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Το θεµέλιο λίθο του πρώ-
του ιερού ναού ο οποίος 
θα αποτελέσει τον κύριο 

χώρο πίστης και λατρείας της 
µεγάλης ρωσικής κοινότητας 
της Λεµεσού, κατέθεσε ο Πα-
τριάρχης Μόσχας και Πασών 
των Ρωσιών Κύριλλος στη δι-
άρκεια της ιστορικής επίσκε-
ψής του στην Κύπρο. 

Η τελετή έγινε στις 9 Ιουνί-
ου παρουσία του Αρχιεπισκό-
που Κύπρου Χρυσοστόµου Β΄ 
και του Μητροπολίτη Λεµεσού 
Αθανασίου, ενώ ο Προκαθή-

µενος της Ρωσικής Εκκλησίας 
έτυχε θερµής υποδοχής από 
µεγάλο αριθµό Ρώσων πι-
στών, οι οποίοι έβλεπαν µε 
συγκίνηση ένα όνειρό τους 
πολλών χρόνων να παίρνει 
σάρκα και οστά. 

Ο ιερός ναός, ο οποίος θα 
είναι αφιερωµένος στον Άγιο 
Νικόλαο, θα είναι η πρώτη 
ρωσική εκκλησία της Λεµε-
σού. Η ανέγερσή του γίνεται 
µε δωρεές πιστών, η µεγαλύ-
τερη εκ των οποίων προήλθε 
από τον επιφανέστερο Ρώσο 

επιχειρηµατία στην Κύπρο, 
Dmitry Rybolovlev, ο οποίος 
έχει συνεισφέρει το ποσό των 
500.000 ευρώ. Το τελικό κό-
στος των εργασιών εκτιµάται 
ότι θα ανέλθει στα 5 εκατοµµύ-
ρια ευρώ.

Ο ναός θα ακολουθήσει τις 
γραµµές της ρωσικής παραδο-
σιακής εκκλησιαστικής αρχιτε-
κτονικής, και το σχεδιασµό του 
ανέλαβε ο Ρώσος αρχιτέκτονας 
Alexei Vorontsov. Στον ίδιο 
χώρο θα ανεγερθούν Πνευµα-
τικό Κέντρο και σχολείο.

Ο ζωγράφος Κώστας Οικο-
νόµου και ο λογοτέχνης 
Πανίκος Παιονίδης τι-

µήθηκαν µε το 23ο «Βραβείο 
Πολιτιστικής Προσφοράς 
«Τεύκρου Ανθία-Θεοδόση Πι-
ερίδη», που έχει καθιερώσει η 
Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ. 
Σε οµιλία στην εκδήλωση 
απονοµής του βραβείου, στην 
οποία παρέστη και ο πρόε-
δρος ∆ηµήτρης Χριστόφιας, 

ο γενικός γραµµατέας του 
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού τό-
νισε ότι και οι δύο τιµώµενοι 
είναι εγνωσµένου καλλιτεχνι-
κού κύρους και καταξιωµέ-
νοι για την πολιτιστική τους 
δράση εδώ και δεκαετίες. «Ο 
ένας», είπε ο κ. Κυπριανού, 
«µε το πινέλο αλλά και την εκ-
παιδευτική αρτιότητά του και 
ο άλλος µε την πένα και την 
πολύπλευρη παρουσία του 

στα πολιτιστικά δρώµενα του 
τόπου µας κόσµησαν και κο-
σµούν τον καλλιτεχνικό κό-
σµο της Κύπρου». Ο Άντρος 
Κυπριανού ανέφερε, επίσης, 
ότι ο πολιτισµός αποτελεί για 
το ΑΚΕΛ και ευρύτερα την 
Αριστερά «σηµαντική προτε-
ραιότητα», επισηµαίνοντας 
ότι «αυτή η θέση έχει περιε-
χόµενο πολιτικό, ιδεολογικό 
και αξιακό».

Ο Οίκος δηµοπρασιών Π. 
Βέργος θα θέσει σε δηµο-
πρασία σηµαντικό αρχείο 

για την ιστορία του κυπριακού 
αγώνα, αποτελούµενο από 97 
αυτόγραφα και οκτώ δακτυλο-
γραφηµένα σηµειώµατα του Γ. 
Γρίβα, 82 από τα οποία προς 
τον «Κ. Ξηρό» [Αριστοτέλη Φρυ-

δά], 13 προς τον «Γλαύκο» ή «Β. 
Αναστάση» [‘Αγγελο Βλάχο], 6 
προς τον «Πρωτέα» [Άνθιµο] 
και ένα προς τον «Σ. Χάρη» [αρ-
χιεπίσκοπο Μακάριο], σχεδόν 
όλα υπογεγραµµένα µε κρυπτο-
γραφικό σηµείο του Γρίβα («L»), 
των ετών 1957-1958. Επίσης, 
θα δηµοπρατηθούν συνολικά 

132 σελίδες, διάφορα µεγέθη, 
τα περισσότερα αριθµηµένα, 
µαζί 39 έγγραφα και επιστο-
λές διαφόρων (ανάµεσά τους 8 
δακτυλογραφηµένα αντίγραφα 
απαντητικών σηµειωµάτων του 
«Ξηρού» προς τον Γρίβα) και 13 
έγγραφα σχετικά µε τον κρυπτο-
γραφικό κώδικα της ΕΟΚΑ.

Κατάθεση θεµέλιου λίθου 
του πρώτου ρωσικού 
ορθόδοξου ναού 

Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς 
στον Κ. Οικονόμου και τον Π. Παιονίδη

ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Δημοπρασία εγγράφων 
του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 




