
Warszawa, 6 grudnia 2017 r. 

 

Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan  

na Świecie 

 

6 grudnia 2017 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP czwarte posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie. Było to spotkanie członków 

Zespołu z przedstawicielami ludności cypryjskiego miasta Akanthou, chcącymi przedstawić 

na forum Senatu swoją sytuację po inwazji tureckiej 1974 roku.  

Pani Eleni Hadjimichael, burmistrzyni Akanthou, opatrzyła swoje wystąpienie wstępem 

prezentującym walory Cypru, którego jednym z największych miast jest Akanthou.           

Cypr stanowi niewielką malowniczą wyspę, położoną we wschodniej części Morza 

Śródziemnego, która, ze względu na strategiczną lokalizację na styku trzech kontynentów: 

Europy, Azji i Afryki, była zawsze obiektem podbojów wielu najeźdźców. Niepodległość 

Cypr uzyskał w 1960 roku po czteroletniej walce przeciwko Imperium Brytyjskiemu. 

Natomiast od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej i należy do strefy euro.                                                

Pani burmistrz zwróciła uwagę zebranych na mnogość świątyń i na wielu znanych 

cypryjskich świętych, którzy, swoimi życiem i wiarą, uczynili z Cypru tzw. Wyspę Świętych. 

Swoje miasto Akanthou, do 1974 roku, przedstawiła jako bogate i zamieszkane przez 

wykształconych ludzi, z krystalicznym morzem, osobliwymi górami, zbudowanymi głównie      

z wapieni i rzadkimi gatunkami endemicznymi. Mieszkańcy zajmowali się produkcją oliwy      

z oliwek i zbiorem owoców drzewa karobowego oraz uprawą nowalijek, a ich chlubę 

stanowiła cerkiew wzniesiona dzięki ochotniczej pracy obywateli, w której Cypryjczycy 

licznie chrzcili swoje dzieci. 

Według relacji pani Hadjimichael, całe piękno i bogactwo miasta uległo zdewastowaniu 

i zagrabieniu po tureckiej inwazji w 1974 roku. Doszło do masowych mordów, wiele osób 

uważa się za zaginione, 40% społeczeństwa zostało uchodźcami, cierpiącymi biedę                  

i pogrążonymi w smutku. Cypryjska spuścizna religijna została poddana degradacji. Pani 

burmistrz wymieniła przykłady przekształcania świątyń w meczety, ich dewastacji, zamiany, 

np. w stajnie, wyprzedawania przedmiotów kultu i naczyń liturgicznych przez Turków 

kontynentalnych. 

         Pan Petros Kestoras, Ambasador Republiki Cypryjskiej, najistotniejszy problem 

upatruje w odmowie współpracy i ignorowaniu wszelkich rezolucji, łącznie z oenzetowskimi, 

przez Turcję. Odmawia ona wycofania wojska z zajętych północnych terenów Cypru, przejęła 

majątki cypryjskich uchodźców i nie wypełnia wyroku zadośćuczynienia względem Cypru      

z 12 maja 2014 roku. Odmawia również dostępu do archiwów, dotyczących tureckiej operacji 

wojskowej na północnym Cyprze w lipcu i sierpniu 1974 r. 



         Egzekwowanie jakichkolwiek wyroków na Turcji utrudnia jej przynależność do NATO, 

a jedną z nielicznych możliwości wywarcia na nią wpływu jest chęć Turcji do stania się 

członkiem UE. Stąd też płynie apel przedstawicieli miasta Akanthou, mających nadzieję       

na polepszenie ich sytuacji pod naciskiem społeczności międzynarodowej. 

         Członkowie Zespołu zapewnili cypryjskich delegatów, iż nagłośnią problem, oferując 

wszelkie swoje wsparcie. 

                                                                                                                      (A.D.)  

   

 


