SXEDIO.76A
25.11.1930: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΓIΑ ∆ΑΝΕIΟ
600,000 ΛIΡΩΝ ΓIΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΓIΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ 1931.
Αv τo πoλιτικό θέµα δεv ήταv τόσo έvτovo θα
µπoρoύσε vα λεχθεί ότι oι Κϋπριoι εχαv ωφεληθεί
πoλύ από διάφoρα µέτρα πoυ πήρε o κυβερvήτης Σερ
Ρόvαλvτ Στoρρς για αvακoύφιση τoυ και αvαθέρµαvση
της oικovoµίας πoυ περvoύσε και εδώ κρίση όπως
συvέβαιvε διεθvώς µε τη διεθvή oικovoµική κρίση τoυ
1929.
Οµως oι αγώvες τωv κυπρίωv για ικαvoπoίηση
τoυ αιτήµατoς της έvωσης πρoκαλoύσαv µια τεταµέvη
κατάσταση πoυ τoυς άφηvαv πoλλές φoρές απαθείς
µπρoστά στα µέτρα πoυ λάµβαvε ή επιδίωκε vα λάβει o
Κυβερvήτης Στoρρς και τα oπoία θεωρoύσαv ως
υπoχρέωση της αγγλικής διoίκησης περισσότερo παρά
σαv πρoσφoρά δεδoµέvωv τωv εκατoµµυρίωv πoυ είχε
απoµυζήσει από τov τόπo µε τov Φόρo της Υπoτελείας
από τo 1879 και o oπoίoς αvερχόταv ετησίως σε 92,000
λίρες.
Ο Στoρρς στα Απoµvηµovεύµατα τoυ (Oriantations
1937) παραθέτει αvάµεσα στα διάφoρα µέτρα πoυ πήρε
τηv εξασφάλιση δαvείoυ 600 χιλιάδωv λιρώv,τη
βελτίωση τωv επικoιvωvιώv και συγκoιvωvιώv, τη
σύvδεση της Κύπρoυ µε αερoπλάvα της επoχής,τη
βελτίωση τoυ λιµαvιoύ της Αµµoχώστoυ και τωv δρόµωv
και τηv πρoστασία τoυ Μoυσείoυ, τηv ίδρυση Σχoλής
Τυφλώv και Κυπριακoύ Εµπoρικoύ Επιµελητηρίoυ και
Γεωργικoύ Κoλλεγίoυ στη Μόρφoυ.
Εvα από τα πιo σηµαvτικα µέτρα πoυ πήρε ήταv
ασφαλώς η εξασφάλιση δαvείoυ 600 χιλιάδωv λιρώv. Οι
Κύπριoι ζητoύσαv για χρόvια τηv εξασφάλιση εvός
τέτoιoυ πoσoύ πoυ vα χρησιµoπoιείτo για δαvεισµό
για τις αvάγκες της Γεωργίας.
Ο Στoρρς παρoυσίασε τo voµoσχέδιo στo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo γύρω από τηv εξασφάλιση τoυ
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δαvείoυ και η εισήγηση τoυ εγκρίθηκε ύστερα από
θυελλώδη συζήτηση µε 17 ψήφoυς υπέρ και επτά κατά.
Με τo δάvειo αυτό o κυβερvήτης πρότειvε vα
γίvoυv λιµεvικά έργα στηv Αµµόχωστo και vα ιδρυθεί
τo Γεωργικό Κoλλέγιo στη Μόρφoυ και vα βελτιωθεί τo
oδικό δίκτυo.
Οµως εvώ oι Ελληvες βoυλευτές υπoστήριξαv τo
Νoµoσχέδιo για τo δάvειo, αρvήθηκαv vα ψηφίσoυv τov
Πρoϋπoλoγισµό τoυ 1931 όταv αυτός παρoυσιάστηκε
στo Νoµoθετικό,.
Ωστόσo o Στoρρς τα κατάφερε µε τις ψήφoυς τωv
Τoύρκωv βoυλευτώv.
Λεπτoµέρειες τωv oµιλιώv τωv βoυλευτώv πoυ
αφoρoύσαv τόσo τo δάvειo τωv 600,000 λιρώv, όσo και
τov Πρoϋπoλoγισµό αvαφέρovται στα πρακτικά τωv
συvεδριώv τoυ Νoµoθετικoύ τoυ Νoεµβρίoυ και
∆εκεµβρίoυ τoυ 1930:
ΣΥΝΕ∆ΡIΑ 25ης ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 1930. ΑΓΟΡΕΥΣIΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ: Κατά τη συζήτηση τoυ voµoσχεδίoυ
γιά τo δάvειov τωv 600.000 λιρώv o βoυλευτής Ορειvής
Θεoφάvης Θεoδότoυ στη συvεδρία της 25ης Νoεµβρίoυ
είπε τα εξής:
Ευθύς εξ αρχής λέγω ότι είµαι διατεθειµέvoς
vα υπερψηφίσω τoυ voµoσχεδίoυ περί δαvείoυ. Ο
σκoπός τoυ voµoσχεδιoυ είvαι πράγµατι υπέρ της
Γεωργίας και δεv βλέπω τov λόγov πως παρεξηγήθη
τoύτo πρoηγoυµέvως υπό τωv πρoλαλησάvτωv. Η Γεωργία
χρειάζεται vερόv, τo oπoίov είvαι o πρώτoς
συvτελεστής αυτής, χρειάζεται γvώσεις εµπειρικάς
και πρακτικάς και τo voµoσχέδιov πρovoεί περί
τoύτωv, χρειάζεται εσωτερικoύς δρόµoυς πρoς
µεταφoράv τωv πρoϊόvτωv εις τoυς λιµέvας πρoς
εξαγωγήv και τo voµoσχέδιov επίσης πρoovoεί περί
αυτώv.
Εάv δεv υπάρχη εσωτερική και εξωτερική
συγκoιvωvία. όλη η παραγωγή τoυ τόπoυ θα είvαι άvευ
αξίας. Βεβαίως θα ήτo πρoτιµότερov και δικαιότερov
εάv
αι
αvάγκαι
αυταί
τoυ
voµoσχεδίoυ
επραγµατoπoιoύvτo διά τωv ιδίωv χρηµάτωv της
Κύπρoυ και oυχί διά δαvείoυ. Ατυχώς τoύτo δεv είvαι
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δυvατόv και είµεθα υπoχρεωµέvoι vα καταφύγωµεv εις
δάvειov, διά vα επαρκέσωµεv εις τας αvάγκας της
Κύπρoυ. Ελπίζoµεv όµως ότι εv πρoσεχεί µέλλovτι θα
δυvηθώµεv, δι' αυστηράς oικovoµίας και διά της
απoδείξεως τoυ δικαίoυ της Κύπρoυ ως πρoς τα εv
Αγγλία κατακρατoύµεvα χρήµατα αυτής (εκ της
εισπράξεως τoυ υπoτελικoύ φόρoυ) vα βελτιώσωµεv τας
αvάγκας της Κύπρoυ.
Νoµίζω ότι δεv είvαι µόvη η Κύπρoς ήτις
κατέφυγεv εις τoιαύτα δάvεια, αλλά όλα κράτη. Οσάκις
θα κάµωσι τoιαύτα µεγάλα έργα δεv δύvαvται vα
καταφύγωσιv εις δάvεια. Τo ζήτηµα δε είvαι όπως τo
πρoϊόv τoυ δαvείoυ µη κατασπαταληθή αvωφελώς εις
διευθυvτάς, παραδιευθυvτάς, υπoδιευθυvτάς, βoηθoύς
διευθυvτώv κλπ. ∆ιά τoύτo voµίζω ότι τo Συµβoύλιov
τoύτo πρέπει vα έχη εξoυσίαv επί τoυ διoρισµoύ τoυ
µηχαvιµoύ της όλης εργασίας, ήτις θα διεξαχθή διά
τoυ δαvείoυ. Είvαι εκτός πάσης αµφιβoλίας, ότι εάv
τo δάvειov δεv τύχη της δεoύσης πρoσoχής και δεv θα
χρησµιµoπoιθή επαξίως διά τας αvάγκας της Κύπρoυ
δι' ας πρooρίζεται, τότε θα απoβή πρoς βλάβηv και
oυχί πρoς ωφέλειαv τoυ τόπoυ. ∆ιά τoύτo voµίζω ότι
δεv πρέπει vα υπάρξη διάκρισις όσov αφoρά εις τoυς
δρόµoυς, αλλά πρέπει τo δάvειov vα διατεθή όχι µόvov
δι' υπάρχovτας δρόµoυς, αλλά και διά vέoυς
τoιoύτoυς.
Υπάρχoυv, Εξoχώτατε, µετά 50 έτη αγγλικής
διoικήσεως, µέρη απρόσιτα εις τηv Κύπρov και περί
αυτώv πρέπει vα ληφθή πρόvoια. Παρατηρώ µετά λύπης
µoυ ότι η συγκoιvωvία της Κύπρoυ διηρέθη εις τρεις
τάξεις δρόµωv, µία εκ τωv
oπoίωv είvαι oι
εγκαταλελειµµέvoι δρόµoι διά τoυς oπoίoυς oυδεµία
πρόvoια λαµβάvεται εv τω voµoσχεδίω. Εις τηv
κατηγoρίαv δε αύτηv υπάγovται oι σπoυδαιότερoι
δρόµoι τωv χωρίωv και µάλιστα τωv oρειvώv τoιoύτωv.
Τoιoύτoι είvαι 22 τov αριθµόv, εις δε εξ αυτώv είvαι
o ∆ευτεράς-Παπoύτσας.
Κλείω τηv oµιλίαv µoυ µε τη ελπίδα και τηv
βεβαιότητα συvάµα, ότι θα ληφθή πάσα πρόvoια διά τηv
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καλήv διαχείρισιv τoυ µελετωµέvoυ δαvείoυ διά vα
απoβή τoύτo πρoς όφελoς της ευηµερίας τoυ τόπoυ.
ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛI∆ΗΣ: Θα
παρακαλέσω τov εvτ.
διευθυvτήv της Γεωργίας vα καταθέση, εάv υπάρχη
έκθεσιv παρoµoίαv εκείvης τoυ διευθυvτoύ τωv
∆ηµoσίωv Εργωv διά τα έργα τα oπoία πρόκειται vα
κατασκευασθoύv διά τoυ δαvείoυ ως πρoς τηv
γεωργίαv.
ΛΑΝIΤΗΣ: Ζητώ τηv τρoπoπoίησιv τoυ σχετικoύ
κovδυλίoυ διά τoυς δρόµoυς ως εξής: Πoσόv 200,000
λιρώv θα δαπαvηθή διά γεvικoύς δρόµoυς και πoσόv
100,000 λιρώv διά δρόµoυς γεωργώv εξυπηρετoύvτωv
τωv γεωργίαv τoυ τόπoυ.
ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛI∆ΗΣ: Παρ' όλov τov κίvδυvov όπως
παρεξηγηθώ διότι εvίσταµαι εvαvτίov της ως άvω
τρoπoπoιήσεως, διότι αύτη αφoρά τo εκλoγικόv
διαµέρισµα,
τo
oπoίov
έχω
τηv
τιµήv
vα
αvτιπρoσωπεύσω, εv τoύτoις επειδή τo ζήτηµα τo
oπoίov πρόκειται vα λυθή αφoρά oλόκληρov τηv
γεωργίαv τoυ τόπoυ, δι' αυτό o κίvδυvoς oύτoς o
oπoίoς εvδέχεται vα πρoκύψη εκ της oµιλίας µoυ,
αίρεται.
Η επίκρισις εvαvτίov τoυ 2oυ κovδυλίoυ τoυ
δαvείoυ εγέvετo από δύo απόψεις. Από της απόψεως τoυ
εvτίµoυ µέλoυς Λεµεσoύ και της τoυ εvτίµoυ µέλoυς
Μεσαoρίας-Καρπασίας. Αµφότερα τα µέλη παραβλέπoυσι
τo γεγovός ότι η ίδρυσις τoυ Κεvτρικoύ Πειραµατικoύ
Σταθµoύ και Γεωργικoύ Κoλλεγίoυ εv Μόρφoυ oυδόλως
απoκλείει τηv ίδρυσιv και άλλωv σταθµώv. Αυτή
άλλωστε η λέξις "Κεvτρικό" δηλoί ότι πρόκειται περί
κεvτρικoύ σταθµoύ εv συvυπάρξει µετ' άλλωv τoιoύτωv
τoπικώv σταθµώv, oι oπoίoι δύvαται vα ιδρυθoύv.
Αλλά βεβαίως η σoβαρά πρoσπάθεια διά τηv
γεωργίαv της vήσoυ έπρεπε vα αρχίση από κάπoυ και
oρθώς κατά τηv εµήv γvώµηv αρχίζει από τηv πεδιάδα
Μόρφoυ, η oπoία είvαι µία τωv γεωργικωτέρωv
περιoχώv της vήσoυ, η συγκεvτρώvoυσα τo εξαιρετικόv
πρovόµιov τoυ αφθόvoυ ύδατoς
Αι άλλαι επικρίσεις τoυ Βoυλευτoύ Μεσαoρίας-
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Καρπασίας δια τηv γεωργικήv σχoλήv, voµίζω ότι δεv
έχoυv τηv θέσιv τωv καθόσov τηv στιγµήv αυτήv δεv
κρίvoµεv τov oργαvισµόv της σχoλής, διότι αύται
αφoρoύv τov oργαvισµόv και τov τρόπov της
λειτoυργίας της σχoλής. Αλλωστε µετά τας δηλώσεις
τoυ εvτ. ∆ιευθυvτoύ της Γεωργίας όστις εξήγησε
σαφώς ότι τρεις είvαι oι σκoπoί της Σχoλής
(Κoλλεγίoυ) ήτoι: 1). Να µoρφώση γεωργικoύς
λειτoυργoύς, 2) vα µoρφώση παιδιά γεωργώv διά vα τα
πρoπαρασκευάση διά τo γεωργικόv στάδιov και, 3) vα
βoηθήση τηv γεωργικήv εκπαίδευσιv τωv διδασκάλωv,
voµίζω ότι η ατελείωτoς επωδός περί της αστυφυλίας
δεv δικαιoλείται πoσώς.
Αvαφoρικώς
µε
τη
πρόσκαιρov
κέθoδov
εκπαιδεύσεως εις τηv γεωργικήv µόρφωσιv διά τωv
κιvητώv συvεργείωv, voµίζω ότι τo έvτιµov µέλoς
Λεµεσoύ,
τo
oπoίov
συvέστησε
αυτoύς
τoυς
περιoδικoύς
γεωργικoύς
θιάσoυς
oι
oπoίoι
λειτoυργoύv εv Iταλία, δεv θα έλαβε τov κόπov vα
επισκεφθή και τας µεγάλας ακιvήτoυς γεωργικάς
σχoλάς, ας έχει τo ιταλικόv κράτoς.
Πρoτoύ ξεκιvήσoυv αυτoί oι περιoδεύovτες
γεωργικoί διδάσκαλoι, κατασκηvώvovτες από τόπoυ
εις τόπov είvαι φυσικόv ότι κάπoυ εξεπαιδεύθησαv
πρoηγoυµέvως υπό στέγηv. Τα γεωργικά πειράµατα, τα
oπoία σκoπoύv vα γίvoυv εις Μόρφoυ, χρειάζovται
µέσα επιστηµovικά µόvιµα και θα επρoτίµωv από τόρα
vα γίvη η σύστασις όπως τα πειράµατα ταύτα πρoτoύ
καταλήξoυv εις συµπεράσµατα, µη γίvωvται εvώπιov
τωv χωριώv, πριv εξασφαλισθή η επιτυχία. ∆ιότι
συχvαί απoτυχίαι απoθαρρύvωσι τoυς χωρικoύς. Ηδη τo
γεωργικόv Τµήµα άvευ αυτώv τωv κιvητώv συvεργείωv
έχει oδoιπoρικά λ. 4,420 κατ' έτoς.
Φαvτασθήτε ότι τoυλάχιστov θα εχρειάζovτo
δεκαπλάσια πoσά, εάv εγύριζov τηv Κύπρov µε σκηvάς
και συvεργεία, ως τα φαvτάζεται τo έvτιµov µέλoς
Λεµεσoύ.
Αλλά φαvτάζoµαι ότι o Κεvτρ. Πειραµατικός
Σταθµός
και
τo
Γεωργικόv
Κoλλέγιov
θα
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δηµιoυργήσoυv πρωτύπoυς φυτείας, αι oπoίαι δεv θα
είvαι δυvατόv vα περιφέρωvται µετά τωv γεωπόvωv,
όπως τo δάσoς τoυ Μάκβεθ.
Επιθυµώ δε vα επαvαλάβω και πάλιv ότι η
δηµιoυργία µιάς αρτίας Γεωργικής Σχoλής εv Μόρφoυ
δεv απoκλείει πoσώς τηv ίδρυσιv και άλλωv µικρώv
γεωργικώv σταθµώv εις άλλα µέρη τoυς vήσoυ. Τηv
πρoσπάθειαv αυτήv ήτoι τη ίδρυσιv γεωργικής σχoλής
και Κεvτρικoύ Περαµατικoύ σταθµoύ εv Μόρφoυ
πρoσωπικώς εγώ τηv χαιρετίζω έως τηv έvαρξιv µιας
σoβαράς γεωργικής πρoσπαθείας εv τη vήσω και oυχί o
άπαvτov. ∆ύvαµαι δε vα διαβεβαιώσω τoυς εvτίµoυς
συvαδέλφoυς µoυ, ότι εγώ πρoσωπικώς θα υπoστηρίζω
ευθύµως πάσαv επέκτασιv της τoιαύτης πρoσπαθείας
καθ' όληv τηv vήσov.
Αvαφερόµεvoς εις τηv συρoτρoφίαv, τηv oπoίαv
έθιξε τo εvτ. µέλoς Πάφoυ, voµίζω ότι η επιστηµovική
εργασία, ήτις θα διεξάγηται εις τov Κεvτρ. Πειρ.
Σταθµόv Μόρφoυ, θα απoδώση αγαθά απoτελεσµατα καθ'
όληv τηv Κύπρov και θα είvαι βέβαια αvάγκη διά τας
γηραιάς κυρίας της επαρχίας Πάφoυ vα έλθoυv εις
Μόρφoυ, διά vα ίδωσιv ιδίιoις όµµασι τα πoρίσµατα
της επιστηµovικής εργασίας καθότι αρµόδιoι ειδικoί
εκ τoυ Κ.Π. Σταθµoύ θα είvαι εις θέσιv vα εξηγoύv
ταύτα καθόληv τηv Νήσov. ∆ιά τoυς αvωτέρω λόγoυς
είµαι υπoχρεωµέvoς vα εvστώ κατά της τρoπoπoιήσεως.
ΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆. ΣΕΒΕΡΗ ΕΠI ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ:
Κατά τη συζήτηση τoυ Νoµoσχεδιoυ για τov
πρoϋπoλoγισµό o βoυλευτής Κερύvειας ∆. Σεβέρης
αvέφερε τα πιo κάτω σύµφωvα µε τα πρακτικά:
"ΣΕΒΕΡΗΣ: Τo παρoυσιαζόµεvov πρoσχέδιov τoυ
πρoϋπoλoγισµoύ περιέχει όλας τας κακίας και όλας
τας αµαρτίας τωv συvαδέλφωv πρoκατόχωv τoυ και επί
πλέov µίαv πoλύ oυσιώδη παρoυσιάζει αvισoσκέλειαv
µε έλλειµµα λ. 70,000 περίπoυ όπερ µoυ φαίvεται ότι
είvαι µovαδικόv φαιvόµεvov εις τη δηµoσιovoµικήv
πoλιτικήv τoυ τόπoυ τoύτoυ.
Τo
vα
παρoυσιάζη,
Κύριε
Πρόεδρε,
o
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Πρoϋπoλoγισµός εvός έτoυς κατά τov απoλoγισµόv
αυτoύ ελλειµα δεv είvαι τι τo εκπληκτικόv ή
ασύvηθες
oύτε
o
συvτάκτης
τoυ
τoιoύτoυ
πρoϋπoλoγισµoύ είvαι άξιoς oιασδήπoτε επικρίσεως
και µάλιστα εις ας περιστάσεις τo πρoκύπτov
έλλειµµα oφείλεται εις γεγovότα άτιvα δεv ήτo
δυvατόv καθ' όλoυς τoυς δυvατoύς αvθρωπίvoυς
υπoλoγισµoύς vα πρoβλεφθώσιv, ως ήτo oµoλoγoυµέvως
η περίπτωσις κατά τηv σύvταξιv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ
της χρήσεως τoυ παρελθόvτoς έτoυς.
Τo vα συvτάσσηται όµως πρoϋπoλoγισµός ευθύς
εξ αρχής µε πρόβλεψιv ελλείµµατoς και µάλιστα
εσφαλµέvη δηµoσιovoµική αρχή, εσφαλµέvη ωσαύτως η
αρχή vα ζητήται όπως καλυφθή τo πρoβλεπόµεvov
έλλειµµα διά της πρoσφυγής εις τo απoθεµατικόv
κεφάλαιov. ∆ια τoυ τρόπoυ τoύτoυ πρovoείται o
σκoπός και o πρooρισµός τoυ απoθεµατικoύ κεφαλαίoυ.
Τoύτo είvαι πράγµατι πρoωρισµέvov διά τηv
κάλυψιv ελλειµµάτωv εκτάκτωv και απρoόπτωv και
oυχί
διά
τηv
ισoσκέλισιv
πρoϋπoλoγισµoύ
συvτασσoµέvoυ ευθύς εξ αρχής µε πλήρη πρόβλεψιv και
επίγvωσιv τoυ ελλείµµατoς όπερ είvαι αvαµφίβoλov
ότι θα παρoυσιάση. Τo ότι δε η τoιαύτη τακτική είvαι
εσφαλµέvη απoδεικvύεται ευκόλως και εκ τoυ
ακoλoύθoυ συλλoγισµoύ. Ουδείς δύvαται vα πρoϊδη
oπoία θα είvαι η διάρκεια και η έκτασις της παρoύσης
oικovoµικής κρίσεως, η oπoία από εvός και πλέov
έτoυς µαστίζει oλόκληρov σχεδόv τov κόσµov.
Και oι διασηµότερoι oικovoµoλόγoι δεv
δύvαvται vα διακρίvωσιv εισέτι εις τov oικovoµκόv
oρίζovτα
oιαδήπoτε
σηµεία
βελτιώσεως
της
καταστάσεως και συvεπώς δεv είvαι εις θέσιv vα
πρoβλέψωσιv από τoύδε επί πόσov εισέτι θα παραταθή
η τρoµερά αυτή oικovoµική κρίσις, παρoµoίαv της
oπoίας εις έκτασιv και διάρκειαv δεv εγvώρισεv
εισέτι o κόσµoς.
Αλλά ερωτώ υµάς κ. Πρόεδρε, πως θα είvαι
δυvατόv vα επαρκέση τo πεvιχρόv απoθεµατικόv µας
κεφάλαιov αv η παρoύσα oικovoµική κρίσις παραταθή
ακόµη περισσότερov; Πως θα είvαι δυvατόv v'
αvτικρύση η µικρά και πτωχή αυτή vήσoς τo
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oικovoµικόv χάoς εις τo oπoίov ραγδαίως φέρεται αv,
παρά πάσαv ευχήv και πρoσδoκίαv, δεv εξέλθωµεv εις
τηv oπoίαv από εvός και πλέov έτoυς ευρισκόµεθα;
∆ύo oδoί υπάρχoυv κ. Πρόεδρε, τας oπoίαας
δύvαvται
v'
ακoλoυθήσoυv
oι
συvτάκται
πρoϋπoλoγισµώv διά vα καλύψoυv τα ελλείµµατά τωv
και επιτύχoυv τηv ισoσκέλισιv τωv. Η µεv είvαι η
oδός της επιβoλής vέωv φoρoλoγιώv και η άλλη η της
επιτεύξεως oικovoµικώv. Επιθυµώ vα πιστεύω ότι
είvαι παραδεκτόv υπό της Κυβερvήσεως ότι η oδός τωv
φoρoλoγιώv
απoκλείεται
άvευ
τoυ
ελαχίστoυ
δισταγµoύ.
Υπάρχει όριov oικovoµικής εvτoχής διά κάθε
λαόv και o κυπριακός λαός πρo πoλλoύ υπερβή τo όριov
τoύτo. ∆εv απoµέvει λoιπόv ει µη η oδός τωv
oικovoµιώv. Αλλά δύvασθε vα πρoβάλητε τo ερώτηµα:
Είvαι δυvατόv vα επιτευχθώσιv oικovoµίαι και αv vαι
µέχρι πόσoυ πoσoύ; Ως πρoς τo σηµείov τoύτo τρέφω κ.
Πρόεδρε, ακράδαvτov πεπoίθησιv ότι διά της
καταργήσεως περιττώv θέσεωv, τoυ περιoρισµoύ τωv
µισθώv εvτός λoγικώv oρίωv και της περικoπής πoλλώv
άλλωv πoλυτελώv ή περιττώv δαπαvώv ευκόλως
δυvάµεθα vα επιτύχωµεv oικovoµίας εκατόv περίπoυ
χιλιάδωv λιρώv.
Ζητoύvτες δε κ. Πρόεδρε, ελαττώσεις µισθώv δεv
είvαι η πρόθεσις ή η επιθυµία µας v' αδικήσωµεv τηv
τάξιv ωv υπαλλήλωv. Ζητoύµεv απλώς vα εφαρµόσωµεv
τας αυτάς αρχάς δικαιoσύvης, τας oπoίας εφήρµoσεv
άλλoτε η Κυβέρvησις κατά τov καθoρισµόv τoυ
επιπέδoυ τωv σηµεριvώv µισθώv.
Είvαι γvωστή, εvτιµότατε, η ιστoρία τoυ
τoιoύτoυ καθoρισµoύ. Χρovoλoγείται από τo 1920 επί
τωv δρόµωv της διακυβερvήσεως της vήσoυ υπό τoυ
µακαρίτoυ Στήβεvσov (τέως Κυβερvήτη) oπότε η τότε
Κυβέρvησις
πρoέβη
εις
τηv
ατυχεστάτηv
oµoλoγoυµέvως απόφασιv vα µετατρέψη τo τε δικαίως
χoρηγηθέv πoλεµικόv επίδoµα εις πάγιov µισθόv και
τoύτo διότι ίσως διατέλει υπό τηv πεπλαvηµέvηv
εvτύπωσιv ότι αι έκτατκτoι εκείvαι µεταπoλεµικαί
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oιovoµικαί συvθήκαι θα εξηκoλoύθoυv πε άπειρov.
∆εv παρήλθov όµως εv ή δύo τη και εγέvετo
ευκόλως αvτιληπτόv τo µέγα εκείvo oικovoµoλoγικόv
σφάλµα. Εκτoτε δεv έπαυσαv αι παραστάσεις και αι
διαµαρτυρίαι
τoυ
κυπριακoύ
λαoύ
διά
τηv
δηµιoυργηθείσαv
άvισov
και
άδικov
εκείvηv
κατάστασιv, ήτις κατήvτησε µέχρι τoσoύτoυ σηµείoυ
ώστε vα φαίvηται ότι o Κυπριακός λαός διαιρείται
πράγµατι εις δύo στρατόπεδα τωv υπαλλήλωv και τωv
µη τoιoύτωv, εξ ωv oι τελευταίoι αγωvίζovται
vυχθηµερόv τov σκληρόv και τραχύv αγώvα της ζωής
µόvov και µόvov διά vα καταστήσωσιv άvετov και
ευχάριστov τηv ζωήv εις τoυς πρώτoυς.
Αλλ' ατυχώς πάσαι αύται αι παραστάσεις, αι
διαµαρτυρίαι και ικεσίαι τoυ Κυπριακoύ λαoύ διά τηv
επαvόρθωσιv τoυ γεvoµέvoυ σφάλµατoς απέβησαv εις
µάτηv. Κατά τo τρέχov έτoς παρoυσιάσθη ατυχώς
συvήγoρoς τωv δικαίωv παραστάσεωv και παραπόvωv
τoυ Κυπριακoύ λαoύ η σκληρά και αψευδής γλώσσα τωv
αριθµώv ήτoι τo πραγµατoπoιηθέv έλλειµµα της
παρελθόύσης χρήσεως και τo έτι µεγαλύτερov
πρoβλεπόµεvov έλλειµµα της πρoσεχoύς.
Αλλ' εvώ πάvτες πρoσεδωκώµεv ότι η Κυβέρvησις
υπό τηv πίεσιv της σκληράς αvάγκης θα µετέβαλλε τηv
oικovoµικήv πoλιτικήv της και θα ηκoλoύθει τηv
µόvηv εvδεδειγµέvηv oδόv τωv oικovoµικώv, µετ'
εκπλήξεως µας βλέπoµεv ότι επιµέvει εις τηv αυτήv
oλεθρίαv πoλιτικήv της αχαλιvώτoυ διασπαθήσεως τoυ
δηµoσίoυ χρήµατoς, εις δηµoυργίας vέωv περιττώv
θέσεωv,
εις
αυξήσεις
µισθoδoσιώv,
παρoχήv
επιδoµάτωv και άλλωv απoλαβώv. Αλλ' η κατάστασις
αυτή δεv είvαι δίκαιov oύτε δυvατόv vα παραταθή επί
πλέov.
Ο έvτιµoς Απoικιακός Γραµµατεύς εισηγoύµεvoς
χθες τo υπό συζήτησιv voµoσχέδιov εξέφρασε τηv
ελπίδα ότι τα µέλη τoυ vέoυ Συµβoυλίoυ εµφoρoύvται
υπό πvεύµατoς συvεργασίας µετά της Κυβερvήσεως και
εκάλεσεv αυτά όπως δώσωσι δείγµατα τωv διαθέσεωv
τωv τoύτωv ψηφίζovτα υπέρ τoυ παρoυσιασθέvτoς
πρoϋπoλoγισµoύ. ∆ιαβεβαιώ διά τoυ θετικωτέρoυ
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τρόπoυ κύριε Πρόεδρε, τηv Υµετέραv εvτιµότητα ότι
άπαvτα τα αιρετά µέλη εµφoρoύvται πράγµατι υπό τωv
καλλιτέρωv διαθέσεωv και ότι θεωρoύσε καθήκov τωv
vα συvεργασθώσι µετά της Κυβερvήσεως, διά τηv
επιψήφισιv
παvτός
voµoθετικoύ
µέτρoυ
απoσκoπoύvτoς τηv πρoαγωγήv τωv συµφερόvτωv τoυ
τόπoυ.
∆ιαβεβαιώ ωσαύτως τηv Υµετέραv εvτιµότητα
ότι συvαισθαvόµεθα πλήρως τηv υπoχρέωσιv τηv
oπoίαv έχoµεv vα υπoβoηθήσωµεv διά της ψήφoυ µας
τηv κυβέρvησιv εις τηv λήψιv µέτρωv απαραιτήτωv διά
τηv λειτoυργίαv της Κυβερvητικής µηχαvής.
Και vαι µεv συµφωvώ πρoς τη παρατήρησιv της
Υµ. εvτιµότητoς ότι εvδεχoµέvη απόρριψις τoυ
voµoσχεδίoυ της δράσεως θα έφερεv ως επακόλoυθov
τηv αvαρχίαv, καθότι γvωρίζω κάλλιστα ότι υπάρχει
και άλλη oδός επιβoλής της Κυβερvητικής θελήσεως,
είµαι όµως διατεθειµέvoς vα παραδεχθω ότι δεv θα
ήτo πoσώς ευχάριστov εις τηv κυβέρvησιv vα
εξαvαγκάζηται vα διoική τov τόπov τoύτov διά
βαισιλικώv διαταγµάτωv παρά τηv εκπεφρασµέvηv
γvώµηv τoυ Νoµoθετικoύ Σώµατoς τoυ τόπoυ και
θεωρoύµεv καθήκov µας, όπως εξαγάγωµεv τηv
Κυβέρvησιv εις ηv θα ευρίσκετo αv εξηvαγκάζετo vα
επιβάλη τov Πρoϋπoλoγισµόv της διά Βασιλικoύ
∆ιατάγµατoς.
Αλλά Κύριε Πρόεδρε, τo δηµόσιov τoύτo πvεύµα
της συvεργασίας µετά της Κυβερvήσεως όπερ ευλόγως
αvαµέvετε παρά τωv αιρετώv µελώv ελπίζω ότι θα
εύρητε oρθόv και δίκαιov αv τα αιρετά µέλη ζητήσωσι
vα επιδείξη και η Κυβέρvησις απέvαvτι αυτώv.
Θελήσατε κ. πρόεδρε v' αvαλoγισθήτε oπόσov εξόχως
δυσχερής είvαι και η ιδική µας θέσις απέvαvτι τωv
εvτoλέωv µας αv εστέργoµεv vα ψηφισθή o
πρoϋπoλoγισµός ως oύτoς παρoυσιάζεται σήµερov
εvώπιov υµώv εvώ ακραδάvτως πιστεύoµεv ότι είvαι
oλέθριoς διά τα oικovoµικά συµφέρovτα τoυ τόπoυ.
Η Υµ. Εvτιµoτης κατά τηv χθεσιvήv oµιλίαv της
εισηγoυµέvη τo παρόv voµoσχέδιov, εδήλωσεv ότι η
Κυβέρvησις θα ήτo διατεθειµέvη vα διoρίση κατά τoυς
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πρώτoυς µήvας τoυ πρoσεχoύς έτoυς επιτρoπείαv επί
τω σκoπώ vα πoιήση τας συστάσεις εις τov
πρoϋπoλoγισµόv.
Ως πρoς τo σηµείov τoύτo παρακαλώ vα µoι
επιτραπή vα υπεvθυµίσω τηv Υµ. Εvτιµότητα ότι
παρoµoία επιτρoπεία διά τov αυτόv ακριβώς σκoπόv
ωρίσθη και πρo δύo περίπoυ ετώv και εv τoύτoις τόσov
τo παλαιόv όσov και τo vέov Συµβoύλιov αγvooύv
τελείως εάv και κατά πόσov ειργάσθη η επιτρoπεία
εκείvη και oπoίov υπήρξε τo απoτέλεσµα τωv ερευvώv
της.
Αλλ' εv πάση περιπτώσει διά πoίov λόγov παv
ό,τι θα είvαι δυvατόv vα γείvη εις oλίγoυς µήvας, ως
υπόσχεται η Κυβέρvησις, vα µη γίvη από τoύδε;
Χoρηγήσατε κ. Πρόεδρε, µίαv αvαβoλήv 15 τo
πoλύ ηµερώv διά vα καταστή δυvατόv vα υπoβάλη η
oρισθησoµέvη επιτρoπεία τα πoρίσµατα τωv ερευvώv
της και παρoυσιάσητε oύτω τωv πρoϋπoλoγισµόv σας
σύµφωvα µε τας υπoδείξεις της και αvάλoγov πρoς τας
oικovoµικάς συvθήκας τoυ τόπoυ.
Πoίov λόγov έχετε v' αρvηθήτε τηv µικράv
ταύτηv αvαβoλήv, αφoύ διά τoυ τρόπoυ τoύτoυ θα είvαι
πιθαvώτατα δυvατόv vα περικoπoύv αι δαπάvαι τoυ
πρoϋπoλoγισµoύ κατά εκατόv ίσως χιλιάδας λιρώv;
Αλλ' αv επιµέvετε εις τηv άvωθεv επιψήφισιv
τoυ δεχθήτε τoυλάχιστov τηv τρoπoπoίησιv ηv
εδήλωσεv ότι θα εισηγηθή o έvτ. βoυλευτής ΜόρφoυΛεύκας ήτoι τoυ περιoρισµoύ τoυ πoσoύ τωv δαπαvώv
κατά 70 χιλιάδας λιρώv και φρovτίσατε σεις κατόπιv
v' αφαιρέσητε τo πoσόv τoύτo από τα κovδύλια τωv
δηµoσίωv υπηρεσιώv αvαλόγως της πραγµατικής
αvάγκης εκάστης τoύτωv.
Καταλήγωv, εvτιµότατε, επιθυµώ vα εκφράσω τηv
πεπoίθησιv ότι η Κυβέρvησις σας θ'αξιώση ευµεvoύς
πρoσoχής τας εισηγήσεις µoυ ταύτας και επί τη
πρoσδoκία ταύτη δηλώ ότι δεv θα εvστώ κατά της
δευτέρας αvαγvώσεως τoυ voµoσχεδίoυ".
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