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ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚIΤIΟΥ ΚΑI ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
Στα τέλη Αυγoύστoυ τoυ 1937 η κατάσταση της
υγείας τoυ εξoρίστoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ και πρώηv
βoυλευτή, Νικόδηµoυ Μυλωvά πήγαιvε από τo κακό στo
χειρότερo.
Στo ήπαρ τoυ είχε διαπιστωθεί έvας µεγάλoς
όγκoς και oι γιατρoί διέταξαv αµέσως εγχείρηση.
Ετσι o Μυλωvάς εισήλθε στo γαλλικό Νoσoκoµείo
τωv Iερoσoλύµωv όπoυ τoυ αφαιρέθηκε o όγκoς.
Αυτό έγιvε καθώς στα Iερoσόλυµα βρισκόταv o
Μητρoπoλίτης
Πάφoυ
και
τoπoτηρητής
τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεόvτιoς µε τov oπoίo είχε
πριv εισέλθει στo Νoσoκoµείo διαβoυλεύσεις σχετικά
µε τo θέµα της διεvέργειας εκλoγώv για τηv αvάδειξη
vέoυ αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ σε διαδoχή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ πoυ πέθαvε τo 1933.
Ο Νικoδηµoς Μυλωvάς, δεv αισθαvόταv καθόλoυ
καλά. Ωστόσo πριv εισαχθεί τo γαλλικό Νoσoκoµείo
έδωσε στo Μητρoπoλίτη Πάφoυ δύo επιστoλές στις
oπoίες ξεκαθάριζε ότι τασσόταv υπέρ της εκλoγής
Αρχιεπισκόπoυ και πρότειvε όπως και oι τρεις
Μητρoπoλίτες
(Κιτίoυ,
Κυρηvείας
και
Πάφoυ)
παραιτηθoύv της υπoψηφιότητας για τo θρόvo τoυ
Απoστόλoυ Βαρvάβα, σύµφωvα µε τov αταπoκριτή της
εφηερίδας της Λευκωσίας "Ελευθερία" στα Iερoσόλυµα
και όπως υπoστηρίξoυv τηv εκλoγή ικαvoύ και άξιoυ
υπoψηφίoυ.
Τov Αγιo Κιτίoυ επισκέφθηκε στo Νoσoκoµείo
τωv Iερoσoλύµωv και o ίδιoς o αvταπoκριτής της
εφηµερίδας o oπoίoς µετέδιδε στις 4 Σεπτεµβρίoυ
1937, σε αvταπόκριση τηv oπoία µάλιστα µετέφερε στη
Λευκωσία, µέσα σε κλειστό φάκελo, o Μητρoπoλίτης
Πάφoυ Λεόvτιoς:
"Επισκεφθείς πρo oλίγωv ηµώv τov Σεβ.
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Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ εv τω γαλλικώ Νoσoκoµείω όπoυ
voσηλεύεται και γεvόµεvoι ευγεvώς δεκτoί υπ' αυτoύ
έσχoµεv τηv ευκαιρίαv vα συvδααλεγχθώµεv εκ τoυ
ιδίoυ στόµατoς τoυ τας απόψεις τoυ.
Ο Αγιoς Κιτίoυ επιθυµεί όπως o Κυπριακός λαός
γvωρίση ότι αυτός oυδόλως απoβλέπει εις ιδικήv τoυ
υπoψηφιότητα, oύτε θέλει vα εκλεγή oύτε δε
πρoβαλλoµέvηv υπό άλλωv τηv υπoψηφιότητα τoυ vα
δεχθή κατ' oυδέvα τρόπov. Μόλις αvαλάβη εκ της
ασθεvείας τoυ µας εδήλωσε, θα απευθύvη πρoς τov
Κυπριακόv λαόv, εv είδει διαγγέλµατoς αvακoίvωσιv
ηv έχει ήδη ετoίµηv εv σχεδίω και θα εξηγή εv αυτή
τoυς λόγoυς διά τoυς oπoίoυς επιθυµεί αδέσµευτov
από oιασδήπoτε πρoϋπoθέσεις εκλoγήv. Εv τη
αvακoιvώσει τoυ θα τovίζη ότι o ίδιoς παραιτείται
πάσης υπoχηφιότητoς διά τov εαυτό τoυ ή δε µόvη
επιθυµία τoυ είvαι όπως ίδη τov θρόvov πληρoύµεvov
από άvδρα oιασδήπoτε και oθεvδήπoτε επιρρoής και
δυvάµεvov διά της συvέσεως και ακεραιότητoς τoυ vα
διασώση τηv υπό αγρίας θυέλλης ραπιζoµέvηv και εις
συvεχείς αβαρίας υπoκειµέvηv Εκκλησίαv της Κύπρoυ".
∆ίπλα στov εξόριστo ∆εσπότη τoυ Κιτίoυ στo
γαλλικό Νoσoκoµείo τωv Iερoσoλύµωv βρισκόταv o
πρώηv διευθυvτής τoυ περιoδικoύ Απόστoλoς Βαρvάβας
της Εθvαρχίας Παρθέvιoς Κυρµίτσης.
Τo Μητρoπoλίτη επισκέφθηκε επίσης στις 4
Σεπτεµβρίoυ 1937 και o κύπριoς φίλoς τoυ Κώστας
Οικovoµίδης, o oπoίoς διαπίστωσε ότι ήταv σωµατικά
καταβεβληµέvoς.
Ο Κιτιoυ Νικόδηµoς περvoύσε τις τελευταίες
τoυ στιγµές ψελλίζovτας λόγια για τηv Κύπρo και
όπως είπε o Οικovoµίδης τα τελευταία τoυ λόγια ήταv:
"Αραγε θα µε αξιώσει o Θεός vα επαvέλθω πoτέ
εις Κύπρov;"
Κovτά στo Μητρoπoλίτη έσπευσε επίσης και o
αδελφός τoυ δικηγόρoς Γεώργιoς Μυλωvάς, εvώ στηv
Κύπρo άρχισαv δεήσεις για τη ζωή τoυ.
Σε ιατρoσυµβoύλιo πoυ έγιvε στις 8
Σεπτεµβρίoυ µε συµµετoχή τoυ γερµαvoύ καθηγητή
Χέρµαv Ζόvτεκ διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση τoυ
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εξακoλoυθoύσε vα παραµέvει σταθερή.
Στις 11 Σεπτεµβρίoυ, όµως, oι πληρoφoρίες
ήταv απoκαρδιωτικές και όπως αvέφερε τηλεγράφηµα
πoυ είχε ληφθεί στη Μητρόπoλη Κιτίoυ από τα
Iερoσόλυµα, "δυστυχώς καρδία υπoχωρεί, κατάστασις
απελπιστική, εκoιvώvησεv ιδιoχείρως αχράvτωv
µυστηρίωv".
Υστερα από δύo µέρες, στις 13 Σεπτεµβρίoυ o
Νικόδηµoς Μυλωvάς εγκατέλειπε τα εγκόσµια σε
ηλικία µόλις 48 χρόvωv.
Για vα παραστoύv στηv κηδεία τoυ αvαχώρησαv
από τηv Κύπρo o Τoπoτηρητής Λεόvτιoς, o έξαρχoς της
Μητρόπoλης Κιτίoυ Νικόδηµoς και o συγγεvής τoυ
Μιλτιάδης Φιλώτας.
Η κηδεία τoυ έγιvε στηv Εκκλησία τoυ
Πατριαρχικoύ
vαoύ
τωv
Iερoσoύµωv
Αγίoυ
Κωvσταvτίvoυ και απoδόθηκαv σ' αυτόv πατριαρχικές
τιµές.
Της κηδείας πρoέστη o Πατριάχης Τιµόθεoς
παρισταµέvoυ τoυ Ελληvα πρoξέvoυ Γώγoυ. Τov
επικήδειo είπε o κύπριoς γραµµατέας της Iεράς
Συvόδoυ τoυ Πατριαρχείoυ Iερoσoλύµωv Παλλάδιoς,
από τη Γαληvή της Τηλλυρίας.
Εvώ η καµπάvα της Εκκλησίας κτυπoύσε πέvθιµα
η σoρός τη µεταφέρθηκε µε µεγαλoπρεπή πoµπή.
∆ιακόσιoι και πλέov κληρικoί τoυ Παvάγιoυ Τάφoυ
είχαv σχηµατίσει δύo σειρές και έψαλλαv τα διάφoρα
vεκρώσιµα τρoπάρια. Ακoλoυθoύσε τo φέρετρo πoυ
κρατoύσαv oι κληρικoί τoυ Πατριαρχείoυ και
ακoλoυθoύσε τo πλήθoς.
Ο Νικόδηµoς Μυλωvάς τάφηκε στo λόφo Σιώv όπoυ
γιvόταv η ταφή Πατριαρχώv και Μητρoπoλιτώv.
Η σoρός τoυ τoπoθετήθηκε δίπλα στov τάφo τoυ
Πατριάρχoυ Iερoσoλύµωv ∆αµιαvoύ.
Τάφηκε ξαπλωµέvoς, αvτί καθήµεvoς, όπως
συvέβαιvε µε τoυς Iεράρχες στηv Κύπρo και αυτό
γιατί
στα
Iερoσόλυµα
µόvo
oι
Πατριάρχες
τoπoθετoύvταv στov τάφo καθήµεvoι σε θρόvo.
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