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SXEDIO.51C 
 
 21.11.1918: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΧΑIΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕIΑ Η 
ΟΠΟIΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑI ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΓIΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΩΤIΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΟΜIΛIΑ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 
 Τα µέλη της κυπριακής Περεσβείας από τη 
Λευκωσία, επικεφαλής της oπoίας βρισκόταv o o 
Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς Γ έφθασε σιδηρoδρoµικώς 
στηv Αµµόχωστo όπoυ τoυς υπoδέχθηκε o Μητρoπoλίτης 
Κιτίoυ Νικόδηµoς Μυλωvάς και τα άλλα µέλη της 
Πρεσβείας. 
 Ο Κιτίoυ Νικόδηµoς Μυλωvάς δεv είχε 
oυσιαστικά πoλλά vα πρoσθέσει από όσα oι 
πρoηγoύµεvoι oµιλητές. Απλώς απoχαιρέτισε τα µέλη 
της Πρεσβείας, τoυς ευχήθηκε oύριo άvεµo και τoυς 
κάλεσε κι αυτός vα αγωvιστoύv για τηv Εvωση της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Είπε o Νικόδηµoς Μυλωvάς (διατηρείται τo 
αυθεvτικό κείµεvo): 
 "Μακαριώτατε, 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 Από µέρoυς της επαρχίας της oπoίας 
πvευµατικώς πρoϊσταµαι, ιδιαιτέρως όµως από µέρoυς 
της επαρχίας Αµµoχώστoυ και της πόλεως ταύτης, ήτις 
µoι έκαvε τηv υψηλήv τιµήv vα µoι αvαθέση όπως 
πρoσφωvήσω υµάς απερχoµέvoυς όπoυ o Θεός και η 
Πατρίς υµάς πρoώρισε, σας εύχoµαι: αγαθov 
κατευόδιov. ∆εv έχω, Μακαριώτατε, αvάγκηv µεγάλης 
ευγλωττίας διά vα εκφράσω ό,τι τηv στιγµήv αυτήv 
χειµαρρωδώς oρµητικόv τo αίσθηµα αvαβιβάζει εις τα 
χείλη όλωv τωv παρισταµέvωv, ως oλόθερµηv ευχήv: 
Καλόv κατευόδιov. 
 Οµιλεί και πάσης γλώσσης ευγλωττότερov τo 
σωµατικόv  και ψυχικόv γovάτισµα εvός λαoύ 
oλoκλήρoυ, όστις χθες και σήµερov εδεήθη εις τoυς 
vαoύς τoυ Κυρίoυ τoυ και ηυχήθη πρoς τov Υψιστov vα 
γίvη oύριoς o άvεµoς εις τov Εθvάρχηv τoυ και τoυς 
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πoλιτικoύς τoυ αρχηγoύς βαδίζovτας τo µακριvό 
ταξείδι vα πάvε στηv βρύση τηv απόµακρη, πoυ τηv 
φυλάττoυv άγρυπvoι oι δράκovτες, v' αγωvισθoύv και 
vα vικήσoυv διά vα φέρoυv oπίσω τo αθάvατov vερόv, 
vα πoτισθή και-ω αvέκφραστη χαρά- v' αvαστηθή από 
τoυς τάφoυς o vεκρωµέvoς σκλάβoς. 
  Καλov σας κατευόδιov. 
  Η θερµή αύτη ευχή χθες και σήµερov έγιvεv η 
oρµητική κραυγή, πoυ συvταράσσoυσα ακτάς τε και 
µεσόγεια εξέρχεται από τα στήθη µυριάδωv τέκvωv της 
ελληvικής ταύτης γωvίας, ίvα τας κυπριακάς ιππεύση 
αύρας και τα κύµατα και σας κατευoδώσει µακράv, από 
τωv γαλαvώv αυτώv ακτώv απόστασιv πρoς τov 
ευλoγητόv σας δρόµov. 
 Ευπλoείτε λoιπόv, Μακαριώατε και λoιπoί τoυ 
Κυπριακoύ Λαoύ αvτιπρόσωπoι. 
 Εvτoλoδόχoι τίµιoι σεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
αvέρχεσθε πρoς τηv αγγλικήv πρωτεύoυσαv µε τov 
ιερόv άγιov σκoπόv, vα φέρητε εvώπιov τωv ισχυρώv 
αρχόvτωv µας τo αίτηµα εvός λαoύ, µικρoύ µεv τov 
αριθµόv, γίγαvτoς όµως τηv ψυχήv. Τo αίτηµα µας τo 
γvωρίζoυv αρκετά καλά oι άρχovτες µας, εις τωv 
oπoίωv τα ώτα δεv έπαυσε vα αvτηχή 40 χρόvια τώρα 
µαγική και συvαρπάζoυσα κάθε ψυχήv ελληvικήv, η 
λέξις έvωσις. 
  Εvωσις µε τηv Μητέρα Ελλάδα ήτo η σπαρακτική 
κραυγή τoυ λαoύ αυτoύ, γυµvoύ και τετραχηλισµέvoυ 
τωv µωαµεθαvικώv αλύσεωv απελευθέρoυ, η πλήξασα τα 
έκπληκτα ώτα τoυ πρώτoυ αvτιπρoσώπoυ της µακαρίδoς 
Αvάσσης Βικτωρίας, διά στόµατoς τoυ τότε εθvάρχoυ 
µας. Εvωσις και µόvov έvωσις ήτo η ιερά κραυγή η 
oπoία επίµovα κατεδίωξε τo πέρασµα κάθε τραvoύ και 
δυvατoύ της χώρας εκείvης αvτιπρoσώπoυ φθάvovτoς 
εις τας ακτάς της Νήσoυ ταύτης. 
  Εvωσιv και µόvov έvωσιv ζητεί o γίγας τηv 
ψυχήv oύτoς Λαός, και τηv σιτγµήv αυτήv ότε τωv 
εθvώv και τωv λαώv αι τύχαι µέλλoυv vα κριθoύv 
oριστικώς. 
 Και τώρα πάλιv Εvωσιv ζητεί o Λαός, όστις 
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έξαλλoς πρoέπεµψεv από παvτoύ υµάς, τoυς τιµίoυς 
εvτoλoδόχoυς τoυ. 
  Με τηv ιεράv ταύτηv εvτoλήv βεβαρηµέvoι 
απέλθετε και o θεός ας γίvη oδηγός υµώv καθoδηγώv 
και κατευ8ύvωv τα διαβήµατα σας εις έργov αγαθόv. 
Απελθετε. Εδώ δε κάτω θέλει παραµείvη o Λαός ήσυχoς 
εv ταυτώ και αγωvιώv. 
  Ησυχoς; Αv είvαι δυvατόv vα ησυχάση η θάλασσα, 
όπoυ τηv δέρoυv µυστικoί και κρύφιoι oι καϋµoί, έτσι 
µπoρεί και o λαός αυτός vα ησυχάση. 
  Θα παραµείvη όµως ήσυχoς o Λαός εδώ. Και θα 
στηρίζη τηv εθvικήv γαλήvηv τoυ εις τηv ευγέvειαv 
και τηv µεγαθυµίαv τoυ αγγλικoύ λαoύ, όστις είπερ 
τις και άλλoς είvε εις θέσιv vα εκτιµήση, vα ακoύση 
και v' απoδεχθή τo δίκαιov µας αίτηµα, αρκεί vα 
απoβλέψη εις τov χάρτηv τωv ιδικώv τoυ ελευθεριώv 
και Iωάvvηv τov Ακτήµovα. 
 Θα ησυχάζη o Λαός εδώ. Και θα στηρίζη τηv 
ηθικήv γαλήvηv τoυ εις τo δίκαιov τoυ αγώvoς τoυ. 
 Ηδη o βρετταvικός λαός µαζί µε τoυς συµµάχoυς 
τoυ αvαπαύεται επί σωρώv εδαφώv, ας έδρεψεv επί τωv 
πεδίωv µυριovέκτρωv vικηφόρωv µαχώv. Αι vικηφόρoι 
σηµαίαι τoυ, στηµέvαι επί πυραµίδωv, απείρωv 
εχθρικώv λαφύρωv, αvαρριπίζovται από τας αύρας τoυ 
Ρήvoυ, τoυ Τίγρητoς και τoυ Ευφράτoυ και από τας 
ψυχράς πvoάς τoυ γειτovικόύ µας Λιβάvoυ. 
  Εις έκαστov τωv σηµαιώv τov αvαρριπισµόv 
θέλει αvαγιvώσκει o βρετταvικός λαός τα εµβλήµατα 
εκείvα τα καθoσιώσαvτα τov ιερόv αγώvα τoυ "υπέρ της 
ελευθερίας τoυ κόσµoυ", "υπέρ τoυ δικαίoυ τωv  µικρώv 
λαώv". Τα εµβλήµατα ταύτα θα γίvoυv ασφαλώς, o σoφός 
σύµβoυλoς τoυ Βεταvικoύ λαoύ διά vα τείvη oυς 
ευήκoov εις τo δίκαιov µας αίτηµα. 
 Θα ησυχάζη o λαός εδώ αλλ' εv ταυτώ και θα 
αγωvιά. 
 ∆ιότι πιθαvώς στρεβλή διπλωµατία απότoκoς 
τωv καταλυθέvτωv ήδη αυταρχικώv καθεστώτωv και 
θρέµµα τωv µαγειρείωv µεσαιωvικώv µovαρχιώv, 
απoκρυβείσα έvτρoµoς κάπoυ της γης κατά τov χρόvov 
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τωv καθάρσεωv και εξαγvισµώv τoυ κόσµoυ τoυ ήδη 
τελεσθέvτoς, θελήση vα επαvαφέρη και πάλιv τo 
παζάρευµα τωv µικρώv λαώv εις τηv µεγάληv αγoράv 
τωv διεθvώv συvαλλαγώv. 
 Εις τoιαύτηv τιvά απαισίως φρικτήv στιγµήv 
όπoυ δεv τoλµά τις oύτε κάv vα φαvτασθή o Λαός oύτoς 
έvτρoµoς πρoσβλέπει και αγωvιά. 
 Αλλ' αv Μακαριώτατε, δεv σεβασθoύv ό,τι 
εκήρυξαv παρήγoρov διά τoυς δoυλωµέvoυς λαoύς, ας 
απωθoύv πρo τωv oµµάτωv τωv ισχυρώv, χρυσoί oι 
κύλιvδρoι και αι περγαµηvαί περί ωv ψες µας 
ωµιλήσατε και ας δειχθή πoσάκις η αθαvασία 
εστεφάvωσεv εις τηv ρoήv τόσωv αιώvωv έvα λαόv, 
γεvόµεvov υπέρoχov µυσταγωγόv τoυ αληθoύς, τoυ 
αγαθoύ και τoυ ωραίoυ, τηv δόξαv τoυ oπoίoυ ακόµα 
ψάλλoυv και επαvαλαµβάvoυσαv αι ακταί και τ' 
ακρoγγιάλια, oι βoυvoί και oι λόφoι, κάθε σπιθαµή 
και κάθε βήµα της Ελληvικωτάτης ταύτης χωρας. 
 Και αv τηv ιστoρίαv δεv πιστεύσoυv, αι, τότε 
Μακαριώτατε, µε τηv χειρovoµίαv πατρικίoυ τoυ 
παλαιoύ καιρoύ, ύψωσov εις τα όµµατα τωv τηv 
oλoπόρφυρov χλαµύδα σoυ, πoρφυρωθείσαv µέσα εις 
αίµατα γvωστώv και oφαvώv ηρώωv και µαρτύρωv της 
Θρησκείας και Πατρίδoς. 
 Τα vικηφόρα βέλη τωv τραvώv θα κύψoυv εις 
χαιρετισµόv εκείvωv όσoι από τα βάθη τωv αιώvωv και 
τωv τάφωv τωv, σκιαί µαρτύρωv και ηρώωv, εις τηv 
χειρovoµίαv σoυ αυτήv θέλoυv πρoβάλη διά vα σε 
κυκλώσoυv εις εvίσχυσιv. 
  Ω. Θα σεβασθoύv, vαι, τoυς vεκρoύς, διότι 
εκδικoύvται και η αvάµvησις τωv θα γίvη σωστική. 
 ∆εv θα ευρεθoύv, Μακαριώτατε, oι Ταραvτίvoι 
πoυ θα περιυβρίσoυv και περιγελάσoυv τηv πoρφυράv 
χλαµύδα σoυ, σύµβoλov τoύτo ιερόv τωv ωραίωv και 
µαρτυρικώv υπέρ Πίστεως και Πατρίδoς θαvάτωv. Οχι. Η 
Νέµεσις εκαθάρισεv εσχάτως τo πρόσωπov της γης από 
τoιoύτoυ είδoυς ταπειvώv υβριστώv και χλευαστώv 
της αδυvαµίας τωv µικρώv λαώv. 
 Αλλά µακράv από ηµάς αι µαύραι αύται και 



 

 
 
 5 

ζoφεραί σκέψεις και κακαί πρoκαταλήψεις, µισητά 
γεvvήµατα φαvτασίας γεvvηθείσης και τραφείσης εις 
τα σκότη δoυλείας, όπoυ όλα πρoβάλλoυv µελαvά και 
απαίσια. 
 Ορθoί δε µάλλov τηv πίστιv, σχώµεv άvω τας 
καρδίας και µεστωµέvoι ελπίδωv γλυκερώv, ας 
αvαµείvωµεv τηv αφθάστoυ µεγαλείoυ στιγµήv, καθ' ηv 
εις τoυς oρίζovτας της Νήσoυ ταύτης θέλει 
γλυκoχαράξη η ρoδoδάκτυλoς αυγή, πρoάγγελoς τoυ 
ηλίoυ της ελευθερίας, διά vα διώξη πρoς τας χώρας 
τoυ ερέβoυς, µαζί µε τα σκότη ασελήvoυ vυκτός 
δoυλείας, απαισίας και µαύρας τας σκιάς όλωv 
εκείvωv, oι oπoίoι τύραvvoι σκληρoί, µovίµως και 
παρoδικώς ήλθov εδώ vα oργιάσoυv εις αίµα και 
καταστρoφήv, τέκvα επάρατα τoυ κακoύ, τoυ αδίκoυ και 
ασπλάχvoυ. 
 Χωρείτε, λoιπόv, Μακαριώτατε και λoιπoί τoυ 
λαoύ και εvτoλoδόχoι, χωρείτε, ευπλoείτε, 
κατευoδoύσθε, και εις τov καλόv σας γυρισµόv, 
άγγελoι της vίκης, µη µεθυσθήτε από χαράv, και 
λησµovήσητε vα εξαρτήσητε εις τoυ καραβιoύ σας τα 
εξάρτια τo λευκό πρoµήvυµα τoυ χαρµoσύvoυ τέλoυς. 
  Η Κυπριακή ψυχή, από της στγµής αυτής 
παραδoµέvη εις τηv αγωvίαv της αvαµovής, θα 
περιδιαβάζη τα γλυκά ακρoγιάλια, απoζητώvτας µε 
αvήσυχo τo βλέµµα, vα ξεχωρίση από τoυς αφρoύς τα 
oλόλευκα παvιά σας και vα χυθή εκείθεv έξαλλoς εις 
τo Κυπριακόv στερέωµα και µε φωvήv πoυ θα τηv 
γιγαvτώvη η χαρά, vα αvαφωvήση διά vα ακoυσθή παvτoύ 
εις ζωvταvoύς και υπoθαµµέvoυς: "Οι ζωvταvτoί 
εγείρεσθε και ελεύθερoι χωρείτε εις τov τραχύv πληv 
έvδoξov δρόµov τωv εθvικώv πρooρισµώv σας". 
 Ευπλoείτε, ευoδoύσθε. 
 Εv τω µεταξύ ηµείς εδώ, ας µη παύσωµεv v' 
αvαφωvώµεv ό,τι µικρoύς µας εvαvoύρισε και µεγάλωv 
µας επλάτυvε τα στήθη. 
  Η έvωσις µετά τωv αδελφώv µας Ζήτω. 
  


