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Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) 

 

Σας εύχεται ολόψυχα 

 

Καλά Χριστούγεννα 

 

Ευτυχισμένος 

ο Καινούργιος Χρόνος 2023 

 

Το Φως των Χριστουγέννων να φέρει 

Ευλογία, φώτιση, υγεία, αγάπη, ειρήνη 

και κάθε καλό σε όλους μας, 

για τη συνέχιση του αγώνα για 

Ελευθερία στην Κύπρο μας. 
 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Τοιχογραφημένη παράσταση Γέννησης της 
Χριστού (ασπρόμαυρη) πριν και μετά την τουρκική 
εισβολή (1974), κατά την οποία αποτοιχίσθηκε 
(έγχρωμα σπαράγματα) και πωλήθηκε στο 
εξωτερικό. Παναγία Κανακαριά. 

Ο Ι. Ναός της Παναγίας Κανακαριάς, στο χωριό 
Λυθράγκωμη της Καρπασίας, στο κατεχόμενο τμήμα της 
Κύπρου, είναι από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις 
σύλησης της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς της 
νήσου. Τα απαράμιλλης τέχνης, μοναδικά παγκοσμίως 
εντοίχια ψηφιδωτά του 6ου αιώνα μ.Χ. αποτοιχίστηκαν 
μεταξύ 1976-1979 από τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο Αϊντίν 
Ντικμέν, μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και πολλά τμήματά 
τους πωλήθηκαν σε εμπόρους τέχνης.  

Σήμερα στο εσωτερικό του ναού σώζονται ελάχιστες 
τοιχογραφίες, οι οποίες διέφυγαν της καταστροφής. 

Το 1997 οι γερμανικές αρχές και η Ιντερπόλ κατάφεραν 
να εντοπίσουν σε δύο διαμερίσματα του Τούρκου 
αρχαιοκάπηλου στο Μόναχο και να κατάσχουν 260 
εικόνες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και χειρόγραφα από την 
τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Μεταξύ 2013 - 2015, μετά 
από 16 χρόνια δικαστικής διαμάχης,  επαναπατρίστηκαν 
196 εκκλησιαστικοί θησαυροί από πενήντα 
λεηλατημένους ναούς στο τουρκοκρατούμενο τμήμα της 
Κύπρου.  

Μερικά από τα ψηφιδωτά είχαν ήδη επιστραφεί το 1983 
και το 1991, μετά από πολλές ενέργειες και δικαστικούς 
αγώνες. 

Ευχαριστούμε τον  Δρ. Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, 

Διευθυντή του Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμού της 

Ιεράς Μονής Κύκκου, την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών 

και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, για την ευγενική 

παραχώρηση της χρήσης των εικόνων,  για το ευχετήριο 

Δελτάριο της Ο.Κ.Ο.Ε. 



   

   Αγαπητοί Συμπατριώτες, 

        Ο Καινούργιος Χρόνος 2023 έρχεται με την ελπίδα 
όλου του κόσμου ότι θα θέσει τέλος στα δεινά που 
ταλάνισαν την ανθρωπότητα τον Χρόνο που φεύγει, στην 
πανδημία του κορονοϊού, που προκάλεσε ανυπολόγιστες 
ανθρώπινες  απώλειες και απερίγραπτα δεινά σε όλη την 
ανθρωπότητα, στον πόλεμο της Ουκρανίας με την 
παράνοια, τη φρίκη, τα θύματα, τους εκπατρισμένους και 
τις καταστροφές, την ενεργειακή κρίση με τα παιγνίδια 
των ισχυρών και την ανημπόρια των αδυνάτων.  

Βαδίζουμε με την προσδοκία ότι θα επανέλθουμε στην 
κανονικότητα. Όμως το πραγματικό κέρδος για όλους 
μας θα είναι να κεφαλαιοποιήσουμε τις εμπειρίες και τα 
διδάγματα από τις τραγωδίες των ανθρώπων και τις 
στερήσεις των εγκλεισμών. Το φως των Χριστουγέννων 
ας μας οδηγήσει σε μια καινούργια εσωτερική 
κανονικότητα Πίστης, αγάπης και ειρήνης με τον εαυτό 
μας και τους συνανθρώπους μας. 

Ταυτόχρονα ζώντας καθημερινά τις προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατ. 
Μεσόγειο, εναντίον της εθνικής  κυριαρχίας της Ελλάδας 
και της Κύπρου ας σφυρηλατήσουμε τις ακατάλυτες 
δυνάμεις της ενότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
που αποτελούν διαχρονικά τη μεγάλη ασπίδα των 
Πανελλήνων. 

Είθε το 2023 να φέρει στην  Κύπρο μας δίκαιη και 
βιώσιμη λύση, χωρίς στρατούς κατοχής, εποίκους, 
εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα, με βάση το 
διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, η οποία θα εξασφαλίζει σε όλους τους 
νόμιμους κατοίκους της ειρήνη,  ευημερία και την 
Ελευθερία της Κύπρου μας. 


