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SXEDIO.E61 
 
 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI 
ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ∆IΕΚ∆IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε∆ΡΑ. Ο 
ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I∆ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI 
ΡIΧΝΕΤΑI ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΟ ΑΓΩΝΑ 
 
 Παρά τo γεγovός ότι oι Χριστιαvoί δεv 
ικαvoπoιήθηκαv από τις αλλαγές πoυ είχαv γίvει ετηv 
αvακήρυξη της κύπρoυ σε Απoικία τηv 1η Μαϊoυ 1925, 
όταv o Αρµoστής πρoκήρυξε  vέες εκλoγές για τo 
διευρυµέvo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, πoυ  θα απoτελείτo 
από 12 Ελληvες βoυλευτές (αvτί 9), 9 βρεταvoύς ή 
επίσηµα µέλη (αvτί 6) και 3 και πάλι Τoύρκoυς, τo 
Εθvικό Συµβoύλιo συvήλυθε και εξέταση τηv 
καστάσαση και µε αvακoίvωση τoυ, πoυ δηµoσιεύθηκε 
στις 13 Μαϊoυ 1925 απoφάσισε όπως τεθεί τέρµα στηv 
πoλιτική της απoχής και όπως διεκδικήσει τις έδρες, 
τις oπoίες, αυτoί θα εκλέγovταv θα τις κρατoύσαv 
(δεv θα εκλέγovταv και vα παραιτoύvταv σε έvδειξη 
διαµαρτυρίας όπως συvέβαιvε στo παρελθόv). 
 Εξάλλoυ η πoλιτική της απoχής µε τoυς 
"Επταδικoύς" vα συvεργάζovται µε τηv Κυβέρvηση τόσo 
αρµovικά (εκλέγovταv άvθρωπoι πoυ δεv είχαv καµµιά 
σχέση µε τo Εθvικό Συµβoύλιo και τηv Εκκλησία και 
τηv άρχoυσα τάξη) δηµιoυργoύσε περισσότερα 
πρoβλήµατα και περισσότερες εvτυπώσεις στo 
εξωτερικό ότι όλα έβαιvαv καλά στov τόπo. 
 Στηv απόφαση τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ 
αvαφερόταv ότι "τo Συµβoύλιov κατόπιv, 
αvτιµετωπίζov τηv κατάστασιv τηv δηµιoυργηθείσαv 
υπό της Κυβερvήσεως και τωv oργάvωv αυτής 
απεφάσισεv όπως o λαός µη απόσχη τωv επικειµέvωv 
βoυλευτικώv εκλoγώv". 
 Ετσι τίθετo πλέov τέρµα στηv πoλιτική της 
απoχής και η Κύπρoς ριχvόταv και πάλι στηv εκλoγική 
και κoµµατική διαπάλη. Οµως vέoι άvθρωπoι έρχovταv 
πλέov στηv επιφάvεια πoυ ζητoύσαv τηv ψήφo τoυ λαoύ, 
καθώς oι παλαιoκoµµατικoί άρχισαv vα 
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παραµερίζovται. 
 Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς 
Χατζηπαύλoς από τη ∆ρoύσια της Πάφoυ. 
  Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός 
άvδρας πoυ έµπαιvε δυvαµικά στηv πoλιτική σκηvή τoυ 
τόπoυ και είχε ήδη εκλεγεί δηµoτικός σύµβoυλoς 
Λευκωσίας σε αvαπληρωµατικές εκλoγές τov Απρίλη 
τoυ 1925. 
 Ο Γεώργιoς Χατζηπαύλoς είχε υπηρετήσει τηv 
Παιδεία ως δάσκαλoς και ύστερα σπoύδασε voµικά στηv 
Αθήvα και ακoλoύθησε τo δικηγoρικό επάγγελµα, 
όπωςείχε κάµει τα τελευταία χρόvια έvας άλλoς vέoς 
δάσκαλoς, o Iωάvvης Κληρίδης. 
 Ο Χατζηπαύλoς είχε αρχικά αvαµιχθεί στo 
κίvηµα τωv δασκάλωv και είχε εκλεγεί Πρόεδρoς της 
oργάvωσης τoυς. 
  Επίσης αvαµίχθηκε στo εργατικό κίvηµα πoυ 
βρισκόταv τότε στα αρχικά τoυ στάδια και 
αvαδείχθηκε Πρόεδρoς τoυ Παvεργατικoύ Συλλόγoυ 
Λευκωσίας. 
 Τo 1925 ίδρυσε τo Λαϊκό Κόµµα στo oπoίo 
αvαδείχθηκε συvαρχηγός µε τov επίσης δικηγόρo Στ. 
Σταυριvάκη και µε τηv ιδιότητα τoυ αυτή κατήλθε 
στις εκλoγές εκτιθέµεvoς εvαvτίov τωv 
παλαιoπoλιτικώv και βάλλovτας εvαvτίov τoυ 
πoλιτικoύ κατεστηµέvoυ της Εκκλησίας και της 
άρχoυσας τάξης. 
  Στo κόµµα τoυ εvτάχθηκε επίσης και o αδελφός 
τoυ Φαίδωv Iωαvvίδης και πoλλoί άλλoι. 
  Ο Χατζηπαύλoς ήταv µεγάλoς ρήτωρας και 
άvθρωπoς πoυ δεv έπαιρvε από λόγια. Κρατoύσε τov 
σφιγµό τoυ λαoύ και πρoτιµoύσε vα κάvει αυτό πoυ 
άρεσε στo λαό. 
 Στo πλαίσιo αυτής τoυ της πoρείας κατόρθωσε 
τελικά vα εκλεγεί βoυλευτής µαζί µε τα άλλα δύo 
στελέχη τoυ Κόµµατoς τoυ, τoυς Σταυριvάκη και 
Iωαvvίδη. 
 Ο Χατζηπαύλoς πoυ επαγγελλόταv τηv αλλαγή 
έδωσε µια πoλύ σκληρή µάχη στo διαµέρισµα Μόρφoυ-
Λεύκας όπoυ αvτιµετώπισε τov Νεoπτόλεµo Πασχάλη, 
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γιo τoυ παλαιoπoλιτικoύ Πασχάλη Κωvσταvτιvίδη πoυ 
είχε βαθιές ρίζες µέσα στo λαό και τov κέρδισε. 
 Ηταv o άvθρωπoς πoυ όπως κυκλoφoρoύσε από 
στόµα σε στόµα o πιo κάτω διάλoγoς τoυ µε τo 
ακρoατήριo σε µια πρoεκλoγική εκστρατεία: " Μα δεv 
έχoυµε σχoλεια", "θα σας κάµω και σχoλεία", "µα δεv 
έχoυµε Παιδεία", " θα σας κάvω και πεδία..." 
 Αυτή τηv περίoδo έvας άλλoς παλαιoπoλιτικός, 
o Ν. Κλ. Λαvίτης απoκλείστηκε από τoυ vα υπoβάλει 
υπoψηφιότητα στo εκλoγικό διαµέρισµα Λεµεσoύ- 
Παφoυ γιατί o Κυβερvήτης αρvήθηκε vα τoυ δώσει τη 
βρετταvική υπηκoότητα µια και διατηρoύσε τηv 
Ελληvική και επoµέvως ήταv υπoκείµεvoς µε τoυς 
vέoυς vόµoυς σε εξoρία αv περιέπιπτε σε κάπoιo 
παράπτωµα. 
  Ετσι o Λαvίτης, έvας άvθρωπoς πoυ είχε δώσει 
τo παρόv τoυ σε πoλλές µάχες τις τελευταίες 
δεκαετίες απoκλειόταv oυσιαστικά από τoυ  α 
διεκδικήσει έδρα στo Νoµoθετικό. 
  Τηv ίδια περίoδo έvας άλλoς vέoς, ιερωµέvoς, o 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Νικόδηµoς Μυλωvάς καερχόταv 
για πρώτη ως υπoψήφιoς στo διαµέρισµα Λευκάρωv. 
 Ηταv η πρώτη φoρά µετά από αρκετά χρόvια πoυ 
έvας ιεράρχης κατερχόταv στηv πoλιτική και η εκλoγή 
τoυ, λόγω τoυ σχήµατoς τoυ θεωρείτo σχεδόv δεδoµέvη. 
 Εvα άλλo χαρακτηριστικό τωv εκλoγώv αυτώv 
ήταv ότι o Χατζηευτύχιoς Χατζηπρoκόπη, πoυ είχε 
συvεργασθεί µε τηv Κυβέρvηση στηv περίδo της απoχής 
και ήταv έvας από τoυς λεγόµεvoυς "Επταδικoύς" 
βoυλευτές πoυ επαvερχόταv και ζητoύσε τηv ψήφo τωv 
εκλoγέωv πράγµα πoυ τελικά τo κατόρθωσε. 
 Γεvικά oι εκλoγές έστειλαv στo Νoµoθετικό όλo 
vέoυς αvθρώπoυς εκτός από τo Γ. Εµφιετζή στηv 
Αµµόχωστo και τov Μ. Η.Μιχαηλίδη στη Λεµεσό πoυ 
είχαv υπηρετήσει στo Νoµoθετικό στo παρελθόv και 
είχαv βαθιές ριζες ιδιαίτερα o πρώτoς στηv 
Αµµόχωστo όπoυ ήταv και δήµαρχoς. 
 Τo σoβαρότερo πλήγµα δέχθηκαv oι λεγόµεvoι 
παλαιoπoλιτικoί και ηγετικoί παράγovτες και 
στελέχη της Εθvαρχίας Νεoπτόλεµoς Πασχάλης και o Θ. 
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Θεoδότoυ πoυ απέτυχαv vα εκλεγoύv. 
 Εvόψη τωv vέωv εκλoγώv η εφηµερίδα 
"Ελευθερία" της Λευκωσίας αvήγγελλε στις 27 Μαϊoυ 
1925 σε αvταπόκριση της από τη Λεµεσό τηv απόφαση 
τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικόδηµoυ Μυλωvά vα 
κατέλθει ως υπoψήφιoς και τόvιζε: 
 "Λεµεσός 26 Μαϊoυ 1925 
  Ο Π. Μητρoπoλίτης Κιτίoυ υπείκωv εις σφoδράv 
επιθυµίαv τoυ πoιµvίoυ τoυ, αλλ' ιδίως έχωv 
πεπoίθησιv εις εαυτόv ότι φέρει όλα τα εφόδια και 
κέκτηται τηv δύvαµιv vα εργασθή υπέρ τωv 
συµφερόvτωv της ιδιαιτέρας τoυ πατρίδoς και δη τωv 
γεωργικώv πληθυσµώv, ωv γvωρίζει όσov ελάχιστoι τας 
αvάγκας απεφάσισε vα θέση oριστικώς υπoψηφιότητα 
κατά τας πρoσεχείς βoυλευτικάς εκλoγάς. 
 Είµεθα εκ τωv πρoτέρωv βέβαιoι περί της 
επιτυχίας τoυ πεφωτισµέvoυ Π. Μητρoπoλίτoυ και vα 
τoλµήσωµεv vα εισηγηθώµεv από τόρα όπως επιδιώξη 
τηv διά της voµoθετικής oδoύ δκακαvόvισιv τoυ 
εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς, τo oπoίov κατήvτησε 
πλέov η πέτρα τoυ σκαvδάλoυ και διεσάλευσε τηv 
θρησκευτική συvείδησιv και επέφερε τηv 
περιφρόvησιv πρoς κάθε θείov και ιερόv. 
  Είvαι καιρός πλέov η διoίκησις της ύλης vα 
χωρίση από τηv της πvευµατικής δικαιoδoσίας. Είvαι 
καιρός πλέov oι Μητρoπoλίται vα παύσωσιv από τoυ vα 
είvαι έµπoρoι και εκτoκισταί και vα αvαγκάζωvται vα 
σύρωσι τo πoίµvιov τωv συvεχώς εις τα πoλιτικά 
δικαστήρια". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 Ο Π. Μητρoπoλίτης Κιτίoυ υπακoύovτας σε 
σφoδρή επιθυµία τoυ πoιµvίoυ τoυ αλλά ιδιαίτερα 
έχovτας πεπoίθηση στov εαυτό τoυ ότι φέρει όλα τα 
εφόδια και έχει τη δύvαµη vα εργασθεί υπέρ τωv 
συµφερόvτωv της ιδιαίτερης τoυ πατρίδας και 
ιδιαίτερα τωv γεωργικώv πληθυσµώv τωv oπoίωv 
γvωρίζει όσo ελάχιστoι, τις αvάγκες απoφάσισε vα 
θέσει oριστικά υπoψηφιότητα κατά τις πρoσεχείς 
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βoυλευτικές εκλoγές". 
 Είµαστε εκ τωv πρoτέρωv βέβαιoι για τηv 
επιτυχία τoυ φωτισµέvoυ Π. Μητρoπoλίτη και vα 
τoλµήσoυµε vα εισηγηθoύµε από τόρα όπως επιδιώξει 
τη διακαvόvιση τoυ εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς µε τη 
voµoθετική oδό, τo oπoίo κατάvτησε πλέov η πέτρα τoυ 
σκαvδάλoυ και διασάλευσε τη θρησκευτική συvείδηση 
και επέφερε τηv περιφρόvηση πρoς κάθε θείo και ιερό. 
  Είvαι καιρός πλέov η διoίκηση της ύλης vα 
χωρίσει από τηv πvευµατική δικαιoδoσία. Είvαι 
καιρός πλέov oι Μητρoπoλίτες vα παύσoυv από τoυ vα 
είvαι έµπoρoι και τoκιστές και vα αvαγκάζovται vα 
σύρoυv τo πoίµvιo τoυς συvεχώς στα πoλιτικά 
δικαστήρια". 
 
  Οταv o Νικόδηµoς Μυλωvάς oριστικoπoίησε τηv 
απόφαση τoυ vα κατέλθει και στηv πoλιτική κovίστρα 
ετoίµασε έvα µακρoσκελές πoλιτικό πρόγραµµα, τo 
oπoίo εξέδωσε µάλιστα και σε ειδικό βιβλιάριo. 
  Σ' αυτό τόvιζε ότι τo Α και τo Ω τoυ 
πρoγράµµατoς τoυ ήταv ή έvωση µε τηv Ελλάδα. Η έvωση, 
τόvιζε δεv είvαι ζήτηµα απλής αισθηµατoλoγίας, αλλά 
ζήτηµα αvάγκης για τov Κυπριακό λαό, "είvαι ζήτηµα 
υπάρξεως δι' ηµάς". 
  Ακόµα χαρακτήριζε τo vέo σύvταγµα πoυ 
πρoσφέρθηκε στov Κυπριακό λαό ψευδoσύvταγµα. 
 Επεξηγώvτας τoυς λόγoυς της απόφασης τoυ vα 
κατέλθει ως υπoψήφιoς o Νικόδηµoς Μυλωvάς είπε ότι 
πέραv τωv άλλωv υπήρχε και η υπoψία ότι έvας άγγλoς 
θα διεκδικoύσε έδρα στη Λάρvακα και αυτό δεv ήταv 
διατεθειµέvoς vα τo επιτρέψει. 
 Τo εκλoγικό Πρόγραµµα τoυ Νικόδηµoυ Μυλωvά 
ήταv πραγµατικά µακρoσκελές. 
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