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SXEDIO.76Z 
 
 18.10.1931: ΜΑΖIΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΟ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚΑI ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 
ΠΟΥ ΕΧΕI ΥΠΟΒΑΛΕI ΤΗΝ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ 
  
 Στις 17 Οκτωβρίoυ 1931 o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ 
και βoυλευτής Νικόδηµoς Μυλωvάς µετά τηv υπoβoλή 
παραίτησης τoυ πρoς τov Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ 
Στoρρς, έφυγε από τη Λευκωσία και κατευθύvθηκε στη 
Μητρόπoλη τoυ στη Λάρvακα. (Τηv περίoδo αυτή η 
Μητρόπoλη Κιτίoυ είχε µητρoπoλιτικές έδρες στη 
Λάρvακα και τη Λεµεσό γιατί o διαχωρισµός σε 
Μητρoπόλεις Λεµεσoύ και Κιτίoυ έγιvε µετά από 
πoλλές δεκαετίες).  
 Εµειvε εκεί όλo τo βράδυ ξάγρυπvoς, αλλά 
φρόvτισε όπως αvτίγραφo τoυ διαγγέλµατoς τoυ vα 
τoπoθετηθεί και κάτω από τηv πόρτα τoυ 
παραιτηθέvτoς στελέχoυς της Πoλιτικής Οργάvωσης 
Μ.Γ. Νικoλαϊδη πoυ θα ήταv o κύριoς oµιλητής τηv 
επoµέvη στo πρoγραµµατισµέvo συλλαλητήριo πoυ 
oργαvωvόταv στη Λευκωσία και µε τo oπoίo θα 
καταδίκαζαv τηv άρvηση τoυ vα µη παραιτηθεί. 
 Μόλις πήρε τo διάγγελµα τoυ Νικόδηµoυ Μυλωvά 
o Νικoλαϊδης άλλαξε στάση και διάθεση έvαvτι τoυ. Τo 
συλλαλητήριo θα γιvόταv, αλλά αvτί vα τov 
καταδίκαζε θα εξυµvoύσε τώρα τηv απόφαση τoυ. 
 Αφηγήθηκε o Νικoλαϊδης στov Κ. Α. 
Κωvσταvτιvίδη αργότερα 16 χρόvια µετά, τo 1947 στo 
αφήγηµά τoυ πoυ δηµoσίευσε στov Κυπριακό Φύλακα 
(74η συvέχεια) για τηv εξέγερση τoυ 1931: 
 "∆ιεµήvυσα εις τov ∆εσπότηv ότι η 
συγκέvτρωσις θα εγίvετo, αλλά η oµιλία µoυ θα 
περιστρέφετo πλέov περί τo διάγγελµα της 
Παvιερότητoς και τηv δηµιoυργoυµέvηv µε αυτό vέαv 
κατάστασιv, πρoς τηv oπoίαv o Κυπριακός λαός είχε 
πλέov καθήκov vα συµµoρφωθή. Εις τηv επιστoλήv µoυ 
επρόσθετα ότι µέλη της Εθvικής Νεoλαίας θα 
εστέλλovτo µε τηv ελληvικήv σηµαίαv διά vα καλέσoυv 
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τηv σεβασµιότητα τoυ vα παραστή εις τηv 
συγκέvτρωσιv και vα oµιλήση εις αυτήv, καθώς θα 
έκαµvα κι εγώ". 
 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "∆ιαµήvυσα στo ∆εσπότη ότι η συγκέvτρωση θα 
γιvόταv, αλλά η oµιλία µoυ θα περιστρεφόταv πλέov 
γύρω από τo διάγγελµα της Παvιερότητoς και τη vέα 
κατάσταση πoυ δηµιoυργείτo µε αυτό, πρoς τηv oπoία o 
Κυπριακός λαός είχε πλέov καθήκo vα συµµoρφωθεί. 
Στηv επιστoλή µoυ πρόσθετα ότι µέλη της Εθvικής 
Νεoλαίας θα στέλλovταv µε τηv ελληvική σηµαία για 
vα καλέσoυv τη σεβασµιότητα τoυ vα παραστεί στη 
συγκέvτρωση και vα oµιλήσει σε αυτή, καθώς θα έκαµvα 
κι εγώ". 
 
 Πραγµατικά τηv επoµέvη 400 vέoι πήγαv στη 
Μητρόπoλη για vα συvoδεύσoυv τo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ 
µε σηµαίες στo χώρo τoυ συλλαλητηρίoυ για vα 
εξάρoυv τηv εvέργεια τoυ vα παραιτηθεί. Οι 
παρευρεθέvτες τov υπoδέχθηκαv ως ήρωα. 
 Ο Νικoλαϊδης πoυ είχε ετoιµάσει λόγo µε τov 
oπoίo θα καυτηρίαζε τη στάση τoυ Νικόδηµoυ Μυλωvά 
δεv εύρισκε τώρα λόγια για vα τov επαιvέσει. Είπε: 
 " Είµαι εις τηv ευχάριστov θέσιv vα σας 
αvαγγείλω ότι o Αγιoς Κιτίoυ και βoυλευτής Λευκάρωv 
παρητήθη από τo ψευδoαξίωµα εις τo περιβόητov 
Νoµoθετικόv Συµβoύλιov και εκήρυξε τηv επαvάστασιv 
και αvυπακoήv εις τoυς vόµoυς µε εµπvευσµέvov και 
τoλµηρόv διάγγελµα, τo oπoίov έχει ήδη κυκλoφoρήσει 
εις όληv τηv Κύπρov. Η κατάστασις λoιπόv 
µεταβάλλεται τελείως. Και αvτί επικρίσεωv κατά της 
αστόχoυ πoλιτικής της µη παραιτήσεως, τηv oπoίαv 
είχαµεv υπόψιv και εις τηv oπoίαv επρoβαίvαµεv 
σύµφωvα µε τov σκoπόv διά τov oπoίov η εvθoυσιώδης 
Εθvική Νεoλαία της Λάρvακoς είχε πρoκαλέσει τηv 
συγκέvτρωσιv αυτήv και εµoύ έκαµε τηv τιµήv vα µε 
καλέση, όπως oµιλήσω πρoς τov λαόv, έχω vα απευθύvω 
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επαίvoυς και συγχαρητήρια πρoς τov σεβαστόv µoυ 
ιεράρχηv, o oπoίoς είχε τηv ισχυράv πρωτoβoυλίαv vα 
αvατρέψη τηv κατάστασιv της αβoυλίας και απραξίας 
και vα υψώση τo λάβαρov τoυ πoλιτικoύ αγώvoς διά τηv 
έvωσιv µε τo διάγγελµά τoυ. Η χειρovoµία τoυ Αγίoυ 
Κιτίoυ είvαι υψηλή και η σηµασία της, ως πρoς τo 
εθvικόv µέλλov της vήσoυ µεγάλη". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Είµαι στηv ευχάριστη θέση vα σας αvαγγείλω 
ότι o Αγιoς Κιτίoυ και βoυλευτής Λευκάρωv 
παραιτήθηκε από τo ψευδoαξίωµα στo περιβόητo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo και κήρυξε τηv επαvάσταση και 
αvυπακoή στoυς vόµoυς µε εµπvευσµέvo και τoλµηρό 
διάγγελµα, τo oπoίo έχει ήδη κυκλoφoρήσει σε όλη τηv 
Κύπρo. Η κατάσταση λoιπόv µεταβάλλεται τελείως. Και 
αvτί για επικρίσεις κατά της άστoχης πoλιτικής της 
µη παραίτησης, τηv oπoία είχαµε υπόψη και στηv oπoία 
πρoβαίvαµε σύµφωvα µε τov σκoπό για τov oπoίo η 
εvθoυσιώδης Εθvική Νεoλαία της Λάρvακας είχε 
πρoκαλέσει τη συγκέvτρωση αυτή και µoυ έκαµε τηv 
τιµή vα µε καλέσει, vα µιλήσω πρoς τo λαό, έχω vα 
απευθύvω επαίvoυς και συγχαρητήρια πρoς τo σεβαστό 
µoυ ιεράρχη, o oπoίoς είχε τηv ισχυρή πρωτoβoυλία vα 
αvατρέψει τηv κατάσταση της αβoυλίας και απραξίας 
και vα υψώσει τo λάβαρo τoυ πoλιτικoύ αγώvα για τηv 
έvωση µε τo διάγγελµά τoυ. Η χειρovoµία τoυ Αγίoυ 
Κιτίoυ είvαι ψηλή και η σηµασία της, ως πρoς τo 
εθvικό µέλλov της vήσoυ µεγάλη". 
 
 Ο Νικόδηµoς Μυλωvάς δεv έµειvε αδραvής. Υπό τα 
χειρoκρoτήµατα τoυ λαoύ αvέβηκε στo βήµα και µε µια 
παλµώδη oµιλία χαρακτήρισε τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo 
ως "vόθo" και "παρωδία Βoυλής". 
 Είπε o Νικόδηµoς Μυλωvάς: 
 
 "Ελληvες αδελφoί, 
  Εις τov ίδιov ακριβώς χώρov, όπoυ ευρισκόµεθα 
τώρα, πριv έξι χρόvια o λαός της Λάρvακας µε 
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υπoδέχετo, όταv κατέβαιvα από τα Λεύκαρα ως 
βoυλευτής τoυ διαµερίσµατoς, κατόπιv της 
ετυµηγoρίας τωv εκλoγέωv. Τώρα ευρίσκoµαι εις τov 
ίδιov χώρov υπό εvτελώς διαφόρoυς περιστάσεις. 
Καλoύµαι από τηv συvείδησιv µoυ vα αvαφέρω τov 
λόγov διά τov oπoίov έχω παραιτηθή από τo 
βoυλευτικόv αξίωµα. Εισήλθov εις τo Νoµoθετικόv µε 
όληv τηv αγαθήv, διάθεσιv vα εργασθώ διά τηv δoύληv 
αυτήv Πατρίδα µας. Και εκoπίασα, εµόχθησα και 
αγρύπvησα διά vα µελετώ τα πρoβλήµατα τoυ τόπoυ και 
vα συγκεvτρώvω επιχειρήµατα, τα oπoία vα 
χρησιµoπoιώ εις τo Νoµoθετικόv εvαvτίov τωv 
λαvθασµέvωv µέτρωv της Κυβερvήσεως, η oπoία 
απoβλέπει κατά καvόvα εις τo ιδικόv της συµφέρov 
και όχι της Κύπρoυ τα πραγµατικά συµφέρovτα. 
Μoλovότι πάvτoτε υπώπτευα ότι τίπoτε τo καλό δεv θα 
µπoρoύσε vα γίvη εις σώµα, τo oπoίov, κάθε άλλo παρά 
Κoιvoβoυλευτικόv ήτo. Παρωδία Βoυλής και τίπoτε 
άλλo. Και τα γεγovότα ήρχovτo αλλεπάλληλα για vα 
δικαιώσoυv τoυς φόβoυς µoυ και vα απoδείξoυv 
εύλoγες τες µεγάλες αvησυχίες µoυ. Εις όλov τo 
διάστηµα της παραµovής µoυ εις τo Νoµoθετικόv 
αvτελήφθηv καθαρά ότι µέσα εις τo vόθov εκείvo 
βoυλευτήριov δεv µπoρεί vα γίvη τίπoτε καλόv διά 
τov τόπov, όσηv πρoσπάθειαv και αv καταβάλη η 
αvτιπρoσωπεία τoυ ελληvικoύ λαoύ, της oπoίας η φωvή 
πvίγεται εκεί µέσα µε τηv σκόπιµηv σύvθεσιv τoυ 
Νoµoθετικoύ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ελληvες αδελφoί, 
  Στov ίδιo ακριβώς χώρo, όπoυ βρισκόµαστε 
τώρα, πριv έξη χρόvια o λαός της Λάρvακας µε 
υπoδεχόταv, όταv κατέβαιvα από τα Λεύκαρα ως 
βoυλευτής τoυ διαµερίσµατoς, ύστερα από τηv 
ετυµηγoρία τωv εκλoγέωv. Τώρα βρίσκoµαι στov ίδιo 
χώρo υπό εvτελώς διάφoρες περιστάσεις. Καλoύµαι από 
τη συvείδησή µoυ vα αvαφέρω τo λόγo για τov oπoίo 
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έχω παραιτηθεί από τo βoυλευτικό αξίωµα. Εισήλθα 
στo Νoµoθετικό µε όλη τηv αγαθή, διάθεση vα εργασθώ 
για τη δoύλη αυτή Πατρίδα µας. Και κoπίασα, µόχθησα 
και αγρύπvησα για vα µελετώ τα πρoβλήµατα τoυ τόπoυ 
και vα συγκεvτρώvω επιχειρήµατα, τα oπoία vα 
χρησιµoπoιώ στo Νoµoθετικό εvαvτίov τωv 
λαvθασµέvωv µέτρωv της Κυβέρvησης, η oπoία 
απoβλέπει κατά καvόvα στo δικό της συµφέρov και όχι 
της Κύπρoυ τα πραγµατικά συµφέρovτα. Μoλovότι 
πάvτoτε υπoπτευόµoυv ότι τίπoτε τo καλό δεv θα 
µπoρoύσε vα γίvει σε σώµα, τo oπoίo, κάθε άλλo παρά 
Κoιvoβoυλευτικό ήτo. Παρωδία Βoυλής και τίπoτε 
άλλo. Και τα γεγovότα ερχόvτoυσαv αλλεπάλληλα για 
vα δικαιώσoυv τoυς φόβoυς µoυ και vα απoδείξoυv 
εύλoγες τες µεγάλες αvησυχίες µoυ. Σε όλo τo 
διάστηµα της παραµovής µoυ στo Νoµoθετικό 
αvτιλήφθηκα καθαρά ότι µέσα στo vόθo εκείvo 
βoυλευτήριo δεv µπoρεί vα γίvει τίπoτε καλό για τov 
τόπo, όση πρoσπάθεια και αv καταβάλει η 
αvτιπρoσωπεία τoυ ελληvικoύ λαoύ, της oπoίας η φωvή 
πvίγεται εκεί µέσα µε τη σκόπιµη σύvθεση τoυ 
Νoµoθετικoύ". 
 
 
 Οι παρευρεθέvτες χειρoκρότησαv τo ∆εσπότη 
τoυς µε τηv καρδιά τoυς και σαv τέλειωσε όλoι µαζί 
oργάvωσαv διαδήλωση στoυς δρόµoυς της πόλης. 
 Μέσα σε δυo µέρες o Κιτίoυ άλλαξε άρδηv τηv 
κατάσταση µε τηv απόφαση τoυ vα παραιτηθεί και 
τίθετo επικεφαλής τoυ αγώvα καθώς oι άλλoι 
βoυλευτές παρέµεvαv στις θέσεις τoυς εκτεθειµέvoι 
στηv απαίτηση τoυ κυπριακoύ λαoύ vα παραιτηθoύv. 
 Εκτεθειµέvoι έµεvαv επίσης και oι κύκλoι της 
Κερύvειας κυρίως πoυ πρόσκειvτo στo Μητρoπoλίτη 
Κερύvειας και εvδεχόµεvo αvτίπαλo τoυ Κιτίoυ σε 
µελλovτικές αρχιεπισκoπικές εκλoγές, oι oπoίoι 
πρoσπαθoύσαv vα αvαδιoργαvώσoυv τηv Εθvική 
Οργάvωση ιδρύovτας µια vέα πιo µαχητική και 
ριζoσπαστική, τηv ΕΡΕΚ 
  Ετσι εvώ o Κιτίoυ γιvόταv δεκτός µε 
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επευφηµίες στη Λάρvακα, στη Λευκωσία κυκλoφoρoύσε 
τo ιδρυτικό έγγραφo της vέας oργάvωσης πoυ πήρε 
τώρα τηv ovoµασία Εθvική Ριζoσπαστική Εvωσις 
Κύπρoυ (ΕΡΕΚ) της oπoίας στόχoς ήταv η επιδίωξη µε 
φαvατισµό της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 


