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ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ο καθένας κληρονόμος είναι δικαιού

χος των μαρτυριών της θρησκείας και 

του πολιτισμού του και έχει πλήρη 

ευθύνη απέναντι του ηθικού νόμου 

αλλά και της ιστορίας, ώστε απευθυ

νόμενος προς τον παγκόσμιο πολιτι

σμό να αποδείξει την επιβίωση του 

μέσα από τη διατήρηση, διάσωση και 

ακόμη αναβίωση του παρελθόντος 

του. Οι 520 κατεχόμενες εκκλησίες 
της Κύπρου, ανήκουν στους 

Κυπρίους χριστιανούς, οι οποίοι είναι 

κληρονόμοι ζωντανής πίστεως και 

επίσης στη σχέση κτίσματος και 

πιστού, αυτά τα μνημεία συνεχίζουν 

να εξυπηρετούν το σκοπό για τον 

οποίο κτίστηκαν και εξωραίστηκαν με 

Αγιες Τράπεζες, Αρχιεπισκοπικούς 

θρόνους, εικονοστάσια με Αγιες εικό

νες, αναλόγια, καθίσματα για τους 

πιστούς-κληρονόμους, Ιερατικά 

άμφια για τους ιερείς, ιερά σκεύη, 

θυμιατά, Αγια Ευαγγέλια, Απο

στόλων, Υμνολογικά βιβλία. Και για 

τον αρχικό σκοπό που κτίστηκαν 

προορίζονται ακριβώς οι κατεχόμε

νες εκκλησίες της Κύπρου, έστω και 

αν αναστέλλεται η λειτουργία τους, 

εξαιτίας της βάρβαρης εισβολής και 

κατοχής μέρους του νησιού από την 

Τουρκία. 

Π~ΗΜΟΣΘΕΝΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

Δρ Θεολογiας 

Το καθετί μέσα στον ορθόδοξο ναό, 

έχει τη συγκεκριμένη χρήση και το 

νόημα της ύπαρξης του. Αφορά και 

ανήκει στο νόμιμο κληρονόμο που 

τώρα είναι πρόσφυγας και είναι ο 

μόνος που γνωρίζει μέσα από τις 

εθνικές και θρησκευτικές παρακατα

θήκες το πραγματικό νόημα και το 

σκοπό του κάθε ιερού αντικειμένου 

μέσα στο χριστιανικό ναό του χωριού 

του, δεν δουλοτυπεί, αλλά θεολογεί 

κατά τον ιστορικά άρρηκτο τρόπο, ο 

οποίος του κληροδοτήθηκε είτε γρα

πτώς είτε δια ζώσης, είτε με νοήματα 

μόνο, από τους πατέρες και διδασκά

λους της Εκκλησίας. Οι μη νόμιμοι 

κληρονόμοι που σήμερα κατέχουν 

ιερούς ναούς παράνομα βρίσκονται 

έξω από τη σφαίρα κάθε δικαιώματος 

και έχουν πλήρη αδυναμία να αναπα

ράξουν, διατηρήσουν ή και να ανα

στηλώσουν έστω και έναν κατεχόμε

νο ναό στην πρότερη του αίγλη. Δεν 

αρκεί η επίδειξη περιέργειας ή θαυ

μασμού γι' αυτά τα ιερά που είναι 

προσκυνήματα altrul. Αφού λείπει 

καθ' ολοκληρίαν ο στολισμός του 

θρησκευτικού και λατρευτικού βιώμα

τος που κληροδοτήθηκε μόνο στο 

λαό της Εκκλησίας Κύπρου. 

Η λατρευτική αλλά και η εθνική 




