
110 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΝ 2,3 ΜΑΡ1ΙΟΥ 1999 

Η Βυζαντινή Ακαδημία Κίπτροu σuνε-

χίζει την πολύμορφη δραστηριότητα 

της στον αγώνα μας για διατήρηση 

και διάσωση της εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ταυ

τότητας της Κύπρου προγραμματίζο

ντας διαρκώς και περισσότερο προς 

νέες κατευθύνσεις την ενημέρωση, 

διαφώτιση μορφοποιώντας διαρκώς 

πιο έντονη φωνή διαμαρτυρίας της 

Κύπρου για την συνέχιση της βάρβα

ρης τουρκικής εισβολής, τα αποτελέ

σματα της οποίας δημιουργούν 

άμεσο κίνδυνο οριστικής εξάλειψης 

της ελληνοχριστιανικής παρουσίας 

στη μέχρι σήμερα κατεχόμενη Κύπρο 

μας. 

Στις 2 και 3 Μαρτίου 1999 έγινε στην 
Scuola Normale Sυperiore της Πίζας 
επιστημονικό δι ή με ρο για την Κύπρο 

όπου παρουσιάστηκε η Αρχιτεκτονική 

και η Εκκλησιαστική κληρονομία της 

Κύπρου. Ο Καθ. του Πανεπιστημίου 

της Ρώμης κος Curuni μίλησε για τις 
μεσαιωνικές και μεταμεσαιωνικές 

εκκλησίες της Κύπρου. Παρουσίασε 

πολλές απο αυτές, οι οποίες βρίσκο

νται στην Ελεύθερη Κύπρο. Τόνισε 

την σημασία τους οχι μόνο για την 

Κύπρο αλλά και αναπόσπαστα μέρη 

του παγκόσμιου πολιτισμού. Ακολού 

θως ο Αιδ. Δρ. Δημοσθένους μίλησε 

για τις εκκλησίες τα μοναστήρια και 

τα κοιμητήρια της κατεχόμενης 

Κύπρου που μέχρι σήμερα σπαράσ

σουν κάτω απο το βάρος του χρόνου 

και της βίαιης εγκατάλειψης τους. 

Παρουσιάστηκαν σε προβολή πρωτο

φανή ντοκουμέντα που μαρτυρούν 

βανδαλισμούς, πυρκαγιές και aπογυ

μνώσεις εις βάρος των κατεχομένων 

εκκλησιών μας, απο τον τούρκικο 

στρατό κατοχής ή εξαιτίας εκδήλω

σης φανατισμού. 

Την επόμενη έγινε διάλεξη για βυζα

ντινή εικονογραφία στην Κύπρο και 

επίσης παρουσίαση των διαφόρων 

φάσεων του αγώνα της εκκλησίας 

της Κύπρου για την επιστροφή και 

τον επαναπατρισμό των εκκλησιαστι

κών κειμηλίων τα οποία έχουν κλαπεί 

κω φυγαδευθεί σε χώρες της 

Ευρώπης και τής Αμερικής. Η όλη 

κατάστασις η οποία συνεχίζεται 

στην Κύπρο σχετικά με το θέμα 

συζητήθηκε στην συνέχεια και έγι

ναν σημαντικές εισηγήσεις μεταξύ 

των καθηγητών και των παρευρισκο

μένων για το ρόλο και τη σημασία 

της άκαμπτης καταγγελίας κατά της 

Τουρκίας για το έγκλημα του δημο

γραφικού χαρακτήρα στην κατεχόμε

νη Κύπρο. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

συνάντησης έγινε επίσης παρουσία

ση του υπο έκδοσιν τόμου των κατε-




