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Η Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου 
και ο ρόλος της στην επανένωση του νησιού μας 

 
Άννα Μαραγκού 

 
Αγαπητέ μου Γαστών 
Αγαπητέ μου Τουντζιέρ 
Αγαπητοί φίλοι της Ενόρασης  
Κυρίες και Κύριοι 
 
Να μου επιτρέψετε πριν αναφερθώ στο θέμα που έχω προτείνει για την αποψινή βραδιά να 
εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, με φίλους που εδώ και χρόνια 
πιστεύουν ακράδαντα ότι τούτος ο τόπος θα πάει μόνον μπροστά όταν επανενωθεί και όταν 
οι κάτοικοί του επανακτήσουν  μια σχέση φιλίας και συνεργασίας αλλά κυρίως 
εμπιστοσύνης ανάμεσα τους.  
 
Αυτό το επίτευγμα θέλω να επαινέσω και βέβαια αναφέρομαι στους φίλους που ίδρυσαν 
την ΕΝΟΡΑΣΗ που σε απείρως δυσκολότερους από τους σημερινούς χρόνους στάθηκαν ως 
βράχοι να επιμένουν ότι μόνο μέσα από μια σωστή και ειλικρινή σχέση ανάμεσα μας θα 
μπορέσουμε να βάλουμε στέρεες βάσεις στο μέλλον το δικό μας, αλλά κυρίως των παιδιών 
μας. Πρωτοπόροι ο Γαστών Νεοκλέους και ο Τουντζιέρ Bağışkan, φίλοι αγαπητοί και οι δυο 
που δεν έμειναν στα λόγια αλλά έκαναν πράξη τις πεποιθήσεις τους, κατάφεραν να φέρουν 
μαζί έναν κόσμο που πέρασε δύσκολα, πολύ δύσκολα, τα τελευταία 42 χρόνια.  
 
Στον Τουντζιέρ εκφράζω μια βαθιά αγάπη και εκτίμηση, ένα ευχαριστώ που στάθηκε δίπλα 
μου εδώ και χρόνια στην έρευνά μου για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Στον 
Γαστών ένα μεγάλο μπράβο για το επίτευγμα της Ενόρασης, αυτής της σύναξης αγάπης και 
εμπιστοσύνης.  
 
Αυτήν την αγάπη και εμπιστοσύνη θα γιορτάσουμε απόψε, με μεγάλη ελπίδα και αναμονή 
για τις επόμενες μέρες που όλοι περιμένουμε με αγωνία.  
 
Πλην όμως αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι απέχουμε έτη φωτός από έναν κόσμο 
«όμορφο, αγγελικά πλασμένο».  
 
Ζούμε σε ένα κομμάτι του πλανήτη πολύ σημαντικό, το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 
όπως συνηθίζουμε να λέμε, στην ανατολική Μεσόγειο με την πολυτάραχη,  αλλά και 
πολυσήμαντη ιστορία της. Ένας κόσμος που από τη βαθύτερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
φέρει τα σημάδια του χρόνου, αλλά και τα σημάδια της επικοινωνίας των ανθρώπων μέσα 
από αυτό το θαύμα που λέγεται πολιτισμός. Η Ανατολική Μεσόγειος πέρασε και περνά από 
κρίσεις, πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών... φαινόμενα που διατάραξαν την ομαλή 
πορεία της μέσα στον χρόνο. Χώρες μοναδικές πανάρχαιες με ονόματα βιβλικά, χώρες του 
εμπορίου, χώρες εξαρτώμενες από τη θάλασσα και τις φυσικές δυνάμεις. Μια πορεία στην 
ιστορία που καταγράφει γεγονότα αιώνων αλλά και πολιτισμούς που έκτισαν και τη 
σημερινή Δύση.  
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Η Κύπρος σίγουρα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Στην αρχαιότητα οι σχέσεις 
μας με την Εγγύς Ανατολή, εναλλάσσονται με αυτές του πολυτάραχου κόσμου του Αιγαίου. 
Ο πολιτισμός μας κτίστηκε από το εμπόριο και τις συναλλαγές...Στην Κύπρο ήρθαν να 
δουλέψουν οι κάτοικοι των Μυκηνών όταν ο πολιτισμός τους χάθηκε, και από την Αρκαδία 
έφεραν τη γλώσσα τους, και χρησιμοποίησαν τη γραφή μας για να την εκφράσουν. Ασσύριοι, 
Αιγύπτιοι, Πέρσες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Γάλλοι, Ιταλοί, Οθωμανοί, όλοι άφησαν τα 
αχνάρια τους σε αυτό το μικρό νησί, μετατρέποντάς το σ’ ένα σημαντικό σταυροδρόμι 
πολιτισμών που χαρακτηρίζεται από τη «μακρά διάρκεια του», όπως λέει ο Γάλλος ιστορικός 
Fernand Braudel. Αυτό που συνδέει και εκφράζει ποικιλότροπα όλη αυτή την ιστορική 
διαδρομή μέσα στο χρόνο είναι ο πολιτισμός του νησιού.  
 
Αυτό δηλαδή που μας χαρακτηρίζει και βέβαια αυτό που μας ενώνει.  
 
Ο πολιτισμός είναι λοιπόν ο κρίκος μιας αλυσίδας που συνδέει τον κόσμο μας.  Όλο τον 
κόσμο μας καθότι μέσα από τη μακραίωνη ιστορία, αρχαία, βυζαντινή, μεσαιωνική, και 
οθωμανική έχουμε αδιάσειστες αποδείξεις ότι η Κύπρος λόγω της γεωπολιτικής της θέσης 
ήταν και είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και όχι μόνον. Ήταν και είναι ένας χώρος 
καταφύγιο κατατρεγμένων και φοβισμένων ανθρώπους που έφυγαν για να γλιτώσουν τη 
ζωή τους από εχθρούς, από λεηλασίες και επιδρομές... 
 
Όχι μόνο στο μακρινό παρελθόν, τότε που κατέβηκαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι από τη Άπω 
Ανατολή  και ο χριστιανικός πληθυσμός πέρασε στην απέναντι όχθη, ή ακόμα την άφιξη 
ολάκερου του βασιλείου της Ιερουσαλήμ όταν αυτή έπεσε στον Σαλαντίν: Να σας θυμίσω το 
σαπιοκάραβο που έφτασε πριν λίγες μέρες στις ακτές του Πύργου Τυλληρίας με 130 Σύριους, 
να σας θυμίσω ότι μια γυναίκα γέννησε το παιδί της εν πλω, να σας θυμίσω ότι πάνω σ’ 
αυτό το σαπιοκάραβο ήρθαν παιδιά, παιδιά με μάτια τρομαγμένα από τη φρίκη του 
πολέμου. Και τα παιδιά αυτά είδαν με τα μάτια τους να εξαφανίζονται οι άνθρωποί τους, η 
πόλη τους, τα μνημεία τους.... ο κόσμος τους, 
 
Ο πολιτισμός και τα μνημεία αγαπητοί φίλοι είναι τα πρώτα θύματα ενός πόλεμου. Δεν 
είναι «παράπλευρες απώλειες» είναι ηθελημένες καταστροφές γιατί όταν εξαφανίζεται ένα 
μνημείο, εξαφανίζεται ένα μέρος της μνήμης και είναι η μνήμη που αποτελεί τη 
ραχοκοκαλιά της ιστορίας.  
 
Έτσι όταν δε θα μείνει ούτε μνημείο ούτε άγαλμα στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, ο κόσμος 
θα φύγει και θα ανοίξει ελεύθερο πια το πεδίο για τις βουλές των άνομων πράξεων. Εμείς οι 
άνθρωποι, είμαστε το  εμπόδιο στις άνομες και παράνομες πράξεις...και για να φύγουν οι 
άνθρωποι πρέπει πρώτα να φύγουν τα μνημεία και η μνήμη.  
 
Σκεφτείτε μόνο την ετυμολογία της λέξης «μνημείο»!   
 
Είναι η έκφραση της μνήμης. Διαταράσσοντας, καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας, 
μεταλλάσσοντας λοιπόν ένα μνημείο, ταυτόχρονα φεύγει, εξαφανίζεται η μνήμη του 
ανθρώπου, το πέρασμα του, τα έργα και τα επιτεύγματά του.  
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Πόσα μνημεία της Ευρώπης χάθηκαν από το πέρασμα των δυο Παγκοσμίων πολέμων;  Πόσα 
έργα τέχνης κλάπηκαν από τους Ναζί; Αυτή τη βδομάδα καταστράφηκε η αρχαία πόλη της 
Nimrud, η πρωτεύουσα  της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, που ιδρύθηκε πριν 3.300 χρόνια.  
 
Λίγα έχουν γίνει από την παγκόσμια κοινότητα και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς για 
αποτροπή αυτών των φαινομένων. Ουδείς καταδικάστηκε, δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις, 
δεν έχει απαγορευτεί η πώληση αντικειμένων που προέρχεται από πολιτιστικές 
καταστροφές...η παγκόσμια κοινότητα εκδίδει ανακοινωθέντα, δεν έχει όμως καταφέρει να 
σώσει τον πολιτισμό των χωρών αυτών.  
 
Και με τον όρο πολιτισμό δεν εννοώ μόνον τον υλικό πολιτισμό, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
και τα έργα τέχνης, εννοώ και συμπεριλαμβάνω  τον άυλο πολιτισμό, τη φύση, τα δάση, τη 
θάλασσα, τις παροιμίες, τις δοξασίες, την γευστική μας κουλτούρα....δηλαδή ένα σύνολο 
συμπεριφοράς και νοοτροπίας που δηλώνει πάνω από όλα δημιουργία με σεβασμό και 
αλληλοεκτίμηση. Πολιτισμός είναι η γλώσσα και τα τραγούδια, η μουσική και ο χορός, το 
θέατρο και η λογοτεχνία, πολιτισμός είναι η αρχιτεκτονική, είναι γειτονιά, η πόλη, ο τόπος, 
και οι αξίες της ζωής που χαρακτηρίζουν αυτό τον τόπο. 
 
Στον 21ο αιώνα της τεχνολογίας και της επιστήμης, η ανθρωπότητα έχει το θλιβερό 
προνόμιο εγκληματικών καταστροφών στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού:  
 

 Τα αγάλματα του Βούδα στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν 

 Η Ρωμαϊκή πόλη της Παλμύρας 

 Η Κυρήνη στη Λιβύη 

 Το Κρακ των Ιπποτών στη Συρία 

 Το μεγάλο τζαμί της Σαμαρά στο Ιράκ 

 Η αρχαία πόλη Mπόσρα στη Συρία με το υπέροχο θέατρο 

 Το μουσείο της Βαγδάτης 

 Το τέμενος των Ομμαγιάδων στη Δαμασκό 

 Το Κάστρο του Αλέπο στη Συρία 

 Και για να μη ξεχνάμε και τον δικό μας τόπο όπου οι καταστροφές και οι λεηλασίες,  
οι παράνομες εξαγωγές της πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το 1974 πήραν τεράστιες 
διαστάσεις.  

 
Έχω αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο θλιβερό θέαμα της καταστροφής πολιτιστικών 
αγαθών ακριβώς για να μπορέσω να εστιάσω στον τίτλο της εισήγησής μου που αναφέρεται 
στο γεγονός ότι ο πολιτισμός πρέπει ν' αποτελέσει σημαντικό υπόβαθρο της αναμενόμενης 
λύσης του κυπριακού πολιτικού προβλήματος, και ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα χρόνια που θα έρθουν.  Μια μικρή γεύση πήραμε 
πριν πολλά χρόνια από τη συνεργασία ΕΚ και ΤΚ στο τοπικό σχέδιο Λευκωσίας οφειλή στον 
Λέλλο Δημήτριαδη και Μουσταφά Ακκιντζί που είδαν πέρα από τις γραμμές του 
διαχωρισμού σε χρόνους απείρως δυσκολότερους από τους σημερινούς. Μικρή γεύση 
έχουμε καθημερινά από τα επιτεύγματα της Τεχνικής Επιτροπής και των ανθρώπων της που 
συντηρούν με αφοσίωση και αγάπη τον πολιτισμό όλου του νησιού. Χωρίς να επιρρίπτουν 
ευθύνες, χωρίς να αναλώνουν χρόνο και φαιά ουσία σε εκατέρωθεν κατηγορίες. 
συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι ότι έχουν δικαίωμα όλοι στον πολιτισμό αυτού του 



 4 

νησιού. Τεράστια βήματα, και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας όχι για να εξαφανίσουμε 
τα σημάδια της κατοχής μόνο, αλλά για να προσφέρουμε στους αυριανούς κατοίκους του 
νησιού μας μια διαφορετική προοπτική από την πίκρα και τον θυμό που βιώσαμε όλη στο 
παρελθόν.    
 
Πρέπει να πιστέψουμε και να επενδύσουμε στο αύριο...πρέπει όλοι να καταθέσουμε 
δουλειά για το αύριο δεν θα έρθει από μόνο του. Χρειάζεται τη θετική αντιμετώπιση από 
τον καθένα μας. Φανταστείτε λοιπόν την ενωμένη Κύπρο όπου οι επιστήμονες μας, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι, θα μπορούν να 
συνεργάζονται, να συγκρίνουν τις μελέτες τους, να ανακοινώνουν σε παγκόσμια  συνέδρια 
τα πορίσματά τους, και θα μπορούν από  κοινού να διδάσκουν αυτό το δώρο που λέγεται 
πολιτισμός σε όλο το νησί μας.  Φανταστείτε τους ορίζοντες των καλλιτεχνών μας, των 
ζωγράφων, των ποιητών, των μουσικών, των ανθρώπων του θεάτρου που θα έχουν 
μπροστά τους ολόκληρο το νησί, που δε θα διαχωρίζεται με γραμμές, ούτε με όπλα. Αυτή 
και μόνον η αλλαγή, η απελευθέρωση του πολιτισμού από τα δεσμά του παρελθόντος και 
της κατοχής θα δώσει μια νέα έκφραση, θα αναζωογονήσει τις δημιουργικές μας δυνάμεις 
για να καταθέσουμε με πάθος νέες απόψεις, νέες έννοιες, νέες προοπτικές.  
 
Ο Πολιτισμός αγαπητοί φίλοι δεν είναι μια έννοια αφηρημένη. Ίσως είναι από τις έννοιες 
που επιδέχονται τις περισσότερες αναλύσεις, ο πολιτισμός από τη στιγμή που θα 
απελευθερωθεί θα έρθει να ενώσει δυνάμεις, θα μπορέσουμε και πάλι νηφάλια να 
κτίσουμε λιθαράκι με λιθαράκι μια νέα Κύπρο, όπου τόσο η ιστορία όσο και η παράδοση, η 
θρησκεία και η παιδεία, θα δίνονται μέσα από το φακό ενός σύγχρονου κράτους, 
απαλλαγμένο από εθνικιστικές εξάρσεις και στερεότυπα, αυτά ακριβώς που μας έφεραν στο 
χείλος του γκρεμού πριν 42 ολάκερα χρόνια. Ελπίζω να μάθαμε το μάθημά μας, ελπίζω ότι 
τα παθήματα να μας έχουν γίνει μαθήματα για να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα μέρος του 
όλου, ζούμε σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη όπου η Δύση δέχεται και αγκαλιάζει την 
Ανατολή που προσφέρει και τανάπαλι, όπου όλοι οι άνθρωποι χαίρουν ίσων δικαιωμάτων, 
και όπου ο πολιτισμός πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μελλοντικού σύγχρονου 
και ευρωπαϊκού κράτους των Κυπρίων .  
 
Σας ευχαριστώ    
 
(Άννα Μαραγκού) 
 
 
12ο Διήμερο Φιλίας Ενόρασης 
FOREST PARK HOTEL 
Πλάτρες 
 
19 Νοεμβρίου 2016 
 
 
ΥΓ Διαθέσιμες και οι διαφάνειες σε πρώτη ζήτηση. 


