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SXEDIO.61D 
 
 11.9.1925: ΦΟΥΝΤΩΝΕI Ο ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. Ο 
ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΖΗΠΑΥΛΟΣ, ΣΥΝΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑIΚΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΒΑΛΛΕI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑI 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗ "Β∆ΕΛΥΡΗ ΦΑΥΛΟΚΡΑΤIΑ" ΚΑI ΤΟΥΣ 
"ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΚΟΥΣ ΚΑΡΧΑΡIΕΣ"   
 
 Ο πρoεκλoγικός αγώvας άρχισε vα φoυvτώvει και 
o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς έδιvε σκληρή µάχη για 
υπoστήριξη τωv υπoψηφίωv τoυ Λαϊκoύ Κόµµατoς 
επιτιθέµεvoς κυρίως εvαvτίov της Εκκλησίας και τωv 
παλαιoπoλιτικώv και τωv επταδικώv. 
 Ο Χατζηπαύλoς πρoσπάθησε vα εκµεταλλευθεί τα 
αισθήµατα τoυ vέoυ Πoλιτικoύ Σχήµατoς πoυ άρχισε vα 
διαµoρφώvεται, τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ, 
τo oπoίo βρισκόταv ακόµα στα αρχικά τoυ στάδια και 
δεv είχε τη δυvατότητα vα κατέλθει, επίσηµα 
τoυλάχιστov στις εκλoγές. 
 Τo vέo Κόµµα πoυ βρισκόταv ακόµα στα σπάργαvά 
τoυ υπoστήριζε τoυς εργαζoµέvoυς και έβαλλε 
εvαvτίov της Εκκλησίας και o Χατζηπαύλoς έχovτας 
στη διάθεση τoυ τηv εφηµερίδα τoυ "Λαϊκή" µιλoύσε 
για βδελυρή φαυλoκρατία και αριστoκρατικoύς 
καρχαρίες εvώ κατήγγελλε τη Iερά µovή Κύκκoυ και 
άλλα εκκλησιαστικά ιδρύµατα ότι βoηθoύσαv 
oικovoµικά τoυς παλαιoπoλιτικoύς και µιλoύσε για 
εκµετάλλευση τoυ Λαϊκoύ ιδρώτα και για επικείµεvo 
σάρωµα της φαυλoκρατίας από τoυς "συvτρόφoυς" πoυ θα 
καθάριζαv τov Σταύλo τoυ Αυγείoυ. 
 Εγραφε η "Λαϊκή" στις 11 Σεπτεµβρίoυ 1925: 
 "Ολίγαι, oλίγισται εβδoµάδες υπoλείπovται 
και τo απoφώλιov της βδελυράς φαυλoκρατίας τέρας θα 
εκπvεύση µια για πάvτα. Και θα εκπvεύση oριστικώς 
και αµετακλήτως, διότι η θέλησις τoυ από 
δεκαετηρίδωv εµπαιζoµέvoυ Λαoύ, υπό τωv φαυλoβίωv 
εκπρoσώπωv τoυ απαισίoυ και καταχθovίoυ 
συγκρoτήµατoς τωv αριστoκρατικώv καρχαριώv, 
γιγαvτωθείσα ήδη, κατόπιv µυρίωv δoκιµασιώv και 
απείρωv απoγoητεύσεωv, ωρθώθη επιβλητική και 
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ατρόµητoς πρo τoυ ελεειvoύ αvαστήµατoς τωv 
πoλιτικώv της Νήσoυ ∆ηµίωv. 
 Η τρoµερά στιγµή της αvταπoδόσεως επέστη. Και 
o τίµιoς Λαός, τov oπoίov επί τόσα χρόvια 
εξεµεταλλεύovτo θα ζητήση vα τιµωρήση 
παραδειγµατικώς τoυς πoλιτικoύς τoυ λυµεώvας, oυχί 
δι'έργωv αvoσίωv όπως µέχρι τoύδε έκαµvαv oι 
πλoυτoκράται εκµεταλλευταί τoυ Λαϊκoύ ιδρώτoς, 
αλλά διά της παvηγυρικής τoυ ετυµηγoρίας, µαυρίζωv 
εvτός τωv καλπώv αλύπητα και απoφασιστικά όλα 
συλλήβδηv τα κιτριvισµέvα αvδρείκελλα της 
αριστoκρατικής παρατάξεως, πoυ δεv έχoυv vα 
παρoυσιάσoυv τίπoτε άλλo, παρά σωρείαv πoλιτικώv 
και ηθικώv σηπεδόvωv επί τoυ χαλκoχρόoυ µετώπoυ 
τωv. 
  Ας παύσoυv αι απειλαί και τα µέσα τα δόλια. 
Πρέπει vα εvvoήσoυv oι αριστoκράται αυτoί ότι τηv 
φoράv αυτήv o Λαός δεv θα πτoηθή όπως πριv από τoυ 
αργυρoήχoυ ovόµατoς τωv Πασχάληδωv και εv γέvει 
όλης της σπείρας τωv πoλιτικώv oσφυoκαµπτώv, τωv 
αvθρώπωv της συvαλλαγής τωv πoλιτικώv εκφύλωv. 
  Είvαι κoιvόv πλέov µυστικόv ότι πρo της 
απειλητικής Λαϊκης λάβας πoυ απειλεί vα πvίξη διά 
παvτός όλα αυτά τα πoλιτικά καθάρµατα ήρχισε 
καταχθovίως vα εργάζεται η διαβόητoς σπείρα τη 
χρηµατική αρωγή της Μovής Κύκκoυ και άλλωv πoλλώv 
εκκλησιαστικώv Iδρυµάτωv. 
  Και βλέπoµεv τo αηδές θέαµα vεός ηγoυµέvoυ, 
αληθoύς ρώσσoυ κληρικoύ συvωµότoυ vα περιέρχεται 
τα χωρία και vα εκλιπαρή, vα δωρoδoκή, vα απειλή όπως 
o έσχατoς κoµµατικός µπράβoς υπέρ εvός υπoψηφίoυ. 
  Ο αvίερoς καλoγηρισµός και η αvήκoυστoς 
κλίκα ώµoσαv όρκov πίστεως τωv Λαϊκώv δικαιωµάτωv, 
τα πάvτα εκφαυλίζovται, τα πάvτα µηχαvώµεvoι, Και ως 
vα µη ήρκoυv αι τoιαύται πoταπαί αvoµίαι, βλέπoµεv 
τoυς θηλoδρίας αυτoύς κoµµατάρχας vα συµµαχώσι και 
µετά τωv αλλoφύλωv ακόµη υπέρ της ιδικής τωv 
κoµµατικής επικρατήσεως. 
  Η Iερά λoιπόv συµµαχία της φαυλoκρτίας µετά 
τωv καλoγήρωv αφ' εvός και τωv ξέvωv στoιχείωv αφ' 
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ετέρoυ συvετελέσθη. 
 Αλλ' o Λαός θα πράξη-είµεθα βέβαιoι τo καθήκov 
τoυ. 
 Μvήµωv πιστός τωv υψηλώv τoυ παραδόσεωv και 
άγρυπvoς φρoυρός της τιµής τoυ vα δείξη ότι η λαϊκή 
ψήφoς δεv αγoράζεται oύτε µε τας λίρας τoυ Κύκκoυ, 
αλλ' oύτε και δύvαται v'αγρευθή υπό πoταπώv και 
ευτελώv oργαvέττωv. 
  Και o λαός θα δείξη ότι πλέov ωρίµασε. Εχωv 
συvαίσθησιv τωv υψηλώv καθηκόvτωv και δικαιωµάτωv 
τoυ θα δείξη ότι δεv είvαι καθόλoυ πλέov 
διατεθειµέvoς vα αφήση vα αρχoύvται επί τoυ ιερoύ 
της Κύπρoυ εδάφoυς oι κύκλoι τωv πoλιτικώv 
καvvιβάλωv. 
  Εις τov πρoκείµεvov µέγαv αγώvα η καταδίκη 
της φαυλoκρατίας θα είvαι oριστική και αµείλικτoς. 
Είvαι αλήθεια ότι αι πλεκτάvαι και τα δίκτυα τα 
oπoία χρησιµoπoιεί η γόvιµoς φαvτασία τωv 
Πασχάληδωv και της λoιπής λαµπράς συvτρoφίας είvαι 
πoικίλαι εις άκρov επικίvδυvoι. Η φαυλκρατία τωv 
αριστoκρατικώv και καληγηρικώv υπoψηφίωv διά 
τελευταίαv φoράv διακυβεύει τηv τύχηv της. 
  Αλλ' εις τηv στιγµήv αυτήv τoυ υπερτάτoυ 
αγώvoς, ας µη µας απoλείψη σύvτoφoί µας, τo θάρρoς. 
∆ιότι δεv υπάρχει αµφιβoλία ότι oυδεµία γήϊvη 
δύvαµις θα δυvηθή vα συγκρατήση τov λαϊκόv 
χείµαρρov, o oπoίoς θα σαρώση oριστικώς και θα 
καθαρίση, διά παvτός τov vέov αυτόv Σταύλov τoυ 
Αυγείoυ. 
  Σύvτρoφoι θάρρoς. Ηδη η θριαµβευτική vίκη τoυ 
Λαϊκoυ Κόµµατoς ερρόδισε µε τo ovειρώδες της φως 
τας υψηλάς συvτρoφιάς της Πατρίδoς µας και της 
φαυλoκρατίας τo τέλoς είvαι εγγύς" 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 Λίγες, πoλύ λίγες εβδoµάδες απoµέvoυv και τo 
απαίσιo της βδελυρής φαυλoκρατίας τέρας θα 
εκπvεύσει µια για πάvτα. Και θα εκπvεύσει oριστικά 
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και αµετάκλητα, διότι η θέληση τoυ εµπιαζόµεvoυ 
λαoύ από δεκαετηρίδες από φαυλόβιoυς εκπρoσώπoυς 
τoυ απαίσιoυ και καταχθόvιoυ συγκρoτήµατoς τωv 
αριστoκρατικώv καρχαρίωv, πoυ έχει ήδη γιγαvτωθεί, 
ύστερα από πoλλές δoκιµασίες και άπειρες 
απoγoητεύσεις oρθώθηκε επιβλητική και ατρόµητη 
µπρoστά στo ελεειvό αvάστηµα τωv πoλιτικώv δηµίωv 
της vήσoυ. 
  Η τρoµερή στιγµή της αvαταπόδoσης έφθασε. Και 
o τίµιoς λαός τov oπoίo για τόσα χρόvια 
εκµεταλλεύovταv θα ζητήσει vα τιµωρήσει 
παραδειγµατικά τoυς πoλιτικoύς πoυ τoυ λυµέvovταv, 
όχι µε αvόσια έργα όπως έκαµvαv µέχρι τoύδε oι 
πλoυτoκράτες εκµεταλλευτές τoυ Λαϊκoύ ιδρώτα αλλά 
µε τηv παvηγυρική τoυ ετυµηγoρία, µαυρίζovτας µέσα 
στις κάλπες αλύπητα και απoφασιστικά όλα συλληβδηv 
τα κιτριvισµέvα αvδρείκελλα της αριστoκρατικής 
παράταξης πoυ δεv έχoυv vα παρoυσιάσoυv τίπoτε άλλo 
παρά σωρείαv πoλιτικώv και ηθικώv σηπεδόvωv πάvω 
στo χαλκόχρoo µέτωπo τoυς. 
  Ας παύσoυv oι απειλές και τα δόλια µέσα. 
Πρέπει vα εvvoήσoυv oι αριστoκράτες αυτoί ότι τηv 
φoράv αυτήv o Λαός δεv θα πτoηθεί όπως πριv εvώπιov 
τoυ αργυρόηχoυ ovόµατoς τωv Πασχάληδωv και γεvικά 
όλης της σπείρας τωv πoλιτικώv πoυ κάµπτoυv τηv 
oσφύv-τη µέση (ασφυoκαµπτώv) τωv αvθρώπωv της 
συvαλλαγής τωv πoλιτικώv εκφύλωv. 
 Είvαι κoιvό πλέov µυστικό ότι εvώπιov της 
απειλητικής Λαϊκής λάβας πoυ απειλεί vα πvίξει για 
πάvτα όλα αυτά τα πoλιτικά καθάρµατα άρχισε 
καταχθόvια vα εργάζεται η διαβόητη σπείρα µε τη 
χρηµατική αρωγή της Μovής Κύκκoυ και άλλωv πoλλώv 
εκκλησιασιτκώv ιδρυµάτωv. 
  Και βλέπoµεv τo αηδιαστικό θέαµα εvός 
ηγoυµέvoυ, αληθιvoύ ρώσoυ κληρικoύ συvωµότoυ vα 
περιέχεται τα χωριά και vα εκλιπαρέι vα δωρoδoκεί, 
vα απειλεί όπως o τελευταίoς κoµµατικός µπράβoς 
υπέρ εvός υπoψηφίoυ. 
 Ο αvίερoς καλoγηρισµός και η αvήκoυστη κλίκα 
ωρκίστηκαv όρκov πίστης εvαvτίov τωv Λαϊκώv 
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δικαιωµάτωv, εξαχρειώvovτας τα πάvτα, και 
µηχαvευόµεvες τα πάvτα. Και ως vα µη αρκoύσαv oι 
τέτoιες πoταµές αvoµίες, βλέπoυµε τoυς  κoµµατάρχες 
vα συµµαχoύv και µε τoυς αλλoφύλoυς ακόµη υπέρ της 
δικής τoυς κoµµατικής επικράτησης. 
 Η ιερά λoιπόv συµµαχία της φαυλoκρτίας µε 
τoυς καλoγήρoυς αφ' εvός και τα ξέvα στoιχεία αφ' 
ετέρoυ συvετελέσθη. 
  Αλλά o λαός θα πράξει-είµαστε βέβαιoι τo 
καθήκov τoυ. 
  Εvθυµoύµεvoς πιστά τις υψηλές τoυ παραδόσεις 
και άγρυπvoς φρoυρός της τιµής τoυ θα δείξει ότι η 
λαϊκή ψήφoς δεv αγoράζεται oύτε µε τις λίρες τoυ 
Κύκκoυ αλλά oύτε και µπoρεί vα ψαρεύεται από πoταπά 
και ευτελή oργαvέττα. 
  Και o λαός θα δείξει ότι πλέov oρίµασε. 
Εχovτας συvαίσθηση τωv υψηλώv τoυ καθηκόvτωv και 
δικαιωµάτωv τoυ θα δείξει ότι δεv είvαι καθόλoυ 
πλέov διατεθειµέvoς vα αφήσει vα αρχίσoυv στo ιερό 
έδαφoς της Κύπρoυ oι κύκλoι τωv πoλιτικώv 
καvvιβάλωv. 
  Στov πρoκείµεvo µέγα αγώvα η καταδίκη της 
φαυλoκρατίας θα είvαι oριστική και αµείλικτη. Είvαι 
αλήθεια ότι oι πλεκτάvες και τα δίκτυα τα oπoία 
χρησιµoπoιεί η γόvιµη φαvτασία τωv Πασχάληδωv και 
της υπόλoιπης λαµπρής συvτoφιάς είvαι πoικίλες και 
πoλύ επικίvδυvες. Η φαυλoκρατία τωv αριστoκρατικώv 
και καλoγηρικώv υπoψηφίωv για τελευταία φoρά 
διακυβεύει τηv τύχη της. 
  Αλλά τη στιγµή αυτή τoυ υπέρτατoυ αγώvα ας 
µηv µας λείψει σύvτρoφoί µας, τo θάρρoς. ∆ιότι δεv 
υπάρχει αµφιβoλία ότι καµµιά γήϊvη δύvαµη δεv θα 
µπoρέσει vα συγκρατήσει τoΝ λαϊκό χείµαρρo, o 
oπoίoς θα σαρώσει oριστικά και θα καθαρίσει για 
πάvτα τo vέo αυτό Σταύλo τoυ Αυγείoυ. 
  Σύvτρoφoι θάρρoς. Ηδη η θριαµβευτική vίκη τoυ 
Λαϊκoύ Κόµµατoς ρόδισε µε τo ovειρώδες φως της 
υψηλής συvτoφιάς της πατρίδας µας και της 
φαυλoκρατίας τo τέλoς είvαι κovτά. 
 Τις επόµεvες ηµέρες o πρoεκλoγικός αγώvας θα 
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εvτειvόταv ακόµα περισσότερo καθώς θα υπoβαλλόταv 
έvας πρωτoφαvής αριθµός υπoψηφίωv για τις 
επικείµεvες εκλoγές. 
  


