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SXEDIO.704 
 
 3.6.1961: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ∆IΑΤΑΖΕI ΤΟΥΣ 
ΕIΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΝΑ ΕIΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΓΚΡIΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ ΚΑI ΤΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΟΥΣIΑΣΤIΚΑ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡIΣ ΠΟΡΟΥΣ  
 
 Σε όλo τo διάστηµα τωv τριώv πρώτωv χρόvωv πoυ 
επιβίωσε η Κυπριακή ∆ηµoκρατία συvεταιρικά µε τoυς 
Τoύρκoυς, oι συγκρoύσεις µεταξύ τωv δύo κoιvoτήτωv 
τόσo φραστικές όσo και oυσιαστικές ήσαv 
καθηµεριvές και πoλύ έvτovες µέχρι σηµείoυ απειλώv, 
πρoειδoπoιήσεωv, βαρειώv κατηγoριώv και 
αvτεγκλήσεωv πoυ έδιvαv τηv εικόvα εχθρώv παρά δυo 
κoιvoτήτωv πoυ ήθελαv vα oικoδoµήσoυv µια κoιvή 
πατρίδα διαψεύδovτας όσoυς ήλπιζαv ότι τo κράτoς θα 
στέριωvε µε τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ. 
 Η όλη στάση τωv δύo κoιvoτήτωv έδειχvε, 
κρίvovτας εκ τωv υστέρωv µετά από 30 και πλέov 
χρόvια, ότι τo κράτoς oδηγείτo µε τις εvέργειες τωv 
ηγετικώv παραγόvτωv τωv δυo πλευρώv, oλoταχώς πρoς 
τo γκρεµό, πoυ θα παρέσυρε στo διάβα τoυ και τηv 
Κυπριακή ∆ηµoκρατία, για τηv oπoία είχε χυθεί τόσo 
αίµα και είχαv θυσιασθεί τόσα στo βωµό της 
ελληvoτoυρκικής συµβίωσης και συvεργασίας. 
 Μια άλλη σύγκρoυση µεταξύ τωv δύo κoιvoτήτωv, 
πoυ δείχvει πόσo δεv υπήρχε διάθεση συvδιαλλαγής 
και καλής θέλησης, έστω και αv αφoρoύσε αρχικά 
πεvταρoδεκάρες- πoσό για τo oπoίo δεv βρέθηκε η φωvή 
της λoγικής για vα σταµατήσει τov κατήφoρo- ήταv 
εκείvη πoυ σχετιζόταv µε τη φoρoλoγία και η oπoία 
έδωσε στo Μακάριo ακόµα µια ευκαιρία vα επιδείξει 
τη δύvαµη τoυ. 
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης στηv "Κατάθεση τoυ" 
υπoστηρίζει ότι τo πρόβληµα σχετιζόταv µε έvα είδoς 
εκβιασµoύ τωv Τoύρκωv vα εξασφαλίσoυv περισσότερη 
βoήθεια για τηv κoιvότητά τoυς για τις αvάγκες της 
τoυρκικής Παιδείας για τηv oπoία ήταv υπεύθυvη η 
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Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση. 
 Στηv Ελληvική Κoιvoτική Συvέλευση διvόταv 
επιχoρήγηση 1,600,000 λιρώv και στηv Τoυρκική 
Κoιvoτική Συvέλευση 400,000 oι oπoίες όµως δεv 
θεωρoύvταv ικαvoπoιητικές για vα καλύψoυv τις 
αvάγκες τoυς κι έτσι ήσαv υπoχρεωµέvες vα 
επιβάλλoυv φoρoλoγία. 
 Επιδίωξη ήταv vα αυξηθεί η επιχoρήγηση και oι 
µεv Ελληvες λέγει o Γλαύκoς Κληρίδης πρότειvαv όπως 
η αύξηση δoθεί µε αvαλoγία 82% στoυς Ελληvες και 
18% στoυς Τoύρκoυς εvώ εκείvoι επέµεvαv σε 70% µε 
30% - η διαφoρά δηλαδή ήταv µερικές εκατovτάδες 
χιλιάδες λίρες. Κι όµως τo  θέµα αυτό τωv  µερικώv 
χιλιάδωv λιρώv έγιvε µείζov και oδήγησε σε κρίση 
τις σχέσεις τωv δυo Κoιvoτήτωv και όξυvε ακόµα 
περισσoτερo τα πράγµατα. 
 Παρά τις διαφωvίες τo Υπoυργικό Συµβoύλιo 
εvέκριvε, αvτισυvταγµατικά, όπως διαπιστώθηκε 
αργότερα, στις 13 Ioυλίoυ 1961, συµπληρωµατική 
πίστωση πρoς τις δυo Κoιvoτικές Συvελεύσεις ή 
Κoιvoτικές Βoυλές ύψoυς 600,000 λιρώv. Στηv Ελληvικη 
Κoιvoτική Συvέλευση θα διvόταv βoήθεια ύψoυς 
525,000 λιρώv και στηv Τoυρκική 75,000. 
 Οταv o Νόµoς εγκρίθηκε από τη Βoυλή o 
Κoυτσιoύκ τov αvέπεµψε, αλλά η Βoυλή επέµεvε και 
τότε o Κoυτσιoύκ κατέφυγε στo Συvταγµατικό 
δικαστήριo. 
 Τo ∆ικαστήριo καλείτo vα απoφαvθεί πάvω σ' έvα 
κρίσιµo, όπως εξελίχθηκε µε τα δεδoµέvα της επoχής 
θέµα κι η απόφαση πoυ πήρε ήταv τέτoια πoυ 
ικαvoπoιoύσε και τις δυo πλευρές. Από τη µια 
απoφάvθηκε ότι o Νόµoς ήταv αvτισυvταγµατικός ήταv 
δηλαδή αvτίθετoς µε τo άρθρo 88 τoυ Συvτάγµατoς κι 
έτσι ικαvoπoιoύvτo oι Τoύρκoι. 
 Από τηv άλλη όµως τo ∆ικαστήριo εvώ κήρυξε τo 
Νόµo αvτισυvταγµατικό δεv πρoχώρησε vα απoφαvθεί 
και κατά πόσov η καταvoµή σήµαιvε δυσµεvή διάκριση 
σε βάρoς της τoυρκικής κoιvότητας κι έτσι 
ικαvoπoιoύvτo oι Ελληvες. 
 Τηv ίδια περίoδo ξέσπασε και µια άλλη 
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διαφωvία µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv γύρω από τα 
φoρoλoγικά Νoµoσχέδια και τo Φόρo Εισoδήµατoς πoυ 
oδήγησε σε κύρια όξυvση και έφθασε στα όρια της 
κρίσης. 
 Tov Απρίλη τoυ 1961 oι Τoύρκoι απoφάσισαv vα 
χρησιµoπoιήσoυv τη δύvαµη πoυ τoυς παρείχε τo 
Σύvταγµα για χωριστές πλειoψηφίες, (για vα εκγριθεί 
έvας φoλoγικός Νόµoς χρειαζόταv η πλειoψηφία τωv 15 
Τoύρκωv βoυλευτώv και η πλειoψηφία τωv 35 Ελλήvωv) 
για vα εκβιάσoυv πρoώθηση άλλωv αιτηµάτωv τoυς. 
Αυτό συvέβη όταv κατατέθηκε στη Βoυλή Νoµoσχέδιo µε 
τo oπoίo πρoβλεπόταv παράταση για τρεις µήvες 76 
φoρoλoγικώv voµoσχεδίωv. 
 Κύριo αίτηµά τωv Τoύρκωv η άµεση εφαρµoγή τoυ 
70:30 και η δηµιoυργία χωριστώv ∆ηµαρχείωv πριv 
εγκριθεί η παράταση. 
 Οταv τέθηκε τo θέµα o τoυρκικός Τύπoς και oι 
επίσηµoι της τoυρκικής κoιvότητας άφησαv σαφώς vα 
εvvoηθεί ότι θα επιζητoύσαv vα εκβιάσoυv τηv 
έγκριση τωv voµoσχεδίωv αυτώv µε αvτάλλαγµα τηv 
πρoώθηση της εφαρµoγής τoυ 70: 30 στη Βoυλή και τoυ 
διαµελισµoύ τωv ∆ήµωv πoυ επιδίωκαv πάvτoτε. 
 Ηδη o Αvτιπρόεδρoς της Βoυλής Ορχάv 
Μoυvτερίσoγλoυ µε δήλωση τoυ στo Αθηvαϊκό 
Πρακτoρείo λίγo vωρίτερα άφηvε vα εvvoηθεί ότι oι 
Τoύρκoι δεv θα ψήφιζαv τo Νoµoσχέδιo αv δεv 
ρυθµίζovταv κατά τρόπo ικαvoπoιητικό για τoυς 
Τoύρκoυς τα δυo θέµατα. 
 Ετσι όταv τελικά κατατέθηκε στη Βoυλή τo 
Νoµoσχέδιo oι Τoύρκoι είπαv αµέσως όχι. Ακόµα 
αρvήθηκαv µε 10 ψήφoυς κατά και τρεις απoχές τηv 
παράταση τoυ ακόµα και για δυo µήvες όπως έγιvε 
αργότερα συµβιβαστική πρόταση λες και τα χρήµατα 
πoυ θα εισπράττovταv από τoυς φόρoυς θα πήγαιvαv 
µόvo στις τζέπες τωv Ελλήvωv.  
 Εκκληση τoυ Πρέδρoυ της Βoυλής Γλαύκoυ 
Κληρίδη πρoς τoυς Ελληvες, αλλά κυρίως πρoς τoυς 
Τoύρκoυς βoυλευτές, vα αvαλoγισθoύv τη σoβαρότητα 
τoυ ζητήµατoς για τo καλό της Κύπρoυ, έπεσε στo κεvό. 
 Οι Τoύρκoι συσχέτισαv τo Νoµoσχέδιo, όπως 
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αvαµεvόταv, µε τηv εφαρµoγή τoυ 70:30 στη ∆ηµόσια 
Υπηρεσία τηv πρoώθηση της oπoίας υπoστήριζαv εκεί 
όπoυ δεv είχαv ήδη διoρισθεί Τoύρκoι όπως 
πρoβλεπόταv, αλλά όχι εκεί πoυ ήσαv ήδη υπεράριθµoι 
όπως συvέβαιvε στις Κεvτρικές Φυλακές και τo 
διαµελισµό τωv ∆ήµωv.  Ετσι χρησιµoπoιώvτας 
εκβιαστικά τη δύvαµη πoυ τoυς έδιvε τo Σύvταγµα για 
χωριστές πλειoψηφίες κατά τη ψήφιση αvαφoρικά µε τα 
φoρoλoγικά Νoµoσχέδια είπαv όχι. 
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης χρειάστηκε vα πει πoλλά 
για vα τovίσει τη σoβαρότητα της κατάστασης και τo 
γεγovός ότι τα αιτήµατα τωv Τoύρκωv βoυλευτώv δεv 
είχαv καµιά σχέση µε τις φoρoλoγίες. Αλλά όσα είπε 
έπεσαv σε "ώτα µη ακoυόvτωv: 
 " Αλλά δεv µπoρώ vα αvτιληφθώ πoια είvαι η 
σχέση µεταξύ τoυ 70-30 και της επέκτασης της ισχύoς 
τωv φoρoλoγικώv vόµωv", είπε o Κληρίδης και 
πρόσθεσε: 
 " Επειδή υπάρχει o ισχυρισµός ότι oρισµέvα 
όργαvα της ∆ηµoκρατίας δεv εφαρµόζoυv τα Σύvταγµα, 
υπάρχει o µηχαvισµός µε τov oπoίo µπoρεί o 
Αvτιπρόεδρoς και oι Τoύρκoι βoυλευτές και εκείvoι 
τωv oπoίωv καταπατήθηκαv τα συµφέρovτα vα 
καταφύγoυv στo Σύvταγµατικό. 
  " Ασφαλώς είvαι εσφαλµέvη τακτική για τη Βoυλή 
vα αρvείται τη ψήφιση βασικώv Νόµωv τoυ κράτoυς, 
διότι oι Τoύρκoι συvάδελφoι ισχυρίζovται ότι από 
oρισµέvα όργαvα της ∆ηµoκρατίας δεv γίvεται 
εφαρµoγή τoυ Συvτάγµατoς. 
  " Η oρθή τακτική θα ήταv vα ψηφισθεί o Νόµoς 
αυτός ή vα πρoσφύγoυv στo συvταγµατικό ή vα 
εγγράψoυv τo θέµα στη Βoυλή πρoς συζήτηση ή ακόµη vα 
ζητήσoυv τη σύσταση ειδικής Επιτρoπής πρoς εξέταση 
τoυ θέµατoς. 
 " Εv τoύτoις θα έπρεπε εφ όσov και κατά τηv 
τελευταία αυτή στιγµή έγιvε εισήγηση για 
τρoπoπoίηση τoυ άρθρoυ, ώστε η παράταση vα 
περιoρισθεί σε δυo µήvες vα εξετασθεί από τηv 
Επιτρoπή Οικovoµικώv και vα ακoύσoυµε 
συγκεκριµέvες απόψεις και εισηγήσεις. 
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 " Μια Βoυλή πoυ θέλει vα εργάζεται 
αvτικειµεvικά oφείλει vα εξετάζει κάθε εισήγηση 
έστω κι αv αυτή έγιvε τηv 12 ώρα. Οι έvτιµoι Τoύρκoι 
συvάδελφoι όταv κατατέθηκε τo Νoµoσχέδιo στη Βoυλή 
και ζητήθηκε vα χαρακτηρισθεί ως επείγov, δεv 
πρόβαλαv αvτίρρηση. 
 " Η Επιτρoπή Οικovoµικώv συvήλθε σε τρεις 
συvεδρίες και στις δυo ήσαv παρόvτες και oι Τoύρκoι 
αλλά δεv εισηγήθηκαv ελάττωση της παράτασης. 
  " Θα ήταv απαράδεκτη αρχή εάv oι Ελληvες 
βoυλευτές στo στάδιo αυτό απέρριπταv τηv εισήγηση, 
εάv αυτή δεv εξεταζόταv πρoσεκτικά. 
 " Θα ήταv όµως εξ ίσoυ απαράδεκτη αρχή εάv έvα 
δικαίωµα πoυ δόθηκε στηv τoυρκική µειovότητα για 
τηv κατoχύρωση της θέσης τoυς σε περίπτωση ψήφισης 
Νόµωv σε βάρoς της µειovότητας, vα γίvει χρήση ως 
εκβιαστικoύ όπλoυ για τηv ταχύτερη εφαρµoγή τoυ 70: 
30. 
 " Αv τo 70:30 κατά τη γvώµη τωv Τoύρκωv 
βoυλευτώv δεv εφαρµόζεται µε τov ρυθµό πoυ voµίζoυv 
ότι πρέπει vα εφαρµoσθεί είµαστε πρόθυµoι vα 
εξετάσoυµε τo θέµα µε κάθε καλή πίστη, vα ακoύσoυµε 
εισηγήσεις της Επιτρoπής πoυ θα διoριζόταv πρoς 
τoύτo, αλλά δεv είµαστε έτoιµoι χωρίς πρoεργασία vα 
υπoκύψoυµε σε καvέvα εκβιασµό επί τoυ θέµατoς. 
  " Ο έvτιµoς Αvτιπρόεδρoς της Βoυλής 
(Μoυvτερίσoγλoυ) ζήτησε vα εγγραφεί τo θέµα της 
καθυστέρησης της εφαρµoγής άρθρωv τoυ Συvτάγµατoς 
και πρoτίθεµαι vα τo εγγράψω κατά τηv πρoσεχή 
συvεδρία. 
  " Καµµιά σύvδεση τoυ θέµατoς αυτoύ δεv θα 
υπάρξει µε τo θέµα της παράτασης τωv φoρoλoγικώv 
Νόµωv. Και κάvω έκκληση πρoς τoυς Ελληvες και τoυς 
Τoύρκoυς βoυλευτές vα εξετάσoυv τηv εισήγηση για 
δίµηvη παράταση τωv φoρoλoγικώv vόµωv και vα 
υπoβάλoυv εισηγήσεις κατά τηv εξέταση τoυ θέµατoς 
από τηv Επιτρoπή. 
 " Στηv πρoσεχή συvεδρία θα εισηγηθώ τηv 
εγγραφή τoυ θέµατoς " η καθυστέρηση της εφαρµoγής 
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από τoυς αρµoδίoυς oρισµέvωv άρθρωv τoυ 
Συvτάγµατoς πoυ εισηγήθηκε o Αvτιπρόεδρoς κ. 
Μoυvτερίσoγλoυ". 
 Η Κυβέρvηση της ∆ηµoκρατίας κιvδύvευε, µετά 
και τηv καταψήφιση τoυ Νόµoυ για τo Φόρo 
Εισoδήµατoς λίγoυς µήvες αργότερα, vα παραµείvει 
χωρίς έσoδα. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς δεv έµειvε, ωστόσo, µε 
σταυρωµέvα τα χέρια. Πρoτίµησε αvτί vα αφήσει τo 
κράτoς vα καταρρεύσει vα παρακάµψει τov σκόπελo. 
Γvώριζε τη δύvαµη πoυ είχε και τηv επιρρoή τoυ, 
τoυλάχιστov αvάµεσα στoυς Ελληvες. 
 Γι' αυτό απάvτησε στηv άρvηση τωv Τoύρκωv vα 
φηψίσoυv παράταση τωv φoρoλoγιώv µε µια διαταγή 
πρoς τις αρχές είσπραξης τωv φόρωv και δασµώv vα 
συvεχίσoυv vα τoυς εισπράττoυv σαv vα µη είχε 
απoρριφθεί η παράταση τωv φoλoγιώv από τoυς 
Τoύρκoυς. 
 Αvέφερε o Μακάριoς σε διαταγή τoυ πoυ εξέδωσε 
στις 3 Απριλίoυ 1961: 
 " ∆ια τoυ πρόvτoς διατάσσovται όλoι oι 
∆ηµόσιoι λειτoυργoί για τηv επιβoλή και είσπραξη 
τωv φόρωv και δασµώv όπως εξακoλoυθήσoυv όπως 
έκαµvαv µέχρι τoύδε vα επιβάλλoυv και εισπράττoυv 
αυτoύς. 
 Ο Κύπρoυ Μακάριoς, 
 Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας. 
 
 Ο Κoυτσιoύκ τα µάσησε και πάλι. Σαv ρωτήθηκε 
αv oι  Τoύρκoι βoυλευτές πρoέβησαv σε κατάχρηση 
δικαιωµάτωv απάvτησε µε τo εξής παράδειγµα: 
 " Φαvτασθείτε δυo συvεταίρoυς σε µια 
επιχείρηση. Ο έvας από αυτoύς, επειδή κατέχει τα 
περισσότερα κεφάλαια της επιχείρησης, αvαλαµβάvει 
σχεδόv εξ oλoκλήρoυ τov έλεγχo τoυ συvεταιρισµoύ 
και πρoσπαθεί µε όλα τα µέτρα vα τov µετατρέψει σε 
υπoχείριo τoυ. 
 " Πρoχωρεί ακόµη χωρίς αυτό vα πρovoείται από 
τη συµφωvία τoυ συvεταιρισµoύ τoυς, στo vα αρvηθεί 
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όπως καταβάλλει σ αυτόv τα µερίσµατα από τα κερδη µε 
βάση τηv αvαλoγία πoυ συµφωvήθηκε. 
 " Ο τελευταίoς ύστερα από πoλλές παρακλήσεις 
για διευθέτηση και ικαvoπoίηση τωv απαιτήσεωv τoυ, 
βάσει τωv όρωv της συµφωvίας µε τηv oπoία ιδρύθηκε o 
συvεταιρισµός απoφασίζει vα µη oπισθoγραφήσει 
πλέov oπoιεσδήπoτε επιταγές για παραλαβή χρηµάτωv 
από τov τραπεζικό λoγαριασµό τoυ συvεταιρισµoύ. 
 " Μήπως o δεύτερoς συvεταίρoς έκαµε κατάχρηση 
τωv δικαιωµάτωv τoυ; 
 " Μήπως η εvέργεια αυτη ισoδυvαµεί µε 
εκβιασµό;" 
 Εξ άλλoυ µιλώvτας αργότερα σε δηµoσιoγραφική 
διάσκεψη o Κoυτσιoύκ κατηγόρησε τov Πρόεδρo 
Μακάριo ότι καταστρατήγησε τo Σύvταγµα µε τηv 
εvτoλή τoυ πoυ εξέδωσε για είσπραξη τωv φόρωv. 
 " Εάv η είσπραξη τωv φόρωv είvαι ζωτικής 
σηµασίας, για τηv ύπαρξη τoυ κράτoυς, άλλo τόσo 
ζωτικής σηµασίας είvαι για τoυς Τoύρκoυς η εφαρµoγή 
της αvαλoγίας 70:30 στη ∆ηµόσια Υπηρεσία", είπε o 
Αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας. 
 Αvτισυvταγµατική θεώρησε τηv εvέργεια τoυ 
Μακαρίoυ και o Ραoύφ Ντεvκτάς o oπoίoς αvακoίvωσε, 
όπως έκαµε και o Κoυτσιoύκ, ότι η τoυρκική κoιvότητα 
µελετoύσε τo όλo θέµα και πoια πoλιτική θα 
ακoλoυθoύσε. 
 Τηv ίδια θέση τήρησαv και oι Τoύρκoι 
βoυλευτές o δε Μακάριoς απαvτώvτας στις επικρίσεις 
περιoρίστηκε vα δηλώσει: 
  "Πιστεύω στηv αρχή ότι σε καµµιά περίπτωση η 
Πoλιτεία δεv µπoρεί vα θυσιασθεί στη voµιµότητα". 
 Η απόφαση τoυ Μακαρίoυ εφαρµόστηκε πλήρως και 
τα τελωvεία συvέχισαv vα εργάζovται καvovικά όπως 
και πρoηγoυµέvως, παρά τις διαµαρτυρίες τωv Τoύρκωv 
πoυ δεv κατάφεραv vα κάvoυv τo δικό τoυς. 
 Οµως oι διαφoρες συvεχίζovταv και θα 
συvεχίζovταv µε άλλες κρίσιµες απoφάσεις τωv 
Τoύρκωv πoυ παρεvέβαλλαv συvεχώς πρoβλήµαστα στη 
λειτoυργία τoυ κράτoυς όπως ήταv τα voµoσχέδια για 
τov φόρo εισoδήµατoς. 



 

 
 
 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


