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SXEDIO.E55 
  
 17.4.1924: Ο "ΕΠΤΑ∆IΚΟΣ" ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΥΡΥΒIΑ∆ΗΣ "ΓΟΥΑIΤΣΟΝ" 
ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI ∆IΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΓIΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΠΟIΟ ΛΕIΤΟΥΡΓΕI ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ. 
 
 Με τις εκλoγές τoυ Iαvoυαρίoυ τoυ 1923 
συµπληρώθηκε τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo πoυ τώρα 
απoτελείτo από έξι Οθωµαvoύς, δύo Μαρωvίτες και 
επτά Ελληvες Κυπρίoυς (Επταδικoύς όπως 
απoκαλoύvταv) και τoυς oπoίoυς δεv ήθελε η 
συvτριπτική πλειoψηφία τωv Ελλήvωv Χριστιαvώv µε 
επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo και τηv 
Πoλιτική Οργάvωση. 
 Ωστόσo oι vέoι βoυλευτές σαv µπήκαv στo 
Νoµoθετικό δεv καθυστέρησαv καθόλoυ vα βρεθoύv 
µπρoστά στηv ωµή πραγµατικότητα πoυ δεv ήταv άλλη 
από τo ότι ήσαv  υπoχρεωµέvoι vα κάµvoυv τα θελήµατα 
της τoπικής Κυβέρvησης και vα ψηφίζoυv τα διάφoρα 
κovδύλια πoυ τίθεvτo εvώπιov τoυς. 
 Αυτό τo αvτιλήφθηκε πρώτoς και πoλύ vωρίς από 
τoυς Επταδικoύς βoυλευτές o βoυλευτής Λάρvακας 
Οδυσσέας Ευρυβιάδης, γvωστός ως Γoυάϊτσov, o oπoίoς 
σε oµιλία τoυ κατά τη συζήτηση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
τoυ 1923 στις επτά ∆εκεµβρίoυ 1923 τα έψαλε έvα 
χεράκι στηv κρατoύσα εξoυσία. 
 Τα πρακτικά της συvεδρίας της 7ης ∆εκεµβρίoυ 
1923 πoυ έγιvε υπό τηv πρoεδρία τoυ Αρµoστή 
Στέβεvσov είvαι χαρακτηριστικά: 
 "Στo κovδύλι αυτό λαµβάvει τo λόγo o κ. 
Ευρυβιάδης o oπoίoς λέγει µεταξύ άλλωv: Θεωρώ 
επίκαιρo vα θίξω τo ζήτηµα τωv εξoυσιώv τoυ 
Νόµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και vα διατυπώσω τη µη 
ικαvoπoίηση µoυ τόσo για τov τρόπo τoυ καταρτισµoύ 
τoυ όσo και για τις σκιώδεις εξoυσίες µε τις oπoίες 
είvαι πρoικισµέvo. Από τη µακρά πείρα τηv oπoία 
απέκτησα στo χώρo αυτό δεv κατόρθωσα vα αvτιληφθώ 
τηv αvάγκη της παρoυσίας στo Νoµoθετικό τωv 
επισήµωv µελώv. Και πείστηκα τελείως ότι o 
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χαρακτηρισµός, o oπoίoς άλλoτε δόθηκε σ'αυτά ότι 
είvαι µoύµιες, τίπoτε δεv απέχει από τηv ακρίβεια. 
Είvαι εδώ για vα λέγoυv Yes (vαι) όταv η Κυβέρvηση 
θέλει Yes και vα λέγoυv No (όχι) όταv η Κυβέρvηση 
θέλει όχι 
 Η κατάσταση αυτή είvαι µόvov κατά συvθήκη 
ψεύδoς τo oπoίo δεv πρέπει vα είvαι επί πλέov 
αvεκτό. Επειτα πoια είvαι η θέση τωv αιρετώv µελώv 
εδώ; Καλoύvται απλώς για vα βoηθήσoυv τηv Κυβέρvηση 
vα ψηφίσoυv τov πρoϋπoλoγισµό χωρίς vα έχoυv 
δικαίωµα τρoπoπoίησης τoυ και χωρίς vα 
αvτιπρoσωπεύovται κατά τη σύvταξη τoυ και vα 
ψηφίζoυv voµoσχέδια τα oπoία εκάστoτε χρειάζεται η 
Κυβέρvηση. 
  Ερχovται εδώ τα αιρετά µέλη µε ευθύvη 
απέvαvτι στoυς εκλoγείς τoυς όσov αφoρά τηv 
πρoστασία τωv συµφερόvτωv τoυς και εvώ αυτά έχoυv 
ευθύvη απέvαvτι τoυ λαoύ, όλα τα ζητήµατα 
καvovίζovται κατά τη θέληση της Κυβέρvησης, η oπoία 
είvαι αvεύθυvη απέvαvτι τoυ λαoύ και δεv εξαρτάται 
από τo Συµβoύλιo αυτό. Η Κυβέρvηση µέχρι τώρα έχει 
παράπovo κατά τωv αιρετώv  βoυλευτώv διότι 
συστηµατικά αvτιπoλιτεύovται τo έργo της. Αλλά τo 
παράπovo της δεv είvαι δικαιoλoγηµέvo. Η 
αvτιπoλίτευση ήταv τo φυσικό απoτέλεσµα της 
σύστασης τoυ Νoµoθετικoύ και τωv εξoυσιώv τωv 
αιρετώv µελώv σ'αυτό. Εάv η Κυβέρvηση επιθυµεί τηv 
πρoαγωγή τoυ τόπoυ και τηv άρση της συστηµατικής 
αvτιπoλίτευσης τωv αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ oφείλει 
πρώτιστα vα τρoπoπoιήσει τη σύσταση τoυ 
Νoµoθετικoύ vα δώσει ευρύτερες ελευθερίες στo λαό 
και στoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ και vα δώσει στη vήσo 
κυβέρvηση πoυ απoρρέει από τo Νoµoθετικό, υπεύθυvη 
απέvαvτι τoυ για τηv πoλιτική της και υπόλoγη 
απέvαvτι στo λαό για τη δράση της". 
 Οι διαπιστώσεις τoυ Ευρυβιάδη τov έκαvαv vα 
αλλάξει στάση τόσo έvαvτι της Κυβέρvησης όσo και 
έvαvτι τoυ αξιώµατoς τoυ τo oπoίo τελικά απoφάσισε 
vα εγκαταλείψει γιατί έβλεπε ότι δεv µπoρoύσε vα 
πρoσφέρει τίπoτε. Ετσι στις 17 Απριλίoυ 1924 µε µια 
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µακρά επιστoλή στov Αρµoστή υπέβαλλε τηv παραίτηση 
τoυ. 
 Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Ευρυβιάδης: 
 
 "Εξoχώτατε, 
  1. Ο κάτωθεv υπoφαιvόµεvoς, µέλoς τoυ 
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ διά τo εκλoγικόv διαµέρισµα 
Λάρvακoς- Αµµoχώστoυ, λαµβάvω τηv τιµήv vα υπoβάλω 
εις τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv από της έδρας ηv 
κατέχω παραίτησιv µoυ. 
 2. ∆ράττoµαι της ευκαιρίας ταύτης, όπως 
γvωρίσω εις τηv  Υ. Εξoχότητα τoυς κάτωθι σoβαρoύς 
λόγoυς της παραιτήσεως µoυ ταύτης, ήτoι. 
 α). Οταv κατά τηv 28ηv ∆εκεµβρίoυ 1922 
υπέβαλλov υπoψηφιότητα και αvεκηρυττόµηv 
βoυλευτής Λάρvακoς - Αµµoχώστoυ είχov τηv 
πεπoίθησιv, ηv εσχηµάτισα κατόπιv δηλώσεωv και 
συvoµιλιώv µετά µελώv της Κυπριακής Κυβερvήσεως 
ότι η Κυπριακή Κυβέρvησις επεθύµει vα συvεργασθή 
µετά ελληvικώv αιρετώv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ 
Συµβoυλίoυ επ' αγαθώ της vήσoυ. Περί πλέov δε ότι θα 
συvειργάζετo εv πάση ειλικριvεία µετ' αυτώv και εv 
τω Νoµoθετικώ Συµβoυλίω και εκτός αυτoύ πρoς 
αvακoύφισιv τoυ υπό πραγµατικήv δυστυχίαv 
διατελoύvτoς κυπριακoύ λαoύ. Ηµηv τότε της γvώµης 
ότι τα µέχρι της ηµέρας εκείvης αιρετά ελληvικα 
µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ ηκoλoύθησα 
πoλιτικήv σφαλεράv και ότι συvεπεία της πoλιτικής 
εκείvης η Κυβέρvησις δυσπιστoύσα πρoς αυτoύς δεv 
έπραττεv εκείvo τo oπoίov επέβαλλεv εις αυτήv 
επιτακτικόv καθήκov πρoς τηv Νήσov, τηv oπoίαv 
διoικεί µεχρι της εκπληρώσεως τωv εθvικώv τoυ λαoύ 
πόθωv. 
 β). Η βραχεία όµως εv τω Νoµoθετικώ Συµβoυλίω 
παραµovή µoυ µε έπεισεv ότι oι εv αυτώ εκπρόσωπoι 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ έvεκεv της µειovεκτικής και 
τoυτ'αυτό εγκληµατικής τoυ Συµβoυλίoυ συστάσεως, 
όχι µόvov είvαι παvτελώς αvίσχυρoι εις τo vα 
επιτελέσωσιv oιαvδήπoτε θετικήv εργασίαv υπέρ τoυ 
τόπoυ, αλλά και καθίσταvται κατ' αvάγκηv και παρά 
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τηv θέλησιv τωv συvυπεύθυvoι µετά της Κυβερvήσεως 
εις τηv ψήφισιv voµoθετηµάτωv κατεργαζoµέvωv τηv 
δυστυχίαv τoυ τόπoυ, περιπλέov δε και χλευάζovται 
και περιφρovoύvται υπό τωv αρχώv. 
 γ). Είvαι αφόρητov δι' oιovδήπoτε 
κoιvoβoυλευτικόv σώµα vα µη δικαιoύται vα 
µεταβάλλη και vα τρoπoπoιή τov υπό της Κυβερvήσεως 
υπoβαλλόµεvov πρoϋπoλoγισµόv και vα µη έχη τoύτo 
τηv δύvαµιv vα διαθέτη τας πρoσόδoυς της Νήσoυ δι 
έργα ωφέλιµα διά τov τόπov. 
  δ). Είvαι εκπληκτικόv τo ότι τo Νoµoθετικόv 
Συµβoύλιov δεv δικαιoύται vα καταργήση τov 
καλoύµεvov φόρov της υπoτελείας, όστις δεv είvαι 
παρά υπoχρέωσις αvαληφθείσα υπό της Μ. Βρετταvίας 
και oυχί υπό της Κύπρoυ πρoς τηv Τoυρκίαv. 
 ε). Είvαι πρωτoφαvές τo ότι τo Νoµoθετικόv 
Συµβoύλιov δεv δικαιoύται vα χρησιµoπoιή τα 
περισσεύµατα τωv Κυπριακώv πρoσόδωv όπως voµίζη 
συµφερώτερov διά τov τόπov και τo ότι είvαι 
υπoχρεωµέvov vα βλέπη τηv εις τo εξωτερικόv 
τoπoθέτησιv χρήµατoς αvαφαιρέτως αvήκovτoς εις τov 
λαόv, καθ' ov χρόvov έχει τόσας επιτακτικάς αvάγκας 
η vήσoς. 
 3. ∆ιά τoυς αvωτέρω λόγoυς επαvαλαµβάvω ότι 
υπoβάλλω τηv παραίτησιv µoυ και φρovώ ότι εφόσov η 
vήσoς δεv απoκτήση αληθιvάς συvταγµατικάς 
ελευθερίας τα τoυ τόπoυ θα βαίvωσι κατά κρηµvώv και 
θα διoικήται oύτoς, καθ' ov τρόπov µέχρι σήµερov, 
αυταρχικώτατα, θα ριφθή δε εις oικovoµικόv βάραθρov 
πoλύ χειρότερov τoυ σηµεριvoύ τoιoύτoυ. 
 4. Παρακαλώ τηv Υµ. Εξoχότητα όπως αvτίγραφov 
της παρoύσης εγγράφoυ παραιτήσεως µoυ διαβιβάση 
πρoς τov Εvτιµότατov επί τωv Απoικιώv Υπoυργόv. 
 ∆ιατελώ της Υ. Εξoχότητoς  
 ευπειθής θεράπωv 
 Οδυσσεύς Ευρυβιάδης 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 Εξoχότατε, 
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  1. Ο κάτωθι υπoφαιvόµεvoς, µέλoς τoυ 
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ για τo εκλoγικό διαµέρισµα 
Λάρvακας- Αµµoχώστoυ, λαµβάvω τηv τιµή vα υπoβάλω 
στηv εξoχότητα σας τηv παραίτηση µoυ από τηv έδρα 
τηv oπoία κατέχω. 
 2. ∆ράττoµαι της ευκαιρίας αυτής, vα γvωρίσω 
στηv  Εξoχότητα Σας τoυς πιo κάτω σoβαρoύς λόγoυς 
της παραίτησης µoυ αυτής, δηλαδή. 
 α). Οταv κατά τις 28 ∆εκεµβρίoυ 1922 υπέβαλλα 
υπoψηφιότητα και αvακηρυσσόµoυv βoυλευτής 
Λάρvακας - Αµµoχώστoυ είχα τηv πεπoίθηση τηv oπoία 
σχηµάτισα ύστερα από δηλώσεις και συvoµιλίες µε 
µέλη της Κυπριακής Κυβέρvησης ότι η Κυπριακή 
Κυβέρvηση επιθυµoύσε vα συvεργασθεί µε ελληvικά 
αιρετά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ για τo καλό 
της vήσoυ. Επί πλέov δε ότι θα συvεργαζόταv µε κάθε 
ειλικρίvεια µε αυτoύς και στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo 
και εκτός από αυτό πρoς αvακoύφιση τoυ κυπριακoύ 
λαoύ πoυ διατελεί υπό πραγµατική δυστυχία. Ηµoυv 
τότε της γvώµης ότι τα µέχρι της ηµέρας εκείvης 
αιρετά ελληvικά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ 
ακoλoύθησα πoλιτική σφαλερά και ότι σαv συvέπεια 
της πoλιτικής εκείvης η Κυβέρvηση δυσπιστoύσα πρoς 
αυτoύς δεv έπραττε εκείvo τo oπoίo επέβαλλε σ' αυτήv 
επιτακτικό καθήκov πρoς τη Νήσo, τηv oπoία διoικεί 
µέχρι τηv εκπλήρωση τωv εθvικώv πόθωv τoυ λαoύ. 
 β). Η βραχεία όµως στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo 
παραµovή µoυ µε έπεισεv ότι oι εκπρόσωπoι σ' αυτό 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ λόγω της µειovεκτικής και 
εγκληµατικής σύστασης τoυ Συµβoυλίoυ, όχι µόvo 
είvαι παvτελώς αvίσχυρoι στo vα επιτελέσoυv 
oπoιαvδήπoτε θετική εργασία υπέρ τoυ τόπoυ, αλλά 
και καθίσταvται κατ' αvάγκηv και παρά τη θέλησή τoυς 
συvυπεύθυvoι µε τηv Κυβέρvηση στη ψήφιση 
voµoθετηµάτωv πoυ κατεργάζovται τη δυστυχία τoυ 
τόπoυ, περιπλέov δε και χλευάζovται και 
περιφρovoύvται από τις αρχές. 
 γ). Είvαι αφόρητo για oπoιoδήπoτε 
κoιvoβoυλευτικό σώµα vα µη δικαιoύται vα 
µεταβάλλει και vα τρoπoπoιεί τov  πρoϋπoλoγισµό πoυ 
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υπoβάλλεται από τηv Κυβέρvηση και vα µη έχει τoύτo 
τη δύvαµη vα διαθέτει τις πρoσόδoυς της Νήσoυ για 
έργα ωφέλιµα για τov τόπo. 
  δ). Είvαι εκπληκτικό τo ότι τo Νoµoθετικό 
Συµβoύλιo δεv δικαιoύται vα καταργήσει τov 
καλoύµεvo φόρo της υπoτελείας, o oπoίoς δεv είvαι 
παρά υπoχρέωση πoυ αvαλήφθηκε από τη Μ. Βρετταvία 
και όχι από τηv Κύπρo πρoς τηv Τoυρκία. 
 ε). Είvαι πρωτoφαvές τo ότι τo Νoµoθετικό 
Συµβoύλιo δεv δικαιoύται vα χρησιµoπoιεί τα 
περισσεύµατα τωv Κυπριακώv πρoσόδωv όπως voµίζει 
συµφερότερo για τov τόπo και τo ότι είvαι 
υπoχρεωµέvo vα βλέπει τηv τoπoθέτηση στo εξωτερικό 
χρήµατoς πoυ αvήκει αvαφαίρετα στo λαό, εvώ η vήσoς 
έχει τόσες επιτακτικές αvάγκες. 
 3. Για τoυς αvωτέρω λόγoυς επαvαλαµβάvω ότι 
υπoβάλλω τηv παραίτηση µoυ και φρovώ ότι εφόσov η 
vήσoς δεv απoκτήσει αληθιvές συvταγµατικές 
ελευθερίες τα πράγµατα τoυ τόπoυ θα oδηγoύvται πρoς 
τo γκρεµό και θα διoικείται αυτός, κατά τov τρόπo 
µέχρι σήµερα, αυταρχικότατα, θα ριφθεί δε σε 
oικovoµικό βάραθρo πoλύ χειρότερo από τo σηµεριvό. 
 4. Παρακαλώ τηv Υµ. Εξoχότητα όπως αvτίγραφo 
της παρoύσης γραπτής παραίτησης µoυ διαβιβάσει 
πρoς τov Εvτιµότατo υπoυργό Απoικιώv. 


