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Κέντρο· Μελέτης Κα-rεχομένων 

Η μεγάλη ομάδα πληροφοριών τις 

οποίες συλλέγει από ετών η θυζαντι

νη Ακαδημία Κύπρου, προγραμματ(

ζεται να παρουσιαστούν και να εκτε

θούν κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε 

να είναι κατατοπιστικές στον κάθε 

εvδιαψερέμενο πρόσφυγα που επιθυ

μεί να γράψει μια έρευνα που σχετi

ζετcη με την κατεχόμενη γη, τα χωριά 

και τις εκκλησίες μας. Το θέμα δεν 

αφορό μόνο μελετητές ή ερευνητές. 

f1ρέπει · να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την 
νεολαία που δεν γνώρισε τους 

θησαυρούς που υπάρχουν μια ανα

πνοή δίπλα μας. Μας ανήκουν γιατί 

τα έφτιαξαν με τον ιδρώτα και το 
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αίμα τους οι γονείς και οι πατέρες 

μας και κανένας δεν έχει δικαίωμα να 

μας κρατά μακριά από αυτά. Η νέα 

γενεά που δεν γεννήθηκε στη γη και 

το χωριό των γονέων της, πρέπει σε 

οποιαδήποτε στιγμή να μπορεί να 

γνωρίσει τι είναι που πρέπει να διεκ

δικεί από την ανθρωπότητα. 

Αν κάποτε οι ιστορικοί γράψουν .αντι

κειμενικά για την Κύπρο της περιό

δου που ζούμε, θ.α πρέπει να σκε

φθούν ότι η Τουρκία με τη βάρβαρη 

εισβολή του 1974, εκτός του ότι 

παραβίασε όλα τα θεμελιώδη ανθρώ

πινα δικαιώματα, επρόσβαλε επίσης 

την ειρηνική συμβίωση Ελλήνων και 

Άγιος Ανδρόνικος Κuθρέας 



Τούρκων και όχι μό~ο q~9f'-EJ1ίan~ ρ )(όμ~vρ εtγαι ένα κεφάλαιο που 
τρόπος που έδρασε, στάθηκε κατα- κανείς δεν αγγίζει ούτε αναφέρεται 

~1ttlt eξcιφά~αt το τοuρκο.. σ' αυτό, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο. 

κυπριακό mοικιtο, τον ιθαγενή τουρ-. Όταν μάλιστα λέμε Εκκλησία εννο-

κικό Πληθυσμό του νησιqύ. ούμε βέβαια το .σύνολο. σχεδόν του 

Γι' Όυτό, αυστήγεται επι.μονiμου ελλην~σμού της ΚύnρQυ. 
βάοής ί&~ρο Μελέτης Καπ.;χομtνων Δεν· μιλοϊιμε μόνο· για τις κατεχόι.ι~~ 
Crioν πφl~Λ,p .. ip~.Aγίpy Δημr)Ίpfου νες• ·εΚΜΠQtες σαν κτίρια οuτε .τις 
Ακροηόλεω(: στη Λευt<~ια. πέριοuα(ες της ΑρχιεπισκQπή,ς. των 
Μετά από ευγεVή παραχώρηση. της Μητροuόλtων, των Μονaατηpιών, 
Εκκλriaι~ Επιτροπής ιΦι . επί- των Ιeρών Μετοχtων, ... των Ενοpιci>ν 
σης τfιν κqλι:ιψη μέρα~ .των $ξ~ν. αt<όμρ κφ των 'πa~κκληοιών •.. πι;χ>-
το Κέvrρο Μελ~ς Κc:ιτ$ΧQ'ι.ιένων ακυνημάτων ή ι~ιr.Qiυ(φν ναώγ;. Εκεt-
μετiπf)tnεται:ι;παδιΩκtι σε riραyJ,κιτι- νο,. nομ ΟΦt{λοuμ& Ήnρqς ης. νέες 
κ#η1'α. : . . . .. · · · · · γέγεtς' t{νQι .η κατατόrτιαιl κςιι ~έ-
Ηδη αfτό τήν. άpχΟιόΠ)τα~ σμιλεύαμε ρω0ή• τους vu:i. το τι .. ~ιvαι οου• txoUν 
σε· μ(:ψμcψινες Πλάκες τα γεγονότα, και. τους ανι)κέι έκ&ι στα .. κ:α:rεχό~-
τις εμttε.ιp{ες, ·την ιστqρίa μας. ·οταν να,. Το, κέντρο Μελ,tτης Κατεχομt-
βρισκόμαόταν σέ nόλεί,ιο και μας νφγ μΠ?Ρfί να προσφέρει .ί),uτές τις 
θeωpΟύαα~ vικημένοuςJ Κό.VQ.με τρα· υπηρεσιες ώαrε νο μπ,οροwν . ,οι νέοι 
yοόδι και ποίηση την'ιστοι>ia και τους να παίρνουν και να σχηματίζουνστην 
οραματισμούς μας. Πάντοτε μέχρι ψu)(ή τους τις καταβολές τους, τη γη 

σήμερα κερδίζαμε ένα εγγυημένο και των πατέρων τ~ς και τις Εκκ:Ληαfες 
ευτυχέστερο μέλλον. wυς. Κάποιος ,eρ έλεγε ότι ο χρόνος 

Μιλώντας με αφοσίωση για το παρελ· 'Μνάζεται εις ~ των δικαίων της 
θόν μας κερδιζaμε την πίστη για το Rψtρου. Λάθ ' η μετa την πάρο-
μέλλον μας. Στην υπερ-σύ δq~ τόσων χ · ν διαmστώνεται ότι 

εποχή που ζούμε, ,ίJ.ooii( ~, Κύπρο τ()i~μ9νο που υπάρχει 
κούς συμμάχους. μ~ · -μfvo tίναι η διtι ~~ης εισβολής, 
τεχνικά μέφ.;;;φιι~;~' . 'ΚΩr~'$~ση της έννομης 
κτρονικά και τόσα άλλα που μπορούν τάξης .·α?, ,.~yω.~ J.ιtρος της Δημο-
να μας γiνουν · βοηθοί στο ·σκοπό ' · υμε τα μέσα και 
αuτό, κάτι ποu θα αυνt:χιαθεί,μέ~:,: .-)ffpanι\ . ... • υμε και διαφυλά-
την τελική &t<&1~ τηq;:f((lfφou~ .... •···•·····. ξουμε όσο. γίνεται πιο έγκριτες πλη-
Η περιουσία της εκκλησ!ας στα κ:ατε· ρc:>φορίες που να βοηθούν τους πρό-



σφυγες. των nαλαίοτtρων και ·των 

νέων yeνεών να αξιολογοf.Ν Ί:tf: 'Ούγ~ 

χροvες ·ΟWθήκες •ζωής μt>'βάmι- την 

διεκδtκηαη. της Ύ11ς t«:tt των ΕκκJ\ηw 
σιών μας, nov μας ανήκουν, διότι 

ποτt στην ιστΟρία rι~Α:εiα αnό ειαβόλη 

ΙΦιΆκατοifι &Jν aνομψ~. Trtν 
πcριοοαw:τοv Ί!λΛηνα κανeις &ν :την 
αμφέβ(ιλλε nott σε .. όλa τόv κόσμο. 
Μόνο ποο χρeιόζtτaι να ξέ~ε ότι 

υnάρχει αυτό διότι διαλtγ~ γιΘ. να 

aνoιξot.,fJ.:W πόvtσ το δοοκολόtερο 

δρόμο. 

Η συλλογή εννδnι.w ε~ων noo 
ανήκουν σε nρόσφuγf.ς·.,σε• ειδική 

~~οθήκη cτο Ktvt:ρo ·• Μeλt'rης 
Κατεχομένων. Η ταξινόμησή., ιtό~ 

κατά. τρόnο που να •μnο~ να εiναt 

11 

χρfισιμα για· jJsλtτη,··βnορtί νd ;&;f:J:~ 

όUρVfιοει nληθώρα αnδ trkθi~tσ. 
ώστε να αναn'rυχΘεί μια σuaτrtμGftkf} 
και e~· Φtλολόγtα:γιa επισtροφη 

και δικαίωση. 

Στο ίδιο κέντρο θci ·μ~ύv ·νG ·διQ#r 

~νωνονtαί·διdλέξεις και dtιξη-ις 
αnδtην Βυζαντtνf\ ΑκΘδ'1f,ιια Konpou 
ft οοοιόυς tvδt~ρOVrat απδ•τατtpσ .. 
σφuyικά σωματεiα και τοιις· citJΛ.λo.: 
γοuς. Πptπ&r ••w εινα(~ tvtl 'tΦhpo 
όπου όλοι όι πpοοφvγeς vef τb θε«α· 
ρ()Uν··· n~t'tXtΌ yta το· aγαhftμ'tvo 
t~tmii\ \(Οι 'Ι'ηΥ Θt<Κλfιqiδ tό~~ . 
Η'rφοβολήΜινtωv ΙΦι διαφάνtιώνiιέ 
τη ·xf)i1ΘJ1· ό~ των rιλεκτρί:ΜΙ<ίbv 
μtσων; μ~wμας&bσtι'τηνειi<l> 
V(Ji'ίQV 1 'rt·if!('!,tQί· 'f'ίOU όψtiλόUμ~' Vtf 



γν(ι,)ρ(ζοuμε, αλλά και του η συγκε

κριμένα διεκδικούμε. Γι' αυτό, εηαvα

λ,αμβάvουμε, όποιος έχειστη διάθε

σή τpυ μια ταινία από τα κατεχόμενα 

ή φωτογραφίες, παρακαλούμε να μας 

τις αποστέλλε~ στην Βvζαντινή Ακα

δημία !:<uπρου για να.·μηορούμε; να 

δώgοuμε όσες πεισσότερες εικόνες 

μπορούμε σε όσο περ~σσότερο προ

σφυγικό κόσμο .. 
Το αμφιθέατρο είναι πάvτ.α ένα μέρος 

όπου προσέρχεται κ<:ιποιος για να 

γν(ι,)ρισει, . να εμπλουτισθεί nνεuματι
κά, να.έλθει σε πιο ακριβή επίγνωση 

αιωνίων aξιών και διαχρονικών ορα

ματισμών. Γι' αυτό η διαρρύθμιση του 

χώρου κατά τρόπο ι:ψφιθεατρικό, θα 

βοηθήσει όσους προσέρχονται στο 

Κέντρο Μελέτης Κατεχομένων. Με 

τη συλλογή των πληροφοριών για 

έκδοση του Τόμου Κατε~ομένων 

Εκκλησιών που ακόβq 2 •• ~ΘWεχiζεταt, 
μπορούμε να κοινοτιο~Ρjb:Qiιμε καl δι().
φωτίσοuμε. Βέβαια, οι ε;πόμενες 
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εκδόσεις του Τόμου Κατεχομένων 

Εκκλησιών, προορίζονται να έχοι.ιν 

διαρκώς και νεότερα στοιχεία. Αλλά 

η δ~αρκής δυνατότητα για να συμβου

λεύεται κ<:ιποιος τις πηγές μας πρέπει 

πάντοτε να υπάρχει. Με την ευκαιρία 

ευχαριστοομε f)ερμά την Εκκλησιa· 

στική Εππ:ροπή του Ιερού Ναού Αγiου 

Δημητρίου που συμπαραστέκεται 

τόσο θερμά στον αγώνα της Ακαδη

μίας, . παραχωρώντας τον χώρο και 
καλύπτοντας σημαντικό μέρος των 

εξόδων της όλης προσπάθειας. 

Αν ήθελε κανείς να δώσει ένα όνομα 

στην προσπάθεια αυτή του Κέντρου 

Μελέτης Κατεχομένων και της τόσης 

σχέσης τοtι με τις Κατεχόμενες 

Εκκλησίες και τα Ιερά μας, θα πρέπει 

να το ονομάσει «Ο Πρόναος της 

Άνοιξης». 

Οι οικοδομικές εργασίες έχουν αρχί

σει και ελπίζουμε σύντομα στη 

συμπλήρωσή τους. 


