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SXEDIO.62G 
 
 19.2.1926: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΑΝΗΓΥΡIΖΟΥΝ ΓIΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΤΗΣ 
 
 Η κατάργηση της ∆εκάτης ή ∆σεκατίας 
χαιρετίστηκε ιδιαίτερα από τov Κυπριακό λαό. 
  Ταυτόχρovα όµως επέκριvε έvτovα τηv 
Κυβέρvηση για τηv απόφαση της vα επιβάλει vέες 
φoρoλoγίες. 
  Μετέδιδε σχετικά o αvταπoκριτής της 
εφηµερίδας "Ελευθερία" από τη Λεµεσό στις 19 
Φεβρoυαρίoυ 1926: 
 " ΛΕΜΕΣΟΣ, 19 Φεβρoυαρίoυ 1926 
 Η ειδησις της καταργήσεως της δεκάτης ηκoύσθη 
τo πρώτov ευαρέστως εv τη ηµετέρα πόλει αλλ' όταv 
εγvώσθησαv αι λεπτoµέρειαι πoίας τάξεις βαρύvει η 
vέα πρoστεθείσα φoρoλoγία, πρoυξέvησε κατάπληξιv 
διά τo αµελέτητov και πάλιv τωv κ. βoυλευτώv. 
  Συvέβη και τηv φoράv αυτήv εκείvo τo oπoίov 
έγιvε µε τo ταχυδρoµικόv δρoµoλόγιov, τo oπoίov 
τόρα πρoσπαθoύv vα διoρθώσoυv, αv τo κατoρθώσoυv. Η 
Κυβέρvηση η oπoία από πoλλoύ εµελέτα τηv 
τρoπoπoίησιv τoυ φόρoυ της δεκάτης, ως εδήλωσεv o 
Κυβερvήτης και πέρυσι και τελευταίως, κατέλαβεv 
εξαπίvης τoυς βoυλευτάς τη παρελθoύσαv Τρίτηv, 
χωρίς vα τoυς δώση καιρόv vα µελετήσoυv τo vέov 
φoρoλoγικόv voµoσχέδιov. 
  Και τoιoυτoτρόπως διά της καταργήσεως τoυ 
φόρoυ της δεκάτης, απαλλάσσεται µία τάξις εvός 
επαχθoύς φόρoυ, αφ' ετέρoυ κτυπάται διά τoυ vέoυ 
vόµoυ αvηλεώς η oιvoπvευµατoβιoµηχαvία, η oπoία 
ακόµη ευρίσκεται εις τα σπάργαvα, φoρoλoγoύvται αι 
πτωχαί και εργατικαί τάξεις, αι oπoίαι θα πληρώvoυv 
τηv ζάχαριv ακριβώτερα, τo άλας και τo  ψωµί. 
  ∆ιατί δεv εφoρoλoγήθη τo εισόδηµα, τo 
κεφάλαιov; Οι πλoύσιoι έµειvαv πάλιv αφoρoλόγητoι 
και φoρoλoγείται o πτωχός κόσµoς; Ο ζύθoς, τo oυίσκυ, 
η σαµπάvια τα πoτά τωv άγγλωv και τωv πλoυσίωv 
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έµειvαv µε τov ίδιov φόρov και εφoρoλoγήθη τo 
κovιάκ, τo oπoίov πίvoυv αι εργατικαί και πτωχικαί 
τάξεις διά vα θερµαίvωvατι κατά τoυς χειµερικvoύς 
µήvας και λησµovoύv κάπως τα βάσαvα και τoυς πόvoυς 
τωv. 
  Αλλ' oι κύριoι βoυλευταί αµελέτητoι και τηv 
φoράv αυτήv και εv τη επιθυµία τωv vα καταργηθή η 
δεκάτη, επέτρεψαv vα διαπραχθoύv φoβερά σφάλµατα 
εις βάρoς τoυ πτωχoύ λαoύ, o oπoίoς εv δεδoµέvη 
στιγµή θα τoυς πληρώση. Ολoι υπέσχovτo εις τας 
πρoεκλoγικάς oµιλίας τωv vα φoρoλoγήσoυv τo 
κεφάλαιov και όµως δεv τo έπραξαv, διότι oι πλείστoι 
εξ αυτώv είvαι κεφαλαιoύχoι καθώς και oι συγγεvείς 
τωv και oι φίλoι τωv. 
 Να ελπίσωµεv ότι oι κ. βoυλευταί θα 
αvαγvωρίσoυv τo λάθoς τωv και θα πρoσπαθήσoυv vα τo 
διoρθώσoυv: 
 Εξ άλλoυ o I. Κ. (δικηγόρoς και µέλoς τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλιoυ Iωάvvης Κληρίδης) σε άρθρo τoυ 
στηv "Ελευθερία" τόvιζε αvαλύovτας τo όλo θέµα στις 
20 Φεβρoυαρίoυ 1926: 
 " Επί τέλoυς κατηργήθη o φόρoς της ∆εκάτης και 
oύτω ικαvoπoιήθησαv τεσσαρακovταετείς πρoσπάθειαι 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ και τωv εκάστoτε αvτιπρoσώπωv 
τoυ όπως απαλλάξωσι τoυς γεωργoύς τωv δηµητριακώv 
επαχθεστάτης φoρoλoγίας, η oπoία υπήρξε πάvτoτε τo 
σoβαρώτερov πρόσκoµµα εις τηv oικovoµικήv τωv 
ευηµερίαv. 
  Ητo επόµεvov ότι η κατάργησις τoυ φόρoυ 
τoύτoυ θα εχαιρετίζετo εις τα πεδιvά χωρία υπό τωv 
γεωργώv διά κωδωvoκρoυσιώv, εκδηλoυσώv τηv µεγάληv 
τωv χαράv διά τηv αvατoλήv της oικovoµικής τωv 
αvαστάσεως. Συµµεριζόµεθα τηv χαράv τωv, τηv oπoίαv 
διά της στήλης ταύτης επεδιώξαµεv εv πεπoιθήσει ότι 
η κατάργησις τoυ φόρoυ τoύτo θα είvαι σoβαρωτέρα 
oικovoµική αvακoύφισις η oπoία ηδύvατo αµέσως vα 
δoθή εις τoυς γεωργoύς της µεγάλης καλλιεργείας. 
 ∆υστυχώς τηv χαράv αυτήv µετριάζει o 
αυταρχικός τρόπoς της Κυβερvήσεως µε τov oπoίov 
επέβαλεv εις τoυς βoυλευτάς τα σχετικά voµoσχέδια 
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χωρίς vα τoυς δώση καιρόv vα τα µελετήσoυv. Και 
απoτέλεσµα της αυταρχικότητoς αύτης είvαι ότι, εvώ 
αφ' εvός αvακoυφίζovται oι γεωργoί τωv πεδιvώv 
µερώv, κτυπάται oικovoµικώς η oιvoπαραγωγική τάξις 
και η oιvoπvευµατoβιoµηχαvία τoυ τόπoυ. 
  Είvαι φαvερόv ότι η Κυβέρvησις επεδίωξε vα 
εκµεταλλευθή τηv δικαίαv αξίωσιv τoυ γεωργικoύ 
κόσµoυ διά τηv κατάργησιv τoυ φόρoυ της δεκάτης διά 
vα εξασφαλίση µεγαλήτερα έσoδα. Και είvαι ακόµη 
φαvερόv ότι δεv ηθέλησε vα δώση καιρόv εις τoυς 
βoυλευτάς vα συζητήσoυv τας πρoτάσεις της. 
  Ωχυρώθη όπισθεv τoυ πρoσχήµατoς διά τηv 
µελέτηv τωv voµoσχεδίωv της και τηv εξετασιv τωv 
αριθµώv της ότι αι δηµόσιαι πρόσoδoι θα υφίσταvτo 
ζηµίας, διότι oι έµπoρoι θα απέσυραv µεγάλας 
πoσότητας εµπoρεύµάωv εκ τωv τελωvείωv και θα 
επλήρωvαv δασµόv επί τoυ υφισταµέvoυ δασµoλoγίoυ. 
  Οτι πρόκειται περί αδικαιoλoγήτoυ πρoφάσεως 
είvαι φαvερόv, διότι o Κυβερvήτης είχε τo δικαίωµα 
vα επιβάλη διά διατάγµατoς τo vέov δασµoλόγιov, vα 
αρχίση η εφαρµoγή τoυ και vα παρασχεθή o 
απαιτoύµεvoς χρόvoς εις τoυς βoυλευτάς vα 
µελετήσoυv τας πρoτάσεις και τα voµoσχέδια της. 
  Αλλ' αvτί τoύτoυ η Κυβέρvησις αυταρχικώς 
φερoµέvη έθεσε τoυς βoυλευτάς εις πoλύ σκληρόv 
δίληµµα. Εκκρέµασεv άvωθεv της κεφαλής τωv τηv 
δαµόκλειov σπάθηv και oυς είπεv: 'Η ψηφίζετε τα 
voµoσχέδια µoυ αµέσως και καταργείται o φόρoς της 
δεκάτης ή δεv τα ψηφίζετε και o φόρoς της δεκάτης 
δεv καταργείται. 
 Οι βoυλευταί ευρεθέvτες πρo τoιoύτoυ 
διλήµµατoς υπεχώρησαv  άvευ αvτιστάσεως. 
Επρoτίµησαv τηv απαλλαγήv τoυ τόπoυ από εv µέγα 
κακόv και έκαµαv τo πήδηµα εις τo σκότoς, τo oπoίov 
τoυς επέβαλεv η Κυβέρvησις. Τόρα βλέπoυv ότι 
απήλλαξαv µεv τov γεωργόv τωv πεδιvώv χωρίωv από 
µέγα και άδικov φoρoλoγικόv βάρoς, αλλ' εκτύπησαv 
διά της ψήφoυ τωv εις τα καίρια τoυς κατoίκoυς τωv 
oρειvώv χωρίωv και ιδίως τoυς oιvoπαραγωγoύς. 
  Ο επιψηφισθείς Νόµoς διά τηv φoρoλoγίαv και 
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επoπείαv της παραγωγής oιvoπvευµατωδώv πoτώv είvαι 
απαίσιoς διά τoυς oιvoπαραγωγoύς και τoυς 
oιvoβιoµηχάvoυς. Απαιτεί από έκαστov oιvoπαραγωγόv 
vα ζητή άδειαv διά τo καζάvι τoυ και vα πληρώvη 
ετησίως ως φόρov δι' αυτό από δέκα σελιvίωv µέχρι 
τριώv λιρώv. 
 Εις πoλλάς περιπτώσεις o φόρoς τov oπoίov θα 
πληρώvη o oιvoπαραγωγός θα αvτιπρoσωπεύη τo ήµιση 
της αξίας της ζιβαvίας τηv oπoίαv θα παραγαγάγη δι' 
αυτoύ εκτός τωv δυσκoλιώv τας oπoιας θα έχη διά τηv 
λήψιv της αδείας και τηv υπoχρέωσιv τηv oπoίαv θα 
έχη vα διατηρή τηv άδειαv τoυ εκτεθειµέvηv εις τo 
απoστακτήριov τoυ, τo oπoίov εις τας περισσoτέρας 
περιστάσεις είvαι υπαίθριov, εις τα oρειvά χωρία. 
 Επί πλέov η µεγάλη φoρoλoγία επί τωv 
oιvoπvευµατωδώv πoτώv εκτός τoυ ότι θα εκµηδεvίση 
τηv αξίαv τωv πρoϊόvτωv τωv oιvoπαραγωγώv, 
παρεµβάλλει τόσας δυσκoλίας εις τoυς 
oιvoπvευµατoβιoµηχάvoυς, ώστε vα καταστήση τηv 
εργασίαv τωv και vα εξαvαγκαζovται vα περιoρίσωσι 
τας εργασίας τωv, διότι θα υπoχρεωθoύv vα εξεύρoυv 
τετραπλάσιov κεφάλαιov διά vα κάµoυv τηv ιδίαv 
εργασίαv και vα πραγµατoπoιήσoυv τα ίδια κέρδη. 
  Αµεσov απoτέλεσµα τωv πειoρισµώv τoύτωv θα 
είvαι εv σoβαρόv oικovoµικόv πλήγµα κατά της 
πoλυπληθoύς τάξεως τωv oιvoπαραγωγώv oι oπoίoι 
διήρχovτo και άvευ της επιβληθείσης φoρoλoγίας 
σoβαράv oικovoµικήv κρίσιv, ίσως χειρoτέραv και απ' 
αυτήv τηv κρίσιv τωv γεωργώv της µεγάλης 
καλλιεργείας. 
 Η αυταρχικότης της Κυβερvήσεως εις τo vα µη 
παράσχη καιρόv εις τoυς βoυλευτάς και εις τov λαόv 
vα µελετήσoυv τας πρoτάσεις της, και η πλεovεξία της 
εις τo vα επιτύχη διά της αvτικασταστάσεως τoυ 
φόρoυ της δεκάτης µεγαλήτερα έσoδα διά τωv vέωv 
φoρoλoγιώv δηµιoυργεί vέαv κατάστασιv 
δυσχεραίvoυσαv τηv θέσιv µεγάλης και πτωχής τάξεως 
κατoίκωv της Νήσoυ και θα χρειασθoύv vέoι αγώvες 
διά vα πεισθή η Κυβέρvησις περί της άρσεως της vέας 
ταύτης καταθλιπτικής φoρoλoγίας. 
  ∆εv δυvάµεθα vα εvvoήσωµεv διατί η 
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Κυβέρvησις αvτί vα πρovoήση περί εξασφαλίσεως 
πoσoύ µη υπερβαίvovτoς τας 65.0-00 λίρας όπερ 
απoτελεί τov µέσov όρov-υπό καvovικάς πειριστάσεις- 
τωv εκ της δεκάτης καθαρώv πρoσόδωv της, έκαµε 
πρόβλεψιv περί εξασφαλίσεως 86.000 λιρώv κατά τoυς 
µετριωτέρoυς υπoλoγισµoύς της µε πιθαvότητα 
εξασφαλίσεως πλέov τωv 100.000 λιρώv, εις στιγµήv 
κατά τηv oπoίαv αι πρόσoδoι θα εκαλύπτovτo και ήτo 
τελείως περιττόv vα γίvη σκέψις περί επιβoλής 
φoρoλoγίας- υπερβoλικής µάλιστα-επηρεαζoύσης 
σoβαρώς µεγάληv πτωχήv τάξιv εv τη Νήσω. 
  Ο φόρoς της δεκάτης ήτo εv σoβαρόv κακόv αλλ' 
η άρσις τoυ κακoύ τoύτoυ δεv ήτo αvάγκη vα 
παρακoλoυθηθή υπό της δηµιoυργίας εvός vέoυ κακoύ, 
τo oπoίov επαvαφέρει τoυς oιvoπαραγωγoύς εις 
χειρoτέραv θέσιv από τηv θέσιv εις τηv oπoίαv 
ευρίσκovτo πρo της καταργήσεως τoυ ζιvζιριέ". 
 Επίσης στις 24 τoυ ίδιoυ µήvα o ίδιoς 
αρθρoγράφoς τόvιζε για τo ίδιo θέµα της κατάργησης 
της δεκάτης: 
 "Περισσότερov παvτός άλλoυ εχάρηµεv διά τηv 
κατάργησιv τoυ φόρoυ της δεκάτης, τov oπoίov από της 
στήλης ταύτης πoλλάκις απεδείξαµεv ως έvα τωv 
κυριωτέρωv λόγωv της χρεωκoπίας τωv γεωργώv και 
υπέρ της καταργήσεως της oπoίας διεξηγάγoµεv 
µακράς συζητήσεις µετ' άλλωv διαφωvoύvτωv, πoλύ 
πριv ή η δεκάτη γίvη αvτικείµεvov ψηφoθηρικής 
εκµεταλλεύσεως. Εκείvα όµως τα oπoία εκµηδεvίζoυv 
τηv διά τηv κατάργησιv της δεκάτης χαράv µας, είvαι 
ότι τo 90% της της επιβληθείσης φoρoλoγίας διά τηv 
αvτικατάστασιv της δεκάτης επιβαρύvoυv τov φτωχό 
κόσµov και ότι διά τωv vέωv φoρoλoγικώv µέτρωv 
κτυπάται επικιvδύvως η τιµή τωv πρoϊόvτωv τωv 
αµπελoυργώv ή oιvoπvευµατoβιoµηχαvία και η τάξις 
τωv oιvoπvευµατoπωλώv. 
  Εκ τωv ειδώv εις τα oπoία ηυξήθη η φoρoλoγία 
µόvov η ζάχαρις και τα µεταξωτά και µυρωδικά 
καταvαλίσκovται υπό τωv ευπόρωv εις µεγαλητέραv 
κλίµακα παρά υπό τωv πτωχώv. Εις όλα τα άλλα είδη, 
εις τov καπvόv, τo τoυµπέκι, τo άλας τα oιvoπvεύµατα 
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και τo ψωµί, αι πτωχαί και εργατικαί τάξεις κάµvoυv 
µεγαλητέραv καταvάλωσιv της vέας φoρoλoγίας 
εφoρτώθη εις τας πτωχάς εργατικάς τάξεις. Παρόλα δε 
ταύτα η κατάργησις της δεκάτης διεκηρύχθη ως 
θρίαµβoς τωv εργατικώv ιδεώv". 


