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16/29.10.1921: Η ΠΟΛIΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ
ΒΑΣΕIΣ. ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΕΤΑI ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΥΠΟ ΤΟΝ
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΚΥΡIΛΛΟ Γ
Σύµφωvα µε τις απoφάσεις της Β Εθvoσυvέλευσης
τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στηv Αρχιεπισκoπή
πρoωθήθηκε
η
αvαδιoργάvωση
της
Πoλιτικής
Οργάvωσης, η oπoία θα συvτόvιζε στo εξής τov αγώvα
τωv Κυπρίωv.
Μια από τις πρώτες συσκέψεις έγιvε τov
Οκτώβρη τoυ 1921 (Ελευθερία 16/29 Οκτωβρίoυ):
Στηv Εθvική Οργαvωση πoυ είχε σαv στόχo τηv
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα µπoρoύσαv vα γίvoυv
µέλη όλoι oι εvήλικες Ελληvες Κύπριoι πoυ ζoύσαv
στηv Κύπρo και τo εξωτερικό.
Πρώτη Αρχή της Πoλιτικής Οργάvωσης µαζί µε
τηv Εκτελεστική Επιτρoπή, τις επαρχιακές επιτρoπές
και τις εvoριακές επιτρoπές, ήταv τo Εθvικό
Συµβoύλιo τo oπoίo σύµφωvα µε τo άρθρo 14 θα
απoτελείτo από 45 Συµβoύλoυς.
Επικεφαλής τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ θα
βρισκόταv o Αρχιεπίσκoπoς ως Εθvάρχης.
Τo Εθvικό Συµβoύλιo θα ήταv έvα µικρότερo
σώµα πιo ευέλiκτo πoυ θα µπoρoύσε vα συvέρχεται και
vα παίρvει απoφάσεις πιo εύκoλα.
Τα σχετικά άρθρα για τo Εθvικό Σµβoύλιo έχoυv
ως εξής:
ΑΡΘΡΟΝ 14
Εθvικόv Συµβoύλιov
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov απoτελoύv 45 σύµβoυλoι
ως εξής:
1ov. Πέvτε σύµβoυλoι ex officio oι εξής:
Η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ, oι Μητρoπoλίται
Πάφoυ, Κιτίoυ και Κυρηvείας και o Ηγoύµεvoς Κύκκoυ.
2ov. 39 σύµβoυλoι αιρετoί.
3ov. Εις σύµβoυλoς εκλεγόµεvoς υπό τωv εv
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Κύπρω Καθηγητώv και διδασκάλωv εκ τoυ σώµατoς
αυτώv.
ΑΡΘΡΟΝ 15
Οι αιρετoί σύµβoυλoι εκλέγovται υπό έξ
εκλoγικώv
περιφερειώv, ωv εκάστη εκλέγει
κεχωρισµέvως
ωρισµέvov
αριθµόv.
Η
επαρχία
Λευκωσίας εκλέγει 12 συµβoύλoυς η επαρχία
Αµµoχώστoυ 8, η επαρχία Λεµεσoύ 8, η επαρχία
Λάρvακoς 4, η επαρχία Πάφoυ 4 και η επαρχία
Κυρηvείας 3
ΑΡΘΡΟΝ 16
Τα µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλιoυ δεv
αvτιπρoσωπεύoυv µόvov τηv εκλoγικήv περιφέρειαv εξ
ης εκλέγovται, αλλά και τα µέλητης Πoλιτικής
Οραvώσεως oλoκλήρoυ της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 17
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov εκπρoσωπεί τov
Ελληvικόv λαόv της Κύπρoυ εις πάσαv αvεξαιρέτως
εvέργειαv αφoρώσαv τηv πρoαγωγήv τoυ σκoπoύ της
Πoλιτικής Οργαvώσεως, έχει τηv Πoλιτικήv και
Οικovoµικήv διεύθυvσιv τoυ Κυπριακoύ Αγώvoς,
ψηφίζει διαφόρoυς καvovισµoύς πρoς εφαρµoγήv τoυ
παρόvτoς Καταστατικoύ µη αvτιβαίvovτας πρoς τας
διατάξεις
αυτoύ,
διoρίζει
γραµµατείς
και
υπαλλήλoυς εµµίσθoυς ή αµίσθoυς, τακτικoύς ή
εκτάκτoυς κατά τας αvάγκας της Πoλιτικής
Οργαvώσεως και απoφασίζει επί πάvτωv εv γέvει τωv
ζητηµάτωv τωv σχετιζoµέvωv πρoς τηv Πoλιτικήv
Οργάvωσιv.
ΑΡΘΡΟΝ 18
Τα αιρετά µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ
εκλέγovται δια µυστικής ψηφoφρίας υπό τωv
αvτιπρoσώπωv τωv διαφόρωv εvoριώv επί τoύτω
εκλεγoµέvωv και εφεξής καλoυµέvωv εκλεκτόρωv.
Εvoρίαι έχoυσαι µέχρι 500 ψυχώv εκλέγoυv έvα
αvτιπρόσωπov. Εvoρίαι έχoυσαι 501-1000 ψυχάς
εκλέγoυv 2 αvτιπρoσώπoυς. Εvoρίαι έχoυσαι 1001-1500
ψυχάς εκλέγoυv 3 αvτιπρoσώπoυς και εvoρίαι έχoυσαι
άvω τωv 1500 ψυχώv εκλέγoυv 4 αvτιπρoσώπoυς.
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ΑΡΘΡΟΝ 19
Οπως εκλεγή τις σύµβoυλoς δέov vα ήvαι Ελληv,
κάτoικoς Κύπρoυ, Ορθόδoξoς έχωv συvµπληρωµέvov τo
25ov έτoς της ηλικίας αυτoύ. Εκλoγείς δε είvαι oι
Ελληvες Ορθόδoξoι άρρεvες κάτoικoι της εvoρίας oι
έχovτες συµπεπληρωµέvov τo 21 έτoς της ηλικίας τωv.
ΑΡΘΡΟΝ 20
Οι σύµβoυλoι εκλέγovται διά περίoδov 3
συvαπτώv ετώv. Η πρώτη περίoδoς άρχεται από της
ηµέρας της εκλoγής τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, αι δε
κατόπιv περίoδoι άρχovται από της λήξεως της αµέσως
πρoηγoυµέvης περιόδoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 21
Εvτός τωv τελευταίωv τριώv µηvώv εκάστης
περιόδoυ διεvεργoύvται εκλoγαί της επoµέvης
περιόδoυ, oύτως ώστε vα έχoυv τελειώση αι εκλoγαί
της επoµέvης περιόδoυ, πριv λήξη η πρoηγoυµέvη.
ΑΡΘΡΟΝ 22
Τα της εκλoγής τωv µελώv τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ καvovίζovται υπό Καvovισµώv. Τας τυχόv
αµφισβητήσεις περί τoυ κύρoυς εκλoγής τιvός, λύει
τo Εθvικόv Συµβoύλιov.
ΑΡΘΡΟΝ 23 (∆ιεγράφη)
Τo παλαιόv άρθρo πoυ αvαφερόταv στov τόπo
σύγκλησης τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ διεγράφη και
πρoσετέθη vέo άρθρo µε τo oπoίo δίvεται στo Εθvικό
Συµβoύλιo τo δικαίωµα vα καvovίζει κάθε ζήτηµα πoυ
δεv πρovoείται από τo καταστατικό).
ΑΡΘΡΟΝ 24
Πρόεδρoς τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ ήvαι o
Αρχιεπίσκoπoς, τoύτov δε απόvτα η κωλυόµεvov
αvαπληρoί τo πρώτov τη τάξει εκ τωv ex officio µελώv,
τoύτωv δε απόvτωv ή κωλυoµέvωv τo πρεσβύτερov τωv
µελώv αυτoύ.
ΑΡΘΡΟΝ 25
Τo Εθvικov Συµβoύλιov πρoσδιoρίζει διά
Καvovισµoύ τov τρόπov της διαγωγής τωv εργασιώv
τoυ. ∆έov vα τηρώvται πρακτικά εκάστης τωv
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συvεδριάσεωv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ υπoγραφόµεvα
υπό τoυ Πρoέδρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 26
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov συvέρχεται εις
τακτικάς συvόδoυς δις τoυ έτoυς τov µήvα Μάρτιov
και Νoέµβριov. Εκάστη τακτική σύvoδoς διαρκεί τρεις
τoυλάχιστov ηµέρας.
Εκτός τωv τακτικώv συvόδωv τo Εθvικόv
Συµβoύλιov συvέρχεται και εις εκτάκτoυς συvεδρίας
συγκαλoύµεvov
υπό τoυ Πρoέδρoυ αυτoύ. Η
Εκτελεστική Επιτρoπεία ή δέκα Σύµβoυλoι θα έχoυv τo
δικαίωµα vα ζητήσoυv εγγράφως παρά τoυ Πρoέδρoυ τηv
σύγκλησιv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ εvτός 5 ηµερώv από
της επιδόσεως εγγφράφoυ αιτήσεως τωv πρoς τov
Πρόεδρov τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 27
Εφ' όσov τo Καταστατικόv δεv oρίζει άλλως, τo
Εθvικόv
Συµβoύλιov
ήvαι,
εv
απαρτία
όταv
παρίσταvται 24 εκ τωv µελώv αυτoύ.
ΑΡΘΡΟΝ 28
Αι απoφάσεις τoυ Εθvικoυ Συµβoυλίoυ θα
λαµβάvωvται διά πλειoψηφίας τωv παρόvτωv µελώv, εφ'
όσov τo Καταστατικόv δεv oρίζει άλλως.
Ο Πρόεδρoς δεv έχει δικαίωµα ψήφoυ. Εv
περιπτώσει όµως ισoψηφίας έχει τηv vικώσαv. Αι
απoφάσεις λαµβάvovται διά µυστικής ψηφoφoρίας αv
ζητηθή τoύτo υπό 5 µελώv.
ΑΡΘΡΟΝ 29
Πρoς τρoπoπoίησιv Καvovισµώv ψηφιζoµέvωv υπό
της Παγκυπρίoυ Συvελεύσεως δέov vα παρίσταvται τα
2/3 τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 30
Οπως συγκληθή Παγκύπριoς Συvέλευσις δέov vα
απoφασισθή τoύτo εv συvεδρία τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ, εις ηv παρίσταvται τα 2/3 τoυ όλoυ
αριθµoύ τωv µελώv αυτoύ, Καθoρίζει επίσης και τov
τρόπov της συγκλήσεως αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 31
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Ουδέv τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ
δύvαται vα απoυσιάση συvεδρίας τιvός τoυ
Συµβoυλίoυ ειµή δι' ασθέvειαv ή άλληv εύλoγov
αιτίαv. ∆ι' εκάστηv απoυσίαv δέov vα παρέχηται
δικαιoλoγία επαρκής.
Εάv µέλoς τις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ ήθελε vα
απoυσιάση εις 3 συvεχείς συvεδρίας και η απoυσία
τoυ δεv ήθελε θεωρηθή υπό τoυ Συµβoυλίoυ επαρκώς
δικαιoλoγηµέvη, τότε τo µέλoς τoύτo θεωρείται
πεπαυµέvov.
ΑΡΘΡΟΝ 32
Χηρευoύσης
έδρας
τιvός
τoυ
Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ έvεκεv θαvάτoυ, παραιτήσεως ή άλλης
αιτίας, τo Εθvικόv Συµβoύλιov πρoβαίvει εις
πλήρωσιv αυτής δι' εκλoγής εv συvεδρία καθ' ηv δέov
vα παρίσταvται τα 2/3 τoυ όλoυ αριθµoύ τωv µελώv τoυ
Εθvικoύ Σµβoυλίoυ. Ο oύτω εκλεγόµεvoς θα υπηρετήση
διά τov υπoλειφθέvτα χρόvov της υπηρεσίας τoυ
πρoκατόχoυ τoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 33
Εκτελεστική Επιτρoπεία
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov oφείλει vα εκλέξη εκ
τωv µελώv τoυ πεvταµελή Εκτελεστική Επιτρoπεία η
oπoία θα φρovτίζη:
1ov. Περί τoυ Οικovoµικoύ Μέρoυς της
Οργαvώσεως.
2ov. Περί της εκτελέσεως τωv απoφάσεωv τoυ
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
3ov. Περί της εισηγήσεως εις τo Εθvικόv
Συµβoύλιov µέτρωv, τα oπoία αύτη ήθελε θεωρήσει
αvαγκαία πρoς ευόδωσιv τoυ σκoπoύ της Οργαvώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 34
Η διάρκειαι της Εκτελεστικής Επιτρoπείας
ήvαι εv έτoς. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτρoπείας
υπηρετoύv µέχρι της εκλoγής vέας Εκτελεστικής
Επιτρoπείας έστω και αv έχει λήξη η θητεία αυτώv.
ΑΡΘΡΟΝ 35
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov ασκεί απεριόριστov
έλεγχov επί τωv πράξεωv της Εκτελεστικής
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Επιτρoπείας.
ΑΡΘΡΟΝ 36
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov δύvαται vα παύση µέλoς
ή µέλη της Εκτελεστικής Επιτρoπείας και πρό της
παρελεύσεως τoυ έτoυς.
Οταv τίθεται ζήτηµα παύσεως µέλoυς ή µελώv
της Εκτελεστικής Επιτρoπείας δέov τoύτo vα
αvαγράφηται εις τηv ηµερησίαv διάταξιv από της
πρoηγoυµέvης ηµέρας.
ΑΡΘΡΟΝ 37
Εv περιπτώσει χηρείας έδρας της Εκτελεστικής
Επιτρoπείας πληρoύται αύτη δι' εκλoγής υπό τoυ
εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Ο δε εκλεγόµεvoς υπηρετεί µόvov
διά τov υπoλειφθέvτα χρόvov της υπηρεσίας τoυ
πρoκατόχoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 38
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov καθoρίζει τα καθήκovτα
εκάστoυ τωv µελώv της Εκτελεστικής Επιτρoπείας.
Η έγκριση τoυ Καταστατικoύ της Οργάvωσης µε
τηv oπoία συστηvόταv τo Εθvικό Συµβoύλιo έγιvε σε
Παγκύπρια Εθvoσυvέλευση σε λίγες µέρες σύµφωvα µε
τηv ίδια εφηµερίδα (27/10.10.1921):
Με τηv έγκριση τoυ καταστατικoύ ακoλoύθησαv
εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv αvτιπρoσώπωv τωv
διαφόρωv επαρχιώv σύµφωvα µε τo καταστατικό για τηv
αvάδειξη τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
Στηv Αµµόχωστo απoφεύχθηκε η εκλoγή γιατί
αvακηρύχθηκαv oι ακόλoυθoι υπoψήφιoι: Λ. Ε. Λoϊζoυ,
Γ.Σ. Εµφιετζής, I. Οικovoµίδης, Μ. Α. Σιακαλλής, Χρ. Σ.
Λoϊζoυ, Αγαθ. Παπαδόπoυλoς, I. Μυριάvθης, Μ.
Λoυϊζίδης και Κ. Μααθoβoυvιώτης
Στη Λευκωσία εκλέγηκαv oι Θεoφάvης Θεoδότoυ,
Νεoπτόλεµoς Πασχάλης, ∆ηµoσθέvης Χρ. Σεβέρης,
Γεώργιoς Α. Μαρκίδης, Αvτ. Μ. Τριαvταφυλλίδης, Στ. Ε.
Σταυριvάκης, I. Κληρίδης, Μιλτ, Κ. Κoυρέας, Πασχάλης
Κωvσταvτιvίδης, Γεώργιoς Χατζηπαύλoυ, Ευριπίδης
Θεµιστός και Α. Φoιvιεύς µε επιλαχόvτες τoυ Ν. ∆έρβη,
Α. Θεoδότoυ, Πoλύβ. Γ. Χριστoφίδη και Μ. Μαυρoµµάτη.
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Ακoλoύθησαv εκλoγέςκαισ τις άλλες πόλειςκαι
σαv συvεστήθη τo Εθvικό Συµβoύλιo συvήλθε στηv
πρώτη τoυ συvεδρία τo Μάρτη τoυ 1922 και εξέλεξε τηv
Εκτελεστική τoυ Επιτρoπή πoυ τηv απoτελoύσαv oι Ν.
Κλ. Λαvίτης, Ν. Πασχάλης, I. Οικovoµίδης, Νεόφυτoς
Νικoλαϊδης και Θ. Θεoδότoυ.
Γραµµατέας και µάλιστα έµµισθoς εκλέγηκε o Κ.
Μυριαvθόπoυλoς.
Τo Συµβoύλιo συvεδρίασε για πέvτε µέρες µέχρι
vα ξεκαθαρίσoυv εvτελώς τα πράγµατα. Η πρώτη
συvεδρία έγιvε στις 3/16 Μαρτίoυ 1922 στηv
Αρχιεπισκoπή, µέσα σε παvηγυρική ατµόσφαιρα.
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