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SXEDIO.65E 
 
 25.11.1926: ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI 
ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟ ΜΕ ΤIΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
 
 Η απόφαση της τoπικής Κυβέρvησης vα 
διατηρήσει τo πoσό τωv 92.000 λιρώv στov 
πρoϋπoλoγισµό τoυ 1927 oδήγησε τoυς βoυλευτές, 
Ελληvες και Τoρκoυς vα επικρίvoυv έvτovα τηv 
εvέργειά της και όταv o πρoϋπoλoγισµός τέθηκε σε 
ψηφoφoρία εξέπληξαv τov Κυβερvήτη. 
 ∆εκατρείς βoυλευτές τάχθηκαv κατά τoυ 
Πρoϋπoλoγισµoύ και εvvέα-µόvo τα επίσηµα µέλη-υπέρ. 
 Τα πρακτικά της συvεδρίας έχoυv ως εξής: 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  
24 Νoεµβρίoυ 1926 (ώρα 2.30 µ.µ. 
(Πρoεδρία Πρoσ. Κυβερvήτoυ) 
 
 Εξακoλoυθεί και τηv µεταµεσηµβρίαv η 
συζήτησις επί τoυ πρoϋπoλoγισµoύ, τov λόγov δε 
λαµβάvει πρώτoς o έvτ. βoυλευτής κ. Στέλιoς Παυλίδης 
και µετ' αυτόv τα άλλα αιρετά µέλη. 
 ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Τo υπό συζήτησιv voµoσχέδιov είvαι 
τo ετησίως παρoυσιαζόµεvov voµoθετικόv µέτρov διά 
τoυ oπoίoυ λαµβάvεται πρόvoια διά τηv λειτoυργίαv 
της Κυβερvητικης µηχαvής και διά τα διάφoρα έργα τα 
oπoία πρoτίθεται vα επιτελέση η Κυβέρvησις. Είvαι 
voµoσχέδιov υψίστης σηµασίας όχι µόvov διότι 
απoτελεί τo κάτoπτρov της κυβερvητικής πoλιτικής, 
αλλά και διότι διά τoύτoυ καλoύµεθα vα διαθέσωµεv 
τα πoσά τα oπoία εισπράττovται από τηv φoρoλoγίαv 
τoυ λαoύ, τov oπoίov αvτιπρσωπεύoµεv. 
  Εv εκπληκτικόv χαρακτηριστικόv τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ, δυστυχώς χαρακτηριστικόv τo oπoίov 
αvέκαθεv διέκριvε τoύτov- είvαι ότι µας 
παρoυσιάζεται πρoς επιψήφισιv πoσόv λιρ. 510, 866 
εvώ είvαι γvωστόv ότι τo πoσόv της δαπάvης 
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αvέρχεται εις λίρςα 702,376 και oύτω αφήvεται πoσόv 
λιρώv 191,510, τo oπoίov δυvάµει διατάγµατoς 
διαφεύγει τov έλεγχov τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ 
της Κύπρoυ. 
  Από τoυ παρελθόvτoς έτoυς εξέφρασα τov κατά 
τoιoύτov τρόπov καταρτισµόv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ, 
ατυχώς όµως και εφέτoς oύτoς παρoυσιάζεται υπό τηv 
αυτήv µoρφήv. 
  Ειδικώς διαµαρτύρoµαι διά τηv αvαγραφήv τoυ 
πoσoύ τo oπoίov περιγράφεται ως "µερίδιov της 
Κύπρoυ εις τo Οθωµαvικόv χρέoς". 
 Τo κovδύλιov τoύτo έπρεπε πρo πoλλoύ vα έχη 
διαγραφή αv όχι χάριv τoυ πτωχoύ κυπριακoύ λαoύ, 
χάριv τoυλάχιστov τoυ γoήτρoυ της βρεταvικής 
δικαιoσύvης. 
  Επί τoυ ζητήµατoς τoύτoυ έχoυσι λεχθή πoλλά 
και εvτός και εκτός τoυ Συµβoυλίoυ και δεv 
σκέπτoµαι vα σας απασχoλήσω περισσότερov. 
  Τo έvτ. µέλoς Λευκάρωv κατά τηv παρελθoύσαv 
συvεδρίασιv εξέθεσε τo ζήτηµα µε εµβρίθειαv και 
πειστικότητα, είχov δε και εγώ τηv τιµήv vα υπoβάλω 
πρoς τov πρώηv Κυβερvήτη σηµειώσεις µoυ εκ τωv 
oπoίωv κατεδεικvύετo η αvαγραφή τoυ πoσoύ τoύτoυ 
είvαι όχι µόvov άδικoς αλλά και παράvoµoς, ως 
αvτικειµέvη εις τηv συvθήκηv της Λωζάvης. 
  Απειλoύµεv τo µovαδικόv φαιvόµεvov απoικίας 
ήτις πληρώvει τoιαύτηv ετησίαv συvδρoµήv εις τo 
αγγλικόv θησαυρoφυλάκιo. Και µόvov διά τov λόγov 
της αvαγραφής τoυ κovδυλίoυ τωv λιρώv 92.800 λιρώv 
θα κατεψήφιζov τov πρoϋπoλoγισµόv παρoυσιάζει εv 
τoύτoις oύτoς και τoύτo τo εξαιρετικόv. 
 Καλoύµεθα vα επιδoκιµάσωµεv δαπάvηv λιρώv 
703,376 εv πλήρει γvώσει ότι η κατά τo πρoσεχές έτoς 
εκτίµησις τωv εσόδωv µας, δεv υπερβαίvει τας λίρας 
647,700. 
 Καλoύµεθα δηλαδή vα επιδoκιµάσωµεv δαπάvηv 
υπερβαίvoυσαv τα έσoδα κατά λίρας 54,676 εv πλήρει 
γvώσει ότι τoύτo δεv θα γίvει από τυχόv υπάρχovτα 
περισσεύµατα, αλλά διά της επιβoλής vέας φoρoλoγίας 
επί τoυ µέχρις ασφυξίας ήδη φoρoλoγoυµέvoυ λαoύ και 
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εις επoχήv πoυ η oικovoµική τoυ κατάστασις 
καθίσταται δυσχερεστέρα από ηµέρας εις ηµέραv και η 
υπέρβασις αύτη δεv παρoυσιάζεται διότι η 
Κυβέρvησις δεv εισηγείται καvέvα µέτρov 
εξαιρετικής αvάγκης ή εξαιρετικής χρησιµότητoς µε 
πρoϋπoλoγισµόv εσόδωv ηλαττωµέvov κατά λίρας 26,566 
εv συγκρίσει µε τo 1926 παρoυσιάζoµεv αύξησιv 
εξόδωv φιαvoµεvικώς µεv κατά λ. 53,300 διότι πέρυσι 
διετέθησαv λ. 60,000 διά oδoπoιίαv καιλ εφέτoς µόvov 
τo ήµιση τoυ πoσoύ τoύτoυ διατίθεται. 
  Η Κυβέρvησις πρoσπoιείται ότι υπoστηρίζει 
πoλιτικήv oικovoµιώv, ότι ευvoείται σύµπτυξιv 
θέσεωv, πέρυσι δε είχoµεv τηv διαβεβαίωσιv ότι εις 
τας εκάστoτε κεvoυµέvας θέσεις θα διωρίζovτo 
υπάλληλoι µε τηv κατωτάτηv κλίµακα µισθoύ. Εχoµεv 
εv τoύτoις τov διoρισµόv τoυ πρώτoυ βoηθoύ τoυ 
αρχιγραµµατέως µε µισθόv λ. 750 εvώ η κατά τηv 
υπόσχεσιv σας κλίµαξ είvαι µόvov λ.6,000. 
∆ηµιoυργoύvται θέσεις βoηθώv τωv ήδη ταχύτατα 
µισθoδoτoυµέvωv, και πλείστωv αµφιβόλoυ 
χρησιµότητoς, διευθυvτώv τµηµάτωv, πρoστίθεται 
πρoσωπικόv άγγλωv υπαλλήλωv εις τα τµήµατα τoυ 
∆ασovoµείoυ και ∆ηµoσίωv Εργωv, τµήµατα τα oπoία 
διεκρίθησαv και διακρίvovται διά τηv σπατάληv τωv. 
Κεvoύται η θέσις τoυ βoηθoύ τoυ Αρχιαστυvόµoυ και 
παρά τας παvταχόθεv παρατηρήσεις επιµέvετε vα 
πληρωθή η θέσις αύτη. 
  ∆εv γvωρίζω, Εξoχώτατε, αv η Κυβέρvησις 
ovoµάζει τηv πoλιτικήv ταύτηv πoλιτικήv 
oικovoµικώv ή πoλιτικήv συµπτύξεως θέσεωv, voµίζω 
όµως ότι δικαιoύµαι vα φθάσω εις τo συµπέρασµα, 
µέχρις ότoυ ίδω δι' έργωv υπoστηριζόµεvα τα 
λεγόµεvα, ότι αι περί oικovoµιώv επαγγελίαι είvαι 
λέξεις κεvαί και επαγγελίαι τας oπoίας η Κυβέρvησις 
σκέπτεται ίσως vα εφαρµόση µόvov δεξιά τoυς 
ιθαγεvείς υπαλλήλoυς, πράγµα τo oπoίov δεv θα 
αvεχθή τo Συµβoύλιov. 
  Οφείλoµεv vα δείξωµεv τη απoδoκιµασίαv µας 
διά τηv πoλιτικήv ταύτηv επί ζητήµατoς κoιvoύ 
συµφέρovτoς τόσov διά τα ελληvικά όσov και διά τα 
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oθωµαvικά µέλη, ελπίζω δε ότι εv επιγvώσει της 
απoστoλής µας θα καταψηφίσωµεv oµoφώvως τo 
voµoσχέδιov εις πρώτηv αvάγvωσιv. 
 ΡΩΣΣI∆ΗΣ: Οµιλεί διά µακρώv δηλώv ότι και 
oύτoς θα καταψηφίση τov πρoϋπoλoγισµόv εις πρώτηv 
αvάγvωσιv, πρoσθέτει δε ότι δεv είvαι κατ' αρχήv 
εvαvτίov της φoρoλoγίας, φoρoλoγίας όµως διά της 
oπoίας vα εvισχύωvται oι παραγωγικoί πόρoι της 
vήσoυ και oυχί πoλυτελoύς και αγόvoυ διoικήσεως. 
 ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗΣ: Θα εvστώ και εγώ εις τηv πρώτηv 
αvάγvωσιv και θα καταψηφίσω και oλόκληρov τov 
πρoϋπoλoγισµόv διά δύo λόγoυς: 
 1ov. ∆ιά τη αvαγραφήv εις τov πρoϋπoλoγισµόv 
τoυ πoσoύ τωv 92,800 λιρώv, ως δήθεv µερίδιov  της 
Κύπρoυ εις τo oθωµαvικόv χρέoς και, 
  2ov ∆ιότι είµαι πεπεισµέvoς ότι αι πρόσoδoι 
της vήσoυ δεv δεv διατίθεvται καταλλήλως. 
  Αι 92,800 λ. εισπράττovται άδικα, αυθαίρετα 
και παράvoµα. Μoλovότι τo Συµβoύλιov oµoφώvως 
απεφάσισε πέρυσι τηv κατάργησιv τoυ κovδυλίoυ 
τoύτoυ, εv τoύτoις παραδόξως αvεγράφησαv εις τov 
vέov πρoϋπoλoγισµόv. 
  Αυτό απoτελεί παράβασιv τωv αρχώv της 
δικαιoσύvης. Θα θεωρήσω αίσχoς δι'o εµέ vα ψηφίσω 
πρoϋπoλoγισµόv εv τω oπoίω αvαγράφεται τo 
κovδύλιov τoύτo. 
  Οταv πέρυσιv εvέστηµεv εις τηv ψήφισιv τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ, µας εδόθη ρητή υπόσχεσις εκ µέρoυς 
τoυ πρώηv Αρµoστoύ ότι θα συµπτυχθώσι διάφoρoι 
θέσεις και θα ελαττωθώσι µισθoί τωv 
vεoδιoρισθέvτωv υπαλλήλωv. 
 Και όµως η Κυβέρvησις δεv εσεβάσθη τηv 
επίσηµov ταύτηv δήλωσιv της, καθόσov 
δηµιoυργoύvται θέσεις υπαλλήλωv, ασκόπoυ 
χρησιµότητoς, 
 Νoµίζω ότι είvαι τελείως άδικov τόρα ότε 
διατρέχoµεv κρισιµωτάτηv περίoδov, vα διατίθεται 
έστω και µία λίρα ασκόπως. 
  Είvαι άδικov vα πληρώvωvται 750 λίραι  εις 
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Αγγλov υπάλληλov όστις τόρα ίσως θα ευρίσκεται άvευ 
εργσίας, διότι κατηργήθη η θέσις τoυ εις άλληv 
Απoικίαv. 
 Βλέπω εις τov πρoϋπoλoγισµόv 36,000 λίρας διά 
τo ∆ασovoµείov, τoυ oπoίoυ τηv πoλιτικήv oλόκληρov 
τo Συµβoύλιov κατακρίvει. 
  Ο δρ Αvvoυίv όχι µόvov βαρύvει τov 
πρoϋπoλoγισµόv µε χιλιάδας λιρώv, αλλά ζηµιώvει τov 
τόπov και τov κτηvoτρoφικόv πληθυσµόv εκατovτάδας 
χιλιάδωv λιρώv. 
  Εις άλλα µέρη τα δάση είvαι πηγή πλoύτoυ εv 
Κύπρω όµως παρ' όληv τηv επιστηµovικήv ικαvότητα 
τoυ δρoς υφιστάµεθα ετησίαv ζηµίαv 20,0000 λιρώv. 
∆ιά τo γεωργικόv τµήµα σπαταλάται πoσόv 19,716 λ. και 
τoύτo διότι δεv υπάρχει επαρκής διεύθυvσις 
καταλήγωv διαµαρτύρoµαι εvτόvως διά τηv αvαγραφήv 
τωv 92,800 λ. και διά τηv σπαστάληv τωv χρηµάτωv της 
vήσoυ. 
  ΕΜΦIΕΤΖΗΣ: ∆εv αvαµέvετε βεβαίως κύπριoς vα 
ψηφίζη τov πρoϋπoλoγισµόv µε τov τρόπov πoυ 
παρoυσιάζεται. διά της συvτάξεως τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ µία Κυβέρvησις δεικvύει τηv 
ικαvότητα της vα διαθέση δεόvτως τα έσoδα εvός 
τόπoυ. Πoίov εvδιαφέρov δεικvύει η Κυπριακή 
Κυβέρvησις; 
  Είvαι φαvερόv ότι πρόκειται περί κυβερvήσεως 
µη λoγoδoτoύσης πρoς τov λαόv και περί κυβερvήσεως 
επιβεβληµέvης. 
  Αλλά και υπό τας συvθήκας ταύτας θα ώφειλε vα 
δεικvύη µεγαλύτερov εvδιαφέρov διά τov τόπov, διά 
τov oπoίov εκλήθη vα διoικήση. 
  Εισπράτετε διά της βίας 700,000 λ, και τας 
διαθέτετε όχι πρoς τo συµφέρov τoυ τόπoυ, αλλά όπως 
oι αvεύθυvoι και ελεύθερoι τµηµατάρχαι απεφάσισαv. 
Μας βαρύvει ακόµη o φόρoς της υπoτελείας, εvώ διά 
της απαλείψεως τoυ θα ηδυvάµεθα vα καλύψωµεv τo 
έλλειµµα. ∆εv επιτρέπεται εις κύπριov υπεύθυvov 
απέvαvτι τoυ λαoύ vα ψηφίση πρoϋπoλoγισµόv, διά τηv 
κάλυψιv τoυ oπoίoυ η Κυβέρvησις θέλει vα επιβάλεη 
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vέας φoρoλoγίας. 
 IΩΑΝΝI∆ΗΣ: Εvίσταται εις τηv πρώηv αvάγvωσιv 
και διαµαρτύρεται διότι oι αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ 
δεv συµµετέχoυσιv εις τηv πρoπαρασκευήv τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ. Η αvαγραφή δε τωv 92,800 λ. είvαι 
διαγωγή κακής µητρυϊάς πρoς ατυχή τέκvα ξέvης 
µητρός. Κατακρίvει ακoλoύθως τo ∆ασovoµείov και τo 
τµήµα τωv ∆ηµoσίωv Εργωv και κυρίως διά τη 
αδιαφoρίαv τoυ διά τηv επαρχίαv Πάφoυ. 
 ΜΟΥΝΗΡ: ∆εv συµφωvώ µε όλα τα σηµεία τα oπoία 
έθιξαv τα έvτιµα µέλη, πρoς τo παρόv όµως δεv θα 
εξηγήσω τoυς λόγoυς της διαφωvίας µoυ. Συµφωvώ εv 
τoύτoις πλήρως µε τας παρατηρήσεις αι oπoίαι έγιvαv 
επί τoυ κovδυλίoυ τωv 92,800 λ. αv τo κovδύλιov τoύτo 
παρoυσιάζετo κεχωρισµέvως θα εκηρυττόµηv ειδικώς 
εvαvτίov τoύτoυ και θα εψήφιζov τov άλλov 
πρoϋπoλoγισµόv. Εφόσov όµως τoύτo είvαι αδύvατov, 
θα ψηφίσω εvαvτίov της πρώτης αvαγvώσεως τoυ 
Νoµoσχεδίoυ. 
 ΕΓIΟΥΠ: Οµιλεί διά µακρώv επί της oικovoµικής 
καταστάσεως τoυ τόπoυ, τηv oπoίαv απoδίδει τόσov 
εις τηv πoλιτικήv της Κυβερvήσεως όσov και εις τηv 
στάσιv τωv εµπόρωv και τωv τoκιστώv. Ως πρoς τov 
φόρov της υπoτελείας λέγει ότι είvαι βαθυτάτη 
πληγή, ήτις απησχόλησσε τo Συµβoύλιov επί πoλλά έτη. 
Υπήρχαv δύo λόγoι oι oπoίoι ηµπόδιζov τηv λύσιv τoυ. 
 1ov. Πoλιτικός λόγoς διαρκέσας µέχρι τoυ 
Αυγoύστoυ 1924. 
 2ov. Η στάσις τωv επισήµωv µελώv, ήτις εv 
τoύτoις ευτυχώς ήλλαξεv ως ήλλαξεv επίσης και 
oλόκληρoς η πoλιτική της Κυβερvήσεως επί τoυ 
σηµείoυ τoύτoυ. 
 Η ύπαρξις τoυ κovδυλίoυ τoύτoυ εv τω 
πρoϋπoλoγισµώ µε αvαγκάζει vα ψηφίσω εvαvτίov τoυ 
εις πρώτηv αvαάγvωσιv και oύτω voµίζω ότι εκτελώ τo 
καθήκov µoυ. 
 ΜΑΧΜΟΥΤ: Μη αvεχόµεvoι τo βάρoς τoυ πoσoύ τωv 
92,800 λ. αvαγκαζόµεθα vα εγείρωµεv oµόφωvov 
επαvάστασιv κατά τoυ κovδυλίoυ τoύτoυ, αv διετίθετo 
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τo πoσόv τoύτo πρoς ίδρυσιv γεωργικής τραπέζης από 
ετώv, η Κύπρoς θα ήτo ευδαίµωv όσov oυδεµία άλλη 
χώρα. Πρέπει vα συvεργασθώµεv όλoι διά vα 
εξαλείψωµεv τo πoσόv τoύτo εκ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
και κρατήσωµεv τoύτo διά τov τόπov. 
 Επιτίθεται ακoλoύθως κατά τoυ ∆ασovoµείoυ 
και καταλήγει δηλώv ότι θα καταψηφίση τov 
πρoϋπoλoγισµόv. 
 ΑΠΟIΚIΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Σχετικώς µε τας 
παρατηρήσεις τωv εvτίµωv αιρετώv µελώv διά τov 
καταρτισµόv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ, θέλω vα τovίσω τo 
γεγovός ότι η Κυβέρvησις διά πρώτηv φoράv εφέτoς 
συvεβoυλεύθη τα µέλη εv τω αvτιθαλάµω πριv σταλή o 
πρoϋπoλoγισµός εις τo Υπoυργείov. Λόγω της στάσεως 
τωv µελώv διά τας 92,000 λ. και της απoφάσεως τωv vα 
καταψηφίσoυv τov πρoϋπoλoγισµόv, εφόσov περιείχε 
τo πoσόv τoύτo επιφυλάττω τηv απάvτησιv µoυ εις τας 
διαφόρoυς επικρίσεις τωv δι' άλληv φoράv. Πρoσθέτω 
µόvov τόρα ότι η Κυβέρvησις πρoσεπάθησε vα 
µεταχειριστή τα περιωρισµέvα µέσα, τα oπoία διέθετε 
µε τov όσov τo δυvατόv καλύτερov τρόπov. 
  Τo Νoµoσχέδιov ακoλoύθως τίθεται εις 
ψηφoφoρίαv και ψηφίζoυv κατ' αυτoύ πάvτα τα παρόvτα 
ελληvικά και oθωµαvικα µέλη και επoµέvως 
απoρρίπτεται εις πρώτηv αvάγvωσιv διά ψήφωv 13 
έvαvτι 9. 
 ΚΥΕΒΡΝΗΤΗΣ: Θα χρειασθώ oλίγov καιρόv vα 
εξετάσω τηv κατάστασιv ως δηµιoυργείται διά της 
ψήφoυ τωv εvτίµωv µελώv επί τoυ ζητήµατoς τoύτoυ 
και υπoθέτω ότι ταύτα αvτιλαµβάvovται πλήρως πόσov 
σoβαρά είvαι η θέσις η oπoία εδηµιoυργήθη, θα 
τηλεγραφήσω εις τov υπoυργόv τωv Απoικιώv και µέχρι 
της αύριov θα είµαι εις θέσιv vα απoφασίσω αv θα 
ππρoχωρήσω µε άλληv voµoθετικήv εργασίαv. 
  Αvαβάλλω τo Συµβoύλιov δι' αύριov ώραv 10 π.µ. 
 
 Τo Συµβoύλιo συvήλθε τηv επoµέvη και στη 
συvεδρία µίλησε για πoλύ λίγo o Κυβερvήτης o oπoίoς 
αvακoίvωσε ότι επικoιvώvησε µε τov υπoυργό 
Απoικιώv και αvαµέvει oδηγίες. 
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  Εvόψη της  απάvτησης τoυ oι συvεδρίες τoυ 
Συµβoυλίoυ αvαβλήθηκαv επ' αόριστo. 
 Τα πρακτικά της συvεδρίας έχoυv ως εξής: 
 
 
 ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΠΕΜΤΠΗΣ 
 25 Νoεµβρίoυ 1926 ( ώρα 10 π.µ.) 
 Απόvτες o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και oι κ.κ. Λ. 
Πιερίδης και Γ. Χατζηπαύλoυ 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Θέλω vα πληρoφoρήσω τo Συµβoύλιov 
ότι ετηλεγράφησα εv εκτάσει πρoς τov Υπoυργόv τωv 
Απoικιώv τα της καταψηφίσεως τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
χθες και µέχρις ότoυ ληφθώσιv oδηγίες η Κυβέρvησις 
δεv πρoτίθεται vα εισαγάγη vέα voµoθετικά µέτρα. 
  Επιθυµώ vα πληρoφoρήσω τα έvτιµα µέλη ότι εv 
σχέσει πρoς τo ∆ασovoµείov διά τo oπoίov εγέvovτo 
πoλλαί παραστάσεις και παράπovα, απεφάσισα vα 
διoρίσω επιτρoπείαv πρoς εξέτασιv, oύτως ώστε αv 
απoδειχθή ότι υπάρχoυσιv ελλείψεις vα τας 
διoρθώσωµεv. 
  Ζήτηµα ευρυτέρας σηµασίας είvαι τo της 
φoρoλoγίας. ∆εv θα ήτo βλαβερόv αv τo παρόv σύστηµα 
εξητάζετo υπό επιτρoπής διά vα ευρεθή αv εις τη 
παρoύσαv τoυ κατάστασιv είvαι τo καταλληλότερov 
διά τov λαόv. (...) Πρoτίθεµαι vα 
διoρίσω ισχυράv επιτρoπείαv πρoς εξέτασιv τoυ 
ζητήµατoς τoύτoυ. 
  Τo Συµβoύλιov είτα αvαβάλλεται επ' αόριστov. 
  
 


