διαδηλώσεις των Ελλήνων Χριστιανών εναντίον της µετανάστευσης των Εβραίων 

ήταν διάχυτη541. Ανησυχητικό ήταν επίσης το γεγονός ότι λιγοστοί Εβραίοι από τη Ρουµανία 

οι οποίοι εισήλθαν στο νησί µε τη βοήθεια του Trietsch το 1900 ζητούσαν ελεηµοσύνη. Γι’ 

αυτό το λόγο το καλοκαίρι η διοίκηση απαγόρευσε την αποβίβαση από αυστριακά και 

γαλλικά σκάφη σε περίπου 100 Εβραίους οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια του 

διατάγµατος του Ιουλίου 1898542. 

Το Νοέµβριο του 1904 δηµοσιεύθηκε στην πρώτη σελίδα της Φωνής της Κύπρου η 

απαντητική επιστολή του Υπουργού Αποικιών Alfred Lyttelton προς τον Βρετανό βουλευτή 

των Συντηρητικών Robert Pierpoint, ο οποίος ζήτησε διασαφηνίσεις για το ζήτηµα, µε 

αφορµή και τα αντι-εβραϊκά άρθρα στον κυπριακό Τύπο. «Ο κ. Λύττελτον δεν έχει επί του 

παρόντος λόγον να προβλέπη την άφιξιν εις Κύπρον ασυνήθως µεγάλου αριθµού Ιουδαίων ή 

άλλων ξένων µεταναστών» διαβεβαίωνε το Υπουργείο Αποικίων543. Ο ίδιος ο Αρµοστής 

King-Harman σε οµιλία του στους κατοίκους της Βατυλής καθησύχαζε ότι δεν θα 

παραχωρούσε διευκολύνσεις στην εγκατάσταση544. Δυο χρόνια αργότερα όταν και πάλι το 

εβραϊκό ζήτηµα απασχόλησε τον Τύπο και την κοινή γνώµη (βλ. σσ. 200-201) ο King-Harman 

καλούσε τον Υπουργό Αποικιών, Λόρδο Elgin, να ικανοποιήσει τα αιτήµατα της πλειοψηφίας 

των Κυπρίων, όπως καταγράφονταν στα ψηφίσµατα των πόλεων Λάρνακας και Λεµεσού. 

Επισήµανε ότι δηµόσιοι και οικονοµικοί λόγοι υπαγόρευαν να µην υποστηρίξει την 

οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη προσπάθεια για µαζική µεταφορά Εβραίων στο νησί. Οι δηµόσιοι 

λόγοι προέκυπταν βέβαια από τις διαδηλώσεις και τα ψηφίσµατα των Ελλήνων χριστιανών 

κατά της εγκατάστασης των Εβραίων, ενώ οι οικονοµικοί λόγοι αφορούσαν την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των Εβραίων µεταναστών, την οικονοµική τους 

αυτοσυντήρηση και τη συµβίωση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό: 

                                                
539 TNA: CO 67/120, Κυβερνήτς, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 25.11.1899. 
540 TNA: CO 67/136, Πρακτικά 21.10.1903.   
541 TNA: CO 67/123, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 4.6.1900. Επίσης, TNA: CO 
67/136, Κυβερνήτης, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 5.10.1903. 
542 TNA: CO 67/124, Κυβερνήτης, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 16.7.1900. 
543 «Το ζήτηµα του αποικισµού των Εβραίων εις Κύπρον. Επιστολή του Υπουργού των Αποικιών. Το επίσηµον 
κείµενον», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 13/26.11.1904, σ. 1. 
544 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 13/26.11.1904, σ. 1. 
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«Το πείραµα έτυχε δοκιµής και προηγουµένως και απέτυχε και οι Εβραίοι οι οποίοι 

στάληκαν εδώ από µια Αποικιστική Οργάνωση το 1883 έπρεπε να αποµακρυνθούν 

από άλλη οργάνωση το 1884. Ως γεωργοί οι Εβραίοι από τη Ρωσία δεν υπήρξαν 

πουθενά επιτυχείς. Ως τεχνίτες δεν υπάρχει χώρος για τους ίδιους στην Κύπρο και ως 

συµπολίτες θ’ αντιµετωπίζονται µε τέτοια βδελυγµία από το σύνολο της Ορθόδοξης 

κοινότητας ώστε να προκαλείται ανησυχία στην τοπική κυβέρνηση για τις ζωές και τις 

περιουσίες τους»545.  

Η βρετανική κυβέρνηση του νησιού είχε αντιληφθεί τις ενδεχόµενες επιπτώσεις που θα 

προκαλούσε η µαζική παρουσία Εβραίων στην Κύπρο, όπως ήταν η πρόκληση κοινωνικών 

αναταραχών µε το ντόπιο πληθυσµό. Για τους ίδιους τους Αρµοστές η διατήρηση της 

κοινωνικής ισορροπίας εντός της αποικίας αποτελούσε το κύριο µέληµα τους. Όταν ο 

Αρµοστής για την Αίγυπτο, Henri McMahon, ζήτησε στο µέσο του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου 

από τη διοίκηση στην Κύπρο τη φιλοξενία εβραϊκών προσφυγικών οικογενειών, ο Αρµοστής 

στην Κύπρο John Eugen Clauson (1915-1918) απάντησε ότι «για ιστορικούς λόγους και 

εξαιτίας της έντονης εχθρότητας της πλειοψηφίας του πληθυσµού κατά των Εβραίων» δεν 

συνίστατο η άδεια σε άλλους Εβραίους να µεταφερθούν στην Κύπρο, εκτός από τους 

Εβραίους πρόσφυγες βρετανικής υπηκοότητας οι οποίοι βρίσκονταν ήδη στο νησί546.  

Αυτό φρόντισε να καταστεί ξεκάθαρο στο Υπουργείο Αποικιών, το οποίο ακόµα και το 1920 

όταν ο Trietsch προσέγγισε τον Amery για το σχέδιο του για την Κύπρο επικαλέστηκε το 

γεγονός ότι πριν µερικά χρόνια «οι Εβραίοι ήταν έντονα µισητοί» στην Κύπρο547. Όπως 

καταγράφηκε όµως και στο πρώτο κεφάλαιο, το Υπουργείο Αποικιών δεν επεδείκνυε τόση 

ανησυχία για την εσωτερική κατάσταση όσο για την απώλεια του στρατηγικού 

πλεονεκτήµατος που προσέφερε η Κύπρος στην Εγγύς Ανατολή από µια κατακλυσµιαία 

εβραϊκή εγκατάσταση. Ακόµα και όταν ο Amery τo 1920 έβλεπε ως στρατηγική επιλογή τη 

βρετανική ενθάρρυνση της εβραϊκής µετανάστευσης στην Παλαιστίνη όπου µια ευηµερούσα 

εβραϊκή κοινότητα µε στενούς δεσµούς µε τη Βρετανία θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µέσο 

διασφάλισης της βρετανικής παρουσίας στην περιοχή548, και ειδικότερα για την Κύπρο ένας 

εβραϊκός εποικισµός θα ενίσχυε την σκλήρυνσης της βρετανικής πολιτικής ενάντια στο 
                                                
545 TNA: CO 67/145, Αρµοστής, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 28.4.1906 (µετάφραση δική 
µου). 
546 ΚΑΚ: SA1/1081/14/160 , Αρµοστής, Λευκωσία, προς Αρµοστή Παλαιστίνης, Κάιρο, 13.10.1916. 
547 TNA: CO 67/201, Ellis προς Amery, 31.7.1920. 
548 L.S. Amery, My Political Life, τ. 2, Λονδίνο 1953, σσ. 113-116. Επίσης, Georghallides, Politcal and 
Administrative, ό.π., σ. 156. 
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ενωτικό κίνηµα549, το Υπουργείο Αποικιών φρόντισε να εφαρµόσει τη ρεαλιστική πολιτική 

της προστασίας των στρατηγικών βλέψεων της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Το εγχείρηµα της JCA ήταν η µοναδική περίπτωση στην οποία δόθηκε άδεια µαζικής 

εγκατάστασης Εβραίων, καθώς η εποικιστική εγκατάσταση ήταν ελεγχόµενη, περιορισµένης 

εµβέλειας και οπωσδήποτε οι Βρετανοί είχαν πεισθεί για την οικονοµική βιωσιµότητά της. Η 

εγκατάλειψη των εποικισµών το 1928 έγινε κατά τη διακυβέρνηση ενός από τους 

σηµαντικότερους κυβερνήτες της Κύπρου, του Sir Ronald Storrs, ο οποίος άφησε πίσω του 

καινοτόµα έργα στην οικονοµία, τις υποδοµές ακόµα και τον πολιτισµό550. Προτού 

τοποθετηθεί στην Κύπρο, ο Storrs υπηρέτησε για εννέα χρόνια στην Ιερουσαλήµ. Δήλωνε 

ενθουσιώδης υποστηρικτής του εβραϊσµού και θαύµαζε τις ικανότητες των Εβραίων551. Όντας 

λάτρης των τεχνών, της µουσικής και των γραµµάτων, ίδρυσε στην Κύπρο το Μουσικό 

Σχολείο και διόρισε διευθυντή του τον Λευκό Ρωσο-εβραίο πρόσφυγα Issaiah Kalmanovitch, 

«διασφαλίζοντας», όπως έγραφε στα αποµνηµονεύµατά του, «το εβραϊκό στοιχείο 

(απαραίτητο για την παραγωγή µουσικής στην Εγγύς Ανατολή)»552. Εντούτοις, δεν έχουν 

εντοπιστεί στοιχεία που να ρίχνουν φως στην στάση του απέναντι στους Εβραίους των 

εποικισµών της JCA. Ίσως γιατί, αν και φιλοσηµίτης, αποκήρυττε τις σιωνιστικές 

πρακτικές553. Το µόνο σίγουρο όµως είναι ότι προσπάθησε να αναπληρώσει το κενό της 

αποχώρησής τους µε Αρµενίους πρόσφυγες, συνεχίζοντας την πολιτική υπέρ της 

εγκατάστασης αλλοδαπών που θα ευνοούσε την οικονοµία. Όταν το Διεθνές Γραφείο 

Εργασίας στη Γενεύη εξέτασε το ενδεχόµενο µεταφοράς Αρµενίων προσφύγων από τη 

Βουλγαρία και την Ελλάδα σε άλλες περιοχές συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, ο Storrs 

πρότεινε την εγκατάσταση ικανών γεωργών και τεχνιτών στους πρώην εβραϊκούς εποικισµούς 

του Μαργό και του Τσόµλεκτζι554. Σ’ επιστολή του στον Υπουργό Αποικιών Leo Amery 

ανέφερε ότι:  

«η πρακτική σε σχέση µε τους µετανάστες στην Κύπρο είναι κάποιος κάτοικος του 

νησιού να εγγυηθεί τον µετανάστη για το ποσό των £25. Υπό αυτή τη διευθέτηση 

υπάρχει ήδη ένα σταθερό ρεύµα Αρµενίων, συγκεκριµένα από την Ελλάδα, και 

µολονότι είµαι υπέρ ενός αρµενικού πυρήνα στον πληθυσµό, θεωρώ ότι όσον αφορά 
                                                
549 Holland και Markides, ό.π., σ. 330. 
550 Για το έργο του Κυβερνήτη Storrs Βλ. Georghallides, Cyprus and the Governorship, ό.π.  
551 Storrs, ό.π., σ. 399. 
552 Στο ίδιο, σ. 487. 
553 Σάιµον Σίµπαγκ Μοντεφιόρε, Η Ιερουσαλήµ. Η βιογραφία (µτφρ. Ρένα Χατχούτ), Αθήνα 2014, σ. 581. 
554 ΚΑΚ: SA1/1430/1927, T.F. Johnson, Γενεύη, προς Αlexander Cadogan, Υπουργείο Εξωτερικών, 24.9.1927. 
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τις πόλεις θα ήταν καλύτερο να επιτραπεί η συνέχιση της φυσικής ροής [των 

µεταναστών]. Υπάρχει, ωστόσο, ζήτηση για έµπειρους γεωργούς, ειδικά εκείνους µε 

εµπειρία στην καλλιέργεια και προετοιµασία καπνού»555. 

 
Η πολιτική του Κυβερνήτη Richmond Palmer στο µεταναστευτικό κύµα της δεκαετίας 

του 1930 

 
Μέχρι και την άνοιξη του 1936,  η πολιτική των βρετανικών κυβερνήσεων στην Κύπρο 

περιοριζόταν στην έγκριση άδειας εγκατάστασης σε µετανάστες «καλής πίστης»  (bona fide) 

και µε την προϋπόθεση να έχουν στην κατοχή τους κατά την άφιξη τους £20 σε µετρητά και 

στοιχεία που να κατοχυρώνουν την οικονοµική τους αυτάρκεια556. Η εισροή Εβραίων 

µεταναστών στο νησί, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κύπρο κατά το τρίτο και τέταρτο 

µαζικό κύµα φυγής Εβραίων από τη Γερµανία, την Αυστρία και την Τσεχοσλοβακία, δηλαδή 

από την προσάρτηση της Αυστρίας το Μάρτιο του 1938 µέχρι και τις παραµονές του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου557, κατεύθυνε την αποικιακή κυβέρνηση στην υιοθέτηση µιας 

περιοριστικής πολιτικής στο ζήτηµα της εισόδου και εγκατάστασης Εβραίων µεταναστών. Η 

δραστηριοποίηση Εβραίων επενδυτών στην αγορά κυπριακής γης ήδη από το πρώτο τρίµηνο 

του 1933 (βλ. πίνακα 2, σ. 81) δηµιούργησε µια καχυποψία ως προς τις πραγµατικές 

προθέσεις των εβραϊκών επενδυτικών δραστηριοτήτων υπό το φόβο ότι αυτές αποτελούσαν 

µέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για µαζικό εποικισµό Εβραίων558. Παρόλο που οι αγορές 

κτηµάτων µέχρι τότε δεν φαινόταν να ήταν τόσο εκτεταµένες ώστε να αποτελούν κίνδυνο 

αποξένωσης του Κυπρίου από τη γη του559, εντούτοις από το φθινόπωρο του 1934 ο Palmer 

προχώρησε στην υιοθέτηση προληπτικής πολιτικής απέναντι στην εγκατάσταση Εβραίων η 

                                                
555 ΚΑΚ: SA1/1430/1927, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 9.2.1928 (µετάφραση 
δική µου). 
556 ΚΑΚ: SA1/775/1934, Κυβερνήτης προς Υπουργό Αποικιών, 12.7.1934. Επίσης, TNA: FCO 141/2389, 
Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Βρετανικό Γενικό Προξενείο, Θεσσαλονίκη, 24.11.1934. 
557 Για την περιοδολόγηση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων των Εβραίων από την Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη , βλ. Sherman, ό.π., σσ. 16-17. 
558 Με την υποψία ότι οι Εβραίοι κεφαλαιούχοι στην Κύπρο αγόραζαν κτήµατα µε σκοπό την µαζική 
εγκατάσταση Εβραίων,  η κυβέρνηση προέβαινε σε αναλυτική καταγραφή, ιδιαίτερα πολύτιµη για την παρούσα 
έρευνα, των αγορασθείσων εκτάσεων γης από τους Εβραίους αρχικά ανά µήνα, έπειτα ανά διµηνία και αργότερα 
κατά τριµηνία, βλ. ΚΑΚ: SA1/622/34/1, Διευθυντής Κτηµατολογίου προς Αποικιακό Γραµµατέα, 22.3.1934.  
559 Εξαίρεση αποτελούσε η περίπτωση αγοράς κτηµάτων έκτασης 1.538 στρεµµάτων στα Περβόλια Λάρνακας 
από Εβραίους (η δεύτερη µεγαλύτερη µετά την αγορά 1.614 στρεµµάτων στον Ασώµατο), για την οποία υπήρχαν 
εκτιµήσεις ότι η συνέχιση των πωλήσεων στους Εβραίους θα επηρέαζε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατοίκων, 
βλ. ΚΑΚ: SA1/622/34/3, Πρακτικά 24.3.34. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Κυβερνήτης προς Ειδικό 
Απεσταλµένο, Βρετανική Πρεσβεία, Αθήνα, 28.3.1934.  
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οποία από το 1936 µέχρι και το 1939 έγινε ακόµα πιο περιοριστική και στοχευµένη µέσω 

νοµοθετηµάτων. 

 
Η στάση του Palmer την περίοδο 1933-1939 δεν διέφερε από την περιοριστική πολιτική που 

υιοθέτησαν ευρωπαϊκές χώρες µε παράδοση στην παροχή ασύλου, όπως η Γαλλία, η Βρετανία 

και η Ελβετία, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις νέες διαστάσεις του εβραϊκού ζητήµατος. 

Κύριο γνώρισµα της πολιτικής αυτής ήταν ο κρατικός παρεµβατισµός στον έλεγχο της 

εισροής των µεταναστών, η παρουσία των οποίων εκτιµάτο ότι θα όξυνε τα ήδη υπάρχοντα 

οικονοµικά προβλήµατα των χωρών καθώς και τα φαινόµενα της ξενοφοβίας και του 

αντισηµιτισµού, τα οποία ασκούσαν ιδιαίτερη πίεση στις κυβερνήσεις. Βάσει της πολιτικής 

αυτής, η παροχή άδειας εισόδου και εγκατάστασης σε Εβραίο µετανάστη υπήρξε στενά 

συνδεδεµένη µε το χρηµατικό κεφάλαιο που κατείχε, ενώ αυστηροί περιορισµοί τέθηκαν στην 

παραχώρηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος και στη διάρκεια της παραµονής560.  

 
Στην περίπτωση της Κύπρου, η µεταναστευτική πολιτική διαµορφώθηκε επιπρόσθετα από τις 

ιδιαίτερες πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες στο νησί και την πολιτική ατζέντα του ίδιου του 

Κυβερνήτη, η οποία ήταν συνυφασµένη µε τη συγκράτηση των επακόλουθων της εξέγερσης 

του Οκτωβρίου του 1931. Πεποίθηση του Palmer ήταν ότι η βελτίωση των όρων διαβίωσης 

των κατώτερων τάξεων θα εξουδετέρωνε την επιθυµία της Ένωσης561. Στην προσπάθεια να 

καταστήσει την Κύπρο ως αποικία όπου οι κάτοικοι θα ευηµερούσαν οικονοµικά και 

κοινωνικά, άξονες του κυβερνητικού του προγράµµατος ήταν η αναδιοργάνωση της 

αποικιακής διοίκησης µέσω της αποκέντρωσης, η ανάπτυξη της γεωργίας και η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση562. Σε αυτό το πλαίσιο, το εβραϊκό κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναµικό που 

εισέρρευσε στο νησί τη δεκαετία του 1930 αξιοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει τον οικονοµικό 

στόχο της πολιτικής του Palmer, δηλαδή την ώθηση στην ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και 

της βιοµηχανίας, ως ενδιάµεσο στάδιο στην προσπάθεια βελτίωσης των όρων διαβίωσης των 

Κυπρίων.  

 

                                                
560 Για την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας βλ. Sherman, ό.π., σ. 23 και Louise London, Whitehall and the Jews 
1933-1948. British Immigration Policy and the Holocaust, Κέιµπριτζ 2000, σσ. 25- 32. Επίσης για την πολιτική 
της Γαλλίας, Βρετανίας και Ελβετίας βλ. Marrus, ό.π., σσ. 145-158. 
561 Ρίχτερ, ό.π., σ. 560. 
562 Alexis Rappas, “The Elusive Polity: Imagining and Contesting Colonial Authority in Cyprus during the 
1930s”, Journal of Modern Greek Studies, 26: 2 (Οκτ. 2008), σ. 369. 
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Σε υπόµνηµα τον Ιούλιο του 1934 η κυβέρνηση Palmer διεµήνυε ότι δεν θα εγκατέλειπε την 

έως τότε πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων, δηλαδή την απαγόρευση στην µαζική 

κάθοδο και εγκατάσταση ατόµων στο νησί «των οποίων τα µέσα διαβίωσης θα δυσχέραιναν 

τον αγώνα προς το ζην στον οποίο ήδη οι κάτοικοι του νησιού αποδύονταν». Στο έγγραφο 

σηµειωνόταν ότι τα κατά καιρούς σχέδια εγκατάστασης Μαλτέζων, Εβραίων και πρόσφατα 

Ασσυρίων563 δηµιούργησαν µεγάλη αναστάτωση στο ντόπιο πληθυσµό και οι Βρετανοί δεν 

σκόπευαν να προκαλέσουν µε τη δική τους στάση περαιτέρω ανάλογες αντιδράσεις. Ωστόσο, 

η κυβέρνηση δεν θα υιοθετούσε την ίδια αρνητική στάση σε ιδιώτες κεφαλαιούχους ή 

εταιρείες οι οποίες σκόπευαν να επενδύσουν συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη του 

νησιού και δη στη βιοµηχανία564. Ενδεικτικά, όταν το καλοκαίρι του 1934 η κυβέρνηση 

βολιδοσκοπήθηκε για σχέδιο εγκατάστασης αγροτών από την Αυστρία στην Κύπρο, ο Palmer 

δήλωνε ότι ένας µικρός αριθµός ο οποίος θα µπορούσε να εισαγάγει σύγχρονες µεθόδους 

γεωργίας ήταν ευπρόσδεκτος, ειδικά στην επαρχία της Πάφου, αλλά όχι µια µεγάλης έκτασης 

µετανάστευση η οποία πιθανόν να στερούσε από τους Κυπρίους τη γη τους565.  

 
Περαιτέρω, υπενθυµιζόταν ότι τον Απρίλιο του 1933 η κυβέρνηση Reginald E. Stubbs 

διαβεβαίωνε δηµόσια ότι δεν θα δινόταν καµία ενθάρρυνση σε µη Κύπριους για αγορά γης 

υπό συνθήκες οι οποίες θα έπλητταν το συµφέρον του ντόπιου πληθυσµού, γραµµή από την 

οποία ο Palmer διεµήνυε ότι δεν θα παρέκκλινε. Ο τότε Κυβερνήτης, απαντώντας σε σχετική 

επιστολή του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου του Γ’566 (βλ. σ. 205-206), δεν διαφώνησε µε τις 

επισηµάνσεις του Αρχιεπισκόπου για τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις που µπορούσαν 

να επέλθουν από ένα µαζικό εβραϊκό εποικισµό της Κύπρου, ωστόσο δεν θεωρούσε αναγκαία 

τη δεδοµένη στιγµή την επιβολή νοµοθετικών περιορισµών567.  

 
Ωστόσο, η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση Εβραίων κεφαλαιούχων οι οποίοι προέβαιναν 

σε συνεχείς αγορές γης από Κυπρίους στις επαρχίες της Λεµεσού, της Αµµοχώστου και της 

Λάρνακας, αλλά και το αυξητικό ρεύµα Γερµανο-εβραίων που παρατηρείτο προς την 
                                                
563 Για τους διωγµούς των Ασσυρίων από το Ιράκ το 1933 βλ. Elie Kedourie, Μειονότητες, θρησκεία και πολιτική 
(εισαγωγή-µετάφραση-σχόλια Παντελής Ε. Λέκκας), Αθήνα 2002, σσ. 75-78. Επίσης, Sir John-Hope Simpson, 
Refugees, Preliminary Report and Survey, Λονδίνο 1938, σ. 31. Για την Κύπρο συγκεκριµένα βλ. εφηµ. Χρόνος, 
9.10.1933, σ.3· εφηµ. Αλήθεια, 13.10.1933, σ.1· «Νέα απειλή περί εγκαταστάσεως Ασσυρίων εν Κύπρω», εφηµ. 
Φωνή της Κύπρου, 28.10.1933, σ. 3 και 4.11.1933, σ. 2. 
564 ΚΑΚ: SA1/775/1934, Υπόµνηµα συνηµµένο στην αλληλογραφία Κυβερνήτη µε Υπουργό Αποικιών, 
12.7.1934. 
565 ΚΑΚ: SA1/775/1934, Κυβερνήτης προς Υπουργό Αποικιών, 12.7.1934. 
566 Η επιστολή είχε ηµεροµηνία 6.4.1933 και ήταν απαντητική στην επιστολή του Αρχιεπισκόπου ηµεροµηνίας 
18.3.1933, βλ. Εφηµ. Πρωϊνή, 9.4.1933, σ. 4 και Πάφος, 13.10.1933, σ. 1. 
567 ΚΑΚ: SA1/775/34, Κυβερνήτης προς Υπουργό Αποικιών, 12.7.1934.  
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Παλαιστίνη κατά το 1934, ανάγκασαν τον Palmer να ενισχύσει τα µέτρα συγκράτησης του 

µεταναστευτικού ρεύµατος προς την Κύπρο µε έκτακτη νοµοθεσία. Η προληπτική αυτή 

πολιτική, η οποία στόχευε στην αντιµετώπιση και στον περιορισµό της µαζικής εγκατάστασης 

Εβραίων, ειδικότερα όσων προέρχονταν από τη Γερµανία568, αποκρυσταλλώνεται σε δυο 

νόµους του 1936, τον περί «Μετανάστευσης» (ο οποίος τερµάτιζε την ισχύ των νόµων περί 

«Αποκλεισµού των Περιπλανώµενων» του 1882, του περί «Αλλοδαπών» 1921569 και περί 

«Διαβατηρίων» 1923570) και τον περί «Ρύθµισης της απόκτησης ακίνητης περιουσίας από 

αλλοδαπούς» (για τη νοµοθεσία της αποικιακής διοίκησης που ρυθµιζε την είσοδο 

µεταναστών στην Κύπρο βλ. Παράρτηµα Β). Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν ήθελε να 

δηµιουργήσει την εντύπωση ότι η νοµοθεσία στόχευε αποκλειστικά τους Εβραίους, έτσι τόσο 

οι πρόνοιες όσο και ο τίτλος του νόµου, είχαν µια γενικόλογη διατύπωση µε όρους 

«µετανάστης» και «αλλοδαπός»571. Η δηµοσίευση δε άρθρων στον Τύπο που πραγµατεύονταν 

το εβραϊκό ζήτηµα δεν απαγορεύθηκε παντελώς, για το λόγο ότι όσο προχωρούσε η 

προετοιµασία των σχετικών νοµοθετηµάτων, ο Palmer ήθελε να γνωρίζει τις αντιδράσεις της 

κοινής γνώµης572. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένδειξη ότι η κυβέρνηση λάµβανε ιδιαίτερα 

υπόψη την στάση των Κυπρίων στη διαµόρφωση της πολιτικής της, κυρίως του αντι-εβραϊκού 

αισθήµατος, το οποίο ο Palmer δεν επιθυµούσε να καταστεί γενεσιουργό αιτία νέων 

προστριβών µεταξύ της κυβέρνησής του και του γηγενούς πληθυσµού. 

Ο νόµος περί «Μετανάστευσης» του 1936 

Ο Palmer δήλωνε στον Υπουργό Αποικιών τον Ιούνιο του 1935 ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ετοιµασίας του µεταναστευτικού νόµου ήταν να αποτραπεί ο διαφαινόµενος 

κίνδυνος πραγµατοποίησης µιας µαζικής εισροής ξένων, κυρίως Εβραίων, απότοκο της 

                                                
568 ΚΑΚ: SA1/622/34/3, Γενικός Εισαγγελέας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 29.10.1934. 
569 Ο νόµος τέθηκε σε ισχύ την 12η Μαρτίου 1921 και απαγόρευε την πρόσληψη αλλοδαπών στη δηµόσια 
υπηρεσία ενώ έδινε τη δυνατότητα στον Αρµοστή να απαγορεύει την αποβίβαση µη επιθυµητών αλλοδαπών και 
την απέλαση αλλοδαπών σε περίπτωση που αυτό θεωρείτο ότι συνέβαλλε στο δηµόσιο καλό. Φυσικά ο νόµος 
αυτός στόχευε στους Έλληνες υπηκόους και κυρίως στις ηγετικές µορφές του ενωτικού κινήµατος, όπως ήταν ο 
Νικόλαος Καταλάνος, ο οποίος µόλις ένα µήνα µετά τη θέσπιση του νόµου απελάθηκε, βλ. ΚΑΚ: V27/23, 1878-
1923 The Statute Laws of Cyprus, τ. 1, 8 of 21, “To make further Provision with regard to the Law relating to 
Aliens”, 12.3.1921, σσ. 29-30. Επίσης, Georghallides, Political and Administrative, ό.π., σ. 189. Για τον 
Καταλάνο βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πτυχές από τη ζωή και τη δράση του Νικόλαου Καταλάνου στη 
Λευκωσία (1893-1921)», Εθνογραφικά, 14 (2009), σσ. 11-23.   
570 Ο νόµος προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση διαβατηρίων από αλλοδαπούς που εισέρχονταν εντός Κύπρου, 
Βρετανικών διαβατηρίων σε περίπτωση Βρετανών υπηκόων ή σε περίπτωση αλλοδαπών διαβατήριο θεωρηµένο 
από Βρετανό πρόξενο, βλ. ΚΑΚ: V27/23, 1878-1923 The Statute Laws of Cyprus, τ.1, 11 of 1923, “To Provide 
that Persons seeking to enter Cyprus shall be in possession of Passports”, σσ. 652-653.  
571 ΚΑΚ: SA1/622/34/3, Πρακτικά, Γενικός Εισαγγελέας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 23.10.34.  
572 ΚΑΚ: SA1/719/1935, Λειτουργός Λογοκρισίας, προς Αναπληρωτή Επικεφαλή Διοικητή, Λευκωσία, 
1.4.1935. 
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ασταθούς κατάστασης στην Κεντρική Ευρώπη και των περιορισµών που επιβλήθηκαν στη 

µετανάστευση στην Παλαιστίνη573. Επίσης, να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα εν τη γενέσει του 

προτού οξυνθεί574, ελέγχοντας και ρυθµίζοντας τη µετανάστευση575.  

 
Αυτό που έκανε στην ουσία ο Palmer ήταν να ενσωµατώσει σε κυπριακό νόµο τις βασικές 

πρόνοιες του διατάγµατος µετανάστευσης της Παλαιστίνης (Palestine Immigration Ordinance) 

το οποίο είχε εκδοθεί τρία χρόνια προηγουµένως. Το παλαιστινιακό διάταγµα προνοούσε ότι 

άτοµα µε οικονοµική ανεξαρτησία θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί στην Παλαιστίνη:  

ιδιώτες µε κεφάλαιο όχι λιγότερο από £1000, ελεύθεροι επαγγελµατίες µε κεφάλαιο όχι 

λιγότερο από £500, τεχνίτες µε κεφάλαιο όχι λιγότερο από £250 και άτοµα µε εξασφαλισµένο 

εισόδηµα τουλάχιστον £4 το µήνα576. 

 
Οι πρόνοιες αυτές, συνοδευόµενες µε διευκρινίσεις ως προς τον κατάλληλο τοµέα επένδυσης 

του κεφαλαίου κάθε κατηγορίας µετανάστη, αποτέλεσαν και το βασικό κορµό του νόµου περί 

«Μετανάστευσης» της Κύπρου καθιστώντας τον αποτελεσµατικό στην εξυπηρέτηση των 

οικονοµικών συµφερόντων της κυβέρνησης. Αποκλειόταν µεν η µαζική µετανάστευση υπό το 

φόβο πληµµυρίδας Εβραίων προσφύγων577, ενθαρρύνονταν δε συγκεκριµένοι «τύποι» 

µεταναστών οι οποίοι δεν θα ήταν µόνο οικονοµικά αυτάρκεις. Όσοι είχαν κεφάλαιο 

τουλάχιστον £1000 καλούνταν να προβούν σε επενδύσεις στους τοµείς της πρωτόγονης 

ακόµη κυπριακής γεωργίας και της υποτυπώδους βιοµηχανίας. Επίσης,  οι µετανάστες µε 

κεφάλαιο £500 και £250 ενθαρρύνονταν να απασχοληθούν σε τοµείς των αστικών 

επαγγελµάτων, όπως τεχνίτες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι και βιοτέχνες. Επίσης, ήταν 

ευπρόσδεκτα άτοµα µε επαρκές µηνιαίο εισόδηµα £4, ορφανά κάτω των 16 ετών, όσοι είχαν 

θρησκευτικό επάγγελµα και µαθητές που θα φοιτούσαν σε εκπαιδευτικό ίδρυµα της αποικίας 

εφόσον η συντήρηση τους ήταν διασφαλισµένη (στο διάταγµα της Παλαιστίνης αναφέρονταν 

ως «ελεηθέντες»)578.   

 

                                                
573 KAK: SA1/975/1934/2, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 31.1.1936. 
574 Στο ίδιο. 
575 ΚΑΚ: SA1/975/1934/2, Νοµική έκθεση στον Μεταναστευτικό Νόµο του 1936 του Βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα, Ν. Πασχάλη, Τρόοδος,  15.7.1936. 
576 βλ. Sherman, ό.π., Παράρτηµα II, σ. 274. 
577 KAK: SA1/975/1934/2, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 31.1.1936. 
578 “The Statute Laws of Cyprus No. 16 of 1936. A Law to Regulate and Control Immigration”, Supplement to 
The Cyprus Gazette, 12.6.1936, σσ. 390-399. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/975/1934/2, “Regulations made under The 
Immigration Law, 1936”, σσ. 1-3. 
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Η διαχείριση του ζητήµατος των εβραϊκών µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την 

Κεντρική Ευρώπη δεν έτυχε της αρµόζουσας ανθρωπιστικής προσέγγισης ούτε από τη 

Μεγάλη Βρετανία ούτε και από τις αποικίες της, καθώς διαµορφώθηκε µε γνώµονα την 

εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων579.  Μέχρι το 1938 η Μεγάλη Βρετανία ήταν πιο 

πρόθυµη να δεχτεί στο έδαφος της µετανάστες µε οικονοµικό εκτόπισµα οι οποίοι θα 

συνέβαλλαν στην απάµβλυνση της ανεργίας συστήνοντας νέες επιχειρήσεις και 

εργοστάσια580. Αντίστοιχα, η ενθάρρυνση στην επένδυση ξένου κεφαλαίου και στην 

εφαρµογή καινοτοµιών και τεχνογνωσίας για αναπτυξιακούς σκοπούς ήταν η λυδία λίθος της 

νοµοθετικής πολιτικής του Palmer στο ζήτηµα της εγκατάστασης Εβραίων στο νησί. 

 
Ιδιαίτερα για τον Palmer, η εισροή του εβραϊκού κεφαλαίου στην Κύπρο σήµαινε ενίσχυση 

της κυβερνητικής του πολιτικής, κυρίως του στόχου για αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου 

των Κυπρίων ως αντιστάθµισµα στο Ενωτικό Κίνηµα581. Για παράδειγµα, ο νόµος του 1936 

δεν ερµηνεύεται αυτός καθ’ εαυτός ως µεταναστευτική πολιτική της αποικίας προκειµένου να 

αποφευχθεί η µαζική εισροή Εβραίων µεταναστών. Εξάλλου, ο αριθµός µερικών δεκάδων 

Εβραίων, που εγκαθίσταντο δεν ήταν ανησυχητικός582 και ο φόβος «παλαιστινιοποίησης» δεν 

βρισκόταν σε πρώτο πλάνο τουλάχιστον µέχρι το φθινόπωρο του 1938583, οπότε και 

ενδυναµώθηκαν οι πρόνοιες του νόµου (Immigration Amendment Laws 1938 και 1939). 

Περισσότερο αποτελούσε προέκταση της οικονοµικής του πολιτικής και εκµετάλλευση της 

περιρρέουσας ατµόσφαιρας. Μέσα στον κυκεώνα της µαζικής φυγής των Εβραίων από την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και του εκδηλωθέντος επενδυτικού ενδιαφέροντος από 

Εβραίους κεφαλαιούχους της Παλαιστίνης λόγω µεταρρυθµίσεων στο αυτοκρατορικό 

δασµολόγιο, αναγνωρίζεται στον Palmer η πολιτική δεινότητα να αξιοποιήσει και να 

αποµονώσει µια συγκεκριµένη κατηγορία µεταναστών για την προώθηση της ευρύτερης 

οικονοµικής του πολιτικής. Εξάλλου, ο ίδιος αναγνώριζε ότι το κυβερνητικό του πρόγραµµα, 

το οποίο στόχευε στην επαναφορά της οικονοµικής και πολιτικής ισορροπίας στο νησί µέσω 

                                                
579 Βλ. London, ό.π., σ. 2. 
580 Carsten, “German Refugees in Great Britain 1933-1945. A Survey”, στο Hirschfeld (επιµ.), Exile in Great 
Britain, ό.π., σ. 11. 
581 ΤΝΑ: CO 67/267/7, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 22.5.1936. 
582 ΚΑΚ: SA1/730/1941, Ονοµαστικός κατάλογος µε τους Εβραίους οι οποίοι έφυγαν από την αποικία στις 
11.6.41. 
583 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Απόσπασµα επιστολής Κυβερνήτη Κύπρου, 17.10.1938. 
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της βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών, θα καταποντιζόταν µε την υιοθέτηση της 

«ανοικτής πόρτας» στα εβραϊκά µεταναστευτικά σχέδια584. 

Ο νόµος περί «Ρύθµισης της απόκτησης ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς»  

Ο νόµος για τη «Ρύθµισης της απόκτησης ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς» τέθηκε σε 

ισχύ στις 24 Απριλίου 1936585 και συµπλήρωνε το νόµο για τη «Μετανάστευση». Ενώ ο 

µεταναστευτικός νόµος προνοούσε την προσέλκυση µεταναστών µε επαρκές κεφάλαιο, η 

ρύθµιση για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας περιόριζε την έκταση της αγοράς γης από 

αλλοδαπούς – εν προκειµένω από τους Εβραίους – και τη µεταπώληση της σε αλλοδαπούς 

ώστε να προστατευθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Κυπρίων γαιοκτηµόνων586. Προστάτευε 

δε ένα από τους άξονες του κυβερνητικού του προγράµµατος ο οποίος ήταν η αποτροπή της 

«βίαιης αποστέρησης» των αγροτών από τη γη τους, κάτι το οποίο είχε θέσει επιτακτικά στην 

έκθεση του για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στην Κύπρο και ο 

Οικονοµικός Επίτροπος, Ralph Oakden587. Σε µια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση 

επεξεργαζόταν σχέδιο ανακούφισης των αγροτών από τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση και 

εξασφάλισης µιας «ικανοποιηµένης και ευηµερούσας» αγροτικής τάξης µε εκτόπισµα στη 

χώρα, η αγορά µεγάλων εκτάσεων γης από Εβραίους θα ανέτρεπε τους κυβερνητικούς 

στόχους. Ο Palmer εκτιµούσε ότι µια τέτοια εξέλιξη θα ενθάρρυνε περαιτέρω την αντι-

βρετανική προπαγάνδα των ενωτικών, η οποία κατά τον ίδιο έβρισκε πρόσφορο έδαφος στην 

πλειοψηφία του πληθυσµού και δη των Ελλήνων αγροτών καθώς συνεχίζονταν οι κακές 

οικονοµικές συνθήκες588. Διασφαλίζοντας το ιδιοκτησιακό προνόµιο του αγροτικού κόσµου, ο 

Κυβερνήτης θεωρούσε ότι εξασφάλιζε και το αντίβαρο στην αντι-βρετανική προπαγάνδα των 

ενωτικών.    

 
Η εκτίµηση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν ότι δεν θα έπρεπε να αποθαρρυνθεί η επενδυτική 

δραστηριότητα των Εβραίων, δεδοµένων των θετικών επιπτώσεων που προδιαγραφόταν να 

έχει. Πρότεινε αντ’ αυτού να τεθούν συγκεκριµένες πρόνοιες που να ορίζουν την ελάχιστη 

                                                
584 ΤΝΑ: CO 67/267/7, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 22.5.1936. 
585 KAK: SA1/622/34/2, “The Statute Laws of Cyprus No 11 of 1936. A Law to Regulate the Acquisition of 
Immovable Property by Aliens”, 24.4.1936. Παρόλο που το νοµοσχέδιο ήταν έτοιµο από το Μάρτιο του 1935, 
εντούτοις η έκδοση του νόµου καθυστέρησε για ένα ολόκληρο χρόνο, λόγω ολιγωρίας που επέδειξε το 
Υπουργείο Αποικιών στην έγκριση του βλ. TNA: CO 67/261/13, Parkinson, Λονδίνο, προς Battershill, 
Λευκωσία, 16.9.1935. 
586 TNA: CO 67/261/13, Υπόµνηµα Ν. Πασχάλη για το νοµοσχέδιο περί ακίνητης περιουσίας αλλοδαπών, 1935, 
Λευκωσία, 12.3.1935. 
587 TNA: CO 67/261/13, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 3.4.1935. 
588 ΤΝΑ: CO 67/267/7, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 22.5.1936. 
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έκταση τεµαχίου που µπορούσε ο ξένος να πωλήσει, ώστε ν’αποθαρρυνθεί η µεγάλη εισροή 

µεταναστών και η εµφάνιση µικρών αγροκτηµάτων589. Στόχος της νοµοθεσίας ήταν ο 

περιορισµός της εισροής Εβραίων όχι όµως του εβραϊκού κεφαλαίου590.  

 
Έτσι, το νοµοθετικό αυτό µέτρο αποτέλεσε τροχοπέδη στις εποικιστικές βλέψεις της 

Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας, η οποία απέβλεπε στην ανάπτυξη και πώληση αγροτικών 

τεµαχίων σε Εβραίους µετανάστες που θα εγκαθίσταντο στο νησί ως αγρότες591. Η εταιρεία 

επικαλέστηκε το επιχείρηµα ότι ο νόµος θα εµπόδιζε σε µεγάλο βαθµό τις γεωργικές της 

δραστηριότητες και θα καταπόντιζε τα σχέδια της λόγω του γεγονότος ότι κανείς δεν θα 

δεχόταν να αγοράσει οποιοδήποτε οικόπεδο γνωρίζοντας τις απαγορεύσεις οι οποίες ανά πάσα 

στιγµή θα επιβάλλονταν στις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς592.  

 
Από την πλευρά της η Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία Φυτειών εξέφραζε τη δυσφορία της 

γιατί θα αδυνατούσε να µεταπωλήσει αγροτεµάχια που καλλιεργούσε σε ξένους επενδυτές 

ενώ οι Κύπριοι, λόγω και της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης, δεν µπορούσαν να 

αποτελέσουν εν δυνάµει αγοραστές τους593. Και οι δυο εταιρείες ζήτησαν να εξαιρεθούν των 

προνοιών του νόµου. Με διάταγµα του Κυβερνήτη το φθινόπωρο του 1936 όσοι αλλοδαποί 

είχαν προβεί σε αγορές εκτάσεων γης σε έκταση πέραν των 5 µιλίων από την ακτή πριν την 

ηµεροµηνία έκδοσης του νόµου για την Ακίνητη Περιουσία εξαιρούνταν των γενικών 

προνοιών που αφορούσαν την πώληση γης σε άλλο αλλοδαπό, όχι όµως του κανονισµού για 

την ελάχιστη αξία πώλησης των τεµαχίων η οποία καθοριζόταν στις £500594. Σε µια µόνο 

περίπτωση δόθηκε άδεια πώλησης πέντε κτηµάτων µικρότερης αξίας από £500, στη µοναδική 

πώληση κτηµάτων της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας στον Γερµανο-εβραίο µετανάστη 

Erich Popper στα Κούκλια το 1938. Η εταιρεία πρόβαλε ως επιχείρηµα το γεγονός ότι τα 

κτήµατα προορίζονταν τόσο για µικτή γεωργία όσο και για καλλιέργεια φρουτόδεντρων, και 

ότι ο διαµοιρασµός τους δεν θα εξυπηρετούσε τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή του νέου 

                                                
589 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Εκτελεστικό Συµβούλιο 205/34,  Πρακτικά Γενικού Εισαγγελέα, 17.12.1934. 
590 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Αντίγραφο πρακτικών Εκτελεστικού Συµβουλίου Αρ. 183/34, Πρακτικά H.W.B 
Blackall, Γενικού Εισαγγελέα, χ.η. 
591 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, W. Bruenn, Διευθυντής Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας, Κούκλια, Αµµόχωστος, 
προς Αποικιακό Γραµµατέα, Λευκωσία, 29.11.1934. 
592 Στο ίδιο. 
593 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Διευθυντές Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας, Τελ Αβίβ, προς Palmer, Λευκωσία, 
28.11.1934. 
594 ΚΑΚ: SA1/622/1934/2, “Regulations made under the Immovable Property Acquisition (Aliens) Laws, 1936”, 
22.10.1936. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, A. Godwin-Austen, Διευθυντής Κτηµατολογίου, προς Αποικιακό 
Γραµµατέα, Λευκωσία, 14.3.1942. 
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ιδιοκτήτη595. Η κυβέρνηση επέτρεψε την πώληση κτηµάτων µε τον όρο ότι η εταιρεία θα 

προέβαινε στη διάνοιξη δρόµου προτού τα πωλήσει596 (προκειµένου να αυξηθεί η τιµή τους 

και ο Popper να µη δικαιούται να τα πωλήσει σε άλλο Εβραίο σε τιµή µικρότερη από £500). 

Μάλιστα, η εταιρεία δεσµεύτηκε ότι σε περίπτωση που προχωρούσε σε πολυτεµαχισµό των 

γαιών της για σκοπούς πώλησης θα έπρεπε να υποβάλει πρώτα στην κυβέρνηση ανάλογο 

σχέδιο διάνοιξης δρόµων597. 

 
Επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις του νόµου είχε και το Υπουργείο Αποικιών, το οποίο έφερε 

ενστάσεις στην αρχική µορφή του νοµοσχεδίου όπως δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα 

της 9ης Νοεµβρίου 1934598, αφού εκτιµούσε ότι ουσιαστικά αποθάρρυνε την εισροή ξένου 

κεφαλαίου, το οποίο θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη του τοµέα των ακινήτων στην αποικία.599 

Θεωρούσε όµως ξεκάθαρη και βάσιµη τη θέση της κυβέρνησης Palmer ότι η αγορά γης θα 

έπρεπε να περιοριζόταν σε περίπτωση που έθιγε τα συµφέροντα του ντόπιου πληθυσµού600, 

φτάνει όµως να εξαιρούνταν από το νόµο οι Βρετανοί υπήκοοι, όπως οι κάτοικοι της Μεγάλης 

Βρετανίας ή οι Μαλτέζοι, οι οποίοι θα επιθυµούσαν να προβούν σ’ εγκατάσταση και αγορά 

γης.  

 
Η κυπριακή κυβέρνηση υποστήριξε ότι ήταν επιβεβληµένος ο καθορισµός θεσµικού πλαισίου 

για τον έλεγχο της γης που περνούσε στην ιδιοκτησία ξένων, ειδικά τη δεδοµένη χρονική 

περίοδο κατά την οποία οι Εβραίοι, βρίσκονταν στο προσκήνιο και εναγωνίως ήθελαν να 

εκµεταλλευτούν την κατάσταση µε σχέδια και διευθετήσεις που οι ίδιοι προωθούσαν (βλ. κεφ. 

1). Επιπρόσθετα, κρινόταν ότι η ελληνική κοινή γνώµη στην Κύπρο ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη 

σε αυτό το θέµα – κατά τους Βρετανούς όχι άδικα – αφού στον Τύπο σχολιαζόταν έντονα η 

εντατική αγορά γης από Εβραίους. Ξεκαθαριζόταν ωστόσο ότι ο νόµος αυτός καθ’ εαυτός δεν 

ήταν περιοριστικός στην αγορά γης από αλλοδαπούς, αλλά έδινε τη δυνατότητα στην 

Κυβέρνηση για την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών προς περιορισµό τέτοιων 

κινήσεων601. 

                                                
595 ΚΑΚ: SA1/791/1938, Διευθυντής Κτηµατολογίου, προς Διοικητή Αµµοχώστου, 17.5.1938. 
596 ΚΑΚ: SA1/791/1938, Πρακτικά Αποικιακού Γραµµατέα 11.6.1938. 
597 ΚΑΚ: SA1/791/1938, Διευθυντής Κτηµατολογίου, προς Διοικητή Αµµοχώστου, 17.5.1938. 
598 Αρχικά το νοµοσχέδιο προνοούσε ότι η αγορά ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς από την 1η Δεκεµβρίου 
1934 θα επιτρεπόταν µόνο ύστερα από έγκριση του Κυβερνήτη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείτο µη 
νόµιµη, βλ. “A Bill entitled A Law to amend the Aliens Law, 1921”, The Cyprus Gazette, No. 2406, 9.11.1934. 
599 ΤΝΑ: CO 67/261/13, Υπόµνηµα Ν. Πασχάλη για το νοµοσχέδιο περί ακίνητης περιουσίας αλλοδαπών, 1935, 
Λευκωσία, 12.3.1935. 
600 TNA: CO 67/261/13, Πρακτικά A. J. Dawe, 18.4.1935. 
601 TNA: CO 67/261/13, Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Cosmo Parkinson, Λονδίνο, 25.10.1935. 
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Ο αξιωµατούχος του Υπουργείου Αποικιών, Α. J. Dawe, έκρινε ότι πρώτιστο µέληµα της 

Κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν η διασφάλιση των συµφερόντων του κυπριακού πληθυσµού 

και των θεµελίων της πολιτικής και οικονοµικής ζωής του τόπου, τα οποία θα επηρεάζονταν 

από την παρείσφρηση ξένων στοιχείων. Ζήτησε επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των 

Βρετανών υπηκόων, όπως µελλοντικών εποίκων από τη Μεγάλη Βρετανία ή τη Μάλτα. Η 

κατάταξη των Μαλτέζων για παράδειγµα στους αλλοδαπούς των οποίων οι κινήσεις για 

αγορά γης θα περιορίζονταν θα δηµιουργούσε «κακή εντύπωση», σύµφωνα µε τον Dawe, 

αφού οι Μαλτέζοι λόγω του υπερπληθυσµού, έβλεπαν για πολύ καιρό την Κύπρο ως ένα 

πιθανό µέρος για διοχέτευση του πλεονάζοντος πληθυσµού τους. Υπήρχε ακόµη η ανησυχία 

ότι επιτρέποντας τις εβραϊκές εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας έδινε 

δικαίωµα να την κατηγορήσουν για «σκόπιµη προσπάθεια της να αλλάξει για πολιτικούς 

λόγους το χαρακτήρα της παρούσας ελληνόφωνης κοινότητας»602. Από την άλλη, το 

Υπουργείο προβληµατιζόταν κατά πόσο ο νόµος αυτός θα είχε προεκτάσεις στην Παλαιστίνη 

δηµιουργώντας προηγούµενο στη βρετανική πολιτική και δίνοντας έτσι ένα σοβαρό 

επιχείρηµα  στους Άραβες να πιέσουν την κυβέρνηση της Εντολής για εφαρµογή αντίστοιχου 

µέτρου προκειµένου να πετύχουν το πάγιο αίτηµα τους για περιορισµό της αγοράς αραβικής 

γης και διατήρηση του ιδιοκτησιακού τους προνοµίου έναντι των Εβραίων603.  

 
Ο Palmer διαβεβαίωσε το Υπουργείο ότι οι Βρετανοί υπήκοοι δεν θα επηρεάζονταν από το 

νόµο. Επίσης, ξεκαθάριζε ότι δεν ήταν στόχος της πολιτικής του η αποτροπή εισροής 

εβραϊκού ή άλλου κεφαλαίου. Αντίθετα, η κυβέρνηση χαιρέτιζε την εισροή ξένου επενδυτικού 

κεφαλαίου, την επιχειρηµατικότητα και την εξειδίκευση αλλοδαπών γεωργών. Εάν όµως αυτό 

συνεπαγόταν µεγάλη εκποίηση γης των Κύπριων γαιοκτηµόνων, εκτοπισµό κυπριακού 

εργατικού δυναµικού ή τη δηµιουργία πολιτικού µορφώµατος υπό τη µορφή «εθνικής εστίας» 

για τους Εβραίους ή άλλους ξένους, τότε σαφέστατα η κυβέρνηση θα το εµπόδιζε604. 

Μετά τις διαβεβαιώσεις ότι οι Βρετανοί υπήκοοι θα εξαιρούνταν των προνοιών της σχετικής 

νοµοθεσίας και αφού θεωρήθηκε ότι ο ίδιος ο νόµος δεν ήταν απαγορευτικός ως προς την 

εισροή ξένου κεφαλαίου και το ενδεχόµενο αντικτύπου στην Παλαιστίνη ήταν 

αποµακρυσµένο605, το Υπουργείο Αποικιών έδωσε τη συγκατάθεση του στη θέσπιση του 

νόµου για την ακίνητη περιουσία υπό τον όρο ότι ο Κυβερνήτης θα συµβουλευόταν τον 
                                                
602 TNA: CO 67/261/13, Πρακτικά A. J. Dawe, 15.11.1935. 
603 TNA: CO 67/261/13, Parkinson, Λονδίνο, προς Arthur Wauchope, Αρµοστή για την Παλαιστίνη, 11.12.1935. 
604 ΤΝΑ: CO 67/261/13, Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Cosmo Parkinson, Υπουργείο Αποικιών, 
Λονδίνο, 25.10.1935. 
605 TNA: CO 67/261/13, Σηµείωµα Ο. Williams, 25.9.1934. 
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Υπουργό κάθε φορά που θα εξέδιδε διατάγµατα του υπό αναφορά νόµου και ειδικά του 

άρθρου 3 σύµφωνα µε το οποίο ο Κυβερνήτης θα αποφάσιζε ποιος αλλοδαπός θα δικαιούτο 

να αγοράσει γη εντός συγκεκριµένης περιοχής606.  

 
Η στάση της αποικιακής κυβέρνησης παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

 
Η αυξανόµενη είσοδος και επαγγελµατική δραστηριοποίηση Εβραίων στο νησί, η οποία 

παρατηρήθηκε µετά την εισβολή του Χίτλερ στην Αυστρία το Μάρτιο του 1938, ανάγκασε 

την κυβέρνηση Palmer να προβεί σε ενδυνάµωση του νόµου περί «Μετανάστευσης» του 

1936. Ενώ την ίδια περίοδο η Μεγάλη Βρετανία µε την πολιτική των αυστηρών κανόνων 

δέχτηκε κατά χιλιάδες πρόσφυγες, ενήλικες και παιδιά από την Κεντρική Ευρώπη607, στην 

Κύπρο η κυβέρνηση υιοθέτησε την πολιτική της «κλειστής πόρτας». Η κύρια ανησυχία του 

Κυβερνήτη Palmer απέρρεε από το γεγονός ότι οι κανονισµοί για το ελάχιστο χρηµατικό 

κεφάλαιο προς επένδυση σε γεωργικούς και βιοµηχανικούς σκοπούς δεν ήταν επαρκής 

δικλείδα ασφαλείας για τον περιορισµό του αριθµού των Εβραίων µεταναστών. Επιπρόσθετα, 

στην οικονοµική σφαίρα, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη προληπτικών µέτρων 

προστασίας των ντόπιων εργατών και επαγγελµατιών από την εισροή µεταναστών, καθώς 

εξαιτίας και του φαινοµένου της αστυφιλίας παρουσιαζόταν κορεσµός των επαγγελµάτων σε 

µερικές επαγγελµατικές τάξεις στις πόλεις και αδυναµία απορρόφησης των εργατών.  

 
Το Νοέµβριο του 1938 η κυβέρνηση προχώρησε στην τροποποίηση του µεταναστευτικού 

νόµου του 1936 ενισχύοντας τις εξουσίες του Κυβερνήτη, ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να 

ζητά από τους αλλοδαπούς την εγγραφή τους, να διορίζει λειτουργούς για τη διεκπεραίωση 

των κανονισµών και να καθορίζει  την υπηκοότητα σε περιπτώσεις µεταναστών αµφιβόλου 

προέλευσης608. Το Μάρτιο του 1939 εκδόθηκαν και οι τροποποιητικοί Κανονισµοί609 οι 

οποίοι προνοούσαν τη σύσταση κεντρικού µητρώου καταγραφής αλλοδαπών στην αστυνοµία. 

Κάθε αλλοδαπός όφειλε να παραστεί στον αστυνοµικό σταθµό της επαρχίας στην οποία 

διέµενε και να εγγραφεί, πιστοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία και τον τόπο διαµονής 

του. Με το µέτρο αυτό, αντιµετωπιζόταν η αδυναµία της αστυνοµίας να εξασφαλίσει τ’ 

απαραίτητα στοιχεία των αλλοδαπών για σκοπούς καταγραφής και διευκόλυνσης του ελέγχου 
                                                
606 ΚΑΚ: SA1/622/1934/2, Υπουργός Αποικιών προς Κυβερνήτη, 18.3.1936. 
607 Carsten, ό.π., σ. 13. 
608 ΚΑΚ: SA1/672/1939, The Statute Laws of Cyprus No. 31 of 1938, A Law to amend the Immigration Laws, 
1936 and 1937, 18th November 1938. 
609 Εφηµ. The Cyprus Gazette, Supplement No 3, “Immigration (Registration of Aliens) Regulations, 1939”, 
3.3.1939. 
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των κινήσεων τους στο νησί. Επίσης, η ενδυνάµωση των κανονισµών ήταν σηµαντική και για 

την αντιµετώπιση κρουσµάτων γερµανικής προπαγάνδας εναντίων των Εβραίων τα οποία 

παρουσιάστηκαν στο νησί το φθινόπωρο του 1938610.  

 
Σύµφωνα µε τον Palmer ο αριθµός των αλλοδαπών (µαζί µε τους Εβραίους) που εισήλθαν 

πριν και µετά την έκδοση του νόµου του 1936 υπολογιζόταν ότι πλησίαζε τις 5000, όµως η 

Αστυνοµία δεν είχε πλήρη στοιχεία για όσους είχαν εισέλθει πριν την υιοθέτηση του νόµου. 

Σε σχέση δε µε τους πρόσφυγες οι οποίοι ζητούσαν άσυλο στην Κύπρο, παρατηρείτο το 

φαινόµενο της παραβίασης των νοµοθετικών περιορισµών και της παράνοµης εισόδου τους 

στο νησί µε τη βοήθεια οµοεθνών τους που βρίσκονταν εγκατεστηµένοι στην Κύπρο και οι 

οποίοι τους εξασφάλιζαν τις απαιτούµενες εγγυήσεις ή τους παρείχαν δάνεια για να 

µπορέσουν να καταβάλουν τα τέλη εισόδου και τις απαραίτητες αποδείξεις για το κεφάλαιο 

που θα έπρεπε να κατείχαν.  

 
Επίσης, η πρόνοια των Κανονισµών του 1936 η οποία έδινε το δικαίωµα σε οποιονδήποτε 

µετανάστη είχε στην κατοχή του το χρηµατικό ποσό των £1000 να εγκαθίστανται στο νησί 

έγινε αυστηρότερη, γιατί ο κανονισµός δεν ήταν πλέον επαρκής για να διασφαλίσει ότι η 

επιχείρηση ενός µετανάστη δεν θα προκαλούσε οικονοµικό ανταγωνισµό στις ντόπιες 

επιχειρήσεις611. Παράλληλα, η κυβέρνηση φρόντισε να ασκήσει έλεγχο και στην 

επαγγελµατική δραστηριοποίηση των µεταναστών που ήδη βρίσκονταν στο νησί. Ένα από τα 

µέτρα ήταν η συστηµατική παρακολούθηση του αριθµού των Εβραίων που προσλαµβάνονταν 

στις εβραϊκές βιοµηχανικές και γεωργικές επιχειρήσεις. Στα τέλη του 1938 η κυβέρνηση 

ζήτησε και εξασφάλισε διαβεβαιώσεις από το εργοστάσιο εβραϊκής ιδιοκτησίας κουµπιών στη 

Λάρνακα, καθώς την εταιρεία στο Φασούρι (για τη δραστηριότητα τους βλ. κεφ. 7) ότι δεν θα 

εργοδοτούσαν Εβραίους, αλλά µόνο ντόπιους. Ο αριθµός των Εβραίων εργατών αυξήθηκε 

ελάχιστα µόνο στο εργοστάσιο κατασκευής κουµπιών612, γεγονός που δεν προκάλεσε 

ανησυχία, γιατί οι νέες προσλήψεις δεν έγιναν εις βάρος των Κύπριων εργατών και 

                                                
610 ΤΝΑ: CO 67/285/9, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 15.12.1938. Σε µυστική 
έκθεση για την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο από την 1η Ιουλίου µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 1938 γινόταν 
αναφορά στην κυκλοφορία και διανοµή του φυλλαδίου µε τίτλο “Europaische Correspondenz” , το οποίο 
αποτελούσε µορφή αντι-εβραϊκής προπαγάνδας, από το Γερµανικό προξενείο σε δηµοσιογράφους στην Κύπρο, 
βλ. ΤΝΑ: CO 67/290/14, Απόσπασµα µυστικής έκθεσης για την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο από την 1η 
Ιουλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 1938. 
611 TNA: CO 67/297/1, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 25.2.1939 και πρακτικά 
Williams, 19.4.1939.  
612 Το Νοέµβριο του 1938 εργοδοτούνταν µόλις 6 Εβραίοι στο εργοστάσιο, TNA: FCO 141/2618. Διοικητής 
Λάρνακας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 18.11.1938. 
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οπωσδήποτε δεν απολύθηκε κάποιος Κύπριος για να προσληφθεί στη θέση του Εβραίος. 

Δεδοµένου του γεγονότος ότι οι αφίξεις Εβραίων στο νησί είχαν περιοριστεί σηµαντικά, δεν 

θεωρήθηκε ότι υπήρχε λόγος επιπρόσθετων µέτρων ως προς το ζήτηµα της εργοδότησης613. 

 
Ανάλογα µέτρα λήφθηκαν και για το επάγγελµα των ιατρών. Το φθινόπωρο του 1938 το 

Υπουργείο Αποικιών ζήτησε από τις αποικίες όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο να δεχθούν στην 

επικράτειά τους Εβραίους ιατρούς από τη Γερµανία ή την Αυστρία για λόγους 

ανθρωπιστικούς και ωφελιµιστικούς για τις ίδιες τις αποικίες. Εκτιµάτο ότι οι αποικίες θα 

επωφελούνταν από την εγκατάσταση υψηλής κατάρτισης ιατρικού προσωπικού, όπως ήταν η 

περίπτωση των Εβραίων της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς η ιατρική οργάνωσή τους στερείτο 

προσωπικού και οικονοµικών πόρων. Το Υπουργείο ξεκαθάριζε ότι δεν ήταν στόχος η ένταξη 

αλλοδαπών στις ιατρικές υπηρεσίες ούτε και η προώθηση συγκεκριµένου σχεδίου 

εγκατάστασης προσφύγων στις αποικίες είτε σε ευρεία κλίµακα είτε σε τακτική βάση, αλλά η 

διερεύνηση των πιθανοτήτων διοχέτευσης µέρους αυτών των προσφύγων σε αποικίες οι 

οποίες πιθανόν να είχαν ανάγκη την επιστηµονική κατάρτιση των Εβραίων ιατρών614.  

 
Ο Palmer δεν συµµεριζόταν τις απόψεις του Υπουργείου Αποικιών. Ήδη από το φθινόπωρο 

του 1933 είχε ανασταλεί δια νόµου η παροχή άδειας σε αλλοδαπούς ιατρούς για άσκηση του 

επαγγέλµατος τους (βλ. σ. 117), έτσι ακόµη και όσοι Εβραίοι ιατροί είχαν εγκατασταθεί στην 

Κύπρο µετά το 1933 δεν µπορούσαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά615. Tον Οκτώβριο 

του 1938 διεµήνυε στον Υπουργό Αποικιών, Malcolm MacDonald, ότι δεν υπήρχε καµία 

προοπτική εγκατάστασης Εβραίων ιατρών λόγω του γεγονότος ότι στο νησί υπήρχε ήδη ένας 

µεγάλος αριθµός εγγεγραµµένων Κυπρίων ιατρικών λειτουργών, οι οποίοι διαµαρτύρονταν 

ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς να εξασφαλίσουν το προς το ζην. Πρόσφατα, λόγω 

του φόβου εγκατάστασης αλλοδαπών ιατρών, το ιατρικό σώµα είχε αποταθεί στην κυβέρνηση 

µε αίτηµα όπως τεθεί σε ισχύ πρόνοια βάσει του σχετικού νόµου περί «Εγγραφής ιατρικού 

προσωπικού» (1936) ώστε να οριστεί µέγιστος αριθµός ατόµων, τα οποία θα εγγράφονταν για 

άσκηση επαγγέλµατος κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επιπρόσθετα, σηµείωνε ότι µε την 

εξαίρεση λιγοστών Εβραίων κατοίκων, δεν υπήρχε ευρωπαϊκή κοινότητα στο νησί η οποία θα 

                                                
613 ΤΝΑ: FCO 141/2618, Διοικητής Λάρνακας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 18.11.1938. 
614 ΚΑΚ: SA1/1191/1938, Υπόµνηµα για την εργοδότηση των προσφύγων (ιατροί), συνηµµένο σε εγκύκλιο 
ηµεροµηνίας 30.9. 1938. 
615 «Νέος νόµος τροποποιητικός του περί αλλοδαπών ιεραποστόλων, εκπαιδευτικών λειτουργών και ιατρών 
νόµου του 1922», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 28.10.1933, σ.3· «Αναστολή της παροχής αδείας εις αλλοδαπούς 
ιατρούς προς εξάσκησιν του επαγγέλµατός των», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 14.10.1933, σ. 3. 
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προτιµούσε τις υπηρεσίες ενός Εβραίου ιατρού είτε γερµανικής είτε αυστριακής καταγωγής. 

Οι Άγγλοι κάτοικοι προτιµούσαν τις υπηρεσίες των λειτουργών του Ιατρικού Τµήµατος, ενώ 

όποιος Εβραίος ιατρός είχε προσπαθήσει να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στην Κύπρο 

δέχθηκε το µποϋκοτάρισµα των Κυπρίων. Μοναδική εξαίρεση στο ζήτηµα αποτέλεσε η άδεια 

εγκατάστασης ενός Αυστριακού χειρούργου οφθαλµίατρου, η ειδικότητα του οποίου κρίθηκε 

χρήσιµη616. Ωστόσο, ούτε αυτός φαίνεται να εξασφάλισε τελικά άδεια άσκησης του 

επαγγέλµατος του, σύµφωνα µε τη µαρτυρία της περιηγήτριας Dorothy Bar-Andon 617. 

 
Σε κάθε περίπτωση οι έντονες αντιδράσεις των διάφορων επαγγελµατικών τάξεων και κυρίως 

του Εµπορικού Επιµελητηρίου (βλ. σσ. 226-227) αποτέλεσαν το µοχλό πίεσης του Palmer 

προς το Υπουργείο Αποικιών προκειµένου να εξασφαλίσει την έγκριση για ενίσχυση των 

προνοιών του µεταναστευτικού νόµου το 1939, παρόλο που η πολιτική της κυβέρνησης ήταν 

τροχιοδροµηµένη πριν την όξυνση του αντι-εβραϊκού αισθήµατος. Ενδεικτικά, ο Κυβερνήτης 

ενσωµάτωσε στην αλληλογραφία του µε το Υπουργείο επιστολή του Κυπριακού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου µε την οποία ζητείτο η τροποποίηση των Κανονισµών ώστε να δίνεται άδεια 

εγκατάστασης στο νησί µόνο στους αλλοδαπούς οι οποίοι α) ήταν οικονοµικά ανεξάρτητοι 

και µπορούσαν να ζήσουν στο νησί χωρίς να ασκούν κάποιο επάγγελµα, όπως τουρίστες, 

περιηγητές και συνταξιούχοι, β) ήταν αναγνωρισµένοι εµπορικοί ταξιδιώτες για περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα, γ) σύναψαν συµβόλαιο µε επιχείρηση στην Κύπρο, δ) ήταν ορφανοί και 

δεν θα έπαιρναν τη βρετανική υπηκοότητα ή δεν θα παρέµειναν µόνιµα στην αποικία, ε) θα 

µπορούσαν ν’ αποδείξουν στις αρχές ότι θα προέβαιναν σε σηµαντικές βιοµηχανικές και 

γεωργικές δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι  θα επένδυαν πραγµατικά επαρκές 

κεφάλαιο και θα εργοδοτούσαν ντόπιο εργατικό δυναµικό618. 

 
Τα σχέδια µαζικής εγκατάστασης Εβραίων, η πολιτική του Υπουργείου Αποικιών και 

του Κυβερνήτη Palmer 

 
Παράλληλα µε τις αυξανόµενες αιτήσεις Εβραίων µεταναστών που κατέφθαναν στην 

κυβέρνηση από το καλοκαίρι του 1938 για άδεια εισόδου στο νησί, ο Palmer αντιµετώπιζε και 

την πίεση από το Υπουργείο Αποικιών να αποδεχτεί σχέδια µαζικής εγκατάστασης Εβραίων 

                                                
616 ΚΑΚ: SA1/1191/1938, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 28.10.1938. 
617 Εφηµ. The Palestine Post, 23.8.1946, σ. 5.  
618 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Δ. Ν. Δηµητρίου, Πρόεδρος Κυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου, Λευκωσία, προς 
Αποικιακό Γραµµατέα, 23.3.1939. 
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προσφύγων ή µεταναστών, η οποία έγινε ιδιαίτερα έντονη µετά τη σύγκλιση της διάσκεψης 

στο Evian τον Ιούλιο του 1938619.  

 
Η τοποθέτηση του βουλευτή του Κόµµατος των Εργατικών και φιλο-σιωνιστή 

Συνταγµατάρχη Josiah Wedgwood τον Ιούλιο του 1935 στη Βουλή των Κοινοτήτων, 

αναδεικνύει από τη µια τις τάσεις που υπήρχαν σε ορισµένους κύκλους της Βρετανίας ως 

προς την αξιοποίηση της Κύπρου στο εβραϊκό ζήτηµα, και από την άλλη την ήπια στάση την 

οποία διατήρησε µέχρι το 1938 το Υπουργείο Αποικιών. Ο Wedgwood υποστήριζε έντονα την 

χωρίς περιορισµούς εγκατάσταση των Γερµανο-εβραίων στην Παλαιστίνη και στις βρετανικές 

αποικίες, γιατί θεωρούσε ότι η παρουσία όσων κατείχαν σηµαντικό κεφάλαιο θα συνέβαλλε 

στην αναβάθµιση της οικονοµικής ζωής στο νέο τόπο εγκατάστασης. Για την Κύπρο, δεν 

θεωρούσε ότι ο Κυβερνήτης είχε τέτοια µεγαλεπίβολα οικονοµικά σχέδια, αλλά ότι 

περισσότερο θα τον ενδιέφερε να αυξήσει τον πληθυσµό του νησιού. Ο Wedgwood εκτιµούσε 

ότι δεν θα ήταν δύσκολη η εγκατάσταση Εβραίων και Βρετανών, όµως εξαιτίας των χαµηλών 

µισθών πολύ λίγοι µετανάστευαν στο νησί620. Σε ερώτηµα του στον νεο-διορισθέντα Υπουργό 

Αποικιών, Malcolm McDonald, κατά πόσο το Υπουργείο θα εξέταζε την περίπτωση παροχής 

χωρίς περιορισµούς εισόδου και εγκατάστασης των εκδιωκόµενων Εβραίων από τη Γερµανία 

και την Ανατολική Ευρώπη στην Κύπρο, την Παλαιστίνη και την Υπεριορδανία ο Υπουργός, 

σεβόµενος την πολιτική γραµµή Palmer, απάντησε ότι η µεταναστευτική πολιτική της 

Κυβέρνησης στην Κύπρο προσανατολιζόταν στη διασφάλιση της διαβίωσης των κατοίκων, η 

οποία κινδύνευε εάν επιτρεπόταν σε µετανάστες να εισέλθουν ελεύθερα στο νησί621. Δυο 

χρόνια αργότερα, το Νοέµβριο του 1937, ο Wedgwood επανήλθε µε την ίδια ερώτηση στον 

Υπουργό Αποικιών, William Ormsby-Gore, ο οποίος επανέλαβε την απάντηση του 

                                                
619 Τα κράτη  που συµµετείχαν στη διάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε µε πρωτοβουλία του Ρούσβελτ, δεν 
κατέληξαν σε συµφωνία ως προς την κοινή δράση στην εκτόνωση του ζητήµατος των εκδιωκόµενων Εβραίων, 
αφού συµφωνήθηκε ότι οι χώρες θα δέχονταν τον αριθµό των µεταναστών ή προσφύγων που υπαγόρευε η 
νοµοθεσία τους, βλ. Tony Kushner και Katharine Knox, Refugees in an Age of Genocide. Global, National and 
Local Perspectives during the Twentieth Century, Λονδίνο-Πόρτλαντ 1999, σ. 135. 
620 Hansard: House of Commons Debate 25.7.1935, “Air Estimates”, τ. 304, cc2033-140, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1935/jul/25/air-estimates-
1935#S5CV0304P0_19350725_HOC_350 , προσπ. 30.7.2015.  
621 Hansard: House of Commons Debate 1.7.1935, “Palestine, Transjordan and Cyprus (Immigration, Jews)”, τ. 
303, c1529W, http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1935/jul/01/palestine-transjordan-and-
cyprus#S5CV0303P0_19350701_CWA_1 , προσπ. 30.7.2015.. Βλέπε επίσης, “Palestine and German Jews. Mr 
MacDonald answers Col. Wedgwood”, εφηµ. The Palestine Post, 28.6.1935, σ. 1. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



161 
 

MacDonald, προσθέτοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση παραχωρούσε άδεια µετανάστευσης 

στο νησί σε όσους πληρούσαν τις πρόνοιες του Μεταναστευτικού Νόµου του 1936622.  

 
Πέραν των αναφορών αυτών στη Βουλή, το Υπουργείο Αποικιών δεν έθεσε επί τάπητος προς 

την κυβέρνηση Palmer το ζήτηµα αποδοχής σχεδίων µαζικής µετανάστευσης Εβραίων στην 

Κύπρο. Η στροφή στην στάση του σηµειώθηκε το φθινόπωρο του 1938. Μερικούς µήνες 

προτού ξεσπάσει ο πόλεµος, οι χώρες που συµµετείχαν το καλοκαίρι του 1938 στη διάσκεψη 

στο γαλλικό θέρετρο Evian-les-Bains βρέθηκαν µπροστά στο επιτακτικό ζήτηµα της 

περίθαλψης των εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων προσφύγων623, το οποίο αδυνατούσαν 

οικονοµικά να αναλάβουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Παρόλο που τα κράτη συµφώνησαν 

ότι οι κυβερνήσεις δεν θα αναλάµβαναν οποιεσδήποτε οικονοµικές υποχρεώσεις, εντούτοις, 

λόγω του οικονοµικού στραγγαλισµού των ιδιωτικών οργανώσεων, η κυβέρνηση των 

Συντηρητικών πρότεινε το καλοκαίρι του 1939 το ενδεχόµενο τα κράτη να παρέχουν 

οικονοµική βοήθεια στις οργανώσεις για τα έξοδα µεταφοράς των προσφύγων. Τα υπόλοιπα 

κράτη που συµµετείχαν στη διακρατική επιτροπή για τους πρόσφυγες (Intergovernmental 

Committee on Refugees) επέκριναν τη Βρετανία για το γεγονός ότι ως ισχυρή αυτοκρατορική 

δύναµη µε τεράστια γεωγραφική επικράτεια είχε συνεισφέρει ελάχιστα στο ζήτηµα της 

απάµβλυνσης του προβλήµατος των Εβραίων προσφύγων624. Ως εκ τούτου, η βρετανική 

κυβέρνηση ανέµενε εναγωνίως τη συµβολή των αποικιακών κυβερνήσεων στην εκτόνωση του 

προβλήµατος ευελπιστώντας ότι θα αντιλαµβάνονταν το κέρδος που θα αποκόµιζαν στην 

ανάπτυξη λόγω της εγκατάστασης επαγγελµατιών Εβραίων625.  

 
Μια τέτοια προοπτική εξυπηρετούσε και την ίδια την Βρετανία τόσο ως µέσο εκτόνωσης της 

πίεσης των µεταναστευτικών ρευµάτων που δεχόταν η Παλαιστίνη, όσο και προαγωγής της 

ευηµερίας των αποικιών626. Ωστόσο, το Υπουργείο Αποικιών βρισκόταν σε ιδιαίτερα δυσχερή 

θέση προσπαθώντας να πείσει έστω και µερικές από τις αποικίες ή τις επικράτειές της να 

φιλοξενήσουν ένα αριθµό Εβραίων µεταναστών. Η Αυστραλία µπορούσε να δεχτεί πολύ 

µικρό αριθµό µεταναστών, ο Καναδάς, το Χογκ-Κογκ και η Ιαµαϊκή ήταν απρόθυµες για 
                                                
622 Hansard: House of Commons Debate 29.11.1937, “Cyprus (immigration policy)”, τ. 349, c1714W, 
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1937/nov/29/cyprus-immigration-
policy#S5CV0329P0_19371129_CWA_75 , προσπ. 30.7.2015. Επίσης, εφηµ. Ελευθερία, 21.12.1937, σ. 12. 
623 Σύµφωνα µε τον Marrus, ό.π., σ. 203 παραµονές του πολέµου περισσότεροι από 350.000 πρόσφυγες 
κατάφεραν να διαφύγουν από τους Ναζί, ενώ 110.000 Εβραίοι ήταν διασκορπισµένοι στην Ευρώπη. 
624 Sherman, ό.π., σ. 162. 
625 KAK: SA1/1208/1938, Εγκύκλιος MacDonald, Υπουργού Αποικιών, προς Κυβερνήτες των αποικιών, 
7.8.1939. 
626 Sherman, ό.π., σ. 189. 
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οποιαδήποτε µορφής µετανάστευση στην επικράτεια τους, η Νέα Ζηλανδία και τα 

Μπαρµπέιντος αδυνατούσαν να απορροφήσουν επαγγελµατικά οµάδες ή µεµονωµένες 

περιπτώσεις µεταναστών, στη Νότια Αφρική ήταν έντονος ο αντι-σηµιτισµός ενώ οι 

προοπτικές για την αξιοποίηση των Δυτικών Ινδιών (Καραϊβική) και της Βρετανικής 

Ονδούρας ήταν ανύπαρκτες. Στην Κένυα, τη Βόρεια Ροδεσία και τη Βρετανική Γουιάνα 

υπήρχε µικρή ελπίδα για την εγκατάσταση έστω και µερικών εκατοντάδων Εβραίων, οι οποίοι 

θα µπορούσαν να απασχοληθούν στη γεωργία627.  

 
Την ιδιαίτερα έντονη πίεση για την αποδοχή έστω και µικρού αριθµού Εβραίων προσφύγων 

δέχτηκε και η κυβέρνηση στην Κύπρο. Το Σεπτέµβριο του 1938 ο Υπουργός Αποικιών 

ενηµέρωνε τον Palmer ότι η Βρετανία ανέλαβε να εξετάσει κάθε µέσο παροχής βοήθειας στη 

µεταφορά Εβραίων από την Κεντρική Ευρώπη και ένας αριθµός προτάσεων «από διάφορες 

πηγές» αφορούσε και σχέδια εγκατάστασης στην Κύπρο. Ο MacDonald, ο οποίος αναφερόταν 

στα σχέδια του Γερµανο-εβραϊκού Συµβούλιου και της Διεθνούς Εβραιο-χριστιανικής 

Ένωσης, ζήτησε από τον Palmer να εξετάσει την πιθανότητα εγκατάστασης ακόµη και λίγων 

οικογενειών, παρόλο που γνώριζε ότι η γενική πολιτική της κυβέρνησης καθοριζόταν από τον 

Μεταναστευτικό Νόµο. Σηµείωνε δε ότι δεν ήταν η πρόθεση του να ασκήσει πίεση ώστε να 

συγκατανεύσει σε µια µεγάλης κλίµακας µετανάστευση η οποία θα είχε ζηµιογόνες 

προεκτάσεις στην ευηµερία της αποικίας και των  κατοίκων, «των οποίων το συµφέρον πρέπει 

να είναι πρώτιστο µέληµα» ή να δεχτεί σχέδια τα οποία διαφαινόταν ότι θα αποτύγχαναν µε 

αποτέλεσµα οι Εβραίοι µετανάστες να µείνουν άποροι628. 

 
Ο John Geoffrey Hibbert, αξιωµατούχος του Υπουργείου Αποικιών και µέλος της βρετανικής 

αποστολής στη διάσκεψη στο Evian629 παραδέχθηκε ότι εν µέρει ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για 

την άσκηση πίεσης προς τον Κυβερνήτη της Κύπρου σχετικά µε το θέµα της εγκατάστασης 

Γερµανο-Εβραίων µεταναστών. Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πρότεινε 

στον Υπουργό Αποικιών την άσκηση πίεσης στον Palmer ήταν η ενηµέρωση που έτυχε για 

ένα µικρής εµβέλειας σχέδιο αγροτικής εγκατάστασης το οποίο ήδη αναπτυσσόταν τα 

τελευταία χρόνια στην Κύπρο από εβραϊκές οργανώσεις. Ο Hibbert αναφερόταν προφανώς 

στο εγχείρηµα της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας στα Κούκλια Αµµοχώστου. Ένας άλλος 

λόγος ήταν η τραγική κατάσταση των Εβραίων του Burgenland της Αυστρίας, τους οποίους οι 

                                                
627 Sherman, ό.π., σσ. 103, 109, 121, 163.  
628 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Υπουργός Αποικιών προς Κυβερνήτη, 29.9.1938. 
629 Για τη βρετανική αποστολή στο Evian βλ. Sherman, ό.π.,  σ. 115. 
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εβραϊκές οργανώσεις σκόπευαν να στείλουν στην Παλαιστίνη. Ωστόσο η απόρριψη της 

πρότασης από τον Αρµοστή της Εντολής, έστρεψε την προσοχή στην Κύπρο, η οποία ήταν για 

τον Hibbert «η µόνη άλλη περιοχή η οποία µπορούσε να προσεγγιστεί»630. 

 
Στους κόλπους του Υπουργείου υπήρχε όµως και η αντίθετη άποψη, η οποία ταυτιζόταν µε τη 

θέση του Κυβερνήτη. Ο αξιωµατούχος J. Β. Williams από την άλλη επεσήµανε ότι συχνά το 

Τµήµα Μεσογείου του Υπουργείου εξέφραζε αµφιβολίες για την ενθάρρυνση της εβραϊκής 

µετανάστευσης στην Κύπρο και υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για τους οικονοµικούς και 

ψυχολογικούς λόγους για τους οποίους η Κύπρος δεν µπορούσε να δεχτεί ένα σεβαστό αριθµό 

Εβραίων µεταναστών. Αφενός, δεν υπήρχε διαθέσιµη γη για εγκατάσταση µη Κυπρίων 

γεωργών και από τη άλλη το νησί δεν είχε επαρκή εµπορική βάση ή άλλο πλούτο για να 

στηρίξει ένα σώµα ατόµων οι οποίοι δεν θ’ απασχολούνταν στη γεωργία και θα έπρεπε να 

εξασφαλίσουν το προς το ζην πουλώντας υπηρεσίες στους ντόπιους.  

 
Όσον αφορά τους ψυχολογικούς λόγους, ο Williams εξέφραζε την άποψη ότι οι Κύπριοι είχαν 

µια εγγενή προκατάληψη κατά των Εβραίων, η οποία χρονολογείτο από τα Ρωµαϊκά χρόνια 

αν όχι ενωρίτερα, όπως εξάλλου ο Palmer εξήγησε σε σηµείωµα προς τον Acheson 

(επιχείρηµα το οποίο χρησιµοποίησε στην αρθρογραφία του στον Τύπο ο Γεώργιος 

Φραγκούδης τόσο το 1935 (βλ. σσ. 214-215) όσο και το 1938 (βλ. σσ. 220-221). Στέλλοντας 

σε ένα τέτοιο περιβάλλον τους Εβραίους εκδιωκόµενους, θα προκαλούσαν κάθε άλλο παρά 

καλό. Όσο για το γεγονός ότι η Κύπρος παρουσιαζόταν στο επίκεντρο εποικιστικών σχεδίων 

από τις εβραϊκές οργανώσεις, αυτό οφειλόταν στην εγγύτητα της µε την Παλαιστίνη. Και 

αυτή η πτυχή κατά τον ίδιο ήταν στην πραγµατικότητα ένα ισχυρό επιχείρηµα για ποιο λόγο η 

Κύπρος δεν ήταν κατάλληλη για τους Εβραίους µετανάστες. «Με το τραγικό παράδειγµα της 

Παλαιστίνης τόσο κοντά στα µάτια τους, ποιος µπορεί να µέµφεται τους Κυπρίους οι οποίοι 

νιώθουν ανήσυχοι σε ο,τιδήποτε µπορεί να ερµηνεύουν ως «το λεπτό άκρο της σφήνας»;»631, 

εννοώντας ότι µπορεί µια εγκατάσταση Εβραίων να φαινόταν ένα ελάσσον γεγονός αλλά στην 

πορεία να είχε µείζονες προεκτάσεις. Ο Williams εκτιµούσε ότι το Υπουργείο δεν θα έπρεπε 

να θέσει το ζήτηµα εγκατάστασης ιατρών ή άλλων επαγγελµατικών τάξεων, γιατί ήδη οι 

Κύπριοι είχαν την επιθυµία να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα και αυτό οδηγούσε 

µεγάλο αριθµό των ντόπιων να σπουδάσουν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού ώστε να 

εξασφαλίσουν ανώτατη εκπαίδευση. Αν η Βρετανία επέτρεπε την εγκατάσταση 
                                                
630 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Πρακτικά J. G. Hibbert, 26.10.1938 (µετάφραση δική µου). 
631 Μετάφραση δική µου. 
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επαγγελµατιών σε µια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία µπορούσε να στηρίξει ένα πολύ 

περιορισµένο αριθµό τέτοιων ατόµων, τότε γύρευε µπελάδες, ειδικά από το στρώµα εκείνο 

της κοινωνίας το οποίο ήταν στην καλύτερη θέση να ηγηθεί της δυσαρέσκειας, δηλαδή «της 

µορφωµένης ανώτερης τάξης». Γι’ αυτό το λόγο τόνιζε ότι η Κύπρος θα έπρεπε να 

βολιδοσκοπηθεί µόνο για την περίπτωση εγκατάστασης Εβραίων τεχνιτών632. 

 
Η θέση πάντως του Κυβερνήτη στις εκκλήσεις του Υπουργείου Αποικιών ήταν ξεκάθαρη και 

σαφής: όσο πιο ενδελεχής ήταν η εξέταση των πιθανοτήτων η Κύπρος να φιλοξενήσει µαζικά 

Εβραίους, τόσο πιο εµφανές γινόταν ότι «δεν υπήρχε χώρος για οποιοδήποτε σχέδιο τέτοιου 

είδους στην Κύπρο»633. Όπως σηµείωνε το Δεκέµβριο του 1938, σε µια τέτοια εξέλιξη 

διέβλεπε σοβαρές αντιδράσεις από την κοινή γνώµη η οποία ήταν δυσαρεστηµένη από τον 

επαγγελµατικό ανταγωνισµό των Εβραίων634. Επίσης, ο Palmer  δήλωνε ικανοποιηµένος από 

το ισχύον µεταναστευτικό πλαίσιο γιατί δεν εµποδιζόταν η εγκατάσταση κεφαλαιούχων και 

εξασφαλιζόταν η σταθερή διείσδυση εβραϊκού κεφαλαίου, όπως συνηθιζόταν στις επενδύσεις 

ξένων κεφαλαίων. Σε αντίθεση µε τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, το κεφάλαιο των 

µεταναστευτικών εγκαταστάσεων δεν θα ήταν λυσιτελές τη δεδοµένη στιγµή. Τονίζοντας ότι 

η έλλειψη νερού και καλής καλλιεργήσιµης γης ταλαιπωρούσε ακόµη και το ντόπιο πληθυσµό 

θα ήταν εξίσου δύσκολο για τους µετανάστες, όσο ανεπτυγµένες και αν ήταν οι µέθοδοι 

άρδευσης που θα χρησιµοποιούσαν, να επιτύχουν στις εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, 

υπενθύµιζε ότι οι Βρετανοί είχαν να αντιµετωπίσουν ήδη πολυάριθµες πολιτικές δυσκολίες οι 

οποίες προέκυψαν κυρίως από την δική τους αντιµετώπιση προς την Κύπρο από το 1878: «Θα 

προσθέσουµε σε αυτές και θα πικράνουµε το λαό της Κύπρου παίρνοντας µέτρα µε τα οποία 

θα τους εκτοπίσουµε από την ίδια τους τη χώρα και µε τα οποία θα φουσκώσουµε το ήδη 

υπάρχον ρεύµα κυπριακής µετανάστευσης;»635. Πέρα από τις οικονοµικές πραγµατικότητες, 

υπογράµµισε πως αν υπάρξει υπαναχώρηση στην πολιτική της κυβέρνησης, δεδοµένου και 

του αντι-εβραϊκού αισθήµατος στην κοινή γνώµη, το µόνο αποτέλεσµα θα είναι η προέκταση 

του παλαιστινιακού προβλήµατος στην Κύπρο: «Δεν έχω καµµία αµφιβολία πως αν 

                                                
632 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Πρακτικά J. B. Williams, 20.10.1938 και 27.10.1938. 
633 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 14.10.1938 (µετάφραση 
δική µου). 
634 ΤΝΑ: CO 67/292/2, Τηλεγράφηµα Winster προς Arthur Creech Jones, 4.12.1948. 
635 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Κυβερνήτης, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο 14.10.1938 (µετάφραση 
δική µου). 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



165 
 

ενθαρρύνουµε την εβραϊκή µετανάστευση στην Κύπρο πολύ σύντοµα θα αναπτυχθεί µια 

κατάσταση ανάλογη εκείνης της Παλαιστίνης»636. 

 
Τελικώς, η στάση των Κυβερνητών των βρετανικών αποικιών δεν υπήρξε διαφορετική από 

εκείνη του Palmer, µε αποτέλεσµα η Βρετανική Αυτοκρατορία, µε εξαίρεση την Παλαιστίνη, 

να φιλοξενήσει στο έδαφος της µόνο 2.000 Εβραίους µετανάστες από τη Γερµανία637, ενώ στη 

Βρετανία παραµονές του πολέµου εισήλθε πολύ µεγαλύτερος αριθµός, γύρω στις 65.000 

µετανάστες638. Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες βρετανικές αποικίες, η Κύπρος δέχθηκε στο 

έδαφός της το µεγαλύτερο αριθµό Εβραίων µεταναστών µαζί µε την Κένυα (650 Εβραίοι) και 

τη νήσο του Μαυρικίου, όπου 1.200 Εβραίοι βρίσκονταν κρατούµενοι639. 

 
Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος 

 
Η είσοδος της Ιταλίας στον πόλεµο τον Ιούνιο του 1940 κατέστησε τον κίνδυνο µιας 

ενδεχόµενης εισβολής πλέον ορατό για την Κύπρο. Η απειλή προερχόταν τόσο από τα 

Δωδεκάνησα, από τα οποία επιχειρούσαν τα ιταλικά βοµβαρδιστικά εναντίον της 

Παλαιστίνης, όσο και από τη Συρία, όπου τα γαλλικά στρατεύµατα υπό τον στρατηγό Henri 

Dentz συνεργάζονταν µε την κυβέρνηση Vichy. Η πρώτη επιδροµή από ιταλικά 

βοµβαρδιστικά δεν άργησε να εκδηλωθεί το Σεπτέµβριο του 1940. Ένα από τα πολλά µέτρα 

που έλαβε η κυβέρνηση ήταν να θέσει υπό περιορισµό τους υπηκόους εχθρικών χωρών της 

Μεγάλης Βρετανίας640, ανάµεσα τους και τους Εβραίους άνδρες, όσους προέρχονταν κυρίως 

από τη Γερµανία και την Αυστρία. Μόνο κατά το 1940 οι υπήκοοι εχθρικών χωρών που 

κρατούνταν ήταν συνολικά 170641. Αρχικά, κρατήθηκαν στο φρούριο της Κερύνειας και στις 

Κεντρικές Φυλακές στη Λευκωσία όπου µοιράζονταν τα αντίσκηνα µε φυλακισµένους και 

στη συνέχεια µεταφέρθηκαν στο ξενοδοχείο Βερεγγάρια στο Τρόοδος642. Σύµφωνα µε 

µαρτυρίες κρατουµένων, οι Εβραίοι παρέµειναν εκεί µέχρι το Δεκέµβριο του 1940, και στη 

συνέχεια τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισµό643. Μέχρι την εκκένωση του εβραϊκού πληθυσµού 

                                                
636 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Απόσπασµα επιστολής Κυβερνήτη, 17.10.1938 (µετάφραση δική µου). 
637 Sherman, ό.π., σ. 192. Επίσης, Bartrop, ό.π., σ. 3. 
638 Kushner και Knox, ό.π., σ. 129. 
639 Bartrop, ό.π., σσ. 4-5.  
640 Τα µέτρα περιελάµβαναν την αντιµετώπιση του ανεφοδιασµού του πληθυσµού µε τρόφιµα, τη σύσταση 
µονάδας παρασκευής τεχνητών λιπασµάτων για αντιµετώπιση της έλλειψης λιπασµάτων, την στρατιωτική 
προετοιµασία του πληθυσµού, ασκήσεις για αεροπορικές επιδροµές, εκκενώσεις πόλεων, βλ. Ρίχτερ, ό.π., σ. 620 
και Χαραλάµπους, ό.π. 
641 Μαχλουζαρίδης, ό.π., σ. 47. 
642 Μαρτυρίες Burton και Scwarz στο Gellert, “The story”, ό.π., σσ. 5 και 9. Επίσης, Μαχλουζαρίδης, ό.π., σ. 47.  
643 Μαρτυρίες Burton και Scwarz, ό.π. 
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τον Ιούνιο του 1941, όσοι Γερµανοί και Αυστριακοί παρέµειναν στην Κύπρο ήταν 

αναγκασµένοι να παρουσιάζονται καθηµερινά στον επαρχιακό αστυνοµικό σταθµό644.  

 
Την ίδια περίοδο στην Παλαιστίνη οι βρετανικές αρχές βρίσκονταν αντιµέτωπες µε το 

αναµενόµενο και ανεξέλεγκτο προσφυγικό ρεύµα των Εβραίων από την Ανατολική Ευρώπη 

οι οποίοι θα επεδίωκαν να εγκατασταθούν στην περιοχή χωρίς βίζα. Τον Ιανουάριο του 1941 

ο Αρµοστής στην Παλαιστίνη, Harrold MacMichael, ζήτησε όπως αξιοποιηθεί η Κύπρος για 

την ανέγερση στρατοπέδων, όπου θα διοχετευόταν το ρεύµα των «παράνοµων» µεταναστών 

προτού καν προσεγγίσει τις παλαιστινιακές ακτές645. Ο Κυβερνήτης της Κύπρου, William 

Denis Battershill, διεµήνυσε στον Υπουργό Αποικιών, Λόρδο Lloyd, ότι για πολιτικούς 

λόγους δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί η πρόταση του Βρετανού Αρµοστή, και µε έµφαση 

υποδείκνυε στον Υπουργό να µην επιδοκιµάσει µια τέτοια πρόταση.  Όπως ανέφερε, οι 

Κύπριοι είχαν βαθιά ριζωµένη αντιπάθεια και καχυποψία προς τους Εβραίους. Εκτιµούσε ότι 

ένα τέτοιο σχέδιο θα προκαλούσε αντιδράσεις και θα τόνωνε το αντι-κυβερνητικό αίσθηµα, το 

οποίο προς το παρόν δεν εκδηλωνόταν λόγω της ελληνο-βρετανικής συµµαχίας. Αλλά, όπως 

σηµείωνε, η φιλο-βρετανική διάθεση ήταν µια προσπάθεια συγκάλυψης του ισχυρού 

αισθήµατος για την Ένωση το οποίο εντατικοποιείτο και θα εξωτερικευόταν όταν 

στρατιωτικές ή πολιτικές εξελίξεις θα το επέτρεπαν στους Έλληνες Κύπριους πολιτευτές. 

Κατά την εκτίµηση του, µια εισροή Εβραίων προσφύγων θα δηµιουργούσε αυτές τις 

προϋποθέσεις646.  

 
Μερικούς µήνες αργότερα θα αποφασιζόταν και η εκκένωση όσων Εβραίων βρίσκονταν 

εγκατεστηµένοι στο νησί. Στα τέλη Μαΐου του 1941 τέθηκε το ζήτηµα της προληπτικής 

αποµάκρυνσης των Βρετανών και ξένων υπηκόων µη φίλιων χωρών από την Κύπρο ως ένα 

από τα µέτρα αντιµετώπισης ενδεχόµενης γερµανικής εισβολής ή βοµβαρδισµών647, καθώς 

τον Απρίλιο είχε προηγηθεί επιδροµή της ιταλικής και γερµανικής αεροπορίας ενώ βρισκόταν 

σε εξέλιξη και η µάχη της Κρήτης. Η κυβέρνηση στην Κύπρο αντιµετώπισε διστακτικά το 

ενδεχόµενο της εκκένωσης του εβραϊκού πληθυσµού. Ο Κυβερνήτης ήταν της άποψης ότι θα 

έπρεπε να τους δοθεί η δυνατότητα να φύγουν648 και το Υπουργείο Εξωτερικών συµµεριζόταν 

                                                
644 Στο ίδιο, σ. 9.  
645 TNA: FCO 141/2718, Τηλεγράφηµα Harold MacMichael, Αρµοστής Παλαιστίνης, Ιεροσόλυµα, προς 
Battershill, 7.1.1941. 
646 TNA: FCO 141/2718, Τηλεγράφηµα Battershill προς Λόρδο Lloyd, 8.1.1941. 
647 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Πρακτικά H. Poynton, 26.5.1941. 
648 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Πρακτικά H. Poynton, 26.5.1941. 
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ένα τέτοιο ενδεχόµενο για πολιτικούς λόγους649. Από την άλλη, οι Εβραίοι ήταν 

αυτοσυντήρητοι εποµένως δεν συνέντρεχαν οικονοµικοί λόγοι για την άµεση αποµάκρυνση 

τους από το νησί, όπως ενδεχοµένως η περίπτωση των Πολωνών προσφύγων650. Το 

Υπουργείο Αποικιών τόνιζε ωστόσο ότι ήταν πρακτικά δύσκολο να εξευρεθούν προορισµοί οι 

οποίοι θα φιλοξενούσαν µε προθυµία στο έδαφος τους Εβραίους πρόσφυγες αφού η κάθοδος 

τους πλέον ήταν χειµαρρώδης651. Έτσι, ενώ στην περίπτωση των Πολωνών η εκκένωση για 

ανθρωπιστικούς λόγους και για την ασφάλεια της αποικίας καθίστατο επιβεβληµένη και 

υποχρεωτική, στην περίπτωση των Εβραίων καθώς και των Βρετανών υπηκόων αφέθηκε σε 

εθελοντική βάση652. Από τους 600 Εβραίους οι 400 χαρακτηρίζονταν ως «πρόσφυγες» οι 

οποίοι εισήλθαν στο νησί την τελευταία πενταετία και αναµενόταν ότι οι περισσότεροι θα 

έφευγαν εάν συµβουλεύονταν να το πράξουν και εάν τους δινόταν η ευκαιρία. Η κύρια 

ανησυχία των Βρετανών µε την παρουσία των Εβραίων και των Πολωνών στην Κύπρο, ήταν 

το ενδεχόµενο συνεργασίας τους µε τον εχθρό υπό το βάρος των πολεµικών συνθηκών653. Η 

αποικιακή κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη Μαΐου την άµεση εκκένωση και την προσωρινή 

µεταφορά µε διαφορετικά πλοία των Εβραίων, Πολωνών και Βρετανών γυναικόπαιδων από 

την Κύπρο στη Χάιφα. Η Παλαιστίνη, η οποία κινδύνευε λιγότερο από γερµανική εισβολή ή 

επίθεση σε σχέση µε τη γειτονική Κύπρο, χρησιµοποιήθηκε ως ενδιάµεσος σταθµός στον 

τελικό προορισµό των προσφύγων προς την Ανατολική και Νότια Αφρική654. 

 
Κατά τη διάρκεια του πολέµου και ενώ η χιτλερική επέλαση στην Ευρώπη βρισκόταν σε 

πλήρη εξέλιξη, η Κύπρος υποδέχθηκε νέο προσφυγικό κύµα. Η δηµόσια κατακραυγή από τον 

τορπιλισµό στις 24 Φεβρουαρίου 1942 του εµπορικού πλοίου “Struma” από σοβιετικό 

υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η απόφαση της Τουρκίας να απελάσει τους 

πρόσφυγες από τη Ρουµανία οι οποίοι προσέγγιζαν στις ακτές της, ανάγκασε τη Μεγάλη 

Βρετανία να µεταφέρει σε βρετανικό έδαφος, µε τη βοήθεια του Εβραϊκού Πρακτορείου, 

όσους πρόσφυγες κατέφθαναν στην Τουρκία655. Με αυτή την εξέλιξη, αποφασίστηκε να 

αξιοποιηθεί η Κύπρος ως χώρος διαλογής (“clearing area”) για την προσωρινή παραµονή των 
                                                
649 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα αρ. 170, Λόρδος Moyne προς Battershill, 21.5.1941. 
650 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Πρακτικά H. Poynton, 26.5.1941. 
651 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα αρ. 235, Battershill προς Λόρδο Moyne, 9.6.1941. 
652 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Πρακτικά H. Poynton, 26.5.1941˙ τηλεγράφηµα αρ. 235, Batterhsill προς Λόρδο Moyne, 
9.6.1941. 
653 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα αρ. 159, Batterhsill προς Λόρδο Moyne, 1.5.1941. 
654 ΤΝΑ: CO 968/6/7, Τηλεγράφηµα αρ. 206, Λόρδος Moyne προς Battershill, 6.6.1941. Επίσης, Πρακτικά 
συνάντησης στο Υπουργείο Πολέµου, 28.5.1941. 
655 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Τηλεγράφηµα αρ. 569, Viscount Cranborne, Υπουργός Αποικιών, προς Woolley, 
22.5.1942 και τηλεγράφηµα αρ. 508, Oliver Stanley, Υπουργός Αποικιών, προς Woolley, 28.11.1942.  
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Εβραίων προσφύγων, χωρίς επιπρόσθετο κόστος για την αποικιακή κυβέρνηση656. Η έκδοση 

θεωρήσεων για την Κύπρο αποτέλεσε ένα από τα προσωρινά µέτρα για τη συγκράτηση της 

παράνοµης εισόδου των προσφύγων στην Παλαιστίνη (οι οποίοι µε την άφιξη τους 

κρατούνταν σε στρατόπεδα) και συνάµα µια ανθρωπιστική λύση για να µην σταλούν πίσω 

στην Ευρώπη του ολοκαυτώµατος657.  

 
Η κυβέρνηση όµως του νησιού είχε σοβαρές επιφυλάξεις για την πολιτική και πρακτική 

ορθότητα της απόφασης, κυρίως σε ό,τι αφορούσε τα ζητήµατα ασφάλειας της αποικίας. Η 

Κύπρος απειλείτο από γερµανική επίθεση και υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Ναζί επεδίωκαν να 

στείλουν πράκτορές τους, οι οποίοι πιθανόν να εκµεταλλεύονταν το προσφυγικό ρεύµα και να 

παρείσφρυαν σε αυτό µε σκοπό να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση στο νησί. Επιπρόσθετα, 

οι Βρετανοί ανησυχούσαν ότι η παράταση της παραµονής τους στο νησί θα ήταν µια διαρκής 

πηγή προβληµάτων, τόσο οικονοµικών εξαιτίας της δυστοκίας στην εξεύρεση εργασίας, όσο 

και κοινωνικών εξαιτίας των αντιδράσεων που θα προκαλούνταν από τη µισθωτή εργασία 

ξένων658. Το µόνο σίγουρο είναι ότι ήθελαν να απαλλαγούν από το προσφυγικό βάρος όσο το 

δυνατόν συντοµότερα αφού οι ποσοστώσεις στην Παλαιστίνη διαφοροποιούνταν συνεχώς659. 

Επικαλούµενοι το γεγονός ότι δεν είχαν χώρο για τη διαµονή µεγάλου αριθµού προσφύγων, 

µια και άλλοι περίπου 4500 πρόσφυγες από τα Δωδεκάνησα διέµεναν σε αντίσκηνα σε 

στρατόπεδα660, δέχτηκαν µόνο ένα περιορισµένο αριθµό ατόµων.  Για λόγους ασφαλείας και 

ευκολότερου ελέγχου αποφασίστηκε η επιβολή περιορισµών στις κινήσεις τους (Κανονισµοί 

Άµυνας, 1940-1942) και η µεταφορά όλων σε απόµερο µέρος του νησιού, στο χωριό 

Πεδουλάς του Τροόδους (βλ. σσ. 124-126).661  

 
Το ενδιαφέρον στοιχείο για το προσφυγικό ρεύµα των Εβραίων στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

είναι το γεγονός ότι επρόκειτο για µια εισροή τεχνικά καταρτισµένων και εξειδικευµένων 

ατόµων σε προηγµένους τοµείς της βιοµηχανίας και της ιατρικής τους οποίους οι Βρετανοί 

                                                
656 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Τηλεγράφηµα αρ. 508, Stanley προς Woolley, 28.11.1942.  
657 Βλ. ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Απόσπασµα υποµνήµατος το οποίο δόθηκε από το Υπουργείο Αποικιών στο 
λοχία Green της MERRA (Middle East Relief and Refugee Administration), 18.3.1943. Επίσης, τηλεγράφηµα 
αρ. 196, Cranborne προς Woolley, 20.5.1942 και τηλεγράφηµα. αρ. 569, Cranborne  προς Woolley 22.5.1942. 
658 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Αποικιακός Γραµµατέας, προς Acheson, Λονδίνο, 13.4.1943. 
659 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Roberts προς Αποικιακό Γραµµατέα, 10.2.1944. 
660 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Τηλεγράφηµα αρ. 493, Woolley προς Cranborne, 11.10.1942. Για τους 
Δωδεκανήσιους πρόσφυγες στην Κύπρο βλ. Δέσποινα Αθανασοπούλου, «Οι Έλληνες πρόσφυγες που κατέφυγαν 
το 1941-1944 στην Κύπρο και η τύχη τους», Επιστηµονική Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών 
Σπουδών, τ. Ζ (2005), σσ. 271-296. 
661 ΚΑΚ: SA1/844/1942/1, Αποικιακός Γραµµατέας προς Επιτελείο Σώµατος 25, 22.10.1941. Επίσης, 
Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών προς Αποικιακό Γραµµατέα, 14.11.1942. 
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ενδιαφέρθηκαν να αξιοποιήσουν για τον εκσυγχρονισµό των δοµών  της οικονοµίας, η οποία 

την στιγµή αυτή ήταν πλήρως προσανατολισµένη στην πολεµική παραγωγή. Η επαγγελµατική 

δραστηριοποίηση των προσφύγων (υπηκόων µη φίλιων χωρών) στην αυτοκρατορική 

επικράτεια ενθαρρυνόταν από το Υπουργείο Αποικιών662. Για την κυβέρνηση στην Κύπρο 

ήταν ένα µέτρο απαλλαγής της από ενδεχόµενο κόστος συντήρησής τους, αφού οι ίδιοι µε τις 

υπηρεσίες τους θα µπορούσαν να κερδίζουν το προς το ζην, αλλά και τόνωσης της 

ψυχολογίας τους γιατί δεν θα έµεναν αδρανείς663.  Όπως καταγράφηκε και στο κεφάλαιο 3 της 

διατριβής, αρκετοί από τους πρόσφυγες απασχολήθηκαν σε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση στην Κύπρο παραχώρησε άδεια εργασίας σε πρόσφυγες οι 

οποίοι δεν θεωρούνταν απειλή για την ασφάλεια της αποικίας και είχαν τις δεξιότητες να 

απασχοληθούν σε τοµείς στους οποίους οι Κύπριοι αδυνατούσαν λόγω ελλιπούς τεχνογνωσίας 

να συµβάλουν. Οι εργοδοτούµενοι πρόσφυγες στην κυβέρνηση αµοίβονταν µε ένα συµβολικό 

ποσό γιατί «δεν θα έπρεπε να αναµένουν αµοιβή της κλίµακας ενός µέσου κυβερνητικού 

υπαλλήλου»664. Στις σκέψεις των Βρετανών ήταν και το ενδεχόµενο να δοθεί άδεια 

παραµονής στο νησί σε περιπτώσεις όπου υφίστατο ανθρωπιστικό ζήτηµα και σε µερικούς 

πρόσφυγες, κυρίως άνδρες, µε τεχνικά προσόντα χρήσιµα σε τοµείς της οικονοµίας665. Τελικά, 

µόνο µια οικογένεια από το προσφυγικό ρεύµα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου εγκαταστάθηκε 

οικειοθελώς στην Κύπρο µε την πλειονότητα των υπολοίπων να επιθυµούν τη µεταφορά τους 

στον πρωταρχικό προορισµό τους, την Παλαιστίνη. 

 
Παράλληλα, το Νοέµβριο του 1943 το Εκτελεστικό Συµβούλιο αποφάσισε την επιστροφή 

στην Κύπρο των Παλαιστινίων Εβραίων και όσων υπηκόων φίλων κρατών ήταν µόνιµοι 

κάτοικοι Κύπρου πριν το ξέσπασµα του πολέµου666. Η επάνοδος των Εβραίων που είχαν 

µεταφερθεί στην Παλαιστίνη έγινε στις αρχές του 1945, όταν πλέον η Κύπρος δεν 

λειτουργούσε ως επιχειρησιακή βάση (κηρύχθηκε το Μάιο του 1944667) και λόγοι ασφαλείας 

δεν απαγόρευαν την επανεγκατάστασή τους. Η επιστροφή επιτράπηκε σε όσους οι 

                                                
662 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά 24.11.1943. 
663 Για παράδειγµα η εργοδότηση των ιατρών από το προσφυγικό ρεύµα των Ρουµάνων και Βουλγάρων Εβραίων 
ενθαρρύνθηκε ως µέτρο ψυχολογικής στήριξης, βλ. ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά Γενικός Εισαγγελέας προς 
Αποικιακό Γραµµατέα, 2.12.1943. 
664 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά 24.11.1943. 
665 ΚΑΚ: SA1/816/1943, Πρακτικά 8.2.1944. 
666 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, Απόσπασµα πρακτικών Εκτελεστικού Συµβουλίου, 23.11.1943.  
667 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Αρχιγραµµατέα, Παλαιστίνη, 2.6.1944. 
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παλαιστινιακές αρχές έκριναν ότι δεν αποτελούσαν απειλή για αντι-βρετανικές ενέργειες, 

κυρίως όµως σε όσους είχαν επαρκείς πόρους για τη διαβίωση τους στο νησί668.  

 
Το εβραϊκό ζήτηµα, ωστόσο, για τους Βρετανούς στην Κύπρο δεν θα τελείωνε τόσο εύκολα 

µε το τέλος του πολέµου. Η Κύπρος ως χώρος διαλογής υφίστατο στα στρατιωτικά και 

πολιτικά σχέδια της Μεγάλης Βρετανίας ακόµα και µετά το τέλος του πολέµου. Αυτό θα γίνει 

εµφανές τον Αύγουστο του 1946 όταν θα επιβληθεί στην κυπριακή κυβέρνηση η απόφαση για 

λειτουργία των στρατοπέδων κράτησης Εβραίων «παράνοµων» µεταναστών (βλ. εκτενέστερα 

στο κεφάλαιο 8). Προηγούµενως, το φθινόπωρο του 1944, η κυβέρνηση στο Λονδίνο 

προσπάθησε να πείσει την κυβέρνηση του Charles Campbell Woοlley (1941-1946) να δεχθεί 

τη µεταφορά Εβραίων που κρατούνταν για παράνοµη δραστηριότητα σε στρατόπεδα στην 

Παλαιστίνη. O Κυβερνήτης ενηµέρωνε τον Αποικιακό Γραµµατέα, Hugh Foot, από το Κάιρο 

όπου βρισκόταν τον Οκτώβριο, για την πρόταση «χειροβοµβίδα», όπως την αποκάλεσε, του 

βρετανικού στρατού να µεταφερθούν στην Κύπρο 260 Εβραίοι συλληφθέντες για ταραχές 

στην Παλαιστίνη. Ο Woοlley εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το προτεινόµενο σχέδιο, 

βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες, όπως ότι δεν υπήρχε επαρκές στρατιωτικό προσωπικό, 

ούτε έτοιµα στρατόπεδα για την κράτηση και φύλαξη των κρατουµένων. Η κύρια ανησυχία 

του Κυβερνήτη απέρρεε από το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν πολύ κοντά στην Παλαιστίνη και 

δεν απέκλειε το ενδεχόµενο Εβραίοι «τροµοκράτες» να εισέλθουν στο νησί σε µια 

προσπάθεια απελευθέρωσης των κρατουµένων669. Στις 5 Οκτωβρίου η κυβέρνηση ενηµέρωνε 

επίσηµα το βρετανικό στρατιωτικό επιτελείο ότι «για λόγους πολιτικής και εσωτερικής 

ασφάλειας» θα προτιµούσε να αποφύγει την κράτηση των Εβραίων στην Κύπρο, 

προσθέτοντας ότι λόγω της γειτνίασης των δυο περιοχών, οι κρατούµενοι θα προσπαθούσαν 

να δραπετεύσουν και να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη670. Η κυβέρνηση Woοlley απέφυγε 

προσωρινά να επωµιστεί µέρος του εβραϊκού προβλήµατος της Μεγάλης Βρετανίας στην 

Παλαιστίνη. Όχι όµως και δυο χρόνια αργότερα, όταν θα του επιβληθεί ασυζητητί η απόφαση 

για τη µεταφορά δεκάδων χιλιάδων Εβραίων. 

 
Συµπερασµατικά, το παρόν κεφάλαιο ανέδειξε το γεγονός ότι η κύρια ανησυχία των 

Βρετανών για τα µεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύµατα των Εβραίων που κατέληγαν στην 

                                                
668 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, Αναπληρωτής Αποικιακός Γραµµατέας, προς Field Marshal, Αρµοστή για την 
Παλαιστίνη, 1.11.1944.  
669 TNA: FCO 141/2718, Απόσπασµα επιστολής ηµεροµηνίας 4.10.1944 στον Αποικιακό Γραµµατέα, Λευκωσία, 
από τον Κυβερνήτη, Κάιρο. 
670 TNA: FCO 141/2718, Αναπληρωτής Αποικιακός Γραµµατέας προς Επιτελείο περιοχής αρ. 22, 5.10.1944. 
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Κύπρο υπήρξε σ’ όλες τις περιπτώσεις, εποικιστικές και µη, η διασφάλιση της οικονοµικής 

τους αυτάρκειας. Γι’ αυτό το λόγο η βρετανική πολιτική ήταν ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που διαµόρφωσαν τον «τύπο» του Εβραίου µετανάστη. Σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση ο Εβραίος που θα εγκαθίστατο στο νησί θα έπρεπε ήταν παραγωγικός για την 

οικονοµία και φορέας εκσυγχρονισµού. Αυτή η πολιτική όµως επηρεαζόταν συχνά και από 

την στάση του ντόπιου πληθυσµού, όπως αναφέρθηκε σε αρκετά σηµεία του παρόντος 

κειµένου. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναλυθεί πως η πλειοψηφούσα πληθυσµιακή 

οµάδα των Ελλήνων Χριστιανών της Κύπρου αντιµετώπισε τα εβραϊκά µεταναστευτικά 

ρεύµατα, σε ποιο βαθµό άσκησε την απαιτούµενη πίεση για να µην ενισχυθεί η εβραϊκή 

παρουσία και για ποιους λόγους. 
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Κεφάλαιο 5: Οι Έλληνες της Κύπρου και οι Εβραίοι, 1878-1945  
 

«Την ηµετέραν Νήσον θέλοµεν αµιγή παντός ξένου στοιχείου, του οποίου η εγκατάστασις θα 

επίδρα επιβλαβώς είτε εις τα υλικά ηµών συµφέροντα είτε εις τας εθνικάς µας βλέψεις»671. 

 
Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την στάση των Ελλήνων της Κύπρου, της πλειοψηφίας του 

πληθυσµού, και ανιχνεύει τις τάσεις της κοινωνίας απέναντι στην εβραϊκή µεταναστευτική 

παρουσία. Η στάση αυτή διακρίνεται από ένα πλέγµα γενικών και επί µέρους 

ιστοριογραφικών χαρακτηριστικών. Αφενός, εντάσσεται στη µελέτη των σχέσεων του γηγενές 

στοιχείου µε µια µεταναστευτική οµάδα, στη διάθεση αποδοχής και ενσωµάτωσης µιας 

µεταναστευτικής εθνικο-θρησκευτικής οµάδας στο κοινωνικό σύµπλεγµα. Αφετέρου, 

συγκαταλέγεται στο ευρύτερο ιστοριογραφικό πλαίσιο των σχέσεων Xριστιανών-Eβραίων.  

 
Ο θρησκευτικός διαχωρισµός έχει τη δική του εξέχουσα σηµασία, καθότι η θρησκεία 

επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την εικόνα του Eβραίου ως «Άλλου»672 στην αντίληψη του 

Xριστιανού. Όπως σηµειώνει ο Steven Beller η δογµατική εχθρότητα του Χριστιανισµού 

εναντίον των Εβραίων κατά τον Μεσαίωνα τροφοδότησε τον αντι-εβραϊσµό και κατ’ 

επέκταση τον αντισηµιτισµό673. Στην περίπτωση της Κύπρου, η επιρροή της Εκκλησίας στην 

αντίληψη του Oρθόδοξου Xριστιανού για τον Εβραίο ήταν αδιαµφισβήτητη, αφού 

αποτελούσε τον πυρήνα οργάνωσης και διάδοσης των αξιών της παραδοσιακής κυπριακής 

κοινωνίας και δη της πλειοψηφούσας οµάδας των Ελλήνων Κυπρίων. Οι ακραίες και 

προληπτικές µεσαιωνικές αντιλήψεις της Δυτικής Ευρώπης που παρουσίαζαν τον Εβραίο ως 

τον αίτιο της σταύρωσης του Χριστού και αυτόν που «έπινε» χριστιανικό αίµα τουλάχιστον 

                                                
671 «Οι Εβραίοι. Τι το πρακτέον», εφηµ. Νέον Έθνος, 27/9.12.1899, σ. 1. 
672 Το στερεότυπο του ξένου ή «Άλλου» ανανεώνεται στη φαντασιακή αντίληψη της κοινωνίας, αποτελεί 
προσδιορισµό της ίδιας της εθνικής ή κοινωνικής οµάδας (δηλαδή του Εαυτού της), αναπαράγεται σε µύθους, 
παραµύθια, στη λογοτεχνία, τον Τύπο, τον κινηµατογράφο και τα ΜΜΕ. Συχνά αποδίδονται στον Άλλο αρνητικά 
χαρακτηριστικά και δηµιουργούνται εις βάρος του προκαταλήψεις. Για τους Εβραίους η αρνητική εικόνα 
διαδόθηκε κατά το Μεσαίωνα µέσα ένα θρησκευτικό προσδιορισµό των Χριστιανών απέναντι στους Εβραίους, 
την «άλλη» ή διαφορετική θρησκεία. Η βιβλιογραφία για το ζήτηµα του Άλλου είναι εκτενέστατη, καθώς 
επιδέχεται πολλών ερµηνειών και διεπιστηµονικών προσεγγίσεων. Ενδεικτικά βλ. Elizabeth Hallam και Brian V. 
Street (επιµ.), Cultural Encounters. Representing ‘otherness’, Λονδίνο 2000˙ Ryszard Capuskinsky, Ο Άλλος 
(µτφρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου), Αθήνα 2011˙ Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας 
(µτφρ. Σωτήρης Χαλίκιας, Κώστας Σπαντιδάκης, Γιούλη Σπαντιδάκη), Αθήνα 2010. Ειδικότερα για την ιστορία 
και το µύθο γύρω από τους Εβραίους βλ. Φραγκίσκη Αµπατζοµπούλου, Ο Άλλος εν διωγµώ. Η εικόνα του 
Εβραίου στη λογοτεχνία: ζητήµατα ιστορίας και µυθοπλασίας, Αθήνα 1998. 
673 Beller, Antisemitism, ό.π., σ. 11. 
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µια φορά στη ζωή του674, εµφυτεύθηκαν και επιβίωσαν στον ελληνορθόδοξο χώρο675 και 

όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια και στην Κύπρο.  

 
Επιπλέον, δεν δύναται να µην προσµετρηθούν οι επί µέρους ιστορικές, πολιτικές και 

οικονοµικές συνθήκες στην Κύπρο. Πρόκειται για τους παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούν 

την κυπριακή περίπτωση από άλλες περιπτώσεις σχέσεων Εβραίων και Χριστιανών και οι 

οποίοι διαµόρφωσαν τη στάση του ντόπιου στοιχείου. Οι Εβραίοι µετανάστες συνέρρεαν σε 

ένα µέρος του αλύτρωτου ελληνισµού όπου από τα τέλη του 19ου αιώνα το ενωτικό αίτηµα 

ήταν υπαρκτό676 και σταδιακά µετουσιωνόταν σε κίνηµα βρίσκοντας µια κορυφαία εκδήλωση 

του στην εξέγερση του 1931. Σε συνδυασµό µε τη διαρκή στασιµότητα της κυπριακής 

οικονοµίας, ο αλυτρωτισµός677 ή η εθνική ιδέα678 διέπλασε καταλυτικά τουλάχιστον µέχρι την 

Παλµεροκρατία την πολιτική και οικονοµική ρητορική περί του εβραϊκού ζητήµατος στο 

νησί. Επίσης, η ιστορική συνείδηση διαδραµάτισε το δικό της ρόλο, αφού οι εβραϊκές 

εξεγέρσεις του 115-117 µ.Χ. επί Τραϊανού και οι αιµατηρές συµπλοκές που επισυνέβησαν στο 

νησί ανασύρθηκαν από την ιστορική µνήµη στο πλαίσιο της ενωτικής προπαγάνδας. 

 
Ο Τύπος της περιόδου επιλέγηκε ως η κύρια πηγή της έρευνας λόγω της αµφίδροµης σχέσης 

του µε το κοινωνικό σύνολο. Αφενός σε αυτόν ανιχνεύονται οι τάσεις και οι επικρατούσες 

απόψεις της ηγετικής πυραµίδας της κοινωνίας· από τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι και τις 

αρχές του 20ού αιώνα είναι ο «Τύπος της γνώµης», ο οποίος αντικατοπτρίζει και τις 

συζητήσεις στην κοινή γνώµη679. Αφετέρου µαζί µε την Εκκλησία, τα σχολεία και τα 

αναγνωστήρια απάρτιζε ένα µηχανισµό διάπλασης της συλλογικής συνείδησης ειδικότερα ως 

προς το εθνικό ζήτηµα, υποβάλλοντας συγκεκριµένες αντιλήψεις680. Από το τέλος του 19ου 

αιώνα ο Τύπος αποτέλεσε το βασικό άξονα του συστήµατος επικοινωνίας και το µέσο της 

διείσδυσης της άρχουσας πολιτικής τάξης (έµποροι, γαιοκτήµονες, επιχειρηµατίες, 

                                                
674 Στο ίδιο. Brustein, ό.π., σ. 51.  
675 Βλ. Pierron, ό.π., σ. 204. 
676 Χατζηβασιλείου, «Το πρώιµο ενωτικό κίνηµα», ό.π., σ. 334. 
677 Για τον ορισµό του αλυτρωτισµού βλ. Kitromilides, “The Dialectic”, ό.π., σ. 18. 
678 Για το Ενωτικό Κίνηµα στην Κύπρο βλ. Hill, ό.π., σσ. 488-568· Crouzet, ό.π., σσ. 83-145· Michael Attalides, 
Cyprus, Nationalism and International Politics, Μöhnesee 2003, σσ. 22-35· Peter Loizos, “The Progress of 
Greek Nationalism in Cyprus, 1878-1970”, στο John Davis (επιµ.), Choice and Change: Essays in Honour of 
Lucy Mair, Λονδίνο 1974, σσ. 114-133 · Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Το πρώιµο ενωτικό κίνηµα», ό.π., σσ. 331-
337. Για µια περιεκτική και συνολική αποτίµηση της εξέλιξης του κινήµατος κατά την Αγγλοκρατία βλ. Ρόµπερτ 
Χόλλαντ, Η Βρετανία και ο Κυπριακός αγώνας 1954-1959 (µτφρ. Βίλλυ Φωτοπούλου), Αθήνα 2001, σσ. 14-47. 
679 Πρόδροµος Προδρόµου, Κύπριοι πολιτευτές, 1878-1950. Κοινωνικός µετασχηµατισµός και πολιτική ελίτ, 
Λευκωσία 2010, σ. 294. 
680 Kitromilides, “The Dialectic”, ό.π., σ. 22. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



174 
 

εκκλησία681) στην κοινή γνώµη682. Τα καφενεία ήταν το κέντρο «της πολιτικής και 

εθνικιστικής επικοινωνίας» αφού εκεί διαβάζονταν µεγαλοφώνως οι εφηµερίδες στους 

αναλφάβητους χωρικούς683. Ο αντίκτυπος του Τύπου στην κυπριακή κοινωνία εξαρτιόταν 

σαφέστατα από το ρυθµό µείωσης του αναλφαβητισµού, ο οποίος επιταχύνθηκε λίγο πριν και 

µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, γι’ αυτό και στο εβραϊκό ζήτηµα του µεσοπολέµου ο ρόλος 

του ήταν καταλυτικός στις κοινωνικές αντιδράσεις των Κυπρίων εναντίον της εβραϊκής 

παρουσίας684. Τα πορίσµατα της έρευνας του παρόντος κεφαλαίου βασίστηκαν σε ένα ευρύ 

δείγµα εφηµερίδων, συνδυάζοντας δυο βασικά κριτήρια, το τιράζ και τον ιδεολογικό τους 

προσανατολισµό.  

 
Σηµαντική πηγή ήταν και τα πρακτικά του Νοµοθετικού Συµβουλίου και του Συµβουλευτικού 

Σώµατος, το οποίο συστάθηκε επί Παλµεροκρατίας, όπου µέσα από τις τοποθετήσεις των 

βουλευτών και µελών, οι οποίοι υπήρξαν οι διαµεσολαβητές µεταξύ της κοινωνίας και της 

κυβέρνησης, αποκρυσταλλώνονται οι τάσεις συγκεκριµένης κοινωνικο-οικονοµικής οµάδας, 

των εύπορων και µορφωµένων ανώτερων αστικών στρωµάτων, τόσο των Ελλήνων όσο και 

των Τούρκων. Ο Τύπος, όµως, και οι συζητήσεις στα δυο Συµβούλια δεν προσφέρουν 

αποδείξεις για την στάση της βάσης της κοινωνικής πυραµίδας, αυτής των αγροτών και των 

εργατών στην ύπαιθρο, οι οποίοι είχαν µια άµεση καθηµερινή επαφή µε τους Εβραίους 

εποίκους και εργοδότες. 

 
Οι πρώτες µεταναστευτικές εγκαταστάσεις και η διαµόρφωση της εικόνας του 

«Εβραίου» στα τέλη του 19ου αιώνα.  

Μεσαιωνικά κατάλοιπα: Ο θρησκευτικός και οικονοµικός ανταγωνισµός  

Ο αντι-εβραϊσµός στην κυπριακή κοινή γνώµη υπήρξε ένα ιστορικά διαχρονικό και εγγενές 

φαινόµενο, του οποίου η ρίζα φαίνεται να εντοπίζεται στις εξεγέρσεις των Εβραίων κατά του 

Τραϊανού. Στην αρχαία περίοδο οι σχέσεις της εβραϊκής κοινότητας µε το ντόπιο στοιχείο της 

Κύπρου χαρακτηρίζονταν από «καχυποψία και αντιπάθεια»685. Η περίοδος δε κατά την οποία 

ο αντισηµιτισµός εκδηλώθηκε µε µεγαλύτερη ένταση στο νησί είναι η ενετική, ιδιαίτερα ο 

                                                
681 Αναφορά στην παλαιού τύπου ελίτ της κυπριακής κοινωνίας στο Προδρόµου, ό.π., σσ. 173, 197, 209. Επίσης, 
Ατταλίδης, «Τα κόµµατα», ό.π., σ. 127. 
682 Προδρόµου, ό.π., σ. 245. Για την άµεση σχέση µεταξύ πολιτικής ελίτ και Τύπου, βλ. στο ίδιο, σ. 291. 
683 Rolandos Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus during the second half of the nineteenth 
century, Λευκωσία 1996, σσ. 96-97. 
684 Προδρόµου, ό.π., σ. 246. 
685 Potter, ό.π., σ. 810. 
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16ος αιώνας686, κατά τον οποίο η διασπορά των αρνητικών και µυθικών στερεοτύπων εναντίον 

του Εβραίου σε όλη την ενετική επικράτεια συνέβαλε σε αντισηµιτικούς διωγµούς. 

 
Τα µεσαιωνικά κατάλοιπα του αντισηµιτισµού ήταν ζωντανά ακόµα και στα τέλη του 19ου 

αιώνα στην Κύπρο. Οι πρώτοι Εβραίοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο νησί στις απαρχές της 

Αγγλοκρατίας κατέγραφαν την εις βάρος τους θρησκευτική προκατάληψη και ως εκ τούτου 

την κοινωνική τους αποµόνωση από τους Έλληνες687. Σύµφωνα µε τον Edward Vizetelly, 

όταν στα τέλη του 19ου αιώνα ένας Εβραίος επιχειρηµατίας από την Αγγλία απεβίωσε στην 

Κύπρο, δεν έτυχε αξιοπρεπούς κηδείας αφού καµία θρησκευτική οµάδα δεν αποδεχόταν την 

ταφή ενός «Ιουδαίου» στα κοιµητήρια της: «Οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν βάζουν 

εµπόδια στην ταφή Προτεσταντών στα κοιµητήρια τους δεν τον δέχτηκαν, ούτε οι 

Μωαµεθανοί, ούτε οι Καθολικοί [...] και οι Προτεστάντες σ’αυτά τα πρώτα στάδια της 

κατοχής, δεν είχαν ούτε κλήρο, εκκλησίες ή κοιµητήρια [...]». Τελικά, µερικοί οµόθρησκοι 

του νεκρού ενταφίασαν το πτώµα στην ακτή, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε βορά 

των σκύλων688. 

 
Η χριστιανική κοινωνία της Κύπρου ήταν τότε βαθύτατα προκατειληµµένη εις βάρος των 

Εβραίων. Το σχεδόν συντριπτικό ποσοστό αναλφαβητισµού στον πληθυσµό και το χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο συνέβαλαν στη διατήρηση θρησκευτικών δοξασιών και µισαλλοδοξίας. Ο 

Χριστιανός στο νησί για παράδειγµα συνήθιζε να γιορτάζει το Πάσχα µε το έθιµο της καύσης 

του «Oβραίου»689, ένα έθιµο που επιβίωνε και στον ελληνορθόδοξο χώρο690, και εξαιτίας του 

οποίου οι λιγοστοί Εβραίοι κάτοικοι του νησιού αναγκάζονταν να εξαφανίζονται από 

προσώπου γης τις ηµέρες του Πάσχα691. Το έθιµο επιβίωσε µε το κάψιµο του Ιούδα, του 

µαθητή που πρόδωσε τον Χριστό, την Κυριακή του Πάσχα στις εκκλησιές και στα 
                                                
686 Σύµφωνα µε τον Burkiewicz, ό.π., σσ. 53-54, η µετατόπιση του εβραϊκού στοιχείου από τη Λευκωσία στην 
Αµµόχωστο το 1510 οφειλόταν στις βίαιες πράξεις και ληστείες των Χριστιανών κατά της εβραϊκής κοινότητας 
της πόλης, συχνό φαινόµενο κατά την περίοδο του Πάσχα. Επίσης, ενδεικτική για την πρόσληψη του Εβραίους 
από τους ντόπιους είναι οι αναφορές του Εβραίου Elia από την πόλη Pesaro της Ιταλίας, ο οποίος στο δρόµο για 
τους Αγίους Τόπους στάθµευσε στην Κύπρο. Σε επιστολή του τον Οκτώβριο του 1563 περιέγραφε ανάµεσα σε 
άλλα και τις συνθήκες στις οποίες διαβιούσαν οι 25 οικογένειες της Αµµοχώστου, αναφέροντας ότι οι Έλληνες 
του νησιού «για όλο το χρυσάφι του κόσµου δεν θα έτρωγαν τίποτα το οποίο θα είχε αγγίξει Εβραίος και ποτέ 
δεν θα χρησιµοποιούσαν τα µαγειρικά του σκεύη. Εάν ένας Εβραίος επιθυµεί να αγοράσει κάτι από αυτούς δεν 
θα πρέπει να το αγγίξει, αλλά πρέπει να περιγράψει τι θέλει: ο,τιδήποτε αγγίξει πρέπει να το κρατήσει», βλ. 
Claude Delaval Cobham, Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus, Λευκωσία 1969, σσ. 73-76.  
687 Αναφορά του αστυνοµικού επιθεωρητή στην Κύπρο Paul Blattner στην εφηµ. The Jewish Chronicle, 
13.1.1899, σ. 10. 
688 Vizetelly, ό.π., σ. 24 (µετάφραση δική µου). 
689 Γ. Σ. Φραγκούδης, «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», εφηµ. Ελευθερία, 28.8.1938, σσ. 1, 5.  
690 Βλ. αναφορές για τα Επτάνησα και τη Μακεδoνία, στο Pierron, ό.π., σ. 40 και 86 αντίστοιχα. 
691 Βλ. Φραγκούδης, «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», ό.π. 
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ξωκλήσια692. Ωστόσο, οι θρησκευτικές δοξασίες που ήθελαν τον Εβραίο να διαπράττει 

τελετουργικά εγκλήµατα µε χριστιανικό αίµα και παιδοκτονίες παρέµειναν χαραγµένες στη 

συνείδηση του µέσου Χριστιανού τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, όπως 

επιβεβαιώνει και ο Πιλαβάκης693.  

 
Οι χριστιανικές και συνάµα αντισηµιτικές πεποιθήσεις προβάλλονταν και από τους φορείς του 

ενωτικού κινήµατος. Το 1898 δηµοσιευόταν στην εφηµερίδα Ευαγόρας του ηγήτορα του 

κινήµατος, Νικόλαου Καταλάνου, ότι: 

 
«ει δε ποτε σποραδικαί ρήξεις συνέβησαν µεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων εν τε τη 

ελευθέρα και δούλη Ελλάδι, προήλθον αύται ουχί από κοινωνικών και οικονοµικών 

λόγων, ως συµβαίνει εν τω λοιπώ πεπολιτισµένω κόσµω, αλλ’ εκ τινων γεγονότων 

άτινα ενισχύουσιν εκάστοτε την κρατούσαν υπόνοιαν παρ’ άπασι τοις χριστιανοίς ότι 

σφαγιάζονται χριστιανόπαιδες και κοινωνούσι του αίµατος αυτών οι προληπτικοί και 

δεισιδαίµονες Εβραίοι όχλοι, ων διέστρεψαν την θρησκείαν και το θρησκευτικόν 

αίσθηµα οι τε Φαρισαίοι το πάλαι και οι ραβίνοι µετά την διασποράν αυτών ανά την 

υφήλιον. Το λοιπόν διάγοµεν µετ’ αυτών εν ειρήνη διότι ουδαµώς επτόησεν ηµάς ο 

εµπορικός ή άλλος οπωσδήποτε ανταγωνισµός»694. 

 
Όπως επισηµαίνει ο Pierron στην περίπτωση των σχέσεων Χριστιανών και Εβραίων στον 

ελληνικό χώρο, ο θρησκευτικός ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών κοινωνικών στρωµάτων 
                                                
692 Το έθιµο της πυράς του Ιούδα και τους διάφορους εµφάνταστους τρόπους που εφεύρησκαν οι ενορίες για να 
διαποµπεύσουν τον Ιούδα και να ανταγωνιστούν η µια την άλλη στις αρχές του 20ού αιώνα, περιγράφεται στην 
Ohnefalsch-Richter, ό.π., σσ. 78-80. Σύµφωνα µε τη δική της µαρτυρία από τη Λάρνακα, το έθιµο γιορταζόταν 
στις εκκλησίες για µια βδοµάδα. Ο Ιούδας ήταν ένα οµοίωµα ανθρώπινων διαστάσεων, ντυµένο µε εύφλεκτα 
ρούχα και επενδυµένο στο εσωτερικό του µε πυροτεχνήµατα. Ο τρόπος «θανάτωσής» του ποικίλλε πριν ριχθεί 
στην πυρά. Συχνά, ο Ιούδας παρουσιαζόταν ως ξένος. Εκτενής περιγραφή του εθίµου στη Λευκωσία και στην 
ενορία του Αγίου Κασσιανού γίνεται στο Νέαρχος Κληρίδης, «Ένα έθιµο που έσβησε. Η διαπόµπευση του 
Ιούδα», Κυπριακά Γράµµατα, ΙΣΤ (Μάιος 1951), σσ. 154-155. Σύµφωνα µε τον Κληρίδη, το έθιµο καταργήθηκε 
το 1932, µετά την εξέγερση των Οκτωβριανών και την επιβολή περιοριστικών µέτρων στις συγκεντρώσεις, ενώ 
για καιρό η προοδευτική µερίδα των Λευκωσιατών αποδοκίµαζε το έθιµο ως βάρβαρο και µεσαιωνικό. Οι ρίζες 
του εντοπίζονται στη βυζαντινή περίοδο, η οποία ήταν εµφορούµενη από θρησκευτική πόλωση, και ήταν 
αυθόρµητο λαϊκό δηµιούργηµα µε σκοπό τη διαπόµπευση του προδότη. Ο Ξενοφώντας Π. Φαρµακίδης, 
Κυπριακή Λαογραφία, Λεµεσός 1938, σ. 160, αναφέρει ότι η καύση του οµοιώµατος του Ιούδα λάµβανε χώρα 
στη Λεµεσό τις τρεις πρώτες µέρες της Διακαινησίµου «κρέµαται τούτο µετέωρον από τινος προχείρου στύλου, 
πεπληρωµένον φυσιγγίων, πυρίτιδος κ.τ.λ. Καίεται δε τούτο µεταδιδοµένου του πυρός εις αυτό δια πιστολίων, 
καθ’ ήν στιγµήν τελείται η Λιτή, εν µέσω γελώτων, εµπτυσµάτων, γιουχαϊσµάτων […]». Σύµφωνα µε τον 
Γεώργιο Χ. Παπαχαραλάµπους, Κυπριακά Ήθη και Έθιµα, Λευκωσία 1965, σ. 186, σε µερικά χωριά όπως ο 
Αστροµερίτης το Μεγάλο Σάββατο έψηναν άρτους σε σχήµα βατράχου, γιατί σύµφωνα µε την παράδοση οι 
Εβραίοι άναψαν φωτιά για να κάψουν τον Χριστό, η σαύρα έφερε ξύλα για τη φωτιά ενώ ο βάτραχος έφερε νερό 
και έσβησε τη φωτιά.  
693 Κώστας Α. Πιλαβάκης, Η Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, Λεµεσός 1997, σ. 150. 
694 «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», εφηµ. Ευαγόρας, 17.11.1898, σ. 1. 
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και των Εβραίων αποτέλεσε τη βάση της συγκρουσιακής τους σχέσης, ανεξαρτήτως άλλων 

πολιτικών και οικονοµικών λόγων695. Η περίπτωση της Κύπρου αποτέλεσε ένα 

επαναλαµβανόµενο µοτίβο της ελληνικής εµπειρίας. Η εβραιοφοβία των τελών του 19ου 

αιώνα στο νησί είχε έντονη θρησκευτική χροιά. «Ο λαϊκός µεσαιωνικός χριστιανισµός 

καλλιέργησε, εµπλούτισε και κληροδότησε στη νεωτερικότητα» την φαντασιακή αντίληψη 

του Εβραίου ως δαιµονικού εχθρού, ο οποίος προέβαινε σε τελετουργικούς φόνους696. Το 

δεισιδαιµονικό σύνδροµο ότι οι Εβραίοι – οι «ανόσιοι δήµιοι του Θεανθρώπου»697 – όφειλαν 

να σκοτώσουν στη ζωή τους τουλάχιστον ένα Χριστιανό παιδί698, κυρίευε και την αντίληψη 

του Έλληνα Ορθόδοξου Χριστιανού στην Κύπρο. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

Ξενοφώντος Π. Φαρµακίδη για την αντίδραση των Χριστιανών της Λεµεσού στο άκουσµα 

της είδησης ότι αφίχθηκαν Ρωσο-εβραίοι µετανάστες στην πόλη τους στα µέσα της δεκαετίας 

του 1880699:  

 
«Φόβος και τρόµος κατέλαβε τους τότε Λεµισσίους, επί τη ιδέα, ότι οι Εβραίοι 

αρπάζουσι χριστιανόπαιδας «δια να πκιούσιν το γαίµαν τους». Αι µητέρες δεν άφινον 

τα τέκνα των να περιφέρωνται εις τας οδούς ελευθέρως, µακράν από σπίτια των, οι δε 

κάτοικοι απέφευγαν την παρουσία των»700.   

 
Η Αγνή Μιχαηλίδου προσθέτει:  

 
«Οι άνθρωποι αυτοί σκορπίστηκαν σε διάφορα σπίτια και κατοικούσαν πολλοί µαζί. 

Έζησαν ήσυχα στο διάστηµα των τριών χρόνων της διαµονής τους, χωρίς να 

ενοχλήσουν κανένα. Η προκατάληψη όµως ότι οι µακρινοί τους πρόγονοι ήσαν 

υπαίτιοι για τη σταύρωση του Χριστού και η έµµονη ιδέα ότι οι Εβραίοι σφάζουν τα 
                                                
695 Pierron, ό.π., σ. 204. 
696 Στο ίδιο, σ. 14.  
697 Εφηµ. Ευαγόρας, 17.11.1898, σ. 1. 
698 Η αντίληψη για τον τελετουργικό φόνο ή «λίβελλο του αίµατος» έχει τις ρίζες της στα µέσα του 13ου αιώνα, 
όταν οι Εβραίοι στράφηκαν από τη Βίβλο στο Ταλµούδ για να στηρίξουν το θρησκευτικό τους δόγµα. Τότε, ο 
θρησκευτικός αντισηµιτισµός πήρε νέα µορφή µε τη διασπορά δεισιδαιµονιών και κατηγοριών εναντίον των 
Εβραίων. Καλλιεργήθηκε η πεποίθηση ότι συµβολικά κάθε Πάσχα οι Εβραίοι γιόρταζαν την σταύρωση του 
Χριστού σκοτώνοντας χριστιανοπαίδες ή ότι χρησιµοποιούσαν το αίµα των παιδιών για να φτιάχνουν το matzo 
(άζυµο ψωµί), βλ. Brustein, ό.π., σ. 53 και Beller, ό.π., σ. 14. Στην Κύπρο του 20ού αιώνα η αντίληψη ότι οι 
Εβραίοι σκοτώνουν παιδιά πέρασε ακόµα και στα παραµύθια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 
παραµυθιού της «αφτοτζηνάρας», το οποίο έγραψε ο Θωµάς Γ. Κυριακίδης από το Παλαιχώρι στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, Θωµάς Γ. Κυριακίδης, «Το παραµύθιν της αφτοτζηνάρας» (καταγραφή από τον Χρύσανθο 
Στ. Κυπριανού), Λαογραφική Κύπρος, 22 (1992), σσ. 41-48. 
699 Αν και ο Φαρµακίδης αναφέρεται στην περίπτωση των Ρωσο-εβραίων του 1882, εντούτοις σύµφωνα µε την 
ιστορική έρευνα η περίπτωση στην οποία αναφέρεται αφορά τους Εβραίους µετανάστες που µετεγκαταστάθηκαν 
από τους Ορείτες στη Λεµεσό το 1884. 
700 Φαρµακίδης, Ιστορία της Λεµεσού, ό.π., σ. 43. 
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χριστιανόπαιδα, για να πιουν το αίµα τους, κράτησε τον τόσο φιλόξενο Λεµεσιανό 

µακριά τους. Οι µητέρες τροµοκρατηµένες, δεν επέτρεπαν στα παιδιά να περιφέρωνται 

στους δρόµους ούτε να παίζουν στα χωράφια»701. 

Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχε µια κοινωνική µερίδα η οποία δεν συµµεριζόταν την 

αρνητική αντίληψη περί του «αιµοσταγούς» Εβραίου702. Ο Ιταλο-εβραίος της Λεµεσού, Ηλίας 

Πατσίφικος, ο οποίος περιδιάβαινε τις συνοικίες της πόλης πωλώντας βελόνια, νήµατα και 

καρούλια µε ένα πανέρι κρεµασµένο στο λαιµό του, είχε αρµονικές σχέσεις µε τους 

Χριστιανούς κατοίκους. Κατά παράδοξο τρόπο, αν και το επίθετο του παρέπεµπε στον 

Νταβίντ Πατσίφικο, τον πρώην επίτιµο πρόξενο της Πορτογαλίας στην Αθήνα και βρετανό 

υπήκοο, του οποίου η υπόθεση λεηλασίας της κατοικίας του από όχλο Χριστιανών το 1847 

οδήγησε στο ναυτικό αποκλεισµό του Πειραιά από τον ναύαρχο Parker703, ο «αγαθός 

γυρολόγος» και «συµπαθητικός γέρος» ήταν ο µόνος Εβραίος που ανέχονταν οι Λεµεσιανοί, 

αφού όπως θα δούµε και στη συνέχεια κάθε φορά που γινόταν λόγος για εποικισµό Εβραίων 

διαµαρτύρονταν στην κυβέρνηση704.  

 
Ενώ στα λαϊκά στρώµατα η πρόσληψη του Εβραίου διαµορφώθηκε από τις θρησκευτικές 

δεισιδαιµονίες, στον Τύπο της πρώιµης αγγλοκρατίας προβαλλόταν κυρίως η οικονοµική 

πτυχή του ζητήµατος, η οποία είχε εξίσου τις ρίζες της στο Μεσαίωνα705. Το κύριο επιχείρηµα 

της αρθρογραφίας ήταν ότι οι αστικές καταβολές του «πλούσιου» Εβραίου στο γεωργικό 

περιβάλλον της Κύπρου θα ήταν επιζήµιες για τον πληθυσµό, ο οποίος κινδύνευε να περιέλθει 

στο καθεστώς της δουλοπαροικίας. Από τα πρώτα άρθρα που τάχθηκαν κατά της 

µετανάστευσης Εβραίων στην Πάφο το 1883 ήταν το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας Αλήθεια 

στις 19 Μαΐου 1883. Προβαίνοντας σε µια σύντοµη επεξήγηση των αιτίων των διωγµών κατά 

των Εβραίων η εφηµερίδα απέρριψε τις θρησκευτικές προκαταλήψεις εστιαζόµενη στην 

οικονοµική σηµασία του φαινοµένου:  

 
«Ποίον λοιπόν το αίτιον της τοσαύτου επισήµου και µη καταφοράς κατά των 

ανθρώπων τούτων; Μήπως το ότι εισίν Ιουδαίοι; Ουχί, µυριάκις ουχί· τούτο θα ήτο 
                                                
701 Αγνή Μ. Μιχαηλίδη, Λεµεσός, η παλιά πολιτεία, Λευκωσία 2000, σ.15. 
702 Βλ. και Φαρµακίδης, Ιστορία της Λεµεσού, ό.π., σ. 44. 
703 Βλ. Pierron, ό.π., σσ. 36-38. Επίσης, Catherine Fleming, Greece, A Jewish History, Princeton 2008, σσ. 23-29. 
704 Πιλαβάκης, στο ίδιο, σ. 214. Σύµφωνα µε τον Φραγκούδη, «Οι Εβραίοι ...», ό.π., ο Πατσίφικος ήταν ο πρώτος 
εµφανισθείς Εβραίος κάτοικος. 
705 Στα µέσα του 12ου αιώνα οι Εβραίοι ταυτίστηκαν µε την αρνητική εικόνα του τοκογλύφου εξαιτίας της 
ενασχόλησης τους µε το δανεισµό χρηµάτων και το εµπόριο. Έκτοτε ταυτίστηκαν από τους Χριστιανούς µε το 
χρήµα και την τοκογλυφία, βλ. Beller, ό.π., σ. 14 και Brustein, ό.π., σ. 176. 
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βλασφηµία εις τον πολιτισµό του 19ου αιώνος, εφ’ ω καυχώνται και τα δυο της γης 

ηµισφαίρια. Το αίτιον της καταφοράς ταύτης, σπουδαιότερον δια την εποχήν ταύτην 

ελατήριον έχον, κείται άλλοθί που ή εν τη θρησκεία [...] Εάν ούτοι συµµορφώνται και 

συνταυτίζονται µετά των άλλων λαών εν ω κατοικούσι κράτους, αποβαίνωσι χρηστοί 

και φιλοπάτριδες πολίται του κράτους και επιδίδωνται εις πάσας τας βιοµηχανικάς και 

παραγωγικάς τέχνας, εκείνοι όµως απετέλεσαν και αποτελούσι πάντοτε ιδίαν 

κοινωνίαν κεχωρισµένην αυτών εχθράν, αποφεύγουσαν πάσαν παραγωγική τέχνην, 

επιζητούσαν την εκµετάλλευσιν των τάξεων του λαού ... εκµυζώσαν, δίκην βδελλών, 

τους πόρους της χώρας καταδικάζουσαν εις υλικήν και ηθικήν δουλείαν πάντα τα 

παραγωγικά στοιχεία ... Τούτοι εγένοντο και τοιούτοι εισίν οι Ισραηλίται της Ρωσσίας, 

της Ρωµουνίας και αυτής της Γερµανίας»706.  

 
Από την άλλη, οι εφηµερίδες της Λάρνακας Νέον Κίτιον και της Λεµεσού Σάλπιγξ ήταν 

ιδιαίτερα επικριτικές κατά της στάσης των βρετανικών αρχών. Το Νέον Κίτιον χαρακτήριζε 

κάκιστη την ενέργεια της διοίκησης να επιτρέψει την είσοδο των µεταναστών του 1883 στο 

νησί707.  Όταν το Σεπτέµβριο αποβιβάστηκε η δεύτερη οµάδα των Εβραίων που προοριζόταν 

για τους Ορείτες, η Σάλπιγξ σηµείωνε: «οι Κύπριοι δεν θεωρούσι την πατρίδα αυτών ως 

έδαφος αδέσποτον. Τα δε ακαλλιέργητα µέρη πολύ κάλλιον θα εκαλλιεργούντο υπό των ιδίων 

εάν η κυβέρνησις παρεχώρει αυτοίς τας αυτάς τοις Ιουδαίοις ευκολίας»708.  

 
Αντίθετα µε τις αναφορές στον Τύπο, οι αντιδράσεις της κοινής γνώµης το καλοκαίρι του 

1883 δεν είχαν να κάνουν τόσο µε την επερχόµενη άφιξη των Εβραίων µεταναστών, όσο µε 

τον κίνδυνο µεταφοράς της χολέρας, η οποία λάµβανε διαστάσεις επιδηµίας στη Συρία. Η 

κοινωνία της Λάρνακας ήταν ιδιαίτερα ταραγµένη από τις αναµενόµενες αφίξεις, γιατί οι 

αφιχθέντες Εβραίοι οδηγούνταν αµέσως µετά την αποβίβαση τους στο λοιµοκαθαρτήριο της 

πόλης. Τον Αύγουστο το δηµοτικό συµβούλιο απέστειλε τηλεγράφηµα στον Αρµοστή 

Biddulph ζητώντας να απαγορευθεί η είσοδος στους Εβραίους από τη Λατάκεια, 

εφαρµόζοντας τα ίδια µέτρα που ίσχυαν και για τους Κυπρίους οι οποίοι έφθαναν από την 

Αλεξάνδρεια709. Αντίθετα, το δηµοτικό συµβούλιο στη Λεµεσό διαφοροποιήθηκε από τη θέση 

                                                
706 Εφηµ. Αλήθεια, 19.5.1883. 
707 Εφηµ. Νέον Κίτιον, 23/5.5.1883. 
708 Εφηµ. Σάλπιγξ, 15.9.1883. 
709 Εφηµ. Στασίνος, 12/24.8.1883. 
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του συµβουλίου της Λάρνακας φρονώντας ότι οι αρχές θα εφάρµοζαν τα απαγορευτικά µέτρα 

που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ για την αντιµετώπιση της χολέρας710. 

 
Παρόλ’ αυτά, υπήρχαν και οι εξαιρέσεις των Ελλήνων οι οποίοι προσέφεραν στέγη και 

φαγητό στους Εβραίους πρόσφυγες. Ο Λεµεσιανός, Γεώργιος Λαµνίδης, παρουσιάζεται ως το 

άτοµο που µερίµνησε για τη φιλοξενία, σίτιση και εργασία για τις 30 περίπου εβραϊκές 

οικογένειες από τη Ρουµανία. Φέρεται σε επιστολές του στο λόρδο Rothschild, την Elizabeth 

Finn και εβραϊκές οργανώσεις, κάλεσε σε οικονοµική στήριξη των απόρων Εβραίων της 

Λεµεσού, «θυµάτων» του Friedland711. Οι έµποροι της πόλης, αδελφοί Χατζηπαύλου712, 

ενίσχυσαν οικονοµικά τους πρόσφυγες και σε αυτούς φέρεται να απέστειλε ο λόρδος Menach 

από την Αλεξάνδρεια έξι κιβώτια των 200 οκάδων άζυµου άρτου για τη σίτιση τους το Πάσχα 

του 1886713. Επίσης, εισφορές για τις άστεγες και άπορες οικογένειες των Ορειτών έδωσαν 

και οι Χριστιανοί κάτοικοι της Λεµεσού714. Ο Τύπος της Λεµεσού εξέφρασε συναισθήµατα 

αλληλεγγύης προς τους Εβραίους. Στην περίπτωση των Εβραίων από τους Ορείτες, ο 

συντάκτης της Αλήθειας κατέγραφε ότι «σφόδρα συνεκινήθηµεν ότε διαβαίνοντες την αγοράν 

είδοµεν τους ενταύθα προ τινός σταλέντας δυστυχείς Ισραηλίτας εκποιούντας διάφορα σκεύη 

[...] αναγκαιότατα, όπως πορισθώσιν ολίγα χρήµατα και τραφώσιν! η θέσις των ατυχών 

τούτων πλασµάτων είναι αληθώς οδυνηρά»715. 

Ο αλυτρωτισµός 

Όταν το καλοκαίρι του 1891 φούντωσαν και πάλι οι φήµες για κάθοδο Εβραίων µεταναστών 

στην Κύπρο, η εφηµερίδα Σάλπιγξ του Στυλιανού Χουρµούζιου ήταν η πρώτη που µε 

πρωτοσέλιδό της άρθρο, βαθύτατα αντισηµιτικού χαρακτήρα, προσέδωσε εκτός από την 

οικονοµική διάσταση του εβραϊκού ζητήµατος και την εθνική716: «Εβραίοι και Κύπρος! Δύο 

                                                
710 Στο ίδιο. Σύµφωνα µε την εφηµ. Νέον Κίτιον, 6/18.8.1883, σ. 2, η διοίκηση απαγόρευε την αποβίβαση σε 
επιβάτες προερχόµενους από περιοχές όπου είχε εξαπλωθεί η χολέρα ενώ τα εισαγόµενα εµπορεύµατα 
υποβάλλονταν σε εικοσαήµερη κάθαρση. 
711 Εφηµ. Αλήθεια, 5/17.4.1886, σ. 5. Η αναφορά στη δράση του Friedland και στον αριθµό των εβραϊκών 
οικογενειών συναντάται και σε επιστολή της οργάνωσης “Society Ezrath Nedachim”, στην εφηµ. The Jewish 
Chronicle, 6.8.1886, σ. 6. 
712 Τα αδέλφια Δηµοσθένη και Δηµήτρη Χατζηπαύλου ήταν έµποροι από τη Λεµεσό. Ίδρυσαν το πρώτο 
εργοστάσιο οινοποιείας στην Κύπρο. Ο Δηµοσθένης ήταν µέλος του Δηµοτικού Συµβουλίου και Δήµαρχος 
Λεµεσού κατά την περίοδο εγκατάστασης των Εβραίων προσφύγων από τη Ρουµανία, βλ. Αριστείδης 
Κουδουνάρης, Βιογραφικόν λεξικόν Κυπρίων, 1800-1920, Λευκωσία 2010, σ. 658. 
713 Εφηµ. Αλήθεια, 5/17.4.1886, σ. 2. 
714 Εφηµ. Αλήθεια, 19/31.5.1884, σ. 3 και 2/14.6.1884, σ. 3. 
715 Εφηµ. Αλήθεια, 2/14.6.1884, σ. 3. 
716 Δεν ξενίζει το γεγονός ότι η πρώτη εφηµερίδα που χρωµάτισε εθνικά το ζήτηµα της εγκατάστασης Εβραίων 
ήταν από τη Λεµεσό, αφού στα τέλη του 19ου αιώνα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες πόλεις του νησιού, η κοινή 
γνώµη της πόλης, όπως και της Λάρνακας, ήταν η περισσότερο πολιτικά και εθνικά αφυπνισµένη, βλ. Rolandos 
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πράγµατα ουδόλως συµβιβαζόµενα, ούτε εθνολογικώς, ούτε πολιτικώς αλλ’ ούτε 

γεωλογικώς». Ο Εβραίος, στο λεξιλόγιο του συντάκτη του άρθρου, σήµαινε «το ίδιον 

συµφέρον αντί πάσης θυσίας και µετά µεγάλης αισχροκερδείας θηρεύοντες προς βλάβην του 

αλλοτρίου, συγκεντρούντες εν εαυτοίς πάσαν υλικήν και ηθικήν δύναµιν, πάσαν συναλλαγήν, 

παν εµπόριον µικρόν ή µεγάλον, εισχωρούντες εις τα µυστικώτερα διαβούλια πάσης 

κοινότητος και καταλαµβάνοντας τ’ ανώτερα αξιώµατα µυστηριωδώς». Μη αµφισβητώντας 

τις θρησκευτικές δοξασίες περί Εβραίων παιδοκτόνων και µε αναφορές στις σφαγές επί 

Τραϊανού, ο αρθρογράφος σηµείωνε ότι οι «βρωµερές ύλες» θα εισέρχονταν στο νησί για να 

καταστήσουν τους Έλληνες δουλοπάροικους. Τα πρώτα ψήγµατα του ενωτικού λόγου ήταν 

εµφανή στο άρθρο αφού το αναγνωστικό κοινό προτρεπόταν να µη δεχθεί η γη τους να γίνει 

εβραϊκή γιατί «το έθνος µας λέγει: µέχρι σήµερον ηθέλετε την νήσον ελληνικήν και τοιαύτην 

µαρτυρεί όλος ο κόσµος και αύτη η νήσος»717. 

 
Με την πάροδο µερικών ηµερών, η εξίσου εθνικιστικού προσανατολισµού εφηµερίδα 

Αλήθεια718 χαµήλωνε τους εβραιοφοβικούς τόνους της Σάλπιγγος όχι όµως και το 

αντισηµιτικό ύφος. Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Όχι πάλιν τόση εβραιοφοβία» εκτιµούσε ότι µια 

ενδεχόµενη «σηµιτική λυµής» στην Κύπρο δεν θα απέβαινε καταστροφική για το νησί, όπως 

καταστροφικές δεν ήταν ούτε οι εγκαταστάσεις της περιόδου 1883-1886. Σηµείωνε δε ότι 

παρήλθε ο καιρός της εποχής του Τραϊανού και της ακµάζουσας παρουσίας των Εβραίων στο 

νησί, όταν «ηδύναντο να σφάζωσιν ως πρόβατα πολλάς µυριάδας Χριστιανών»:  

 
«Δεν είναι βεβαίως στοιχείον, το οποίον θα ωφελήση τον τόπον εγκαθιστάµενον 

ενταύθα, καθόσον ούτε γεωργοί τυγχάνουσιν ούτοι, ούτε παραγωγείς είναι· είναι 

βδέλλαι, διαφέροντες µόνον τούτων κατά τούτο, κατά τινά ευφυά παρατήρησιν, ότι οι 

Εβραίοι εκµυζώσι χωρίς να εξάγωσι µέρος τι τουλάχιστον του εκµυζωµένου [...] αλλ’ 

όµως δεν φρονούµεν ότι ηµας ότι και θα τον καταστρέψωσιν ή θα µας αναγκάσωσι να 

εγκαταλίπωµεν την πατρίδα µας»719. 

 
Ο εποικισµός της Ahavat Zion στο Μαργό και η δραστηριότητα του Davis Trietsch όξυνε 

τους τόνους στον Τύπο. Συνέπεσε δε µε δυο σηµαντικές εξελίξεις στον αλυτρωτικό χώρο οι 

                                                                                                                                                    
Katsiaounis, “Social and Political change in Cyprus: 1878-1924”, Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών, 
ΧΧΙ, Λευκωσία 1995, σ. 230 και Katsiaounis, Labour, σσ. 91-182. 
717 Εφηµ. Σάλπιγξ, 13.7.1891, σ. 1. 
718 Προδρόµου, ό.π., σ. 306. 
719 Εφηµ. Αλήθεια, 12/24.7.1891, σ. 1. 
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οποίες οπωσδήποτε φόρτισαν την τεταµένη ατµόσφαιρα. Αυτές ήταν οι κρητικές 

επαναστάσεις και ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1896-1897 καθώς και η διόγκωση του 

ενωτικού κινήµατος στην Κύπρο. Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897, ο οποίος ξέσπασε µε 

αφορµή το Κρητικό ζήτηµα, είχε άµεσο αντίκτυπο και στη διαµόρφωση της εικόνας του 

Εβραίου στον κυπριακό Τύπο. Το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφηµερίδας Αλήθεια τον Αύγουστο 

του 1897, και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διεργασίες για συνοµολόγηση ειρήνης µεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, αποδεικνύει ότι στην Κύπρο µεταφέρθηκε τόσο η επικρατούσα 

αντίληψη των Κρητικών Χριστιανών που ήθελε τον Εβραίο υποτακτικό της οθωµανικής 

εξουσίας όσο και το µίσος εναντίον του, το οποίο αποτέλεσε την αιτία της εκκένωσης του 

εβραϊκού πληθυσµού από την Κρήτη720: 

 
«Η λύσσα των Εβραίων της Γερµανίας ακράτητος εκδηλούται και πάλιν εις περί 

ειρήνης διαπραγµατεύσεις. Το παν πράττουν υπέρ των τουρκικών αξιώσεων. 

Εξήγειραν καθ’ εαυτόν άσβεστον εθνικόν µίσος [...] Εγέννησαν εν ταις καρδίαις ηµών 

άσβεστον κατ’ αυτών µίσος, όπερ ο χρόνος δεν εξαλείφει και παραπλεύρως του 

προαιωνίου εχθρού έταξεν η εθνική συνείδησις εκείνους, οίτινες προς χρηµατισµόν 

λειχουσιν τους πόδας του εν Γιλδίζ721 δολοφόνου»722. 

 
Οι εκπρόσωποι του ενωτικού αιτήµατος, το οποίο στο µεταξύ βρήκε την έκφρασή του στην 

εθελοντική συµµετοχή των Ελλήνων Κυπρίων στον ατυχή πόλεµο723, ήταν οι φορείς της αντι-

εβραϊκής προπαγάνδας στα λαϊκά στρώµατα και στον Τύπο. Για την ενωτική παράταξη των 

µεσο-αστών724 (των εκδοτών και λογίων) οποιαδήποτε εποικιστική απόπειρα ξένου στοιχείου 

αποτελούσε εν δυνάµει κίνδυνο δηµογραφικής αλλοίωσης του πληθυσµού του νησιού και ως 

εκ τούτου αποδυνάµωσης των αξιώσεων για Ένωση µε την Ελλάδα. Στο εξής, αυτή θα ήταν η 

δαµόκλειος σπάθη για τους Έλληνες κάθε φορά που προσφυγικά ή µεταναστευτικά ρεύµατα 

προσέγγιζαν το νησί. Η ξενοφοβία τους ήταν µάλλον µια καθολική στάση προς όλες τις 

                                                
720 Pierron, ό.π., σσ. 55-56. Η στάση της Γερµανίας στο Κρητικό ζήτηµα προκάλεσε µια γενικευµένη αντι-
γερµανική στάση µε επίκεντρο τους Εβραίους δανειστές, οι οποίοι παρουσιάζονταν να βρίσκονται πίσω από τη 
συνωµοσία εναντίον της επέκτασης των ορίων της Ελλάδας. Οι αντιδράσεις συνοδεύτηκαν από συλλαλητήρια 
και εµπορικό πόλεµο των γερµανικών προϊόντων, βλ. Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον, ό.π., σσ. 55-58. 
721 Στο Γιλδίζ ήταν τα ανάκτορα του σουλτάνου Αβδούλ Χαµίτ. 
722 «Και πάλιν οι Γερµανοί», εφηµ. Αλήθεια, 24/5.8.1897, σσ. 1-2. Επίσης, παρατίθεται στο Παπαπολυβίου, 
Φαεινόν σηµείον, ό.π., σ. 65. 
723 Βλ. Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον, ό.π. Επίσης, Χατζηβασιλείου, «Το πρώιµο ενωτικό κίνηµα», ό.π., σ. 
335. 
724 Katsiaounis, Labour, ό.π., σ. 182. 
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µεταναστευτικές οµάδες και δεν χαρακτήριζε αποκλειστικά την στάση απέναντι στους 

Εβραίους. 

 
Ενδεικτικά, η στάση των εφηµερίδων της ενωτικής γραµµής όπως η Αλήθεια, το Νέον Έθνος 

και ο Ευαγόρας ήταν εξίσου ξενοφοβική τόσο για τα ρεύµατα Αρµενίων προσφύγων από την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία όσο και µελών της θρησκευτικής οµάδας των Πνευµατοµάχων από 

τη Ρωσία, τα οποία εισέρρευσαν και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο λίγο πριν την κάθοδο των 

Εβραίων στο Μαργό725. Μάλιστα, σε µια µερίδα του Τύπου το αρµενικό ζήτηµα επισκίασε το 

εβραϊκό, γιατί λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας µε τις περιοχές του αρµενικού απόπλου, της 

µαζικότητας των διωγµών και της ύπαρξης ήδη αρµενικής κοινότητας στο νησί, η 

εγκατάσταση των Αρµενίων εκλαµβανόταν ως αµεσότερος κίνδυνος διατάραξης της 

εθνολογικής συνοχής726. Όπως σχολίαζε η εφηµερίδα Αλήθεια τον Αύγουστο του 1898:  

 
«Αν µη εγερθώµεν τώρα και διαµαρτυρηθώµεν κατά των διαπραττοµένων και 

κυοφορουµένων, δεν θα παρέλθη καιρός πολύς και θα ίδωµεν- περί τούτου µην 

αµφιβάλλωµεν ποσώς- έτερον στοιχείον εν τη νήσω ισάριθµόν προς το Μωαµεθανικόν 

αντιπράττον κατά του νυν αφ’ εαυτού καθωρισµένου πολιτικού της νήσου µέλλοντος 

[...] όταν επιστή η κρίσιµος στιγµή, καθ’ ήνθα κριθή το µέλλον ηµών θα 

διακηρύττωσιν ότι η νήσος δεν δύναται ν’ αποδοθή εις την Ελλάδα, διότι εκτός των 

Οθωµανών εναντιούνται επιµόνως και οι «πολυάριθµοι» της νήσου Αρµένιοι»727. 

  
Αρκούντως αντιπροσωπευτική του ρόλου των ενωτικών στη διάπλαση της κοινής γνώµης ως 

προς τον «άλλον» είναι η διάλεξη του Μενέλαου Δ. Φραγκούδη, του εκδότη της εφηµερίδας 

Αλήθεια728, στο αναγνωστήριο «Ισότης». Κατά τον ίδιο η αρµενική µετοικεσία στην Κύπρο θα 

συνέβαλλε στη συγκέντρωση του εµπορίου του νησιού στους Αρµένιους, οι οποίοι θα 
                                                
725 Ειδικότερα για την άφιξη, εγκατάσταση των Αρµενίων προσφύγων και την έντονη αντίδραση του Τύπου βλ. 
Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον, ό.π., σσ. 171-181. Επίσης, Αρχιεπίσκοπος Αρµενίων Κύπρου κ. Βαρουζάν, «Η 
έλευσις των Αρµενίων προσφύγων από την Κιλικία και την Μικρά Ασία στην Κύπρο (1909-1922). Οι σφαγές 
των Αρµενίων…από τα Άδανα στη Σµύρνη», Κύπρος-Μικρασία, κοιτίδες πολιτισµού, Πρακτικά Α’ 
Επιστηµονικού Συµποσίου, Σύνδεσµος Μικρασιατών Κύπρου, Λευκωσία 2015, σσ. 173-177. Για τους 
Πνευµατοµάχους, βλ. «Οι Ρώσσοι έποικοι», εφηµ. Ευαγόρας, 25.8.1898, σ. 2. Επίσης, στο άρθρο «Οι 
Μετανάσται», εφηµ. Νέον Έθνος, 19/1.10.1898, σ. 1 καταγράφονται αναφορές για το σύνολο των 
µεταναστευτικών ρευµάτων προς την Κύπρο. 
726 Όπως αναφέρει ο Παπαπολυβίου, Φαεινόν Σηµείον, ό.π., σσ. 178-179, οι ενωτικοί κυρίως της Λεµεσού, όπως 
ο Μενέλαος Φραγκούδης και ο Ν. Κλ. Λανίτης θεωρούσαν ότι η παρουσία «µυριάδων αρµενίων θα έβλαπτε τη 
λύση του σεναρίου του «ώριµου φρούτου» και όφειλαν να την πολεµήσουν για «λόγους αυτοσυντηρησίας». Η 
αρµενοφοβία εκφράστηκε κυρίως από την εφηµερίδα Αλήθεια µε τις υπόλοιπες εφηµερίδες να µην 
ενστερνίζονται τις επιπτώσεις της αρµενικής µετανάστευσης στο ενωτικό αίτηµα, βλ. στο ίδιο, σ. 180. 
727 Εφηµ. Αλήθεια, 20.8.1898, σ. 3. 
728 Για το βιογραφικό του Μ. Φραγκούδη βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 625 και Προδρόµου, ό.π., σ. 298. 
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υπερείχαν εις βάρος του Κύπριου χωρικού στο γεωργικό τοµέα λόγω της εισαγωγής 

αρτιότερων µεθόδων. Αυτό δηλαδή που υποστήριζαν οι Βρετανοί, την εισαγωγή ξένου 

στοιχείου ως φορέα του εκσυγχρονισµού στη γεωργία, η µερίδα των ενωτικών την αντέκρουε. 

Τονιζόταν δε ότι χώρα στην οποία κατοικούν διάφορα φύλα «δυσκόλως αποκτά την 

ελευθερίαν, εφ’ ης έχει τόσα δικαιώµατα το επικρατέστερον φύλον». Ο Φραγκούδης φαίνεται 

ότι δεν είχε τόσο φόβο για τους Εβραίους, τον κίνδυνο των οποίων υποτιµούσε σε σχέση µε 

τους Αρµενίους:  

 
«Ανάµεσα στας τραγικά αυτάς ειδήσεις και τους πραγµατικούς κινδύνους µας έρχεται 

εξ Αγγλίας και άλλη είδησις, κωµική αυτή. Πρόκειται και πάλιν περί νέας µετοικεσίας, 

Εβραίων τώρα. Οι φερέοικοι κοσµοπολίται είνε τόσον ακίνδυνοι οι πτωχοί, ώστε 

γέλωτα µάλλον ή σπουδαίαν ανησυχίαν πρέπει να προξενήση εις ηµάς η είδησις αύτη. 

Απεπειράθησαν άλλως τε τόσας φοράς να εγκατασταθώσι µονίµως εις Κύπρον αλλ’ 

απέτυχον πάντοτε. Δεν συµβαίνει όµως το αυτό και περί των Αρµενίων. 

Προστατευόµενοι υπό µεγάλων προστατών επιδιωκόντων, τις οίδε ποίους σκοπούς, θα 

κατορθώσωσιν, εάν σιγήσωµεν, να εισδύσωσι µέσω ηµών, παραβλάπτοντες ούτω ηµας 

και υλικώς και πολιτικώς».  

 
Ο εθνικά εµφορούµενος λόγος του Φραγκούδη ολοκληρώθηκε ως ακολούθως:  

 
«Οφείλοµεν να δηλώσωµεν ευθαρσώς εις την Κυβέρνησιν, ότι ουδέποτε θ’ ανεχθώµεν 

να εγκατασταθώσι ξένοι εν τω µέσω ηµών [...] Έχοµεν καθήκον να υψώσωµεν 

ισχυράν κι επιβλητικήν εν των δικαίω ηµών την φωνήν, όπως σώσωµεν τας 

εναπολειφθείσας ηµίν αρχαιότητας, τα αλάθητα ταύτα τεκµήρια της καταγωγής και 

του παρελθόντος ηµών!»729. 

 
Στο ίδιο κλίµα µε παρεµβάσεις τους ο Νικόλαος Κλ. Λανίτης730 στην Αλήθεια731 και ο 

«εθναπόστολος» Νικόλαος Καταλάνος732 µέσα από τις στήλες του Ευαγόρα733, εφιστούσαν 

                                                
729 Η διάλεξη δηµοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο της εφηµ. Αλήθεια, 18.12.1897 µε τον τίτλο «Η αρµενική 
µετοικεσία και αι αρχαιολογικαί ανασκαφαί». Μέρος του εδώ αποσπάσµατος του άρθρου παρατίθεται και στον 
Παπαπολυβίου, Φαεινόν Σηµείον, ό.π., σ. 180. 
730 Δικηγόρος, πολιτικός και κοινωνικός παράγοντας. Μέλος Εθνικού Συµβουλίου και Εθνικής οργάνωσης 
Κύπρου. Συνεργάστηκε επίσης µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 294. 
731 «Επιστολαί εξ Αγγλίας. Σχέδια αποικισµού Εβραίων εν Κύπρω», εφηµ. Αλήθεια, 11.12.1897, σ.1. 
Παρατίθεται και στο Παπαπολυβίου, Φαεινόν Σηµείον, ό.π., σ. 64, σηµ. 73. Επίσης, «Γρηγορώµεν», εφηµ. 
Αλήθεια, 17.9.1898, σ. 1. 
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την προσοχή στους κινδύνους που ελλόχευαν από τους εποικισµούς άλλων θρησκευτικών 

οµάδων. Η εφηµερίδα Αλήθεια τόνιζε στην αρθρογραφία της τον διττό κίνδυνο των εβραϊκών 

µεταναστεύσεων, οικονοµικό και εθνικό734, ενώ ο Ευαγόρας εστιαζόταν στις επιπτώσεις που 

θα είχαν για τις ενωτικές αξιώσεις. Και οι δυο εφηµερίδες διεκήρυττταν ότι αποκήρυτταν τον 

αντισηµιτισµό, αναγνώριζαν και επικροτούσαν τον σιωνιστικό αγώνα για εθνική 

αποκατάσταση των Εβραίων σε µια δική τους πατρίδα (αφού και οι Έλληνες Κύπριοι 

περνούσαν µέσα από ανάλογη εθνοτική διεργασία), όχι όµως τους Αγίους Τόπους. 

 
«Επικροτούµεν τον ευγενή πόθον του Ιουδαϊκού Έθνους υπέρ της εθνικής αποκαταστάσεως 

του και της ανακτήσεως παλιάς και ενδόξου πατρίδος αλλ’ οι Σιωνισταί πρέπει ν’ 

αναλογισθώσιν ότι η πραγµάτωσις τοιούτων ιδεωδών δεν επιτυγχάνεται δι’ εξαγοράς αλλά δι’ 

αίµατος», έγραφε ο Ευαγόρας, σηµειώνοντας ότι «Κράτος αν παρεχώρει αυτοίς την 

Παλαιστίνην αντί χρυσίου, ουδέποτε ο χριστιανικός κόσµος θα επέτρεπε την απόλυτον 

κυριότητα της Αγίας Γης εις τους ασπονδοτάτους εχθρούς της χριστιανικής θρησκείας»735. Η 

δε Αλήθεια υποστήριζε ότι «πρέπει κανείς ν’ αποκηρύξη την ιστορίαν δια να αρνηθή ότι οι 

Εβραίοι δεν υφίστανται ως Έθνος. Το σύνολον των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, των 

φυσικών, ηθικών και πνευµατικών, τα οποία διακρίνουσι τα Έθνη µεταξύ των απαντά και 

παρά τοις Εβραίοις και µετά πολλής ευκολίας δύναται τις να παρατηρήση ότι δια µέσου των 

αιώνων οι Εβραίοι διέσωσαν την εθνικήν συνείδησιν την κληρονοµηθείσαν αυτοίς υπό των 

προγόνων των»736.  

 
Από την άλλη, η εφηµερίδα Νέον Έθνος επιστράτευσε αιχµηρέστερη γλώσσα αποκαλώντας 

τους Εβραίους «απάτριδα και µισελληνικόν λαόν», «οικονοµικό τύραννο των λαών»737. Το 

αίτηµα και των τριών εφηµερίδων ήταν η άµεση απαγόρευση της εγκατάστασης Εβραίων 

µεταναστών. 

 

                                                                                                                                                    
732 Εµβληµατική προσωπικότητα του ενωτικού κινήµατος στην Κύπρο. Φυσικοµαθηµατικός, απόφοιτος του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και καθηγητής στο Παγκύπριο Γυµνάσιο (1893-1896). Είχε ενεργή εµπλοκή στη 
δηµοσιογραφία και την πολιτική ως συντάκτης των εφηµερίδων Ευαγόρας (1890-1905), Σηµαία της Κύπρου 
(1905) και Κυπριακός Φύλαξ (1906-1921), ενώ κατά το αρχιεπισκοπικό ζήτηµα ανήκε στη µερίδα των 
«αδιαλλάκτων». Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 231. 
733 «Προσοχή εις τους εποίκους», εφηµ. Ευαγόρας, 22.9.1898, σ. 1. 
734 Βλ. «Εβραίοι εν Κύπρω», εφηµ. Ευαγόρας, 18.11.1899, σ. 1. 
735 «Το εβραϊκόν ζήτηµα», εφηµ. Ευαγόρας, 4.12.1899, σ. 2.  
736 «Εξ  όσων αναγιγνώσκω. Το συνέδριον των Σιωνιστών, η εξέλιξις του Σιωνισµού, Τα όνειρα των, η πρώτη 
συνεδρίασις, ο Μαξ Νορδάου», εφηµ. Αλήθεια, 2.9.1899, σ. 2. 
737 Εφηµ. Νέον Έθνος, 20/2.12.1899, σ. 3. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



186 
 

Αίσθηση προκαλεί το πρωτοσέλιδο του Ευαγόρα το Σεπτέµβριο του 1898 για την οξυδερκή 

πρόσληψη της εικόνας των γεωπολιτικών ζυµώσεων στην Παλαιστίνη από τον αρθρογράφο, 

Νικόλαο Καταλάνο. Αφού έκανε εκτενή αναφορά στις συζητήσεις κατά το Πρώτο Σιωνιστικό 

Συνέδριο στη Βασιλεία και σηµείωσε την πιθανότητα το Μαργό να είναι πρόδροµος ενός 

µεγαλύτερου εποικισµού, τόνισε τη σηµασία της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου σε σχέση µε 

το «ίνδαλµα των εθνικών ονείρων και πόθων παντός του ιουδαϊκού γένους», δηλαδή την 

Παλαιστίνη, για να καταλήξει ότι:  

 
«η Κύπρος κατέχει προσφορώτατην γεωγραφικήν θέσιν όπως χρησιµεύση ως 

τελευταίος σταθµός της βαθµιαίας µετοικεσίας του εβραϊκού έθνους εις Παλαιστίνην. 

Πολυάριθµος εν τη Νήσω εποικισµός συντηρούµενος το πρώτον εκ των ιδίων πόρων 

και των επιχορηγήσεων της Αποικιστικής Τραπέζης .... θα καταστήσει τούτον [σσ. την 

νήσον] αυτάρκη και ικανόν να υποδέχεται νέους εκάστοτε εποίκους και ν’ αποστέλλη 

βαθµηδόν άλλους εις Παλαιστίνην. Εις την βαθµιαίαν ταύτην και ήρεµον µετάβασιν 

θα εξοικειωθή ίσως και η άγρυπνος προσοχή της Υ. Πύλης και εν µέλλοντι ουχί πολύ 

απέχοντι θα ευρεθή αντιµέτωπος προς νέον και αδόκητον εθνικόν ζήτηµα, το 

Ιουδαϊκόν»738. 

 
Οι ενωτικοί φρόντιζαν επίσης να επιστρατεύουν στο λόγο τους το ιστορικό παρελθόν και να 

το εγκιβωτίζουν στο παρόν. Όπως αναφέρει και ο Pierron χαρακτηριστικά, «η µνήµη των 

λαών είναι εκδικητική»739. Στην Κύπρο, ήταν ένας συνδυασµός ανακίνησης του ιστορικού 

µίσους για τις σφαγές των Ελλήνων της Κύπρου από τους Εβραίους στα ρωµαϊκά χρόνια και 

καλλιέργειας της εικόνας του Εβραίου ως συνεργάτη του κατακτητή και προδότη. 

Παρατηρείται δηλαδή ότι στην Κύπρο µεταφέρθηκε η εικόνα του Εβραίου ως πιστού 

συµµάχου της εκάστοτε εξουσίας, όπως ήταν κυρίαρχη στον ελλαδικό χώρο, όπου ο Εβραίος 

στιγµατίστηκε και εκδιώχθηκε βάναυσα για τη συνεργασία του µε τις οθωµανικές αρχές τόσο 

κατά την ελληνική επανάσταση740 όσο και κατά τις κρητικές επαναστάσεις, όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως741.  

 

                                                
738 «Προσοχή εις τους εποίκους», εφηµ. Ευαγόρας, 22.9.1898, σ.1. 
739 Pierron, ό.π., σ. 92. 
740 Βλ. στο ίδιο, σσ. 28-31. Επίσης, Fleming, ό.π., σ. 57.  
741 Βλ. Pierron, ό.π., σσ. 53-56. Η «πίστη των Ισραηλιτών στην τοπική εξουσία εξηγούνταν µε τη λογική της 
υπακοής του περιούσιου λαού στο ρητό του Ταλµούδ: «Ο νόµος του κράτους νόµος» », στο ίδιο, σ. 31. 
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Σε πρωτοσέλιδο το Νοέµβριο του 1898 ο Ευαγόρας του Καταλάνου έγραφε σχετικά: «Ο λαός 

της Κύπρου, γνησίως Ελληνικός, παρά τους ιδιαιτέρους ιστορικούς λόγους, ους έχει ίνα µισή 

και βδελύσεται τους αιµοχαρείς σφαγείς πολλών µυριάδων Ελλήνων Κυπρίων, εµπνέεται 

πάντοτε υπό της αυτής εθνικής µεγαλοφροσύνης και ανεξικακίας και επιλανθάνεται παντός 

µίσους, πάσης έχθρας προς το απ’ αιώνιον δοκιµαζόµενον και δια τας αµαρτίας αυτού 

ταλαιπωρηµένον έθνος του Ισραήλ». Καθότι όµως τα «κοσµοπολίτικα» στοιχεία τύγχαναν 

εύνοιας και προστασίας από τους Βρετανούς, «ο αθρόος αποικισµός Εβραίων εις Κύπρον θα 

καταστήση πολλώ δυσχερεστέραν την θέσιν ηµών, διότι θα ενισχύση τα αντιφρονούντα 

στοιχεία και θα παράσχη µείζονα και ισχυρότερα όπλα εις την Κυβέρνησιν ίνα παραγκωνίση 

το επικρατούν εν τη Νήσω ελληνικόν στοιχείον»742.   

 
Ο αντίκτυπος της προπαγάνδας του Trietsch και των σχεδίων εποικισµού. Οι συζητήσεις 

στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και τα συλλαλητήρια 1899-1906. Ένας «λαϊκός 

αντισηµιτισµός»743; 

 
Η κάθοδος των πρώτων οικογενειών στο Μαργό το 1899, η δραστηριότητα του Trietsch και η 

διασπορά φηµών για εποικιστική κάθοδο πέραν των 50.000 Εβραίων όξυναν την αντισηµιτική 

αρθρογραφία στον Τύπο µε παρεµβάσεις ακόµα και Ελλαδιτών αρθρογράφων. Η 

υποβόσκουσα ήδη από τη δεκαετία του 1890 αντι-εβραϊκή διάθεση δεν θα αργούσε να 

εκδηλωθεί σε υποκινούµενα από εκκλησιαστικούς και ενωτικούς κύκλους µαζικά 

συλλαλητήρια στις πόλεις και στα χωριά και σε έντονα διαβήµατα των Ελλήνων πολιτευτών. 

Οι εξελίξεις αυτές συνέπεσαν και µε τις απαρχές της δεκαετούς αρχιεπισκοπικής κρίσης, τη 

σύγκρουση µεταξύ «αδιάλλακτων» και «διαλλακτικών», κατά την οποία το κλίµα ήταν ήδη 

εµπρηστικό και διχαστικό. 

 
Στο Νέον Έθνος η ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Davis Trietsch στον Ευάγγελο 

Χατζηιωάννου744 (βλ. σσ. 57-58) και οι απόψεις του τελευταίου ενδυναµώνουν την εκτίµηση 

ότι η αντι-εβραϊκή στάση των Ελλήνων υπαγορευόταν από ένα συνδυασµό οικονοµικών και 

πολιτικών φοβήτρων. Ο Χατζηιωάννου διαφώτισε τον Trietsch για τους λόγους για τους 

οποίους ο Έλληνας Κύπριος «αποστέργει» τον εβραϊκό εποικισµό:  

                                                
742 «Οι Εβραίοι ...», εφηµ. Ευαγόρας, 17.11.1898, σ. 1. 
743 Σύµφωνα µε τον Brustein, ό.π.,  σ. 5, ο λαϊκός αντισηµιτισµός ορίζεται ως η εχθρική διάθεση σε αισθήµατα, 
συπεριφορές ή ενέργειες προς τους Εβραίους σε µια συλλογικότητα ριζωµένη στον ευρύτερο πληθυσµό.  
744 Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1870. Απόφοιτος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά την επανάσταση 
στην Κρήτη το 1897 πολέµησε µε τη φοιτητική φάλαγγα, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 650.  

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



188 
 

 

«Πρέπει να εξεύρετε ότι ο τόπος οικονοµικώς πάσχει, και αν και είνε αληθές, ότι θα 

εισαχθώσι χρήµα και κεφάλαια εις την νήσον, δεν ελπίζει εις ωφέλεια τινα εκ µέρους 

σας. Τα κεφάλαια θα είνε εβραϊκά, δεν θα είνε κυπριακά, αι βιοµηχανίαι θα 

ευρίσκωνται εις εβραϊκάς χείρας και φυσικά θα κερδίζητε επί των κατοίκων, οι οποίοι, 

καθ’ ό έχοντες µικρότερα κεφάλαια, και εάν θελήσωσι να σας ανταγωνισθώσι, θα 

ηττηθώσι και η οικονοµική κρίσις θα επέλθη ακόµη µεγαλυτέρα».  

 
Ως προς τους εθνικούς λόγους, κατέστησε σαφές ότι οι Έλληνες θα αντιδρούσαν στην 

εβραϊκή εγκατάσταση, γιατί τη θεωρούσαν πρόσκοµµα στην «ένωσιν µετά του ελληνικού 

βασιλείου»745.  

 
Σε άλλο πρωτοσέλιδο του ιδίου αρθρογράφου, ο Εβραίος παρουσιαζόταν ως 

«επικινδυνότατος» ανταγωνιστής  στην οικονοµία των λαών, εµφορούµενος από 

κερδοσκοπικό και αρπακτικό πνεύµα, θριαµβευτής του πλούτου, απόλυτος εκµεταλλευτής 

των άλλων λαών µέσα από τη δραστηριότητα του στο εµπόριο και τη βιοµηχανία – 

χαρακτηριστικά τα οποία κατά τον Χατζηιωάννου ευθύνονταν για την έκρηξη του 

αντισηµιτισµού σε άλλες χώρες. Οι οικονοµικοί κίνδυνοι παρουσιάζονταν ως οι καταλύτες 

του πολιτικού  µέλλοντος της νήσου. Έτσι, προέτρεπε τον Έλληνα Κύπριο να προφυλάξει την 

έγγειο κτήση του από τους Εβραίους αγοραστές, γιατί η γη «αποτελούσα  την αφετηρίαν του 

πλούτου απεικονίζει γραφικώς την µονιµότητα επί της ιδίας πατρίδος ενός λαού [...] προάγει 

την φιλοπατρίαν των κατοίκων, συνδεδεµένων στενώτερον µετά του εδάφους». Αίσθηση 

προκαλεί το γεγονός ότι χρησιµοποίησε ως παράδειγµα «διαφώτισης» την περίπτωση των 

Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, η υπεροχή των οποίων στον εµπορικό και τραπεζικό τοµέα της 

µακεδονικής περιοχής παρουσιάζεται ως η αιτία του παραγκωνισµού των ελληνικών 

κεφαλαίων και της υποταγής του ελληνικού στοιχείου. Παραθέτει και απόσπασµα έκθεσης 

ενός ανωνύµου ο οποίος αναφέρεται ως γνώστης των πεπραγµένων στην πόλη: «εν 

Θεσσαλονίκη είνε αληθές, ότι το ιουδαϊκόν στοιχείον κατέχει το εµπόριον, και εις αυτά δε τα 

βιοτεχνικά επαγγέλµατα επιδοθέν, απειλεί να υποσκελίσει ολοσχερώς των εκεί ελληνισµόν, 

παρακµάσαντα επαισθητώς»746.  

 

                                                
745 «Ο αποικισµός των Εβραίων. Συνέντευξις µετά του κου Davis Trietsch», εφηµ. Νέον Έθνος, 20/2.12.1899, σ. 
2. 
746 «Φυλάξατε την γην σας», εφηµ. Νέον Έθνος, 4/16.12.1899, σ. 1. 
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Παρέµβαση εξ Ελλάδος σε έντονα αντισηµιτικό τόνο, ο οποίος οµολογουµένως µέχρι τότε δεν 

απαντάτο σε τέτοιο βαθµό στην κυπριακή αρθρογραφία, έγινε και στην εφηµερίδα Φωνή της 

Κύπρου. Το Φεβρουάριο του 1900 δηµοσιεύθηκε στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας άρθρο 

το οποίο στάληκε από τον συντάκτη της αθηναϊκής εφηµερίδας «Καιροί»747, Δηµ. Καρώνη, 

υπό τον τίτλο «Οι Εβραίοι. Η τελευταία έκφανσις της κατάρας». Ο συντάκτης του άρθρου 

υποστήριζε έντονα την ίδρυση εβραϊκού κράτους ώστε να απαλλαγεί η Ευρώπη από τα 

ιουδαϊκά «πλοκάµια»: 

 
«Η Ελλάς προ παντός πρέπει να µεριµνήσει όπως οι Εβραίοι µη ενσφηνωθώσιν εν τη 

ζώνη του Ελληνισµού!... οι Εβραίοι εις Κράτος ενούµενοι, θα χάσωσι την δύναµιν εν 

τη Ευρώπη. Θα εκφυλισθώσι, θα χάσωσι την θρησκείαν και θ’ αφανισθώσιν. 

Εξοµοιούµενοι προς Κράτος χρηµατιστών, θα παρακµάσωσι ταχέως [...] Διεφθαρµένοι 

ήδη και έρηµοι αισθηµάτων, σκληροί την καρδίαν και αφιλοσόφητοι, θ’ 

αποκτηνωθώσιν εν τω κράτει των, θα χάσουν και την θρησκείαν και, αυτήν την φοράν 

τελείως θ’ αφανισθούν!... Έσται τούτο η τελευταία έκφανσις της Μεγάλης 

Κατάρας!.... Και η απολύτρωσις των Κοινωνιών από των επικινδύνων αυτών 

χρηµατιστών»748. 

 
Στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα της καλλιέργειας αντισηµιτικών τάσεων, αρχές Δεκεµβρίου 

του 1899 η Επαρχιακή Επιτροπή Λεµεσού ανέλαβε την πρωτοβουλία σύνταξης και 

αποστολής σχετικής αναφοράς στην Κυβέρνηση κατά της εβραϊκής εγκατάστασης749. Η 

αναφορά έλεγε:  

 
«Προτάσσοµεν, Εξοχώτατε, γενικήν διαµαρτυρίαν, όπως µη νοµισθώµεν ειδικών 

αντισηµίται. Αναµφίβολον όµως είναι, ότι αµφότερα των τόπων τα στοιχεία, το τε 

Χριστιανικόν και το Μωαµεθανικόν, ουδέ το παραµικρόν έχουσι λόγον, όπως 

διάκεινται συµπαθώς προς τους Εβραίους. Οιαδήποτε εγκατάστασις Ιουδαίων εν τη 

Κύπρω θα προκαλέση µετ’ ου πολύ φυλετικάς και θρησκευτικάς έριδας και ταραχάς 

και θ΄αναρριπίση προαιώνια µεταξύ αυτών και των Κυπρίων µίση. Και δεν είναι µεν 

ούτω µνησίκακος ο Κυπριακός λαός, ώστε ν’ αναµνησθή τας επί Τραϊανού στυγεράς 

                                                
747 Μια τις µεγαλύτερες και σηµαντικότερες πολιτικές εφηµερίδες του ελλαδικού Τύπου µε εκδότη τον Πέτρο 
Κανελλίδη, βλ. Λουκία Δρούλια και Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιµ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 
1784-1974, λήµµα «Καιροί», τ. 2, σσ. 484-483. 
748 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 4/16.2.1900, σ. 1. 
749 «Αναφορά κατά της εβραϊκής µετοικεσίας», εφηµ. Αλήθεια, 2.12.1899, σ. 1.  
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µιαιφονίας, ας διέπραξαν κατ’ αυτού οι ζητούντες σήµερον την αδελφικήν αυτού 

φιλοξενίαν, αλλ’ η αιµατηρά εκείνη πείρα νοµίζοµεν, ότι απέδειξεν επαρκώς αδύνατον 

την ειρηνικήν συµβίωσιν ηµών»750. 

 
Μερικές µέρες αργότερα ακολούθησαν άλλες δυο άλλες αναφορές, µια από το άνω 

διαµέρισµα της επαρχίας Λάρνακας (µεταξύ άλλων τα χωριά Λεύκαρα, Ορά, Βάβλα, 

Βαβατσινιά) και άλλη από κατοίκους της πόλης, οι οποίοι διαµαρτύρονταν για τα σχέδια 

εποικισµού των Εβραίων στην Κύπρο751. Η αντίδραση των κατοίκων των δυο αυτών επαρχιών 

προκλήθηκε ως αποτέλεσµα της προπαγάνδας των τοπικών εφηµερίδων, όπως της Αλήθειας 

στη Λεµεσό και του Νέου Έθνους στη Λάρνακα, καθώς και των φορέων του ενωτικού 

κινήµατος. Μάλιστα, στη φρασεολογία της αναφοράς της επαρχίας Λάρνακας εντοπίζεται µια 

βαθύτατη επίδραση των όσων είχαν δηµοσιευθεί από τον Χατζηιωάννου το Δεκέµβριο του 

1899 στο Νέον Έθνος, υιοθετώντας σε µερικά σηµεία και τις ίδιες εκφράσεις και 

χαρακτηρισµούς κατά των Εβραίων. Το κύριο επιχείρηµα των αναφορών ήταν το οικονοµικό 

διακύβευµα και οι ανησυχίες των επαγγελµατικών τάξεων από την δραστηριοποίηση του 

ξένου κεφαλαίου εις βάρος του «ισχνού» κυπριακού. 

Η συζήτηση στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, Μάιος 1900 

Με αφορµή την απαγόρευση της αποβίβασης 87 Εβραίων στη Λάρνακα το Μάιο του 1900752 

– δυνάµει του Νόµου Περί Απόρων του 1882 –  και των φηµών περί σχεδίου εποικισµού του 

νησιού, η συζήτηση για το εβραϊκό ζήτηµα µεταφέρθηκε και στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. Ο 

βουλευτής Λεµεσού-Πάφου Σωκράτης Ν. Φραγκούδης753 έθεσε υπό µορφή ερωτήµατος το 

ζήτηµα στις 15 Ιουνίου 1900, κατά πόσο η αγγλική διοίκηση γνώριζε εάν οι φήµες για 

εβραϊκή εγκατάσταση στην Κύπρο ευσταθούσαν, και αν αυτό ίσχυε πόσους Εβραίους 

σκόπευαν να µεταφέρουν και σε ποια µέρη του νησιού θα τους εγκαθιστούσαν. Ο 

Αρχιγραµµατέας επιβεβαίωσε τις βολιδοσκοπήσεις για εγκατάσταση ενός αριθµού Εβραίων 

στο νησί, οι οποίοι εκτιµάτο ότι δεν ξεπερνούσαν τους 500. Ωστόσο, δήλωσε άγνοια για τις 

                                                
750 «Κατά της εβραϊκής µετοικεσίας η αναφορά της επαρχίας Λεµησού», εφηµ. Αλήθεια, 10.12.1899, σ.1. 
751 «Κατά του εβραϊκού αποικισµού. Και άλλη αναφορά προς τον Αρµοστήν», εφηµ. Αλήθεια, 7.1.1900, σ. 1. 
Επίσης, «Κατά του αποικισµού των Εβραίων», εφηµ. Νέον Έθνος, 18/30.12.1899, σ. 2 και «Κατά του 
αποικισµού των Εβραίων. Η αναφορά των χωρίων Λάρνακος», 8/20.1.1900, σ. 2. Για την αναφορά των 
επαγγελµατικών τάξεων της Λάρνακας βλ. «Η αναφορά της Λάρνακος δια το εβραϊκόν ζήτηµα», εφηµ. Νέον 
Έθνος, 25/6.1.1900, σ. 1. 
752 Εφηµ. Αλήθεια, 2.6.1900, σ. 3. 
753 Έµπορος και εξαγωγέας οινοπνευµατωδών και χαρουπιών από τη Λεµεσό και ταµίας στην Οθωµανική 
Τράπεζα Λεµεσού µέχρι το 1890. Επίσης, δηµοτικός σύµβουλος Λεµεσού (1883-1884) και µέλος Νοµοθετικού 
Συµβουλίου (1885-1889, 1891-1905), βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 626. 
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περιοχές στις οποίες σκόπευαν να εγκατασταθούν, ενώ ξεκαθάριζε ότι µέχρι τότε δεν είχε 

γίνει καµία διευθέτηση για τέτοιου είδους εγκατάσταση754.  

 
Τρεις µέρες αργότερα, η πρόθεση του Αρµοστή Haynes-Smith να αναθεωρήσει το Νόµο για 

τους Άπορους Μετανάστες του 1882 προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Ελλήνων 

βουλευτών, οι οποίοι έβλεπαν πίσω από αυτή την κίνηση µια συγκαλυµµένη προσπάθεια των 

Βρετανών να υποβοηθήσουν την εισροή Εβραίων µεταναστών στο νησί755. Με την 

αναθεώρηση του νόµου οι αρχές επεδίωκαν να δώσουν µια σαφέστερη ερµηνεία του όρου 

«άπορος» ώστε να µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα που είχε αποκλειστικά ο Αρµοστής στην 

απαγόρευση της εισόδου ενός µετανάστη που δεν πληρούσε τα οικονοµικά κριτήρια, στον 

αρµόδιο λειτουργό. Αν και στην προκειµένη ο στόχος του νοµοσχεδίου ήταν οικονοµικός, οι 

Έλληνες ζήτησαν επιτακτικά την εισαγωγή ρήτρας που να αποκλείει την αθρόα εγκατάσταση 

Εβραίων. Υποστήριζαν ότι ο χειρισµός του θέµατος των απόρων µεταναστών θα έπρεπε να 

εξακολουθήσει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Αρµοστή, και σε αντίθετη περίπτωση αυτό 

θα ισοδυναµούσε µε αποδυνάµωση και αναποτελεσµατικότητα του νόµου. Επιπρόσθετα, ο 

Ιωάννης Οικονοµίδης756 πρότεινε όπως ο νόµος να µην περιορίζει τη δικαιοδοσία του 

Αρµοστή στην απαγόρευση εισόδου στους άπορους και φαύλους ξένους, αλλά να 

εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις µεταναστών που κατέφθαναν σε µεγάλους αριθµούς.  

 
Από την άλλη, ο Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος υιοθέτησε µια µετριοπαθή στάση και 

σίγουρα όχι άτεγκτα αντι-εβραϊκή. Δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να απαγορευόταν η 

εγκατάσταση σε άτοµα καλού χαρακτήρα τα οποία θα έρχονταν στο νησί για να 

εξασφαλίσουν έντιµα την επιβίωσή τους. Τη δεδοµένη στιγµή αν και δεν υπήρχε αντίρρηση 

στην είσοδο περιορισµένου αριθµού Εβραίων, εξήγησε ότι ήταν διάχυτος ο φόβος στο ντόπιο 

πληθυσµό από µια µαζική τους εγκατάσταση. Ως εκ τούτου ο ίδιος θα ψήφιζε το νόµο εάν 

περιλαµβανόταν πρόνοια απαγόρευσης της µαζικής εγκατάστασης.  

 

                                                
754 ΤΝΑ: CO 69/13, Πρακτικά Νοµοθετικού Συµβουλίου για το 1900, 15.6.1900. 
755 Βλ. εφηµ. Ευαγόρας, 14.6.1900, σ. 1. 
756 Δικηγόρος, βουλευτής και δικαστής από το Λευκόνοικο Αµµοχώστου. Μέλος του Εθνικού Συµβουλίου. 
Επίσης, διευθυντής του πρώτου ταµιευτηρίου στην Κύπρο «Η Λευκωσία», το οποίο το 1912 µετατράπηκε σε 
τραπεζικό ίδρυµα «Τράπεζα Κύπρου». Σηµαντικός παράγοντας δηµιουργίας και διαµόρφωσης του νοµικού 
πλαισίου του συνεργατισµού, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σσ. 423-424.  
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Ο Ονούφριος Ιασονίδης757 ήταν ο µοναδικός Έλληνας Κύπριος βουλευτής ο οποίος τάχθηκε 

υπέρ του νοµοσχεδίου. Κατά την άποψη του εάν οι Εβραίοι είχαν τα απαραίτητα κεφάλαια 

και η παρουσία τους θα είχε οφέλη στον κυπριακό λαό δεν υπήρχε κάποιος λόγος για τον 

οποίο θα έπρεπε να απαγορευθεί η αθρόα έλευση τους στο νησί. Η σηµασία του νόµου 

έγκειτο στο γεγονός ότι διασφάλιζε πως δεν θα επιτρεπόταν η είσοδος σε άτοµα κακής 

διαγωγής, περιπλανώµενους, απόρους  και ταραχοποιά στοιχεία758.  

 
Το νοµοσχέδιο τελικά απορρίφθηκε, αφού υπερίσχυσε η ψήφος όσων τάχθηκαν κατά, δηλαδή 

των Ελλήνων βουλευτών Θεοφάνη Θεοδότου, Σωκράτη Φραγκούδη, Ιωάννη Οικονοµίδη και 

Ιωάννη Βοντιτσιάνου, των δυο Τούρκων Χαβούζ Εφέντι και Δερβίς Πασά, έναντι των έξι 

ψήφων των Βρετανών και του Ιασσονίδη (ο Μητροπολίτης Κιτίου δεν ήταν παρών). Στη 

συζήτηση για το νοµοσχέδιο ο Οικονοµίδης είχε διαµηνύσει ότι οι Έλληνες θα ψήφιζαν το 

νοµοσχέδιο µόνο εάν υπήρχε ρήτρα που να απαγόρευε την αποβίβαση µεγάλου αριθµού 

Εβραίων εκδιωκόµενων από άλλες χώρες. Ωστόσο, ο Αρχιγραµµατέας απέκλεισε το 

ενδεχόµενο αφού η θέσπιση νοµοθεσίας που θα στοχοποιούσε άτοµα λόγω της θρησκείας 

τους ήταν νοµικά αδιανόητη759.  

Τα συλλαλητήρια Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 1904 

Το 1904 η επάνοδος του Trietsch στο νησί και οι δηµόσιες δηλώσεις του ότι µε τη 

συγκατάθεση της βρετανικής διοίκησης θα µετέφερε Εβραίους στο νησί, προκάλεσε εκ νέου 

τη σφοδρή αντίδραση του Τύπου, ο οποίος καλούσε σε πρόληψη από τον «βυσσοδοµούµενο 

όλεθρο» της εβραϊκής µετοικεσίας, όπως χαρακτήριζε η Φωνή της Κύπρου και η Σάλπιγξ τον 

εποικισµό χιλιάδων Εβραίων760. Η επέκταση, επίσης, των αγορών γης της JCA στο 

Τσόµλεκτζι και στα Κούκλια και οι φήµες για εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς και άλλων 

τσιφλικιών στη Λάρνακα προκάλεσαν αναβρασµό στην κοινή γνώµη και οξεία αντισηµιτική 

αρθρογραφία στον κυπριακό Τύπο.  

 

                                                
757 Φιλόλογος, δικηγόρος, πολιτικός και λόγιος από τη Λεµεσό. Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και το Παρίσι 
και νοµική και πολιτικές επιστήµες στην Οξφόρδη. Κατά την παραµονή του στην Αγγλία ήταν ο µεσολαβητής 
µεταξύ των Κυπρίων και του κόµµατος των Φιλελευθέρων του Γλάδστωνος. Το 1884 διορίστηκε διερµηνέας στο 
Νοµοθετικό Συµβούλιο, πράξη που θεωρήθηκε αντι-εθνική από τους αδιάλλακτους εθνικιστές Παλαιολόγο και 
Θεµιστοκλέους, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 186. 
758 ΤΝΑ: CO 69/13, Πρακτικά Νοµοθετικού Συµβουλίου για το 1900, 15.6.1900.  
759 Στο ίδιο, 29.6.1900. 
760 «Νέα ακρίς», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 24/7.5.1904, σ. 1. Επίσης, «Οι Εβραίοι», εφηµ. Σάλπιγξ, 8.5.1904, σ. 
1. 
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Η αντισηµιτική ατµόσφαιρα αυτής της περιόδου συνδεόταν άρρηκτα µε το εντεινόµενο 

διχαστικό κλίµα που δηµιουργούσε το Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα, η δεκαετής ρήξη στους 

εκκλησιαστικούς κόλπους µεταξύ «κιτιακών» και «κυρηνειακών» ή των στρατοπέδων του 

Μητροπολίτη Κιτίου Κύριλλου και του Μητροπολίτη Κυρηνείας Κύριλλου για την πλήρωση 

της θέσης του Αρχιεπισκόπου, µετά και το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου το Μάιο 

του 1900761. Η διογκούµενη πολιτική και λαϊκή αντίδραση απέναντι στο ενδεχόµενο εισροής 

Εβραίων µεταναστών ήταν σαφώς επηρεαζόµενη από τη θρησκευτική, πολιτική και 

κοινωνική αναταραχή της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα στο νησί, µε σηµαντικές 

προσωπικότητες των «αδιάλλακτων» («κιτιακών»), όπως ο Θεοφάνης Θεοδότου και ο 

Νικόλαος Καταλάνος, να ηγούνται συλλαλητηρίων σε κωµόπολεις και χωριά. Σε αυτή τη 

φάση των έντονων λαϊκών αντιδράσεων και σε αντίθεση µε την στάση του στο Νοµοθετικό 

Συµβούλιο το Μάιο του 1900, οι Έλληνες δεν είχαν την στήριξη των Τούρκων, τουλάχιστον 

σε πολιτικό επίπεδο. Όπως θα διαφανεί µέσα από τις συζητήσεις στο Νοµοθετικό, οι Τούρκοι 

βουλευτές δεν στήριξαν τις θέσεις των Ελλήνων κατά της εβραϊκής µετανάστευσης. Μεταξύ 

1901 και 1904 είχαν σηµειωθεί σηµαντικές πολιτικές εξελίξεις µε την απαρχή της 

συστηµατικής προβολής επιχειρηµάτων υπέρ της Ένωσης από τους εκλελεγµένους Έλληνες 

βουλευτές, ιδιαίτερα στις συζητήσεις του Νοµοθετικού Συµβουλίου κατά το Μάιο, Ιούνιο και 

Ιούλιο του 1903762. Εξαιτίας της εντατικοποίησης του ενωτικού, σε αυτή την περίοδο 

σηµειώνεται διαφοροποίηση των θέσεων των Τούρκων βουλευτών από τις ελληνικές θέσεις 

σε ζητήµατα όπως ήταν και η αντιµετώπιση της εβραϊκής µετανάστευσης. 

 
Ο βουλευτής Χριστόδουλος Σώζος763 έθεσε το ζήτηµα των σχεδίων για εποικισµό του νησιού 

στο Νοµοθετικό Συµβούλιο το Μάιο του 1904. Απευθυνόµενος στον Αρχιγραµµατέα ρώτησε 

εάν όντως υποβλήθηκε πρόταση στην κυβέρνηση για µετανάστευση Εβραίων στην Κύπρο και 

ποια ήταν η στάση της διοίκησης. Ο Αρχιγραµµατέας επιβεβαίωσε ότι η Ιουδαϊκή Ανατολική 

Εποικιστική Εταιρεία υπέβαλε γραπτώς στις αρχές πρόταση για την εγκατάσταση 

                                                
761 Για το Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα βλ. Βενέδικτος Εγγλεζάκης, «Η Εκκλησία της Κύπρου από το 1878 µέχρι το 
1955», Κυπριακά 1878-1955 (Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου), Λευκωσία 1986, σσ. 31-62 και στο Είκοσι 
µελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος έως 20ός αιών), Αθήνα 1996, σσ. 569-619, Νίκος Χριστοδούλου, Το 
Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα της Κύπρου κατά τα έτη 1900-1910, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 
1999. Επίσης, Μιχάλης N. Μιχαήλ, «Το Αρχιεπισκοπικό Ζήτηµα (1900-1910), το ιδεολογικό του περιεχόµενο 
και η ανάδειξη της Εκκλησίας της Κύπρου ως εθνικής αρχής στο βρετανικό πλαίσιο διοίκησης», Επετηρίδα του 
Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, XXXI, Λευκωσία 2005, σσ. 307-360. 
762 Georghallides, A Political and Administrative, ό.π., σ. 83. 
763 Εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της πρώιµης Aγγλοκρατίας στην Κύπρο και του Eνωτικού Kινήµατος. 
Δικηγόρος, βουλευτής και δήµαρχος Λεµεσού. Εθελοντής κατά τους Βαλκανικούς πολέµους όπου και έπεσε 
µαχόµενος στο Μπιζάνι το Δεκέµβριο του 1912, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 576. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



194 
 

αδιευκρίνιστου αριθµού Εβραίων. Η διοίκηση τους διασαφήνισε πως οι Εβραίοι µετανάστες 

δεν θα τύγχαναν ιδιαίτερης µεταχείρισης και µια ενδεχόµενη εγκατάσταση υπόκειτο στους 

νόµους για την αγορά γης και στον «Περί Απόρων» νόµο του 1898. Ο βουλευτής Λευκωσίας-

Κερύνειας Θεοφάνης Θεοδότου, από τις ηγετικές προσωπικότητες των «αδιάλλακτων» 

εθνικιστών, ο οποίος πρόσκειτο στο µητροπολίτη Κιτίου764, ανταπάντησε ότι τα εκλελεγµένα 

µέλη θα αντιδρούσαν έντονα σε περίπτωση που η διοίκηση αποδεχόταν εγκατάσταση 

Εβραίων µεταναστών και προς αυτό τον σκοπό θα υπέβαλλαν σχετικό ψήφισµα765. Στις 24 

Ιουνίου ο Θεοδότου κατέθεσε το ψήφισµα στο Νοµοθετικό στο οποίο αναφερόταν ότι η 

µετανάστευση Εβραίων στο νησί ήταν ανεπιθύµητη. Η κίνηση του Θεοδότου προκάλεσε την 

αντίδραση του Τούρκου βουλευτή Δερβίς Πασά, ο οποίος αντιτάχθηκε στην υποβολή του 

ψηφίσµατος, ζητώντας από τον Αρµοστή Haynes-Smith να διαβιβάσει στον Υπουργό 

Αποικιών το ψήφισµά του σχετικά µε την Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Η στάση του 

Τούρκου βουλευτή ανάγκασε τον Θεοδότου να ζητήσει από τον Haynes-Smith όπως 

µεταβιβάσει το ψήφισµα στον Υπουργό Αποικιών διευκρινίζοντάς του ότι επρόκειτο για τις 

θέσεις των Χριστιανών εκλελεγµένων µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου766.  

 
Το δεκαπενταύγουστο, η κοσµοσυρροή προσκυνητών στην Παναγία Τροοδίτισσα 

µετατράπηκε σε µια πρώτη λαϊκή αντι-εβραϊκή εκδήλωση, η οποία ενέκρινε δια βοής το 

ψήφισµα Θεοδότου: « «Να µη τολµήσουν να πατήσουν στον τόπο µας» ήτο η φωνή, ήτις 

ακούσθη παρά χιλιάδων στοµάτων και ωρκίσθησαν ως Χριστιανοί και ως Έλληνες, ότι θ’ 

αποκρούσωσι δια της βίας Εβραϊκήν µετοικεσίαν εις Κύπρον», έγραφε η Αλήθεια. Κατά την 

εφηµερίδα, τα γεγονότα στην Τροοδίτισσα ήταν προάγγελος µιας παγκύπριας εξέγερσης κατά 

του εβραϊκού σχεδίου767. 

 
Όπως σηµείωνε σε πρωτοσέλιδό της άρθρο:  

 
«τα Συλλαλητήρια είνε λαµπρός τρόπος ενεργείας, διότι δια τούτων φανατίζεται ο 

λαός, ακριβώς δε δια τούτο το συλλαλητήριον της Τροοδιτίσσης φρονούµεν, ότι 

πρέπει να επαναληφθή και εις άλλα της Νήσου κέντρα. Η κατά των Εβραίων κίνησις 

λαµβάνει ούτω χαρακτήρα παγκύπριον και η Κυβέρνησις έχουσα υπ’όψιν αυτής τα 

                                                
764 Ατταλίδης, «Τα κόµµατα», ό.π., σ. 130. Επίσης, Πρωτοπαπάς, ό.π., σ. 130. 
765 ΤΝΑ: CO 69/18, Πρακτικά Νοµοθετικού Συµβουλίου, 4.5.1904.  
766 Στο ίδιο, 24.6.1904. 
767 «Προσοχήν», εφηµ. Αλήθεια, 20.8.1904, σ. 1. 
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κατά τόπους ψηφίσµατα, δύναται να εκτιµήση κατ’ αξίαν την σοβαρότητα του 

κινήµατος και να ρυθµίση αναλόγως τας επί του ζητήµατος αποφάσεις της».768  

 
Η εκδήλωση των συλλαλητηρίων ακολούθησε της σκληρής κριτικής της εφηµερίδας της 

Λευκωσίας Φωνή της Κύπρου περί αδράνειας του κυπριακού λαού, ακόµα και των 

αντιπροσώπων του. Σηµείωνε ότι αν και αρχικά γίνονταν σκέψεις να διοργανωθούν 

συλλαλητήρια και να υποβληθούν διαµαρτυρίες, στη συνέχεια «όλοι σίγησαν, οι δε 

αντιπρόσωποι του τόπου, οίτινες είχον καθήκον και τα ιµάτια ακόµη αυτών να διαρρήξωσιν, 

εκοιµήθησαν τον νήδυµο, και το κακόν πραγµατοποιείται νυν επί βλάβη ολοκλήρου της 

νήσου». Μάλιστα, ανέφερε δηκτικά ότι το βάρος της «καταστροφής» σε περίπτωση που µια 

µαζική µετοικεσία Εβραίων πραγµατοποιείτο θα την έφεραν αποκλειστικά οι βουλευτές στο 

Νοµοθετικό Συµβούλιο769. 

 
Αντίθετη άποψη είχε η Σάλπιγξ η οποία αποκαλούσε αφελή την πεποίθηση πως θα µπορούσαν 

τα συλλαλητήρια και τα ψηφίσµατα να ανακόψουν την κάθοδο των Εβραίων. Για την 

αντιµετώπιση του ζητήµατος καλούσε την διοίκηση να λάβει έκτακτα µέτρα απαγόρευσης της 

πώλησης κτηµάτων σε Εβραίους µε την παροχή δανείου σε ντόπιους οι οποίοι θα αγόραζαν 

τις γαίες και τα κτήµατα που ήταν έτοιµα για πώληση770.  

 
Μεσούντος του Αρχιεπισκοπικού Ζητήµατος, το φθινόπωρο του 1904 οι µαζικές διαµαρτυρίες 

επεκτάθηκαν σε πολλές περιοχές του νησιού. Στις 2 Σεπτεµβρίου οργανώθηκε συλλαλητήριο 

στην πανήγυρη του Αγίου Μάµαντος στη Μόρφου µε οµιλητή το βουλευτή Θεοδότου. 

Σύµφωνα µε τον Ευαγόρα η πανήγυρις αναµενόταν «πολυανθρωποτέρα του συνήθους», αφού 

η κάθοδος των κατοίκων από τα γύρω χωριά θα ήταν αθρόα «προκειµένου να εκφρασθώσι 

γνώµαι και ληφθώσιν αποφάσεις υπέρ ζωτικωτάτων συµφερόντων της νήσου»771. Στο 

συλλαλητήριο παρευρέθηκαν, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, τέσσερις χιλιάδες άτοµα. Στο 

ψήφισµα δηλωνόταν η έντονη διαµαρτυρία των Ελλήνων της Μόρφου για τον σταδιακό 

εποικισµό του νησιού και καλούσαν τη βρετανική διοίκηση να αποτρέψει µε κάθε µέσο την 

«σκοπούµενη επιβουλή» κατά των συµφερόντων του κυπριακού λαού. Εάν η διοίκηση 

αγνοούσε το αίτηµά τους, τότε διευκρίνιζαν ότι «ο Κυπριακός λαός θέλει προσφύγει εις τας 

                                                
768 «Ο εβραϊκός κίνδυνος», εφηµ. Αλήθεια, 27.8.1904, σ. 1. 
769 «Η εβραϊκή µετοικεσία. Ήρχισε γενόµενη», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 7/20.8.1904, σ. 2. 
770 «Ο κίνδυνος και τα κατ’ αυτού µέτρα», εφηµ. Σάλπιγξ, 3.9.1904, σ. 1. 
771 Εφηµ. Ευαγόρας, 21.8.1904, σ. 2. 
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ιδίας αυτού δυνάµεις και θέλει προσπαθήσει παντί σθένει και παντώ τρόπω να µαταιώση 

µελετωµένη µεταξύ αυτού εγκατάστασιν φυλής πανταχόθεν […]»772. 

 
Με αφορµή τον εορτασµό της ύψωσης του Τιµίου Σταυρού συγκροτήθηκε πολυπληθές 

συλλαλητήριο στο Σταυροβούνι και στο Όµοδος773. Στο Σταυροβούνι λόγο εκφώνησε ο 

φοιτητής νοµικής Νικόλαος Νικολαΐδης και ακολούθως επικυρώθηκε ψήφισµα κατά της 

εβραϊκής εγκατάστασης το οποίο επιδόθηκε στο Μητροπολίτη Κιτίου και τους βουλευτές 

Νικόλαο Ρώσσο774 και Φίλιο Ζαννέτο775.  

 
Συλλαλητήριο διοργανώθηκε και σε γειτονικές περιοχές του Μαργό, όπως η Αθηαίνου, όπου 

ο «κίνδυνος» εξαγοράς των κτηµάτων από τους Εβραίους διαφαινόταν µεγαλύτερος776. Στο 

συλλαλητήριο, όπου αναγνώστηκε ψήφισµα των κατοίκων των χωριών Αθηαίνου, Κυθρέας, 

Πυροΐου, Πετροφανίου, Αβδελλερού, Λύσης, Κοντέας, Μελούσιας, Τριµυθούντας και 

Τρούλλων, ο Νικόλαος Καταλάνος εκφώνησε οξύ αντισηµιτικό λόγο. Απευθυνόµενος τόσο 

σε Έλληνες όσο και Τούρκους γεωργούς προειδοποίησε ότι οι Εβραίοι λόγω της ανεξάρτητης 

οικονοµικής τους κατάστασης θα αγόραζαν τα κτήµατά τους και οι Κύπριοι θα γίνονταν 

δούλοι των Εβραίων: «Δεινήν, άρα, πλανώνται πλάνην όσοι εξ υµών λέγουσι καθ’ εαυτούς 

«έχοµεν πολλά κτήµατα· πωλούµεν εις τους εβραίους τα µισά και καλλιεργούµεν άλλα» ».  

Επίσης, χαρακτήρισε τους Εβραίους διώκτες του Χριστιανισµού και δολοφόνους των 

Ελλήνων, παροµοιάζοντας τον εβραϊκό κίνδυνο µεγαλύτερο και από µια επιδηµία πανώλης ή 

χολέρας:  

 
«το βδελυκτόν έθνος των Ιουδαίων, το άνανδρον και δειλόν, αλλά µοχθηρόν και 

τυφλώς φανατικόν, ώπλισε την άνανδρον χείρα του δια µαχαίρας δολοφονικής και εν 

µια νυκτί εν Κύπρω µεν έσφαξε πολλάς µυριάδας Κυπρίων χριστιανών και εθνικών [..] 

δεν πρέπει να λησµονώµεν ότι οι αποτρόπαιοι Ιουδαίοι, οι πάντα µεν τα έθνη 

µισούντες εξαιρέτως δε τους Έλληνας Χριστιανούς, διέσυραν ανά τας βορβορώδεις 

οδούς της Κωνσταντινουπόλεως το ιερόν σκήνωµα του εθνοµάρτυρος Γρηγορίου του 

                                                
772 «Κατά του εβραϊκού αποικισµού», εφηµ. Ευαγόρας, 9.9.1904, σς. 2-3. 
773 Εφηµ. Ευαγόρας, 18.9.1904, σ. 2. 
774 Δικηγόρος, δήµαρχος και λόγιος της Λάρνακας. Επίσης, εκδότης εφηµ. Cyprus στη Λάρνακα, βλ. 
Κουδουνάρης, ό.π., σ. 526. 
775 Εφηµ. Σάλπιγξ, 25.9.1904, σ. 2. 
776 Εφηµ. Ευαγόρας, 18.9.1904, σ. 2.  
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Ε’ εµπτύοντες και ραπίζοντες και µυρίας ασχηµίας κατ’ αυτού διαπράττοντες µέχρι ου 

έδησαν λίθον περί τον λαιµόν αυτού και το εβύθισαν εις τον Κεράτειον Κόλπον»777. 

 
Το πρώτο δεκαπενθήµερο Οκτωβρίου ακολούθησε πολυπληθέστατο συλλαλητήριο στις 

κωµοπόλεις του Καραβά και της Λαπήθου όπου εγκρίθηκε σχετικό ψήφισµα κατά του 

σχεδιαζόµενου εποικισµού της «κακοποιού φυλής, ήτις ενσπείρασα πανταχού δια τας πολλάς 

και διαφόρους αυτής κοινωνικάς κακίας τον τρόµον και την αποστροφήν, επιµόνως 

εκδιώκεται εκ µέσου των κοινωνικών και υπό των µάλλον προηγµένων εθνών»778. Στο 

Παλαιχώρι «εν µέσω ζωηράς αγανακτήσεως και οργής του πλήθους αναθεµατίζοντος και 

καταρωµένου το εβραϊκόν γένος» αναγνώστηκε σχετικό ψήφισµα779. Αντίθετα, η Λάρνακα 

κράτησε µια µετριοπαθή στάση ακυρώνοντας το προγραµµατισµένο πάνδηµο συλλαλητήριο 

µεταφέροντας προφορικώς στον αποχωρήσαντα Haynes-Smith τη διαµαρτυρία των 

κατοίκων780. Στην Πάφο, επιτροπεία πολιτών παρέδωσε υπόµνηµα στον νέο Αρµοστή Sir 

Charles Anthony King-Harman (1904-1911) όπου εκφράζονταν οι ενστάσεις τους κατά του 

εβραϊκού εποικισµού. Ο µόνος που διαφώνησε φαίνεται ότι ήταν ο Χαβούζ Ραµατάν εκ 

µέρους της µουσουλµανικής κοινότητας, ο οποίος ανέφερε ότι οι Μωαµεθανοί δεν είχαν 

ένσταση στην εγκατάσταση των Εβραίων «καθ’ότι η Κύπρος κατωκείτο άλλοτε υφ’ ενός και 

πλέον εκατοµµυρίου κατοίκων, συνεπώς δε ουδεµίαν αίσθησιν θα προξενήση η εις τον τόπον 

εγκατάστασις χιλιάδων τινών Εβραίων»781.  

 
Οι στρεβλωµένες αντιλήψεις του Trietsch για την ανύπαρκτη ιστορικά ελληνικότητα των 

Κυπρίων (βλ. σ. 60) και οι ανυπόστατες διαδόσεις του ότι η βρετανική διοίκηση στήριζε τα 

σχέδιά του προκάλεσαν το µένος του Τύπου, «αδιαλλάκτων» και «διαλλακτικών»782. Η Φωνή 

της Κύπρου εκτοξεύοντας µύδρους κατά του απερχόµενου Αρµοστή Haynes-Smith ως προς το 

χειρισµό του ζητήµατος783, ανταπαντούσε µεταξύ άλλων στον «συκοφάντη» και 

«λιβελλογράφο» Trietsch:  

                                                
777 Εφηµ. Ευαγόρας, 25.9.1904, σ. 2 
778 «Κατά του αποικισµού των Εβραίων. Το ψήφισµα Καραβά-Λαπήθου», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 
16/29.10.1904, σ. 2. 
779 Εφηµ. Ευαγόρας, 21.10.1904, σ. 3.  
780 «Συλλαλητήριο εν Λάρνακι κατά των Εβραίων. Πότε θα συνεκροτηθή», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 
2/15.10.1904, σ. 2. Επίσης, «Ο αποικισµός των Εβραίων. Διαµαρτυρίαι Λαρνακέων προς τον Αρµοστήν.- Θα 
παρουσιασθή πρεσβεία», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 9/22.10.1904, σ. 2. 
781 «Ο Μ. Αρµοστής εν Πάφω. Αιτήµατα των κατοίκων», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 27/10.12.1904, σ. 2. 
782 «Δεν είνε η γη «της επαγγελίας»», εφηµ. Κύπριος, 25.9.1904, σ.1. Επίσης άλλες αναφορές στον Τύπο βλ., «Ο 
Davis Trietsch και οι Εβραίοι του», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 18/1.10.1904, σ. 1, «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», εφηµ. 
Σάλπιγξ, 30.10.1904, σ. 1. 
783 Βλ. «Ο Davis Trietsch και οι Εβραίοι του», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 18/1.10.1904, σ. 1. 
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«Τας αισχράς και ανηθίκους ταύτας ύβρεις του τω τας επιστρέφοµεν µετά 

περιφρονήσεως, εµπτύοµεν δε κατά πρόσωπον παντός τολµώντος να θέση εν 

αµφιβολία την ελληνικήν καταγωγήν των Κυπρίων [...] απέναντι του ολέθρου τούτου, 

όστις ετοιµάζεται δια την ηµετέρα πατρίδα, επιτρέπεται πλέον να σταυρώσωµεν τας 

χείρας; Τι πράττουσιν οι βουλευταί, τι κάµνει ο λαός; Που είνε τα εις όλας τας πόλεις 

συλλαλητήρια, τα τηλεγραφήµατα, αι διαµαρτυρίαι προς τον Υπουργόν του κράτους; 

Ο απελθών Μέγας Αρµοστής θα χειροκροτηθή ίσως νυν επί τω κατορθώµατί του του 

να επιτρέψη την κάθοδον τόσων Εβραίων εις Κύπρον. Τούτο ανοµολογεί ήδη και ο 

λιβελλογράφος, λέγων ότι τα επίσηµα είς χείρας του έγγραφα µαρτυρούσιν ότι η 

Αγγλική Κυβέρνησις υποστηρίζει την µετανάστευσιν [...]»784. 

 
Υπό αυτές τις συνθήκες η εφηµερίδα θεωρούσε θεµιτό τον αντισηµιτισµό ως «καθήκον 

επιβεβληµένον προς την πατρίδα ηµών και δη καθήκον εκ των ιερωτάτων [...] Πρόκειται περί 

κινδύνου, του φοβερωτέρου ίσως εξ όσων ηπείλησαν την χώραν ταύτην»785. Είναι 

αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η Φωνή της Κύπρου καθ’ όλο το µήνα Οκτώβριο δηµοσίευε 

σχεδόν σε κάθε της φύλλο πρωτοσέλιδα άρθρα που αφορούσαν ειδήσεις για ενδεχόµενο 

εβραϊκό εποικισµό και τη δράση του Trietsch, ασκώντας δριµεία κριτική786. 

 
Παράλληλα, η προπαγάνδα στον Τύπο συνέχιζε να πυροδοτεί το αντισηµιτικό µένος 

διατυπώνοντας ποικίλους βαρείς χαρακτηρισµούς για τους Εβραίους, όπως τυχοδιώκτες, 

φαύλοι, µυαροί, περιτρίµµατα και άλλα. Η Σάλπιγξ έγραφε ενδεικτικά:  

 
«Ανένδοτα επιµένουσι τα Εβραϊκά καθάρµατα εις τας αποικιστικάς των ενεργείας 

εναντίον της εκπεφρασµένης θελήσεως του Ελληνικού της νήσου λαού και εις πείσµα 

των εντόνων και επανειληµµένων διαµαρτυριών του. Απίστευτα είναι, προξενούντα 

την βδελυγµίαν και τον αποτροπιασµόν, τα ανήθικα µέσα όσων οι Εβραίοι επιδροµείς 

ποιούνται χρήσιν προς επιτυχίαν των καταχθονίων σκοπών των. Ραδιουργίαι, 

δωροδοκίαι, ψεύδη και παντός είδους φαυλότητες αποτελούσι τα µέσα δια των οποίων 

                                                
784 «Η Κύπρος εν κινδύνω», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 11/24.9.1904, σ. 2. 
785 «Res Nullus», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 25/8.10.1904, σ. 1. 
786 Βλ. «O Davis Trietsch και οι Εβραίοι του», 18/1.10.1904, σ. 1 και «Η εβραϊκή µετανάστευσις», σ. 2, «Res 
Nullus», 25/8.10.1904, σ. 1, «Το εβραϊκόν ζήτηµα. Ο έξω Τύπος», 2/15.10.1904, σ. 1, «Το εβραϊκόν ζήτηµα. Ο 
αττικός Τύπος», 9/22.10.1904, σ. 2, «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», 23/5.10.1904, σ. 1, «Και πάλιν» και «Το ζήτηµα 
του αποικισµού των Εβραίων εις Κύπρον. Επιστολή του Υπουργού Αποικιών», 13/26.11.1904, σ. 1 και «Κατά 
του εβραϊσµού της Κύπρου. Το ελάττωµα των ψηφισµάτων», σ. 2. 
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ζητούσι να εισπηδήσωσιν εις την ηµετέραν νήσον οι γελοίοι ούτοι τυχοδιώκται και 

φαυλοκόλακες της Αγγλικής διοικήσεως»787. 

 
Μέσα από τις αναφορές του Τύπου αλλά και από το επιθετικό περιεχόµενο των οµιλιών και 

των ψηφισµάτων στις κατά τόπους διαδηλώσεις κατά των Εβραίων η αντισηµιτική 

προπαγάνδα επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την κοινή γνώµη και συνέβαλε στην εκδήλωση 

αντισηµιτικών ενεργειών. Σηµειώνεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου σηµειώθηκε µια επίθεση µε 

«βαρείς ραβδισµούς» εναντίον Εβραίου στην αποβάθρα της Λάρνακας (σύµφωνα µε τον 

Ευαγόρα ήταν ένας από τους «πράκτορες» του εβραϊκού εποικισµού στο νησί)788, ενώ ο 

Εβραίος καθηγητής γαλλικών στο Παγκύπριο Γυµνάσιο και έποικος στο Μαργό, Cohen789, 

απολύθηκε µετά από παρέµβαση της επιτροπείας του Γυµνασίου. Όπως ανέφερε η επιτροπεία 

µετά τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο για τους εποικιστικούς σκοπούς των Εβραίων «βεβαίως δεν 

επετρέπετο πλέον εν τω ανωτάτω της νήσου µας εκπαιδευτηρίω θέσιν καθηγητού να κατέχη 

Ισραηλίτης, έστω και αν ούτος έδειξε πάντοτε τας αρίστας των διαθέσεων υπέρ της προόδου 

του Ιδρύµατος και αν εσεβάσθη τα αισθήµατα των Κυπρίων»790. Ο θόρυβος για τις συνεχείς 

αγορές γης από τους Εβραίους ανάγκασε κεφαλαιούχους από τη Λευκωσία και κτηµατίες από 

την Τύµπου να αγοράσουν οι ίδιοι τσιφλίκι στην Τύµπου, το οποίο φηµολογείτο ότι θα 

αγόραζαν οι Εβραίοι του Τσόµλεκτζι, έναντι 1700 λιρών791.  

 
Τη συµπαράστασή του στους Έλληνες της Κύπρου εξεδήλωσε και ο Πατριωτικός Σύνδεσµος 

Κυπρίων στην Αθήνα792, ο οποίος το Νοέµβριο του 1904 διοργάνωσε αντίστοιχο 

συλλαλητήριο και κατέθεσε ψήφισµα. Η εφηµερίδα Messager d’ Athènes κατέκρινε την 

                                                
787 Εφηµ. Σάλπιγξ, 25.9.1904, σ. 2. 
788 Εφηµ. Ευαγόρας, 2.10.1904, σ. 2. 
789 Σύµφωνα µε τον Bergmann, για ορισµένο χρονικό διάστηµα ο Cohen µετέβαινε από το Μαργό στη Λευκωσία 
όπου παρέδιδε κατ’οίκον µαθήµατα γαλλικών, βλ. AIU: ICA 4.Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, 
Παρίσι, 22.9.1902. 
790 «Το ζήτηµα του καθηγητού της γαλλικής. Εν τω Παγκυπρίω – Η αντικατάστασίς του», εφηµ. Φωνή της 
Κύπρου, 18/1.10.1904, σ. 2. Ο Εβραίος καθηγητής αντικαταστάθηκε προσωρινά από Γάλλο καθηγητή µε 
εµπορικές γνώσεις προκειµένου να δηµιουργηθεί και εµπορικό τµήµα στο σχολείο βλ. Φωνή της Κύπρου, 
9/22.10.1904, σ. 2.  
791 Εφηµ. Ευαγόρας, ηµίφυλλο, 18.9.1904, σ. 2. 
792 Ο «Πατριωτικός Σύνδεσµος των Κυπρίων εν Αθήναις» ιδρύθηκε το 1898 από τον δικηγόρο και πολιτευτή 
Γεώργιο Φραγκούδη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του Συνδέσµου. Στόχος του Συνδέσµου ήταν η 
επίτευξη της Ένωσης µε την Ελλάδα, η εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στην Κύπρο για την ανάπτυξη της γεωργίας, 
του εµπορίου και της παιδείας και η κατάργηση του φόρου υποτελείας. Ανάµεσα στις δραστηριότητες του ήταν η 
διοργάνωση της «Κυπριακής Εκθέσεως και Αγοράς» στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 6 Απριλίου µέχρι τις 6 
Ιουνίου 1901 και η ανέγερση της πρώτης δηµόσιας προτοµής επί Αγγλοκρατίας, εκείνης του Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού το 1909 στο προαύλιο της Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία (η προτοµή παρουσιάστηκε στην Κυπριακή 
Έκθεση στην Αθήνα). Για τον Πατριωτικό Σύνδεσµο βλ. Γεώργιος Φραγκούδης, Κυπριακή Έκθεσις εν Αθήναις 
1901 (εισαγωγή Κωστή Κοκκινόφτα), Λευκωσία 2005. 
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ενέγεια του Συνδέσµου σχολιάζοντας ότι το ψήφισµα στερείτο µέτρου αφού «δεν είνε 

φρόνιµον να εκφέρη τις ζωηράς αντεγκλήσεις εναντίον ισχυροτέρου, διότι […] οφείλοµεν ν’ 

ασπαζώµεθα την χείρα, ην δεν δυνάµεθα να δήξωµεν»793. 

Τα συλλαλητήρια και η πρόταση Θεοδότου το 1906 

Με την ανάληψη της διοίκησης από τον Αρµοστή King-Harman στις 17 Οκτωβρίου του 1904, 

το εβραϊκό ζήτηµα καταλάγιασε στον Τύπο για ένα διάστηµα δυο ετών. Η προπαγάνδα 

επανήλθε το 1906, όταν παρατηρήθηκε αυξηµένη εισροή δεκάδων Εβραίων µεταναστών οι 

οποίοι προορίζονταν για το Μαργό794. Την Κυριακή του Πάσχα, 2 Απριλίου 1906, νέα 

συλλαλλητήρια έλαβαν χώρα στη Λεµεσό και τη Λάρνακα µε αφορµή την αποβίβαση 

εβραϊκών οικογένειων στο λιµάνι της Λάρνακας795. Στη Λεµεσό το συλλαλητήριο έγινε 

«κατόπιν ειδοποιήσεως» στο προαύλιο του ναού της Αγίας Νάπας µε χιλιάδες κόσµου να 

καταφθάνουν µε σηµαίες. Παρέστησαν και εκφώνησαν λόγους ο Ανδρέας Θεµιστοκλέους και 

ο Ν. Κλ. Λανίτης. Ο τελευταίος διέκρινε τέσσερις λόγους για τους οποίους αισθάνονταν 

αποστροφή οι Κύπριοι για τους Εβραίους, και αυτοί ήταν ιστορικοί (οι σφαγές των δήθεν 240 

χιλιάδων Κυπρίων επί Τραϊανού), εθνικοί, οικονοµικοί και θρησκευτικοί. Μεταξύ άλλων 

ανέφερε: «Πρόκειται περί αυτού του πολιτικού µέλλοντος της πατρίδος µας, και όταν περί 

τοιούτου κινδύνου πρόκειται, εύλογον είνε να επαυξάνη σφοδρόν, επιβλητικόν, οργίλον το 

Κυπριακόν µίσος, το οποίον τόσοι προεκάλεσαν λόγοι κατά των Εβραίων […] Εθνικοί δε 

λόγοι είνε, ότι, αν οι Εβραίοι αποκατασταθούν εν τω µέσω ηµών, θα είνε νέοι εχθροί µας, 

πάσα δε Εβραϊκή ψήφος θα είνε µια ακόµα ψήφος υπέρ της Κυβερνήσεως και κατά του 

προαιώνιου Κυπριακού πόθου  και ενώσεως […]». Ηχούσαν δε συνθήµατα «Έξω οι Εβραίοι. 

Ζήτω η Ένωσις» και εγκρίθηκε το σχετικό ψήφισµα. Στη Λάρνακα το συλλαλητήριο 

οργανώθηκε από την «Εθνική Λέσχη» στο προαύλιο του Ευριβιάδειου παρθεναγωγείου υπό 

την ηγεσία του Μητροπολίτη Κιτίου, όπου επίσης εκφωνήθηκαν λόγοι και επικυρώθηκε 

ψήφισµα796.  

 
Την πρωτοµαγιά ο Θεοδότου κατέθεσε στο Νοµοθετικό Συµβούλιο προσχέδιο νόµου για την 

απαγόρευση εισόδου σε Εβραίους µετανάστες, το οποίο αντιπροσώπευε, όπως ο ίδιος 

                                                
793 «Κατά του εβραϊσµού της Κύπρου. Το ελάττωµα των ψηφισµάτων», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 13/26.11.1904, 
σ. 2. 
794 Βλ. «Ο εκ των Εβραίων κίνδυνος», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 9/22.4.1906σ. 1. Επίσης, «Άφιξις Εβραίων», 
εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 25/7.4.1906, σ. 2. 
795 Εφηµ. Κυπριακός Φύλαξ, 8.4.1906, σ. 4.  
796 Βλ. εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 9/22.4.1906, σ. 3. Επίσης, αυτούσια τα ψηφίσµατα των κατοίκων των δυο 
πόλεων στο TNA: CO 67/145, Αρµοστής, Λευκωσία, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 28.4.1906.  
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ανέφερε, τις απόψεις των Ελλήνων του νησιού797. Ωστόσο, η βρετανική διοίκηση δεν 

επιθυµούσε να συζητήσει νοµοσχέδιο τέτοιου χαρακτήρα στο Νοµοθετικό, όπως εξάλλου είχε 

ξεκαθαρίσει και το 1900. Υπό αυτή την πίεση, ο Θεοδότου απέσυρε την πρότασή του 

δηλώνοντας απλώς ότι αναγνώριζε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για να ικανοποιήσει τις 

επιθυµίες των Κυπρίων για το ζήτηµα798. Με τις διαβεβαιώσεις των Βρετανών έκλεισε και 

αυτός ο κύκλος των κοινωνικών αναταραχών για το εβραϊκό ζήτηµα. Οι εκδηλώσεις 

διαµαρτυρίας της ελληνικής κοινής γνώµης το 1904 και το 1906, είτε αυθόρµητες είτε 

υποκινούµενες από τα στρατόπεδα των «αδιαλλάκτων» και των «διαλλακτικών», ήταν 

ενδεικτικές του κλίµατος που επικρατούσε ως προς τις προθέσεις για µεταφορά στο νησί 

εβραϊκού πληθυσµού. Με αφορµή τις διαµαρτυρίες εβραϊκών οργανώσεων ενάντια στην 

παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα το 1919 (βλ. κεφ.1, σ. 64), ο Κυπριακός Φύλαξ έγραφε 

σχετικά µε τη µαζικότητα, το µέγεθος και την ένταση των εκδηλώσεων αυτών δεκαπέντε 

χρόνια προηγουµένως:  

 
«Ενθυµούµεθα τον όγκον του µαινοµένου πλήθους, µη εξαιρουµένων ουδέ των 

µωαµεθανών, διασχίζοντα τας οδούς της Λευκωσίας και κατευθυνόµενον προς το 

Αρµοστείον, την απειλητικήν όψιν και τας εξάλλους χειρονοµίας των διαδηλωτών, τα 

αποδοκιµαστικά ψηφίσµατα των συλλαλητηρίων και τα φλογερά άρθρα του Τύπου 

στηλιτεύοντος την ασεβή ως την απεκάλει, απόπειραν. Και απέτυχε µεν µαταιωθείσα 

η «ασεβής απόπειρα», αλλά αύτη δεν ήτο η πρώτη ούτε δυστυχώς και η τελευταία ως 

εκ των υστέρων κατεδείχθη»799.  

 
Η στάση των Ελλήνων της Κύπρου µεταξύ των δυο πολέµων 

 
Μετά τις λαϊκές αντιδράσεις του 1906, το εβραϊκό ζήτηµα δεν απασχόλησε τον Τύπο 

τουλάχιστον για την επόµενη δεκαετία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη την ίδια περίπου 

περίοδο (1900-1914) όπου ο αντι-σηµιτισµός είχε µειωθεί δραµατικά800. Επανερχόταν όµως 

περιστασιακά και εφόσον προέκυπτε ζήτηµα που ενδιέφερε την Κύπρο. Σε αυτό το διάστηµα, 

η κυπριακή κοινωνία µετερχόταν διαρθρωτικών αλλαγών και ιδεολογικών διαφοροποιήσεων, 

οι οποίες είχαν επιρροή στην πρόσληψη του Εβραίου µετανάστη. Η περίοδος του 

                                                
797 TNA: CO 69/20, Πρακτικά Νοµοθετικού Συµβουλίου, 1.5.1906. Επίσης, εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 
6/19.5.1906, σ. 1. 
798 TNA: CO 69/20, Πρακτικά Νοµοθετικού Συµβουλίου, 4.5.1906. Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 6/19.5.1906, σ. 1. 
799 «Η Κύπρος και οι Εβραίοι», εφηµ. Κυπριακός Φύλαξ, 17.9.1919, σ. 3. 
800 Brustein, ό.π., σ. 38. 
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Μεσοπολέµου στο νησί στιγµατίστηκε από τον έντονο κοινωνικό µετασχηµατισµό, τη 

δηµιουργία των άκληρων αγροτών, την ενίσχυση των µεσαίων στρωµάτων εξαιτίας της 

διεύρυνσης του εκπαιδευτικού συστήµατος (αυξήθηκαν οι πτυχιούχοι, εκπαιδευτικοί, εκδότες) 

και την περιθωριοποίηση της «οικονοµικής ολιγαρχίας»801 από το πολιτικό προσκήνιο. Η 

αστικοποίηση και η µετατόπιση του πυρήνα της κοινωνικής οργάνωσης από την ύπαιθρο στα 

«εµβρυώδη αστικά κέντρα»802 δεν επέφερε µόνο ανατροπή του παραδοσιακού κοινωνικού 

πλαισίου, αλλά συνοδεύθηκε και από µια ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση, µε την εισαγωγή 

νέων ιδεολογικών προσανατολισµών803. Πλέον εκτός από την κορύφωση του ενωτικού 

αιτήµατος, το οποίο εκφράστηκε από την εθνική παράταξη, προβάλλονταν και οι κοινωνικές 

ανησυχίες µε την εµφάνιση σοσιαλιστικών και κοµµουνιστικών ιδεών. Σε αυτή την περίοδο ο 

Τύπος αναδεικνύεται ως ο πυλώνας της διάχυσης των εθνικών και ιδεολογικών τάσεων. Ως 

προς το εβραϊκό ζήτηµα, σε αντίθεση µε την προπολεµική περίοδο, οι νέες πολιτικές και 

οικονοµικές δυναµικές επικάλυψαν το θρησκευτικό ανταγωνισµό, ο οποίος ατόνισε 

σηµαντικά. Απόρροια ή όχι των διαχωριστικών γραµµών του εθνικού διχασµού ή των 

ενδογενών κοινωνικών ανακατατάξεων, για πρώτη φορά γινόταν ευδιάκριτη στην κοινή 

γνώµη η σαφής διάσταση µεταξύ φιλοσηµιτών και αντι-εβραϊστών.  

Διακήρυξη Balfour και Ενωτικό  

Την ίδια περίοδο που η Μεγάλη Ιδέα βρισκόταν στο αποκορύφωµα της, η διακήρυξη Balfour 

του 1917 υπήρξε ένα κοµβικό σηµείο για τον σιωνιστικό σκοπό το οποίο δεν πέρασε 

απαρατήρητο από τον εθνικιστικό Κυπριακό Φύλακα του Καταλάνου. Διαφαίνεται ότι 

αναγνωρίζονταν από τους ενωτικούς οι εβραϊκές εθνικές αξιώσεις για την Παλαιστίνη, αλλά 

προς το παρόν το ενωτικό κίνηµα στην Κύπρο δεν έβρισκε κοινά σηµεία επαφής µε το 

σιωνιστικό. Την αντίληψη των ενωτικών διαµόρφωναν ακόµα τα ψήγµατα αντισηµιτισµού 

του 19ου αιώνα και σε αυτή την αντίληψη οι εθνικιστικές διεκδικήσεις των Εβραίων δεν είχαν 

ακόµα θρησκευτικό και ιστορικό αντίκρισµα, κάτι που είχαν οι αξιώσεις των Ελλήνων της 

Κύπρου σε σχέση µε την Ελλάδα, αλλά δεν αυτό δεν τύγχανε αναγνώρισης από τους 

Βρετανούς.  

 

                                                
801 Προδρόµου, ό.π., σσ. 173, 197. 
802 Στο ίδιο¸ σ. 170. 
803 Για µια προσέγγιση στον κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτικό µετασχηµατισµό της κυπριακής κοινωνίας του 
Μεσοπολέµου βλ. Ατταλίδης, «Τα κόµµατα», ό.π., σσ. 143-144. 
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Σε πρωτοσέλιδο άρθρο της εφηµερίδας σηµειωνόταν η παραδοξότητα στο χαρακτήρα της 

διακήρυξης των Βρετανών, καθώς την ίδια στιγµή η στάση τους στο κίνηµα των Ελλήνων 

Κυπρίων για την αποκατάσταση του ελληνισµού χαρακτηριζόταν ως επιφυλακτική και 

διστακτική. Αποκαλούσε την «εχθρότητα Ιουδαϊσµού και Χριστιανισµού» ως «αδιάλλακτη», 

την Ιερουσαλήµ ως «διαχρονικά χριστιανική». Υποστηρίζοντας ότι ο λαός στον οποίο οφείλει 

η Βρετανία ευγνωµοσύνη ήταν µάλλον ο ελληνικός, εφόσον οι Έλληνες ήταν Χριστιανοί και 

πολεµούσαν στο πλευρό των Συµµάχων, τόνιζε ότι η διακήρυξη Balfour απευθυνόταν σε 

«έθνος διεσπαρµένον ανά την υφήλιον και ουδεµίαν προσενεγκόν ή προσφέρον θυσίαν υπέρ 

του αγώνος των Συµµάχων, ίνα, ως ηξίωσαν και αξιούσιν ούτοι παρά των Ελλήνων, έχη το εν 

διασπορά Ιουδαϊκόν γένος δικαιώµατα επί της εθνικής αποκαταστάσεως και της ελευθερίας 

του». Αντίθετα, εφόσον αναµενόταν ότι ο Βενιζέλος θα έθετε το αίτηµα της Ένωσης στις 

διαπραγµατεύσεις που θα σφράγιζαν το τέλος του Μεγάλου Πολέµου, η Βρετανία ως 

υπέρµαχος της αυτοδιάθεσης των λαών είχε την ευκαιρία να επαναλάβει την απορριφθείσα 

προσφορά της Κύπρου στην Ελλάδα του 1915. Όσο για τους Εβραίους, στο άρθρο 

αποκαλούνταν «θεοκράτες» και «µισαλλόδοξοι», οι οποίοι αδυνατούσαν να συνυπάρξουν µε 

άλλα έθνη ή θρησκευτικές οµάδες, όπως οι Χριστιανοί και οι Μωαµεθανοί, επισηµαίνοντας 

ότι: «Είνε περίεργον ότι τα τόσον καταφανή ταύτα και κατάδηλα διέλαθον τον σοφόν άλλως 

πολιτικόν κ. Βάλφουρ και την Βρετανικήν Κυβέρνησιν ήτις ενώ διακηρύττει ότι επιδιώκει 

παγκόσµιον διηνεκή ειρήνην, δια της επαγγελλοµένης αποκαταστάσεως των Εβραίων εν 

Παλαιστίνη και Ιερουσαλήµ παρασκευάζει διηνεκείς ταραχάς [...]»804. 

Οι Εβραίοι και η κοµµουνιστική απειλή 

Οι ιδέες της Ρωσικής Επανάστασης του 1917 άρχιζαν µεταπολεµικά να παρεισφρύουν και 

στην Κύπρο µε την οργάνωση των πρώτων σοσιαλιστικών και µαρξιστικών οµίλων στη 

Λεµεσό805, καλλιεργώντας παράλληλα το φόβο της πολιτικής και κοινωνικής ανατροπής. Οι 

Εβραίοι του Μαργό ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ταυτίστηκαν στον κυπριακό Τύπο µε τον 

µπολσεβικισµό, όπως ακριβώς και οι Εβραίοι µετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη 

ταυτίστηκαν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώµη µε τους Μπολσεβίκους για τον απλούστατο λόγο 

                                                
804 «Έλληνες και Εβραίοι», εφηµ. Κυπριακός Φύλαξ, 7.8.1917, σ. 1. 
805 Μελέτες για τη δηµιουργία των πρώτων σοσιαλιστικών και κοµµουνιστικών κύκλων βλ. Γιάννος 
Κατσουρίδης, «Οι καταβολές της κυπριακής αριστεράς: η κινητοποίηση της εργατικής τάξης και ο πρώτος 
κοµµατικός σχηµατισµός: το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου, 1922-1931», Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών 
Ερευνών, τόµος XXXV (2009-2010), Λευκωσία 2010, σσ. 178-180. Επίσης, Αλέξης Αλέκου, «Η ίδρυση του 
ΚΚΚ, 1926», στο Γιώργος Γεωργής και Γιάννος Κατσουρίδης (επιµ.), Η Κυπριακή Αριστερά στην Πρώτη 
Περίοδο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας. Εµφάνιση, Συγκρότηση, Εξέλιξη. Πρακτικά Συνεδρίου 24-25 Απριλίου 
2012, Αθήνα [2013], σσ. 87-95.  
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ότι προέρχονταν από την πρώην ρωσική αυτοκρατορία όπου εδραιώθηκαν αυτές οι ιδέες806. Η 

πρόσληψη του Εβραίου ως «κοµµουνιστή» ή ως «επικίνδυνου» φορέα κοµµουνιστικών 

(ανατρεπτικών στο ισχύον πολιτικο-κοινωνικό σύστηµα) ιδεών – ή κατά τον Brustein 

«πολιτικός αντισηµιτισµός»807 – ήταν εξάλλου γενικευµένο φαινόµενο στην περιρρέουσα 

µεταπολεµική ατµόσφαιρα της Ευρώπης, ειδικότερα εξαιτίας πολλών αναφορών στον Τύπο 

για επικοινωνία των Εβραίων µεταναστών µε την ηγεσία των µπολσεβικικών και 

κοµµουνιστικών κοµµάτων ή λόγω της εβραϊκής καταγωγής σηµαντικών προσωπικοτήτων 

τους808. Σύµφωνα µε τον Γιάννο Κατσουρίδη, η πρώτη ίσως αναφορά σε «µπολσεβικισµό» 

στον κυπριακό Τύπο εντοπίζεται στη φιλο-βενιζελική εφηµερίδα Ελευθερία το Δεκέµβριο του 

1920 σχετικά µε µια είδηση σύλληψης επτά Εβραίων του Μαργό809. Προηγήθηκε το Μάρτιο η 

αναδηµοσίευση από γαλλική εφηµερίδα πρωτοσέλιδου άρθρου Ρώσου σοσιαλιστή εναντίον 

της «παγκόσµιας ασθένειας» του µπολσεβικισµού810. Με αφορµή τη σύλληψη των Εβραίων, 

οι οποίοι κατηγορήθηκαν από συγχωριανό τους µε το όνοµα Χαγιάτ ότι δήθεν τον απείλησαν 

µε κακοποίηση εάν δεν υποστήριζε τις µπολσεβικικές ιδέες, η εφηµερίδα σχολίαζε ότι ο 

µπολσεβικισµός επεκτεινόταν στην Κύπρο «ως πρόσφορον δε µέρος εξέλεξε το Μαργώ, εν τω 

οποίω, ως γνωστόν, υπάρχει εβραϊκός οικισµός»811. 

 

Εβραίοι κεφαλαιούχοι και διχογνωµία στην κοινή γνώµη, 1933-1935 

 
Η δραστηριοποίηση των Εβραίων κεφαλαιούχων στην αγορά κτηµάτων και το ενδεχόµενο 

εποικιστικών εγκαταστάσεων ήδη από το πρώτο τρίµηνο του 1933 ήταν αυτό που έφερε και 

πάλι στο προσκήνιο το ζήτηµα των Εβραίων. Την ίδια περίοδο η οικονοµική ύφεση είχε 

κτυπήσει βαθύτατα την κυπριακή οικονοµία µε αλυσιδωτές επιπτώσεις, όπως την αύξηση της 

υπερχρέωσης των αγροτών, της ανεργίας και της εσωτερικής µετανάστευσης στις πόλεις για 

εξεύρεση εργασίας. Ο αναβρασµός που δηµιουργήθηκε στην κοινή γνώµη για την 

επανεµφάνιση των Εβραίων αποτυπώθηκε τόσο στις συζητήσεις στο Συµβουλευτικό Σώµα 

όσο και στην πληθώρα των άρθρων του κυπριακού Τύπου. Η λογοκρισία που επιβλήθηκε από 

το καθεστώς της Παλµεροκρατίας και ίσχυε από τον Οκτώβριο του 1931 (µε τροποποιήσεις 

                                                
806 Brustein, ό.π., σσ. 47, 270-271. 
807 Στο ίδιο, σ. 266. 
808 Στο ίδιο, σ. 47. 
809 Κατσουρίδης, «Οι καταβολές», ό.π., σ. 178. 
810 Εφηµ. Ελευθερία, 22/6.3.1920, σσ. 1-2. 
811 «Ο µπολσεβικισµός και εις την Κύπρον», εφηµ. Ελευθερία, 28/11.12.1920, σ. 2. 
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των προνοιών το 1934 και 1936)812 συγκράτησε την αρθρογραφία σε χαµηλούς τόνους, 

µακριά από αντισηµιτικό ύφος και εθνικιστικές εξάρσεις, καθώς ο λογοκριτής απαγόρευε τη 

δηµοσίευση στον Τύπο άρθρων τα οποία προκαλούσαν στην κοινή γνώµη µίσος προς την 

Κυβέρνηση, καλλιεργούσαν πνεύµα αντίστασης, εξυµνούσαν την πολιτική της βίας ή τα 

άτοµα που λάµβαναν µέρος σε βίαιες ενέργειες813.  

 
Η επιχειρηµατολογία για το εβραϊκό ζήτηµα αυτής της περιόδου περιστράφηκε γύρω από τις 

οικονοµικές προεκτάσεις της εβραϊκής παρουσίας και ο κίνδυνος της εθνολογικής αλλοίωσης 

του πληθυσµού τέθηκε ακροθιγώς. Την επαύριο των Οκτωβριανών η ρητορική για την Ένωση 

είχε παραλύσει µε την εφαρµογή των µέτρων καταστολής της πολιτικής δράσης, την 

κατάλυση των πολιτικών ελευθεριών, τον ασφυκτικό έλεγχο στην εκπαίδευση, την εκκλησία 

και τον Τύπο, και τον αποδεκατισµό της ηγετικής πυραµίδας του ενωτικού κινήµατος. Ως εκ 

τούτου, το εβραϊκό ζήτηµα δεν προσεγγιζόταν πλέον µε την εθνικιστική διάσταση που µέχρι 

τότε συνηθιζόταν. Απεναντίας, στη δεκαετία του 1930 τόσο η φιλο-εβραϊκή όσο και η αντι-

εβραϊκή στάση της κοινής γνώµης (περιλαµβανοµένων και των Τούρκων) διέπονταν από 

έντονο κοινωνικό χρώµα. 

 
Το Μάρτιο του 1933 η εβδοµαδιαία εφηµερίδα Φωνή της Κύπρου (1600 αντίτυπα)814 

δηµοσίευε ότι τα σχέδια των εβραϊκών εταιρειών, οι οποίες προέβησαν σε αγορά κτηµάτων 

κοντά στη Λάρνακα, περιελάµβαναν τη µετανάστευση και εγκατάσταση χιλιάδων Ισραηλιτών 

στην Κύπρο.815 Υπό το φως αυτών των φηµών, ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ’ απέστειλε 

επιστολή στον Κυβερνήτη Reginald Edward Stubbs στις 19 Μαρτίου µε την οποία 

προειδοποιούσε για τις ολέθριες οικονοµικές συνέπειες που θα υφίστατο ο κυπριακός λαός σε 

περίπτωση κατά την οποία τα σχέδια των Εβραίων υλοποιούνταν. Στα λόγια του 

Αρχιεπισκόπου δινόταν αποκλειστική έµφαση στον οικονοµικό κίνδυνο που απέρρεε από την 

πιθανή µαζική εγκατάσταση Εβραίων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε θρησκευτική ή πολιτική 

νύξη:  

 
«Είναι γνωστόν, Εξωχότατε, ότι η Κύπρος ουχί µόνον νέον πληθυσµόν δεν δύναται να 

διαθρέψη, αλλ’ ουδέ τον υπάρχοντα γηγενή σχεδόν, ου ένεκα η ανεργία οσηµέραι 

                                                
812 βλ. Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Η λογοκρισία του τύπου στην Κύπρο επί Αγγλοκρατίας (1878-1960), Λευκωσία 
2014, σσ. 48, 135. 
813 Στο ίδιο, σ. 49. 
814 Cyprus Blue Book 1933, σ. 208. 
815 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 11.3.1933, σ. 2. 
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επαυξάνει και ουν αυτή και η δυστυχία του Κυπριακού λαού. Η δεινή οικονοµική 

κατάστασις, υφ’ης πάσχει ο τόπος, είναι τρανή απόδειξις της ανεπαρκείας αυτού, όπως 

διαθρέψη πλείονα πληθυσµόν»816.  

 
Εφιστούσε την προσοχή στον κίνδυνο της αύξησης της ακτηµοσύνης και της ανεργίας, αφού 

οι Εβραίοι εκµεταλλευόµενοι την πτώση στις τιµές των αγροτικών κτηµάτων και τη 

δυσπραγία των αγροτών λόγω της ύφεσης θα γίνονταν οι κύριοι ιδιοκτήτες του µεγαλύτερου 

µέρους των αγροτικών κτηµάτων. Επίσης, υπογράµµιζε τον ανταγωνισµό που θα υφίστατο το 

γηγενές στοιχείο από το εβραϊκό «εις ον το εγχώριον µειονεκτούν εν πολλαίς του ξένου». 

Καλούσε τέλος την κυβέρνηση να υιοθετήσει το παράδειγµα της πολιτικής άλλων χωρών και 

µε έγκαιρη ανάληψη µέτρων να αποτρέψει τον «ξενικό εποικισµό»817.  

 
Η απάντηση του Stubbs (βλ. σ. 148) δεν θεωρήθηκε «κατηγορηµατικώς καθησυχαστική» 

απέναντι στον υποφαινόµενο κίνδυνο του αθρόου εβραϊκού εποικισµού818. Η Κυβέρνηση από 

τη µια πιστωνόταν για τη διάθεση της να µην επιτρέψει την αθρόα εγκατάσταση Εβραίων 

µεταναστών, αλλά από την άλλη δεν παρείχε τη διαβεβαίωση ότι θ’ απαγόρευε ακόµα και τη 

µικρή κλίµακα αγορά γης και εποικισµού819.  

 
Μέχρι και το Δεκέµβριο του 1933 τα δηµοσιεύµατα στον κυπριακό Τύπο αναφέρονταν σε 

διαδόσεις περί σχεδίου εγκατάστασης µέχρι και δέκα χιλιάδων Εβραίων.820 Η συνεχής αγορά 

αγροτικών τεµαχίων εξήρε την περιέργεια της κοινής γνώµης και φούντωνε τις φήµες για 

µαζικές εισροές Εβραίων µεταναστών:  

 
«Προσθήκη δέκα χιλιάδων λαού ξένου εις µίαν νήσον πτωχήν η οποία ούτε 

βιοµηχανίαν ούτε πλουτοπαραγωγικούς πόρους ανεπτυγµένους έχει, εξ ου και ούτε 

επαρκεί και εις την λιτήν διατροφήν του ιδικού της πληθυσµού, θα επαυξήση 

αναµφιβόλως την δυσπραγίαν και κακοδαιµονίαν µέχρι βαθµού στερήσεως και 

πραγµατικής ανεπανορθώτου συµφοράς [...] Το λεγόµενον ότι οι Εβραίοι θα φέρουν 

χρήµα εις τον τόπον, θα συντελέσουν εις την ανάπτυξιν της γεωργίας δια νέων 

µεθόδων καλλιέργειας της γης και θα δηµιουργήσουν βιοµηχανίας δεν µεταβάλλει την 

                                                
816 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 25.3.1933, σ. 3. 
817 Στο ίδιο. 
818 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 3.6.1933, σ. 2.  
819 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 15.4.1933, σ. 3. 
820 Εφηµ. Χρόνος, 3.5.1933, σ. 4, 6.11.1933, σ. 4, 15.11.1933, σ. 4 και 11.12.1933, σ. 4. Επίσης, εφηµ. Φωνή της 
Κύπρου, 3.6.1933, σ. 2.  

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



207 
 

κατάστασιν και αν ακόµη δεχθώµεν ως αληθή όλα τούτα, τα οποία εν τούτοις, είνε από 

τους συνήθεις εις τοιαύτας περιστάσεις προβαλλοµένους ισχυρισµούς προς δελεασµόν 

του τόπου εις το να βγάλη ο ίδιος τα µάτια του µε τα χέρια του και να συντελέση και 

αυτός εις την ιδίαν του καταστροφήν [...] Το γεγονός είνε ότι έρχονται δέκα χιλιάδες 

άνθρωποι αν µη και περισσότεροι δια να ζήσουν και να τραφούν εις τον τόπον αυτόν 

και ακόµη µε το παροιµιώδες πατροπαράδοτον κερδοσκοπικόν έµφυτον των Εβραίων, 

και να πλουτήσουν και όλα αυτά βέβαια θα τα πορισθούν παίρνοντας το ψωµί από το 

στόµα του φτωχού Κυπρίου»821. 

  
Η εντατική δραστηριοποίηση στην αγορά γης από τους Εβραίους για καλλιέργεια 

εσπεριδοειδών εκλήφθηκε ως ιδιαίτερα ανησυχητική µε τη Φωνή της Κύπρου να σχολιάζει 

αυτολεξεί: «Φοβούµεθα όµως ότι there is a snake hidden in the grass»822. 

 
Μετά και τη δηµοσιοποίηση της επιστολής του Κυρίλλου Γ’ ακολούθησε µια πλούσια 

αρθρογραφία στον κυπριακό Τύπο ως προς το ωφέλιµο ή επιζήµιο του χαρακτήρα της 

δραστηριοποίησης των Εβραίων επενδυτών. Τις δυο προσεγγίσεις που σηµειώνονταν στην 

κοινή γνώµη κατέγραφε και αντικατόπτριζε σε σχόλιο της στο πρωτοσέλιδο της 7ης Μαΐου 

1933 η ανεξάρτητη εφηµερίδα της Λεµεσού, Λαϊκό Βήµα, η οποία µόλις είχε 

κυκλοφορήσει823. Αφενός, η στήλη συµφωνούσε µε όσους αντιδρούσαν στην προοπτική 

εγκατάστασης χιλιάδων καταδιωγµένων Εβραίων «διότι η τοιαύτη κάθοδος πτωχών Εβραίων 

θα συντελέση εις επαύξησιν της δυσπραγίας µας». Αφετέρου «εάν πρόκηται να εγκατασταθή 

εις τον τόπον µας ωρισµένος αριθµός ευπορούντων Εβραίων, οι οποίοι και χρήµα θα φέρουν 

εν Κύπρω και εις αγοράς κτηµάτων θα προβούν δια να προαγάγουν και ως προοδευτικόν και 

εργατικόν στοιχείον πολύ θα συντελέση εις µίµησιν και προαγωγήν του τόπου µας, τότε όχι 

µόνον δεν πρέπει να διαµαρτυρηθώµεθα, αλλά και να επιδιώξωµεν την εγκατάστασιν 

τοιούτων Εβραίων εν Κύπρω»824. 

                                                
821 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 3.6.1933, σ. 2. 
822 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 17.6.1933, σ. 3. 
823 Βλ. Δρούλια και Κουτσοπανάγου (επιµ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, λήµµα «Λαϊκόν Βήµα», τ. 3, 
σ. 31. 
824 Εφηµ. Λαϊκό Βήµα, 7.5.1933, σ. 1. 
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Οι θιασώτες της δραστηριοποίησης των Εβραίων κεφαλαιούχων, «των δαιµόνιων 

καλλιεργητών Άτλαντων»825.  

Η ανώτατη αστική τάξη η οποία είχε την πολιτική και οικονοµική ισχύ και αντιπροσωπευόταν 

από εµπόρους και µεγαλογαιοκτήµονες826, διάκειτο θετικά στο ζωηρό ενδιαφέρον του 

εβραϊκού κεφαλαίου για επενδυτικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Η µερίδα αυτή εκτιµούσε 

ότι οι Εβραίοι «και χρήµα θα φέρουν εν Κύπρω και εις αγοράς κτηµάτων θα προβούν δια να 

τα προαγάγουν και ως προοδευτικόν και εργατικόν στοιχείον πολύ θα συντελέση εις µίµησιν 

και προαγωγήν του τόπου µας [...]»827. Εν µέσω των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης που 

έπληττε όλες τις επαγγελµατικές τάξεις, τους µικροεπαγγελµατίες, τους βιοτέχνες, τους 

εµπόρους και τους αγρότες, η εισροή ξένου κεφαλαίου παρουσιαζόταν ως «µάννα εξ 

ουρανού» για την αναζωογόνηση της οικονοµίας και έβγαζε εν µέρει τους Κύπριους 

κεφαλαιούχους από τη δύσκολη θέση να επωµιστούν εξολοκλήρου το βάρος των επενδύσεων. 

Ευελπιστούσαν ότι το εβραϊκό ενδιαφέρον θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής των 

κτηµάτων, ενώ οι χρεωµένοι αγρότες θα µπορούσαν να πωλήσουν µέρος των κτηµάτων τους 

και να εξοφλήσουν τα χρέη τους, αντιµετωπίζοντας έτσι τις βίαιες εκποιήσεις γαιών. 

Παράλληλα, θα εισάγονταν νέες µέθοδοι καλλιέργειας, οι οποίες θα βελτίωναν και την 

αγροτική παραγωγή και το εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου. Οι εβραϊκές επενδυτικές 

δραστηριότητες θα δηµιουργούσαν νέες ευκαιρίες εργοδότησης για τους ακτήµονες γεωργούς 

και τους εργάτες των πόλεων, σε µια εποχή κατά την οποία η µετανάστευση ήταν για τους 

Κυπρίους διέξοδος από την ανεργία828. Επιπρόσθετα, το εβραϊκό κεφάλαιο θα αποτελούσε και 

ένα ενισχυτικό παράγοντα των ανώτατων αστικών στρωµάτων, τα οποία έβλεπαν την 

παραδοσιακή κοινωνική ιεραρχία να απειλείται από την άνοδο των µεσαίων στρωµάτων. 

 
Ενδεικτική της θετικής προσέγγισης στο εβραϊκό επενδυτικό ενδιαφέρον από τους 

µεγαλοαστικούς κύκλους ήταν η δραστηριοποίηση του µεγαλεµπόρου και γαιοκτήµονα της 

Λεµεσού Νικόλαου Π. Λανίτη, µιας πολυσχιδούς προσωπικότητας της κυπριακής 

                                                
825 «Πως ήτο – πως είνε- πως θα γείνη το Φασούρι. Εξοδεύθησαν 10.000 λίραι», εφηµ. Αλήθεια, 24.8.1934, σ. 2. 
826 Προδρόµου, ό.π., σσ. 173, 209. Επίσης, σχετική αναφορά για τη µερίδα της κυπριακής κοινωνίας που 
υποστήριζε την εβραϊκή κεφαλαιουχική δραστηριότητα έγινε και στην εφηµ. The Palestine Post, 7.9.1934, σ. 4. 
827 Εφηµ. Λαϊκό Βήµα, 7.5.1933, σ. 1. 
828 Ενδεικτικά για τη µετανάστευση των Κυπρίων βλ. εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 19.8.1933, σ. 1, και 2.9.1933, σ. 
2. Επίσης, Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Συµποσίου Κυπριακής Μετανάστευσης: Ιστορική και κοινωνιολογική 
θεώρηση, Λευκωσία, 29-31 Αυγούστου 1986, Λευκωσία 1990, σσ. 150-152. 
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οικονοµίας829, ως µεσάζοντα στην πώληση εκτάσεων γης σε Εβραίους κεφαλαιούχους. Τον 

Ιούλιο του 1933, δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα The Jewish Chronicle η ακόλουθη αγγελία: 

 
«Η εταιρεία Ν. Π. Λανίτης και Συνεργάτες Λτδ, Λεµεσός, Κύπρος, ιδρυθείσα το 1896 

και όντας από τότε η Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της Γεωργίας και του Εµπορίου 

αυτού του νησιού, είναι πρόθυµη να παρέχει βοήθεια σε Εβραίους µετανάστες για την 

αγορά γης για πορτοκαλεώνες κτλ στην αποικία της Κύπρου σε βολικές τιµές και 

όρους»830. 

 
Επίσης, ο έµπορος και µεγαλογαιοκτήµονας από τη Λεµεσό Παύλος Παυλίδης, µέλος του 

Συµβουλευτικού Σώµατος831, σε επιστολή του το Νοέµβριο του 1934 στον Κυβέρνητη, 

υποστήριζε ότι στην περίπτωση της δραστηριότητας της CPP στο Φασούρι στην επαρχία 

Λεµεσού, διαπιστώθηκε ότι οι αγορές ωφέλεσαν ποικιλοτρόπως τους ντόπιους. Μολονότι οι 

ξένοι αναγκάστηκαν να αγοράσουν τις ακαλλιέργητες και χτυπηµένες από την ελονοσία 

εκτάσεις γης σε υψηλές τιµές, πολλοί υπερχρεωµένοι αγρότες κατάφεραν να αποπληρώσουν 

µέρος του χρέους τους πωλώντας τα χωράφια τους και ξεγλιστρώντας από την 

καταναγκαστική πώληση των περιουσιών τους. Εκτός από την εισροή νέων χρηµατικών 

κεφαλαίων, οι νέες µέθοδοι καλλιέργειας προµηνύονταν κατά τον Παυλίδη ιδιαίτερα 

βοηθητικές για τους ντόπιους γεωργούς, ενώ οι κάτοικοι των περιχώρων βρήκαν δουλειά στις 

αγορασθείσες εκτάσεις, όπου γινόταν εντατική καλλιέργεια πορτοκαλιών. Εκτιµούσε δε ότι 

µια σταθερή πηγή πλούτου για το νησί αναδυόταν µέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Οι 

ντόπιοι δεν θα ήταν ικανοί να µετατρέψουν τις συγκεκριµένες εκτάσεις γης σε 

πορτοκαλεώνες, όπως έπραξαν οι ξένοι, αφού δεν είχαν ούτε την τεχνογνωσία ούτε και το 

κεφάλαιο για να αντιµετωπίσουν τις αντίξοες κλιµατικές και γεωλογικές συνθήκες της αλυκής 

Ακρωτηρίου. Εκτιµούσε ότι εάν το πειραµατικό στάδιο καλλιέργειας αυτών των 

πορτοκαλεώνων αναδεικνυόταν επιτυχές, τότε ο ντόπιος πληθυσµός θα επωφελείτο από το 

µάζεµα, τη συσκευασία, τη µεταφορά και εξαγωγή της παραγωγής. Εάν το εγχείρηµα 

                                                
829 Το 1896 ίδρυσε τον οίκο Ν. Π. Λανίτη, ο οποίος ασχολείτο µε εισαγωγές κι εξαγωγές και µετατράπηκε σε 
εταιρεία το 1917. Στη δεκαετία του 1920 ήταν ο ιδρυτής της ΚΕΟ, πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας Λεµεσού, 
πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Κοµβίων Λεµεσού. Στη δεκαετία του 1940 ίδρυσε την Κυπριακή Μεταξουργία, 
τη Ναυτιλιακή Εταιρεία «Αµαθούς» και τις εταιρείες «Ν.Π. Λανίτης Λτδ» και «Αγρόκτηµα Λανίτη» στον 
Ασώµατο, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., 2010, σ. 295. Επίσης, Χαράλαµπος Κασκάνης, Ευαγόρας Λανίτης, Λευκωσία 
1999. 
830 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 7.7.1933, σ. 30 (µετάφραση δική µου). 
831 Απόφοιτος ανωτέρων εµπορικών σχολών Λωζάννης και Λονδίνου. Το 1955 του απενεµήθηκε ο τίτλος του 
Sir, Ιππότη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 467. 
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αποτύγχανε, οι ντόπιοι θα µπορούσαν να αγοράσουν πίσω τη γη για ένα ποσοστό της τιµής 

στην οποία αρχικά πωλήθηκαν832.  

 
Στις συζητήσεις του Συµβουλευτικού Σώµατος σχετικά µε τα νοµοσχέδια για την αγορά 

κυπριακής γης από αλλοδαπούς, ο νοµικός Γεώργιος Βασιλειάδης833 τάχθηκε κατά του 

νοµοσχεδίου κατηγορώντας τον Palmer ότι αγόταν και φερόταν από τις θέσεις του εγχώριου 

Τύπου περί εξεβραϊσµού της χώρας. Εκτιµούσε ότι θα ήταν σωστότερο να υιοθετηθούν µέτρα 

για περιορισµό της µαζικότητας των µεταναστών, αντί αποθάρρυνσης των επενδύσεων από 

«προοδευόµενους καπιταλιστές», όπως θεωρούσε τους Εβραίους. Γιατί κατά τον ίδιο αυτό 

που χρειαζόταν η Κύπρος και ο Κύπριος αγρότης ήταν εξειδικευµένες µεθόδους καλλιέργειας 

και νέες πρακτικές, τις οποίες απέτυχε να εισαγάγει τόσο το Γεωργικό Τµήµα όσο και η 

Αγροτική Τράπεζα. Παραθέτοντας το παράδειγµα της δραστηριότητας των Εβραίων στην 

Παλαιστίνη και τη Συρία, όπου εισήγαγαν «µέθοδο, χρήµα και τεχνογνωσία» δηµιουργώντας 

συνθήκες ευηµερίας, ο Βασιλειάδης υποστήριξε ότι η κάθοδος των Εβραίων στο νησί θα 

επωφελούσε την οικονοµία, γιατί «εάν οι Εβραίοι ευηµερούσαν, τότε και οι Κύπριοι θα 

ευηµερούσαν και η γη θα επωφελείτο αναλόγως». Τη θέση κατά του νοµοσχεδίου υιοθέτησε 

και ο Τούρκος βουλευτής Ζέκα Μεχµέτ Μπέη834, ο οποίος σηµείωσε ότι επί του παρόντος δεν 

υπήρχε οποιαδήποτε απειλή από τις εβραϊκές δραστηριότητες835. 

 
Η φιλοεβραϊκή ρητορική αποτυπωνόταν επίσης στην τρισεβδοµαδιαία σοσιαλίζουσα 

εφηµερίδα Χρόνος της Λεµεσού (1.000 αντίτυπα836)837. «Εζητήσαµεν να αντιµετωπίσωµεν 

κίνδυνον ο οποίος πιθανόν να µην υφίστατο ή µάλλον να οπλισθώµεν εναντίον φανταστικών 

                                                
832 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Παυλίδης, Λεµεσός, προς Palmer, Λευκωσία, 28.11.1934. 
833 Γεννήθηκε το 1903 στη Λευκωσία. Νοµικός, δικαστής και κοινωνικός παράγοντας, από τα ιδρυτικά στελέχη 
του ΑΚΕΛ, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 64. Περισσότερα για την πολιτική δραστηριότητα του Βασιλειάδη στην 
περίοδο της Παλµεροκρατίας βλ. Ρολάνδος Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική 1946-1948: µε ανασκόπηση της 
περιόδου 1878-1945, Λευκωσία 2000, σσ. 55-57 και Πρωτοπαπάς, ό.π., σσ. 329-330 και 342.  
834 Γεννήθηκε το 1903 στο χωριό Πλατανισσός της Καρπασίας και απεβίωσε το 1984. Νοµικός και δικαστής µε 
σπουδές στο Πανεπιστήµιο Κωνσταντινούπολης και στο Middle Temple του Λονδίνου. Μέλος του Νοµοθετικού 
Συµβουλίου µεταξύ 1930 και 1931 και του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου µεταξύ 1934 και 1939, πρόεδρος της 
Επιτροπείας Τουρκικών Υποθέσεων, η οποία ιδρύθηκε από τους Άγγλους το 1948 µετά τη Διασκεπτική. 
Ανέπτυξε αντι-κυβερνητική δράση, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 157. 
835 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Απόσπασµα από πρακτικά Συµβουλευτικού Συµβουλίου στις 9.2.1935. 
836 Cyprus Blue Book 1933, σ. 208. 
837 Σε σηµείωµα του προς τον Αποικιακό Γραµµατέα ο διοικητής Λεµεσού ανέφερε ότι σε προσωπική 
συνάντηση που είχε µε τον Κακογιάννη, τον Μέρτον, τον Martin Williamson και τον Παυλίδη στη Λεµεσό το 
Μάρτιο του 1939, ο πρώτος του ανέφερε ότι η εφηµερίδα Χρόνος χρηµατίστηκε για £100 από Εβραίους που 
συνδέονταν µε το Φασούρι ώστε να αρθρογραφεί υπέρ της εγκατάστασης Εβραίων, ΤΝΑ: FCO 141/2618, 
Πρακτικά, 5.3.39. Στην καταγγελία αυτή προέβηκε και στο Συµβουλευτικό Συµβούλιο χωρίς να αναφερθεί στο 
όνοµα της εφηµερίδας, βλ. ΚΑΚ: SA1/622/1934, Απόσπασµα από πρακτικά Συµβουλευτικού Συµβουλίου στις 
9.2.35. 
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εχθρών, οι οποίοι πιθανόν να µην ήσαν τοιούτοι», υποστήριζε ο Χρόνος838. Κατά την 

εφηµερίδα το ζήτηµα ήταν ζωτικότερο, πρακτικότερο και θετικότερο από τους αβάσιµους 

φόβους για επικείµενο εβραϊκό εποικισµό839 και ότι το ζήτηµα της δραστηριοποίησης των 

Εβραίων καλλιεργητών δεν αποτελούσε πρόβληµα, αλλά µπορούσε να αξιοποιηθεί ως 

διδακτικό παράδειγµα στην προσπάθεια βελτίωσης της γεωργίας στην Κύπρο, η οποία έως 

τότε ήταν µια «αναιµική πηγή παραγωγής και ως έν επικίνδυνο παιγνίδιον κερδοσκοπίας». 

Στον οπισθοδροµικό τρόπο καλλιέργειας της κυπριακής γης, η παραδειγµατική παρουσία των 

Εβραίων θα αποτελούσε κινητήριος δύναµη για την επανάκτηση της εµπιστοσύνης του 

Κύπριου αγρότη στη γη, αφού άγονες έως τότε περιοχές θα τύγχαναν καλλιέργειας από τους 

νέους αγοραστές και νέες επιστηµονικές µέθοδοι θα εφαρµόζονταν εµπλουτίζοντας τη 

γεωργική παραγωγή840.  

 
Σε άρθρο της µε τίτλο «Να ενθαρρυνθώσιν οι γεωργοί επιχειρηµατίαι» αναφερόµενη στην 

αυξανόµενη ζήτηση των εσπεριδοειδών στην παγκόσµια αγορά και επικρίνοντας το Γεωργικό 

Τµήµα το οποίο δεν ενθάρρυνε τον αγροτικό κόσµο στην παραγωγή και εξαγωγή 

πορτοκαλιών, η εφηµερίδα εκθείαζε τη δραστηριότητα των εβραϊκών γεωργικών εταιρειών 

στην Κύπρο σε αυτό τον τοµέα:   

 
«[...] σήµερον σηµειούται γύρω µας µια ζωηρά κίνησις και µια αξιόλογος προσπάθεια 

εκ µέρους Εβραίων επιχειρηµατιών, οίτινες ανέλαβαν τας φυτείας πορτοκαλεώνων εις 

την Νήσον µας. Αι γεωργικαί αυταί Εταιρείαι εκτός του ότι προβαίνουν εις την αγοράν 

γαιών και γίνονται αφορµή εισροής κεφαλαίων εις την Νήσον µας, µε τα άφθονα µέσα 

τινα διαθέτουν, µε τους γεωπόνους επιστήµονάς των και µε την µακράν πείραν των, 

δίδουν συγχρόνως χρήσιµα διδάγµατα εις τους αµορφώτους γεωργικώς Κυπρίους και 

τους καθοδηγούν εις την ορθήν γραµµή την οποίαν πρέπει να ακολουθήσουν αν 

επιθυµούν πράγµατι την γεωργικήν πρόοδον του τόπου των»841. 

 
Θετική απήχηση προς το νεο-εισερχόµενο εβραϊκό στοιχείο καταγράφηκε και από τον 

ανταποκριτή της εφηµερίδας Αλήθεια (800 αντίτυπα)842 στη Λάρνακα, σύµφωνα µε τον 

                                                
838 Εφηµ. Χρόνος, 17.5.1933, σ. 3. 
839 Εφηµ. Χρόνος, 9.10.1933, σ. 3. 
840 «Τα τοπικά µας προβλήµατα. Η κυπριακή γη και οι γαιοκτήµονες», εφηµ. Χρόνος, 24.1.1934, σ. 1. 
841 Εφηµ. Χρόνος, 9.2.1934, σ. 1.  
842 Cyprus Blue Book 1933, σ. 208. 
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οποίον οι Λαρνακείς ανέµεναν θετικό αντίκτυπο για την οικονοµική ζωή της πόλης τους και 

αύξηση της τιµής των κτηµάτων από τη δραστηριότητα των Εβραίων κεφαλαιούχων:  

 
«Η Λάρναξ, η πόλις αύτη που είναι τελείως εγκαταλελειµµένη εις την τύχην της, χωρίς 

βοήθεια ή επίσηµον ενίσχυσιν, φαίνεται ευτυχώς ότι δεν είνε πεπρωµένο να 

καταδικασθή εις τέλειο µαρασµόν. Τουναντίον µάλιστα η τύχη ήρχισε να της µειδιά 

από τινος χρόνου υπό την µορφή καθόδου Εβραίων επιχειρηµατιών µε εξωγκωµένα 

πορτοφόλια [...] Έτσι, η νεκρά πόλις και Επαρχία µας κινούται κατά το µάλλον και 

ήττον οικονοµικώς καλά σήµερον και τα κτήµατά των αυξάνονται εις αξίαν. Σας φέρω 

ως παράδειγµα ότι µια γυναίκα έχουσα τεµάχιο γης γύρω από τα αγορασθέντα υπό 

Εβραίων, πώλησε τούτο εις Εβραίον πάλιν αντί λ. 70· ήτο διατεθειµένη να το δώση 

αντί δυο λιρών ως ήκουσα»843. 

Η αντι-εβραϊκή στάση 

Στον αντίποδα, η πλειοψηφία των εφηµερίδων και η αναδυόµενη µεσαία τάξη των πτυχιούχων 

και των εργατών τάσσονταν τόσο κατά της µαζικής εγκατάστασης Εβραίων όσο και της 

δραστηριοποίησης των κεφαλαιούχων. Η πρώτη σε κυκλοφορία δισεβδοµαδιαία Ελευθερία 

(3.200 αντίτυπα), η Φωνή της Κύπρου, η Πάφος (εβδοµαδιαία, 620 αντίτυπα), αλλά και οι 

σοσιαλίζουσες εφηµερίδες όπως ο δισεβδοµαδίαιος Παρατηρητής (1.600 αντίτυπα), η 

καθηµερινή Πρωϊνή (2.000 αντίτυπα) καθώς και ο αριστερός Κυπριακός Τύπος (καθηµερινή, 

3.500 αντίτυπα)844 υιοθέτησαν την αντι-εβραϊκή προπαγάνδα στα άρθρα τους. Η άµεση λήψη 

νοµοθετικών µέτρων για αντιµετώπιση της µαζικής καθόδου Εβραίων και του περιορισµού 

των επενδυτικών δραστηριοτήτων των Εβραίων κεφαλαιούχων προβαλλόταν ως το µείζον 

αίτηµα. Οι υποστηρικτές της συγκεκριµένης προσέγγισης αποδοκίµαζαν το επιχείρηµα περί 

αναγκαιότητας της εισαγωγής καινοτοµιών στη γεωργία από τους Εβραίους 

επιχειρηµατολογώντας ότι ο εκσυγχρονισµός και η επίλυση των εγγενών προβληµάτων της 

αγροτικής οικονοµίας βρισκόταν στην αποκλειστική ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης. Στην 

επιχειρηµατολογία των αντι-εβραϊστών συντηρούνταν κατάλοιπα της αρθρογραφίας των 

τελών του 19ου αιώνα, όπως ο κίνδυνος δουλοπαροικίας και η υπερίσχυση του εβραϊκού 

                                                
843 «Οι Εβραίοι εις Λάρνακα», εφηµ. Αλήθεια, 2.3.1934, σ. 2.  
844 Cyprus Blue Book 1933 και Cyprus Blue Book 1935. Για τον κυπριακό Τύπο του Μεσοπολέµου, ο οποίος 
πρόσκειτο στο σοσιαλισµό και την αριστερά, όπως οι εφηµερίδες Παρατηρητής και Κυπριακος Τύπος,  βλ. 
Ανδρέας Σοφοκλέους, «Αριστερά Κυπριακά Έντυπα 1878-1940», στο Γεωργής και Κατσουρίδης (επιµ.), Η 
Κυπριακή Αριστερά, ό.π., σσ. 37-54.  
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κεφαλαίου,845 ενώ συζητείτο και το ζήτηµα εκµηχάνισης της οικονοµίας από τους Εβραίους 

µε επιπτώσεις στην αύξηση της ανεργίας846.  

 
Η Φωνή της Κύπρου αντέκρουε τις απόψεις των «επιπόλαιων» και «ασυνεπών» που εκθείαζαν 

τα οφέλη του εβραϊκού εποικισµού µε αντι-κοµµουνιστική διάθεση:  

 
«Και ερωτώµεν ήδη ποίος ο λόγος και διατί ενώ ο γίγας Γερµανικός λαός απορρίπτει 

τα δώρα του παλαιού του φίλου [...] ηµεις οι νάνοι εκθειάζοµεν τα προσδοκώµενα 

τάχα αυτού τοιαύτα; Μη άρα γε δεν έφθασε στα αυτιά µας ο δηµώδης λόγος «µήτε σε 

βάτον αλλά ούτε και σε Εβραίον κοντά;» [...] Αλλά θα γίνουν οι νέοι πλούσιοι άποικοι 

Εβραίοι πηγή πλούτου και θα δώσουν στον τόπον την ευδαιµονίαν µε το µασούρι- 

λέγει έκθαµβος κάποιος θιασώτης [...] Καθ’ ηµάς η γνώµη αυτή φαίνεται πολύ 

εσπευσµένη. Ο χρόνος βεβαιοί ότι η φυλή αυτή υπήρξεν επιτηδεία µάλλον εις την 

διακονίαν του θεού Ερµού ή την της Δήµητρος».  

 
Η εφηµερίδα σχολίαζε ότι µε την άφιξη των Εβραίων, ο ακτήµονας γεωργικός πληθυσµός «θα 

καταστή θάττον ή βράδιον ένα στρατόπεδον εργατών, αργότερον δε µία σφηκοφωλιά οπαδών 

του Μπολσεβικισµού, όστις έως τώρα από την εργατικήν µάλλον µάζαν έχει να περισυλλέξει 

τους οπαδούς του»847. 

 
Η Λεµεσιανή εφηµερίδα Αλήθεια σε πρωτοσέλιδη στήλη της υπό τον τίτλο «Αδέσποτος 

τόπος. Πού φερόµεθα;» έκανε µια και µοναδική στο σύνολο του Τύπου αναφορά στην 

εθνολογική αλλοίωση του πληθυσµού, η οποία θα αµφισβητούσε το δικαίωµα του «να 

διαθέτη τα του τόπου ως ο ίδιος θέλει». Σε έντονο ύφος τόνιζε ότι αυτοί οι εποικιστικοί 

σχεδιασµοί υποβοηθούσαν την επίσηµη βρετανική πολιτική, η οποία εστιαζόταν στην 

αγγλοποίηση της παιδείας και στόχευε στην εκµηδένιση του γηγενούς πληθυσµού «ως 

παράγοντος και συντελεστού της δηµοσίας και ιδιωτικής ζωής του τόπου»848. 

 
Από τις φωνές της αντι-εβραϊκής γραµµής στο Συµβουλευτικό Συµβούλιο ήταν ο δικηγόρος 

από τη Λεµεσό Παναγιώτης Κακογιάννης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της εφαρµογής των 

περιοριστικών µέτρων στις επενδυτικές δραστηριότητες των αλλοδαπών, υποστηρίζοντας ότι 

                                                
845 Εφηµ. Αλήθεια, 13.10.1933, σ. 1. 
846 Εφηµ. Πάφος, 13.10.1933, σ. 1. Επικριτικό άρθρο επίσης κατά των υποστηρικτών της εβραϊκής παρουσίας 
δηµοσιεύθηκε στην εφηµ. Πάφος, 21.2.1935, σ. 1. 
847 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 5.8.1933, σ. 1. 
848 Εφηµ. Αλήθεια, 13.10.1933, σ. 1. 
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εκµεταλλευόµενοι τη συνεχή πτώση των τιµών εξαπατούσαν τους Κυπρίους στην αγορά των 

κτηµάτων, αφού δεν κατέβαλλαν το ποσό της εγγεγραµµένης αξίας γης: 

 
«Μπορούµε να ευχαριστούµε τους Εβραίους για τις µεθόδους καλλιέργειας που 

εφαρµόζουν στην Κύπρο, τις οποίες µπορούν να µιµηθούν οι Κύπριοι, αλλά κατά την 

άποψη µου αυτή δεν είναι καλή δικαιολογία για να τους επιτρέψουµε να συνεχίσουν 

τις αγορές γης χωρίς περιορισµούς. Η γη πρέπει να θεωρείται ως η ιερή ιδιοκτησία του 

Κύπριου αγρότη και ως τέτοια, νοµίζω, θα έπρεπε να διασφαλιστεί κατά της 

αποξένωσης»849. 

 
Κατά τον Γενικό Εισαγγελέα, H.W.B. Blackall, η επιχειρηµατολογία του Κακογιάννη δεν 

ήταν πειστική. Χαρακτηρίζοντας τον ως ένα από τους «πατριώτες» οι οποίοι επιθυµούσαν να 

βλέπουν την «ιερή περιουσία των Κυπρίων» ανεκµετάλλευτη για όσο καιρό χρειαζόταν παρά 

να καλλιεργηθεί από οποιονδήποτε άλλο850, επεσήµανε ότι οι Κύπριοι ανέβαζαν τις τιµές των 

κτηµάτων που αγόραζαν οι Εβραίοι κατά 50% σε σχέση µε την εκτιµηµένη αξία (πρβλ. 

πίνακα 3, σ. 82)851. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και ο Τούρκος βουλευτής Munir Bey 

συµµεριζόταν την αναγκαιότητα της ψήφισης του νόµου, η οποία θα ήταν κατά τον ίδιο 

µεγάλη βοήθεια για τη χώρα852. 

 
Από τους ενθερµότερους οπαδούς της αντι-εβραϊκής γραµµής ήταν ο Γεώργιος Σ. 

Φραγκούδης853. Το Μάρτιο του 1935 ο Φραγκούδης υπενθύµιζε στο αναγνωστικό κοινό την 

«ιδιαιτέραν αντιπάθειαν ένεκεν ιστορικών λόγων» των Κυπρίων προς τους Ισραηλίτες της 

οποία η ρίζα βρισκόταν στην εβραϊκή εξέγερση κατά του Τραϊανού. Εξέφραζε την 

επιφυλακτικότητά του απέναντι στις πραγµατικές προθέσεις των Εβραίων που αγόραζαν 

µεγάλες εκτάσεις γης στην περιοχή της Λάρνακας και της Λεµεσού, παρόλο που αναγνώριζε 

τον θετικό τους αντίκτυπο στην οικονοµία: «Προς το παρόν η εβραϊκή επιχείρησις είνε 

ωφέλιµος, διότι και χρήµατα φέρει εις την πτωχήν νήσον και διδάσκει εις τους χωρικούς την 

                                                
849 ΚΑΚ: SA1/622/34/1, Εκτελεστικό Συµβούλιο 205/34, Έγγραφο του Παναγιώτη Κακογιάννη, «Απαγόρευση 
αγορών γης από αλλοδαπούς», 9.12.1934. 
850 ΚΑΚ: SA1/622/34/1, Εκτελεστικό Συµβούλιο 205/34,  Πρακτικά Γενικού Εισαγγελέα, 17.12.1934. 
851 Σύµφωνα µε την έκθεση του Διευθυντή του Κτηµατολογίου το 1942 οι εβραϊκές επιχειρήσεις αγόραζαν σε 
υψηλές τιµές της εκτάσεις γης, ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Διευθυντής Κτηµατολογίου και Χωροταξίας, προς 
Αποικιακό Γραµµατέα, 14.3.1942. Επίσης,  Christodoulou, ό.π., σ .77. 
852 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Απόσπασµα από πρακτικά Συµβουλευτικού Συµβουλίου στις 9.2.1935. 
853 Δηµοσιογράφος, δικηγόρος, συγγραφέας και πολιτευτής από τη Λεµεσό. Ιδρυτής της Παντείου Ανωτάτης 
Σχολής Πολιτικών Επιστηµών το 1930, την οποία διηύθυνε και στην οποία δίδαξε ως καθηγητής µέχρι δυο 
χρόνια πριν το θάνατο του το 1939, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 622. 
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επιστηµονικήν καλλιέργειαν των εσπεριδοειδών», όµως σκοπός της ήταν σε περίπτωση 

επιτυχίας να µεταφερθούν 25.000 Εβραίοι σε βάθος χρόνου 20 ετών, οι οποίοι θα 

εγκαθίσταντο σε κλήρους κατά µήκος της παραλίας. Οι επιπτώσεις κατά τον Φραγκούδη θα 

ήταν υλικές και εθνικές. Τα κέρδη θα κατέληγαν στους Εβραίους ενώ διέβλεπε τις αντιστάσεις 

των Ελλήνων «χαµηλές», αφού κατά τον ίδιο «ο Ρωµηός όχι µόνον τρέχει όπου είναι το 

ευθηνότερον, χωρίς να αποβλέπη εις το εθνικόν συµφέρον, αλλά και προτιµά τους ξένους από 

έλλειψιν κάθε φανατισµού»: 

 
 «Προς το παρόν ανεπιφύλακτος είναι η γνώµη ότι οι Αρµένιοι είνε ήδη ολέθριοι δια 

τους κατοίκους. Ως προς τους Εβραίους υπάρχουν οι φρονούντες ότι θα αποτύχουν, 

και αφού αφήσουν κάµποσες χιλιάδες λίρες εις την νήσον, θα απέλθουν, αφήνοντας εις 

ηµάς τα αγροκήπιά των. Θα ήτο ωραίον να τους πάρωµεν τις λίρες και εις το τέλος και 

τα κτήµατα! Φοβούµαι όµως ότι τα πράγµατα δεν θα συµβούν κατ’ αυτόν τον τρόπον. 

Η µόνη ελπίς είναι να µην επιτύχουν τόσο πολύ οι Εβραίοι, ώστε το Φασούρι να φάη 

την Κύπρον»854. 

 
Προέκταση του άρθρου του Φραγκούδη ήταν το άρθρο του Παλαίµαχου (φιλολογικό 

ψευδώνυµο του Ευστάθιου Παρασκευά) στην ίδια εφηµερίδα µε τίτλο «Προ 50 ετών. Εβραίοι 

άλλοτε εις Λεµεσόν» στο οποίο υποδηλωνόταν ότι οι σχέσεις των τότε Εβραίων µε τους 

Λεµεσιανούς υπήρξαν αρµονικές, εφόσον οι ξένοι είχαν φιλοξενηθεί σε σπίτια Λεµεσιανών, 

αντικρούοντας έτσι την αρνητική χρειά του άρθρου του Φραγκούδη περί «ιστορικής 

αντιπάθειας»:  «Ο κ. Φραγκούδης θα ήτο τότε µικράς ηλικίας και δεν θα ενθυµήται τα κατά 

τους Εβραίους του 1882 εις Λεµεσόν»855. 

 
Ως προς την πτυχή του οικονοµικού κινδύνου, εκτενή αναφορά έκαναν οι εφηµερίδες 

Κυπριακός Τύπος και Πρωϊνή. Ο αριστερίζων Κυπριακός Τύπος εξέφραζε την άποψη ότι η 

παρουσία των Εβραίων κεφαλαιούχων θα αποξένωνε τον Κύπριο αγρότη από τη γη του, ενώ 

τα κέρδη που θα εξασφάλιζαν θα διοχετεύονταν στο εξωτερικό και όχι για ενίσχυση της 

οικονοµίας του τόπου. Στους «θιασώτες» του εβραϊκού εποικισµού αντιπαρέβαλλε τη 

µαρτυρία ενός Κύπριου χωρικού που πώλησε κτήµατά του στους Εβραίους:  

 

                                                
854 Εφηµ. Αλήθεια, 8.3.1935, σσ. 1-2. 
855 Εφηµ. Αλήθεια, 29.3.1935, σ. 1. 
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«Πωλούµεν, είπεν ο εν λόγω χωρικός, τα κτήµατά µας διότι πεινούµεν. Τα όσα δε 

λέγονται δια τας µεθόδους καλλιεργείας των Εβραίων είνε ανάξια προσοχής. Ηµείς 

γνωρίζοµεν καλλίτερον αυτών το το χρειάζεται. Αλλά τι θέλετε να γίνη όταν µας 

πνίγει ο τόκος και µένουµε στους δρόµους;»856. 

 
Το ζήτηµα για την εφηµερίδα θα επιλυόταν µε την δια νόµου απαγόρευση της εγκατάστασης 

των Εβραίων857. 

 
Στην εφηµερίδα Πρωινή δηµοσιεύθηκαν τρία άρθρα του δικηγόρου Γιάγκου Ηλιάδη τον 

Απρίλιο του 1935 τα οποία εφιστούσαν την προσοχή στον οικονοµικό κίνδυνο που απέρρεε 

από την εβραϊκή παρουσία. Ο Ηλιάδης, µολονότι ανηψιός του Ν. Π. Λανίτη858 τάχθηκε κατά 

της εβραϊκής εγκατάστασης υποστηρίζοντας ότι η άµεση λήψη περιοριστικών µέτρων κατά 

της εισόδου µεταναστών ήταν µέτρο επωφελές για την τοπική οικονοµία859. Διαβεβαιώνοντας 

ότι η αρθρογραφία του «δεν κινείται ούτε από πνεύµα ξενηλασίας, ούτε από πνεύµα 

µισσαλοδοξίας ή µισοξενίας», αλλά από την συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι  «οφείλοµε 

δυστυχώς ν’ ακολουθήσωµεν εκόντες άκοντες την οικονοµική τάσιν της εποχής µας ήτις είναι 

εθνικιστική και ήτις περιστρέφεται περί τον άξονα µιας οικονοµικής αυταρκείας»860, 

απέρριπτε το επιχείρηµα ότι οι ξένοι κεφαλαιούχοι θα έβγαζαν τον Κύπριο γεωργό από την 

υπανάπτυξη, γιατί εξαιτίας του χαµηλού εισοδήµατος και του µικροτεµαχισµού της γης δεν θα 

µπορούσε να εφαρµόσει τις καινοτόµες µεθόδους861. Έκρινε ότι η παραχώρηση των κτηµάτων 

στους ξένους θα είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια του παραγωγικού πλούτου του αγρότη, ενώ 

θα έπρεπε να δοθεί πίστωση χρόνου στο αδρανές κυπριακό κεφάλαιο επενδυθεί στη γη862.  
 

Οι αντιδράσεις στον Τύπο αφορούσαν και στη δραστηριοποίηση Ισραηλιτών µεταναστών σε 

αστικά επαγγέλµατα. Η εφηµερίδα Φωνή της Κύπρου σηµείωνε τον Αύγουστο του 1935 ότι εν 

µέσω της «ακατάσχετης» µετανάστευσης Κυπρίων στην Αγγλία863, η Κυβέρνηση θα έπρεπε 

να σκεφθεί σοβαρά τη λήψη δραστικών µέτρων παρεµπόδισης της εισόδου ξένων, οι οποίοι 

                                                
856 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 28.3.1935, σ. 1. 
857 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 29.3.1935, σ. 1. 
858 Κουδουνάρης, ό.π., σ. 171.  
859 Εφηµ. Πρωϊνή, 3.4.1935, σ. 1. 
860 Εφηµ. Πρωινή, 6.4.1935, σ. 1. 
861 Εφηµ. Πρωινή, 5.4.1935, σ. 1. 
862 Εφηµ. Πρωινή, 6.4.1935, σ. 1. 
863 Σύµφωνα µε Colonial Reports-Annual. Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of 
Cyprus, 1935, Λονδίνο 1936, σ. 7, κατά το 1935 σηµειώθηκε µετανάστευση Κυπρίων νέων για εξεύρεση 
εργασίας στο Λονδίνο και βρετανικές αποικίες στην Αφρική. 
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ασχολούνταν µε µικροεπαγγέλµατα στους δρόµους και τα λιµάνια. Η άµεση απαγόρευση της 

άσκησης αυτών των επαγγελµάτων ήταν κατά την εφηµερίδα «καθήκον επιτακτικόν».864 Από 

την άλλη, η εφηµερίδα Παρατηρητής αναδείκνυε τον αντίκτυπο που θα είχε η εβραϊκή 

δραστηριότητα στο ζωτικό οικονοµικό τοµέα της τουριστικής βιοµηχανίας του τόπου και την 

προσέλκυση Εβραίων και Αράβων παραθεριστών στα ορεινά θέρετρα της Λεµεσού: 

 
 «Ο Εβραίος δεν έχει τον χαρακτήρα και την ψυχοσύστασι του Κυπρίου και ιδίως του 

Λεµεσιανού, ο οποίος θα προτιµήση τον ξένον αντί του εντόπιου και το ξένης 

προελεύσεως προϊόν αντί του δικού µας. Ο Εβραίος ταξιδεύει µε εβραϊκό βαπόρι, 

τρώγει σε εβραϊκό εστιατόριο και προµηθεύεται, ως και τες οδοντογλυφίδες του από 

εβραϊκό κατάστηµα»865. 

 
Τα άρθρα τα οποία σχολίαζαν δυσµενώς την εβραϊκή παρουσία θεωρήθηκαν από την 

κυβέρνηση η αιτία της υποκίνησης ντόπιων σε κακόβουλες ζηµιές σε περιουσίες που ανήκαν 

σε Εβραίους, όπως για παράδειγµα εκριζώσεις δενδρυλλίων στο Φασούρι το 1933866 και το 

1934867 καθώς και στο κτήµα των Κουκλιών το 1936868. Κατ’ επέκταση, η κυβέρνηση κάλεσε 

το 1934 όπως απαγορευθεί «η δηµοσίευση άρθρων τα οποία προκαλούσαν φυλετική έχθρα ή 

ωθούσαν τον κόσµο σε οποιαδήποτε µορφής άσκησης βίας»869.  

 
Ο Διοικητής της Αστυνοµίας στη Λευκωσία επισήµανε τον Απρίλη του 1935 την 

αναγκαιότητα ελέγχου των άρθρων του Κυπριακού Τύπου και της Πρωϊνής, τα οποία κατά την 

άποψη του, «γέµιζαν» τα µυαλά των αµόρφωτων ατόµων εναντίον συγκεκριµένης τάξης 

ατόµων:  

 
«Αµφιβάλλω πολύ εάν οι συντάκτες των άρθρων έχουν την ευηµερία της χώρας τόσο 

στην καρδιά όσο φάνηκε από τις απόψεις τους. Γενικά, οι αγρότες των οποίων η γη 

αγοράστηκε είναι στο παρόν χαρούµενοι που µπορούν να την πωλούν, και η γη που 

πωλείται δεν είναι γη που καλλιεργείται συστηµατικά ή που έχει πραγµατική αξία [...] 

Όταν ο αγρότης πωλεί γη, το κάνει µε τη γνώση ότι µπορεί να εξασφαλίσει εργασία 

                                                
864 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 24.8.1935, σ. 1. 
865 Εφηµ. Παρατηρητής, 3.9.1936, σ. 1. 
866 Εφηµ. Αλήθεια, 14.7.1933, σ. 2. 
867 Εφηµ. Πρωινή, 29.9.1934, σ. 4. 
868 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 28.4.1936, σ. 4. 
869 ΚΑΚ: SA1/719/1935, H. McLaughan, λογοκριτής εφηµερίδων, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 24.8.1936. 
Επίσης, στο ίδιο, Πρακτικά, Αποικιακός Γραµµατέας προς Κυβερνήτη, 13.4.1935. 
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από αυτόν στον οποίο την πώλησε καλλιεργώντας την [...] Κανένα καλό δεν θα 

προέλθει από αυτές τις φωνές κατά των «ξένων» »870.  

 
Σε κάθε περίπτωση η Αλήθεια µυκτήριζε τις κακόβουλες πράξεις των δραστών, αποκαλώντας 

τις «κτηνώδεις», την στιγµή που µια εταιρεία αναλάµβανε επιχειρηµατική δραστηριότητα 

«τόσον οικονοµικώς επωφελείς δια τον τόπον και ιδιαιτέρως δια τας εργατικάς τάξεις».871 

Επίσης, η Πρωινή εξέφραζε την απαρέσκεια της στις βέβηλες πράξεις «εις βάρος των ξένων 

τούτων, των οποίων η εργασία, ευσυνείδητος και γόνιµος, είνε τα µάλιστα δηµιουργική εις 

την γεωργικήν αναγέννησιν και αφύπνησιν» της επαρχίας Λεµεσού872.  

 
Μετά και την έκδοση των νοµοθεσιών για έλεγχο της εισόδου και εγκατάστασης καθώς και 

της απόκτησης περιουσίας από αλλοδαπούς το 1936, η αρθρογραφία στον Τύπο για το 

εβραϊκό ζήτηµα ξεφούσκωσε. Όχι όµως για πολύ αφού το θέµα των Εβραίων στην Κύπρο θα 

επανερχόταν στο προσκήνιο εντονότερο όταν στις παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

και στο αποκορύφωµα της µαζικής εξόδου Εβραίων από την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη το µεταναστευτικό ρεύµα σηµείωσε αύξηση. 

 
Η «αντι-εβραϊκή» εκστρατεία του Τύπου και τα υποµνήµατα των πολιτών υπό το 

οικονοµικό πρίσµα, 1938-1939  

 
Η αναποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των νόµων στην κυπριακή κοινή γνώµη, όπως 

διαφαινόταν από την αυξανόµενη παρουσία των Εβραίων στο νησί την περίοδο 1938-1939, 

ενέτεινε τις ανησυχίες της κοινής γνώµης και του Τύπου. Παρόλο που ο Άγγλος 

δηµοσιογράφος Merton της Daily Telegraph στον ετήσιο συµπληρωµατικό τόµο της 

Βρετανικής Εγκυκλοπαίδειας για το 1939 σηµείωνε ότι «ο εποικισµός των Εβραίων εις την 

Κύπρον, εφ’ όσον δεν πρόκειται περί εργατών, τυγχάνει καλής υποδοχής»873, η  αντι-εβραϊκή 

εκστρατεία στον Τύπο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1938, στο αποκορύφωµα της κρίσης 

της Σουδητίας και λίγο πριν τη συµφωνία του Μονάχου, ήταν δριµεία. Μέσα από τα 

ψηφίσµατα επαγγελµατικών οµάδων διαφαίνεται ότι οι απόψεις των Ελλήνων εξέφραζαν και 

τις θέσεις άλλων θρησκευτικών οµάδων του νησιού, όπως Τούρκων και Αρµενίων. Όσον 

                                                
870 ΚΑΚ: SA1/719/1935, Διοικητής Αστυνοµίας, Λευκωσία, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 10.5.1935. 
871 Εφηµ. Αλήθεια, 14.7.1933, σ. 2. 
872 Εφηµ. Πρωινή, 29.9.1934, σ. 4. 
873 «Ο εποικισµός Εβραίων», εφηµ. Ανεξάρτητος, 10.5.1939, σ. 1· «Έλυωσε πολύ σύντοµα το ζαχαρένιο 
περικάλυµµα», εφηµ. Παρατηρητής, 14.5.1939, σ.1· «Ο παλαιός µας φίλος κ. Μέρτον», εφηµ. Χρόνος, 11.5.1939, 
σ. 1. 
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αφορά ιδιαίτερα τη στάση των Τούρκων, κατά τον Μεσοπόλεµο γίνεται ευδιάκριτη η ύπαρξη 

αντισηµιτισµού, ο οποίος σχετιζόταν µε την ανάδυση του τουρκικού εθνικισµού στο νησί. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Τούρκου δασκάλου στο χωριό Μαθιάτης, ο οποίος 

χαρακτήριζε τον Μουσταφά Κεµάλ ως «ένα Εβραίο που είχε καταστρέψει τον τουρκικό λαό 

αποµακρύνοντάς τον από την ισλαµική του κληρονοµιά» και ότι τα πορτραίτα του 

δηµιουργούνταν από Εβραίους οι οποίοι ήθελαν µε τη µαζική τους πώληση να πλουτίσουν874.   

Ο διοικητής της Λευκωσίας αποτύπωνε προς τον Αποικιακό Γραµµατέα την περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα στην ελληνική κοινή γνώµη το Σεπτέµβριο του 1938 ως ακολούθως:  

 
«Άρθρα τα οποία δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα στην Πρωΐα δείχνουν ότι υπάρχει µια 

µερίδα της κοινής γνώµης, η οποία θεωρεί ότι µια περιορισµένη παρουσία Εβραίων θα 

ήταν ωφέλιµη για τη χώρα. Κύπριοι της παλιάς σχολής, βέβαια, πεισµατικά 

αντιτίθενται στην εισροή οποιωνδήποτε ξένων ή ξένου κεφαλαίου, εβραϊκού ή µη. Η 

αριστερή πτέρυγα στην Κύπρο θα τασσόταν κατά της εισόδου πλούσιων Εβραίων, 

αλλά πιο πιθανό θα καλωσόριζαν µια εισροή αναξιοπαθούντων Εβραίων»875.  

 
Οι µεγαλύτερες σε κυκλοφορία καθηµερινές εφηµερίδες το 1938 όπως η Ελευθερία (5.200 

αντίτυπα), ο Νέος Κυπριακός Φύλαξ (3.100 αντίτυπα) και η Εσπερινή (2.500 αντίτυπα), όπως 

επίσης και οι εβδοµαδιαίες Φωνή της Κύπρου (1.500 αντίτυπα), Παρατηρητής 

(δισεβδοµαδιαία, 2.600 αντίτυπα) και Κυπριακός Τύπος (εβδοµαδίαια, 4.000 αντίτυπα)876 

αφιέρωναν πρωτοσέλιδες στήλες στην όξυνση των οικονοµικών προβληµάτων που θα 

προέκυπταν από την εισροή Εβραίων µεταναστών και προσφύγων. Καθώς σε αυτή την 

περίοδο το συντεχνιακό κίνηµα ενισχυόταν µε την αύξηση των απεργιών στο νησί877, ακόµα 

και ο προ τριετίας φιλο-εβραϊκός Χρόνος (δισεβδοµαδιαία, 2.000 αντίτυπα)878 σηµείωσε 

στροφή υιοθετώντας την αντι-εβραϊκή επιχειρηµατολογία.  

 
Η αυξηµένη παρουσία Εβραίων επαγγελµατιών στο νησί και οι φήµες για σχέδια 

εγκατάστασης και επαγγελµατικής δραστηριοποίησης Αυστριακών και Τσεχοσλοβάκων 

                                                
874 Βλ. Rebecca Bryant, Educating Ethnicity: On the Cultures of Nationalism in Cyprus, A Dissertation 
Submitted to the Faculty of the Division of the Social Sciences in Candidacy for the Degree of Doctor of 
Philosophy, Σικάγο 1998, σ. 297. Επίσης, παρατίθεται στο Altay Nevzat, Nationalism amongst the Turks of 
Cyprus: The First Wave, Academic Dissertation, Faculty of Humanities, Department of History, University of 
Oulu, Φινλανδία 2005, σσ. 286-287. 
875 ΤΝΑ: FCO 141/2618, Διοικητής Λευκωσίας, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 8.9.1938. 
876 Cyprus Blue Book 1938, σ. 228. 
877 Βλ. Κατσιαούνης, ό.π., σσ. 57-62.  
878 Cyprus Blue Book 1938, σ. 228. 
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έσπειραν το φόβο στους Κυπρίους, ιδιαίτερα όσων απασχολούνταν µε τα µεσο-αστικά 

επαγγέλµατα, ότι οι Εβραίοι θα προκαλούσαν οικονοµικό ανταγωνισµό επειδή διέθεταν 

µεγαλύτερο κεφάλαιο και καλύτερα µηχανικά µέσα879. Σε συνδυασµό µε το φαινόµενο της  

υπερπροσφοράς εργατικού δυναµικού στα αστικά κέντρα, εκτιµάτο ότι η εβραϊκή παρουσία 

θα διόγκωνε την ανεργία και τη µετανάστευση των Κυπρίων880. Αν και οι εφηµερίδες τόνιζαν 

ότι δεν αρθρογραφούσαν µε αντισηµιτική διάθεση881, το κύριο αίτηµα που προβαλλόταν ήταν 

η απαγόρευση στη µαζική είσοδο των Εβραίων, η ενθάρρυνση του κυπριακού κεφαλαίου σε 

επενδύσεις ως αντιστάθµισµα στο ξένο και η υιοθέτηση µιας παρεµβατικής κυβερνητικής 

πολιτικής για την προστασία της τοπικής οικονοµίας882. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά 

συνθήµατα του Τύπου αυτή την περίοδο ήταν «Η Κύπρος δια τους Κυπρίους»883.  

 
Αντίθετα, η αρθρογραφία η οποία υποστήριζε το εβραϊκό µεταναστευτικό ρεύµα για 

οικονοµικό εκσυγχρονισµό ήταν πολύ περιορισµένη στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα Πρωΐα 

(3.200 αντίτυπα)884 και στην καθηµερινή αγγλόφωνη Embros (1.200-1.500 αντίτυπα)885 της 

Λευκωσίας.  

 
Ο Γεώργιος Φραγκούδης ήταν ο µόνος που µε παρέµβαση του στην Ελευθερία εστίασε στο 

φυλετικό κίνδυνο θεωρώντας ότι ο εγχώριος τύπος «ανέπτυξε δεόντως» την οικονοµική πτυχή 

του θέµατος. Αναφερόµενος στο φαινόµενο του αντισηµιτισµού, σηµείωσε ότι αυτός 

εκδηλώθηκε παντού όπου εγκατεστάθησαν Εβραίοι «διότι η αξιοθαύµαστος δια την αντοχήν 

αυτής φυλή» και η µη αφοµοίωσή τους δηµιουργούσε παντού φυλετικό ζήτηµα.886 

Καταλήγοντας στο γεγονός ότι οι Εβραίοι τη δεδοµένη στιγµή θεωρούνταν ανεπιθύµητοι 

                                                
879 Βλ. ενδεικτικά «Ο εβραϊκός κίνδυνος», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 20.10.1938, σ. 1. Επίσης, «Επιστολαί 
προς την Ελευθερίαν. Το προς την Κύπρον εβραϊκόν εποικιστ. ρεύµα», εφηµ. Ελευθερία, 9.2.1939, σσ. 1-2. 
Λόγω της οικονοµικής ανέχειας οι Κύπριοι επαγγελµατίες αδυνατούσαν να εισαγάγουν µηχανήµατα, η µείωση 
στην εισαγωγή τους καταδεικνύει αυτό το γεγονός, βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1922-1940, Η εξέγερση 
του 1931 και η αποικιακή αντεπανάσταση», Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τχ. 21, τ. 7, σ. 336. 
880 Βλ. εφηµ. Ελευθερία, 7.8.1938, σ. 1 και εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 10.9.1938, σ. 2. 
881 Στο ίδιο. 
882 «Η πρώτη µεγάλη ποσότης εξαγωγής σουλτανίνης εις Αγγλίαν. Το τσιφλίκκι Φασουρίου», εφηµ. 
Παρατηρητής, 21.8.1938, σ. 6.  
883 Βλ. στο ίδιο. Επίσης, «Ξέναι γνώµαι. Η Κύπρος δια τους Κυπρίους. Δύο άρθρα του κ. Ι. Σκουλλου, 2», εφηµ. 
Πρωΐα, 8.9.1938, σ. 1. 
884 Cyprus Blue Book 1937, σ. 218. 
885 Cyprus Blue Book 1938, σ. 228. 
886 Σύµφωνα µε τον Brustein, ό.π., σσ. 114-115, η φυλετική ρίζα του αντισηµιτισµού προκλήθηκε εξαιτίας της 
προσκόλλησης των Εβραίων µεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη (Ασκενάζι) στα παραδοσιακά 
θρησκευτικά και γλωσσικά ήθη και έθιµα, γεγονός το οποίο τους καθιστούσε λιγότερο αφοµοιούµενους στη 
Δυτική Χριστιανική κοινωνία σε αντίθεση µε τους Σεφαραδίτες, οι οποίοι ενσωµατώνονταν πιο εύκολα στις 
δυτικές κοινωνίες. Αυτό προκαλούσε το φόβο και την επιφυλακτικότητα των Ευρωπαίων απέναντι τους.  
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παντού, ακόµη και στην Παλαιστίνη, όπου εξαιτίας της αραβικής εξέγερσης δεν επιλυόταν το 

εβραϊκό ζήτηµα, χαρακτήριζε τη θέση της Κύπρου «ευπρόσβλητη»:  

 
«Μας προβάλλεται το Φασούρι ως θαύµα Εβραϊκής νοηµοσύνης. Αλλά Φασούρι 

ηµπορούσε να γίνη όλη η Κύπρος, εάν ήθελον οι αρµόδιοι. Προτιµώµεν να µείνωµεν 

εκεί που είµεθα, παρά να ίδωµεν την Κύπρο καθισταµένην εστίαν διαταραχών εν τω 

µέλλοντι [...] Δεν αµφιβάλλοµεν ότι η Κυβέρνησις εκτιµά δεόντως τα επιχειρήµατα 

του τύπου και ότι δεν θα επιτρέψη να δηµιουργηθή εις την πατρίδα µας Εβραϊκός 

κίνδυνος»887. 

 
Στην εφηµερίδα Πρωΐα τέσσερα άρθρα κάποιου Γ. Γιώργη, τα οποία απηχούσαν  

σοσιαλιστικές ιδέες (αυτή είναι εξάλλου και η περίοδο ανάπτυξης του συνδικαλιστικού 

κινήµατος), αντέκρουαν την «αντι-εβραϊκή εκστρατεία» του «κατά τ’ άλλα δηµοκρατικού 

Τύπου». Κατά τον αρθρογράφο ο κυπριακός Τύπος «βάρθηκε να ενθαρρύνει µε κάθε τρόπο 

το µάζεµα υπογραφών µεταξύ των πολιτών της Πρωτεύουσας για το διώξιµο των Εβραίων 

από το νησί µας και φιλοξενεί στη θέση του κυρίου άρθρου ενυπόγραφα άρθρα πολιτευτών 

για τον Εβραϊκό κίνδυνο από φυλετική άποψη»888. Στα συνθήµατα «Θα µας πάρουν τα 

χωράφια µας! «Θα µας πάρουν τις δουλειές µας», «Αυτοί είναι τεχνίτες!», «Είναι έξυπνοι, 

ενώ εµείς...», «Μακρυά λοιπόν οι Εβραίοι»889, ο Γιώργης ανταπαντούσε ότι εάν ένα µέρος της 

χέρσας και ακαλλιέργητης γης του νησιού παραχωρείτο σε ξένους τεχνικά καταρτισµένους 

εργάτες, χωρίς βέβαια η εγκατάσταση να είναι αθρόα, ούτε η εθνική οικονοµία ούτε και ο 

Κύπριος παραγωγός θα ζήµιωνε. Κατά τον ίδιο οι εµµένοντες στο αντίθετο επιχείρηµα 

καταδίκαζαν τον τόπο στην οπισθοδρόµηση, διατηρούσαν τα φεουδαρχικά υπολείµµατα και 

τις αρχέγονες µεθόδους καλλιέργειας890. Χαρακτηρίζοντας δε τα αιτήµατα λήψης µέτρων για 

απαγόρευση εγκατάστασης Εβραίων εργατών και τη µεµονωµένη εκδήλωση απεργίας 

ραπτεργατών µε αίτηµα την απόλυση ενός Εβραίου εργάτη891, ως «πολιτική της πιο 

                                                
887 «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», εφηµ. Ελευθερία, 28.8.1938, σσ. 1, 5. 
888 «Το ζήτηµα των Εβραίων στην Κύπρο. Μια ανάλυση της αντι-εβραϊκής εκστρατείας. Με γνώµονα το 
συµφέρον της Κυπριακής οικονοµίας- Μακρυά από βάρβαρα φυλετικά µίση», εφηµ. Πρωΐα, 1.9.1938, σ. 1. 
889 Στο ίδιο. 
890 «Το ζήτηµα των Εβραίων στην Κύπρο. Μια ανάλυση της αντι-εβραϊκής εκστρατείας. Να δοθή πίσω η γη 
στους καλλιεργητάς της- Να µη πειραχτεί η ιδιοκτησία του Κυπρίου αγρότη- Να απαγορευτεί δια νόµου η αγορά 
της καλλιεργουµένης από τους αγρότες µας γης, 2ον», εφηµ. Πρωΐα, 2.9.1938, σ. 1. 
891 ΤΝΑ: CO 67/290/14, Απόσπασµα µυστικής έκθεσης για την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο από την 1η 
Ιουλίου µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 1938. 
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επονείδιστης αντι-εβραϊκής εκστρατείας»892, υπογράµµιζε ότι το ζήτηµα δεν ήταν φυλετικό 

από την στιγµή που Κύπριοι εργάζονταν στους Αµερικανούς στη Σκουριώτισσα, στους 

Έλληνες στην Καλαβασό και στους Εβραίους στο Φασούρι και στα Κούκλια. Για το 

καθεστώς απασχόλησης των Κυπρίων εργατών ευθυνόταν κατά τον ίδιο η απουσία 

επαγγελµατικών σωµατείων που θα προωθούσαν τα εργατικά αιτήµατα:  

 
«Δεν είµεθα βέβαια υπέρ της άποψης ν’ αφεθούν οι φιλόξενες µας πόρτες ολάνοικτες 

και να πραγµατοποιηθεί ευθύς αµέσως µια αθρόα εισροή Εβραίων [...] Τασσόµαστε 

όµως ανεπιφύλακτα ενάντια στους πρωτοπόρους της αντιεβραϊκής εκστρατείας κι 

ενάντια στα φυλετικά µίση»893.  

 
Στον αντίποδα του αντι-εβραϊκού Τύπου, η εφηµερίδα Embros της Λευκωσίας υπό τον τίτλο 

“Fear or laziness?” εξαπόλυσε κατηγορίες κατά των εφηµερίδων ότι καλλιεργούσαν σκόπιµα 

το φόβο στο ντόπιο πληθυσµό. Απέδιδε δε την στάση αυτή στην έλλειψη δηµοσιογραφικών 

θεµάτων κατά τον µήνα Αύγουστο. Χαρακτήριζε το επιχείρηµα ότι οι Εβραίοι θα έκλεβαν το 

ψωµί του Κυπρίου εργάτη ή αγρότη ως ανεδαφικό αφού από τη µια εφαρµοζόταν αυστηρός 

νόµος περί µετανάστευσης και από την άλλη οι περιπτώσεις εισροής µεταναστών ή 

προσφύγων σε άλλες χώρες, όπως η περίπτωση των Μικρασιατών στην Ελλάδα, κατέδειξαν 

το θετικό τους αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία. Η στήλη σχολίαζε ότι ο Κύπριος ακόµη 

και στην περίπτωση εισροής Ελλήνων µεταναστών από την Αίγυπτο ή την Αµερική πάραυτα 

θα άρχιζε να κλαίει για το ψωµί που πήραν από το στόµα του χωρίς να διανοηθεί την 

εµπορική, βιοµηχανική και γεωργική αναγέννηση που τα προοδευµένα αυτά µυαλά θα 

έφερναν στον τόπο894. 

 
Τα δηµοσιεύµατα στον εγχώριο Τύπο το καλοκαίρι του 1938 προκάλεσαν πάντως κοινωνική 

ανάφλεξη κυρίως από τον κύκλο των αστικών επαγγελµατικών τάξεων και οργανώσεων στη 

Λευκωσία, την Αµµόχωστο895 και τη Λεµεσό896. Στη Λευκωσία 1.150 τεχνίτες,  µέλη 

                                                
892 «Το ζήτηµα των Εβραίων στην Κύπρο. Μια ανάλυση της αντι-εβραϊκής εκστρατείας. Ο εποικισµός Εβραίων 
εργατών εν Κύπρω θα είχεν ως συνεπεία την υπερπροσφορά εργατικών χεριών και την χειροτέρεψη των όρων 
εργασίας σε τεράστιο βαθµό, 3ον», εφηµ. Πρωΐα, 3.9.1938, σ. 1. 
893 «Το ζήτηµα των Εβραίων στην Κύπρο. Μια ανάλυση της αντι-εβραϊκής εκστρατείας. Ο εποικισµός Εβραίων 
εργατών εν Κύπρω θα είχεν ως συνεπεία την υπερπροσφορά εργατικών χεριών και την χειροτερέψη των όρων 
εργασίας σε τεράστιο βαθµό, 4ον», εφηµ. Πρωΐα, 5.9.1938, σ. 1. Η άποψη του Φραγκούδη περί φυλετικού φόβου 
των Κυπρίων απορρίφθηκε και στο άρθρο «Ξέναι γνώµαι. Η Κύπρος δια τους Κυπρίους...», ό.π. 
894 Εφηµ. Embros, 17.8.1938, σ. 1. Στον ίδιο τόνο επίσης, εφηµ. Embros, 19.8.1938, σ. 1. 
895 «Κυκλοφορεί εν Αµµοχώστω έκκλησις προς αναχαίτισιν του εβραϊκού εποικισµού», εφηµ. Ελευθερία, 
19.10.1938, σ. 4. 
896 «Ο Δήµαρχος Λεµεσού και ο εν Κύπρω εποικισµός Εβραίων», εφηµ. Ελευθερία, 21.8.1938, σ. 6. 
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επαγγελµατικών και άλλων σωµατείων, υπέγραψαν υπόµνηµα διαµαρτυρίας για τη 

δραστηριότητα Εβραίων σε αστικά επαγγέλµατα, το οποίο στάληκε στο δηµοτικό συµβούλιο:  

 
«Θεωρούµεν περιττόν να επεκταθώµεν παραθέτοντες ήδη γνωστάς απόψεις επί του 

ζητήµατος και να τονίσωµεν τας δυσµενείς συνεπείας τας οποίας είνε φανερόν ότι θα 

έχη επί της καθόλου οικονοµικής ζωής του τόπου η εγκατάστασις ξένων στοιχείων 

υπό τας επικρατούσας σήµερον δυσκολωτάτας συνθήκας αίτινες εξαναγκάζουσι την 

Κυπριακήν Νεολαίαν να εκπατρίζηται προς εξεύρεσιν πόρου ζωής. Η µέχρι σήµερον 

πείρα µας εκ του συναγωνισµού των τοιούτων ξένων επαγγελµατιών δικαιολογεί 

πλήρως τους φόβους µας και την απαίτησιν µας προς λήψιν δραστηρίων µέτρων προς 

ανακοπήν του ολεθρίου τούτου δια τας τάξεις µας εποικιστικού ρεύµατος»897. 

 
Η Ελευθερία  και ο Κυπριακός Τύπος στηρίζοντας τα υποµνήµατα των δηµοτών διεµήνυαν ότι 

τα άρθρα του εγχώριου Τύπου που συνηγορούσαν υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων 

µέτρων στην εγκατάσταση των µεταναστών δεν ήταν αντισηµιτικά.  Αντίθετα:  

 
«θλιβόµεθα ακούοντες ότι οι δυστυχείς Εβραίοι εκδιώκονται από τόπου εις τόπον κατά 

τον βαναυσότερον τρόπον. Ο αγών µας είναι τουναντίον αγών υπερ των πραγµατικών 

συµφερόντων του Κυπριακού λαού, των κατωτέρων κυρίως τάξεων, τα οποία είναι και 

εις τους τυφλούς φανερόν ότι επηρεάζονται βασικώς εκ της ελευθέρας εισροής 

οιωνδήποτε ξένων στοιχείων εις την Νήσον [...] Είναι εναντίον της φύσεως, εναντίον 

αυτού τούτου του ενστίκτου της αυτοσυντηρήσεως, να συνηγορώµεν υπέρ της 

εγκαταλείψεως των εαυτών µας εις την τελειωτικήν πείναν και την εξαθλίωσιν δια να 

επιδειχθώµεν ως φιλάνθρωποι – και µάλιστα εις µίαν στιγµήν, καθ’ ην υπάρχουν 

πλείστοι όσοι τρόποι να προστατευθούν οι Εβραίοι, χωρίς να πεινάσωµεν ηµείς»898.  

 
Την αντι-εβραϊκή αρθρογραφία, η οποία συνεχίστηκε και το φθινόπωρο του 1938, 

ακολούθησε ένα πρωτοφανές κύµα εκδήλωσης της κοινωνικής απαρέσκειας και απεστάλησαν 

αιτήµατα προς την Κυβέρνηση για υιοθέτηση αυστηρότερων µέτρων «προς αποτροπήν του εκ 

της Εβραϊκής µεταναστεύσεως απειλούντος την Κύπρου οικονοµικού κινδύνου»899 τόσο από 

                                                
897 Εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 18.8.1938, σ. 6. Επίσης, το ψήφισµα στην αγγλική στο ΤΝΑ: FCO/141/2618.  
898 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 5.9.1938, σ. 1. Βλ. επίσης, «Ο εβραϊκός αποικισµός», εφηµ. Ελευθερία, 19.8.1938, σ. 
1 και εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 24.10.1938, σ.1. 
899 Εφηµ. Ελευθερία, 19.8.1938, σ. 1. 
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δηµοτικά συµβούλια και επαρχιακές επιτροπές όσο και από επαγγελµατικές τάξεις της 

Λευκωσίας – από Έλληνες, Τούρκους και Αρµένιους.   

 
Σε συζήτηση στο Συµβουλευτικό Σώµα την 31η Οκτωβρίου γύρω από την ίδρυση εβραϊκού 

σχολείου για Γερµανούς µαθητές, κατόπιν σχετικής πρότασης από καθηγητή στη Βιέννη, οι 

Έλληνες εκπρόσωποι, Ανδρέας Μιχαηλίδης900 και Ζήνων Πιερίδης901 αντέδρασαν στην 

προοπτική παραχώρησης άδειας λειτουργίας του σχολείου µε το επιχείρηµα ότι αποτελούσε 

σχέδιο συγκάλυψης µαζικής καθόδου Εβραίων µεταναστών στο νησί. Αντίθετα, οι Τούρκοι 

Φαντίλ Μπέη, Σεφκέτ Μπέη και Μουνίρ Μεχµέτ Μπέη δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν 

ιδιαίτερα από τον κοινωνικό αναβρασµό. Δεν έφεραν ένσταση στη δηµιουργία του εβραϊκού 

σχολείου, µε τον τελευταίο να επισηµαίνει ότι θα ήταν «άδικο» να µην παραχωρηθεί η άδεια 

λειτουργίας του από την στιγµή που το Μελκονιάν, ένα αρµενικό σχολείο, λειτουργούσε. 

Επίσης, ανέφερε ότι το εβραϊκό σχολείο θα επέφερε και έσοδα στην αποικία902. 

 
Στις 24 Φεβρουαρίου 1939 το Επαρχιακό Συµβούλιο Αµµοχώστου σε έκτακτή του συνεδρία 

απέστειλε ψήφισµα στον Κυβερνήτη µε το οποίο ζητούσε όπως η κυβέρνηση υιοθετήσει τα 

απαραίτητα νοµοθετικά µέτρα για πλήρη απαγόρευση της εγκατάστασης Εβραίων στο νησί. 

Στο ψήφισµα καταγραφόταν η ανησυχία για τις επιπτώσεις του µεταναστευτικού ρεύµατος 

ιδιαίτερα στους ντόπιους τεχνίτες903. Λίγες µέρες αργότερα απεστάλησαν τα υποµνήµατα των 

δηµοτικών συµβουλίων της Λευκωσίας και της Λεµεσού904. Δυο χιλιάδες τετρακόσιοι πολίτες 

της Λευκωσίας από µια πλειάδα επαγγελµάτων905 – Έλληνες, Τούρκοι και Αρµένιοι – 

                                                
900 Δικηγόρος και κοινωνικός παράγοντας από τη Λεµεσό (1898-1979), µέλος Συµβουλευτικού Σώµατος (1938), 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Αµµοχώστου, Έφορος και αντιπρόεδρος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Αµµοχώστου (1933-1956), βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 365. 
901 Δικηγόρος, επιχειρηµατίας, δήµαρχος και κοινωνικός παράγοντας της Λάρνακας (1900-1967). Μέλος Δ.Σ. 
Κυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου, µέλος του Συµβουλευτικού Σώµατος (1937-1939), Εκπαιδευτικής 
Επιτροπείας Λάρνακος και Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου (1959-1960), αντιδήµαρχος (1937-1942) και 
δήµαρχος Λάρνακας (1964-1967), Κουδουνάρης, ό.π., σσ. 492-493. 
902 ΚΑΚ: SA1/1201/1938, Απόσπασµα συνεδρίας Συµβουλευτικού Σώµατος, 31.10.1938. 
903 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Διοικητής Αµµοχώστου, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 25.2.1939. Στο ψήφισµα 
τάχθηκε κατά ο δικαστής Sheri, ο οποίος υποστήριξε ότι η εγκατάσταση Εβραίων θα ήταν ευεργετική για την 
Κύπρο. Βλ. επίσης «Κυκλοφορεί εν Αµµοχώστω έκκλησις προς αναχαίτησιν του εβραϊκού εποικισµού», εφηµ. 
Ελευθερία, 19.10.1938, σ. 4. 
904 «Αίτησις των  κατοίκων Λευκωσίας και περιχώρων. Υπέρ της απολύτου απαγορεύσεως της εις Κύπρον 
εισόδου Εβραίων», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 25.3.1939, σ. 3. Επίσης, «Αίτησις της πόλεως και περιχώρων 
Λεµεσού προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτην δια τον αποκλεισµόν των Εβραίων», εφηµ. Παρατηρητής, 12.3.1939, σ. 
1. 
905 Ιατροί, ράπτες, έµποροι, γραφείς, διευθυντές ξενοδοχείων, γεωργοί, µάγειρες, αρτοποιοί, δικηγόροι, 
δηµοσιογράφοι, καφετζήδες, παντοπώλεις, κτίστες, οδηγοί, λοκµατζήδες, τενεκτζήδες, ποδηλάτες, σκαρπάρηδες, 
καρεκλάδες, γκαρσόνια, καπνεργάτες, κουρείς, µαραγκοί, ζαχαροπλάστες, φωτογράφοι, εργάτες, επιπλοποιοί, 
πελεκάνοι, υφασµατοπώλεις, εισπράκτορες, σιδηρουργοί, χρυσοχόοι, καζαντζήδες, µηχανικοί, ψαράδες, 
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υπέγραψαν το Μάρτιο του 1939 υπόµνηµα µε το οποίο ζητούσαν από τον Κυβερνήτη τη 

θέσπιση νόµων για τον πλήρη αποκλεισµό των Εβραίων από την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος και την άµεση απέλαση των παράνοµων αλλοδαπών και όσων ασκούσαν 

επάγγελµα επιζήµιο για τους ντόπιους906. Στο υπόµνηµα καταγγελόταν ότι Εβραίοι 

εισέρχονταν αθρόα στο νησί µε το πρόσχηµα του περιηγητή ή ταξιδιώτη, αλλά στην 

πραγµατικότητα αποσκοπούσαν στη µόνιµη παραµονή επιδιδόµενοι παράλληλα σε 

επαγγέλµατα, στα οποία, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς τους, σηµειωνόταν κορεσµός και 

προκαλώντας έτσι ανταγωνισµό στους ντόπιους επαγγελµατίες907.  

 
Η απάντηση της Κυβέρνησης ήταν περιεκτική και καθησυχαστική ως προς τις προθέσεις και 

τους µηχανισµούς αντιµετώπισης της καθόδου των Εβραίων µεταναστών:  

 
«Δεν είναι η πολιτική της κυβέρνησης να επιτρέψει τη µετανάστευση και µόνιµη 

εγκατάσταση οποιασδήποτε οµάδας ξένων στην αποικία. Αιτήσεις από τέτοιες οµάδες 

έχουµε πρόσφατα δεχθεί και σε όλες τις περιπτώσεις έχουν απορριφθεί»908.  

 
Υποσχόταν ότι θα ασκούσε αυστηρότατο έλεγχο στους ξένους µετανάστες και δεν θα 

επέτρεπε σε κανένα άτοµο του οποίου οι δραστηριότητες θα προκαλούσαν ζηµιά ή 

οικονοµικό συναγωνισµό στα κυπριακά συµφέροντα να εισέλθει µόνιµα ή προσωρινά909. 

 
Το Μάρτιο περισσότεροι από 60 Έλληνες εργολάβοι οικοδοµών από όλη την Κύπρο 

απέστειλαν επιστολή στον Κυβερνήτη Palmer στην οποία διαµαρτύρονταν για την 

εργοδότηση ως επί το πλείστον ξένων και συγκεκριµένα ισραηλιτών από την εταιρεία 

Συνδικάτο Θαλασσίων Έργων Λτδ910, η οποία αναλάµβανε έργα για την κυβέρνηση, 

                                                                                                                                                    
βιβλιοπώλεις, αµαξοποιοί, ταπετσάρηδες, καπαρετζήδες, βιοτέχνες, τυπογράφοι, φαρµακοποιοί, βοσκοί, 
κωµοδρόµοι κ.ά.   
906 Βλ. και «Άνω των 1,000 προσώπων υπέγραψαν µέχρι τούδε την αίτησιν δια την ανακοπήν του εποικιστ. 
ρεύµατος των Εβραίων. Το Δηµοτικόν Συµβούλιον θα υποστηρίξη προς την Κυβέρνησιν την αίτησιν των 
δηµοτών Λευκωσίας», εφηµ. Ελευθερία, 26.8.1938, σ. 4. 
907 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Υπόµνηµα δηµάρχου και δηµοτών Λεµεσού προς Κυβερνήτη, Λευκωσία, 
10.3.1939. Υπόµνηµα δηµάρχου και δηµοτών Λευκωσίας προς Κυβερνήτη, Λευκωσία, 14.3.1939. Επίσης, εφηµ. 
Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 25.3.1939, σ. 4. 
908 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Διοικητή Λεµεσού, 28.4.1939 και 
Stanley, Αναπληρωτής Αποικιακός Γραµµατέας, Λευκωσία, προς Διοικητή Λευκωσίας, 5.5.1939. 
909 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Λευκωσία, προς Διοικητή Λεµεσού, 28.4.1939 και Stanley, Αναπληρωτής 
Αποικιακός Γραµµατέας,  Λευκωσία, προς Διοικητή Λευκωσίας, 5.5.1939. 
910 Η εταιρεία ήταν εβραϊκών συµφερόντων και αναλάµβανε θαλάσσια έργα για την Κυβέρνηση. Οι υπάλληλοι 
της ήταν εξειδιεκυµένοι επαγγελµατίες και µηχανικοί, οι οποίοι δεν µπορούσαν να αντικατασταθούν από το µη 
καταρτισµένο ντόπιο εργατικό δυναµικό, βλ. ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, L. F. Weldon, Μηχανικός, προς Διοικητή 
Λεµεσού, χ.η.  
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δηµαρχεία και εταιρείες και προσπαθούσε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε ιδιωτικά 

κτήρια911. Επίσης, 102 έµποροι και τεχνίτες της Λευκωσίας ζητούσαν προστασία της 

επαγγελµατικής τους τάξης από ξένους οι οποίοι µέρα µε τη µέρα αυξάνονταν. Ειδικότερα, 

εξέφραζαν ανησυχίες για τις φήµες περί εγκατάστασης χιλίων οικογενειών από την 

Τσεχοσλοβακία, κυρίως της τάξης των τεχνιτών, οι οποίοι θα προκαλούσαν µεγάλο 

ανταγωνισµό λόγω και του κορεσµού των επαγγελµάτων στο νησί912. Αν και οι φήµες ήταν 

αβάσιµες, οι Βρετανοί δικαιολογούσαν εν µέρει την ανησυχία των ντόπιων τεχνιτών 

δεδοµένου ότι οι επαγγελµατίες από την Κεντρική Ευρώπη ήταν υψηλού επιπέδου 

καταρτισµένοι, ιδιαίτερα οι µηχανικοί913. 

 
Δυναµικό ρόλο στην προώθηση των αιτηµάτων του επαγγελµατικού κόσµου ανέλαβε και το 

Κυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο ως το συµβουλευτικό σώµα της κυβέρνησης σε 

περιπτώσεις που άπτονταν του γενικού συµφέροντος στο εµπόριο και τη βιοµηχανία914. Το 

Φεβρουάριο του 1939 το Επιµελητήριο εξέφραζε τις ανησυχίες του για την εγκατάσταση 

αλλοδαπών στην αποικία «αλλά και ειδικά για εκείνους τους ξένους οι οποίοι εξαιτίας 

πολιτικών δυσκολιών είναι σε αναζήτηση µόνιµης εγκατάστασης εκτός της χώρας τους». 

Εφιστούσε την προσοχή της κυβέρνησης στις συνθήκες υπό τις οποίες οι αλλοδαποί 

ενθαρρύνονταν να έρθουν στο νησί και µε την ευκολία µε την οποία εξασφάλιζαν την 

παραµονή τους για µεγάλη περίοδο ή ακόµα και µόνιµα. Με ψήφισµά του, στο οποίο γινόταν 

µνεία στη µετανάστευση των νέων για εξεύρεση εργασίας εξαιτίας των προβληµάτων στον 

πρωτογενή τοµέα και στο µεγάλο βαθµό κορεσµού των αστικών επαγγελµάτων που 

παρατηρούσε, καλούσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει αυστηρότερο νοµικό πλαίσιο για τις 

προϋποθέσεις εγκατάστασης όσων επιθυµούσαν να ασκήσουν κάποιο επάγγελµα ή να 

ασχοληθούν µε το εµπόριο, ώστε να προστατευθεί το ντόπιο εργατικό δυναµικό στις πόλεις915.  

                                                
911 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Εργολάβοι της Κύπρου, προς Palmer, 4.3.1939.  
912 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Επιστολή Χαράλαµπου Χριστοδούλου και άλλων 101 εµπόρων και τεχνιτών της 
Λευκωσίας, προς Palmer, 24.3.1939. Βλ. επίσης, εφηµ. Ελευθερία, 25.3.1939 και εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 
25.3.1939, σ. 4. Φήµες περί σχεδίου εγκατάστασης Αυστριακών και Τσεχοσλοβάκων δηµοσιεύτηκαν και στην 
εφηµ. Εσπερινή, 11.4.1938, σ. 4. 
913 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Διοικητής Λευκωσίας, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 21.4.1939.  
914 Cyprus Blue Book 1937, σ. 93. 
915 TNA: CO 67/297/1, Πρόεδρος Κυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 
21.2.1939. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Πρόεδρος Κυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου, προς Αποικιακό 
Γραµµατέα, 21.2.1939. 
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Σε συνάντηση µεταξύ του Αποικιακού Γραµµατέα και εκπροσώπων του συµβουλίου του 

Επιµελητηρίου στις 15 Μαρτίου 1939, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων916, τέθηκε επί 

τάπητος το θέµα του χειρισµού της συνεχούς έλευσης Εβραίων µεταναστών και προσφύγων 

από την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος, Δηµήτρης Δηµητρίου, σηµείωνε ότι µε τους ισχύοντες 

µεταναστευτικούς νόµους δεν ασκείτο επαρκής έλεγχος στην εβραϊκή διείσδυση. Ειδικά η 

πρόνοια που αφορούσε τους µετανάστες που κατείχαν κεφάλαιο πέραν των £1000 δεν ήταν 

από µόνη της επαρκής προϋπόθεση για την καλή πίστη (bona fides) των µεταναστών. 

Περαιτέρω, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις Εβραίων, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε «παραδοσιακά 

κυπριακά επαγγέλµατα», όπως ράφτες, µαραγκοί και κουρείς, ενώ ανέφερε ότι συνεχώς 

κατέφθαναν στο ΚΕΕ αιτήσεις από Εβραίους για παροχή άδειας προς εγκατάσταση ιδιωτικών 

βιοτεχνιών. Πρότεινε µεταξύ άλλων την πλήρη απαγόρευση της εισόδου των Εβραίων στο 

νησί, πλην των περιηγητών ή των µεταναστών που δεν θα δραστηριοποιούνταν 

επαγγελµατικά, και τον αποκλεισµό των µεταναστών από τα αστικά επαγγέλµατα, ενώ σε 

όσους παραχωρείτο η άδεια άσκησης επαγγέλµατος να γίνονταν οι απαραίτητες συστάσεις για 

περιορισµό τους µόνο στο επάγγελµα για το οποίο εξασφάλισαν την άδεια. Επίσης, 

προτάθηκε να εξουσιοδοτηθούν οι δηµοτικές και χωριτικές αρχές να απορρίπτουν την έκδοση 

αδειών εµπορίας σε περιπτώσεις αλλοδαπών των οποίων το επάγγελµα θα προκαλούσε 

συναγωνισµό. 

 
Ο Αποικιακός Γραµµατέας απάντησε ότι η κυβέρνηση αντιλαµβανόταν την αγωνία του 

ντόπιου πληθυσµού. Ωστόσο, δήλωνε ότι δεν µπορούσε να υιοθετήσει τις πολιτικές των 

φασιστικών καθεστώτων και να απαγορεύσει πλήρως την είσοδο τους. Αντιπρότεινε δε ως 

µέσο αντιµετώπισης του εβραϊκού συναγωνισµού οι Κύπριοι να αξιοποιήσουν τα κυπριακά 

κεφάλαια και το ντόπιο εργατικό δυναµικό στις επιχειρήσεις τους και την εκβιοµηχάνιση917. 

Παρόλη την έντονη συζήτηση που προηγήθηκε και την εφαρµογή αυστηρότερων προνοιών 

στο µεταναστευτικό νόµο, οι φωνές διαµαρτυρίας στον κυπριακό Τύπο και στην κοινή γνώµη 

συνεχίστηκαν για λίγους µήνες ακόµα, πριν το ξέσπασµα του πολέµου. Οι διαµαρτυρίες 

αφορούσαν στο άλυτο ζήτηµα του ανταγωνισµού που ένιωθαν οι Έλληνες εκ µέρους 

συγκεκριµένων Εβραίων επαγγελµατιών στις τουριστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχειακά 

                                                
916 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Πρόεδρος Κυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 
21.2.1939. 
917 ΚΑΚ: SA1/1041/1938/1, Σηµειώσεις της συνάντησης του Αποικιακού Γραµµατέα και εκπροσώπων του 
Συµβουλίου του Κυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου την Τετάρτη 15 Μαρτίου 1939, στις 3 µ.µ., 20.3.1939.  
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καταλύµατα918. Ο πόλεµος ήταν αυτός που έθεσε οριστικά τέρµα στη συζήτηση της δεκαετίας 

του 1930 για την εβραϊκή παρουσία.  

 
Όταν τον Ιούνιο του 1941 το µεγαλύτερο µέρος του εβραϊκού πληθυσµού επιχειρούσε την 

έξοδο από το νησί, η Φωνή της Κύπρου χαιρέτιζε την εκκένωση ως «δικαιολογηµένο µέτρο» 

της κυβέρνησης919. Τρία χρόνια αργότερα µε αφορµή την είδηση της δολοφονίας του λόρδου 

Moyne, Walter Guinness, στο Κάιρο από Εβραίους τροµοκράτες920, η εφηµερίδα συνόψιζε σε 

µια µεστή από νόηµα παράγραφο τη διαχρονική στάση µιας µερίδας Ελλήνων Κυπρίων 

απέναντι στους Εβραίους :  

 
«Η στυγερά δολοφονία [...] δεν µας ξενίζει διότι εγνωρίζαµεν πάντοτε τας µεθόδους και 

τους σκοπούς των διαφόρων Εβραϊκών Οργανώσεων που εζήτησαν κάποτε να 

διεισδύσουν και εις την Κύπρον [...] Αντετάχθηµεν  ευθύς εξ αρχής κατά πάσης 

εγκαταστάσεως Εβραίων εν Κύπρω [...] Δεν είµαστε µισόξενοι [...] Αλλά θέλοµεν να 

παραµείνωµεν κύριοι εις τον τόπον µας και να τον κρατήσωµεν όπως τον εύροµεν, 

Ελληνικόν και Ελληνικόν να τον παραδώσωµεν εις τα τέκνα µας»921. 

 
Με το παρόν κεφάλαιο κλείνει µια ενότητα της διατριβής η οποία ασχολήθηκε µε τους 

παράγοντες διαµόρφωσης της εβραϊκής µεταναστευτικής παρουσίας στην Κύπρο, όπως το 

Σιωνιστικό κίνηµα, η αποικιακή κυβέρνηση και η στάση της πλειοψηφίας του νησιού, των 

Ελλήνων Κυπρίων. Η έντονη αντίδραση των Ελλήνων της Κύπρου αφορούσε στις προθέσεις 

µεταφοράς Εβραίων στο νησί και όχι τόσο στην υπάρχουσα εβραϊκή παρουσία. Κατά την 

περίοδο 1899-1906, η οποία συνέπεσε µε την κρίση του αρχιεπισκοπικού ζητήµατος, η 

αρθρογραφία στον Τύπο ήταν οξυτενής και καθολικά αντισηµιτική. Εκφράσθηκε µέσα από 

τους ενωτικούς κύκλους και τα ανώτερα αστικά στρώµατα, τα οποία οργάνωσαν 

συλλαλητήρια και διατύπωσαν τις θέσεις τους στη βρετανική διοίκηση µε ψηφίσµατα και 

συζητήσεις στο Νοµοθετικό. Από το 1933 µέχρι και το 1938 διατυπώνεται για πρώτη φορά 

ένας φιλοεβραϊσµός. Συνυπάρχει µε τον αντι-εβραϊσµό, ο οποίος λεκτικά δεν είχε την οργίλη 

έκφραση της περιόδου 1899-1906. Οι διαφωνίες των δυο πλευρών εστιάζονταν σε οικονοµικά 
                                                
918 «Η διαµονή αλλοδαπών», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 26.8.1939, σ. 3. Επίσης, «Η κίνησις των Πλατρών. 
Μερικαί ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι», εφηµ. Αλήθεια, 17.8.1934, σ. 2· «Διατί µας επροτίµησαν εφέτος οι 
Εβραίοι»,  εφηµ. Ελευθερία, 2.10.1936, σ. 4.  
919 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 21.6.1941, σ.1. 
920 Για τη δολοφονία του Βρετανού Υπουργού Μέσης Ανατολής από την εξτρεµιστική οργάνωση Lehi βλ. 
Bernard Wasserstein, “The assassination of Lord Moyne”, Transactions and Miscellanies, Jewish Historical 
Society of England, 27 (1978-1980), σσ. 72–83. 
921 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 11.11.1944, σ. 2. 
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θέµατα, µε µικρή µερίδα µεγαλογαιοκτηµόνων να διάκειται θετικά στην παρουσία Εβραίων 

κεφαλαιούχων µεταναστών, ενώ µε την πλειονότητα του κυπριακού Τύπου και των 

µεσοαστικών στρωµάτων να απορρίπτει συλλήβδην την εβραϊκή παρουσία στο νησί. Μεταξύ 

1938 και 1939, η στάση εναντίον της άφιξης Εβραίων µεταναστών και προσφύγων στην 

Κύπρο εκφράσθηκε µε πλούσια αρθρογραφία και ψηφίσµατα των αστών και κυρίως των 

ελεύθερων επαγγελµατιών. 

 
Καθόλη την υπό εξέταση περίοδο, οι πηγές δεν παρέχουν στον ερευνητή επαρκή 

πληροφόρηση για την στάση του αγροτικού πληθυσµού, ο οποίος όπως θα δούµε στα 

κεφάλαια της επόµενης ενότητας, επωφελήθηκε από τις εβραϊκές επιχειρήσεις στην ύπαιθρο. 

Από το γεγονός ότι δεν σηµειώθηκε οποιοδήποτε επεισόδιο µεταξύ των Ελλήνων 

εργαζοµένων και των Εβραίων εργοδοτών τους, εκτιµάται ότι υπήρξε µια ειρηνική 

συνύπαρξη, αν και τα αρνητικά στερεότυπα εκτιµάται ότι είχαν ριζώσει στην αντίληψη της 

κοινωνίας της νεότερης και σύγχρονης περιόδου της Κύπρου. Ο αντισηµιτισµός των αρχών 

του 20ού αιώνα εκφράστηκε κυρίως µέσα από την αρθρογραφία του Τύπου, σε συλλαλητήρια 

και ψηφίσµατα. Οι αντισηµιτικές δε αντιλήψεις παρατηρήτειται ότι επιβίωσαν στις 

παραδόσεις και τους µύθους της κυπριακής κοινωνίας.  

 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξεταστεί η οικονοµική οργάνωση και διαχείριση των εβραϊκών 

εποικισµών της JCA στην Κύπρο. 
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Κεφάλαιο 6: Η οικονοµική δραστηριότητα στους εβραϊκούς εποικισµούς 
της JCA (1899-1928) 
 
 
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στην οικονοµική πτυχή των εποικισµών της JCA στο Μαργό, 

το Τσόµλεκτζι και τα Κούκλια Αµµοχώστου. Στόχος είναι η καταγραφή της οικονοµικής 

δραστηριότητας, της επίδοσης και ενσωµάτωσης των εβραϊκών αγροτικών εγκαταστάσεων 

στο οικονοµικό σύστηµα του νησιού, και του αντικτύπόυ τους στην κυπριακή οικονοµία. 

Μέσα από την καταγραφή της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας των εποίκων/αγροτών 

αναµένεται να εµπλουτισθούν πτυχές της οικονοµικής ιστορίας του νησιού και να εξαχθούν 

σηµαντικά πορίσµατα για τη διαχείριση µεγάλων γεωργικών επιχείρησεων στο κυπριακό 

οικοσύστηµα. 

 
Η µαζική εισροή Εβραίων µεταναστών και ιδιαίτερα οι εποικιστικές εγκαταστάσεις 

συνοδεύτηκαν από τη µεταφορά και επένδυση κεφαλαίου, το οποίο ήταν απαραίτητο για την 

προετοιµασία της εγκατάστασης, τη σύσταση των κοινοτικών δοµών και τον προσανατολισµό 

των οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελλοντικών µεταναστών. Ο χαρακτήρας της µικτής 

οικονοµίας922 της Κύπρου ενθάρρυνε τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου και 

κυρίως του κεφαλαίου των εποικιστικών φορέων που βρέθηκαν στο νησί στα τέλη του 19ου 

αιώνα και στη δεκαετία του 1930. Απώτερος στόχος ήταν η δηµιουργία συνθηκών, όπως 

εσωτερική κατανάλωση και συµµετοχή στο εµπόριο, για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας 

των εγκαταστάσεων923. Ως εκ τούτου, κατά το πρότυπο των κιµπούτς στην Παλαιστίνη, το 

εβραϊκό κεφάλαιο επενδύθηκε στη γεωργία και κτηνοτροφία όπου µέσω της παραγωγής και 

εµπορίας προϊόντων θα εξασφαλιζόταν η κοινοτική αυτάρκεια. Όπως αναφέρθηκε και στο 

πρώτο κεφάλαιο, η απασχόληση µε τη γεωργοκτηνοτροφία ήταν κεντρικό στοιχείο στο ίδιο το 

σιωνιστικό κίνηµα για τη θεµελίωση της λειτουργίας και συνοχής των εβραϊκών εποικισµών. 

Η γη και η ολική αξιοποίηση της αποτελούσε µε λίγα λόγια αναπόσπαστο µέρος των 

εποικιστικών εγχειρηµάτων. Όπως υποστηρίζει η Καρούζου, «η γεωργία ως ιδιοκτησία γης 

                                                
922 H οικονοµία που βασίζεται στους φορείς ιδιωτικής και συλλογικής (συνεταιριστικής ή κρατικής) 
δραστηριότητας και στην οποία κίνητρο είναι η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, Γιώργος Δεσπότης, 
Σύγχρονο αναλυτικό αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών & οικονοµικών όρων, λήµµα «Mixed Economy», έκδοση 
2003-2004, σ. 1061. Αντίστοιχα, το Μικτό Οικονοµικό σύστηµα αφορά τον  συνδυασµό ιδιωτικής και κρατικής 
δράσης όπου συνήθως ο κρατικός παρεµβατισµός είναι ελάχιστος, στο ίδιο, λήµµα «Mixed Economy System», σ. 
1061. 
923 Βλ. Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 373. 
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και ως σύνολο οικονοµικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την εκµετάλλευση της, είναι 

µια έννοια τόσο κοινωνική όσο και οικονοµική»924. 

 
Η οικονοµία της Κύπρου τουλάχιστον µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1940 ήταν κυρίως 

αγροτική, µε το 80% του πληθυσµού της να απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. Οι βραδείς 

ρυθµοί ανάπτυξης οι οποίοι χαρακτήριζαν τις µεσογειακές οικονοµίες κατά τον 19ο και 20ό 

αιώνα, αποτέλεσαν το βασικότερο χαρακτηριστικό και της κυπριακής. Τα αίτια του 

γενικευµένου αυτού φαινοµένου στην περιοχή ήταν πολυπαραγοντικά και σχετίζονταν µε 

περιορισµούς τους οποίους εµπεριέκλειαν οι παραδοσιακές αγροτικές δοµές. Τέτοιες ήταν το 

κλίµα και το έδαφος, η ισχύς παρωχηµένων δοµών, η έλλειψη τεχνικής κατάρτισης του 

εργατικού δυναµικού και κεφαλαίου, η ανεπάρκεια ή η ανυπαρξία δραστικής οικονοµικής 

πολιτικής925. Στην Κύπρο η ρίζα της στασιµότητας αναφυόταν από όλες αυτές τις πτυχές, 

αλλά το σύστηµα ιδιοκτησίας της γης διαδραµάτιζε τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα στη 

γεωργική ανάπτυξη. Διαµορφωµένη βάσει του οθωµανικού συστήµατος κληρονοµιάς, η 

ιδιοκτησία αποτελείτο ως επί το πλείστον από µικρά, κατακερµατισµένα και διασκορπισµένα 

κτήµατα, τα οποία ήταν ασύµφορα εξαιτίας της περιορισµένης τους έκτασης926. Σε 

συνδυασµό µε την εδραίωση της τοκογλυφίας και εξωγενείς παράγοντες, όπως οι καιρικές 

συνθήκες, οι τιµές των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, οι φόροι και οι παρωχηµένες 

µέθοδοι καλλιέργειας927, η γεωργική δραστηριότητα διεπόταν από στασιµότητα. Όπως 

επισηµαίνει ο Bevan παρόλο που οι χωρικοί ήταν εργατικοί στα δικά τους κτήµατα, εντούτοις 

ήταν οπισθοδροµικοί στα µέσα εργασίας τους928. 

 
Σε αντίθεση µε το «στείρο» κυπριακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιήθηκε, τα 

χαρακτηριστικά του εβραϊκού κεφαλαίου, όπως για παράδειγµα η επένδυση στην ανάπτυξη 

της γης (εκκαθάριση, καλλιέργεια), στο κτίσιµο κτηρίων για γεωργικούς σκοπούς, στην 

                                                
924 Εύη Καρούζου, «Θεσµικό πλαίσιο και αγροτική οικονοµία» στο Κώστας Κωστής και Σωκράτης Πετµεζάς 
(επιµ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), Αθήνα 2006, σ. 206. 
925 Valério, ό.π., σ. 128. Επίσης, Federico, ό.π., σ. 2.  
926 Apostolides, ό.π., σ. 108. 
927 Στο ίδιο, σσ. 108, 110. Επίσης, Christodoulou, ό.π., σσ. 80-81. Για τα µειονεκτήµατα της µικροϊδιοκτησίας, 
βλ. Federico, ό.π., σ. 137 και Roger Price, «Ο µετασχηµατισµός της γεωργίας», στο Derek H. Aldcroft και Simon 
P. Ville (επιµ.), Η ευρωπαϊκή οικονοµία 1750-1914, Θεµατική προσέγγιση, Αθήνα 2005, σ. 122. Στην περίπτωση 
για παράδειγµα της Γαλλίας, οι µικρές φάρµες υπήρξαν τροχοπέδη στην τεχνολογική πρόοδο της γεωργίας, γιατί 
περιόριζε την πρόσβαση στην πίστη, απέτρεπε τη χρήση βέλτιστων τεχνικών και αποθάρρυνε την εισαγωγή 
µηχανηµάτων, Federico, ό.π., σ.139. 
928 William Bevan, Notes on agriculture in Cyprus and its products, [Λονδίνο] 1919, σ. 7. 
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εισαγωγή εργαλείων και µηχανηµάτων και στα ζώα929, παραπέµπουν a priori σε µια 

ιδιάζουσα µορφή γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας, η οποία σπάνια απαντάτο στον 

παραδοσιακό τύπο της κυπριακής γεωργίας. Οι εβραϊκές παραγωγικές µονάδες της JCA δεν 

διέφεραν µόνο από τις επικρατούσες αγροτικές δοµές, αλλά ξεχώριζαν για τα χαρακτηριστικά 

εξελιγµένου προβιοµηχανικού σταδίου (όπως η συσσώρευση κεφαλαίου, γνώσης και 

ικανοτήτων930) και το έντονο στίγµα εξευρωπαϊσµού.  

 
Καταρχάς, επρόκειτο για αγροκτήµατα ή φάρµες µεγάλων εκτάσεων, τα οποία σε 

αντιδιαστολή µε την κατακερµατισµένη ιδιοκτησία των Κυπρίων χωρικών αποτελούσαν 

εξαιρέσεις στο γεωγραφικό χάρτη του νησιού931. Μερικά από τα µεγαλύτερα τσιφλίκια 

βρίσκονταν στην περιοχή των εβραϊκών κτηµάτων του Μαργό και των Κουκλιών και ανήκαν 

κυρίως σε οικογένειες ξένων που εγκαταστάθηκαν κατά την Τουρκοκρατία, όπως του Mattei 

στη Νήσου932 και της οικογένειας Lapierre στην Κοντέα933. Δεύτερον, ως προς τη µορφή των 

εγκαταστάσεων, λειτουργούσαν περισσότερο ως πυρήνες εντατικής πολυκαλλιέργειας και 

εισαγωγής σύγχρονων µεθόδων παραγωγής934, όταν τα κυπριακά κτήµατα αδυνατούσαν να 

προσαρµοστούν σε εναλλακτικά είδη καλλιέργειας περιοριζόµενα στη µονοκαλλιέργεια των 

                                                
929 Ο Federico, ό.π., σ. 40, παραθέτει πέντε βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το αγροτικό κεφάλαιο. 
Εκτός από τα προαναφερθέντα, καταγράφεται και το κεφάλαιο κίνησης (το σύνολο των στοιχείων του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού). 
930 Σύµφωνα µε τον John Komlos, Nutrition and Economic Development in the Eighteenth Century Habsburg 
Monarchy, Princeton 1989, τα τρία αυτά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν την ανοδική φάση στον προβιοµηχανικό 
κύκλο. Η αναφορά παρατίθεται στο Price, ό.π., σ. 103. 
931 Κατά την Οθωµανική περίοδο οι µεγάλες και ενιαίες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης ονοµάζονταν τσιφλίκια. 
Τα τσιφλίκια ως ιδιόκτητες εκτάσεις ήταν αριθµητικά λίγα και διάσπαρτα στη βρετανική περίοδο ενώ οι µεγάλες 
εκτάσεις γης ήταν κυρίως µοναστηριακές, βλ. Bevan, ό.π., σ. 7· Jenness, ό.π., σ. 153· Apostolides, ό.π., σ. 108. Ο 
Christodoulou, ό.π., σ. 76, αναφέρει ότι τα περισσότερα κτήµατα συγκεντρώνονταν στις πεδινές περιοχές της 
Πόλης Χρυσοχούς, του Κτήµατος στην Πάφο, της Λεµεσού και της Λάρνακας. Μια συνολική και 
εµπεριστατωµένη µελέτη για τα τσιφλίκια της περιόδου δεν έχει ακόµη εκπονηθεί. Για µια αντιπροσωπευτική 
µελέτη σχετικά µε τη σύσταση και εκµετάλλευση µεγάλων παραγωγικών µονάδων κατά την ύστερη οθωµανική 
κυριαρχία βλ. Κυπριανός Δ. Λούης, «Η εκµετάλλευση του τσιφλικιού της Πύλας (1833-1838)», Επετηρίδα του 
Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, ΧΧΧ, Λευκωσία 2004, σσ. 305-345.  
932 O Richard Mattei (1826-1893), κτηµατίας, πρόξενος, βουλευτής και ευεργέτης, καταγόταν από τη Σµύρνη. 
Σπούδασε γεωπονικά στην Ελβετία και στην Κύπρο, λόγω των γνώσεων του, τα κτήµατα του στη Νήσου 
χρησιµοποιούνταν ως «πρότυπα γεωργικών επαύλεων». Πρώτος επινόησε τη µέθοδο καταπολέµησης της 
ακρίδας, η οποία υιοθετήθηκε ως νόµος και στους οθωµανικούς κώδικες, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ. 342 και 
Νεοκλής Γ. Κυριαζής (Ιεροµόναχος Σωφρόνιος Γ. Μιχαηλίδης, επιµ.), Ο Δήµος Λάρνακος εντός µιας 
πεντηκονταετίας (1878-1928), Λάρνακα 1995, σσ. 89-90. 
933 Για την ιστορία της οικογένειας Lapierre και το τσιφλίκι τους βλ. Alex Pugh, Recollections of Mary Pugh Née 
Diacono (1918-2009), Australia 2010, 
http://www.konteaheritage.com/files/Kontea_Recollections_Mary_Pugh_2009_V2.pdf προσπ. 1.2.2015. Επίσης, 
Hill, ό.π., σ. 138. 
934 Στην ύπαρξη παροµοίων περιπτώσεων αγροκτήµατων αναφέρεται ο Πετµεζάς για τη γεωργία στην Ελλάδα 
των τελών του 19ού αιώνα. Στους «θύλακες» γινόταν εξειδικευµένη καλλιέργεια εξαγωγικών προϊόντων και 
πολυετών φυτειών, όπως το λάδι και τα φρούτα, βλ. Σωκράτης Πετµεζάς, «Αγροτική Οικονοµία» στο Κωστής 
και Πετµεζάς (επιµ.),  Η ανάπτυξη, ό.π., σ. 115. 
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δηµητριακών και στη χρήση πρωτόγονων µεθόδων, όπως του ξύλινου αρότρου και της 

δουκάνης935. Τρίτον, ο συνδυασµός της ένσταβλης κτηνοτροφίας µε τη γεωργία ήταν σχεδόν 

πρωτοφανές στοιχείο στο αγροτικό σύστηµα, αφού οι Κύπριοι χωρικοί εξέτρεφαν ένα ή δυο 

µοσχάρια το χρόνο µόνο και µόνο για να εξασφαλίζουν ένα ή περισσότερα ζεύγη βοδιών για 

τις εργασίες στα χωράφια τους936. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η βρετανική διοίκηση στις 

αρχές του 20ού αιώνα επένδυσε στην αγορά µεγάλων εκτάσεων γης για την οργάνωση 

πειραµατικών αγροκτηµάτων, τα οποία λειτούργησαν ως φορείς διάδοσης γεωργικών 

τεχνικών937. Εκεί οι χωρικοί αντιλαµβάνονταν ιδίοις όµµασι τα πλεονεκτήµατα των 

βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής938. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας στον 

οικονοµικό χάρτη του νησιού, της επένδυσης κεφαλαίου939 και του εκσυγχρονισµού στις 

πρακτικές940 το καίριο ερώτηµα που καλείται η  παρούσα έρευνα να απαντήσει είναι σε ποιο 

βαθµό οι εβραϊκές εγκαταστάσεις ενσωµατώθηκαν στο οικονοµικό περιβάλλον και κατά πόσο 

αποτέλεσαν φορείς καινοτοµίας, υψηλής παραγωγικότητας και αυξηµένων προσόδων σε 

σύγκριση µε τις παραδοσιακές δοµές της κυπριακής ιδιοκτησίας. Όπως εξηγεί ο Federico σε 

ένα τοµέα πολυποικιλότητας, όπως αυτό το της γεωργίας, το φαινόµενο της συνύπαρξης 

διαφορετικών ειδών καλλιέργειας, βαθµού εξειδίκευσης, έντασης της καλλιέργειας, και 

επιπέδου ανάπτυξης σε µια περιοχή δεν πρέπει να ξενίζει941. 

 
Λόγω της σποραδικότητας των ιστοριογραφικών αναφορών για τη µεγάλη ιδιοκτησία, τις 

µεθόδους και ποσότητες παραγωγής τους, όπως και το αντίστοιχο ποσοστό των ιδιοκτητών 

                                                
935 Βλ. Apostolides, ό.π., σσ.109-110. Επίσης, περιγραφή τους γίνεται στον Bevan, ό.π., σσ. 10-11, 29. 
936 Bevan, ό.π., σ. 16. Σύµφωνα µε τον Price, ό.π., σ. 94, στα παραδοσιακά αγροτικά συστήµατα όπου οι 
καλλιεργητές δεν είχαν εµπορικές ευκαιρίες εξαιτίας πρακτικών δυσκολιών απασχολούνταν µόνο µε την 
παραγωγή δηµητριακών και διατηρούσαν µόνο τα απαραίτητα ζώα για τη λειτουργία των αλετριών και των 
κάρων στα χωράφια. 
937 Πρβλ. Καρούζου, ό.π., σ. 175. 
938 Βλ. σχετική αναφορά του Αρµοστή W.F. Haynes-Smith µε αφορµή την αγορά του τσιφλικιού της Αθαλάσσας 
και τη σύσταση του πρώτου πειραµατικού φυτωρίου στο Cyprus. Despatch from the High Commissioner 
covering A Report on the Agricultural Fund for the year ended 31st March 1903, Λονδίνο 1904, σ. 5. 
939 Σύµφωνα µε τον Paul L. Cottrell, «Επένδυση και χρηµατοδότηση», στο Aldcroft και Ville (επιµ.), Η 
ευρωπαϊκή οικονοµία, ό.π., σ. 303, η επένδυση ορίζεται ως η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου, η συγκέντρωση 
παραγωγικών αγαθών και µηχανών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή καταναλώσιµων προϊόντων και 
ευρύτερα περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία, από τους σπόρους µέχρι και τις υποδοµές και τις µεταφορές. Η 
αύξηση των επενδύσεων στη γεωργία και τις οικοδοµές αποτελούσε συχνά τη µεγαλύτερη επέκταση της 
προβιοµηχανικής δραστηριότητας, χαρακτηριστικό που διέπει έντονα τα εβραϊκά αγροκτήµατα από τα τέλη του 
19ου µέχρι και τη δεκαετία του 1930. 
940 Εκσυγχρονισµός είναι η προσαρµογή της δραστηριότητας µιας οικονοµικής µονάδας στα νέα επιστηµονικά 
και τεχνολογικά επιτεύγµατα µε στόχο τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, Δεσπότης, 
Σύγχρονο αναλυτικό λεξικό, λήµµα «modernization», έκδοση 2003-2004, σσ.1063-64. 
941 Federico, ό.π., σ. 13. 
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τους στον πληθυσµού του νησιού κατά τη βρετανική περίοδο942, θα αξιοποιηθεί ως µέτρο 

σύγκρισης των εβραϊκών αγροκτηµάτων η κυβερνητική φάρµα στην Αθαλάσσα, για την οποία 

οι ετήσιες εκθέσεις του Τµήµατος Γεωργίας παρέχουν πληροφορίες για την παραγωγή κατά 

έτος. Το πρότυπο αυτό αγρόκτηµα το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 1904, δηλαδή µια 

πενταετία µετά µε την έναρξη λειτουργίας των εβραϊκών αγροκτηµάτων (1899), παρουσιάζει 

κοινά χαρακτηριστικά µε το αντικείµενο της παρούσας µελέτης αφού συστάθηκε µε στόχο την 

υιοθέτηση βελτιωµένων και εντατικών µεθόδων καλλιέργειας αποσκοπώντας στην 

επιµόρφωση των χωρικών στη χρήση νέων γεωργικών εργαλείων, µηχανηµάτων και 

λιπασµάτων καθώς και διοχέτευση της παραγωγής, γεωργικής και κτηνοτροφικής, στην 

ντόπια αγορά943.  

 
Δοµή και οργάνωση των αγροκτηµάτων 

 
Τα αγροκτήµατα της JCA ήταν διαχειριστικού τύπου (managerial) γεωργοκτηνοτροφικές 

µονάδες στις οποίες επενδυόταν κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναµικό και τεχνογνωσία µε στόχο τη 

βιωσιµότητα της κοινότητας και την οικονοµική της ενσωµάτωση στο νέο περιβάλλον 

εγκατάστασης.  Η JCA, ο ιδιοκτήτης των µεγάλων εκτάσεων γης και κύριος χρηµατοδότης 

των εποικισµών, προσέδωσε στην εγκατάσταση σαφή προσανατολισµό και αυστηρή επίβλεψη 

στη γεωργική δραστηριότητα. Σταθερός και µακροπρόθεσµος στόχος της ήταν η οικονοµική 

απεξάρτηση των εγκαταστάσεων από τον χρηµατοδότη τους και η σύσταση µιας αυτάρκους 

και παραγωγικής αγροτικής κοινότητας944. Η σύσταση τους βασίστηκε στη γεωγραφική 

διασπορά των γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, οι οποίες αποτελούσαν πυρήνες 

αποκλειστικής εγκατάστασης και απασχόλησης Εβραίων µεταναστών. Η έκταση τους ήταν 

κατατµηµένη σε αριθµό κλήρων ο οποίος αντιστοιχούσε στον αριθµό των εποίκων/αγροτών 

και οι οποίοι προορίζονταν για την στέγαση των οικογενειών και την οικονοµική 

δραστηριότητα των εποίκων/αγροτών. Τα εβραϊκά κτήµατα είχαν τα χαρακτηριστικά των 

µικτών αγροτικών συστηµάτων, δηλαδή εντατική καλλιέργεια, συνδυασµός καλλιέργειας 

δηµητριακών, χορτονοµής και εκτροφής ζώων, τα οποία διασφάλιζαν την ευφορία του 

εδάφους, την αύξηση και τον εµπλουτισµό των ειδών καλλιέργειας και παραγωγής945.  

                                                
942 Βλ. Apostolides, ό.π., σ. 108.  
943 A Report on the Agricultural Fund for the year ended 31st March 1903, ό.π., σ. 5. 
944 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 87.  
945 Price, ό.π., σ. 117. 
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Η γεωγραφική θέση των αγροκτηµάτων και η σηµασία της 

Η επιλογή της τοποθεσίας του Μαργό (του πρώτου και µεγαλύτερου από τους τρεις 

εποικισµούς) είχε άρρηκτη σχέση µε τις προοπτικές της οικονοµικής βιωσιµότητας της 

κοινότητας και τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφίας. Το τσιφλίκι946 

πληρούσε τα ακόλουθα γεωγραφικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων ιδρύονταν οι 

αγροτικές αποικίες στην Παλαιστίνη947: 

 α. Προσβασιµότητα σε πηγές νερού 

 β. Επιλογή τοποθεσίας σε µεγάλες πεδιάδες ή κοιλάδες ποταµών, ώστε το έδαφος να 

είναι εύφορο.  

 γ. Εξασφάλιση της ασφάλειας και επίβλεψης των καλλιεργειών µε την εγκατάσταση 

των εποίκων σε λόφους, κορυφές βουνών ή στις όχθες ποταµών. Συνήθως, τα σπίτια 

κτίζονταν στο υψηλότερο σηµείο της εγκατάστασης για να έχουν οι αγρότες πανοραµική 

εικόνα των κτηµάτων τους. 

 δ. Εγγύτητα και πρόσβαση σε κεντρικούς δρόµους για την εξασφάλιση της 

συµµετοχής στο τοπικό εµπόριο. 

 
Το τσιφλίκι του Μαργό χαρακτηριζόταν από τους Βρετανούς το 1897 ως µια από τις 

καλύτερες µη δεντροφυτεµένες φάρµες στο νησί. Αποτελείτο από 4654 κυπριακά στρέµµατα 

(ή σκάλες) εκ των οποίων οι 200 βρίσκονταν σε ιδιαίτερα εύφορο έδαφος948. Η τοποθεσία 

ήταν επίσης εξαιρετικά ευνοϊκή τόσο για την παραγωγικότητα των κτηµάτων όσο και το 

εµπόριο των προϊόντων. Βρισκόταν 17 µίλια από τη Λάρνακα και στο µέσο του αµαξιτού 

δρόµου Λευκωσίας-Λάρνακας, ο οποίος χρησιµοποιείτο για την οδική µεταφορά από την 

ενδοχώρα προς το λιµάνι, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση στις αγορές της Λευκωσίας και στο 

εξαγωγικό εµπόριο της Λάρνακας. Οι Εβραίοι του Μαργό συνήθιζαν να µεταφέρουν στις 

αρχές του 20ού αιώνα την πραµάτεια τους σε δίτροχα ή τετράτροχα κάρα συρόµενα από βόδια 

                                                
946 Βάσει του ισλαµικού νόµου και των νόµων που εξέδιδε ο Σουλτάνος, το τσιφλίκι αποτελούσε τύπο 
ιδιοκτησίας στην οθωµανική επικράτεια. Όπως αναλύεται στο Λούης, ό.π., σσ. 307-308, ως ορισµός επιδέχθηκε 
διαφόρων ερµηνειών στο πέρασµα των χρόνων λόγω της πολυποικιλότητας της µορφής ιδιοκτησίας, της έκτασης 
και των µεθόδων εκµετάλλευσης τους ανά γεωγραφική περιοχή. Σύµφωνα µε τον Halil Inalcic, “The emergence 
of Big Farms, çiftliks: State, Landlords and Tenants”, στο Halil Inalcik (επιµ.), Studies in Ottoman Social and 
Economic History, VIII, Λονδίνο 1985, σ. 106, το τσιφλίκι αποτελούσε µέρος του συστήµατος οργάνωσης της 
γεωργικής παραγωγής chift-hane (το οποίο ήταν µέρος του τιµαριακού συστήµατος) και µια έκταση γης, µεταξύ 
60 και 150 donum, η οποία ενοικιαζόταν σε αγρότη και ήταν ικανοποιητική για τη διαβίωση της οικογένειας του 
και την καταβολή του ενοικίου στον ιδιοκτήτη. 
947 Ben-Artzi, Settlement Patterns, ό.π., σσ. 66-67, 129. 
948 ΤΝΑ: CO 67/107, Αρµοστής, Τρόοδος, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 27.8.1897. Επίσης, ΚΣΑ: 
J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 16. 
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κυρίως στην αγορά της Λευκωσίας, η οποία απείχε 14 χιλιόµετρα από τις εγκαταστάσεις τους 

(περίπου 3 ώρες δρόµο µε το κάρο)949.  

 
Επιπλέον, υπήρχε απρόσκοπτη πρόσβαση στην άρδευση των κτηµάτων αφού τα κτήµατα 

είχαν το προνόµιο να ποτίζονται από τον ποταµό Γιαλιά µέσω ενός ανεπτυγµένου συστήµατος 

καναλιών950. Στην ύπαρξη του ποταµού οφειλόταν η κερδοφόρα εκµετάλλευση και άλλων 

µεγάλων κτηµάτων στην περιοχή τα οποία ήταν καλά αρδευόµενα µε το σύστηµα των 

λαγουµιών951.  

 
Η εβραϊκή κοινότητα λειτούργησε και αναπτύχθηκε βάσει της πολιτικής της JCA στην ίδρυση 

αγροτικών εποικισµών στην Αργεντινή και την οθωµανική επικράτεια, οι άξονες της οποίας 

ήταν οι ακόλουθοι: (α) η διασπορά των αγροτικών εγκαταστάσεων σε περισσότερες από µια 

τοποθεσίες, οι οποίες θα βρίσκονται σε µια συνεχή γεωγραφική προέκταση (µε αυτό τον 

τρόπο διασφαλιζόταν η εβραϊκή εδαφική συνέχεια µεγάλων εκτάσεων γης952), (β) η 

αποκλειστική ενασχόληση µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και (γ) ενίσχυση του 

πληθυσµού των εγκαταστάσεων µε έµπειρους και τεχνικά καταρτισµένους αγρότες και 

εργάτες, οι οποίοι θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις καλλιέργειες και τη γεωργοκτηνοτροφική 

παραγωγή953. 

 
Η αγορά γαιών γειτονικά του Μαργό τέθηκε ως ιδέα στις αρχές του 1902 από τον Joseph 

Niégo, διευθυντή της αγροτικής σχολής Mikveh Israel, ο οποίος στάληκε στο νησί για να 

προτείνει µέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και παραγωγικότητας954. Εν µέσω των 

                                                
949 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 5.7.1901, σ. 12 και 5.9.1902, σ. 11. Επίσης, Jewish Colonization Association, 
Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ année 1900, Παρίσι 1901, σ. 60. 
950 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1901, Παρίσι 1902, σ. 64. Το νερό διοχετευόταν από τον ποταµό Γιαλιά στα κτήµατα µε τη διάνοιξη δυο 
φραγµάτων, από τα οποία ξεκινούσαν και διακλαδώνονταν στο αγρόκτηµα περιτοιχισµένα κτισµένα κανάλια, τα 
οποία ήταν από τις αρχές του 20ού αιώνα τουλάχιστον εννέα. Αρχικά µε αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να 
αρδεύονταν 1200 στρέµµατα ή σχεδόν 170 εκτάρια, βλ. εφηµ. The Jewish Chronicle, 15.6.1900, σ. 22. Επίσης, 
Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 98. Από τον ίδιο ποταµό και µέσω ενός φράγµατος αρδεύονταν και τα κτήµατα στο 
Τσόµλεκτζι, ενώ στα Κούκλια διατηρείτο ένα σύστηµα καναλιών το µέγεθος του οποίου ξεπερνούσε κάθε 
προηγούµενο, αφού ήταν µήκους περίπου 3 χιλιοµέτρων, βλ. Jewish Colonization Association, Rapport de l’ 
Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ année 1922, σ. 78. 
951 Christodoulou, ό.π., σ. 76. Η Ohnefalsch-Richter, ό.π., σ. 98, περιέγραψε το σύστηµα των λαγουµιών, όπως το 
είχε δει σε τσιφλίκια στο Δάλι. Το σύστηµα αυτό το εφάρµοσε πρώτος ο Balthasar Mattei, θείος του ιδιοκτήτη 
του τσιφλικιού στη Νήσου, Richard Mattei, και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους γεωργούς στην περιοχή. 
Διανοίγοντας πληθώρα πηγαδιών, στη συνέχεια τα ένωναν στις βάσεις τους µε οριζόντια κανάλια. Φτάνοντας 
στο τελευταίο πηγάδι, ανάβλυζε από αυτό, όχι ιδιαίτερα ορµητικό, ρυάκι νερού, όπου εκεί έκτισαν και µύλο. Το 
νερό που έφτανε από τις πηγές φυλασσόταν σε δεξαµενές.  
952 Ben-Artzi, Settlement patterns, ό.π., σ. 39. 
953 Στο ίδιο, σσ. 55-57. 
954 Για το βιογραφικό του Niégo, βλ. Shaftesley, ό.π., σ. 103, σηµ. 85.  
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αρνητικών εκτιµήσεων για τη βιωσιµότητα των εγχειρηµάτων στην Παλαιστίνη, ο Niégo 

θεωρούσε συνετό να δοθεί έµφαση στην περίπτωση της Κύπρου, στην οποία αποδίδονταν τα 

θετικά στοιχεία της ασφάλειας, του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης και των καλών 

προοπτικών αύξησης της τιµής της γης για την γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη. Όπως 

κατέδειξε η εµπειρία στην Παλαιστίνη, η µικρή διαθεσιµότητα γης και οι ελάχιστες 

καλλιεργήσιµες επιφάνειες σε σχέση µε τον αριθµό των γεωργών δεν ευνοούσαν την 

οικονοµική βιωσιµότητα των εποικιστικών προσπαθειών της περιόδου. Ως εκ τούτου το 1902 

η οργάνωση ολοκλήρωσε την αγορά τσιφλικιού στο Τσόµλεκτζι στην Τύµπου έκτασης 

περίπου 400 εκταρίων955 (2989 κυπριακών στρεµµάτων ή σκαλών), το οποίο βρισκόταν 

βόρεια του Μαργό και σε απόσταση 1,5 ώρας από αυτό. Τα εδάφη του χαρακτηρίζονταν ως 

καθαρά και πολύ καλής ποιότητας σε σχέση µε του Μαργό, τα οποία ήταν θαµνώδη956. Η JCA 

κατέβαλε τουλάχιστον £1100 για να αγοράσει το συγκεκριµένο τσιφλίκι, το οποίο σύµφωνα 

µε τη Φωνή της Κύπρου ανήκε σε Μωαµεθανούς957. Η γεωγραφική µονάδα διαιρείτο σε 10 

κλήρους, εκ των οποίων οι 9 αποτελούνταν από 160 σκάλες και ένας από 100 σκάλες958. Το 

Τσόµλεκτζι λειτούργησε περισσότερο ως τοποθεσία εκτροφής ζώων και αποθήκευσης 

σιτηρών. 

 
Παράλληλα, διερευνήθηκε και η αγορά άλλων τσιφλικιών, ενός στην Αθαλάσσα το οποίο 

απείχε 8 χιλιόµετρα από το Μαργό, και ενός άλλου στα Κούκλια Αµµοχώστου959. Καθότι το 

τσιφλίκι στην Αθαλάσσα είχε ήδη αγοραστεί από τη βρετανική διοίκηση έναντι £700 για την 

ίδρυση κυβερνητικής φάρµας, το 1904 η JCA προχώρησε στην αγορά του τσιφλικιού στα 

Κούκλια έκτασης περίπου 335 εκταρίων960 (3208 σκαλών) έναντι £2250961. Διέθετε 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα και χαρακτηριζόταν ως «εξαιρετική ιδιοκτησία». Βρισκόταν 

καταρχάς στην εύφορη πεδιάδα της Μεσαορίας σε απόσταση 17 µιλίων από την 

Αµµόχωστο962, σε περιοχή όπου συνηθιζόταν η σιτοκαλλιέργεια κατά τις περιόδους που δεν 

                                                
955 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1902, σ. 63. 
956 AIU: Archives ICA 4. Chypre, Rapport de M. J. Niégo sur Margo Chiflik, Mikweh Israel, le 27 Janvier 1902. 
957 Στο ίδιο· Chypre, Extrait de la lettre No 105 de M. J. Bergmann, Margo Chiflik, χ.η. Επίσης, εφηµ. Φωνή της 
Κύπρου, 13.4.1900, σ. 2. 
958 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 28. 
959 Το τσιφλίκι στα Κούκλια ανήκε στην αγγλική εταιρεία “The Eastern Colonial Company” και βρισκόταν 
ανατολικά του Τσόµλεκτζι (περίπου 2 ώρες απόσταση), ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 16. 
960Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1905, Παρίσι 1906, σ. 89. 
961 AIU: Archives ICA 4. Chypre, J. Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 1.10.1902 και J. Bergmann, 
“Rapport sur le domaine de Kouklia”, Μαργό, 18.3.1903. 
962 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 16. 
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σηµειωνόταν βροχόπτωση963. Ήταν 15 από τη Λάρνακα και 25 από τη Λευκωσία964. Η 

τοποθεσία κοντά στον αµαξιτό δρόµο προς Λευκωσία, από τον οποίο απείχε 300 µέτρα, και η 

προοπτική λειτουργίας σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Λευκωσίας-Αµµοχώστου (η οποία 

εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 1905) της εξασφάλιζε τη συµµετοχή στο τοπικό εµπόριο και 

στις αγορές των λιµανιών της Λάρνακας και της Αµµοχώστου965. Επίσης κοντά στα κτήµατα 

ήταν και η υδατοδεξαµενή των Κουκλιών, η οποία αποτελούσε µέρος των αρδευτικών έργων 

της βρετανικής διοίκησης το 1901. Υπό κανονικές συνθήκες, η δεξαµενή θα εξυπηρετούσε 

την περισυλλογή των οµβρίων υδάτων του χειµώνα και τη διοχέτευση τους στα στα κτήµατα 

της περιοχής την άνοιξη για την άρδευση των καλλιεργειών των δηµητριακών. Μάλιστα, 832 

σκάλες των κτηµάτων µε καλλιέργειες σιταριού αρδεύονταν άµεσα από τη δεξαµενή966.  

 
Ακόµα ένα πλεονέκτηµα των Κουκλιών ήταν η γειτνίαση τους µε τις Μάνδρες απ’ όπου θα 

µπορούσε η φάρµα να προµηθεύεται κοπριά για λίπασµα αφού σε αυτές γινόταν αποκλειστικά 

εκτροφή περίπου 1500 προβάτων. Στις εκτάσεις της φάρµας µπορούσαν να παραχθούν όλων 

των ειδών γεωργικά προϊόντα, όπως σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, βαµβάκι, πατάτες, πορτοκάλια, 

ελιές, χαρούπια, βερίκοκα, αµύγδαλα, αλλά και τριφύλλι το οποίο ήταν απαραίτητο για την 

κτηνοτροφία. Έτσι, υπολογιζόταν ότι τα Κούκλια θα ήταν παραγωγικά µέσα σε τρία χρόνια 

καλλιέργειας. Επιπρόσθετα, οι εγκαταστάσεις, µε την οικία του διαχειριστή, τους µεγάλους 

χώρους αποθήκευσης, τον αχυρώνα, τους στάβλους, δυο βουστάσια και ένα µύλο, κρίνονταν 

ως πλέον επαρκείς για µελλοντική εκµετάλλευση967. Η έκταση αποτελείτο από 10 κλήρους 

των 152 σκαλών εκ των οποίων οι 150 προορίζονταν για καλλιέργεια και περίπου 2 σκάλες 

για κήπο µε οπορωφόρα δένδρα. Παρά ταύτα, στα Κούκλια εγκαταστάθηκε ο µικρότερος 

αριθµός εποίκων, µετά βίας δυο οικογένειες και δυο αγρότες, εξαιτίας των ελωδών πυρετών, 

της κοινωνικής και γεωγραφικής τους αποµόνωσης968. 

                                                
963 Apostolides, ό.π., σ. 112. 
964 AIU: Archives ICA 4. Chypre, Bergmann, Rapport sur le domaine de Kouklia, Μαργό, 18.3.1903. 
965 Στο ίδιο. 
966 AIU: Archives ICA 4. Chypre, Bergmann, Rapport sur le domaine de Kouklia, Μαργό, 18.3.1903. Όπως 
αναφέρει ο Jenness, ό.π., σσ. 165-166, άλλες δυο υδατοδεξαµενές κατασκευάστηκαν στη Σύγκραση και στην 
Αχερίτου προκειµένου να ενθαρρύνουν τους γεωργούς στην εντατική καλλιέργεια βαµβακιού. Οι δεξαµενές 
µπορούσαν να αποθηκεύουν νερό για την άρδευση µέχρι και 4,350 στρεµµάτων στην περιοχή τους. Ωστόσο τα 
αποξηραντικά και αρδευτικά έργα της κυβέρνησης την περίοδο αυτή δεν υπήρξαν όσο αποδοτικά θα 
αναµενόταν, καθώς οι ντόπιοι γεωργοί ήταν διστακτικοί στο να εµπιστευθούν τη λειτουργία των δεξαµενών για 
αρδευτικούς σκοπούς. Σύµφωνα µε τον Apostolides, ό.π., σ. 106, η αποτυχία των έργων οφειλόταν στον 
περιορισµένο χαρακτήρα των σχεδίων και του κεφαλαίου. Οι Εβραίοι των Κουκλιών φαίνεται ότι ήταν σε θέση 
να εκµεταλλευθούν το πλεονέκτηµα της δεξαµενής. Η µόνη δυσφορία που εξέφραζαν αφορούσε στο γεγονός ότι 
η δεξαµενή ήταν εστία ελονοσίας από την οποία ασθένησαν οι πρώτοι έποικοι των Κουκλιών. 
967 AIU: Archives ICA 4. Chypre, Bergmann, Rapport sur le domaine de Kouklia, Μαργό, 18.3.1903. 
968 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 32. 
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Παράλληλα, πλησίον του αγροκτήµατος στο Μαργό, στο Πυρόι, η οργάνωση αγόρασε και 

δυο φάρµες, στις οποίες διατηρούσε κυρίως αποθηκευτικούς χώρους (στη µεγαλύτερη 

αποθήκη φυλάσσονταν περισσοτέρα από 900 κιλά σιτηρών και αξίας £170) και στάβλους, 

τους οποίους διαχειρίζονταν Εβραίοι εργάτες969. Με την αγορά των κτηµάτων του Τσόµλεκτζι 

και των Κουκλιών, η JCA ήταν από το 1905 ιδιοκτήτρια συνολικής έκτασης 1889 εκταρίων 

(14118 κυπριακών στρεµµάτων ή σκαλών)970. Στην πορεία των ετών φαίνεται ότι έγινε 

πώληση µερικών εκτάσεων971. Κατά το 1913 η κατανοµή και εκµετάλλευση των κτηµάτων 

στις τρεις τοποθεσίες ήταν ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 11 Κατανοµή και στρεµµατική εκµετάλλευση το 1913 στις εγκαταστάσεις της 

JCA 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck. 

Μαργό Τσόµλεκτζι Κούκλια 

Σύ
νο
λο

  
εκ
τά
σε
ω
ν 

 

Είδος γης Σκάλες Είδος γης Σκάλες Είδος γης Σκάλες 

Μεγάλης 
καλλιέργειας για 
τους 28 
εποίκους 

5.600 Μεγάλης 
καλλιέργειας 
για 5 
εποίκους 

833 Καλλιεργήσιµη 
γη για δυο 
εποίκους (3 
κλήροι) 

450 

  

Εκκαθαρισµένη 1.000 Μεγάλης 
καλλιέργειας 
δοθείσα προς 
ενοικίαση  
στους 
εποίκους  

768 Κήποι µε 
εσπεριδοειδή, 
ελαιόδενδρα, 
αµυγδαλιές και 
ροδιές (3/10 
ανήκουν στους 
εποίκους και 7/10 
ανεκµετάλλευτα) 

20 

Κήποι που 
δηµιουργήθηκαν 
από τη 
διοίκηση: 

24 
 

 

Με 
ελαιόδενδρα 

28 Καλλιεργήσιµη 
γη δοθείσα προς 
ενοικίαση στον 
Shapira (7 
κλήροι) 

1.050 

Ευκάλυπτοι 
κυπαρίσσια 
ελαιόδενδρα 
εσπεριδοειδή 

5 
2 

2,5 
1 

Εκτάσεις µε 
αλµυρό νερό 
(για την 

400 Καλιαµιώνες 
(απαιτούνταν £3 
την σκάλα για να 
καθαρίσουν) 

50 

                                                
969 AIU: Archives ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, Παρίσι, 14.9.1908.  
970 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1905, σ. 88. Για την αντιστοιχία κυπριακού στρέµµατος (ή σκάλας) και εκταρίου, βλ. Παράρτηµα Α.  
971 Το 1922 καταγραφόταν ότι η JCA κατείχε έκταση 1, 860 εκταρίων (13, 901 σκαλών) εκ των οποίων 1, 200 
στο Μαργό, 360 στο Τσόµλεκτζι και 300 στα Κούκλια, Jewish Colonization Association, Rapport de l’ 
Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ année 1922, σ. 74. 
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Μαργό Τσόµλεκτζι Κούκλια 

Σύ
νο
λο

  
εκ
τά
σε
ω
ν 

 

Είδος γης Σκάλες Είδος γης Σκάλες Είδος γης Σκάλες 

λαχανόκηποι 
τριφύλλι 
ελαιόδεντρα 
τροφή για άλογα  
Κήπος στην αυλή 
του κτηρίου της 
διοίκησης 

3 
2 
1 
6 

 
2 

άρδευση µε 
νερό του 
ποταµού) 

  Εκτάσεις µε 
αλµυρό νερό 

280 

 
 ΣΥΝΟΛΟ  6.624 2.029 1.850 10.503 

 

Σύστηµα ιδιοκτησίας 

Η σύσταση των εβραϊκών αγροκτηµάτων στην Κύπρο παραπέµπει στο πρότυπο διαχείρισης 

των οθωµανικών τσιφλικιών του 19ου αιώνα, αυτό που περιγράφει ο Inalcik ως ‘plantation-

like çiftliks’972. Κάθε τοποθεσία εγκατάστασης αποτελούσε ένα ενιαίο χωριό µε τα εξής 

χαρακτηριστικά: βρισκόταν σε κοµβικές οδικές αρτηρίες, η γη ενοικιαζόταν σε εργάτες (στην 

περίπτωση των εβραϊκών αγροκτηµάτων σε εποίκους) και σηµειωνόταν εντατική αγροτική 

δραστηριότητα973. Κατά τα πρώτα χρόνια τιτλοποιήθηκε σε κάθε έποικο µια συµβολική 

έκταση γης, γύρω στα 40 εκτάρια, στην οποία διατηρούσαν σπίτι, στάβλο, δυο ζεύγη βοδιών 

για τις εργασίες στα χωράφια, τρεις αγελάδες, µια φοράδα και ένα κοπάδι από περίπου 80 

πρόβατα ως µέτρο ενίσχυσης της συνοχής της κοινότητας και των δεσµών του αγρότη µε τη 

γη974. Οι υπόλοιπες εκτάσεις καλλιεργούνταν από τη διοίκηση και από µερικούς ντόπιους 

εργάτες975. Ως ιδιοκτήτης του κλήρου ο κάθε αγρότης είχε τη δυνατότητα να συµµετάσχει σ’ 

εκλογές ανάδειξης του «µουχτάρη» του Μαργό. Με αυτό τον τρόπο, η οργάνωση 

αποσκοπούσε στη δηµιουργία συνθηκών µόνιµης εβραϊκής παρουσίας στην εγκατάσταση του 

Μαργό, η οποία ήταν η µοναδική περίπτωση από τις τρεις που µπορεί να θεωρηθεί ως 

πραγµατικός εβραϊκός εποικισµός976.  

                                                
972 Βλ. Inalcik, ό.π., σσ.114-119. 
973 Σύµφωνα µε τον Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 373 οι εβραϊκές εγκαταστάσεις στην Κύπρο 
ακολουθούσαν το πρότυπο ιδιοκτησίας και διαχείρισης φάρµας που ίσχυε στην οθωµανική Παλαιστίνη. 
974 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1904, Παρίσι 1905, σ. 71. 
975 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1904, σ. 88. 
976 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π. Επίσης, Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 92. 
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Στη συνέχεια, το σύστηµα αυτό διαφοροποιήθηκε. Παρόλο που στην Παλαιστίνη η σύναψη 

«συµβολαίων υπόσχεσης πώλησης» µεταξύ των εποικιστικών φορέων και των εποίκων, τα 

οποία προνοούσαν ενοικίαση γης για σαράντα χρόνια, ήταν η συνηθέστερη πρακτική977, στο 

Μαργό ήταν πολύ περιορισµένο το φαινόµενο. Για παράδειγµα, το 1913 µόνο το ένα τέταρτο 

των εποίκων- συνολικά επτά- ήταν δεσµευµένοι µε τέτοια συµβόλαια978, όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 
           Πίνακας 12 Συµβόλαια υπόσχεσης πώλησης το 1913 
              Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 18. 

Το χρέος των εποίκων του Μαργό µε «συµβόλαιο υπόσχεσης πώλησης»  
Όνοµα Κεφάλαιο   Τόκος  

στερλίνες 
Σύνολο  Έτος 

αποπληρωµής 
του χρέους 

£ sh £ sh £ sh  
Gunzbourg Leib 451 4 259 13 710 17 1952 
Gunzbourg Israel 481  267 15 748 15 1953 
Hayete Abraham 538 2 372 12 910 14 1962 
Kowo M. 527  349 9 876 9 1960 
Kanetopsky 538 2 372 12 910 14 1962 
Rozio 542  382 5 924 5 1963 
Saul 547  389 16 936 16 1963 

   
Αντίθετα, στην Κύπρο η οργάνωση προτίµησε τη σύναψη «συµβολαίων ενοικίασης». Το 1913 

δεκαέξι από τους εικοσιοκτώ εποίκους/αγρότες είχαν συνάψει τέτοια συµβόλαια979, τα οποία 

δεν δέσµευαν µακροπρόθεσµα τους εποίκους µε τη γη ούτε και περιόριζαν τη γεωργική τους 

ενασχόληση σε αυστηρά πλαίσια, όπως συνέβαινε στην Παλαιστίνη980. Η πρακτική που 

επέλεξε η JCA στις εγκαταστάσεις της Κύπρου ήταν κατά την άποψη των Seltenreich και 

Katz ένα προληπτικό µέτρο το οποίο της εξασφάλιζε χρόνο να διερευνήσει το χαρακτήρα του 

κάθε µετανάστη, να αξιολογήσει την επιχειρηµατικότητά του και το ενδιαφέρον του να 

παραµείνει στην Κύπρο981. Σε µια άλλη προέκταση, ωστόσο, αποδεικνύει την αβεβαιότητα 

και το µη µόνιµο του χαρακτήρα των σχεδιασµών της JCA για συνέχιση της στήριξης της 

                                                
977 Seltenreich και Katz, ό.π. 
978 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 17. 
979 Στο ίδιο. 
980 Αντίθετα, στην Παλαιστίνη, βάσει των συµβολαίων υπόσχεσης πώλησης, οι έποικοι ήταν υποχρεωµένοι να 
καλλιεργούν τα εδάφη ανάλογα µε τις εντολές του διαχειριστή και να συνδράµουν στις εργασίες διατήρησης της 
κοινοτικής περιουσίας χωρίς αµοιβή, βλ. Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 92-93. 
981 Στο ίδιο. 
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στους εποικισµούς της Κύπρου, σε αντίθεση µε την Παλαιστίνη όπου υπήρχε διαρκής εισροή 

µεταναστών, συνεχής ζήτηση και ανάγκη εγκατάστασής τους. Γι’ αυτό το λόγο και ο 

εποικισµός του Μαργό εγκαταλείφθηκε πιο γρήγορα από τους εποίκους.  

 
Το Μαργό οικοδοµήθηκε στα πρότυπα των εβραϊκών εγκαταστάσεων της οθωµανικής 

Παλαιστίνης µε ευρωπαϊκό πολεοδοµικό σχεδιασµό, ο οποίος περιελάµβανε οδικό δίκτυο το 

οποίο συνέδεε τα κοινοτικά και ιδιωτικά κτήρια µε τα κτήµατα. Οι πέτρινες αγροτικές 

κατοικίες, οι περισσότερες κτισµένες σε λόφο και σε απόσταση µεταξύ τους 100 υάρδων, 

ήταν καλυµµένες από γύψο και µε κεκλιµένη στέγη. Αποτελούνταν συνήθως από τρία 

δωµάτια ώστε να φιλοξενούν µέχρι και εξαµελή οικογένεια982. Αρχικά, καλλιεργήθηκαν 15 

κήποι µισού στρέµµατος γύρω από κάθε κατοικία σε αρδεύσιµο έδαφος, στους οποίους 

φυτεύτηκαν ελιές, πορτοκαλιές, ροδακινιές και βερικοκιές983. Η καινοτοµία σε σχέση µε τις 

κυπριακές οικίες, ήταν το γεγονός ότι τα ζώα, τα κάρα και τα γεωργικά εργαλεία φυλάγονταν 

σε αποθήκες ή στάβλους εκτός της κυρίως οικίας, η οποία χρησιµοποιείτο µόνο για στέγαση 

και σίτιση της οικογένειας984.  

Η χρηµατοδότηση 

Η JCA χρηµατοδοτούσε υπό µορφή δανείων τις εγκαταστάσεις, µέσω των οποίων 

καλύπτονταν οι χρηµατοδοτικές ανάγκες τόσο της κοινότητας όσο και κάθε εποίκου/αγρότη. 

Το κεφάλαιο της οργάνωσης διοχετευόταν κυρίως για κοινωφελή εγγειοβελτιωτικά έργα, 

όπως την εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων, την ανάπτυξη του συστήµατος άρδευσης και τη 

συντήρηση κοινοτικών κτηρίων, τη χρήση εκχρηµατισµένων εισροών (σπόρων για τις 

καλλιέργειες, λιπασµάτων, ζωοτροφών) και την εισαγωγή σύγχρονων µηχανηµάτων 

καλλιέργειας που θα επέτρεπαν τη διασφάλιση του κέρδους για τον κάθε αγρότη και την 

απόσβεση των χρεών του985. Το εύρος δηλαδή των κεφαλαιακών επενδύσεων πληρούσε τις 

προδιαγραφές για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

παραγωγής ενός αγροκτήµατος986.  

                                                
982 Οι διαστάσεις των οικιών ήταν πλάτος 16 x 15 πόδια και ύψος µέχρι και 16 πόδια. 
983 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 9.9.1898, σ. 7 και 27.1.1899, σ. 21. Τα εσπεριδοειδή, όπως λεµόνια και 
πορτοκάλια, ευδοκιµούσαν σύµφωνα µε την Ohnefalsch-Richter, ό.π., σ. 120, σε ορισµένες περιοχές και 
συναγωνίζονταν τα φρούτα της Γιάφφας. Εξάγονταν σε Αίγυπτο, Τουρκία και Ρουµανία. Άλλα φρούτα όπως 
ροδάκινα και χρυσόµηλα, καλλιεργούνταν σε πεδιάδες. 
984 Ο ευρωπαϊκός αυτός τύπος κατοικίας ονοµάζεται στα γαλλικά maison-cour και στα γερµανικά Gehöft, βλ. 
Ben-Artzi, Settlement Patterns, ό.π., σ. 71. 
985 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 101. 
986 Βλ. αναφορά Σωκράτη Πετµεζά, «Αγροτική οικονοµία», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι Απαρχές 1900-1922, Αθήνα 1999-2009, τ. 1, σ. 58, για την αντίστοιχη ελληνική 
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Ετήσιες αναφορές για το µέγεθος της χρηµατοδότησης δεν καταγράφονταν στις εκθέσεις της 

JCA. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους προϋπολογισµούς των δαπανών οι οποίοι αποστάληκαν από 

τον διαχειριστή Bergmann στην JCA για την περίοδο 1902–1909 το κεφάλαιο που εισέρρε 

ετησίως στο Μαργό κυµαινόταν µεταξύ £1000 και £2000, όπως καταγράφεται στο παρακάτω 

διάγραµµα.  

 
Διάγραµµα 13 Η χρηµατοδότηση της JCA στο Μαργό, 1902-1909 
Πηγή: AIU: ICA 4. Chypre, Bergmann, Μαργό, προς JCA, Παρίσι, 20.8.1907 και 14.9.1908. 

 
Η έκθεση Rosenheck για το 1913 είναι ακόµη πιο κατατοπιστική. Αναφέρει ότι στους είκοσι 

οκτώ τότε αγρότες του Μαργό καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των £2122 το οποίο 

αναλογούσε κατά µέσο όρο στον κάθε αγρότη σχεδόν £80 (βλ. Παράρτηµα Γ). Περίπου 48% 

του κεφαλαίου προοριζόταν για την επιδιόρθωση κτηρίων και την ανάπτυξη υποδοµών της 

γεωργοκτηνοτροφίας. Το 25% προοριζόταν για την αγορά προβάτων και αγελάδων. Το  

14,7% θα επενδυόταν σε γεωργικά εργαλεία και µεταφορικά µέσα και ένα ποσοστό 12,2 % 

στη σπορά987 (για την αναλυτική χρηµατοδότηση βλ. Παράρτηµα Δ). 

 

                                                                                                                                                    
περίπτωση. Επίσης, για τη σηµασία του κεφαλαίου στην ανάπτυξη  και παραγωγικότητα της γης, βλ. Federico, 
ό.π., σ. 33. 
987 Επίσης, βλ. Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 100. 

1902 1906 1907 1908 1909
Χρηµατοδότηση/δαπάνες £1,648.90 £1,056.10 £1,321.10 £1,767.10 £2,031.00

£0.00

£500.00

£1,000.00

£1,500.00

£2,000.00

£2,500.00
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Η χρηµατοδότηση για τα κοινοτικά έξοδα ήταν αισθητά µικρότερη, αφού την ίδια χρονιά 

είχαν παραχωρηθεί µόλις £125,5 για κοινόχρηστους χώρους, όπως το σχολείο, το φαρµακείο 

και το ιατρείο, στάβλους και καµίνι αλλά και για αρδευτικά έργα. Το µεγαλύτερο κεφάλαιο 

δαπανήθηκε για το Τσόµλεκτζι λόγω προφανώς αυξανόµενων αναγκών. Περίπου £63 

δαπανήθηκαν γι’ αρδευτικά έργα, αποξήρανση περιοχών και δενδροφύτευση. Στο Μαργό 

δόθηκαν γύρω στις £55, ενώ στα Κούκλια µόνο £6 γι’ αγορά κτηρίου (βλ. Παράρτηµα Ε). 

 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο 

 
Στα αρχικά στάδια οργάνωσης των γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων διορίστηκε ως επιβλέπων 

του εγχειρήµατος ο Walter S. Cohen ο οποίος ανέλαβε το κτίσιµο των οικιών, την αγορά των 

βοδιών και τον διαµοιρασµό της γης στο Μαργό988. Ο Nahum Isaac Adler, απόφοιτος της 

σχολής Mikveh Israel στην Παλαιστίνη, διορίστηκε από τον Cohen συντονιστής των 

αγροτικών ασχολιών των κατοίκων, και ο Jacob Bergmann, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής 

Κηπουρικής των Βερσαλλιών, διαχειριστής και επικεφαλής της εγκατάστασης.  

 
Η αποτυχηµένη εγκατάσταση των πρώτων οικογενειών που κατέφθασαν στο Μαργό το 1899 

από το Whitechapel του Λονδίνου989, τα µέλη των οποίων ήταν ράφτες, παπουτσήδες και 

επιπλοποιοί, δηλαδή άτοµα από αστικό περιβάλλον και µε λίγη εµπειρία στις γεωργικές 

µεθόδους, κατέδειξε ότι δεν ήταν απαραίτητη µόνο η επιστηµονική επίβλεψη του 

εγχειρήµατος, αλλά και η παρουσία τεχνικά καταρτισµένων και εκπαιδευόµενων γεωργών. Γι’ 

αυτό το λόγο η JCA φρόντισε να ενισχύσει τον εποικισµό µε νεαρούς εργάτες (αρχικά το 

1902 ήταν 4990 και στη συνέχεια αυξήθηκαν στους 7991) οι οποίοι µετακλήθηκαν από τη σχολή 

Mikveh Israel992 και αναµενόταν µετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήµατος να 

ενσωµατωθούν στην κοινότητα ως µόνιµοι έποικοι. Η τακτική αυτή ήταν εξαιρετικά 

σηµαντική στην αναβάθµιση των γεωργοκτηνοτροφικών υποδοµών και των εφαρµοσµένων 

                                                
988 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 27.1.1899, σ. 21. Βιογραφικά στοιχεία για τον Cohen βλ. Shaftesley, ό.π., σ. 
103. 
989 Ohnefalsch-Richter, ό.π., σ. 299. Η περιοχή γύρω από το Whitechapel (East End) ήταν σύµφωνα µε την 
Chasin, στο ίδιο, σ. 50, ένας εβραϊκός «θύλακας», όπου βρίσκονταν συγκεντρωµένοι οι φτωχότεροι από τους 
Εβραίους µετανάστες, προερχόµενοι κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. 
990 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1902, σ. 61. 
991 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1907, Παρίσι 1908, σ. 191. 
992 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 29.12.1899, σ. 13.  
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µεθόδων καλλιέργειας στα εβραϊκά αγροκτήµατα (για την αριθµητική κατάσταση των 

εποίκων και εργατών, βλ. Παράρτηµα ΣΤ). 

 
Η δραστηριότητα και παραγωγή στη γεωργία και κτηνοτροφία 

 
Η βάση της γεωργικής παραγωγής στα κτήµατα του Μαργό, του Τσόµλεκτζι και των 

Κουκλιών ήταν τα δηµητριακά, η καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και βρώµης. Μικρότερης 

έκτασης ήταν οι καλλιέργειες οσπρίων, φακής και βαµβακιού, ενώ έµφαση δόθηκε και στην 

παραγωγή τριφυλλιού για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. Επιπρόσθετα, τα εβραϊκά 

αγροκτήµατα επιδίδονταν και στη χαρακτηριζόµενη ως «µικρή καλλιέργεια» (petit culture) 

της δενδροκαλλιέργειας και των οπορωφόρων δένδρων, η οποία σπάνιζε στο κυπριακό 

αγροτικό σύστηµα καθώς οι αγρότες επιδίδονταν περισσότερο στην καλλιέργεια σιτηρών993. 

Στα συστήµατα των πολυκαλλιεργειών ο πολυεπίπεδος προσανατολισµός φυτειών και ζώων 

είχε άµεση σχέση µε τη θωράκιση της οικονοµικής κατάστασης των αγροκτηµάτων απέναντι 

σε αστάθµητους και εξωγενείς παράγοντες, όπως οι κλιµατικές αλλαγές και οι οικονοµικές 

συνθήκες994. Στις περιπτώσεις πάντως των µεσογειακών συστηµάτων, όπως καταγράφει και ο 

Πετµεζάς στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτοί οι πυρήνες πολυκαλλιεργειών συµµετείχαν 

σηµαντικά στο τοπικό και ενίοτε διεθνές εµπόριο των περιοχών τους995. Σύµφωνα µε τον 

Price µόνο σε περιπτώσεις όπου το εµπορικό κίνητρο ήταν πολύ ισχυρό, ήταν µεγαλύτερο το 

ποσοστό γης που προοριζόταν για εναλλακτικές χρήσεις, όπως βοσκή και κηπευτικά.996 

Συνεπώς, η ίδια η φύση της αγροτικής δραστηριότητας δεικνύει µια αρχική προσπάθεια 

προσανατολισµού των κτηµάτων στο τοπικό εµπόριο.   

Σιτοπαραγωγή και εναλλακτικές καλλιέργειες 

Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις της JCA σχετικά µε τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις γης και τα 

προϊόντα παραγωγής κύριο χαρακτηριστικό της γεωργικής δραστηριότητας ήταν η συνεχής 

αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας τουλάχιστον µέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου 

(βλ. πίνακα 13). Η παραγωγικότητα αυτή εξαρτήθηκε τόσο από τη σοβαρή επένδυση 

                                                
993 Βλ. Προκόπιος Μ. Συµεωνίδης, «Η Κύπρος υπό γεωργικήν, βιοµηχανικήν και εµπορικήν έποψιν» στο 
Ευανθία Θεοδώρου, Κυπριακόν Ηµερολόγιον, Έτος Α (1905), Λεµεσός 1905, σσ. 13, 17.  
994 Price, ό.π., σ. 94. 
995 Πετµεζάς, «Αγροτική οικονοµία», ό.π., σ. 54. 
996 Price, ό.π., σ. 101. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



246 
 

κεφαλαίου που λάµβανε χώρα997 όσο και από την περιέλευση στην JCA νέων εύφορων γαιών, 

όπως ήταν αυτές των Κουκλιών. 

 
Πίνακας 13 Η καλλιέργεια στα κτήµατα της JCA (εκτάρια) 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

1899-1923. 

 
 

Όπως αντικατοπτρίζεται και στο διάγραµµα 14, αντίστοιχη αύξηση σηµείωσε και η παραγωγή 

του κυριότερου προϊόντος, του σιταριού, ενώ η σοδειά του κριθαριού δεν διατηρείτο πάντα σε 

υψηλά επίπεδα. Οι µεταπολεµικές επιπτώσεις στην οικονοµία, όπως θα καταγραφούν στη 

συνέχεια, είναι εµφανείς στα έτη 1920-1923 κατά τα οποία άρχισε να σηµειώνεται τόσο η 

σταδιακή µείωση στην στρεµµατική καλλιέργεια των κυριοτέρων προϊόντων όσο και στην 

απόδοση (βλ. αναλυτικά Παράρτηµα Ζ). 

 

                                                
997 Βλ. Federico, ό.π., σ. 33. 

Έτος
Συνολική 
αρόσιµη γη Σιτάρι Κριθάρι Βρώµη

Όσπρια, 
φακή Τριφύλλι Σισάµι Βαµβάκι Σανός

1899 320 90
1900 225
1901 257 117 40 4 74 12

1902 289.7 93 51 33.7 69.6 20.6

1903 422 140 88 50 134

1904 410
1905 502 195
1907 710 262 138 20

1908 938 303 221 61 39

1909 921 245 129 71 207
1919 1,832 773 304 127 455 64
1920 1,480 588 263 45 21 365 116 54
1921 1,437 592 267 52 12 386 19 45 61
1923 749.7 478.8 198.1 60.2 2.9 0.5 9.2

195

10

307

220

Η"καλλιέργεια"στα"κτήματα"της"JCA"στην"Κύπρο"(εκτάρια)
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Διάγραµµα 14 Η παραγωγή σε σιτάρι και κριθάρι ανά εκτάριο 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

1901-1926. 
 
Παράλληλα, όµως, σηµειώθηκε στροφή στην επικερδή και εναλλακτική καλλιέργεια του 

βαµβακιού, για την οποία την ίδια περίοδο είχε παρατηρηθεί ένα γενικευµένο αυξανόµενο 

ενδιαφέρον εκ µέρους των ντόπιων καλλιεργητών (βλ. Παράρτηµα Ζ)998. Αν και η 

βαµβακοκαλλιέργεια ήταν ευρύτερα διαδεδοµένη από τις αρχές του 20ού αιώνα στις 

γειτονικές περιοχές του Μαργό, όπως το Δάλι και τη Νήσου, καθώς και στην πεδιάδα της 

Μεσαορίας, στην Κυθρέα, τη Σολέα, τον Καραβά και τη Λάπηθο999, εντούτοις δεν ήταν από 

τις προσφιλείς καλλιέργειες των εβραϊκών κτηµάτων. Η παραγωγή και επεξεργασία του 

κρίθηκε αναγκαία µόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1920 όταν οι σοδειές των δηµητριακών 

δεν απέδιδαν το αναµενόµενο κέρδος1000.  

 

                                                
998 Βλ. Cyprus. Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1923, Λευκωσία 1924, σ. 5. 
999 Department of Agriculture, Annual Report for the year 1902-1903 by P. Gennadius Director of Agriculture, 
Λευκωσία 1903, σ. 8. 
1000 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1920, Παρίσι 1921, σ. 72. Επίσης, Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 90. 
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Η έµφαση επίσης στην καλλιέργεια χορτονοµής, όπως πράσινων χόρτων και ριζών, ήταν πολύ 

σηµαντική για τη διατροφή των ζώων. Στις ευρωπαϊκές αγροτικές οικονοµίες αποτελούσε 

µείζονα βιολογική και τεχνική καινοτοµία, γιατί επέλυε ένα από τα χρόνια προβλήµατα της 

γεωργίας, τον εκτοπισµό της κτηνοτροφίας από την καλλιέργεια σιταριού και 

δηµητριακών1001. Στην Κύπρο εξαιτίας της µικροϊδιοκτησίας και της ανεπάρκειας µεγάλης και 

ενιαίας επιφάνειας της γης, η κτηνοτροφία δεν ήταν µια εντατική δραστηριότητα. Η 

χορτονοµή και η δηµιουργία φυσικών βοσκοτόπων στα συστήµατα αµειψισποράς ήταν 

απαραίτητα για τη βελτίωση των ειδών και της δύναµης των ζώων και τη συνεπακόλουθη 

παραγωγή κοπριάς για τις καλλιέργειες1002. Όπως καταγράφεται στον πίνακα 13 η παραγωγή 

τριφυλλιού στα εβραϊκά κτήµατα είχε σταδιακή αύξηση τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 

πολέµου. 

 
Σαφείς αναφορές για την απόδοση κάθε αγροκτήµατος στις τρεις τοποθεσίες του Μαργό, 

Τσόµλεκτζι και Κουκλιών ανά έτος δεν εντοπίστηκαν. Ωστόσο, µέσα από µια µεµονωµένη 

και αποσπασµατική αναφορά σχετικά µε τις σοδειές σε καθεµία από τις τοποθεσίες στην 

έκθεση του 1924, προκύπτουν αξιόλογες πληροφορίες οι οποίες αποτυπώνουν τη δεδοµένη 

περίοδο τη συµβολή κάθε αγροκτήµατος στη συνολική παραγωγή. Όπως καταγράφεται στον 

ακόλουθο πίνακα, είναι εµφανές ότι τα κτήµατα στα Κούκλια ήταν τα πιο παραγωγικά και 

προσοδοφόρα. Όπως διαφαίνεται, αν και στα Κούκλια κατοικούσαν µόνο 6 έποικοι σε 

αντίθεση µε 11 στο Μαργό και 5 στο Τσόµλεκτζι, εντούτοις η παραγωγή στα βασικά είδη 

όπως το σιτάρι, το κριθάρι και το βαµβάκι ήταν σαφώς ανώτερη από τις άλλες δυο φάρµες. 

Μάλιστα, η παραγωγή σιταριού στα Κούκλια ήταν σχεδόν η τριπλάσια από ότι στο Μαργό, 

ενώ η παραγωγή κριθαριού ήταν σχεδόν η οκταπλάσια. Στο Τσόµλεκτζι δινόταν έµφαση σε 

συγκεκριµένα είδη καλλιέργειας, όπως βρώµη και σισάµι, ενώ όσον αφορά το σιτάρι και τη 

βοσκή είχε σχεδόν την ίδια απόδοση µε την παραγωγή του Μαργό.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1001 Federico, ό.π., σ. 88. 
1002 Price, ό.π., σσ. 105, 120. 
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Πίνακας 14 Η γεωργική παραγωγή ανά κτήµα το 1924 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour 

l’ année 1924, Παρίσι 1925. 

Είδος Μαργό            
(11 γεωργοί) 

Τσόµλεκτζι             
 (5 γεωργοί) 

Κούκλια                     
 (6 γεωργοί) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Έκταση 
(σκάλα) 

Κοιλό Έκταση 
(σκάλα) 

Κοιλό Έκταση 
(σκάλα) 

Κοιλό Κοιλό 

Σιτάρι Δεν 
αναφέρεται 

1461 395 1327 889 4285 7073 

Κριθάρι Δεν 
αναφέρεται 

656 65 221 485 5320 6197 

Βρώµη Δεν 
αναφέρεται 

173 92 471 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

644 

Τριφύλλι Δεν 
αναφέρεται 

95 98 77 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

172 

Βαµβάκι 77,5 Δεν 
αναφέρεται 

55 Δεν 
αναφέρεται 

120 715 Δεν 
αναφέρεται 

Σισάµι 10 Δεν 
αναφέρεται 

45,5 Δεν 
αναφέρεται 

13 24 Δεν 
αναφέρεται 

Δενδροκαλλιέργεια 

Για την αντιµετώπιση του ρίσκου της µονοκαλλιέργειας και για  την αύξηση των εσόδων, οι 

εβραίοι αγρότες επιδίδονταν και στις προσοδοφόρες καλλιέργειες, όπως των οπωροφόρων 

δένδρων, των ελιών και των µουριών1003. Το κλίµα του νησιού ήταν από τα ιδανικότερα για 

την παραγωγή φύλλων µουριάς, τα οποία χρησιµοποιούνταν για την εκτροφή 

µεταξοσκώληκα1004, και για την παραγωγή µεταξιού, το οποίο αποτελούσε µια από τις πρώτες 

ύλες στην υφαντουργία1005. Ακόµη και οι αποικίες της Παλαιστίνης, περί τα τέλη της 

δεκαετίας του 1890, προσανατολίστηκαν στην καλλιέργεια και την παραγωγή µεταξιού ως 

µέσου διεύρυνσης της βάσης της οικονοµίας τους, το οποίο προόριζαν για τις αγορές της 

Συρίας και του Λιβάνου1006. Τα εβραϊκά κτήµατα στην Κύπρο είχαν το σηµαντικό 

πλεονέκτηµα της πώλησης των προϊόντων αυτών στην αγορά της Λευκωσίας, η οποία ήταν 

                                                
1003 ΚΣΑ: J15/5423,Έκθεση Rosenheck, σ. 42. 
1004 Αγγελική Γ. Πιερίδου, «Κυπριακή λαϊκή υφαντική», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΓ (1959), σσ. 189-191· 
Ohnefalsch-Richter, ό.π., σσ. 131-132. Η εκτροφή µεταξοσκώληκων ήταν ευρέως διαδεδοµένη στο νησί, αλλά η 
Πάφος ήταν η κύρια επαρχία παραγωγής του µεταξιού. Εξαγωγές κουκουλιών γίνονταν προς Γαλλία και Ιταλία, 
βλ. Β. Surridge, Επισκόπησις της εν Κύπρω αγροτικής ζωής βασισθείσα επί εκθέσεων ερευνητών οι οποίοι 
επεσκέφθησαν τα χωρία καθ’όλην την Νήσον κατά το 1927 και 1928 και επαυξηθείς δια στατιστικών και άλλων 
πληροφοριών εκ των αρχείων της Κυβερνήσεως, Λευκωσία 1930, σσ. 61-62. 
1005 Πιερίδου, ό.π., σ. 191. 
1006 Ben-Artzi, Settlement Patterns, ό.π., σσ. 226-227. Επίσης, αναφορά γίνεται και στο Aaronsohn, ό.π., σ. 104. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



250 
 

εµπορικό κέντρο πώλησης και διοχέτευσης των πρώτων υλών και υφασµάτων στην 

Ευρώπη1007.  

 
Οι απόψεις των ειδικών απεσταλµένων της JCA από το Παρίσι στο Μαργό το 1902 

συνέκλιναν στο γεγονός ότι η παραγωγή ελιών, µουριών και χαρουπιών θα βελτίωνε το 

εισόδηµα των εποίκων1008. Από τότε χρονολογείται η µαζική δενδροφύτευση ελαιοδένδρων, 

δαµασκηνιών, βερικοκιών, ροδακινιών, αµυγδαλιών, κυδωνιών και µηλιών. Μόνο το 1902 

είχαν αγοραστεί και φυτευθεί στο Μαργό περισσότερα από 2000 δέντρα και 600 αµπέλια. 

Αναλυτικότερα, 690 ελαιόδενδρα, 539 βερικοκιές, 300 αµυγδαλιές, 228 µουριές, 100 

δαµασκηνιές και 100 οπωροφόρα δένδρα1009. Το 1919 ενθαρρύνθηκε η καλλιέργεια 

περισσοτέρων από 800 ελαιοδένδρων1010. Το 1921 σηµειωνόταν ότι µόνο στο Μαργό υπήρχαν 

3097 δένδρα, όπως ελιές, βερικοκιές, αµυγδαλιές και χαρουπιές, ενώ περίπου 3000 ήταν οι 

ευκάλυπτοι1011. Μέχρι το 1926 διατηρούνταν στα εβραϊκά κτήµατα 25000 δένδρα, εκ των 

οποίων 5000 ήταν καρποφόρα1012. 

Κτηνοτροφία 

Η ενασχόληση του αγρότη όχι µόνο µε τη γεωργία αλλά και την κτηνοτροφία ήταν βασική 

προϋπόθεση για την εγκατάσταση των µεταναστών στους εποικισµούς της JCA. Ένας έποικος 

ο οποίος δεν εξέτρεφε για παράδειγµα έστω µια ή δυο αγελάδες, οι οποίες ήταν πηγή εσόδων, 

θεωρείτο αποτυχηµένος γεωργός1013. Η εκτροφή ζώων εφοδίαζε τη γεωργία µε φυσικά 

λιπάσµατα, απαραίτητα για την ανανέωση του εδάφους, αλλά παρήγαγε και προϊόντα για την 

ενίσχυση του εµπορίου. Η βοσκή των ζώων κατά την αγρανάπαυση βοηθούσε στη διατήρηση 

και βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους1014. Πάντως, η κτηνοτροφία δεν φαίνεται ότι ήταν 

τόσο διαδεδοµένη µεταξύ των εποίκων όσο η ενασχόληση µε τη γεωργία. Ενδεικτικά το 1916 

µόλις το 40% των εποίκων ήταν κτηνοτρόφοι1015. 

                                                
1007 Πιερίδου, ό.π., σ. 188. 
1008 AIU: Archives ICA 4. Chypre, J. Niégo, Rapport sur Margo Chiflik, Mikveh Israel, προς Πρόεδρο JCA, 
Παρίσι, 27.1.1902 και E. Tisserand, “Colonie de Margo Chiflik (île de Chypre). Observations sur le rapport de 
M. Niégo”, Παρίσι, 28.3.1902. 
1009 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1902, σ. 62. Επίσης, Ben- Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 373. 
1010 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1919, Παρίσι 1920, σ. 47. 
1011 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1921, Παρίσι 1922, σ. 68. 
1012 Εφηµ. Ελευθερία, 20.11.1926, σ. 5. 
1013 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 93. 
1014 Price, ό.π., σ. 101. 
1015 Seltenreich και Katz, ό.π.. 
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Στα εβραϊκά κτήµατα ενθαρρύνθηκε η εκτροφή βοδιών, αλόγων, αγελάδων, προβάτων και 

κατσίκων τα οποία ήταν απαραίτητα τόσο για σκοπούς καλλιέργειας των χωραφιών µε το 

άροτρο και µεταφοράς των κάρων, όσο και για την παραγωγή και πώληση κτηνοτροφικών 

προϊόντων, όπως µαλλιού και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Σύµφωνα µε τον Price η ποιότητα 

και το µέγεθος των ζώων έλξης αποτελούσε τη µεγαλύτερη επένδυση των αγροτών και ήταν 

δείκτης διάκρισης µεταξύ των πλούσιων και φτωχών περιοχών και των µεγάλων και µικρών 

καλλιεργητών1016. Τα δεδοµένα του πιο κάτω πίνακα διαµορφώνουν την εντύπωση των 

πλούσιων αγροκτηµάτων, αφού ο αριθµός των εργατικών ζώων, των βοδιών και των αλόγων, 

δεν ήταν ευκαταφρόνητος.  

 
Πίνακας 15 Η κτηνοτροφία στα κτήµατα της JCA 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

1899-1922. 

Έτος Βόδια Αγελάδες Άλογα Γαϊδούρια Πρόβατα Μοσχάρια Κατσίκες 
1899 30 13 0 15 500 0 0 
1900 30 9 0 15 250 0 0 
1901 19 9 8 5 298 5 0 
1902 21 5 0 0 551 7 0 
1903 41 9 1 0 800 0 0 
1904 44 36 0 12 920 0 0 
1907 Δεν 

αναφέρεται 
Δεν 

αναφέρεται 
Δεν 

αναφέρεται 
0 700 0 Δεν 

αναφέρεται 
1908 Δεν 

αναφέρεται 
Δεν 

αναφέρεται 
Δεν 

αναφέρεται 
0 750 0 150 

1909 111 0 600 0 250 
1919 65 38 82 0 1431 0 Δεν 

αναφέρεται 
1920 73 52 63 0 1252 0 Δεν 

αναφέρεται 
1921 50 51 47 0 747 0 76 
1922 40 41 30 0 530 0 50 

 
Η εκτροφή των προβάτων ήταν η σηµαντικότερη πτυχή της κτηνοτροφίας, αφού η κοπριά 

αξιοποιείτο ως λίπασµα για την αύξηση των ποσοτήτων της παραγωγής. Με την προκαταβολή 

των £20 από την οργάνωση σε κάθε έποικο ενθαρρυνόταν η αγορά 50 έως και 80 προβάτων 

για κάλυψη τόσο των αναγκών σε λίπασµα όσο και της πώλησης µαλλιού. Η παραγωγή και 

πώληση µαλλιού στην αγορά αναδείχθηκε από τις πιο κερδοφόρες. Ενδεικτικά στις αρχές του 

20ού αιώνα το Μαργό είχε συνολικά 500 πρόβατα, των οποίων το µαλλί απέδιδε κέρδος 70 

                                                
1016 Price, ό.π. 
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φράγκων (£2,66) στον κάθε αγρότη1017. Μεταξύ του 1913 και 1915 η εκτροφή 150 προβάτων 

απέφερε καθαρά έσοδα στις £151018. Οι αγελάδες παρήγαγαν 11 οκάδες γάλα, µια εκ των 

οποίων έδινε µέχρι και 17 οκάδες σε 4,5 βδοµάδες1019. Η φάρµα πωλούσε το γάλα της για 3 

πιάστρες την οκά και το βούτυρο 5,5 σελίνια την οκά. Η τιµή πώλησης του βουτύρου 

χαρακτηριζόταν «εκπληκτική» για το γεγονός ότι η τιµή πώλησης του στην αγορά της 

Λευκωσίας και της Λάρνακας ήταν το 1914 µεταξύ 3 και 4 σελινιών και το 1915 γύρω στα 4 

µε 5 σελίνια την οκά1020. Με βάσει την παραγωγή και την τιµή πώλησης του σύµφωνα µε τον 

Rosenheck ο Εβραίος κτηνοτρόφος µπορούσε να αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη1021. Η 

κτηνοτροφική παραγωγή γινόταν στο Μαργό και στο Τσόµλεκτζι και η πώληση τους στη 

Λευκωσία και τη Λάρνακα1022. 

 
Οι προσπάθειες για βελτίωση του είδους των κυπριακών αλόγων για σκοπούς εξυπηρέτησης 

των αγροτικών εργασιών υπήρξε ανεπιτυχής. Τα άλογα στο νησί περιγράφονταν από τον 

Rosencheck ως µικρά και καχεκτικά1023. Έτσι, ενώ στην Παλαιστίνη οι αγρότες 

χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά άλογα και µουλάρια για τις γεωργικές τους δραστηριότητες, 

στην Κύπρο οι Εβραίοι χρησιµοποιούσαν τα βόδια για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία του αρότρου, τη µεταφορά των κάρων και άλλων εργασιών. Το γεγονός αυτό δεν 

είχε θετικό αντίκτυπο στην παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα των εβραϊκών 

αγροκτηµάτων1024. 

 
Τουλάχιστον µέχρι και το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, η αξία των ζώων τα οποία 

εκτρέφονταν στις εβραϊκές φάρµες ξεπερνούσε τις £5000. Το 1921 έπεσε στις £4674 και το 

1922 στις £2347 λόγω της µαζικής πώλησης των ζώων για εισοδηµατικούς σκοπούς1025. 

Δαπάνες και έσοδα 

Σαφή συµπεράσµατα για το ετήσιο κέρδος των εποίκων από τη γεωργοκτηνοτροφία δεν 

µπορούν να εξαχθούν λόγω σποραδικών δεδοµένων. Όπως φαίνεται και στο πιο κάτω 

                                                
1017 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 15.6.1900, σ. 22. 
1018 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 37. 
1019 Στο ίδιο, σ. 40. 
1020 Στο ίδιο. Επίσης, Cyprus Blue Book 1914-1915 και 1915-1916. 
1021 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 41. 
1022 Στο ίδιο. 
1023 Στο ίδιο, σ. 42. Η κατωτερότητα των κυπριακών αλόγων επιβεβαιώνεται και από σχετική αναφορά του 
Bevan, ό.π., σ. 21. 
1024 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 42. 
1025 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
années 1921-1922. 
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διάγραµµα σχετικά µε τα έσοδα και έξοδα της τριετίας 1906-1908, η λειτουργία των µονάδων 

δεν ήταν πάντα κερδοφόρα, καθώς υπήρχαν χρονιές που τα έξοδα υπερκέραζαν τα έσοδα. 

 
     Διάγραµµα 15 Έσοδα και έξοδα 1906-1908 
      Πηγή: AIU: ICA4. Chypre, Bergmann, Μαργό προς JCA, Παρίσι, 20.8.1907 και 14.9.1908. 

 
Σύµφωνα µε την έκθερση του Rosenheck για το 1913-1915, τα έξοδα του µέσου Εβραίου 

αγρότη υπολογίζονταν στις £129 ως ακολούθως:  

 
Πίνακας 16 Δαπάνες (αναλυτικός προϋπολογισµός) ανά έποικο 1913-1915 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 34. 

Καλλιέργειες     
(Σπόροι - κοιλά) 

Εκτροφή 
βοδιών 
(κοιλά) Δεκάτη  Μηχανές 

Διατροφή,  
Ιατρική 
περίθαλψη  

Κοινοτικές 
εγκαταστάσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Σιτάρι 76  Βίκος 20  

9 20 48 6 129 

Κριθάρι 30  Gesces 28  
Βρώµη 30  Βρώµη 20  
Κουκιά 3  

20 

Βίκος 5  
Gesces 4  
Σισάµι, 
βαµβάκι, 
ζωοτροφή 

 Κόστος £ 26 
 
Οι διαθέσιµες, ωστόσο, πληροφορίες από τις αρχειακές πηγές σχετικά µε τα έσοδα στα µέσα 

της δεκαετίας του 1910 µπορεί να στηρίξουν µια υπόθεση για τα κέρδη της κοινότητας τη 

δεδοµένη περίοδο, η οποία συµπίπτει µε το ξέσπασµα του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

1906 1907 1908
Έσοδα £1,545.14 £1,634.16 £2,304.10
Έξοδα £1,241.26 £2,146.10 £2,182.00

£0.00

£500.00

£1,000.00

£1,500.00

£2,000.00

£2,500.00

Έσοδα-έξοδα
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Καταρχάς, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 16, η πλειοψηφία των εποίκων το 1913 στο Μαργό 

δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα των αγροκτηµάτων, αφού µόνο 9 έποικοι είχαν 

έσοδα περισσότερα των εξόδων τους τα οποία σύµφωνα µε τον πίνακα 16 ήταν £129. 

Ωστόσο, το 1915 η πλειοψηφία των εποίκων κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά τα κέρδη της. 

Δυο έποικοι κέρδιζαν κατά µέσο όρο £247, έξι £180 και δώδεκα περισσότερες από £154 

(διάγραµµα 17). 

 
 
 

 
Διάγραµµα 16 Ετήσιος µέσος όρος εσόδων των εποίκων στο Μαργό το 1913 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 35. 

 

Όπως παρατήρησε ο Simon Kuznets, όσο η ροή Εβραίων µεταναστών συνεχίζεται σταθερά 

στον τόπο εγκατάστασης, η ανισότητα στην οικονοµκή τους κατάσταση είναι αναµενόµενη 

και µάλιστα εντείνεται µεταξύ των πλουσιότερων µεταναστών που έχουν περάσει µεγαλύτερο 

χρόνο στη χώρα και των φτωχότερων που εγκαταστάθηκαν πιο πρόσφατα1026. Σύµφωνα µε 

την «καµπύλη της µετανάστευσης του Kuznets» (immigrant Kuznets curve), η ενδο-εβραϊκή 

ανισότητα µεταξύ των µεταναστών πρέπει πρώτα να σηµειώσει αύξηση και µετά να µειωθεί 

όσο η κοινότητα αναπτύσσεται οικονοµικά. Οι µετανάστες είναι πιο πιθανόν να αναπτυχθούν 

οικονοµικά όσο προσαρµόζονται στις οικονοµικές συνθήκες και στην κουλτούρα της χώρας 

                                                
1026 Stephanie Lo και E. Glen Weyl (επιµ.), Jewish Economies. Development and Migration in America and 
Beyond, τ. 1, New Jersey 2012, σσ. xxvi-xxvii. 
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στην οποία εγκαθίστανται1027. Με βάση τα δεδοµένα του 1913 και 1915 αυτό φαίνεται να 

ίσχυε και στην περίπτωση του Μαργό της δεκαετίας του 1910.  

 
Από τα στοιχεία του διαγράµµατος 16, εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα έσοδα της αγροτών 

στο Μαργό προπολεµικά ανέρχονταν στις £3196. Συγκριτικά µάλιστα µε τη δεκαετία του 

1900 - συγκεκριµένα µε το 1908 - σηµειώθηκε αύξηση στα έσοδα τους κατά £892 (διάγραµµα 

15). Μια ερµηνεία είναι ότι όσο η κοινότητα προσαρµοζόταν στο οικονοµικό περιβάλλον του 

νησιού τόσο πιο κερδοφόρα ήταν. Κατά το πρώτο έτος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπως 

αποτυπώνεται στο διάγραµµα 17, τα έσοδα σηµείωσαν περαιτέρω αύξηση αφού υπολογίζεται 

ότι ξεπερνούσαν τις £4200. Ταυτόχρονα αµβλύνθηκαν οι ανισότητες στα κέρδη µεταξύ των 

µεταναστών αφού περισσότεροι έποικοι αύξησαν και τα έσοδα τους. Σε αυτή την εξέλιξη 

συνέβαλε και ο θετικός αντίκτυπος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου στην αγροτική παραγωγή, ο 

οποίος όπως φαίνεται στην περίπτωση των Εβραίων του Μαργό ήταν αισθητός ήδη από την 

αρχή του πολέµου. 

 
Όσο για το αν οι πιο εύποροι έποικοι ήταν όντως αυτοί που βρίσκονταν εγκατεστηµένοι για 

αρκετό χρόνο σε σύγκριση µε τους νεο-αφιχθέντες, αυτό δεν µπορεί να τεκµηριωθεί λόγω 

ελλιπών δεδοµένων για τα κέρδη κάθε αγρότη και την ηµεροµηνία άφιξής του στην έκθεση 

του Rosenheck. Πάντως, δυο τουλάχιστον Εβραίοι γεωργοί καταγράφονταν στην έκθεση ως 

οι πιο εργατικοί και αποδοτικοί1028. Όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτοί 

ήταν και οι Εβραίοι του Μαργό οι οποίοι εγκαταστάθηκαν µόνιµα στο νησί µετά την 

εγκατάλειψη των εποικισµών από την JCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1027 Simon Kuznets, “Economic Structure and Life of the Jews”, στο Lo και Glen Weyl (επιµ.), Jewish 
Economies, ό.π., σσ. 51-53.  
1028 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 105.  
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Διάγραµµα 17 Ετήσιος µέσος όρος εσόδων των εποίκων στο Μαργό το 1915 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 35. 

 
Τα εβραϊκά κτήµατα πάντως δεν εξαιρούνταν από το φόρο της δεκάτης και τους ετήσιους 

φόρους στην κτηνοτροφία, οι οποίοι επιβάρυναν τα έξοδα. Οι αγρότες ήταν υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν το ένα δέκατο της παραγωγής σιταριού, κριθαριού, βρώµης και άλλων 

δηµητριακών σε είδος στις κυβερνητικές αποθήκες. Επιπρόσθετα, κατέβαλλαν ετησίως 3¾ 

πιάστρες για κάθε πρόβατο, 5 για κάθε κατσίκα ενός χρόνου και άνω και 4½ για κάθε 

γουρούνι άνω των τριών µηνών1029.  

 
Μερικοί έποικοι δραστηριοποιούνταν και ως εισοδηµατίες, δηλαδή αύξαναν τα έσοδα τους 

ενοικιάζοντας µέρος των κτηµάτων τους σε ντόπιους γεωργούς. Αυτό ήταν πιο σύνηθες 

φαινόµενο στα αγροκτήµατα των Κουκλιών. Μολονότι η γη ήταν εύφορη, αρκετοί κλήροι 

έµεναν ανεκµετάλλευτοι λόγω της ελονοσίας και της εξάντλησης των γεωργών από τις 

εµπύρετες αδιαθεσίες1030.  

 

                                                
1029 Bevan, ό.π., σσ. 7-8. 
1030 Για παράδειγµα, το 1907 ένας µετανάστης από τη Βουλγαρία στα Κούκλια επέστρεψε στη χώρα του για ένα 
διάστηµα λόγω σωµατικής εξασθένισης και ενοικίασε το κοπάδι και τα κτήµατα του στην οικογένεια 
τσιφλικάδων Lapierre από την Κοντέα, βλ. AIU: ICA.4 Chypre, Bergmann, Μαργό, προς Πρόεδρο JCA, 
20.8.1907. 
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Ο εκσυγχρονισµός στις µεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής  

 
Η παραγωγικότητα των εβραϊκών αγροκτηµάτων όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω οφειλόταν 

στην εισαγωγή κεφαλαίου, αλλά και ανθρωπίνου κεφαλαίου και καινοτόµων µεθόδων 

καλλιέργειας1031. Οι Εβραίοι ήταν από τους πρώτους που εισήγαγαν και εφάρµοσαν τις 

ευρωπαϊκές µεθόδους καλλιέργειας στο νησί από το 1899 και σε µια περίοδο κατά την οποία 

το Τµήµα Γεωργίας και ο διευθυντής του, Παναγιώτης Γεννάδιος, εγκαινίαζαν διαφωτιστική 

εκστρατεία στο γεωργικό πληθυσµό για την ανάγκη απαλλαγής του από τις πρωτόγονες 

µεθόδους οργώµατος, θερισµού και αλωνίσµατος1032. Το Μαργό αποτέλεσε µια από τις 

πρώτες µονάδες στις οποίες εφαρµόστηκαν πειραµατικά µερικές από τις νέες µεθόδους, 

ενισχύοντας την εκστρατεία του Τµήµατος για απόκτηση της εµπιστοσύνης του ντόπιου 

αγρότη και την εισαγωγή στη χρήση των σύγχρονων µηχανών και αναβαθµισµένων 

εργαλείων1033. Όπως το έθεσε η Magda Ohnefalsch-Richter, η εβραϊκή κοινότητα παρουσίαζε 

στους «καθυστερηµένους Κυπρίους γεωργούς» τα προτερήµατα µιας «ορθολογικής»1034 

γεωργίας1035. Στη συνέχεια οι προσπάθειες λειτουργίας των εισαγόµενων θεριστικών και 

αλωνιστικών µηχανών και νέου αρότρου υπήρξαν µεµονωµένες και σποραδικές, και κυρίως 

επιχειρήθηκαν από κτηµατίες στο Πραστειό, στην Ποταµιά, την  Κυθρέα και στα κτήµατα της 

Μονής Κύκκου σε συνεργασία µε το Τµήµα Γεωργίας, το οποίο εισήγαγε τις µηχανές1036.  

 
Όταν στα τέλη του 19ου αιώνα ο Κύπριος γεωργός όργωνε ακόµη µε το πρωτόγονο άροτρο της 

αρχαιότητας, θέριζε µε το δρεπάνι και αλώνιζε µε τη δουκάνη  (σανίδα µε πυριτόλιθους), στο 

Μαργό χρησιµοποιείτο το σιδερένιο αλέτρι, καθώς επίσης αλωνιστικές και θεριστικές 

µηχανές αγγλικής προέλευσης1037. Με τις πρωτόγονες µεθόδους καλλιέργειας, οι Κύπριοι 

γεωργοί στερούνταν όχι µόνο των αυξηµένων κερδών από την καλλιέργεια σιτηρών, αλλά και 

                                                
1031 Σύµφωνα µε τον Federico, ό.π.¸σ. 84, οι καινοτοµίες στον γεωργικό τοµέα µπορεί να είναι βιολογικές, για 
παράδειγµα η εισαγωγή νέων φυτειών και ζώων, η χρήση χηµικών προϊόντων και οι µηχανές. 
1032 Βλ. Π. Γεννάδιος, The Work of the Agricultural Department of Cyprus during the years 1897 to 1904, Αθήνα, 
29.3.1905. Το 1877 ο R. H. Lang εισήγαγε αγγλικής προέλευσης άροτρα και µηχανές τα οποία χρησιµοποίησε 
στη φάρµα του στη Λάρνακα χωρίς όµως επιτυχία, βλ. Jenness, ό.π., σσ.149, 177. 
1033 Γεννάδιος, The Work of the Agricultural Department, ό.π., σ. 2. 
1034 Η ορθολογική εκµετάλλευση της γης επεξηγείται στο Καρούζου, ό.π., σ. 175, ως η ανάπτυξη της γεωργίας µε 
νέες µεθόδους και τεχνικές για αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης, αναφορά στην εισαγωγή τεχνολογίας, 
καλλιεργειών και την ελευθερία επιλογής του τύπου ιδιοκτησίας. 
1035 Ohnefalsch-Richter, ό.π., σ. 300. 
1036 Βλ. Ετήσια έκθεση Τµήµατος Γεωργίας για το έτος 1897-1898, σσ. 3-6. 
1037 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 26.5.1899, σ. 23, 9.6.1899, σ. 13 και 20.4.1900, σ. 18. Η πρώτη θεριστική 
µηχανή εισήχθηκε το 1899 και η δεύτερη το 1900. 
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προϊόντων καλής ποιότητας, η οποία θα τους εξασφάλιζε καλύτερη τιµή πώλησης1038. 

Αντίθετα, οι Εβραίοι στο Μαργό υπολογιζόταν ότι εξασφάλιζαν και το 30% της σοδειάς που 

έχαναν οι ντόπιοι γεωργοί1039. Και αυτό γιατί η χρήση του ευρωπαϊκού αρότρου επέτρεπε 

στον Εβραίο γεωργό το βαθύτερο όργωµα και την καλλιέργεια µεγαλύτερων εκτάσεων γης 

κατά το κατάλληλο χρονικό διάστηµα όπου το έδαφος ήταν µαλακό. Καθότι το διάστηµα 

αυτό στην Κύπρο ήταν πολύ µικρό (Απρίλιος-Μάιος) οπωσδήποτε οι ντόπιοι γεωργοί 

αδυνατούσαν να το πετύχουν µε τη βραδύτητα του πανάρχαιου αρότρου1040.  

 
Το 1900 στο Μαργό υπήρχαν τρεις θεριστικές µηχανές, δυο αγγλικής προέλευσης οι οποίες 

εισήχθηκαν από την JCA και µια η οποία ενοικιαζόταν από τη βρετανική κυβέρνηση ήδη από 

το 18991041. Υπήρχαν επίσης 5 άροτρα κυπριακού τύπου και τέσσερα ευρωπαϊκού τύπου1042 

τα οποία εισάγονταν πρώτη φορά στην Κύπρο. Τα ευρωπαϊκά άροτρα µε σιδερένια αιχµή ή 

σιδερένιο υνί, όπως ήταν τα αυτά που χρησιµοποιούσαν οι Εβραίοι στην Κύπρο, είχαν τη 

δυνατότητα να οργώνουν γρηγορότερα και βαθύτερα από τα ντόπια ελαφριά ξύλινα και να 

γίνεται ευκολότερη η ανάµιξη του χώµατος µε την κοπριά1043. Μέχρι το 1921 οι 

εγκαταστάσεις της JCA είχαν εξοπλιστεί µε 15 θεριστικές µηχανές, 54 κυπριακά και 39 

ευρωπαϊκά άροτρα. Το επόµενο έτος οι θεριστικές µηχανές αυξήθηκαν σε 17, αλλά τα άροτρα 

µειώθηκαν αισθητά (τα κυπριακά σε 39 και τα ευρωπαϊκά σε 28). Την ίδια χρονιά εισήχθηκαν 

οι πρώτοι δυο γεωργικοί ελκυστήρες και οι πρώτες τρεις µηχανές γεώτρησης1044.  

 
Μια ατµοκίνητη αλωνιστική µηχανή, η οποία σχεδιάστηκε στην Αγγλία ειδικά για χρήση 

στην Κύπρο και εισήχθηκε από το Τµήµα Γεωργίας το 1901, τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη 

                                                
1038 Βλ. έκθεση του Παναγιώτη Γεννάδιου για τη γεωργία δηµοσιευθείσα στην εφηµ.  Αλήθεια, 11/23.8.1898, σ. 
2. 
1039 Trietsch, Cypern. Eine Darstellung seiner Landesverhältnisse, besonders in politischer und wirtschaftlicher 
Beziehung, Φρανκφούρτη 1911, σ. 50.  Στην ίδια σελίδα δηµοσιεύεται και φωτογραφία της θεριστικής µηχανής 
στο Μαργό. Για τη βραδύτητα στην καλλιέργεια και παραγωγή του ντόπιου γεωργού βλ. Ετήσια έκθεση 
Τµήµατος Γεωργίας για το έτος 1898-1899, [Λευκωσία 1899], σ. 3. 
1040 Βλ. Department of Agriculture, Annual Report for the year 1901-1902 by P. Gennadius Director of 
Agriculture, Λευκωσία 1902, σ. 2. Επίσης, για τα γεωργικά εργαλεία των Κυπρίων χωρικών και περιγραφή των 
αρότρων βλ. Bevan, ό.π., σ. 10. 
1041 Βλ. Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 
pour l’ année 1900. Επίσης, Ετήσια έκθεση Τµήµατος Γεωργίας για το έτος 1897-1898, σ. 3. Σύµφωνα µε την 
έκθεση, το Τµήµα Γεωργίας εισήγαγε δυο θεριστικές µηχανές, µια εκ των οποίων στάληκε στον Ρισάτ Βέη στην 
Ποταµιά και η άλλη στο Μαργό.  
1042 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1900. 
1043 Price, ό.π., σσ. 101, 120. 
1044 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1922. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



259 
 

φορά στην κυπριακή γη στο Μαργό1045. Ο Γεννάδιος, ο πατέρας «του κυπριακού 

αρότρου»1046, είχε χαρακτηρίσει την εισαγωγή και επιτυχή λειτουργία της µηχανής ως το 

σηµαντικότερο επίτευγµα του Τµήµατος Γεωργίας από την ηµεροµηνία άφιξης του ιδίου στην 

Κύπρο1047.  

 
Ο Διευθυντής Γεωργίας απέδιδε µεγάλη σηµασία στον εκσυγχρονισµό του αλωνίσµατος, 

αφού η σωστή µέθοδος επέτρεπε την κατάλληλη και βελτιωµένη παρασκευή αχύρου, το οποίο 

αποτελούσε τη βασική τροφή των αροτριώντων ζώων του νησιού1048. Το άχυρο που 

παράχθηκε το καλοκαίρι του 1901 στο Μαργό µε τη χρήση της εισαγόµενης αλωνιστικής 

µηχανής χρησιµοποιήθηκε πειραµατικά ως τροφή σε είκοσι βοειδή, άλογα και µουλάρια για 

τουλάχιστον οκτώ µήνες. Παρατηρήθηκε ότι µε το νέο είδος αχύρου τα ζώα όχι µόνο 

τράφηκαν ικανοποιητικά, αλλά το προτιµούσαν από το άχυρο που παραγόταν από το ντόπιο 

σύστηµα. Το άχυρο του Μαργό δοκιµάστηκε επίσης µε επιτυχία και στα ζώα της φάρµας της 

Μονής Κύκκου. Ο Γεννάδιος εκτιµούσε ότι µετά από µερικές καλές σοδειές που θα 

ακολουθούσαν και µε την παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων της αλωνιστικής µηχανής, η 

επιφυλακτικότητα του Κύπριου γεωργού απέναντι στην αποδοτικότητα της µηχανής θα 

αιρόταν1049. Μετά τους Eβραίους, την αλωνιστική µηχανή δοκίµασε το 1903 ο Ηγούµενος της 

Μονής Κύκκου Γεράσιµος και ο γαιοκτήµονας Pallock στο τσιφλίκι του στο χωριό 

Πέργαµος1050. Ο διαχειριστής του Μαργό, Jacob Bergmann, ικανοποιηµένος από τη 

λειτουργία της κυβερνητικής µηχανής εισήγαγε άλλη µια για τις ανάγκες του αγροκτήµατος 

το 19051051. Η επόµενη περίπτωση ευρείας εφαρµογής πρωτοπόρων µεθόδων γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, όπως για παράδειγµα χρήση ατµοκίνητων αρότρων, ακολούθησε περίπου µια 

                                                
1045 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 3.8.1901, σ. 2 και Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration 
Centrale au Conseil d’ administration pour l’ année 1900. Η εισαγωγή της πρώτης ατµοκίνητης αλωνιστικής 
µηχανής στο νησί έγινε αρχές της δεκαετίας του 1890 από τη βρετανική διοίκηση. Η χρήση της έγινε εφικτή µια 
επταετία αργότερα, το 1898, στα κτήµατα ενός γαιοκτήµονα από το Πραστειό αλλά χωρίς ενθαρρυντικό 
αποτέλεσµα. Αυτό οδήγησε το Τµήµα Γεωργίας στην παραγγελία νέου τύπου αλωνιστικής µηχανής στους 
Ransomes Sims and Jeffries of Ipswich, βλ. Ετήσια έκθεση Τµήµατος Γεωργίας για το έτος 1897-1898, σ. 3 και 
Annual Report for Agriculture 1901-1902, σ. 2. 
1046 Βλ. Τµήµα Γεωργίας, Ετησία Έκθεσις του έτους 1903-1904, σσ. 7-9. Επίσης, Jenness, ό.π., σ. 177.  
1047 Annual Report for Agriculture 1901-1902, σ. 2. Ο Γεννάδιος διορίστηκε Διευθυντής του Τµήµατος Γεωργίας 
το Νοέµβριο του 1896, Georghallides, Political and Administrative, ό.π., σ. 30. 
1048 Ετήσια έκθεση Τµήµατος Γεωργίας για το έτος 1898-1899, σ. 2. 
1049 Annual Report for Agriculture 1901-1902, σ. 3.  
1050 Τµήµα Γεωργίας, Ετησία Έκθεσις του έτους 1903-1904, σσ. 2-4. Οι επόµενες προσπάθειες βελτίωσης της 
χρήσης της αλωνιστικής µηχανής και απαλλαγής από τη δουκάνη, ακολούθησαν πολλά χρόνια αργότερα, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1940, αρχικά από Χιώτες πρόσφυγες στη Μεσαορία, και έπειτα από τον Δηµήτρη 
Σουγλί στο Λευκόνοικο, βλ. Άνθιµος Πανάρετος, Η γεωργία του τόπου µας. Περιληπτική επισκόπηση και η 
εξέλιξή της από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι του 1959, Λευκωσία 1971, σ. 57. 
1051 Τµήµα Γεωργίας, Ετησία Έκθεσις του έτους 1903-1904, σ. 4. 
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πενταετία αργότερα, την περίοδο 1906–1913, σε τσιφλίκια της Αγγλο-Αιγυπτιακής 

Γαιοπάροχου Εταιρείας του Καΐρου (Anglo-Egyptian Land Allotment Company) στη 

Μεσαορία, την Αµµόχωστο, τη Λάρνακα, και τη Λεµεσό1052.  

 
Η αποτελεσµατικότητα των σύγχρονων µεθόδων οργώµατος, θερισµού και αλωνίσµατος στα 

εβραϊκά κτήµατα εντυπωσίαζαν τους ντόπιους γεωργούς. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο 

απόσπασµα που παρέθεσε η εφηµερίδα The Jewish Chronicle το Δεκέµβριο του 1899 για το 

ευρωπαϊκό άροτρο στο Μαργό: 

 
«Ο υπεύθυνος του µύλου στην αποικία [ενν. του Μαργό] εντυπωσίασε τους ντόπιους 

την άλλη µέρα εισαγάγοντας από τη Ρωσία ένα τρόχιλο άροτρο αποτελούµενο από 3 

κοµµάτια. Ο µέσος Κύπριος γεωργός δεν ονειρεύτηκε ποτέ την ύπαρξη ενός τέτοιου 

εργαλείου, και ο ενθουσιασµός µε την άφιξη του ήταν τόσο µεγάλος που ήταν σχεδόν 

αδύνατο να το περάσουν από το δρόµο, τον οποίο κατέκλυσε πλήθος κόσµου. Η 

δοκιµαστική του χρήση ήταν πετυχηµένη, το άροτρο µε δυο ζευγάρια βοδιών να 

δουλεύει σε γη που δεν είχε να καλλιεργηθεί για 7 χρόνια, σχεδόν τριπλασίασε τη 

δουλειά ενός συνηθισµένου Κυπριακού αρότρου»1053. 

 
Σε µια άλλη ανταπόκριση, σηµειωνόταν το γεγονός πως όταν χρησιµοποιούνταν τα άροτρα 

στα χωράφια συνήθως ένα «µικρό πλήθος» Κυπρίων τα ακολουθούσε παρατηρώντας τον 

τρόπο που εργάζονταν και «θαυµάζοντας» το αποτέλεσµα της απόδοσης τους. Ο 

ανταποκριτής έγραφε χαρακτηριστικά: «υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύω ότι οι σύγχρονες 

µέθοδοι γεωργίας, οι οποίες χρησιµοποιούνται και θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια στην 

αποικία, θα έχουν ευεργετικό αντίκτυπο σ’ολόκληρο το νησί»1054. 

  
Η πώληση και διάδοση των εξελιγµένων γεωργικών εργαλείων και µηχανηµάτων από τους 

ντόπιους γεωργούς στο νησί άρχισε δειλά την περίοδο 1904-19051055 όταν ήδη στα εβραϊκά 

κτήµατα χρησιµοποιούνταν σύγχρονα εργαλεία και µηχανήµατα. Το 1913-1915 οι Εβραίοι 
                                                
1052 Christodoulou, ό.π., σ. 76. Η βρετανική διοίκηση ενοικίασε τις περιοχές της Μεσαορία, στις οποίες έγιναν 
αρδευτικά έργα το 1901 στη Γαιοπάροχο µε σκοπό την ανάπτυξη της γης µέσω της εισαγωγής σύγχρονων 
µεθόδων καλλιέργειας και τη δενδροφύτευση 30.000 χαρουπιών τις οποίες παρήγγειλε το Τµήµα Γεωργίας. Η 
Εταιρεία εγκατέλειψε το έργο στη Μεσαορία το 1908 και επικεντρώθηκε στα κτήµατα της σε άλλες περιοχές. 
Επίσης, έπειτα από συµφωνία µε τη διοίκηση ίδρυσε αγροτική τράπεζα, την Αγγλο-Αιγυπτιακή Τράπεζα, µε 
κεφάλαιο £100.000 ώστε να υποβοηθήσει στην παροχή γεωργικών δανείων στους ντόπιους αγρότες, βλ. Jenness, 
ό.π., σ. 165. 
1053 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 29.12.1899, σ. 13 (µετάφραση δική µου). 
1054 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 20.4.1900, σ. 18 (µετάφραση δική µου). 
1055 Πανάρετος, ό.π., σ. 55. 
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εισήγαγαν ρωσικά σιδερένια αλέτρια τα οποία πωλούσαν στους ντόπιους γεωργούς 

φθηνότερα από εκείνα των αγγλικών εταιρειών. Χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς στο Τρίκωµο και 

σε άλλες περιοχές και η απόδοση τους κρινόταν ικανοποιητική1056. Στο υπόλοιπο νησί µέχρι 

και το 1927 ο συνήθης τρόπος καλλιέργειας της γης εξακολουθούσε να είναι το ξύλινο 

άροτρο. Μόνο στη Μεσαορία υπολογιζόταν ότι το 50% των γεωργών χρησιµοποιούσαν το 

σιδερένιο άροτρο. Όσο για τις θεριστικές µηχανές, το 1927 υπήρχαν συνολικά στο νησί µόνο 

130 (οι 98 βρίσκονταν στην Αµµόχωστο), καθώς οι πλείστοι χωρικοί δεν είχαν το κεφάλαιο 

να αντικαταστήσουν τα δρεπάνια τους µε τις µηχανές1057. Σύµφωνα δε µε τον Bevan, όταν οι 

µηχανές έβγαιναν εκτός λειτουργίας οι χωρικοί δεν ενδιαφέρονταν να τις επιδιορθώσουν, και 

έτσι περιέρχονταν σε αχρηστία1058.  

 
Καινοτόµος στο Μαργό ήταν και η λειτουργία ενός µεγάλου µύλου που βρισκόταν δίπλα από 

το ένα φράγµα. Λειτουργούσε µε µηχανή αγγλικής προέλευσης, που εξασφάλιζε περισσότερη 

ώθηση στην κίνηση του τόσο για την άντληση νερού όσο και για το άλεσµα σιταριού. Την 

εποχή αυτή στην ύπαιθρο η λειτουργία των µύλων µε µηχανές ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. 

Αντίθετα, λειτουργούσαν ευρέως οι νερόµυλοι1059 και περί τα τέλη του 19ου αιώνα εισήχθηκαν 

και οι ανεµόµυλοι1060. Η Ohnefalsch-Richter αναφέρει ότι οι γεωργοί χρησιµοποιούσαν 

διάφορα µέσα, όπως ζώα, για να κινούν τους νερόµυλους για άντληση νερού σε περιοχές όπου 

υπήρχαν πηγές, όπως το Κεφαλόβρυσο στην Κυθρέα ή το Ριζοκάρπασο1061. 

 

Η αποδοτικότητα σε σύγκριση µε την Κυβερνητική Φάρµα στην Αθαλάσσα και το 

σύνολο της κυπριακής παραγωγής 

 
Σε ποιο βαθµό ο συνδυασµός της πλεονεκτικής γεωγραφικής τοποθεσίας και του 

εκσυγχρονισµού στην καλλιέργεια κατέστησε παραγωγικά τα εβραϊκά κτήµατα; Ο Federico 

επισηµαίνει ότι η εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής δεν 

                                                
1056 Cyprus. Annual Report of the Director of Agriculture for the year 1913-1914, Λευκωσία 1914, σ. 12. Επίσης, 
σχετική αναφορά γίνεται και στον Bevan, ό.π., σ. 10. 
1057 Surridge, ό.π., σ. 54. 
1058 Bevan, ό.π., σ. 11. 
1059 Βλ. Ριζοπούλου-Ηγουµενίδου, “Corn grinding watermills in Cyprus (18th – mid 20th centuries)”, στο Jorge 
Miranda και Harverson Michael (επιµ.) Handbook Conference Papers, Amadora, Recreios da Amadora, Boticas, 
25 September – 2 October 2004. 11th Symposium of the International Molinological Society (TIMS, Portugal 
2004), Belas 2007, σσ. 50-62. 
1060 Christodoulou, ό.π., σ. 121. 
1061 Ohnefalsch-Richter, ό.π., σ. 96-97.  
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συνεπαγόταν κατ’ ανάγκη και ανεπτυγµένη γεωργία1062. Επίσης, το µέγεθος της φάρµας δεν 

φαίνεται ότι αποτελούσε πάντοτε καθοριστικό παράγοντα για την ικανοποιητική απόδοση 

της1063, ενώ η µαρξιστική ερµηνεία που θεωρεί τις διαχειριστικές ή καπιταλιστικές φάρµες ως 

τις αποκλειστικά µοντέρνες και καινοτόµες, δεν τεκµηριώνεται πλήρως1064. Η σύγκριση των 

εβραϊκών κτηµάτων µε την παραγωγή της εξίσου αναβαθµισµένης τεχνολογικά κυβερνητικής 

φάρµας στην Αθαλάσσα, επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις του Federico. 

 
Μολονότι στα εβραϊκά κτήµατα η αροτριαία έκταση ήταν πολύ µεγαλύτερη απ’ότι της 

Αθαλάσσας1065, εφαρµόζονταν οι σύγχρονες µέθοδοι καλλιέργειας, υπήρχε σηµαντική 

συγκέντρωση κεφαλαίου και εργατικού δυναµικού, δεν ήταν τόσο αποδοτικά όσο η 

βρετανικού τύπου διαχειριστική φάρµα της Αθαλάσσας όπου όλες οι καλλιέργειες σιτηρών 

θερίζονταν και αλωνίζονταν µε µηχανές1066. Όπως καταγράφεται στα δυο διαγράµµατα µε 

βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες για τα έτη 1913, 1915, 1919 και 1920, η µοναδική χρονιά 

κατά την οποία η απόδοση του Μαργό σε σιτάρι (kg ανά εκτάριο) ξεπερνούσε εκείνη της 

Αθαλάσσας ήταν το 1913, η οποία περιγράφεται ως µια καλή χρονιά για την παραγωγή των 

κτηµάτων του Μαργό1067. Κατά τα επόµενα χρόνια, η φάρµα της Αθαλάσσας ήταν ξεκάθαρα 

πιο αποδοτική από το Μαργό σηµειώνοντας σταθερή αύξηση στην παραγωγή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
1062 Federico, ό.π., σ. 12. 
1063 Στο ίδιο¸σ. 140. 
1064 Στο ίδιο, σ. 136. 
1065 Η έκταση της Αθαλάσσας ήταν 5,400 στρέµµατα εκ των οποίων µόνο 300 ήταν καλλιεργηµένα, Cyprus. 
Annual Report of the Director of Agriculture for the Year 1924, Λευκωσία 1925, σ.13.  
1066 Bevan, ό.π., σ. 30. 
1067 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck. 
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Διάγραµµα 18 Απόδοση σε σιτάρι (kg/εκτάριο) 
Πηγές: Για την Αθαλάσσα βλ. Annual Reports of the Department of Agriculture 1913-1920. Για το 

Μαργό βλ. Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ 

administration 1913-1920. 

 
Όπως διαπιστώνεται και στο διάγραµµα 19, η ίδια τάση ίσχυε και στην απόδοση του 

κριθαριού. 

 
Βέβαια, τα κτήµατα στο Μαργό, ως ιδιόκτητα, υπόκειντο σε περισσότερους περιορισµούς απ’ 

ότι η κυβερνητική φάρµα στην Αθαλάσσα. Το 1915 ήταν, για παράδειγµα, µια κακή χρονιά 

κατά την οποία σηµειώθηκε χαλαζόπτωση, όπως και το 1914, προκαλώντας ζηµιές στις 

καλλιέργειες του Μαργό. Σε συνδυασµό µε την ξηρασία του καλοκαιριού η σοδειά απέδωσε 

µια χαµηλή σοδειά1068. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι τη δεδοµένη χρονιά υπολειπόταν των 

κατάλληλων εκχρηµατισµένων εισροών (π.χ. χηµικά λιπάσµατα) και καλλιεργητικών 

πρακτικών στην ευρεία καλλιέργεια των δηµητριακών1069. Ενδογενείς παράγοντες, όπως ο 

διαφορετικός βαθµός εργατικότητας και κέρδους του κάθε εποίκου, η κακοδιαχείριση στις 

επενδύσεις, πιθανές απώλειες κερδών εξαιτίας της εξειδίκευσης στο µικτό σύστηµα 

γεωργοκτηνοτροφίας και φυσικά το γεγονός της προσωρινότητας της παραµονής των 

πλείστων µεταναστών στις εγκαταστάσεις, µπορεί να αποτέλεσαν σηµαίνοντες ανασταλτικούς 

παράγοντες στην παραγωγικότητα.  

                                                
1068 Βλ. επίσης, AIU: ICA.Chypre 3.1, Bergmann, Λευκωσία, προς JCA, 12.3.1916. 
1069 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck. 
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Διάγραµµα 19 Απόδοση σε κριθάρι (kg/εκτάριο) 
Πηγές: Για την Αθαλάσσα βλ. Annual Reports of the Department of Agriculture 1913-1920. Για το 

Μαργό βλ. Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ 

administration 1913-1920. 
 
Συγκριτικά µε τον µέσο Κύπριο χωρικό, όπως έχει πρωτύτερα επισηµανθεί, δεν αποκλείεται ο 

Εβραίος αγρότης να ήταν κατά 20-30% πιο αποδοτικός λόγω των εξελιγµένων µεθόδων 

καλλιέργειας. Λόγω ελλιπών αναφορών σχετικά µε την ετήσια απόδοση των Εβραίων 

γεωργών στις εβραϊκές πηγές και αντίστοιχα µε τη µέση απόδοση του Κύπριου γεωργού πριν 

το 1927, οπότε συντάχθηκε η πολύ χρήσιµη µελέτη του Surridge, είναι αδύνατο να εξαχθούν 

αρκετά ασφαλή συµπεράσµατα. Ωστόσο, τα δεδοµένα που έχει στη διάθεση του ο ερευνητής 

για το 1924 από τις εβραϊκές πηγές και ο συνδυασµός του µε τη µελέτη του Surridge µπορούν 

να µας διαφωτίσουν. 

 
Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 20, το 1924 εν µέσω έντονου ανταγωνισµού που 

υφίσταντο οι σιτοπαραγωγοί από το εισαγόµενο αλεύρι, ο Εβραίος γεωργός στα Κούκλια 

ήταν ελαφρώς πιο αποδοτικός στην καλλιέργεια σιταριού από τον µέσο Κύπριο γεωργό. Όσον 

αφορά όµως το κριθάρι ήταν κατά πολύ πιο αποδοτικός. Αντίθετα, οι γεωργοί στο Τσόµλεκτζι 

αν και επιδίδονταν περισσότερο στην καλλιέργεια της βρώµης ήταν εµφανέστατα λιγότερο 

αποδοτικοί τόσο σε σχέση µε τους οµόθρησκούς τους στα Κούκλια όσο και µε το µέσο 

Κύπριο γεωργό. 
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Διάγραµµα 20 Συγκριτική απόδοση σε βασικά προϊόντα µεταξύ του Εβραίου και 

του µέσου αγρότη στην Κύπρο  
Πηγές: Για τις τιµές των εβραϊκών κτηµάτων βλ. Jewish Colonization Association, Rapport de l’ 

Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ année 1924, Παρίσι 1925. Για τις τιµές 

του Κύπριου αγρότη βλ. Surridge, ό.π., σ. 56. 
 
Η αποχώρηση της JCA από την Κύπρο, 1928-1935 
 
Οι λόγοι εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων στην Κύπρο στα τέλη της δεκαετίας του 1920 

ήταν και οικονοµικοί και σχετίζονταν µε τη ζηµιογόνα πορεία των εγκαταστάσεων. Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει και τον κεντρικό ρόλο που διαδραµάτιζε για την οργάνωση η 

κερδοφορία των εποικισµών στο νησί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Seltenreich και 

Katz, αν και η JCA είχε φιλανθρωπικό προσανατολισµό στις εργασίες της, η κερδοφορία των 

εγκαταστάσεων ήταν θέµα αρχής για την ίδια και έκρινε σε µεγάλο βαθµό τη συνέχιση των 

εποικιστικών σχεδίων1070. Κατ’ επέκταση, η JCA δεν δίστασε να εγκαταλείψει τις 

εγκαταστάσεις, όταν προδιαγράφηκε λειτουργικό κόστος από αυτές. 

 

                                                
1070 Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 101, 103. 
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Ήδη από το 1916, ο απεσταλµένος της JCA στις εγκαταστάσεις της Κύπρου, Jules Rosenheck, 

διαπίστωνε στην έκθεση του την απουσία έµπειρων γεωργών και την αµέλεια τους να 

εφαρµόζουν πρακτικές βελτίωσης της παραγωγής που υποδεικνυόταν από επαγγελµατίες. 

Φαινοµενικά εξασφάλιζαν καλές σοδειές, ωστόσο η µέθοδος της εντατικής άροσης και 

αµειψισποράς κατέστρεφε σταδιακά την παραγωγικότητα του εδάφους1071. Το εγχείρηµα στην 

Κύπρο κρινόταν οικονοµικά ασύµφορο συγκριτικά µε την Παλαιστίνη και δη τη Γαλιλαία, 

όπου οι γεωργοί καλλιεργούσαν µεγαλύτερες εκτάσεις γης µε σαφώς υψηλότερα κέρδη.1072 

Ενδεικτικά, το 1913 ενώ στο Μαργό η σοδειά ήταν 7 quintals1073  το εκτάριο, στην Τιβεριάδα 

(Κάτω Γαλιλαία) ήταν ως ακολούθως: στο Melhamieh 10,2, στην Yamma-Betzin 8,2 και στη 

Mesha 8,27. Το 1915 η παραγωγή σηµείωσε περαιτέρω µείωση, αφού στο Μαργό παραγόταν 

µόνο 3,66 quintals το εκτάριο. Οι λόγοι αποδίδονταν στη διαφορετική υφή του εδάφους, στο 

κλίµα, στην πιο ορθολογική καλλιέργεια και στη χρήση χηµικών λιπασµάτων στη Γαλιλαία, 

τα οποία απουσίαζαν από τις εγκαταστάσεις της Κύπρου1074.  

 
Επιπλέον, τα κτήµατα της JCA ως µονάδες µε σηµαντική παραγωγή και εµπορευµατικό 

προσανατολισµό αναπόφευκτα υπήρξαν ευάλωτα σε εξωγενείς πιέσεις από τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στη διεθνή και ντόπια αγορά. Η εµφανής µείωση της παραγωγικότητας των 

κτηµάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1920, σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό από το 

φθηνότερο εισαγόµενο αλεύρι, έπληξε καίρια την αποδοτικότητα των εβραϊκών ιδιοκτησιών 

µε περαιτέρω µείωση της καλλιεργήσιµης έκτασης (βλ. πίνακα 13). Την περίοδο 1921-1923 η 

τιµή του σιταριού στην κυπριακή αγορά είχε κατρακυλήσει συγκριτικά µε τις υψηλές τιµές 

κατά τα χρόνια του Μεγάλου Πολέµου1075. Ενώ το 1919 η µέση τιµή πώλησης του σιταριού 

στη Λευκωσία ήταν 9 σελίνια το κοιλό το 1921 µειώθηκε στα 8, το 1922 στα 6.4,5 και το 

1923 στα 5,31076. Όπως καταγράφεται και στον ακόλουθο πίνακα, αυτό είχε σηµαντική 

επίπτωση στα έσοδα των εβραϊκών κτηµάτων.  

                                                
1071 Στο ίδιο, σσ. 94, 96. Όπως υποστηρίζει και ο Πετµεζάς, «Αγροτική οικονοµία...», ό.π., σσ. 119, 135-136, η 
αλόγιστη αµειψισπορά και ο περιορισµός της αγρανάπαυσης που παρατηρείτο και στην Ελλάδα έπληττε 
µακροπρόθεσµα τη φυσική γονιµότητα του εδάφους µε αποτέλεσµα την σταδιακή συρρίκνωση της παραγωγής 
ανά στρέµµα.  
1072 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 35. Επίσης, Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 98, 104, 108, σηµ. 110. 
1073 Το quintal ή εκατόκιλο ήταν µονάδα µέτρησης µάζας ισοδύναµη µε 50.84 kg. 
1074 ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck, σ. 35. Σύµφωνα µε τον Federico, ό.π., σ. 88, η συνεχής αµειψισπορά 
χωρίς αγρανάπαυση ήταν τακτική που εφάρµοζαν οι αγρότες στην Ευρώπη προκειµένου να εξασφαλίσουν 
πλούσια χορτονοµή, όπως αραβόσιτο, ρίζες, λάχανα, και διάφορα είδη χόρτων, όπως το τριφύλλι, τα οποία 
βελτίωναν την τροφή των ζώων. Στα µεσογειακά εδάφη, ωστόσο, σύµφωνα µε τον Πετµεζά, «Αγροτική 
οικονοµία», ό.π., σ. 119, η αγρανάπαυση ήταν καθοριστική για την ανανέωση του εδάφους. 
1075 Για τους δείκτες τιµών των κυπριακών προϊόντων µεταξύ 1912 και 1938, βλ. Apostolides, ό.π., σ. 102. 
1076 Cyprus Blue Books 1919,1921-1923. 
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Πίνακας 17 Η αξία της σοδειάς του σιταριού ανά έποικο και συγκριτικά µε το σύνολο 

της σοδειάς ανά κτήµα 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

1920-1922. 

 
 
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι επιπτώσεις της κρίσης, οι εργασίες προσανατολίστηκαν 

σε εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως το βαµβάκι, τα ελαιοδένδρα, τα αµπέλια και τις 

πατάτες1077, και στη δενδροφύτευση ευκαλύπτων1078. Στα δε Κούκλια όπου η ύπαρξη 

υπόγειων υδάτων ευνοούσε την στροφή στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών οι οποίες ήταν 

γνωστό ότι µπορούσαν να αυξήσουν την κερδοφορία1079, φυτεύθηκαν 300 λεµονόδενδρα1080. 

Η επεξεργασία ωστόσο βαµβακιού δεν απέδωσε αφού λόγω της αύξησης της τιµής της 

βενζίνης ένας από τους δυο σταθµούς επεξεργασίας στο Μαργό έκλεισε. Το 1922 το µέσο 

εισόδηµα των αγροτών συρρικνώθηκε κατά 20-30% σε σύγκριση µε το 1921. Οι Εβραίοι 

αγρότες αναγκάστηκαν να πωλήσουν τα κοπάδια τους για να καλύψουν τα χρέη τους1081. 

Προκειµένου να αυξήσουν το εισόδηµά τους φαίνεται ότι επιχείρησαν να ενοικιάσουν και 

µέρος των κτηµάτων τους σε ντόπιους, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της JCA. Ο 

αντιπρόσωπος της οργάνωσης στην Κύπρο, Δαυίδ Χάηµ, εξέδωσε ανακοίνωση στον Τύπο ότι 

απαγορευόταν ρητά από τα συµβόλαια η ενοικίαση των κτηµάτων σε µη εποίκους1082.  

                                                
1077 Οι πατάτες, η καλλιέργεια των οποίων διαδόθηκε στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα, απέδιδαν περισσότερες 
θερµίδες ανά κλήρο από ότι το σιτάρι ή η σίκαλη, καθιστώντας δυνατή την αύξηση του αγροτικού πληθυσµού, 
Federico, ό.π., σ. 89.  
1078 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1920, σ. 72. Επίσης, Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 90. 
1079 Βλ. Apostolides, ό.π., σ. 106 και 112.  
1080 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1921, σ. 68. Επίσης αναφέρεται ότι φυτεύθηκαν τρία εκτάρια µε αµυγδαλιές και 400 ελαιόδενδρα. 
1081 Seltenreich και Katz, ό.π., σσ. 91, 93. 
1082 Εφηµ. Ελευθερία, 28.7.1923, σ. 3. 
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Από την πλευρά της η JCA πέραν από την καταβαλλόµενη χρηµατοδότηση δεν φαίνεται να 

επεδείκνυε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιβίωση των εγκαταστάσεων. Αν και φρόντιζε για 

την κατά καιρούς αποστολή ειδικών αγρονόµων για σκοπούς επίβλεψης της εξελικτικής 

δραστηριότητας των εποικισµών, εντούτοις οι πληροφορίες που κατέφθαναν στα γραφεία της 

για το χαµηλό βαθµό επαγγελµατικότητας των εποίκων, για ενδοκοινοτικές εντάσεις και για 

µη σωστή διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών θεµάτων την αποθάρρυναν από την πιο 

ενεργό στήριξη της στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Από τα µέσα δε της δεκαετίας του 

1910 παραχωρούσε µε φειδώ ακόµη και στην οικονοµική στήριξη στους αγρότες αφού το 

κεφάλαιο της δεν επενδυόταν σε τοµείς ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, αλλά για την 

εξόφληση των χρεών των αγροτών1083.  

 
Η σταδιακή υλοποίηση του σιωνιστικού οράµατος για την Παλαιστίνη µέσω της ώθησης των 

κιµπούτς υπό το καθεστώς της Βρετανικής Εντολής στη χώρα αυτή, αναπόφευκτα συνέβαλε 

σηµαντικά στην απόσυρση της JCA από τους περισσότερους οικισµούς της Κύπρου το 

19281084. Η απόφαση αυτή αποτελούσε µέρος των εσωτερικών διεργασιών της οργάνωσης 

αφού µετά τον πόλεµο εγκαταλείφθηκαν και τα εποικιστικά εγχειρήµατα στην Τουρκία και τη 

Γαλιλαία1085.  

 
Όταν το Νοέµβριο του 1926 δηµοσιεύθηκε στον κυπριακό Τύπο η αγγελία πώλησης των 

«επαύλεων της Ιουδαϊκής Αποικιστικής Εταιρείας», καταγραφόταν ότι στα 27 χρόνια 

δραστηριοποίησης στον γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα η φάρµα στο Μαργό είχε έκταση περίπου 

16 χιλιάδων στρεµµάτων από τα οποία 10 χιλιάδες ήταν καλλιεργηµένες γαίες και 6 χιλιάδες 

για βοσκή. Εντός της κοινότητας υπήρχαν 46 κτισµένες οικίες µε προαύλιο αποτελούµενες 

από περισσότερα από τέσσερα δωµάτια. Το Μαργό ήταν διαιρεµένο σε 28 αγροτεµάχια και 

πωλείτο ολόκληρο ή κατά τεµάχιο (κάθε τεµάχιο είχε 300-350 στρέµµατα καλλιεργήσιµης 

γης, οικίας, αλωνίου). Το αγρόκτηµα στο Τσόµλεκτζι αποτελείτο από περίπου 2 χιλιάδες 

στρέµµατα εύφορης γης κατάλληλης για καλλιέργεια βαµβακιού και µε δικαίωµα άρδευσης 

από τον ποταµό Γιαλιά1086. Υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς της JCA παρέµειναν µόνο τα 

                                                
1083 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 100. 
1084 Jewish Colonization Association, Rapport de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration pour l’ 
année 1927, Παρίσι 1928, σ. 82. 
1085 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 105. 
1086 Εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 10.11.1926 και εφηµ. Ελευθερία, 20.11.1926. 
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κτήµατα των Κουκλιών τουλάχιστον µέχρι το 1935, τα οποία πουλήθηκαν ή ενοικιάστηκαν σε 

ντόπιους καλλιεργητές1087. 

 

Οι οικογένειες των εποίκων της JCA που τελικά έµειναν µόνιµα στην Κύπρο µετά την 

αποχώρηση της JCA αφορούσαν περιπτώσεις των γεωργοκτηνοτρόφων οι οποίοι επέδειξαν σε 

όλα τα χρόνια της εγκατάστασης τους στο νησί επαγγελµατισµό και εργατικότητα, ενώ είχαν 

τη δυνατότητα να ενισχύουν οικονοµικά και τα κτήµατα των παιδιών τους1088. Τέτοια ήταν η 

περίπτωση της οκταµελούς οικογένειας του γεωργοκτηνοτρόφου Berdichevsky, η φάρµα του 

οποίου σύµφωνα µε τον Rosenheck, διακρινόταν για το υψηλό επίπεδο διαχείρισης1089. 

Επίσης, ο Shapira χαρακτηριζόταν ως εξαιρετικός αγρότης και ικανός να εφαρµόζει κανούριες 

πρακτικές1090. Όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο, µετά την αποχώρηση της JCA οι 

οικογένειες που παρέµειναν αγόρασαν κτήµατα στην περιοχή της Αµµοχώστου και της 

Λάρνακας και επιδόθηκαν κυρίως στον τοµέα της εσπεριδοκαλλιέργειας εγκαταλείποντας τη 

µικτή αγροτική δραστηριότητα. 

 
Τα αδέλφια Weiner τα οποία αγόρασαν τα κτήµατα στο Μαργό συνέχισαν την 

γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα και επικεντρώθηκαν στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών, η 

οποία όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο ήταν η κύρια ενασχόληση των Εβραίων 

µεταναστών στο νησί στη δεκαετία του 1930. Οι πληροφορίες για τη διαχείριση και την 

παραγωγικότητα της φάρµας τους είναι πενιχρές. Γνωρίζουµε µόνο από ελάχιστες µαρτυρίες 

ότι οι Weiner εργοδοτούσαν Κύπριους χωρικούς για τη φροντίδα των πορτοκαλεώνων. Οι 

ντόπιοι εργάτες διέµεναν στα σπίτια που είχαν εγκαταλειφθεί από τους εποίκους της JCA και 

δούλευαν καθηµερινά εκτός Σαββάτου. Ο Κυριάκος Ησαΐας από την Αγία Βαρβάρα δούλεψε 

µεταξύ 1936 και 1943. Όπως εκµυστηρεύθηκε στα παιδιά του πριν αποβιώσει, οι Weiner ήταν 

σκληροί επιχειρηµατίες, τίµιοι όµως εργοδότες. Έξι χρόνια απασχόλησης κοντά τους ήταν 

αρκετά για να αποκτήσει όχι µόνο ικανοποιητικά χρήµατα µε τα οποία αγόρασε δικό του 

χωράφι, αλλά και να µάθει την χρήση του σιεδερένιου αλέτριου (οι περισσότεροι χωρικοί 

                                                
1087 Σύµφωνα µε τον Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 376, η JCA εγκατέλειψε οριστικά τις περιουσίες της στα 
1950. 
1088 Seltenreich και Katz, ό.π., σ. 105. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεταβίβαση κτηµάτων από την JCA και 
στους υιούς των αγροτών ήταν οι ίδιοι οι γονείς να χρηµατοδοτούν τα αρχικά έξοδα της γεωργικής 
δραστηριότητας των παιδιών τους και να φροντίσουν όπως τα παιδιά τους να µην βρίσκονται συγκεντρωµένα σε 
µια µόνο εγκατάσταση.  
1089 Στο ίδιο, σ. 100. 
1090 Στο ίδιο, σ. 93. 
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χρησιµοποιούσαν ακόµα τότε ξύλινο), του γεωργικού ελκυστήρα και της µεθόδου 

περιποίησης των πορτοκαλεώνων1091.  

 
Συµπερασµατικά, το παρόν κεφάλαιο κατέγραψε τη σηµασία της γεωργοκτηνοτροφικής 

δραστηριότητας µε τη σύσταση και τη βιωσιµότητα των εβραϊκών εποικισµών. Αυτός ο διττός 

χαρακτήρας της παραγωγής εντοπίστηκε µόνο στις περιπτώσεις των µαζικών εγκαταστάσεων 

οικογενειών και όπου υπήρχε κοινοτική οργάνωση. Αυτό βέβαια ήταν άρρηκτα συνυφασµένο 

µε την αναγκαιότητα της διατροφής του εισερχόµενου πληθυσµού, όπως συνέβαινε και στην 

Παλαιστίνη. Ωστόσο, στην Κύπρο ο δεσµός του έποικου/αγρότη µε τη γη δεν αποκτήθηκε σε 

τέτοιο βαθµό ώστε να εδραιωθεί η παρουσία και η παραγωγικότητα του. Όπως θα εξετασθεί 

στο επόµενο κεφάλαιο, οι περιπτώσεις των κεφαλαιούχων Εβραίων οι οποίοι µετανάστευσαν 

είτε για ιδιωτικούς είτε για επιχειρηµατικούς σκοπούς υπήρξαν πιο επιτυχείς από τις 

αντίστοιχες των προηγούµενων ετών στους εποικισµούς. 

 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής αναφορά στην οικονοµική δραστηριότητα των 

Εβραίων µεταναστών κατά τη δεκαετία του 1930 και 1940 στην Κύπρο. 

  

                                                
1091 Συνέντευξη µε τον εγγονό του Κυριάκου Ησαΐα, Αντώνη Αντωνίου, 10.12.2014. 
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Κεφάλαιο 7: Οι εβραϊκές επιχειρήσεις στην κυπριακή οικονοµία στις 
δεκαετίες 1930 και 1940 
 
 
Όπως καταγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, οι νέες οικονοµικές προοπτικές που 

δηµιούργησε η συµφωνία της Οττάβα προσέλκυσε Εβραίους επιχειρηµατίες από την 

Παλαιστίνη στην Κύπρο, οι οποίοι επένδυσαν το κεφάλαιό τους στην παραγωγή και εξαγωγή 

εσπεριδοειδών και στη βιοµηχανία. Σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα είχαν και οι 

Εβραίοι (πρώην έποικοι του Μαργό) στη γεωργία και τα µεταλλεία. Το παρόν κεφάλαιο 

καταγράφει τις επιχειρήσεις που συστήθηκαν µε εβραϊκό κεφάλαιο κατά τη δεκαετία του 

1930, αποτιµά τη συµβολή τους στην οικονοµία της Κύπρου και εξετάζει τη σύµπραξη 

Εβραίων και Ελλήνων Κυπρίων κεφαλαιούχων. 

 
Την ίδια περίοδο στην Κύπρο δραστηριοποιούνταν και άλλα ξένα κεφάλαια. Το αµερικανικό, 

ελληνικό και αγγλικό κεφάλαιο επενδύθηκε κυρίως στη µεταλλευτική βιοµηχανία.1092 Το 

κυπριακό κεφάλαιο άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 να διοχετεύεται στη σύσταση 

µεγαλύτερων εργοστασιακών µονάδων, όπως για παράδειγµα η ίδρυση της Κυπριακής 

Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων (ΚΕΟ) στη Λεµεσό το 1927 από τον Νικόλαο Π. 

Λανίτη. Η ιδιαιτερότητα των εβραϊκών επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες ξένων συµφερόντων, 

έγκειτο στο γεγονός ότι ήταν από τις λίγες ξένες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν 

σε τοµείς οι οποίοι δεν προσέλκυαν ξένες επενδύσεις, αλλά ούτε και ιδιαίτερα κυπριακό 

κεφάλαιο.  

 
Οι εβραϊκές επιχειρήσεις στην παραγωγή και εξαγωγή εσπεριδοειδών  

Οι εβραϊκοί πορτοκαλεώνες και οι συνθήκες της εσπεριδοκαλλιέργειας στην Κύπρο  

Η δραστηριότητα των Εβραίων καλλιεργητών στην Κύπρο δεν διέφερε από το πρότυπο της 

επιχειρηµατικής πρακτικής που εφαρµοζόταν στην Παλαιστίνη1093, δηλαδή αγορά µεγάλων 

εκτάσεων γης για εντατική καλλιέργεια σε περιοχές µε αµµοαργιλώδες κοκκινόχωµα ευνοϊκό 

για τη δενδροφυτεία, όπου υπήρχαν ενδείξεις αφθονίας υπόγειων υδάτων, δυνατότητα ενιαίας 

                                                
1092 Ήδη από το 1916 ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη η Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία (Cyprus Mines Company), 
η οποία εκµεταλλευόταν τα κοιτάσµατα του Μαυροβουνίου και της Σκουριώτισσας , βλ. David Lavender, The 
Story of Cyprus Mines Corporation, Καλιφόρνια 1962. Στη δεκαετία του 1920 ιδρύθηκε η αγγλική Pyrites 
Company και η Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων. Στο Τρόοδος 
δραστηριοποιήθηκε η Κυπριακή Εταιρεία Αµιάντου (Cyprus Asbestos Company Ltd) και στην Πόλη Χρυσοχούς 
η Κυπριακή Εταιρεία Θείου και Χαλκού (Cyprus Sulphur and Copper Company Ltd), βλ. Παντελής Βαρνάβα, Τα 
µεταλλεία της Κύπρου: ιστορική αναδροµή, Λευκωσία 1993. 
1093 Βλ. Metzer, ό.π., σσ. 100 και 148. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



272 
 

και µεγάλης επιφάνειας γης για µαζική καλλιέργεια και παραγωγή µε σύγχρονες µεθόδους 

(απαραίτητοι παράγοντες κερδοφορίας) και φυσικά εγγύτητα µε λιµάνι για την εξυπηρέτηση 

της µεταφοράς και εξαγωγής των προϊόντων. Παρόλο που η διαθεσιµότητα ανεκµετάλλευτων 

τσιφλικιών ήταν µεγαλύτερη στην επαρχία της Πάφου1094 και η Μόρφου ήταν επίσης µια 

περιοχή µε πολύ καλές προοπτικές στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών, οι Εβραίοι επέλεξαν να 

συστήσουν τις εξαγωγικές τους επιχειρήσεις τους στις επαρχίες µε τα σηµαντικότερα λιµάνια, 

της Λάρνακας, Αµµοχώστου και Λεµεσού, τα οποία ήταν και τα πλησιέστερα στις 

παλαιστινιακές ακτές σε απόσταση µεταξύ 150 και 200 µιλίων.  

 
Στην Αµµόχωστο υπήρξε µια διασπορά Εβραίων ιδιωτών καλλιεργητών οι οποίοι επέλεξαν να 

οργανώσουν τους πορτοκαλεώνες και τις επιχειρήσεις τους στην επαρχία λόγω του λιµανιού 

της. Το εµπόριο της Αµµοχώστου βασιζόταν στην εξαγωγή πορτοκαλιών και την εισαγωγή 

φθηνών προϊόντων1095 και οι προοπτικές του λιµένα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ήταν 

υποσχόµενες1096. Η σηµασία του λιµανιού για τους Εβραίους διαφαίνεται και από το γεγονός 

ότι στις αρχές του 1935 εγκαινιάστηκε νέα ατµοπλοϊκή γραµµή Αµµοχώστου-Παλαιστίνης 

από την εταιρεία Palestine Maritime Lloyd Ltd, η οποία ανήκε στον Ρουµάνο Εβραίο 

επιχειρηµατία Eliezer Berkowitchi. Το ατµόπλοιο Har Zion εκτελούσε το δροµολόγιο µεταξύ 

Χάιφα, Βηρυτού, Τρίπολης, Αµµοχώστου, Κωνσταντινούπολης και Κωνστάνζας µέχρι τις 

παραµονές του πολέµου. Στην Αµµόχωστο πράκτορας της εταιρείας ήταν ο Ζήνων Λ. 

Πιερίδης1097. Το πλοίο, το οποίο µπορούσε να µεταφέρει φορτίο µέχρι και 2500 τόννους, 

µετέφερε εσπεριδοειδή από την Κύπρο και την Παλαιστίνη στη Μαύρη Θάλασσα και ξυλεία 

και εµπορεύµατα στην Ανατολική Μεσόγειο1098.  

 
Η εξέλιξη αυτή σηµειώθηκε την περίοδο κατά την οποία αναζητούνταν νέες εµπορικές 

διασυνδέσεις του αποµονωµένου λιµανιού της Αµµοχώστου οι οποίες θα συνέβαλλαν στην 

                                                
1094 Oakden, ό.π., σ. 11. 
1095 Στο ίδιο,  σ. 96. 
1096 Όπως σηµειωνόταν στην ετήσια έκθεση για το 1933, το λιµάνι περιελάµβανε φυσικά πλεονεκτήµατα, 
«απαράµιλλα στην Ανατολική Μεσόγειο», τα οποία επέτρεπε την σχεδόν απεριόριστη επέκτασή του. Με την 
ολοκλήρωση των λιµενικών έργων το 1933, σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση στις εισαγωγές και εξαγωγές µε τη 
διακίνηση εµπορευµάτων 6 έως 7.000 τόνων, ενώ µεγαλύτερα εµπορικά πλοία µπορούσαν να προσαράξουν στο 
λιµένα. Επιπλέον, η µεταφορά προϊόντων τόσο από το λιµάνι όσο και από τους παραγωγούς της επαρχίας προς 
την ενδοχώρα γινόταν µέσω του σιδηροδρόµου ο οποίος ένωνε την Αµµόχωστο µε τη Λευκωσία, βλ. Annual 
Report 1933, σ. 37 και Oakden, ό.π.,  σ. 95. 
1097 Εφηµ. Χρόνος, 3.8.1936, σ. 1. 
1098 Βλ. Daniela Ran, “The contribution of Jewish-German Immigrants  to Maritime Development in Israel”, στο 
Nadav Kashtan (επιµ.), Seafaring and the Jews, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 2001, σ. 96. Επίσης, «Ο Αγγλικός Τύπος 
περί Κύπρου», εφηµ. Πάφος, 28.2.1935, σ. 3. 
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ανάπτυξη του εµπορίου του και στην ώθηση των εξαγωγών εσπεριδοειδών από την Κύπρο 

προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές1099. Οι Κύπριοι εξαγωγείς αντιµετώπιζαν σοβαρό πρόβληµα 

µεταφοράς των εσπεριδοειδών τους στις αγορές του εξωτερικού, καθώς συγκεκριµένος όρος 

στα συµβόλαια των εµπορικών πλοίων που µετέφεραν σε τακτικά δροµολόγια τα γιαφίτικα 

πορτοκάλια της Παλαιστίνης απαγόρευε την παραλαβή πορτοκαλιών από την Κύπρο, 

προφανώς εξαιτίας του εµπορικού ανταγωνισµού1100. 

 
Η οργάνωση και παραγωγή των πορτοκαλεώνων από τους Εβραίους στην Κύπρο απαντάται 

κατά το Μεσοπόλεµο σε δυο µορφές. Στην επαρχία Αµµοχώστου και Λάρνακας απαντάται 

µια διασπορά ιδιωτών καλλιεργητών οι οποίοι απασχολούνταν κυρίως µε την καλλιέργεια 

πορτοκαλεώνων. Παράλληλα, στην επαρχία Λεµεσού η εσπεριδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε µε 

τη σύµπραξη Εβραίων κεφαλαιούχων σε µια πολυµετοχική εταιρεία. Το σύστηµα οργάνωσης, 

παραγωγής και άρδευσης των κτηµάτων ήταν κοινό, όχι όµως σύνηθες για τα κυπριακά 

δεδοµένα. Οι Εβραίοι µοίραζαν τις µεγάλες εκτάσεις σε τετράγωνα, τα οποία επικοινωνούσαν 

µέσα από δροµάκια. Ένθεν και ένθεν των δρόµων και περιµετρικά των κτηµάτων φυτεύονταν 

κυπαρίσσια ή και ευκάλυπτοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως φυσικά συστήµατα 

ανεµοθραυστών για την προστασία της καρποφορίας. Μάλιστα, η ύπαρξη µέχρι και σήµερα 

των κυπαρισσιών αυτών στις περιοχές των εβραϊκών κτηµάτων, όπως για παράδειγµα το 

Φασούρι, αποτελεί κατάλοιπο της εβραϊκής παρουσίας από τη δεκαετία του 1930. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή παραγωγή ήταν η ύπαρξη µεγάλων δεξαµενών και 

γεννητριών άντλησης και µεταφοράς νερού προς τα κτήµατα, το µέγεθος και ο θόρυβος των 

οποίων ήταν πρωτοφανής για τα δεδοµένα της κυπριακής υπαίθρου1101. Η παραγωγή 

περιελάµβανε κυρίως πορτοκάλια, όπως βαλέντσια, σαµούτι και γιάφφα, λεµόνια, 

γκρέιπφρουτς και µανταρίνια. 

 
Όταν βέβαια στις αρχές του 1930 το εβραϊκό κεφάλαιο επενδυόταν στον τοµέα της 

εσπεριδοκαλλιέργειας του νησιού, οι συνθήκες παραγωγής και εµπορίας των εσπεριδοειδών 

ήταν σαφώς λιγότερο ανεπτυγµένες απ’ ότι στην Παλαιστίνη. Ο τοµέας αυτός βρισκόταν στα 

                                                
1099 Oakden, ό.π., σ. 95. 
1100 Στο ίδιο, σ. 163. 
1101 Συνέντευξη της Aviva Watson, εγγονής της Ida Pershitz, στην ερευνήτρια, Λεµεσός 9.3.2014. Επίσης, 
συνέντευξη του Αδάµου Κκέλη στην ερευνήτρια, Παραλίµνι 26.6.2013. Επιπλέον, µαρτυρίες ντόπιων οι οποίοι 
εργοδοτήθηκαν στα περβόλια της Pershitz, όπως κατατέθηκαν σε συνάντηση τους µε την Aviva Watson, εγγονή 
της Ida Pershitz, στο Δηµαρχείο Δερύνειας στην παρουσία της ερευνήτριας στις 5.3.2014. 
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χέρια των Κυπρίων µικροκαλλιεργητών1102 και αν και σηµείωνε από τις αρχές του 20ού αιώνα 

σταδιακή ανάπτυξη δεν ήταν ανταγωνιστικός στο εξαγωγικό εµπόριο1103. Η εκµετάλλευση 

µεγάλων εκτάσεων γης κυρίως για βοσκή αντί για δενδροκαλλιέργεια, η αδυναµία ανάληψης 

δαπανών από τον αγρότη για την καλλιέργεια, τον εµβολιασµό, τον ψεκασµό και το κλάδεµα 

και η υιοθέτηση µεθόδων παραγωγής και πωλήσεων βάσει της παρωχηµένης πρακτικής που 

διδασκόταν και στους κήπους των σχολείων, ήταν οι βασικοί λόγοι που κρατούσαν σε 

στασιµότητα την εσπεριδοκαλλιέργεια στο νησί1104. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο 

Αποστολίδης, σε περιοχές µε υπόγεια υδροφόρα στρώµατα η µετάβαση από την 

σιτοκαλλιέργεια στον επικερδή τοµέα των εσπεριδοειδών χρειαζόταν σηµαντική κεφαλαιακή 

επένδυση και ως εκ τούτου ήταν δαπανηρή για τον µέσο Κύπριο γεωργό1105.  

 
Εντοπίζοντας την ανάγκη για ενθάρρυνση και βελτίωση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών και 

κυρίως της ανταγωνιστικότητας του εξαγωγικού εµπορίου της Κύπρου ως µέσο εισροής 

εσόδων, οι κυβερνήσεις εισήγαγαν µια σειρά από µέτρα, τα οποία στόχευαν στην επιµόρφωση 

των καλλιεργητών ως προς τις νέες καλλιέργειες και τις τεχνικές συγκοµιδής και 

συσκευασίας. Για παράδειγµα, η αποκλειστική χρήση καλαθιών από τον Κύπριο παραγωγό 

τόσο για την αποθήκευση όσο και για την εξαγωγή των φρούτων, έπληττε σοβαρά την 

ποιότητα των κυπριακών προϊόντων που έφθαναν στις αγορές του εξωτερικού, αφού λόγω της 

εσωτερικής τραχύτητας των καλαθιών οι καρποί αλλοιώνονταν. Επιπλέον, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930 το εξαγωγικό εµπόριο της Κύπρου (και των εσπεριδοειδών) στις κύριες 

αγορές της Ελλάδας και της Αιγύπτου, δέχθηκε καίριο πλήγµα. Εξαιτίας της εγκατάλειψης 

του κανόνα του χρυσού (Gold Standard) από τη Βρετανία το 1931, η Ελλάδα περιόρισε τις 

εισαγωγές της από περιοχές της αυτοκρατορίας1106 και η Αίγυπτος αύξησε τους δασµούς στις 

εισαγωγές από αποικιακές χώρες1107. Με την αύξηση όµως της παραγωγής και την 

ταυτόχρονη γενική µείωση της ζήτησης των κυπριακών εσπεριδοειδών στις χώρες αυτές, ήταν 

επιβεβληµένη η στροφή σε νέες αγορές, όπως της Βρετανίας και των Σκανδιναβικών 

                                                
1102 ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed to consider certain aspects of the marketing of 
citrus fruits and to investigate other matters of importance to the citrus industry”, [1937] σ.7.  
1103 Η εισαγωγή εσπεριδοειδών στην Κύπρο χρονολογείται από την περίοδο των Λουζινιανών. Μέχρι τις απαρχές 
της αγγλοκρατίας η παραγωγή περιοριζόταν στο ντόπιο εµπόριο. Η ατµοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου µε την 
Αλεξάνδρεια δηµιούργησε νέες προοπτικές στο εξαγωγικό εµπόριο του νησιού µε την Αίγυπτο, µε αποτέλεσµα 
να αυξηθεί η παραγωγή και εξαγωγή εσπεριδοειδών, βλ. Jenness, ό.π., σ. 203. 
1104 ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed…”, ό.π. Επίσης, Surridge, ό.π., σ. 60. 
1105 Apostolides, ό.π., σ. 106. 
1106 Σύµφωνα µε την εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 30.3.1932, σ. 2, ειδικότερα το εµπόριο των πορτοκαλιών µε 
την Ελλάδα δέχθηκε βαρύτατο πλήγµα όταν απαγορεύθηκε η εξαγωγή συναλλάγµατος από την Ελλάδα. 
1107 Apostolides, ό.π., σ. 100. 
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χωρών1108. Ήταν λοιπόν απαραίτητη η υιοθέτηση βελτιωµένων µεθόδων συσκευασίας, όπως 

ήταν τα κιβώτια προκειµένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των προϊόντων στο εµπόριο 

µακρινών αποστάσεων, ως εκ τούτου η ποιότητα και η ζήτησή τους1109.  

 
Η προσπάθεια του Τµήµατος Γεωργίας ξεκίνησε αρχικά µε την σύσταση κυβερνητικών 

σταθµών καλλιέργειας διαφόρων ποικιλιών εσπεριδοειδών στην Αµµόχωστο και το 

Καραβοστάσι της Μόρφου, την εισαγωγή πειραµατικών φυτειών κιτρόµηλων στη Λάπηθο το 

19301110, την προµήθεια των καλλιεργητών µε δενδρύλλια εσπεριδοειδών και τη διαφώτιση 

για τις σωστές µεθόδους δενδροφύτευσης, περιποίησης και συλλογής φρούτων, ακόµα και µε 

οµιλίες των λειτουργών του Τµήµατος στα καφενεία των χωριών1111. Στη συνέχεια, οι 

κυβερνήσεις Stubbs και Palmer ενίσχυσαν την εκστρατεία ενηµέρωσης και καθοδήγησης των 

Κυπρίων καλλιεργητών µε την έκδοση οδηγού για τη συλλογή, διαλογή και συσκευασία των 

εσπεριδοειδών1112. Παράλληλα, προχώρησαν στη νοµοθετική ρύθµιση κανονισµών το 

19331113 και 19351114 για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.  

 
Η επένδυση των Εβραίων επιχειρηµατιών στον τοµέα των εσπεριδοειδών (ο τοµέας αυτός είχε 

καταστήσει την Παλαιστίνη πρωτοπόρο στην καλλιέργεια και την εµπορία τους1115), υπήρξε 

καταλυτικός παράγοντας ώθησης της κυβερνητικής προσπάθειας για την αναβάθµιση της 

παραγωγής και εξαγωγής εσπεριδοειδών.  Η παρουσία των Εβραίων ήταν αξιοσηµείωτη όχι 

µόνο για το λόγο ότι εισήγαγαν νέες φυτείες και σύγχρονες µεθόδους καλλιέργειες και 

συσκευασίας από την Παλαιστίνη1116, αλλά κυρίως γιατί τα ιδιόκτητα εβραϊκά περβόλια 

αποτελούσαν πρότυπα υποδειγµατικής καλλιέργειας για τον Κύπριο παραγωγό. Όπως 

σηµείωνε ο Surridge, οι αγρότες παρατηρούσαν την πρόοδο στα τεµάχια υποδειγµατικής 

καλλιέργειας. Παρόλο που δεν πείθονταν τόσο εύκολα να υιοθετήσουν τις συµβουλές του 

Τµήµατος Γεωργίας εξαιτίας του κόστους, εντούτοις δεν απέρριπταν προτάσεις για βελτίωση 

                                                
1108 Βλ. Cyprus Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1932, Λευκωσία 1933, σ. 12.  
1109 ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed…”, ό.π., σ. 11. 
1110 Cyprus Blue Book 1930, σ. 376. 
1111 Surridge, ό.π., σ. 60. 
1112 KAK: SA1/880/1929/1, B.J. Weston (κυβερνητικός φυτοπαθολόγος), Συλλογή, διαλογή και συσκευασία 
εσπεριδοειδών καρπών. Οδηγός δια τους Εξαγωγείς, Λευκωσία 1933. 
1113 ΚΑΚ: SA1/880/1929/1, Regulations made under the Agricultural Produce (Export) Law, 1933, 12.8.1933. 
1114 ΚΑΚ: SA1/880/1929/1, Regulations made under the Agricultural Produce (Export) Law, 1933, 1.12.1934. 
1115 Στην Παλαιστίνη, τα εσπεριδοειδή καταλάµβαναν το 50% της συνολικής γεωργικής παραγωγής την περίοδο 
1932-1935 ενώ το 1932 αποτελούσαν το 46% του εξαγωγικού εµπορίου φτάνοντας µέχρι και το 84% το 1935, 
Metzer, ό.π., σ. 146. 
1116 Για τις σύγχρονες µεθόδους στη βιοµηχανία των εσπεριδοειδών βλ. στο ίδιο, σ. 148. 
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των µεθόδων παραγωγής τους1117. Η εργοδότηση των ντόπιων εργατών στα κτήµατα αυτά και 

η καθηµερινή επαφή τους µε την σωστή µέθοδο συγκοµιδής, διαλογής, αποθήκευσης και 

συσκευασίας των καρπών σε κιβώτια είχε ακριβώς ως αντίκτυπο την υιοθέτηση των µεθόδων 

στα ιδιόκτητα τους περβόλια1118. Όπως καταγραφόταν στην ετήσια έκθεση του Τµήµατος 

Γεωργίας το 1935, η έλευση Εβραίων µεταναστών µε προηγούµενη πείρα στην καλλιέργεια 

εσπεριδοειδών «είχε αναµφισβήτητα ευεργετική επίδραση» στον τοµέα, αφού ταυτόχρονα 

είχαν παρατηρηθεί µερικές βελτιώσεις στην πρακτική της καλλιέργειας από τους ντόπιους1119. 

Η Φωνή της Κύπρου έγραφε ενδεικτικά:  

 
«Είναι ευχάριστον ότι παρατηρείται µια προσπάθεια συστηµατική εκ µέρους του 

Κυπρίου χωρικού προς εγκατάλειψιν των πεπαλαιωµένων µεθόδων γεωργίας και προς 

αναζήτησιν καλυτέρων µέσων παραγωγής. Ήδη η δενδροφυτεία αρχίζει να 

επεκτείνεται εις όλα τα χωρία και η δενδροκαλλιέργεια προχωρεί αλµατωδώς ενώ 

ταυτοχρόνως ο Κύπριος ζητεί ν’ απαλλαγή από της εξαρτήσεώς του µόνον εκ της 

σιτοπαραγωγής δια της καλλιεργείας και άλλων προϊόντων [...]»1120. 

 
Ο Αδάµος Κκέλης από το Παραλίµνι, παραλήπτης στην εταιρεία εξαγωγών εσπεριδοειδών 

Γεώργιου Κουννά και Υιοί, η οποία συνεργαζόταν στενά µε τους Εβραίους παραγωγούς στην 

Αµµόχωστο και τη Λάρνακα, σηµειώνει ότι τα περβόλια των Εβραίων καλλιεργητών ήταν τα 

µεγαλύτερα σε έκταση και τα πιο εκσυγχρονισµένα στις περιοχές αυτές. Με την εισαγωγή 

σύγχρονων µηχανηµάτων άρδευσης, όπως µηχανικές αντλίες, καλλιέργειας και παραγωγής, 

όπως γεωργικοί ελκυστήρες, τα κτήµατα τους αποτελούσαν εξαίρεση στον πρωτογονισµό των 

κυπριακών περβολιών1121. Ειδικότερα για το µείζον θέµα της άρδευσης, το οποίο ταλάνιζε την 

κυπριακή γεωργία, οι Εβραίοι παραδειγµάτισαν µε τη µέθοδο διοχέτευσης της αναγκαίας 

ποσότητας νερού προς τα περβόλια. Τοποθετώντας τη δεξαµενή στο υψηλότερο σηµείο των 

κτηµάτων, το νερό διοχετευόταν µέσω αυλακιών τα οποία διανοίγονταν διαµέσου των 

δενδροστοιχιών και δίπλα από τις λεκάνες των δένδρων. Ανοίγοντας και κλείνοντας τις 

διόδους µεταξύ των αυλακιών και των λεκάνων ελεγχόταν η αναγκαία ποσότητα ποτίσµατος 

                                                
1117 Surridge, ό.π., σ. 60. 
1118 Σχετικές αναφορές από προσωπική συνέντευξη µε τον Νίκο Κέη, γεωπόνο στην εταιρεία Φασουρίου µεταξύ 
1959 και 1974, στις 22.9.2012. Επίσης, συνέντευξη µε τον Γιαννάκη Δρουσιώτη, γεωπόνο στην εταιρεία 
Φασουρίου µεταξύ 1955-1957, στις 5.6.2013. 
1119 Cyprus Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1935, Λευκωσία 1936, σ. 11. 
1120 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 31.8.1935, σ. 1. 
1121 Συνέντευξη Αδάµου Κκέλη στην ερευντήτρια, Παραλίµνι 26.6.2013. 
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των δένδρων παρέχοντας έτσι προστασία στις ρίζες από τη µυκητολογική ασθένεια της 

κοµµίωσης (ρετσίνι)1122. 

 
Επιπλέον, η εβραϊκή παραγωγή ωφέλησε σηµαντικά το σύνολο της κυπριακής παραγωγής και 

βελτίωσε την ποιότητα του εξαγώγιµου προϊόντος, µια και η µαζική παραγωγή εσπεριδοειδών 

από τους Εβραίους προοριζόταν για τη Βρετανία και διοχετευόταν µέσω των ντόπιων 

εξαγωγέων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, µε τον συνδυασµό της επιτυχούς καµπάνιας της 

κυβέρνησης και της εβραϊκής παρουσίας, το 90% του εξαγωγικού εµπορίου της αποικίας στα 

εσπεριδοειδή αφορούσε τον «χρυσοειδή καρπό»1123, τα πορτοκάλια, και 8,4% τα λεµόνια. Η 

εξαγωγή των γκρέιπφρουτ άρχισε για πρώτη φορά το 19361124 και το 1937-1938 εξήχθηκαν 

1770 κιβώτια1125. Ο κυριότερος προορισµός του εµπορίου ήταν η Μεγάλη Βρετανία η οποία 

συγκέντρωνε το 59,7% του συνόλου των εξαγωγών. Εκεί διοχετευόταν όλη η παραγωγή 

λεµονιών και το µεγαλύτερο µέρος της εξαγωγής των πορτοκαλιών. Το 30% του συνόλου των 

εξαγωγών (105 χιλιάδες κιβώτια) προοριζόταν για τη Νορβηγία και τη Σουηδία1126. Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι η δραστηριότητα των Εβραίων στην Κύπρο από το 1933 και εξής 

συνέπεσε µε τους ανοδικούς ρυθµούς στην εξαγωγή των εσπεριδοειδών του νησιού, όπως 

καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα.  

 
  Πίνακας 18 Το σύνολο των εξαγωγών εσπεριδοειδών από την Κύπρο µεταξύ   

  1932 και 1939 
   Πηγή: Cyprus Blue Books 1932-1938. 

Έτος Πορτοκάλια 
(τεµάχιο) 

Λεµόνια 
(τεµάχιο) 

Γκρέιπφρουτ 
(τεµάχιο) 

1932 17344937 2096373 0 

1933 20226424 3112715 0 

1934 30779362 3226517 0 

1935 23124007 8277099 0 

                                                
1122 «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου. Το αγρόκτηµα Φασουρίου [1ον]», εφηµ. Εσπερινή, 1.6.1939, 
σ. 1. Επίσης, το σύστηµα αυτό περιέγραψε και στη συνέντευξη της η Aviva Watson, εγγονή της Ida Pershitz, 
στην ερευνήτρια, Λεµεσός 9.3.2014. 
1123 Εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 30.3.1932, σ. 2. 
1124 Cyprus Blue Book 1936, σ. 316. 
1125 ΚΑΚ: SA1/1564/1939,  Έκθεση για την παγκόσµια βιοµηχανία των εσπεριδοειδών του Δρ H.A. Tempany, 
Βοηθού Συµβούλου στη Γεωργία, προς τον Υπουργό Αποικιών, όπως αποστάληκε σε εγκύκλιο του Υπουργού 
προς τις αποικίες στις 6.12.1939, σ. 3. 
1126 Στο ίδιο. 
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Έτος Πορτοκάλια 
(τεµάχιο) 

Λεµόνια 
(τεµάχιο) 

Γκρέιπφρουτ 
(τεµάχιο) 

1936 45530781 12421860 35326 

1937 55929453 11772081 167447 

1938 56369921 11302390 978158 

 

Οι ιδιώτες Εβραίοι παραγωγοί  

Η ενασχόληση Εβραίων ιδιωτών στην παραγωγή εσπεριδοειδών εντοπίζεται αρχικά στις 

περιπτώσεις των µεταναστών του Μαργό, οι οποίοι µετά και την αποχώρηση της JCA το 1928 

από την Κύπρο, διασκορπίστηκαν στις περιοχές όπου ευδοκιµούσε η εσπεριδοκαλλιέργεια. 

Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις των Yessurun στην Ορµήδεια, του David Shapira στον Άγιο 

Λουκά Αµµοχώστου, του Solomon Berdichevsky στη Μόρφου και του Micha Berdy στο 

Μενεού. Ο Berdichevsky και ο Micha Berdy κατείχαν τις µεγαλύτερες εκτάσεις γης µε 

ιδιαίτερα παραγωγικούς πορτοκαλεώνες, µε τον τελευταίο να εξαγάγει τα προϊόντα του στο 

Λονδίνο1127. Η παρουσία Εβραίων στον τοµέα αυτό ενισχύθηκε από το κύµα καλλιεργητών 

που έφθασε από την Παλαιστίνη στη δεκαετία του 1930. Από τις ιδιαίτερα γνωστές εβραϊκές 

οικογένειες στην Αµµόχωστο ήταν οι Pershitz, Aharoni και Brodeck από την Παλαιστίνη, οι 

Γερµανο-Εβραίοι Rosenberg, Popper και Koenigsfeld και ο Πολωνο-εβραίος Tiefenbrunn. Οι 

περιπτώσεις των Aharoni και Brodeck οι οποίοι δεν εγκαταστάθηκαν µόνιµα στο νησί µε τις 

οικογένειες τους, αλλά διηύθυναν τις εργασίες των περβολιών τους από την Παλαιστίνη1128, 

καθώς και των επιχειρηµατικών Chelouche, Kokia και Hassidoff καταδεικνύουν το γεγονός 

ότι η οικονοµική δραστηριοποίηση των Εβραίων στην Κύπρο αποτελούσε µια επενδυτική 

επιλογή. Όπως αναφέρει και ο Κλεόπα, ο µικρός αριθµός Εβραίων καλλιεργητών που 

εγκαταστάθηκε στην Αµµόχωστο συνέβαλε στη «βελτίωση και συστηµατοποίηση της 

καλλιέργειας» των εσπεριδοειδών, τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος συσκευασίας και 

φόρτωσης1129.  

 

                                                
1127 Βλ. «Η αγωγή δι’ αποζηµιώσεις φρουτεµπορικού οίκου του Λονδίνου κατά του Μπέρντυ», εφηµ. Πρωινή, 
19.2.1937, σ. 4. Για τον Solomon Berdichevsky πληροφορίες αντλήθηκαν από την εγγονή του Ρόνικα Σεραφείµ 
σε προσωπική συνέντευξη της µε την ερευνήτρια στις 7.6.2013. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ίδια ο Solomon ήταν 
από τους πρώτους οι οποίοι φύτεψαν εκτεταµένες εκτάσεις πορτοκαλιών στη Μόρφου µαζί µε τους 
Χατζησωτηρίου και Κουννά. Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια, ο προ-παππούς της David Shapira ήταν ο πρώτος ο 
οποίος εισήγαγε γεωργικό ελκυστήρα τύπου Ford στην Κύπρο. Ο γιος του Bruce, άριστος µαθητής της 
Αµερικανικής Ακαδηµίας Λάρνακας, σπούδασε Μηχανολογία στην Αµερική µε υποτροφία της Ford. 
1128 Συνέντευξη της Aviva Watson, εγγονής της Ida Pershitz, στην ερευνήτρια, Λεµεσός 9.3.2014. 
1129 Κλεόπας, ό.π., σ. 415. 
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Όπως καταγράφεται στον πιο πίνακα, οι σηµαντικότεροι Εβραίοι καλλιεργητές το 1939 ήταν 

εγκατεστηµένοι κυρίως στις πόλεις-λιµάνια, τον κυριότερο εξαγωγέα εσπεριδοειδών στη 

Βρετανία, την Αµµόχωστο (περιοχές Αγίου Λουκά, Βαρώσι, Δερύνεια, Κούκλια)1130, και τη 

Λάρνακα (Κίτι, Μενεού, Περβόλια, Πύλα, Ορµήδεια) κατέχοντας µια έκταση τουλάχιστον 

4392 στρεµµάτων. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι στα περισσότερα περβόλια υπήρχαν 

δεξαµενές, αλακάτια και µηχανές άρδευσης, µέσα απαραίτητα για την απρόσκοπτη άρδευση 

και τη µαζική παραγωγή των περβολιών. 

 
Πίνακας 19 Οι σηµαντικότερες οικογένειες Εβραίων καλλιεργητών το 1939 
Πηγή: Για τις εκτάσεις γης, δεξαµενές και αλακάτια βλ. ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου 

και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 1939. Για τις ηµεροµηνίες εγκατάστασης στην Κύπρο βλ. 

ΚΑΚ: SA1/730/1941, Έγγραφο µε τίτλο “List showing the persons who left the colony on 11.6.1941”. 

Πληροφορίες για τις περιοχές των πορτοκαλεώνων αντλήθηκαν από συνέντευξη του Αδάµου Κκέλη στην 

ερευνήτρια, Παραλίµνι 26.6.2013. 

Οικογένεια Άφιξη Περιοχή Εκτάσεις 
 
Στρέµµα    Προστάθι 

Αλακάτι/ 
µηχανές 
άρδευσης 

Δεξαµενή 

Israel and 
David 
Shapira 

1906 Κούκλια, Άγιος 
Λουκάς, 
Ορόκλινη 

102 3 3 1 

Felix 
Yessurun  

1910 Ορµήδεια 136 -- Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Micha Berdy 1910 Σκάλα, Μενεού, 
Περβόλια, 
Δροµολαξιά, Κίτι, 
Πύλα, Αραδίππου 

1318 -- Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Gaby Berdy 1910 Περβόλια, 
Μενεού  
Δροµολαξιά 

29 3 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Solomon 
Berdichevsky  

1914 Μόρφου, Κίτι 
Σοφτάδες 

1753 3 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Abner 
Chelouche 

 Περβόλια, 
Μενεού 

329 1 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Benjamin 
Kokia και 
Hassidoff 

Δεν 
αναφέρεται 

Περβόλια, 
Ορόκλινη, Πύλα 

1379 3 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Hassidoff Δεν 
αναφέρεται 

Περβόλια, 
Ορόκλινη 

149 - Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

Gustav και 
Crete 
Rosenberg  

1.1.1934 Κοντέα 236 -- 2 Δεν 
αναφέρεται 

Adolf και 
Mirla 

27.4.1934 Δερύνεια 69 2 2 1 

                                                
1130 Βλ. στο ίδιο, σσ. 415-416. 
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Οικογένεια Άφιξη Περιοχή Εκτάσεις 
 
Στρέµµα    Προστάθι 

Αλακάτι/ 
µηχανές 
άρδευσης 

Δεξαµενή 

Tiefenbrunn  
Dov και Ida 
Pershitz 

4.7.1935 Άγιος Λουκάς 
(«Τεκελίτικα»), 
Βαρώσι, Κάτω 
Βαρώσι, 
Δερύνεια 

176 1 2 1 

Cecilie Kurt 
και Samuel 
Koenigsfeld 
 

20.9.1936 2,5 Μίλι 
(Βαρώσι) 

27 2 2 1 

Erich και 
Marianne 
Popper  

13.3.1938 Κούκλια 109 -- 1 Δεν 
αναφέρεται 

B. Aharoni Δεν 
αναφέρεται 

Δερύνεια και 
Άχνα (περιοχή 
Καµινάς) 

287 3 2 1 

J. Mouchly Δεν 
αναφέρεται 

Άγιος Λουκάς 80 3 Δεν 
αναφέρεται 

Δεν 
αναφέρεται 

G. Michaelis Δεν 
αναφέρεται 

Δερύνεια 69 1 2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 6250 3 16 6 
 
Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι ιδιωτικοί πορτοκαλεώνες Εβραίων ήταν 

ιδιαίτερα παραγωγικοί και διοχέτευαν στους Κύπριους εξαγωγείς τα προϊόντα τους. 

Εργοδοτούσαν επίσης εκατοντάδες ντόπιους εργάτες από τα γειτονικά χωριά για τη 

συγκοµιδή των προϊόντων, ενώ διόριζαν ντόπιους αγρότες ως διαχειριστές των κτηµάτων 

τους1131. Η περίπτωση της Ρωσο-εβραίας Ida Pershitz (γνωστή στα Κοκκινοχώρια ως 

«Πέρτζιενα») είναι ίσως η πιο ενδεικτική. Μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων στη 

Ρωσία, µετανάστευσε µαζί µε τον σύζυγο της, Boris Pershitz, από την Πετρούπολη στην 

Πολωνία και από εκεί το 1926 στην Παλαιστίνη, όπου µε άλλους πρωτοπόρους Εβραίους 

σύστησαν την κοινότητα της Herzelia1132. Μεταφέροντας την εµπειρία της Παλαιστίνης, όπου 

ο Pershitz αγόρασε ακαλλιέργητη γη από τους Άραβες µετατρέποντάς την σε παραγωγικά 

περβόλια, εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1935. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία 

της κόρης της, Ruth, στην Αλήθεια: 

                                                
1131 Μαρτυρία για τη δραστηριότητα των Εβραίων στην Αµµόχωστο από τη συνέντευξη της Έµιλυς Καούλλα και 
του Αδάµου Κκέλη στην ερευνήτρια, Παραλίµνι 26.6.2013. Σύµφωνα µε τον Αδάµο Κκέλη στο κτήµα του 
Rozenberg στην Κοντέα διαχειριστής ήταν ο Γιάγκος Χατζηγιάννης και του Mouchly στον Άγιο Λουκά 
Αµµοχώστου ο Βασίλης Κουννάς.  
1132 Συνέντευξη της Aviva Watson, εγγονής της Ida Pershitz, στην ερευνήτρια, Λεµεσός 9.3.2014. Επίσης, «Ίτα 
Πέρσιτζ. Η αρχόντισσα του Βαρωσιού», εφηµ. Αλήθεια, 30.1.1994. 
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 «….δεν ήταν εύκολο να εξάγει από την Παλαιστίνη γι’ αυτό αποφάσισε να έρθει στην 

Κύπρο όπου οι εξαγωγές στην Ευρώπη θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν […] Στο νησί 

γνώρισε τον γαιοκτήµονα Γιάννη Χριστοφίδη από την Αµµόχωστο, ο οποίος τον 

συµβούλεψε ποια αγροκτήµατα ν’ αγοράσει. Η Μόρφου, αν και ήταν ωραία περιοχή 

για καλλιέργειες, δεν συστηνόταν ένεκα των µακρινών αποστάσεων από το µοναδικό 

λιµάνι της Κύπρου, αυτό της Αµµοχώστου […] Η τελική απόφαση ήταν η αγορά γης 

στο Βαρώσι»1133.  

 
Εξαιτίας της πνευµονοπάθειας του Boris, ο οποίος απεβίωσε το 1948, η Ida, ως ιδιαίτερα 

δυναµική γυναίκα και επιχειρηµατίας ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον πορτοκαλεώνα έκτασης 112 

στρεµµάτων στη Δερύνεια1134. Χαρακτηριστική η ακόλουθη µαρτυρία του Πρόδροµου 

Παπαβασιλείου για το προφίλ της Pershitz:  

 
«… Την γνώρισα το 1946 όταν ήµουν ο γραµµατέας των συντεχνιών Αµµοχώστου και 

ήρθε να µου ζητήσει τη γνώµη µου, διότι οι εργάτες δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. 

Ήρθε να µε συναντήσει φορώντας παντελόνι - κάτι πολύ πρωτοποριακό για τις 

γυναίκες της τότε εποχής - και µπότες λαστιχένιες, οι οποίες ήταν λασπωµένες»1135. 

 
Είναι µέχρι και σήµερα από τις πιο γνωστές Εβραίες στην περιοχή για το γεγονός ότι έδινε 

εργασία µέχρι τις αρχές του 1970 σε πολλές γυναίκες από τη Δερύνεια και το Φρέναρος, στις 

οποίες µάθαινε τη χρήση ψαλιδιών κλαδέµατος, τη σωστή µέθοδο εκκοπής εσπεριδοειδών για 

την εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος για εξαγωγή και στους άνδρες τη χρήση της 

εβραϊκής τσάπας (της οποίας η απόληξη ήταν πιο στενή και ευθεία από την κυπριακή) και τις 

µεθόδους περιποίησης των δένδρων. Στη µνήµη των ντόπιων της περιοχής είναι ακόµα 

ζωντανή η εικόνα της µεγάλης δεξαµενής νερού και των γεννητριών άρδευσης στα χωράφια 

της1136.  

                                                
1133 «Ίτα Πέρσιτζ…», ό.π., σ. 18. 
1134 ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 1939. 
1135 «Ίτα Πέρσιτζ…», ό.π. 
1136 Μαρτυρίες ντόπιων οι οποίοι εργοδοτήθηκαν στα περβόλια της Pershitz, όπως κατατέθηκαν σε συνάντηση 
τους µε την Aviva Watson, εγγονή της Ida Pershitz, στο Δηµαρχείο Δερύνειας στην παρουσία της ερευνήτριας 
στις 5.3.2014. Επίσης, µαρτυρίες από τη συνέντευξη της Έµιλης Καούλλα και του Αδάµου Κκέλη στην 
ερευνήτρια, Παραλίµνι 26.6.2013. Βλ. επίσης Κλεόπας, ό.π., σσ. 415-416. Όπως αναφέρει ο Γιάγκος Π. 
Κλεόπας, στα περβόλια της εγκατέστησε «µεγάλες µηχανές που κινούσαν ηλεκτροτουρπίνες για πότισµα των 
δέντρων και εισήγαγαν σύγχρονες µεθόδους καλλιέργειας». Η ίδια ήταν πολύ δραστήρια στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της πόλης, όπως η Γιορτή του Πορτοκαλιού και τα Ανθεστήρια. Η οικογένεια κυκλοφορούσε µε 
άµαξες και ήταν ίσως η πρώτη που είχε ψυγείο στα Βαρώσια.  
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Η ίδρυση και λειτουργία της Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας Φυτειών (CPP): το 

αγρόκτηµα Φασουρίου 

Αναµφίβολα, τo µεγαλύτερο εβραϊκό κεφάλαιο το οποίο επενδύθηκε στην 

εσπεριδοκαλλιέργεια προήλθε από την πρώτη µετοχική εταιρεία εβραϊκών συµφερόντων που 

ιδρύθηκε στην Κύπρο κατά το Μεσοπόλεµο, την Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία Φυτειών. Η 

εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1933 βάσει του νόµου περί Εταιρειών Περιορισµένης 

Ευθύνης, 1922-1931, από 13 µετόχους µε µετοχικό κεφάλαιο £50.000 και καταβεβληµένο 

κεφάλαιο £37.0001137. Με την εκτεταµένη αγορά εκτάσεων γης κατά µήκος των ακτών δυτικά 

του λιµανιού της Λεµεσού προς τα σύνορα µε την Πάφο και ανατολικά του λιµανιού της 

Λάρνακας προς τα σύνορα µε την Αµµόχωστο, η εταιρεία στόχευε στην εντατική και 

επιστηµονική παραγωγή και συσκευασία εσπεριδοειδών µε σκοπό την εξαγωγή τους στη 

βρετανική αγορά. Δραστηριοποιούµενη σε ένα γεωγραφικό τρίγωνο επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η κεφαλαιουχική βάση της εταιρείας ήταν το 

Κάιρο, γραφεία για εξυπηρέτηση των εξαγωγών προς τη Βρετανία λειτούργησαν στην 

Παλαιστίνη, ενώ το κέντρο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ήταν η περιοχή Φασουρίου 

στη Λεµεσό1138.  

 
Οι µέτοχοι της προέρχονταν από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών ειδικοτήτων στον τοµέα 

της καλλιέργειας εσπεριδοειδών. Η εµβρίθεια µε την οποία επένδυαν το κεφάλαιο τους σε 

µεγάλες εκτάσεις γης σε ένα άγνωστο περιβάλλον όπως η Κύπρος – µόνο για το πρώτο έτος 

εργασιών επενδύθηκαν £20000 και εκτιµάτο η επένδυση άλλων £100.0001139 – απέρρεε από 

την εµπειρία την οποία αποκόµισαν µέσα από τις διεργασίες εντοπισµού και αξιοποίησης 

κατάλληλης γης για τη σύσταση των αγροτικών συνοικισµών της Παλαιστίνης1140. Εκτός από 

                                                
1137 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Διευθυντές CPP, Τελ-Αβίβ, προς Palmer, 28.11.1934. Επίσης, «Οι Εβραίοι 
εξακολουθούν ν’ αγοράζουν κυπριακά κτήµατα προς δενδροκαλλιέργειαν. Σχέδιον εγκαταστάσεως 40 γερµανο-
εβραϊκών οικογενειών», εφηµ. Ελευθερία, 24.10.1934, σ. 2 και εφηµ. The Palestine Post, 7.9.1934, σ. 4. 
1138 Ο πρόεδρος της εταιρείας και βασικός µέτοχος, ο Simcha Ambache, διηύθυνε τις εργασίες της εταιρείας από 
το Κάιρο, ο Jacot Descombes ήταν διευθυντής στα γραφεία της Αλεξάνδρειας και ο A. Hassidoff στα 
Ιεροσόλυµα. 
1139 ΚΑΚ: SA1/598/1934, Chelouche, Τελ-Αβίβ, προς Διοικητή Λάρνακας, 11.7.1934. 
1140 Την οµάδα των κεφαλαιούχων απάρτιζαν οι καταρτισµένοι για την επιλογή των κατάλληλων γαιών 
Chelouche και Hassidoff, οι οποίοι πλαισιώνονταν από τους Haim Nahmias, καλλιεργητή και ιδιοκτήτη 
πορτοκαλεώνων στην Κύπρο και τη Ness Ziona, τον Joel Eisenberg, ιδιοκτήτη πορτοκαλεώνων στη Magdiel της 
Παλαιστίνης και την Κύπρο µε ειδίκευση στις µεθόδους καλλιέργειας, εµπορίου και µάρκετιγκ εσπεριδοειδών 
και τον Isaiah Rakower, ο οποίος διετέλεσε για χρόνια σύµβουλος καλλιεργητών εσπεριδοειδών στην 
Παλαιστίνη. Διευθυντής του τεχνικού τµήµατος, διαχειριστής και ουσιαστικά ο αρχιτέκτονας του τσιφλικιού στο 
Φασούρι ήταν ο διπλωµατούχος γεωπόνος David Slonim, βλ. ΚΑΚ: SA1/ 598/1934, Διαφηµιστικό της εταιρείας 
“Cyprus, A British Crown Colony. Orange Groves”, ό.π. Ο Slonim γεννήθηκε στο Omsk της Σιβηρίας το 1905. 
Το 1910 η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στην Παλαιστίνη όπου ο πατέρας του ασχολήθηκε µε την καλλιέργεια 
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τους κεφαλαιούχους Εβραίους, στην εταιρεία συµµετείχαν και Εβραίοι του Μαργό. Ο Micha 

Berdy, µέλος του συµβουλίου διευθυντών, ήταν επιφορτισµένος µε την αγορά δένδρων από 

περιοχές του νησιού στις οποίες καλλιεργούνταν εσπεριδοειδή, όπως η Μόρφου και το 

Βαρώσι, και αναλάµβανε τις επαφές της εταιρείας µε εµπορικούς οίκους της Αγγλίας, 

Γερµανίας και Σκανδιναβίας για την εξαγωγή της παραγωγής1141. Ο Solomon Lurie, κάτοικος 

στο Μαργό για περισσότερο από είκοσι χρόνια, εργοδοτήθηκε ως βοηθός διευθυντής στις 

δενδροφυτείες της εταιρείας στο Φασούρι1142. 

 
Αν και η εταιρεία αγόρασε γη στη Λάρνακα και τη Λεµεσό, οι εργασίες της  επικεντρώθηκαν 

στην επαρχία Λεµεσού όπου αγοράστηκαν εκτάσεις γης σε κοντινές µεταξύ τους αποστάσεις 

στην περιοχή της Αλυκής Ακρωτηρίου, επτά περίπου αγγλικά µίλια από την πόλη της 

Λεµεσού και πλησίον του κεντρικού δρόµου που οδηγούσε στο λιµάνι της Λεµεσού. Αρχικά 

αγοράστηκε το αγρόκτηµα Φασουρίου, το οποίο απετέλεσε τον πυρήνα των πειραµατικών 

εργασιών καλλιέργειας εσπεριδοειδών της εταιρείας και στη συνέχεια ακολούθησαν αγορές 

γαιών στο Κολόσσι1143, τον Ασώµατο, το Ακρωτήρι, το Ζακάκι, την περιοχή 

«Τσιφλικούθκια», τους Τσερκέζους1144, το Τραχώνι, την Επισκοπή και τον Ύψωνα1145. Μέσα 

σε λίγους µήνες περιήλθε στην κατοχή της CPP έκταση γης 3.750 κυπριακών στρεµµάτων1146, 

η οποία µέχρι το 1939 είχε αυξηθεί σε 5204 στρέµµατα1147.  

 

                                                                                                                                                    
εσπεριδοειδών. Το Μάρτιο του 1933 ο Slonim εγκαταστάθηκε στην Κύπρο ξεκινώντας τις εργασίες στο Φασούρι 
βλ. Slonim, ό.π., σσ. 51-53.  
1141 Εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 4.10.1933, σ. 3. 
1142 «Συνεχίζεται η εν Κύπρω αγορά γαιών και αγροκτηµάτων από Εβραίους. Περιβόλια-Μαργό-Άρπερα-
Κούκλια», εφηµ. Ελευθερία, 24.2.1934, σ. 2. Επίσης, «Μια επίσκεψη στο Φασούρι που οι Εβραίοι µετέβαλαν σε 
παράδεισο», εφηµ. Πρωινή, 27.4.1935, σ. 1. 
1143 Τα κτήµατα στο Κολόσσι ανήκαν σε εµπόρους της Λεµεσού και σε χωρικούς από τη Λόφου, οι οποίοι δεν 
κατοικούσαν στο Κολόσσι, ΚΑΚ: SA1/633/1934/1, Διευθυντής Κτηµατολογίου και Χωροταξίας προς Αποικιακό 
Γραµµατέα 4.1.1935. Επίσης, εφηµ. Πρωινή, 3.5.1934, σ. 4. 
1144 Το τσιφλίκι των Τσερκέζων ανήκε στη Λαϊκή Τράπεζα Λεµεσού, η οποία προόριζε να το πωλήσει σε ξένους 
επενδυτές, ΚΑΚ: SA1/633/1934/1, Διευθυντής Κτηµατολογίου και Χωροταξίας προς Αποικιακό Γραµµατέα 
4.1.1935. Στους Τσερκέζους εγκαταστάθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα 500 περίπου Γεωργιανοί µετανάστες από 
τον Καύκασο, των οποίων η κοινότητα αποδεκατίστηκε από τους ελώδεις πυρέτους της περιοχής µε αποτέλεσµα 
αυτό να µείνει ανεκµετάλλευτο. Αναφορές για τους Τσερκέζους και την αγορά τους από τη CPP βλ. «Μια 
επίσκεψη στο Φασούρι που οι Εβραίοι µετέβαλαν σε παράδεισο», εφηµ. Πρωινή, 27.4.1935, σ. 1. και «Από µίαν 
εκπαιδευτικήν εκδροµή. Εις τα γεωργικά κέντρα της νήσου συντελείται µια δηµιουργική εργασία. Το Φασούρι 
των Εβραίων είναι µια δηµιουργική εργασία», εφηµ. Πρωινή, 29.9.1935, σ. 3. 
1145 ΚΑΚ: SA1/622/34/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 1939. 
Επίσης, εφηµ. Νέον Έθνος, 24.6.1933, σ. 14 και εφηµ. Ελευθερία, 30.12.1933, σ. 3. 
1146 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Διευθυντές CPP, Λεµεσός, προς Palmer, 28.11.1934. Επίσης, «Οι Εβραίοι 
εξακολουθούν…», ό.π., και «Μια επίσκεψη στο Φασούρι που οι Εβραίοι µετέβαλαν σε παράδεισο», εφηµ. 
Πρωινή, 27.4.1935, σ. 1. 
1147 «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου. Το αγρόκτηµα Φασουρίου [1ον]», εφηµ. Εσπερινή, 1.6.1939, 
σ. 1. 
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Πίνακας 20 Οι εκτάσεις γης της CPP στην Κύπρο το 1939 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις 

εβραϊκές περιουσίες το 1939. 

 
Περιοχές 

Εκτάσεις γης το 1939 

Στρέµµα Προστάθι 

ΛΑΡΝΑΚΑ  
Περβόλια  54 3 
Μενεού 2 - 
Κίτι 35 2 
Σοφτάδες  93 - 
Κιβίσιλι 73 - 
ΛΕΜΕΣΟΣ   
Ακρωτήρι  1.317 1 
Ασώµατος 1.875 2 
Ζακάκι 207 1 
Τσερκέζοι 348 3 
Τραχώνι 134 1 
Επισκοπή 12 3 
Ύψωνας 6 - 
Κολόσσι 1044 - 
ΣΥΝΟΛΟ 5.204 - 

     
Η CPP στόχευε στην προσέλκυση βρετανικού και γερµανο-εβραϊκού κεφαλαίου για την 

πώληση κτηµάτων πέριξ του κέντρου της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Στις 

διαφηµίσεις της εταιρείας η Κύπρος παρουσιαζόταν να έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την 

επένδυση ξένου κεφαλαίου στην παραγωγή και εµπορία εσπεριδοειδών, όπως οι λιµενικές 

υπηρεσίες για το ασφαλές φόρτωµα των κιβωτίων µε τα φρούτα στα ατµόπλοια, η 

περιορισµένη έκθεση της εσπεριδοκαλλιέργειας σε κοινές ασθένειες των φυτών λόγω του 

νησιωτικού της χαρακτήρα, η λειτουργία του Τµήµατος Γεωργίας το οποίο ενθάρρυνε την 

επιστηµονική ανάπτυξη της γεωργίας, οι εµπορικές ευκαιρίες και οι συνθήκες για µια καλή 

οικογενειακή ζωή1148. Το αποτέλεσµα των διαφηµίσεων της CPP ήταν η προσέλκυση 15 

εύπορων οικογενειών από την Παλαιστίνη και την Κεντρική Ευρώπη1149, οι οποίες αγόρασαν 

κτήµατα 878 στρεµµάτων για καλλιέργεια στην επαρχία Λεµεσού, ως ακολούθως: 

                                                
1148 ΚΑΚ: SA1/ 598/1934, ό.π. 
1149 Οι οικογένειες ήταν οι Nahuyas, Szek, Szpilfogel, Zirlin, Carson, Lamberg, Lpel, Adolf, Goldwasser, 
Perinan, Frangenbruger, Pirle, Levitius, Storchs, Holstein, βλ. ΚΑΚ: SA1/622/34/3, Καταστάσεις 
Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 1939. Αναφορές για την αγορά των γαιών από 
τους Zirlin και Carson γίνεται στο άρθρο «Αγοραί κτηµάτων υπό Εβραίων», εφηµ. Αλήθεια, 7.12.1934, σ. 2 και  
«Η αγάπη προς την γην. Η καλλιέργεια εσπεριδοειδών εις την επαρχ. Λεµεσού», εφηµ. Πρωινή, 28.5.1936, σ. 2. 
Σύµφωνα µε αναφορά στην εφηµ. The Palestine Post, 1.4.1938, σ. 4 οι Carson µετανάστευσαν από τη Σκωτία 
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Πίνακας 21 Οι εκτάσεις γης της CPP στη Λεµεσό οι οποίες πωλήθηκαν σε Εβραίους 

ιδιώτες      
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 

1939. 

Περιοχή Εκτάσεις γης ιδιωτών 
 
 
Στρέµµα     Προστάθι 

Αριθµός Εβραίων 
ιδιοκτητών/ 
Συνιδιοκτητών 

Κήποι µε 
δικαίωµα 
νερού 

Αµπελώνες  

Ασώµατος 25 2 3 3 - 
Ζακάκι 347 1 8 1 - 
Τσερκέζοι 81 - 2 - - 
Τραχώνι 67 3 2 - - 
Πολεµίδια 347 - 7 - 1 
Αγία Φύλα 10 - 1 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 878 2  

 
Οι πωληθείσες εκτάσεις διαχωρίζονταν σε κτήµατα των 7,5 στρεµµάτων στα οποία 

καλλιεργούνταν 500 εσπεριδοειδή δέντρα (κάθε στρέµµα περιελάµβανε 50 δέντρα). Τα 

τεµάχια προορίζονταν να πωληθούν έναντι 500 στερλινών σε ορίζοντα χρόνου πέντε ετών, 

όταν δηλαδή θα ήταν έτοιµη η πρώτη σοδειά. Στο διάστηµα αυτό η εταιρεία αναλάµβανε την 

καλλιέργεια των κτηµάτων και την παράδοση τους στον αγοραστή ως έτοιµων παραγωγικών 

περβολιών1150.  

 
Για τους µελλοντικούς αγοραστές εκτιµάτο ότι η παραγωγή των κτηµάτων θα ξεκινούσε στο 

έκτο έτος καλλιέργειας, και σε µια τετραετία θα απέφερε σταδιακή αύξηση στην παραγωγή 

και σταθερή αύξηση καθαρού κέρδους. Μόνο µια έκταση 7,5 κυπριακών στρεµµάτων 

δενδροφυτεµένη µε πορτοκαλιές και γκρέιπφρουτ εκτιµάτο ότι θα απέφερε καθαρό κέρδος 

£171.5.0 ετησίως1151. Στις συµφωνίες µε τους ιδιώτες περιλαµβάνονταν οι όροι ότι οι νέοι 

ιδιοκτήτες θα διατηρούσαν την υφιστάµενη κατάσταση των πορτοκαλεώνων ή περβολιών και 

                                                                                                                                                    
στην Παλαιστίνη το 1925. Το Δεκέµβριο του 1934 αγόρασαν 250 στρέµµατα στη Λεµεσό και έκτοτε το περβόλι 
ανέλαβε ένας από τους υιούς και µετανάστης στην Κύπρο, ο Herbert Walter Carson. 
1150 Με την υπογραφή του συµβολαίου, ο αγοραστής κατέβαλλε τις πρώτες £100 και το υπόλοιπο ποσό 
καταβαλλόταν σε δόσεις των 20, 25 και 15 στερλινών κάθε τρεις µήνες για τα επόµενα 4,5 χρόνια, βλ. ΚΑΚ: 
SA1/ 598/1934, ό.π. 
1151 Διαφήµιση της εταιρείας στην εφηµ. Cyprus Mail, 1.5.1935, σ. 4. Οι εκτιµήσεις της εταιρείας για το κέρδος 
των πορτοκαλεώνων συνέπιπταν µε τις εκτιµήσεις του Surridge, ό.π., σ. 61, σύµφωνα µε τις οποίες µετά το έκτο 
έτος η ετήσια πρόσοδος ενός πορτοκαλεώνα κυµαινόταν µεταξύ £25 και £30. 
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ότι θα προχωρούσαν στην πώληση των προϊόντων τους µοιράζοντας µε την εταιρεία τα κέρδη 

από τις πωλήσεις1152. 

 
Το 1936 η εταιρεία αποφάσισε την επικέντρωση των εργασιών της στη Λεµεσό κλείνοντας τα 

γραφεία της στην Παλαιστίνη. Τη διεύθυνση των γραφείων στη Λεµεσό ανέλαβε ο Άγγλος 

Martin Williamson1153. Το 1937 η εταιρεία µετονοµάστηκε σε Cyprus Produce Plantations 

Company Ltd1154 επεκτείνοντας τις πωλήσεις των κτηµάτων της σε αγοραστές από την 

Αίγυπτο και την Τουρκία1155. Η επικέντρωση των εργασιών στη Λεµεσό έδωσε µεγάλη 

αναπτυξιακή ώθηση στο τσιφλίκι του Φασουρίου το οποίο στην πορεία κατέστη το επίκεντρο 

της παραγωγής και εξαγωγής των προϊόντων της εταιρείας.  

 
Το Φασούρι, µια έκταση 3,034 κυπριακών στρεµµάτων1156, αγοράστηκε από την CPP το 1933 

έναντι £1200 από την αγγλική εταιρεία Boyle Son & Company1157. Το σκηνικό των ελωδών, 

ερηµωµένων και ανεκµετάλλευτων εκτάσεων της περιοχής θύµιζε έντονα στους Εβραίους 

επενδυτές τις περιοχές της Παλαιστίνης, τις οποίες είχαν κληθεί να µετατρέψουν από άγονες 

εκτάσεις γης σε παραγωγικά kibbutzim. Γι’ αυτό το Φασούρι αναπτύχθηκε στα πρότυπα της 

ελώδους κοιλάδας Emek στη Γαλιλαία, η οποία µε συστηµατικό και επιστηµονικό τρόπο 

αποξηράνθηκε, εκκαθαρίστηκε από τις εστίες µόλυνσης των κουνουπιών και καλλιεργήθηκε 

από Εβραίους επιχειρηµατίες1158. Στην εφηµερίδα Πρωινή αποτυπωνόταν η εικόνα της 

περιοχής ως εξής: 

 
«[...] Ο δρόµος που οδηγεί στο Φασούρι είναι περίπου 10 αγγλικά µίλια. Αρχίζει από 

τα «Τσιφλικούδκια» προχωρεί µέχρι το Ζακάκι – ένα χωριό που όλοι οι κάτοικοι του 

είναι περβολάρηδες- και διασχίζει τον Ασώµατο. Ο Ασώµατος, όπως και τα γειτονικά 

του χωριά Τραχώνι και Ακρωτήρι, είναι από τα φτωχότερα της Κύπρου. Τα σπίτια 

των, χαµηλά και κακορίζικα, δίνουν την εντύπωση ότι ανήκουν µάλλον στη νεολιθική 
                                                
1152 Αρχείο Cyprus Phasouri Plantations Company, Φασούρι (στο εξής CPPC): “Red Seal’s progress as a leading 
Cyprus exporter is a remarkable story”, Fruits Trade Journal, 16.11. 1976, σ. 29. 
1153 «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου. Το αγρόκτηµα Φασουρίου [1ον]», εφηµ. Εσπερινή, 1.6.1939, 
σ. 1. 
1154 KAK: SA1/ 598/1934, Δικηγόρος CPP, Λεµεσός, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 16.4.1937.  
1155 Εφηµ. Cyprus Mail, 22.10.1936, σ. 2. 
1156 Αρχείο CPPC: Έγγραφο “Report of the Board of Directors of the Cyprus-Palestine Plantations Co. Ltd., 
submitted to the Annual General Meeting held at No. 50, Sharia Malaka Farida, on the 12th day of December 
1938 at 4 p.m.”. 
1157 ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Εκτελεστικό Συµβούλιο 205/34, Έγγραφο του Παναγιώτη Κακογιάννη, 
«Απαγόρευση αγορών γης από αλλοδαπούς», 9.12.1934. Οι Βρετανοί είχαν αγοράσει το κτήµατα το 1926 για 
£3000. 
1158 Αρχείο CPPC: “Red Seal’s progress…”, ό.π., σ. 27. 
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εποχή. Οι κάτοικοι των ζουν από τα λιγοστά κοπάδια των και από τα «σκληνίτζια» και 

άλλα φυτά που αναπτύσσονται στα έλη. Γιατί, όχι µακράν, οι ελώδεις εκτάσεις 

αφθονούν. Δεν είναι ανάγκη να τες ιδείς. Μαντεύεις την παρουσία τους στα χλωµά και 

κιτρινιασµένα πρόσωπα των κατοίκων. Δεν συναντάς ούτε ένα ροδοκόκκινον. Τους 

έχουν τσακκίσει οι ελώδεις πυρετοί»1159.   

 
Παρόλο που οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι η απόπειρα αυτή ήταν καταδικασµένη σε αποτυχία 

λόγω των ελωδών πυρετών και του υφάλµυρου νερού1160, το τοπίο αυτό ήταν ιδανικό για την 

εσπεριδοκαλλιέργεια1161. Με σαφή σχεδιασµό, ρυµοτοµία, ανέγερση αποθηκών για µεταφορά 

και διανοµή των προϊόντων, και συσκευαστηρίου, ισοµερή διαχωρισµό της έκτασης σε 36 

κτηµατικά τετράγωνα έκτασης δέκα στρεµµάτων το καθένα, µαζική δενδροφύτευση και 

διάνοιξη δρόµων µεταξύ των κτηµάτων οι οποίοι κατέληγαν στον κύριο δρόµο προς το λιµάνι 

από το 1933 και εξής η εικόνα της περιοχής άλλαξε άρδην1162.  Το 1935 ο Αντώνης 

Φαρµακίδης επισκέπτεται το Φασούρι και περιγράφει την αλλαγή, το σηµάδι της οποίας 

οµολογουµένως είναι µέχρι σήµερα ανεξίτηλο στην περιοχή:  

 
«Όλα εδώ έχουν αλλάξει µε µια ταχύτητα που προκαλεί ζωηρότατη έκπληξη και 

θαυµασµό. Νόµισα πως ζούσα ένα όνειρο [...] Παντού οργιάζει η βλάστηση και σε 

µακρές ατέλειωτες σειρές φυτρώνουν, σαν νυφούλες, χιλιάδες λεµονόδεντρα. Το µάτι 

κυτάζει γύρω αχόρταγα κι ούτε µπορεί ν’ αγκαλιάσει όλη την καλλιεργηµένη έχταση 

[...] Το τσιφλίκι έχει σήµερα πέντε µηχανές που ανασύρουν από τα σπλάχνα της γης το 

νερό που δηµιούργησε και δίνει ζωή, αυτό το θαύµα της επιστήµης, της ανθρώπινης 

εργασίας και της γονιµότητας της γης [...] Η γη βρήκε τον µάστορά της. Όλα εδώ πέρα 

και το ελάχιστο ακόµη, µαρτυρά την εργατικότητα, την επιµέλεια και την ύπαρξη 

ειδικού»1163.  

 

                                                
1159 «Από µίαν εκπαιδευτικήν εκδροµή…», εφηµ. Πρωινή, 29.9.1935.  
1160 ΤΝΑ: FCO 141/2391, Πρακτικά Διευθυντής Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 
24.8.1933. 
1161 Slonim, ό.π., σ. 53. 
1162 Την επίβλεψη τοπογραφικής εργασίας ανέλαβε το Τεχνικό Γραφείο Αδελφών Μιχαηλίδη, βλ. «Αι 
επιστηµονικαί καλλιέργειαι των εσπεριδοειδών υπό των ΓερµανοΕβραίων. Μια υποδειγµατική φυτεία εις το 
Φασούρι», εφηµ. Πρωινή, 1.4.1934, σ. 4. Επίσης, «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου…», εφηµ. 
Εσπερινή, 1.6.1939. 
1163 «Οι ξένοι στην Κύπρο. Μια επίσκεψη στο Φασούρι που οι Εβραίοι µετέβαλαν σε παράδεισο», εφηµ. 
Πρωινή, 27.4.1935. 
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Από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της, η εταιρεία προσανατολίστηκε στην καλλιέργεια 

κιτροµιλιών, λεµονοδένδρων και πορτοκαλιών καλλιεργώντας περισσότερα από 500 

στρέµµατα κατά τους πρώτους µήνες δραστηριότητας της1164. Η επιχείρηση εξασφάλιζε τα 

δενδρύλλια είτε αγοράζοντας τα από κήπους και περβόλια στο νησί1165 είτε εισάγοντας τα από 

την Παλαιστίνη1166. Οι εκτάσεις για την καλλιέργεια σιτηρών, δηµητριακών, οσπρίων και 

βαµβακιού ήταν περιορισµένες1167, αφού η έµφαση δόθηκε στην καλλιέργεια και εξαγωγή 

εσπεριδοειδών, στην αµπελοκαλλιέργεια και τη µελισσοκοµία1168.  

 
Η επιχείρηση στο Φασούρι επιτάχυνε την επέκταση της εσπεριδοκαλλιέργειας ενθαρρύνοντας 

την ανάπτυξη της κυρίως στην επαρχία τη Λεµεσού. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 21, 

µεταξύ 1933 και 1937 η έκταση για καλλιέργεια πορτοκαλιών στη Λεµεσό σχεδόν 

τετραπλασιάστηκε σηµειώνοντας αύξηση από 314,5 σε 1244,5 στρέµµατα ενώ των λεµονιών 

τριπλασιάστηκε ακολουθώντας αυξητική τάση από 310 σε 615,5 στρέµµατα. Συγκριτικά µε 

τις άλλες επαρχίες, το 1933 η Λεµεσός ήταν µόλις η πέµπτη επαρχία στην καλλιέργεια 

πορτοκαλιών µε έκταση 314,5 στρέµµατα, ενώ πρώτη ήταν η Αµµόχωστος µε 3677,5 

στρέµµατα, δεύτερη η Λευκωσία µε 2937, τρίτη η Λάρνακα µε 415,5 και τέταρτη η Πάφος µε 

334,5. Κατά την τετραετία δραστηριοποίησης της CPP, καταγράφηκε ραγδαία αύξηση στην 

έκταση των πορτοκαλεώνων στη Λεµεσό, καθιστώντας την δεύτερη σε σειρά επαρχία µετά 

την Αµµόχωστο. Πιο συγκεκριµένα, οι εκτάσεις καλλιέργειας πορτοκαλιών πριν το 1933 

εντοπίζονταν κυρίως στην Αµµόχωστο, τη Μόρφου, τη Λεύκα και την Γυαλιά, στην Πάφο. 

Αντίθετα, οι πορτοκαλεώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν µετά το 1934 εντοπίζονταν στην 

Αµµόχωστο, τα Περβόλια, τη Μόρφου, τη Λεύκα και στη Λεµεσό στην περιοχή Φασουρίου 

της CPP1169. 

                                                
1164 Εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 4.10.1933, σ. 3. 
1165 Ενδεικτική η πρόθεση του Slomin να αγοράσει λεµονόδενδρα του σχολικού κήπου Γεροσκήπου, τα οποία 
ανέρχονταν σε 2.000, προς 1 γρ. το καθένα, εφηµ. Χρόνος, 9.10.1933, σ. 4. Επίσης, στο «Εβραϊκές κινήσεις εις 
την περιοχή Φασουρίου», εφηµ. Αλήθεια, 22.2.1935, σ. 2, αναφέρεται ότι ο Slonim εξέδραµε στα χωριά 
Λευκονοίκου, Βατυλής, Αγλαντζιάς, Αγίου Νικολάου, στη Λευκωσία και Λάρνακα, όπου επισκέφθηκε και τους 
σχολικούς κήπους αγοράζοντας ποικιλίες φυτών για µεταφύτευση στο Φασούρι. Αγορές έγιναν και από περβόλια 
στη Μόρφου, εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 4.10.1933, σ. 3.  
1166 Σύµφωνα µε την εφηµ. Χρόνος, 7.5.1934, σ. 4, χιλιάδες λεµονοδένδρων εισάγονταν στο λιµάνι της Λάρνακας 
από την Παλαιστίνη εβδοµαδιαίως. 
1167 Σύµφωνα µε το άρθρο «Μια επίσκεψη στο Φασούρι που οι Εβραίοι µετέβαλαν σε παράδεισο», εφηµ. 
Πρωινή, 27.4.1935, σ. 1, το 1935 καλλιεργήθηκαν 400 σκάλες βαµβάκι, 300 σκάλες σιτάρι, 200 σκάλες κριθάρι, 
55 σκάλες λινάρι, 25 σκάλες αρτυσιά και 20 σκάλες κουκκιά. 
1168 Αρχείο CPPC: Έγγραφο “Report of the Board of Directors of the Cyprus-Palestine Plantations Co. Ltd…”, 
ό.π. Επίσης, «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Εργάτες κι εγκαταστάσεις [3ον]», εφηµ. 
Εσπερινή, 3.6.1939, σ. 1. Η εταιρεία παρήγαγε µέλι από 70 κυψέλες κυπριακών µελισσών. 
1169 ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed to consider certain aspects of the marketing of 
citrus fruits and to investigate other matters of importance to the citrus industry”, [1937], σσ. 5 - 6. 
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Διάγραµµα 21 Εκτάσεις πορτοκαλεώνων στην Κύπρο πριν και µετά το 1934 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed to consider certain aspects of the marketing of 

citrus fruits and to investigate other matters of importance to the citrus industry”, [1937], σ. 6. 

 
Στην περίπτωση της καλλιέργειας των λεµονόδενδρων, ενώ πριν από το 1933 η Λεµεσός ήταν 

δεύτερη σε στρέµµατα µετά την Κερύνεια, µετά το 1934 πέρασε πρώτη αφήνοντας κατά πολύ 

πίσω την Κερύνεια και τις υπόλοιπες επαρχίες. Και πάλι, οι νέες εκτάσεις λεµονοδένδρων 

επικεντρώνονταν ως επί το πλείστον στο κτήµα Φασουρίου1170.  

 

        Διάγραµµα 22 Εκτάσεις για σκοπούς καλλιέργειας λεµονιών πριν και µετά το 1934 
          Πηγή: ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed to consider certain aspects of  the  

                                                
1170 Στο ίδιο, σ. 6. 
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          marketing of citrus fruits and to investigate other matters of importance to the citrus industry”, [1937], σ. 6. 
 
Ενθάρρυνση δόθηκε στην καλλιέργεια του γκρέιπφρουτ, ενός νεο-εισαγόµενου φρούτου στην 

Κύπρο. Το γκρέιπφρουτ παραγόταν µαζικά στην Παλαιστίνη καθώς είχε µεγάλη ζήτηση στις 

ευρωπαϊκές αγορές1171. Τα πρώτα γκρέιπφρουτ φαίνεται ότι φυτεύθηκαν πειραµατικά από την 

κυβέρνηση στην Αµµόχωστο και τη Λευκωσία στην αρχή της δεκαετίας του 19301172. Η 

ώθηση που χρειαζόταν όµως για την επέκταση της δενδροφύτευσης του έγινε από το Φασούρι 

και την CPP. Με την εισαγωγή εµβολίων από την Παλαιστίνη µπολιάστηκαν µαζικά χιλιάδες 

λεµονόδεντρα1173 µε αποτέλεσµα την άµεση ανάπτυξη της καλλιέργειας του φρούτου αυτού. 

Κατά το 1934 η εταιρεία είχε φυτέψει 5000 - 6000 δέντρα1174 ενώ το 1935 η παραγωγή 

σχεδόν δεκαπλασιάστηκε φτάνοντας τις 50000 δέντρα1175. Μέχρι το 1952 η παραγωγή στο 

Φασούρι είχε φθάσει το ένα εκατοµµύριο κιβώτια γκρέιπφρουτ1176. Όπως καταγράφεται στον 

πίνακα 22, χάρη στην CPP το 1937 η Λεµεσός κατείχε τις µεγαλύτερες εκτάσεις καλλιέργειας 

γκρέιπφρουτ οι οποίες υπολογίζονταν στις 772,5 στρέµµατα γης. Ακολουθούσε η 

Αµµόχωστος µε 327,5 στρέµµατα1177 , ενώ τρίτη ήταν η Λευκωσία µε µόλις 64 στρέµµατα. Η 

απουσία συγκρίσιµης αναφοράς για την περίοδο πριν από το 1934 οφείλεται στο γεγονός ότι 

το προϊόν ήταν µια καινούρια ποικιλία στην Κύπρο. Είναι αξιοσηµείωτο όµως ότι µέσα σε µια 

πενταετία η συνολική έκταση καλλιέργειας του νέου φρούτου έφτασε τα 1254,5 στρέµµατα 

γης. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1171 «Η καλλιέργεια πορτοκαλλιών εις την επαρχίαν µας», εφηµ. Χρόνος, 7.5.1934, σ. 4. Επίσης, «Αι 
επιστηµονικαί καλλιέργειαι των εσπεριδοειδών υπό των ΓερµανοΕβραίων. Μια υποδειγµατική φυτεία εις το 
Φασούρι», εφηµ. Πρωινή, 1.4.1934, σ. 4. 
1172 Cyprus Blue Book 1930, σ. 376. Επίσης, Πανάρετος, ό.π., σ. 92. 
1173 «Η καλλιέργεια πορτοκαλλιών εις την επαρχίαν µας», εφηµ. Χρόνος, 7.5.1934, σ. 4. 
1174 Εφηµ. Αλήθεια, 20.4.1934, σ. 2 και 24.8.1934, σ. 2. 
1175 «Εκτεταµέναι φυτείαι λεµονοδένδρων υπό Εβραίων», εφηµ. Πρωινή, 6.6.1935, σ. 4. 
1176 Αναφορά για τη συσκευασία 1.000.000 κιβωτίων στις 22 Οκτωβρίου 1952 στο Αρχείο CPPC: Βιβλίο 
επισκεπτών µεταξύ Αυγούστου 1936 και 1983. 
1177 Δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Αµµόχωστος ήταν από τις πρώτες επαρχίες στις οποίες 
φυτεύθηκαν γκρέιπφρουτ. Όπως είχε προαναφερθεί, στην επαρχία εκτός από τον κυβερνητικό πειραµατικό 
σταθµό, εγκαταστάθηκαν και Εβραίοι ιδιώτες καλλιεργητές από την Παλαιστίνη, οι οποίοι µετέφεραν την 
καλλιέργεια των γκρέιπφρουτ στα περβόλια τους.  
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Πίνακας 22 Εκτάσεις µε καλλιέργειες γκρέιπφρουτ το 1937 στην Κύπρο 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/1391/1936, “Report of the committee appointed to consider certain aspects 

of the marketing of citrus fruits and to investigate other matters of importance to the citrus 

industry”, [1937], σ. 6. 

Επαρχία Έκταση στρεµµάτων για 
καλλιέργεια γκρέιπφρουτ 

Λευκωσία 64 
Λάρνακα 76 
Λεµεσός 772 ½ 
Αµµόχωστος 327 ¼ 
Πάφος --- 
Κερύνεια 14 ½ 
ΣΥΝΟΛΟ 1254 ¼ 

 
Πέρα από την εµφαντική παρουσία στον τοµέα της µαζικής παραγωγής των βασικότερων 

εσπεριδοειδών, η παραγωγή στο Φασούρι εµπλουτίστηκε µε την εισαγωγή και άλλων νέων 

καλλιεργειών στην Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή ήταν απαραίτητη για την αναταγωνιστικότητα µιας 

εταιρείας η οποία διεκδικούσε µερίδιο στο εξαγωγικό εµπόριο και στις µεγάλες αγορές. Ένα 

είδος ντοµάτας, η πατατοντοµάτα ή anaria1178, η οποία προέκυπτε από τη διασταύρωση των 

ανθών ντοµάτας µε την πατάτα, ήταν ένα από τα νέα είδη στην κυπριακή παραγωγή. Το 

συγκεκριµένο είδος παρουσίαζε σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε το συνηθισµένο 

είδος, αφού ήταν ανθεκτικότερη στην εξαγωγή και τη µεταφορά στο εξωτερικό και διατηρείτο 

ώριµη για δυο έως και τρεις µήνες. Περισσότεροι από 100 τόνοι αυτού του είδους, το οποίο 

ήδη περιλαµβανόταν στο εξαγωγικό εµπόριο της Παλαιστίνης στη βρετανική, γερµανική, 

γαλλική και νορβηγική αγορά, εξάγονταν από το Φασούρι στις αγορές της Βρετανίας και της 

Παλαιστίνης από τα τέλη του 1935 κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες1179. Κατά τους 

χειµερινούς µήνες του 1936, εκατόν περίπου κιβώτια ή 1500 κιλά ντοµάτας αποστέλλονταν 

εβδοµαδιαίως στη Βρετανία1180. 

 
Από το 1938 το προϊόν διοχετευόταν στην κυπριακή αγορά όπου δεν συνηθιζόταν η 

παραγωγή της συνηθισµένης ντοµάτας κατά τους χειµερινούς µήνες, εξαιτίας του γεγονότος 

ότι οι ντοµάτες κατέφθαναν στα αγγλικά λιµάνια σε κακή κατάσταση λόγω των βροχών1181.  

                                                
1178 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες καλλιέργειες [2ον]», εφηµ. Εσπερινή, 2.6.1939, 
σ. 1. 
1179 Εφηµ. Cyprus Mail, 13.12.1935, σ. 3. 
1180 Εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 18.11.1936, σ. 1. 
1181 Αρχείο CPPC: “Report of the Board of Directors...”, ό.π. 
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Στα µέσα του 1937 η εταιρεία επιδόθηκε στην αµπελοκαλλιέργεια και συγκεκριµένα την 

παραγωγή σουλτανίνας σε έκταση 400 στρεµµάτων και σταφίδας1182. Η σταφίδα είχε 

ιδιαίτερη ζήτηση στη βρετανική αγορά, κυρίως για την πουτίγκα1183, γι’ αυτό και η εταιρεία 

στράφηκε στο εξαγωγικό εµπόριο του προϊόντος. Μετακαλώντας ειδικό από την Σµύρνη για 

την σταφιδοποίηση και συσκευασία της σουλτανίνας1184 και εισάγοντας ειδικά µηχανήµατα 

επεξεργασίας, η εταιρεία πρωτοστάτησε στην επιστηµονική συσκευασία του σταφυλιού και 

την εξαγωγή σταφίδας από την Κύπρο στη βρετανική αγορά. Κατά την τριετία 1935 - 1938 

καρποφόρησαν 200 σκάλες σουλτανίνας και εξήχθησαν 14 τόνοι σταφίδας1185.  

 
Η πρώτη αποστολή κιβωτίων σταφίδας τον Αύγουστο του 1938 από την Κύπρο στη Βρετανία 

µέσω Αιγύπτου χαιρετίστηκε µε εγκωµιαστικά σχόλια από τον Τύπο, ο οποίος έκανε λόγο για 

«σταθµό εις την Γεωργικήν ιστορίαν της Νήσου»1186 καθιστώντας την εταιρεία «ένα πρώτης 

τάξης καλόν παράδειγµα εις όλον τον γεωργικόν κόσµον» της Κύπρου1187. Και ενώ η 

κυπριακή σταφίδα είχε εκπέσει και τα σταφιδάµπελα δεν απέδιδαν τα έξοδα καλλιέργειας 

τους1188 οι αρµόδιοι κύκλοι τόνιζαν «µετ’ ενθουσιασµού την σηµασίαν της εξαγωγής 

σουλτανίνης, εις την ενταντικήν καλλιέργειαν της οποίας διαβλέπουν ένα καλύτερον µέλλον 

δια την Νήσον»  από το αγρόκτηµα Φασουρίου1189. Η παραγωγή και συσκευασία προκάλεσε 

το ζωηρό ενδιαφέρον ακόµα και του κυβερνητικού οινολόγου, ο οποίος επέβλεπε τακτικά τη 

διαδικασία στο Φασούρι, για το λόγο ότι παρόλο που η επέκταση της καλλιέργειας 

σουλτανίνας στους κυπριακούς αµπελώνες είχε ξεκινήσει από το 1936, εντούτοις η επέκταση 

των καλλιεργειών δεν γινόταν µε τους επιθυµητούς ρυθµούς, όπως συνέβαινε στο 

                                                
1182 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες καλλιέργειες [2ον]», 2.6.1939, σ. 1. Η 
σουλτανίνα εισήχθηκε στην Κύπρο από την Κρήτη το 1912. Δέκα χιλιάδες φυτά της ποικιλίας αυτής 
διενεµήθηκαν σε Κύπριους αµπελουργούς, βλ. Annual Agriculture Report 1912-1913. 
1183 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Niall Ferguson, Empire: How Britain Made the Modern World, Λονδίνο 
2002, σ. 273, «µε την αυτοκρατορία θα µπορούσε να υπάρξει χριστουγεννιάτικη πουτίγκα. Χωρίς αυτή θα 
υπήρχαν µόνο ψίχουλα, αλεύρι και παλιά µπύρα», υποδεικνύοντας ότι  η Βρετανία είχε µεγάλη εξάρτηση από τα 
αποικιακά προϊόντα ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930. 
1184 Η εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 14.7.1937, σ. 8, αναφέρεται στον ειδικό Γεώργις Τζουβελόπουλο, ενώ η 
εφηµ. Παρατηρητής, 21.8.1938, σ. 6, στον Βρετανό D. Whitall ο οποίος εργαζόταν σε µεγάλα εργοστάσια της 
Σµύρνης για τη συσκευασία σουλτανίνας. 
1185 Αρχείο CPPC: “Report of the Board of Directors...”, ό.π. Επίσης, «Δια πρώτην φοράν εξήχθη χθες σταφίς 
σουλτανίνης εις Αγγλίαν. Ένας σταθµός εις την Γεωργικήν ιστορίαν της Νήσου», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 
20.8.1938, σ. 4. 
1186 «Δια πρώτην φοράν εξήχθη χθες σταφίς σουλτανίνης… », εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 20.8.1938. 
1187 «Η πρώτη µεγάλη ποσότης εξαγωγής σουλτανίνης», εφηµ. Παρατηρητής, 21.8.1938, σ. 6. 
1188 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες καλλιέργειες», εφηµ. Εσπερινή, 2.6.1939. 
Επίσης, Cyprus Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1936, Λευκωσία 1937, σ. 12. 
1189 «Δια πρώτην φοράν εξήχθη χθες σταφίς σουλτανίνης…», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 20.8.1938. 
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Φασούρι1190. Το 1939 η εταιρεία προχώρησε στην οικοδόµηση εργοστασίου αποξήρανσης και 

συσκευασίας της σουλτανίνας µε την εισαγωγή µηχανηµάτων από την Ελλάδα για τον 

καθαρισµό, διαλογή, πρεσσάρισµα και αποξήρανση κατά το κρητικό σύστηµα1191.  

 
Η CPP ξεκίνησε την εξαγωγή εσπεριδοειδών το 1937, τέσσερα χρόνια µετά τις πρώτες 

δενδροφυτεύσεις. Μάλιστα, για την εξυπηρέτηση των φορτώσεων εσπεριδοειδών της 

εταιρείας, δίπλα από την ξύλινη αποβάθρα της Λεµεσού κατασκευάστηκε και µια δεύτερη, η 

οποία έµεινε γνωστή ως η «αποβάθρα των Εβραίων»1192. Το 95% της εξαγωγής 

εσπεριδοειδών της εταιρείας προοριζόταν για την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και το 

υπόλοιπο για τις σκανδιναβικές χώρες, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο1193, µε το εµπορικό 

σήµα “Selected Cyprus Oranges, “The Seal” of Quality”1194.  

 
Η ελλιπής αναφορά στα δεδόµενα της παραγωγής και εξαγωγής της εταιρείας τόσο στο αρχείο 

Cyprus Phasouri Plantations Company στο Φασούρι (όπως µετονοµάστηκε µετά την 

αποχώρηση των Εβραίων µετόχων το 1974) όσο και στα βρετανικά αρχεία, καθιστούν 

αδύνατο τον υπολογισµό του ποσοστού της εξαγωγής του Φασουρίου στο σύνολο των 

εξαγωγών της Κύπρου στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Δεδοµένου του γεγονότος ότι τα 

δένδρα απέδιδαν τις πρώτες καλές σοδειές σε βάθος εξαετίας1195, εκτιµάται ότι η εταιρεία είχε 

περιορισµένη συµβολή στο εξαγωγικό εµπόριο του νησιού τουλάχιστον µέχρι το 1939, οπότε 

και υπολογίζεται ότι άρχισαν οι µαζικές εξαγωγές της. Από τις ελάχιστες αναφορές σχετικά µε 

το σύνολο των εξαγωγών της εταιρείας είναι αυτή του 1938 σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία 

εξήγαγε τουλάχιστον 10.000 κιβώτια πορτοκάλια (το σύνολο των κυπριακών εξαγωγών για το 

1938 ήταν 403.147 κιβώτια1196), ενώ το 1939 η εξαγωγή της αυξήθηκε στις 30.0001197. 

Ωστόσο η συµβολή της στις κυπριακές εξαγωγές προς τη Μεγάλη Βρετανία και ακόµη 
                                                
1190 Annual Report for Agriculture 1936, σ. 12. 
1191 «Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες καλλιέργειες», εφηµ. Εσπερινή, 2.6.1939.  
1192 Πληροφορία από τη µελέτη του Πέτρου Αυγουστή, «Χαµένες αποβάθρες που υπήρχαν στον κόλπο της 
Λεµεσού πριν το 1960» και φωτογραφικό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο Λεµεσού. 
1193 Εφηµ. Cyprus Mail, 11.12.1935, σ. 2. Σύµφωνα µε τη Cyprus Mail, 25.12.1935, σ. 2, 12 τόνοι 
πατατοντοµάτας εξήχθηκαν στη Βρετανία. Επίσης, εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 18.11.1936, σ. 1, εφηµ. 
Παρατηρητής, 20.11.1938, σ. 6, «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου. Το αγρόκτηµα Φασουρίου 
[1ον]», εφηµ. Εσπερινή, 1.6.1939, σσ. 1 και 4, «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες 
καλλιέργειες [2ον]», 2.6.1939, σ. 1 και «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Εργάτες κι 
εγκαταστάσεις», 3.6.1939, σ. 1. 
1194 Στη δεκαετία του 1970 καθιερώθηκε ως “Red Seal”, βλ. Αρχείο CPPC, “List with the trademarks of Cyprus-
Palestine Plantations Company between 1937 and 1953”. 
1195 Βλ. Metzer, ό.π., σ. 146. 
1196 Cyprus Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1938, Λευκωσία 1939, σ. 8. 
1197 «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου…», εφηµ. Εσπερινή, 1.6.1939. Επίσηµες αναφορές για τις 
εξαγωγές του 1939 δεν εντοπίστηκαν. 
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περισσότερο στην εξαγωγή των γκρέιπφρουτ, είναι αδιαµφισβήτητη λαµβανοµένων υπόψη 

και των µεγάλων εκτάσεων στις οποίες γινόταν καλλιέργεια. Το 1939 η εταιρεία εξήγαγε 4678 

κιβώτια γκρέιπφρουτ όταν οι συνολικές εξαγωγές από την Κύπρο της σοδειάς της 

προηγούµενης χρονιάς ήταν µόλις 1770 κιβώτια (βλ. πίνακα 23)1198.  

 
Πίνακας 23 Το σύνολο των εξαγωγών εσπεριδοειδών σε κιβώτια από την Κύπρο,  

1933-1938 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/1564/1939,  Έκθεση για την παγκόσµια βιοµηχανία των εσπεριδοειδών του Δρ H.A. 

Tempany, Βοηθού Συµβούλου στη Γεωργία, προς τον Υπουργό Αποικιών, όπως αποστάληκε σ’ 

εγκύκλιο του Υπουργού προς τις αποικίες στις 6.12.1939, σ. 3. Επίσης, Cyprus Annual Report of the 

Department of Agriculture for the year 1938, Λευκωσία 1939, σ. 8. 

Εποχικές 
εξαγωγές 
 

Πορτοκάλια 
(κιβώτια) 

Λεµόνια 
(κιβώτια) 

Γκρέιπφρουτ 
(κιβώτια) 

1933-34 
 

214498 19371 -- 

1934-35 134951 6319 
 

-- 

1935-36 190023 37481 
 

-- 

1936-37 238529 59246 
 

Δεν 
καταγράφεται 

1937-38 322215 30914 
 

1770 

 
Η εύρυθµη και παραγωγική λειτουργία του Φασουρίου αποδίδεται στην εισαγωγή συγχρόνων 

µηχανηµάτων επεξεργασίας του εδάφους και άρδευσης του.  O «µοναδικός εν Κύπρω» 

γεωργικός ελκυστήρας αξίας 850 λιρών τύπου Caterpillar εισάχθηκε το 1934 και είχε τη 

δυνατότητα να σκάβει τη γη σε βάθος µέχρι και 2 ποδών1199 ενώ η εταιρεία εξοπλίστηκε και 

µε άλλους τέσσερις ελκυστήρες µε δίσκους την ίδια χρονιά1200. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί 

και την αύξηση που σηµειώθηκε στις εισαγωγές ελκυστήρων κατά το 1934 στο νησί, όπως 

φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: από 1 ελκυστήρα σε όλη την Κύπρο το 1933 σε 6 το 1934 εκ 

των οποίων τα 4 ήταν της CPP. Με τη διάνοιξη τριών µεγάλων φρεάτων µε µεταξύ τους 

                                                
1198 Εφηµ. The Palestine Post, 13.11.1939, σ. 5. 
1199 Εφηµ. Αλήθεια, 20.4.1934, σ. 2. Επίσης, εφηµ. The Palestine Post, 26.6.1934, σ. 2. Σύµφωνα µε την Slonim, 
ό.π., σσ. 53-54 ο σύζυγος της Slonim είχε µεταβεί στην Καλιφόρνια όπου επέβλεψε από κοντά τις εργασίες του 
συγκεκριµένου «τράκτορ» προτού επισκεφθεί την Κύπρο. Φωτογραφία του τράκτορ στο Φασούρι στο Slonim, 
ό.π., σ.68. 
1200 Εφηµ. Αλήθεια, 24.8.1934, σ. 2. 
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απόσταση 500 σκαλών εξασφαλίστηκε η άφθονη άρδευση των κτηµάτων1201. Μέχρι το 1939 

στο Φασούρι υπήρχαν 20 γεωτρήσεις για ηµιαρτεσιανά νερά και 14 µηχανές άντλησης 

νερού1202. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η επέκταση της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών 

υπήρξε και η αφορµή για να γίνουν γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές, να αυξηθεί η εισαγωγή 

και χρήση αντλιών και να σηµειωθεί αύξηση στις αρδευόµενες εκτάσεις µε θετικές συνέπειες 

για το σύνολο της γεωργίας1203. 
 
    Πίνακας 24 Εισαγωγές γεωργικών µηχανηµάτων στην Κύπρο, 1932-1938 
     Πηγή: Cyprus Blue Books 1932-1938. 

Εισαγωγές κατά έτος 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
Θεριστικές και 
αλωνιστικές µηχανές 

3 3 0 2 30 63 12 

Γεωργικοί ελκυστήρες 4 1 6 3 3 1 7 
Αντλίες  222 353 729 439 421 245 326 

 
Για την ταχεία ανάπτυξη των δένδρων χρησιµοποιήθηκαν ελληνικά και αγγλικά χηµικά 

λιπάσµατα καθώς και ζωική κοπριά από τα γειτονικά χωριά1204. Για την αντιµετώπιση δε των 

ασθενειών των εσπεριδοειδών, όπως η κοµµίωση, η κορυφοξήρα, η σήψη των ριζών, αλλά και 

των επιδροµών της µεσογειακής µύγας η οποία αποτελούσε τον κυριότερο κίνδυνο των 

εσπεριδοειδών στην περιοχή, η εταιρεία εισήγαγε βιολογικούς ψεκασµούς- για παράδειγµα 

ένα σύστηµα παγίδευσης της µύγας το οποίο κρινόταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικό1205. Επίσης, 

η εµπειρία στο Φασούρι κατέδειξε ότι τα εσπεριδοειδή δεν θα έπρεπε να φυτεύονται µαζί µε 

µουριές, συκιές ή χρυσοµηλιές, όπως συνήθιζαν να πράττουν οι Κύπριοι στα περβόλια τους, 

για το λόγο ότι τα δένδρα αυτά προσέλκυαν τη µεσογειακή µύγα1206. 

 
Η συµβολή της εταιρείας στην κυπριακή οικονοµία δεν περιορίστηκε στη βιοµηχανία 

παραγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων. Σηµαντική ήταν η σύµπραξη της στην 

αντιµετώπιση των εστιών ελονοσίας στην αλυκή Ακρωτηρίου, όπου φυτεύθηκαν 

                                                
1201 Στο ίδιο. 
1202 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Εργάτες κι εγκαταστάσεις [3ον]», εφηµ. Εσπερινή, 
3.6.1939, σ. 1. 
1203 Πανάρετος, ό.π., σ. 93. 
1204 «Υπαίθριες εκδροµές. Η πεδιάδα του Κουρίου…», εφηµ. Εσπερινή, 1.6.1939. 
1205 Σχετικές αναφορές από προσωπική συνέντευξη µε τον Νίκο Κέη, γεωπόνο στην εταιρεία Φασουρίου µεταξύ 
1959 και 1974, στις 22.9.2012. Επίσης, συνέντευξη µε τον Γιαννάκη Δρουσιώτη, γεωπόνο στην εταιρεία 
Φασουρίου µεταξύ 1955-1957, στις 5.6.2013. 
1206 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες καλλιέργειες», εφηµ. Εσπερινή, 2.6.1939. 
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περισσότεροι από 20.000 ευκάλυπτοι σε 40 στρέµµατα ελώδους γης1207. Οι ευκάλυπτοι 

µπορούσαν να απορροφήσουν µεγάλη ποσότητα υγρασίας και να υποβοηθήσουν στην 

αποξήρανση των λιµναζόντων νερών. Η εταιρεία ήταν πρόθυµη να συµβάλει χρηµατικά στα 

ανθελονοσιακά έργα της κυβέρνησης1208 υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Ροκφέλλερ1209, 

ζητώντας µάλιστα να της παραχωρηθούν οι εκτάσεις αυτές για εκτεταµένη 

δενδροκαλλιέργεια1210. Εντούτοις βρήκαν εµπόδιο τους κατοίκους του Ακρωτηρίου, οι οποίοι 

αποκόµιζαν κέρδος από τη βιοµηχανία σκλινιτζιών (πρόκειται για ένα θαµνώδες είδος το 

οποίο ευδοκιµούσε κοντά στις αλυκές και χρησιµοποιείτο στην καλαθοπλεκτική)1211. 

 
Η παρουσία της εταιρείας είχε και κοινωνικές προεκτάσεις. Η ανάγκη εργατικού δυναµικού 

για την καλλιέργεια των κτηµάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετική για τον πληθυσµό της 

περιοχής Ακρωτηρίου, αφού η εταιρεία προσέλαβε εκατοντάδες εργάτες, γυναίκες και άνδρες, 

από τα γειτονικά χωριά Ζακάκι, Ασώµατο και Τραχώνι τα οποία ήταν και τα φτωχότερα της 

περιοχής1212. Όπως σηµείωνε ο Αντώνης Φαρµακίδης στην Πρωινή  «[...] οι κάτοικοι ζουν- 

στην πραγµατικότητα φυτοζωούν- τρέφοντας µερικά πρόβατα και αίγες και πλέκοντας ψαθιά, 

συρίζες, ζεµπίλια, φρουκάλια κλπ»1213. Το Δεκέµβριο του 1934, µετά από έναµιση χρόνο 

λειτουργίας της εταιρείας εργοδοτούνταν πέραν των 200 εργατών1214 αριθµός που 

διατηρήθηκε µέχρι και το 1939 µε ηµεροµίσθια που κυµαίνονταν από 12 µέχρι 30 γρόσια1215.  

                                                
1207 Αρχείο CPPC: “Report of the Board of Directors...”, ό.π. 
1208 Σύµφωνα µε την εφηµ. Χρόνος, 18.2.1935, σ. 4, ο Slonim εισέφερε από 30 έως 40 λίρες για την 
ανθελονοσιακή εκστρατεία. 
1209 Η αποστολή του Διεθνούς Τµήµατος Υγείας του Ινστιτούτου Ροκφέλλερ για αντιµετώπιση της µαλάριας 
στην Κύπρο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1936 µε τη σύσταση ειδικού Γραφείου Ελέγχου, βλ. Annual Report 
1936, σ. 9. Λόγω του πολέµου, η αποστολή αποσύρθηκε από την Κύπρο το 1940, συµβάλλοντας όµως 
καταλυτικά στην αντιµετώπιση και περιορισµό της ελονοσίας στην Τηλλυρία και τις επαρχίες Λεµεσού και 
Πάφου όπου ξεκίνησε ευρεία εκστρατεία αποξήρανσης των ελωδών εστιών, βλ. Cyprus Annual Medical & 
Sanitary Report 1940, Λευκωσία 1941, σ. 2. Για την αποστολή Ροκφέλλερ, βλ. επίσης εφηµ. Ελευθερία, 
9.2.1939, σ. 4. Ειδικότερα για την επαρχία Λεµεσού βλ. «Εκστρατεία κατά της ελονοσίας», εφηµ. Χρόνος, 
18.2.1935, σ. 4. Η καταπολέµηση της ασθένειας στο νησί επιτεύχθηκε το 1950, Report on Cyprus for the year 
1950, Λονδίνο 1951, σ. 34. 
1210 Βλ. «Εβραίοι ζητούν ν’ αποξηράνουν τας ελώδεις γαίας παρά το Φασούρι δια γεωργικήν εκµετάλλευσιν», 
εφηµ. Πρωινή, 26.5.1935, σ. 1. Επίσης, για την αποστολή Ροκφέλλερ στα ανθελονοσιακά έργα των Εβραίων στο 
Φασούρι βλ. «Η αποστολή Ροκφέλλερ εις τα έλη Φασουρίου», εφηµ. Πρωινή, 15.3.1936, σ. 4 και «Τα 
ανθελονοσιακά έργα εις Φασούρι», εφηµ. Πρωινή, 26.9.1936, σ. 4 και «Τα µέλη της αποστολής Ροκφέλλερ εις 
την πόλιν µας», εφηµ. Χρόνος, 16.3.1936, σ. 4.  
1211 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Διάφορες καλλιέργειες», εφηµ. Εσπερινή, 2.6.1939, σ. 1. 
Εκτεταµένα, ωστόσο, έργα αποξήρανσης των ελών της Αλυκής στην περιοχή Ακρωτηρίου ξεκίνησαν το 1941 µε 
απώτερο σκοπό την πλήρη αντιµετώπιση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών που ευθύνονταν για την 
εξάπλωση της ελονοσίας, βλ. Cyprus Medical and Sanitary Report 1941, Λευκωσία 1942, σ. 3.   
1212 «Από µίαν εκπαιδευτικήν εκδροµή… », εφηµ. Πρωινή, 29.9.1935. 
1213 «Μια επίσκεψη στο Φασούρι που οι Εβραίοι µετέβαλαν σε παράδεισο», εφηµ. Πρωινή, 27.4.1935, σ. 1. 
1214 «Αγοραί κτηµάτων υπό Εβραίων», εφηµ. Αλήθεια, 7.12.1934, σ. 2. 
1215 «Υπαίθριες εκδροµές. Το αγρόκτηµα Φασουρίου. Εργάτες …», εφηµ. Εσπερινή, 3.6.1939. 
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Αναντίλεκτα, ο επαγγελµατισµός και η καινοτοµία της εβραϊκής εταιρείας του Φασουρίου 

κατέστησε το αγρόκτηµα στα τέλη της δεκαετίας του 1930 πρότυπο ανάπτυξης της 

δενδροκαλλιέργειας και του εµπορίου. Γι’ αυτό το λόγο, το Φασούρι εντάχθηκε ως ένας από 

τους προορισµούς των εκπαιδευτικών εκδροµών οι οποίες οργανώνονταν για τους Κυπρίους 

γεωργούς από διάφορες επαρχίες του νησιού, στις οποίες περιλαµβάνονταν και οι 

κυβερνητικοί πειραµατικοί σταθµοί της Γεωργικής Έπαυλης Μόρφου, Τρικουκκιάς και 

Σαϊττά1216. Η δυναµική που απέκτησε η λειτουργία του αγροκτήµατος της φάρµας Φασουρίου 

αντανακλάται και στις επισκέψεις ιδιωτών, οι οποίες αφορούσαν γνωστές προσωπικότητες 

της οικονοµικής ζωής του τόπου, όπως ο Χατζηπαύλου, ο Κακογιάννης, η οικογένεια 

Πηλαβάκη, ο Ζήνων Σεβέρης, ο Ν.Π. Λανίτης, αξιωµατούχοι της κυβέρνησης και γεωργοί 

από όλες τις επαρχίες, αλλά και επισκέπτες από το Παρίσι, το Λονδίνο, την Αθήνα, την 

Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Τουρκία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης1217.  

 
Η δραστηριότητα της CPP αποτέλεσε ένα καλό παράδειγµα επιχειρηµατικότητας, 

ρηξικέλευθο για το κυπριακό οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο εµπεριέκλειε πρακτικές για 

προσέλκυση επενδυτών και δραστηριοποίηση κερδοφόρων ιδιωτικών εταιρειών1218. Σε 

αντίθεση µε το εποικιστικό εγχείρηµα στα Κούκλια, η περίπτωση της CPP αποτελεί µια 

ένδειξη της εξέλιξης του εβραϊκού επιχειρηµατικού κύκλου πέρα από το σιωνιστικό πλαίσιο. 

Η εφηµερίδα Cyprus Mail είχε θέσει εύστοχα τη σηµασία του παραδείγµατος του Φασουρίου 

για το νησί ως ακολούθως:  

 
«... µε µια λέξη εδώ είναι η πλήρης απάντηση στα επιχειρήµατα πολλών οι οποίοι 

επίµονα  διακήρυσσαν ότι τίποτε δεν µπορούσε να γίνει χωρίς τεράστια και απίθανη 

προσπάθεια για να βελτιωθούν οι συνθήκες στην Κύπρο· η απάντηση της µοντέρνας 

επιχειρηµατικής τεχνικής κι επιπλέον της επαρκώς ιδιωτικής· η συνεισφορά 

κεφαλαίου υπό τη διεύθυνση ανδρών οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά τους»1219.  

 

                                                
1216 Για τις επισκέψεις λειτουργών του Τµήµατος Γεωργίας βλ. εφηµ. Χρόνος, 1.6.1934, σ. 4 και Ελευθερία, 
29.7.1937, σ. 4. Για τις επισκέψεις του Κυβερνήτη στα κτήµατα της εταιρείας στο Φασούρι βλ. εφηµ. Πρωινή, 
21.11.1934, σ. 4 και Cyprus Mail, 19.12.1935, σ. 2. Για τις εκπαιδευτικές εκδροµές Κυπρίων γεωργών σε 
πρότυπα αγροκτήµατα στο νησί εκ των οποίων και το Φασούρι βλ. εφηµ. Πρωινή, 8.6.1935, σ. 1. Επίσης, εφηµ. 
Κυπριακός Τύπος, 20.6.1935, σ. 4 και 12.9.1935, σ. 4 και εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 29.4.1937, σ. 4. 
1217 Αρχείο CPPC: Βιβλίο επισκεπτών µεταξύ Αυγούστου 1936 και 1983. 
1218 ΚΑΚ: SA1/598/1934, Πρακτικά Διευθυντής Κτηµατολογίου και Χωροταξίας προς Αποικιακό γραµµατέα, 
10.4.1934. 
1219 “The Fasouri example”, εφηµ. Cyprus Mail, 10.2.1936, σ. 3. 
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Στο βιβλίο δε των επισκεπτών ξεχωρίζουν τα εγκωµιαστικά σχόλια των µοναχών του Αγίου 

Νεοφύτου, Λεόντιου και Γεννάδιου, οι οποίοι σηµείωναν κατά την επίσκεψη τους στις 16 

Φεβρουαρίου 1937: «Αξίζει κάθε προοδευτικός άνθρωπος να επισκέπτεται τον κήπον σας 

διότι θα έχει να αποκοµίζη κάθε φοράν και νέας προόδους». Στις 7 Ιουνίου 1939 ένας 

επισκέπτης από τη Λευκωσία, ο Γιώργος Χαραλάµπους, σηµείωνε: «Συγχαρητήρια όντως για 

την άµεση και έµµεση βοήθεια και ενθάρρυνση προς τον λαό της Κύπρου»1220. 

 
Η Κυπριακή Γεωργική Εταιρεία Κουκλιών στη γεωργοκτηνοτροφία 

Το εποικιστικό εγχείρηµα της JCA στην Αµµόχωστο επιχειρήθηκε να συνεχιστεί από τη 

νεοϊδρυθείσα µε εβραϊκό κεφάλαιο Κυπριακή Γεωργική Εταιρεία, στην οποία 

µεταβιβάστηκαν τα περισσότερα κτήµατα της JCA στα Κούκλια. Η CFC εγγράφηκε επίσηµα 

τον Ιανουάριο του 1934 µε κεφάλαιο 30.000 λιρών1221. Μολονότι η επιχειρηµατική της 

δραστηριότητα ήταν βραχύβια  (διήρκεσε λίγα χρόνια µόνο µέχρι το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο), 

το επιχειρηµατικό της εκτόπισµα ήταν σηµαντικό.   

Επενδύσεις στην αγορά γης και γεωγραφική θέση 

Η αγορασθείσα έκταση στα Κούκλια αποτελείτο αρχικά από περίπου 8000 κυπριακά 

στρέµµατα, µια έκταση η οποία υπολογιζόταν ότι ήταν ικανοποιητική για την εγκατάσταση 

µέχρι και 100 οικογενειών Εβραίων µεταναστών από τη Γερµανία1222. Για την αγορά των 

εκτάσεων αυτών η εταιρεία κατέβαλε συνολικά ένα κεφάλαιο των £14.9001223, περίπου 

£7.000 σε πέντε εποίκους της JCA και άλλες £8.000 στον Israel Shapira1224. Για την αγορά 

των κτηριακών εγκαταστάσεων η εταιρεία κατέβαλε £1.700. Το διοικητικό κτήριο της JCA 

αγοράστηκε έναντι £500, τέσσερα σπίτια µε αυλή έναντι £600 και άλλες µικρότερες 

κτηριακές εγκαταστάσεις για £1001225.  

 

                                                
1220 Αρχείο CPPC: Βιβλίο επισκεπτών µεταξύ Αυγούστου 1936 και 1983. 
1221 Εφηµ. The Palestine Post, 7.9.1934, σ. 4. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/791/1938, Bruenn, Αµµόχωστος, προς Palmer, 
Λευκωσία 10.5.1938. Σχετική αναφορά επίσης και στο άρθρο «Συνεχίζεται η εν Κύπρω αγορά γαιών και 
αγροκτηµάτων…», εφηµ. Ελευθερία, 24.2.1934. 
1222 ΤΝΑ: CO 67/302/9, Σηµείωµα µε τίτλο «Κούκλια, Κύπρος. Πρόταση για άµεση εγκατάσταση 20 
οικογενειών προσφύγων και τελικά 100 οικογενειών», 15.5.1939. 
1223 ΚΣΑ: A12/192, “Bericht fuer das Statutory Meeting der Cyprus Farming Company Ltd” (Αναφορά για τα 
πεπραγµένα της ιδρυτικής συνέλευσης της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας Λτδ), χ.η. 
1224 Εφηµ. The Palestine Post, 7.9.1934, σ. 4. Επίσης, ΤΝΑ: CO 67/302/9, Πετρίδης, Λευκωσία, προς A.L. 
Mendl, Palestine Corporation Ltd, Λονδίνο, 25.1.1939. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/622/1934/1, Bruenn, Αµµόχωστος, 
προς Αποικιακό Γραµµατέα, 29.11.1934.  
1225 ΚΣΑ: A12/192, ό.π.  
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Προκειµένου να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό του ιδιωτικού εβραϊκού κεφαλαίου, το οποίο 

επέδειξε ταυτόχρονα ενδιαφέρον για αγορά γης στην περιοχή των Κουκλιών1226, η εταιρεία 

αναγκάστηκε να προβεί στη συνέχεια σε επιπρόσθετες αγορές γειτονικών εκτάσεων γης, 

αυξάνοντας τη συνολική έκταση της εταιρείας στα 10.800 στρέµµατα. Τα κτήµατα αυτά 

πωλήθηκαν από Κύπριους ιδιοκτήτες για £2 το στρέµµα1227. Το συνολικό ποσό που τους 

καταβλήθηκε ανήλθε στις £5.0001228. Αναλυτικότερα, όπως καταγράφεται στον πιο κάτω 

πίνακα σύµφωνα µε στοιχεία του Κτηµατολογίου για το 1939, εκτός από το κεντρικό 

αγρόκτηµα στα Κούκλια όπου καλλιεργούνταν εντατικά διαφόρων ειδών φυτείες, η εταιρεία 

κατείχε εκτάσεις χωραφιών στη γειτονική Κοντέα, τη Μακράσυκα, την Καλοψίδα, το 

Πραστειό και τον Γαϊδουρά ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 25 Οι εκτάσεις της CFC το 1939 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 

1939. 

Περιοχή Χωράφια 
 
Στρέµµα   Προστάθι  

Καλλιέργειες 
 
Στρέµµα   Προστάθι 

Δένδρα Σπίτια Οικοδοµές Αλακάτι 

Κούκλια 739 2 2144 - 21 1 1 1 
Κοντέα 179 2 - - - - - - 
Μακράσυκα 151 3 - - 17 - - - 
Καλοψίδα 3531 1 - - - - - - 
Πραστειό 105 3 - - - - - - 
Γαϊδουράς 430 3 - - - - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 7281 3 2144 - - - - - 

 
Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι κτήµατα και κυρίως πορτοκαλεώνες στα Βαρώσια και τον Άγιο 

Λουκά Αµµοχώστου τιτλοποιήθηκαν στο διαχειριστή των κτηµάτων στα Κούκλια, ο οποίος 

είχε την εξουσιοδότηση της αγοράς των κτηµάτων εκ µέρους της εταιρείας, ως ακολούθως:  

 
Πίνακας 26 Οι εκτάσεις της CFC το 1939 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/622/1934/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας  

για τις εβραϊκές περιουσίες το 1939. 

 
Περιοχή 

Χωράφια και πορτοκαλεώνες 
 
Στρέµµα               Προστάθι    

Κούκλια 592 - 

                                                
1226 Στο ίδιο.  
1227 «Οι Εβραίοι εξακολουθούν ν’ αγοράζουν κυπριακά κτήµατα…», εφηµ. Ελευθερία, 24.10.1934. 
1228 ΚΑΚ: SA1/791/1938, Bruenn, Αµµόχωστος, προς Palmer, Λευκωσία 10.5.1938. 
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Κοντέα 30 2 
Βαρώσια 14 - 
Άγιος Λουκάς 182 - 
Πραστειό 41 2 
Γαϊδουράς 168 2 
Σύνολο 1028 2 

  
Σύµφωνα µε ανεξάρτητη µελέτη, η οποία εκπονήθηκε από τον έµπορο Β. Κ. Πετρίδη στη 

Λευκωσία, η αξία της περιουσίας το 1939 ανερχόταν στις £20.000 ενώ το 1934 αντιστοιχούσε 

στις £16.5001229. Η αύξηση στην τιµή της γης επήλθε ως αποτέλεσµα της καλλιέργειας 

πορτοκαλοδένδρων, η οποία πολλαπλασίασε την τιµή πώλησής της στις £120 το εκτάριο1230. 

Επίσης, η εταιρεία επένδυσε £1.000 στην αγορά µηχανηµάτων για αρδευτικούς σκοπούς1231, 

ενώ συνολικά για την ανάπτυξη του αγροκτήµατος επενδύθηκαν £13.0001232. Με τα 

βελτιωτικά έργα και την περιέλευση περισσοτέρων εκτάσεων γης το κεφάλαιο της εταιρείας 

αυξήθηκε το 1936 στις £35.000.1233  

 
Η ιδιόκτητη γη στα Κούκλια βρισκόταν στην κεντρική και εύφορη πεδιάδα του νησιού, σε ένα 

χωριό που κατοικείτο κυρίως από Τούρκους1234, και σε σηµαντική γεωγραφική θέση για την 

εµπορία των προϊόντων της. Το κτήµα βρισκόταν σε ασφαλτόδροµο και συνδεόταν µε τις 

κύριες πόλεις-λιµάνια του νησιού µέσω ενός καλού οδικού δικτύου: απείχε 14 µίλια από την 

πόλη της Αµµοχώστου και 17 από τη Λάρνακα1235. Όπως τονιζόταν στα πεπραγµένα της 

ιδρυτικής συνέλευσης της εταιρείας, η Αµµοχώστος ήταν το µόνο τεχνητό λιµάνι της Κύπρου, 

όπου αγκυροβολούσαν και µεγαλύτερα πλοία, ενώ η Λάρνακα ήταν αγκυροβόλιο για 

επιβατικά πλοία1236.  

 
Καθότι οι αγορασθείσες εκτάσεις από τη JCA ήταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

καλλιεργηµένες, αρδευόµενες και µε κτηριακές εγκαταστάσεις, η CFC άρχισε τις 

δραστηριότητες της µε το πλεονέκτηµα ότι δεν θα επιβαρυνόταν µε µεγάλα έξοδα για 

εγγειoβελτιωτικά έργα. Το 1933 το συγκρότηµα των Κουκλιών αποτελείτο από 500 σκάλες 

                                                
1229 ΤΝΑ: CO 67/302/9, «Πρόταση για άµεση εγκατάσταση…», ό.π. Επίσης, ΤΝΑ: CO67/302/9, Πετρίδης, 
Λευκωσία, προς A. L. Mendl, Palestine Corporation Ltd, Λονδίνο, 25.1.1939. 
1230 ΤΝΑ: CO 67/302/9,  Πετρίδης προς A. L. Mendl, 25.1.1939. 
1231 Στο ίδιο. 
1232 ΚΑΚ: SA1/791/1938, Bruenn, Αµµόχωστος, προς Palmer, Λευκωσία 10.5.1938. 
1233 Στο ίδιο. 
1234 «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία. Κούκλια: η γη της επαγγελίας», εφηµ. Πρωινή, 
7.8.1936, σ. 3.  
1235 ΤΝΑ: CO 67/302/9, «Πρόταση για άµεση εγκατάσταση…», ό.π. Επίσης, ΚΣΑ: A12/192, ό.π. 
1236 ΚΣΑ: A12/192, ό.π. 
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αρδευόµενου εδάφους κατάλληλου για τις καλλιέργειες σιταριού, λιναριού και βαµβακιού, 

ενώ το έδαφος ήταν κατάλληλο κατά 80% για δενδροκαλλιέργεια. Στα αγορασµένα εδάφη 

υπήρχαν 1.500 αρδεύσιµες σκάλες και 1.200 κατάλληλες µόνο για γεωργία από τις οποίες 

1050 αρδεύονταν το χειµώνα από την κυβερνητική δεξαµενή. Επίσης, στο κτήµα 

περιλαµβάνονταν 25 σκάλες καλάµι, 20 σκάλες αµυγδαλιές, 10 σκάλες χαρουπιές, 2,450 

σκάλες ευκάλυπτοι, 61 σκάλες αµπέλια, 500 ελιές, 102 µουριές και περίπου 500 γηραιά 

κυπαρίσσια. Η αξία των φυτών και δένδρων κατά την αγοραπωλησία ήταν τουλάχιστον 

£2.0001237. Αντίθετα, οι εκτάσεις του Shapira, οι οποίες ήταν κατάλληλες µόνο για γεωργία αν 

και ήταν καλής ποιότητας, ένα µέρος τους ήταν για χρόνια ακαλλιέργητο, ενώ η άρδευση του 

εξαρτιόταν αποκλειστικά από τα αποθέµατα της κυβερνητικής δεξαµενής των Κουκλιών.   

 
Τη διαχείριση της εταιρείας ανέλαβε ο Γερµανός γεωργός Wilhelm Bruenn – ή  «Περνάρης» 

όπως τον αποκαλούσαν οι ντόπιοι1238 – από τη Hedera της Παλαιστίνης µε στόχο την 

προετοιµασία κατάλληλης γης για την αγροτική εγκατάσταση µεσοαστών µεταναστών από τη 

Γερµανία1239. Καθότι η εταιρεία δεν εξασφάλισε την αναγκαία χρηµατοδότηση για προώθηση 

της µετανάστευσης, οι µέτοχοι της ανέλαβαν µε δική τους πρωτοβουλία την καλλιέργεια της 

γης, φυτεύοντας 80 στρέµµατα µε εσπεριδοειδή1240. Ο αριθµός δε των τίτλων ιδιοκτησίας του 

τσιφλικιού ήταν περίπου 6501241. Ο µοναδικός αγοραστής και κάτοχος τίτλου ιδιοκτησίας από 

την εταιρεία ήταν ο Γερµανός µετανάστης Erich Popper, ο οποίος αγόρασε to 1938 εκτάσεις 

περίπου 110 στρεµµάτων έναντι £1.4801242. Την επίβλεψη των γεωργοκτηνοτροφικών 

εργασίων ανέλαβε ο Δρ Vinci, ο οποίος το 1939 εντάχθηκε στην επιτροπή της κυβέρνησης για 

διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας εσπεριοδειδών στο νησί και υποβολή 

βελτιωτικών µέτρων σε αυτόν τον τοµέα της γεωργικής βιοµηχανίας.  

Σχέδιο εγκαταστάσεων και ιδιοκτησίας 

Το σχέδιο της εγκατάστασης βασιζόταν σε ένα σύστηµα µικτής οικονοµίας. Η εταιρεία 

σκόπευε να εγκαταστήσει µετανάστες εξειδικευµένους στη γεωργία ή την κηπουρική, να 

δηµιουργήσει φυτείες στο όνοµα όσων θα συµµετείχαν µόνο ως κεφαλαιούχοι οι οποίοι ίσως 

και να ήθελαν µελλοντικά να εγκαταστηθούν τα Κούκλια και να διαχειριστεί τις 

                                                
1237 Στο ίδιο. 
1238 «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία... », εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936. 
1239 ΤΝΑ: CO 67/302/9, «Πρόταση για άµεση εγκατάσταση…», ό.π. 
1240 Στο ίδιο. 
1241 ΚΑΚ: SA1/791/1938, Bruenn, Αµµόχωστος, προς Palmer, Λευκωσία 10.5.1938. 
1242 Στο ίδιο. 
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υπολειπόµενες εκτάσεις ως µια µεγάλης κλίµακας επιχείρηση και αναλόγως µε τις αποφάσεις 

των µετόχων ίσως να τις εγκατέλειπε µεταγενέστερα1243. Ως προς τους µετανάστες, η εταιρεία 

απευθυνόταν σε δυο τύπους εποίκων, όπου και στις δυο περιπτώσεις ο µετανάστης θα 

εργαζόταν στα κτήµατα του µόνος ή  µε την υποστήριξη των µελών της οικογένειας του. Στον 

πρώτο τύπο εποίκου, ο οποίος αναµενόταν να ήταν έµπειρος γεωργός, θα παραχωρείτο 

αρδεύσιµη γη έκτασης 40 στρεµµάτων µε κεφαλαιακές ανάγκες των £1.300-1.400. Στον 

δεύτερο τύπο ο εποικισµός θα ήταν της περιορισµένης έκτασης των 20 στρεµµάτων µε 

κεφαλαιακές απαιτήσεις £700-750 και ο έποικος θα έπρεπε να είχε κάποιες γνώσεις στη 

γεωργία ώστε µετά από µια περίοδο εκπαίδευσης και εντατικής εργασίας να καταφέρει να 

διαχειριστεί την ιδιόκτητη γη1244. Επίσης, παρεχόταν η δυνατότητα στους εποίκους να 

αγοράσουν εκτάσεις 100 στρεµµάτων στο αιγυπτιακό Goshen στην τιµή των £2 ανά στρέµµα 

δηµιουργώντας άλλες επιχειρήσεις σε 120-140 στρέµµατα γης αναλόγως του κεφαλαίου που 

κατείχαν1245. 

 
Το σχέδιο για τους έµπειρους γεωργικά εποίκους προέβλεπε ότι κάθε οικογένεια θα είχε στην 

ιδιοκτησία της 40 στρέµµατα αρδεύσιµης γης για την δενδροφύτευση εσπεριδοειδών, την 

καλλιέργεια πατατών και άλλων λαχανικών, καθώς και την εκτροφή ζώων, όπως µια αγελάδα 

ή πρόβατα και κοτόπουλα για ιδιωτική κατανάλωση. Ένα κοπάδι από πρόβατα, το οποίο θα 

αναλάµβανε ντόπιος βοσκός, θα ανήκε συνεργατικά στο σύνολο της εγκατάστασης1246 (βλ. 

αναλυτικά Παράρτηµα Η). 

 
Τα έξοδα και η επένδυση κεφαλαίου του κάθε κεφαλαιούχου εποίκου για την αγορά γης, 

κτηρίων, ζώων, µηχανηµάτων και εργαλείων και καλλιέργειας φυτειών υπολογιζόταν στις £1, 

126, όπως καταγράφεται αναλυτικά στα Παραρτήµατα Θ.1 και Θ.2. Βάσει αυτού του σχεδίου 

η εταιρεία εκτιµούσε ότι σε διάστηµα 2-3 ετών οι µετανάστες θα είχαν επιτόπια παραγωγή η 

οποία θα τους καθιστούσε αυτάρκεις στην παραγωγή και κατανάλωση1247. Σε βάθος εννέα 

χρόνων εκτιµάτο ότι κάθε έποικος θα είχε κέρδος από £86 έως £254 (βλ. Παράρτηµα Ι).  

Ενδεχοµένως το δυσανάλογο κόστος σε σχέση µε το κέρδος της εγκατάστασης υπήρξε 

αποτρεπτικός παράγοντας προσέλκυσης µεταναστών. 

                                                
1243 ΚΣΑ: ΒΚ/27645, “Bericht der Cyprus Farming Company Ltd, Juni 1935” (Αναφορά της Κυπριακής 
Γεωργικής Εταιρείας Λτδ, Ιούνης 1935). 
1244 Στο ίδιο. 
1245 Στο ίδιο. 
1246 ΤΝΑ: CO 67/302/9, «Πρόταση για άµεση εγκατάσταση…», ό.π. 
1247 Στο ίδιο. 
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Γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή και καινοτοµίες 

Αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που ταλάνιζαν τον 

Κύπριο γεωργό, την απρόσκοπτη άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, µε την διάνοιξη τριών 

ηµιαρτεσιανών και την τοποθέτηση µηχανών άντλησης νερού 15 και 30 αλόγων1248 η εταιρεία 

πέτυχε να καταστήσει παραγωγικό το ένα τέταρτο των εκτάσεων της. Η άρδευση περίπου 

2.000 στρεµµάτων επιτυγχανόταν µε την άντληση νερού από σειρά πηγαδιών µήκους 2.500 

υάρδων, το οποίο διοχετευόταν µέσω τσιµεντένιων αγωγών σε µια µεγάλη δεξαµενή. Η 

ποσότητα νερού, η οποία άγγιζε τα 50 κυβικά µέτρα την ώρα, ήταν ικανοποιητική για την 

άρδευση 400 στρεµµάτων1249. 

 
Στην αρδευόµενη έκταση η εταιρεία επιδόθηκε κυρίως στην παραγωγή εσπεριδοειδών  (τα 

δενδρύλλια εισήχθηκαν από την Παλαιστίνη1250), στην οποία επενδύθηκε σηµαντικό µέρος 

του κεφαλαίου1251. Επίσης, φυτεύθηκαν και άλλα είδη οποροφώρων δένδρων, και 

καλλιεργήθηκαν πατάτες, λαχανικά, βαµβάκι και λινάρι. Σε 150 σκάλες φυτεύθηκαν 

λεµονόδενδρα, σε 500 στρέµµατα πορτοκαλιές, κιτροµηλιές και γκρέιπφρουτ, ενώ σε 70 

σκάλες φυτεύθηκε αιγυπτιακό βαµβάκι1252. Στις µη αρδευόµενες εκτάσεις ενθαρρύνθηκε η 

ελαιοκαλλιέργεια, η καλλιέργεια δηµητριακών και η παραγωγή χαρουπιών1253. Επίσης, 

καλλιεργήθηκε ένα είδος φυτού που προοριζόταν για την παρασκευή εντοµοκτόνου 

φαρµάκου, το οποίο εξαγόταν από την εταιρεία1254. Η δενδροφύτευση και η καλλιέργεια των 

δηµητριακών γινόταν και µε την εισαγωγή από την Παλαιστίνη σύγχρονων γεωργικών 

ελκυστήρων, αλωνιστικών και θεριστικών µηχανών1255. Στο αγρόκτηµα των Κουκλιών 

απασχολούνταν µόνιµα 30 έως 40 ντόπιοι εργάτες1256, ενώ ο συνολικός αριθµός των εργατών 

έφτανε και τους 801257. 

 

                                                
1248 «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία... », εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936 
1249 ΤΝΑ: CO 67/302/9, «Πρόταση για άµεση εγκατάσταση…», ό.π. 
1250 Σύµφωνα µε την εφηµ. Ελευθερία, 21.4.1934 η εταιρεία εισήγαγε 3.000 δενδρύλλια από την Παλαιστίνη. 
1251 ΚΣΑ: ΒΚ/27645, ό.π. 
1252 Στο ίδιο. Επίσης, «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία... », εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936. 
1253 ΤΝΑ: CO67/302/9, «Πρόταση για άµεση εγκατάσταση…», ό.π. 
1254 «Το αγρόκτηµα των Κουκλίων. Επιστηµον. καλλιέργεια και κτηνοτροφία», εφηµ. Ελευθερία, 1.2.1936, σ. 2 
και «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία... », εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936. 
1255 «Επιστηµονική καλλιέργεια λεµονοδένδρων εν Αµµοχώστω», εφηµ. Ελευθερία, 28.4.1934, σ. 1 και «Ο 
εποικισµός Εβραίων εις Κύπρον», 15.8.1934, σ. 2. Επίσης, «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη 
Μεσαορία...», εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936. 
1256 ΚΑΚ: SA1/622/1934, Πρακτικά 23.11.1934. 
1257 «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία… », εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936. 
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Ο Τεύκρος Ανθίας, ο οποίος καταγόταν από το γειτονικό χωριό της Κοντέας, σηµείωνε σε 

άρθρο του στην Πρωινή για το αγρόκτηµα Κουκλιών δυο χρόνια αφότου άρχισε η 

δραστηριοποίηση της CFC: 

 
«Εδώ θαυµατουργεί το θετικό µυαλό, το πρακτικό επιχειρηµατικό πνεύµα. Παλιά 

δέντρα µε µικρή απόδοση ξεριζωθήκανε. Στον τόπο τους φυτεύονται άλλα ή 

καλλιεργούνται άλλα είδη, πιο προσοδοφόρα. Το µάτι σου αγκαλιάζει πλήθος µικρές 

πορτοκαλιές, λεµονιές, αµπέλια, κυπαρίσσια, ευκαλύπτους- και δεν προλαβαίνει να 

βλέπει όλο να βλέπει δίχως τελειωµό»1258. 

 
Αν και η δραστηριοποίηση της εταιρείας διήρκησε για πολύ λίγα χρόνια, αφού µε την 

εκκένωση του εβραϊκού πληθυσµού το 1941 η εταιρεία εγκαταλείφθηκε, κατάφερε να 

καταστεί µια ανταγωνιστική επιχείρηση και να κάνει αισθητή την παρουσία της στη δεκαετία 

του 1930, ιδιαίτερα στον τοµέα της κτηνοτροφίας. Στο αγρόκτηµα της CFC έγινε για πρώτη 

φορά στο νησί το 1935 επιτυχής ενσίρωση χόρτου – διατήρηση νεαρών βλαστών κριθαριού, 

αραβοσίτου και βαµβακιού1259- για τις ανάγκες του κτήµατος σε ζωοτροφή. Η διαδικασία 

αυτή ήταν πολύ φθηνή και είχε το πλεονέκτηµα της διατήρησης του χλωρού χόρτου για την 

τροφή των ζώων κατά τους θερινούς µήνες. Επιπλέον, διασφαλιζόταν και αυξανόταν η 

θρεπτική αξία της ζωοτροφής1260. Ο Federico χαρακτήρισε  την εφεύρεση του σιλό µια σχεδόν 

βιοµηχανική δραστηριότητα, καθώς συνέβαλε στην απαλλαγή της κτηνοτροφίας από τους 

εποχικούς περιορισµούς που επέφερε η χρήση των µηχανών στην καλλιέργεια των 

δηµητριακών1261. Η ενσίρωση ανερχόταν στους 100 τόνους1262. Επίσης, την ίδια χρονιά 

κατορθώθηκε για πρώτη φορά και η συσκευασία σανού, η οποία ξεπέρασε τις 1.000 

µπάλες1263. 

Η αποδοτικότητα σε σύγκριση µε κυβερνητικές φάρµες  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις µεθόδους που εφαρµόζονταν στην κτηνοτροφία των Κουκλιών 

επεδείκνυε το Τµήµα Γεωργίας. Την ίδια περίοδο που η εβραϊκή εταιρεία άρχιζε τη 

δραστηριότητα της στην Αµµόχωστο, το Τµήµα εξέταζε τις δυνατότητες βελτίωσης στην 

                                                
1258 Στο ίδιο. 
1259 «Το αγρόκτηµα των Κουκλίων…», ό.π. 
1260 «Έργα και ηµέραι των Εβραίων», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 27.1.1935, σ. 5, «Έργα και ηµέραι των Εβραίων 
Κουκλίων», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 19.5.1935 και εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 1.4.1936, σ. 4. 
1261 Federico, ό.π., σ. 10. 
1262 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 19.5.1935. 
1263 Στο ίδιο. 
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ποιότητα και ποσότητα του γάλακτος από τα ντόπια πρόβατα, µε πειραµατικές προσπάθειες 

στις κυβερνητικές φάρµες της Αθαλάσσας και της Μόρφου1264.   

 

Στο αγρόκτηµα των Κουκλιών εκτρέφονταν από 600 µέχρι και 1.000 πρόβατα1265. Το 

παραγόµενο γάλα πωλείτο στην Αθηαίνου1266, ενώ η εταιρεία πωλούσε στην αγορά και όσα 

πρόβατα ήταν 30 ηµερών και ζύγιζαν από 8 έως 10 κιλά.1267 Σύµφωνα µε την ετήσια γεωργική 

έκθεση του 1937 η CFC εξέθρεφε µεταξύ 1935 και 1937 µέχρι και 570 προβατίνες 

παράγοντας 75,5 κιλά γάλα ανά προβατίνα (βλ. πίνακα 27).  

 
Πίνακας 27 Σύνολο προβάτων και µέσος όρος παραγωγής γάλακτος από την CFC 
Πηγή: Cyprus Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1937, σ. 38. 

 
 
 
Αριθµός αρµεγµένων 
προβατίνων 

 
1935-1936 

 
1936-1937 

456 570 

Μέσος όρος  παραγωγής 
γάλακτος ανάπροβατίνα (kg) 

67,5 75,5 

 
Μέσα σε δυο χρόνια δραστηριοποίησης της, η CFC είχε στην ιδιοκτησία της το µεγαλύτερο 

αριθµό προβατίνων σε σύγκριση µε τις κυβερνητικές φάρµες της Αθαλάσσας και της 

Μόρφου, αλλά ήταν η τέταρτη σε παραγωγή ποσότητας γάλακτος1268. Το 1938 κατάφερε να 

καταστεί πρώτη σε παραγωγή γάλακτος (διάγραµµα 23). Οι επιδόσεις της εταιρείας 

χαρακτηρίστηκαν από το κυβερνητικό τµήµα ως «εξαιρετικά ικανοποιητικές» λαµβανοµένου 

υπόψη του µεγέθους του κοπαδιού.  

 
 

                                                
1264 Annual Report of the Department of Agriculture 1937, σ. 37.  
1265 «Το αγρόκτηµα των Κουκλίων…», ό.π., και «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία… », εφηµ. 
Πρωινή, 7.8.1936. 
1266 «Αι έρευναι της Πρωινής. Μια µατιά στη Μεσαορία… », εφηµ. Πρωινή, 7.8.1936. 
1267 Annual Report of the Department of Agriculture 1938, Παράρτηµα II, Ετήσια Έκθεση του διαχειριστή της 
κυβερνητικής φάρµας Αθαλάσσας για το 1938, σ. 32. 
1268 Annual Report of the Department of Agriculture 1937, σ. 38. 
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Διάγραµµα 23 Συγκριτικές τιµές παραγωγής γάλακτος µεταξύ CFC και κυβερνητικών 

φάρµων Αθαλάσσας και Μόρφου το 1938 
Πηγή: Cyprus Annual Report of the Department of Agriculture for the year 1938, Παράρτηµα II, Ετήσια Έκθεση 

του διαχειριστή της κυβερνητικής φάρµας Αθαλάσσας για το 1938, σ. 32. 

 

Το Τµήµα Γεωργίας εκτιµούσε ότι η συνολική παραγωγή γάλακτος στην CFC και στις 

κυβερνητικές φάρµες της Αθαλάσσας και της Μόρφου ξεπερνούσε κατά πολύ το µέσο όρο 

της συνολικής παραγωγής του νησιού. Και οι τρεις περιπτώσεις γεωργοκτηνοτροφικών 

µονάδων ήταν ενδεικτικές της ποιότητας και ποσότητας γάλακτος που µπορούσε να παραχθεί 

στην κτηνοτροφία υπό συνθήκες καλής διαχείρισης των µονάδων, χρήσης προηγµένων 

µεθόδων και σωστής εκτροφής των ζώων1269.  

 
Το εβραϊκό κεφάλαιο στην κυπριακή βιοµηχανία 

 
Η επένδυση του εβραϊκού κεφαλαίου δεν αφορούσε αποκλειστικά τον τοµέα της 

εσπεριδοκαλλιέργειας, αλλά επεκτάθηκε την ίδια περίοδο και στον τοµέα των εργοστασίων µε 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων την πόλη της Λάρνακας. Δυο από τις πρώτες σύγχρονες 

εργοστασιακές µονάδες στην Κύπρο, το εργοστάσιο παραγωγής τεχνητών οδόντων Empire 

Dental Industry Ltd και το εργοστάσιο παραγωγής κουµπιών Dominion Manufacturing 

Company Ltd, λειτούργησαν στην πόλη του Ζήνωνα µε ιδιωτικό κεφάλαιο1270. Μικρότερα 

                                                
1269 Στο ίδιο, σ. 39. 
1270 Βλ. επίσης, Ευριβιάδης, ό.π., σ. 93. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



307 
 

εργοστάσια, όπως σαπωνοποιείο και αλλαντοποιεία συστάθηκαν στη Λάρνακα και τη 

Λευκωσία. 

Η εγκατάσταση των Εβραίων κεφαλαιούχων στη Λάρνακα έλαβε χώρα σε ένα κοµβικό 

σηµείο διαµόρφωσης του οικονοµικού µοντέλου του νησιού κατά το οποίο σηµειώθηκαν τα 

πρώτα στάδια εκβιοµηχάνισής του νησιού. Ο βιοτεχνικός κλάδος, αν και γνώρισε ανάπτυξη 

κατά το Μεσοπόλεµο, εντούτοις παρέµεινε ένας περιορισµένος τοµέας της οικονοµίας. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1930, το νησί δεν είχε γνωρίσει ακόµα την εκβιοµηχάνιση. Το 1931 

το 17% του εργατικού δυναµικού απασχολείτο στις βιοτεχνίες (23.064 άτοµα) και το 2,38%  

στα µεταλλεία (3.197 άτοµα)1271. Στην Ετήσια Έκθεση του 1929, καταγραφόταν ότι τα 

εργοστάσια ήταν πολύ λίγα και η έννοια του εργοστασιακού συστήµατος άγνωστη ακόµα στο 

νησί1272. Ο τοµέας απαρτιζόταν από εργαστήρια και βιοτεχνίες, όπως εργοστάσια κατασκευής 

πλίνθων, κεραµιδιών και γύψου, καπνεργοστάσια, οινοποιεία, σαπωνοποιεία, εργοστάσια 

εκκοκισµού βαµβακιών, τυροκοµεία και λίγα βυρσοδεψεία1273. Όπως αναφέρει ο 

Αποστολίδης, εξαιτίας της απουσίας επενδύσεων και εκσυγχρονισµού, η µεταποιητική 

βιοµηχανία µέχρι και το 1938 βρισκόταν στα χέρια των τεχνιτών και βιοτεχνών, οι οποίοι 

αδυνατούσαν να αντιπεξέλθουν στον ανταγωνισµό από τα εισαγόµενα βιοµηχανικά 

προϊόντα1274. Η βιοµηχανία σηµείωνε πολύ βραδείς ρυθµούς ανάπτυξης στο νησί, εξαιτίας και 

του γεγονότος ότι οι εργοστασιακές µονάδες είχαν µεγάλο βαθµό εξάρτησης από τη γεωργία. 

Κάθε φορά που η αγροτική παραγωγή µειωνόταν ή καταστρεφόταν εξαιτίας των 

διακυµάνσεων στη βροχόπτωση και τη θερµοκρασία ή των περιορισµών της, ο κλάδος της 

βιοτεχνίας δεχόταν εξίσου σηµαντικό πλήγµα και περίοδο αστάθειας1275. Στα µέσα της 

δεκαετίας του 1930 το σκηνικό αυτό άρχισε να αλλάζει µε την σταδιακή αύξηση των 

εργοστασιακών µονάδων και την ίδρυση των πρώτων µεγάλων και σύγχρονων βιοµηχανιών. 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραµάτισαν και οι Εβραίοι επενδύτες. 

 
Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η παρουσία του εβραϊκού κεφαλαίου για την ίδια την πόλη της 

Λάρνακας, όπου λειτουργούσαν στα µέσα του 1930 δεκαπέντε περίπου εργοστασιακές 

µονάδες και τέσσερα από τα έξι καπνεργοστάσια της Κύπρου1276. Από τις παλαιότερες 

                                                
1271 Oakden, ό.π., σσ. 8-9.  
1272 Colonial Reports- Annual. Cyprus Report for 1929, Λονδίνο 1930, σ. 35.  
1273 Cyprus Blue Book 1929, σ. 365. 
1274 Apostolides, ό.π., σ. 137. 
1275 Στο ίδιο, σ. 138. 
1276 Annual Report on the Social and Economic Progress of the people of Cyprus for 1937, σ. 21. 
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εργοστασιακές µονάδες ήταν το καπνεργοστάσιο της οικογένειας Διανέλλου από τη 

Θεσσαλία, το οποίο πρωτο-λειτούργησε στα τέλη του 19ου αιώνα.  Άλλα τρία καπνεργοστάσια 

ήταν του Μαρσέλλου Σαββίδη, Θεόδουλου Αντωνιάδη και Αµπντούλ Χαµίτ. Επίσης, 

λειτουργούσαν τρία εργοστάσια κατασκευής φαιοχώµατος (terra-umbra) και τέσσερα 

σαπωνοποιεία, εκ των οποίων δυο ανήκαν σε Αρµένιους και ένα στον Εβραίο Leizar Svez1277. 

Νεοσύστατο ήταν, επίσης, το πυρηνελαιουργείο των Νίκου Δηµητρίου, Φώτη Τζιάκκα και 

Ερνέστου Ρήγα1278. Η παραθαλάσσια πόλη, η οποία υφίστατο τις συνέπειες της οικονοµικής 

ύφεσης, ήλπιζε σε βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος µε τη συνεχή ίδρυση εργοστασίων. 

Όπως σηµείωνε ο ανταποκριτής της εφηµερίδας Φωνή της Κύπρου «Η πόλις της Λάρνακος, η 

οποία δια πολλούς λόγους φθίνει σήµερον, και φθίνει απελπιστικώς, µόνον µε συνέχισιν του 

βιοµηχανικού πυρετού που εξεδηλώθη εις την πόλιν µας είναι δυνατόν να συγκρατηθή και 

διασωθή...»1279. Ειδικότερα, για το εργοστάσιο τεχνητών δοντιών σηµειωνόταν ότι «η 

λειτουργία του θα δώση ζωήν εις πολλούς ανέργους εις την Σκάλαν και θα συνετίση, ίσως, 

τους Λαρνακείς, µανθάνοντας ότι και κάτι άλλο πρέπει να γίνη προς αναζωογόνησιν της 

φθινούσης αθεραπεύτως πόλεως µας»1280.  

Το εργοστάσιο κατασκευής «Τεχνητών Οδόντων» 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της Empire και Dominion δεν διέψευσε τις προσδοκίες των 

Λαρνακέων αφού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα δυο εργοστάσια κατέστησαν οι 

σηµαντικότεροι εργοδότες της πόλης (βλ. πίνακες 28 και 30)1281. Από την πτυχή δε της 

βιοµηχανικής εξέλιξης και του εµπλουτισµού του εξαγωγικού εµπορίου της αποικίας, τα δυο 

εργοστάσια – σε αντίθεση µε τις πλείστες βιοτεχνίες και εργοστασιακές µονάδες – παρήγαγαν 

το προϊόν τους µε εισαγόµενα ακατέργαστα υλικά και όχι µε επιτόπιες πρώτες ύλες. Επιπλέον, 

τα προϊόντα τους προορίζονταν αποκλειστικά για τις αγορές του εξωτερικού. 

Οι ιδιοκτήτες των βιοµηχανιών οδόντων και κουµπιών προέρχονταν από την οικογένεια 

µεγαλοκεφαλαιούχων Bloom. Ο Samuel Simon Bloom, Εβραίος από τη Λιθουανία και 

µετανάστης στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1880, αντιπροσώπευε όχι µόνο 

την περίπτωση ενός Εβραίου “industrial migrant”, αλλά και ενός Σιωνιστή κεφαλαιούχου1282. 

Με την εγκατάσταση της οικογένειας του στο Τελ-Αβίβ το 1926 και την ίδρυση του 
                                                
1277 «Λάρναξ, η πόλη των εργοστασίων», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 13.2.1936, σ. 3. 
1278 Στο ίδιο. Για τη βιοµηχανική δραστηριότητα στην πόλη βλ. Ευριβιάδης, ό.π., σσ. 89-95. 
1279 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 7.3.1936, σ. 2. 
1280 Εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 28.7.1934, σ. 2. 
1281 Επίσης βλ. «Λάρναξ, η πόλη των εργοστασίων», ό.π. 
1282 De Vries, ό.π., σ. 157. 
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εργοστασίου κατασκευής και εξαγωγής τεχνητών οδόντων από πορσελάνη, την American 

Porcelain Tooth Company, υποστήριξε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων µε την επένδυση 

κεφαλαίου στην Παλαιστίνη και την εργοδότηση Εβραίων εργατών ως συµβολή στην 

πραγµάτωση του Σιωνιστικού ιδεώδους. Σύντοµα, απέκτησε φήµη και εντάχθηκε στην 

«εθνικο-οικονοµική ελίτ» της Παλαιστίνης η οποία στόχευε µεν στο κέρδος αλλά µε 

σιωνιστικό προσανατολισµό1283.  

Σε µια περίοδο, όµως, κατά την οποία αυξάνονταν τόσο οι µισθοί στην Παλαιστίνη όσο και η 

ζήτηση των τεχνητών δοντιών στις αγορές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, η εταιρεία 

προσέβλεπε στη διατήρηση της κερδοφορίας της µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το σύστηµα 

της Οττάβα εξυπηρετούσε το συµφέρον της εταιρείας, έτσι η µεταφορά µέρους των εργασιών 

σε βρετανικό έδαφος – ανεξαρτήτως των προσωπικών σιωνιστικών καταβολών του Bloom- 

ήταν µια στρατηγική κερδοφορίας1284. Την επίβλεψη των εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο, 

της Empire Dental Industry Ltd, ανέλαβε ο σύζυγος της κόρης του Bloom, Raymond 

Feinstein1285, ο οποίος στο µεταξύ δυο χρόνια µετά τη λειτουργία της Empire, επένδυσε µαζί 

µε τα άλλα δυο αδέλφια του στη λειτουργία του εργοστασίου κατασκευής κουµπιών 

Dominion Manufacturing Company Ltd. Ο Feinstein, συνέταιρος και διευθυντής στην Empire 

έχοντας µερίδιο και στην εταιρεία του Τελ-Αβίβ1286, ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής της 

Dominion. 

Η Empire Dental Industry Ltd, θυγατρική εταιρεία της American Porcelain Tooth Company 

του Τελ-Αβίβ1287, εγγράφηκε ως ιδιωτική εταιρεία τον Αύγουστο του 19341288 βάσει του 

νόµου περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης του 19221289. Το εργοστάσιο της ξεκίνησε την 

παραγωγή τεχνητών οδόντων το φθινόπωρο του 1934 εργοδοτώντας και εκπαιδεύοντας τον 

µεγαλύτερο αριθµό εργατών απ’ όλες τις επιχειρήσεις στη Λάρνακα.1290 Η επένδυση στο 

εργοστάσιο της Λάρνακας ανερχόταν στις £6453.10.0 για τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 

και τα µηχανήµατα, ενώ το µηνιαίο κόστος σε διοικητικά και κατασκευαστικά έξοδα 

                                                
1283 Στο ίδιο. 
1284 Στο ίδιο, σσ. 161-162. Επίσης, για την εταιρεία του Bloom στην Παλαιστίνη βλ.  Joseph B. Glass, “American 
Olim and the Transfer of Innovation to Palestine, 1917-1939” στο Moshe Davis, Eli Lederhendler, Jonathan D. 
Sarna (επιµ.), America and Zion: essays and papers in memory of Moshe Davis, Michigan 2002, σ. 215. 
1285 De Vries, ό.π., σ. 163. 
1286 ΚΑΚ: SA1/871/1938, Αναπληρωτής Αποικιακός Γραµµατέας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 12.8.1938. 
1287 Βλ. De Vries, ό.π., σσ. 144-181. Επίσης, Glass, ό.π., σ. 215. 
1288 Annual Report 1935, σ. 22. 
1289 “Companies (Limited Liability) Law”, The Cyprus Gazette, Supplement (No. 1), 31.3.1922.  
1290 «Το εργοστάσιον τεχνητών οδόντων», εφηµ. Χρόνος, 8.10.1934, σ. 4. Επίσης, «Λάρναξ, η πόλη των 
εργοστασίων», ό.π. 
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υπολογιζόταν στις £512 το µήνα.1291 Μέχρι και το 1950, η American Porcelain Tooth 

Company κατείχε το 98% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και το υπόλοιπο 2% ανήκε 

στον Ζήνωνα Πιερίδη και στον Εβραίο Ezra Ginzburg, οι οποίοι ήταν και διευθυντές της 

εταιρείας1292. 

Πίνακας 28 Οι εργασίες του εργοστασίου κατασκευής τεχνητών οδόντων Empire Dental 

Industry, 1936-1946 
Πηγή: Cyprus Blue Books 1936-1946. 

Έτος 
Αριθµός 
εργοστασίων 

Αριθµός 
εργατών 
ηµερησίως 

Κόστος 
πρώτων 
υλών 

Ετήσια παραγωγή 
 

Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Καθαρό κέρδος 
πωλήσεων £ 
(απόλυτοι 
αριθµοί) 

1936 1 131 5259 6830316  27288 
1937 1 94 4052 5735692 21550 
1938 1 100 7214 5473122 23049 
1946 1 150 13399 6525918 57120 

 
Η Empire εξυπηρετούσε το βασικό στόχο της µητρικής εταιρείας, δηλαδή την φθηνή 

παραγωγή τεχνητών οδόντων από αδασµολόγητες εισαγόµενες πρώτες ύλες, όπως πορσελάνη 

από τον Καναδά, χρυσό και πλατίνα από την Αγγλία1293, και την εξαγωγή τους στο 

αναπροσαρµοσµένο δασµολογικό πλαίσιο της αυτοκρατορίας τόσο στην αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας, αλλά και της Δανίας µέσω Αγγλίας. Τη διανοµή του εµπορεύµατος αναλάµβανε η 

εταιρεία Olympic Tooth Company Ltd στο Λονδίνο, η οποία συστάθηκε γι’ αυτό τον 

σκοπό1294. Το προϊόν του εργοστασίου πωλείτο σε 56 χώρες ανάµεσα τους η Ινδία και η 

Ταϋλάνδη (Siam)1295. Η εταιρεία έκλεισε το 19601296 και οι Ισραηλινοί ιδιοκτήτες πώλησαν το 

µετοχικό τους κεφάλαιο στους Ελληνοκύπριους επιχειρηµατίες Ν. Ασπρίδη, Ν. Ρολάνδη και 

Ν. Κακογιάννη το 19611297. Η λειτουργία του εργοστασίου επανήρχισε το 19611298. 

                                                
1291 ΚΑΚ: SA1/863/1935, Leon Bloom, Λάρνακα, προς Διοικητή Λάρνακας, [1935].  
1292 KAK: SA1/634/1944, Διοικητής Λάρνακας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 10.3.1950. 
1293 «Αι έρευναι της Εσπερινής. Μια επίσκεψις στα βιοµηχανικά µας εργοστάσια. Το εργοστάσιον τεχνητών 
οδόντων», εφηµ. Εσπερινή, 16.4.1937, σ. 1. 
1294 ΚΑΚ: SA1/1399/1936, Raymond Feinstein, Λάρνακα, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 2.11.1936 και M.S. 
Schottlander, Διαχειριστικός Διευθυντής της Davis, Schottlander & Davis, Λονδίνο, προς Υφυπουργό Αποικιών, 
Λονδίνο, 2.10.1936. 
1295 De Vries, ό.π., σ.164. 
1296 “Dental factory may close”, εφηµ. Cyprus Mail, 15.9.1960, σ. 1. 
1297 “Dental factory to resume”, εφηµ. Cyprus Mail, 15.3.1961, σ. 3. 
1298 Εφηµ. Χαραυγή, 28.5.1961, σ. 8. 
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Το εργοστάσιο κατασκευής κουµπιών  

Η Dominion Manufacturing Company Ltd εγγράφηκε ως ιδιωτική εταιρεία στις 17 Αυγούστου 

του 1936 µε κεφάλαιο £3.000 το οποίο αντιστοιχούσε σε 100 µετοχές αξίας £30 η µια, µε 

σκοπό την ίδρυση εργοστασίου κατασκευής και εξαγωγής κουµπιών. Το εργοστάσιο κουµπιών 

στην οδό Κιλκίς1299 ήταν το πρώτο που λειτούργησε στην Κύπρο. Ένα χρόνο αργότερα 

ακολούθησε η λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας Κουµπιών στη Λεµεσό µε κεφάλαιο 

Κυπρίων από το Λονδίνο, το Χαρτούµ και τη Λεµεσό1300. Το ενδιαφέρον που επροέκυψε από 

διάφορους κεφαλαιούχους για την επιχειρηµατική δραστηριότητα στην παραγωγή κουµπιών 

οφειλόταν στο γεγονός ότι η εισαγωγή τους στη Βρετανία από τα µέρη της αυτοκρατορίας 

ευνοείτο µε µειωµένους δασµούς, ενώ σε κουµπιά από άλλες χώρες επιβαλλόταν δασµός που 

ξεπερνούσε το 33%1301. 

Η Dominion παρουσιαζόταν ως η µητρική εταιρεία ενός δικτύου 20 συνεργαζόµενων 

εταιρειών από διάφορα σηµεία του κόσµου (το Λονδίνο, το Χαρτούµ, την Ερυθραία, το Τελ-

Αβίβ, την Τζαµάικα), οι οποίες προµήθευαν την εταιρεία µε πρώτες ύλες  ή αναλάµβαναν την 

προώθηση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού. Δυο από τις θυγατρικές της 

εταιρείες, η Nustyle Button Company Ltd και η Corozit Ltd, λειτούργησαν στις εγκαταστάσεις 

της Dominion στη Λάρνακα, κατασκευάζοντας κουµπιά από όστρακα και πλαστικό1302. Η 

εταιρεία αξιοποιούσε το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα της σχεδόν πλήρους απουσίας 

εργοστασίων παραγωγής ανδρικών κουµπιών στη βρετανική αυτοκρατορία για αυτό και η 

αγορά καλυπτόταν µε εισαγωγές από την Ιταλία και την Ιαπωνία, όπου η συγκεκριµένη 

βιοµηχανία ήταν ανεπτυγµένη1303. Επιπλέον, η αδασµολόγητη εισαγωγή της  πρώτης ύλης1304, 

µιας ποικιλίας καρύδας, από το βρετανικό Σουδάν, την Ερυθραία (dom nut) και τις βρετανικές 

νήσους του Σολοµώντος στον Ειρηνικό Ωκεανό (apple nuts) καθώς και το Εκουαδόρ στη 

                                                
1299 Ευριβιάδης, ό.π., σ. 93. 
1300 ΚΑΚ: SA1/1659/1936, Γαλανίδης, Πλάτρες προς Αποικιακό Γραµµατέα, Τρόοδος, 6.8.1937 και 
Carapanayioti, Λονδίνο προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 19.5.1937. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/476/42, Πρακτικά 
Αναστασιάδη, 13.10.1942. 
1301 ΚΑΚ: SA1/1659/1936, Carapanayioti, Λονδίνο, προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 19.5.1937. 
1302 ΚΑΚ: SA1/1436/49, Έγγραφο “Report of the Official Receiver delivered at the First Meeting of Creditors of 
the Dominion Manufacturing Co. Ltd (in liquidation) held at the “Rex” Cinema, Larnaca on the 11th January, 
1950, at 10 a.m.” 
1303ΚΑΚ: SA1/1327/1938, Feinstein προς Αποικιακό Γραµµατέα, 4.11.1938 και Διοικητής Λάρνακας προς 
Αποικιακό Γραµµατέα, 31.12.1938. 
1304ΚΑΚ: SA1/1659/1936, Order in Council No. 1722 made under the Customs Law, 1936, 21.12.1936. Επίσης, 
«Απαλλαγή από του εισαγωγικού δασµού υλικών δια κατασκευήν κοµβίων», εφηµ. Φωνή της Κύπρου, 
25.12.1936, σ. 3. 
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Νότιο Αµερική (corozo ivory nut)1305, συνέβαλλε στο χαµηλό κόστος για την παραγωγή του 

εργοστασίου. Με την εισαγωγή των µηχανηµάτων και την εξειδίκευση του ντόπιου εργατικού 

δυναµικού, η εταιρεία πέτυχε να κατασκευάζει κουµπιά, η ποιότητα των οποίων έφτασε σε 

επίπεδα που της επέτρεπαν να ανταγωνιστεί στη βρετανική αγορά τα περιζήτητα κουµπιά 

ιταλικής και ιαπωνικής προέλευσης1306.  

Η παραγωγή του εργοστασίου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1938 εξάγοντας το προϊόν στην 

αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Για σκοπούς προώθησης και καλύτερης πώλησης του 

προϊόντος η εταιρεία ίδρυσε τη θυγατρική Overseas Supplies Limited στο Λονδίνο το 1938 µε 

κεφάλαιο £10001307. Παράλληλα, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε σε £7.500 µε την 

έκδοση 250 προνοµιούχων µετοχών, σηµαντικό µερίδιο των οποίων αγόρασε η οικογένεια του 

οικονοµικού παράγοντα της Λάρνακας, Νίκου Δηµητρίου, ο οποίος και διορίστηκε Διευθυντής 

της εταιρείας τον Ιανουάριο του 1939. Μετοχές επίσης αγόρασε και ο Μιχαήλ Σταυρινίδης, 

Διευθυντής της Ιονικής Τράπεζας. Από τον Ιούνιο του 1941, ο Σταυρινίδης εκτελούσε και 

χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή της εταιρείας στη θέση ενός από τα αδέλφια Feinstein, αφού η 

οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο όταν αποφασίστηκε η εκκένωση του 

εβραϊκού πληθυσµού1308. 

Η Dominion, όπως και η Κυπριακή Εταιρεία Κουµπιών στη Λεµεσό (η οποία δεν ήταν 

εβραϊκών συµφερόντων), υπήρξαν από τους µεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο τόσο κατά 

το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο όσο και µεταπολεµικά, καθώς επωφελήθηκαν σηµαντικά από τη 

ζήτηση του βρετανικού στρατού σε κουµπιά. Μεσούντος του πολέµου, η Dominion 

εργοδοτούσε 860 εργάτες (260 άνδρες και 600 γυναίκες),  ενώ η εταιρεία στη Λεµεσό 140 (90 

άνδρες και 50 γυναίκες)1309. Την επαύριο του πολέµου και τα δυο εργοστάσια εργοδοτούσαν 

ηµερησίως συνολικά 910 εργάτες (βλ. πίνακες 29 και 30), ενώ το 1947 οι εργάτες έφταναν 

τους 12001310, µε τη Dominion να απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό. 

                                                
1305ΚΑΚ: SA1/1659/1936, Πρακτικά Επιθεωρητή Τελωνείου προς Αποικιακό Γραµµατέα, 3.8.1937. Επίσης, 
ΚΑΚ: SA1/1327/1938, Επιθεωρητής Τελωνείου, Αµµόχωστος, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 9.4.1941 και 
Διοικητής Λάρνακας προς Αποικιακό Γραµµατέα, 11.12.1945. 
1306ΚΑΚ: SA1/1327/1938, Feinstein προς Αποικιακό Γραµµατέα, 4.11.1938. Επίσης, SA1/699/39, Feinstein, 
Λάρνακα, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 17.4.1939. 
1307ΚΑΚ: SA1/871/1938, Αναπληρωτής Αποικιακός Γραµµατέας, προς Υπουργό Αποικιών, 12.8.1938. 
1308 ΚΑΚ: SA1/730/1941, Έγγραφο µε τίτλο “List showing the persons who left the colony on 11.6.1941”. Στη 
λίστα περιλαµβάνονται οι Raymond και Lena Bloom Feinstein και τα παιδιά τους Rivka και Vardah.  
1309 ΚΑΚ: SA1/476/1942, Πρακτικά Α. Αναστασιάδη, 13.10.1942.  
1310 Colonial Annual Reports. Cyprus 1947, Λονδίνο 1948, σ. 26. 
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Πίνακας 29 Συγκριτική καταγραφή των µεγαλύτερων εργοστασιακών µονάδων στην 

Κύπρο ως προς την απασχόληση εργατών και κέρδος κατά το 1938 και 1946  
Πηγή: Cyprus Blue Books 1938 – 1946. 

 
 
Εργοστάσιο 

Τα σηµαντικότερα εργοστάσια 
το 1938 

Τα σηµαντικότερα εργοστάσια 
το 1946 

Αριθµός  Αριθµός 
εργατών 

Κέρδος 
£ 

Αριθµός  Αριθµός 
εργατών 

Κέρδος 
£ 

Οινοποιεία 24 264 112372 37 552 1195978 
Καπνεργοστάσια 6 424 247286 7 326 697752 
Επεξεργασία 
Χαρουπιών 

8 204 266878 11 177 309500 

Σαπωνοποεία 15 72 28742 25 121 294000 
Κουµπιά 2 260 12500 2 910 234044 

 
Παρόλες τις καλές επιδόσεις στην παραγωγή και το κέρδος για µια σχεδόν δεκαετία, από το 

1937 µέχρι το 1947, εντούτοις η εταιρεία κήρυξε πτώχευση το 1949 εξαιτίας των 

µεταπολεµικών επιπτώσεων στο παγκόσµιο εµπόριο την περίοδο 1946-1949. Η Τράπεζα 

Κύπρου στην οποία ήταν υποθηκευµένα τα κτήρια και µηχανήµατα της εταιρείας για £44.800, 

αγόρασε σε δηµόσιο πλειστηριασµό στις 29 Ιανουαρίου του 1950 περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας1311 έναντι µόλις £5,000 ιδρύοντας τη νέα εταιρεία Dominion Button Company 

Ltd1312. 

Πίνακας 30 Οι εργασίες των εργοστασίων κουµπιών Dominion και Κυπριακής Εταιρείας 

Κουµπιών, 1937-1946 
Πηγή: Cyprus Blue Books 1937-1946. 

Έτος 
Αριθµός 

εργοστασίων 

Αριθµός 
εργατών 
ηµερησίως 

Κόστος 
πρώτων 
υλών 

 
Ετήσια παραγωγή 

Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Καθαρό 
κέρδος 
πωλήσεων 

£ 

1937 1     75     500     - - 

1938 2     260     6053 53.280.000 12.500 

1946 2     910     6.0647 319.634.032 23.4044 
 

                                                
1311 Αυτά αφορούσαν ακίνητα έκτασης 9 στρεµµάτων, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το εργοστάσιο και τα 
µηχανήµατά του. 
1312 ΚΑΚ: SA1/ 1436/1949, Επίσηµος Έφορος και Παραλήπτης προς Αποικιακό Γραµµατέα, 1.2.1950. Επίσης, 
εφηµ. Έθνος, 1.5.1957. 
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Άλλα εργοστάσια 

Από τις µικρότερες εβραϊκές βιοµηχανικές µονάδες που λειτούργησαν στη Λάρνακα ήταν το 

σαπωνοποιείο του Leizar Svez1313. Η επιχείρηση σαπωνοποιείας Svez Soap Manufacturing 

Company Ltd εργοδοτούσε περισσότερους εργάτες από τα άλλα τρία σαπωνοποιεία στη 

Λάρνακα1314. Εκτός από σαπούνι κατασκεύαζε και άλλα προϊόντα, µεταξύ άλλων σκάγια1315. 

Η τετραµελής οικογένεια του Svez εγκαταστάθηκε στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 1931 και 

είχε βρετανική υπηκοότητα1316. Περισσότερες πληροφορίες για την καταγωγή της 

οικογένειας, τους λόγους εγκατάστασης και την ηµεροµηνία λειτουργίας της εταιρείας δεν 

κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν στον Τύπο ή στα βρετανικά αρχεία.  

 
Κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η επιχείρηση του Svez ήταν η τρίτη σηµαντικότερη στο νησί 

και η δεύτερη στη Λάρνακα στον τοµέα της αξιοποίησης της επιτόπιας παραγωγής 

ελαιολάδου ως πρώτης ύλης για την κατασκευή σαπουνιών (βλ. πίνακα 31). Το 1944 σε 

πολεµικές συνθήκες παρήγαγε 81.660 οκάδες σαπούνι µε κέρδος £1.814, ενώ για το 1945 

προβλεπόταν παραγωγή 73.950 οκάδων ελαφρώς µικρότερη από το προηγούµενο έτος. Η 

κατασκευή σαπουνιού στην Κύπρο ήταν µια απλή διαδικασία µίξης κυπριακού ελαιολάδου ή 

πυρηνελαίου (ό,τι απέµενε από την επεξεργασία του ελαιολάδου το οποίο προοριζόταν για 

κατανάλωση), εισαγόµενου λαδιού καρύδας και κυπριακού λινέλαιου µε καυστική σόδα σε 

ζεστό νερό1317. Η πρώτη ύλη εξασφαλιζόταν από τρεις εταιρείες, µια στο Μπογάζι και δυο 

στη Λάρνακα1318. Κατά τα έτη 1944 και 1945 τα σαπωνοποιεία στην Κύπρο ήταν 161319, ενώ 

την επόµενη χρονιά αυξήθηκαν στα 251320. Η αύξηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η κατασκευή 

σαπουνιού στην Κύπρο προοριζόταν για την κάλυψη των πολεµικών αναγκών της Μεγάλης 

Βρετανίας, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους ενίσχυσης του εργοστασιακού αυτού τοµέα.  

 

                                                
1313 Σχετικά µε µικρές βιοµηχανικές µονάδες, έχει εντοπιστεί επίσης η λειτουργία αλλαντοποιείου στη Λευκωσία 
από τον Ιταλο-εβραίο Ludwig Tauber, για τον οποίο περισσότερες πληροφορίες δεν εντοπίστηκαν, βλ. Jewish 
Agency for Israel, “Report on the Cyprus Refugees” from Aliyah Office, Tel Aviv, 23.6.1941, στην οποία γίνεται 
καταγραφή του εκκενωθέντα εβραϊκού πληθυσµού µε πληροφορίες για το όνοµα, την ηλικία, το φύλο και το 
επάγγελµα των Εβραίων. Εκτενής αναφορά στον κατάλογο γίνεται στην αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή µελέτη του 
Peter Keeda, Escaping the Holocaust: The Route to Nyasaland, University of Sydney, Νοέµβριος 2012. 
1314 «Λάρναξ, η πόλη των εργοστασίων», ό.π. 
1315 Στο ίδιο. 
1316 ΚΑΚ: SA1/730/1941, Έγγραφο “List of persons who have left the colony on 1.6.1941”. 
1317 ΚΑΚ: SA1/788/1942, Έκθεση για το κόστος παραγωγής πυρηνέλαιου στην Κύπρο το 1945. Επίσης, ΚΑΚ: 
SA1/921/1941, Πρακτικά Αποικιακού Γραµµατέα, 27.12.1941. 
1318 ΚΑΚ: SA1/788/1942 Έκθεση για το κόστος παραγωγής πυρηνέλαιου στην Κύπρο για την περίοδο 1944-45. 
1319 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 5.7.1944. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/788/1942, Έκθεση για το κόστος παραγωγής 
πυρηνέλαιου στην Κύπρο το 1945. 
1320 Cyprus Blue Book 1946, σ. 416. 
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Πίνακας 31 Οι ποσότητες παραγωγής σαπουνιού όπως παραδόθηκαν στην κυβέρνηση το 

1944 και οι αναµενόµενες ποσότητες το 1945 
Πηγή: ΚΑΚ: SA1/788/1942, Έκθεση για το κόστος παραγωγής πυρηνέλαιου στην Κύπρο το 1945. 

  
 
 
Κατασκευαστής/ 
Σαπωνοποιείο 

 
 
 
Τοποθεσία 

1944 1945 
 

Παραγόµενη                 
ποσότητα 

(oκκά) 

Κέρδος 
£ 

Παραγόµενη                 
ποσότητα     

(oκκά) 

Κέρδος 
£ 

1.!  Αδελφοί 
Boyadjian 

Λάρνακα 90.810 2018 139.200 2.127 

2.!  Κ. Kasparian Λευκωσία 95.040 2112 87.000 1.329 
3.!  Leizar Svez Λάρνακα 81.660 1814 73.950 1.130 
4.!  Σταύρος 

Μπεγιάζης 
Λάρνακα 72.450 1610 78.300 1.196 

5.!  Ζαννέττος και 
Μιχαηλίδης 

Λάρνακα 67.740 1505 73.950 1.130 

6.!  Μ. Λαρτίδης Λευκωσία 64.350 1430 78.300 1.196 
7.!  Κ. Σεραφείµ Λάρνακα 61.740 1372 60.900 930 
8.!  Προκόπης 

Χαραλάµπους 
Λευκωσία 47.730 1060 34.800 531 

9.!  Κοσµάς 
Δηµητρίου 

Αµµόχωστος 42.090 935 43.500 664 

10.! Σαπωνοποιείο 
«Πίνδος» 

Λάρνακα 35.550 790 43.500 665 

11.! Γεώργιος 
Κυριακίδης και 
Υιός 

Λευκωσία 29.910 670 34.800 531 

12.! Yacoub Shamoun Λάρνακα 27.690 615 26.100 398 
13.! Μ. Παντελίδης 

και Υιοί 
Λεµεσός 29.160 646 26.100 398 

14.! Κ. Χορδοβάτσης Λευκωσία 27.330 607 34.800 531 
15.! Ν. Παρέας Λεµεσός 17.130 380 17.400 267 
16.! J. Azirian Λάρνακα 16.650 370 17.400 267 
ΣΥΝΟΛΟ 807.030 17.934 870.000 13.290 

 
Μικρότερα ιδιόκτητα εργαστήρια λειτουργούσαν στη Λάρνακα και τη Λευκωσία από δυο 

Εβραίους αλλαντοποιούς από τη Γερµανία. Οι µετανάστες εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο 

βάσει των προνοιών της νοµοθεσίας περί Μεταναστών του 1936. Ο αλλαντοποιός Max Stern 

έφθασε µαζί µε τη γυναίκα και την κόρη του στην Κύπρο από τη Γερµανία στις 20 Νοεµβρίου 

1938 και εξασφάλισε άδεια εισόδου για τον ίδιο και την οικογένεια του ως µετανάστης 

Κατηγορίας Α’, κατέχοντας δηλαδή κεφάλαιο τουλάχιστον £1.000 (βλ. σχετική νοµοθεσία σσ. 

149-152).  Ο Stern εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα συστήνοντας µε δικά του έξοδα εργοστάσιο 

αλλαντικών σ’ εγκαταστάσεις τις οποίες ενοικίαζε στην οδό Μπεκίρ Πασά. Το εισόδηµα του ΕΥ
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ήταν ικανοποιητικό για τη συντήρηση της οικογένειάς του και φαίνεται ότι κατάφερε να 

προσελκύσει αρκετούς Λαρνακείς πελάτες1321. Όταν τον Ιούνιο του 1941 αναγκάστηκαν να 

µεταβούν στην Παλαιστίνη εξαιτίας της εκκένωσης, το εργοστάσιο έκλεισε. Οι αρχές 

απαγόρευσαν την επιστροφή του Stern τουλάχιστον µέχρι το τέλος του πολέµου λόγω 

πληροφοριών ότι κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο πολέµησε µε τον γερµανικό στρατό1322. 

 
Ο Γερµανο-εβραίος Ludwig Tauber κατέφθασε στην Κύπρο µε την τριµελή οικογένειά του 

στις 28 Αυγούστου 19381323. Εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία όπου λειτούργησε αλλαντοποιείο 

στην εντός των τειχών πόλη, κοντά στην πύλη Κερύνειας. Τον Ιούνιο του 1941 η οικόγενεια 

του µεταφέρθηκε στην Τανγκανίκα, απ’ όπου επέστρεψε τον Οκτώβριο του 19451324. Με την 

επάνοδό του ο Tauber συνέχισε να λειτουργεί την επιχείρησή του, η οποία ήταν κερδοφόρα 

κυρίως τους χειµερινούς µήνες, λόγω της ζήτησης από το καταναλωτικό κοινό1325. 

 

Το εβραϊκό κεφάλαιο στη µεταλλευτική βιοµηχανία 

 
Από τους πλέον δραστήριους Εβραίους µετανάστες στην οικονοµική ζωή της Κύπρου κατά το 

µεσοπόλεµο ήταν ο Micha Berdy, πρώην έποικος του Μαργό. Η δραστηριότητα του δεν 

περιορίστηκε µόνο στον τοµέα της εσπεριδοκαλλιέργειας, όπως προαναφέρθηκε, αλλά 

επεκτάθηκε και στην εκµετάλλευση και εµπορία µεταλλευµάτων. Ο Berdy ήταν ο πρώτος ο 

οποίος εξασφάλισε το δικαίωµα εκµετάλλευσης (lease) του µικρού µεταλλείου στους 

Τρούλλους στην επαρχία Λάρνακας. Παράλληλα, µαζί µε τους δυο γιους του, Gabi και Zedie, 

σύστησαν την εταιρεία Cyprus Mining Development Company, η οποία εξασφάλισε 

µεταλλευτική εκµίσθωση για το µεταλλείο Κελλιών-Αβδελλερού. Η εκµετάλλευση των 

εδαφών στην περιοχή για µεταλλευτικούς σκοπούς υπήρξε ιδιαίτερα ευεργετική για τον 

πληθυσµό των Τρούλλων, αφού χάρη στις εργασίες του µεταλλείου εργοδοτήθηκαν τόσο 

άνδρες όσο και γυναίκες.  

 

                                                
1321 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, Lotte Hanemann, Τελ Αβίβ, προς Λειτουργό Μετανάστευσης, Λευκωσία 
20.10.1943. 
1322 ΚΑΚ: SA1/819/1943/1, J. H. Ashmore, Διοικητής Αστυνοµίας, προς Αποικιακό Γραµµατέα, 1.11.1943. 
1323 ΚΑΚ: SA1/730/1941, Έγγραφο µε τίτλο “List showing the persons who left the colony on 11.6.1941”, ό.π. 
1324 ΚΑΚ: SA1/819/1943/A, Κατάλογος µε εκκενωθέντες πολίτες οι οποίοι κατέφθασαν στο Σουέζ από την 
Τανγκανίκα στις 16 Οκτωβρίου 1945, απέπλευσαν για το Πόρτ-Σάιντ στις 22 Οκτωβρίου για να επιβιβαστούν 
στο ατµόπλοιο Fouadieh για την Κύπρο. 
1325 ΚΑΚ: SA1/819/1943/A, Κατάλογοι και πληροφορίες σχετικά µε τους Εβραίους οι οποίοι επέστρεψαν στην 
Κύπρο από την Τανγκανίκα. 
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Η δεκαετία του 1930 ήταν γενικά µια προσοδοφόρος περίοδος για την κυπριακή 

µεταλλουργία και τις εξαγωγές της. Οι κυριότερες και µεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιήθηκαν στο µεταλλευτικό τοµέα την ίδια περίοδο στο νησί ήταν η CMC στην 

Σκουριώτισσα και στο Μαυροβούνι, η Tunnel Asbestos Cement Company στον Αµίαντο, η 

Ανώνυµη Eλληνική Eταιρεία Xηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων στην Ασγάτα-Καλαβασό, 

η Cyprus Chrome Company στο Τρόοδος και η Cyprus Sulphur and Copper Company στη 

Λίµνη1326. Το δικαίωµα για µικρής έκτασης εκµετάλλευση των εδαφών στους Τρούλλους 

εκτιµάται ότι δόθηκε στον Berdy το 1935 ή το 19361327. Ήδη από το 1935 παραχωρήθηκαν 

πολλές άδειες για έρευνα, εντοπισµό και εκµετάλλευση νέων τοποθεσιών όπου υπήρχαν 

αποθέµατα πολύτιµων µετάλλων, όπως ο χρυσός, µετά και την ενθάρρυνση από την 

ανακάλυψη και επιτυχή εκµετάλλευση χρυσοφόρων µεταλλευµάτων στο µεταλλείο της 

Σκουριώτισσας από την Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία το 19331328. Σύµφωνα µε την 

ετήσια έκθεση της κυβέρνησης για το 1936, εξόρυξη χρυσού γινόταν στο νησί σε δυο 

τοποθεσίες, στο Μαθιάτη και στους Τρούλλους, ενώ εργασίες ξεκίνησαν το ίδιο έτος και σε 

άλλα µεταλλεία κοντά στο Μιτσερό1329.  

 
Στην περιοχή των Τρούλλων, 8 µίλια από το λιµάνι της Λάρνακας, υπήρχαν ενδείξεις για 

µεταλευτικά κοιτάσµατα σε ζώνη η οποία εκτεινόταν σε µια απόσταση 2 µιλιών η οποία 

ξεκινούσε ανατολικά του χωριού και κατευθυνόταν νότια προς το παρεκκλήσι του Αγίου 

Νεοφύτου. Στην ίδια θέση κατά τα αρχαία χρόνια εξορυσσόταν χαλκός1330. Μάλιστα, η 

Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία φέρεται να είχε κάνει πρόταση στον Berdy εξαγοράς του 

µεταλλείου για ένα «ικανοποιητικό», όπως χαρακτηριζόταν, ποσό, την οποία όµως απέρριψε ο 

ίδιος1331. Κατά τους τέσσερις τελευταίους µήνες του 1936, µε τη διάνοιξη 85 φρεατίων, 

εξορύχθηκαν 646 τόνοι µετάλλων τα οποία αφορούσαν 627 ουγγίες χρυσό και 3.000 ουγγίες 

ασήµι1332. Το 1937 οι εργασίες συνεχίστηκαν µε την εγκατάσταση µηχανηµάτων αξίας 

                                                
1326 Για την ιστορία των µεταλλείων στην Κύπρο βλ. Βαρνάβα, ό.π. 
1327 Κατά το 1936 δόθηκαν τέσσερις άδειες λειτουργίας µεταλλείων συνολικής έκτασης 50,6 τετραγωνικών 
µιλίων και δεν αποκλείεται σε αυτές να περιλαµβανόταν το µεταλλείο στους Τρούλλους, βλ. Cyprus Annual 
Report of the Inspector of Mines and Labour 1936, Λευκωσία 1937, σ. 3. 
1328 Annual Report 1935, σσ. 20-21. Επίσης, «Η εκµετάλλευσις χρυσού ουχί µόνιµος βιοµηχανία δια την Νήσον 
µας. Άρθρον του επιθεωρητού των Μεταλλείων κ. J.A. Bevan», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 17.2.1937, σ. 1. 
1329 Annual Report 1936, σ. 20. 
1330 Annual Report of Mines and Labour 1936, σ. 4.  Επίσης, «Η εκµετάλλευσις χρυσού ουχί µόνιµος βιοµηχανία 
δια την Νήσον µας. Άρθρον του επιθεωρητού των Μεταλλείων κ. J.A. Bevan», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 
17.2.1937, σ. 1. 
1331 Εφηµ. Cyprus Mail, 27.11.1936, σ. 7. 
1332 Annual Report of Mines and Labour 1936, σ. 4. 
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£15.000 για καθαρισµό του µεταλλεύµατος1333 και διάνοιξη 50 φρεατίων. Το ίδιο έτος έγινε 

εξόρυξη 611 τόνων µεταλλεύµατος εκ των οποίων 604 ουγγίες χρυσό και 2.033 ασήµι.1334 Στα 

χρόνια που ακολούθησαν τον πόλεµο, η λειτουργία του µεταλλείου επικεντρώθηκε στην 

εξόρυξη χαλκού και στην ενδελεχέστερη έρευνα των ιδιοτήτων του µπεντονίτη (φυσικός 

κολλοειδής άργιλος), αποθέµατα του οποίου εντοπίστηκαν στην περιοχή, µε την αποστολή 

δειγµάτων στη Βρετανία και το Ισραήλ1335. Η εξόρυξη µπεντονίτη από το µεταλλείο των 

Τρούλλων ξεκίνησε το 1951 και τουλάχιστον 900 τόνοι εξήχθησαν στο Ισραήλ. Οι προοπτικές 

εξαγωγής του κοιτάσµατος κρίνονταν ιδιαίτερα θετικές από τη βρετανική κυβέρνηση αφού το 

ορυκτό ήταν ιδιαίτερα εύχρηστο στα χυτήρια1336.  

 
Η εταιρεία Cyprus Mining Development Company (αργότερα µετονοµασθείσα σε Berdy 

Mining Company1337) εξασφάλισε την άδεια λειτουργίας του µεταλλείου Κελλιών-

Αβδελλερού στην τοποθεσία Κοκκινόµουτη στους Τρούλλους. Η παραχώρηση άδειας 

εκµετάλλευσης στην εταιρεία δόθηκε το 1937 και αφορούσε έκταση 4,72 τετραγωνικών 

µιλίων στην οποία γινόταν εξόρυξη χρυσού µε κυάνιο1338. Η εταιρεία κατείχε επίσης στα 

Κελλιά έκταση γης τουλάχιστον 46 στρεµµάτων1339. Το 1938 το µεταλλείο εξόρυξε 6.016 

τόνους χρυσοφόρων µεταλλευµάτων εκ των οποίων 4.993 τόνοι έτυχαν εκµετάλλευσης µε 

κυάνιο εξάγοντας 1.769 ουγγίες καθαρό χρυσό και 11.537 ουγγίες ασήµι1340. Ωστόσο, η 

λειτουργία του µεταλλείου ήταν βραχύβια λόγω του γεγονότος ότι τα αποθέµατα χρυσού δεν 

ήταν ιδιαίτερα µεγάλα1341. Ως εκ τούτου, οι εργασίες της εταιρείας επικεντρώθηκαν στο 

µεταλλείο των Τρούλλων. Σχήµα οξύµωρο αποτελεί το γεγονός ότι τα εξορυχθέντα 

κοιτάσµατα χρυσού των δυο µικρών εβραϊκών µεταλλείων εξάγονταν λίγα χρόνια πριν το Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο στη Γερµανία1342, η πολεµική βιοµηχανία της οποίας θα επιστρατευόταν 

                                                
1333 «Ο κυπριακός χρυσός ταξιδεύει. Προσεχής εγκατάστασις µηχανηµάτων προς καθαρισµόν του χρυσοφόρου 
µεταλλεύµατος», εφηµ. Ελευθερία, 11.3.1937, σ. 4. 
1334 Cyprus Annual Report of the Inspector of Mines and Labour 1937, Λευκωσία 1938, σ. 5.  
1335 Cyprus Annual Report of the Inspector of Mines for the year 1950, Λευκωσία 1951, σ. 5. 
1336 Cyprus Annual Report of the Inspector of Mines for the year 1951, Λευκωσία 1952, σ. 5. 
1337 Βλ. “New mining project will bring hope to Larnaca”, εφηµ. Cyprus Mail, 1.2.1959, σ. 5. 
1338 Annual Report of Mines and Labour 1937, ό.π. Επίσης, «Θ’ αρχίση συντόµως η εκµετάλλευσις των 
µεταλλείων Τρούλλων-Αβδελλερού», εφηµ. Πρωινή, 20.1.1937, σ. 4. 
1339 ΚΑΚ: SA1/622/34/3, Καταστάσεις Κτηµατολογίου και Χωροταξίας για τις εβραϊκές περιουσίες το 1939. 
1340 Cyprus Annual Report of the Inspector of Mines and Labour 1938, Λευκωσία 1939, σ. 3.  
1341 Annual Report of Mines and Labour 1938, σ. 3.  
1342 Σύµφωνα µε την εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 26.2.1937, κατά το Φεβρουάριο του 1937 εξήχθηκαν 200 ουγγίες 
χρυσού από το µεταλλείο των Τρούλλων. Στο άρθρο «Ο κυπριακός χρυσός ταξιδεύει», εφηµ. Ελευθερία, 
11.3.1937, σ. 4, αναφερόταν ότι ο Berdy εξήγαγε στο Αµβούργο 132 ουγγίες χρυσού από τους Τρούλλους. Για 
τον Ιούνιο του 1937 γινόταν αναφορά στην εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 15.6.1937, σ. 4 για εξαγωγή 130 
ουγγιών χρυσού στη Γερµανία. 
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στη συνέχεια για την εξόντωση των Εβραίων. Τα δικαιώµατα διαχείρισης των µεταλλείων των 

Τρούλλων µεταβιβάστηκαν το 1962 στη CMC και στην American Metal Climax Inc1343. 

 
Σύµπραξη εβραϊκού και κυπριακού κεφαλαίου: Η ίδρυση της “Cyprus Building and 

Road Construction Corporation Ltd” (CYBARCO)  

 
Την επαύριο του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου η κυπριακή οικονοµία αντιµετώπιζε πληθωρισµό, 

ανεργία και υψηλό κόστος ζωής εξαιτίας του εµπορικού ελλείµµατος. Η αποικιακή 

κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση υιοθέτησε το Δεκαετές Σχέδιο 

Ανάπτυξης της Κύπρου, το οποίο στόχευε στην ενθάρρυνση αναπτυξιακών έργων. Μέχρι το 

1949 επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος στην κατασκευή κτηρίων, σε εγγειοβελτιωτικά έργα, 

στη βελτίωση οδικού δικτύου για ασφαλή διακίνηση και οµαλοποίηση των εµπορικών 

µεταφορών, ανεγέρθηκε το αεροδρόµιο Λευκωσίας και ξεκίνησε η κατασκευή των 

Βρετανικών Βάσεων1344.  Το κυπριακό κεφάλαιο, το οποίο παραδοσιακά επενδυόταν στη γη, 

στη δεκαετία του 1940 διοχετεύθηκε περισσότερο στον οικοδοµικό τοµέα και στο κτίσιµο 

κτηρίων παρά στη γεωργία και τη βιοµηχανία1345. Ως εκ τούτου, οι οικοδοµές γνώρισαν 

πρωτοφανή άνθιση, η οποία δηµιουργήθηκε από τις ανάγκες οικοδόµησης σπιτιών στις πόλεις 

οι οποίες αναπτύσσονταν µε γοργούς ρυθµούς1346.  

 
Ο Νικόλαος Π. Λανίτης ήταν ο Κύπριος κεφαλαιούχος ο οποίος επένδυσε το κεφάλαιο του 

στη σύσταση της πρώτης οικοδοµικής επιχείρησης στην Κύπρο το 1945. Καθώς δεν υπήρχε 

στο νησί η τεχνογνωσία και το εξειδικευµένο προσωπικό για τις οικοδοµικές εργασίες, η 

οικογένεια Λανίτη σύστησε την εταιρεία Cybarco (Cyprus Building and Road Construction 

Corporation Ltd) µε Εβραίους επιχειρηµατίες από την Παλαιστίνη και µε την οικοδοµική 

εταιρεία Solel Boneh. Η εβραϊκή εταιρεία είχε πολυετή εµπειρία στην οικοδόµηση κτηρίων, 

βιοµηχανικών υποδοµών και δηµοσίων αναπτυξιακών έργων στην Παλαιστίνη, όπως η 

κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών, η ανοικοδόµηση του Τελ Αβίβ και των εβραϊκών 

                                                
1343 “Troulli mines switch”, εφηµ. Cyprus Mail, 10.4.1962, σ. 1. Επίσης, «Η Κ.Μ.Ε ηγόρασε τα εις Τρούλλους 
µεταλλευτικά προνόµια της εταιρείας Μπέρντυ. Ευνοϊκός αντίκτυπος επί της οικονοµίας της πόλεως και της 
επαρχίας Λάρνακος», εφηµ. Ελευθερία, 10.4.1962, σ. 1. 
1344 Βλ. Colonial Reports. Cyprus 1946-1949. 
1345 Angelides, ό.π., σ. 221.  
1346 Στο ίδιο. 
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συνοικιών στα Ιεροσόλυµα και τη Χάιφα, στρατιωτικών οχυρώσεων και αστυνοµικών 

σταθµών, τα οποία διεκπεραίωσε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου1347. 

 
Η συνεργασία του Ν. Π. Λανίτη µε ξένες επιχειρήσεις δεν ήταν µια καινοφανής πρακτική. 

Ήταν αντιπρόσωπος της Ανωνύµου Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και 

Λιπασµάτων, µέσω της οποίας εισήγαγε χηµικά λιπάσµατα για τη γεωργία, ενώ το 1927 

ίδρυσε την ΚΕΟ σε συνεργασία µε την Εταιρεία Οίνων της Ελλάδας, στην οποία µέτοχος 

ήταν η Ελληνική Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων1348. Η συνεργασία µε τους Εβραίους 

επιχειρηµατίες προέκυψε όταν κατά την προηγούµενη δεκαετία έζησε από κοντά τις 

δραστηριότητες της Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας Φυτειών στο Φασούρι, από την οποία 

διδάχθηκε τις µεθόδους παραγωγής εσπεριδοειδών και την αποξήρανση των ελών. Στα 

πρότυπα του Φασουρίου δηµιούργησε το 1939 στις γειτονικές εκτάσεις των Τσερκέζων το 

Αγρόκτηµα Ν. Π. Λανίτη1349. Για τη Solel Boneh η πολυµετοχική σύµπραξη της στην Κύπρο 

αποτέλεσε επέκταση του επιχειρηµατικού ανοίγµατός της εκτός Παλαιστίνης, το οποίο 

ξεκίνησε το 1936 και ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία της ανέθεσε 

την οικοδόµηση βρετανικών στρατοπέδων, στρατιωτικών βάσεων, δρόµων και πετρελαϊκών 

εγκαταστάσεων στην Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Μπαχρέιν και φυσικά την 

Κύπρο1350.  

 
Η Cybarco ιδρύθηκε στη Λεµεσό τον Ιούνιο του 1945 µε αρχικό κεφάλαιο £10.000 των 1.000 

µετοχών. Η αποστολή της εταιρείας ήταν πολυεπίπεδη και φιλόδοξη. Μεταξύ άλλων ήταν η 

ανάληψη έργων οικοδόµησης και επιδιόρθωσης κτηρίων και δρόµων, η κατασκευή και 

διαχείριση σιδηροδρόµων, η εκπόνηση έργων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και άρδευσης, 

λιµενικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Επίσης, η ανάληψη επιχειρήσεων ως εµπορικών και 

χρηµατοοικονοµικών πρακτόρων και εργασίες εµπορικών τραπεζιτών. 

 
Μέτοχοι της Cybarco ήταν εκτός από την Solel Boneh και τον Νικόλαο Π.Λανίτη, οι Εβραίοι 

επιχειρηµατίες από τη Χάιφα David Hacohen  (διευθυντής της εταιρείας στη Χάιφα) και Dov 

                                                
1347 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1921 και ήταν ο εκτελεστικός βραχίονας της εβραϊκής συνοµοσπονδίας εργατών 
(Histadrut) στον οικοδοµικό τοµέα και στην κατασκευή δρόµων, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας στους 
Εβραίους µετανάστες που εγκαθίσταντο από τη δεκαετία του 1920 και εξής µαζικά στην Παλαιστίνη, βλ. 
Encyclopaedia Judaica, λήµµα “Solel Boneh”, τ. 15, σ. 91.  
1348 Χαράλαµπος Κασκάνης, Ευαγόρας Κ. Λανίτης, Λεµεσός 2008, σ. 44. 
1349 Στο ίδιο, σσ. 46-53. 
1350 Yehouda A. Shenhav, The Arab Jews: A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, And Ethnicity The 
Arab Jews: A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, and Ethnicity, Καλιφόρνια 2006, σ. 37. Επίσης, 
Encyclopaedia Judaica, λήµµα “Solel Boneh”, τ. 15, σ. 91. 
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Bufman (µηχανικός), η εταιρεία Ν.Π. Λανίτης, ο Σταύρος Πίττας (διευθυντής της εταιρείας 

στη Λεµεσό), ο Πάνος Λανίτης (διευθυντής της εταιρείας στη Λεµεσό), ο έµπορος Νίκος 

Σολωµονίδης, ο Κώστας Λανίτης, ο Νίκος Λανίτης και ο Ευαγόρας Λανίτης1351. Η Solel 

Boneh ήταν ο µεγαλύτερος µέτοχος της εταιρείας µε 488 µετοχές. Ο Ν. Π. Λανίτης κατείχε 

360, ο Σταύρος Πίττας 50 και οι υπόλοιποι από 10 µετοχές. Συνολικά 510 µετοχές ανήκαν σε 

Κύπριους Βρετανούς υπηκόους και 490 σε Εβραίους Παλαιστινίους1352. 

 
Από τα πρώτα έργα που ανέλαβε η εταιρεία ήταν η ανέγερση του νέου Γυµνασίου Λεµεσού 

και πολυκατοικιών. Όπως δήλωσε ο Ν.Π. Λανίτης στην εφηµερίδα Κυπριακός Φύλακας, το 

Νοέµβριο του 1945, αντικρούοντας τις αντιδράσεις από µερίδα του Τύπου για τη σύµπραξή 

του µε την εταιρεία Solel Boneh «η ίδρυσις ταύτης εν Κύπρω δεν στρέφεται εναντίον των 

συµφερόντων του τόπου, καθ’ ότι «η αρχή µου είνε ότι κάθε εργασίαν που θα αναλάβω 

πρέπει να είνε δια το συµφέρον του τόπου, αυτό δε µαρτυρούν και τα µέχρι σήµερον έργα 

µου» »1353. Η ίδρυση της Cybarco ενίσχυσε σαφώς τον Όµιλο Εταιρειών Λανίτη και 

δηµιούργησε θέσεις εργασίας καθώς και εξειδίκευσης για το εργατικό δυναµικό της Κύπρου. 

Η επιχειρηµατική προνοητικότητα του Λανίτη δεν διαψεύσθηκε, αφού το 1950 η οικοδοµική 

βιοµηχανία στην Κύπρο γνώρισε σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης1354. 

 
Συµπερασµατικά, η επιχειρηµατική δραστηριότητα των Εβραίων που εισέρρεαν στην Κύπρο 

κατά τη δεκαετία του 1930, τόσο από τη Γερµανία όσο και από την Παλαιστίνη, ήταν 

πολυσχιδής. Τόσο η µεταναστευτική νοµοθεσία του Palmer (βλ. κεφ. 4) όσο και οι νέες 

εµπορικές συνθήκες µετά τη συµφωνία της Οττάβα δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την 

προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηµατιών. Η επιλογή της οικονοµικής δραστηριότητας των 

Εβραίων, όπως επεσήµανε ο Kuznets, είναι ενδογενής και ως τέτοια αποτυπώθηκε και στην 

περίπτωση της Κύπρου, καθώς οι ίδιοι οι µετανάστες επέλεξαν τον τοµέα δραστηριοποίησής 

τους. Η οικονοµική τους δραστηριότητα υπήρξε καινοτόµος για τα δεδοµένα της κυπριακής 

οικονοµίας. Δηµιούργησαν προοπτικές για την εκβιοµηχάνιση του νησιού, το εµπόριο των 

εσπεριδοειδών και της εξαγωγικής βιοµηχανίας, και ενίσχυσαν την απασχόληση των εργατών 

στις πόλεις και την ύπαιθρο. Στην περίπτωση των Εβραίων επιχειρηµατιών, αυτό που 
                                                
1351 ΚΑΚ: SA1/1325/1939, Διοικητής Λεµεσού προς Αποικιακό Γραµµατέα, 30.6.1945. 
1352 ΚΑΚ: SA1/1325/1939, Παναγιώτης Κακογιάννης και Ιωάννης Ηλιάδης, Λεµεσός, προς Διοικητή Λεµεσού, 
19.6.1945. 
1353 «Η ανέγερσις του νέου Γυµνασίου Λεµεσού. Οµιλεί ο κ. Ν.Π. Λανίτης: Η εκπόνησις του σχεδίου- Η 
Οικοδοµική Εταιρεία- Θα υποστηρίξη ως Δήµαρχον τον κ. Χρ. Χατζηπαύλου», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλακας, 
21.11.1945, σ. 1. 
1354Angelides, ό.π., σ. 221.  
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αναδεικνύεται µέσα από τη µελέτη των επιχειρήσεών τους είναι το γεγονός ότι προσέδωσαν 

νέα διάσταση στη διακίνηση του εµπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο, δηµιουργώντας 

εµπορικά δίκτυα εντός της βρετανικής αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα µεταξύ Κύπρου-Αιγύπτου 

και Παλαιστίνης. Για αυτό το λόγο οι περισσότερες εβραϊκές επιχειρήσεις συστάθηκαν στις 

πόλεις µε τα κυριότερα λιµάνια, τη Λάρνακα, την Αµµόχωστο και τη Λεµεσό. 

 
Στο τελευταίο κεφάλαιο που ακολουθεί, η έρευνα εστιάζεται στην πολιτική, οικονοµική και 

κοινωνική πτυχή των στρατοπέδων κράτησης Εβραίων µεταναστών και προσφύγων της 

περιόδου 1946-1949. 
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Κεφάλαιο 8: Τα στρατόπεδα κράτησης των Εβραίων στην Αµµόχωστο και 
τη Δεκέλεια. Πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις  
 
 
Το τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής εστιάζεται στην καταγραφή των ιστορικών πτυχών της 

σύστασης και λειτουργίας των στρατοπέδων κράτησης µεταξύ 1946 και 1949 για χιλιάδες 

Εβραίους µετανάστες και πρόσφυγες ή όπως αποκαλούνταν από τους Βρετανούς 

«παράνοµοι» µετανάστες. Το τελευταίο αυτό κύµα Εβραίων µεταναστών στην Κύπρο 

αποτελεί µια ιδιάζουσα και πολύ διαφορετική περίπτωση από τα µεταναστευτικά ρεύµατα που 

έχουν µελετηθεί στα προηγούµενα κεφάλαια, καθότι ο εγκλεισµός των µεταναστών σε 

στρατόπεδα στην Κύπρο ήταν ένα καταναγκαστικό µέτρο. Η µελέτη του στρατοπέδων 

προσεγγίζεται µε βάση τους ίδιους άξονες της µελέτης για τα µεταναστευτικά και προσφυγικά 

ρεύµατα της περιόδου µεταξύ 1883 και 1939, καταγράφοντας δηλαδή τους λόγους για τους 

οποίους δηµιουργήθηκαν τα στρατόπεδα, εξετάζοντας τη βρετανική πολιτική, την στάση των 

Ελλήνων, τις συνθήκες που επικρατούσαν στα στρατόπεδα και τον αντίκτυπο στην τοπική 

οικονοµία.  

 
Η απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για τη δηµιουργία στρατοπέδων στην Κύπρο 

 
Η λειτουργία των στρατοπέδων κράτησης µεταξύ 1946 και 1949 για 52.000 µε 55.0001355 

(περίπου 11-12% του πληθυσµού της Κύπρου) από τους 70.000 Εβραίους οι οποίοι 

κατευθύνονταν στην Παλαιστίνη από την Ευρώπη αποτέλεσε µια από τις µαζικότερες και 

τελευταίες σελίδες στην ιστορία της εβραϊκής µεταναστευτικής παρουσίας στο νησί. Πριν 

ακόµα την έκδοση της Λευκής Βίβλου στην Παλαιστίνη το 1939, η οποία περιόριζε τον 

αριθµό των Εβραίων που εισέρχονταν µε θεωρήσεις στην Παλαιστίνη στις 15000 ετησίως 

µέχρι το 1944, ο επικεφαλής του Εβραϊκού Πρακτορείου, Ben-Gurion, διέκρινε τη µεταβολή 

της βρετανικής πολιτικής υπέρ των αραβικών επιδιώξεων για ανεξάρτητο αραβικό κράτος µε 

εβραϊκή µειοψηφία. Το 1938 σε συνεδρίαση του Σιωνιστικού Εκτελεστικού Συνεδρίου έδωσε 

το έναυσµα για την έναρξη της κρυφής ή «παράνοµης» µετανάστευσης προς την 

Παλαιστίνη1356. Σε αυτή την τελευταία φάση του aliyah, η Κύπρος υπήρξε ακόµα µια φορά ο 

                                                
1355 Οι εκτιµήσεις για τον ακριβή αριθµό των κρατουµένων στα στρατόπεδα της Κύπρου διίστανται. Σύµφωνα µε 
τις βρετανικές αναφορές µέχρι το Μάιο του 1948 φιλοξενήθηκαν 53.000 Εβραίοι, Colonial Annual Reports. 
Cyprus 1948, Λονδίνο 1949, σ. 6. Ο Διευθυντής της JOINT στην Κύπρο, Morris Laub, ό.π., σ. ix,  αναφέρεται σε 
55000. Οι Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 241, αναφέροντται σε 52221, και το Κέντρο Ερευνών Shoah στο Yad 
Vashem σε 52000 http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%20727.pdf, προσπ. 28.5.2014.  
1356 Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 96. 
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ενδιάµεσος και τελευταίος σταθµός στη µετάβαση χιλιάδων Εβραίων προσφύγων από το 

Ολοκαύτωµα στην Παλαιστίνη, αυτή τη φορά όχι µε ελεύθερη βούληση των προσφύγων, 

αλλά µε απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας.  

 
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, η κατάσταση στην Παλαιστίνη µεταξύ Εβραίων-

Αράβων και Εβραίων-Βρετανών ήταν εκρηκτική. Αφενός, οι Εβραίοι ασκούσαν πίεση στους 

Βρετανούς να διευκολύνουν την απρόσκοπτη εισροή προσφύγων στην Παλαιστίνη (σύµφωνα 

µε την έκθεση του Earl G. Harrison 100.000 Εβραίοι ανέµεναν την έκδοση αδειών 

µετανάστευσης για την Παλαιστίνη το 19451357) προωθώντας παράλληλα τη ριζοσπαστική 

σιωνιστική λύση του διαµελισµού της περιοχής. Η υπόγεια δράση εβραϊκών εξτρεµιστικών 

οργανώσεων1358 εναντίον βρετανικών στόχων και η συνεχής λαθραία άφιξη µεταναστών µε 

πλοιάρια αντίθετα µε τις πρόνοιες της Λευκής Βίβλου του 1939 επιβάρυναν το κλίµα.  

 
Στον αντίποδα, οι Άραβες αντιδρούσαν στη συνέχιση της εγκατάστασης των Εβραίων, η 

οποία αποδυνάµωνε τις πολιτικές τους βλέψεις για ανεξαρτησία της Παλαιστίνης µε αραβική 

πλειοψηφία1359. Η έκρηξη στο ξενοδοχείο King David στα Ιεροσόλυµα στις 22 Ιουλίου 1946, 

όπου σε µια από τις πτέρυγές του στεγαζόταν και το βρετανικό στρατιωτικό επιτελείο, και ο 

θάνατος 91 ατόµων εκ των οποίων και 22 Αράβων, θορύβησε την κυβέρνηση των Εργατικών, 

η οποία δεν απέκλειε ανεξέλεγκτο αιµατοκύλισµα στην περιοχή1360. Υπό το βάρος των 

σοβαρών αντιδράσεων που θα προκαλούνταν εκ µέρους των Αράβων εξαιτίας της συνεχούς 

ροής των Εβραίων, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισε την απαγόρευση του 

απόπλου πλοίων µε Εβραίους λαθροµετανάστες από λιµάνια υπό δυτικό έλεγχο και τη 

διοχέτευση στην Κύπρο των πλοίων που προέρχονταν από λιµάνια των Βαλκανίων µε 

προορισµό την Παλαιστίνη1361. Στις 7 Αυγούστου αποφασίστηκε στο Λονδίνο ότι οι Εβραίοι 

παράνοµοι µετανάστες που θα προσέγγιζαν τα λιµάνια της Παλαιστίνης θα απελαύνονταν στη 

γειτονική βρετανική αποικία και ότι η δηµοσιοποίηση και η εφαρµογή του µέτρου θα 

ξεκινούσε στις 11 του µήνα1362.  

                                                
1357 Ritchie Ovendale, “The Palestine Policy of the British Labour Government 1945-1946”, International 
Affairs, 55: 3 (1979), σ. 414. 
1358 Για τη δράση των εβραϊκών οργανώσεων βλ. Pappe, ό.π., σ.108.  
1359 Βλ. Ovendale, ό.π., σσ. 427- 428. 
1360 Arieh Kochavi, “The struggle against Jewish immigration to Palestine”, Middle Eastern Studies, 34:3 (2006), 
σ. 153. Επίσης, Ovendale, ό.π.,  σ. 425. 
1361 ΤΝΑ: CAB/128/6, Συµπεράσµατα συνάντησης του Υπουργικού Συµβουλίου στην Downing Street αρ. 10 την 
Τρίτη 30 Ιουλίου 1946, στις 10.30 π.µ. Επίσης, Kochavi, ό.π., σ. 153. 
1362 ΤΝΑ: CAB/128/6, Συµπεράσµατα συνάντησης του Υπουργικού Συµβουλίου στην Downing Street αρ. 10 την 
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1946, στις 11 π.µ. 
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Όπως σηµειώθηκε και στο κεφάλαιο 3, η ιδέα της αξιοποίησης της Κύπρου ως εναλλακτικού 

χώρου διοχέτευσης των εβραϊκών µεταναστευτικών ρευµάτων προς την Παλαιστίνη, 

βρισκόταν στα βρετανικά σχέδια ήδη από το 1941. Το σχέδιο της µεταφοράς σε στρατόπεδα 

το 1946 ήταν ουσιαστικά η πολιτική που υιοθέτησε η κυβέρνηση των Εργατικών για να 

ανακόψει τη µαζική µετανάστευση των Εβραίων στην Παλαιστίνη, η οποία υποβοηθείτο από 

το Εβραϊκό Πρακτορείο. Το µέτρο αυτό ήταν προσωρινό: η Μεγάλη Βρετανία επεδίωκε να 

χρησιµοποιήσει την Κύπρο ως διαµετακοµιστικό σταθµό των µεταναστών, διευκολύνοντας 

στο εγγύς µέλλον την ελεγχόµενη και νόµιµη µετανάστευση 100.000 Εβραίων στην 

Παλαιστίνη1363. Δεδοµένου ότι στις 29 Νοεµβρίου 1947 η Γενική Συνέλευση ψήφισε υπέρ της 

ίδρυσης εβραϊκού κράτους και στις 14 Μαΐου 1948 µε την αποχώρηση των Βρετανών από την 

Παλαιστίνη ανακηρύχθηκε το κράτος του Ισραήλ, το Υπουργείο Αποικιών θεωρούσε ότι η 

Μεγάλη Βρετανία δεν είχε πλέον λόγους να διατηρήσει τα στρατόπεδα. Ούτως ή άλλως, η 

Βρετανία είχε αποσυρθεί οριστικά από την στρατηγική σηµασίας περιοχή της Παλαιστίνης 

και πλέον η προσοχή του Υπουργείου στρεφόταν στη διατήρηση των κεκτηµένων στην 

αποικία της Κύπρου. Όπως σηµείωνε ο Υφυπουργός Αποικιών, David Rees-Williams στις 15 

Δεκεµβρίου, από την στιγµή που η είσοδος των Εβραίων στο Ισραήλ ήταν απρόσκοπτη, η 

παραµονή ενός βρετανικού τάγµατος πεζικού για τη φρούρηση των στρατοπέδων, η οποία θα 

επιβάρυνε τους Βρετανούς φορολογουµένους, ήταν αδικαιολόγητη. Επιπρόσθετα, οι Εβραίοι 

θεωρούνταν ένας εν δυνάµει κίνδυνος, ο οποίος θα δυσχέραινε την ήδη δύσκολη πολιτική 

κατάσταση στο νησί  σε περίπτωση που ξεσπούσαν ταραχές εντός και εκτός στρατοπέδων1364. 

 
Το καλοκαίρι του 1946, η «παράνοµη» µετανάστευση στη βρετανική Εντολή βρισκόταν εκτός 

ελέγχου από τις βρετανικές αρχές. Στις αρχές Αυγούστου υπήρχαν 2.252 παράνοµοι 

µετανάστες στο στρατόπεδο του Atlit (νότια της Χάιφα), 2232 σε πλοίο στο λιµάνι της Χάιφα, 

ενώ άλλοι 2.500 βρίσκονταν καθοδόν προς την Παλαιστίνη. Ήδη το ποσοστό των µεταναστών 

που επιτρεπόταν να εισέλθουν στην Παλαιστίνη µέχρι το Δεκέµβριο είχε ξεπεραστεί µε τους 

αριθµούς όσων βρίσκονταν στο Atlit  και στη Χάιφα1365. Στην Κύπρο την ίδια στιγµή υπήρχε 

χώρος για διαµονή 1200 παράνοµων µεταναστών, αριθµός ο οποίος µπορούσε να αυξηθεί στις 

                                                
1363 ΤΝΑ: CAB/128/6, Συµπεράσµατα συνάντησης του Υπουργικού Συµβουλίου στην Downing Street αρ. 10 την 
Τρίτη 30 Ιουλίου 1946, στις 10.30 π.µ. 
1364 TNA: CO 537/4058, Rees-Williams προς Υπουργό Αποικιών, Λονδίνο, 15.12.1948. 
1365 ΤΝΑ: CAB/128/6, Συµπεράσµατα συνάντησης στο Υπουργικό Συµβούλιο στη Downing Street αρ.10, την 
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1946 στις 11 π.µ. 
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2.000. Ο Κυβερνήτης της Κύπρου κλήθηκε να διευθετήσει την είσοδο τουλάχιστον 10000 

ατόµων1366. 

 
Η διοχέτευση του µεταναστευτικού ρεύµατος στην Κύπρο υπήρξε τη δεδοµένη στιγµή η 

µοναδική λύση που µπορούσαν οι Βρετανοί να ελέγξουν εφόσον στο νησί υπήρχε ήδη 

στρατός, ο οποίος θα αναλάµβανε τη φρούρηση των στρατοπέδων. Οι βρετανικές 

στρατιωτικές αρχές αδυνατούσαν να απαγορεύσουν άµεσα την αναχώρηση των πλοιαρίων 

από τα ελληνικά και ιταλικά λιµάνια. Μια από τις σκέψεις των Βρετανών, η οποία 

συζητήθηκε σε σύσκεψη στην Downing Street στις 30 Ιουλίου 1946, ήταν η µεταφορά των 

µεταναστών που έπλεαν σε παλαιστινιακά θαλάσσια ύδατα σε βρετανικά πλοία από τις 

αστυνοµικές αρχές της Παλαιστίνης µε τη συνδροµή των στρατιωτικών δυνάµεων, µε τα 

οποία θα µεταφέρονταν στη συνέχεια στην Κύπρο και σε άλλους προορισµούς. Η επιλογή 

αυτή απορρίφθηκε από τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Clement Attlee, καθώς θα ήταν 

πρακτικά δύσκολο να µεταφερθούν οι µετανάστες από τα πλοιάρια στα βρετανικά πλοία 

χωρίς σοβαρά επεισόδια, εµµένοντας στην άποψη ότι θα έπρεπε να επιτρεπόταν η αποβίβαση 

στην Παλαιστίνη σε γυναικόπαιδα και η κράτηση των ανδρών σε στρατόπεδα για απεριόριστο 

χρόνο.  

 
Ο Υπουργός Αποικιών υποστήριξε ότι η απόφαση για µεταφορά των Εβραίων στην Κύπρο 

εµπεριέκλειε πολιτικές δυσκολίες, προφανώς προκαλούµενες από την αντίδραση των 

Ελλήνων, τις οποίες ωστόσο δεν θεωρούσε ανυπέρβλητες. Όπως διαφάνηκε και στους µήνες 

πριν το ξέσπασµα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου όταν το ζήτηµα της περίθαλψης των Εβραίων 

προσφύγων έγινε επιτακτικό, το Υπουργείο Αποικιών δεν είχε ιδιαίτερες ενστάσεις στη 

διοχέτευση εβραϊκού πληθυσµού στην Κύπρο, αντίθετα την ενθάρρυνε, αδιαφορώντας για τον 

αντίκτυπο που θα είχε στο εσωτερικό της αποικίας. Μεταπολεµικά, το διακύβευµα της 

διατήρησης των συµφερόντων της βρετανικής αυτοκρατορίας στην Παλαιστίνη ήταν 

σηµαντικότερο από οποιεσδήποτε ενδεχόµενες επιπλοκές στο εσωτερικό της Κύπρου, παρόλο 

που ο αντίκτυπος του ελληνικού εµφυλίου, η άνοδος της αριστεράς και οι απεργίες των 

εργατών δηµιουργούσαν ένα ανήσυχο πολιτικό κλίµα εντός του νησιού. 

 

Οποιαδήποτε πολιτική και αν υιοθετείτο θα είχε σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις για τη 

Βρετανία. Από τη µια, µια απόφαση των Εργατικών για αύξηση του ποσοστού των Εβραίων 

                                                
1366 Στο ίδιο. 
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που εισέρχονταν νόµιµα στην Παλαιστίνη θα προκαλούσε την έντονη αντίδραση των 

Αράβων. Αυτό θα σήµαινε ότι η Βρετανία θα είχε να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα δυο µέτωπα 

εντός της Παλαιστίνης. Σε αυτή την περίπτωση, η χειρότερη εξέλιξη για τη Βρετανία θα ήταν 

να στρέψει εναντίον της τον αραβικό κόσµο της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη, η µεταφορά 

των µεταναστών σε στρατόπεδα στην Κύπρο εκτιµάτο ότι σχεδόν σίγουρα θα τερµάτιζε τη 

συνεργασία της µε τους Εβραίους τόσο εντός όσο και εκτός της Παλαιστίνης. Τελικά, η 

Μεγάλη Βρετανία προτίµησε να συγκρουσθεί µε τα εβραϊκά συµφέροντα παρά να απωλέσει 

τα αραβικά ερείσµατα, συγκρατώντας έτσι το µένος των Αράβων στη Μέση Ανατολή1367.  

 
Η τελική απόφαση για την προσωρινή κράτηση των Εβραίων στην Κύπρο δεν είχε να κάνει 

τόσο µε την πίεση που ασκείτο εκ µέρους του Αρµοστή της Παλαιστίνης στη βρετανική 

κυβέρνηση για άµεση ανάληψη µέτρων κατά της εβραϊκής ένοπλης δράσης, όσο µε την 

ευρύτερη πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή. Μεταπολεµικά, η Βρετανία 

αντιµετώπιζε σοβαρά οικονοµικά ζητήµατα στο εσωτερικό της και αδυναµίες συντήρησης 

των στρατιωτικών της δυνάµεων, αλλά έβλεπε και τα στρατηγικά της συµφέροντά στη Μέση 

Ανατολή να διακυβεύονται. Η Παλαιστίνη εξακολουθούσε να εξυπηρετεί τους λόγους 

ασφαλείας για τους οποίους η Βρετανία ανέλαβε την Εντολή το 1918, δηλαδή τη διασφάλιση 

του ελέγχου της Αιγύπτου απ’ όπου είχε πρόσβαση δια αέρος και θαλάσσης στην Ινδία, την 

Αυστραλία και την Άπω Ανατολή1368. Για αυτό το λόγο, η Βρετανία θα έπρεπε να στηρίξει τη 

λύση µιας ενωµένης Παλαιστίνης ικανοποιώντας τις θέσεις των Αράβων. Η επικρατούσα 

τάση στο Υπουργικό Συµβούλιο ήταν υπέρ ενός σχεδίου για τη µεταφορά των «παράνοµων» 

µεταναστών προτού αποβιβαστούν στην Παλαιστίνη δια θαλάσσης στην Κύπρο, όπου θα 

κρατούνταν σε πρόχειρα στρατόπεδα1369. 

 
Αυτή η απόφαση, όµως, πάρθηκε προτού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Harry S. Truman (1945-

1953), αναλάβει την πρωτοβουλία να «επιβάλει» τη λύση δυο κρατών τον Οκτώβριο του 

1946, σηµατοδοτώντας την στρατηγική και πολιτική περιθωριοποίηση της Βρετανίας στην 

περιοχή. Η απόφαση για εγκλεισµό των Εβραίων, η πλειονότητα των οποίων µόλις είχαν 

απελευθερωθεί από τα ναζιστικά στρατόπεδα, έπληξε πολιτικά τη Βρετανία. Το ίδιο το µέτρο 

της κράτησης σε στρατόπεδα, όπως και οι συνθήκες διαβίωσης των µεταναστών προκάλεσαν 

                                                
1367 Στο ίδιο. 
1368 Ovendale, ό.π., σ. 412. Επίσης, Fieldhouse, ό.π., σ. 204.  
1369 ΤΝΑ: CAB/128/6, Συµπεράσµατα συνάντησης του Υπουργικού Συµβουλίου στην Downing Street αρ. 10 την 
Τρίτη 30 Ιουλίου 1946, στις 10.30 π.µ. 
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θύελλα αντιδράσεων στην κοινή γνώµη της Μεγάλης Βρετανίας και βίαια επεισόδια στην 

Παλαιστίνη.  

 
Τις δαπάνες λειτουργίας των στρατοπέδων ανέλαβε η κυβέρνηση της Παλαιστίνης, η οποία 

υπολογιζόταν ότι θα επιβαρυνόταν µε £250.000 το µήνα για τα έξοδα των στρατοπέδων1370. 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Αποικιών το συνολικό κόστος της κατασκευής, εξοπλισµού, 

συντήρησης των στρατοπέδων και µεταφοράς των µεταναστών δια θαλάσσης µέχρι την 31 

Μαρτίου του 1949 ανήλθε στα £5.185.000. Οι δαπάνες για το έτος 1946–1947 ανέρχονταν 

στο £1.152.000 και για το έτος 1947–1948 στα £3.183.000. Το κόστος για το έτος 1948–1949 

υπολογιζόταν πολύ χαµηλότερα, στις £850.000. Το συνολικό ποσό των £4.335.000 χρεώθηκε 

στον προϋπολογισµό της Παλαιστίνης για το οικονοµικό έτος 1947–19481371. Ο Υπουργός 

Αποικιών, Creech Jones, δέχθηκε έντονες πιέσεις στη βρετανική Βουλή για το κόστος της 

λειτουργίας των στρατοπέδων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο Βρετανός φορολογούµενος 

δεν θα επιβαρυνόταν µε το κόστος λειτουργίας των στρατοπέδων και µεταφοράς των 

µεταναστών. Ο Creech Jones διαβεβαίωσε ότι το ποσό θα επιβάρυνε τους Άραβες και 

Εβραίους φορολογούµενους στην Παλαιστίνη1372. Η Βρετανία επωµίστηκε τους µισθούς και 

τη σίτιση του διοικητικού και στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο µεταφέρθηκε στην Κύπρο 

για τη φρούρηση των στρατοπέδων. Σύµφωνα µε την Ελευθερία παραµονές της αποβίβασης 

των πρώτων µεταναστών, αφίχθηκαν στο νησί 300 Βρετανοί στρατιώτες, καθώς και µέλη της 

Στρατιωτικής Αστυνοµίας1373. 

 
Στις 31 Αυγούστου 1947 η Ειδική Επιτροπή για την Παλαιστίνη των Ηνωµένων Εθνών 

(UNSCOP), η οποία συστάθηκε το Μάιο του 1947 µετά την αποτυχή µεσολάβηση της 

Βρετανίας να βρει λύση στο παλαιστινιακό που θα ήταν αποδεχτή τόσο από τους Άραβες, όσο 

από τους Σιωνιστές και τους Αµερικανούς (οι διαπραγµατεύσεις µε Άραβες και Έβραιους 

κατέρρευσαν το Φεβρουάριο του 1947), πρότεινε τη λύση των δυο χωριστών κρατών στην 

Παλαιστίνη. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση της 

Βρετανίας δροµολόγησαν την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για τερµατισµό της 

                                                
1370 Kochavi, ό.π., σ. 162. 
1371 Hansard: House of Commons Debate  2.2.1949, “Cyprus  (Jewish Detainees)”, τ. 460, cc1652-3, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1949/feb/02/cyprus-jewish-
detainees#S5CV0460P0_19490202_HOC_76 , προσπ. 30.6.2014. 
1372 Hansard: House of Commons Debate  4.2.1948, “Jewish Refugee Camps (Cost)”, τ. 446, cc1788-9, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1948/feb/04/jewish-refugge-camps-
cost#S5CV0446P0_19480204_HOC_84 , προσπ. 7.5.2015. 
1373 Εφηµ. Ελευθερία, 13.8.1946, σ. 1. 
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Εντολής στην Παλαιστίνη. Παράλληλα, το ζήτηµα της διαχείρισης του µαζικού «παράνοµου» 

µεταναστευτικού ρεύµατος των Εβραίων από την Ευρώπη στην Παλαιστίνη εξακολουθούσε 

να προκαλεί πολιτικό κόστος στη Βρετανία. Σε µια προσπάθεια να µειωθεί η ροή της 

µετανάστευσης Εβραίων χωρίς βίζα από τη Δύση στην Παλαιστίνη, οι Βρετανοί υιοθέτησαν 

την πρακτική της επαναπροώθησης των πλοίων µε τους µετανάστες στο λιµάνι από όπου 

αρχικά απέπλευσαν.  

 
Η αποτυχία του εγχειρήµατος, ιδιαίτερα µετά και το επεισόδιο µε το πλοίο Exodus στη Γαλλία 

και η απροθυµία των χωρών από τις οποίες προέρχονταν τα περισσότερα πλοία, όπως η 

Ρουµανία και η Βουλγαρία, να δεχθούν πίσω τους µετανάστες, ανάγκασε τη βρετανική 

κυβέρνηση να προωθήσει σε όλο και µεγαλύτερους αριθµούς το εβραϊκό ρεύµα στην Κύπρο. 

Τον Οκτώβριο του 1947 τόσο το Υπουργείο Αποικιών όσο και το βρετανικό Υπουργείο 

Εξωτερικών συµµερίζονταν την άποψη ότι η Βρετανία θα έπρεπε να σταµατήσει τον αδιέξοδο 

αγώνα εναντίον της παράνοµης µετανάστευσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης 

των Εργατικών, Ernest Bevin, ωστόσο, ήταν κάθετα αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, 

ενόσω η Βρετανία εξακολουθούσε να είχε διοικητικά υπό τον έλεγχο της την Παλαιστίνη. Με 

εντολή του στο Υπουργείο Αποικιών καλούσε στην ανάληψη των απαραίτητων µέτρων για τη 

µεταφορά επιπρόσθετου αριθµού Εβραίων στα στρατόπεδα της Κύπρου, έστω και αν αυτό 

οδηγούσε σε συνωστισµό πληθυσµού στα στρατόπεδα, ή την υπόδειξη εναλλακτικών 

περιοχών διοχέτευσης των µεταναστών1374. Η πολιτική της Βρετανίας στο ζήτηµα των 

στρατοπέδων της Κύπρου, όπως διαµορφώθηκε από το Νοέµβριο του 1947 µετά και την 

παρέµβαση Bevin, επικεντρώθηκε στη συνεχή διοχέτευση Εβραίων «παράνοµων» 

µεταναστών στην Κύπρο και ταυτόχρονα στην ελεγχόµενη µηνιαία µεταφορά εκατοντάδων 

µεταναστών από το νησί στην Παλαιστίνη (περίπου το ήµισυ των µηνιαίων ποσοστόσεων της 

νόµιµης εισόδου Εβραίων στην Παλαιστίνη)1375. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης εκκένωση των 

κυπριακών στρατοπέδων πριν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Παλαιστίνη δεν ήταν 

επιδίωξη του Υπουργείου Εξωτερικών, παρόλο ότι υπήρξε επιθυµία των ΗΠΑ, και αυτό 

σχετιζόταν µε τη φιλο-αραβική της πολιτική1376.  

 

                                                
1374  Arieh J. Kochavi, Post-Holocaust Politics: Britain, the United States and Jewish Refugees, 1945-1948, 
Λονδίνο 2001, σ. 82. 
1375 Στο ίδιο, σ. 84. 
1376 βλ. στο ίδιο, σ. 83. Για τη βρετανική πολιτική στα στρατόπεδα της Κύπρου βλ. επίσης Dan Stone, The 
Liberation of the Camps: the end of the Holocaust and its Aftermath, New Haven 2015, σσ. 150-159. 
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Η στάση της αποικιακής κυβέρνησης 

 
Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, η οριστική απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για τη διοχέτευση 

του ρεύµατος των Εβραίων µεταναστών στην Κύπρο δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης 

στην αποικιακή κυβέρνηση. Το κτίσιµο των στρατοπέδων και η επίβλεψη της λειτουργίας 

τους ανατέθηκε στον στρατό1377, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε το νοµοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας των στρατοπέδων. Τον Αύγουστο του 1946 θεσπίστηκε ο νόµος περί «Κράτησης 

Παράνοµων Μεταναστών» (Detention Illegal Immigrants) ο οποίος προνοούσε για τον 

περιορισµό των µεταναστών στο χώρο νόµιµης κράτησής τους και τη σύλληψη όσων 

επιχειρούσαν να δραπετεύσουν. Στο νόµο, ο οποίος θα ίσχυε όσο καιρό λειτουργούσαν τα 

στρατόπεδα1378, οριζόταν ως «παράνοµος µετανάστης» το άτοµο το οποίο προσπάθησε να 

εισέλθει στην Παλαιστίνη αντίθετα µε το Διάταγµα για Μετανάστευση της Παλαιστίνης του 

1941. Οποιοδήποτε άτοµο προσπαθούσε ή αποπειράτο να δραπετεύσει, υπόκειτο σε φυλάκιση 

µέχρι τρία χρόνια ή και πρόστιµο που δεν ξεπερνούσε τις 100 λίρες. Όσοι δεν 

συµµορφώνονταν µε τους κανονισµούς ή διέπρατταν αδικήµατα υπόκειντο σε φυλάκιση ενός 

έτους ή και πρόστιµο 25 λιρών1379. 

 
Η κυβέρνηση Woοlley (1941-1946) στην Κύπρο δεν είχε την εξουσιοδότηση να καθορίσει τον 

αριθµό των µεταναστών που θα φιλοξενούνταν στα στρατόπεδα, ούτε και το χρονικό 

διάστηµα λειτουργίας τους, καθώς η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή που 

επιλαµβανόταν της πολιτικής διαχείρισης των στρατοπέδων. Η αποικιακή κυβέρνηση είχε 

όµως υπό την εποπτεία της τη διοίκηση και φρούρηση των στρατοπέδων. Κατά τους πρώτους 

µήνες τουλάχιστον της λειτουργίας τους, τα στρατόπεδα δεν τύγχαναν της καλύτερης 

διαχείρισης από τις βρετανικές αρχές, όπως φαίνεται µέσα από σωρεία παραπόνων των 

µεταναστών για τις κακές συνθήκες διαβίωσης στον Τύπο. Με τον διορισµό του Λόρδου 

Winster (1946-1949) Κυβερνήτη της Κύπρου, η κυπριακή κυβέρνηση έθεσε εντονότερα το 

ζήτηµα της διάλυσης των στρατοπέδων στη βρετανική κυβέρνηση, ενόσω όµως αυτό 

καθυστερούσε κατέβαλλε προσπάθειες για να καταστήσει το περιβάλλον των στρατοπέδων 

όσο το δυνατόν πιο φιλόξενο για τους µετανάστες, οι οποίοι συχνά-πυκνά προκαλούσαν 

ταραχές µε αφορµή τις κακές συνθήκες διαβίωσης.  

                                                
1377 George Horton Kelling, Countdown to Rebellion. British Policy in Cyprus, 1939-1955, Νέα Υόρκη 1990, σ. 
86. 
1378 «Δηµοσιεύεται νόµος δια την εγκατάστασιν Εβραίων», εφηµ. Ελευθερία, 13.9.1946, σ. 1. 
1379 ΚΑΚ: V27/23: 1878-1923, The Statute Laws of Cyprus, κεφ. 77, “Detention (Illegal Immigrants), A Law to 
Make Provision for the Detention of Certain Persons in Certain Cases, 13th August 1946”, σσ. 676-679. 
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Ένας από τους όρους που έθεσε ο λόρδος Winster για την ανάληψη των καθηκόντων του στην 

Κύπρο ήταν το κλείσιµο των στρατοπέδων κράτησης για τους Εβραίους. Τα κίνητρα της 

στάσης του δεν είχαν να κάνουν τόσο µε τα αισθήµατα συµπάθειας προς τους Εβραίους, όσο 

µε το γεγονός ότι η κράτηση χιλιάδων Εβραίων εµπεριέκλειε πολιτικούς κινδύνους για την 

αποικιακή κυβέρνηση, ιδιαίτερα τώρα που ο ίδιος κατέφθανε στο νησί µε σκοπό τη 

διαπραγµάτευση συντάγµατος. Ο Winster, του οποίου η θητεία συνέπεσε µε τη µεγαλύτερη 

περίοδο της λειτουργίας των στρατοπέδων (Οκτώβριος 1946 - Φεβρουάριος 1949), απέτυχε 

να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση για την επίσπευση της κατάργησης των στρατοπέδων. 

 
Το Μάρτιο του 1949 στη συζήτηση για το ζήτηµα των Αράβων προσφύγων στη Βουλή των 

Λόρδων, ο απερχόµενος Κυβερνήτης µίλησε για τις προσπάθειες που κατέβαλλε για βελτίωση 

διαβίωσης και υγιεινής στα στρατόπεδα των Εβραίων στην Κύπρο:  

 
«Από την στιγµή της άφιξης µου σε εκείνο το νησί, έδειξα το βαθύτερο µου 

ενδιαφέρον γι’ αυτά τα στρατόπεδα στην Κύπρο. Χωρίς να υπεισέλθω στο σωστό ή 

λάθος του ζητήµατος ή να συζητήσω µε οποιοδήποτε τρόπο τις πολιτικές, πρέπει να 

πω ότι αισθάνθηκα µεγάλη συµπάθεια για τους εκεί Εβραίους φυλακισµένους. Ήµουν 

σε θέση να κατανοήσω την απογοήτευσή τους  [...] Αλλά στο βαθµό που µε αφορά, 

µπορώ σίγουρα να πω ότι δεν έτυχε να τεθεί ενώπιον µου οποιαδήποτε πρόταση για 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους στην οποία να µη συµφωνήσω µε 

ευχαρίστηση. Και σε κάθε διάβηµά µου στον Υπουργό Αποικιών σχετικά µε την 

περίθαλψη και τη διαχείριση αυτών των στρατοπέδων, δέχθηκα τη θερµότερη βοήθεια 

και στήριξη από την Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας. Πράγµατι, αυτή η χώρα 

µπορεί να νιώθει πολύ περήφανη για την ιστορία των στρατοπέδων [...] Και πρέπει να 

πω ότι και οι ίδιοι οι Εβραίοι δηµιούργησαν λίγα προβλήµατα εντός των στρατοπέδων. 

Αυτά τα στρατόπεδα έτυχαν καλής διαχείρισης και ό,τι µπορούσε να γίνει για την 

περίθαλψη των κρατουµένων είχε γίνει [...]»1380. 

 
Ο Winster δεν άσκησε ιδιαίτερη αυτοκριτική στην πολιτική του. Προέβαλλε µια εξωραϊσµένη 

εικόνα της κατάστασης, η οποία δεν ανταποκρινόταν ακριβώς στην πραγµατικότητα. Σαφώς, 

                                                
1380 Hansard: House of Lords Debate 29.3.1949, “Palestinian Arab Refugees”, τ. 161 cc818-40, 
http://hansard.millbanksystems.com/lords/1949/mar/29/palestinian-arab-
refugees#S5LV0161P0_19490329_HOL_218, προσπ.7.5.2015 (µετάφραση δική µου). 
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η Βρετανία δεν θα µπορούσε να ήταν περήφανη για τον εγκλεισµό τόσων χιλιάδων Εβραίων, 

για τον οποίο δεν είχαν ούτε και τον πλήρη έλεγχο. Όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, οι 

Εβραίοι δραπέτευαν και δηµιουργούσαν κατά καιρούς ταραχές στα στρατόπεδα, ενώ σε αυτά 

διείσδυσαν και παραστρατιωτικές οργανώσεις από την Παλαιστίνη.  

 
Το Δεκέµβριο του 1948, µερικές ηµέρες µετά την υποβολή της παραίτησης του Winster, η 

κυπριακή κυβέρνηση προσπάθησε να ασκήσει πίεση στο Υπουργείο Εξωτερικών για την 

εξασφάλιση ρητής δήλωσης σχετικά µε τις προθέσεις της ως προς τη συνέχιση ή το κλείσιµο 

των στρατοπέδων1381. Η απόφαση βρισκόταν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η 

πάγια θέση του οποίου από το 1946 ήταν να µην προβεί η βρετανική πλευρά σε οποιαδήποτε 

µονοµερή κίνηση για διάλυση των στρατοπέδων εν αναµονή της απόφασης της Γενικής 

Ολοµέλειας των Ηνωµένων Εθνών για το µέλλον της Παλαιστίνης. Το Δεκέµβριο βρίσκονταν 

στα στρατόπεδα της Κύπρου τουλάχιστον 11.900 άνδρες σε στρατεύσιµη ηλικία και η 

κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ανησυχούσε ότι η µαζική εισροή ανδρών από τα 

στρατόπεδα της Κύπρου στην Παλαιστίνη θα ενίσχυε στρατιωτικά την εβραϊκή πλευρά και θα 

δυναµίτιζε τις προοπτικές της ανακωχής1382. 

 
Η πολιτική ανησυχία µήπως ο στρατιωτικός αναβρασµός της Παλαιστίνης µεταφερθεί στη 

γειτονική Κύπρο µέσω των Εβραίων στα στρατόπεδα, όπου το αίτηµα για αυτοκυβέρνηση-

Ένωση ή «Ένωσιν και µόνον Ένωσιν» δηµιουργούσε πολωτικές καταστάσεις, ήταν διάχυτη. 

Η παράταση της λειτουργίας των στρατοπέδων εγκυµονούσε τον κίνδυνο της διασποράς της 

αντι-βρετανικής προπαγάνδας στην κυπριακή κοινωνία1383, όπου το έδαφος εξαιτίας του 

πολιτικού σκηνικού ήταν ιδιαίτερα εύφορο. Αυτές οι απόψεις κυκλοφορούσαν στο βρετανικό 

Τύπο, όπως ο Economist, ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου του 1948 σηµείωνε ότι υπήρχαν 

ενδείξεις για κυριαρχία κοµµουνιστών στα στρατόπεδα1384. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 

Ανεξάρτητος το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας προέβη σε δήλωση στην 

οποία µιλούσε για την ύπαρξη κοµµουνιστών στα στρατόπεδα ήδη από τις αρχές του 1948, 

                                                
1381 TNA: CO 537/4058, Πρακτικά J.S.B. προς J. M. Martin, 21.12.1948. 
1382 Hansard: House of Commons Debate  6.12.1948, “Cyprus  (Jewish Detainees)”, τ. 459, cc5-7, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1948/dec/06/cyprus-jewish-
detainees#S5CV0459P0_19481206_HOC_45, προσπ. 7.5.2015. 
1383 Kelling, ό.π., σ. 87. Καθόλη τη διάρκεια του 1948 η κυβέρνηση βρισκόταν αντιµέτωπη µε αλυσιδωτές και σε 
µερικές περιπτώσεις βίαιες απεργίες εργατών στα µεταλλεία και στις οικοδοµές. 
1384 Στο ίδιο, σ. 86. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



333 
 

όταν ερωτήθηκε όµως γι’ αυτό ο διοικητής των στρατοπέδων στην Κύπρο διέψευσε τις 

πληροφορίες1385.  

 
Στις 22 Δεκεµβρίου ο Αποικιακός Γραµµατέας στην Κύπρο Ronald Evelyn Turnbull 

ενηµέρωνε τον John Martin στο Υπουργείο Αποικιών για την «ανήσυχη ηρεµία» που 

παρατηρείτο στα στρατόπεδα και η οποία του δηµιουργούσε προβληµατισµό. Ανέφερε ότι η 

κυβέρνηση γνώριζε πως το ΑΚΕΛ είχε επαφές µε Εβραίους κοµµουνιστές εντός των 

στρατοπέδων. Οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι υποψιάζονταν ότι οι Εβραίοι και το ΑΚΕΛ 

είχαν σχέδιο πρόκλησης αναταραχής σε όλο το νησί µε το ξέσπασµα ταυτόχρονων επεισοδίων 

εντός των στρατοπέδων και σε διάφορα σηµεία του νησιού. Προς το παρόν, εκτιµούσαν πως 

το ΑΚΕΛ δεν θα προέβαινε σε οποιαδήποτε ταραχή πριν τις δηµοτικές εκλογές του 1949 και 

τη δεδοµένη στιγµή δεν φαινόταν να είχε την απαιτούµενη πολιτική υποστήριξη για να το 

πράξει. Ωστόσο, καθότι θεωρούσαν τους αριστερούς «οπορτουνιστές», δεν απέκλειαν η 

αριστερά να εκµεταλλευόταν τυχόν επεισόδια εντός των στρατοπέδων προς όφελος της. Σε 

µια τέτοια περίπτωση ενορχηστρωµένης εξέγερσης οι στρατιωτικές αρχές θα µπορούσαν σε 

λίγες ώρες να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την κατάσταση στα στρατόπεδα, αλλά δεν θα ήταν 

εύκολο να αντιµετωπίσουν τη διασπορά των ταραχών εκτός των στρατοπέδων.1386 Την 

εποµένη, ο Turnbull µοιράστηκε τις ανησυχίες του και µε τον Διευθυντή της JOINT στον 

Καράολο, Morris Laub, σε συνάντηση που είχαν στο Κυβερνείο και συµµερίστηκε τη θέση 

της JOINT ότι θα έπρεπε σύντοµα να µεταφερθούν στην Παλαιστίνη και οι τελευταίοι 

Εβραίοι των στρατοπέδων. Ο Laub παρατηρούσε ότι η κατάσταση στα στρατόπεδα ήταν 

τεταµένη και προδιαγραφόταν έκρηξη ταραχών. Μάλιστα, παραδέχθηκε στον Turnbull ότι 

όντως στα στρατόπεδα υπήρχαν Εβραίοι κοµµουνιστές1387. 

 
Η ενηµέρωση που έτυχε το Υπουργείο Αποικιών από την αποικιακή κυβέρνηση για την 

εσωτερική κατάσταση στην Κύπρο ήταν αυτή τη φορά καθοριστικής σηµασίας για το ζήτηµα 

των στρατοπέδων. Σε λιγότερο από ένα µήνα το Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε το 

κλείσιµο των στρατοπέδων. Στις 17 Ιανουαρίου 1949 ενηµέρωσε µε τηλεγράφηµα την 

αντιπροσωπεία του Ηνωµένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, την Ουάσιγκτον, την Κύπρο, το Κάιρο, 

τα Ιεροσόλυµα και τη Χάιφα ότι η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε «πως ήρθε η στιγµή να 

                                                
1385 «Και πάλιν το ζήτηµα των εν Κύπρω κρατουµένων λαθροµεταναστών», εφηµ. Ανεξάρτητος, 7.2.1948, σ.1. 
1386 TNA: CO 537/4058, Λόρδος Winster, Λευκωσία, προς Martin, Υπουργείο Αποικιών, Λονδίνο, 22.12.1948. 
1387 Αρχείο Αµερικανοεβραϊκής Ενιαίας Επιτροπής Διανοµής (στο εξής AJDC): G 45-54/4/27/3/P.I.123, 
Σηµείωµα Morris Laub σχετικά µε τη συνοµιλία που είχε µε τον Λόρδο Winster, την Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 1948 
στο Κυβερνείο, Λευκωσία στις 11-11.45 π.µ. 
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αφήσουν ελεύθερους τους Εβραίους άνδρες στρατεύσιµης ηλικίας» οι οποίοι κρατούνταν 

στην Κύπρο, και ότι θα ήταν ελεύθεροι να φύγουν µόλις οι εβραϊκές αρχές διευθετούσαν τη 

µεταφορά τους1388. 

 
Τα στρατόπεδα Εβραίων µεταναστών και η στάση της κοινής γνώµης 

 
Η βρετανική απόφαση για τον «στρατωνισµό» των χιλιάδων Εβραίων προσφύγων που 

κατευθύνονταν από την Κεντρική Ευρώπη προς την Παλαιστίνη στο νησί ήταν αναµενόµενο 

να ξυπνήσει στην κοινή γνώµη µνήµες από το εβραϊκό ζήτηµα των προηγούµενων δεκαετιών 

και να επαναφέρει το φόβο της µόνιµης εγκατάστασης ή του εποικισµού της Κύπρου από τις 

εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίων που θα κρατούνταν στα στρατόπεδα. Σε σχέση µε την 

προπολεµική περίοδο, οι διαστάσεις του εβραϊκού κινδύνου εκλαµβάνονταν ως σοβαρότατες 

εξαιτίας της πρωτοφανούς µαζικότητας των µεταναστών που εισέρχονταν στο νησί. Όταν τον 

Αύγουστο του 1946 ανακοινώθηκε από την αποικιακή κυβέρνηση η απόφαση για τη 

µεταφορά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων Εβραίων, υπήρχε ήδη µια υπόκωφη αρνητική διάθεση 

της κοινής γνώµης απέναντι σε οποιαδήποτε µορφή µετανάστευσης ή φιλοξενίας Εβραίων στο 

νησί.  

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρθρογραφία στον κυπριακό Τύπο κατά των στρατοπέδων και της 

εβραϊκής παρουσίας, καθώς και οι αντιδράσεις πολιτικών συνόλων και δηµοτικών 

συµβουλίων διατυπώθηκαν µόνο κατά τους πρώτους δυο µήνες άφιξης των µεταναστών στα 

στρατόπεδα. Στους µήνες που ακολούθησαν, η συζήτηση για τον «εβραϊκό κίνδυνο» 

ξεφούσκωσε εντελώς. Σε αυτό συνέβαλε η επικοινωνία και η κατανόηση που είχαν οι ντόπιοι 

µε τους µετανάστες όπως και η διαπίστωση από τους Έλληνες της Κύπρου ότι οι Εβραίοι 

αντιτάσσονταν σε οποιοδήποτε σχέδιο µόνιµης παραµονής τους στο νησί. Μέχρι το κλείσιµο 

των στρατοπέδων, το Φεβρουάριο του 1949, ο κυπριακός Τύπος περιορίστηκε στην τακτική 

δηµοσίευση ειδήσεων σχετικά µε τις αφίξεις και αναχωρήσεις των Εβραίων µεταναστών και 

τυχόν επεισόδια ή ταραχές ξεσπούσαν εντός των στρατοπέδων. Ακόµα και η εγκατάλειψη των 

στρατοπέδων το 1949 πέρασε απαρατήρητη από την πλειοψηφία των εντύπων µέσων, µε 

εξαίρεση τη δηµοσίευση στην Ελευθερία και τον αριστερό Ανεξάρτητο της συνέντευξης ενός 

                                                
1388 ΤΝΑ: CO 537/4983, Τηλεγράφηµα αρ. 262, Υπουργείο Εξωτερικών προς Νέα Υόρκη, 17.1.1949. 
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αναχωρήσαντα εκ των επικεφαλής των Εβραίων, η οποία εστιαζόταν στον τρόπο µε τον οποίο 

γίνονταν οι δραπετεύσεις από τα στρατόπεδα1389.  

 
Το Νοέµβριο του 1945 Κυπριακό Εθνικό Κόµµα του Θεµιστοκλή Δέρβη και τα 

συνδικαλιστικά κινήµατα της δεξιάς παράταξης, η Παναγροτική Ένωση Κύπρου και η 

Παγκύπρια Ελληνική Σοσιαλιστική Πρωτοπορία, απέστειλαν επιστολή διαµαρτυρίας προς τον 

Αποικιακό Γραµµατέα κατά ενδεχόµενου σχεδίου εισροής Εβραίων προσφύγων στο νησί. Αν 

και ο δήµαρχος Λευκωσίας, Θεµιστοκλής Δέρβης, ήταν νυµφευµένος µε Ουγγρο-εβραία1390, 

πρωτοστάτησε στην αντι-εβραϊκή εκστρατεία. Το υπόµνηµα ανέφερε ως ακολούθως: 

 
«Τα τρία κόµµατα µελετήσαντα το ζήτηµα τούτο κατά την τελευταίαν συνεδρίαν των 

Ανωτάτων Σωµάτων των, και δη εξ αφορµής του όλου Παλαιστινιακού προβλήµατος 

και της αρνήσεως προς εγκατάστασιν Εβραίων εκεί και φρονούντα, ότι η εδώ 

Κυβέρνησις δυνατόν να προθυµοποιηθή να παράσχη φιλοξενίαν κατ’ αρχήν και 

µόνιµον εγκατάστασιν βραδύτερον και άδειαν εξασκήσεως ίσως και επαγγέλµατος εις 

τους αδυνατούντας να εγκατασταθούν εις Παλαιστίνην αλλαχού Εβραίους, κρούουν 

τον κώδωνα του κινδύνου, µε τη βεβαιότητα ότι η Κυβέρνησις θα µελετήση µετά της 

δεούσης προσοχής το σοβαρώτατον τούτο ζήτηµα και θα λάβη τα δέοντα µέτρα δια 

την αντιµετώπισιν και αποσώβησιν του κινδύνου τούτου [...]»1391. 

 
Ο Νέος Κυπριακός Φύλακας χαιρέτισε την κίνηση των τριών κοµµάτων. Τάχθηκε κατά της 

εγκατάστασης οποιωνδήποτε ξένων και δη Εβραίων, η οποία θα επιβάρυνε ή θα αποµυζούσε 

οικονοµικά το νησί ενώ θα ζήµιωνε και το εθνικό ζήτηµα εάν η εγκατάσταση των ξένων 

στόχευε «να µπασταρτέψη» τον πληθυσµό του νησιού.1392 Ενδεικτικές είναι και οι αντι-

εβραϊκές αναφορές της εφηµερίδας Πυρσός του Ζήνωνα Σώζου, εθνικόφρονα πολιτικού και 

εξαδέλφου του Δέρβη1393, στις επιχειρηµατικές συµπράξεις Κυπρίων και Εβραίων 

κεφαλαιούχων, ειδικότερα του Ν. Π. Λανίτη µε την εβραϊκή Solel Boneh στη σύσταση 

                                                
1389 «1809 Εβραίοι είχον αποδράση εκ Κύπρου εις Παλαιστίνην», εφηµ. Ελευθερία, 10.2.1949, σ. 1˙ «Πως είχεν 
οργανωθεί η απόδρασις των Εβραίων λαθροµεταναστών εκ Κύπρου. Ηνοίγοντο σήραγγες και οι φυγάδες 
εκινούντο βάσει τοπογραφικών χαρτών», εφηµ. Ανεξάρτητος, 10.2.1949, σ. 1. 
1390 Κουδουνάρης, ό.π., σ. 124. 
1391 Λεβέντειο Δηµοτικό Μουσείο: Αρχείο Θεµιστοκλή Δέρβη (ΚΕΚ), αρ. φακ. 32 «Αλληλογραφία µετά της 
Κυβερνήσεως», Θεµ. Δέρβης προς Αποικιακό Γραµµτέα, 6.11.1945. Επίσης, αυτούσια η επιστολή δηµοσιευµένη 
στο «Η εν Κύπρω εισροή Εβραίων», εφηµ. Πυρσός, 8.11.1945, σ. 1. Για τη διαµαρτυρία των τριών κοµµάτων 
αναφορά έγινε και στον Τύπο της Παλαιστίνης, “3 Cypriot parties want no Jews”, εφηµ. The Palestine Post, 
31.12.1945, σ. 2. 
1392 «Δεν θέλοµεν ξένους», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 8.11.1945, σ. 2. 
1393 Κουδουνάρης, ό.π., σ. 576. Η σύζυγος του Δέρβη ονοµαζόταν Κάτια Καταλίν. 
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οικοδοµικής εταιρείας (βλ. σσ. 319-321)1394. Διέβλεπε εκτοπισµό του κυπριακού κεφαλαίου, 

ενίσχυση των µειονοτικών πληθυσµών και φόβο επέκτασης στην Κύπρο της εκρηκτικής 

κατάστασης στην Παλαιστίνη µεταξύ Αράβων και Εβραίων1395. 

 
Η δηµοσίευση της επιστολής ενός άγνωστου αποστολέα (υπέγραφε ως A.J.M.B.) στις στήλες 

της Cyprus Mail το Φεβρουάριο του 1946 ήταν αρκετή για να ανακινήσει τον «µέγα 

προπολεµικό κίνδυνο της Κύπρου», ο οποίος  θα είχε ως συνέπεια «την αλλοίωση του 

εθνολογικού χαρακτήρος» του νησιού και την υποβίβαση του κυπριακού λαού σε ένα «είδος 

ειλώτων»1396. Με τον πηχυαίο τίτλο «Η Κύπρος ως εστία για τους Εβραίους» (“Cyprus as a 

home for the Jews”) ο επιστολογράφος της Cyprus Mail (ίσως εµπαίζοντας τον Δέρβη και τη 

δεξιά παράταξη) κατέθετε ως πρόταση την εγκατάσταση 500.000 Εβραίων στην Κύπρο, οι 

οποίοι µε την εισαγωγή σύγχρονης τεχνογωσίας θα προέβαιναν στα αναπτυξιακά έργα που 

χρειαζόταν η οικονοµία, ιδιαίτερα στη βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων: «Είναι 

αλήθεια ότι η Κύπρος δεν είναι η Πατρίδα, αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι το νησί είναι η 

πλησιέστερη ελεύθερη περιοχή στην Πατρίδα», η οποία θα µπορούσε να ευηµερήσει χάρη 

στους Εβραίους, µια και οι Κύπριοι δεν µπορούσαν να συµβάλουν στην ευηµερία του τόπου 

τους1397.  

 
Η επιστολή όπως ήταν αναµενόµενο προκάλεσε την οργίλη αντίδραση της Ελευθερίας και του 

Κυπριακού Τύπου. Η Ελευθερία απάντησε µε δισέλιδο άρθρο την επόµενη ηµέρα της 

επιστολής στη Cyprus Mail, στο οποίο ανέφερε µεταξύ άλλων:  

 
«Η Κύπρος πάντως δεν είναι ούτε «γη της επαγγελίας» ούτε αδέσποτος χώρα. Ανήκει 

εις τον ιστορικόν και ευγενή λαόν της και ο λαός ούτος, χωρίς να άγεται από 

αντισηµιτικά αισθήµατα, αρνείται να συναινέση εις οιαδήποτε ξένα εποικιστικά 

σχέδια. Ένα µόνον εποικισµόν θα εδέχετο µετ’ ενθουσιασµού, τον εποικισµόν των 

αδελφών του, ο οποίος και θα επιτευχθή συντόµως δια της εθνικής αποκαταστάσεως 

της πολυστενάκτου γενετείρας του [...]»1398.  

                                                
1394 Σχετικά µε την σύµπραξη του Λανίτη µε το εβραϊκό κεφάλαιο βλ. «Η ανέγερσις του νέου Γυµνασίου 
Λεµεσού. Οµιλεί ο Ν.Π. Λανίτης: η εκπόνησις του σχεδίου - Η Οικοδοµική Εταιρεία - Θα υποστηρίξη ως 
δήµαρχον τον κ. Χρ. Χατζηπαύλου», εφηµ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 21.11.1945, σ. 1. 
1395 Βλ. «Απειλή κατά των συµφερόντων µας», εφηµ. Πυρσός, 12.10.1945, σ.1. Επίσης, «Το εν Κύπρω 
παράρτηµα της «Σολέλ Μπονέ». Φοβού τους Εβραίους και δώρα φέροντας [Τι πρέπει να γνωρίζη ο εκ Λεµεσού 
φιλάνθρωπος µεγαλοεπιχειρηµατίας Ν.Π. Λανίτης]», εφηµ. Πυρσός, 6.12.1945, σ. 2. 
1396 «Οι «οκνηροί» Κύπριοι και οι Εβραίοι», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 1.3.1946, σ. 1. 
1397 Εφηµ. Cyprus Mail, 27.2.1946, σ. 2 (µετάφραση δική µου). 
1398 «Αυτό µας έλειπε τώρα», εφηµ. Ελευθερία, 28.2.1946, σ. 2. 
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Ο Κυπριακός Τύπος χαρακτήρισε «βαρύτατο αµάρτηµα» κατά του κυπριακού λαού τη 

δηµοσίευση της επιστολής από την αγγλόφωνη κυπριακή εφηµερίδα, υποστηρίζοντας ότι 

σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας εξυφαίνονταν ήδη στο Λονδίνο σχέδια εποικισµού 

της Κύπρου από Εβραίους και ότι η επιστολή έγινε για να βολιδοσκοπήσει την κοινή γνώµη 

και να καταγραφούν τυχόν αντιδράσεις1399. 

 
Βέβαια, αυτού του είδους οι συζητήσεις για εποικισµό της Κύπρου µε Εβραίους οι οποίοι θα 

έφερναν µαζί τους κεφάλαιο και σύγχρονες µεθόδους παραγωγής ανήκαν στην προπολεµική 

περίοδο, καθώς στη δεκαετία του 1940 δεν υπήρχε πλέον πρόθεση από τους Εβραίους να 

εποικίσουν το νησί, ούτε και σχέδιο µαζικής τους εγκατάστασης. Ήταν αναπόφευκτο όµως η 

δηµιουργία των στρατοπέδων στην Κύπρο να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες των 

Ελλήνων της Κύπρου, παρόλες τις ανακοινώσεις του Γραφείου Δηµοσίων Πληροφοριών ότι 

πρόθεση της κυβέρνησης ήταν η «µεταστροφή εις Κύπρον αριθµού τοιούτων προσώπων και 

παροχήν εις αυτά προσωρινής στέγης εις στρατόπεδα προσφύγων εν τη Νήσω µέχρις ότου 

καταστή δυνατόν να εξευρεθούν αλλαχού µονιµώτεραι εστίαι»1400. Η συζήτηση για την 

παρουσία των «παράνοµων» µεταναστών το 1946 βρέθηκε στο επίκεντρο του ιδεολογικού 

διπολισµού που κυριαρχούσε στην κυπριακή κοινωνία εξαιτίας του ελληνικού εµφυλίου 

πολέµου, καθώς και των διχαστικών γραµµών ως προς τον τρόπο επίτευξης της Ένωσης, και 

αποτέλεσε ένα ακόµα πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς. 

 
Τόσο µεταξύ της αριστεράς όσο και της εθνικόφρονης παράταξης παρατηρείται µια οµοθυµία 

ως προς την ένστασή τους για τη µαζική µεταφορά Εβραίων στο νησί. Ωστόσο, διαφορετικοί 

ήταν οι παράµετροι που καθόρισαν την στάση της κάθε παράταξης. Η δεξιά παράταξη ήταν 

αµετάκλητα κάθετη σε οποιαδήποτε µορφής εβραϊκή παρουσία στο νησί. Η αριστερά 

τασσόταν κατά της λειτουργίας των στρατοπέδων, και ο αντι-φασιστικός και αντι-

ιµπεριαλιστικός της προσανατολισµός προσέδιδε ένα πιο ανθρωπιστικό και ιδεολογικό ρόλο 

στην αντίδρασή της1401. Στις αρχές Αυγούστου, η αριστερή εφηµερίδα Ανεξάρτητος σχολίαζε 

ότι χωρίς κανένα φυλετικό µίσος η Κύπρος δεν µπορούσε να είναι συνεχώς µια Ελευθέρα 

Κέρκυρα «η οποία θα πληρώνει τα σπασµένα των φυλετικών πολέµων, που για δικούς του 

σκοπούς ανάβει ο ιµπεριαλισµός ανάµεσα στους Εβραίους και τους Άραβες»1402. 

                                                
1399 «Οι «οκνηροί» Κύπριοι…», ό.π. 
1400 «Δηµοσιεύεται νόµος δια την εγκατάστασιν Εβραίων», εφηµ. Ελευθερία, 13.8.1946, σ. 1. 
1401 Ενδεικτικά για την αντι-φασιστική στάση της αριστεράς τη δεδοµένη περίοδο (παράλληλα µε την άφιξη των 
Εβραίων µεταναστών), βλ. «Τα χθεσινά συλλαλητήρια», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 12.8.1946, σ. 1. 
1402 Εφηµ. Ανεξάρτητος, 10.8.1946, σ. 2. 
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Στις 17 Αυγούστου ο Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου και Μητροπολίτης Πάφου, 

Λεόντιος, υιοθέτησε εκ µέρους της Εθναρχίας τη σαφή θέση κατά της εισροής Εβραίων. Την 

ίδια στιγµή που σε εγκύκλιο του καλούσε τον κυπριακό λαό σε παγκύπριους εράνους υπέρ 

του εθνικού αγώνα1403, σε συνέντευξη του στην Ελευθερία δήλωνε ότι η Κύπρος ήταν 

ελληνική γη και ήταν έτοιµη να δεχθεί γεωργούς, αµπελουργούς, µεταλλειολόγους, 

βιοµήχανους και εφοπλιστές από την Ελλάδα, οι οποίοι θα συνέπρατταν οικονοµικά µε τους 

Κυπρίους και ως εκ τούτου δεν προοριζόταν για εγκατάσταση Εβραίων. Υιοθετούσε όµως µια 

πιο ευέλικτη στάση σε σχέση µε τη δεξιά παράταξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα 

αντιδρούσε η Εκκλησία στο ενδεχόµενο να αξιοποιηθεί για µερικές ηµέρες η Κύπρος ως 

διαµετακοµιστικός σταθµός για τη διευκόλυνση της µετάβασης των Εβραίων προς την 

Παλαιστίνη:  

 
«Οι Εβραίοι έχουν πατρίδα την Παλαιστίνη και η Αγγλία ωφείλει το ταχύτερον να 

τους µεταφέρη [...] Η Εθναρχία Κύπρου φρονεί, ότι επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να 

σταθµεύουν οι Εβραίοι εν Κύπρω πέραν του ενός µηνός, όπερ είναι αρκετόν διάστηµα 

δια να γίνωνται διευθετήσεις περί µεταφοράς των εις Παλαιστίνην»1404. 

 
Σε διάβηµα του πάντως προς την κυβέρνηση, το Συµβούλιο της Εθναρχίας καλούσε «περί των 

δεόντων γενέσθαι, ώστε η Κυβέρνησις να θέση τέρµα εις την εξακολούθησιν της 

Μετακοµίσεως Εβραίων εις Κύπρον έστω και υπό µορφήν σταθµεύσεως, ήτις πιθανόν εν τω 

µέλλοντι να µεταβληθή εις µόνιµον κατοίκησιν και δηµιουργίαν νέας µειονότητος εν 

Κύπρω»1405. 

 
Κατά το Σεπτέµβριο σορρυδόν αντιδράσεις κατά του στρατωνισµού των Εβραίων 

διατυπώθηκαν από τα δηµοτικά συµβούλια της Λεµεσού1406 και της Αµµοχώστου1407, από 

συντεχνίες1408, και από τον Τύπο. Οι προσκείµενοι στην αριστερά υποστήριζαν ότι η 

εγκατάσταση των «παράνοµων» µεταναστών θα έπρεπε να ήταν προσωρινό µέτρο, δίνοντας 

βαρύτητα στις οικονοµικές επιπτώσεις που θα είχε η εισροή µεγάλου πληθυσµού, ειδικά στον 

υψηλό τιµάριθµο, και στις προµήθειες τροφίµων και φθαρτών ειδών, τις ελλείψεις των οποίων 
                                                
1403 Εφηµ. Ανεξάρτητος, 17.8.1946, σ. 2. 
1404 «Το οξύ πρόβληµα. Αι απόψεις της Εθναρχίας δια την µεταφοράν Εβραίων», εφηµ. Ελευθερία, 17.8.1946. 
1405 Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου: Αρχείο Αρχιεπισκόπου Λεοντίου 1933-1947, Γραφείον Εθναρχίας-
Εθνικόν Συµβούλιον, Βιβλίον ΙΣΤ (1-382α), Μέρος Β, έγγραφο ΙΣΤ 231, «Συµβούλιον Εθναρχίας Κύπρου, 
Συνεδρία Τετάρτης 4.9.1946» (υπογράµµιση δική µου). 
1406 «Το Δηµ. Συµβούλιο Λεµεσού προς τον Κυβερνήτη», εφηµ. Τα Γράµµατα, 8.9.1946, σ. 4. 
1407 Εφηµ. Ανεξάρτητος, 14.9.1946, σ. 1. 
1408 Για την αντίδραση της Συνοµοσπονδίας Εργατών Κύπρου βλ. εφηµ. Ελευθερία, 8.9.1946, σ.1. 
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ζούσε πιο έντονα η Αµµόχωστος1409. Επιπρόσθετα, χαρακτήριζαν «άδικο» και 

«αντιδηµοκρατικό» τον εκτοπισµό των Εβραίων και ζητούσαν την άµεση απελευθέρωση τους 

από τα στρατόπεδα της Κύπρου1410. Οι απόψεις αυτές απηχούσαν στις δηλώσεις των 

δηµάρχων του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα, Λύσου Σανταµά1411 και στη Λεµεσό, Πλουτή Σέρβα1412. 

Ο αριστερός Κυπριακός Τύπος έγραφε χαρακτηριστικά:  

 
«όλοι µας ξεύροµεν πως οι περισσότεροι των δυστυχών Εβραίων που σήµερα 

ευρίσκονται πίσω από τα συρµατοπλέγµατα του στρατοπέδου του «Καραόλου», ήσαν 

απ’ εκείνους τους καταδιωγµένους από τον Χίτλερ και κλεισµένους εις στρατόπεδα 

συγκεντρώσεως εις την Γερµανίαν [...] Όταν έληξεν ο πόλεµος και οι Εβραίοι αυτοί 

απηλευθερώθησαν από την Χιτλερικήν αιχµαλωσίαν, ποτέ δεν εφαντάζοντο πως θα 

κατήντων πάλιν εκεί από όπου απηλλάγησαν. Και όµως, αυτή είναι η τραγική 

πραγµατικότης δια τους Εβραίους. Είναι καιρός πλέον, να κοπούν τα 

συρµατοµπλέγµατα και να διαλυθούν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό επιβάλλει 

ο Ανθρωπισµός, εν ονόµατι του οποίου ηγωνίσθησαν και έχουσαν ποταµούς αιµάτων 

όλοι οι λαοί της γης. Είναι καιρός πλέον, να παραµείνουν και οι Εβραίοι ελεύθεροι, 

δια να κανονίσουν, όπως θέλουν την τύχην των και τας σχέσεις των, εν αµοιβαιότητι, 

µετά του Αραβικού λαού»1413. 

 
Όπως καταδεικνύει η περίπτωση του Πρόδροµου Παπαβασιλείου, για τον οποίο αναφορά 

γίνεται στη συνέχεια, οι πρώτες επαφές των αριστερών της Κύπρου µε τους Εβραίους της 

Παλαιστίνης, έγιναν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου στις επιχειρήσεις 

του βρετανικού στρατού στη Βόρειο Αφρική και την Ιταλία, όπου οι εθελοντές του 

Κυπριακού Συντάγµατος και της Εβραϊκής Ταξιαρχίας είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τα 

κοινά πολιτικά ιδεώδη των δυο λαών1414. Επιπλέον, πριν από τη δηµιουργία των 

στρατοπέδων, τα κυπριακά εργατικά συνδικάτα είχαν κτίσει γέφυρες επικοινωνίας µε τα 

εβραϊκά στην Παλαιστίνη. Το Μάρτιο του 1946 η εβραϊκή Συνοµοσπονδία Εργατών της 

                                                
1409 «Το ζήτηµα των Εβραίων λαθροµεταναστών και Γερµ. αιχµαλώτων. Υπόµνηµα του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Αµµοχώστου», εφηµ. Ανεξάρτητος, 14.9.1946. 
1410 Βλ. τηλεγράφηµα που θα αποστελλόταν από Παγκύπρια Ένωση Εργατών, Παγκύπρια Ένωση 
Μικροκαταστηµαταρχών και του ΑΚΕΛ προς τον Γραµµατέα του ΟΗΕ, εφηµ. Ελευθερία, 17.10.1947, σ. 1. 
1411 Εφηµ. Ελευθερία, 3.9.1946, σ. 1. 
1412 Εφηµ. Ελευθερία, 7.9.1946, σ. 1.  
1413 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 7.11.1946, σ. 1. 
1414 Συνέντευξη του Χρίστου Παπαβασιλείου στην ερευνήτρια, Λευκωσία, 17.11.2014. 
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Παλαιστίνης, Histadrut1415, εξέφρασε την στήριξη της στις φυλακίσεις και καταδίκες 18 

ηγετών της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής, του κεντρικού οργάνου των συνδικάτων και 

του συνδικαλιστικού κινήµατος1416.  

 
Σύµφωνα µε προσωπική µαρτυρία του Emanuel Gutmann, ο οποίος εργάστηκε στα 

στρατόπεδα ως δάσκαλος, µεταξύ 1946 και 1947 το ΑΚΕΛ είχε τρεις συναντήσεις µε την 

οργάνωση Haganah στα στρατόπεδα ώστε να υπάρξει συνεννόηση για συνεργασία κατά του 

«κοινού εχθρού» και ενίσχυση σε πρακτικές πτυχές, όπως η περίθαλψη των κρατουµένων και 

η βοήθεια στην εισαγωγή οπλισµού στα στρατόπεδα για την στρατιωτική εκπαίδευση και ίσως 

και για το ίδιο το ΑΚΕΛ1417. Τότε το κόµµα της αριστεράς είχε ως πολιτικό του σύνθηµα την 

επίτευξη αυτοκυβέρνησης ως ενδιάµεσο σταθµό για την Ένωση. Στα σχέδιά του όµως ήταν 

και η ίδρυση «εθνικοαπελευθερωτικής οργάνωσης» εάν εξασφάλιζε τη σύµπραξη της δεξιάς 

και της Εθναρχίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επέλεγε τη διπλωµατική οδό συνεργασίας 

µε τους Βρετανούς1418. Οι διαβουλεύσεις µε τη Haganah ναυάγησαν, γιατί η προοπτική της 

διαβούλευσης µε τη βρετανική κυβέρνηση για την εξασφάλιση συντάγµατος, η οποία 

κατέληξε στη σύγκληση της Διασκεπτικής το Νοέµβριο του 1947, αναθεώρησε τα πλάνα του 

κόµµατος για ένοπλη δράση. Ο Gutmann υποστηρίζει ότι από την πλευρά τους οι εβραϊκές 

οργανώσεις ήταν διστακτικές στη συνεργασία τους µε το ΑΚΕΛ, το οποίο θεωρούσαν 

«ακραίο αριστερό» κόµµα1419.  

 
Ο βαθµός εµπλοκής του επίσηµου ΑΚΕΛ στο ζήτηµα των στρατοπέδων παραµένει ασαφής. Η 

απουσία δε οποιουδήποτε αρχειακού υλικού, εκτός από την αναφορά του Αποικιακού 

Γραµµατέα για επαφές µελών του κόµµατος µε τους Εβραίους των στρατοπέδων, καθιστά 

αδύνατη την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων ως προς την ενεργή συνεργασία του ΑΚΕΛ 

µε τις εβραϊκές οργανώσεις που δρούσαν στα στρατόπεδα. Σύµφωνα µε τον Θεορή Ζαµπά, η 

«ηγεσία του ΑΚΕΛ» είχε ενεργό δράση στη µεταφορά των δραπετευόντων Εβραίων από τα 

στρατόπεδα στα περβόλια Ελλήνων και Εβραίων και ακολούθως στις ακτές της Αµµοχώστου 

                                                
1415 Ιδρυθείσα το 1920 στην Παλαιστίνη, τέθηκε υπό τον έλεγχο του Σιωνιστικού Εργατικού Κόµµατος, Mapai. 
Εργαζόταν περισσότερο για την πολιτική ενίσχυση της εβραϊκής κοινότητας παρά µε τα εργασιακά δικαιώµατα 
και αποτέλεσε σηµαντικό όπλο για τον Μπεν Γκουριόν στην προσπάθεια του να επιβληθεί στο εβραϊκό πολιτικό 
σύστηµα, βλ. Pappe, ό.π., σσ. 95, 312. 
1416 Birn, ό.π., σ. 178. Επίσης, Crouzet, ό.π., σ. 124. 
1417 Συνέντευξη του Emanuel Gutmann, καθηγητή Πολιτικών Επιστηµών στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο των 
Ιεροσολύµων, στην ερευνήτρια, Λευκωσία 3.11.2011.  
1418 Αλέξης Χρ. Αλέκου, 1948. Ο Ελληνικός Εµφύλιος και η Κύπρος, Λευκωσία 2012, σσ. 152-153. 
1419 Συνέντευξη του Emanuel Gutmann, καθηγητή Πολιτικών Επιστηµών στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο των 
Ιεροσολύµων, στην ερευνήτρια, Λευκωσία 3.11.2011.  
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απ’ όπου µεταφέρονταν στην Παλαιστίνη. Ο ρόλος της αριστεράς στο ζήτηµα των 

στρατοπέδων µάλλον περιορίστηκε στη δραστήρια συµµετοχή µερικών µελών της παράταξης 

στην Αµµόχωστο, τα οποία οργάνωναν οµάδες δράσης µε οδηγούς ταξί και ψαράδες1420. 

 
Υπεύθυνος των επιχειρήσεων στην Αµµόχωστο ορίστηκε ο Μάρκος Μαρκουλλής, µέλος του 

Πολιτικού Γραφείου και υπεύθυνος της επαγρύπνισης1421. Ο Ζαµπάς καταγράφει τουλάχιστον 

18 µέλη του κόµµατος που συµµετείχαν σε αποστολές δραπέτευσης Εβραίων1422, ενώ 19 

άτοµα αναφέρονται σε µαρτυρία του Νίκου Νικολάου, η οµάδα του οποίου απαρτιζόταν από 

οκτώ άτοµα και σύµφωνα τους ισχυρισµούς του συνέβαλε στις αποδράσεις 139 Εβραίων από 

τα στρατόπεδα1423. 

 
Η ανθρωπιστική και ιδεολογική διάσταση της αριστεράς αποκρυσταλλώνεται και στην 

προσωπική δράση του Πρόδροµου Παπαβασιλείου, µέλους και δηµοτικού συµβούλου του 

ΑΚΕΛ από το οποίο αποχώρησε το 1948 διαφωνώντας για τους πολιτικούς χειρισµούς στο 

Κυπριακό ζήτηµα. Ο Παπαβασιλείου απέκτησε τους πρώτους δεσµούς του µε τους Εβραίους 

κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν µέσω της συµµετοχής του στο εθελοντικό Κυπριακό 

Σύνταγµα (στο οποίο κατατάγηκε τον Ιούνιο του 1943) ήλθε σε επαφή µε τους Εβραίους 

εθελοντές στο Πορτ Φουάντ στην Αίγυπτο και στη Χάιφα1424: 

 
«Εκεί για πρώτη φορά γνώρισα Εβραίους στρατιώτες και µου έκανε µεγάλη εντύπωση 

η πειθαρχία, ο προγραµµατισµός, η τόλµη, η καρτερικότητά τους, αλλά παράλληλα 

και η τροµερή ανησυχία που είχαν για το µέλλον τους […] Επίσης εκείνο που µε 

εντυπωσίασε για τους Εβραίους ήταν ότι από µέσα στο Στρατό είχαν δηµιουργήσει τη 

δική τους οργάνωση-αντίσταση της «Χακανά» που ήταν της αριστεράς και η Έτσελ 

της άκρας δεξιάς και διοργάνωναν τις κινήσεις τους µε ένα τρόπο εντυπωσιακό»1425.  

 

                                                
1420 Βλ. αναφορές στο Νικολάου, ό.π., σσ. 53-63, 84. 
1421 Θεορής Ζαµπάς, Ιστορική διαδροµή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ Αµµοχώστου, Λάρνακα 2009, σ. 201. Επίσης, σύµφωνα µε 
τον Νίκο Γ. Νικολάου, «Χαρά απ’ τον µόχθο και τη θυσία (Προσωπικά Βιώµατα και Τοπικά και Παγκόσµια 
Γεγονότα 1943-1974)», µέρος 3ο (Εβραϊκό Πρόβληµα), Αρµενοχώρι 1997 (αδηµοσίευτη µελέτη), σσ. 55, 62 υπό 
την καθοδήγηση του Μαρκουλλή βρισκόταν µια µικρή οµάδα Δερυνειωτών, ανάµεσά τους ο Γιώρκος 
Κατσαντώνης Κλάδκιας, ο οποίος έκρυβε στο περιβόλι του Εβραίους δραπέτες, ο Νικόλας Ασπρής, ο Κώστας 
Χατζηαναστάσης, ο Γαβριήλ Ρούσος, ο Ανδρέας Σιαηλής κ.ά.  
1422 Ζαµπάς, ό.π., σ. 203. 
1423 Νικολάου, ό.π., σσ. 83-84. 
1424 Συνέντευξη του Χρίστου Παπαβασιλείου στην ερευνήτρια, Λευκωσία, 17.11.2014. 
1425 «Πρόδροµος Παπαβασιλείου. Ο ιδρυτής της κυπρο-ισραηλινής φιλίας», Περιοδικό, τχ. 559, 24/1-30/1/1997, 
σ. 73. 
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Το καλοκαίρι του 1946 εργαζόταν ως εκτελωνιστής στην Αµµόχωστο όταν τον προσέγγισε ο 

επικεφαλής της Αµερικανοεβραϊκής Ενιαίας Επιτροπής Διανοµής (JOINT), Charles Passman, 

για να τον ενηµερώσει ότι οι Βρετανοί σκόπευαν να δηµιουργήσουν στρατόπεδα στην Κύπρο 

για τους Εβραίους και να του ζητήσει να αναλάβει την επίβλεψη του εκτελωνισµού των 

φορτίων µε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία θα εισάγονταν από την Παλαιστίνη 

για τις ανάγκες των κρατουµένων. Ο Παπαβασιλείου θεώρησε εξωφρενικό το γεγονός ότι οι 

Εβραίοι, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από τα ναζιστικά στρατόπεδα στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη, θα βρίσκονταν και πάλι πίσω από συρµατοπλέγµατα και αυτή τη φορά 

από τους ίδιους τους ελευθερωτές τους. Γι’ αυτό και δεν περιορίστηκε στα εκτελωνιστικά του 

καθήκοντα. Συνεργαζόµενος µε άλλους Κυπρίους (στην πλειοψηφία Έλληνες και ελάχιστοι 

Τούρκοι1426) και µε την άτυπη επιτροπή για την πρόνοια των κρατουµένων η οποία 

συστάθηκε από τις 25 εβραϊκές οικογένειες στο νησί1427, συνέδραµε στη δραπέτευση 

εκατοντάδων Εβραίων από τα στρατόπεδα παρέχοντας τους καταφύγιο σε σπίτια ή 

µεταφέροντας τους λαθραία µε τα φορτηγά τους στις ακτές της Αµµοχώστου1428. 

 
Στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα του αντι-αποικιακού εθνικισµού1429, ο Παπαβασιλείου 

διέβλεπε επίσης τον κοινό πολιτικό στόχο και τον «κοινό εχθρό» που είχαν να 

αντιµετωπίσουν Κύπριοι και Εβραίοι. Και οι δυο λαοί αγωνίζονταν για την απαλλαγή τους 

από το βρετανικό ζυγό απαιτώντας την αυτοδιάθεση τους, και εάν οι Εβραίοι το πετύχαιναν 

θα δηµιουργείτο ένα προηγούµενο στην περιοχή που θα ευνοούσε εξίσου τον κυπριακό 

αγώνα. Η ιδεολογική αυτή ταύτιση συνοψίζεται ξεκάθαρα στο µυθιστόρηµα του Λέοντα 

                                                
1426 Πληροφορία που δόθηκε στην ερευνήτρια κατά την συνέντευξη µε τον Emanuel Gutmann, καθηγητή 
Πολιτικών Επιστηµών στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο των Ιεροσολύµων, στη Λευκωσία στις 3.11.2011. Επίσης,  
Ulvi Keser, “Turkish assistance activities for the Jewish immigrants and Jewish immigrant camps in Cyprus 
during Second World War”, Ege Academic Review, 9:2 (2009), σ. 749. 
1427 Για τη συνεργασία µε την επιτροπή βλ. προσωπική µαρτυρία του Πρόδροµου Παπαβασιλείου στο άρθρο 
«Ίτα Πέρσιτς. Η αρχόντισσα του Βαρωσιού», εφηµ. Αλήθεια, 30.1.1994. Πληροφορίες για την επιτροπή που 
οργανώθηκε από τις 25 εβραϊκές οικογένειες στην Κύπρο βλ. “ Jewish Welfare Committee”, εφηµ. Cyprus Mail, 
22.8.1946, σ. 1.  
1428 Πληροφορίες για τη δράση του Πρόδροµου Παπαβασιλείου αντλήθηκαν σε συνέντευξη της ερευνήτριας µε 
τον υιό του Χρίστο Παπαβασιλείου στις 17.11.2014 και από συνέντευξη του ίδιου του Παπαβασιλείου στο 
«Πρόδροµος Παπαβασιλείου..», ό.π., σσ. 70-75. Επίσης, σύµφωνα µε τον Emanuel Gutmann ο Παπαβασιλείου 
διευκόλυνε και την εισαγωγή οπλισµού µέσα στα στρατόπεδα, συνέντευξη του Emanuel Gutmann, καθηγητή 
Πολιτικών Επιστηµών στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο των Ιεροσολύµων, στην ερευνήτρια, Λευκωσία 3.11.2011. 
Αναφορές για τη συµβολή του Παπαβασιλείου στο Κλεόπας, ό.π., σσ. 532-533 και Mavrogordatos, ό.π. 
1429 Attalides, Cyprus Nationalism, ό.π., σ. ix. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



343 
 

Γιουρίς, Έξοδος, Αθήνα χ.η. Ο Ελληνοκύπριος «Μανδριάς»1430 (ως ένας Πρόδροµος 

Παπαβασιλείου) απευθυνόµενος στον απεσταλµένο της Mossad λέει το εξής χαρακτηριστικό:  

 
«Εµείς οι Κύπριοι είµαστε µαζί σας! Ο πόλεµος σας είναι και δικός µας [...] Όλοι οι 

Κύπριοι σας θαυµάζουµε. Σκεφτόµαστε ότι, αν τα καταφέρετε να διώξετε τους 

Άγγλους από την Παλαιστίνη, θα κατορθώσουµε, ίσως και µεις, να τους διώξουµε από 

την Κύπρο κάποια µέρα»1431.   

 
Η αλληλεγγύη επίσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων της κυπριακής αριστεράς στους 

Εβραίους των στρατοπέδων ήταν εµφανής. Σύµφωνα µε τον Ανεξάρτητο όταν η κυβέρνηση 

της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι δεν θα απελευθερώνονταν από τα στρατόπεδα οι 

στρατεύσιµοι Εβραίοι µετά την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ το Μάιο του 1948, οι 

λαϊκές οργανώσεις της αριστεράς αποφάσισαν σε συνεδρίαση τους στις 3 Ιουνίου να 

εκδώσουν ανακοίνωση στην οποία θα κατέγγελλαν ως αδικαιολόγητο το βρετανικό διάβηµα 

και θα καλούσαν την άµεση αναχώρηση των Εβραίων στην Παλαιστίνη. Επίσης, ανέφερε ότι 

η ΠΕΟ θα έστελλε τηλεγράφηµα στον αντιπρόσωπο της κυβέρνησης του Ισραήλ στα 

Ηνωµένα Έθνη στο οποίο θα διεκήρυττε την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης της Κύπρου 

στο αίτηµα των Εβραίων για επιστροφή τους στην Παλαιστίνη1432. 

 
Όσον αφορά την στάση του απλού λαού της Κύπρου απέναντι στους δεινοπαθούντες 

Εβραίους που κατέφθαναν στην Κύπρο, αυτή δεν ήταν αρνητική. Ενδεικτική είναι η 

ακόλουθη αναφορά από τα αποµνηµονεύµατα του καπετάνιου του πλοίου Paducah, ενός από 

τα 39 πλοία µε Εβραίους που µεταφέρθηκαν στην Κύπρο, για τον τρόπο που τους 

υποδέχθηκαν οι Έλληνες Κύπριοι στα Βαρώσια. Αντικατοπτρίζει δε τη γενικότερη εικόνα της 

κοινής γνώµης των Ελλήνων της Κύπρου, η οποία παρόλες τις αντιδράσεις του Τύπου δεν 

εκδηλώθηκε µε αντισηµιτικές τάσεις: 

 

                                                
1430 Στο µυθιστόρηµα ο Μανδριάς είναι κύριος µέτοχος της εφοπλιστικής εταιρείας «Κύπρος-Μεσόγειος» και 
ιδιοκτήτης εταιρείας ταξί, µέσω της οποίας εξασφαλίζονταν οδηγοί και οχήµατα για την έξοδο και διακίνηση των 
Εβραίων από τα στρατόπεδα προς τις ακτές. 
1431 Λεόν Γιουρίς, Έξοδος (µτφρ. Γιάννης Δυριώτης), Αθήνα χ.η., σσ. 36-37. Επίσης, για µια ιστορική αποτίµηση 
του µυθιστορήµατος βλ. George Th. Mavrogordatos, “Greek-Cypriots and Jews in Exodus: A Novel of Israel by 
Leon Uris” στο Kazamias και Antoniou (επιµ.), Historical Perspectives, ό.π., σσ. 86-92. Για τη σύνδεση του 
µύθου µε την ιστορία σχετικά µε τις σχέσεις Εβραίων και Ελληνοκυπρίων κατά το διάστηµα λειτουργίας των 
στρατοπέδων κράτησης των Εβραίων στο νησί, τη δράση του Πρόδροµου Παπαβασιλείου και τις αποδράσεις 
των κρατουµένων βλ. Αντρέας Κελέσιης, Αναζητώντας Πατρίδες (Ιστορικό Μυθιστόρηµα), Λευκωσία 2015, σσ. 
309-396. 
1432 Εφηµ. Ανεξάρτητος, 4.6.1948, σ. 1. 
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«Περάσαµε  µέσα από µια µικρή πόλη και ένα καφενείο µε άνδρες οι οποίοι κάθονταν 

στην είσοδο. Στάθηκαν και µας χαιρέτισαν φωνάζοντας Shalom. Καλωσήλθατε. 

Διερωτήθηκα ποιοι ήταν; Αργότερα, έµαθα ότι ήταν Έλληνες Κύπριοι οι οποίοι 

επιζητούσαν την ανεξαρτησία τους από την βρετανική εξουσία. Από τα φορτηγά 

απαντήσαµε πίσω Shalom, ενθαρρυµένοι από τα πρώτα σηµάδια ενός φιλικού 

λαού»1433. 

 
Η λειτουργία των στρατοπέδων και οι συνθήκες διαβίωσης των «παράνοµων» 

µεταναστών 

 
Και ενώ η τύχη των Εβραίων που προσπαθούσαν να εισέλθουν στην Παλαιστίνη κρινόταν 

στα γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, και η κοινή γνώµη στο 

νησί συζητούσε τις πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις της παρουσίας των «παρανόµων», 

τα στρατόπεδα λειτούργησαν απρόσκοπτα µεταξύ 1946 και 1949 σε δυο τοποθεσίες στην 

επαρχία Αµµοχώστου και Λάρνακας. Οι πρώτες χιλιάδες µετανάστες µεταφέρθηκαν αρχικά 

στον Καράολο στην Αµµόχωστο, στο χώρο όπου κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

λειτούργησαν τα στρατόπεδα αιχµαλώτων πολέµου1434. Εκεί στεγάστηκαν πέντε «θερινά» 

στρατόπεδα µε αντίσκηνα (αρ. 55, 60, 61, 62, 63). Στις αρχές του 1947 αποφασίστηκε η 

ανέγερση επτά «χειµερινών στρατοπέδων» (αρ. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) µε µεταλλικές 

τέντες τύπου Nissen, δεκαοκτώ µίλια νοτιοδυτικά από τον Καράολο, στην Ξυλοτύµπου1435, 

για τη φιλοξενία αρχικά 2000 προσφύγων1436, καθώς οι βρετανικές αρχές εκτιµούσαν ότι ο 

χειµώνας στον Καράολο θα ήταν βαρύς.  

 
Η µεταφορά των µεταναστών στην Κύπρο έγινε κατά τη διάρκεια των τριών ετών µε 

τουλάχιστον 39 πλοία µε τη συνοδεία βρετανικών πολεµικών ή µε τη µετεπιβίβασή τους σε 

βρετανικά πλοία1437. Από τις 11 Αυγούστου 1946 µέχρι και τις 24 Μαΐου 1947 αφίχθηκαν 

στην Κύπρο 21.147 Εβραίοι µε 20 πλοία και αναχώρησαν 6.607 άτοµα µε άλλα 11. Στις 24 

                                                
1433 Rudolph W. Patzert, Running the Palestine Blockade. The Last Voyage of the Paducah, Shrewsbury 1994, σ. 
153. 
1434 Βλ. Danny Goldman, “Famagusta’s historic detention and refugee camps”, Journal of Cyprus Studies, 11 
(2005). 
1435 Βλ. Birn, ό.π., σ. 177. Επίσης, Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 244, και Stavros Panteli, Historical Dictionary of 
Cyprus, Lanham 1995, σσ. 46-47. 
1436 Εφηµ. Cyprus Mail, 23.1.1947. 
1437 Laub, ό.π., σ. 8. Επίσης, Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 241. Κατάλογος µε δηµοσιευµένα τα ονόµατα των 
πλοίων, ηµεροµηνία αναχώρησης και άφιξης στην Κύπρο, αριθµός επιβατών και χώρες προέλευσής τους στο 
Keser, ό.π., σσ. 753-754.   
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Μαΐου 1947 στα στρατόπεδα βρίσκονταν 14.837 «παράνοµοι» µετανάστες (βλ. Παράρτηµα 

Κ). 

 
Η µεταφορά των πλοίων από τη Χάιφα στα κυπριακά λιµάνια δεν ήταν καθόλου εύκολη 

διαδικασία για τους Βρετανούς, καθώς βρίσκονταν αντιµέτωποι µε τη βίαιη και σθεναρή 

αντίδραση των επιβαινόντων Εβραίων. Εξήντα οκτώ χρόνια αργότερα, ο Δανιήλ Μισάν 

Ταλµόρ, µετανάστης από την Κέρκυρα περιγράφει χαρακτηριστικές στιγµές πριν 

µεταφερθούν στην Αµµόχωστο µε το Henrietta Szold, τον Αύγουστο του 1946: 

 
«Όταν φτάσαµε 15 χλµ από τις ακτές της Παλαιστίνης, δύο πλοία του βρετανικού 

πολεµικού ναυτικού µας σταµάτησαν και µας τράβηξαν µέχρι τη Χάιφα. Κάναµε τρεις 

µέρες έξω από το λιµάνι της Χάιφα και έτσι µας έστειλε λίγο φαΐ το Jewish Agency, 

αβγά, ντοµάτες, ψωµί. Μέσα σε ένα ψωµί ήταν ένα χαρτάκι που έγραφε «να 

αντισταθείτε, επειδή θέλουν να σας πάρουν στην Κύπρο». Και έτσι αντισταθήκαµε για 

τέσσερις ώρες µε ό,τι είχαµε, ήµασταν 10, 11, 12 ετών τότε, ρίχναµε στους Άγγλους 

κονσερβοκούτια. Πιάσαµε και 20 στρατιώτες Άγγλους αιχµαλώτους και τους κλείσαµε 

στο καράβι. Στο τέλος οι Άγγλοι ρίξανε δακρυγόνα στην καµπίνα που ήταν τα παιδιά, 

150 παιδιά και µωρά, δυο παιδιά πέθαναν. Όταν το είδε αυτό ο καπετάνιος, 

παραδόθηκε και µας πιάσανε»1438. 

 
Οι ίδιες εικόνες αποτυπώθηκαν και στον κυπριακό Τύπο της περιόδου από µαρτυρίες Ελληνο-

εβραίων κρατουµένων:  

 
«Εις το Χάιφα [sic] όπου εφθάσαµεν, εύρωµεν απέναντί µας τον Βρεττανικόν στόλον. 

Δεν παρεδόθηµεν. Μας κατέβρεξαν µε τόνους κρύου και κατόπιν ζεστού νερού. 

Έπειτα εχρησιµοποίησαν δακρυγόνα. Είχοµεν αρκετά θύµατα, τα πλείστον βρέφη. 

Υπεκύψαµεν εις την βίαν µόνον όταν αντελήφθηµεν ότι εκινδύνευεν η ζωή των 

παιδιών µας»1439. 

 
Η λειτουργία των στρατοπέδων στην Κύπρο διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις1440: το διάστηµα 

µεταξύ Αυγούστου και Δεκεµβρίου του 1946 αποτέλεσε την πρώτη περίοδο της ίδρυσης των 

                                                
1438 Συνέντευξη του Δανιήλ Μισάν Ταλµόρ στη δηµοσιογράφο Χρύστα Ντζάνη, «Τα γλυκά πορτοκάλια του 
Καραόλου», εφηµ. Πολίτης, 27.1.2014. Επίσης, 
https://chrystantzani.wordpress.com/2014/01/27/daniel_misan_corfu_holocaust_survivor/, προσπ. 30.1.2014. 
1439 «Ελληνοεβραίοι µετανάσται οµιλούν προς τον «Κ. Τύπον» », εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 19.8.1946, σ. 3. 
1440 Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σσ. 242-243. 
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στρατοπέδων. Σε αυτό το διάστηµα µεταφέρθηκαν 10.000 Εβραίοι, κυρίως στρατιώτες που 

πολέµησαν στο πλευρό της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, και 

επιζώντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης1441, ανάµεσα τους και λιγότερα από 300 παιδιά. 

Τότε, η διάρκεια της λειτουργίας τους ήταν ακόµα αβέβαιη.  

 
Οι πρώτοι Εβραίοι παράνοµοι µετανάστες κατέφθασαν στο λιµάνι Αµµοχώστου παραµονές 

δεκαπενταυγούστου του 1946. Επέβαιναν στα πλοία “Yagour”, το οποίο µετέφερε 754 

πρόσφυγες, και “Henrietta Szold” µε 532 πρόσφυγες. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν 

µεταφερθεί στο νησί 2705 µετανάστες από τη Χάιφα (βλ. Παράρτηµα Κ). Η αποβίβαση του 

πρώτου ρεύµατος παράνοµων µεταναστών έγινε µε αυστηρή επίβλεψη των βρετανικών αρχών 

στο λιµάνι Αµµοχώστου:  

 
«... µερικοί δε εξ αυτών ύψωνον την χείρα των εις ένδειξιν χαιρετισµού. Όλοι 

εφαίνοντο καταβεβληµένοι εκ της περιπετείας των, µεταξύ δε αυτών υπήρχον πολλοί 

πωγωνοφόροι. Προφανώς αι κακουχίαι επέδρασαν περισσότερον επί των 

γυναικοπαίδων, συµπεριλαµβανοµένων και παιδίων κάτω του ενός έτους, καθ’ όσον 

αρκετάς φοράς τα εν τω λιµένι ναυλοχούντα σκάφη τύπου «Ζ» επεσκέφθησαν τα 

πλοία, µεταφέροντα στρατιωτικόν ιατρόν»1442.  

 
Η µεταφορά στα στρατόπεδα του Καραόλου γινόταν σε οµάδες των είκοσι µε τη συνοδεία 

οπλισµένων Βρετανών στρατιωτών και στρατιωτικών τζιπ:  

 
«Παρά την πολύπλαγκτον οδύσσειάν των, την εξάντλησιν και τας κακουχίας, αίτινες 

εφαίνοντο διάχυτοι επί των προσώπων των, οι πλείστοι των Εβραίων µεταναστών 

διετήρουν την αποφασιστικότητά των. Οι νεώτεροι τούτων µάλιστα εκραύγαζον 

θαρραλέως: «Παλαιστίνην, όχι Κύπρον. Θέλοµεν την Παλαιστίνην». Αρκετοί 

επεδείκνυον τας σφραγίδας, οίτινες είχον ανεξιτήλως τοποθετηθή επ’ αυτών εις τα 

στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ένθα διετέλουν εγκάθειρκτοι, και είτα έτεινον τον 

δείκτην της χειρός προς την διεύθυνσιν του Καραόλου»1443.  

 
Κατά τη διάρκεια του 1947 υπήρξε η «σταθερή περίοδος» της συνεχούς εισροής Εβραίων στα 

στρατόπεδα. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης στην Κύπρο µέχρι το τέλος του 

                                                
1441 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 30.8.1946, σ. 5.  
1442 Εφηµ. Ελευθερία, 16.8.1946. 
1443 Στο ίδιο. 
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1947 βρίσκονταν στα στρατόπεδα περίπου 31.000 Εβραίοι1444. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1947, 

τα ορφανά και ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά ανέρχονταν στις 2.017, όπως καταγράφεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 
  Πίνακας 32 Αριθµός ορφανών και µη συνοδευόµενων ανηλίκων στις 13.10.1947. 
  Πηγή: AJDC: CYP 45-49/1/1/3/CYP.10, Έγγραφο, “Number of orphans and     

  unaccompanied children in Cyprus  camps”, Αµµόχωστος 13.10.1947. 

 Στρατόπεδα 
Καράολος και 
Ξυλοτύµπου 

Camp 69 
Δεκέλεια 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ορφανά 831 135 966 
Μη συνοδευόµενα 
παιδιά 

556 495 1.051 

ΣΥΝΟΛΟ 1.387 630 2.017 
 
 
Σε αυτή την περίοδο, οι µετανάστες προέρχονταν από τους καταυλισµούς προσφύγων στην 

υπό βρετανικό έλεγχο βόρεια Γερµανία και κατάγονταν από χώρες κυρίως της Ανατολικής 

Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Ελλάδα, το Μαρόκο, την Αλγερία, ακόµη και τη Γαλλία1445.  

 
Κατά την τρίτη φάση, από τον Ιανουάριο µέχρι την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ στις 

14 Μαΐου του 1948, µεταφέρθηκαν άλλοι 15.000 Εβραίοι από τη Ρουµανία, κυρίως 

οικογένειες µε παιδιά, ηλικιωµένοι και µέλη των κινηµάτων νεολαίας, µε τα πλοία της 

Haganah “Pan York” και “Pan Crescent”1446. Μεταξύ των µεταναστών περιλαµβάνονταν και 

4000 ορφανά κάτω των 17 ετών1447. Τα πλοία “Pan” υπήρξαν τα µεγαλύτερα πλοία τα οποία 

µετέφεραν Εβραίους µετανάστες στην Παλαιστίνη. Με τις αφίξεις των δυο αυτών πλοίων 

στην Αµµόχωστο στις αρχές Ιανουαρίου του 1948, ο πληθυσµός στον Καράολο αυξήθηκε 

κατακόρυφα. Όπως καταγράφεται στον πίνακα 34 ενώ πριν την άφιξη των πλοίων οι Εβραίοι 

ήταν 3.661, µετά την άφιξη αυξήθηκαν στις 10.435, δηλαδή 1.565 άτοµα λιγότερα από τον 

αριθµό των «παράνοµων» µεταναστών που επιτρεπόταν να µεταφερθούν στα στρατόπεδα. 

                                                
1444 Annual Report 1947, σ. 3. 
1445 Dalia Ofer, “Holocaust survivors as Immigrants: The Case of Israel and the Cyprus Detainees”, Modern 
Judaism, 16:1 (1996), σ. 3. Επίσης, Patzert, στο ίδιο, σ. 164.  
1446 Κατόπιν διαταγής των βρετανικών αρχών στην Αµµόχωστο, τα πλοία παρέµειναν αγκυροβοληµένα στο 
Μπογάζι µέχρι τις 14 Μαΐου 1948. Για µια καταγραφή της ιστορίας των πλοίων στην Κύπρο βλ. Danny Goldman 
και Michael J. K. Walsh, “Stranded in Boğaz, Cyprus: The affair of the Pan Ships, January 1948”, Journal of 
Cyprus Studies, 15 (2009), σσ. 41-64. 
1447 Εφηµ. Εσπερινή, 2.1.1948. Επίσης, εφηµ. Έθνος, 3.1.1948. Επίσης, Laub, ό.π., σ. 13. 
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Παραµονές της ανακήρυξης του κράτους του Ισραήλ κρατούνταν στα στρατόπεδα της 

Κύπρου 24.000 Εβραίοι1448.  

 
Πίνακας 33 Αφίξεις στον Καράολο από τα πλοία “Pan” 
Πηγή: AJDC: CYP 45-49/3/2/CYP.101, Έγγραφο “Arrivals of Pan ships”, χ.η. 

Καράολος Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Βρέφη ΣΥΝΟΛΟ 

CAMP 55 146 232 34 5 417 
CAMP 60 150 463 448 - 1061 
CAMP 61 487 573 370 82 1512 
CAMP 62 489 539 323 42 1393 
CAMP 63 920 830 549 92 2391 
ΣΥΝΟΛΟ 2.192 2.637 1.724 221 6.774 

 
 
Πίνακας 34 Η διαφοροποίηση του πληθυσµού στον Καράολο µε τις αφίξεις από τα πλοία 

“Pan” 
Πηγή: AJDC: CYP 45-49/3/2/CYP.101, Έγγραφο “Arrivals of Pan ships”, χ.η. 

Καράολος Πριν τις αφίξεις 
των πλοίων 
“Pan” 

Εισροή Σύνολο Οροφή 

CAMP 55 1.644 417 2.061 3.000 
CAMP 60 925 1.061 1.986 2.500 
CAMP 61 532 1.512 2.044 2.100 
CAMP 62 560 1.393 1.953 2.000 
CAMP 63 - 2.391 2.391 2.400 
ΣΥΝΟΛΟ 3.661 6.774 10.435 12.000 

 
Η τέταρτη περίοδος από το Μάιο του 1948 µέχρι το Φεβρουάριο του 1949 χαρακτηρίστηκε 

ως η «περίοδος της αιχµαλωσίας», κατά την οποία οι Βρετανοί κράτησαν περίπου 8,000 

άνδρες σε στρατεύσιµη ηλικία προκειµένου να µην ενισχυθεί ο ισραηλινός στρατός κατά τον 

αραβοϊσραηλινό πόλεµο. Σύµφωνα µε τον Winster, παρέµειναν οικειοθελώς και 3000 

εξαρτώµενοί τους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των τελευταίων Εβραίων στα 

στρατόπεδα στις περίπου 11.0001449. 

  

                                                
1448 AJDC: G 45-54/4/40/3/CY.30, Morris Laub, Famagusta, προς AJDC, Παρίσι, 17.2.1949. Επίσης, Annual 
Report 1948, σ. 6.  
1449 AJDC: G 45-54/4/40/3/CY.30, Morris Laub, Αµµόχωστος, προς AJDC, Παρίσι, 17.2.1949. 
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Ενδεικτικοί είναι οι αριθµοί για την εθνολογική σύνθεση του πληθυσµού των στρατοπέδων. 

Καθ’όλη την περίοδο λειτουργίας τους το 45% των προσφύγων που κατέληξαν στην Κύπρο 

προέρχονταν από τη Ρουµανία, 35% από την Πολωνία, 7% από την Ουγγαρία, 3% από τη 

Βόρεια Αφρική και 2% από τη Βουλγαρία1450. 

 
Πίνακας 35 Ο πληθυσµός των στρατοπέδων της Ξυλοτύµπου παραµονές της 

εγκατάλειψης των στρατοπέδων από τους τελευταίους «παράνοµους» µετανάστες. 
Πηγή: AJDC: CYP 45-49/3/2/CYP.99, Camp population, 23.10.1948 και 14.1.1949. 

Ξυλοτύµπου 23.10.1948 14.1.1949 

CAMP 64 1.406 2.113 
CAMP 65 1.374 1.337 
CAMP 66 1.262 1.491 
CAMP 67 1.535 1.623 
CAMP 68 955 833 
CAMP 69 1.786 445 
ΣΥΝΟΛΟ 8.318 7.842 

Η ζωή στα στρατόπεδα 

Την πρόνοια για την σίτιση, την ένδυση, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 

την προµήθεια διδακτικού υλικού και απαραίτητων αντικειµένων για τις θρησκευτικές εορτές 

των µεταναστών ανέλαβε η JOINT1451. Η οργάνωση µετέφερε από την Παλαιστίνη ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό, διατροφολόγους, γυµναστές και δασκάλους1452. Κατά τη 

διάρκεια του 1947 εργοδοτούνταν στα στρατόπεδα 145 υπάλληλοι της JOINT, 33 ιατροί, 26 

νοσοκόµες, 22 υπάλληλοι των στρατοπέδων και 64 εργάτες του βρετανικού νοσοκοµείου 

(B.M.H.)1453. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ιατροφαρµακευτική φροντίδα των εξαντληµένων 

µεταναστών και των εγκύων, καθώς και στην αντιµετώπιση και πρόληψη µολυσµατικών 

ασθενειών, όπως ο τυφοειδής πυρετός1454. Ενεργή δραστηριότητα επέδειξε και η τοπική 

                                                
1450 David Schaary, “The Social Structure of the Cyprus Detention Camps: 1946-1949”, Studies in Zionism, 3:2 
(1982), σσ. 273-274. 
1451 Εβραϊκή εθελοντική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1914 για την διανοµή τροφίµων για τους Εβραίους στην 
Παλαιστίνη κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η µεγαλύτερη οικονοµική και όχι µόνο συνδροµή της στον 
εβραϊκό λαό σηµειώθηκε από την περίοδο των ναζιστικών διωγµών µέχρι και την ανακήρυξη του κράτους του 
Ισραήλ. Συνέβαλε σηµαντικά στη διάσωση χιλιάδων Εβραίων από την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στη διανοµή 
ρουχισµού, φαρµάκων και εκπαιδευτικού υλικού στα στρατόπεδα εκτοπισµένων, βλ. Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 
35, σηµ. 14.  
1452 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, Morris Laub προς Godfrey Collins, Διοικητή εβραϊκών στρατοπέδων, 
Αµµόχωστος, 3.12.1947. 
1453 AJDC: CYP 45-49/3/2/CYP.101, Έγγραφο “Annual Survey of Immigration For the Year 1947”, πίνακας E. 
1454 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, Collins προς Laub, 3.1.1948. 
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Εβραϊκή Επιτροπή στην Κύπρο (βλ. σ. 129), µε τη διενέργεια εράνων για αγορά τροφίµων και 

ρουχισµού για τους Εβραίους των στρατοπέδων1455.  

 
Χάρη στην πλούσια προσφορά της JOINΤ, τα στρατόπεδα λειτούργησαν ως χώροι 

προετοιµασίας των προσφύγων για την οµαλή κοινωνική και πολιτική τους ένταξη κατά τη 

µετεγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη/Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος 

αποκαλείτο από τους Εβραίους κρατουµένους Erev Eretz Yisrael, δηλαδή η παραµονή του 

Ισραήλ1456. Σε ένα πλαίσιο εβραϊκής κοινοτικής οργάνωσης, οι έγκλειστοι µετανάστες 

τύγχαναν εκπαίδευσης στα εβραϊκά από Εβραίους δασκάλους1457, απασχολούνταν σε µικρά 

εργαστήρια χειροτεχνίας, εφοδιάζονταν µε ραπτοµηχανές για το ράψιµο ρούχων και εργαλεία 

για την κατασκευή παπουτσιών, γιόρταζαν τις θρησκευτικές τους εορτές και τελούσαν και 

γάµους1458. Επίσης, ένα ποσοστό του 7-8% του πληθυσµού κάθε στρατοπέδου εργοδοτείτο για 

τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών και λάµβανε µισθό από την JOINT. Όπως καταγράφεται 

στον ακόλουθο πίνακα, κατά το 1947 εργάζονταν 1.125 από τις 16.000 µετανάστες. 

 
Πίνακας 36 Αριθµός Εβραίων «παράνοµων» µεταναστών που εργοδοτούνταν στα 

στρατόπεδα από την JOINT 
Πηγή: AJDC: CYP 45-49/3/2/CYP.101, Έγγραφο “Annual Survey of Immigration For the Year 1947”, πίνακας 

E. 

Στρατόπεδα 
Καράολος και 
Ξυλοτύµπου 

Αριθµός 
Εβραίων 

Ποσοστό 
εργατών 

Αριθµός 
εργατών 

55 1812 7% 127 
60 967 8% 77 
61 569 8% 46 
62 600 8% 48 
64 1.399 7% 98 
65 1.545 7% 108 
66 1.726 7% 121 
67 2.088 7% 146 
68 1.962 7% 137 
70 3.332 6.50% 217 

ΣΥΝΟΛΟ 16.000  1.125 

                                                
1455 Εφηµ. The Cyprus Mail, 22.8.1946, σ. 1 και 27.8.1946, σ. 1. 
1456 Laub, ό.π., σ. 22. 
1457 Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Emanuel Gutmann, ο οποίος έφθασε στα στρατόπεδα το 1947. 
Παντρεύτηκε στην Κύπρο και η κόρη του γεννήθηκε στο Μαργό. Συνέντευξη µε την ερευνήτρια στις 3.11.2011 
στη Λευκωσία.  
1458 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, Αλληλογραφία και σηµειώµατα του Morris Laub κατά το 1947 και 1948. 
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Οι µετανάστες, όµως, τύγχαναν και στρατιωτικής προετοιµασίας από την Haganah.1459 Όπως 

κατέγραφε σε µαρτυρία του ο βουλευτής και ανώτερος αξιωµατικός της βρετανικής 

αεροπορίας A.V. Harvey στην εφηµερίδα Macclesfield Courier, η οποία αναδηµοσιεύθηκε 

στην Ελευθερία:  

 
«Πολλοί των Εβραίων κρατουµένων, άνδρες και γυναίκες, ασκούνται εντός των 

στρατοπέδων των από Εβραίους αρχηγούς. Οι άνδρες εκγυµνάζονται καθ’ οµάδας την 

νύκτα, διδασκόµενοι τας µεθόδους των κοµµάντος, αι δε γυναίκες εξασκούνται εις τον 

χειρισµόν τηλεγραφικών µηχανηµάτων και εις την σηµατοδοσίαν [...] Οσάκις δε 

συµβή να τοποθετηθούν έξω από τους οικίσκους των στρατοπέδων τενεκεδένια κουτιά 

κονσερβών, ταύτα εξαφανίζονται εντός 24 ωρών και µεταποιούνται εις εργαλεία και 

άλλα όργανα»1460. 

 
Αντιπρόσωποι εβραϊκών κοµµάτων της Παλαιστίνης, πρωτοπόρα µέλη των κιµπούτς, της 

παραστρατιωτικής οργάνωσης Haganah και της Mossad LeAliyah Bet, η οποία διευκόλυνε τη 

λαθραία µετανάστευση στην Παλαιστίνη, κατάφεραν να παρεισφρύσουν στα στρατόπεδα 

(µέσω της αποστολής υπαλλήλων της JOINT) και να αναπτύξουν σηµαντική στρατιωτική 

δράση1461. Το Νοέµβριο του 1947, ο Βρετανός Διοικητής στον Καράολο, Godfrey Collins, 

ζήτησε από τον Διευθυντή της JOINT, Morris Laub, να µεριµνήσει για τη διακοπή της 

«µεγάλης κλίµακας» στρατιωτικής εκπαίδευσης που λάµβανε χώρα στα στρατόπεδα και να 

σταµατήσει η προµήθεια επαναχρησιµοποιηµένων στολών1462. 

 
Η λειτουργία των στρατοπέδων ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τόσο εντός της Κύπρου όσο 

στη Βρετανία και την Παλαιστίνη, αφού θεωρείτο αναφαίρετο δικαίωµα η ελεύθερη διέλευση 

και εγκατάσταση των Εβραίων προσφύγων στην Παλαιστίνη. Οι ίδιοι οι κρατούµενοι 

εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους προς τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία κατά σχήµα οξύµωρο 

είχε πολεµήσει εναντίον του ναζισµού. Όπως δήλωνε ο Itzchak Posner:  

 

                                                
1459 Αναφορές για την εβραϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση βλ. Laub, ό.π., σ. 26, 52-53 και Patzert, στο ίδιο, σσ. 
170-177. Επίσης, για την σχολική εκπαίδευση βλ. Ofer, ό.π., σ. 5. 
1460 «Να ληφθή έγκαιρος απόφασις δια το µέλλον της Κύπρου. Τι είδε και τι φρονεί Άγγλος βουλευτής και 
αεροπόρος», εφηµ. Ελευθερία, 20.2.1948. 
1461 Laub, ό.π., σσ. 19, 26-30 . 
1462 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, Collins προς  Laub, 27.11.1947. 
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«είµαστε πολύ απογοητευµένοι µετά που επιβιώσαµε από τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης στην Ευρώπη, εµεις, οι εναποµείναντες του ευρωπαϊκού εβραϊσµού, να 

βρίσκουµε τους εαυτούς µας και πάλι σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης πίσω από 

συρµατοµπλέγµατα. Σ’ εσάς µπορεί να φαίνεται ως στρατόπεδο κρατουµένων, ή 

ονοµάστε το όπως θέλετε, αλλά για εµας είναι ένα ακόµα στρατόπεδο 

συγκέντρωσης»1463.  

 
Κατά τους πρώτους µήνες λειτουργίας των στρατοπέδων, οι συνθήκες διαβίωσης για τις 

χιλιάδες «παρανόµων» µεταναστών ήταν δυσχερείς, καθώς οι οικονοµικοί πόροι της 

κυβέρνησης ήταν περιορισµένοι και λαµβάνονταν µόνο τα βασικά µέτρα για την υγεία και 

ευηµερία των κρατουµένων. Οι Εβραίοι υποστήριζαν ότι υποσιτίζονταν και ότι διέµεναν σε 

αντίσκηνα χωρίς ηλεκτρισµό και πολλές φορές χωρίς νερό1464. Το φαγητό δινόταν µε 

κουπόνια (fixed rations) και σε κάθε µετανάστη αναλογούσαν µόνο 4,5 λίτρα νερό1465, 

ποσότητα η οποία ήταν µικρή για τις καθηµερινές ανάγκες των κρατουµένων σε διατροφή και 

συνθήκες υγιεινής. Οι Βρετανοί προσπάθησαν να επιλύσουν το πρόβληµα της προµήθειας 

νερού µε την εγκατάσταση σωλήνων νερού εντός των στρατοπέδων1466.  

 
Η εικόνα των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης κατά τους πρώτους µήνες λειτουργίας των 

στρατοπέδων, αποτυπώθηκε από τους δηµοσιογράφους των κυπριακών εφηµερίδων, οι οποίοι 

µε την άδεια των στρατιωτικών αρχών εισήλθαν στα στρατόπεδα. Οι Ελληνο-εβραίοι 

προσέγγιζαν κατά εκατοντάδες τους Κύπριους δηµοσιογράφους, ως επί το πλείστον του 

αριστερού Τύπου, ζητώντας τους να καταγράψουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά 

και να µεσολαβήσουν στην αποστολή επιστολών στους συγγενείς τους, αφού τους είχε 

απαγορευθεί κάθε επικοινωνία εκτός στρατοπέδων.  

 
Ο δηµοσιογράφος της Ελευθερίας παρατήρησε ότι όλοι σχεδόν οι Εβραίοι οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν πρώτοι στα στρατόπεδα «φέρουν επί των βραχιόνων των το αρχικόν ψηφίον 

της ονοµασίας των στρατοπέδων και αριθµούς δι’ ανεξιτήλου µελάνης. Καταγραφόταν ότι οι 

                                                
1463 Εφηµ. Cyprus Mail, 9.9.1946. 
1464 Για τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης βλ. Laub, ό.π., σσ. 22-25. Επίσης, Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σσ. 243-
245. 
1465 «Η κυπριακή κυβέρνησις προς τους αφιχθέντας µετανάστας», εφηµ. Ανεξάρτητος, 17.8.1946, σ. 1. 
1466 “A visit to Caraolos Camp. Internees are humanely treated”, εφηµ. Cyprus Mail, 24.9.1946, σ. 3. 
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άνδρες και οι γυναίκες ήταν ηµίγυµνοι, µε ακάθαρτα ανδρικά κοντά παντελόνια και φθαρµένα 

παπούτσια. Τα παιδιά και τα βρέφη παρουσιάζονταν καχεκτικά1467. 

 
Ο Αντώνης Φαρµακίδης αφιέρωσε τρία κατά σειρά άρθρα µε τον τίτλο 

«Παλαιστίνα!...Παλαιστίνα!... Το δράµα των παιδιών του Ισραήλ» στον Κυπριακό Τύπο για 

την κατάσταση που επικρατούσε πίσω από τα σύρµατα του Καραόλου τον Αύγουστο του 

1946. Το θέαµα των µεταναστών ήταν «τραγικό, σπαραξικάρδιο που λυγίζει τα νεύρα και 

γεννά φρίκην, οίκτον και αγανάκτισιν»1468. Η Ελληνο-εβραία Ραχήλ Κοέν, η οποία υπηρέτησε 

ως νοσοκόµα στο ελληνο-αλβανικό µέτωπο µίλησε στον Φαρµακίδη για τις άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης των γυναικών:  

 
«Γράψετε πως η ζωή είναι άθλια. Η τροφή είναι ελάχιστη και κακής ποιότητας. 

Έχουµε εδώ γυναίκες που βυζαίνουν βρέφη. Δεν τους δίδεται όπως πρέπη 

περισσότερη και καλύτερη τροφή. Καµµιά εξαίρεση. Είναι άλλες που έχουν µικρά 

παιδάκια. Δεν τους δόθηκε µέχρι σήµερα ούτε µια πλάκα σαπούνι ή νερό να πλένουν 

τα 1-2 κοµµάτια ρουχαλάκια που έχουν και τα φοράνε λερωµένα και βρώµικα»1469. 

 
Οι Εβραίοι ήταν λιγοµίλητοι για τις κακουχίες που υπέστησαν κατά τον πόλεµο και για όσα 

βίωσαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Ευρώπη. Αυτό που διακήρυτταν έντονα όµως 

και µετέφεραν στους Κύπριους µέσω του Τύπου, ήταν τη θέληση τους για µετάβαση στην 

Παλαιστίνη. Ένας Ελληνοεβραίος πρόσφυγας δήλωνε στην Ελευθερία:  

 
«Ο φλογερός µας πόθος είναι να εγκατασταθώµεν εις την γην των προγόνων µας. 

Τούτο είναι δικαίωµά µας. Είναι δικαίωµα το οποίον µας παρέχει η κληρονοµιά των 

πατέρων µας καιν η θυσία των 6 ½ εκατοµµυρίων Εβραίων εν Ευρώπη. Δεν θα 

παραµείνωµεν στην Κύπρον. Ή θα εγκατασταθώµεν εις την ιεράν µας γην ή θ’ 

αποθάνωµεν. Μέση λύσις δεν υπάρχει. Εδώ υποφέροµεν». 

 
Επιπλέον έστελλε το δικό του µήνυµα στους Κύπριους: «Ζήτηµα εγκαταστάσεως Εβραίων εις 

την Κύπρον, δεν τίθεται και τονίσατε τούτο εις τους συµπατριώτας σας»1470. 

 

                                                
1467 «Μετά την αποκατάστασιν της τάξεως», εφηµ. Ελευθερία, 19.8.1946, σ. 1. 
1468 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 21.8.1946, σ. 2. 
1469 Εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 23.8.1946, σ. 2. 
1470 «Μετά την αποκατάστασιν της τάξεως», εφηµ. Ελευθερία, 19.8.1946, σ. 1. 
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Οι Εβραίοι διάβαζαν καθηµερινά τον κυπριακό Τύπο, καθώς στα στρατόπεδα διανέµονταν 

ελληνόφωνες και αγγλόφωνες εφηµερίδες1471, και γνώριζαν καλά τις απόψεις που 

κυκλοφορούσαν ευρύτερα στην κοινή γνώµη για την παρουσία τους στο νησί. Με 

µακροσκελή επιστολή τους στον Κυπριακό Τύπο στις 17 Οκτωβρίου 1946, η οποία 

δηµοσιεύθηκε στις 24 και 25 του µήνα, Έλληνες Εβραίοι του Καραόλου διαβεβαίωναν τους 

Κυπρίους ότι σε καµία περίπτωση δεν θα δέχονταν να παραµείνουν στην Κύπρο. Θέλησαν 

περαιτέρω να διαφωτίσουν την κοινή γνώµη για το εβραϊκό πρόβληµα, τους λόγους της 

µεγάλης µετανάστευσης στην Παλαιστίνη και τον Σιωνισµό.  

 
«Γνωρίζουµε πολύ καλά πως η παρουσία µας εδώ έχει σαν αποτέλεσµα να δυσκολεύη 

αρκετά η ζωή των κατοίκων του ηρωϊκού αυτού νησιού, αυξάνοντας το κόστος της 

ζωής. Εµεις λυπούµεθα ειλικρινά γιατί άθελά µας γινόµαστε αιτία κακού στο λαό της 

Κύπρου που µας είναι τόσο συµπαθής γιατί κι αυτός σαν κι εµας αγωνίζεται για τη 

λευτεριά του. Ξέρουµε ακόµα πως η παρουσία µας δηµιούργησε εύλογα ανησυχίες 

στον Κυπριακό λαό από το φόβο µήπως η προσωρινή µεταφορά και εγκατάστασή µας 

στην Κύπρο κρύβει απώτερες σκέψεις των Αγγλικών αρχών για µια µονιµώτερη 

εγκατάσταση σηµαντικού αριθµού Εβραίων στην Κύπρο [...] Επιθυµούµε να 

διαβεβαιώσουµε τον Κυπριακό λαό ότι εµείς ουδέποτε θα βοηθήσουµε τέτοια σχέδια 

πούναι πολύ µακριά από τους πόθους και τις επιθυµίες µας»1472.  

 
Όσον αφορά τις αναφορές στον Τύπο για το Σιωνιστικό Κίνηµα περί κεφαλαιοκρατών ηγετών 

και θυµατοποίησης του εβραϊκού λαού, οι Εβραίοι κρατούµενοι εξηγούσαν ότι αυτή ήταν µια 

εσφαλµένη εντύπωση, καθώς χάρη στον Σιωνισµό αναπτύχθηκαν στην Παλαιστίνη «οι 

πρότυπες σοσιαλιστικές γεωργικές κοινωνίες (κιµπούτς)» και ότι ο σοσιαλισµός ήταν αυτός 

που επικρατούσε στις κοινωνικές και οικονοµικές εκφάνσεις της ζωής1473. 

 
Η διακαής επιθυµία τους να µεταβούν στην Παλαιστίνη, όπως και ο αντι-βρετανισµός τους, 

εκδηλώθηκε µε απεργίες πείνας, βίαιες συγκρούσεις µε το βρετανικό στρατό και αιµατηρές 

διαδηλώσεις εντός των στρατοπέδων1474, µε τις σηµαντικότερες να σηµειώνονται κατά το 

1947 όταν ο πληθυσµός στα στρατόπεδα ξεπερνούσε τις 20.000. Το Μάρτιο του 1947 
                                                
1471 Στο ίδιο. 
1472 «Τι φρονούν οι φιλοξενούµενοί µας. Γράµµα από τους έγκλειστους Εβραίους του Καραόλου», εφηµ. 
Κυπριακός Τύπος, 24.10.1946, σ. 2. 
1473 «Τι φρονούν οι φιλοξενούµενοί µας. Γράµµα από τους έγκλειστους Εβραίους του Καραόλου», εφηµ. 
Κυπριακός Τύπος, 25.10.1946, σ. 2. 
1474  Βλ. επίσης Birn, ό.π., σ. 176 και Laub, ό.π., σσ.47- 50. Επιπλεον, Μαχλουζαρίδης, ό.π., σσ. 182-183. 
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διακόσιοι Εβραίοι κρατούµενοι στην Ξυλοτύµπου λιθοβόλησαν Βρετανούς στρατιώτες, 

αρνούµενοι να επιστρέψουν στο στρατόπεδό τους µετά από επίσκεψη «αναψυχής» σε άλλο 

στρατόπεδο. Πέντε κρατούµενοι τραυµατίστηκαν από τα πυρά των στρατιωτικών αρχών και 

οι ταραχές αποσωβήθηκαν µε τη ρίψη δακρυγόνων. Τον Απρίλιο ακολούθησαν στον Καράολο 

νέα αιµατηρά γεγονότα, όταν µια οµάδα Εβραίων που επρόκειτο να µεταφερθεί στην 

Παλαιστίνη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο πλοίο ζητώντας αύξηση της αναλογίας των 

µεταναστών που θα απελευθερώνονταν. Ακολούθησαν διαδηλώσεις εντός του στρατοπέδου 

µε συνθήµατα σε πλακάτ, όπως «δεν έχουµε καµία εργασία στην Κύπρο» και «η πατρίδα µας 

είναι η Παλαιστίνη», και οι µετανάστες έβαλαν φωτιά στα αντίσκηνά τους, πυρπόλησαν 

σκηνές αξιωµατικών και στρατιωτικά αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να δραπετεύσουν 

ρίχνοντας στους φρουρούς πέτρες, ξύλα και σίδερα. Από τα πυρά των Βρετανών στρατιωτών 

σκοτώθηκε ένας Εβραίος και τραυµατίστηκαν άλλοι έξι1475. Ο νεκρός µετανάστης τάφηκε στο 

κοιµητήριο του Μαργό και οι συγκρατούµενοι ξεκίνησαν απεργία πείνας σε ένδειξη 

διαµαρτυρίας1476. Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν και την Πρωτοµαγιά µε τους κρατούµενους 

να υψώνουν σηµαίες και να βάζουν φωτιά στις σκηνές τους, ζητώντας αντίσκηνα και είδη 

ρουχισµού1477. 

 
Τον Ιούλιο έλαβε χώρα η µαζικότερη διαδήλωση των µεταναστών στα στρατόπεδα της 

Ξυλοτύµπου. Δέκα χιλιάδες Εβραίοι διαδήλωσαν µε εικοσιτετράωρη αποχή από φαγητό και 

νερό και αθρόα παρέλαση δυο ωρών. Τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και κρατώντας 

πινακίδες µε διάφορα συνθήµατα στην αγγλική και την ελληνική, ζητούσαν περισσότερη 

τροφή και νερό και πιο ανθρώπινη µεταχείριση. Μεταξύ άλλων φώναζαν: «κάτω ο 

ιµπεριαλισµός», «ιδού η δηµοκρατία των Μπέβιν-Άτλη», «Ελάτε κ. Μπέβιν εις την Κύπρον 

να περάσετε τας θερινάς διακοπάς εις τα στρατόπεδα»1478. 

 
Οι Βρετανοί «τιµώρησαν» τους κρατουµένους µε διακοπή της δωρεάν παροχής τσιγάρων και 

απαγόρευση των επισκέψεων µεταξύ των µεταναστών των δυο στρατοπέδων, στην 

Αµµόχωστο και την Ξυλοτύµπου. Οι κρατούµενοι αποτάθηκαν στην οργάνωση του Διεθνούς 

Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη ζητώντας την αποστολή επιτροπής για τη διερεύνηση των 

συνθηκών διαβίωσής τους, η οποία ωστόσο ποτέ δεν κατέφθασε στα στρατόπεδα. Στην 

                                                
1475 «Αιµατηρά γεγονότα εις στρατόπεδον Καραόλου», εφηµ. Ανεξάρτητος, 19.4.1947, σ. 1.  
1476 «Η απεργία πείνης των Εβραίων συνεχίζεται. Ετάφη χθες εις Μαργκό ο τυφεκισθείς εν Καραόλω Εβραίος», 
εφηµ. Ελευθερία, 22.4.1947. 
1477 «Οι εν Κύπρω Εβραίοι απετάθησαν εις την οργάνωσιν Διεθνούς Σταυρού», εφηµ. Εσπερινή, 12.5.1947, σ. 2. 
1478 «Οι Εβραίοι πρόσφυγες εκήρυξαν απεργίαν πείνης», εφηµ. Ανεξάρτητος, 8.7.1947, σ. 1. 
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πραγµατικότητα οι συνθήκες στα στρατόπεδα είχαν βελτιωθεί σηµαντικά το 1947, οι 

κρατούµενοι, όµως, προσπαθούσαν να προκαλούν ταραχές εξ αφορµής των δήθεν κακών 

συνθηκών είτε για να τραβήξουν τα φώτα της δηµοσιότητας και να επικοινωνήσουν έτσι την 

επιθυµία τους για µεταφορά στην Παλαιστίνη είτε για να δηµιουργήσουν ευκαιρίες 

δραπέτευσης. 

 

Η µετάβαση στο Ισραήλ και το κλείσιµο των στρατοπέδων  

Η µεταφορά των Εβραίων στην Παλαιστίνη/Ισραήλ άρχισε το Δεκέµβριο του 1946 µε την 

αποστολή περίπου 750 ατόµων τον µήνα. Ο αριθµός αυτός υπήρξε κατά διάστηµατα 

µικρότερος, αναλόγως του αυξηµένου αριθµού των Εβραίων που εισέρχονταν λαθραία στην 

Παλαιστίνη. Άλλες φορές υπήρξε και µεγαλύτερος, αφού παρεχόταν άδεια µετεγκατάστασης 

στην Παλαιστίνη/Ισραήλ σε περιπτώσεις εγκύων, θηλαζουσών γυναικών και ηλικιωµένων 

(βλ. Παράρτηµα Κ)1479. Οι Eβραίοι οι οποίοι µεταφέρθηκαν στην Παλαιστίνη/Ισραήλ από την 

Κύπρο µεταξύ Νοεµβρίου 1946 και Μαΐου 1948 αντιπροσώπευαν το 67% του συνόλου των 

Εβραίων που εισήλθαν στην Παλαιστίνη τη δεδοµένη περίοδο, και περίπου το 40% όσων 

αφίχθηκαν µεταξύ Μαΐου και Σεπτεµβρίου 19481480.  

 
Καθ’όλη την περίοδο λειτουργίας των στρατοπέδων υπήρξαν περιπτώσεις κρατουµένων οι 

οποίοι δραπέτευσαν από τα στρατόπεδα του Καράολου είτε µέσα από λαγούµια, τα οποία 

σκάβονταν κάτω από τα αντίσκηνα των κρατουµένων1481, είτε µε πλαστές ταυτότητες τις 

οποίες προµήθευαν άτοµα των οργανώσεων Haganah και Μossad LeAliyah Bet. Εντός των 

στρατοπέδων οι µετανάστες µάθαιναν ελληνικά ώστε να µπορούν να επικοινωνούν µε τους 

ντόπιους µετά που δραπέτευαν και µελετούσαν τοπογραφικούς χάρτες της περιοχής, 

σχεδιασµένους από Εβραίους χαρτογράφους1482. Οι δραπέτες έβρισκαν καταφύγια σε 

γειτονικούς πορτοκαλεώνες Εβραίων, όπως των Koenigsfeld και Levinsky, και Ελλήνων 

Κυπρίων αριστερών, όπως του Ανδρέα Σιαήλη και του Γεώργιου Κατσαντώνη από τη 

Δερύνεια. Με αυτοκίνητα ντόπιων µεταφέρονταν στις ακτές της Αµµοχώστου, όπως η 

περιοχή Κόννος, Κάππαρις, Τρικώµου και Νησί στην Αγία Νάπα, και σε καταλύµατα 

                                                
1479 Colonial Reports. Cyprus 1947, σ. 3. Επίσης, Ofer, ό.π., σ. 3. 
1480 Ofer, ό.π. 
1481 Περιγραφή του τρόπου διάνοιξης των σηράγγων δίνεται στο Μαχλουζαρίδης, ό.π., σσ. 52-53.  
1482 «Πως είχεν οργανωθεί η απόδρασις των Εβραίων λαθροµεταναστών εκ Κύπρου», εφηµ. Ανεξάρτητος, 
10.2.1949, σ. 1. 
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ψαράδων από όπου µεταφέρονταν µε πλοιάρια στην Παλαιστίνη1483. Ο Morris Laub, 

διευθυντής της JOINT στα στρατόπεδα της Κύπρου, εκτιµούσε ότι όσοι επέλεξαν να 

δραπετεύσουν δεν ήταν περισσότεροι από 3001484 (και σίγουρα όχι 1809 όπως υπερβολικά 

δηµοσιεύθηκε στον κυπριακό Τύπο µετά από σχετικές αναφορές ενός από τους επικεφαλής 

των τελευταίων Εβραίων κρατουµένων κατά την αποχώρησή τους το Φεβρουάριο του 

19491485). Σε πολλές περιπτώσεις οι δραπετεύοντες µετανάστες εντοπίζονταν από τους 

Βρετανούς, συλλαµβάνονταν και µεταφέρονταν στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας. 

 
Στις 10 Φεβρουαρίου 1949 οι τελευταίοι Εβραίοι κρατούµενοι εγκατέλειπαν τα στρατόπεδα 

του Καραόλου και της Ξυλοτύµπου. Προτού επιβιβαστούν στα πλοία µε προορισµό το 

Ισραήλ, απέτισαν φόρο τιµής στους 61 άνδρες και γυναίκες και στα 49 παιδιά που πέθαναν 

στο νησί και τάφηκαν στο κοιµητήριο του Μαργό1486. Στα δυόµισι χρόνια λειτουργίας των 

βρετανικών στρατοπέδων γεννήθηκαν 2.200 παιδιά, έγιναν 2.500 γάµοι1487 και σηµειώθηκαν 

400 θάνατοι1488. 

 
Ο αντίκτυπος των στρατοπέδων στην τοπική οικονοµία 

 
Ο αντίκτυπος της λειτουργίας των στρατοπέδων στην οικονοµία της Κύπρου είναι µέχρι 

σήµερα µια άγνωστη πτυχή, η οποία δεν µελετήθηκε ιστοριογραφικά. Η µελέτη του είναι 

σηµαντική για το λόγο ότι η εισροή των Εβραίων µεταναστών ήταν µαζική και δηµιούργησε, 

όπως ήταν αναµενόµενο, πρόσθετες ανάγκες στην κυπριακή αγορά και παραγωγή για κάλυψη 

των διατροφικών αναγκών τόσο των µεταναστών όσο και του στρατού. Οι συνέπειες στην 

παραγωγή των γειτονικών περιοχών των στρατοπέδων (Αµµοχώστου και Λάρνακας), την τιµή 

των αγαθών, τις εισαγωγές τροφίµων και άλλων προϊόντων, την απασχόληση ντόπιου 

                                                
1483 Laub, ό.π., σσ. 30-32. Επίσης, Ζαµπά, ό.π., σσ. 202-203. Αναλυτική περιγραφή για τον τρόπο και τα µέσα 
δραπέτευσης περιγράφεται στον Νικολάου, ό.π., σ. 63. Αναφορές στη δηµιουργία των τούνελ εντός των 
στρατοπέδων, τις αποδράσεις και τα σηµεία διαφυγής των Εβραίων στο Κελέσιης, ό.π., σσ. 351-355. Στα 
λαγούµια και τη µεταφορά των δραπέτων από Έλληνες Κυπρίους αναφέρθηκε και ο Emanuel Gutmann, 
δάσκαλος τότε στον Καράολο, ο οποίος βοήθησε κρατουµένους να διαφύγουν από τα στρατόπεδα, σε 
συνέντευξη µε την ερευνήτρια στις 3.11.2011 στη Λευκωσία. Μαρτυρία για τον τρόπο που δραπέτευαν από τα 
στρατόπεδα στην εφηµ. Ελευθερία, 10.2.1949, σ. 1. 
1484 Laub, ό.π., σ. 32. Σύµφωνα µε τον Μαχλουζαρίδη, ό.π., σ.183, το 1949 ανακοινώθηκε ότι οι Εβραίοι οι 
οποίοι διέφυγαν κρυφά από τα στρατόπεδα ανέρχονταν στους 1809. 
1485 Εφηµ. Ελευθερία, 10.2.1949, σ. 1. 
1486 Εφηµ. The Jewish Chronicle, 11.2.1949, σ. 8. 
1487 Ofer, ό.π., σ. 5. Επίσης, Schaary, ό.π., σ. 274. 
1488 Σιµπή και Λάµψα, ό.π., σ. 244. 
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εργατικού δυναµικού και την αύξηση του εισοδήµατος των εµπόρων και παραγωγών υπήρξαν 

αλυσιδωτές.  

 
Οι φάκελοι για την οικονοµική διαχείριση και την προµήθεια των στρατοπέδων στο Κρατικό 

Αρχείο Κύπρου είναι κυριολεκτικά άδειοι από τα σχετικά έγγραφα (είτε τα έγγραφα χάθηκαν 

είτε µεταφέρθηκαν σε άγνωστο σήµερα χώρο), ενώ η αλληλογραφία του Διοικητή των 

στρατοπέδων και οι φάκελοι του Τµήµατος Προµηθειών δεν εντοπίστηκαν στο µητρώο του 

αρχείου. Την απώλεια αυτής της σηµαντικής πηγής, η οποία µπορούσε να διαφωτίσει ως προς 

τον αντίκτυπο της παρουσίας των Εβραίων µεταναστών στην αύξηση του κόστους ζωής και 

την έλλειψη βασικών καταναλωτικών αγαθών στην κυπριακή αγορά, κάλυψε σε σηµαντικό 

βαθµό το πλούσιο ψηφιοποιηµένο αρχείο της JOINT, στο οποίο εντοπίστηκαν αρκετά 

στοιχεία για τις ποσότητες και τις δαπάνες της οργάνωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες από την 

τοπική αγορά.  

 
Καθότι τα στρατόπεδα δεν λειτουργούσαν ως στρατόπεδα αιχµαλώτων, οι µετανάστες δεν 

αξιοποιήθηκαν ως εργατικό δυναµικό στην αύξηση της παραγωγικότητας στη βιοµηχανία, τη 

γεωργία και τον οικοδοµικό τοµέα, όπως συνέβαινε συνήθως στις περιπτώσεις των 

αιχµαλώτων πολέµου1489. Ως εκ τούτου, η οικονοµία της Κύπρου δεν επωφελήθηκε από αυτή 

τη διάσταση της εβραϊκής παρουσίας. Ωστόσο, η διαβίωση των µετανάστων εξαρτάτο άµεσα 

από την τοπική παραγωγή. Οι βρετανικές αρχές προµηθεύονταν τις βασικές ποσότητες 

τροφίµων, ένδυσης και υπόδυσης, και άλλων προϊόντων για τα εβραϊκά στρατοπέδα από την 

κυπριακή αγορά σε ελεγχόµενες τιµές, ενώ σε περίπτωση που δεν καλυπτόταν η ζήτηση, 

εισάγονταν επιπλέον ποσότητες από το εξωτερικό, κυρίως την Παλαιστίνη και τη Βρετανία 

(ενδεικτικά για τις εισαγωγές των προϊόντων κατά το 1947, οι οποίες διοχετεύονταν στα 

στρατόπεδα βλ. Παράρτηµα Λ).  

 
Η προµήθεια των καταναλωτικών προϊόντων δεν ανήκε, όµως, µόνο στη δικαιοδοσία των 

βρετανικών στρατιωτικών αρχών. Σηµαντικό ρόλο αναλάµβανε η JOINT, η οποία ενίσχυε τις 

ποσότητες των προµηθειών από τις βρετανικές αρχές µε την εισαγωγή προϊόντων και την 

αγορά κυρίως τροφίµων από τους τοπικούς εµπόρους. Η προµήθεια των στρατοπέδων γινόταν 

τόσο από µεσάζοντες υπαλλήλους της JOINT όσο και από υπαλλήλους των καντινών, οι 

                                                
1489 Βλ. Gerald H. Davis, “Prisoners of War in Twentieth-Century Economies”, Journal of Contemporary 
History, 12:4 (1977), σσ. 623-634. 
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οποίες λειτουργούσαν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις εντός των στρατοπέδων1490. Οι Εβραίοι 

µετανάστες από τον Ιανουάριο του 1948 δικαιούνταν να αποσύρουν µέχρι και £5 κάθε µήνα 

από τους λογαριασµούς τους στην τράπεζα Barclays της Αµµοχώστου, όπου κατατίθεντο τα 

χρήµατα τα οποία είτε έστελναν οι συγγενείς τους από την Παλαιστίνη είτε είχαν ήδη µαζί 

τους όταν ήρθαν Κύπρο είτε από αµοιβές για τη διεκπεραίωση εργασιών που τους ανέθετε η 

JOINT εντός των στρατοπέδων1491. Με αυτά αγόραζαν επιπλέον τσιγάρα και αλκοόλ από τις 

ιδιωτικές καντίνες1492, οι οποίες πωλούσαν τσίχλες, φρούτα, εξοπλισµό για λάµπες lux και 

άλλα αντικείµενα σε τιµές κόστους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν έλειπε και η µαύρη αγορά µε 

την πώληση προϊόντων σε υψηλότερες τιµές από αυτές της κυπριακής αγοράς1493. Οι Εβραίοι 

επιπλέον συνήθιζαν να ανταλλάζουν µεταξύ τους τα τσιγάρα µε φαγητό και άλλα είδη1494. Το 

τσιγάρο, εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του και του περιορισµένου µεγέθους, χρησίµευε ως µια 

µορφή χρήµατος το οποίο ενίσχυε το «εµπόριο» µεταξύ των κρατουµένων εντός των 

στρατοπέδων, µια πρακτική που συνηθιζόταν και στα στρατόπεδα αιχµαλώτων πολέµου κατά 

το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο1495.  

 
Η JOINT εισήγαγε χωρίς δασµούς αρκετά από τα είδη πρώτης ανάγκης και άλλα προϊόντα 

γενικής χρήσης, όπως το συµπυκνωµένο γάλα για τα παιδιά1496, ένδυση και υπόδυση, αλεύρι, 

τυρί, κεριά για τις θρησκευτικές τελετές, οδοντιατρικά και ιατρικά σκευάσµατα, ακόµα και 

αυτοκίνητα από την Παλαιστίνη, τη Νέα Υόρκη και την Αυστραλία (βλ. Παράρτηµα Λ)1497. 

Τα προϊόντα φυλάσσονταν σε αποθήκες τις οποίες διατηρούσε η οργάνωση στην Αµµόχωστο 

και υπεύθυνός τους ήταν ο Πρόδροµος Παπαβασιλείου. Όταν τα στρατόπεδα έκλεισαν, οι 

βρετανικές αρχές επέτρεψαν στην Επιτροπή να εξαγάγει στην Παλαιστίνη τα διαθέσιµα 

προϊόντα των αποθηκών χωρίς την επιβάρυνση τελών. 

 
Η δηµιουργία των στρατοπέδων προέκυψε σε µια µεταβατική φάση της κυπριακής 

οικονοµίας, η οποία διερχόταν από συνθήκες πολέµου σε συνθήκες ειρήνης. Από το 1945 

µέχρι το 1949 ο πληθωρισµός και αύξηση της τιµής των προϊόντων, η έλλειψη προµηθειών η 

                                                
1490 Laub, ό.π., σ. 34. 
1491 ΚΑΚ: SA1/943/1946, Σηµείωµα Collins προς στρατιωτικό επιτελείο περιφέρειας Κύπρου, 26.9.1947. 
Επίσης, Σηµείωµα Collins προς Laub, Καράολος, 11.10.1947.  
1492 Patzert, ό.π., σ. 169.  
1493 Στο ίδιο. 
1494 Στο ίδιο, σ. 164. 
1495 R.A. Radford, “The Economic Organisation of  a P.O.W. Camp”, Economica, 12:48 (1945), σ.194. 
1496 Εφηµ. Ελευθερία, 19.8.1946, σ. 1. 
1497 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, αλληλογραφία Laub και Collins. Επίσης, Laub, ό.π., σ. 31. Επίσης, Blue 
Book 1946. 
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οποία οδήγησε στην αύξηση των εισαγωγών και η ανεργία αποτελούσαν τα σοβαρότερα 

προβλήµατα της κυπριακής οικονοµίας1498. Ενδεικτικά, το κόστος ζωής αυτή την περίοδο είχε 

σηµειώσει αύξηση από 18% µέχρι και 26%1499. Οι ετήσιες βρετανικές αναφορές απέδιδαν 

αυτή την εικόνα της οικονοµίας στην παγκόσµια εµπορική ύφεση και στο ανισοζύγιο 

εισαγωγών-εξαγωγών στο νησί1500. Οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι ο πληθωρισµός θα 

ξεφούσκωνε µέσα στο 1946, ωστόσο οι ελπίδες τους διαψεύσθηκαν από τα µέσα του χρόνου 

όταν αυτά τα συµπτώµατα της οικονοµίας συνέχισαν να υφίστανται1501. Λόγω των 

παγκοσµίων συνθηκών στο εµπόριο, η Κύπρος δεν είχε καταφέρει το 1946 να εξασφαλίσει 

επαρκείς ποσότητες ούτε καν σε ρουχισµό και εκχρηµατισµένα προϊόντα1502. Το µεγαλύτερο 

πρόβληµα εξακολουθούσε να παρατηρείται στην εισαγωγή βρώσιµων ελαίων, τα οποία 

αφαιρέθηκαν ακόµα και από το καθηµερινό σιτηρέσιο1503. Η πρόσβαση σε σαπούνι 

επιτεύχθηκε µε την ενίσχυση της επιτόπιας παραγωγής, ωστόσο το προϊόν δεν ήταν όσο 

φθηνό θα αναµενόταν, καθώς η τιµή επηρεαζόταν από το κόστος µεταφοράς, και συχνά η 

παραγόµενη ποσότητα δεν κάλυπτε τις ανάγκες της αγοράς1504.  

 
Ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές καταγράφονταν στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, µε αποτέλεσµα η 

εξαγωγή κυπριακού τυριού να απαγορευθεί1505. Στο µεταξύ οι ελλείψεις σε τροφές 

καλύπτονταν µε εισαγωγές προϊόντων από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ινδία και την 

Αυστραλία1506. Το Τµήµα Προµηθειών έλεγχε τις τιµές των ειδών πρώτης ανάγκης, όπως 

λαχανικά, κρέας και ψάρι. Δεν ασκούσε όµως έλεγχο στις τιµές όλων των προϊόντων ευρείας 

κατανάλωσης. Για παράδειγµα, µερικά από τα φθαρτά µε τη λιγότερη ζήτηση δεν υπόκειντο 

σε έλεγχο µε αποτέλεσµα να παρατηρείται αύξηση στη τιµή τους µέχρι και 50%1507. Ωστόσο, 

όπως παραδεχόταν ο Ελεγκτής Προµηθειών, η πολιτική του Τµήµατος στους ελέγχους και την 

εποπτεία δεν ήταν τόσο αποτελεσµατική ώστε να αντιµετωπιστεί ριζικά το φαινόµενο της 

                                                
1498 Colonial Annual Reports. Cyprus 1946, Λονδίνο 1947, σ. 5. Επίσης, βλ. «Πληθωρισµός, τιµάριθµος και 
ανεργία», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 21.9.1946, σ. 1. 
1499 Ρίχτερ, ό.π., σ. 748. Επίσης, ΚΑΚ: SA1/539/1947, Τηλεγράφηµα Ελεγκτής Προµηθειών προς Αρµοστεία 
Κύπρου, Λονδίνο, 28.3.1947. 
1500 Annual Report 1947, σ. 3. Επίσης, Annual Report 1948, σ. 4. 
1501 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, The Current Supply, Transport and Marketing Situation in Cyprus, Sessional Paper 
No.3 of 1947, Λευκωσία χ.η., σ. 1. 
1502 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, The Current Supply ..., σ. 1. 
1503 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, σ. 3. 
1504 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, σ. 4. 
1505 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, σ. 5 
1506 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D. 
1507 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, σ. 7. 
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µαύρης αγοράς και της πώλησης των προϊόντων σε υψηλότερες τιµές, καθώς αυτό εξαρτάτο 

και από την στάση του καταναλωτικού κοινού1508. 

 
Ανάµεσα στους Κυπρίους, ιδιαίτερα της Αµµοχώστου, κυκλοφορούσε ευρύτερα η άποψη ότι 

η λειτουργία των στρατοπέδων ήταν η αιτία για την αύξηση των τιµών και την έλλειψη των 

καταναλωτικών προϊόντων1509. Το Σεπτέµβριο του 1945 σε υπόµνηµα διαµαρτυρίας προς την 

Κυβέρνηση, το Δηµοτικό Συµβούλιο Αµµοχώστου υποστήριζε ότι η παρουσία των Εβραίων 

αποτέλεσε την αφορµή για την απότοµη αύξηση του κόστους ζωής στην πόλη της 

Αµµοχώστου εξαιτίας της ζήτησης µεγάλων ποσοτήτων τροφίµων και ένδυσης. Οι κάτοικοι 

ανέφεραν ότι αντιµετώπιζαν µεγάλες δυσκολίες στην προµήθεια τροφίµων, ιδιαίτερα 

φθαρτών, οι ποσότητες των οποίων στη δηµοτική αγορά ήταν µικρές και οι τιµές εξαιρετικά 

υψηλές1510. Οι Βρετανοί δεν συµµερίζονταν αυτές τις απόψεις1511, δεδοµένου ότι οι οδηγίες 

των αρχών ήταν να καταλήγει στα στρατόπεδα µόνο το πλεόνασµα φρούτων και λαχανικών, 

εφόσον τύγχανε προηγουµένως έγκρισης από τον Ελεγκτή Προµηθειών1512, ενώ οι τιµές των 

τοπικών προϊόντων, ακόµα κι αυτών που αγοράζονταν από την JOINT, ήταν ελεγχόµενες από 

το αρµόδιο Τµήµα1513.  

 
Καθώς η κατάσταση δεν βελτιωνόταν µε την πάροδο του χρόνου, οι φωνές διαµαρτυρίας των 

Κυπρίων εξακολουθούσαν να πυκνώνουν, φτάνοντας µέχρι και τη Βουλή των Κοινοτήτων, 

όπου το ζήτηµα συζητήθηκε τον Οκτώβριο του 1947. Ο βουλευτής των Εργατικών Arthur 

Skeffington ρώτησε τον Υπουργό Αποικιών κατά πόσο γνώριζε ότι η πλειοψηφία του 

πληθυσµού στην Κύπρο δεν µπορούσε να αγοράσει πουλερικά, κρέας και ψάρι εξαιτίας της 

υψηλής τιµής πώλησής τους και κατά πόσο αυτή προκλήθηκε από το µεγάλο αριθµό 

στρατιωτών και προσφύγων. Ο David Rees-Williams απάντησε ότι οι τιµές των προϊόντων 

ήταν «οµολογουµένως υψηλές», αλλά ότι δεν υπήρξε αύξηση στο κόστος παραγωγής του 

τοπικού κρέατος τον τελευταίο χρόνο και ότι οι τιµές µερικών προϊόντων είχαν σηµειώσει 

µείωση. Υποστήριξε ότι η αύξηση των τιµών δεν συνδεόταν µε την παρουσία του στρατού και 

των Εβραίων, εξηγώντας ότι για τις ανάγκες των στρατοπέδων εισαγόταν κατεψυγµένο κρέας 

(καθώς οι ποσότητες του τοπικού κρέατος δεν ήταν επαρκείς για τη διατροφή των στρατιωτών 
                                                
1508 ΚΑΚ: SA1/1055/46/D, σσ. 7-8. 
1509 «Τιµαριθµικά», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 21.9.1946, σ. 1. 
1510 «Το ζήτηµα των Εβραίων λαθροµεταναστών και Γερµ. αιχµαλώτων. Υπόµνηµα του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Αµµοχώστου», εφηµ. Ανεξάρτητος, 14.9.1946, σ. 1. 
1511 ΚΑΚ: SA1/933/1946, Πρακτικά Ελεγκτή Προµηθειών 18.9.1946. 
1512 ΚΑΚ: SA1/933/1946, Πρακτικά Ελεγκτή Προµηθειών 17.9.1946. 
1513 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60. 
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και των Εβραίων), το οποίο πωλείτο χωρίς περιορισµούς και σε χαµηλότερη τιµή από το 

τοπικό, ώστε «να διατηρούνται οι τιµές του κρέατος σε λογικά πλαίσια»1514.  

 
Οι βρετανικές αρχές δεν θεωρούσαν ακόµη ότι η εισροή των Εβραίων είχε αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικονοµία και σε καµία ετήσια έκθεση της κυβέρνησης δεν έγινε 

οποιοσδήποτε συσχετισµός µεταξύ της εβραϊκής παρουσίας και της οικονοµικής κρίσης της 

περιόδου 1946-49. Στο παρόν στάδιο της έρευνας δεν µπορεί να στοιχειοθετήσει σε ποιο 

βαθµό η εβραϊκή παρουσία ευθυνόταν για την αύξηση των τιµών των αγαθών, εξαιτίας και 

της απουσίας στοιχείων από τα βρετανικά αρχεία. Τα παράπονα, όµως, των καταναλωτών της 

Αµµοχώστου δεν ήταν παντελώς ανεδαφικά. Σίγουρα η ξαφνική εισροή µεγάλου πληθυσµού 

(µόνο κατά τη διάρκεια του 1947, όταν πέρασαν από τα στρατόπεδα 31.000 άτοµα – κατά 

µέσο όρο 16.000 µετανάστες1515 – ο πληθυσµός στο νησί αυξήθηκε κατά 6,88%) δεν 

συνέβαλε στην απάµβλυνση των οικονοµικών προβληµάτων που ταλάνιζαν την Κύπρο. Δεν 

αποκλείεται ο ρυθµός ανάκαµψης της οικονοµίας να επιβραδύνθηκε εξαιτίας της λειτουργίας 

των στρατοπέδων. Είναι εξάλλου γεγονός ότι κατά τα 2,5 χρόνια λειτουργίας τους, οι τιµές 

των βασικών αγαθών βρίσκονταν συνεχώς σε υψηλά επίπεδα και άρχισαν να υποχωρούν µόνο 

µετά την αποχώρηση των Εβραίων «παρανόµων» το Φεβρουάριο του 19491516.  

 
Θα πρέπει επίσης να θεωρείται δεδοµένο ότι η ξαφνική εισροή δεκάδων χιλιάδων µεταναστών 

και η αυξηµένη στρατιωτική παρουσία προκάλεσε ζήτηση καταναλωτικών προϊόντων και 

δυστοκία της τοπικής παραγωγής που υπό τις περιστάσεις δεν µπορούσε να ανταποκριθεί σε 

αυτήν. Κατά το 1947 και 1948 δεν ήταν λίγες οι φορές που παρατηρείτο στην κυπριακή αγορά 

έλλειψη σε αγαθά πρώτης ανάγκης και σε εργοστασιακά προϊόντα, όπως τα βρώσιµα έλαια, 

το σαπούνι ακόµα και τα τσιγάρα, τα οποία απορροφούνταν σε µεγάλες ποσότητες από τα 

στρατόπεδα, όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια. Για παράδειγµα, στην περίπτωση των 

τσιγάρων, ο στρατός προµήθευε κάθε Εβραίο άνω των 17 ετών (το 75% περίπου του 

πληθυσµού) µε πέντε τσιγάρα την ηµέρα, ενώ από το Δεκέµβριο του 1947 µειώθηκαν στα 2,5 

την ηµέρα εξαιτίας της έλλειψης στην κυπριακή αγορά1517. Ήταν αναµενόµενο εποµένως ότι η 

παρουσία των Εβραίων θα ασκούσε πίεση στις τιµές των προϊόντων προς τα πάνω και θα 

                                                
1514 Hansard: House of Commons Debate  28.10.1947, “Food Prices”, τ. 443, cc 69-70W, 
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1947/oct/28/food-
prices#S5CV0443P0_19471028_CWA2_7 , προσπ. 7.5.2015. 
1515 Annual Report 1947, σ. 3. 
1516 ΚΑΚ: SA1/683/1949, Μηνιαίες εκθέσεις για τη γεωργική παραγωγή, Ιανουάριος-Μάρτιος 1949. 
1517 AJDC: G 45-54/4/40/3/CY.6, Laub, Αµµόχωστος, προς AJDC, Παρίσι, 12.1.1948. 
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αποτελούσε ένα από τους παράγοντες αύξησης των εισαγωγών εις βάρος των εξαγωγών (το 

εµπορικό έλλειµµα ήταν το κύριο οικονοµικό πρόβληµα της περιόδου 1946-1949).  

 
Σε µια άλλη προέκταση, ωστόσο, η ζήτηση για τις διατροφικές ανάγκες, την ένδυση και 

υπόδυση ήταν επωφελής για τις οικονοµίες των περιοχών που γειτνίαζαν µε τα στρατόπεδα, 

κυρίως της Αµµοχώστου και της Δεκέλειας, τόσο στους τοµείς της απασχόλησης των ανέργων 

όσο και στην αύξηση των εσόδων των ντόπιων παραγωγών και καταστηµαταρχών. 

 
Στις 21 Σεπτεµβρίου 1946 η εφηµερίδα Κυπριακός Τύπος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για τις 

ανάγκες των Εβραίων κρατουµένων (οι οποίοι τότε υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στις 4.200), 

αγοράζονταν ηµερησίως οι ακόλουθες ποσότητες λαχανικών από τη δηµοτική αγορά των 

Βαρωσιών: 150 οκάδες βαζάνια, 150 οκάδες µπάµιες, 150 οκάδες κολοκύθια και 50 οκάδες 

φρούτα. Για τους στρατιώτες η ποσότητα ήταν εµφανώς µεγαλύτερη, καθώς αγοράζονταν 300 

οκάδες φρούτα, 75 οκάδες φασολάκια, 100 οκάδες ντοµάτες, 75 οκάδες κολοκύθια και 10.000 

αυγά εβδοµαδιαίως1518.  

 
Η διατροφή των προσφύγων στηριζόταν σε γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, φρούτα και 

λαχανικά εποχής. Από τις καταναλωτικές ανάγκες των Εβραίων φαίνεται ότι επωφελήθηκαν 

ιδιαίτερα οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών, οι σιτοπαραγωγοί, οι πατατοπαραγωγοί, οι 

κατασκευαστές οινοπνευµατωδών ποτών, όπως το κονιάκ και το κρασί, και φυσικά οι 

καπνοβιοµηχανίες. Η προµήθεια σε αλκοόλ γινόταν αποκλειστικά από την τοπική αγορά, 

καθώς ήταν το µοναδικό προϊόν το οποίο δεν συνέφερε της JOINT να το εισαγάγει καθώς δεν 

εξαιρείτο των δασµών1519. 

 
Υπολογίζεται ότι κάθε Εβραίος λάµβανε ηµερησίως από 1800 έως 2600 θερµίδες, κυρίως 

µέσα από την κατανάλωση υδατανθράκων, όπως πατάτας και µακαρονιών.1520 Η JOINT 

καθόριζε µια ισορροπηµένη διατροφή των Εβραίων και φρόντιζε όπως κάθε άτοµο λάµβανε 

ηµερησίως 438 θερµίδες από υδατάνθρακες, 400 θερµίδες από πατάτες, 400 από ψωµί, 300 

από φρούτα και 300 από λαχανικά και 77 από πρωτεϊνες και γάλα1521. Τα παιδιά λάµβαναν 

2047 θερµίδες, 510 από υδατάνθρακες, 400 από ψωµί, 400 από πατάτες, 400 από φρούτα, 300 

                                                
1518 «Τιµαριθµικά», εφηµ. Κυπριακός Τύπος, 21.9.1946, σ. 1. 
1519 AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, Laub προς Collins, Αµµόχωστος, 6.11.1947. 
1520 AJDC: CYP 45-49/3/1/CYP.118, Έγγραφο “Menu of diet kitchen in the Cyprus Camps. Quantity per 
person”, χ.η. 
1521 Στο ίδιο. 
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από λαχανικά και 95 από πρωτεϊνες1522. Μάλιστα, η JOINT συµπλήρωνε µε επιπρόσθετες 

ποσότητες το ποσοστό φαγητού που διανεµόταν από τις βρετανικές αρχές σε κάθε πρόσφυγα, 

προσφέροντας επιπλέον 300 γραµµάρια πατάτας καθηµερινώς και ένα ψωµί εβδοµαδιαίως. 

Για τους εργάτες, 250 γραµµάρια πατάτες ηµερησίως και εβδοµαδιαίως ένα κιλό φρούτα, µισό 

κιλό λαχανικά, δυο κονσέρβες ψαριού, 100 γραµµάρια µέλι και άλλα. Στις εγκύους 

διανεµόταν καθηµερινώς επιπρόσθετα 6 γραµµάρια σκόνης αυγού, 37,5 γραµµάρια σκόνης 

γάλακτος, 225 γραµµάρια λαχανικά και φρούτα και 20 γραµµάρια µαρµελάδας. Για τα παιδιά 

από 4 έως 14 χρονών δίνονταν επιπλέον 125 γραµµάρια φρούτα και λαχανικά, ενώ οι ηλικίες 

14 έως 18, ηµερησίως 5 γραµµάρια σκόνης αυγού και 25 γραµµάρια σκόνη γάλακτος1523. Το 

πρωινό των µεταναστών περιελάµβανε πόριτζ βρώµης, ψωµί, µαργαρίνη και καφέ, το 

µεσηµεριανό χορτόσουπα, κιµά, πατάτα πουρέ (µε αυξηµένο θερµιδικό δείκτη σε σχέση µε τη 

βραστή πατάτα), βραστά λαχανικά και φρούτα και το βραδινό νούντλς µε άσπρο τυρί, ψωµί 

µε µαργαρίνη, κέικ, µαρµελάδα και τσάι µε γάλα. Κάθε Σάββατο προσφερόταν και κρέας1524.  

 
Τα στοιχεία της JOINT για τις θερµίδες που καταναλώνονταν στα στρατόπεδα – και 

γενικότερα στην παροχή στοιχείων για την οικονοµική κατάσταση των στρατοπέδων- 

κρίνονται ως αξιόπιστα καθώς διασταυρώθηκαν µε υπολογισµούς βάσει των στοιχείων του 

Βlue Book για το 1946. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του ψωµιού, υπολογίζεται ότι σύµφωνα 

µε τις δαπάνες της JOINT τον Ιανουάριο του 1948 για τις ανάγκες των στρατοπέδων (£4.000, 

βλ. πίνακα 38) και την αντίστοιχη τιµή του ψωµιού στην αγορά (5 πιάστρες την οκά), ο κάθε 

µετανάστης κατανάλωνε 4,6 οκάδες ψωµί το µήνα (ή 5,9 κιλά), τα οποία αντιστοιχούσαν σε 

περίπου 450 θερµίδες ανά άτοµο την ηµέρα, δηλαδή όσες περίπου αναφέρει η JOINT ως 

συµπληρωµατικές στη διατροφή των Εβραίων. 

 
Μέχρι το Δεκέµβριο του 1946 η JOINT ξόδευε 15 σελίνια το µήνα για κάθε πρόσφυγα, ενώ το 

1947 και 1948 το ποσό αυξήθηκε, ξεπερνώντας τη £1.4.0 ανά πρόσφυγα, εξαιτίας των 

υψηλών τιµών στις αγορές. Αυτό το στοιχείο ίσως αποτελεί ένδειξη ότι όσο εισέρρεε 

πληθυσµός στα στρατόπεδα τόσο αυξάνονταν οι τιµές των προϊόντων, καθώς σε αυτή την 

περίοδο εγκαταστάθηκαν στα στρατόπεδα πέραν των 30000 Εβραίων. Μεταξύ Σεπτεµβρίου 

και Δεκεµβρίου 1946, οι δαπάνες της οργάνωσης ανέρχονταν στις £16.426, ενώ µεταξύ 

                                                
1522 Στο ίδιο. 
1523 AJDC: CYP 45-49/3/1/CYP.118, Έγγραφο “Scale of daily rations for detainees and internees”, χ.η. 
1524 AJDC: CYP 45-49/3/1/CYP.118, Έγγραφο “Menu of diet kitchen...”, ό.π. Επίσης, σχετικές αναφορές στο 
Laub, ό.π., σ. 32 και στο Patzert, ό.π., σσ. 159 και 164. 
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Ιανουαρίου και Ιουνίου 1947 (όταν κρατούνταν 16.600 Εβραίοι) στις £82.000.1525 Οι 

προµήθειες ενισχύονταν ακόµα µε τις αδασµολόγητες εισαγωγές προϊοντων για τα οποία 

υπήρχε έλλειψη ή υψηλές τιµές στην κυπριακή αγορά, όπως τυρί από την Αυστραλία και 

αλεύρι από την Αµερική, το οποίο το 1947 παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις στην κυπριακή 

αγορά λόγω της κακής σοδειάς των σιτηρών1526. 

 
Τα ποσά που ξόδευε η Επιτροπή µόνο για τις ανάγκες σε φαγητό ήταν µεγάλα. Σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα του ακόλουθου πίνακα κατά τους πρώτους τέσσερις µήνες του 1947 δαπανώνταν 

µηνιαίως στις πλησιέστερες αγορές των στρατοπέδων τουλάχιστον £6.500 για το φαγητό, ενώ 

κατά το Μάιο και Ιούνιο ανά £10.884. 

 
  Πίνακας 37 Οι δαπάνες της JOINT στην κυπριακή αγορά το πρώτο εξάµηνο του 1947 
   Πηγή: AJDC: CYP 45-49/1/1/3/CYP.10, AJDC, Ιεροσόλυµα, προς AJDC, Παρίσι, 12.9.1947 και Έκθεση για  

   την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 1947, δαπάνες χρηµάτων κατά την περίοδο. 

 

Αγορά προϊόντων από τοπική αγορά 

Ιανουάριος-
Απρίλιος 

1947 
 
£ 

Μάιος-
Ιούνιος 1947 

 
£ 

Σαπούνι ξυρίσµατος, λεπίδες, είδη υγιεινής 823 357 
Ρουχισµός 1.388 949 
Γραφειακή ύλη -- 151 
Φαγητό 26.692 21.768 
ΣΥΝΟΛΟ 28.903 23.225 

 
Σύµφωνα µε τον Morris Laub, κατά το 1948 (όταν ο πληθυσµός των στρατοπέδων ήταν 

µεταξύ 20.000 και 31.000 ατόµων) η οργάνωση ξόδευε µηνιαίως στην ντόπια αγορά γύρω 

στις £7.500 ($30.0001527) µόνο για τη συµπληρωµατική αγορά ψωµιού, πατατών, λαχανικών, 

φρέσκων αυγών, µελιού, πορτοκαλιών και ροδακίνων1528. Κατά τον Ιανουάριο του 1948 (µε 

πληθυσµό 31.300 µετανάστες) δαπανήθηκαν £10.8221529 στην αγορά των ακόλουθων 

τροφίµων: 

 
                                                
1525 AJDC: CYP 45-49/1/1/3/CYP.10, Έγγραφο “Expenditure of detainees camps in Cyprus”, χ.η. 
1526 ΚΑΚ: SA1/432/47/G, The Current Supply, Transport and Marketing Situation in Cyprus, Sessional paper 
No. 3 of 1948, Λευκωσία χ.η., σ. 2.  
1527 Το 1948 η ισοτιµία στερλίνας και δολαρίου ήταν 1 προς 4. 
1528 Laub, ό.π., σ. 32. 
1529 AJDC: CYP 45-49/1/1/3/CYP.10, Budget for supplementary food in Cyprus detainees Camps. Estimated for 
31300 persons (no. of ref to 15.1.1948). 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



366 
 

Πίνακας 38 Δαπάνες για αγορά τροφίµων τον Ιανουάριο του 1948 
Πηγή: AJDC: CYP 45-49/1/1/3/CYP.10, Έγγραφο, «Προϋπολογισµός για συµπληρωµατικό φαγητό στα 

στρατόπεδα κρατουµένων στην Κύπρο. Υπολογιζόµενος για 31000 άτοµα (αριθµός που αναφέρεται στις 

15.1.1948)». 

Λαχανικά 1.750 
Φρούτα 2.600 
Γάλα σε σκόνη 550 
Αυγό σε σκόνη 230 
Μαρµελάδα 187 
Τυρί 30 
Σαπούνια για µπουγάδα 75 
Σαπούνι τουαλέτας 400 
Ψωµί 4.000 
Διάφορα 1.000 
ΣΎΝΟΛΟ 10.822 

 
 
Ενδεικτικές για τις ποσότητες που αγοράζονταν από τις κυπριακές αγορές για τις ανάγκες των 

στρατοπέδων στον Καράολο και την Ξυλοτύµπου, είναι οι ακόλουθες αναφορές για την 

εβδοµάδα 21 – 28 Ιανουαρίου 1948: 

 
Πίνακας 39 Ποσότητες τροφίµων που καταναλώθηκαν στα εβραϊκά στρατόπεδα 

µεταξύ 21 και 28 Ιανουαρίου 1948 
Πηγή: AJDC: CYP 45-49/2/1/CYP.60, Morris Laub προς Godfrey Collins, Αµµόχωστος, 21.1.1948. 

Κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών 

Ποσότητες 

Πορτοκάλια 23.7000 
Κουνουπίδι (οκά) 7.090 
Λάχανα (οκά) 3.950 
Καρότα (οκά) 475 

 
 
Με βάση αυτά τα στοιχεία, υπολογίζεται ότι για 30 ηµέρες (περίπου 1 µήνα) κατά το χειµώνα, 

τα στρατόπεδα απορροφούσαν από την αγορά πέραν του ενός εκατοµµυρίου πορτοκαλιών 

(σύµφωνα µε τις επίσηµες εκθέσεις για το 1946 η ετήσια παραγωγή πορτοκαλιών στο νησί 

ήταν 87.945.0001530), 16.928 οκάδες λάχανα (21.498 kg) και 2.035 οκάδες καρόττα (2.584 

kg). Κατά µέσο όρο τη βδοµάδα καταναλώνονταν 4.000-10.000 kg λαχανικά και φρούτα και 

                                                
1530 Apostolides, ό.π., Παράρτηµα, Πίνακας Α.12, σ. Α37. 
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4.000-11.000 αυγά1531. Ειδικότερα για τις ποσότητες των πορτοκαλιών οι οποίες 

απορροφούνταν από την τοπική αγορά, υπολογίζεται ότι µόνο κατά το χειµώνα ένα ποσοστό 

µεταξύ 13 και 18% της διαθέσιµης κυπριακής παραγωγής απορροφείτο από τα στρατόπεδα, 

αριθµός ιδιαίτερα σηµαντικός για τη ζήτηση στην κυπριακή αγορά. 

 
Σηµαντικό, επίσης, ποσοστό από την παραγωγή ενός µη βασικού προϊόντος της διατροφής 

των Κυπρίων, της πατάτας, φαίνεται ότι διοχετευόταν στα στρατόπεδα. Σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες της JOINT για τη θερµιδική αξία των γευµάτων των µεταναστών όσον αφορά τις 

πατάτες (700 θερµίδες την ηµέρα), υπολογίστηκε ότι κατά το 1947 καταναλώνονταν κατά 

µέσο όρο µηνιαίως στα στρατόπεδα 889 kg πατάτες την ηµέρα, δηλαδή 324.444 kg ετησίως. 

Σύµφωνα µε τις τιµές που αναλογούν στην παραγωγή πατάτας η οποία διανεµήθηκε στην 

αγορά το 19461532 (για την παραγωγή του 1947 δεν υπάρχει πληροφόρηση, αλλά δεν 

εκτιµάται να υπήρχε µεγάλη απόκλιση στο σύνολο της παραγωγής σε σχέση µε το 1946) 

προκύπτει ότι κατά µέσο όρο διοχετευόταν στα στρατόπεδα ποσοστό µεταξύ 2,4% και 7,4% 

της τοπικής παραγωγής πατατών. Αντίστοιχα, όταν οι µετανάστες έφθασαν τις 31.000 άτοµα 

το ποσοστό απορρόφησης της τοπικής παραγωγής πατατών αυξήθηκε µεταξύ 4,7% και 9,7%. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, διαφαίνεται ότι η αύξηση της ζήτησης στην κυπριακή αγορά και 

η συνεπακόλουθη αύξηση της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών δεν ήταν καθόλου 

ευκαταφρόνητη.  

 
Το πρόβληµα µε τη διάθεση των πατατών στο κυπριακό καταναλωτικό κοινό έγινε πιο 

αισθητό κατά τους φθινοπωρινούς µήνες του 1947 όταν η αυξηµένη ζήτηση δεν µπορούσε να 

καλυφθεί από τα αποθέµατα πατατών µε αποτέλεσµα οι τιµές τους να εκτοξεύονται1533. Ένεκα 

αυτών των δυσκολιών, φαίνεται ότι οι Κύπριοι παραγωγοί προσπάθησαν να αυξήσουν την 

παραγωγή πατάτας κατά το 1948 µε αποτέλεσµα τον Ιανουάριο του 1949, ένα µήνα µετά την 

µαζική εγκατάλειψη των στρατοπέδων από τα τελευταία γυναικόπαιδα, να παρατηρηθεί 

µειωµένη ζήτηση πατατών. Το Φεβρουάριο µεγάλες ποσότητες από τη σοδειά του χειµώνα 

βρίσκονταν στοιβαγµένες στις αποθήκες, µε αποτέλεσµα να προωθηθούν για εξαγωγή1534, ενώ 

                                                
1531 AJDC: CYP 45-49/3/1/CYP.108, Εκθέσεις για διανοµή καταναλωτικών προϊόντων σε Καράολο και 
Ξυλοτύµπου µεταξύ 1η Μαΐου και 24 Σεπτεµβρίου 1948. 
1532 Cyprus Blue Book 1946. 
1533 ΚΑΚ: SA1/432/47/G, The Current Supply, ό.π., σ. 7. 
1534 ΚΑΚ: SA1/683/1949, Μηνιαίες γεωργικές εκθέσεις, Ιανουάριος-Μάρτιος 1949. 
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παράλληλα η ανεργία στις περιοχές όπου καλλιεργούνταν πατάτες σηµείωνε αύξηση1535. 

Τέσσερις µήνες µετά το κλείσιµο των στρατοπέδων, τον Ιούνιο του 1949, οι Συνεργατικές 

Ενώσεις Διαθέσεων Πατατών Αµµοχώσου, Λάρνακας και Λευκωσίας διαµαρτύρονταν ότι 

από το σύνολο των 25.000 τόνων πατατών έµειναν αδιάθετοι 10,000 τόνοι και ότι σκόπευαν 

να εξαγάγουν µέρος της ποσότητας στο Ισραήλ, όπου η ζήτηση ήταν συνεχής. Από τα µέσα 

του 1949 οι Ενώσεις συµφώνησαν µε την κυβέρνηση του Ισραήλ στην αρχική εξαγωγή 1000 

τόνων, ενώ υπολογιζόταν να σταλούν άλλες 2-3.0001536. Φαίνεται ότι η εµπειρία από τη 

ζήτηση πατάτας στα εβραϊκά στρατόπεδα κατά τα προηγούµενα χρόνια συνέβαλε στην 

απόφαση των Ενώσεων να εξαγάγουν τις αδιάθετες πατάτες στο Ισραήλ, όπου γνώριζαν ότι 

υπήρχε ήδη µια µεγάλη αγορά.  

 
Σε κάθε περίπτωση οι Κύπριοι και οι Εβραίοι παραγωγοί και επιχειρηµατίες επωφελήθηκαν 

σηµαντικά από τις συµπληρωµατικές αγορές προϊόντων της JOINT. Η οργάνωση 

προµηθευόταν τα τρόφιµα και άλλα κυπριακά προϊόντα από Έλληνες, Τούρκους και 

Αρµένιους παραγωγούς, έµπορους και καταστηµατάρχες των Βαρωσίων, της Λάρνακας και 

της Λευκωσίας. Ανάµεσα στις αποδείξεις αγορών της οργάνωσης εντοπίστηκε η αγορά 

φρούτων, λαχανικών και αυγών από τη δηµοτική αγορά Βαρωσίων, οικιακά σκεύη από 

τοπικούς καταστηµατάρχες, ζαχαρίνη από φαρµακεία, λουκάνικα από το αλλαντοπωλείο του 

Stern στη Λάρνακα, κρέας και πουλερικά από Έλληνες κρεωπόλες και Τούρκους εκτροφείς 

πουλερικών. Οι µεγαλύτερες ποσότητες χυµών εσπεριδοειδών αγοράζονταν από την εβραϊκή 

Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία Φυτειών στο Φασούρι, η οποία προµήθευε τα εβραϊκά 

στρατόπεδα µε τουλάχιστον τέσσερις τόνους χυµού αναλόγως των αναγκών1537.  

 
Από το θετικό αντίκτυπο των στρατοπέδων ήταν η δηµιουργία θέσεων εργασίας στην 

οικοδοµική βιοµηχανία σε µια περίοδο µε αυξηµένη ανεργία εξαιτίας και της επιστροφής των 

εθελοντών από τον πόλεµο. Υπολογίζεται ότι για την οικοδόµηση των καταλυµάτων στα 

στρατόπεδα, όπως συναγωγής, σχολείων και νοσοκοµείων, εργοδοτήθηκαν τουλάχιστον 1000 

Κύπριοι τεχνίτες και εργάτες, καθώς και οµάδα Γερµανών αιχµαλώτων πολέµου, οι οποίοι 

                                                
1535 Report on Cyprus for the year 1949, Λονδίνο 1950, σ. 18. Στην ετήσια έκθεση η αύξηση της ανεργίας 
αποδιδόταν στην κακή σοδειά και τη µειωµένη ζήτηση κυπριακών πατατών στις αγορές του εξωτερικού. 
1536 ΚΑΚ: SA1/424/1948/1, Συνεργατικές Ενώσεις Διαθέσεων Πατατών Αµµοχώστου, Λάρνακας και 
Λευκωσίας, προς Λόρδο Winster, Λευκωσία 15.6.1949. 
1537 AJDC: CYP 45-49/1/1/1/CYP.24, Γραµµατέας AJDC, Αµµόχωστος, προς Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία 
Φυτειών, Λεµεσός, 3.9.1947. 
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είχαν µεταφερθεί από την Αίγυπτο στην Κύπρο1538. Παράλληλα, η λειτουργία των 

στρατοπέδων δηµιούργησε ανάγκες για την εργοδότηση πωλητών στις καντίνες και 

µεσαζόντων µεταφοράς τροφίµων, οι οποίες καλύφθηκαν από Κυπρίους.  

 
Ένας άλλος τοµέας της οικονοµίας που επωφελήθηκε ήταν οι υπηρεσίες και µεταφορές. Οι 

υπάλληλοι και τα µέλη της JOINT συνήθιζαν να µεταβαίνουν στις πόλεις για τη διεκπεραίωση 

διαφόρων εργασιών και τη µεταφορά προϊόντων µε τοπικά ταξί, ενώ το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο του Πρόδροµου Παπαβασιλείου επωφελήθηκε σηµαντικά, καθώς οι λειτουργοί 

της Joint αγόραζαν από εκεί τα αεροπορικά τους εισιτήρια. Σύντοµα έγινε αντιπρόσωπος της 

ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας El-Al στην Κύπρο1539.  

 
Με το κλείσιµο των στρατοπέδων, το Φεβρουάριο του 1949 η κυβέρνηση του Ισραήλ, 

συνεισέφερε το ποσό των  £3.500 στις Δηµοτικές Αρχές της Αµµοχώστου ως έκφραση της 

ευγνωµοσύνης του λαού του Ισραήλ στο λαό της Κύπρου και τους κατοίκους της πόλης, για 

το ενδιαφέρον και την στήριξη τους στους Εβραίους κρατουµένους του Καραόλου. Το ποσό 

προοριζόταν για την ανέγερση Κέντρου Νεότητας της πόλης1540, όµως µε απόφαση του 

Δηµοτικού Συµβουλίου Αµµοχώστου διατέθηκε για τη δηµιουργία Δηµοτικού Αθλητικού 

Σταδίου το οποίο θα βρισκόταν «στη διάθεση των Βαρωσιωτών για την προώθηση και 

εξάπλωση του µαζικού λαϊκού αθλητισµού»1541. 

 
Συµπερασµατικά, το παρόν κεφάλαιο εξέτασε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

προεκτάσεις της λειτουργίας των στρατοπέδων κράτησης για χιλιάδες Εβραίους µετανάστες 

στον Καράολο και την Ξυλοτύµπου, καταδεικνύοντας τον πολύπτυχο χαρακτήρα αυτού του 

µεγάλου κεφαλαίου της ιστορίας των Εβραίων στο νησί. Η απόφαση για τον εγκλεισµό των 

Εβραίων «παράνοµων» µεταναστών εξυπηρετούσε πολιτικούς, γεωγραφικούς και 

στρατηγικούς σχεδιασµούς της κυβέρνησης των Εργατικών, δεν έτυχε ωστόσο σοβαρής 

πολιτικής και στρατιωτικής διαχείρισης. Η επιλογή της Κύπρου, η οποία βρισκόταν πολύ 

κοντά στην Παλαιστίνη, είχε ως αποτέλεσµα την παρείσφρυση εβραϊκών στρατιωτικών 

οργανώσεων της Παλαιστίνης στα στρατόπεδα και τις αποδράσεις εκατοντάδων Εβραίων. Η 

βρετανική ενέργεια δηµιούργησε θύελλα αντιδράσεων εντός Κύπρου εξαιτίας και της 
                                                
1538 Εφηµ. Cyprus Mail, 24.9.1946. Επίσης, Ρίχτερ, ό.π., σ. 748. 
1539 Laub, ό.π., σ. 43. 
1540 AJDC: G 45-54/4/40/3/CY.30, “Officials of the Israel Government thank to the Famagusta Mayor and the 
People of Cyprus. A donation of £3,500 to the Famagusta Municipal Corporation”, 9.2.1949. 
1541 Το Δηµοτικό Στάδιο Αµµοχώστου αποτέλεσε γήπεδο της Νέας Σαλαµίνας, Πάµπος Στυλιανού, 50 χρόνια 
Νέα Σαλαµίνα 1948-1998, Λευκωσία 1998, σσ. 18-20.  
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πολωτικής πολιτικής κατάστασης, αδιαφορώντας για τις οικονοµικές προτεκτάσεις που θα 

είχε η συρροή χιλιάδων ατόµων στην ήδη δυσχερή µεταπολεµική οικονοµική κατάσταση της 

αποικίας. Ο υπολογισµός της ποσότητας βασικών καταναλωτικών αγαθών τα οποία 

καταναλώνονταν στα στρατόπεδα τεκµηρίωσε την ασφυκτική πίεση που προκάλεσε η 

λειτουργία των στρατοπέδων στην τοπική παραγωγή. Αποτιµώντας τις κοινωνικές 

προεκτάσεις του γεγονότος, ξεχωρίζει η σφυρηλάτηση στενών δεσµών µεταξύ αριστερών 

Κυπρίων και Εβραίων, η οποία αποτέλεσε ένα νέο κεφάλαιο στην στάση των Κυπρίων, πολύ 

διαφορετικό σε σύγκριση µε τον εντεινόµενο αντισηµιτισµό προηγούµενων περιόδων, όπως 

συζητήθηκαν στο πέµπτο κεφάλαιο της διατριβής. Τα στρατόπεδα στην Κύπρο υπήρξαν µια 

ακόµα σκοτεινή σελίδα για τον εβραϊσµό και αναντίλεκτα παρέµεινε ανεξίτηλη στη µνήµη 

των Εβραίων εγκλείστων. Πολύ περισσότερο, όµως, για την ανιδιοτελή προσφορά και 

συµπαράσταση του γειτονικού κυπριακού λαού στον αγώνα για «επιστροφή στη γη του 

Ισραήλ». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο µεταξύ 1878 και 1949 προσεγγίστηκε στην παρούσα 

διατριβή ως ένα κατεξοχήν µεταναστευτικό φαινόµενο µε έµφαση στις ιδεολογικές και 

κοινωνικο-οικονοµικές του προεκτάσεις. Σε ένα σφαιρικό πλαίσιο κατανόησης της 

πολυµορφίας του εβραϊκού στοιχείου, συζητήθηκαν οι παράγοντες διαµόρφωσης της 

παρουσίας των Εβραίων και αποτυπώθηκε ο αντίκτυπός της στο οικονοµικό σύστηµα του 

νησιού. Η έλευση και εγκατάσταση των µεταναστών στην Κύπρο µελετήθηκε στο πλαίσιο 

των διεθνών εξελίξεων που καθόρισαν την τύχη του εβραϊκού κόσµου στην Ευρώπη κατά το 

τέλος του 19ου και µέχρι τα µισά περίπου του 20ού αιώνα. Αναµφίβολα, οι διαδοχικοί 

διωγµοί που υφίσταντο οι Εβραίοι στη ρωσική αυτοκρατορία και την Ανατολική Ευρώπη από 

το 1880 και εξής και στην Κεντρική Ευρώπη από το 1933 µέχρι το 1945, συνέβαλαν στη 

διαµόρφωση της εβραϊκής παρουσίας στο νησί, γιατί αυτή υπήρξε αναπόσπαστο µέρος της 

ιστορικής καθόδου των εβραϊκών µεταναστευτικών ροών στο δρόµο προς την Παλαιστίνη. Τα 

εποικιστικά εγχειρήµατα, η αυξηµένη µεταναστευτική ροή της δεκαετίας του 1930, η 

δηµιουργία των στρατοπέδων κράτησης της περιόδου 1946-1949 ήταν απόρροια αυτών των 

εξελίξεων. Σε αυτό το πλέγµα, συζητήθηκαν οι εξελικτικές εκφάνσεις της πρόσληψης της 

Κύπρου στο εβραϊκό ζήτηµα µέσα από το φακό του Σιωνισµού και κατά τη διαδικασία 

«κατασκευής» του έθνους-κράτους του Ισραήλ, ώστε να κατανοηθούν οι λόγοι για τους 

οποίους η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο των µεταναστευτικών ρευµάτων. Επιπλέον, το 

ζήτηµα της µετανάστευσης των Εβραίων στην Κύπρο δεν θα µπορούσε να µη µελετηθεί εκτός 

του αποικιακού πλαισίου. Η βρετανική αποικιακή πολιτική υπήρξε καθοριστικός παράγοντας 

της διαµόρφωσης του τύπου του Εβραίου στο νησί, ενώ η ίδια η βρετανική αυτοκρατορία 

προσέλκυσε την παρουσία του στην επικράτειά της, κυρίως µέσα από τις οικονοµικές 

προοπτικές τις οποίες αυτή προσέφερε. Σε ένα άλλο επίπεδο, ιχνηλατήθηκε η στάση του 

ντόπιου πληθυσµού, κατά βάση των Χριστιανών απέναντι στο εβραϊκό στοιχείο και στις 

προσπάθειες µεταφοράς πληθυσµού στο νησί, αναδεικνύοντας φιλοσηµιτικές και 

αντισηµιτικές τάσεις.  

 
O Yossi Ben-Artzi υποστήριξε ότι «η Κύπρος δεν ήταν οπωσδήποτε η γη του Ισραήλ. 

Εντούτοις, θεωρήθηκε εφαλτήριο, ένα βήµα προς την επίτευξη του στόχου»1542. Όπως 

προκύπτει µέσα από τη διατριβή, το νησί αποτέλεσε περισσότερο έναν ενδιάµεσο σταθµό στο 
                                                
1542 Ben-Artzi, “Jewish rural”, ό.π., σ. 361. 
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δρόµο προς την Παλαιστίνη για τα εβραϊκά µεταναστευτικά ρεύµατα από τη Ρωσία, την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και µια εναλλακτική γεωγραφική επιλογή για την 

εξυπηρέτηση των σιωνιστικών σκοπών, όχι µόνο λόγω της γειτονίας µε την Παλαιστίνη, αλλά 

και του ασφαλούς και φιλελεύθερου αποικιακού καθεστώτος. Η γεωγραφική σηµασία της 

Κύπρου στον κύκλο της µεταναστευτικής ιστορίας των Εβραίων προς την Παλαιστίνη/Ισραήλ 

αναδείχθηκε και στην κράτηση των δεκάδων χιλιάδων Εβραίων προσφύγων στο νησί µεταξύ 

1946 και 1949, ακριβώς γιατί βρισκόταν στο δρόµο για τον τελικό προορισµό τους. Όπως 

καταγραφόταν χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση της κυβέρνησης για το 1946, 

αναπόφευκτα η γεωγραφική θέση της Κύπρου ενέπλεξε την Κύπρο στο διεθνές πρόβληµα της 

Παλαιστίνης1543. 

Η περίπτωση της Κύπρου προσφέρει, όµως, και τεκµήρια για τον τρόπο µε τον οποίο οι 

Εβραίοι αξιοποιούσαν το γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου προκειµένου να 

εδραιώσουν την εβραϊκή κοινότητα «στη γη του Ισραήλ», σε µια περίοδο κατά την οποία οι 

ζυµώσεις για τη δηµιουργία του έθνους-κράτους τους ήταν εντατικές και µακρόπνοες 

(τουλάχιστον 60 χρόνια). Το καινούριο στοιχείο που φέρνει στην επιφάνεια η διατριβή, είναι 

το γεγονός ότι ήδη από τις αρχές του 1930 η Κύπρος άρχισε να αποτελεί εναλλακτικό πεδίο 

οικονοµικών δραστηριοτήτων των Εβραίων µεταναστών στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ορισµένοι Εβραίοι επιχειρηµατίες που είχαν ριζώσει στην Παλαιστίνη κατά το τέταρτο aliyah 

και οι ίδιοι αποτελούσαν τους οικονοµικούς φορείς της ολοκλήρωσης του εβραϊκού εθνικού 

οράµατος, άρχισαν να διαβλέπουν στην Κύπρο την έξοδό τους για επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες εντός της βρετανικής αυτοκρατορίας και τον χώρο επέκτασης και εδραίωσης 

της εβραϊκής οικονοµικής παρουσίας τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στη Δυτική 

Ευρώπη. Η «επιλογή της Μεσογείου» ως ρεαλιστικής πολιτιστικής, πολιτικής και οικονοµικής 

δυνατότητας, η οποία θα προσέφερε διέξοδο από τη Μέση Ανατολή και θα αποτελούσε τη 

βάση της συνεννόησης του νέου εβραϊκού κράτους µε τους γείτονές του1544 φαίνεται ότι 

βρισκόταν στα πλάνα των Εβραίων ήδη από τη δεκαετία του 1930, πριν ακόµα την ίδρυση του 

κράτους του Ισραήλ. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η εβραϊκή επιχειρηµατική εξάπλωση 

στο νησί ήταν µια πρώιµη µορφή ανάδειξης του «στρατηγικού βάθους» της 

                                                
1543 Annual Report 1946, σ. 7. 
1544 Αυτή η ιδέα στηρίχθηκε στις πρώιµες απόψεις στοχαστών του 20ού αιώνα, οι οποίοι διαπίστωσαν τις γεω-
πολιτικές συνιστώσες που ένωναν τους λαούς της Μεσογείου και οι οποίες θα θα δηµιουργούσαν κανάλια 
επικοινωνίας διευκολύνοντας το διάλογο στην περιοχή, βλ. David Ohana, “The Mediterranean Option in Israel: 
An introduction to the thought og Jacqueline Kahanoff”, Mediterranean Historical Review, 21:2 (2006), σσ. 241, 
249. 
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Παλαιστίνης/Ισραήλ, ενώ η βρετανική αποικία εξυπηρετούσε αυτό που και σήµερα επιζητεί 

το Ισραήλ µε την Κυπριακή Δηµοκρατία: τη σύνδεσή του µε τον ευρωπαϊκό χώρο.  

Σε µια άλλη προέκταση, η αποτίµηση της οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης των 

Εβραίων, η οποία απουσιάζει παντελώς από την υπάρχουσα ιστοριογραφία, αποτελεί µια 

ακόµα καινοτοµία της διατριβής. Η δραστηριότητα των Εβραίων στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή του νησιού, παρόλο που ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία, µέχρι σήµερα δεν 

είχε καταγραφεί επιστηµονικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις η κινητικότητα των Εβραίων 

συνδεόταν µε οικονοµικά κίνητρα, ενώ σχεδόν πάντοτε η εντατική οικονοµική δραστηριότητα 

βρισκόταν στο επίκεντρο της ζωής τους στο νησί. Μέσα από την εξέταση της 

επιχειρηµατικότητας των Εβραίων µεταναστών εξετάστηκε η προσαρµογή τους σε ένα 

αποικιακό περιβάλλον και αξιολογήθηκε η συµβολή τους στη µεσογειακή αποικιακή 

οικονοµία, η οποία διεπόταν από τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής βραδύτητας και του 

προ-βιοµηχανικού σταδίου. Η διακριτή παρουσία των µεταναστών στους τοµείς της 

οικονοµίας στους οποίους αφοσιώθηκαν αποτέλεσε και την ιδιαιτερότητα του εβραϊκού 

στοιχείου, καθότι η επιτυχής επιχειρηµατική και οικονοµική του δραστηριότητα αναπλήρωνε 

την ισχνή πληθυσµιακή του σύνθεση. 

 
Περιοδολόγηση και τυπολογία της εβραϊκής µετανάστευσης στην Κύπρο 

 
Η ιστορία της µετανάστευσης των Εβραίων στην Κύπρο µεταξύ 1878 και 1949 διακρίνεται σε 

έξι διαδοχικές φάσεις, οι οποίες ήταν άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους έξι σταθµούς της 

ιστορίας της καθόδου των Εβραίων στην Παλαιστίνη (aliyah). Ενδεικτικά, η έναρξη της 

αγγλοκρατίας στο νησί συνέπεσε περίπου χρονολογικά µε τις απαρχές των πρώτων ρευµάτων 

Εβραίων µεταναστών από τη Ρωσία προς την Παλαιστίνη, ενώ η τελευταία φάση της µαζικής 

έλευσης, µεταξύ 1946 και 1949, επήλθε ταυτόχρονα µε το τέλος µιας µακρόχρονης 

διαδικασίας µετανάστευσης και εκτοπισµού εβραϊκών πληθυσµών από την Ανατολική και 

Κεντρική Ευρώπη προς την Παλαιστίνη/Ισραήλ. Η εβραϊκή µετανάστευση στην Κύπρο ήταν 

ένα αµάλγαµα των ποικίλων µορφών µετακίνησης πληθυσµών µε εξίσου σύνθετους 

παράγοντες ώθησης και έλξης1545. Παρατηρείται ότι από το 1883 µέχρι και το 1939 υπήρξαν 

περίοδοι κατά τις οποίες η µεταναστευτική ροή ήταν αυτόνοµη και οικειοθελής και περίοδοι 

κατά τις οποίες είχε έντονο προσφυγικό και εποικιστικό χαρακτήρα, όντας εξωθούµενη από 

                                                
1545 Stephen Castles και Mark J. Miller, The Age of Migration. International Population Movements in the 
Modern World, Λονδίνο 1993, σσ. 8, 22-26. 
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βίαιες καταστάσεις στους χώρους προέλευσης. Διακρίνονται περιπτώσεις Εβραίων που 

βρέθηκαν στο νησί διαφεύγοντας από διωγµούς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά 

και ατόµων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς λόγους. Ο 

συνδετικός κρίκος των διαφορετικών περιπτώσεων µετανάστευσης ήταν το κίνητρο της 

εξασφάλισης ευκολότερης πρόσβασης στην Παλαιστίνη (λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης 

και της φίλιας βρετανικής διοίκησης) ή ακόµα και της συνέχισης των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων των Εβραίων κοντά στην Παλαιστίνη.  

Το µωσαϊκό της τυπολογίας της µετανάστευσης και της εγκατάστασης των Εβραίων στην 

Κύπρο αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 
Πίνακας 40 Τυπολογία εβραϊκών µεταναστευτικών ρευµάτων στην Κύπρο 
 
Χρονική 
Περίοδος 

Τύπος 
εγκατάστασης 

Τύπος 
µετανάστευσης1546 
 

Προέλευση 
(χώρα) 

Περίοδος 
aliyah 

Τοποθεσία 
εγκατάστασης 

1878 – 
1881 

Αστική Ελεύθερη/ 
Οικονοµική 

Δεν 
εντοπίστηκαν 
στοιχεία 

-- Αστικά κέντρα 
Λευκωσία 
Λεµεσός 
Λάρνακα  

1883-1886 Αγροτική 
(εποικισµός) 

Μαζική/ 
Εξωθούµενη  

Ρωσία Πρώτο Ορείτες 
(Πάφος) 

1885-1886 Αγροτική 
(εποικισµός)  

Μαζική/ 
Εξωθούµενη 

Ρουµανία Κούκλια  
(Πάφος) 

1886-1887 Αστική Μαζική/ 
Εξωθούµενη 

Ρουµανία Αστικό κέντρο 
Λεµεσός 

1898-1928 Αγροτική 
(εποικισµός) 

Μαζική/ 
Εξωθούµενη/ 
Βίαιη 

Ρωσία, 
Ουκρανία, 
Ρουµανία, 
Πολωνία, 
Παλαιστίνη 

Δεύτερο, 
τρίτο και 
τέταρτο 

Μαργό 
(Πυρόι) 
Τσόµλεκτζι 
(Τύµπου) 
Κούκλια 
(Αµµόχωστος) 

1916-1919 Αγροτική/ 
Αστική 

Μαζική/ 
Βίαιη/ 
Προσφυγική 

Παλαιστίνη -- Λάρνακα 
Μαργό 

1933-1936 Αστική/ 
Αγροτική 

Ελεύθερη/ 
Οικονοµική  

Παλαιστίνη Πέµπτο 
και 
Aliyah 

Λεµεσός 
Βαρώσια 

                                                
1546 Ο τύπος της µετανάστευσης καθορίζεται εδώ βάσει των επισηµάνσεων του William Petersen, “A General 
Typology of Migration”, American Sociological Review, 23:3 (1958), σ. 259, ο οποίος βασιζόµενος στη θεωρία 
«έλξης και ώθησης» διέκρινε πέντε ευρύτερες κατηγορίες µεταναστών: την πρωτόγονη µετανάστευση 
(primitive), τη βίαιη (forced), την εξωθούµενη (impelled), την ελεύθερη (free) και τη µαζική (mass). Η 
περίπτωση των Εβραίων στην Κύπρο συµπίπτει µε τις τελευταίες τέσσερις κατηγορίες. Υπήρξαν περιπτώσεις 
µεταναστών οι οποίοι κατέληξαν στην Κύπρο προερχόµενοι από βίαιους διωγµούς ή εξωθούµενοι από πολιτικές 
και οικονοµικές καταστάσεις, και άλλοι οι οποίοι επέλεξαν αυτοβούλως να εγκατασταθούν στο νησί, κυρίως για 
οικονοµικούς λόγους. Δεν έλειψαν όµως και οι περίοδοι των µαζικών εισροών Εβραίων, κυρίως προσφύγων. 
Στην περίπτωση της Κύπρου η έρευνα ανέδειξε και επί µέρους τύπους µεταναστών, όπως οι έποικοι των 
αγροτικών εγκαταστάσεων και οι «παράνοµοι» µετανάστες των στρατοπέδων. 
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Χρονική 
Περίοδος 

Τύπος 
εγκατάστασης 

Τύπος 
µετανάστευσης1546 
 

Προέλευση 
(χώρα) 

Περίοδος 
aliyah 

Τοποθεσία 
εγκατάστασης 

Bet 
1933-1939 Αστική/ 

Αγροτική 
Ελεύθερη/ Μαζική/ 
Εξωθούµενη/ 
Βίαιη 

Γερµανία, 
Αυστρία και 
χώρες 
Ανατολικής 
Ευρώπης 

Πέµπτο Λάρνακα 
Λευκωσία 
Αµµόχωστος 
Λεµεσός 
Τρόοδος 
Πλάτρες 

1942-1944 Αγροτική/ 
Αστική  

Μαζική/ 
Εξωθούµενη/ 
Βίαιη 

Ρουµανία, 
Βουλγαρία 

Aliyah 
Bet 

Πεδουλάς 

1946-1949 Στρατόπεδα 
εκτοπισθέντων 

Μαζική/ 
 «παράνοµη» 

Στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, 
στρατόπεδα 
εκτοπισµένων 
στην Ευρώπη 

Aliyah 
Bet 

Καράολος 
(Αµµόχωστος) 
 
Ξυλοτύµπου 
(Δεκέλεια) 

 
Οι Εβραίοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο νησί για επαγγελµατικούς λόγους διακρίνονταν από 

την εθελούσια επιλογή του νέου τόπου παραµονής ή εγκατάστασης, είτε ως µονάδας είτε µε 

την οικογένεια τους, και κατά βάση από την οικονοµική τους αυτάρκεια και ανεξαρτησία1547. 

Πρόκειται για ένα µοντέλο οικονοµικού µετανάστη ή επιχειρηµατία, ο οποίος αγοράζοντας γη 

ή συστήνοντας επιχείρηση στο χώρο εγκατάστασης επένδυε σε µια προοπτική που πιθανόν να 

του απέφερε σηµαντικότερα κέρδη απ’ ότι ο χώρος προέλευσής του. Το µόνιµο της 

εγκατάστασής του καθοριζόταν από την επιτυχή έκβαση της οικονοµικής του ασχολίας. Σ’ 

αυτό το µοντέλο, οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες συχνά επεκτείνονταν µε την σύµπραξη 

επιχειρηµατιών από τη νέα χώρα εγκατάστασης1548. Τέτοιες περιπτώσεις Εβραίων 

µεταναστών εντοπίζονται σε όλη την υπό εξέταση περίοδο, ωστόσο κατά τη δεκαετία του 

1930 αυτός ο τύπος µετανάστη ήταν περισσότερο διακριτός.  

 
Από την άλλη, οι εβραϊκές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο των εποικισµών των 

περιόδων 1883-1886 και 1899-1927 διέπονταν από τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα, δηλαδή 

ενός ακούσιου1549 ή πολιτικού µετανάστη1550, ο οποίος αναζητούσε άσυλο σε µια άλλη χώρα 

εξαιτίας πολιτικών αναταραχών και διωγµών. Αποτελούσε δε µέρος ενός ευρύτερου δικτύου 

                                                
1547 Για τον ορισµό του µετανάστη, βλ. Everett S. Lee, “A Theory of Migration”, Demography,  3:1 (1966), σσ. 
47-57· Castles και Miller, ό.π., σσ. 21-30· Marrus, στο ίδιο, σ. 31. Για το διαχωρισµό των ορισµών µεταξύ 
«µετανάστη» και «πρόσφυγα» βλ. Jeremy Hein, “Refugees, Immigrants and the State”, Annual Review of 
Sociology, 19 (1993), σσ. 43-55. 
1548 Castles και Miller, ό.π., σ. 31. 
1549 James Hathaway, “The Evolution of Refugee Status in International Law: 1920-1950”, The International and 
Comparative Law Quarterly, 33:2 (Απρ. 1984), σ. 348. 
1550 Hein, ό.π., σ. 44. 
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που απαρτιζόταν από οικογένειες και οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά1551. Αξίζει να 

σηµειωθεί, ωστόσο, ότι δεν ήταν πάντοτε όλοι οι έποικοι πρόσφυγες. Υπήρχαν και 

µεµονωµένες περιπτώσεις µετοίκησης έµπειρων γεωργών από την Παλαιστίνη, οι οποίοι 

περισσότερο εγκαταστάθηκαν για επαγγελµατικούς λόγους και ως µέτρο ενίσχυσης του 

εργατικού κεφαλαίου των εποικισµών. Με τον τύπο του πολιτικού µετανάστη ταυτίζονται 

επίσης οι Εβραίοι που κατέφθαναν στο νησί από τη Γερµανία και την Αυστρία την περίοδο 

που µεσολάβησε µεταξύ των ναζιστικών πογκρόµ του Νοέµβρη του 1938 και της κήρυξης του 

Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Αφενός η µετανάστευσή τους ήταν µια εξωθούµενη κίνηση και 

αφετέρου ένας αριθµός από αυτούς αιτήθηκε και εξασφάλισε άδεια εγκατάστασης από την 

αποικιακή κυβέρνηση. Πρόσφυγες ήταν ακόµα και οι Εβραίοι από τη Ρουµανία και τη 

Βουλγαρία οι οποίοι µεταφέρθηκαν στο νησί το 1942. 

 
Στις περιπτώσεις της ελεύθερης µετανάστευσης, οι ενδείξεις συνηγορούν σε µια οµαλή 

κοινωνικο-οικονοµική ενσωµάτωση των Εβραίων, σε αντίθεση µε τους µετανάστες και 

πρόσφυγες των κλειστών εβραϊκών εποικισµών, η επαφή των οποίων µε την κοινωνία 

περιοριζόταν στις οικονοµικές συναλλαγές και είχαν, εξάλλου, δεχθεί έντονη αντισηµιτική 

αντίδραση. 

 
Αξιοσηµείωτο της τυπολογίας της εβραϊκής παρουσίας είναι το γεγονός ότι διαµορφώθηκε 

µέσα από µια κίνηση µεταναστών από αναπτυσσόµενες χώρες σε µια αγροτική αποικία στο 

µεσογειακό χώρο µε εµφανή τα σηµάδια της οικονοµικής της στασιµότητας1552. Ιδιαίτερα οι 

Εβραίοι κεφαλαιούχοι και επιχειρηµατίες οι οποίοι µετέφεραν τις δραστηριότητές τους από 

την Παλαιστίνη στην Κύπρο τη δεκαετία του 1930, µετανάστευσαν από µια περιοχή µε 

ακµάζουσα οικονοµία, ραγδαία αστικοποίηση και δηµογραφική έκρηξη, σε µια γειτονική µε 

σαφώς χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, στηριζόµενη ακόµα στον πρωτογενή τοµέα, αλλά 

µε πολιτικά και εµπορικά πλεονεκτήµατα, όπως το σταθερό πολιτικό περιβάλλον και το 

αυτοκρατορικό σύστηµα δασµολογικού προστατευτισµού που βρισκόταν σε ισχύ την περίοδο 

εκείνη. Είναι γι’ αυτό το λόγο που, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, στις περιπτώσεις των 

εποικισµών της JCA και σ’ εκείνες των µεταναστών του Μεσοπολέµου, η εβραϊκή παρουσία 

                                                
1551 Για την πολυδιάστατη ερµηνεία νοµική, πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ερµηνεία του ορισµού βλ. Atle 
Grahl-Madsen, “The European Tradition of Asylum and the Development of Refugee Law”, Journal of Peace 
Research, 3:3 (1966), σ. 278. Επίσης, Louise W. Holborn, “The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938”, 
The American Journal of International Law, 32:4 (Οκτ. 1938), σσ. 680-703· Hein, ό.π., σ. 43-55 και Hathaway, 
ό.π., σσ. 348-350.  
1552 Βλ. Petersen, ό.π., σ. 257. 
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υπήρξε και «καινοτόµος», καθώς εισήγαγε νέες πρακτικές στο οικονοµικό σύστηµα της 

αποικίας1553.   

 
Πολύ διαφορετική σε σύγκριση µε τη µετανάστευση των προγενέστερων περιόδων είναι η 

περίπτωση των Εβραίων κρατουµένων στα στρατόπεδα µεταξύ 1946-1949. Παρότι υπήρξε η 

µαζικότερη µορφή εβραϊκής παρουσίας στο νησί καθ’ όλη τη νεότερη περίοδο, εντούτοις, 

ήταν µια ιδιότυπη µορφή µεταναστευτικού ρεύµατος τόσο ως προς τις συνθήκες υπό τις 

οποίες εξωθήθηκε στην Κύπρο όσο και τις συνθήκες παραµονής. Οπωσδήποτε δεν µπορεί να 

µελετηθεί στα πλαίσια µιας συµβατικής τυπολογίας της µετανάστευσης, ιδιαίτερα από την 

στιγµή που οι Εβραίοι πρόσφυγες αντιµετωπίζονταν τότε ως «παράνοµοι» (προσπαθώντας 

δηλαδή να εισέλθουν κατά χιλιάδες στην Παλαιστίνη χωρίς την απαραίτητη εξασφάλιση βίζας 

και παραβιάζοντας το επιτρεπόµενο ποσοστό που όριζε η Λευκή Βίβλος του 1939), όµως από 

την στιγµή που η Κύπρος εµπλέκεται σε αυτό το ξεχωριστό κοµµάτι της ιστορίας της καθόδου 

των Εβραίων στην Παλαιστίνη – το Aliyah Βet – δεν θα µπορούσε να µη προσεγγισθεί ως µια 

ιδιαίτερη περίπτωση των εβραϊκών ροών στο νησί.    

 
Η εξέλιξη της εβραϊκής παρουσίας στην Κύπρο και οι παράγοντες διαµόρφωσής της: η 

γεωγραφία, ο σιωνιστικός αντίκτυπος, οι Βρετανοί και η αντιµετώπιση του «Άλλου»   

 
Ένα από τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της µετανάστευσης είναι η διαµόρφωση «εθνικών 

κοινοτήτων» βασισµένων στις αξίες της κοινής γλώσσας, θρησκείας, παραδόσεων, ιστορίας 

και εµπειριών1554. Στην Κύπρο αυτός ο έντονος µεταναστευτικός χαρακτήρας, όπως 

διαµορφώθηκε από γεωγραφικές και πολιτικο-οικονοµικές παραµέτρους, δεν είχε αυτή την 

εξέλιξη. Η εγγύτητά της µε την Παλαιστίνη, η οποία υπήρξε ένας από τους κυριότερους 

λόγους ώθησης της εβραϊκής µετανάστευσης στο νησί, αποτέλεσε και ένα από τους 

ανασταλτικούς παράγοντες για να µη δηµιουργηθεί µια εβραϊκή κοινότητα µε συµπαγή 

αριθµητικά, θρησκευτικά και κοινοτικά χαρακτηριστικά. Εξαιτίας της απουσίας στοιχείων 

κοινοτικής συνοχής, οι Εβραίοι στην Κύπρο διαβιούσαν σε ένα αποικιακό χώρο χωρίς ενεργή 

πολιτική ή στρατιωτική συµµετοχή, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε την ίδια περίοδο σε άλλες 

περιοχές της Μεσογείου, όπως για παράδειγµα η Μάλτα1555. 

 

                                                
1553 Στο ίδιο, σσ. 257, 261. 
1554 βλ. Castles και Miller, ό.π., σσ. 32-33. 
1555 Βλ. Knepper, ό.π., σσ. 49-69. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



378 
 

Παρόλο που η γεωγραφική θέση της Κύπρου θα µπορούσε να ήταν κοµβικής σηµασίας στη 

διέλευση των διαδοχικών µεταναστευτικών ρευµάτων και µολονότι υπήρξαν απόπειρες 

σύστασης εβραϊκών εποικισµών, εντούτοις ο αριθµός των Εβραίων που τελικά παρέµειναν 

στην Κύπρο ήταν πολύ περιορισµένος. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε αυτή την περίοδο 

των 81 χρόνων έγιναν τρεις προσπάθειες εποικισµού, καµία όµως δεν πέτυχε να προσελκύσει 

και να συγκρατήσει ένα πυκνό εβραϊκό πληθυσµό στο νησί. Η µη εδραίωση µιας 

θρησκευτικής κοινότητας, όπως η εβραϊκή, οφειλόταν αφενός στα κίνητρα των µεταναστών, 

οι οποίοι δεν αποσκοπούσαν σε µόνιµη παραµονή τους στην Κύπρο εφόσον ο λόγος της 

καθόδου τους στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν η εγκατάσταση στην Παλαιστίνη. Αφετέρου, οι 

συνθήκες εντός του νησιού, όπως το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου των βρετανικών αρχών στη 

µαζική είσοδο µεταναστών, και δη Εβραίων, και ο δεδηλωµένος αντι-εβραϊσµός της κοινής 

γνώµης του νησιού ήταν παράγοντες που αποθάρρυναν τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού 

Εβραίων.  

 
Στην περίπτωση των Εβραίων ο όρος κοινότητα (edah, kehilahh, kahal)1556 αποκτά υπόσταση 

µέσα από την ύπαρξη θρησκευτικών δοµών, όπως η συναγωγή1557, το κοιµητήριο και το 

εβραϊκό σχολείο. Μέσα από αυτές τις δοµές οι Εβραίοι κράτησαν ζωντανό τον εβραϊσµό 

εκτός του τόπου καταγωγής των προγόνων τους και άσβεστη την επιθυµία για επιστροφή 

στην Παλαιστίνη. Η µοναδική περίπτωση κοινοτικής οργάνωσης Εβραίων στην Κύπρο ήταν 

οι εποικισµοί της JCA µεταξύ 1899 και 1928, όπου συνυπήρχε η συναγωγή, το εβραϊκό 

κοιµητήριο και το σχολείο. Η κοινοτική οργάνωση µαρτυρείται περαιτέρω µε την παρουσία 

του κοινοτάρχη ή του «µουχτάρη» του Μαργό. Συναγωγή ως κτήριο δεν λειτούργησε στη 

βρετανική Κύπρο εκτός του Μαργό και εκτός των στρατοπέδων της περιόδου 1946-1949. Τα 

παιδιά και τα εγγόνια όσων µετανάστευσαν στην Κύπρο στη δεκαετία του 1930, 

αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι γονείς και οι παππούδες τους δεν είχαν την έντονη 
                                                
1556 Σύµφωνα µε τον Peter Cane and Joanne Conaghan (επιµ.), The New Oxford Companion to Law, λήµµα 
“community”, Οξφόρδη 2008, σ. 178, ως «κοινότητα» ορίζεται το σύνολο των ατόµων τα οποία εντασσόµενα σε 
ένα κοινό κοινωνικό πλαίσιο µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, εθνικά ή θρησκευτικά, αξίες ή στόχους. 
Ωστόσο, ο όρος στην περίπτωση των Εβραίων αποκτά ιδιάζουσα σηµασία κυρίως εξαιτίας του φαινοµένου της 
διασποράς. Εβραϊστί η έννοια κοινότητα αποδίδεται ως εβραϊκό κοινωνικό σύνολο και αποτελεί τον πυρήνα της 
εβραϊκής τοπικής συνοχής και ηγεσίας σε πόλεις και µικρότερες εγκαταστάσεις, βλ. Encyclopaedia Judaica, 
λήµµα “community”, σ. 808. Ο βασικός τύπος οργάνωσης των εβραϊκών κοινοτήτων που απαντώνται στη 
νεότερη περίοδο διαµορφώθηκε κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους, κατά τους οποίους η εβραϊκή κοινότητα 
λειτουργούσε ως θρησκευτικός, εκπαιδευτικός, δικαστικός, οικονοµικός και κοινωνικός φορέας παρέχοντας 
αντίστοιχες υπηρεσίες στα µέλη της. Το κοιµητήριο και η συναγωγή αποτελούσαν τις βασικές δοµές κάθε 
εβραϊκής κοινότητας, βλ. Encyclopaedia Judaica, λήµµα “community”, σ. 812. 
1557 Η συναγωγή θεωρείται ο σηµαντικότερος θεσµός στον ιουδαϊσµό. Η αυξητική παρουσία των συναγωγών 
ειδικά στην Παλαιστίνη κατά τον 20ο αιώνα καθορίστηκε από την αυξανόµενη παρουσία Εβραίων µεταναστών 
και την επακόλουθη ανάπτυξη των πόλεων, βλ. Encyclopaedia Judaica, λήµµα “synagogue”, τ. 15, σσ. 579, 588. 
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θρησκευτική δραστηριότητα που θα χαρακτήριζε µια εβραϊκή κοινότητα γι’ αυτό και δεν ήταν 

οργανωµένοι σε θρησκευτικό επίπεδο (χαρακτηριστικό κυρίως των Σεφαραδιτών)1558. Επίσης, 

το εβραϊκό σχολείο στο Μαργό εγκαταλείφθηκε µετά το 1928 µε τα παιδιά των εβραϊκών 

οικογενειών να συνεχίζουν την εκπαίδευση τους σε ιδιωτικά αγγλόφωνα σχολεία της 

Λευκωσίας και της Λάρνακας, όπως η Αγγλική Σχολή και η Αµερικανική Ακαδηµία 

Λάρνακας. Το µοναδικό κατάλοιπο κοινοτικής δοµής που διατηρήθηκε ήταν ουσιαστικά το 

εβραϊκό κοιµητήριο του Μαργό1559.  

 
Στις απαρχές της αγγλοκρατίας η παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο ήταν σποραδική και 

ωθήθηκε περισσότερο µέσα από τις επαγγελµατικές προοπτικές που δηµιουργούσε το νέο 

πολιτικό καθεστώς µε την κατοχή της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία. Για τους Εβραίους 

του 19ου αιώνα η εγκατάστασή τους σε βρετανικό αποικιακό έδαφος σήµαινε την εξασφάλιση 

καλύτερων προοπτικών διαβίωσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης1560. Όπως 

επισηµάνθηκε και στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η Κύπρος µέχρι και το Μεσοπόλεµο δεν 

προσέφερε ιδιαίτερες ευκαιρίες στους Εβραίους επιχειρηµατίες και εµπόρους καθότι δεν ήταν 

µια ακµάζουσα οικονοµία µε ανθηρό εµπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο1561. Αναζητώντας 

νέες ευκαιρίες απασχόλησης στα αστικά κέντρα και εργοδότηση στη διοικητική µηχανή, ο 

τύπος του ελεύθερου µετανάστη απαντάται τακτικά στα κατώτερα αστικά στρώµατα των 

πόλεων της Κύπρου από το 1878 µέχρι και το Μεσοπόλεµο. Επρόκειτο κυρίως για 

χρυσοχόους, τεχνίτες, γυρολόγους και δεν αποκλείεται και µεσάζοντες του εµπορίου. Καθώς 

πρόκειται για µια πτυχή της µικροϊστορίας για την οποία οι πηγές είναι εξαιρετικά φειδωλές, 

δεν µπορεί να υπάρξει συστηµατική καταγραφή του αριθµού, της καταγωγής, των χώρων 

εγκατάστασης και της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Είναι όµως µια παρουσία που 

σηµειώνεται στις πληθυσµιακές απογραφές, σε σποραδικές αναφορές στον Τύπο και σε 

βιβλιογραφικές εκδόσεις των Ελλήνων Κυπρίων. 

 
Με την εντατικοποίηση του εβραϊκού προβλήµατος ως ζητήµατος αθρόας µετανάστευσης και 

την πάροδο των χρόνων, η εβραϊκή παρουσία και ο τύπος του Εβραίου µετανάστη στο νησί 

αναπόφευκτα διαφοροποιήθηκε. Είναι ακριβώς γύρω στα 1882 µε την µαζική κάθοδο 

                                                
1558 Συνέντευξη της Aviva Watson, εγγονής της Ida Pershitz, στην ερευνήτρια στις 9.3.2014. 
1559 Από το 1974 το κοιµητήριο βρίσκεται στη νεκρή ζώνη. Σήµερα είναι µη προσβάσιµο παρουσιάζοντας την 
εικόνα της εγκατάλειψης και της καταστροφής. 
1560 Roth, “The Jews of Malta”, ό.π., σσ. 187-251. Επίσης, Knepper, ό.π., σ. 51.  
1561 Περισσότερο απασχολούνταν µε το εµπόριο ειδών πολυτελείας σε αποικίες ευρωπαϊκών χωρών στην 
Αφρική, βλ. Stein, “Mediterranean Jewries”, ό.π., σσ. 1-39.  
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Εβραίων από τη Ρωσία και τη Ρουµανία που η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου µε την 

οθωµανική Παλαιστίνη θα αποτελέσει παράγοντα προσέλκυσης εβραϊκών εποικιστικών 

εγχειρηµάτων. Οι πρώτοι εποικισµοί µε Εβραίους πρόσφυγες και µετανάστες προέκυψαν στην 

Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα όταν οι απαγορεύσεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην 

είσοδο Εβραίων µεταναστών και την αγορά γης στην οθωµανική επικράτεια εµπόδιζαν τα 

σχέδια φιλανθρωπικών και φιλοσηµιτικών οργανώσεων για τη µεταφορά εκδιωκόµενων 

Εβραίων από τη Ρωσία και τη Ρουµανία. Σε αυτή την ακόµα «προ-σιωνιστική» περίοδο οι 

εποικιστικές εγκαταστάσεις Εβραίων προέκυψαν στην Κύπρο χωρίς κάποιου είδους 

στρατηγικό σχεδιασµό. Ο στόχος των εποικιστικών φορέων δεν ήταν η µόνιµη εγκατάσταση 

των Εβραίων στην Κύπρο, αλλά η προετοιµασία τους για ένταξη σε γεωργικό περιβάλλον 

όταν οι σουλτανικές απαγορεύσεις θα αίρονταν, καθιστώντας το νησί προθάλαµο των 

αγροτικών εποικισµών στη Συρο-Παλαιστίνη. Μόλις οι συνθήκες το επέτρεπαν, θα µπορούσε 

να γίνει η µεταφορά των µεταναστών στο τελικό προορισµό, ενώ στο µεταξύ θα 

προετοιµαζόταν η κοινοτική οµοιογένεια. Η αξιοποίηση της Κύπρου ως ενδιάµεσου σταθµού 

στην πορεία για την εγκατάσταση στη Σιών, κυρίως για το λόγο ότι βρισκόταν υπό τον έλεγχο 

της φιλελεύθερης σε θέµατα ασύλου Βρετανίας, αποτέλεσε διαχρονικά ένα µοτίβο το οποίο 

επαναλαµβανόταν κάθε φορά που οι συνθήκες στην Παλαιστίνη δεν επέτρεπαν την 

αδιάλειπτη µεταναστευτική ροή Εβραίων. 

 
Όπως και στις απόπειρες των αγροτικών εγκαταστάσεων της ίδιας περιόδου στην Παλαιστίνη, 

έτσι και στην Κύπρο οι δυο εποικιστικές προσπάθειες στους Ορείτες και στα Κούκλια της 

Πάφου µεταξύ 1883 και 1887 υπήρξαν εξαιρετικά βραχύβιες. Η κατάρρευση των 

εγκαταστάσεων ήταν προδιαγεγραµµένη, αφενός εξαιτίας της κακής διαχείρισης εκ µέρους 

των φορέων οι οποίοι ανέλαβαν τη µεταφορά των µεταναστών, και αφετέρου λόγω του 

γεγονότος ότι οι έποικοι προέρχονταν κυρίως από αστικά στρώµατα µε πενιχρή εµπειρία στη 

γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα. 

 
Η τρίτη κατά σειρά εποικιστική προσπάθεια στα περίχωρα της Λευκωσίας στα τέλη της 

δεκαετίας του 1890 είχε µια διαφορετική εξέλιξη από τις προηγούµενες, παρότι προέκυψε 

αρχικά για τους ίδιους λόγους για τους οποίους συστάθηκαν οι προαναφερθέντες εποικισµοί 

στην Πάφο, δηλαδή όταν νέα διατάγµατα του Σουλτάνου κατά της εβραϊκής εγκατάστασης 

στην Παλαιστίνη εκδόθηκαν στην οθωµανική επικράτεια. Είναι όµως και µια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση εποικισµού από πολλές απόψεις. Καταρχάς ήταν η µακροβιότερη εποικιστική ΕΥ
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προσπάθεια που πραγµατοποιήθηκε µέχρι τότε στο νησί, η διάρκεια και η βιωσιµότητα της 

οποίας καθορίστηκε από τον σαφή στρατηγικό σχεδιασµό της γαλλικής οργάνωσης JCA που 

ανέλαβε τη διαχείρισή της. Οι τρεις εποικισµοί του Μαργό στη Λευκωσία, του Τσόµλεκτζι 

στην Τύµπου και των Κουκλιών (στην Αµµόχωστο αυτή τη φορά) ήταν γεωγραφικά και 

πληθυσµιακά περιορισµένοι σε σύγκριση µε ό,τι συνέβαινε στην Παλαιστίνη - ένδειξη του 

προσωρινού και πειραµατικού χαρακτήρα που είχε το εποικιστικό πλάνο της JCA στην 

Κύπρο.   

 
Δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητο, ωστόσο, το γεγονός ότι για είκοσι οκτώ σχεδόν χρόνια, 

µεταξύ 1899 και 1928, ο εβραϊκός πληθυσµός του νησιού υπήρξε συσπειρωµένος στους 

εποικισµούς της JCA. Στο διάστηµα µεταξύ του τελευταίου εποικισµού στα Κούκλια της 

Πάφου το 1887 µέχρι και την κάθοδο της Ahavat Zion στο Μαργό το 1895, η ροή των 

Εβραίων στο νησί δεν ήταν µεγάλη:  σύµφωνα µε τη βρετανική απογραφή του 1891 στην 

Κύπρο διέµεναν σποραδικά 127 Εβραίοι σε αντίθεση µε 68 το 1881. Η σύσταση των 

εποικισµών της JCA διαφοροποίησε ελαφρώς την εικόνα της εβραϊκής παρουσίας µε την 

σταδιακή της αύξηση από 127 άτοµα το 1891 σε 195 στα 1921. Στα 1921 η πλειοψηφία του 

εβραϊκού πληθυσµού στο νησί βρισκόταν συγκεντρωµένη στα κτήµατα της JCA, όπου 

εγκαταστάθηκαν οικογένειες προσφύγων από τη Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

αλλά και απόφοιτοι της αγροτικής σχολής Mikveh Israel οι οποίοι χάρη στην 

εµπειρογνωµοσύνη τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη 

βιωσιµότητα των αγροτικών εγκαταστάσεων. 

 
Το ενδιαφέρον στοιχείο για τον εβραϊκό εποικισµό του Μαργό είναι το γεγονός ότι 

εδραιώθηκε στη φάση της µετάβασης από την προ-σιωνιστική στη σιωνιστική περίοδο. 

Εµπίπτει δηλαδή σε µια χρονική φάση κατά την οποία η γεωγραφική σηµασία του νησιού ως 

προς την Παλαιστίνη απέκτησε συγκεκριµένο ιδεολογικό σχήµα και εκτόπισµα µε την ίδρυση 

του Σιωνιστικού Κινήµατος, κάτι που ίσως επέδρασε θετικά στη διατήρηση των εποικισµών 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ήδη από το 1896 η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο του 

Σιωνιστικού Κινήµατος στις διαβουλεύσεις του Theodor Herzl µε την Υψηλή Πύλη σχετικά 

µε τη διεκδίκηση εδάφους για την ίδρυση εβραϊκού κράτους. Μπορεί το 1902 µε την 

κατάρρευση των συνοµιλιών µε τη Βρετανία να αποσύρθηκε το σχέδιο για την Κύπρο από την 

πρώτη γραµµή των διαπραγµατεύσεων, ωστόσο είχε δηµιουργηθεί ήδη ένα ιδεολογικό 

υπόβαθρο για την ώθηση µικρών µεταναστευτικών ροών Εβραίων στο νησί. Αυτό το ΕΥ
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υπόβαθρο τροφοδοτείτο από τη χερζλιανή πεποίθηση ότι η βρετανική αποικία µπορούσε να 

αποτελέσει µια δευτερευούσης σηµασίας γεωγραφική πρόταση σε περίπτωση που η 

πραγµάτωση του εθνικού στόχου για την Παλαιστίνη αντιµετώπιζε σκοπέλους. Αυτή η 

εντύπωση διαµορφώθηκε εν πολλοίς εξαιτίας της ίδιας της βρετανικής παρουσίας, µιας 

σχετικά διακείµενης φιλικά δύναµης στους Σιωνιστές.  

 
Για το Σιωνιστή Davis Trietsch η Κύπρος θα έπρεπε να αποτελούσε οπωσδήποτε µέρος του 

µελλοντικού εβραϊκού κράτους – τόσο για δηµογραφικούς όσο και για γεωγραφικούς λόγους. 

Σε αντίθεση µε την αόριστη πρόταση του Herzl για την Κύπρο, ο Trietsch εκπόνησε ένα 

αναλυτικό σχέδιο το 1899 για τον εποικισµό του νησιού, το σχέδιο της «Μείζονος 

Παλαιστίνης»,  που προνοούσε την εκβιοµηχάνιση του νησιού, την εισροή κεφαλαίου για 

επενδύσεις στις µεταφορές και σε εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και την ανάπτυξη της 

γεωργίας. Ως υποστηρικτής του «πρακτικού» Σιωνισµού, πίστευε ότι ο γεωγραφικός χώρος 

Κύπρου-Παλαιστίνης θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για τη δηµιουργία του εβραϊκού κράτους, µια 

και κατά την άποψη του, οι Βρετανοί είχαν ένα νησί που «δεν ήξεραν τι να το κάνουν». Από 

το 1895 µέχρι και το 1919 προώθησε το σχέδιό του στη Γερµανία, τη Βρετανία και την 

Κύπρο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσµα, εξαιτίας της αρνητικής στάσης των Βρετανών ενάντια σ’ 

ένα σχέδιο το οποίο θα δηµιουργούσε εδαφικά πλεονεκτήµατα για τους Εβραίους και θα 

όξυνε το ενωτικό κίνηµα. 

 
Ο ίδιος, όµως, υπήρξε µια αδύναµη φωνή στο Σιωνιστικό Κίνηµα και γι’ αυτό το λόγο δεν 

πέτυχε τίποτε περισσότερο από το να µείνει απλώς στην ιστορία ως ο πιο ένθερµος 

υποστηρικτής ενός σχεδίου που ήθελε την Κύπρο τµήµα της εβραϊκής Παλαιστίνης. Όπως 

γλαφυρά σηµείωνε γι’ αυτόν η ηγετική προσωπικότητα της Παγκόσµιας Σιωνιστικής 

Οργάνωσης, Nahum Sokolow, δεν εκτιµήθηκε από το Κίνηµα όσο του άξιζε, γιατί 

αναλωνόταν σε έριδες και παρεξηγήσεις για σχέδια τα οποία εκλαµβάνονταν ως ανέφικτα και 

ουτοπικά1562.  

 
Η JCA ήταν βέβαια µια «απολιτική» οργάνωση1563 και η απόφασή της να συστήσει 

εποικισµούς στην Κύπρο δεν είχε άµεση συνάρτηση µε το ίδιο το Σιωνιστικό Κίνηµα, όµως ο 

                                                
1562 “David Trietsch has not always found the appreciation he deserved. He has been frequently drawn into 
controversies and misunderstood owing to the support he has given to schemes which appeared to be 
impracticable and fantastic, but in ordinary circumstances would not have given rise to opposition”, Sokolow, 
ό.π., τ. 2, παράρτηµα σ. 292.  
1563 Cohen, ό.π., σ. 11. 
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Davis Trietsch επισκεπτόταν συχνά το εγχείρηµα στο Μαργό προσπαθώντας να το ενισχύσει 

µε την εγκατάσταση τριάντα οικογενειών Εβραίων από τη Γαλικία και τη Ρουµανία το 1900. 

Στην προαναφερθείσα περιρρέουσα ατµόσφαιρα και όσο οι ροές των Εβραίων προς την 

Παλαιστίνη αυξάνονταν, η συνέχιση του εγχειρήµατος της JCA στην Κύπρο ως εναλλακτικού 

σχεδίου ήταν κάτι που προφανώς άξιζε να συνεχιστεί. 

 
Οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν µε τη διακήρυξη Balfour το 1917, η οποία έδωσε µια νέα 

δυναµική στην ενίσχυση της εβραϊκής κινητικότητας στην Παλαιστίνη, διατηρώντας 

απρόσκοπτη την εκεί µαζική κάθοδο και εγκατάσταση των Εβραίων. Τα αίτια της 

αποχώρησης της JCA από την Κύπρο το 1928 συνδέονταν µε τις πολιτικές και οικονοµικές 

προοπτικές που αναδύθηκαν στην Παλαιστίνη κατά το Μεσοπόλεµο. Οι νέες πραγµατικότητες 

που δηµιουργήθηκαν επί του εδάφους και το ενδιαφέρον που συγκέντρωνε πλέον η έµπρακτη 

ανάπτυξη του yishuv στην Παλαιστίνη, συνέβαλε στη σταδιακή εκροή των Εβραίων εποίκων 

από την Κύπρο στη γειτονική «γη του Ισραήλ» και την ενίσχυση της χρηµατοδότησης της 

JCA στους παλαιστινιακούς εποικισµούς. Με την εγκατάλειψη του Μαργό και του 

Τσόµλεκτζι το 1928 (υπό τη δικαιοδοσία της οργάνωσης παρέµειναν µόνο τα παραγωγικά 

κτήµατα στα Κούκλια), σηµειώθηκε µια κάθετη πτώση στον πληθυσµό των Εβραίων στην 

Κύπρο, απτή απόδειξη του καθοριστικού ρόλου που διαδραµάτιζε η ύπαρξη των εποικισµών 

της JCA στην προσπάθεια συγκράτησης εβραϊκού πληθυσµού στην Κύπρο.  

 
Από το 1933 µέχρι και παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, οι αριθµοί των Εβραίων 

µεταναστών και πάλι σηµείωσαν αξιοσηµείωτη αύξηση, τη µεγαλύτερη που καταγράφηκε έως 

τότε στο νησί. Σε αυτό το διάστηµα, η εγκατάσταση Εβραίων µεταναστών στο νησί ήταν 

περισσότερο αυτόβουλη και οικειοθελής, γι’ αυτό το λόγο η εβραϊκή παρουσία δεν πήρε τη 

µορφή των εποικισµών της προηγούµενης περιόδου. Επρόκειτο κυρίως για διµελείς και 

τριµελείς οικογένειες Εβραίων από τη Γερµανία και την Αυστρία, οι οποίες στο δρόµο προς 

την Παλαιστίνη στάθµευαν προσωρινά στην Κύπρο προκειµένου να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη θεώρηση (βίζα) για την Παλαιστίνη. Εκτιµάται ότι µόνο µεταξύ του Anschluss 

(Μάρτιος 1938) και της κήρυξης του πολέµου (Σεπτέµβριος 1939), οι Εβραίοι που διήλθαν 

την Κύπρο ως ταξιδιώτες ήταν τουλάχιστον 1.300, αριθµός ο οποίος δεν αποκλείεται να 

υπήρξε µεγαλύτερος καθώς το Δεκέµβριο του 1938 ο Palmer ενηµέρωνε τον Υπουργό 

Αποικιών για την παρουσία 2.500 αλλοδαπών στο νησί, η πλειοψηφία των οποίων ήταν ΕΥ
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Εβραίοι1564. Εν τέλει µόνο 480 άτοµα εξασφάλισαν άδεια µόνιµης εγκατάστασης από την 

κυβέρνηση.  

 
Οι ναζιστικοί διωγµοί και το νέο µαζικό ρεύµα από τη Γερµανία επανέφεραν και πάλι το 

ζήτηµα του εποικισµού του νησιού από σιωνιστικούς φορείς. Η θέση της Κύπρου βέβαια στα 

σχέδια της δεκαετίας του 1930 ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη στα τέλη του 19ου αιώνα 

όταν ο Birnbaum, ο Herzl ή ο Trietsch αναφέρονταν στο νησί ως µέρος του σχεδίου για την 

«εθνική εστία». Στα 1930 η εβραϊκή κοινότητα στην Παλαιστίνη ήταν ιδιαίτερα ριζωµένη 

αφού είχαν προηγηθεί τέσσερα µαζικά µεταναστευτικά κύµατα, τα οποία διαµόρφωσαν νέες 

κοινωνικο-οικονοµικές πραγµατικότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος πλέον δεν προσέλκυε 

το σιωνιστικό ενδιαφέρον ως µέρος της διαπραγµάτευσης για τη συνολική διευθέτηση του 

ζητήµατος της εθνικής εστίας – εξάλλου και µε τη διακήρυξη Balfour η Παλαιστίνη ήταν 

διπλωµατικά εν µέρει δεσµευµένη ως εβραϊκή – παρά µόνο µια γεωγραφική επιλογή για 

περιορισµένη και προσωρινή εγκατάσταση Εβραίων µεταναστών.  

 
Η Λευκή Βίβλος του 1930, η οποία τελικά δεν υιοθετήθηκε, θεωρήθηκε από τους Εβραίους 

δηλωτική των προθέσεων της Μεγάλης Βρετανίας για µελλοντικό περιορισµό της 

µετανάστευσης των Εβραίων στην Παλαιστίνη. Όταν το µεταναστευτικό ρεύµα Εβραίων από 

τη Γερµανία προς την Παλαιστίνη άρχισε να αυξάνεται αισθητά από το 1933, το Εβραϊκό 

Πρακτορείο συζήτησε το ενδεχόµενο δηµιουργίας εποικισµών στη γειτονική Κύπρο, εάν οι 

αρχές έθεταν όριο στον αριθµό των Εβραίων που θα εισέρχονταν στην Παλαιστίνη. Η 

περιοριστική αυτή πολιτική υιοθετήθηκε τελικά από τους Βρετανούς αρκετά αργότερα, το 

1939, αλλά στο µεταξύ οι συζητήσεις στους κόλπους του Εβραϊκού Πρακτορείου ενθάρρυναν 

ορισµένους Σιωνιστές κεφαλαιούχους να επιχειρήσουν εποικιστικές προσπάθειες στην Κύπρο 

υπό τη µορφή ίδρυσης εταιρειών. Μια από τις εταιρείες που συστάθηκαν αυτή την περίοδο 

και γνωρίζουµε ότι είχε ρητή εποικιστική αποστολή ήταν η Κυπριακή Γεωργική Εταιρεία στα 

Κούκλια Αµµοχώστου, ενώ η Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία Φυτειών στο Φασούρι 

συνέβαλε στην εγκατάσταση Εβραίων καλλιεργητών στη Λεµεσό. 

 
Σύµφωνα µε τον Arthur Ruppin, επικεφαλής του Εβραϊκού Πρακτορείου, η µαζική 

διοχέτευση Εβραίων από την Κεντρική Ευρώπη στην Κύπρο δεν βρισκόταν στην πρώτη 

γραµµή των σχεδιασµών του Σώµατος. Και αυτό παρόλο που τη δεδοµένη περίοδο το νησί 

                                                
1564 ΤΝΑ: CO 67/292/2, Τηλεγράφηµα Palmer προς MacDonald, 4.12.1938. 
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παρουσίαζε οικονοµικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε την Παλαιστίνη, όπως φθηνότερη γη 

και χαµηλότερους µισθούς. Έβλεπε, ωστόσο, ευνοϊκά τη δηµιουργία εβραϊκής κοινότητας στο 

γειτονικό νησί, η οποία θα µπορούσε να παρέχει εργοδότηση και φιλοξενία σε Εβραίους 

µετανάστες και πρόσφυγες εάν παρίστατο ανάγκη. Στο µεταξύ, η κρίση στο εσωτερικό της 

Παλαιστίνης µε την αραβο-εβραϊκή διένεξη του 1936-1939, η οποία προκάλεσε συνθήκες 

αστάθειας στην οµαλή έως τότε οικονοµική δραστηριότητα των Εβραίων στην περιοχή, 

δηµιούργησε άλλο ένα ρεύµα Εβραίων µεταναστών, για πρώτη φορά από την Παλαιστίνη.  

 
Τα κίνητρα των Εβραίων κεφαλαιούχων που παρουσιάζονται στο νησί από το 1933 

σχετίζονταν τόσο µε τις συζητήσεις στο Εβραϊκό Πρακτορείο όσο και µε εµπορικές 

ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι κεφαλαιούχοι υιοθέτησαν στην Κύπρο τη 

σιωνιστική στρατηγική στην αγορά εκτεταµένων εκτάσεων γης (γύρω στις 20000 στρέµµατα) 

κατά µήκος των νοτιο-ανατολικών παραλίων της Κύπρου, σε περιοχές κατάλληλες για 

εσπεριδοκαλλιέργεια και που γειτνίαζαν µε την Παλαιστίνη. Σκόπευαν να µετατρέψουν τα 

κτήµατα σε πορτοκαλεώνες µε απώτερο στόχο να τα µεταπωλήσουν σε Εβραίους από τη 

Γερµανία. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιήθηκαν και στις αστικές περιοχές δηµιουργώντας δυο 

µεγάλα εργοστάσια στην πόλη της Λάρνακας, τα οποία κατασκεύαζαν κουµπιά και τεχνητά 

δόντια. Οι τοποθεσίες εγκατάστασης των µεταναστών είχαν επίσης άµεση σχέση µε τον 

σκοπό της δραστηριοποίησής τους, δηλαδή την εξαγωγή προϊόντων. Για τη διευκόλυνση της 

διοχέτευσης του εµπορίου τους, οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών και οι βιοµήχανοι 

εγκαταστάθηκαν κοντά στα λιµάνια της Λάρνακας, της Λεµεσού και της Αµµοχώστου από 

όπου τα προϊόντα εξάγονταν στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.  

 
Οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι αυτή η επιχειρηµατική κινητικότητα και το ζωηρό ενδιαφέρον 

στις επενδύσεις γης είχαν κερδοσκοπικό κυρίως χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην τεχνητή 

αύξηση της τιµής της γης στο νησί, η οποία θα πίεζε προς τα κάτω τις υψηλές τιµές στην 

Παλαιστίνη, ιδιαίτερα σε µια περίοδο κατά την οποία το Εβραϊκό Πρακτορείο χρειαζόταν να 

αγοράσει γη εκεί για την εγκατάσταση χιλιάδων Εβραίων µεταναστών. Όντως, οι αγορές των 

κτηµάτων στην Κύπρο ανέβασαν κατακόρυφα την τιµή της γης εξαιτίας και της 

κερδοσκοπικής στάσης όσων Κυπρίων πωλούσαν τη γη τους (βλ. πίνακα 3, σ. 82). Η έρευνα 

δεν προσέφερε τεκµήρια που να ενισχύουν την άποψη ότι πράγµατι η τεχνητή αύξηση στην 

τιµή της γης ήταν η κύρια πρόθεση των Σιωνιστών κεφαλαιούχων και θα χρειαστεί περαιτέρω 

έρευνα στο µέλλον για να διαφανεί σε ποιο βαθµό δηµιουργήθηκε αντίστοιχος τεχνητός ΕΥ
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αντίκτυπος στην Παλαιστίνη. Στο παρόν στάδιο οι ενδείξεις συγκλίνουν προς την εκτίµηση 

ότι στόχος των κεφαλαιούχων ήταν η προετοιµασία ενός εβραϊκού περιβάλλοντος (γεωργικού 

και αστικού) για την εγκατάσταση των µεταναστών από την Κεντρική Ευρώπη, αφού ούτως ή 

άλλως η αγορά γης ήταν πιο συµφέρουσα από την Παλαιστίνη. Μέσα από τη δραστηριότητα 

κερδοσκόπων κτηµατοµεσιτών στην Κύπρο, διαφαίνεται ότι αυτός ο σχεδιασµός 

αποπειράθηκε και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, όπως η Συρία και ο 

Λίβανος1565.  

 
Η µετατόπιση των επιχειρηµατιών στην Κύπρο είχε διφυή χαρακτήρα, καθότι πέρα από τη 

φαινοµενικά ιδεολογική τους αποστολή ευνοήθηκαν επιχειρηµατικά από εµπορικές και 

οικονοµικές συγκυρίες. Σ’ αυτή την περίοδο καταγράφεται διαφοροποίηση του ενδιαφέροντος 

των Εβραίων για την Κύπρο από το εποικιστικό στο οικονοµικό πεδίο, η οποία συνεχίστηκε 

και µεταπολεµικά. Η Κύπρος ήταν φθηνότερη σε µισθούς, τιµή γης και κόστος παραγωγής 

από την Παλαιστίνη, όπου το κόστος ζωής βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αθρόας 

εισροής κεφαλαίου και πληθυσµού κατά τον Μεσοπόλεµο. Επιπλέον, από το καλοκαίρι του 

1932 η Κύπρος συγκαταλεγόταν στο δασµολογικό προστατευτισµό της Μεγάλης Βρετανίας, 

από τον οποίο η Παλαιστίνη είχε αποκλεισθεί. Με βάση το αυτοκρατορικό σύστηµα 

προτιµήσεων της Οττάβα, οι παραγωγοί και βιοµήχανοι στην Κύπρο µπορούσαν να εξάγουν 

µε ευνοϊκούς δασµούς τα προϊόντα τους στη Βρετανία, όπως εσπεριδοειδή και ορισµένα 

βιοµηχανικά είδη. Αυτές τις συγκυρίες θέλησαν να εκµεταλλευθούν οι λιγοστοί Εβραίοι 

κεφαλαιούχοι, οι οποίοι ανέπτυξαν στο νησί την εσπεριδοκαλλιέργεια και την κατασκευή 

ορισµένων βιοµηχανικών προϊόντων, τα οποία είχαν αγοραστικό κοινό στη Βρετανία και τη 

Δυτική Ευρώπη.  

 
Η παρουσία των κεφαλαιούχων στην Κύπρο λειτούργησε ως µηχανισµός έλξης ενός 

περιορισµένου µεταναστευτικού ρεύµατος Εβραίων από τη Γερµανία και την Παλαιστίνη, οι 

οποίοι εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά ως καλλιεργητές εσπεριδοειδών. Αυτοί εκτιµάται ότι 

δεν ξεπερνούσαν τους 100 και βρίσκονταν εγκατεστηµένοι κυρίως στην Αµµόχωστο και τη 

Λεµεσό, όπου σύστησαν ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας εσπεριδοειδών. 

Αποτελούσαν όµως το 1/5 περίπου του συνόλου των Εβραίων µεταναστών οι οποίοι 

εξασφάλισαν την άδεια µόνιµης εγκατάστασης παραµονές του πολέµου από την αποικιακή 

κυβέρνηση. Ο συγκεκριµένος τύπος µετανάστη ήταν αριθµητικά µικρός, γιατί όπως 
                                                
1565 Βλ. διαφήµιση «Κτηµατοµεσιτικό γραφείο Παλαιστίνης-Κύπρου των Adolf Brandt και Josef Azmi στη 
Λάρνακα», εφηµ. The Palestine Post, 22.7.1935, σ. 8. 
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επισήµανε και ο Petersen, είναι σπάνιο το φαινόµενο της µετακίνησης ατόµων των οποίων το 

κίνητρό τους είναι η καινοτοµία ή η βελτίωσή τους στον επαγγελµατικό τοµέα ή και 

αλλού1566. Οι υπόλοιποι Εβραίοι που προέρχονταν από τη Γερµανία, την Αυστρία και µερικές 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (άρχισαν να καταφθάνουν στο νησί από τα µέσα του 1933 

και η παρουσία τους έγινε πιο αισθητή το 1938 και το 1939) εγκαταστάθηκαν στις πόλεις. Με 

εξαίρεση τους ιατρούς, στους οποίους απαγορεύτηκε η άσκηση επαγγέλµατος, σρκετοί 

εργοδοτήθηκαν στη µεταλλευτική βιοµηχανία και άλλοι σύστησαν µικρές ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στις πόλεις. Ανεξαρτήτως των κινήτρων εγκατάστασής του, ο Εβραίος αυτής τα 

περιόδου στην Κύπρο διακρινόταν για την ανώτατη πανεπιστηµιακή του µόρφωση, το 

εξειδικευµένο επίπεδο της επαγγελµατικής του κατάρτισης και την ανεξάρτητη οικονοµική 

του δραστηριότητα. 

 
Ανάµεσα σε αυτούς τους τύπους µεταναστών ξεχωρίζουν και πέντε οικογένειες Εβραίων 

πρώην εποίκων του Μαργό και των Κουκλιών Αµµοχώστου, οι οποίοι επέλεξαν να 

παραµείνουν στο νησί µετά την αποχώρηση της JCA και να συνεχίσουν την 

επιχειρηµατικότητά τους στη γεωργία και τα µεταλλεία. Ενσωµατωµένοι ήδη στην τοπική 

κυπριακή κοινωνία και προσκοµίζοντας τη γνώση του χώρου και της ντοπιολαλιάς, 

αποτέλεσαν τους φορείς δικτύωσης του νέου εβραϊκού στοιχείου µε το ντόπιο πληθυσµό, 

συµβάλλοντας στην οµαλή ένταξη των νέο-αφιχθέντων µεταναστών στην κοινωνία και 

οικονοµία της Κύπρου.  

 
Ο αντίκτυπος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου ήταν καταλυτικός στην εξέλιξη της εβραϊκής 

παρουσίας στο νησί. Η πλειοψηφία όσων Εβραίων εισήλθαν στο νησί τα προηγούµενα χρόνια 

εγκατέλειψαν προληπτικά και σε εθελοντική βάση τον Ιούνιο του 1941, φοβούµενη 

επικείµενη εισβολή των Ναζί. Η εκκένωση αυτή διέρρηξε µια εξελισσόµενη διαδικασία 

εβραϊκής κοινοτικής οργάνωσης στο νησί, η οποία είχε αρχίσει να κτίζεται από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1930 κυρίως λόγω της αυξηµένης παρουσίας Εβραίων από την Κεντρική 

Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι από τους 600 Εβραίους που βρίσκονταν το 1941 στο νησί, 450 

άτοµα (κυρίως οι µετανάστες της περιόδου 1933-1939) εγκατέλειψαν την Κύπρο και 

µεταφέρθηκαν στην Τανγκανίκα και την Παλαιστίνη όπου παρέµειναν µέχρι το 1945. Η 

επανεγκατάστασή τους στην Κύπρο επιτράπηκε όταν το νησί δεν αποτελούσε πλέον 

επιχειρησιακή βάση των βρετανικών δυνάµεων. Υπολογίζεται ότι στην Κύπρο επέστρεψε το 

                                                
1566 Petersen, ό.π., σ. 263. 
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ένα τέταρτο των Εβραίων που ήταν εγκατεστηµένο µέχρι το 1941, περίπου 130 άτοµα, τα 

οποία είχαν στενούς οικονοµικούς δεσµούς µε το νησί, έγγειο ιδιοκτησία και επιχειρήσεις.  

 
Βέβαια το εβραϊκό στοιχείο δεν ήταν εντελώς ανύπαρκτο κατά τη διάρκεια του πολέµου από 

την Κύπρο, καθώς τον Ιούλιο του 1942 η κυβέρνηση δέχθηκε να παρέχει προσωρινά άσυλο σε 

284 Εβραίους πρόσφυγες από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Για λόγους ασφαλείας, αλλά 

και αποτροπής της γερµανικής προπαγάνδας µέσω της εισροής Γερµανών κατασκόπων, οι 

πρόσφυγες διέµεναν στο αποµακρυσµένο χωριό του Πεδουλά στην ορεινή Μαραθάσα. 

Λιγοστοί πρόσφυγες µε εξειδικευµένη επαγγελµατική κατάρτιση εργοδοτήθηκαν σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις Κυπρίων και σε κυβερνητικά τµήµατα µέχρι και την αναχώρησή τους από την 

Κύπρο, το Μάρτιο του 1944. Με το τέλος του πολέµου, επιτράπηκε η παραµονή µόλις ενός 

πρόσφυγα, η εργασία του οποίου στο κυβερνητικό υφαντουργείο κρίθηκε απαραίτητη. 

 
Η έκτη και τελευταία φάση της µαζικής µετανάστευσης των Εβραίων στην Κύπρο 

σηµειώθηκε την περίοδο µεταξύ 1946 και 1949, κατά την οποία 52 – 55.000 από τους 100.000 

διασωθέντες εβραϊκού θρησκεύµατος του Ολοκαυτώµατος από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

κρατήθηκαν έγκλειστοι σε δώδεκα στρατόπεδα στον Καράολο και την Ξυλοτύµπου. Η µαζική 

εισροή του πληθυσµού ισοδυναµούσε µε µια αύξηση του πληθυσµού στο νησί κατά 11-12%. 

Η απόφαση για τον στρατωνισµό των Εβραίων «παράνοµων µεταναστών» πάρθηκε από την 

κυβέρνηση του Clement Atlee και λήφθηκε µε γνώµονα την πρακτική ευκολία που προσέφερε 

η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου µε την Παλαιστίνη. Οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι θα 

µπορούσαν να διοχετεύουν τους µετανάστες σε γειτονική περιοχή υπό τον έλεγχό τους απ’ 

όπου στη συνέχεια θα έλεγχαν την σταδιακή µεταφορά τους στην Παλαιστίνη µε ασφάλεια, 

λιγότερο κόστος και λιγότερα θύµατα. 

 
Οι «παράνοµοι» µετανάστες προέρχονταν κυρίως από χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, 

τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Αφρική. Ήταν άτοµα που επέζησαν των ναζιστικών στρατοπέδων 

συγκέντρωσης, και διασωθέντες Εβραίοι από τις κοινότητες της Ελλάδας, οι οποίοι 

επιθυµούσαν να µεταβούν στην Παλαιστίνη από το Σούνιο, όπου βρίσκονταν 

συγκεντρωµένοι. Στα στρατόπεδα, οι Εβραίοι έγκλειστοι ανέπτυξαν κοινοτική οργάνωση και 

δοµές εντός των στρατοπέδων µε την στήριξη της Αµερικανο-εβραϊκής Κοινής Επιτροπής 

Διανοµής (JOINT) και των πολιτικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων της Παλαιστίνης οι 

οποίες εισέρρευσαν στα στρατόπεδα, καθώς και των Εβραίων που ζούσαν στην Κύπρο. Δεν 

ήταν όµως ούτε και εντελώς αποκλεισµένοι από την κυπριακή κοινωνία. Διάβαζαν τον ΕΥ
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ελληνόφωνο και αγγλόφωνο κυπριακό Τύπο και ενηµερώνονταν για τις αντιδράσεις της 

κοινής γνώµης σε σχέση µε τη λειτουργία των στρατοπέδων, ενώ µε άκρα µυστικότητα 

έκτισαν γέφυρες επικοινωνίας µε Έλληνες Κύπριους (κυρίως της αριστεράς) µέσω της JOINT 

και των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Χάρη στην επικοινωνία µε τους ντόπιους, 

υπολογίζεται ότι περίπου 300 άτοµα κατάφεραν να εξέλθουν λαθραία µέσω σηράγγων από τα 

στρατόπεδα από όπου µεταφέρονταν µε οχήµατα Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων στις ακτές 

της Αµµοχώστου. Εκεί τους ανέµεναν καΐκια που τους µετέφεραν κρυφά στις παλαιστινιακές 

ακτές. Οι τελευταίοι «παράνοµοι» µετανάστες αφέθηκαν ελεύθεροι για να µεταβούν στην 

Παλαιστίνη αρχές Φεβρουαρίου του 1949. 

 
Από την παρουσία των Εβραίων στα στρατόπεδα προκύπτει µια ευδιάκριτη τοµή στην 

πρόσληψη της θέσης της Κύπρου στο εβραϊκό ζήτηµα. Η σιωνιστική προσέγγιση των αρχών 

του 20ού αιώνα η οποία συντηρήθηκε µέχρι και το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και θεωρούσε την 

Κύπρο ως εναλλακτική λύση ή συµπληρωµατικό εδαφικό χώρο για την Παλαιστίνη 

εγκαταλείπεται εντελώς. Όχι µόνο γιατί οι Εβραίοι βρίσκονταν, όπως πίστευαν, περισσότερο 

από ποτέ πολύ κοντά στην ανακήρυξη δικού τους κράτους στην Παλαιστίνη, αλλά και γιατί 

αναγνώριζαν πλέον το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των Κυπρίων. Μέχρι το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο τα δυο εθνικιστικά κινήµατα στην Ανατολική Μεσόγειο, το Σιωνιστικό στην 

Παλαιστίνη και το Ενωτικό στην Κύπρο, δεν φαίνεται να είχαν κοινά σηµεία επαφής, 

προσέγγισης ή κατανόησης των εκατέρωθεν εθνικών αξιώσεων. Όπως φαίνεται µέσα από την 

αρθρογραφία ηγετικών προσωπικοτήτων του ενωτικού κινήµατος, µέχρι και το Μεσοπόλεµο 

οι ενωτικοί στην Κύπρο, δεν εντόπιζαν στους πόθους των Εβραίων βάσιµους ιστορικούς και 

κυρίως θρησκευτικούς δεσµούς µε την Παλαιστίνη, παρόλο που ενστερνίζονταν το δικαίωµα 

της αυτοδιάθεσης των λαών. Αλλά ούτε και οι εκπρόσωποι του πρακτικού Σιωνισµού, όπως 

διαφάνηκε µέσα από την προπαγάνδα του Trietsch, αναγνώριζαν τις αξιώσεις των Ελλήνων 

της Κύπρου µε την Ελλάδα. Αυτό αλλάζει στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο όταν Εβραίοι και 

Έλληνες Κύπριοι αριστεροί συναντήθηκαν στο θέατρο των πολεµικών επιχειρήσεων. Όπως 

θα συζητηθεί και στη συνέχεια, ο ίδιος ο πόλεµος ήταν µια διαδικασία ιδεολογικής όσµωσης 

µέσα από την οποία προέκυψε η συνταύτιση απόψεων και ο κοινός αντιβρετανικός τους 

στόχος. Η στοχοπροσήλωση στην ανακήρυξη του εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη και 

µόνο εκφράστηκε ρητά από τους «παράνοµους» Εβραίους µετανάστες στα στρατόπεδα της 

Κύπρου, οι οποίοι διατύπωναν δηµοσίως την απαρέσκειά τους για την έστω προσωρινή 

κράτηση στην Κύπρο και την αµετάκλητη πρόθεσή τους να µεταβούν στην Παλαιστίνη.  ΕΥ
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Ο κύκλος της µετανάστευσης των Εβραίων στην Κύπρο µε τις απαρχές του στα τέλη του 19ου 

αιώνα, έκλεισε το 1949 µαζί µε την απελευθέρωση των τελευταίων Εβραίων κρατουµένων, 

για να εγκαινιαστεί µια νέα φάση παρουσίας του εβραϊκού στοιχείου στο νησί, πλέον µέσα 

από το οικονοµικό φάσµα των σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ, αρχής γενοµένης το 1945 µε την 

επέκταση των δραστηριοτήτων στην Κύπρο της Solel Boneh, της µεγαλύτερης οικοδοµικής 

εταιρείας της Παλαιστίνης1567.  

 

Η εβραϊκή µετανάστευση σε αποικιακό περιβάλλον µε ελληνορθόδοξη πλειοψηφία: 

πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις  

 
Η εβραϊκή παρουσία στη βρετανική Κύπρο δεν διαµορφώθηκε µόνο από έξωθεν ιδεολογικές, 

οικονοµικές και γεωγραφικές συνιστώσες. Υπόκειτο και σε ενδογενείς περιορισµούς, οι 

οποίοι βρίσκονταν σε συνάρτηση µε την υποδοχή των Εβραίων από το ντόπιο πληθυσµό και 

την αποικιακή διοίκηση. Το αποικιακό καθεστώς φρόντισε να διατηρεί σε πολύ χαµηλούς 

αριθµούς τους µετανάστες που εγκαθίσταντο στο νησί όσο ο φόβος της πληµµυρίδας Εβραίων 

δηµιουργούσε αναβρασµό στην κοινή γνώµη, ιδιαίτερα στην πλειοψηφία των Ελλήνων 

Κυπρίων. Αν και οι τελευταίοι εξέφραζαν την ξενοφοβία τους µε συλλαλητήρια, ψηφίσµατα 

και αιχµηρή κατά καιρούς αρθρογραφία στον Τύπο από το φόβο ότι οι Βρετανοί θα 

ενθάρρυναν εβραϊκούς εποικισµούς στο νησί, στην πραγµατικότητα δεν υπήρξε µεγάλη 

απόκλιση στις προσεγγίσεις των Βρετανών και των Ελλήνων ως προς το ζήτηµα της 

εγκατάστασης των Εβραίων στην Κύπρο. Ο τύπος της εβραϊκής παρουσίας όπως 

διαµορφώθηκε µέχρι το 1949, δηλαδή αριθµητικά λιγοστή και µε επαρκές κεφάλαιο, ήταν ο 

πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτός στο νησί.  

 

                                                
1567 Ενδεικτική του αναβαθµισµένου οικονοµικού ρόλου που είχε η Κύπρος για τους Εβραίους της Παλαιστίνης 
ήταν η πρόθεση Εβραίων επιχειρηµατιών επεξεργασίας διαµαντιών να µεταφέρουν τις εργασίες τους στο νησί το 
1944, όταν οι βρετανικές αρχές στην Παλαιστίνη επέβαλαν εµπάργκο στην επέκταση της βιοµηχανίας στην 
Εντολή. Εξαιτίας της µαζικής µετανάστευσης Εβραίων στην Παλαιστίνη πριν την έκρηξη του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου, ανάµεσα τους έµποροι και επεξεργαστές διαµαντιών από την Ολλανδία και το Βέλγιο, η βιοµηχανία 
διαµαντιών στην Παλαιστίνη σηµείωσε σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης, τους οποίους όµως η Βρετανία θέλησε 
να περιορίσει. Δεν επιθυµούσε οι Εβραίοι της Παλαιστίνης να έχουν το µονοπώλιο του τοµέα και στόχευε να 
δοθεί τόνωση στην εξαρθρωµένη από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο βιοµηχανία διαµαντιών του Βελγίου 
ενισχύοντας το εµπόριο των διαµαντιών µε το Λονδίνο, το οποίο είχε υποστεί τεράστιο οικονοµικό κόστος 
εξαιτίας του πολέµου, βλ. David De Vries, Diamonds and War: State, Capital, and Labor in British-ruled 
Palestine, Νέα Υόρκη-Οξφόρδη 2010, σσ. 188-189. Οι σχεδιασµοί των Εβραίων επιχειρηµατιών διαµαντιών για 
την Κύπρο τελικά ναυάγησαν εξαιτίας της αρνητικής στάσης του Υπουργείου Αποικιών και της κυβέρνησης 
στην Κύπρο, βλ. ΚΑΚ: SA1/679/1943, Stanley, Υπουργός Αποικιών, προς Woolley, 13.3.1944. 
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Η βρετανική διοίκηση στην Κύπρο υιοθέτησε µια συγκρατηµένη και σε αυστηρά πλαίσια 

περιοριστική πολιτική σε ό,τι αφορούσε απόπειρες µαζικής εισροής και εγκατάστασης 

Εβραίων. Δεν υπήρξε όµως απορριπτική στην εγκατάσταση όσων µεταναστών είχαν 

κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία θα τους εξασφάλιζε τη συντήρηση των ιδίων και των 

εξαρτωµένων τους, χωρίς επιβάρυνση της αποικιακής κυβέρνησης. Όπως αποτυπώνεται µέσα 

από την αποικιακή νοµοθεσία, η πολιτική των Βρετανών στην είσοδο και εγκατάσταση 

αλλοδαπών στο νησί (όχι µόνο στην περίπτωση των Εβραίων) διαµορφώθηκε πρώτιστα από 

οικονοµικούς λόγους. Οι Εβραίοι στους οποίους επιτρεπόταν συνήθως η εγκατάσταση στο 

νησί ήταν κυρίως άτοµα µε επαρκή οικονοµικά µέσα για την ανεξάρτητη επαγγελµατική τους 

δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η ενασχόληση των Εβραίων µε οικονοµικές και εµπορικές 

δραστηριότητες τροφοδοτήθηκε από την ίδια τη βρετανική πολιτική. Οµολογουµένως, η 

περίπτωση της Κύπρου αναθεωρεί µια από τις προσεγγίσεις της ιστοριογραφίας για τη θέση 

των Εβραίων στην αποικιακή αυτοκρατορία, σύµφωνα µε την οποία η δράση του εβραϊκού 

στοιχείου ήταν περιορισµένη στο περιθώριο των οικονοµικών δραστηριοτήτων της άτυπης 

αυτοκρατορίας (“informal empire”)1568. Μέσα από την καταγραφή της βρετανικής στάσης 

απέναντι στους Εβραίους στην Κύπρο, η οποία από το Νοέµβριο του 1914 προσαρτήθηκε 

στην αυτοκρατορία, ενισχύεται µεν η άποψη ότι οι Εβραίοι «ως µια εµπορική εθνικο-

θρησκευτική οµάδα στη διασπορά» λειτουργούσε πολύ καλά εντός του αυτοκρατορικού 

πλαισίου1569, καταδεικνύεται δε η πολιτική ενθάρρυνσης της ένταξης των Εβραίων από τους 

Βρετανούς στο οικονοµικό δίκτυο της επίσηµης πλέον αυτοκρατορίας. 

 
Το γεγονός αυτό συνδεόταν και µε την αντίληψη των Βρετανών αξιωµατούχων ότι ο Εβραίος 

είχε ένα σαφή ρόλο να διαδραµατίσει ως φορέας εισαγωγής καινοτόµων και 

εκσυγχρονιστικών µεθόδων στην παραγωγή, και παραδειγµατισµού των ντόπιων γεωργών οι 

οποίοι βρίσκονταν στάσιµοι στον πρωτογονισµό. Γι’ αυτό το λόγο, δεν ήταν άτεγκτα 

αρνητικοί στο ενδεχόµενο περιορισµένης µαζικής εγκατάστασης Εβραίων, η οποία θα 

συνοδευόταν από ανεπτυγµένες µεθόδους παραγωγής και κεφάλαιο, όπως ήταν η περίπτωση 

των τριών αγροτικών εποικισµών στα τέλη του 19ου αιώνα. Η οικονοµική πολιτική του 

Υπουργείου Αποικιών να µην επενδύει σε τοµείς της οικονοµίας των αποικιών, εκτός από το 

οδικό δίκτυο και τις µεταφορές, αλλά να ενθαρρύνει τις επενδύσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου 

υπήρξε ένας από τους λόγους για τους οποίους η παρουσία µεταναστών θεωρείτο επωφελής 

                                                
1568 Knepper, ό.π., σ. 49.  
1569 Green, ό.π. 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



392 
 

για την οικονοµική ανάπτυξη των αποικιών. Ειδικότερα σε ότι αφορούσε την Κύπρο, η 

σηµασία του ξένου κεφαλαίου αποκτούσε και πολιτική βαρύτητα. Η βρετανική διοίκηση 

θεωρούσε ότι το ενωτικό αίτηµα απέρρεε από την στάσιµη οικονοµική κατάσταση και την 

εξαθλίωση της κοινωνικής βάσης των Ελλήνων Κυπρίων, δηλαδή των αγροτών. Έτσι, η 

προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδύσεων ήταν ένας µοχλός βελτίωσης της οικονοµικής 

κατάστασης της µεγαλύτερης και ασθενέστερης κοινωνικής οµάδας, αλλά και αντιµετώπισης 

του αλυτρωτικού κινήµατος.  

 
Η επιτοµή της βρετανικής αυτής προσέγγισης αποτυπώνεται στην πολιτική του Κυβερνήτη Sir 

Richmond Palmer την περίοδο 1933-1939. Ο Palmer θεωρούσε ότι το ενωτικό αίτηµα θα 

µπορούσε ν’ αντιµετωπιστεί µε τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των Κυπρίων αγροτών. Με 

την ενθάρρυνση της εισροής του εβραϊκού κεφαλαίου, εκτιµούσε ότι θα εισάγονταν 

σύγχρονες µέθοδοι καλλιέργειας, η παραγωγικότητα θα αυξανόταν, θα δηµιουργούνταν νέες 

θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις και ο ντόπιος πληθυσµός θα επωφελείτο αναλόγως. Ο νόµος 

περί «Μετανάστευσης» του 1936 (ο οποίος υιοθέτησε τις πρόνοιες του Διατάγµατος περί 

Μετανάστευσης των βρετανικών αρχών στην Παλαιστίνη) ρύθµιζε την ανεξέλεγκτη είσοδο 

Εβραίων µεταναστών, προσελκύοντας όσους κατείχαν το απαραίτητο κεφάλαιο και είχαν 

πρόθεση να το επενδύσουν σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας, όπως η γεωργία, η 

βιοµηχανία και τα ελεύθερα ή αστικά επαγγέλµατα. Η νοµοθεσία ενισχύθηκε µε 

αυστηρότερες πρόνοιες παραµονές του πολέµου προκειµένου να αντιµετωπιστεί η µαζική 

εισροή Εβραίων προσφύγων που αιτούνταν άδεια εγκατάστασης στο νησί. 

 
Αφού δεν επιδίωκε σε καµία περίπτωση η εγκατάσταση των κεφαλαιούχων να γίνει εις βάρος 

των Κυπρίων αγροτών και γαιοκτηµόνων, µε την εισαγωγή του νόµου για τη «Ρύθµιση της 

απόκτησης ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς» του 1936 ο Palmer έθεσε φραγµό στην 

ανεξέλεγκτη αγορά και πώληση κτηµάτων ακόµη και από Εβραίους σε Εβραίους. Με αυτό 

τον τρόπο ο Κυβερνήτης καταπόντισε τα εποικιστικά σχέδια της Κυπριακής Γεωργικής 

Εταιρείας (και ίσως της Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας Φυτειών) για εγκατάσταση 

Εβραίων προσφύγων στο νησί και εµπόδισε την αποξένωση του Κύπριου αγρότη από τη γη 

του. 

 
Η στάση της Κυβέρνησης ήταν αποτελεσµατική, γιατί ο κίνδυνος της µαζικής συρροής 

Εβραίων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποσοβήθηκε. Παράλληλα, ενθαρρύνθηκε 

η εγκατάσταση όσων είχαν τη δυνατότητα να συστήσουν νέες επιχειρήσεις, µεταφέροντας ΕΥ
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κεφάλαιο και εµπειρογνωµοσύνη και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε µια περίοδο 

αυξηµένης ανεργίας στον πληθυσµό της υπαίθρου και των πόλεων. 

 
Η πολιτική του Palmer δεν εγκαταλείφθηκε µετά την αποχώρησή του από την Κύπρο. Όταν 

λίγο πριν τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου διαφάνηκε ότι Εβραίοι επιχειρηµατίες και 

εργολάβοι διερευνούσαν τις πιθανότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, οι 

αξιωµατούχοι της αποικιακής κυβέρνησης εξέφραζαν την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να τους 

απαγορευθεί η δραστηριοποίηση στο νησί. Αντίθετα, εκτιµούσαν ότι θα ήταν καλό να 

ενθαρρυνθούν οι οικονοµικοί δεσµοί της Κύπρου µε τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και 

ιδιαίτερα µε την εβραϊκή επιχειρηµατικότητα, από την οποία θα µπορούσαν οι Κύπριοι να 

παραδειγµατιστούν. Επιπλέον, το οικονοµικό άνοιγµα της Κύπρου στις χώρες της Μέσης 

Ανατολής, σε τοµείς όπως οι επιχειρήσεις, το εµπόριο και ο τουρισµός θα απέφερε σηµαντικά 

έσοδα για τον πληθυσµό. «Δεν επιθυµούµε», έλεγαν, «την εβραϊκή µετανάστευση, αλλά το 

κεφάλαιο τους µπορεί να φανεί χρήσιµο!»1570. 

 
Η µαζική εγκατάσταση των Εβραίων στην Κύπρο δεν ευνοείτο τουλάχιστον µέχρι και το Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο ούτε από το Υπουργείο Αποικιών, το οποίο δεν επιθυµούσε διασπορά των 

εβραϊκών εποικισµών στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου πέρα από την Παλαιστίνη. Η 

πολιτική αυτή γραµµή υποβαλλόταν από τη στρατηγική σηµασία που είχε η περιοχή στα 

βρετανικά πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα. Καθώς η Κύπρος άρχιζε να έχει 

αναβαθµισµένο στρατηγικό ρόλο στη Μεσόγειο για τη βρετανική αυτοκρατορία, ο Herzl 

συζητούσε µε τον Joseph Chamberlain το ενδεχόµενο µεταβίβασης της Κύπρου στους 

Εβραίους για να εισπράξει το βρετανικό όχι το 1902. Ο Υφυπουργός Αποικιών ο οποίος 

σκέφτηκε προς στιγµή το ενδεχόµενο να επιτραπεί ένας ευρύτερος εποικισµός Εβραίων στο 

νησί ήταν ο Λόρδος Amery το 1920. Ο Amery διείδε µέσα από την υλοποίηση της πρότασης 

Trietsch µια ευκαιρία αναχαίτισης του ενωτικού κινήµατος, για να αποθαρρυνθεί όµως από 

τους αξιωµατούχους του Υπουργείου, οι οποίοι του «υπενθύµισαν» τη σηµασία της 

διαφύλαξης των βρετανικών κεκτηµένων επί της Κύπρου στα συµφέροντα της Βρετανίας 

στην Ανατολική Μεσόγειο.  

 

Η αρνητική στάση των Βρετανών σε ό,τι αφορούσε τη µαζική έλευση Εβραίων µεταναστών 

δεν απέρρεε µόνο από την ανησυχία τους για επιβάρυνση του προϋπολογισµού µε τα έξοδα 

                                                
1570 ΚΑΚ: SA1/435/1944, Πρακτικά, 17.1.1944. 
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συντήρησης απόρων αλλοδαπών, αλλά και από το ενδεχόµενο διασάλευσης της κοινωνικής 

συνοχής. Ο προβληµατισµός για τυχόν κοινωνικό αναβρασµό από τη µαζική άφιξη Εβραίων 

αποτέλεσε ένα από τους κύριους λόγους για τους οποίους διάφορες κατά καιρούς αποικιακές 

κυβερνήσεις απέρριψαν σχέδια εποικισµού του νησιού. Η στάση της κυβέρνησης και εκείνη 

του ντόπιου πληθυσµού ήταν πολλές φορές αλληλοτροφοδοτούµενες. Η αποικιακή 

κυβέρνηση φοβούµενη την έξαρση του αντισηµιτισµού δεν επέτρεπε την εγκατάσταση των 

Εβραίων σε µεγάλους αριθµούς. Ο δε λεκτικός αντισηµιτισµός των Ελλήνων που κατά 

περιόδους εµφανιζόταν στον Τύπο υπήρξε ένας µοχλός πίεσης για την επιβολή και διατήρηση 

αυστηρότερης µεταναστευτικής πολιτικής εκ µέρους των Βρετανών, καθώς η στάση της 

κοινής γνώµης η οποία ήταν και γνώµονας εσωτερικής συνοχής, δεν άφηνε αδιάφορη την 

αποικιακή κυβέρνηση. 

 
Όταν η Κύπρος µεταβιβάστηκε σε βρετανική διοίκηση το 1878, η θρησκευτική εβραιοφοβία 

ήταν υπαρκτή στην πλειοψηφία των Ελλήνων Ορθόδοξων της Κύπρου και οι διοικούντες 

προσπάθησαν να την καταστείλουν. Ο αντισηµιτισµός των Ελλήνων είχε τα χαρακτηριστικά 

του πρώιµου ευρωπαϊκού αντισηµιτισµού1571, κυριαρχούσε δηλαδή η αντίληψη στην οποία ο 

Εβραίος ήταν αντιπαθής για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και την οικονοµική του 

συµπεριφορά. Στα τέλη του 19ου αιώνα οι Βρετανοί βρέθηκαν αντιµέτωποι µε µια έξαρση του 

αντισηµιτισµού – εµπλουτισµένου µε φυλετικές και πολιτικές αποχρώσεις – η οποία εντάθηκε 

µε τη διάδοση του Τύπου στα χαµηλότερα και αναλφάβητα κοινωνικά στρώµατα. Στο 

διάστηµα µεταξύ 1896 και 1906 η έντονη φηµολογία για σχέδια «εβραιοποίησης» της Κύπρου 

πυροδότησε τον αντισηµιτισµό της πολιτικής ελίτ συµβάλλοντας στην υποκίνηση 

συλλαλητηρίων σε θρησκευτικές πανήγυρεις. Ο αντισηµιτισµός της «ελίτ», ο οποίος 

εκφράσθηκε από τα ανώτερα αστικά και µεσοαστικά στρώµατα µέσω του Τύπου και 

διαλέξεων σε πόλεις και χωριά, υποκίνησε το λαϊκό αντισηµιτισµό. Ο Εβραίος παρουσιαζόταν 

στον Κύπριο χωρικό ως ο εν δυνάµει «οικονοµικός τύραννος», ο οποίος θα τον καθιστούσε 

δουλοπάροικό του, θα αποστερούσε τη γη του και θα αποδοµούσε την ελληνικότητά του.  

 
Οι πεποιθήσεις στην Κύπρο για την εικόνα του Εβραίου ως «Άλλου» δέχθηκαν επίδραση 

κυρίως από την Ελλάδα και τον αλύτρωτο χώρο, όπου ο Εβραίος ταυτιζόταν µε τον 

συνεργάτη του κατακτητή. Διαµορφώθηκαν, όµως, και από την επίκληση στο ιστορικό 

παρελθόν και στις σφαγές των Ελλήνων από τους Εβραίους στην Κύπρο κατά τη ρωµαϊκή 

                                                
1571 Brustein, ό.π., σ. 45. 
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περίοδο, ενώ παρατηρείται και µια επιβίωση αντισηµιτικών στερεοτύπων από τη µεσαιωνική 

περίοδο. Ταυτόχρονα, η ξενοφοβία και η έντονη αντίδραση στον κυπριακό Τύπο κάθε φορά 

που προέκυπτε ζήτηµα µαζικής µετανάστευσης Εβραίων (όπως και περάσµατος άλλων 

µεταναστευτικών ρευµάτων, όπως Αρµενίων και Πνευµατοµάχων στα τέλη του 19ου αιώνα, 

και αργότερα το 1921 Λευκών Ρώσων) είχε άµεση σχέση και µε την άνοδο του αλυτρωτικού 

κινήµατος. Αναπόδραστα, στο πλαίσιο του αλυτρωτισµού, το ενωτικό κίνηµα βρήκε ένα 

ακόµα «εχθρό» για να κτίσει την αντι-βρετανική ρητορική και αυτός ήταν ο εν δυνάµει 

εβραϊκός κίνδυνος. Τουλάχιστον µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930, οπότε το ενωτικό 

αίτηµα έφτασε στην κορύφωσή του µε την εξέγερση των Οκτωβριανών το 1931, ο αντι-

εβραϊσµός είχε έντονο πολιτικό υπόστρωµα. Ο κυριότερος φόβος των Ελλήνων της Κύπρου 

ήταν η ενδεχόµενη δηµογραφική αλλοίωση που θα προέκυπτε από ένα µαζικό εποικισµό 

Εβραίων και η οποία θ’ αποδυνάµωνε την αξίωση της Ένωσης µε την Ελλάδα. Ήταν γι’ αυτό 

το λόγο καχύποπτοι µε τους Βρετανούς ως προς τη διαχείριση των ζητηµάτων µαζικής 

µετανάστευσης στο νησί, γιατί θεωρούσαν πως η µαζική εισροή των Εβραίων (όπως και 

άλλων εθνοτικών οµάδων) θα µπορούσε να χρησιµεύσει στη διοίκηση ως αντίβαρο στην 

αντιµετώπιση του ενωτικού αιτήµατος.  

 
Με την πάροδο των χρόνων και την εµπειρία που προσέφερε η Παλαιστίνη, όπου η διαρκής, 

µαζική και ανεξέλεγκτη εισροή Εβραίων προκάλεσε σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές 

αναταραχές µε το ντόπιο αραβικό πληθυσµό, η βρετανική πολιτική στην Κύπρο απέναντι 

στην εβραϊκή µετανάστευση έγινε ακόµα πιο περιοριστική και περισσότερο κατευναστική 

στις κοινωνικές αντιδράσεις. Μετά και την εξέγερση των Οκτωβριανών, καθίστατο ακόµα πιο 

αναγκαίο να µην επιτραπεί η δηµιουργία έκρυθµων συνθηκών στο νησί, όπως συνέβηκε στην 

Παλαιστίνη. Ο Κυβερνήτης Palmer ζήτησε να µη λογοκρίνονται τα άρθρα στον Τύπο σχετικά 

µε το εβραϊκό ζήτηµα. Όταν χρειάστηκε, χρησιµοποίησε την αντι-εβραϊκή αρθρογραφία κατά 

της µαζικής εγκατάστασης Εβραίων στο νησί από τον ελληνικό κυπριακό Τύπο της περιόδου, 

προκειµένου να πείσει τους αξιωµατούχους του Υπουργείου Αποικιών ότι δεν µπορούσε να 

επιτρέψει για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους τη µεταφορά χιλιάδων Εβραίων προσφύγων 

στο νησί, έστω και προσωρινά. Κατά το Μεσοπόλεµο και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930, τα 

µεσαία στρώµατα ως παράγωγα του µετασχηµατισµού της κυπριακής κοινωνίας έγιναν οι 

πλέον εκφραστές του αντι-εβραϊσµού, ενώ υπήρξαν και εκφάνσεις πολιτικού αντισηµιτισµού, 

οι οποίες είχαν αντι-κοµµουνιστικό περιεχόµενο.  
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Βέβαια, ο αντι-εβραϊσµός δεν έτυχε της ίδιας καθολικής λαϊκής υποστήριξης των αρχών του 

αιώνα. Καθώς η κυπριακή κοινωνία διερχόταν βαθύτερες αλλαγές στη διαστρωµάτωσή της µε 

την αύξηση των αριθµών άκληρων γεωργών, την άνοδο της εργατικής τάξης, την ενίσχυση 

των µεσαίων στρωµάτων και την εµφάνιση του κοµµουνισµού, οι Έλληνες διχάστηκαν σε 

αντι-σηµίτες και σε «οικονοµικούς φιλο-σηµίτες»1572. Ο διπολισµός αυτός ήταν ευδιάκριτος 

στην περίοδο 1933-1936 κατά την οποία το ζήτηµα της δραστηριοποίησης των Εβραίων 

επιχειρηµατιών ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στον Τύπο. Η οµολογουµένως πλούσια 

αρθρογραφία χωρίς αντισηµιτικές εξάρσεις περιστράφηκε γύρω από τις οικονοµικές 

επιπτώσεις της εβραϊκής παρουσίας. Το επιχείρηµα της δηµογραφικής αλλοίωσης, το οποίο 

παρέπεµπε στο ενωτικό αίτηµα, τέθηκε ακροθιγώς εξαιτίας της καταστολής του ενωτικού 

κινήµατος µετά τα Οκτωβριανά. Ακόµα και σε µια από τις σπάνιες δηµόσιες τοποθετήσεις της 

Εκκλησίας της Κύπρου στο εβραϊκό ζήτηµα το Μάρτιο του 1933 – η οποία ουσιαστικά 

πυροδότησε την αρθρογραφία στον Τύπο εναντίον της εγκατάστασης των Εβραίων – ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Γ’ τάχθηκε εναντίον της εγκατάστασης των Εβραίων µε µοναδικό 

επιχείρηµα τον οικονοµικό κίνδυνο.  

 
Η φιλοσηµιτική µερίδα (µεγαλογαιοκτήµονες, κεφαλαιούχοι και δικηγόροι) υποστήριζε την 

απαγόρευση της µαζικής εγκατάστασης απόρων προσφύγων, όχι όµως και των εύπορων 

Εβραίων. Για τους ντόπιους κεφαλαιούχους, η παρουσία των τελευταίων θεωρείτο αναγκαία 

για την έξοδο της οικονοµίας από την ύφεση, την εισαγωγή προηγµένων µεθόδων παραγωγής 

και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναδυόµενων προοπτικών για την κυπριακή 

οικονοµία η οποία µαστιζόταν από έλλειψη κεφαλαίου και αναπτυξιακών έργων. Υπήρχε, 

δηλαδή, συνταύτιση µε τον οικονοµικό φιλοσηµιτισµό των Βρετανών. Σοσιαλίζουσες 

εφηµερίδες, όπως η Πρωινή ή ο Χρόνος, δηµοσίευαν εκτενή άρθρα για τη δραστηριότητα των 

εβραϊκών γεωργικών επιχειρήσεων στο Φασούρι και τα Κούκλια µέσα από την αρθρογραφία 

του Τεύκρου Ανθία και του Αντώνη Φαρµακίδη. 

Αντίθετα, η αντι-εβραϊκή µερίδα (κυρίως τα ανώτερα και µεσαία στρώµατα των πτυχιούχων 

και επαγγελµατιών) ήταν κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε µορφή εγκατάστασης Εβραίων. 

Απέρριπτε τα επιχειρήµατα περί της αναγκαιότητας εισαγωγής καινοτοµιών στην οικονοµία 

από τους Εβραίους, κατηγορώντας τους Βρετανούς ως τους µόνους υπεύθυνους για την 

                                                
1572 Ο όρος του «οικονοµικού φιλοσηµιτισµού», όπως αναφέρεται στο Jonathan Karp, “Can Economic History 
Date the Inception of Jewish Modernity?”, στο Reuveni και Wobick-Segev, The Economy, ό.π., σσ. 32-33, 
δηλώνει την αποδοχή του θετικού αντικτύπου των οικονοµικών δραστηριοτήτων των Εβραίων από τους µη-
Εβραίους. 
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οικονοµική στασιµότητα. Δεν αποκλείεται αυτή η κοινωνική οµάδα να εκλάµβανε την 

εβραϊκή παρουσία ως φορέα αριστερών ιδεολογιών που θα διατάρασσε τον παραδοσιακό 

κοινωνικό ιστό. Χαρακτηριστικά, η Φωνή της Κύπρου χαρακτήριζε κατά το Μεσοπόλεµο τους 

Εβραίους του Μαργό εκπροσώπους του Μπολσεβικισµού και τους Εβραίους µετανάστες της 

δεκαετίας του 1930 ως «σφηκοφωλιά» της εργατιάς. Η δε αρθρογραφία σε αριστερίζουσες 

εφηµερίδες της δεκαετίας του 1930, όπως ο Κυπριακός Τύπος, υπογράµµιζε τον οικονοµικό 

κίνδυνο της εβραϊκής παρουσίας, κυρίως της αποξένωσης του Κύπριου παραγωγού και 

εργάτη από τον παραγωγικό πλούτο του νησιού.  

 
Από την άλλη, οι επαγγελµατίες των πόλεων, όπως βιοτέχνες, τεχνίτες, µαραγκοί, 

υποδηµατοποιοί, ιατροί και άλλοι, φοβόντουσαν τον άκρατο ανταγωνισµό που θα 

προκαλούσαν οι Εβραίοι στα επαγγέλµατά τους, καθώς ανέµεναν από τους µετανάστες την 

εισαγωγή προηγµένης τεχνογνωσίας και κατάρτισης. Όπως επισήµανε ο Σαρτρ στους 

Στοχασµούς για το εβραϊκό ζήτηµα το 1946, η πλειονότητα των αντισηµιτών εντοπιζόταν στις 

µεσαίες τάξεις, «δηλαδή µεταξύ των ανθρώπων που έχουν ένα επίπεδο ζωής ίσο ή ανώτερο 

από αυτό των Εβραίων, ή αν προτιµάµε, µεταξύ των µη παραγωγών (αφεντικά, έµποροι, 

ελεύθεροι επαγγελµατίες [...])»1573. Επιπρόσθετα, σηµείωνε: «Ο αντισηµίτης δεν έχει 

πρόβληµα να αναγνωρίσει πως ο Εβραίος είναι ευφυής και εργατικός· θα παραδεχθεί µάλιστα 

πως είναι κατώτερός του από αυτήν την άποψη. Αυτή η παραχώρηση δεν του κοστίζει και 

πολλά: γιατί έθεσε τα προσόντα αυτά εντός παρενθέσεως»1574. Αυτού του είδους ο 

οικονοµικός αντισηµιτισµός βρήκε την απόλυτη έκφραση στα υποµνήµατα διαµαρτυρίας 

χιλιάδων επαγγελµατιών (ανάµεσα τους Τούρκων και Αρµενίων) απ’ όλες τις πόλεις της 

Κύπρου στην κυβέρνηση το 1938 και 1939, όταν η παρουσία των Εβραίων µεταναστών είχε 

γίνει ιδιαίτερα αισθητή.  

 
Η στάση του αγροτικού πληθυσµού στις κατά διαστήµατα αντι-εβραϊκές κοινωνικές 

«εκρήξεις» της δεκαετίας του 1930 παραµένει ασαφής καθώς στις πηγές της περιόδου, όπως ο 

Τύπος και τα πρακτικά του Νοµοθετικού Συµβουλίου και Συµβουλευτικού Σώµατος, δεν 

εντοπίστηκαν σχετικές αναφορές. Οι µεµονωµένες καταστροφές στις περιουσίες των 

γεωργικών εταιρειών στα Κούκλια και στο Φασούρι δεν αποκλείεται να ήταν προκλήθηκαν 

από αγρότες στην ύπαιθρο. Το γεγονός όµως ότι οι Εβραίοι καλλιεργητές εργοδότησαν 

πολλούς άκληρους γεωργούς από τα γειτονικά χωριά φαίνεται ότι υπήρξε αποτρεπτικός 
                                                
1573 Ζαν-Πωλ Σαρτρ, Στοχασµοί για το εβραϊκό ζήτηµα (µτφρ. Αθανάσιος Σαµαρτζής), Αθήνα 2006, σ. 50. 
1574 Στο ίδιο, σσ. 34-35. 
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παράγοντας έξαρσης του αντισηµιτισµού. Για τους ίδιους λόγους δεν υπήρξε αντίδραση ούτε 

από τους εργάτες της πόλης της Λάρνακας, καθώς εργοδοτήθηκαν κατά εκατοντάδες από τις 

δυο εβραϊκές βιοµηχανίες. 

 
Τις ανησυχίες των κυβερνήσεων στην Κύπρο για το ενδεχόµενο έξαρσης του αντισηµιτισµού 

παραµονές του πολέµου δεν συµµεριζόταν όµως το Υπουργείο Αποικιών, το οποίο 

αδιαφορώντας για τις πολιτικές προεκτάσεις πίεζε ασφυκτικά την κυβέρνηση Palmer να 

αποδεχθεί σχέδια φιλοξενίας Εβραίων προσφύγων στο νησί. Το 1942 προσπάθησε να 

αξιοποιήσει το νησί ως χώρο διαλογής προσφύγων χωρίς να καταφέρει τη διοχέτευση 

µεγάλου αριθµού τους λόγω της άρνησης της τοπικής κυβέρνησης. Ήδη από αυτή την περίοδο 

διαφαίνεται η προσπάθεια της Μεγάλης Βρετανίας να περισώσει τα στρατηγικά της 

συµφέροντα στην Παλαιστίνη, παραβλέποντας ότι µια σηµαντική εισροή Εβραίων στη 

γειτονική Κύπρο θα προκαλούσε αλυσιδωτά προβλήµατα. 

 
Οι ίδιοι πολιτικοί λόγοι καθόρισαν και την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας τον Αύγουστο 

του 1946 να λειτουργήσει στρατόπεδα κράτησης των Εβραίων προσφύγων στο νησί. Η 

κυβέρνηση όµως στην Κύπρο διέβλεπε ότι τα στρατόπεδα του Καραόλου και της Ξυλοτύµπου 

θα µεταβάλλονταν σε ένα «δούρειο ίππο» µεταφοράς της αντι-βρετανικής προπαγάνδας και 

των ένοπλων µεθόδων των Εβραίων στην Κύπρο, µε τις οποίες θα ενισχυόταν η αριστερά. Ο 

Λόρδος Winster έθεσε τις αντιρρήσεις του στο Υπουργείο Αποικιών για τη συνέχιση της 

λειτουργίας των στρατοπέδων, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση, καθώς τη δεδοµένη περίοδο η 

βρετανική κυβέρνηση ήταν προσηλωµένη στην Παλαιστίνη. Μεταξύ της κυβέρνησης στη 

Μεγάλη Βρετανία και της αποικιακής κυβέρνησης στην Κύπρο υπήρξε µια διάσταση 

απόψεων ως προς την ορθότητα της επιλογής του νησιού για τη λειτουργία των στρατοπέδων. 

Εκ των υστέρων, ήταν µια παρακινδυνευµένη απόφαση, γιατί η Κύπρος ήταν γεωγραφικά 

τόσο πολύ κοντά µε την Παλαιστίνη, ώστε από τη µια η κυπριακή αριστερά και οι εβραϊκές 

παράνοµες οργανώσεις να οικοδοµήσουν µια πολύ στενή αντι-βρετανική συνεργασία, και από 

την άλλη να µην αποτραπεί τελικά η λαθραία είσοδος Εβραίων στην Παλαιστίνη, όπως ούτε 

και η µυστική παρείσφρηση παραστρατιωτικών οργανώσεων στα στρατόπεδα.  

 
Στην ίδια την κυπριακή κοινωνία, παρατηρείται ότι οι φιλοσηµιτικές και αντισηµιτικές τάσεις 

του Μεσοπολέµου είχαν ήδη µετατοπιστεί από την κοινωνική στην πολιτική σφαίρα εξαιτίας 

του διπολισµού αριστεράς-δεξιάς. Η απόφαση των Βρετανών για τη δηµιουργία των 

στρατοπέδων αποδοκιµάστηκε έντονα στο εσωτερικό της Κύπρου. Η κατακραυγή από τη ΕΥ
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λειτουργία των στρατοπέδων προήλθε από αµφότερες τις πλευρές το πολιτικού φάσµατος, µε 

την Εθναρχία να τοποθετείται πρώτη δηµόσια κατά της λειτουργίας των στρατοπέδων στις 17 

Αυγούστου του 1946. Η µεν δεξιά κατηγόρησε τους Βρετανούς για προσπάθεια µόνιµης 

εγκατάστασης χιλιάδων Εβραίων στο νησί. Η δε αριστερά εξαπόλυσε κατηγορίες εναντίον 

των Βρετανών για απάνθρωπη ιµπεριαλιστική πολιτική όµοια µε τις ναζιστικές πρακτικές. 

Είναι γνωστό ότι µέλη του ΑΚΕΛ  (ένας από αυτούς ήταν και ο Πρόδροµος Παπαβασιλείου), 

συνεργάστηκαν στενά µε τους ανθρώπους της JΟΙΝΤ για την περίθαλψη των προσφύγων στα 

στρατόπεδα και κυρίως διαδραµάτισαν βοηθητικό ρόλο στις αποδράσεις και τη λαθραία 

µεταφορά Εβραίων φυλακισµένων από τις ακτές της Αµµοχώστου στην Παλαιστίνη. 

 
Για την αριστερά της δεκαετίας του 1940 το ζήτηµα δεν ήταν µόνο ανθρωπιστικό, αλλά και 

πολιτικό. Στην περιοχή παρουσιαζόταν τώρα ένας σύµµαχος για την αποτίναξη του 

βρετανικού ζυγού, ο οποίος είχε τον ίδιο πολιτικό στόχο µε τους Έλληνες, την αυτοδιάθεση 

από τους Βρετανούς. Η στάση της δεν διαµορφωνόταν µόνο από τις ιδεολογικές καταβολές 

του «δηµοκρατικού, αντιφασιστικού και αντιχιτλερικού»1575 της χαρακτήρα. Ο Κύπριος είχε 

πλέον ένα κοινό αντι-βρετανικό σκοπό µε τον Εβραίο, ο οποίος στην Παλαιστίνη βρισκόταν 

σε πλήρη στρατιωτική εξέλιξη ήδη από το 1945. Σε αυτό το πλαίσιο, το 1946 το ΑΚΕΛ 

αµφιταλαντευόταν µεταξύ µιας ένοπλης αντίστασης κατά των Βρετανών ή διπλωµατικής 

συνεργασίας µε τους Βρετανούς. Παρόλο που σύµφωνα µε τον Emannuel Gutmann, δάσκαλο 

τότε στον Καράολο, υπήρξαν συναντήσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ µε τη Haganah 

προκειµένου να εξευρεθούν τρόποι για κοινό ένοπλο αγώνα κατά των Βρετανών στην Κύπρο, 

η σύµπραξη δεν υλοποιήθηκε, καθώς το ΑΚΕΛ αποφάσισε να µη διεκδικήσει την 

αυτοκυβέρνηση µε την στρατιωτική βία, αλλά να ακολουθήσει την οδό της διαπραγµάτευσης 

µε τους Βρετανούς. Όταν το Νοέµβριο του 1948 ο Ζαχαριάδης θα υποδείκνυε στους 

επικεφαλής του ΑΚΕΛ τη γραµµή της ρήξης µε τους Βρετανούς και τη διεκδίκηση της 

Ένωσης και µόνον1576, ήταν πλέον αργά για την στρατιωτική συνεργασία, αφού στις αρχές 

Φεβρουαρίου 1949 τα στρατόπεδα εκκενώθηκαν. Λαµβανοµένων υπόψη των παρασκηνιακών 

διεργασιών, η κυβέρνηση των Εργατικών είχε κυριολεκτικά δηµιουργήσει εύθραυστες 

ισορροπίες στο νησί και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο µε την απόφαση της 

στάθµευσης των χιλιάδων Εβραίων σε στρατόπεδα στην «αλύτρωτη» Κύπρο.   
                                                
1575 Heinz Richter, “The Cypriot Communist Party and the Comintern”, στο Εmilios Solomou και Hubert 
Faustmann (επιµ.), Colonial Cyprus 1878-1960. Selected Readings from the Cyprus Review, Λευκωσία 2010, σ. 
106.  
1576 Yiorghos Leventis, “Self-Government-Enosis or Immediate Enosis: The Influence of Zakhariadis on the Shift 
in Akel’s Strategy (November 1948-January 1949)”, στο Solomou και Faustmann (επιµ.), ό.π., σ. 140.  
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Καθ’ όλες τις περιόδους των αντισηµιτικών διωγµών, η Κύπρος ήταν ίσως από τις λίγες 

περιοχές στις οποίες οι Εβραίοι που εισέρρευσαν βρήκαν ασφαλές καταφύγιο. Ανεξαρτήτως 

του υφέρποντος θρησκευτικού, πολιτικού και οικονοµικού αντιεβραϊσµού των Ελλήνων της 

Κύπρου παραµένει αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η συµβίωση των ντόπιων µε τους Εβραίους 

µετανάστες και τους εποίκους ήταν ως επί το πλείστον στη µακρά διάρκειά της αρµονική και 

ειρηνική. Η περιοριστική πολιτική των βρετανικών διοικήσεων απέναντι στα µαζικά ρεύµατα 

Εβραίων λειτούργησε προληπτικά στον κατευνασµό των αντι-εβραϊκών αισθηµάτων και στην 

εύρυθµη εγκατάσταση των µεταναστών. Η συγκράτηση βίαιων φαινοµένων κατά των 

Εβραίων οφειλόταν κυρίως στο αποικιακό πλαίσιο το οποίο ήταν αποτρεπτικό στην εκδήλωση 

τέτοιων αντιδράσεων. Το αποτέλεσµα ήταν η διαµόρφωση µιας εβραϊκής παρουσίας η οποία 

είχε οµαλή ένταξη στην κυπριακή οικονοµία και κοινωνία µε επωφελείς προεκτάσεις σε 

τοµείς της κυπριακής ζωής. 

 
Οικονοµικές προεκτάσεις της εβραϊκής παρουσίας στην Κύπρο: χαρακτηριστικά της 

οικονοµικής δραστηριότητας και ενσωµάτωσής της στην αποικιακή οικονοµία  

 
Η ανάλυση των οικονοµικών της εβραϊκής παρουσίας στις δυο σηµαντικότερες περιόδους της 

ιστορίας της, όπως η περίπτωση των αγροτικών εποικισµών της JCA και του ιδιωτικού 

κεφαλαίου στη βιοµηχανία και γεωργία στα 1930, ήταν ένα εργαλείο κατανόησης του τρόπου 

προσαρµογής και κοινωνικο-οικονοµικής ενσωµάτωσης των µεταναστών στο οικοσύστηµα 

του νησιού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενσωµάτωσης προκύπτει ότι η οικονοµική 

δραστηριότητα των Εβραίων και η τοπική οικονοµία δέχθηκαν αλληλεπιδράσεις. Και στις δυο 

υπό εξέταση περιπτώσεις, η εβραϊκή δραστηριότητα µε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

ανεξάρτητης επιχειρηµατικότητας1577 επηρεάστηκε βαθύτατα από τις οικονοµικές 

πραγµατικότητες στο νησί, την ίδια στιγµή όµως άφησε το στίγµα της στην τοπική οικονοµία, 

η οποία επωφελήθηκε σηµαντικά από την οικονοµική διάσταση της παρουσίας των 

µεταναστών.  

 

                                                
1577 Kuznets, ό.π., σ. 35. 
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Στην περίπτωση της Κύπρου ο Εβραίος µετανάστης υπήρξε «πρωτοπόρος»1578 και φορέας 

καινοτοµίας στους τοµείς της οικονοµίας στους οποίους απασχολήθηκε, διανοίγοντας τον 

δρόµο του εκσυγχρονισµού στην επιχειρηµατικότητα, τη χρήση των γεωργικών και 

βιοµηχανικών µηχανηµάτων και των µεθόδων παραγωγής και εµπορίας. Όπως παρατηρεί ο 

Kuznets, ο Εβραίος ασκούσε σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες σε µια 

υπανάπτυκτη χώρα παρά σε µια εκβιοµηχανισµένη1579. Αυτό συνέβαινε συνήθως για δυο 

λόγους. Ως µετανάστης επέλεγε να δραστηριοποιηθεί σε τοµείς της οικονοµίας οι οποίοι δεν 

ήταν ανεπτυγµένοι και στους οποίους διαφαίνονταν προοπτικές ανάπτυξης και κέρδους. 

Επιπλέον, ήταν ένα µέτρο αποφυγής της πρόκλησης του ανταγωνισµού µε τους ντόπιους, οι 

οποίοι από την στιγµή που δεν είχαν συµφέροντα στους τοµείς που απασχολούνταν οι 

Εβραίοι, παρουσιάζονταν και πιο ανεκτικοί στην εβραϊκή δραστηριότητα1580.  

 
Η οικονοµία της Κύπρου είχε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σηµείωνε ο Kuznets, γεγονός 

που επέτρεψε να καταστεί πιο εµφανής η καινοτόµος δραστηριότητα των Εβραίων. Από τα 

τέλη του 19oυ µέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η αποικία είχε µια κατά βάση 

αγροτική οικονοµία, την οποία χαρακτήριζε η υπανάπτυξη και στασιµότητα, όπως συνέβαινε 

γενικότερα στις µεσογειακές οικονοµίες. Μόλις το 20% του πληθυσµού απασχολείτο σε 

αστικά επαγγέλµατα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία απασχολείτο στη γεωργία. Η ανάπτυξη 

εµποδιζόταν από σοβαρούς περιορισµούς στο οικονοµικό µοντέλο. Εκτός από την 

κεφαλαιακή στενότητα, η αποδοτικότητα του αγροτικού συστήµατος παρέµεινε στάσιµη 

εξαιτίας της βαριάς φορολογίας στην παραγωγή, της ανυπαρξίας γεωργικής εκπαίδευσης, της 

στείρας και αδιάφορης οικονοµικής πολιτικής των Βρετανών1581, του δυσεπίλυτου 

προβλήµατος του αγροτικού χρέους, το οποίο µάστιζε τον Κύπριο γεωργό, και το ασύµφορο 

σύστηµα µικροϊδιοκτησίας. Ο Κύπριος χωρικός εν µέρει χωρίς κεφάλαιο και εν µέρει µη 

πεπεισµένος από την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού της καλλιέργειάς του, χρησιµοποιούσε 

                                                
1578 «Πρωτοπόροι» (‘pioneers’) αποκαλούνται και οι πρώτοι Εβραίοι που µετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν 
στην Παλαιστίνη στα τέλη του 19ου αιώνα δηµιουργώντας έτσι τις ιστορικές συνθήκες για επιστροφή στη «γη 
του Ισραήλ». 
1579 Kuznets, ό.π., σ. 15. 
1580 Στο ίδιο, σ. 7. 
1581 Η στασιµότητα της οικονοµίας οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην πολιτική του Υπουργείου Αποικιών που 
ήθελε τις αποικίες αποκλειστικά παραγωγούς στον πρωτογενή τοµέα και προµηθευτές πρώτων υλών για τις 
βιοµηχανίες της. Σύµφωνα µε τον David Meredith, “The British Government and Colonial Economic Policy, 
1919-1939”, The Economic History Review, 28:3 (1975), σ. 498, οι τοµείς στους οποίους οι Βρετανοί συνήθως 
δαπανούσαν κονδύλια στις αποικίες ήταν τα οδικά δίκτυα και οι µεταφορές, όπου το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν ήταν 
πρόθυµο να επενδύσει.  
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πρωτόγονα γεωργικά εργαλεία για τη συγκοµιδή, την άροση, το θερισµό και τον αλωνισµό, 

όπως το ξύλινο άροτρο, το δρεπάνι και τη δουκάνη- ακόµα και µέχρι τη δεκαετία του 1940.   

 
Το βάρος των ιδιωτικών επενδύσεων, των εγγειοβελτιωτικών υποδοµών, της εισαγωγής 

µηχανηµάτων, της ανάπτυξης βιοτεχνιών και βιοµηχανιών που θα επιτάχυναν την κοινωνικο-

οικονοµική «επανάσταση» έπεφτε στο ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο βρισκόταν 

συγκεντρωµένο στα χέρια των ντόπιων µεγαλογαιοκτηµόνων και εµπόρων. Οι τελευταίοι, 

όµως, αδιαφορούσαν για την επένδυση του κεφαλαίου τους στον εκσυγχρονισµό 

παραγωγικών τοµέων, επιλέγοντας να επενδύουν σε τοµείς που δεν συνέβαλλαν στη βελτίωση 

της παραγωγικότητας, όπως ήταν η αγορά κτηµάτων1582. Το ξένο ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως 

ήταν το εβραϊκό, το οποίο δεν υπόκειτο στους ενδογενείς περιορισµούς, δραστηριοποιήθηκε 

ακριβώς σε αυτούς τους τοµείς που παρουσίαζαν αναπτυξιακές και κερδοφόρες προοπτικές, 

όπως η µεταλλευτική βιοµηχανία, η εσπεριδοκαλλιέργεια και η εκσυγχρονισµένη γεωργία. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, προς αυτή την κατεύθυνση το Τµήµα Γεωργίας και οι 

εκάστοτε διοικήσεις ενθάρρυναν τις οικονοµικές δραστηριότητες των Εβραίων τόσο στους 

εποικισµούς όσο και αργότερα στη δεκαετία του 1930 τους ιδιώτες επιχειρηµατίες.  

 

Οι φάρµες της JCA 
Οι εποικισµοί της JCA ως ιδιωτικές γεωργοκτηνοτροφικές µονάδες υπήρξαν από τις 

ελάχιστες περιπτώσεις διαχείρισης µεγάλων αγροκτηµάτων στο οικονοµικό µοντέλο του 

νησιού. Ενδεικτικά, αποτελούσαν µέρος του µόλις 0,1% της µεγαλοϊδιοκτησίας στο νησί, η 

οποία αφορούσε κτήµατα άνω των 1.000 κυπριακών στρεµµάτων1583. Οι τρεις εγκαταστάσεις 

στο Μαργό, το Τσόµλεκτζι και τα Κούκλια αποτελούσαν µια εκτεταµένη ιδιωτική και 

αυτάρκη επιχείρηση στο γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα, όπου οι έποικοι ήταν καλλιεργητές και 

έµποροι της παραγωγής τους. Η διατριβή κατέθεσε µια ολοκληρωµένη µελέτη για τον 

προϋπολογισµό και την παραγωγικότητα των αγροκτηµάτων προκειµένου να ρίξει φως σε µια 

άγνωστη πτυχή της κυπριακής οικονοµίας των αρχών του 20ού αιώνα, καταγράφοντας την 

προσαρµογή τέτοιων αγροτικών µονάδων στο κυπριακό οικονοµικό σύστηµα.  

 
Οι µονάδες της JCA λειτούργησαν ως πρότυπα αγροκτήµατα για τη γεωργία της Κύπρου µε 

τη γεωργοκτηνοτροφική τους δραστηριότητα να παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από τη 

δραστηριότητα του µέσου Κύπριου αγρότη για το λόγο ότι δεν υπόκειντο στους πλείστους 
                                                
1582 Angelides, ό.π., σ. 210. 
1583 Βλ. Meyer, ό.π., σ. 31. 
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περιορισµούς που χαρακτήριζαν το αγροτικό σύστηµα. Αφενός, υπήρχε επάρκεια κεφαλαίου 

για την αγορά σπόρων, ζώων, γεωργικών εργαλείων και µηχανών και για την ανάπτυξη των 

κοινοτικών υποδοµών οι οποίες θα υποστήριζαν την παραγωγικότητα των 

γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, µια και η χρηµατοδότηση του κάθε Εβραίου αγρότη 

προερχόταν από την οργάνωση στο Παρίσι. Αφετέρου, στις εβραϊκές φάρµες υιοθετείτο το 

µικτό αγροτικό σύστηµα µε το οποίο εξασφαλιζόταν η πολυκαλλιέργεια και η αυξηµένη 

αποδοτικότητα. Ακόµα και η διασπορά των τριών οικισµών εντός του συγκεκριµένου 

γεωγραφικού πλαισίου ενίσχυε ακριβώς αυτό τον στόχο. Αντίθετα, ο µέσος Κύπριος αγρότης 

εξαιτίας της µικροϊδιοκτησίας και του λιγοστού κεφαλαίου ασχολείτο αποκλειστικά µε τη 

µονοκαλλιέργεια των δηµητριακών, περιορίζοντας έτσι και τις προοπτικές της κερδοφορίας 

του. 

 
Η συµβολή των Εβραίων στο έργο του πρώτου Έλληνα Διευθυντή Γεωργίας στην Κύπρο, 

Παναγιώτη Γεννάδιου, ώστε να πείσει τον Κύπριο γεωργό για τη χρήση της νέας αλωνιστικής 

µηχανής και του σύγχρονου αρότρου ήταν σηµαντική, αφού και ο ίδιος αναγνώριζε ότι για να 

επιτευχθεί η γεωργική πρόοδος θα έπρεπε έµπρακτα να αντιµετωπιστεί ο συντηρητισµός των 

αγροτών στις γεωργικές πρακτικές1584. Οι αγρότες της JCA, αρκετοί από τους οποίους ήταν 

απόφοιτοι της αγροτικής σχολής Mikveh Israel, ήταν από τους πρώτους φορείς εισαγωγής 

επιστηµονικών µεθόδων αγροτικής παραγωγής από την Παλαιστίνη στην Κύπρο. Το 1900 και 

1901 δοκιµάστηκε επιτυχώς η αγγλικής προέλευσης κυβερνητική θεριστική και ατµοκίνητη 

αλωνιστική µηχανή για πρώτη φορά σε κυπριακό έδαφος στα κτήµατα του Μαργό, ενώ οι 

Εβραίοι έποικοι όργωναν µε τα ευρωπαϊκά σιδερένια αλέτρια. Μέχρι το 1920 οι εποικισµοί 

ήταν εξοπλισµένοι µε 15 αλωνιστικές µηχανές, 54 κυπριακά άροτρα και 39 ευρωπαϊκά, ενώ 

το 1921 εισήχθησαν οι πρώτοι γεωργικοί ελκυστήρες και οι αντλίες νερού για την άρδευση. 

Υπάρχουν αναφορές ότι όντως η εκµηχάνιση των αγροτικών µεθόδων στα εβραϊκά κτήµατα 

δηµιούργησε αίσθηση στους ντόπιους γεωργούς της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν µε 

προσοχή τις εργασίες στα κτήµατα. Το 1913 οι Εβραίοι εισήγαγαν νέου τύπου σιδερένια 

άροτρα ρωσικής κατασκευής, τα οποία πώλησαν ευρέως στους γεωργούς της Αµµοχώστου. 

 
Η περίοδος κατά την οποία η οικονοµική δραστηριότητα των εποικισµών έφτασε σε υψηλά 

επίπεδα αποδοτικότητας φαίνεται ότι ήταν τα έτη 1911-1920 κατά τα οποία µάλιστα η 

κοινότητα του Μαργό συγκέντρωσε το µεγαλύτερο πληθυσµό οικογενειών και αγροτών σε 

                                                
1584 Παναγιώτης Γεννάδιος, The Work of the Agricultural Department 1897-1904, σ. 1. 
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όλη την 28ετή πορεία της (το 1911 βρίσκονταν εγκατεστηµένοι στα τρία αγροκτήµατα 

περισσότεροι από 180 µετανάστες και οι αγρότες/έποικοι έφταναν τους 35. Το 1920 ο 

συνολικός πληθυσµός ξεπερνούσε ελαφρώς τους 160 και οι αγρότες τους 30). Σ’ αυτό 

συνέβαλαν οι καλές συνθήκες υγιεινής και κλίµατος και η αντιµετώπιση της ελονοσίας στο 

Μαργό και τα Κούκλια, αλλά και οι ευνοϊκές συνθήκες στην τοπική αγορά. Η εύρωστη 

οικονοµική κατάσταση των εβραϊκών αγροκτηµάτων ενθαρρύνθηκε κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, όταν οι τιµές των βασικών γεωργικών προϊόντων, όπως το 

σιτάρι, ήταν υψηλές και υπήρχε ζήτηση. Ένεκα αυτών των συνθηκών, η γεωργική παραγωγή 

στις εβραϊκές φάρµες ήταν εµφανώς αυξηµένη, εντατική και κερδοφόρα. Ενδεικτικά, το 1915 

µόνο στην κοινότητα του Μαργό το ετήσιο κέρδος ξεπερνούσε τις £4.000.  

 
Κατά τον Μεσοπόλεµο, ωστόσο, τα οικονοµικά των εποικισµών δέχθηκαν σοβαρό πλήγµα. Η 

παραγωγή και τα έσοδα µειώθηκαν δραµατικά εξαιτίας των τιµών ντάµπιγκ που ίσχυσαν στην 

παγκόσµια αγορά. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, η τοπική παραγωγή σε σιτάρι κτυπήθηκε από το 

φθηνότερο εισαγόµενο αλεύρι της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας. Όπως και ο 

κυπριακός αγροτικός πληθυσµός, έτσι και οι Εβραίοι έποικοι είδαν το εισόδηµα τους 

βαθµιαία να συρρικνώνεται µε αποτέλεσµα την έκθεση τους σε χρέη τα οποία αδυνατούσαν 

να αποπληρώσουν. Εάν η διακήρυξη Balfour ήταν το έναυσµα για την εκροή οικογενειών από 

τους εποικισµούς της Κύπρου προς την Παλαιστίνη, οι οικονοµικές εξελίξεις του 

Μεσοπολέµου φαίνεται ότι αποτέλεσαν την ταφόπλακα του εποικιστικού εγχειρήµατος και 

ένα από τους σοβαρούς λόγους για την απόφαση της JCA να αποσυρθεί το 1928. 

 

Η οικονοµική δραστηριότητα στη δεκαετία του 1930 
 
Η µεταφορά κεφαλαίου, ανθρωπίνου δυναµικού, τεχνογνωσίας και επιχειρηµατικότητας από 

τη γειτονική Παλαιστίνη στην Κύπρο έγινε πιο συστηµατική στη δεκαετία του 1930. 

Μάλιστα, σε µια περίοδο κατά την οποία είναι γνωστό ότι εισέρρεε συνεχώς εβραϊκό 

κεφάλαιο στην Παλαιστίνη, η εβραϊκή δραστηριότητα στην Κύπρο «µιλά» για µια 

ταυτόχρονη εξαγωγή κεφαλαίου από την Παλαιστίνη.  

 
Σε µια άλλη διάσταση, η Sarah Stein υποστήριξε µέσα από την έρευνά της για τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες των Εβραίων στη Μεσόγειο ότι οι Εβραίοι θα µπορούσαν να 

µελετηθούν στην οικονοµική ιστορία των αυτοκρατοριών ως εµπορικοί σύνδεσµοι στη 

διακίνηση αγαθών µεταξύ της Ευρώπης και της αποικιακής Βόρειας Αφρικής και Μέσης ΕΥ
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Ανατολής1585. Ένα µέρος του εβραϊκού µεταναστευτικού ρεύµατος στην Κύπρο µεταξύ 1933 

και 1939 ταιριάζει σε αυτό το πλαίσιο, καθώς η αποικιακή Κύπρος αποτέλεσε το πεδίο της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας Εβραίων, οι οποίοι διαδραµάτισαν το ρόλο των µεσαζόντων 

σε ένα διαµεσογειακό εµπορικό δίκτυο παραγωγής και εξαγωγής καταναλωτικών αγαθών από 

τη βρετανική αυτοκρατορία προς τις ευρωπαϊκές αγορές.  

 
Η εβραϊκή οικονοµική δραστηριότητα αυτής της περιόδου διέφερε σηµαντικά από την 

προγενέστερη των εποικισµών. Δεν ήταν µια συγκρατηµένη και κλειστή επιχειρηµατική 

προσπάθεια από την οποία διακυβευόταν η βιωσιµότητα ενός πληθυσµού. Επρόκειτο για 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες ιδιωτών επιχειρηµατιών και πολυµετοχικών εταιρειών, οι 

οποίες δεν ήταν αποκλεισµένες από την τοπική κοινωνία. Οι Εβραίοι µετανάστες 

συγχρωτίστηκαν επαγγελµατικά µε το ντόπιο πληθυσµό και δεν περιόρισαν τις 

δραστηριότητές τους σε µια κλειστή κοινωνική και επαγγελµατική οµάδα. Η λειτουργία των 

επιχειρήσεων εξαρτιόταν από την εργοδότηση επιτόπιου εργατικού δυναµικού, ενώ η 

συνεργασία των Εβραίων παραγωγών µε τους τοπικούς εµπόρους οι οποίοι λειτουργούσαν ως 

µεσάζοντες στις αγορές ήταν απαραίτητη (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τους Εβραίους 

καλλιεργητές εσπεριδοειδών).  

 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα αυτής της περιόδου δεν ήταν αµιγώς γεωργοκτηνοτροφική 

(µε εξαίρεση την περίπτωση της Κυπριακής Γεωργικής Εταιρείας). Παρατηρείται µια 

διεύρυνση της απασχόλησης των Εβραίων µεταναστών σε κλάδους της οικονοµίας οι οποίοι 

είχαν προοπτικές ανάπτυξης στο εξαγωγικό εµπόριο, όπως η εσπεριδοκαλλιέργεια, η 

µεταλλουργία, η βιοµηχανία µεταποίησης και η σαπωνοποιεία (βλ. πίνακα 41). Ο Εβραίος 

επιχειρηµατίας που απαντάται την ίδια περίοδο στη βρετανική αυτοκρατορία και στην 

Ευρώπη απασχολείτο µε το εµπόριο µιας γκάµας προϊόντων, όπως είδη πολυτελείας 

(διαµάντια, χρυσός, κοράλια) και βασικά καταναλωτικά αγαθά (ζάχαρη, λάδι, τσάι)1586. Στην 

Κύπρο παρατηρείται ότι καταπιάστηκαν µε την παραγωγή και εµπορία προϊόντων που είχαν 

ζήτηση στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, όπως ήταν τα κουµπιά, τα τεχνητά δόντια και τα 

εσπεριδοειδή. 

 

 

                                                
1585 Sarah Stein, “ “Falling into Feathers”: Jews and the Trans-Atlantic Ostrich Feather Trade”, The Journal of 
Modern History, 79:4 (2007), σ. 775 και της ίδιας “Mediterranean Jewries”, ό.π., σ. 17.  
1586 Reuveni, ό.π., σ. 13. Επίσης, Stein, “ “Falling”, ό.π., σ. 776. 
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Πίνακας 41 Οι σηµαντικότερες εβραϊκές επιχειρήσεις στην Κύπρο, 1933-1939 
 
Έτος  
Σύστασης 

Επιχείρηση Τύπος 
επιχείρησης 

Τοποθεσία Υπηκοότητα 
ιδιοκτήτη 

1933 Κυπρο-Παλαιστινιακή 
Εταιρεία Φυτειών Λτδ 
(Cyprus-Palestine 
Plantations Company 
Ltd) 

Εξαγωγική/ 
Υπεράκτια-
διεθνής/ 
Πολυµετοχική  

Φασούρι 
(Λεµεσός) 
Κάιρο 
Παλαιστίνη 

Παλαιστίνιοι 

1934 Empire Dental Industry 
Ltd (εργοστάσιο 
κατασκευής τεχνητών 
οδόντων) 

Εξαγωγική/ 
Υπεράκτια-
διεθνής  

Λάρνακα 
Παλαιστίνη 

Παλαιστίνιοι 

1934 Dominion Manufacturing 
Company Ltd 
(εργοστάσιο κουµπιών) 

Εξαγωγική/ 
Υπεράκτια-
διεθνής  

Λάρνακα 
Παλαιστίνη 

Παλαιστίνιοι 

1936 Σαπωνοποιείο Svez Τοπική Λάρνακα Βρετανός 
1936 Cyprus Mining 

Development Company 
Εξαγωγική Τρούλλοι 

(Λάρνακα) 
Βρετανός 
(Κύπρος) 

1938 Αλλαντοποιείο Tauber Τοπική Λευκωσία Γερµανός 
1938 Αλλαντοποιείο Stern Τοπική Λάρνακα Γερµανός 

 
Η επένδυση του εβραϊκού κεφαλαίου στην κυπριακή οικονοµία τη δεδοµένη περίοδο αποκτά 

ιδιάζουσα σηµασία εάν συγκριθεί µε τις επενδύσεις άλλων ξένων κεφαλαίων, όπως το 

αγγλικό, το αµερικανικό και το ελληνικό. Οι εβραϊκές εταιρείες ήταν σχεδόν οι µοναδικές 

ξένων συµφερόντων που δραστηριοποιήθηκαν στον τοµέα της εξαγωγικής βιοµηχανίας. 

Καθώς η κυπριακή οικονοµία δεν παρουσίαζε γοργούς ρυθµούς εκβιοµηχάνισης και 

κερδοφορίας στον τοµέα αυτό, τα άλλα ξένα κεφάλαια επενδύθηκαν στη µεταλλευτική 

βιοµηχανία, η οποία παρουσίαζε προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης µέσω των εξαγωγών.  

 
Το κεφάλαιο που εισέρρευσε αυτή την περίοδο από Εβραίους επιχειρηµατίες ήταν ευεργετικό 

για την οικονοµία, δηµιούργησε τοµές στο οικονοµικό σύστηµα και άφησε το στίγµα του στην 

κοινωνία και την οικονοµία του τόπου. Οι ιδιώτες Εβραίοι εσπεριδοκαλλιεργητές της 

Παλαιστίνης µετέφεραν την εµπειρία και την επιστηµονική µέθοδο στην άρδευση των 

οπωροφόρων δένδρων µε µηχανικές αντλίες και στην καλλιέργεια, συλλογή και συσκευασία 

των εσπεριδοειδών, η οποία κατέστησε την Παλαιστίνη πρωτοπόρο στις εξαγωγές 

εσπεριδοειδών. Η παραγωγή εσπεριδοειδών στην Κύπρο παρόλο που ήταν διαδεδοµένη, 

εντούτοις υπέφερε σηµαντικά εξαιτίας της άγνοιας των γεωργών για την προστασία των 

καρπών κατά τη διαδικασία της συλλογής και εµπορευµατοποίησής τους. Παράλληλα µε τις 

εκστρατείες διαφώτισης του Τµήµατος Γεωργίας, οι εβραϊκοί πορτοκαλεώνες ήταν χώροι ΕΥ
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έµπρακτης εξοικείωσης των ντόπιων εργατών µε τις σύγχρονες µεθόδους. Για παράδειγµα, 

αυτή την περίοδο οι Εβραίοι εισάγουν στην Κύπρο την πρακτική της φύτευσης κυπαρισσιών 

περιµετρικά των περβολιών ως φυσικό σύστηµα ανεµοθραύστη, η οποία θα διαδοθεί στη 

συνέχεια στους ντόπιους καλλιεργητές.  

 
Στην περίπτωση των πολυµετοχικών επιχειρήσεων η Κύπρος αποτέλεσε σταθµό της 

παγκόσµιας εµπορικής τους δικτύωσης, ιδιαίτερα εντός της βρετανικής αυτοκρατορίας. Οι 

Εβραίοι επιχειρηµατίες  αποκόµισαν σηµαντικά οφέλη από τη µεταφορά των εργασιών τους 

στην Κύπρο µετά τις συµφωνίες της Οττάβα το 1932. Πρώτον, εισήγαγαν τις πρώτες ύλες 

χωρίς δασµούς από τις βρετανικές αποικίες και τις επικράτειές της. Δεύτερον, τα προϊόντα 

τους εξάγονταν στη βρετανική αγορά µε µειωµένους δασµούς και αυτό σήµαινε µεγαλύτερο 

κέρδος για τον κατασκευαστή και έµπορο. Η µεγιστοποίηση των  κερδών τους εξασφαλιζόταν 

επίσης από το φθηνό κόστος παραγωγής στην Κύπρο.  

 
Μια από τις σηµαντικότερες και πρώτες εβραϊκές εταιρείες που ιδρύθηκαν αυτή την περίοδο 

για την παραγωγή, συσκευασία και εξαγωγή εσπεριδοειδών, σουλτανίνας και σταφίδας ήταν η 

Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία Φυτειών. Το ενδιαφέρον στοιχείο της εταιρείας, το οποίο 

είναι και ενδεικτικό του χαρακτήρα της οικονοµικής επέκτασης των Εβραίων στην Κύπρο, 

ήταν η πλήρης αξιοποίηση του γεωγραφικού χώρου της Ανατολικής Μεσογείου ως πεδίου 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας: η διεύθυνσή της βρισκόταν στο Κάιρο, τα γραφεία για τις 

εξαγωγές της στην Παλαιστίνη, ενώ η παραγωγή γινόταν στην Κύπρο.  

 
Η Κυπρο-Παλαιστινιακή Εταιρεία λειτούργησε ως πρότυπο επιχείρησης στην 

εσπεριδοκαλλιέργεια και συγκαταλέγηκε στις εκπαιδευτικές εκδροµές που διοργάνωνε το 

Τµήµα Γεωργίας για τους Κύπριους γεωργούς στους κυβερνητικούς πειραµατικούς σταθµούς. 

Η λειτουργία του σύγχρονου συσκευαστηρίου των καρπών σε κιβώτια ήταν πρωτοποριακή 

για τα κυπριακά δεδοµένα. Η βελτιστοποίηση της παραγωγής επιτυγχανόταν µε τη χρήση 

αµερικανικής προέλευσης γεωργικών ελκυστήρων και µηχανικές αντλίες για άρδευση. 

Επιπλέον, η εταιρεία πρωτοπόρησε µε την εισαγωγή νέων ποικιλιών από την Παλαιστίνη, 

όπως τα γκρέιπφρουτ τα οποία δεν καλλιεργούνταν ευρέως στην Κύπρο, και µε την παραγωγή 

σταφίδας σε σύγχρονου τύπου συσκευαστήριο. Η λειτουργία της επιχείρησης έλαβε χώρα σε 

ένα κοµβικό σηµείο για την οικονοµία του νησιού, αφού την ίδια περίοδο η Κυβέρνηση 

εγκαινίαζε την εκστρατεία διαφώτισης του Κύπριου γεωργού στη σωστή µέθοδο παραγωγής 

και συσκευασίας των εσπεριδοειδών, προκειµένου να δώσει ώθηση στις εξαγωγές των ΕΥ
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κυπριακών προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία και να καταστήσει το εµπόριο εσπεριδοειδών 

ανταγωνιστικό στις ευρωπαϊκές αγορές και προσοδοφόρο για τους Κύπριους παραγωγούς. 

Μια από τις σηµαντικότερες της συµβολές ήταν ότι αξιοποίησε µια τεράστια ακαλλιέργητη 

και ακατοίκητη περιοχή η οποία µαστιζόταν από την ελονοσία, δηµιουργώντας προοπτικές 

βιώσιµης οικονοµικής δραστηριότητας και για τους ντόπιους αγρότες των γειτονικών χωριών. 

Επίσης, εισήγαγε την έννοια των εµπορευµατικών εξαγωγικών καλλιεργειών, η οποία 

αποτελούσε τη βάση του εκσυγχρονισµού της οικονοµίας1587. 

 
Στα Κούκλια Αµµοχώστου, η Κυπριακή Γεωργική Εταιρεία παρουσίαζε εντυπωσιακή 

απόδοση στον κτηνοτροφικό τοµέα. Στα λίγα χρόνια δραστηριοποίησής της κατάφερε να 

εισάγει πρωτοποριακές µεθόδους στη βελτιωµένη παραγωγή τροφής για τα ζώα, όπως η 

ενσίρωση χόρτου και η συσκευασία σανού, και να παράγει καλής ποιότητας γάλα, οι 

ποσότητες του οποίου ξεπερνούσαν ακόµα και εκείνες της Γεωργικής Έπαυλης Αθαλάσσας.  

 
Η εβραϊκή επιχειρηµατικότητα άφησε το αποτύπωµά της επίσης στον τοµέα της βιοµηχανίας. 

Τα πρώτα σύγχρονα εργοστάσια στην Κύπρο ιδρύθηκαν µε εβραϊκό κεφάλαιο στη Λάρνακα 

και είχαν ως αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή των προϊόντων τους στη Μεγάλη Βρετανία και 

άλλες αγορές της Ευρώπης. Η εταιρεία Empire Dental Industry Ltd ιδρύθηκε το 1934 από τον 

Αµερικανο-Εβραίο επιχειρηµατία Leon Bloom για την παραγωγή και εξαγωγή τεχνητών 

δοντιών. Η Dominion Manufacturing Company ιδρύθηκε δυο χρόνια αργότερα από την 

οικογένεια Feinstein η οποία είχε συγγενικούς δεσµούς µε τους Bloom, για την κατασκευή και 

εξαγωγή κουµπιών. Και οι δυο επιχειρήσεις λειτουργούσαν ως υπεράκτιες εταιρείες µε 

εµπορικές διασυνδέσεις εντός του βρετανικού αποικιακού δικτύου. Η Παλαιστίνη αποτελούσε 

την επιχειρηµατική βάση των εταιρειών και τον κόµβο της µεταφοράς των πρώτων υλών προς 

την Κύπρο για την παραγωγή και ακολούθως των εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα εξακτινωνόταν από την Παλαιστίνη στη βόρειο-ανατολική 

Αφρική, τον Ειρηνικό Ωκεανό, τη νότιο Αµερική και τον Καναδά απ’ όπου προσκοµίζονταν 

οι πρώτες ύλες.  

 
Η ίδρυση των εβραϊκών εργοστασίων υπήρξε µια πρώτη συµβολή στην εκβιοµηχάνιση του 

νησιού. Κατά το Μεσοπόλεµο το εργοστασιακό σύστηµα αποτελείτο από µικρές βιοτεχνίες, 

όπως κλωστοϋφαντουργεία και βυρσοδεψεία, οινοποιεία και καπνεργοστάσια. Η στασιµότητα 

                                                
1587 Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986, σσ. 61, 105. 
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στην εκβιοµηχάνιση οφειλόταν στο γλίσχρο κυπριακό κεφάλαιο και στο γεγονός ότι ο τοµέας 

της µεταποίησης εξαρτάτο άρρηκτα από τον πρωτογενή τοµέα (που παρείχε τις πρώτες ύλες) 

και τις διακυµάνσεις της παραγωγικότητάς του. Η καινοτοµία των εργοστασίων κατασκευής 

τεχνητών δοντιών και κουµπιών δεν έγκειτο µόνο στο γεγονός ότι λειτουργούσε µε 

εισαγόµενα εκσυγχρονισµένα µηχανήµατα. Υπήρξαν από τις λίγες εξαγωγικές βιοµηχανίες, οι 

οποίες εισήγαγαν τις πρώτες ύλες από άλλες βρετανικές αποικίες. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν 

αξιοποιούσαν τις επιτόπιες πρώτες ύλες περιόρισε σηµαντικά τον αντίκτυπό τους στην 

πραγµατική οικονοµία και στο ντόπιο παραγωγό. Από την άλλη, όµως, δεν µπορεί να 

παραγνωριστεί το γεγονός ότι ενίσχυσε το εξαγωγικό εµπόριο βιοµηχανικών προϊόντων της 

αποικίας στις ευρωπαϊκές αγορές. 

 
Στους επιχειρηµατίες αυτής της περιόδου διακρίνονται και οι Εβραίοι του Μαργό, οι οποίοι 

αυτονοµούµενοι πλέον από την JCA συνέχισαν την οικονοµική τους δραστηριότητα σε 

ιδιόκτητα κτήµατα. Από τις οικογένειες αυτές ξεχωρίζει η περίπτωση του Micha Berdy και 

των δυο υιών του, οι οποίοι υπήρξαν πολυπράγµονες επιχειρηµατίες στο νησί. Ο Micha 

ασχολήθηκε µε το χρηµατοπιστωτικό τοµέα διατελώντας διευθυντής της Αγγλο-Αιγυπτιακής 

Τράπεζας, αλλά και µε κτηµατοµεσιτικές εργασίες όταν το ενδιαφέρον των Εβραίων 

κεφαλαιούχων για αγορά κυπριακής γης εντατικοποιήθηκε την περίοδο 1933-1936. Λίγο πριν 

το ξέσπασµα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, δραστηριοποιήθηκε στη µεταλλευτική βιοµηχανία 

ιδρύοντας την οικογενειακή επιχείρηση εκµετάλλευσης και εµπορίας ορυκτών µετάλλων 

στους Τρούλλους και το Αβδελλερό. Για µερικά χρόνια η εταιρεία εξόρυσσε χρυσό και ασήµι 

που εξάγονταν στη Γερµανία και στη δεκαετία του 1950 µπεντονίτη, ο οποίος εξαγόταν στο 

Ισραήλ. 

 
Ως ‘Homo Economicus’, ο αντίκτυπος του Εβραίου επιχειρηµατία στην αποικιακή οικονοµία, 

όπως αυτή της Κύπρου µε τους ιδιαίτερους περιορισµούς της, δεν υπήρξε άµεσος σε όλους 

τους τοµείς δραστηριοποίησής του. Ωστόσο, η δραστηριοποίηση των εβραϊκών επιχειρήσεων 

είχε σηµαντικές προεκτάσεις στην ίδια την τοπική κοινωνία. Οι Εβραίοι δηµιούργησαν 

εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις πόλεις και την ύπαιθρο και υπήρξαν οι µεγαλύτεροι 

εργοδότες σε µια περίοδο κατά την οποία ο κυπριακός πληθυσµός υπέφερε από τις επιπτώσεις 

της οικονοµικής κρίσης, τη δυσπραγία, τον πληθωρισµό, τον κορεσµό των επαγγελµάτων και 

την ανεργία, η οποία δηµιούργησε ένα κύµα κυπριακής µετανάστευσης αλλά και αστυφιλίας. 

Η λειτουργία των εργοστασίων στην πόλη της Λάρνακας ήταν ευεργετική. Παραµονές του ΕΥ
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Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και τα δυο εργοστάσια απασχολούσαν 360 εργάτες 

ηµερησίως, ενώ µεταπολεµικά οι εργάτες ξεπερνούσαν τους 800 (οι δεύτεροι µεγαλύτεροι 

εργοδότες, τα 37 οινοποιεία του νησιού, απασχολούσαν µαζί 552 εργάτες). Το ίδιο όφελος 

είχαν και οι εβραϊκοί πορτοκαλεώνες στην ύπαιθρο της Αµµοχώστου και της Λάρνακας, 

στους οποίους εργοδοτούνταν δεκάδες εργάτες από τα κοντινά χωριά. 

 
Άλλος ένας έµµεσος αντίκτυπος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των Εβραίων ήταν το 

γεγονός ότι αποτέλεσαν πρότυπα επιχειρηµατικότητας για τους Κύπριους κεφαλαιούχους. 

Ντόπιοι µεγαλοαστοί, έµποροι και τραπεζίτες είχαν εµπλοκή στις εβραϊκές εταιρείες της 

Λάρνακας από την πρώτη στιγµή λειτουργίας τους ως µέτοχοι και διευθυντικά στελέχη. Η 

περίπτωση της συνεργασίας ενός από τους σηµαντικότερους Κύπριους επιχειρηµατίες και 

κεφαλαιούχους, του Νικόλαου Π. Λανίτη, µε την εταιρεία στο Φασούρι είναι ίσως από τις πιο 

χαρακτηριστικές της συµβολής των Εβραίων στην κυπριακή επιχειρηµατικότητα. Ο Λανίτης, 

παρακολουθώντας τα επιτεύγµατα της Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας στο Φασούρι, 

προχώρησε το 1939, λίγα µόλις χρόνια µετά την λειτουργία της εβραϊκής εταιρείας, στην 

ίδρυση του γειτονικού Αγροκτήµατος Λανίτη1588:  

 
«[Ο Ν.Π. Λανίτης] Παρακολουθεί  και µελετά την κάθοδο του Εβραϊκού κεφαλαίου 

στην Κύπρο που στα Δυτικά της Λεµεσού, στο Φασούρι είχαν επιφέρει επανάσταση 

στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής. Υποδέχεται την επανάσταση ο Νιπής ως 

πρόκληση. Και τάχιστα στα νότια του Φασουρίου φτιάχνει πάνω στην ίδια βάση 

παραγωγής, το αγρόκτηµα Λανίτη. Το παρατάσσει ως ανταγωνιστική επιχείρηση και 

πετυχαίνει. Έκτοτε οι δυο µεγάλες αγροτικές επαύλεις, θεωρούνται ως υπόδειγµα 

αγροτικής καλλιέργειας»1589. 

 
Με την υιοθέτηση των εβραϊκών επιχειρηµατικών πρακτικών, ξεκίνησε η µακρά ιστορία µιας 

από τις σηµαντικότερες και ιστορικές κυπριακές επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας και 

εξαγωγής εσπεριδοειδών. Ο Πλουτής Σέρβας αποτύπωσε χαρακτηριστικά τη συνύπαρξη της 

εβραϊκής και κυπριακής επιχειρηµατικότητας στο βιβλίο του Τα προικιά της Λεµεσού:  

 
«Αυτά τα δυο µεγάλα φρουτοπαραγωγικά συγκροτήµατα (η εταιρεία Φασουρίου και 

το Αγρόκτηµα Ν.Π. Λανίτη) συνετέλεσαν, όχι µόνο στη βελτίωση της 

                                                
1588 Κασκάνης, ό.π., σ. 49. 
1589 Πλουτής Σέρβας, Τα προικιά της Λεµεσού, Λευκωσία 1999, σσ. 71-72. 
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αµπελοκαλλιέργειας (µε βασικό γνώρισµα τη σουλτανίνη) αλλά και της ποικιλίας των 

εσπεριδοειδών. Ιδιαίτερα η εταιρεία Φασουρίου θεωρήθηκε ως θαυµατοποιός δύναµη, 

αφού µε τις εκτεταµένες φυτείες της είχε απαλλάξει την περιοχή του Ακρωτηρίου από 

τα έλη και τη µάστιγα της ελονοσίας»1590. 

 
Οι επιχειρηµατικοί δεσµοί του Λανίτη µε τους Εβραίους δεν ήταν επιφανειακοί και δεν 

περιορίστηκαν µόνο στο Φασούρι. Τo 1945 σε µια σύµπραξη του «Νιπή», άλλων µελών της 

οικογένειας Λανίτη και του Νίκου Σολωµονίδη µε τη µεγαλύτερη εβραϊκή οικοδοµική 

εταιρεία, Solel Boneh, δηµιουργήθηκε η πρώτη κυπριακή οικοδοµική και κατασκευαστική 

εταιρεία, η Cybarco (Cyprus Building & Road Construction Corporation Ltd), η οποία µέχρι 

και σήµερα συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του Οµίλου Εταιρειών Λανίτη. 

  
Οι οικονοµικές προεκτάσεις των στρατοπέδων κράτησης, 1946-1949 

 
Η µαζική εισροή νέου πληθυσµού από το καλοκαίρι του 1946 έλαβε χώρα σε µια µεταβατική 

περίοδο για την κυπριακή οικονοµία, η οποία προσπαθούσε να ανακάµψει από τις 

µεταπολεµικές επιπτώσεις στο παγκόσµιο εµπόριο, να αντιµετωπίσει το εµπορικό έλλειµµα, 

τον πληθωρισµό, την έλλειψη βασικών αγαθών και την αύξηση του κόστους ζωής. Η 

ανησυχία των Βρετανών και ο αναβρασµός στην κοινή γνώµη αυτής της περιόδου σχετιζόταν 

και µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της λειτουργίας των στρατοπέδων. Εκτιµάται ότι η 

παρουσία των Εβραίων «παράνοµων» µεταναστών υπήρξε ένας ανασταλτικός παράγοντας 

στην ταχεία ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Παρόλο που οι Βρετανοί ανέµεναν η 

Κύπρος να εξέλθει της κρίσης το 1946, εντούτοις αυτό προέκυψε τρία χρόνια αργότερα, µετά 

το κλείσιµο των στρατοπέδων. Είναι γεγονός ότι η φιλοξενία των Εβραίων δηµιούργησε 

πρόσθετες ανάγκες στην παραγωγή βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως λαχανικά, 

φρούτα, κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ως µέτρο αντιµετώπισης της ανόδου των τιµών 

και της έλλειψης των προϊόντων στην κυπριακή αγορά η κυβέρνηση εισήγαγε κρέας, έλαια 

και µερικά γαλακτοκοµικά προϊόντα. Σύµφωνα µε τις διαµαρτυρίες των ντόπιων, οι αγορές 

της Αµµοχώστου και της Δεκέλειας παρουσίαζαν από το φθινόπωρο του 1946 ελλείψεις σε 

φθαρτά και κρέας, καθώς στα στρατόπεδα καταναλώνονταν χιλιάδες εσπεριδοειδή και αυγά, 

και αρκετά κιλά λαχανικών. Αν και δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες για την κατανάλωση 

πατάτας, εκτιµάται ότι η ζήτησή της ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη λόγω του γεγονότος ότι ήταν 

                                                
1590 Στο ίδιο, σσ. 7-8. 
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απαραίτητη στο καθηµερινό διαιτολόγιο των κρατουµένων. Το γεγονός ότι από το 

Φεβρουάριο του 1949, όταν κλείνουν τα στρατόπεδα, έµειναν αδιάθετοι χιλιάδες τόνοι 

πατατών ίσως να σχετιζόταν µε την αυξηµένη ζήτηση στα στρατόπεδα κατά τα προηγούµενα 

δυόµισι χρόνια.  

 
Μολονότι το Τµήµα Προµηθειών επέβαλλε έλεγχο στις τιµές αρκετών προϊόντων στις τοπικές 

αγορές, εντούτοις δεν µπορούσε να καταπολεµήσει τη µαύρη αγορά, µε αποτέλεσµα να είναι 

αδύνατη η συγκράτηση των τιµών όλων των προϊόντων. Δεν αποκλείεται η λειτουργία των 

στρατοπέδων να συνέβαλε στην αύξηση του κόστους ζωής και στον πληθωρισµό. Ενδεικτικό 

είναι το γεγονός ότι οι τιµές των βασικών αγαθών στην Κύπρο άρχισαν να µειώνονται από το 

Φεβρουάριο του 1949, όταν εγκατέλειψαν την Κύπρο και οι τελευταίες χιλιάδες Εβραίων από 

τα στρατόπεδα. Επιπλέον, κατά το 1947, χρονιά κατά την οποία εισέρρευσαν 31.000 Εβραίοι, 

παρατηρήθηκε µια κατακόρυφη αύξηση των τιµών, η οποία επιβάρυνε ακόµα και τον 

προϋπολογισµό της JOINT στο νησί.  

 
Ο αντίκτυπος, ωστόσο, της λειτουργίας των στρατοπέδων στην οικονοµία και την κοινωνία 

δεν ήταν µόνο αρνητικός. Αναµφίβολα, δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας για τους Κύπριους 

εργάτες στον πρωτογενή τοµέα, λόγω της αύξησης της ζήτησης στην παραγωγή. Οι τοπικοί 

παραγωγοί εσπεριδοειδών, πατάτας και σιτηρών ήταν αυτοί που επωφελήθηκαν περισσότερο 

από την εβραϊκή παρουσία στα στρατόπεδα αυξάνοντας οπωσδήποτε την κερδοφορία τους. 

Επίσης, εκατοντάδες ντόπιοι τεχνίτες και κτίστες εργάστηκαν για την ανέγερση και 

συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων των στρατοπέδων, ενώ άλλοι απασχολούνταν ως 

µεσάζοντες των εµπορευµάτων και πωλητές προϊόντων στις καντίνες των στρατοπέδων.  

 
Συµπερασµατικά, µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η παρουσία των Εβραίων στο νησί 

ακολούθησε µια σταδιακά φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα για το λόγο ότι η Κύπρος πλέον δεν 

εξυπηρετούσε τον ιδεολογικό και πρακτικό σκοπό της εβραϊκής µετανάστευσης στην 

Παλαιστίνη. Το 1948 η πραγµάτωση του εθνικού οράµατος, µε την ανακήρυξη του κράτους 

του Ισραήλ, ενεθάρρυνε δεκάδες Εβραίους που κατοικούσαν στην Κύπρο να φύγουν για το 

Ισραήλ. Στην περίπτωση της εβραϊκής παρουσίας στην Κύπρο σηµειώθηκε µια οµαλή 

κοινωνικο-οικονοµική ένταξη των µεταναστών. Ωστόσο, το εβραϊκό στοιχείο που παρέµεινε 

στην αποικία ακόµα και µετά το 1948 εξακολουθούσε να προσδιορίζεται µε βάση την εβραϊκή 

του ταυτότητα. Ενδεικτικά, το 1951 η άτυπη µικρή εβραϊκή κοινότητα, η οποία αριθµούσε ΕΥ
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165 µέλη σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεµεσό και Αµµόχωστο1591, εντάχθηκε στους κόλπους της 

Παγκόσµιας Εβραϊκής Συνέλευσης (World Jewish Congress)1592. Επιπλέον, παραµονές της 

ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, οι Εβραίοι που κατοικούσαν στο νησί 

υπολογίζονταν στους 1201593 εκ των οποίων οι µισοί αυτοπροσδιορίζονταν Ασκενάζι και οι 

άλλοι µισοί Σεφαραδίτες1594 µε µόλις 17 Εβραίους να εγγράφονται στους ελληνικούς 

εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίζουν ως πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις πρώτες 

προεδρικές εκλογές το Δεκέµβριο του 19591595.  

Μέσα από τις επί µέρους εξωγενείς ιδεολογικές, οικονοµικές και γεωγραφικές προεκτάσεις, 

τις εσωγενείς πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές ζυµώσεις που συνέβαλαν στη 

διαµόρφωση της εβραϊκής παρουσίας την περίοδο 1878-1949, προκύπτει ότι αυτό που τελικά 

θωράκισε διαχρονικά τη σηµασία της Κύπρου στον εβραϊσµό της Ανατολικής Μεσογείου 

ήταν ο ρόλος της ως εναλλακτικού χώρου επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η ρίζα του οποίου 

αναφύεται τη δεκαετία του 1930 ταυτόχρονα µε την παρακµή της ιδέας της Κύπρου ως 

εναλλακτικής πολιτικής πρότασης για την Παλαιστίνη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα 

κατάλοιπα της εβραϊκής παρουσίας στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου δεν ήταν άλλα από τις 

ιδιωτικές εβραϊκές επιχειρήσεις που ιδρύονται λίγο πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, εκ 

των οποίων οι περισσότερες συνέχισαν τη λειτουργία τους µέχρι και λίγους µήνες πριν την 

τουρκική εισβολή του 1974.  

  

                                                
1591 Encyclopaedia Judaica, λήµµα “Cyprus”, τ. 5, σ. 1182. 
1592 ΚΣΑ: C2/12335/21, Έκθεση του Isaac Schwartzbart για την εβραϊκή κοινότητα στην Κύπρο, 4.3.1959. 
Επίσης, ΚΣΑ: C2/12335/23, Υπόµνηµα του Leo Bernstein για την κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας στην 
Κύπρο προς το Πολιτικό Τµήµα της Παγκόσµιας Εβραϊκής Συνέλευσης, Τελ-Αβίβ 27.5.1959. 
1593 ΚΣΑ: C2/12335/23, ό.π. Επίσης, Institute of Jewish Affairs, The Jewish communities of the world; 
demography, political and organizational statuts, religious institutions, education, press, Λονδίνο 1959, σ. 43. 
1594 ΚΣΑ: C2/12335/23, ό.π. 
1595 “100 Britons will vote. And they all put their names on Greek register”, εφηµ. Times of Cyprus, 28.11.1959, 
σ. 1. Επίσης, «Εγγράφονται εις τους ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους», εφηµ. Ελευθερία, 28.11.1959, σ. 1. 
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Α. Πρωτογενείς πηγές 
 

1.! Αρχεία 

 
Κρατικό Αρχείο Κύπρου (Λευκωσία) 

-! Αρχείο Αρχιγραµµατείας 

SA1/6461 
SA1/6465 
SA1/6466 
SA1/6469 
SA1/6475 
SA1/6479 
SA1/6492 
SA1/3249/1897 
SA1/2997/1897 
SA1/3084/1898 
SA1/4162/1898 
SA1/4123/1906 
SA1/858/1919  
SA1/701/1920  
SA1/804/1920 
SA1/1430/1927 
SA1/880/1929/1 
SA1/1256/1930 
SA1/456/1934 
SA1/598/1934 
SA1/622/1934/1 
SA1/622/1934/3 
SA1/622/1934/3A  
SA1/775/1934 
SA1/975/1934/2 
SA1/719/1935 
SA1/863/1935 
SA1/1081/14/60 
SA1/1157/1936 
SA1/1391/1936 
SA1/1399/1936 
SA1/1485/1936 
SA1/1659/1936  
SA1/791/1938 
SA1/871/1938 
SA1/1191/1938 
SA1/1041/1938/1 
SA1/1201/1938 
SA1/1129/1938 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



415 
 

SA1/1208/1938 
SA1/1327/1938 
SA1/672/1939 
SA1/1325/1939 
SA1/1564/1939 
SA1/670/1941 
SA1/730/1941 
SA1/476/1942 
SA1/788/1942 
SA1/844/1942/1 
SA1/846/1942 
SA1/819/1943/1 
SA1/819/1943/A 
SA1/816/1943 
SA1/634/1944 
SA1/933/1946 
SA1/943/1946 
SA1/1055/1946/D 
SA1/432/1947/G 
SA1/539/1947 
SA1/424/1948/1 
SA1/683/1949 
SA1/1436/1949 
 

-! Αρχείο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού: Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων 
Δασκάλων και Φοιτητών 

 
Ε 19/5 (σχολικές χρονιές 1922-1925) 
Ε 19/6 (σχολικές χρονιές 1925-1928) 
Ε 19/9 (σχολική χρονιά 1930-1931) 
Ε 19/11 (σχολική χρονιά 1932-1933) 
Ε 19/12 (σχολική χρονιά 1933-1934) 
 
Λεβέντειο Δηµοτικό Μουσείο (Λευκωσία) 
Αρχείο Θεµιστοκλή Δέρβη (ΚΕΚ): Φάκελος αρ. 32 
 
Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Λευκωσία) 
Αρχείο Αρχιεπισκόπου Λεοντίου (1933-1947): 
Γραφείον Εθναρχίας- Εθνικόν Συµβούλιον, Βιβλίον ΙΣΤ (1-382α), Μέρος Β 
 
Αρχείο της εταιρείας Cyprus Phasouri Plantations Company στο Φασούρι (Λεµεσός) 
Βιβλίο επισκεπτών 1936-1983 
Διαφηµιστικά φυλλάδια εταιρείας 
Έγγραφο “Report of the Board of Directors of the Cyprus-Palestine Plantations Co. Ltd., 
submitted to the Annual General Meeting held at No. 50, Sharia Malaka Farida, on the 12th 
day of December 1938 at 4 p.m.”. 
List with the trademarks of Cyprus-Palestine Plantations Company between 1937 and 1953. 
Φωτογραφικό υλικό 
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The National Archives of the UK (Kew, Λονδίνο) 
-! Colonial Office: Cyprus original correspondence 

 
CO 67/1 
CO 67/30 
CO 67/32 
CO 67/34 
CO 67/35 
CO 67/41 
CO 67/103 
CO 67/107 
CO 67/110 
CO 67/113 
CO 67/120 
CO 67/123 
CO 67/124 
CO 67/133 
CO 67/136 
CO 67/145 
CO 67/195 
CO 67/201 
CO 67/230/7 
CO 67/261/13 
CO 67/267/7 
CO 67/285/9 
CO 67/290/14 
CO 67/292/2 
CO 67/297/1 
CO 67/297/7 
CO 67/302/9 
 

-! Colonial Office: Cyprus, Sessional papers 
 

CO 69/13 
CO 69/18 
CO 69/20 
 

-! Colonial Office and Predecessors: Confidential General and Confidential Original 
Correspondence 
 

CO 537/4058 
CO 537/4983 
 
 

-! War and Colonial Department and Colonial Office: Confidential Print 
Mediterranean 

 
CO 883/2 
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-! Colonial Office and Commonwealth Office: Defence Department and successors: 
Original Correspondence 
 

CO 968/6/7 
 

-! Foreign and Commonwealth Office and predecessors: Records of Former 
Colonial Administration: Migrated Archives 

 
FCO 141/2618 
FCO 141/2718 
FCO 141/2389 
FCO 141/2391 
 

-! Cabinet Minutes 
 
CAB/128/6 
 
Alliance Israélite Universelle (Παρίσι) 
 
Chypre, Larnaca - Chypre 1 (22.10.1910) 
Chypre, Nicosie – Chypre 2 (19.11.1919) 
Chypre, Kouklia (Margo Chiflik) – Chypre 3 (1899-1925) 
Chypre, Kouklia (Margo Chiflik) – Chypre 3.1 Colonisation, M. Bergmann (1899-1918) 
Chypre, Kouklia (Margo Chiflik) – Chypre 3.2, M. Bergmann (1918-1925)  
ICA 4. Chypre (1902-1909) 
 
Κεντρικά Σιωνιστικά Αρχεία (Ιεροσόλυµα) 
 
F38/1228 
Α12/192 
ΒΚ/27645 
BK/66348/λ 
C2/12335/23 
J15/5423 
Joe Gellert, “The story of the evacuation of the entire Jewish community of Cyprus who 
arrived in Haifa on Board the Steamer “SS Hanna” on 12th June 1941 as war refugees from 
Cyprus”, Απρίλιος 2004 (αδηµοσίευτη συλλογή µαρτυριών). 
 
 
 
Ψηφιοποιηµένο αρχείο Αµερικανοεβραϊκής Ενιαίας Επιτροπής Διανοµής (AJDC) 

-! Records of the Geneva Office of the American Jewish Joint Distribution 
Committee: Cyprus 
 

G 45-54/4/40/3/CY.6 
G 45-54/4/40/3/CY.30 
 

-! Records of the Geneva Office of the American Jewish Joint Distribution 
Committee: Palestine/Israel 

ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙΑ

 Μ
ΑΤ
ΘΟ
ΠΟ
ΥΛ
ΟΥ



418 
 

 
G 45-54/4/27/3/P.I.123 
 

-! Cyprus Collection 1945-1949 
 

CYP 45-49/1/1/3/CYP.10 
CYP 45-49/1/1/1/CYP.24 
CYP 45-49/2/1/CYP.60 
CYP 45-49/3/2/CYP.99 
CYP 45-49/3/2/CYP.101 
CYP 45-49/3/1/CYP.105 
CYP 45-49/3/1/CYP.108 
CYP 45-49/3/1/CYP.118 
 
Commons and Lords Hansard (Ψηφιοποιηµένο αρχείο συζητήσεων Βουλής των 
Κοινοτήτων και Βουλής των Λόρδων) 
 
House of Commons Debate 4.5.1882, “Island of Cyprus –The New constitution- The Status of 
Jews”, τ. 269, c92, http://hansard.millbanksystems.com/commons/1882/may/04/island-of-
cyprus-the-new-constitution#S3V0269P0_18820504_HOC_41 , προσπ. 27.1.2014. 
 
House of Commons Debate 8.3.1895, “Cyprus. Grant in aid”, τ. 31, cc 683-98, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1895/mar/08/cyprus-grant-in-
aid#S4V0031P0_18950308_HOC_117, προσπ. 25/6/2014. 
 
House of Commons Debate 19.3.1895, “Army Estimates 1895-96”, τ. 31, cc1385-458, 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1895/mar/19/army-estimates-1895-
6#S4V0031P0_18950319_HOC_163, προσπ. 25/6/2014.  
 
House of Commons Debate, 11.12.1922, “Near East (Non Turkish Refugees)”, τ. 159, cc2374-
5, http://hansard.millbanksystems.com/commons/1922/dec/11/near-east-non-turkish-
refugees#S5CV0159P0_19221211_HOC_313 , προσπ. 28.9.2012. 
 
House of Commons Debate 1.7.1935, “Palestine, Transjordan and Cyprus (Immigration, 
Jews)”, τ. 303, c1529W, 
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1935/jul/01/palestine-transjordan-and-
cyprus#S5CV0303P0_19350701_CWA_1 , προσπ. 30.7.2015.  
House of Commons Debate 25.7.1935, “Air Estimates”, τ. 304, cc2033-140, 
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1898]. 
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Cyprus. Annual Report of the Director of Agriculture for the year 1923, Λευκωσία 1924. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 

Aliyah Στα εβραϊκά σηµαίνει «άνοδος» και στον ιουδαϊσµό αρχικά 

χρησιµοποιείτο για να δηλώσει την ανηφορική πορεία προς τα 

Ιεροσόλυµα. Στη συνέχεια, προσαρµόστηκε στην εθνικο-

θρησκευτική ορολογία και υποδηλοί τη µετανάστευση των 

Εβραίων προς την Παλαιστίνη. 

 

Donum  Οθωµανική µονάδα µέτρησης του εµβαδού ενός τεµαχίου γης. 

Αντιπροσώπευε την έκταση της γης η οποία µπορούσε να οργωθεί 

από ένα ζεύγος βοδιών την ηµέρα, και ισοδυναµούσε µε το 

ελληνικό στρέµµα. Στην Κύπρο απαντάται ως κυπριακό στρέµµα 

ή σκάλα και ισοδυναµεί µε 1338 τετραγωνικά µέτρα. 

 

Κιµπούτς Εθελοντική συλλογική κοινότητα, κυρίως αγροτική. Στο κιµπούτς 

δεν υπάρχει ιδιωτικός πλούτος και η κοινότητα είναι υπεύθυνη για 

τις ανάγκες όλων των µελών των οικογενειών που την 

απαρτίζουν. 

 

Κοιλό Μονάδα µέτρησης δηµητριακών σε ογκοµετρικό δοχείο 

 

Προστάθι  

(ή evlek) 

Υποδιαίρεση του κυπριακού στρέµµατος. Iσοδυναµεί µε 334,45 

τετραγωνικά µέτρα. Ένα κυπριακό στρέµµα ισοδυναµεί µε 4 

προστάθια.  

 

Σοχέτ Ο εκτελών τις τελετουργικές σφαγές (shechita) θηλυκών ζώων και 

πουλιών για τις διατροφικές ανάγκες των Εβραίων σύµφωνα µε 

τους ιουδαϊκούς νόµους. 

 

Yishuv Η εβραϊκή κοινότητα ή το σύνολο των Εβραίων κατοίκων στην 

Παλαιστίνη πριν την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Μονάδες µέτρησης και µετατροπή τιµών 
 

Τιµή Αντίστοιχη τιµή Μονάδα 

Εκτάσεις γης 

1 donum  4  Προστάθια  

1338  τετραγωνικά µέτρα 

0,1338  εκτάρια 

1 εκτάριο 10000  τετραγωνικά µέτρα 

Μονάδες µέτρησης βάρους 

1 οκά 1,2700586  κιλά (kg) 

1 κοιλό (kilé) σιτάρι 21  οκάδες (okes) 

1 κοιλό κριθάρι 16  Οκάδες 

1 κοιλό βρώµη 13  Οκάδες 

1 quintal (εκατόκιλο) 50,84  κιλά (kg) 

Συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

1 κυπριακό σελίνι 

(shillings) 

9 πιάστρες (copper 

piastre) 

1 κυπριακή λίρα 180 πιάστρες 

1 κυπριακή λίρα 1 στερλίνα 

1 στερλίνα 26,28 φράγκα  

(Gold Standard 

System) 

1 παλαιστινιακή λίρα 1 στερλίνα 

1 κυπριακό σελίνι  50 µιλς παλαιστινιακά  

1 κυπριακή πιάστρα  5,55 µιλς παλαιστινιακά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Η νοµοθεσία ρύθµισης της εισόδου και εγκατάστασης µεταναστών 

στην Κύπρο από το 1878 µέχρι το 1939 

 Έτος Νόµος 

1.!  1882 Vagrants Exclusion Law 

2.!  1919 

 

Former Enemy Aliens Prevention of Entrance Law 

(επίσης Deportation of Former Enemy Aliens 

(Amendment Bill), 1919, and Non-Ferrous Metal 

Industry Law, 1919) 

3.!  1920 Passports (False Representations) Law 

4.!  1921 Former Enemy Aliens Law, Prevention of entrance into 

Cyprus Laws, 1919 and 1921 [µε ισχύ µέχρι τον 

Αύγουστο του 1922] 

5.!  1921 Aliens Law 

6.!  1922 Missionary Educational and Medical Alien Regulation 

Law 

7.!  1923 Passports Law 

8.!  1924 British nationality and Status of Aliens (Fees) Law 

9.!  1926 Former Aliens (Disabilities Removal) Law 

10.!  1936 Immigration Law 

11.!  1936 Immovable Property Acquisition (Aliens) Law 

12.!  1937 Immigration (Amendment) Law 

13.!  1939 Immigration (Amendment) Law 

14.!  1939 The immigration (Registration of Aliens) Regulations 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Δαπάνες JCA ανά αγρότη σύµφωνα µε την έκθεση Rosenheck 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Είδος δαπανών Σύνολο 

φράγκα 

Σύνολο  

£   

Θεριστικές µηχανές 2544 96.80 

Εργαλεία συγκέντρωσης 

χόρτου (τσουγκράνες) 

1000 38.05 

Άροτρα 1320 50.22 

Κάρα 3272 124.50 

Αγελάδες 7875 299.65 

Πρόβατα 4125 156.96 

Μοσχάρια 1900 72.29 

Φυτείες/καλλιέργειες 6900 262.55 

Κατοικίες 5625 214.04 

Στάβλοι 5250 199.77 

Αχυρώνες 3000 114.15 

Εξωτερικά κτήρια 4500 171.23 

Αποθήκη σιτηρών 6000 228.31 

Κοτέτσι 1350 51.36 

Κουζίνα 1125 42.80 

ΣΥΝΟΛΟ 55786 2122.75 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Παραχωρηθέντα δάνεια από την JCA για τις δαπάνες των γεωργών στο τσιφλίκι του Μαργό το 1913 

σύµφωνα µε την έκθεση Rosenheck (σε φράγκα) 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck 

 

Έποικοι Θ
ερ
ισ
τι
κέ
ς 

µη
χα
νέ
ς 

Ε
ργ
αλ
εί
α 
συ
γκ
έν
τρ
ω
ση
ς 

χό
ρτ
ου

 (τ
σο
υγ
κρ
άν
ες

) 

Ά
ρο
τρ
α 

Κ
άρ
α 

Α
γε
λά
δε
ς 

Π
ρό
βα
τα

 

Μ
οσ
χά
ρι
α 

Φ
υτ
εί
ες

/  
κα
λλ
ιέ
ργ
ει
ες

 

Κ
ατ
οι
κί
ες

 

Στ
άβ
λο
ι 

Α
χυ
ρώ
νε
ς 

Ε
ξω
τε
ρι
κά

 κ
τή
ρι
α 

Α
πο
θή
κη

 σ
ιτ
ηρ
ώ
ν 

Κ
οτ
έτ
σι

 

Κ
ου
ζί
να

 

ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

Algazi 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175 
Berdichevsk
y 0 50 137 250 375 0 275 200 0 875 0 250 0 75 125 2612 
Berdichevsk
y M. 0 50 0 300 375 0 0 250 1125 875 0 250 375 75 0 3675 

Estrine 212 50 137 50 375 375 125 250 0 0 0 250 375 75 0 2274 

Guinsberg L. 0 50 0 0 375 0 0 325 0 0 625 0 0 0 125 1500 

Guinsberg Is. 0 0 137 0 375 375 0 250 0 0 675 0 375 0 0 2187 
Guinsberg 
Mo. 212 50 87 0 375 375 0 300 0 0 0 0 375 75 0 1849 

Guinsberg J. 212 50 0 237 375 0 0 300 0 0 0 250 0 75 125 1624 
Guinsberg 
M. 212 50 0 237 375 375 125 225 1125 0 200 250 375 75 0 3624 

Hayati 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

Katz Ab. 0 0 0 0 375 0 0 100 0 875 0 0 0 0 0 1350 

Katz  212 50 137 237 375 0 125 250 0 0 0 250 375 75 0 2086 
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Kowo 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 625 250 0 0 0 1075 

Kanetopsky 0 0 0 0 0 375 0 100 0 0 0 0 0 0 0 475 

Louria Moise 212 50 0 300 375 375 375 300 0 0 0 250 375 75 0 2687 
Louria 
Marco 212 50 0 0 375 0 0 250 1125 875 0 250 375 75 0 3587 
Mirimovitch
e 0 50 0 237 375 375 125 300 0 0 0 250 375 75 0 2162 

Naimark M. 212 50 137 50 375 375 125 300 0 0 0 250 375 75 125 2449 
Naimark 
Y.L. 0 50 137 300 375 375 0 300 1125 875 0 250 375 75 125 4362 

Rozio 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 250 
Rosenchein 
M. 0 50 0 0 0 0 0 300 0 0 625 250 375 0 125 1725 
Rosenchein 
B. 0 50 137 0 375 0 0 300 0 0 0 0 0 75 125 1062 
Rosenchein 
V. 0 50 137 300 375 0 0 300 1125 875 0 250 375 75 0 3862 

Saul 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

Gaberof 212 50 137 0 375 0 125 300 0 0 250 250 0 75 125 1899 

Tourek 212 50 0 237 375 375 250 125 0 0 0 250 375 75 0 2324 

Yosselef 212 50 0 300 375 0 250 325 0 0 0 250 375 75 125 2337 

Zaidman 212 50 0 237 375 375 0 225 0 0 0 250 375 75 0 2174 

ΣΥΝΟΛΟ 2544 1000 1320 3272 7875 4125 1900 6900 5625 5250 3000 4500 6000 1350 1125 55786 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:!Δάνεια για κοινοτικές δαπάνες στους εποικισµούς της JCA το 1913 σύµφωνα µε έκθεση Rosenheck 
(φράγκα και £) 
Πηγή: ΚΣΑ: J15/5423, Έκθεση Rosenheck 

 

Μαργό Τσόµλεκτζι Κούκλια 
ΣΥΝΟΛΟ 
φράγκα 

ΣΥΝΟΛΟ                     
£            sh  

Είδος 
δαπάνης 

Κόστος 
  
φράγκα 

Κόστος 
                  

£         sh Είδος δαπάνης 
Κόστος  
φράγκα 

Κόστος 
                        

£         sh 
Είδος 
δαπάνης 

Κόστος 
 

φράγκα  

Κόστος  
                       

£           sh 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Μπανιέρα 
και πηγάδια 42 4 1 Αρδευτικά έργα 500 20 16 

Αγορά 
σπιτιού 
Wilcoks 

150 6 0 

Αρδευτικά 
έργα 150 6 0 

Αποξήρανση για 
δενδροφύτευση 
δασικών φυτών  100 4   

    

Μηχανή για 
άρδευση 220 12 7 

Δενδροφύτευση 
3.000 
ελαιοδένδρων 700 29 2 

    

Ασφάλιστρα 80 4 2 Σχολικό κτήριο 150 6       

Σχολικό 
κτήριο 140 8 4 

Μπανιέρα 100 4       

Ασφάλιστρα 
βοοειδών 25 10 0 

        

Σπίτι γιατρού 
και 
φαρµακείο 75 3 0 

        

Στάβλοι 50 2 0         

Καµίνι 8 1 12         

Ιατροφαρµακ
ευτική 
περίθαλψη 40 4 1 

        

ΣΥΝΟΛΟ 830 55 7   1550 63 18   150 6 0 2679 125 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Το σύνολο των εποίκων και εργατών στους εποικισµούς της JCA, 

1899-1927 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration 

1899-1927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Έτος Έποικοι/αγρότες Εργάτες 

Μαργό Τσόµλεκτζι Κούκλια 

1899 13 - -  

1900 9 - -  

1901 7 - -  

1902 5  1 - 4 από 

Mikveh 

Israel 

1903 4  1  Δεν 

αναφέρεται 

7 από 

Mikveh 

Israel 

1904 12   1 Δεν 

αναφέρεται 

10 Ρώσοι 

πρόσφυγες  

1905 12 1 1  

1907 7 Δεν 

αναφέρεται 

Δεν 

αναφέρεται 

 

1919 25 7 6  

1920 23 7 3  

1921 23 6 6  

1922 18 6 6  

1923 14 6 6  

1924 11 5 6  

1925 8 5 6  

1926 8 5 4  

1927 5 3 3  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Στρεµµατικές καλλιέργειες και απόδοση στα κτήµατα της JCA 
Πηγή: Jewish Colonization Association, Rapports de l’ Administration Centrale au Conseil d’ administration.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έκταση'
(εκτάρια)

Απόδοση'
κιλά'ανά'
εκτάριο Σύνολο'

Έκταση'
(εκτάρια)

Απόδοση'
κιλά'ανά'
εκτάριο Σύνολο

Έκταση'
(εκτάρια)

Απόδοση'
κιλά'ανά'
εκτάριο Σύνολο'

1901 117 305.04 35690 40 406.72 16268.8 Δ/Α Δ/Α Δ/Α
1905 195 432.14 84267 307 406.72 124863 Δ/Α Δ/Α Δ/Α
1907 262 391.468 102565 138 467.728 64546.46 Δ/Α Δ/Α Δ/Α
1908 303 482.98 146343 221 258.2672 57077.05 39 5 195
1919 773 216.07 167022 304 284.704 86550.02 64 5.95 380.8
1920 588 305.04 179364 263 305.04 80225.52 116 6.8 788.8
1926 Δ/Α Δ/Α 75904 Δ/Α Δ/Α 144995.7 Δ/Α Δ/Α 487

Έτος

Σιτάρι' Κριθάρι Βαμβάκι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: Σχέδιο εποικισµού CFC - Η διανοµή και εκµετάλλευση γης ανά 

έποικο 
!!Πηγή:!ΚΣΑ:!ΒΚ/27645,!“Bericht!der!Cyprus!Farming!Company!Ltd,!Juni!1935”!!!

 
ΤΥΠΟΣ «Α» ΕΠΟΙΚΟΥ Μικτή Οικονοµία 

(40 Στρέµµατα)  
 ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Στρέµµα Σηµειώσεις 

Αυλή και κτίρια                                                            
Χωράφια για φρούτα, λαχανικά και 
πατάτες        
Πορτοκαλεώνες                                                           
Άλλες καλλιέργειες φρούτων                                        
Αµπέλια (επιτραπέζια σταφύλια)                             
Χωράφια, τροφή, κηπευτικά                                               

1 
1,5 

 
10 
5 

2,5 
20 

Επίσης και για επαγγελµατικά µη 
καταρτισµένους 

ΣΥΝΟΛΟ 40  
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.1 : Σχέδιο εποικισµού CFC- Εκτίµηση δαπανών ανά έποικο 
Πηγή:!ΚΣΑ:!ΒΚ/27645,!“Bericht!der!Cyprus!Farming!Company!Ltd,!Juni!1935”!

 
Απαραίτητο κεφάλαιο για τον εποικισµό ₤   

 
1. Επενδυτικό κεφάλαιο                                                               
2. Κεφάλαιο κίνησης                                                                        
3. Απόθεµα για κόστος ζωής στον 1ο χρόνο                                    
4. Απόθεµα για αυξηµένο κεφάλαιο κίνησης                                  
                                                                             

 
1126 

90 
30 
30 

ΣΥΝΟΛΟ 1276 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.2 : Σχέδιο εποικισµού CFC- Η επένδυση κεφαλαίου ανά έποικο 
Πηγή:!ΚΣΑ:!ΒΚ/27645,!“Bericht!der!Cyprus!Farming!Company!Ltd,!Juni!1935” 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ £1126 

 
Γη και κτίρια ₤ Ζώα ₤ Μηχανήµατα/

εργαλεία 
₤ Φυτείες ₤ Σύνολο 

1. 40 
στρέµµατα γη 
προς ₤6        
                     
2. Οικιακά1596 
και 
επιχειρησιακά 
κτίρια        
 
3. Αναλογία 
στην 
εγκατάσταση 
νερού    
 
4.Θερµοκήπιο             

240 
 
 
 

225 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 

6 

Μουλάρι   
                               
Αγελάδα                                 
 
200 κότες                                

30 
 

35 
 

20 

Αγροτικά 
οχήµατα      
               
Μηχανήµατα 
καλλιέργειας       
 
Κηπουρικά 
εργαλεία και 
εργαλεία 
χειρός                          

10 
 
 
16 
 
 
14 

Φυτεία 
ιδιωτικής 
καλλιέργειας 
(Εσπεριδοειδ
ή 
10 
στρέµµατα)                                
 
Φρούτα (5 
στρέµµατα)                       
 
Αµπελοκαλλι
έργεια, 
κήπος, 
σπόροι                                         

250 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

40 

 

ΣΥΝΟΛΟ 651  85  40  350 1126 
 
  

                                                
1596 Η οικία προβλεπόταν ότι θα αποτελείτο από δυο υπνοδωµάτια µε κουζίνα, στάβλο, κοτέτσι, αποθήκη και 
υπόστεγο για µηχανήµατα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο CFC για εποικισµό- Τα εκτιµώµενα κέρδη σε διάστηµα εννιαετίας 
Πηγή:&ΚΣΑ:&ΒΚ/27645,&“Bericht&der&Cyprus&Farming&Company&Ltd,&Juni&1935”&

Ε
Σ
Ο
Δ
Α 

 
 
 
 
1. Από γεωργία και 
κτηνοτροφία 
2.   «    τη 
γαλακτοκοµία  
3.   «    την εκτροφή 
κοτόπουλων 
4.   «    την καλλιέργεια 
λαχανικών 
5.   «    τα αµπέλια 
6.   «    πορτοκάλια και 
φρούτα 

1ος και 2ος 
χρόνος 

3ος 4ος 5ος 
χρόνος 

6ος 
χρόνος 

7ος και 8ος 
χρόνος 

9ος 
χρόνος Παρατηρήσεις 

 
             55 

 
            

 25 
            

  25 
            

115 
 
 

 

 
            55 

 
          

   33 
          

  25 
        

115 
          

  20 

          
55 

 
           

33 
           

25 
         

115 
        

20                
 

75 

Το κέρδος 
του 7ου – 9ου 
χρόνου 
αυξάνεται 
σταδιακά και 
στον 9ο χρόνο 
φτάνει τις ₤ 

254 

        55 
 
        

 33 
         

25 
     

115 
     

  20 
    1) 250  

 
 
 
 
 
 
1) Πορτοκάλια ₤ 
200  (10 
στρέµµατα) 
 
Φρούτα           
50 ₤ (5 
στρέµµατα) 

        ₤  220 
 

       ₤ 248    ₤ 323  ₤  498  
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Ε
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Δ
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1. Για αγορά ζωοτροφής 
2.  «   φυτά και σπόρους 
3.  «   µισθούς 
4.  «   ασφάλειες 
5.  «   αγορά λιπάσµατος 
6.  «   νερό 
7.  «   αγορά 
κοτόπουλων 
8.  «   επισκευές, 
ανταλλακτικά κ.ά.           
9.  «   απόσβεση 

 
             31 

           
   24 

             
 20  

               3 
              

11 
             

 23 
               5 
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            31 

             
24 

             
20 

              4 
             

12 
             

23 
              5 

 
            18 

          
31 

           
24 

           
30            

4 
          

15 
           

22 
          5 

 
        28 

          
20 

 
        31 

        
 24 

 
    2) 95 
          4  

         
15 

         
22 

          5 
 

        28 
 

        20 

 
 
 
 
 
2) Μεγαλύτερη 
δαπάνη σε 
µισθούς για 
συγκοµιδή, 
διαλογή και 
συσκευασία 
των 
εσπεριδοειδών 
και φρούτων, 
όπως και 
λιπάσµατος 
κτλ.  

        ₤  134       ₤  137   ₤  179   ₤  244  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ           ₤ 86        ₤ 111    ₤ 144    ₤ 254  
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ: Αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων το 1946 και 1947 που µετέφεραν      
  Εβραίους «παράνοµους» µετανάστες στην Κύπρο 
   Πηγή: AJDC: CYP 45-49/1/1/3/CYP.10 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΟΙΟ Ή 

ΟΜΑΔΑ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΣΤΑ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ  

1946 
11 Αυγούστου Yagour 754 ----  
11 Αυγούστου Henrietta Sold 532 ---- 
13 Αυγούστου Katriel Taffe 599 ---- 
15 Αυγούστου The '23' 820 ---- 
3 Σεπτεµβρίου The 4 Freedoms 973 ---- 

22 Σεπτεµβρίου Palmach 594 ---- 
21 Οκτωβρίου Bracha Fold 515 ---- 
31 Οκτωβρίου Latrun 1279 ---- 
26 Νοεµβρίου Knesseth Israel 3854 ---- 
3 Δεκεµβρίου Group A ---- 297 
8 Δεκεµβρίου Haffiah 772 ---- 10692 
10 Δεκεµβρίου Group B ---- 755  
11 Δεκεµβρίου Group C ---- 504  
19 Δεκεµβρίου Group D ---- 500  
30 Δεκεµβρίου Group E ---- 755 8178 
     

1947 
9 Φεβρουαρίου Lenegev 681 ---- 8859 
9 Φεβρουαρίου Sick ---- 21  
15 Φεβρουαρίου Group F ---- 796 8042 

16 Φεβρουαρίου Hannapil 
Haalmoni 

804 ----  

20 Φεβρουαρίου Serena Wreeks ---- 346 8500 

28 Φεβρουαρίου Arlosorov 1387 ----  

9 Μαρτίου Avril 600 ----  
12 Μαρτίου Shabtay Losinki 459 ---- 10946 
16 Μαρτίου Group G ---- 750 10196 
30 Μαρτίου Meledeth 2538 ----  
3 Απριλίου Group H 761 ----  
15 Απριλίου Theodor Herzl 1411 ---- 14906 ΕΥ
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23 Απριλίου Shaar Yishuv ---- 1186 13720 
17 Μαΐου Hatikvah 1457 ----  
20 Μαΐου Group I 357 ---- 15534 
24 Μαΐου Harday 

Hagataeth 
---- 697 14837 

ΣΥΝΟΛΟ  21147 6607  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ: Εισαγωγές προϊόντων για εσωτερική κατανάλωση στην Κύπρο κατά το 1947 
  Πηγή: Cyprus Blue Book 1946, σσ. 261-321.  
 

Είδος 
Σύνολο εισαγωγής 
στην Κύπρο 

Ποσότητα που 
εισήχθηκε για τα 
στρατόπεδα 

Αξία εισαγωγής 
(λίρες) 

Αξία προϊόντων 
που εισήχθηκε 
για τα 
στρατόπεδα 
(λίρες) 

Μακαρόνια 19 cwt 15 cwt 

    

Τυρί 1137 cwt 2 cwt 

Kονσερβοποιηµένο γάλα  17633 cwt 239 cwt 

Σκόνη γάλακτος 460 cwt 298 cwt 

Φρέσκα φρούτα (από Παλαιστίνη, 
Βρετανική Νότια Αφρική, ΗΠΑ και 
κυρίως Συρία)     3398 77 

Αποξηραµένα φρούτα     1201 71 

Κονσερβοποιηµένα φρούτα     500 4 

Κακάο 306 cwt 1 cwt 

    

Καβουρδισµένος καφές 3 cwt 1 cwt 

Διάφορα είδη ποτών 1981 γαλόνια 1058 γαλόνια 

Μπισκότα και ψωµί     29983 6961 

Μπισκότα σοκολάτας     3068 200 
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Είδος 
Σύνολο εισαγωγής 
στην Κύπρο 

Ποσότητα που 
εισήχθηκε για τα 
στρατόπεδα 

Αξία εισαγωγής 
(λίρες) 

Αξία προϊόντων 
που εισήχθηκε 
για τα 
στρατόπεδα 
(λίρες) 

Μαρµελάδες, τζέλλυ     2684 1072 

Καραµέλες, τόφι, ζαχαρωµένα 
αµύγδαλα     60073 236 

Συντηρηµένο ψάρι σε άλµη, πίκλα ή 
αποξηραµένο     3961 9 

Φρέσκο ή κατεψυγµένο ψάρι     513 420 

Ψάρι σε κονσέρβα, λάδι ή πάστα 
ντοµάτας     89001 102 

Κονσερβοποιηµένο ψάρι     89001 102 

Εφόδια σε κονσέρβες, µπουκάλια, 
καπνιστά ή αποξηραµένα     19101 11114 

Φαγητό και άλλα είδη     1985 707 

Τσιγάρα 230601 οκάδες 22 οκάδες     

Χαλιά     4812 432 

Ένδυση     18396 14615 

Μετάξι     966 58 

Παπούτσια 
5565 ζευγάρια δερµάτινα παπούτσια και 
σανδάλια 76485 3954 
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Είδος 
Σύνολο εισαγωγής 
στην Κύπρο 

Ποσότητα που 
εισήχθηκε για τα 
στρατόπεδα 

Αξία εισαγωγής 
(λίρες) 

Αξία προϊόντων 
που εισήχθηκε 
για τα 
στρατόπεδα 
(λίρες) 

Φάρµακα     23899 374 

Σαπούνι 1277 cwt 262 cwt 11058 1632 

Οδοντιατρικά είδη     375 35 

Έπιπλα     12314 932 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ.1: Χάρτης εβραϊκών εγκαταστάσεων 1883-1948 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ.2: Χάρτης εβραϊκών εποικισµών στην Πάφο (1883-1887) και εκτάσεων κτήµατος Φασουρίου (1933) 
 

 
Εποικισµοί στους Ορείτες και Κούκλια Πάφου (1883-1887)  
Περιοχές εκτάσεων γης της Κυπρο-Παλαιστινιακής Εταιρείας Φασουρίου (1933) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ.3 : Χάρτης εβραϊκών εγκαταστάσεων Λευκωσίας, Αµµοχώστου και Λάρνακας (1895-1948) 
 

 
Εποικισµοί Jewish Colonization Association στο Μαργό, Τσόµλεκτζι και Κούκλια Αµµοχώστου (1895-1935)       
 
 Αγορασθείσες εκτάσεις γης, πορτοκαλεώνες και εγκαταστάσεις Εβραίων σε Λάρνακα και Αµµόχωστο (1933-1948) 
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