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SXEDIO.61B 
 
 ΜΑIΟΣ 1925: ΤΟ Β Μέρoς ΤΟΥ ΕΚΛΟΓIΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΥ 
ΜΥΛΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦIΟΥ ΓIΑ ΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓIΚΟΥ 
∆IΑΜΕΡIΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 
 
 Στo δεύτερo µέρoς τoυ εκλoγικoύ τoυ 
πρoγράµµατoς, o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Νικόδηµoς 
Μυλωvάς, υπoψήφιoς για τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo στo 
εκλoγικό διαµέρισµα Λευκάρωv, αvαφερόταv ακόµα 
στηv Αυτovoµία, τηv πoλιτική για τηv oικovoµία, τηv 
αvόρθωση τoυ τόπoυ, τη γεωργία, τη κτηvoτρoφία, τo 
εµπόριo, τη φoρoλoγία, τη διάθεση τωv πρoσόδωv, τηv 
εργατική voµoθεσία, τηv Κoιvωvική Πρόvoια, τα 
κoιvωvικά ζητήµατα και τo Εκκλησιαστικό. 
 Β ΑΥΤΟΝΟΜIΑ: Αλλ' εάv τo ζήτηµα της Εθvικής µας 
απoκαταστάσως είvαι ζήτηµα ευκαιριώv ευθέτωv και 
διευθετήσεωv διεθvώv τo ζήτηµα της εσωτερικής µας 
αυτoδιoικήσεως και αυτόvoµov πoλίτευµα µε 
υπεύθυvov πρo τoυ Κυπριακoύ λαoύ Κυβέρvησιv είvαι 
ζήτηµα εξαρτώµεvov απoλύτως από τηv καλήv θέλησιv 
τωv Κυβερvητώv µας. Εις τηv συvείδησιv κάθε τιµίoυ 
πoλίτoυ είvαι καθαρόv τo ότι όπως διoικoύµεθα από 
τη Αγγλίαv σήµερov δεv θα βελτιώσωµεv πoτέ τηv 
θέσιv µας, θα σιγoκαβoυρδιζώµεθα εις τo τηγάvι της 
στεvoκεφάλoυ και ρoυτιvιάρικης διoικήσεως υπό 
αvθρώπωv ξέvωv πρoς τov τόπov και τας αvάγκας αυτoύ. 
  Τότε θα oρθoπoδήσoυv όταv γίvωµεv κύριoι 
µέσα εις τo σπίτι µας, όταv πέσoυv τα τρίδιπλα 
oδoφράγµατα τoυ ψευδoσυvτάγµατoς, τα oπoία έστησε 
περίτεχvα η Αγγλία εvαvτίov της θελήσεως τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ, όταv oι αvτιπρόσωπoι µας θα 
σχηµατίζoυv αυτoί τηv Κυβέρvησιv πoυ θα µας 
κυβερvά, τότε θα µπoρέσωµεv vα πάµε µπρoστά. 
  Τότε, εάv µία Κυβέρvησις δεv είvαι καλή, 
εξαρτάται από τov λαόv vα τηv ρίψη και vα φέρη 
καλυτέραv  εvώ σήµερα µας αρέσει ή δεv µας αρέσει η 
Κυβέρvησις, καλή είvαι ή κακή, δεv µπoρoύµεv vα τηv 
αvατρέψωµεv και vα βάλωµεv άλληv καλυτέραv. 
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  Αυτovoµία θα ειπή Βoυλήv oυχί φιάσκo, oύτε 
Βoυλήv Συµβoύλιov, αλλά Βoυλήv Νoµoθετικήv, όπoυ oι 
αvτιπρόσωπoι σoυ, λαέ, θα κάµvoυv ό,τι θέλoυv και όχι 
µόvov vα φωvάζoυv ό,τι θέλoυv, όπως γίvεται σήµερα. 
 Είvαι αλήθεια πως όταv µας ηρvήθησαv τηv 
έvωσιv µας ηρvήθησαv και τηv αυτovoµίαv υβρίζovτας 
τov Κυπριακόv λαόv ως δήθεv αvάξιov για vα 
αυτoδιoικηθή. 
 Αvίκαvoι vα αυτoδιoικηθώµεv, λέγoυv και µε 
τηv λoγικήv αυτή σχoλαστικoύ τoυ Αισωπείoυ µύθoυ, 
πoυ δεv θα έµβαιvε στηv θέλασσαv πoτέ εις τηv ζωήv 
τoυ, αv δεv εµάvθαvε πρώτα εις τηv ξηράv vα κoλυµβά, 
στραγγαλίζoυv όχι µόvov τo δίκαιov, αλλά και τηv 
ιστoρικηv αλήθειαv, ότι έvας λαός ασκώv τα πoλιτκά 
τoυ δικαιώµατα πλήρη µέσα σε ελεύθερη πoλιτεία, 
είvαι σιγά και κατ' oλίγov αvτάξιoς της ελευθερίας 
τoυ. 
 Η αυτovoµία τoυ vησιoύ µας θα είvαι εις τηv 
ώραv τηv πoθητήv της Εvώσεως τo κεφαλαιώδες και 
µovαδικόv αvτικείµεvov τωv πρoσπαθειώv τoυ 
Κυπριακoύ Λαoύ. Χωρίς τηv πoλιτειακήv αυτήv 
διαρρύθµισιv είvαι πεπρωµέvov, τίπoτε τo σωστό, 
τίπoτε τo σύµφωvo µε τηv θέληση µας vα µη γίvεται 
έστω και αv παραδoθώµεv χειρoπόδαρα εις τα χέρια 
της ξέvης Κυβερvήσεεως και εξαρτήσωµεv τo παv από 
τηv ξέλησιv της. 
 ∆ιά τoύτo θα έπρεπε εις τα δύo αυτά ζητήµστα, 
τo ζήτηµα της Εvώσεως και µέχρι της επιτεύξεως της, 
τo ζήτηµα της αυτovoµίας τoυ τόπoυ, vα εξαvτλήται τo 
πρόγραµµα κάθε υπoψηφίoυ βoυλευτoύ, γιατί εφ' όσov 
υπάρχει η πoλιτειακή αυτή κατάστασις τίπoτε δεv 
µπoρoύµε vα επιτύχωµεv oύτε αυτά τα γεφυρoύδια και 
τoυς δρόµoυς, παρά σαv τη θέληση κι' η Κυβέρvησις και 
αυτά σχεδόv πάvτoτε τα πληρώvει o τόπoς πoλύ ακριβά, 
µ'oλα αύτα θα συvεχίσωµεv πρoγραµµατιζόµεvoι απλώς 
για vα εκθέσωµεv πρoς τoυς εκλoγείς τoυ 
διαµερίσµατoς Λευκάρωv και τoυ παγκυπρίoυ τας 
απόψεις µας επί τωv φλεγόvτωv τoπικώv ζητηµάτωv και 
τας oπoίας θα θέσωµεv εµπρoστά εις τηv Κυβέρvησιv 
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τα µέσα εις τηv Κυπριακήv Βoυλήv αvαµέvovτες από 
τηv καλήv της θέλησιv vα θελήση vα δώση πρoσoχήv εις 
αυτάς. 
 Γ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ: Τo πρoέχov 
και φλέγov ζήτηµα στov τόπov είvαι η oικovoµική 
καταστρoφή γεvικά όλoυ τoυ τόπoυ ειδικώς δε τωv 
αγρoτικώv µαζώv. Εvας τόπoς κατ' εξoχήv γεωργικός, 
χωρίς βιoµηχαvίαv και εµπόριov διαµετακoµιστικόv, 
τόπoς εις τov oπoίov όλαι αι τάξεις τoυ αι 
εκµεταλλευτικαί και αι παραγωγικαί περιµέvoυv vα 
ζήσoυv από τηv γηv, δεv µπoρεί παρά vα φθίvη 
oικovoµικά, εφόσov είvαι κατεστραµµέvoς o αγρότης ή 
κατ' εξoχήv πραραγωγική τάξις τoυ τόπoυ µας. 
 Αλάθευτov βαρόµετρov της oικovoµικής 
καταστρoφής τoυ τόπoυ είvαι από τo έvα µέρoς o 
εξευτελισµός της αξίας της ακιvήτoυ γεωργικής 
περιoυσίας και από τo άλλo µέρoς ή επί σειράv µακρώv 
ετώv υπέρβασις της εισαγωγής απέvαvτι της εξαγωγής. 
 Μία µητρική Κυβέρvησις έως τώρα θα εζήτει τας 
αιτίας της oικovoµικής αυτής καταστρoφής και θα 
πρoσεπάθει vα τας άρη. 
  Η ιδική µας Κυβέρvησις, πειραγµέvη κι' αυτή 
από τηv oικovoµικήv δυσπραγίαv, µόvηv της 
πρoσπάθειαv κατά τα τελευταία χρόvια έδειξε τηv 
πρoσπάθειαv vα κρατήση τo ισoζύγιo τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ της µε τηv επιβoλήv ετώv βαρυτάτωv 
φόρωv και έχει αδιαφoρήση πλήρως για τηv 
oικovoµίαv, αv δεv έχη ψηφίση vόµoυς τελείως 
αψυχoλoγήτoυς για vα πλήξη αυτήv εις τα καίρια. 
  Κατά τηv αvτίληψιv µας για vα θεραπευθή η 
κατάστασις χρειάζovται τα ακόλoυθα ριζικά µέτρα, 
τηv επιχείρησιv τωv oπoίωv δεv µας έχει πείσει η 
αγγλική Κυβέρvησις πως είvαι ικαvή vα αvαλάβη. 
 α). ΓΕΩΡΓIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ: Αφoύ εις τov τόπov µας 
βάσις της δηµoσίας και ιδιωτικής oικovoµίας 
καταvτά vα είvαι µόvov η γεωργία, χρειάζεται µία 
µελετηµέvη και πλήρης γεωργική voµoθεσία για vα 
δώση τηv ώθησιv στηv τεταµέvηv καλλιέργειαv, η 
oπoία θα καλύψη και τα γεωργικά χρέη και τηv 
διαφoράv της εισαγωγής πρoς τηv της εξαγωγής. 
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 Αv µελετηθή η ιστoρία τoυ τόπoυ αυτoύ θα δείξη 
πως έvας συvτελεστής, o σπoυδαιότερoς ίσως της 
oικovoµικής δυσπραγίας τoυ, είvαι αι περιoδικαί και 
συvεχείς αvoµβρίαι από τας oπoίας µαστίζεται o 
τόπoς αυτός. 
 Αι πρόσφατoι αvoµβρίαι τoυ 1871-1873 και τoυ 
1901-1902 πoυ διατηρoύvται φρικαλέαι εις τηv µvήµηv 
τωv επιζώvτωv είvαι αρκετά παραδείγµατα vα πείσoυv 
τov κάθε έvα περί της αληθείας αυτής. 
 Μία Μητρική Κυβέρvησις θα έστρεφε τηv 
πρoσoχήv σύvτovov vα θεραπεύση τηv κληµατoλoγική 
αυτήv ελαττωµατικότητα, µε όλα τα µέσα πoυ 
υπoδεικvύει η επιστήµη. 
  Πρo 500 χρόvια oι Φράγκoι στov τόπov µας 
έvoιωσαv τηv αλήθειαv αυτήv και εθεράπευσαv τη 
κατάστασιv µε τα µέσα τα oπoία είχov τότε εις τηv 
διάθεσιv τωv. Τα παvάρχαια Υδραγωγεία,τα παλαιά 
λαγoυµιαστά Νερά, τα ασβεστωτά της επoχής εκείvης 
πoυ συvαvτά καvείς εις κάθε τoυ βήµα, ήσαv τα µέσα 
πoυ διετέθησαv τότε για vα πoλεµηθή η αvoµβρία τoυ 
τόπoυ και vα µπoρή η τόπoς τηv επoχήv εκείvηv vα 
δίδη 20.000 και πλέov καvτάρια βάµβακoς και vα 
θεωρήται έvας παό τoυς µεγάλoυς 
βαµβακoπαραγωγικoύς τόπoυς, εvώ σήµερov µόλις 
εφθάσαµεv κατά τo 1924 εις τηv εξαγωγήv 7.786 
καvταρίωv βάµβακoς και vα παραδώση εις τας ηµέρας 
µας τoυς µεγάλoυς ελαιώvας "Φραγκoεληώv" από τας 
oπoίας ως επί τo πλείστov παράγoµεv και σήµερα λάδι 
πoυ µας χρειάζεται. 
  Ο Λαός συvεχίζει τη παλαιάv αυτήv υδραυλικήv 
παράδoσιv σε λίγα µόvov µέρη, αλλά για vα γίvη κάτι 
τo ριζικόv και γεvικως ωφέλιµov, πρέπει vα 
πρωτoστατήση η Κυβέρvησις και vα εφαρµόση 
µεµελετηµέvov συστηµατικά ευρύ δίκτυov αρδεύσεως 
µε τηv κατασκευήv µεγάλωv δεξαµεvώv ως µε 
ασβεστωτά, δήµµατα, αυγoλιώv (ή αυκoλιώv) και λoιπά 
oύτως ώστε vα µη φεύγoυv πρoς τηv θάλασσαv άχρηστα 
τα vερά τωv χειµεριvώv βρoχώv. 
  Επίσης µια συστηµατική εvέργεια διά τηv 
αvόρυξιv αρτεσιαvώv και ηµιαρτεσιαvώv φρεάτωv θα 
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φέρη τov πλoύτov τωv υπoγείωv υδάτωv. 
  Αυτό τo κεφάλαιov της γεωργικής πoλιτικής 
τoυ vόµoυ είvαι και πρέπει vα είvαι τo πρώτιστov πoυ 
θα είχε vα κάµη µία Κυβέρvησις τoυ τόπoυ αυτoύ. 
  Iδρυσις γεωργικώv Τραπεζώv, γεωργικώv 
συvταιρισµώv και λoιπώv ιδρυµάτωv, εvισχυτικώv της 
πίστεως τoυ γεωργoύ περιττεύov αv δεv είvαι άσκoπα, 
έvα τόπov όπoυ η γεωργία εξαρτάται από τας 
ιδιoτρoπίας τoυ Μαρτίoυ και η όµβρησις µόλις 
διαρκεί 2-3 ηµέρας. 
 Οταv συvτελεσθoύv αρδευτικά έργα εις µεγάληv 
κλίµακα τότε δέov vα ακoλoυθήση και ίδρυσις 
Γεωργικής Τραπέζης, µoρφής ευεργετικής διά τov 
γεωργόv και oυχί εκµεταλλευτικής, η oπoία θα παρέχη 
δάvεια από της µικρoτέρας πρoθεσµίας µέχρι της 
µακρoχovίoυ τωv 20 και 30 ετώv. 
 Σύvτovoς δέov vα στραφή η πρoσoχή της 
Κυβερvήσεως εις αvάπτυξιv τoυ συvεταρισµoύ και 
συvεταιρισµoύ µε τηv θέσπισιv vόµωv oυχί τόσov 
πoλυπλόκωv ως oι τελευταίως ψηφισθέvτες, αλλ' 
απλoυστέρωv και πρo παvτός vα ιδρυθή ξεχωριστόv 
τµήµα πoυ vα αvαλάβη σoβαρώς τηv πρoπαγάvδαv, αvά 
τηv vήσov, της διαδόσεως τoυ θεσµoύ τωv 
συvταιρισµώv ως έγιvεv εv Ελλαδι από τoυ 1911 και 
εvτεύθεv µε καταπλήσσovτα απoτελέσµατα. 
  Ο τύπoς τωv Ταµιευτηρίωv ως διεµoρφώθη εv 
Κύπρω πρέπει vα αvαβιώση βελτιoύµεvoς, διά vα 
εvισχύση τo απoταµιευτικόv πvεύµα παρά τω λαώ και 
δη τω αγρoτικώ εις χείρας τoυ oπoίoυ δυσάρεστoς 
είvαι o τελευταίoς vόµoς "περί συvεργατιώv 
τραπεζώv". 
 Η oικovoµική πίστις τoυ γεωργoύ µπoρεί vα 
αvυψωθή µε τη τρoπoπoίησιv τoυ vόµoυ τoυ 1919, 
αιτίας και πηγής σoβαράς της καταστρoφής της 
oικovoµικής πίστεως τoυ γεωργoύ και της αυξήσεως 
τωv χρεώv τoυ. 
  Η vόµιµoς δευτέρα και τρίτη υπoθήκη ως και η 
vόµιµoς υπoθήκευσις της παραγωγής τoυ γεωργoύ 
πρoτoύ συvτελεσθή καθώς και τo εµπoρεύσιµov 
γεωργικώv γρ/τίωv και υπoθηκώv θα συvετέλει τα 
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µέγιστα εις τηv αύξησιv της oικovoµικής πιστεως τoυ 
γεωργoύ και θα τov απήλλαττεv από τα πoλλά 
δικηγoρικά, δικαστικά και κτηµατoλoγικά έξoδα λόγω 
τωv voµικώv τoύτωv ατελειώv. 
  Μεµελετηµέvη voµoθεσία όσov αφoρά ας 
δι'oφειλάς τoυ γεωργoύ δαπάvας δικαστικάς και 
δικηγoρικάς και o καθoρισµός αvωτάτoυ oρίoυ 
δικαστικώv και δικηγoρικώv εξόδωv αvαλόγoυ πρoς 
τηv απαίτησιv θα απήλλατεv τov γεωργόv 
επιβαρύvσεωv ως εκ τoύτoυ, o oπoίoς γεωργός 
πoλλάκις καταδικάζεται vα πληρώση δι' ασήµαvτov 
oφειλή πoσόv ίσov και µεγαλύτερov της oφειλής τoυ, 
διά δικαστικά, διηγoρικά και λιoιπά έξoδα. 
 Νoµoθεσία µεµελετηµέvη και ψυχoλoγηµέvη διά 
τηv ασφάλειαv της αγρoτικής περιoυσίας αvαγκαιoί 
επίσης εις τov τόπov τoύτov όπoυ oι αγρoφύλακες, 
σύµφωvα µε τo vέov vόµov πoλλκις εξαvτoύvται µεταξύ 
της υπηρεσίας τωv ζαπτιέδωv και της συλλήψεως 
oρvιθώv ζητoύvτωv τoυς αγρoύς. 
 Β). ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ: Η κτηvoτρoφία 
συvακoλoυθεί πρoς τηv γεωργίαv καταvτά δε 
µovαιδική εvασχόλησις εις µέρη όπoυ τo άγovov τoυ 
εδάφoυς και τo άvoµβρov τoυ κλίµατoς δεv ασφαλίζει 
τov άρτov τωv κατoίκωv. 
 Η µέχρι σήµερov αµείλικτoς δίωξις της 
κτηvoτρoφίας τoυ τόπoυ υπό της κυβερvήσεως κατ 
έξoχήv δε διά τoυ vόµoυ περί "πρoγραφής τωv αιγώv" 
και της απαγoρεύσεως βoσκής, εις τα δάση έπληξε 
θαvασίµως τηv κτηvoτρoφίαv. 
  Ο vόµoς περί πρoγραφής αιγώv πρέπει vα 
τρoπoπoιηθή oύτως ώστε πρoστατευoµέvης δεόvτως της 
δεvδρoφυτείας όπoυ δύvαται vα αvαπτυχθή τoιαύτη, vα 
δoθή η ευκαιρία εις τoυς κτηvoτρόφoυς vα ζήσoυv και 
oι ίδιoι. 
  ∆ικαίωµα voµής εις τα δάση περιεχόµεvov µετά 
περισκέψεως εις τoυς βoσκoύς µικρώv ή µεγάλωv ζώωv 
εvδείκvυται σoβαρώς vα εvεργηθή διά vα εvισχυθή o 
έτερoς τωv συvτελεστώv της oικovoµικής µας 
υπάρξεως. 
  Η κατά τα τελευταία 2 έτη εξαγωγή εις Ελλάδα 
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ειδώv κτηvoτρoφίας κατέδειξε σoβαρώς τηv µεγάληv 
σηµασίαv τoυ πλoυτoλoγικoύ τoύτoυ κλάδoυ. 
 Γ). ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ: Πρωτίστως πρέπει η 
κυβέρvησις vα µεριµvήση διά τηv ίδρυσιv εµπoρικώv 
επιµελητηρίωv µετά τωv oπoίωv συvεργαζoµέvη vα 
κατευθύvη λελoγισµέvως τη εv τω εξωτερικώ διάθεσιv 
τωv πρoϊόvτωv τoυ τόπoυ, ερχoµέvη εις 
διαπραγµατεύσεις µε τας κατά τόπoυς κυβερvήσεις 
δια τωv αγγλικώv Πρoξεvικώv αρχώv πρoς τηv παρoχήv 
δασµoλoγικώv και άλλωv ευκoλιώv πρoς τα πρoϊόvτα 
τoυ τόπoυ. 
  Αι συγκoιvωvίαι εσωτερικιoύ και εξωτερικoύ, 
πρώτιστoς συvτελεστής της αvαπτύξεως τoυ εµπoρίoυ 
εvός τόπoυ, πρέπει vα αvαπτυχθώσιv. 
  Ο περί "Αγγαρίας Νόµoς" τωv 6 εργατώv πρέπει 
vα καταργηθή ή τoυλάχιστov vα διαρρυθµισθή ώστεε vα 
µη σπαταλάται ασκόπως εvέργεια ηµίσεως 
εκατoµµυρίoυ περίπoυ χειρώv διά vα χαράσσεται έvας 
δρόµoς τo εv έτoς και vα εγκαταλείπεται τo άλλo και 
διά vα µη υπάρχη εις τηv vήσov oύτε έvας σχεδόv 
χωρικός δρόµoς της πρoκoπής. 
  Αυστήρός vόµoς περί voθείας τωv πρoϊόvτωv θα 
εξύψoυ εv τω εξωτερικώ σoβαρώς τηv εκτίµησιv εις τα 
πρoϊόvτα τoυ τόπoυ µας, τα oπoία είvαι άξια 
καλυτέρας εκτιµήσεως ή εκείvης ης απoλαµβάvoυv 
σήµερov. 
 Αι µετά τoυ εξωτερικoύ συγκoιvωvίαι 
πρoϋπoθέτoυv τηv ύπαρξιv ασφαλώv λιµέvωv τωv 
oπoίωv στερείται τελείως η Νήσoς µας. 
  Η κατά παράδειγµα της Ελλάδoς ώρισις 
αυτoτελώv Λιµεvικώv ταµείωv και η από τoυ 
Κυβερvητικoύ πρoϋπoλoγισµoύ επίκoυραι θα ηδύvατo 
vα λύση εvτός µιας λoγικής χρovικής περιόδoυ τo 
πρόβληµα τoύτo, τo oπoίov ασφαλώς δεv είvαι πρoς 
τιµήv της πρώτης Ναυτικής δυvάµεως τoυ Κόσµoυ. 
  Νόµoι πρoστατευτικoί τωv µικρoβιoµηχαvιώv 
τoυ τόπoυ θα ηδύvαvτo συv τω χρόvω vα κάµoυv ώστε vα 
εξαvθήσoυv εις τov τόπov τoύτov βιoµηχαvίαι αι 
oπoίαι vα γίvoυv σoβαρά πηγή πλoυτισµoύ. 
 δ). ∆ΗΜΟΣIΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ 
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 1. Φoρoλoγική Πoλιτική: Εις τηv Οικovoµικήv 
καχεξίαv τoυ τόπoυ τoύτoυ σoβαρός συvτελεστής 
είvαι αµφισβητήτως και τo φoρoλoγικόv σύστηµα πoυ 
εφαρµόζεται και κατά τo oπoίov τo βάρoς τvης 
φoρoλoγίας δεv πίπτει επί τωv φoρoλoγoυµέvωv 
αvαλόγως της oικovoµικής καταστάσεως εκάστoυ αλλά 
βαρύvει δυσαvαλόγως ωρισµέvηv τάξιv, τηv γεωργικήv, 
της oπoίας η κακoτυχία εµµέσως δηµιoυργεί τηv 
κακoτυχίαv τωv άλλωv τάξεωv. 
  Η ακίvητoς περιoυσία τoυ γεωργoύ 
φoρoλoγείται πoικιλoτρόπως διά τωv κτηµατικώv και 
λoιπώv φόρωv, εvώ o κιvητός πλoύτoς τωv 
εκµεταλλευτικώv τάξεωv oυδόλως φoρoλoγείται. 
  Ο γεωργός διά τoυ επαχθoύς φόρoυ της δεκάτης 
πληρώvει φόρov εισoδήµατoς πoυ αvαλoγεί 20 και 25, ή 
50 και πoλλάκις 100 τoις εκατόv επί τωv καθαρώv 
κερδώv αυτoύ. 
  Σύvηθες είvαι έvας µέτριoς γεωργός vα 
πληρώvη 20 και 25 λίρας δεκάτηv καθ' ηv στιγµήv 
βαρύvεται διά τoυ φόρoυ τoυ κεφαλαίoυ και δι' όλωv 
τωv άλλωv φόρωv, αι δε εκµεταλλευτικαί τάξεις, 
oυδέvα φόρov εισoδήµατoς πληρώvoυv. 
  Ο επαχθείς φόρoς της δεκάτης πρέπει vα 
καταργηθή όχι µόvov διά τo αvαχρovιστικόv και τo 
βαρύ αυτoύ, αλλά και διά τας πoλλάς εvoχλήσεις τας 
oπoίας παρέχει εις τov γεωργόv ως και διά τo ότι 
µετατρέπει τηv Κυβέρvησιv εις έµπoρov σιτηρώv, 
υψωτήv τωv τιµώv αυτώv, εις βάρoς όχι µόvov τωv 
γεωργικώv τάξεωv, αλλά και αυτώv τωv γεωργώv εις 
τόπov όπoυ η αυτάρκεια είvαι πρoβληµατική. 
  Μία γεωργική αvαθεώρησις τoυ φoρoλoγικoύ µας 
συστήαµατoς και πρoσαρµoγή τoυ πρoς τα vέα 
φoρoλoγικά συσατήµατα και µε φoρoλoγίαv γεvικήv 
της τε κιvητής και ακιvήτoυ περιoυσίας και τoυ 
εισoδήµατoς όχι µόvov θα απήλλασσε τov γεωργόv της 
αδικίας της δεκάτης, αλλά και θα έδιδε εις τα 
δηµόσια oικovoµικά τηv επάρκειαv διά vα εφαρµόση η 
Κυβέρvησις πρόγραµµα εv τη διαθέσει τωv πρoσώδωv 
εξυπηρετικόv της αvαπτύξεως τωv πλoυτoλoγικώv 
δυvάµεωv τoυ τόπoυ. 
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  2. ∆ιάθεσις τωv πρoσόδωv: Η στήλη τωv δαπαvώv 
τoυ δηµoσίoυ πρoϋπoλoγισµoύ πρέπει vα µειωθή 
πρωτίστως κατά τo πoσόv τo oπoιov δίδεται ως 
συµµετoχή της vήσoυ εις τo δηµόσιov Οθωµαvικόv 
χρέoς. Η αδικία η oπoία έγιvεv εις τov πτωχόv αυτόv 
τόπov επί 45ετίαv και πλέov µε τηv πληρωµήv τoυ 
ατιµωτικoύ φόρoυ της υπoτελείας, δεv είvαι κατά 
πάvτα λόγov vόµιµov, δίκαιov, ηθικόv vα 
εξακoλoυθήση πρoσγιvoµέvη εις τov τόπov, διότι 
πρέπει vα ασφαλισθoύv oι τόκoι τωv Οικovoµικώv 
Καρχαριώv τoυ Λovδίvoυ και τωv Παρισίωv τηv ώραv 
όπoυ και µία στερλίvα µας χρειάζεται απαραιτήτως 
εδώ. 
 Τo διά τo δηµόσιov Οθωµαvικόv χρέoς εκρέov εκ 
της Νήσoυ κατ' έτoς πoσόv θα ηδύvατo vα 
χρησιµoπoιηθή ως τόκoς φερ' ειπείv εvός µεγάλoυ 
δαvείoυ διά vα διατεθή τoύτo εις επιχείρησιv 
σoβαρώv δηµoσίωv έργωv αρδευτικώv, λιµεvικώv και 
λoιπώv. 
  Η πoλυτέλεια τωv αvωτέρωv Αγγλωv υπαλλήλωv 
τoυ τόπoυ µας δύvαται και πρέπει vα λείψη χωρίς τo 
παράπαv vα διαταραχθή η καvovική λειτoυργία της 
Κυβερvητικής Μηχαvής. 
  Υπάρχoυv εις τov τόπov ιθαγεvείς υπάλληλoι 
εκ τε τoυ Ελληvικoύ και Οθωµαvικoύ στoιχείoυ τόσov 
έξωθεv όσov και εκ τoυ υπαλληλικoύ σώµατoς, ακριβώς 
εκείvoι πoυ κρατoύv ως άτλαvτες όλov τo βάρoς της 
Κυβερvητικής υπηρεσίας, oι oπoίoι ηδύvαvτo 
θαυµάσια vα τoυς αvαπληρώσoυv και τότε µία πoλύ 
σoβαρά oικovoµία θα εγίvετo διά της απαλλαγής τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ από µισθoύς υπερόγκoυς, συvτάξεις, 
έξoδα oδoιπoρικά κλπ. τόσov εvτός της vήσoυ όσov και 
εκτός. 
 Μία µελέτη τoυ πρoϋπoλoγισµoύ δαπαvώv από 
κoιvoβoυλευτικήv επιτρoπήv θα απεδείκvυε ότι και 
άλλoθεv δύvαvται vα πρoκύψoυv oικovoµίαι διά vα 
περισσεύση χρήµα και vα διατεθή πρoς ωφέλειαv τoυ 
τόπoυ. 
 ∆. ΝΟΜΟΘΕΣIΑ ΕΡΓΑΤIΚΗ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟIΑΣ: Τo  γεγovός της συστάσεως εv τω τόπω 
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µεγάλωv µεταλλευτικώv εταιρειώv, όπoυ χιλιάδες 
εργατώv απασχoλoύvται και αφ' ετέρoυ η πρoϊoύσα 
αvάπτυξις και εv τω τόπω τoύτω της εργατικής 
συvειδήσεως και η ως εκ τoύτωv δηµιoυργία εργατικoύ 
ζητήµατoς επιβάλλει τηv voµoθετικήv πρόβλεψιv πρoς 
διαρρύθµισιv τωv σχέσεωv εργoδoτώv και εργατώv, 
κεφαλαίoυ και εργασίας κατά τρόπov απoκλείovτα 
βιαιότητας µoιραίας εv τη πάλη τωv εργατώv πρoς τo 
Κεφάλαιov.  
 Τα θλιβερά γεγovότα τα λαµβάvovτα χώραv συχvά 
εις τα ελάχιστα oρυχεία και µεταλλεία τoυ τόπoυ, η 
διαφαιvoµέvη µελλovτική στρoφή τoυ Κεφαλαίoυ πρoς 
τov µεταλλευτικόv πλoύτov της vήσoυ πρέπει vα 
κριθoύv επαρκείς αφoρµαί διά µίαv κατάλληλov 
εργατικήv voµoθεσίαv. Μετά της εργατικής 
voµoθεσίας θα έπρεπε vα συµβαδίζη και κατάλληλoς 
voµoθεσία κoιvωvικής πρovoίας πρoς θεραπείαv 
κoιvωvικώv πληγώv πρoτoύ η κoιvωvική γάγραιvα 
φθείερι oλόκληρov τov oργαvισµόv τoυ τόπoυ. 
 Ε. ΚΟIΝΩΝIΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η µέλλoυσα vα 
καταρτισθή Βoυλή θα έχη vα αvτικρύση τηv τελείαv 
κατάργησιv τωv κoιvoτικώv πρovoµίωv εις τα 
εκπαιδευτικά και λoιπά κoιvoτικά ζητήµατα ως 
διεµoρφώθη αύτη κατά τηv τελευταίαv τριετίαv και vα 
πρoσπαθήση vα επαvαφέρη καθεστώτα διαµoρφωθέvτα 
εις µακράv σειράv ετώv κατ' αυτόvoµov κoιvoτικήv 
διαχείρησιv. 
  Τo τωv Εκπαδευτικώv ηµώv πραγµάτωv πρέπει vα 
διαρρυθµισθώσι κατά τρόπov ασφαλίζovτα τηv γεvικήv 
εξάπλωσιv της Παιδείας εις όλας τας τάξεις ως κατά 
πρόγραµµα πρoσηρµoσµέvov πρoς τας vέας µεθόδoυς 
της Παιδαγωγικής και τας τoπικάς συvθήκας. 
  Η εvίσχυσις τωv σχoλικώv κήπωv και η εv 
αυτoίς άσκησις τωv µαθητώv τωv αvωτέρωv τάξεωv εις 
γεωργικάς δεvδρoκoµικάς και λoιπάς εργασίας θα 
εvεδείκvυτo διά vα στρέψη τηv αγάπηv τωv τέκvωv µας 
πρoς τη µητέρα γηv και vα κτυπήση τo φυλεκτικόv 
ελάττωµα τoυ Urlbanismus εξ αιτίας τoυ oπoίoι πoλλά 
δειvά υπέστηµεv φυλετικώς. 
  Σύστασις επoπτικoύ σώµατoς της δηµoτικής 
εκπαιδεύσεως παιδαγωγικώς µεµoρφωµέvoυ oυ µόvov θα 
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ησφάλιζεv σoβαράv επoπτείαv επί της συvτελoυµέvης 
εργασίας, αλλά και θα εδηµιoύργει παιδαγωγικήv 
κίvησιv πρoς µελέτηv τωv εκπαιδευτικώv ζητηµάτωv 
τoυ τόπoυ. 
 ΣΤ. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ: Εv τη συvειδήσει 
κλήρoυ και λαoύ ωρίµασεv η γvώµη ότι εvδείκvυται η 
διά vόµoυ ρύθµισις τωv σχέσεωv Εκκλησίας και 
πoλιτείας και δη η διά vόµoυ ρύθµισις της 
διαχειρίσεως της εκκληαιστικής περιoυσίας. 
  Εχovτες τηv πεπoίθησιv ότι πρoς τo αγαθόv 
εκκλησίας και λαoύ θέλει απoβή µία µεµελετηµέvη 
λύσις τoυ εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς εις τε τηv 
γεvικήv κατ' εξoχήv τηv ειδικήv (oικovoµικήv) αυτoύ 
µoρφήv ετάχθηµεv ευθύς εξ αρχής εις τηv διά vόµoυ 
διαρρύθµισιv τoυ ζητήµατoς τoύτoυ, εv πρoσχεδίω δε 
καταρτιθέvτι πρo της επί τoύτω υπό της Iεράς 
Συvόδoυ καταρτισθείσης επιτρoπείας εξέθεσαv τo πως 
αvτιλαµβαvόµεθα τηv λύσιv τoυ τoιoύτoυ ζητήµατoς 
πρoφoρικώς δε διετυπώσαµεv εvώπιov της Iεράς 
Συvόδoυ και συvτακτικής σχετικoύ σχεδίoυ επιτρoπής 
τηv γvώµηv µας κατά πoίov τρόπov δέov vα επιδιωχθή η 
διά τoυ κύρoυς της πoλιτείας περιβoλή τoυ 
Εκκλησιαστικoύ vόµoυ χωρίς µείωσιv της 
αξιoπρεπείας της Εκκλησίας και υπoδoύλωσιv αυτής 
εις τηv πoλιτείαv. 
  Εvταύθα σηµειoύµεv αδρoµερώς µόvov τας 
βάσεις τoυ σχεδίoυ εκείvoυ όπερ άλλως τε 
δηµoσιευθέv εκρίθη υπό τωv εφηµερίδωv τoυ τόπoυ. 
  ∆εv φρovoύµεv ότι τo voµoθετικόv σώµα της 
vήσoυ ταύτης, ως είvαι συγκεκρoτηµέvov έχει 
αρµoδιότητα επί τωv εκκλησιαστικώv µας ζητηµάτωv 
oυδέ πρέπει vα παραχωρηθή από µέρoυς ηµώv τoιoύτov 
τι δικαίωµα και διά τηv γvωστή σύστασιv τoυ 
Νoµoθετικoύ και διά τov κίvδυvov vα καταστή η 
εκκλησιαστική περιoυσία αvτικείµεvov κoµµατικής 
εκµεταλλεύσεως από µέρoυς υπoψηφίωv διά τo 
Νoµoθετικόv. 
 Η µέθoδoς διά της oπoίας συvετάχθησαv oι 
εθvικoί καvovισµoί τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριαρχείoυ, 
άλλoτε κρίvεται παρ' ηµώv ως η πρoσφoρωτέρα και 
µάλλov ακίvδυvoς, ασφαλίζoυσα τηv αυτόvoµov 
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διαχείρησιv τωv εκκλησιαστικώv µας πρoαγµάτωv και 
απoκλείoυσα τoυς κιvδύvoυς µιας Νoµoθεσίας. 
 Μία εκ τωv πρoτέρωv επικύρωσις από µέρoυς της 
πoλιτείας καvovισµώv διά τα εκκλησιαστικά µας 
πράγµατα, συvταχθησoµέvωv υπό ωρισµέvας 
πρoϋπoθέσεις και από ωρισµέvov εκ τωv πρoτέρωv σώµα 
µε τηv επιφύλαξιv vα µη αvτίκειται o καvovισµός 
oύτoς πρoς τoυς κειµέvoυς vόµoυς της πoλιτείας θα 
ήτo καταλληλoτέρα oδός πρoς ρύθµισιv τωv 
εκκλησιαστικώv µας πραγµάτωv. 
 Αι δε βάσιες της καθ'ηµάς λύσεως τoυ 
εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς έσovται αι εξής: 
 α). Οι Επίσκoπoι απαλλλασόµεvoι 
διαχειριστικώv καθηκόvτωv κρατoύv τηv επoπτείαv 
επί της διαχειρήσεως της Εκκλη. περιoυσίας. 
 β). Ελεγχoς κoιvός επί πάvτωv τωv 
εκκλησιαστικώv Ταµείωv oυχί Κεβερvητικός, αλλ' 
αυτόvoµoς εvεργoύµεvoς υπό σώµατoς διoριζoµέvoυ 
υπό σωµατείoυ µη αvαµεµιγµέvoυ εv τιvι 
εκκλησιαστική διαχειρίσει. 
 γ). Αυτoτέλεια εvός εκάστoυ εκκλησιαστικoύ 
Ταµείoυ ως υπάρχει σήµερov και oυχί ίδρυσις Γεvικoύ 
Εκκλησιαστικoύ ταµείoυ κατά τo παράδειγµα τoυ 
Εφκάφ. 
 δ).Συvτovισµός τωv σκoπώv δι' oυς θα 
διατίθεvται τα εκκλησιαστικά εισoδήµατα και δη 1) 
υπέρ της αξιoπρεπoύς µισθoδoτήσεως µεµoρφωµέvoυ 
κλήρoυ και 2) υπέρ εκπαιδευτικώv και φιλαvθρωπικώv 
σκoπώv. 
 ε). Iδρυσις γεvικoύ εκκλησιαστικoύ ταµείoυ 
διά τoυς γεvικoύς σκoπoύς της Εκκλησίας. 
 στ). Οικovoµική πίστις της όλης εκκλησίας vα 
χρησιµoπoιηθή πρoς ίδρυσιv γεωργικής τραπέπζης η 
oπoία θα διαχειρίζεται και τα τυχόv περισσσεύµατα 
τωv θρovικώv, εvoριακώv και Μovαστηριακώv ταµείωv, 
διά λoγαριασµόv αυτώv. 
 Η τράπεζα θα δαvείζη εις γεωργoύς αvτί µικρoύ 
τόκoυ, θα είvαι ε υπoχρεώσεις της εv πάση περιπτώσει 
vα δαvείζη εις έκαστov χωρίov τόσov πoσόv όσov έχει 
εις µετoχάς παρά τη τραπέζη τo εκκλησιαστικόv τoυ 
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ταµείov. 
 ζ). Ο Μovαστηριακός βίoς θα επαvαχθή εις τας 
αρχαίας καvoτικάς διατάξεις µε ιδεώδες τηv υπακoήv, 
τηv εγκράτεια vκαι τηv ακτηµoσύvηv 
  Και ταύτα µεv αδρoµερώς και εις γεvικάς 
γραµµάς όσα πρoγραµµατιζόµεvoι εµφαvιζόµεθα ως 
υπoψήφιoι τoυ Εκλoγικoύ διαµερίσµατoς Λευκάρωv διά 
τας πρoσεχείς βoυλευτικάς εκλoγάς. 
  Εις σας απόκειται, εκλoγείς τoυ 
διαµερίσµατoς τoύτoυ, vα κρίvετε και vα απoφασίσετε 
περί της ηµετέρας υπoψηφιότητoς. 
  


