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Βαρθάρων έργα
Μετέτρεψαν εκκλησίες σε σrαύλους
Κατέστρεψαν, ΒεΒήλωσαν, λεηλάτησαν, ερήμωσαν
Βάσος Βασιλείου

Στην εκκλησία βρήκαν καταφύγιο τα

λαμβάνονται

ζώα των ζώων που τα οδήγησαν εκεί

κατεχόμενες εκκλησίες

φωτογραφίες

για να χρησιμοποιήσουν τον οίκο του

520.

από

210

επί συνόλου

Θεού σαν μάντρα. Ούτε οι πλέον βάρ

Εκ μέρους της Εκκλησίας ο Οικονόμος

βαροι των βαρβάρων δεν θα είχαν τόσο

Δρ. Δημοσθένης Δημοσθένους ο οποί

θράσος

ος

ώστε

ι~αι τόση

να

έλλειψη

μετατρέψουν

σεβασμού

ένα

χώρο

λατρείας οποιασδr]ποτε θρησκείας σε
κτηνοτροφική

μονάδα. Αυτό θα μπο

ασχολήθηκε

με

την

έκδοση

του

βιβλίου ανέφερε στο <<Φ» ότι οι φωτο
γραφίες μιλούν από

μόνες τους

φανερώνουν την καταστροφή

και

και τη

ρούσε ίσως να συμβεί μόνο στις κατε

λεηλασία εκκλησιών και άλλων ιερών

χόμενες

χιlφων. Η Εκκλησία θα ανατuπιl}σει το

από

τον

τουρκικό

στρατό

κατοχής περιοχές της Κι)προu.

βιβλίο σε

Σι)μφωνα με μαρτυρίες αλλά και φωτο
γραφικό υλικό, εκκλησίες χρησιμοποι

100.000

και θα πραγματοποι-

εκστρατεiα διαφώτισης σε συνερ
γασία με τον απόδημο ελληνισμό.

ούνται επίσης ως αποθήκες

Με την

χc.ί.φοι διαμονής Τούρκων

τεροι ιερείς

του
οι

οποίοι

οι παλαιό
γνωρίζουν

ύ.)ς αποθήκες στραηωτικού υλικού και

υπήρχε στις

για άλλες χρήσεις οι οποίες θα προκα

νων χωριών τους, φεύγουν από τη

τι

των κατεχομέ

λούσαν αποτροπιασμό στον πολιτισμέ

ο ένας μετά τον άλλο και παίρνουν

νο κόσμο στον οποίο η Τουρκία διεκδι

τους τη γνιi)ση και τις πληροφορίες για

κεί εξέχουσα θέση.

τις εκκλησίες.

Μετά

την

εισβολή,

η

Εκκλησία

της

Θεωρείται δε ζήτημα χρόνο να εξαφα

Κύπρου, δεν μπήκε καν στον κόπο να

vίστούv από προσώπου γης οι εκκλη-

καταγράψει τις εκκλησίες των κατεχο
μένων καθώς και ης

και τα

άλλα θρησκευτικά κειμήλια. Μόλις τα
τελευταία χρόνια άρχισαν κάποιες προ
σπάθειες οι οποίες ολοκληρώθηκαν εν
μέρει τον περασμένο Δεκ~:μβρη, οπό
ταν τυπώθηκε βιβλίο στο οποίο περι-

τωv κατεχομένων περιοχών.

Οι μόνες οι οποίες φαίνεται ότι θα επι
βιώσουν είναι αυτές ης οποίες επέλεξε

το κατοχικό καθεστώς προκειμένου να
ης αξιοποιήσει για σκοπούς προπαγάν
δας,

όταν

επισκέπτονται

την

Κύπρο
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ξένες αντιπροσωπείες. Ορισμένες από

γράφισε περίπου τις μισές εκκλησίες

τις

που

εκκλησίες

αυτές,

ο

αριθμός των

βρίσκονται

στα

κατεχόμενα

και

οποίων ίσως δεν υπερβαίνει τα δάκτυ

ενημέρωσε ης εκκλησιαστικές Αρχές.

λα

Από τις περίπου

του

ενός

χεριού,

επιδεικνύονται

250

εκκλησίες οι οποί

στους τουρίστες, στους οποίους εξη

ες φωτογραφήθηκαν, οι

γούν πώς προστατεύουν τους χιί)ρους

νεται ότι έχουν καταστραφεί ή βεβηλω

λατρείας των Ελληνοκυπρίων.

θεί. Ογδόντα από αυτές μετετράπησαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ως μουσεία

σε τεμένη,

λειτουργούν οι εκκλησίες του Αγίου

rον κατοχικό στρατό και οι υπόλοιπες

Μάμα στη
Αγίου

Μόρφου,

Ιωάννου

η

στην

εκκλησία του
Αμμόχωστο,

η

έχουν

20

διαπιστώ

χρησιμοποιούνται από

μετατραπεί

αποθr)κες.

130

σε

Εξάλλου

η

σταύλους

Αγίας Αναστασίας στη Λάπηθο αναπα

και

λαιώθηκε για να χρησιμοποιηθεί σαν

του

Αρχαγγέλου

Μιχαήλ

στην

ξενοδοχείο.

και το μοναστήρι του αποστόλου Βαρ

Επίσης η εκκλησία της Παναγίας της

νάβα.

Χρυσοτριμιθιώτισσας στο Τριμίθι νοι

Παράλληλα

διατηρούνται τα

εικονο

κιάστηκε

σε Άγγλο ο οποίος τη μετέ

στάσια των εκκλησιών του Αποστ6λσu

τρεψε σε καλλιτεχνικό εργαστήρι και

Ανδρέα, της Παναγίας της Ασπροφο

σε σχολJΊ καλών

ρούσας στο Αββαείο του Πέλλα Πά"ίς

τοίχους εκκλησιών υπάρχουν γραμμέ

Επιπλέον σε
Σε μερικές

και της Παναγίας του Τρικώμου.
φωνα με τις

πληροφορίες κατά

από τις

διαστήματα λειτουργούν οι εκκλησίες

καν απ6 ξένους

του Αποστόλου Ανδρέα, του Ριζοκαρ

ακόμη και ποδόσφαιρο ή άλλα παιγνί

πάσου, του Αγίου Συνεσίου, της Αγίας

δια.

Τριάδας, του Αρχαγγέλου Μιχαr)λ στον

Εκτιμάται ότι ανάλογη είναι και η κατά

Ασώματο και του Τιμίου Σταυρού στα

σταση με τις άλλες περίπου

Καρπάσια. Όμως οι περισσότερες από

σlες, οι οποίες είναι άγνωστο τι απέγι-

τις περίπου

ναν. Λόγω της

και
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εκκλησίες, μοναστήρια

εξωκκλήσια που

βρίσκονται

στα

ημερομηνία λr']ξης.
Όσες
Τούρκο

δεν

καταστράφηκαν από

κατακτητή

τον

θα καταστραφούν

από το χρόνο και ης καιρικές συνθή
κες.

Οργανισμός κοινής

τεl στα κατεχόμενα είναι

να παίζουν

260 εκκλη

που επικρααδύ-

νατη η πρόσβαση και η φωτογράφηση
των υπολοίπων εκκλησιciiν.

Ανησυχητικό, από μια

για την

τύχη των εκκλησι<.ον στα κατεχόμενα
ότι η νέα

ωφελείας φωτο-

..

και

εκκλησία της

εκκλησία της Παναγίας του Τρικώμου

Κερύνεια. Ως μουσείο χρησιμοποιείται

ι

προσέγγιση αποσκοπεί στην εξαφάνι-

:--

