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Η βεβήλωση συνεχίζεται η ιστορία δεν ξαναγράφεται 

Όλοι οι πρόσφυγες είμαστε έτοιμοι 

να κρατήσουμε τα εργαλεία στα 

χέρια και να ξανακάνουμε λαμπρές 

όλες τις εκκλησίες μας. 

Ακόμα και στις αναστατωμένες ημέ

ρες που ζούμε, που όλα φαlνοvται να 

αναθεωρούνται και να ανα-προσανα

τολίζονται στον κόσμο μας. οι 

βάσεις, οι αρχές και τα θεμέλια στα 

οποία εργάζεται η παγκόσμια ιστορι

κή έρευνα, εξακολουθούν να εμπνέ

ονται από τον ελληνικό πνευματικό 

κόσμο, ο οποίος περιλαμβάνει μαζί 

με πολλά άλλα και τους αyώνες για 

επιβίωση αλλά και μαζί τις περιπέτει

ες του ελληνισμού. 

Είναι εξόφθαλμο ότι σήμερα οι ιστο

ρικοί είναι επηρεασμένοι σήμερα από 

την νέα ατμόσφαιρα των κατακτήσε

ων σε θέματα που αφορούν τον χώρο 

της μαζικής ενημέρωσης. Προσπα

θούν έτσι, να αναθεωρήσουν, λέ

γουν, την ιστορία. Όμως αντίθετα, η 

πραγματικ1Ί ιστορία δεν μπορει να 

παραβεί τον εαυτό της. Η εισβολή, 

από όποια πλευρά και αν την βλέπεις 

παραμένει τέτοια και η κατοχή, όποι

ου είδους φακό κι αν διαλέξεις για να 

την δεις, παραμένει αυθεντική κατο

χή. Και αναφέρομαι στην κατάσταση 

που συνεχίζεται με το κυπριακό πρό-

Δρα Δημοσθένη Δημοσθένους 

βλημα. Διατηρώντας τη διαμαρτυρία 

μπροστά στους ξένους για την εμμο

νή στην αδικία σε βάρος της πατρί

δας μου, γίνε·ιαι όλο :ωι π=:ρισσότε

ρο εμφανής ο ρόλος του σεβασμού 

προς την διαύγεια των ιδεών που 

σέβσνται τους οραματισμούς της 

aνθρωπότητας για ένα καλύτερο 

ούριο. 

Η Βυζαντινή Ακαδημία Κύπρου συνε

χίζει την συλλογή πληροφοριών για 

το αρχείο των κατεχομένων, προ

γραμματίζοντας διαρκώς νέες εκδό

σεις που μιλούν για τις συνέπειες της 

βάρβαρης τουρκικής εισβολής. 

Υπάρχει μια σχέση αδιάρρηκτη, αδιά

σπαστη και συμπαγής μεταξύ της 

ιστορικής μαρτuρlας και τοu κάθε 

ενός από τους 180.000 πρόσφυγες 
που αφήνει προφορική μαρτυρία για 

την κατεχόμενη εκκλησία του. 

Σημερα, και ενώ η εξορία του από το 

σπίιι του ιωι την εκκλησία του συνε

χίζεται κcπαθέτει στην έρευνα πολύ

τιμες πληροφορίες από ψηφίδες της 

καρδίC1ς και της ψυχής του. 

Ο πρόσφυγας από Ίο Παλαίκυθρο και 

νυν στην Λευκωσία. Στυλιανός Χ" 

Λεφτέρης είναι σήμε:ρα 80 ετών. 

Καταθέτει στην Α:ωδημία μας ότι 
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στην εκκλησία του κατεχόμενου 

χωριού του που ήταν αφιερωμένη 

στην Παναγία ΓαλΟίpοφούσα, υπήρ

χε εικονοστάσι σκαλιστό που περιε

λάμβανε τις εξής προσκuνηματικές 

εικόνες. Η Ωραία Πύλη στη μέση και

δεξιά της ο Χριστός Εuλογών, αρι

στερά η Παναγία Βρεφοκρατούσα και 

αμέσως δiπλα της ο Ιωάννης ο θεο

λόγος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο 

Απόστολος Ανδρέας στο τέλος αρι

στερά. Βλέποντας τον Χριστό προς 

τα δεξιά ήταν κατά σειρά η Θαυμα

τουργός Εικόνα της Παναγίας Γαλα

κτοτροφούσης, ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος και τέλος δεξιότερη η 
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Εικόνα της Υπαπαντής του Χριστού. 

Υπήρχε επίσης Εικόνα της Παναγίας 

Οδηγήτριας αξιόλογη του i 6ου αιcίJ
να που συντηρήθηκε στην Ιερά Αρχιε

πισκοπή και επεστράφη στην Εκκλη

σία Γαλακτοτροφούσης rιριν τα γεγο

νότα του 197 4. Από εκεί την έκλεψαν 
οι Τούρκοι μαζί με τις άλλες εικόνες, 

μικρές και μεγάλες στη διάρκεια λεη

λασίας του ναού. 

Το σκαλιστό εικονοστάσιο ήταν του 

1951. Ο aρχιερατικός θρόνος επίσης 
ξυλόγλυπτος,. ;Ολα ανεξαίρετα τα 

Ιερά Σκεύη, το Εαυγγέλιο, οι οκτώ 

κανδήλες του εικονοστασίου, ήταν 

από ανάγλυφο ασήμι. 



Υπr1ρχε επίσης η σειρά των εκκλησια

στικών βιβλίων ηου χρησιμοποιού

νταν καθ' όλην την διάρκεω του 

εκκλησιαστικού έτους. 

Στην βόρεια είσοδο του ναού υπήρχε 

μαομάρινη επιγραφή που αναφερό

ταν στο τελευταίο εγκαίνω του Ναού 

Παναγίας ΓαλακτοτροφοίJσης υπό 

του Αρχιεπισκόπου Λεοντίcυ το 1947 
και t<αpποφορούσης της Θεοδιi.φας 

Χ' Μιχαήλ εκ Παλαικύθρου. 

Το Εγκαίνια ενός Ιερού Ναού στην 

Κύπρο είναι κατι το εξαιρετικά σημα

ντικο για τους πιστοίJς χριστιανούς 

και εκπληρώνει μια μακρά αρχαιότα

τη χρισηανικ1i παράδοση. Κατ' αυτό 

μια χριστιανικri εκκλησία ''Μυριi.)νε

ται" με ''/·\γιον Μύρον" και σύμφωνα 

με πολλούς Αγίους Πατέρες το μύρω

μα ενός Ναcύ κατατ6σσεται ανάμε

σα στα Μυστήρια της Εκt<λησίας μας. 

Δεν σημαίνει βέβαιο ότι ο Ναός στον 

οποίο αναφερομαστε συμπεριληφθη

κε στην εκκλησιαστική λατρεία μόλιc; 

το ·i 951. Ο Ναός της Παναγlας Γαλα

Ι-<τοτροφούοης είναι σαν κτίσμα πολύ 

παλαιότερος. Η αρχιτεκτονιf<ri του 

μας πείθει ότι είναι τουλάχιστον ε:κα

τόν ετ~)\1. 

Ανατολικά του χωριού, σε απόσταση 

μισού χιλιομέτρου, βρισκόταν το κοι

μητήριο του Παλαικύθρου. Ανcπολι

κότερα μισό χιλιόμετρο ηταν το 

Παρεκκλησιο του Αγίου Γει.ι.φ'yίου 
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που βρισκόταν στα "χώματα" της 

Βώνης. 

Στον rτεριτοιχισμένο περίβολο της 

σήμερα κατεχόμενης Εκκλησίας 

Παναγίας Γαλακτοτροφούσης τάφη

κε, ακριβώς μπροστά στο ιερό ο 

Π/Βαονάβα το 1934. Ήταν ο τελευ
ταίος ιερεύ;:; ποu τάφηκε στο Παλαί

κuθρο. Τον διαδέχθηκε ο Π. Γειίφ'γιοc; 

Γι::.uργαλλής ο οηοίος κατά τα γεγο

νότα της βάρβαρης τουρκικης εισβο

λής παρΕ.:μεινc:; εγκλωβισμένος και 

υπέστη κακοποίηση από τους εισβο

λείς. Εξαιτίας αυτοίJ, απέθανε λίγο 

αρyότε ρο τον Σεπτέμβριο του 197 4 
στο Γενιh.ό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

Ετάφη στο Νέn Κοιμητήριο Κωνστα

ντινου f<Ol Ελένης στην ελεύθερη 

Κι'!προ και "rψοσόοκεί ανάσταση 

νεκρών" και δικαίωση της ταλαιπωρη

μέΊιης 1ω: συλημένηc; σήμερα κατεχό

μενης ΞΙ-<κλησίος του. 

Με τις μαρτυρίες της Ακα6ημίας μας, 

ένας μάρτυρu.ς τηι:; Ff<κλησiας μας 

δίνει ξΟ"vά το rταρ<J;ν του. Οι οραμcηι

σμοί rου είναι καί διrωί jJας. Αιωνίο 

του n μνήμη! 

Σήμερα, η :-ωτεχόμενη Παναγία Γαλα

κτοτροφούσα είνω εντελώς aπογυ

μνωμένη εσωτερικ6. Βανδαλοι εισβο

λείς έκοψαν τους σταυρούς από την 

στέγη και το καμπαναpίό της. 

Χαρακτηριστικf1 φωτογραφιά που 

υπάρχει στο Αρχείο της Βυζανηνής 
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Ακαδημίας Κύπρου διασώζεται και 

στον Τόμο "The Occυpied CΓιυrches of 
Cypίus" έκδοση 2000 και 2001. 

Η νότια πόρτα της Εκκλησίας διακρί

νεται ανοικτή και το μόνο που θυμί

ζει είναι η βίαιη εξορία των πιστιλJν 

της και η ερήμωσις του μνημείου. Η 

κάθε μια απ() τις 520 Κατεχόμενες 
Εκκλησίες της Κύπρου είναι μια ιστο

ρία αλλοίωσης της πpαγματικής ειρή

νης .Αυτή ειναι ορθόδοξη πραγματι

κότητα που t:χει αρχή, έχει και συνέ

χεια. Μόνο που Ο'Ιάμεσα σ' αυϊά τα 

δύο παρεμβο.ίνουv οι εισβολείς και η 

άνομη δραστηριότητα τους. 

Εφόσον δεν ~εχνούμε τι έχουμε και 

τ: μας ανήκει πίσω από την γραμμή 

Α' ΕΙΣΦΟΡΑ: 

68 

της κατοχής και της ντροπής, μπο

ρούμε να συνε:χίζουμε! 

Η 1 Ιαναγία 1 αΛωσοτροφοίισα θα 

είναι εκεί και μετά. την φυγή των βαν·· 

δαλων. Έστω και αν έχει απογυμνω

θεί η κάθε ηέτρα της είναι ιερή και 

ξ αναπλάθει ανr1λλοlω rη την ιστορία. 

Κσι εμείς ολοι ποιι σήμερα είμαστε 

ακόμα τιρόσφuγες κρατούμε στα 

χέρία μας τα εργαλεία πάντα έτοιμοι 

μαζί με τα παιδιά μας να την συντη

ρ~σουμε να την ξανακ6νουμε 

λαμπρή, να την ξαναγεμίσουμε με 

ι.Jμvους κω δεήσεις ιερέων, με ψαλ

μωδίες κοι ~ωτανυκτικές ακολουθίες, 

με ης φωνές των μικρών παιδιων. 

Γένοιτο! 

Η κ. Εuγεvούλα Σωτηριαόου εισέφερε στο ταμείο του σωματείου 

«Ελεύθερη Κι.;θρέα" f40.· εις μνήμην των π;.ιοσφιλιJv της συζύγου και υίού. 

Ο κ. Γιάγκος Κωνσταντινίδης εισέφεpε στο ταμείο του σωματείου 

«Ελεύθερη Κυθρέα» f.9.- r.ις μνήμην rων προσφιλών του γονέων. 

Η Επιτροπή του σωματείου εκφράζει θερμές ευχαpιστlες 

Β. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Παραιωλούνται οι συνδρομητές που οφείλουν συνδρομές στο περιοδικό 

«Ελει.Jθερη Κυθρέα» να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατό για να 

μπορέσει η Επιτροπή να ανταποκριθεί σ' όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις 

της. 
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