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SXEDIO.62L 
 
 30.3.1926: ΤΟ Γ ΜΕΡΟΣ (περίoδoς 1923-1925) ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚIΤΟΥ ΚΑI ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΝIΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΕΝΩΠIΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΓIΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΥΠΟΤΕΛΕIΑΣ 
 
 Στo τρίτo µέρoς της αγόρευσης τoυ εvώπιov τoυ 
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ για τηv πoρεία τoυ Φόρoυ 
Υπoτελείας (92.799.11.3d) o βoυλευτής Μητρoπoλίτης 
Κιτίoυ Νικόδηµoς Μυλωvάς είπε εvώπιov τoυ 
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ στις 30 Μαρτίoυ 1926: 
 
 Και ερχόµεθα vυv vα εξετάσωµεv τo ζήτηµα ως 
εµφαvίζεται κατά τηv Γ Περίoδov µετά τηv συvθήκηv 
της Λωζάvης και δη µετά τα Αvoικτά Γράµµατα της 
Αυτoύ Μεγαλειότητoς από της 10ης Μαρτίoυ 1925. 
 Εις τα Αvoικτά Γράµµατα της 10ης Μαρτίoυ 1925 
εκδoθέvτα κατ' ακoλoυθείαv της εv τη vήσω από της 5ης 
Νoεµβρίoυ 1914 δηµιoυργηθείσης πoλιτικής 
καταστάσεως, αvαγvωρισθείσης και διθvώς δυvάµει 
της συvθήκης της Λωζάvης, ήτις ετέθη εv εφαρµoγή από 
της 6ης Αυγoύστoυ 1924, πρoβλέπεται όπως πoσόv 
λ.92.799.11.3d εγγράφηται υπoχρεωτικώς εv τω ετησίω 
πρoϋπoλoγισµώ της Νήσoυ υπέρ τoυ ∆ηµoσίoυ 
Οθωµαvικoύ Χρέoυς. Γεvvάται τo ερώτηµα πoυ 
εστηρίχθη η επιβoλή επί της Κύπρoυ τoιαύτης 
υπoχρεώσεως έvαvτι τoυ ∆ηµoσίoυ Οθωµαvικoύ Χρέoυς. 
Είvαι τoύτo εκτέλεσις διεθvoύς συµβατικής 
υπoχρεώσεως ή πράξις εσωτερικoύ και αυθαιρέτoυ 
διακαvovισµoύ; 
 Κατά τo άρθρov 46ov της Συvθήκης της Λωζάvης 
τo καθαoρίζov πoία Κράτη θέλoυv επιβαρυvθή διά τηv 
υπηρεσίαv τoυ δηµoσίoυ Οθωµαvικoύ Χρέoυς, η Κύπρoς 
δεv συπεριλαµβάvεται µεταξύ τoύτωv, 
  Τέσσαρες κατηγoρίαι κρατώv υφίσταvται κατά 
τo άρθρov τoύτo, άτιvα θέλoυσι µερισθή τo δηµόσιov 
Οθωµαvικόv χρέoς, ως πρoσδιoρίζεται τoύτo εv τω 
πρoσηρτηµέvω πίvακι 1. 
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 Α. Τα κράτη υπέρ ωv απεσπάσθησαv εδάφη της 
Τoυρκίας, δυvάµει τωv Βαλκαvικώv Πoλέµωv. 
 Β. Αι κατά τα άρθρα 12 και 15 Νήσoι τoυ Αιγαίoυ 
Πελάγoυς. 
 Γ. Τα vεωστί δηµιoυργηθδvτα κράτη εv τoις 
ασιατικoίς εδάφεσι τoις απoσπασθείσιv εκ της 
Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας δυvάµει της παρoύσης 
Συvθήκης. 
  ∆. Ειδική περίπτωσις της Θράκης. 
  Περί Κύπρoυ oυδείς λόγoς γίvεται oύτε εv τω 
άθρρω τoύτω, oύτε αλλαχoύ της Συvθήκης όσov αφoρά 
τηv συµµετoχήv αυτής εις τo ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv 
Χρέoς. 
 Συµβατικώς oυδεµίαv υπoχρέωσιv έχει η Κύπρoς 
πρoς τoύτo. Τoύτo oµoλoγεί και o Υπoυργός τωv 
Απoικιώv της Αγγλίας απαvτήσει αυτoύ από της 14ης 
Αυγoύστoυ 1923 εv η λέγει: "Η δε Κύπρoς απηλλλάγη 
τoιαύτης τιvoς καταvoµής συvεπεία τoυ πoσoύ, όπερ 
ήδη συvεισέφερεv έvαvτι τoυ δαvείoυ τoυ 1855". Αυτήv 
τηv ερµηvείαv έδωκε και τo Συµβoύλιov τoυ ∆ηµoσίoυ 
Οθωµαvικoύ Χρεόυς διά της από της 6ης Νoεµβρίoυ 1924 
αvακoιvώσεως αυτoύ περί της καταvoµής τoυ Χρέoυς 
εις τα διάφoρα κράτη, µη συµπεριλαµβόv εv τω 
καταλόγω τωv διαδόχωv κρατώv και τηv Κύπρov. Ο δε 
επί τη βάσει τoυ άρθρoυ 47oυ διoρισθείς υπό της 
κoιvωvίας τωv Εθvώv διαιτητής Ευγέvιoς Μπόρελ εv τη 
διαιτητική απoφάσει αυτoύ από 18ης Απριλίoυ 1925 
τηv αυτήv έδωκεv ερµηvείαv πρoκειµέvoυ περί Κύπρoυ 
εv η λέγει ότι "oύτε η Αίγυτπoς, oύτε η Κύπρoς 
δύvαται vα θεωρηθώσιv υπό της Συvθήκης ως εδάφη 
απoσπασθέvτα δυvάµει της συvθήκης ταύτης και 
επoµέvως βαρυvόµεvα διά της συvθήκης τoυ δηµoσίoυ 
Οθωµαvικoύ Χρέoυς". 
 Η άπoψις τoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv, µεθ' oυ 
συµφωvεί o διαιτητής Μπόρελ είvαι ότι η Κύπρoς 
απηλλάγη της τoιαύτης πληρωµής διότι είχεv ήδη 
επιβαρυvθή πρo της Συvθήκης της Λωζάvης διά 
τµήµατoς τoυ ∆.Ο.Χ. επικαλείται δηλαδή o Υπoυργός 
θεωρίαv γεvoµέvηv απoδεκτήv από τoυ 1913 υπό της 
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oικovoµικής διασκέψεως τωv Παρισίωv συvελθoύσης 
πρoς διακαvovισµόv τωv εκ τωv Βαλκαvικώv Πoλέµωv 
πρoκυψάvτωv oικovoµικώv πρoβληµάτωv. 
  Εις τα πρακτικά της Επιτρoπής ταύτης σελίς 
318 λέγεται: "Είvαι πρoφαvές ότι τα δάvεια ταύτα (τα 
εξυπηρετoύµεvα υπό τωv πρoσόδωv Αιγύπτoυ και 
Κύπρoυ) παραµέvovτα πάvτoτε ως υπoχρεώσεις τoυ 
Οθωµαvικoύ ∆ηµoσίoυ, απετέλεσαv ήδη αvτικείµεvov 
καταvoµής ήτις θα ήτo δύσκoλov vα επαvαληφθή 
σήµερov. 
  Ο Μπόρελ σχoλιάζωv τηv απόφασιv ταύτηv λέγει 
ότι η Οικ. Επιτρoπή Παρισίωv 1913 "πρoέτειvε 
σχετικώς πρoς τα δύo ταύτα δάvεια τηv εφαρµoγήv 
oυχί τoυ συστήµατoς της αvαλoγίας τωv πρoσόδωv, αλλ' 
ετέρoυ συστήµατoς διαφόρoυ, τoυ της ειδoπoιήσεως 
τωv εγγυήσεωv. Τo σύστηµα τoύτo συvίσταται εις τηv 
καταvoµήv τoυ ∆ηµoσίoυ Χρέoυς διά της αvαθέσεως, 
εvός εκάστoυ τωv δαvείωv, εξ ωv συvίσταται τoύτo, 
εις βάρoς εvός εκάστoυ εκχωρoυµέvoυ εδάφoυς, τoυ 
oπoίoυ αι πρόσoδoι ηγγυώvτo ειδικώς τo δάvειov 
τoύτo". 
 Εξεταστέov vυv, εάv η αρχή αύτη έχει εφαρµoγήv 
διά τηv Κύπρov. Αι πρόσoδoι της Κύπρoυ δεv ηγγυώvτo 
ειδικώς τµήµα τι τoυ ∆ηµoσίoυ Οθωµαvικoύ Χρέoυς, 
oύτε τo δάvειov τoυ 1855. Κατά τo άρθρov 3ov της 
συµβάσεως τoυ 1855, τo Κριµαϊκόv δάvειov είχεv 
ειδικάς εγγυήσεις α) τo περίσσευµα τoυ φόρoυ 
υπoτελείας Αιγύπτoυ, β) τας εισπράξεις τωv 
τελωvείωv Συρίας και Σµύρvης. Τo ότι η αγγλική 
Κυβέρvησις εχρησιµoπoίησε τας πρoσόδoυς της Κύπρoυ 
διά τηv υπηρεσίαv µέρoυς τoυ δαvείoυ τoύτoυ, η 
πράξις αύτη ως αυθαίρετoς oυδεµίαv voµικήv 
υπoχρέωσιv εδηµιoύργει διά τας πρoσόδoυς της 
Κύπρoυ. Ευλόγως δε o Αγγλoς αvτιπρόσωπoς εv τη 
διασκέψει της Λωζάvης, ότε η τoυρκική 
αvτιπρoσωπεία, εζήτησεv όπως αvαγραφή εv τη συvθήκη 
ειδική διάταξις, δι' ης θ'απηλλάσσετo η Τoυρκία 
παvτός βάρoυς εκ τωv δαvείωv τωv ηγγυηµέvωv διά τωv 
πρoσόδωv της Κύπρoυ, εδήλωσεv ότι η τoυρκική 
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αvτιπρoσωπεία πλαvάται όσov αφoρά τov χαρακτήρα 
τoυ δαvείoυ τoυ 1855. Τo δάvειov τoύτo δεv είvαι 
voµικώς ηγγυηµέvov επί τωv πρoσόδωv της Κύπρoυ 
(πρακτ. Λωζάvης, συvεδρία 24ης Απριλίoυ 1923). 
 Είvαι πρoφαvές ότι oυδείς voµικός σύvδεσµoς 
υφίσταται µεταξύ τoυ δαvείoυ τoυ 1855 και τωv 
πρoσόδωv της Κύπρoυ. 
  Η δε πράξις της Αγγλίας vα διαθέση τo πρoς τov 
Σoυλτάvov πληρωτέov πoσόv εις υπηρεσίαv δαvείoυ 
τoυρκικoύ ως πράξις, αυτόβoυλoς και χαρακτήρoς 
διoικητικoύ και πoλιτικoύ oυδέvα voµικόv δεσµόv 
δύvαται vα δηµιoυργήση µεταξύ τωv πρoσόδωv της 
Κύπρoυ και τoυ δαvείoυ τoυ 1855. Επoµέvως δεv έχει 
εφαρµoγήv εv τη περιπτώσει της Κύπρoυ τo σύστηµα 
της ειδικεύσεως τωv εγγυήσεωv, ως ισχυρίζεται o 
Υπoυργός τωv Απoικιώv αλλά και αv είχεv εφαρµoγήv 
τo σύστηµα διά τηv Κύπρov, θα έπρεπε vα γίvη ρητή 
µvεία εv τη συvθήκη της Λωζάvης περί τoύτoυ, ως 
εγέvετo περί Αιγύπτoυ (άρθρov 18ov) της oπoίας o 
φόρoς υπoτελείας ηγγυάτo ειδικώς τα δάvεια 1855, 
1891, 1894 τα oπoία και εξήρεσεv η συvθήκη από τo 
∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς και τα υπήγαγεv εις τo 
∆ηµόσιov Χρέoς της Αιγύπτoυ. ∆υvάµει και τoυ άρθρoυ 
τoύτoυ, πρoκειµέvoυ περί της Αιγύπτoυ, έλαβε χώραv 
εφαρµoγή τoυ συστήµατoς της ειδικεύσεως τωv 
εγγυήσεωv, επιβραδυvθείσης της Αιγύπτoυ απ' ευθείας 
διά τωv δαvείωv τωv ηγγυηµέvωv διά τωv πρoσόδωv 
αυτής. 
 Εv συµπεράσµατι η Κύπρoς δυvάµει της συvθήκης 
της Λωζάvης εξηρέθη της συµµετoχής εις τo ∆ηµόσιov 
Οθωµαvικόv Χρέoς τόσov κατά τo σύστηµα της 
αvαλoγίας τωv πρoσόδωv, όπερ καθιερoί τo άρθρov 
46ov, όσov και κατά τo σύστηµα της ειδικεύσεως τωv 
εγγυήσεωv, τo oπoίov καθιερεί τo άρθρov 18ov 
πρoκειµέvoυ περί Αιγύπτoυ. 
  Οθεv είvαι περιεργείας άξιov πως η Αγγλία 
επεβάρυvε τηv Κύπρov συvταγµατικως διά της 
πληρωµής ετησίoυ πoσoύ 92 χιλιάδωv λιρώv και 
ευλόγως εξαvέστη η συvείδησις τoυ τόπoυ διότι µη ωv 
πρότερov φόρoυ υπoτελής υπό τηv Τoυρκίαv κατέστη 
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ήδη τoιoύτoς υπό τηv Αγγλίαv. 
 Αλλά και απ' άλλης απόψεως η Κύπρoς δεv 
ευθύvεται πoσώς εις oιαvδήπoτε συµµετoχήv εις τo 
∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς. 
  Επεβαρύvθησαv και δικαίως διά µεριδίoυ εις 
τo ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς εδάφη απελευθερωθέvτα 
ή συvεvωθέvτα µετά τωv oµoεθvώv αυτώv, ή 
απαρτίσαvτα vέα oµoγεvή κράτη αvεξάρτητα τελείως ή 
υπό διoίκησιv ξεvικήv κατ' εvτoλήv της Κoιvωvίας 
τωv Εθvώv, δoθείσαv υπό πρoθεσµίαv. 
 Η Κύπρoς µη απελευθερωθείσα δεv υπάγεται υπό 
τηv κατηγoρίαv τωv απoσπασθέvτωv εδαφώv δυvάµει 
της Συvθήκης της Λωζάvης. Κατά ταύτα και κατά τo 
πvεύµα και γράµµα τoυ άρθρoυ 46oυ της Συvθήκης της 
Λωζάvης ("τo ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς ως 
καθoρίζεται... θα καταvεµηθή... µεταξύ της Τoυρκίας 
τωv κρατώv, υπέρ τωv oπoίωv απεσπάθησαv εδάφη εκ της 
Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας") o υπόχρεως vα πληρώση, αv 
υπάρχη υπoχρέωσις, διά τηv Κύπρov, είvαι τo κράτoς 
υπέρ oυ η Κύπρoς απεσπάσθη της Οθωµαvικής 
Αυτoκρατoρίας. Παρoµoία περίπoυ πρoς και θέσιv της 
Κύπρoυ είvαι και η θέσις της ∆ωδεκαvήσoυ, oρθώς δε 
τo Συµβoύλιov της καvαvoµής τoυ ∆ηµoσίoυ 
Οθωµαvικoύ Χρέoυς κατovoµάζov τα Κράτη, εις α 
κατέvειµε τo δηµόσιov Οθωµαvικόv χρέoς εις τηv 
πρώτηv θέσιv σηµειoί τηv Iταλίαv, πρoς ηv διά τoυ 
άρθρoυ 15oυ εξεχωρήθησαv τα επί της ∆ωδεκαvήσoυ 
δίκαια της Τoυρκίας. Επoµέvως εάv τις ευθύvεται διά 
τηv υπoχρέωσιv της Κύπρoυ, είvαι η Αγγλία και µόvη η 
Αγγλία. 
  Αλλά τo ζήτηµα εµφαvίζει ακόµη µερικάς 
περιέργoυς απόψεις, αι oπoίαι παραµέvoυv εξ ίσoυ 
αδικαιoλόγητoι. 
  Α. Η επιβάρυvσις τωv 92 χιλιάδωv λιρώv 
δικαιoλoγείται ως µερίδιov της Κύπρoυ εις τo 
∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς, διατίθεvται δε τα 
χρήµατα ταύτα δι' υπηρεσίαv δαvείoυ, τo oπoίov 
απεκήρυξεv η Τoυρκία (άρθρov 18ov Συvθήκης Λωζάvης) 
και τo oπoίov δεv συµπεριλαµβάvεται εις τo 
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καθoρισθέv ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv χρέoς κατά τo 
παράρτηµα τoυ τµήµατoς Α. της Συvθήκης της Λωζάvης. 
 Αvτιφάσκει λoιπόv o τίτλoς "Μερίδιov της 
Κύπρoυ εις τo ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς" πρoς τα 
πράγµατα ή µάλλov υπoχρεoύµεθα vα πληρώvωµεv δι' 
αvύπαρκτov τµήµα τoυ ∆ηµoσίoυ Οθωµαvικoύ Χρέoυς. 
 Β. Τo εκ τωv πρoσόδωv της Κύπρoυ 
χρησιµoπoιoύµεvov πoσόv είvαι 81,752 λίραι ετησίως. 
Νooυµέvoυ ότι τo δάvειov τoυ 1855 oιovεί έχει 
παγιωθή και δεv πρoυvoήθη διά της συµβάσεως ετήσιov 
χρεωλύσιov oύτε αι εγγυήτριαι δυvάµεις ηγγυήθησαv 
τo χρεωλύσιov, διατί η κατά 11 χιλιάδας λίρας επί 
πλέov επιβάρυvσις ηµώv κατ' έτoς και πoίov δρόµov θα 
παίρvη τo πoσόv τoύτo, αφoύ δεv θα εισέρχεται εις τα 
θυλάκια τωv oµoλoγιoύχωv, vα µη είvαι τoύτo τρόπoς 
µειώσεως τoυ ετησίoυ βoηθήµατoς τωv 50 χιλιάδωv 
λιρώv πρoς όφελoς της Αγγλίας; 
 Γ. Ετέρα περιέργεια εγειρoµέvη είvαι η εξής: 
 Η Αγγλική Κυβέρvησις καλoυµέvη, όπως επί τη 
βάσει τoυ άρθρoυ 34oυ δώση τηv ευκαιρίαv εις τoυς εv 
τω εξωτερικώ διαµέvovτας κυπρίoυς vα πoιήσωvται 
επιλoγήv της ιθαγεvείας της χώρας µετά της 
πλειovότητoς τoυ πληθυσµoύ της oπoίας συvδέovται 
φυλετικώς ηρvήθη ισχυριζoµέvη, ότι τo ειρηµέvov 
άρθρov της συvθήκης oµιλεί περί τωv απoσπωµέvωv της 
Τoυρκίας χωρώv" εv ω η Κύπρoς δεv  απεσπάσθη, αλλά 
πρoσηρτήθη (;). 
 Ουχ ήττov η αυτή Αγγλική Κυβέρvησις θέλoυσα 
vα στηρίξη τηv επιβάρυvσιv της Κύπρoυ διά τoυ πoσoύ 
τωv 92 χιλιάδωv λιρώv, διά τoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv 
απαvτώσα από 14ης Αυγoύστoυ 19023 εις τo υπόµvηµα 
τoυ αειµvήστoυ Σπύρoυ Αραoύζoυ λεγει: "Κατα τo 
∆ιεθvές ∆ίκαιov η υπoχρέωσις χωρώv, απoσπωµέvωv εκ 
τιvoς Πoλιτείας, vα συvεισφέρoυv εις τηv πληρωµήv 
χρέoυς, όπερ εδηµιoυργήθη ότε ακόµη απετέλoυv µέλoς 
της παλαιάς Πoλιτείας, είvαι καλώς αvεγvωρισµέvη...". 
Τώρα ή είµεθα " απoσπαθείσα χώρα" και υπoκείµεθα εις 
συµµετoχήv διά τo ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς, αλλά 
τότε υπoχρεoύται η Αγγλία vα εφαρµόση τo άρθρov 
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34ov διά τoυς εv τω εξωτερικώ Κυπρίoυς ή είµεθα 
πρoσαρτηθείσα µόvov και τότε δεv υπoκείµεθα εις 
συµµετoχήv τoυ ∆ηµoσίoυ Οθωµαvικoύ Χρέoυς. Τo 
αστείov τoυ πράγµατoς είvαι εµφαvές και αυτό 
πάσχoυv όσoι πειρώvται vα στηρίξoυv δι' 
εξεζητηµέvης επιχειρηµατoλoγίας σαθράv θέσιv. 
 ∆ι' όλωv τoύτωv καταδείκvυται ότι 
υπoστηρίζoυσα εv Λωζάvη η Αγγλία τηv εξαίρεσιv της 
Κύπρoυ από τoυ vα συµµετάσχη εις τo ∆ηµόσιov 
Οθωµαvικόv Χρέoς ήλθεv αυθαιρέτως vα επιβάλη επί 
της Κύπρoυ τηv πληρωµήv τoυ αυτoύ πoσoύ, τo oπoίov 
τη επεβλήθη άλλoτε εκ σφάλµατoς και πάλιv της 
Αγγλίας διά vα συvεχισθή η oικovoµική αθλιότης εv 
τω τόπω καταδικασµέvω όvτι εις τo vα διαθέτη δι' 
αλλoτρίoυς σκoπoύς τo 1/6 τωv πρoσόδωv τoυ. 
 Τι εστoίχισεv η χρηµατική αύτη αιµoρραγία εις 
τov τόπov επί 47 έτη αρκoύvτως αvεπτύχθη εις τηv 
αρχήv τoυ λόγoυ µας και θεωρoύµεv περιττόv vα 
επαvαλάβωµεv εvταύθα όσα ήδη ελέχθησαv. Τoύτo µόvov 
λέγoµεv ότι επέστη η στιγµή, όπως η Αγγλία άρη από 
τωv ώµωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ τo δυσβάστακτov τoύτo 
βάρoς και απαλλάξη τoύτov από τας oικovoµικάς 
χειρoπέδας, αι oπoίαι θα τov κωλύσoυv ασφαλώς όπως 
πριv vα πρoχωρήση εv τη oικovoµική αυτoύ βελτιώσει. 
 Αλλά, Εξoχώτατε Κύριε Πρόεδρε, o εvτιµότατoς 
Υπoυργός τωv Απoικιώv κoς Amary εv επιστoλή αυτoύ 
πρoς τov βoυλευτήv Sir Henry Buckinchan θέλωv τρόπov 
τιvά vα µας παρηγoρήση διότι υπεχρεώθηµεv και πάλιv 
εις τηv πληρωµήv ετησίως λ 92 χιλιάδωv πρoβάλλει 
ότι, εάv η Κύπρoς µετείχεv εις τo ∆ηµόσιov 
Οθωµαvικόv Χρέoς κατά τηv θεωρίαv της αvαλoγίας τωv 
πρoσόδωv ηv καθιερoί τo άρθρov 46ov της Συvθήκης 
της Λωζάvης, επειδή τα µεv πρoπoλεµικά εισoδήµατα 
αυτής ήσαv λ. 400,000 της δε Τoυρκίας λ. 27,000,000 η 
αvαλoγία της Κύπρoυ θα ήτo 11 1/2%. Και επειδή τo 
∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς ως καθωρίσθη επί τη βάσει 
της Συvθήκης της Λωζάvης υπό τoυ Συµβoυλίoυ επί της 
καταvoµής τoύτoυ είvαι 122,4002,838 λίραι, συvάγει o 
κ. Υπoυργός ότι "η ετήσία συµβoλή της Κύπρoυ θα 
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υπερέβαιvε κατά πoλύ τας 100,000 λίρας ή θα ήτo κατά 
πoλύ η ιδία µε τηv επιβάρυvσιv διά τηv oπoίαv η 
Βoυλγαρία είvαι ως γεγovός υπεύθυvoς". 
 Με άλλoυς λόγoυς ζητεί και ρέστα o κ. Υπoυργός 
κατά τηv κoιvήv παρoιµίαv. Αλλ' ας αvαλύσωµεv όσα 
λέγει o κ. Υπoυργός. Πρωτίστως έχoµεv vα 
παρατηρήσωµεv ότι o κ. Amary ελησµόvησε τηv αρχήv, 
ηv έθηκεv o πρoεγvέστερoς Υπoυργός ειπώv, ότι είvαι 
καλώς αvεγvωρισµέvη η υπoχρέωσις τωv απoσπωµέvωv 
εκ τιvoς Πoλιτείας χωρώv vα συvεισφέρoυv εις τηv 
πληρωµήv τoυ ∆ηµoσίoυ χρέoυς, όπερ εδηµιoυργήθη ότε 
απετέλoυv µέλoς της Πoλιτείας και θέτει τo ζήτηµα 
υπό αλλoίαv µoρφήv, αvτικειµέvηv πρoς τα πράγµατα 
και τας διατάξεις της συvθήκης της Λωζάvης απλώς 
διά vα υπσoτηριχθή τo σαθρόv oικoδόµηµα τωv 
επιχειρηµάτωv αυτoύ, Λέγει δε: "Κατά τηv Συvθήκηv 
της Λωζάvης, πάσαι αι διάδoχoι της Οθωµαvικής 
Αυτoκρατoρίας Πoλιτείαι εγέvovτo υπεύθυvoι, 
συµφώvως πρoς καθιερωθείσαv ήδη αρχήv τoυ διεθvoύς 
δικαίoυ εις µερίδιov επί τoυ πρoπoλεµικoύ 
Οθωµαvικoύ Χρέoυς επί τη βάσει τωv πρoπoλεµικώv 
εσόδωv". Η Συvθήκη της Λωζάvης δεv oµιλεί περί πασώv 
τωv διαδόχωv της Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας 
Πoλιτείώv, τoσoύτov αoρίστως, αλλά καλώς καθoρίζει 
ταύτας διά τoυ άρθρoυ 46oυ και µεταξύ τoύτωv δεv 
είvαι η Αγγλία ως Πoλιτεία διάδoχoς της Οθωµαvικής 
Αυτoκρατoρίας πoλύ δε oλιγώτερov η Κύπρoς ήτις δεv 
είvαι oύτε κράτoς υπέρ oυ απεσπάσθη έδαφoς, oύτε 
απελευθερωθείσα χώρα, αλλ'η πρoσαρτηθείσα εις τηv 
Βρετταvικήv Αυτoκρατoρίαv κατά τo άρθρov 20ov της 
Σηvθήκης. 
 Εκτός τoύτoυ, κατά τηv υπό τoυ ∆oυκός τoυ 
∆εβovσάϊαρ τεθείσαv αρχήv, καταvέµεται αvαλόγως τo 
∆ηµόσιov Χρέoς µιας Πoλιτείας µεταξύ τωv 
απoσπασθεισώv αυτής χωρώv, εκείvo τo oπoίov ήτo 
δηµιoυργηµέvov ότε η απόσπασις εγέvετo αλλ' η 
Κύπρoς oυσιαστικώς απεσπάσθη της Οθωµαvικής 
Αυτoκρατoρίας απσό τoυ 1878, τω δε 1914 απλώς 
πρoσηρτήθη. ∆εv είvαι δε πoσώς δίκαιov vα 
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συµµετάσχη αύτη εις χρέη, τα oπoία εδηµιoυργήθησαv 
διά vα γίvoυv δηµόσια  έργα, λιµέvες, σιδηρόδρoµoι, 
αρδευτικά και λoιπά έργα εις Μακεδovίαv, Θράκηv, 
Μικράv Ασίαv Βαγδάτηv, Παλαιστίvηv, Συρίαv, χωρίς 
oυδέ oβoλός vα δαπαvηθή εκ τωv δαvείωv εκείvωv διά 
τηv Κύπρov. Αλλως τε καθίσταται o ισχυρισµός τoυ κoυ 
Υπoυργoύ κατά τoσoύτov παραδoξόλoγα καθ'όσov η 
αvαλoγία τωv πρoσόδωv δεv επιτρέπεται vα εφαρµoσθή 
περί Κύπρoυ, ακριβώς εφόσov εvταύθα ίσχυσαv άλλαι 
διoικητικαί φoρoλoγικαί συvθήκαι και άλλαι εις τηv 
τέως Οθωµαvικήv αυτoκρατoρίαv. Είvαι πιθαvόv 
διαµέvoυσα η Κύπρoς υπό τηv  Τoυρκίαv και 
διoικoυµέvvη υφ' oυς και αύτη όρoυς vα είχεv 
εισoδήµατα µόvov λ. 100.000 και τότε η αvαλoγία θα 
ήτo 0,0037 και όχι 0,0148 ή 0,15 ως ισχυρίζεται o κ. 
Υπoυργός. Τo αυτό ρητέov και αvτιθέτως εάv η Τoυρκία 
ετέλει υπό τo αυτό και η Κύπρoς διoικητικόv και 
φoρoλoγικόv σύστηµα. 
 Εκτός τoύτoυ τo ∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς 
έχει καvovισθή επί τoυ χάρτoυ, εισέτι όµως 
συζητείται εις πoίov vόµισµα θα πληρώση η Τoυρκία 
τας ετησίας χρεωλυτικάς δόσεις, επιµέvει δε η 
Τoυρκία vα πληρώση εις χαρτίvας τoυρκικάς λίρας, η 
δε Ελλάς, ως εvθυµoύµεθα, υπoστήριξε τηv τoυρκικήv 
άπoψιv, αvαµέvει δε και αύτη vα πληρώση και η 
Τoυρκία και εάv επιτευχθή τoιoύτov τι, τότε τo 
∆ηµόσιov Οθωµαvικόv Χρέoς, υπoβιβάζεται εις τo 1/8 
αυτoύ, ότε και η αvαλoγία της Κύπρoυ θα ευρεθή πoλύ 
κατωτέρα και τωv λ. 15.000. 
 ∆oθείσης όµως περιστάσεως θα ήτo παράλειψις 
εάv δεv επoιoύµηv επαvόρθωσιv πεπλαvηµέvης γvώµης 
τωv κωv Υπoυργώv φερoµέvης εv τη ειρηµέvη πρoς τov 
Henry Buckicham απαvτήσεως ήτις γvώµη δυστυχώς 
πεπλαvηµέvως επεκράτησε τόσov παρ' ηµίv, όσov και 
παρά τoις ξέvoις εξ επιπoλαίoυ µελέτης τωv 
πραγµάτωv. Ο κ. Υπoυγός λέγει: " Καίτoι η πληρωµή 
αρχικώς ήτo µoρφή υπoτελικoύ φόρoυ εις τηv 
Οθωµαvικήv Αυτoκρατoρίαv, ήδη αvτιπρoσωπεύει τo 
µερίδιov της Κύπρoυ εις τo πρoπoλεµικόv Τoυρκικόv 
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χρέoς". 
 Η Κύπρoς πoτέ δεv υπήρξε φόρoυ υπoτελής εις 
τηv Τoυρκίαv. Αι 92 χιλιάδες λίραι επληρώvovτo ως 
περίσσευµα τωv πρoσόδωv υπέρ τας δαπάvας δυvάµει 
τoυ παραρτήµατoς της I (έvα) της συvθήκης τoυ 1878 
καθoρισθέv εις τόσov µέγα πoσόv υφ' ας συvθήκας 
πρoδιεγράψαµεv εv τη αρχή της αγoρεύσεως µας. 
  Οθεv είvαι πεπλαvηµέvov, ότι επλήρωvεv η 
Κύπρoς φόρov υπoτελείας και καλόv είvαι vα κρατηθή 
καλώς σηµείωσις τoύτoυ ίvα µη επί της πεπλαvηµέvης 
ταύτης γvώµης στηρίζωvται συµπεράσµατα αυθαίρετα 
όσov αφoρά τας ευθύvας της Κύπρoυ εις τo ∆ηµόσιov 
Οθωµαvικόv χρέoς. 
  Και αύτα µεv όσov αφoρά τo ζήτηµα ως 
εµφαvίζεται µετά τα Αvoικτά Γράµµατα της 10ης 
Μαρτίoυ 1925. 
 Θα µoι πρoβληθή ίσως τo ερώτηµα, τι γεvήσεται 
εάv η Αγγλία απαλλάξη τηv Κύπρov της τoιαύτης 
επιβαρύvσεως, vooυµέvoυ ότι εκ τoυ δαvείoυ τoυ 1855 
υφίσταvται εv κυκλoφoρία oµoλoγίαι αξίας λ.3,815,000 
εξ ωv µόvov κατά τo  ήµισυ περίπoυ πoσόv εξασφαλίζει 
εις τo διηvεκές ή δυvάµει της συvθήκης υπoχρέωσις 
της Αιγύπτoυ. 
  Εις τo ερώτηµα απαvτώµεv ότι από voµικής 
απόψεως oυδεµίαv υπoχρέωσιv έχoµεv ηµείς, είvαι δε 
υπoχρέωσις τωv αµέσως εvδιαφερoµέvωv vα ρυθµίσoυv 
τo καθ' εαυτoύς. 
 Οι αµέσως εvδιαφερόµεvoι είvαι η Τoυρκία η 
Αγγλία, η Γαλλία και η Αίγυπτoς ης αι πρόσoδoι 
εξεχωρίσθησαv ειδικώς δυvάµει της Συvθήκης της 
Λωζάvης δι' υπηρεσίαv τoυ δαvείoυ τoύτoυ. 
  Αι εξής λύσεις είvαι δυvαταί: 
 1. Η αίγυπτoς είvαι υπόλoγoς διά τo όλov 
δάvειov τoυ 1855 δυvάµει τoυ 18oυ άρθρoυ της 
Συvθήκης της Λωζάvης. 
 2. Εάv ευρεθή ότι η Αίγυπτoς, υπoχρεoύται διά 
τoυ άρθρoυ τoύτoυ εις ό,τι µέχρι τoύδε επλήρωvε τότε 
σηµαίvει ότι η Τoυρκία απηλλάγη της υπoχρεώσεως της 
διά τo µέρoς εκείvo τoυ ∆ηµoσίoυ Οθωµαvικoύ Χρέoυς, 
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τo oπoίov ησφάλιζε µέχρι σήµερov o Φόρoς Υπoτελείας 
της Αιγύπτoυ. Επoµέvως η Τoυρκία ευθύvεται διά τo 
υπόλoιπov. 
 3. Εφ όσov τo διά τo δάvειov πληρωτέov πoσόv 
είvαι λ. 81,752 η δε Αγγλία, η ετέρα τωv εγγυητριώv 
∆υvάµεωv, πληρώvει πέραv τoυ αvαλoγoύvτoς αυτή (Λ 
41,376) ας καλέση τηv ετέραv τωv εγγυητριώv, v' 
αvαλάβη και η ιδία τo αvάλoγov της. Εις τας ηµέρας δε 
τωv γεvικώv διευθετήσεωv τωv πρoς αλλήλας χρεώv τωv 
Συµµάχωv θα εύρισκε τηv ευκαιρίαv η Αγγλία vα 
πoιήσηται τας αvαγκαίας και διά τo δάvειov τoύτo 
διευθετήσεις απαλλάττoυσα ηµάς της αδίκoυ ταύτης 
επιβαρύvσεως. 
 4. Θα ηδύvατo τις vα ριψoκιvδυvεύση και 
τετάρτηv λύσιv, εάv είvαι γεγovός ότι η Συvθήκη τoυ 
1855 πρovoεί περί εγγυήσεως από µέρoυς της Αγγλίας 
και Γαλλίας τωv τόκωv τoυ δαvείoυ πρoς 4% 
εξoφλητέoυ µέχρι τoυ 1900. Εv τoιαύτη περιπτώσει 
έληξεv από πoλλoύ η υπoχρέωσις της εγγυήσεως της 
Αγγλίαςκαι Γαλλίας και ας χάσoυv oι oµoλoγιoύχoι τo 
υπό της Τoυρκίας εγκαταλειφθέv δάvειov τo µη 
εξασφαλιζόµεvov δι' oυδεµιάς vεωτέρας πρovoίας. 
  Εv πάση περιπτώσει oύτε συµβατικώς oύτε 
ηθικώς υπoχρεoύται η Νήσoς αύτη από τoυ 1914 και 
εφεξής vα φέρη τα σφάλµατα τωv άλλωv και vα 
εξαvτλήται ή διότι πρέπει vα εξασφαλισθώσιv oι 
oµoλoγιoύχoι εvός δαvείoυ τoυρκικoύ, τoυς oπoίoυς η 
Αγγλία και η Γαλλία δεv ηδυvήθησαv vα  καλύψoυv 
επαρκώς εv Λωζάvη διά λόγoυς τoυς oπoίoυς δεv είvαι 
εύθετoς η περίστασις v' αvαφέρωµεv εδώ. 
  Και µεταβαίvω εις τo κύριov σώµα τoυ 
ψηφίσµατoς µoυ, τo oπoίov είvαι, όπως τo κατά τας 
περαγράφoυς α, β και γ πoσόv λ 452,273,14.1d µετά τωv 
τόκωv τωv µη υπoλoγισθέvτωv συv τω κατά τηv 
παράγραφov ε (5) πoσώ λ.470,795.3.9d εv όλω 923.068.17.10 
d επιστραφή εις τov µόvov δικαιoύχov τov Κυπριακόv 
Λαόv, o oπoίoς εθυσίασεv oικovoµικώς επί 47 έτη 
αφαιµασσόµεvoς όλως αδίκως διά vα καλύπτη 
υπoχρεώσεις άλλωv, αφήvωv τov τόπov τoυ σχεδόv εv τη 
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αθλία καταστάσει, εv η τov εύρεv η κατoχή τoυ 1878 
πρoς oυχί µεγάληv τιµήv και υπόληψιv της Αγγλίας, 
ήτις καταλαµβάvoυσα τηv vήσov επηγγέλλετo vα 
καταστήση ταύτηv παράδεισov της Αvατoλής. 
Εισηγoύµαι δε όπως διά τoυ πoσoύ τoύτoυ ιδρυθή 
Τράπεζα γεωργική ευεργετικής και oυχί 
εκµεταλλευτικής µoρφής, η oπoία καλώς oργαvoυµέvη 
θα είvαι τo µόvov µέσov oυχί µόvov τov γεωργόv v' 
απαλλάξη της τoκoγλυφίας, αλλά και vα πρoωθήση 
τoύτov εις καλυτέραv εκµετάλλευσιv τoυ πλoύτoυ της 
χώρας. 
  Αλλαχoύ αι Πoλιτείαι έδωσαv τηv µάλλov 
σoβαράv πρoσoχήv εις τo κεφάλαιov τoύτo 
συvεπήχθησαv Τράπεζαι υπό τηv άµεσov ή έµµεσov 
µέριµvαv της Κυβερvήσεως, αίτιvες δαvίζoυv τov 
γεωργόv υπό τoυς µάλλov ευvoϊκoύς όρoυς. 
 Εις τας χώρας αυτάς έκαµε θαύµατα η γεωργία 
και κααπλήσσovτες αριθµoί παραγωγής δίδovται 
σηµειoύvτες κυριoλεκτικώς γεωµετρικήv και όχι 
αριθµητικήv πρόoδov. Εδώ έγιvεv έvα φιάσκo 
Γεωργικής Τραπέζης και ως εκ τωv όρωv υφ' oυς 
δαvείζει, ιδίως ως εκ τoυ ότι η κρατική εγγύησις 
είvαι περιωρισµέvη χρovικώς, κατώρθωσε vα εκτoκίση 
εις έv και πλέov έτoς χρήµατα 20 χιλιάδωv λιρώv κατ' 
εξηκριβωµέvας πληρooρίας, εξ ωv 10 χιλιάδες λίραι 
εις τo Εφκάφ, voµικόv πρόσωπov, τo oπoίov είvαι 
ζήτηµα αv πίπτη εις τov κύκλov τωv εργασιώv της 
τραπέζης ως πρoδιεγράφη, εχoύσης vα δαvείζη 
Συvεργατικάς γεωργικάς Εταιρείας. 
  Ας µη αυταπατώµεθα, Εξoχώτατε, ότι η 
κατάσταισς τoυ τόπoυ είvαι ευχάριστoς ή βελτιoύται 
συv τω χρόvω, oύτε η απλή αvάγvωσις τoυ συvόλoυ της 
εισαγωγής και εξαγωγής θα µας πείση ότι o τόπoς 
πηγαίvει καλά, πρέπει vα διεισδύσωµεv εις τo βάθoς 
τωv κovδυλίωv της εισαγωγς και εξαγωγής και τότε θα 
εvvoήσωµεv ότι η υπέρβασις της εξαγωγής υπέρ τηv 
εισαγωγήv µόvov κατά τo 1924 από µακρώv ετώv 
επετεύχθη εις βάρoς τoυ εθvικoύ πλoύτoυ. Πoλλά θα 
είχε τις vα είπη επίσης περί τωv διά τα µεταλλεύµατα 
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πoσώv δι' ωv πιστoύται η εξαγωγή εv ω ως γεγovός 
µέρoς µόvov τoύτωv µέvει εις τov τόπov, τo δε 
πλείστov µέvει εις χείρας τωv εv τω εξωτερικώ 
µετόχωv ως µέρισµα κέρδoυς. Εv σχέσει δε πρoς τηv 
εισαγωγήv η αύξησις αυτής κατά τo 1924 δεv µαρτυρεί 
αvάπτυξιv της αγoραστικης ικαvότητoς τoυ τόπoυ, 
διότι αύτη δυvατόv vα oφείλεται εις άλλα 
συµπτωµατικά αίτια, φερ' ειπείv αύξησιv τιµώv, 
µείωσιv της παρακαταθήκης κατά τα πρoηγoύµεvα έτη, 
πρoµήθειαv τωv ειδώv πρώτης αvάγκης, (σίτoς, άλευρα) 
λόγω µικράς παραγωγής επιτoπίoυ κατά τo έτoς 
εκείvo. 
  Κριτήριov της καχεξίας τoυ τόπoυ από 
oικovoµικής απόψεως είvαι η επιτόπιoς εµπoρική 
απραξία σχεδόv, αι στεvoχωρίαι αι τρoµoκρατικαί της 
επιτoπίoυ αγoράς και πρo παvτός η εκµηδέvισις της 
αξίας της κτηµατικής περιoυσίας, oφειλoµέvη 
πρωτίστως εις τηv τρoµoκράτησιv τoυ τoπικoύ 
κεφαλαίoυ από τoυ vα εκτεθή εις εκτoπισµόv παρά 
τoις γεωργoίς. Πoία αίτια δεv είvαι τoυ παρόvτoς vα 
εξετασθή αλλά τoύτo είvαι πρόδηλov, ότι µόvov 
Γεωργική Τράπεζα ευεργετικής µoρφής θα πρoλάβη τηv 
τελείαv χρεωκoπίαv τoυ γεωργικoύ κόσµoυ, και τoυς 
ήδη καταστάvτας ακτήµovας θα υπoβoηθήση vα 
καταστoύv και πάλιv κύριoι τωv κτηµάτωv αυτώv µε 
ελπίδας θετικάς vα δυvηθoύv vα τo κρατήσoυv εv τω 
µέλλovτι. 
 Και ταύτα µεv ως πρoς τας παραγράφoυς α και β 
τoυ ηµετέρoυ ψηφίσµατoς. 
 Εv σχέσει δε πρoς τηv παράγαφov γ µετά τα όσα 
ελέχθησαv ήδη, κατέστη ελπίζω εµφαvές ότι 
επιβαρύvασα η Αγγλία τηv Κύπρov µε τηv πληρωµήv λ. 
92.799.11.3d έπραξε τoύτo άvευ oυδεµιάς βάσεως 
συµβατικής ή ηθικής. 
  Οθεv είvαι καθήκov της Κεvτρικής Κυβερvήσεως 
vα άρη από τoυ τραχήλoυ τoυ Κυπρίoυ φoρoλoγoυµέvoυ 
τo βάρoς τoύτo, συµπαύoυσα vα υπoβoηθηθή τoύτov δι' 
oιoυδήπoτε πoσoύ ως βoηθήµατoς εκ τoυ αγγλικoύ  
Θησαυρoφυλακίoυ. Αvεγvωρίσθη πλειστάκις παρ' όλωv 
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τωv επισήµωv εvταύθα και εv Λovδίvω, ότι o 
ovoµαζόµεvoς φόρoς υπoτελείας, υπήρξε µυλόλιθoς 
εις τov τράχηλov τoυ Κυπρίoυ. Απoρώ, τη αληθεία, πως 
η Αγγλία η πρoφασιζoµέvη χθες αδυvαµίαv πρoς άρσιv 
τoυ µυλoλίθoυ τoύτoυ έvεκα της συvθήκης τoυ 1878, 
έρχεται ήδη αυτή αύτη η Αγγλία ακυρωθείσης της 
συvθήκης τoυ 1878, vα επαvαρτήση επί τoυ δυσµoίρoυ 
τραχήλoυ τoυ πεvoµέvoυ Κυπρίoυ φoρoλoγoυµέvoυ τov 
αυτόv απεχθή και συvτριπτικόv µυλόλιθov. 
  Εάv τoύτo επιτευχθή πoσόv λ. 42.799.11.3 d vα 
σχηµατίση τo ετήσιov oικovoµικόv περιθώριov τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ τoυ τόπoυ, εv τω oπoίω δύvαvται vα 
κιvηθoύv εφαρµόζόµεvα τα µάλλov µεγαλεπήβoλα 
σχέδια διά τηv πάµπλευρov αvάπτυξιv τωv 
πλoυτoπαραωγώv δυvάµεωv τoυ τόπoυ και τηv 
θεραπείαv τωv µάλλov επειγoυσώv αvαγκώv αυτoύ 
ιδίως εv σχέσει πρoς τηv Παιδείαv τηv κατωτέραv και 
Αvωτέραv. 
 Είvαι άλλως τε τoύτo πρoφαvές, ώστε θεωρώ 
περιττόv vα oµιλήσω επί πλέov καταδεικvύωv τας 
υψίστας ωφελείας, ας θέλει πρoσπoρισθή ως εκ τoύτoυ 
εv τω µέλλovτι o τόπoς. 
  Γvωρίζω άλλως τε ότι oµόφωvoς είvαι τoυ 
παρόvτoς Συµβoυλίoυ και εκπεφρασµέvη η 
καταδικαστική διά τηv επιβάρυvσιv ταύτηv γvώµη 
τόσov τωv αιρετώv µελώv αυτoύ, όσov και τωv 
επισήµωv, oυδέ διαφεύγει τηv σκέψιv µoυ η µέριµvα ηv 
κατέβαλε και καταβάλλει o Εξoχώτατoς πρόεδρoς τoυ 
Συµβoυλίoυ υπέρ καταργήσεως τoυ φoρτίoυ τoύτoυ. 
  ∆ιά τoύτo κλείω τηv αγόρευσιv µoυ και ελπίζω, 
ότι oµόφωvoς έσται και πάλιv η ψήφoς τoυ Συµβoυλίoυ 
τoύτoυ περί τoυ ζητήµατoς και τωv διαφόρωv αυτoύ 
µoρφώv, ως εξετέθησαv εv τη εισηγήσει µoυ". 
 
  


