
διόλεξή μου ότav ο διευθυντής του ιδρύ
ματος Μακαρίου ο Δρ. Χατζηστεφόνου είχε 
κόμει μια νύξη ότι ξένοι επιστήμονες που 

αναφέρονται στο έργο του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων λένε ότι το Τμήμα στα 25 
χρόνια της ύπαρξής του μετό την ανεξαρ· 

τησ(α, κατόφερε να δείξει «την ιδιοσυγ• 

κρασία του Κύπριου χαρακτήρα». Ένας 

επιστήμονας λέει ότι το Τμήμα Αρχαιοτή

των επεδίωξε να προβόλει το θεσμό του 

έθνους του. Είναι κότι που εμείς δεν αnο- · 
δεχόμαστε. Δεν πιστεύω ότι το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων να επεδίωξε όλα αυτό τα 

χρόνια να εΠιδείξει, vα προβόλει «Κυπριω
τισμό», και όχι τον κυπριακό Ελληνισμό. 

Ο ξένος αρχαιολόγος πιθανό να παρα

νόησε ορισμένα πρόγματα, όμως καλό 
είναι να θίγονται αυτtς οι περιπτώσεις 
γιατί aλilibvo αv μeνουν ανaπόντητες. Το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων θα πρέπει να βγει 

κόποια στιγμή. και να πει ότι πρόγματι αυτές 

οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από το 

Δρ. Μερ Λιζ. είναι Αυστραλός διπλωμότης 

και τώρα είναι τ()Π()θετημένος στην Καμ
πέρα, δεν είναι σωστές. Αναφέρει συγκε

κριμένα ότι η Κύπρος μόνο_το 1960 από
κτησε την ανεξαρτησtα της. Όμως για μας η 

περιοδος της Βυζαντινής αυτοκρΌτοριας 

καθόλου δεν ήταν ξένη κατοχή. 

Χρειάζεται αντlκρουση 

Εξόλλου την Κωνσταντινούπολη την 

κλόψαμε έχουμε λαϊκό τραγούδια με τα 

οποία θρηνήσαμε αυτή την καταστροφή. 

Είχαμε ακόμη δημιουργήσει κρητικό κύκλο 

με ποιήματα, επομένως δεν μπορεί να 

ειπωθεί ότι μόνο μετό το 1960 είμαστε ανε-
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ξόρτητοι. Αυτές τις εντυπώσεις των ξένων 

χρειόζεται' να τις προσέχουμε και να τις 
διασκευόζουμε. 

Νομίζω ότι πρέπει να απαντώνται και 

μόλιστα όταν τα δημοσιεύματα γίνονται 

από δικό μας ιδρύματα. Τη μελέτη του 

Αυστραλού αρχαιολόγου δημοσίευσε το · 
ίδρυμα Λεβέντη. Δυστυχώς υπόρχουν και 
όλλες που χρειόζεται ν' αντικρουστούν. 

· θα ήθελα όμως να σταθώ σε μια μελέτη 
της κ. Βερόνικα Στότον Μπρόουν, η οποία. 
αποδέχεται χωρίς καμιό κριτική θεώρηση 

τη θεωρία όλλου καθηγητή που λέει ότι: η 

ιστορία της Κύπρου τον 4ον και 5ον αιώνα 
είναι παντελώς διαφορετική απ' ότι μας την . 
παρουσιόζουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή ότι 

δεν υπήρχε καθόλου διαμόχη Ελλήνων -
Φοινίκων στην Κύπρο, ότι ο βασιλιός της 

Σαλαμίνας, ο Ευαγόρας, ό,τι έπραξε δεν το 

έπραξε από εθνική συνείδηση, αλλό υλικό 

ενδιαφέρον και μόνο. Αυτό όλα νομίζω ότι 

χρειόζεται να αντικρούονται από δικούς 

μας επιστήμονες. Όχι για λόγους προπα

γόνδας, αλλά γιατί πρόγματι υπόρχει επι

στημονική βόση να αντικρουστούν. 

- Έχουμε όμως την κατόλληλη υποδομή 

για να γίνονται όλες αυτές οι μελέτες; 

- Πιστεύω ότι όταν ένα Τμήμα επιστημονι

κόν, κατόλληλα επανδρωμένο όπως το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Κέντρο Επιστη

μονικών Ερευνών στα οποία οι επιστήμο

νες που εργόζονται αφιερώνουν το χρόνο 

τους, μnορούν εύκολα να τα εντοπίσουν. 
Αυτές οι ιiελέτες δημοσιεύονται κατ' εξο
χ)ίιν σε επιστημονικό περιοδικό ή βιβλία 

που είναι προσιτό σε μας. 

ΑΝΟΙΞΗ 

ΒάρΒαρη έφοδο σήμερα η Άνοιξη 

με την ομοΒροντία των ανθών μιας αμυγδαλιάς. 
Κι εσύ ταλαίπωρή μου καρδιά 
διαΒρωμένη απ6 το πολύμηνο της νοσταλγlας σκουλήκι 

άξαφνα Βρέθηκες δlχως μετερlζι. 
Αμήχανος ψηλά στην έπαλξη των ματιών μου • 
ανεμίζω λευκή σημαιούλα το δάκρυ μου και παραδινομαι. 

Τάκης Νικολαϊδης 


