
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
Το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σας προσκαλεί 

 
  

Την Πέμπτη, 10  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30  
 

στην διάλεξη τoυ 
  

κ. Γιαννάκη Μάτση 
Πρώην Πρόεδρου ΔΗΣΥ – Πρώην Ευρωβουλευτού  

με θέμα: 
  

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωκοινοβούλιο 
 Η διάλεξη είναι ανοικτή για το κοινό και θα δοθεί 

 
στην αίθουσα διαλέξεων του ΚΕΦΥΠΟΚ 

 
Οδός Μ. Αλεξάνδρου 10, Παλιά Λευκωσία (επισυνάπτεται χάρτης) 

  
Διάρκεια διάλεξης: π. 50 λεπτά και 15 λεπτά συζήτηση. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση στον κήπο του ανωγείου. 

 
  

Π.Α.  contact@heritage.org.cy ή 22 818549  και 99 617000 

ΣΥΝΟΨΗ 
25 Συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά 
την επτάχρονη παρουσία μου στο Συμβούλιο (1986-1992), με σκοπό και τη 
διάσωση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Η Ευρώπη αποφάσισε να λάβει 
δραστικά μέτρα, για τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ανάμεσα 
στα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή Παιδείας της ΚΣΣΕ ήταν: 

 Η αποστολή ερευνητή βουλευτή (Van der Werff)  με συνοδεία ειδικών 
εμπειρογνωμόνων (Dr. Cormak), για καταγραφή της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και την άμεση ανάληψη ενεργειών για διάσωσή της. 
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 Η δημιουργία ευρωπαϊκού ιδρύματος με την συμμετοχή της 
αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου και του ΕΒΚΑΦ, με σκοπό την 
συνεργασία και την ελευθεροεπικοινωνία των δύο κοινοτήτων για 
προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση όλων των θρησκευτικών 
χώρων σε ολόκληρη την Κύπρο. Το ίδρυμα θα χρηματοδοτείτο με 
πολλά εκατομμύρια από την Ευρώπη. 

 
 
Εκείνη την περίοδο υπήρχαν ακόμη έξω από τις εκκλησίες μας πεταμένα 
τέμπλα, εικόνες, ιερά σκεύη και ευαγγέλια. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
χαρακτήριζε την Κύπρο ως ένα πελώριο μουσείο, που έπρεπε επειγόντως 
να διασωθεί. Σε μία περίπτωση η ανταποκρίτρια των Financial Times στην 
Αθήνα (Κάρεν Χόουπ) με ενημέρωσε, ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να 
αφαιρέσουν τις τοιχογραφίες από την εκκλησία της Παναγιάς του Τρικώμου. 
Δράσαμε άμεσα, μαζί με τον Πρόεδρο της Europa Nostra Ντίνο Λεβέντη και 
καταφέραμε να διασώσουμε τις τοιχογραφίες, αλλά και τον ίδιο τον ναό. 
 
 
Δυστυχώς, όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήσαμε στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, εγκαταλείφθηκαν και αγνοήθηκαν από τις Κυπριακές 
Κυβερνήσεις. Μετά από ένα τιτάνιο αγώνα, με πολύωρες συνεδρίες χάσαμε 
την ευκαιρία για διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην ολότητα 
της. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, ότι δεν ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για τη 
διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
 
 
  
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
Ο Γιαννάκης Μάτσης γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 1933. Αποφοίτησε από το 
Γυμνάσιο Αμμοχώστου το 1953 και από την Αμερικάνικη Ακαδημία 
Λάρνακας το 1955. Μετά το τέλος του απελευθερωτικού, αντιαποικιακού 
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, του οποίου υπήρξε ενεργό μέλος, σπούδασε 
νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνέλευσης από το 1960 μέχρι το 1962. Συνιδρυτής, μαζί με τον Γλαύκο 
Κληρίδη του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), το 1976. Διετέλεσε 
δεύτερος τη τάξει στην ηγεσία του κόμματος από το 1976 μέχρι το 1993 
(Γενικός Γραμματέας 1976-1980, Αντιπρόεδρος 1980-1990, Αναπληρωτής 
Πρόεδρος 1990-1993). Το 1993 ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, μέχρι το 
1997, οπόταν και αποφάσισε τη μη επαναδιεκδίκηση της προεδρίας. 
Υπηρέτησε ως Βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1981 μέχρι το 
2001. Αναπληρωτής του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, από το 1986 μέχρι το 1992. 
Εξελέγη Ευρωβουλευτής, το 2004, στις πρώτες εκλογές για ανάδειξη 
Κυπρίων βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέση την οποία 
υπηρέτησε μέχρι τη λήξη της θητείας του, το 2009. 



 

 

 

 
Κατά την επίσκεψη στον Ναό του Αρχαγγέλου στο Λευκόνοικο. Η φωτογραφική έκθεση που έγινε στο 

Ευρωκοινοβούλιο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
  

 


