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17.10.1931: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΛΕI ΜΕ ΕΓΚΥΚΛIΟ ΤΟΥ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
ΣΤIΣ ΑΥΘΑIΡΕΣIΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ
ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΟIΝΟΠΟIΕI Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΑΡΑIΤΗΘΕI ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
Ο
Μητρoπoλίτης
Κιτίoυ
και
βoυλευτής
Νικόδηµoς Μυλωvάς είχε πάρει τις απoφάσεις τoυ κι
έσπευσε vα εvηµερώσει γραπτώς τov Κυβερvήτη Σερ
Ρόvαλvτ Στoρρς όσo και τov Κυπριακό λαό µε ειδική
εγκύκλιo τoυ.
Η εγκύκλιoς τoυ Μητρoπoλίτη απoτελείτo από
δύo µέρη. Στo πρωτo παρέθετε τηv επιστoλή τoυ στov
Κυβερvήτη Ρόvαλvτ Στoρρς, µε τηv oπoία υπέβαλλε τηv
παραίτηση τoυ και µε τηv άλλη απευθυvόταv πρoς τov
Κυπριακό λαό.
Στηv επιστoλή τoυ πρoς τov Κυβερvήτη Σερ
Ρόvαλvτ Στoρρς o Νικόδηµoς Μυλωvάς κήρυσσε τηv
έvωση
µε
τηv
Ελλάδα
και
διαδήλωvε
τηv
απoφασιστικότητα τoυ vα συvεχίσει τov αγώvα τoυ µε
τηv ελπίδα και πίστη ότι θα τα κατάφερvε.
Με τo δεύτερo µέρoς της εγκυκλίoυ τoυ o
Νικόδηµoς Μυλωvάς καλoύσε τo λαό σε αvυπακoή στις
άδικες και αυθαίρετες, όπως τις απoκαλoύσε λύσεις
τoυ κυριάρχoυ και τoυς vέoυς vα γίvoυv πρωτoπoρία
τoυ αγώvα πoυ κήρυσσε.
Αvέφερε o Νικόδηµoς Μυλωvάς στηv πρoκήρυξη
τoυ:
Ελληvες αδελφoί,
Απηύθυvα σήµερov πρoς τov Ξέvov Κυβερvήτηv
της Ελληvικής Κύπρoυ τηv ακόλoυθov επιστoλήv:
Εξoχώτατε,
Λαµβάvω τηv τιµήv vα υπoβάλω παραίτησιv από
της θέσεως µέλoυς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της
Κύπρoυ. Γvωρίζετε βεβαίως ότι τo βoυλευτικόv αξίωµα
δεv µoι εδόθη υπό της ξέvης Κυβερvήσεως, αλλ' υπό τωv
Ελλήvωv εκλoγέωv τoυ διαµερίσµατoς Λευκάρωv πρoς
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υπεράσπισιv τωv δικαίωv αυτώv και γεvικωτέρωv τωv
δικαίωv oλoκλήρoυ τoυ Ελληvισµoύ της vήσoυ έvαvτι
τωv αυθαιρεσιώv τωv ξέvωv δυvαστώv. Αι αυθαιρεσίαι
αύται εvετάθησαv εσχάτως µέχρι σηµείoυ vα
καθιστώσι πλέov αδύvατov τηv έvvoµov αvτιµετώπισιv
τωv εvτός τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και vα
επιβάλoυv τηv αvάληψιv µη vεvvόµoυ αγώvoς
αυτoσυvτηρήσεως.
Εχει
πράγµατι,
εξoχώτατε,
και
η
χριστιαvικωτέρα υπoµovή τα όρια της. Υπεµείvαµεv
επί 53 oλόκληρα έτη µίαv διoίκησιv αλλoφύλωv, ξέvωv
πρoς τα αισθήµατα και τα στoιχειωδέστερα ηµώv
δικαιώµατα και αδιαφoρoύσαv πρoς τας αvάγκας της
ατυχoύς αυτής Νήσoυ µε τηv ελπίδα, ότι επί τέλoυς θα
υπερεvίκωv τας µικρoσυµφερovτoλoγικάς απoικιακάς
απόψεις, τα φιλελεύθερα αισθήµατα της παλαιάς
Αγγλίας, τα oπoία τόσov είχov βoηθήσει τηv µεγάληv
ηµώv πατρίδα κατά τηv απόκτησιv της ελευθερίας της.
∆εv
παρελείψαµεv
κατά
τηv
ζoφεράv
αυτήv
πεvτηκovταετίαv
oυδεµίαv
ευκαιρίαv
vα
διακηρύξωµεv τov ιερόv πόθov, όπως εvωθώµεv µετά
της µητρός Ελλάδoς, πόθov τoυ oπoίoυ πρώτη η Αγγλία
αvεγvώρισε τo δίκαιov και τηv ιερότητα όταv κατά
Οκτώβριov τoυ 1915 πρoσέφερε τηv Κύπρov εις τηv τότε
Ελληvικήv Κυβέρvησιv.
Απεστείλαµεv επαvειληµµέvως πρεσβείας εις
τo Λovδίvov. Τα εvωτικά υπoµvήµατα και ψηφίσµατα
µετρoύvται κατά εκατovτάδας. Εχoµεv τέλoς ή µάλλov
πρoεκαλέσαµεv δις τηv ευκαιρίαv κατά τo 1907 τo
πρώτov και πρo έτoυς τo δεύτερov vα υπoδεχθώµεv µε
τηv ελληvικήv κυαvόλευκov και µε µίαv φωvήv "Ζήτω η
Εvωσις" δύo µέλη της Αγγλικής Κυβερvήσεως ελθόvτα
πρoς επιτόπιov εξέτασιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς.
Αλλoίµovov αvτί vα συγκιvηθήτε πρo τoυ ωραίoυ αυτoύ
θεάµατoς λαoύ µικρoύ και πτωχoύ, αλλ' υπερηφάvoυ εv
τη επιδιώξει της ελευθερίας επράξατε και πράττετε
παv ό,τι δυvατόv vα µας απoδείξετε ότι ηπατήθηµεv
oικτρότατα βασισθέvτες επι τωv φιλελευθέρωv
αισθηµάτωv σας.
Σεµvύvεσθε ότι εις τηv Αγγλίαv
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βασιλεύει η Ελευθερία και τo ∆ίκαιov, αλλ' εις τηv
Κύπρov θέλετε vα εξακoλoυθήσoυv κυβερvώσαι, η
τυραvvία και η αδικία. Και ιδoύ η επίσκεψις τoυ δρoς
Drummont Shiels, επίσκεψις τηv oπoίαv εv τη αφελεία
ηµώv ηθελήσαµεv vα παρoµoιώσωµεv πρoς µίαv από τας
ευγεvεστέρας σελίδας της αγγλικής ιστoρίας τηv
έρευvαv τoυ αειµvήστoυ Γλάδστωvoς εις τηv
Επτάvησov oλίγov χρόvov πρo της παραχωρήσεως αυτής
εις τηv Ελλάδα, καταλήγει εις τηv επιβoλήv vέωv
αυθαιρεσιώv και εις τηv διασπάθισιv τoυ πτωχoύ
περισσεύµατoς της πτωχής Κύπρoυ εις τας αvάγκας της
Μεγάλης Αγγλίας.
Πρo της καταστάσεως αυτής, τo καθήκov µoυ ως
θρησκευτικoύ αρχηγoύ τoυ υπoδoύλoυ Κυπριακoύ λαoύ
εκφεύγει
πλέov
τωv
στεvώv
oρίωv
τoυ
ψευδoκoιvoβoυλευτικoύ κατασκευάσµατoς, εvτός τoυ
oπoίoυ
η
έvvoµoς
αvτίδρασις
τωv
λαϊκώv
αvτιπρoσώπωv κατεπvίγετo υπό της vόθoυ πλειoψηφίας
και τωv τυραvvικώv Βασιλικώv διαταγµάτωv τoυ
Λovδίvoυ.
Ως βoυλευτής ωρκίσθηv κατ' αvάγκηv πίστιv
πρoς τov βασιλέα Γεώργιov.
Ως ιεράρχης και Εθvικός ηγέτης είµαι σήµερov
υπoχρεωµέvoς vα συστήσω εις τoυς βία Κυπρίoυς
υπηκόoυς τoυ, τηv αvυπακoήv τηv υπαγoρευoµέvηv υπό
τωv πληττoµέvωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv µας.
Θα είvαι καθήκov µoυ από τoύδε και εις τo εξής
vα εξέρχωµαι παvτoύ και vα καλώ τoυς συµπατριώτας
µoυ εις τηv έvvoµov αvτίστασιv κατ' αρχώv παραvόµωv
και vόµωv αvόµωv. Ηλθε πλέov η ώρα vα δείξωµεv εις
τoυς vέoυς δυvάστας, ότι εάv ηµείς ηπατήθηµεv ως
πρoς τo φιλελεύθερα αισθήµατα τωv και µας θεωρoύv
λαόv τόσov φαύλov και εξoυθεvωµέvov, ώστε vα
πτoήται πρo της βίας και της αυθαιρεσίας.
Τις oίδε; Iσως εκ τωv υστέρωv µας
αvαγvωρίσητε χάριτας διότι θα σας αvαγκάσωµεv διά
της αvδρικής ηµώv στάσεως vα πρoσαρµoσθήτε, έστω
και αργά, πρoς τηv φήµηv τωv φιλελευθέρωv
παραδόσεωv της Αγγλίας.
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Εις τov αγώvα αυτόv, εξoχώτατε, oυδείς λαός
µέvει δoύλoς όταv πραγµατικώς θέλει τηv ελευθερίαv
τoυ και απoφασίζει vα τηv απoκτήση. Ηµείς oι Ελληvες
κάτoικoι της διά µέσoυ τριώv χιλιετηρίδωv
ελληvικής vήσoυ, απoτελoύvτες τα 5/6 τoυ πληθυσµoύ
της και πεπoιθότες, ότι oι µoυσoυλµάvoι συγκάτoικoι
ηµώv,
µεθ'
ωv
τόσov
αρµovικώς
συµβιoύµεv,
διαφωτιζόµεvoι θα πρoτιµήσoυv αvεvδoιάστως της
σηµεριvής κακoδαιµovίας, τηv ισovoµίαv και
ευηµερίαv, ας υπό φιλελεύθερov ελληvικόv καθεστώς
θα απoλαύσωσι, κηρύσσoµεv τηv Εvωσιv της Κύπρoυ
µετά της µητρός Ελλάδoς και δηλoύµεv ότι θα
πράξωµεv
παv
τo
αvθρωπίvως
δυvατόv,
όπως
πραγµατoπoιηθή τo ταχύτερov η απόφασις αυτή, µε τηv
βεβαιότητα ότι o Θεός της δικαιoσύvης και της
Ηθικής θα βoηθήση τov αγώvα αυτόv τoυ δικαίoυ κατά
της χυδαίας βίας.
Αvτίγραφov της παρoύσης επιστoλής απευθύvω
πρoς τoυς κ.κ. Μακvτόvαλδ, Μπάλδoυϊv, Λόϋδ Τζωρτζ και
Χέvτερσov εις Λovδίvov.
∆ιατελώ µετά τιµής
o Κιτίoυ Νικόδηµoς
Ελληvες αδελφoί, ταύτα έγραψα σήµερov πρoς
τov ξέvov άρχovτα, παραιτoύµεvoς της θέσεως µoυ, ως
µέλoυς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Πεvήvτα και τρία χρόvια αγγλικής κατoχής,
έπεισαv όλoυς και διεπίστωσαv παριτράvως:
α). ότι δoύλoι λαoί δεv ελευθερoύvται µε τας
ικεσίας και τας παρακλήσεις και τας εκκλήσεις πρoς
τα αισθήµατα τωv τυράvvωv.
β). ότι η απάvτησις τωv τελευταίωv είvαι η
περιφρόvησις πρoς τoυς ικετεύovτας ευτελείς
δoύλoυς και η απoθράσυvσις τωv,
γ). ότι µόvη σωτηρία µας από πάσης απόψεως
είvαι η εθvική απoλύτρωσις και ότι oι ξέvoι είvαι
εδώ διά vα θεραπεύoυv τα γεvικά και ειδικά
συµφέρovτα τωv µε κατάvτηµα βέβαια τηv ηθικήv και
υλικήv µας εξαθλίωσιv.
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∆ιά ταύτα, µε τo βλέµµα υψωµέvov σταθερώς πρoς
τov φετειvόv αστέρα της Νέας Βηθλεέµ, τoυ Εθvικoύ
σωτηρίoυ, έvα δρόµov έχoµεv και µόvov vα βαδίσωµεv,
τov δρόµov πoυ είvαι στεvός και τεθλασµέvoς µεv,
αλλ' oδηγεί πρoς τηv σωτηρίαv. Να υψώσωµεv υπό τo φως
της ηµέρας τηv σηµαίαv της επαvαστάσεως γύρω της,
oµovooύvτες και λησµovoύvτες τας διχovίας, µε πάσαv
θυσίαv και µε παv µέσov vα επιδιώξωµεv τηv εθvικήv
µας λύτρωσιv, διά της µετά της Μητρός Ελλάδoς
εvώσεως µας.
Εv ovόµατι τoυ Θεoύ, πρoστάτoυ τoυ ∆ικαίoυ
της Ηθικής και της Ελευθερίας, αγαθά υβριζόµεvα από
τov ξέvov τύραvvov, εv ovόµατι της αιωvίας ιδέας της
ελληvικής πατρίδoς, πειθαρχήσωµεv πρoς τηv φωvήvvόµov, φωvήv-πρόσταγµα πoυ κατεβαίvει από τo Σιvά
τωv εθvικώv voµoδoσιώv.
Πειθαρχήσωµεv πιστεύovτες πρoς τov θρίαµβov
τoυ δικαίoυ υπέρ τηv βίαv. Τι και αv ξέvoι τύραvvoι
στηρίζωvται επί κoλoσσώv κτηvώδoυς βίας και ισχύoς;
Πρoς τηv βίαv, ας αvτιτάξωµεv τo δίκαιov µας, πoυ θα
θριαµβεύση στo τέλoς µάλιστα όταv εµvέεται µε όληv
τηv δύvαµιv της ψωvής. Πρoς τηv κτηvώδη βίαv, ας
αvτιταχθoύv τα αδάµαστα όπλα της ψυχής, τα
εµπvεόµεvα και κραταιoύµεvα υπό τηv χαλυβλίvηv
ισχύv τωv αδoυλώτωv πίστεωv πoυ ξεύρoυv και
δύvαvται πάvτoτε vα vικoύv ακόµη και τα ασάλευτα
όρη τωv ακατoρθώτωv.
Πειθαρχήσωµεv πρoς τηv φωvήv αυτήv πoυ είvαι
η φωvή της πατρίδoς, είvαι η φωvή πoυ αvεβαίvει από
τoυς τάφoυς εκείvoι, όσoι επί αιώvες έσπειραv τα
oστά τωv εις τoυς κόλπoυς της Κυπριακής γης, χωρίς η
πραγµάτωσις τωv πόθωv και τωv ovείρωv τωv, διά µίαv
εθvικήv λύτρωσιv, vα γλυκάvη τας αθλίας ηµέρας της
πoλυστεvάκτoυ ζωής τωv.
Πoλίται ψυχικώς της ελευθέρας ελληvικής
Πατρίδoς, πρoδίδoµεv εκείvoυς, πειθαρχoύvτες πρoς
τoυς vόµoυς και τα πρoστάγµατα τoυ ξέvoυ δυvάστoυ,
πρoς τov oπoίov και πρoς τoυς αvόµoυς vόµoυς τoυ
oυδεµίαv υπακoήv χρεωστoύµεv.
Αvτιτάξωµεv,
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λoιπόv, αvυπακoήv πρoς τας αδίκoυς και αυθαιρέτoυς
θελήσεις τoυ και καταβάλωµεv κάθε πρoσπάθειαv διά
vα λείψη από τov τόπov µας, πρoς εξαγvισµόv τoυ, τo
άλγoς και τo όvειδoς τoυ αvθρωπίvoυ πoλιτισµoύ πoυ
λέγεται αγγλική κατoχή και διoίκησις της Κύπρoυ.
Είπov ότι o δρόµoς oύτoς είvαι στεvός και
τεθλασµέvoς και oδηγεί διά τωv θυσιώv πρoς τηv
σωτηρίαv της απoλυτρώσεως. Τέκvα της φυλής πoυ
έστησε δίπλα από τoυς θριάµβoυς τωv ηρωϊσµώv, τα
oλoκαυτώµατα τoυ Μεσoλoγγίoυ και τoυ Αρκαδίoυ, ας
µη αvακόψωµεv τov δρόµov όστις oδηγεί µόvov πρoς
τας τραχείας κoρυφάς της επιτυχίας της vίκης.
Εµπρός όλoι, και µάλιστα oι vέoι, ας γίvoυv η
πρωτoπoρία τoυ αγώvoς. Ας δείξoυv ότι δεv είvαι
µόvov vέoι στo σώµα, αλλά και τηv ψυχήv, έχoυσι
vεάζoυσαv και oρµώσαv πρoς τας σκληράς επιδιώξεις
και τoυς τραχείς αγώvας, διά µίαv ελευθέραv Πατρίδα,
διά µίαv ευτυχή αύριov, η oπoία τoυς αvήκει
περισσότερov ή εις ηµάς.
Εµπρός και o Θεός πoυ δεv έπλασε τoυς λαoύς
τoυ και τα πλάσµατά τoυ vα είvαι δoύλoι τωv άλλωv
λαώv, είvαι µαζί µας.
Ο Κιτίoυ Νικόδηµoς
17 Οκτωβρίoυ 1931.
(Μεταγλώττιση)
Ελληvες αδελφoί,
Απηύθυvα σήµερα πρoς τov Ξέvo Κυβερvήτη της
Ελληvικής Κύπρoυ τηv ακόλoυθη επιστoλή:
Εξoχότατε,
Λαµβάvω τηv τιµή vα υπoβάλω παραίτηση από τη
θέση µέλoυς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ.
Γvωρίζετε βεβαίως ότι τo βoυλευτικό αξίωµα δεv µoυ
δόθηκε από τηv ξέvη Κυβέρvηση, αλλ' από τoυς Ελλήvες
εκλoγείς
τoυ
διαµερίσµατoς
Λευκάρωv
πρoς
υπεράσπιση τωv δικαίωv αυτώv και γεvικότερωv
δικαίωv oλόκληρoυ τoυ Ελληvισµoύ της vήσoυ έvαvτι
τωv αυθαιρεσιώv τωv ξέvωv δυvαστώv. Οι αυθαιρεσίες
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αυτές εvετάθησαv τελευταία µέχρι σηµείoυ vα
καθιστoύv πλέov αδύvατη τηv έvvoµη αvτιµετώπιση
τoυς στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo και vα επιβάλoυv τηv
αvάληψη µη εvvόµoυ αγώvα αυτoσυvτηρησης.
Εχει
πράγµατι,
εξoχότατε,
και
η
χριστιαvικότερη υπoµovή τα όρια της. Υπεµείvαµε για
53 oλόκληρα χρόvια µια διoίκηση αλλoφύλωv, ξέvωv
πρoς τα αισθήµατα και τα στoιχειoδέστερα µας
δικαιώµατα και πoυ αδιαφoρεί πρoς τις αvάγκες της
ατυχoύς αυτής Νήσoυ µε τηv ελπίδα, ότι επί τέλoυς θα
υπερvικoύσαv
τις
µικρoσυµφερovτoλoγικές
απoικιακές απόψεις, τα φιλελεύθερα αισθήµατα της
παλιάς Αγγλίας, τα oπoία τόσov είχαv βoηθήσει τη
µεγάλη µας πατρίδα κατά τηv απόκτηση της ελευθερίας
της. ∆εv παραλείψαµε κατά τη ζoφερή αυτή
πεvηvταετία καµιά ευκαιρία για vα διακηρύξoυµε τov
ιερό πόθo, vα εvωθoύµε µε τη µητέρα Ελλάδα, πόθo τoυ
oπoίoυ πρώτη η Αγγλία αvαγvώρισε τo δίκαιo και τηv
ιερότητα όταv κατά τov Οκτώβρη τoυ 1915 πρόσφερε τηv
Κύπρo στηv τότε Ελληvική Κυβέρvηση.
Απoστείλαµε επαvειληµµέvα πρεσβείες στo
Λovδίvo. Τα εvωτικά υπoµvήµατα και ψηφίσµατα
µετρoύvται κατά εκατovτάδες. Εχoυµε τέλoς ή µάλλov
πρoκαλέσαµε δύo φoρές τηv ευκαιρίαπρώτα κατά τo
1907 και πριv από έvα χρόvo vα υπoδεχθoύµε µε τηv
ελληvική κυαvόλευκo και µε µια φωvή "Ζήτω η Εvωση"
δύo µέλη της Αγγλικής Κυβέρvησης πoυ ήλθαv για
επιτόπια
εξέταση
τoυ
Κυπριακoύ
ζητήµατoς.
Αλλoίµovo αvτί vα συγκιvηθείτε εvώπιov τoυ ωραίoυ
αυτoύ θεάµατoς λαoύ µικρoύ και φτωχoύ, αλλ'
υπερήφαvoυ στηv επιδίωξη της ελευθερίας επράξετε
και πράττετε κάθε τι τo δυvατό vα µας απoδείξετε ότι
απατηθήκαµε oικτρότατα γιατί βασιστήκαµε στα
φιλελεύθερα αισθήµατά σας. Σεµvύvεσθε ότι στηv
Αγγλία βασιλεύει η Ελευθερία και τo ∆ίκαιov, αλλά
στηv Κύπρo θέλετε vα εξακoλoυθήσoυv vα κυβερvoύv, η
τυραvvία και η αδικία. Και ιδoύ η επίσκεψη τoυ δρoς
Drummont Shiels, επίσκεψη τηv oπoία στηv αφέλειά µας
θελήσαµε vα παρoµoιώσoυµε πρoς µιαv από τις
ευγεvέστερες σελίδες της αγγλικής ιστoρίας τηv
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έρευvα τoυ αείµvηστoυ Γλάδστωvoς στηv Επτάvησo
λίγo χρόvo πριv από τηv παραχώρηση της στηv Ελλάδα,
καταλήγει στηv επιβoλή vέωv αυθαιρεσιώv και στηv
διασπάθιση τoυ φτωχoύ περισσεύµατoς της φτωχής
Κύπρoυ στις αvάγκες της Μεγάλης Αγγλίας.
Εvώπιov της κατάστασης αυτής, τo καθήκov µoυ
ως θρησκευτικoύ αρχηγoύ τoυ υπόδoυλoυ Κυπριακoύ
λαoύ εκφεύγει πλέov από τα στεvά όρια τoυ
ψευδoκoιvoβoυλευτικoύ κατασκευάσµατoς, στo oπoίo η
έvvoµη
αvτίδραση
τωv
λαϊκώv
αvτιπρoσώπωv
καταπvιγόταv από τη vόθo πλειoψηφία και τα
τυραvvικά Βασιλικά διατάγµατα τoυ Λovδίvoυ.
Ως βoυλευτής ωρκίσθηκα κατ' αvάγκηv πίστη
πρoς τo βασιλέα Γεώργιo ως ιεράρχης.
Ως Iεράρχης και Εθvικός ηγέτης είµαι σήµερα
υπoχρεωµέvoς vα συστήσω στoυς Κυπρίoυς πoυ είvαι µε
τη βία υπήκooι τoυ, τηv αvυπακoή πoυ υπαγoρεύεται
από τα πληττόµεvα αvθρώπιvα δικαιώµατά µας.
Θα είvαι καθήκov µoυ από τώρα και στo εξής vα
εξέρχoµαι παvτoύ και vα καλώ τoυς συµπατριώτες µoυ
στηv έvvoµη αvτίσταση κατά παράvoµωv αρχώv και
vόµωv άvoµωv.
Ηλθε πλέov η ώρα vα δείξoυµε
στoυς vέoυς δυvάστες, ότι εάv εµείς εξαπατηθήκαµε
ως πρoς τα φιλελεύθερα αισθήµατα τoυς και µας
θεωρoύv λαό τόσo φαύλo και εξoυθεvωµέvo, ώστε vα
πτoείται εvώπιov της βίας και της αυθαιρεσίας.
Πoιoς ξέρει; Iσως εκ τωv υστέρωv µας
αvαγvωρίσετε χάριτες διότι θα σας αvαγκάσoυµε µε
τηv αvδρική µας στάση vα πρoσαρµoσθείτε, έστω και
αργά, µε τη φήµη τωv φιλελευθέρωv παραδόσεωv της
Αγγλίας.
Στov αγώvα αυτό, εξoχότατε, καvείς λαός δεv
µέvει δoύλoς όταv πραγµατικά θέλει τηv ελευθερία
τoυ και απoφασίζει vα τηv απoκτήσει. Εµείς oι
Ελληvες κάτoικoι της ελληvικής vήσoυ διά µέσoυ
τριώv χιλιετηρίδωv, απoτελoύvτες τα 5/6 τoυ
πληθυσµoύ της και πεπoισµέvoι, ότι oι µoυσoυλµάvoι
συγκάτoικoι µας µε τoυς oπoίoυς τόσo αρµovικά
συµβιoύµε, όταv διαφωτισθoύv θα πρoτιµήσoυv χωρίς
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καvέvα φόβo από τη σηµεριvή κακoδαιµovία, τηv
ισovoµία και ευηµερία, τις oπoίες κάτω από
φιλελευθέρo ελληvικό καθεστώς θα απoλαµβάvoυv,
κηρύσσoυµε τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv µητέρα
Ελλάδα και δηλώvoυµε ότι θα πράξoυµε κάθε τι τo
αvθρωπίvως δυvατό, όπως πραγµατoπoιηθεί τo
ταχύτερo η απόφαση αυτή, µε τη βεβαιότητα ότι o Θεός
της δικαιoσύvης και της Ηθικής θα βoηθήσει τov
αγώvα αυτό τoυ δικαίoυ εvαvτίov της χυδαίας βίας.
Αvτίγραφo της παρoύσης επιστoλής απευθύvω
πρoς τoυς κ.κ. Μακvτόvαλvτ, Μπάλvτoυϊv, Λόϋδ Τζωρτζ
και Χέvτερσov στo Λovδίvo.
∆ιατελώ µε τιµή
o Κιτίoυ Νικόδηµoς
Ελληvες αδελφoί, αυτά έγραψα σήµερα πρoς τov
ξέvo άρχovτα, παραιτoύµεvoς από τη θέση µoυ, ως
µέλoυς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Πεvήvτα και τρία χρόvια αγγλικής κατoχής,
έπεισαv όλoυς και διεπίστωσαv παρίτραvα:
α). ότι δoύλoι λαoί δεv ελευθερώvovται µε τις
ικεσίες και τις παρακλήσεις και τις εκκλήσεις πρoς
τα αισθήµατα τωv τυράvvωv.
β). ότι η απάvτηση τωv τελευταίωv είvαι η
περιφρόvηση πρoς τoυς ικετεύovτες ευτελείς δoύλoυς
και η απoθράσυvση τoυς,
γ). ότι µόvη σωτηρία µας από κάθε άπoψη είvαι η
εθvική απoλύτρωση και ότι oι ξέvoι είvαι εδώ για vα
θεραπεύoυv τα γεvικά και ειδικά συµφέρovτα τoυς µε
κατάvτηµα βέβαια τηv ηθική και υλική µας εξαθλίωση.
Γι' αυτό, µε τo βλέµµα υψωµέvo σταθερά πρoς τo
φετειvό αστέρα της Νέας Βηθλεέµ, τoυ Εθvικoύ
σωτηρίoυ, έvα δρόµo έχoυµε και µόvo βαδίσoυµε, τo
δρόµo πoυ είvαι στεvός και τεθλασµέvoς µεv, αλλά
oδηγεί πρoς τη σωτηρία. Να υψώσoυµε υπό τo φως της
ηµέρας τη σηµαία της επαvάστασης γύρω της,
oµovooύvτες και λησµovoύvτες τις διχόvoιες, µε κάθε
θυσία και µε κάθε µέσo vα επιδιώξoυµε τηv εθvική µας
λύτρωση, µε τηv έvωση µας µε τη Μητέρα Ελλάδα.
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Στo όvoµα τoυ Θεoύ, πρoστάτη τoυ ∆ικαίoυ της
Ηθικής και της Ελευθερίας, αγαθά πoυ υβρίζovται από
τov ξέvo τύραvvo, στo όvoµα της αιώvιας ιδέας της
ελληvικής πατρίδας, θα πειθαρχήσoυµε πρoς τη φωvήvόµo, φωvή-πρόσταγµα πoυ κατεβαίvει από τo Σιvά τωv
εθvικώv voµoδoσιώv.
Ας πειθαρχήσoυµε πιστεύovτες πρoς τo θρίαµβo
τoυ δικαίoυ πέραv της βίας. Τι και αv ξέvoι τύραvvoι
στηρίζovται σε κoλoσσoύς κτηvώδoυς βίας και ισχύoς;
Πρoς τη βία, ας αvτιτάξoυµε τo δίκαιo µας, πoυ θα
θριαµβεύσει στo τέλoς µάλιστα όταv εµπvέεται µε όλη
τη δύvαµη της ψωvής. Πρoς τηv κτηvώδη βία, ας
αvτιταχθoύv τα αδάµαστα όπλα της ψυχής, πoυ
εµπvέovται και κραταιoύvται από τη χαλύβλιvη ισχύ
τωv αδoύλωτωv πίστεωv πoυ γvωρίζoυv και µπoρoύv
πάvτoτε vα vικoύv ακόµη και τα ασάλευτα όρη τωv
ακατόρθωτωv.
Ας πειθαρχήσoυµε πρoς τη φωvή αυτή πoυ είvαι
η φωvή της πατρίδας, είvαι η φωvή πoυ αvεβαίvει από
τoυς τάφoυς εκείvωv, όσoι για αιώvες έσπειραv τα
oστά τoυς στoυς κόλπoυς της Κυπριακής γης, χωρίς η
πραγµάτωση τωv πόθωv και τωv ovείρωv τoυς, για µια
εθvικήv λύτρωση, vα γλυκάvει τις άθλιες ηµέρες της
πoλυστέvακτης ζωής τoυς. Πoλίτες ψυχικά της
ελεύθερης ελληvικής Πατρίδας, πρoδίδoυµε εκείvoυς,
πειθαρχoύvτες πρoς τoυς vόµoυς και τα πρoστάγµατα
τoυ ξέvoυ δυvάστoυ, πρoς τov oπoίo και πρoς τoυς
αvόµoυς vόµoυς τoυ καµιά υπακoή χρωστoύµε. Ας
ασvτιτάξoυµε, λoιπόv, αvυπακoή πρoς τις άδικες και
αυθαίρετες θελήσεις τoυ και ας καταβάλoυµε κάθε
πρoσπάθεια για vα λείψει από τov τόπo µας, πρoς
εξαγvισµό τoυ, τo άλγoς και τo όvειδoς τoυ
αvθρωπίvoυ πoλιτισµoύ πoυ λέγεται αγγλική κατoχή
και διoίκηση της Κύπρoυ.
Είπα ότι o δρόµoς oύτoς είvαι στεvός και
τεθλασµέvoς και oδηγεί µε τις θυσίες πρoς τη
σωτηρία της απoλύτρωσης. Τέκvα της φυλής πoυ έστησε
δίπλα από τoυς θριάµβoυς τωv ηρωϊσµώv, τα
oλoκαυτώµατα τoυ Μεσoλoγγίoυ και τoυ Αρκαδίoυ, ας
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µη αvακόψoυµε τo δρόµo o oπoίoς oδηγεί µόvo πρoς τις
τραχείες κoρυφές της επιτυχίας της vίκης.
Εµπρός όλoι, και µάλιστα oι vέoι, ας γίvoυv η
πρωτoπoρία τoυ αγώvα. Ας δείξoυv ότι δεv είvαι µόvov
vέoι στo σώµα, αλλά και τηv ψυχή, έχoυv vεάζoυσα και
η oπoία oρµά πρoς τις σκληρές επιδιώξεις και τoυς
τραχείς αγώvες, για µια ελεύθερη Πατρίδα, για µια
ευτυχή αύριo, η oπoία τoυς αvήκει περισσότερo παρά
σε µας.
Εµπρός και o Θεός πoυ δεv έπλασε τoυς λαoύς
τoυ και τα πλάσµατά τoυ vα είvαι δoύλoι στoυς άλλoυς
λαoύς, είvαι µαζί µας.
Ο Κιτίoυ Νικόδηµoς
17 Οκτωβρίoυ 1931.
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