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Μεγαλόπρεπη και λεβέντισσα, η βαλανιδιά του Νέου Χωριού καρτερά
την Επιστροφή κόντρα στους ανέμους και τις θεομηνίες των καιρών μας.

Δρόμοι βουβοί, παράθυρα και πόρτες κλειστά, πουθενά ζωή ....
Τα πάντα ερήμωσαν, τα κτίσματα χάλασαν και τα δέντρα, ό,τι απόμειναν,
αγωνίζονται να ζήσουν.

(Σπίτι Καττάμη και Αποστόλη)

Ποια κατάρα ποιοι) Θεού, πλάκωσε τα καταπράσινα χωράφια μας;

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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Να γκρεμίσουμε το αόρατο τείχος που χωρίζει
την Κύπρο στα δυο
έγινε στη Μόσχα η τελετή παρουσίασης του βιβλίου του Δρα Α. Τηλλυρίδη
Ο πρώην Πρέσβης της ΕΣΣΔ στην Κύπρο κ. Γιούρι Φόκιν

Στπν
του

παρουσία

Ρωσσικού

ανωτέρων

κλπρικών

Πατριαρχείου, ανωτέρων δι

Κύκκου κ. Νικπφόρος, αφού αναφέρθπκε και
εκθείασε το υψπλό περιεχόμενο

-

-

του ιστορι

πλωματών του Σοβιετικού Υπουργείου Εξωτε

κού

ρικών Βουλευτών του Ανωτάτου Σοβιέτ και

Τπλλυρίδπ, έκαμε εκτενn

.Ακαδnμαiκών έγινε τπν

σεις μεταξύ των δυο αδελφών Ορθοδόξων

11.10.90

στπν αίθου

σα τελετών του Πατριαρχείου Μόσχας τελετn

όπως το χαρακτιΊρισε

έργου του Δρα

αναφορά στις σχέ

Εκκλπσιών και πρόσθεσε:

για τπν παρουσίασπ του βιβλίου που έγραψε

Αδελφικές σχέσεις:

ο Θεολόγος Δρ. Ανδρέας Τπλλυρίδπς για τπν
ιστορία των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδό

«Οι πραγματικά αδελφικές σχέσεις με

ξων Εκκλπσιών τπς Κύπρου και τπς Ρωσσίας,

ταξύ των ορθοδόξων εκκλnσιών Κύπρου και

δια μέσου των αιώνων.

Ρωσσίας, συνεχίστπκαν και κατά τον παρό

Στnv τελετn παρεuρέθnκε και επίσπμπ
Κυnριακn ΕκκλπσιαστικιΊ αντιπροσωπεία, επι

κεφαλnς τπς οποίας nταν ο Ηγούμενος τπς
Ιεράς ΜονιΊς Κύκκου κ. Νικπφόρος.
Τπς συγκέντρωσπς προιΊδρευσε ο Αρ
χιεπίσκοπος Σμολένσκ και

Καλλίνιγκραν κ.

ντα αιώνα τονώθπκαν δε ακόμπ περισσότε
ρο κατά τα τελευταία χρόνια με τπν επίσκε
ψπ

του

αείμνnστου

.Αρχιεπισκόπου

και

Προέδρου τπς ΚυπριακιΊς Δπμοκρατίας, Μα

καρiου Γ' στπ Ρωσία τον ίδιο χρόνο
πλαίσια των γιορτασμών για τπν
τπς

παλινόρθωσπς του

1978, στα
601'1 επέτειο

Πατριαρχείου Μό

Κύριλλος: ο οποίος ανέλυσε το έργο του

σχας, και το

Δρα Τπλλυρίδπ.

χιλίων χρόνων από τn βάπτισπ των Ρώσσων.

Το βιβλίο- πρc
Κύριλλος

-

'εσε ο Αρχιεπίσκοπος

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέ

ρον και συμβάλλει στο με'γιστο στnν παρα

Και

οι

αναψύχουσα

1988

για τους γιορτασμούς των

σχέσεις αυτές

σκιά

τnς

κάτω

από

ειλικρινούς

τπν

μεταξύ

των δύο λαών μας αγόππς και φιλίας συνεχί

πέρα σύσφιγξπ των σχέσεων των δυο Ορθο

ζουν στερούμενες υπό τn ααφrΊ καθοδιΊγπ

δόξων Εκκλπσιών Κύπρου και Ρωσσίας.

σπ του νυν Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσο

Ο Ηγούμενος Κύκκοu
Μιλώντας στπν τελετιΊ, ο Ηγούμενος

στόμου και του Ποτριάρχn Ρωσσίας Αλεξίου
επ' αγαθώ τπς ενότnτας μεταξύ των Εκκλn

σιών και των λαών μας.
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Σnμερα οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλn
σιών μας είναι γεμάτες αγόnn και εγκαρδιό
τnτα με παραδείγματα αλλnλοκατανόnσnς
και συνεργασίας.
Τις σχέσεις του λαού τnς Ρωσσίας με

το λαό τnς Κύπρου δεν τις επεσκίασε ποτέ
έχθρα. Ήσαν πάντα

αδελφικές. Οι δεσμοί

μας δεν αμαυρώθnκαν ποτέ και από τίποτα,

τα και τις βασικές ελευθερίες του Κυπριακού
λαού.
Το Μετόχι του Κύκκοu
Στn συνέχεια ο Ηγούμ€νος Κύκκου ανα

φέρθnκε στο Μετόχι που είχε

επιστραφεί και πάλι στn Μονn Κύκκου.

γιατί είναι καρπός τnς εν Χριστώ Ιnσού ενό
τnτό μας.

Ιερό Μονn

n

Κύκκου στn Γεωργία, το οποίο και ζnτnσε να

Χαρακτnριστικά ο Ηγούμενος Κύκκου
είπε:

Δεν όφnσε ρυτίδες στις σχέσεις μας

«Εύχομαι σnμερα

που ΟΙ

άνεμοι τnς

το πέρασμα του χρόνου, γιατί είναι σχέσεις

ανασυγκρότnσnς, τnς περεστρόϊκα, άνοιξαν

αγόπnς και

αγόπn είναι δύναμn, πόνοπλn

τα παράθυρα και νέο πνεύμα μπnκε μέσα

και πανέτοιμn να αντισταθεί σ· όποιο τολμn

στον κόσμο, σnμερα που ο Ρωσσικός λαός

τία θα είχε το βέβnλο θράσος να ταράξει

ανακαλύπτει τις ρίζες του μέσα από τnν ορ

τnν έκστασn τnς.

θόδοξn πίστn του, να αποδοθεί και πόλι το

n

Εύχομαι

οι

πολύπλευρες

αδελφικές

σχέσεις μεταξύ τnς Κυπριακnς και Ρωσσικnς
Εκκλnσίας και οι σχέσεις φιλίας και συνεργα

Μετόχι αυτό στο Μοναστnριο του Κύκκου, για
να αποτελέσει τn φωτοβόλο εστία τnς Κυ
προσοβιετικnς φιλίας και συνεργασίας>>

σίας μεταξύ των χωρών μας, να μεγαλώσουν

Σοβιετικοί

επίσnμοι

εξέφρασαν

τnν

και να αναπτυχθούν ακόμn περισσότερο επ'

εκτίμnσn ότι στα πλαίσια των αλλαγών που

αγαθώ τnς Αγίας Ορθοδόξου Εκκλnσίας και

συντελούνται σnμερα στnν ΕΣΣΔ, τnν ελευθε

προς όφελος τnς ενισχύσεως τnς ειρnνnς,

ρία ανεξιθρnσκείας που έχει παραχωρnθεί

τnς δικαιοσύνnς και τnς ασφάλειας σ' όλο

και τnν επιστροφn των Ναών στnν Εκκλnσία,

τον κόσμο.

πρέπει να θεωρείται φυσιολογικn

Χαιρετισμός
Διαβιβάζω

n

επιστρο

φn του Μετοχίου στnν Ιερά Μονn Κύκκου.

προς το

Ρωσσικό

και

Ο κ. Φόκιν

εν

γένει το Σοβιετικό λαό θερμό χαιρετισμό και

Προσφωνώντας τnν εκδnλωσn ο Προi

εκφράζω τnν εκτίμnσn και ευγνωμοσύνn του

στάμενος τnς 2nς Ευρωπαϊκnς Διεύθυνσnς

Κυπριακού λαού για τn συνεπn υποστnριξn

του Υπουργείου

τnς Σοβιετικnς Ένωσnς στn δίκαιn υπόθεσn

πρώnν Πρέσβnς τnς ΕΣΣΔ στnν Κύπρο κ.

τnς Κύπρου και για το συνεχές ενδιαφέρον

Γιούρι Φόκιν εκθείασε το έργο και τnν εργατι

Εξωτερικών τnς ΕΣΣΔ

και

τnς για μια δίκαιn, βιώσιμn και μόνιμn λύσn,

κότnτα

του

έπραξε αυτό που κανένας προnγούμενα δεν

Κυπριακού

προβλrΊματος,

βασισμένn

του

Δρα

Α.

Τnλλυρίδn,

ο

οποίος

στις αρχές τnς nθικnς και του δικαίου, μια

έχει

λύσn που να διασφαλίζει τnν ανεξαρτnσία,

Κύπρο, όσο και στn Σοβιετικn Ένωσn. Ο κ.

τnν κυριαρχία, τnν εδαφικn ακεραιότnτα και

Φόκιν αναφέρθnκε και στο Κυπριακό Πρό

το αδέσμευτο τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας

βλnμα για να πεί, ότι

και να κατοχυρώνει τα θεμελιώδn δικαιώμα-

κάνει,

ερευνώντας

αρχεία

τόσο

στnν

το τείχος που διχοτο-
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μούσε

στnν

του Πρέσβn τnς Σοβιετικnς Ένωσnς, μπορώ

Κορέα διεξάγονται συνομιλίες για τnν επανέ

να διαβεβαιώσω τnν αγόπn εκείνn που χαί

νωσn τnς χώρας. Μέσα σ' αυτές τις σuνθn

ρουν Ο! λαοί τnς ΕΣΣΔ στnν Κύπρο και στις

κες

n

τn

Γερμανία

έχει

nδn

πέσει,

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Κύπρος δεν πρέπει να αποτελεί τn μο

ναδικn

εξαίρεσn.

Πρέπει

όλοι

να

συμβάλουμε για το γκρέμισμα του αόρατου

πόλεις

ρεί να μnν έχει τίποτε το κοινό με τn σnμερι
νn τελετn, λόγω τnς γεωγραφικnς απόστα
όμως

απομακρυσμένα

ορεινά

Προϋπαντούν

πάντα

καλοπροαίρετα

τους Σοβιετικούς ανθρώπους με τnν εγκάρ

«Χτες έγινε ένα γεγονός το οποίο μπο

σnς

στα

σίες.

τείχους που χωρίζει το νnσί στα δυο.

Και πρόσθεσε:

και

χωριά και στα Μοναστnρια και στις εκκλn

υπάρχει

μια

δια συμπεριφορά και τn στόσn τους, τn φι
λοξενία τους, που εγώ προσωπικά δεν έχω

ξανασυναντnσει.
Η

εσωτερικι'Ί

επικοινωνία. Χτες στο Γενικό Αρχείο τnς Σο

δεύτερn

σύνδεσn

που

βλέπω

ότι

υπάρχει, είναι στο ότι οποιοδnποτε γεγονός,

βιετικι'Ίς Ένωσnς, ένας εκπρόσωπος του Γ ερ

είναι ένα αποτέλεσμα

μανικού Αρχείου μετάδωσε τα αρχεία των

λειάς,

πόλεων τnς Γκαζκί. Μια βδομάδα πριν, τα

αυτn ΤΠ δουλειά τίποτε δεν γίνεται. Και ο με

αρχεία

γάλος φίλος μας Δρ Ανδρέας Τnλλυρίδnς

τnς

ύστερα από

πόλnς

46

Ντόζκι

επιστρόφnκαν

χρόνια. Τα αρχεία αυτό βρί

συγκεκριμένων

έκανε μεγόλn

συγκεκριμένnς δου
ανθρώπων.

Χωρίς

προσωπικn συμβολιΊ, έδωσε

σκονταν στn Γερμανία και παράνομα διατn

το δικό του χρόνο για να δnμιουργι'Ίσει μια

ρούνταν από όλλο~ς.

χωρίς προnγούμενο δουλειά για τις σχέσεις

Σnμερα βρισκόμαστε στnν τελετn, τnς
επίσnμnς παρουσίασnς αυτι'Ί τn φορά στn
Ρωσσικn

γn,

στn

Μόσχα,

του

υπέροχου

έργου, αφιερωμένου στnν ιστορία των Ρωσ
σοκυπριακών σχέσεων, εργασία που έγινε όχι
τόσο εύκολα, μια εργασία που είχε τnν υπο

στι'Ίριξn τnς Ρωσσικι'Ίς και τnς Κυπριακι'Ίς
Ορθόδοξnς Εκκλnσίας και στnν οποία έχει τn

σεμνι'Ί συμμετοχι'Ί τn(; n Σοβιετικι'Ί Πρεσβεία
στn Λευκωσία
Σε τί βλέπω τnν εσωτερικι'Ί νοϊκι'Ί σύνδε
σn των δυο γεγονότων; Πρώτα απ' όλα και το

ένα και το άλλο μιλά για τον αμοιβαίο σεβα
σμό των λαών μεταξύ τους, για τnν προσοχι'Ί

προς τnν ιστορία, για τn φροντίδα των λαών,
για το παρεΛθόν τους και για το μέλλον
τους.

μας.

Μνημείο

Δεν θέλω να επαινέσω μεγαλόφωνα.
Θα nθελα να πω ότι το έργο του Δρα Τnλλυ

ρfδn είναι ένα μνnμείο. Μνnμείο των Ρωσσο
κυπριακών

σχέσεων. Και τέλος, υπάρχει και

μια όλλn προσωπικι'Ί περίπτωσn. Η εργασία
του Τnλλυρίδn είναι ιστορικn. Όμως και αυτn
έχει τnν ιστορία τnς.
Η συγγραφι'Ί του βιβλίου έγινε μπρο

στά στα μάτια μας και στn διάρκεια αυτι'Ίς
τnς δουλειάς

εκδnλώθnκε εκείνn

σεβασμού μεταξύ

n

στάσn

των Χωρών μας, ο σεβα

σμός μας προς τις ιστορίες μας, προς το

παρόν και το μέλλον των Χωρών μας.
Θα ι'Ίθελα να πω αξιοσέβαστε κύριε

Αυτό σε πλιΊρn βαθμό, αφορά και τις
σχέσεις μεταξύ τnς ΕΣΣΔ και τnς Κυπριακι'Ίς
Δnμοκρατίας και ευρισκόμενος στο αξίωμα

Πρέσβn τnς Κύπρου ότι είναι πολύ μεγάλn

n

ανόγκn των Κυπροσοβιετικών σχέσεων. Μπο
ρούμε να

παραχωρnσουμε

μεγάλο χρόνο
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σεων.

Σε ομιλία του εξάλλου ο συγγραφέας

Το τείχος

του

Υπάρχει κι ένα άλλο κοινό σnμείο που
αφορά τnν Κ'υπρο σαν ένα καυτό ζr'Ίτnμα
που είναι κι αυτό μια αφορμr'Ί για πανnγυρι
σμό.

βιβλίου, αφού

παρουσίασε

τον κύκλο

των θεμάτων που τον απασχόλnσαν κατά τn
συγγραφr'Ί του έργου του, αναφέρθnκε στο
γκρέμισμα

του τείχους

του

Βερολίνου

και

στις αλλαγές που συντελούνται στnν ΕΣΣΔ
και είπε:

Είναι

n

κατάρρευσn του τείχους του Βε

ρολίνου. Πριν λίγες μέρες έγινε

n

επανένωσn

Ελπιδοφόρες διαστάσεις

τnς Γερμανίας.
Αρχίζουν

«Τα συνταρακτικά γεγονότα του περα
πολύ

σπουδαίες

επαφές

στnν Κορεατικr'Ί Χερσόνnσο, μεταξύ των δυο
Κορεατικών Κρατών.

σμένου χρόνου και συγκεκριμένα το γκρέμι
σμα του τείχους του Βερολίνου έδωσε νέα
πνοr'Ί

και

δnμιούργnσε

νέες

ελπιδοφόρες

διαστάσεις στnν πορεία και εξέλιξn τnς πολι

Και σχετικά μ' αυτό, πάλι

n

σκέψn μας

τικr'Ίς δομr'Ίς στn Γερμανία. Η επαναστατικr'Ί

πnγαίνει προς τn χωρισμένn Κύπρο, σ' εκείνο

αυτr'Ί αλλαγr'Ί θα έλεγα

το αόρατο τείχος που χωρίζει τα δυο Τμr'Ίμα

παγκόσμια

τα τnς Κύπρου.

ιδεολογικές r'Ί άλλες πεποιθr'Ίσεις και έδωσε

κοινr'Ί

γνώμn,

προβλnμάτισε τnν
ανεξάρτnτα

από

ένα μr'Ίνυμα αισιοδοξίας σ' όλους εκείνους
Νομίζω ότι οι Κύπριοι φίλοι μας, δεν θα
έχουν αμφιβολίες ότι

n

ΕΣΣΔ

και από επίσn

τους λαούς που στερούνταν το μεγάλο και
πολύ ακριβό δώρο τnς ελευθερίας. Μέσα

μn άποψn και γενικά, θα συνεχίζει να κάνει

λοιπόν

το πάν για να βοnθr1σει τους Κύπριους να

εύλογα έρχεται το ερώτnμα: γιατί, πως κ.λ.π.

σ' αυτό το τόσο ελπιδοφόρο κλίμα

υπερνικr'Ίσουν το διαχωρισμό και να βρεθεί

Σταθμό στnν ιστορικr'Ί πορεία του 20ού

πολιτικr'Ί λύσn του προΒλr'Ίματος που υπάρ

αιώνα αποτελεί

χει εδώ και πολλά χρόνια.

n

αλματώδnς εξέλιξn τnς

ζωr'Ίς στn Σοβιετικr'Ί Ένωσn και οι τεράστιας
Μόλις τελευταία τιμr'Ίσαμε τα 30χρόνα
τnς Κυπριακr'Ίς Δnμοκρατίας. Νομίζω πολύ
επάξια τα τιμr'Ίσαμε. Όμως είμαστε αναγκα
σμένοι να διατυπώσουμε ότι

n

μισr'Ί ιστορία

τnς νεώτερnς Κύπρου είναι ιστορία διαχωρι

σμού.

σnμασίας αλλαγές στο χώρο τnς πολιτικr'Ίς,
κοινωνικr'Ίς, θρnσκευτικr'Ίς και εθνικr'Ίς ζωr'Ίς
εδώ στn φιλόξενn σας χώρα. Η απόφασn του
Μεγάλου Ηγέτn τnς χώρας σας Μιχαr'Ίλ Γκρο
σπατσώφ να θέσει σε λειτουργία το νέο αυτό
σύστnμα διακυβέρνnσnς, που έγινε γνωστό

Δεν

μπορούμε

να

ανεκτούμε τέτοια

ιστορία και πρέπει να βρει οπωσδr'Ίποτε τn
λύσn του το πρόβλnμα.»

σαν

«Περεστρόϊκα»

και

πολύ

σωστά

στο

ομώνυμο βιβλίο του ο συγγραφέας έδωσε
τον υπότιτλο «Νέα σκέψn για τn χώρα μας
και τον κόσμο» δίδει ακριβώς τnν απάντnσn

Σύντομn ομιλία εκφώνnσε και ο Πρέ

στα πιο ερωτnματικά μας. Έτσι το γκρέμισμα

σβnς τnς Ελλάδας στnν ΕΣΣΔ κ. Ηλίας Γούνα

του τείχους του Βερολίνου r'ηαν ένα από τα

•

ρnς, ο οποίος απλώς συνεχάρn το συγγρα

μεγάλα κατορθώματα τnς

φέα για το έργο του.

του Μιχαr'Ίλ Γκορμπατσώφ, μα

«Περεστρόϊκας»
και ένα καλό

