
54 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
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Σε μια φωτογραφία λεηλατημένης εκ

κλησίας, που πρωτοδημοσίευσε η Αγγλική 

εφημερίδα "Guardian" στις 6 Μάίου 1976 
παρουσιάζεται ένας σταυρωμένος Χριστός 

ριγμένος στο πάτωμα μέσα σε ούρα, με 

το ένα χέρι σπασμένο αλλά ολόκληρο 

καρφωμένο στο σταυρό και το άλλο χέοι 

κομμένο από τον ώμο και κρεμασμένο στο 

σταυρό με καρφωμένη την παλάμη. 

Αντικαταστήστε τον Χριστό με την Κύ

προ και δέστε την με τα μάτια της ψυχής 

σας και με την αγάπη της καρδιάς σας, 

σταυρωμένη και ακρωτηριασμένη από τον 

Αττίλα. Και στο φως ΠJς πολιτιστικής της 

δημιουργίας και παράδοσης δέστε το πο
νεμένο της πρόσωπο και αναλογισθείτε -

, όλοι να αναλογισθούμε τη μοίρα της και 

το χρέος μας για τον πολιτισμό της και 

την ελευθερία της. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στόχος είναι 

η πλήρης τουρκοποίηση της τουρκοκρα

τούμενης περιοχής της Κύπρου. Δυο χρό

νια μετά την Τουpκικη εισβολή ιδρύθηκαν 

ειδικές ομάδες για πιν απάλειψη κάθε 

Ελληνικής εrηγραφής στα κατεχόμενα. Το 

πέρας της αποστολής τους οι ομάδες αυ

τές διατάχθηκαν να αναγγέλλουν με την 

φράση «Η περιοχή της διοίκησης έχει 

εθνικοποιηθεί». 

Η αλλοίωση του ιστορικού, και κατ· επέ

κταση του εθνικού, χαρακτήρα της Κύ

πρου δεν είναι μια τωρινή επιδίωξη της 

Τουρκίας. Απλώς μετά την εισβολή και 

την κατοχή του 37% του εδάφους της Κύ
πρου και την aπονάρκωση ενός άλλου 

σχεδόν 3%, που είναι η λεγόμενη νεκρή 

ζώνη, η επιδίωξη αυτή έχει προσλάβει συ

στηματικό μαζικό χαρακτήρα. Οι αρχές της 

προσπάθειας ανευρίσκονται αμέσως μετά 

την ανεξαρτησία της Κύπρου και πριν ακό

μα αρχίσουν οι διακοινοτικές ταραχές στο 

νησί, τον Δεκέμβριο του 1963. Η Τουρκο
κυπριακή ηγεσία αντικατέστησε τότε τα 
ονόματα των αμιγώς Τουρκικών χωριών 

αλλά και των πλείστων μικτών χωριών, με 

ονόματα Τουρκικά. Είκοσι από τα αμιγώς 

Τουρκικά χωριά έφεραν ονόματα Χριστια

νών αγίων. 

Η αλλαγή των ονομάτων εντατικοποιή

θηκε μετά την έναρξη των διακοινοτικών 

ταραχών και εφαρμόστηκε και τα ονόματα 

των δρόμων. Μετά την Τουρκική εισβολή, 

στις 20 Ιουλίου 197 4, άρχισε να γίνεται 

μαζική αλλαγή όλων των ονομάτων χωριών 

και πόλεων, αλλά και συνοικιών και περιο

χών, και γενικά όλων των τοπωνυμιών στις 

τουρκοκρατούμενες περιοχές. Χάρτες με 
τις νέες ονομασίες τυπώθηκαν στην ·Α γ

κυρα. Στόχος, η απάλειψη του παρελθόν

τος, η αλλοίωση της ιστορικής, εθνικής, 

πολιτιστικής γλωσσικής φυσιογνωμίας του 
τόπου. Τίμιοι Τουρκοκύπριοι, όταν μπο

ρούν, καταγγέλουν αυτή τη βεβήλωση και 

την παραχάραξη που εφαρμόζεται σε ευ
ρεία κλίμακα και στην περίπτωση των ιε

ρών ναών. 

KYPIOI ΤΟΥ «ΚΑΛΟΥ» ΚΟΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩτΙΚΑ 

· Οπως τα ναρκωτικά, και το λαθρεμπόριο 
έργων τέχνης διεξάγουν οργανωμένες 

σπείρες, αποτελούμενες και από κυρίους 

του λεγόμενου καλού κόσμου. · Οπως, ας 
πούμε, ο Αυστριακός Πρίγκιπας · Αλφρεvτ 
Τσουρ Λίππε, που υπηρέτησε στην Κύπρο 

μετά την Τουρκική εισβολή ως εκπρόσω

πος του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες και ανακαλύ

φθηκε το 1979 ως aρχαιοκάπηλος aπό την 
Ελληνίδα Κυπρία υπηρέτρια του στη Λευ

κωσία, για να παραιτηθεί και να ανοίξει 



τελικά «αρχαιοπωλείο» στη Βιέννη. · Οπως, 
επίσης, ο κύριος Michael νan Rijh στο 

Αμστερνταμ, «ένας πολύ γνωστός Αμσrερ

ντάνός έμπορος τέχνης», όπως παρουσιά

ζεται, που είναι κατά κανόνα πίσω από το 

λαθρεμπόριο των Κυπριακών αρχαιοτήτων, 

σαν περίπου κεντρικός διανομέας. 

Εις βάρος του έχει και καταδίκη Γαλλι

κού δικαστηρίου για πλαστογράφηση έρ

γων τέχνης. Και σύνδεσμος με τους 

«προμηθευτές», ο Τούρκος σεσημασμένος 
aρχαιοκάπηλος Aydin Dickman_, που λέ
γεται πως aυτοπαρουσιάζεται και σαν επί

σημος εκπρόσωπος του Τουρκοκυπριακού 

ψευδοκράτους στον τομέα των αρχαιοτή

των και, όταν τύχει να συλληφθεί, πάντοτε, 

απολύεται, γιοτ[ «έχει μεγάλες πλάτες». 

Και στις τιμές είναι συγκαταβατικός. Στην 

περίπτωση μάλιστα πώλησης των μωσαϊκών 

της Κανακαριάς είπε ότι τα πουλούσε σε 
τιμή ευκαιρίας, γιατί είναι πολύ άρρωστος 

και σχεδόν «Πνέει τα λοίσθια». · Ετσι του
λάχιστον, είπε για αυτόν στο δικαστήριο 

της Ινδιανούπολης κατά την δίκη των 

κλεμμένων μωσαϊκών μας η αγοράστρια 

Peg. L. Goldberg. 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η ενδεχό

μενη μετατροπή μιας Χριστιανικής εκκλη

σίας σε τζαμί μπορεί να μην ξενίζει, να 

μην προκαλεί αίσθηση, με το δικαιολογητι

κό ότι ένας τόπος λατρείας συνεχίζει να 

είναι τόπος λατρείας, έστω και μιας άλλης 

θρησκείας. Τι συμβαίνει, όμως, στην Κύ

προ πριν από αυτή την μεταμόρφωση; 

Μεσολαβεί η κλοπή των εικόνων, των 

ιερών σκευών, των κειμηλίων, η σύληση 

και η ιεροσυλία, ακόμη και ο εμπρησμός. 

Π.χ. στις 5 Οκτωβρίου 1976 πυρπολήθη
κε το εικονοστάσιο και όλο γενικά το 

εσωτερικό της εκκλησίας της Πεντάγυιας 
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για να γίνει τζαμί. Η μετατροπή σε τζαμί, 

που ακολουθεί τη λεηλασία, δηλώνεται με 

διάφορους τρόπους. · Οπως π.χ. και με 
την ανέγερση μικρού μιναρέ πάνω στο 
καμπαναριό της εκκλησίας, μετά την αφαί

ρεση του σταυρού, όπως συνέβη με την 

εκκλησία της Αγίας Φωτούς στο χωριό 

·Α γιος Ανδρόνικος της Καρπασίας. Πάμ

πολλες εκκλησίες μας έγιναν τζαμιά. 

· Αλλες εκκλησίες είχαν χειρότερη τύχη. 

Η εκκλησία του Ξερού χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά ως κοιτώνας στρατιωτών και μετά 

κατεδαφίστηκε. Το ξωκκλήσι της Αφέντρι

κας, το ξωκκλήσι του Αββακούμ και ο 

·Α γιος Φίλωνας στο Ριζοκάρπασο έγιναν 
μάντρες προβάτων. Ο ναός του Αγίου Μά

μαντος στο χωριό Νέα Σπάρτη μετατράπη

κε σε σταύλο. Η εκκλησία στο χωριό Πα

τρίκι έγινε δημόσιο αποχωρητήριο. Η εκ

κλησία του Αγίου Στυλιανού στο χωριό 

Πραστειό Μόρφου έγινε κινηματογράφος. 

Η εκκλησία στην Κώμη Κεπίρ έγινε αχυ

ρώνας και σταύλος. Τζαμί έγινε αρχικά και 

η Παναγία του Τ ράχωνα, για να καταλήξει, 

το 1985, σε αποθήκη οπλισμού και πυρο

μαχικών για το 2ο Τάγμα του Τουρκικού 

στρατού. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

των Λιμνιών έγινε υγειονομικό κέντρο και 

η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Διορίου 

έγινε στρατιωτικό νοσοκομείο. Η Μονή 

Αχειροποιήτου στην Λάπηθο και η εκκλη

σία του Σταυρού στην Αμμόχωστο έγιναν 

αποθήκες πυρομαχικών. · Αλλες εκκλησίες 
έγιναν στρατώνες (Μοναστήρι Αγίου Παν

τελεήμονος στην Μύρτου), λέσχες (εκ

κλησία Λαπάθους), στρατιωτικές τραπεζα

ρίες και αίθουσες στρατιωτικής εκπαίδευ

σης (εκκλησία Βώνης). Και όλες λεηλατή

θηκαν και απογυμνώθηκαν από τα πάντα 

και στις · Αγιες Τράπεζες αποτέθηκαν και 
ανθρώπινα περιττώματα, όπως · Αγγλοι και 

άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν. 
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Ανοιχτή εττιστολή στα Ηνωμένα · Εθνη 

Μιάλοι του κόσμου που· σιετε όλους τους λας στο σιέρι 

στο · ναν κρατείτε το κριός τζιαι στ· άλλον το μασιαίρι 
Κόφκετε όσο θέλετε, τζι · όπου συμφέρει δκιάτε 
αλλά στο ύστερον εσείς ούλον εν να το φάτε 

Τον κόσμον εχωρίσετε Ανατολήν τζιαι Δύση. 

τζι · ο μιάλος πάσκει τον μιτσήν τέλεια να τον ρουφήξει 
· Εχουμε παραδείγματα πολλά πασ' τουν το θέμα 
που πνίξασιν κράτη μιτσιά μεσ' το δικόν τους γαίμα 

Σαν τζιείνον που εγίνηκεν με το Σάνταμ Χουσέιν 

τζι · εσυναχτήκαν ούλοι τους να σώσουν το Κουβέιτ 
Αγγλία τζιαι Αμερική, Ρωσία, Γερμανία 

εκινητοποιηθήκασιν αμέσως με μανίαν 

Τζαι βίρα κουβαλούν στρατόν τζι όπλα η κάθε χώρα 

τζι εγέμωσεν η θάλασσα αεροπλανοφόρα 

Τζι εν έτοιμοι με το Ιράκ πόλεμο ν' αντακώσουν 

τζαι το Κουβέιτ πούπιασε να το ελευθερώσουν 

Γιοτ· είπασιν, εν άδικον τζι εν θα το ανεχτούσιν 

τα μιάλα κράτη, τα μιτσιά για να τα καταχτούσιν 

Το εβδομήντα τέσσερα είκοσι του Ιούλη 

που · σιεν η Κύπρος είΟβολήν πού ήταν τούτοι ούλλοι; 
Ελείπασιν που πάσ' τη Γη τζι' Ανατολή τζιαι Δίιση 

τζι · ούτ · έναν κράτος δεν ήρτεν για να μας βοηθήσει; 
Γιοτ' εν εδείξαν τζιαι για μας λλίον ενδιαφέρον; 

αλλά εν είχαν που λλόου μας με κκιάρι με συμφέρον 

Αν είχαμε πετρόλαον τζι' εμείς σαν τον Αράπην 

ήταν να δείξουν τζιαι για μας φιλίαν τζιαι αγάπην 

Είσιεν τζι · η Κύπρος εισβολή ν τζιαι κατοχήν εδάφους 
πρόσφυγες, αγνοούμενους, νεκρούς, σιηλιάες τάφους 

Τζι' όμως κανένας δεν ήρτεν για μας τζιαι να φωνάξει 

τζι · αφήκα μας εις την Τουρτσιάν να μας κατασπαράξει 
Εν ήρτεν η Αμερική στην τάξη να τη βάλει 

τζι · έδωκε ν της τζιαι οπλισμόν στην Κύπρο να εισβάλει 
Αγγλία φιλελεύθερη που · σιεις στην Κύπρο Βασεις 
γιοτ' εν ήρτες που την Τουρτσιά τότε να μας ποσπάσεις; 

Τζι · αφήκες μας τζι · εππέσαμε στους βάρβαρους τα νύσια 
αφού · σουν εγγυήτρια γιοτ' εν εστάθεις ίσια; 
Εν δκυο λογιών οι εισβολές, τζιαι εις τη μια βουράτε 

όμως στην άλλη βρίσσετε τ' αμμάδκια σας καμμάτε; 

Υποκρισίαν πάνω σας, κουλιάζετε τη σκνίπα 

τζιαι ρέσσετε τον κάμηλον, στου βελονιού την τρύπα 

Θεέ μου του το άδικον γιατί να το βαστάξεις 

πρέπει να ξανακατεβείς, στη Γη τζιαι να δκιαλλάξεις τζαι ούλα τα παράξενα 

στον κόσμον να τ· αλλάξεις 

Γιοτ' όποιος εν αδύνατος το δίτζιον εν το βρίσκει 

εκτός που πάσ · τον Ουρανόν - τζι · εν να τον θάφκουν 
ζωντανόν δίχα να πεθανίσκει. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Στ ΑΣΗ 

Μακράσυκα (Δάσος · Αχνας) 
Αύγουστος 1990 




