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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙτΙΣτΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟ ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Η πολιτιστική και εθνική ταυτότητα 

του κατεχόμενου τμήματος της 

Κύπρου, οι ρίζες των οποίων ανάγο

νται στην 7η π.χ. χιλιετηρίδα, από το 

1974 απειλούνται με εξαφάνιση από 
το σύγχρονο Αττίλα. Αμέσως μετά την 

εισβολή το κατοχικό καθεστώς άρχισε 

μεθοδικά να εφαρμόζει ένα μακρο

χρόνιο πρόγραμμα που σαν στόχο έχει 

την αλλοίωση του εθνολογικού χαρα

κτήρα των κατεχομένων με την εξα

φάνιση κάθε ελληνικού στοιχείου. 

Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω 

τουρκικών σχεδίων, δεκάδες εκκλησίες 

και άλλοι θρησκευτικοί χώροι έχουν 

μετατραπεί σε τεμένπ ή ακόμη και σε 

σταύλους, ενώ ανεκτίμητης αξίας 

αρχαιολογικοί θησαυροί έχουν κατα

στραφεί ή εξαχθεί από την Κύπρο. 

Παράλληλα, ο δημογραφικός χαρακτή

ρας των κατεχομένων έχει ουσιαστικά 

αλλάξει με τη μεταφορά δεκάδων 

χιλιάδων εποίκων από την Ανατολία. 

Στη συνέχεια της αναλυτικής αυτής 

έκθεσης παρατίθενται στοιχεία και 

πληροφορίες, δημοσιογραφικές και 

άλλες, που αφορούν: 

α. Εκκλησίες που έχουν μετατραπεί 

σε τεμένη 

β. Εκκλησίες και μοναστιiρια που 

έχουν μετατραπεί σε μουσεία, 

ξενώνες, αποθnκες, μάντρες κ.λπ. 

γ. Διαρρnξεις και κλοπές εικόνων 

από ιερούς χώρους. 

δ. Εκκλησίες και άλλους αρχαιολογι

κούς χώρους που έχουν καταστρα

φεί. 

ε. Κοιμητήρια που έχουν βεβηλωθεί. 

στ. Παράνομες ανασκαφές και εξαγω

γές αρχαιοτnτων. 

Εκκλησίες που έχουν μετατραπεί σε 

τεμένη 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφο

ρίες, από την τουρκικn εισβολn μέχρι 

σήμερα 55 τουλάχιστον εκκλησίες που 
βρίσκονται στο κατεχόμενο τμιiμα της 

Κύπρου έχουν μετατραπεί σε μου

σουλμανικά τεμένη. 

Πλιiρης κατάλογος των εν λόγω 

εκκλησιών φαίνεται πιο κάτω: 

α. Αγίου Ανδρέα, Νεάπολης 

β. Παναγίας Γαλακτούσας, Παλαικύ

θρου 

γ. Παναγίας Χρυσελεούσας, Κατωκο-

πιάς 

δ. Αγίου Νικολάου, Λιμνιών 

ε. Αγίου Λουκά, Αμμοχώστου 

στ. Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, 

Αμμοχώστου 

ζ. Αγίας Παρασκευnς, ΛαπrΊθου 

η. Παναγίας Γλυκιώτισσας, Κερύνειας 
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θ. Αγίας Παρασκευnς, Μόρφου 

ι. Αρχαγγέλου Μιχαr'iλ, Γιαλούσας 

ια. Αγίας Τριάδας, Γιαλούσας 

ιβ. Αγίου Γεωργίου, Βουκολίδας 

ιγ. Παναγίας Έγκωμnς, Αμμοχώστου 

ιδ. Αποστόλου Ανδρέα, Πάναγρα 

ιε. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένnς, 

Λιβερών 

ιζ. Αγίου Γεωργίου, Πραστειού Μόρ

φου 

ιn. Αγίας 'Άννας, Κυθραίας 

ιθ. Αρχαγγέλου Μιχαr'iλ, Κώμος του 

Γιαλού 

κ. Αγίου Σεργίου & Βάκχου, Ταύρου 

κο. Αγίου Γεωργίου,Βαθύλακα 

κβ. Αγίου Ανδρονίκου, Αγίου Ανδρονί

κου 

κγ. Αγίας Φωτεινnς, Αγίου Ανδρονίκου 

κδ. Αρχαγγέλου Μιχαnλ-Σωτnρος, 

Λευκονοίκου 

κε. Αγίου Δnμnτρίου, Λεοναρίσσου 

κζ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Γεωργίου 

Κερύνειας 

κn. Αγίου Γεωργίου, Τρικώμου 

κθ. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Γύψου 

λ. Αγίου Γεωργίου, Πραστειού 

Αμ/στου 

λα. Παναγίας, Λύσnς 

λβ. Τιμίου Προδρόμου, Άσσιος 

λγ. Σωτnρος,Ακανθούς 

λδ. Αγίου Νικr'iτα, Νικnτα Μόρφου 

λε. Αγίου Θεράποντος, Αγκαστίνας 

λζ. Αγίας Παρασκευnς, Αγκαστίνας 

λn. Αγίας Μαρίνας, Αγίου Αμβροσίου 

λθ. Παναγίας Χρυσελεούσnς, Τρυππ-

μένπς 

μ. Παναγίας, Τραχώνι 
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μα. Προφnτn Ηλία, Μαραθόβουνου 

μβ. Αναλr'iψεως, Αχερίτου 

μγ. Αγίου Ευσταθίου, Μακράσυκας 

μδ. Τιμίου Προδρόμου, Καλοψίδας 

με. Αγίου Γεωργίου, Βατυλnς 

μζ. Αγίου Ανδρονίκου & Αθανασίας, 
Μnλιάς Αμμοχώστου 

μn~ Η εκκλnσία του χωριού Άγιος 

Ηλίας Αμμμοχώστου 

μ θ. Αγίου Νικολάου, Αμμοχώστου 

ν. Αγίου Βασιλείου, Άγιος Βασίλειος 

να. Παναγ~ς. Σκυλλούρας 

ν β. Αγίου Γεωργίου, Κερύνειας 

νγ. Αγίας Βαρβάρας, Κερύνειας 

ν δ. Αγίου Αμβροσίου, Κερύνειας 

νε. Χαρδακιώτισσας, Κυθρέας 

ν ζ. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένnς, 

Βασίλειος 

νn. Αγίου Γεωργίου, Πέλλα-Πάις 

νθ. Αγίου Αρτεμίου, ΑΦάνειας 

ξ. Τιμίου Σταυρού, Κάτω Ζώδιας 

ξα. Παναγίας Ευαγγελίστριας, Καραβά 

Εκκλnσίες;μοναστήρια που έχουν 

μετατραπεί σε ξενώνες, μουσεία, 

μάντρες 

Τουλάχιστον 44 εκκλnσίες και άλλοι 
ιεροί χώροι που βρίσκονται στα κατεχό

μενα έχουν μετατραπεί σε ξενώνες, 

μουσεία, αποθr'iκες, σταύλους, ακόμn 

και σε δnμόσια αnοχωρnτr'iρια. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α. Οι εκκλnσίες που αναφέρονται πιο 

κάτω έχουν μετατραπεί από το στρατό 

κατοχnς σε στρατόπεδα r'i αποθnκες 
πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού 



* 

* 
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Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Έξω 

Μετοχίου. 

Εκκλησία Προφr'iτη Ηλία στα 

Λύμπια 

Εκκλησία Παναγίας του Τράχωνα 

Εκκλησία Παναγίας του Άρσους 

<στρατιωτικοί κοιτώνες> 

Εκκλησία Αχειροποιr'iτου 

Εκκλησία Αγίου Ευλαλίου Καραβά 

Εκκλησία Αρχαγγέλου 

Λευκονοίκου <κοντά στο Νοσοκο

μείο> 

Εκκλησία Προφr'iτη Ηλία Μαραθό

βουνου 

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Βώνης 

Μοναστr'iρι Αγίου Παντελεr'iμονα 

στη Μύρτου <στρατόπεδο> 
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Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Διο

ρίου μετατράπηκε σε στρατιωτικό 

νοσοκομείο. Στον κυρίως ναό 

τοποθετr'iθηκαν 60 περίπου κρε
βάτια. 

β. οι παρακάτω εκκλησίες έχουν 

μετατραπεί σε μάνδρες ή στά

βλους ζώων: 

Εκκλησία Αγίου Φίλωνα στο Ριζο

κάρπασσο 

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου 

στο χωριό Σύγκρασn έχει παραχω

ρηθεί στο ΧΑΛΗΛ ΓΕΝΙΓΚΙΟΥΝ με 

σκοπό να χρησιμοποιεί το πηγάδι 

που βρίσκεται στην αυλr'i της για 

να ποτίζει τα πρόβατά του. Η 

εκκλησία είναι κτίσμα του 13ου 

αιώνα. 
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Η εκκλnσία Αρχαγγέλου του χωρι

ού Πατρίκι. 

Η εκκλnσία Αγίου Μάμο του χωρι

ού Νέα Σnάρτn 

τα nαρεκκλrlσια τnc; Παναγίας Ελε

ούσαc; και του Προφnτn Αβακούμ 

στο Ριζοκάρnασο. 

Η εκκλnσία των Αγίων Κωνσταντί

νου και Ελένnc; του χωριού Λιβερά 

Η εκκλnσία τnc; Αγίας Ειρnνnc; του 

χωριού Αγία Ειρnνn 

Το μοναστnρι τnc; Παναγίας Αυγα

σίδαc;. ΚατεδαΦίστnκε εκ θεμε

λίων. 

Η εκκλnσία Προφnτn Ηλία του 

χωριού Στύλλοι. 

Η εκκλnσία τnc; Παναγίας Τοχνούc;. 

στο χωριό Μάνδρες Αμμοχώστου. 

γ. Η Μονn Αγίας Αναστασίας Λαπn

θου. με απόφασn του Υπουργικού 

Συμβουλίου του ψευδοκράτους, 

παραχωρnθπκε στον τέως «βου

λευτn» του ιυ.Β.Ρ.) Ατάυ Τζιαφέρ 

για να τπν μετατρέψει σε ξενοδο

χείο 80 κλινών. 
δ. το Μοναστnρι του Αποστόλου 

Βαρνάβα μετατράπnκε σε αρχαιο

λογικό μουσείο και μουσείο εικό

νων. τα εγκαίνια έκαμε ο Έρογλου 

στις 29.5.1992. 
ε. Η εκκλπσία τπc; ΑΦέντρικα στο 

Ριζοκάρπασο χρπσιμοποιείται από 

τιτ έποικο. 

στ. Η εκκλπσία Αρχαγγέλου ΜιχαrΊλ 

στπν Κερύνεια έχει μετατραπεί σε 

Μουσείο. 

ζ. Η εκκλnσία Χρυσοτριμιθιώτισσα 
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στο χωριό Τριμίθι έχει μετατραπεί 

σε <<ART GALLERY and CYPRIOT 
CRAFT CENTRE». 

n. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟ ΕΧΕΙ ΜΗΑΤΡΑΠΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΧΟΡΟΥ. 

θ. Εκκλnσία που βρίσκεται στο Αγρό

κτnμα «Μαργκό» μεταξύ Λουρου

τζίναc; και Αεροδρομίου Τύμπου 

έχει μετατραπεί σε αχυρώνα. 

ι. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΣΙΑΣ 

ΠΗ ΛΑΠΗΘΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

ια. Η εκκλnσία του Αγίου Επιφανείου 

στο χωριό Μnλιά Αμμοχώστου 

χρnσιμοποιείται σαν αποθnκn. 

ιβ. ΠΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΑΠΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΑΜΜΟΧΩΠΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ 

ΜΗΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ. 

ιγ. ΠΗΝ ΚΩΜΗ ΚΕΠΗΡ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑ

ΣΙΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΜΗΑΤΡΑΠΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟ. 

ιδ. Η εκκλnσία του τιμίου Προδρόμου 

στο χωριό ΛάπαΘοc; έχει μετατρα

πεί από τους Τούρκου σε σύλλογο. 

ιε. Η εκκλnσία Αρχαγγέλου Μιχαnλ 

στπν Κερύνεια. αφού αναπαλαιώ

θπκε έχει γίνει Μουσείο εικόνων. 

ιζ. Η εκκλnσία του χωριού Βουνό 

Κερύνειαc; έχει μετατραπεί σε μου

σείο nρώων του χωριού. 

ιπ. Η εκκλπσία Αγίου Λουκά στn Λευ

κωσία παραχωρnΘnκε στο ίδρυμα 

Λαϊκών Τεχνών. 

ιθ. Η εκκλnσία του Αγίου Στυλιανού 

στο χωριό Πραστειό Μόρφου μετα-



τράπηκε σε κινηματοθέατρο. 

κ. ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΘΛΗτΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DEVRIM» ΕΧΕΙ 
ΜΕτΑΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟ ΧΩΡΙΟ ΜΠΑΘΟΣ. 

κα. Η εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ξωρι

νού στην Αμμόχωστο έχει μετα

τραπεί σε <<'Ιδρυμα Πολιτιστικών 

Τεχνών» 

κβ. Η εκκλησία Αγ. Γεωργίου στα 

Λιμνιά Αμμοχώστου έχει μετατρα

πεί σε υγειονομικό κέντρο. 

κγ. Η εκκλησία Αγίου Δημητριανού 

στην Ομορφίτα έχει μετατραπεί σε 

αίθουσα γυμναστικής για την ειδι

κή μονάδα της Τ/Κ «Αστυνομίας» 

<Ατσάλινη Δύναμη> 

κδ. Η εκκλησία Αγίου Γεωργίου στην 

κατεχόμενη Μόρφου έχει μετα

τραπεί σε οίκημα του «Καλλιτεχνι

κού Ιδρύματος Μόρφου 1983" 
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κε. Η εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ξαλώ

νων μεταξύ Κάτω Ζώδιας και Μόρ

φου έχει μετατραπεί σε Καλλιτε

χνικό Ίδρυμα. 

κζ. Η εκκλησία Αγίου Ιωάννη Αμμοχώ

στου έχει μετατραπεί σε μουσείο 

εικόνων. 

Διαρρήξεις και κλοπές εικόνων κ.ά. 

Αρχαιολογικών θησαυρών 

Από την τουρκική εισβολή μέχρι σήμε

ρα δεκάδες εικόνες, ιερά σκεύη και 

άλλοι αρχαιολογικοί θησαυροί έχουν 

κλαπεί και πλείστα από αυτά έχουν 

εξαχθεί. 

Κατάλογος των εικόνων κ.τ.λ. που 

έχουν κλαπεί φαίνεται πιο κάτω: 

α. Στις 14.1.1992 μέλη της τ /Κ «Αστυ
νομίας» Ριζοκαρπάσου άνοιξαν το 

θησαυροφυλάκιο της Μονής Απ. 

Ανδρέα και αφαίρεσαν από αυτό 

τα πιο κάτω: 
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τπ χρυσιi εικόνα του Απ. Ανδρέα στπν Μόρφου. 

τπ χρυσιi εικόνα τπς Παναγίας Ελε

ούσας 

Έξι σακούλια που περιείχαν χρυ

σαφικά 

Ένα σακούλι με καθαρό χρυσό 

Μια παλιά καμπάνα τπς Μονιiς 

Οι δύο εικόνες είναι 105 και 103 χρό
νων αντίστοιχα. 

β. Μεταξύ 16-17/12/1992 άγνωστοι 
έκλεψαν 17 εικόνες από τπν 

εκκλπσία στπν Αγία Τριάδα Καpπα

σίας. Οι εικόνες είναι τπς χρονικιiς 

περιόδου του 1909. 
γ. Η εκκλπσία Αγίου Νικολάου στις 

Βάσεις Δεκέλειας διαρριiχθπκε και 

κλάππκαν διάφορα ιερά σκεύπ 

συνολικιiς αξίας f800. 
δ. Οι Τούρκοι βεβιiλωσαν τπν εκκλπ

σία τπς Αγίας Μαύρπς στο Ριζοκάρ

πασο, αφαιρώντας όλα τα ιερά 

σκεύπ, τις εικόνες ακόμπ και τα 

παράθυρα. 

ε. Στις 26-27.3.1994, Τούρκοι έκλε
ψαν από το μοναστιiρι του Αγίου 

Γεωργίου Σακκά 4 εικόνες ανεκτί
μπτπς αξίας. 

στ. Από τπν εκκλπσία Αγίου Νικολάου 

Αμμοχώστου κλάππκαν διάφορα 

χρυσαφικά, τάματα των πιστών. 

ζ. Από το μοναστιiρι τπς Αψιδιώτισ

σας στον Πενταδάκτυλο έχουν 

κλαπεί οι νωπογραφίες που χρονο

λογούνται από τπ βυζαντινιi 

περίοδο. 

π. Μεγάλπς αξίας εικόνα έχει κλαπεί 

από τπν εκκλπσία Αγίου Μάμαντος 

θ. Μέχρι και από το «Μουσείο των 

βασιλικών Τάφων» στπ Σαλαμίνα 

έχουν κλαπεί 3 παρωπίδες από 

ελεφαντοστούν, 1 κάλυμμα μετώ
που αλόγου από ελεφαντοστούν, 

1 παρωπίδα χάλκινπ και ένα μαχαί
ρι σιδερένιο με λαβιi από ελεφα

ντοστούν. 

ι. Στις 6-7.4.86 διαρριiχθπκε π 

εκκλπσία του Αγίου Μάμαντος στπ 

Μόρφου και κλάππκαν από αυτιiν 

τα οστά του Αγίου που φυλάττο

νταν σε οστεοθιiκπ, καθώς και ένα 

ευαγγέλιο με πετράδια και μια 

εικόνα του Αγίου. 

ια. Τον Απρίλιο του 1994 κλάππκαν 
από τπν ίδια εκκλπσία δέκα εικό

νες και στπ θέσn τους τοποθετιi

θπκαν ομοιώματα. 

ιβ. Τπ νύχτα τπς 5.1.1987 διαρριiχθπ
κε π εκκλπσία Αγίου Γεωργίου στο 

κατεχόμενο χωριό Κορμακίτπς και 

κλάππκαν όλα τα αργυρά σκεύπ 

και το χρυσό ποτr'ιριο. Διαρρnχθπ

καν επίσπς το χρπματοκιβώτιο τπς 

εκκλπσίας όπου φυλάσσονταν τα 

χρr'ιματα και τα μπρούντζινα κπρο

πr'ιγια. 

ιγ. Το Σεπτέμβριο του 1987 κλάππκε 
από το μοναστιiρι του Αποστόλου 

Ανδρέα π εικόνα του Αγίου, μεγά

λπς αξίας. Βρέθnκε όμως αργότε

ρα στο Ξενοδοχείο 'SALAMIS ΒΑΥΟ 
τυλιγμένπ σε πακέτο με γραμμα

τόσπμα για να ταχυδρομπθεί. 

ιδ. Από τπν εκκλπσία των Καθολικών 



στο Πέλλα Πάις κλάπηκε η εικόνα 

της Παναγίας διαστάσεων 100χ37 

cm. 
ιε. Από τον καθολικό ναό ΠΡΡΑ 

ΣΑΝΤΑ στην Κερύνεια κλάπηκαν 14 
ζωγραφιές που απεικόνιζαν τις 

διάφορες φάσεις της Σταύρωσης 

τού Χριστού. 

ιζ. Από την εκκλησία του Μοναστηρι

ού του Αγίου Γεωργίου Σακκά 

έχουν κλαπεί 4 εικόνες σφραγι

σμένες από το «Τμιiμα Αρχαιοτιi

των». 

ιη. Εργάτες που ασχολούνταν με την 

επιδιόρθωση της εκκλησίας του 

Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο 

έκλεψαν από αυτιi δύο μικρά 

αγάλματα και διάφορα χρυσαφικά 

τάματα πιστών. Σκοπός της επι

διόρθωσης ιiταν π μετατροπιi της 

εκκλησίας σε Μουσείο. 

ιθ. Από το «Αρχαιολογικό Μουσείο» 

της Μόρφου κλάπηκαν ιστορικά 

έργα μεγάλης αξίας. 

κ. Μέχρι και την πόρτα της εκκλησίας 

της Αίρκώτισσας έχουν κλέψει 

aρχαιοκάπηλοι και την πώλησαν 

για Ε270 σε Γερμανό ονόματι L.B. 
κο. Από την εκκλησία Αρχαγγέλου 

Μιχαιiλ στην Κερύνεια, η οποία ως 

γνωστό έχει μετατραπεί από το 

καθεστώς σε μουσείο και φυλάγο

νται σ' αυτιiν εικόνες από διάφο

ρες περιοχές των κατεχομένων, 

κλάπnκαν 13 εικόνες του 18ου και 
19ου αιώνα. 

κβ. Από την εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
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γίου στην Κερύνεια αφαίρεσαν τα 

κεραμίδια, τις πόρτες και τα παρά

θυρα. 

Εκκλησίες και άλλοι αρχαιολογικοί 

χώροι που έχουν καταστραφεί 

Ανυπολόγιστης αξίας αρχαιολογικοί 

θησαυροί και ιεροί χώροι έχουν κατα

στραφεί από τους Τούρκους κατακτη

τές. Ο παρακάτω κατάλογος που αφο

ρά τέτοιες καταστροφές έχει ετοιμα

στεί με βάση το αρχειακό υλικό της 

Υπηρεσίας μας. 

α. Οι παρακάτω εκκλησίες κατεδα

φίστηκαν με σκοπό τη διαπλάτυν

ση δρόμων 

Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Τρικώμου 

Εκκλησία Αγίου Μάμο Τρικώμου 

Εκκλησία Αγίου Θωμά Τρικώμου 

το μικρό εκκλησάκι των Λατίνων στο 

δρόμο Ξερού-Λεύκας. 

β. Μεταξύ Μύρτου-Καμπυλιiς στην 

τοποθεσία «MAPKI•• υπιiρχε ένα 

Μοναστιiρι Καλογραιών το οποίο 

οι Τούρκοι έχουν κατεδαφίσει και 

στη θέση του ανιiγειραν μεγάλες 

παράγκες στις οποίες διαμένουν 

Τούρκοι στρατιώτες. 

ν. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

στο χωριό Σύσκληπος έχει κατα

στραφεί και έχουν αφαιρεθεί από 

αυτιi οι πόρτες και τα παράθυρα. 

δ. Ο Πύργος του ΟΘΕΛΛΟΥ στην 

Αμμόχωστο χρειάζεται επειγόντως 

επιδιόρθωση και συντιiρηση γιατί 

κινδυνεύει να καταρρεύσει. 

ε. Το Αββαείο του Πέλλα Πάις κινδυ-
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νεύει να καταστραφεί από τn μn θείοι πόρτες και τα παράθυρα και 

συντnρnσn και από το ότι αφαι

ρούν τις πέτρες για τις ανάγκες 

των οικοδομών τους οι Τούρκοι 

κάτοικοι των γύρω χωριών. 

στ. Η εκκλnσία του Αρχαγγέλου στο 

Λεονάρισσο έχει καταρρεύσει 

λόγω μn συντnρnσnς. 

ζ. το «ΒΡΥΣΙ», αρχαιολογικός χώρος 

τnς νεολιθικnς περιόδου στnν 

Κερύνεια, κοντά στο τουριστικό 

χωριό «Ακαπούλκο>>, καταστράφn

κε από ανέγερσn κτιρίων στnν 

περιοχn. 

n. Λόγω τnς αδιαφορίας των «Αρμο

δίων>> το κάστρο τnς Κερύνειας 

παρουσίασε μεγάλα κουφώματα 

στους τοίχους. 

θ. Η εκκλnσία στο χωριό Φιλιά έχει 

σχεδόν καταρρεύσει λόγω τnς μn 

συντnρnσnς τnς και οι κάτοικοι 

ζιlτnσαν να τnν κατεδαφίσουν διό

τι κατέστn επικίνδυνn. 

ι. Σύμφωνα με τnν ΓΕΝΙ ΝΤΟΥΖΕΝ το 

μοναστnρι του Αγίου Θέρισσου στn 

Γιαλούσα βρίσκεται στο πρόθυρα 

κατάρρευσnς από τn μn συντnρπ

σn. 

ια. ο αρχαιολογικός χώρος «Βουνί>> 

έχει μετατραπεί από τους Τούρ

κους σε βοσκότοπο. 

ιβ. Το Αρμενομονάστnρο κοντά στn 

Χάρτζια έχει καταστραφεί πλnρως. 

Η οροφn έχει καταρρεύσει και δεν 

υπάρχουν πόρτες και παράθυρα. 

ιγ. Στο χωριό Αυλώνα n εκκλnσία 

είναι βεβnλωμένn, έχουν αφαιρε-

οι εικόνες έχουν κλαπεί. 

ιδ. Το ξωκλnσι του Αρχαγγέλου 

Μιχαιlλ στnν αριστερn πλευρά του 

δρόμου προς τον Άγιο Σέργιο έχει 

λεnλατπθεί και αφαίρεσαν το 

Σταυρό και τnν καμπάνα. 

ιε. το «Τμnμα Αρχαιοτnτων» μετατρέ

πει το Ενετικό παλάτι που βρίσκε

ται μέσα στα τείχn τnς Αμμοχώ

στου σε ανοικτό θέατρο. 

ιζ. Με εντολn του «Δnμάρχου» του 

χωριού Πάνω Δίκωμο κατεδαΦί

στnκε και ισοπεδώθnκε n εκκλn
σία του χωριού. 

Κοιμnτήρια που έχουν βεβnλωθεί 

Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό τnς 

Υπnρεσίας μας, τα παρακάτω κοιμnτή

ρια έχουν βεβnλωθεί από τους Τούρ

κους και σε ορισμένα μάλιστα από αυτά 

οι τάφοι έχουν καταστραφεί και τα οστά 

των νεκρών έχουν διασκορπιστεί. 

α. Κυθραία-ενορία Χρυσίδας 

γ. Αγκαστίνα 

γ. Τρυπnμένn 

δ. Κατόπιν οδnγιών του «δnμάρχου>> 

Λύσnς ΣΑΤΗ ΜΟΥΠΑΦΑ ισοπεδώ

θnκε το νεκροταφείο του χωριού 

ε. Μαραθόβουνος 

στ. Βάρβαροι έχουν καταστρέψει τους 

Τάφους στο Νεκροταφείο του 

Καραβά και σκόρπισαν τα κόκκαλο 

των νεκρών 

ζ. Τρίκωμο 

n. Κοντέα 

θ. Αγίου Λουκά Αμμοχώστου 



ι. Μάντρες Άμμοχώστου 

ια. Περιστερωνοππγι'iς 

ιβ. Στύλλων 

ιγ. Αγίου Σεργίου 

ιδ. Σύγκρασπς 

ιε. Γύψου 

ιζ. Αρδάνων 

ιπ. Δαυλού 

ιθ. Πραστειού 

κ. Μπλιάς 

κα. Πυργών 

κβ. Λιμνιών 

κγ. Παλαικύθρου 

κδ. Ακανθούς 

κε. Το νεκροταφείο του Ριζοκαρπάσου 

έχει συλπθεί. Ακρετοί τάφοι είναι 

ανοικτοί και χρπσιμοποιείται 

συστπματικά σαν βοσκότοπος από 

τ ιτ έποικους 
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κζ. Για τπ διαπλάτυνσπ του δρόμου 

Λευκωσίας Αμμοχώστου οι Τούρκοι 

έχουν ισοπεδώσει το κοιμπτι'iριο 

του χωριού Τραχώνι Κυθραίας. 

κπ. Το κοιμπτι'iριο του Νέου Χωριού 

Κυθρέαςέχει βεβπλωθε[ 

Παράνομες ανασκαφές, κλοπές και 

εξαγωγές αρχαιοτήτων 

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει πλπ

ροφορίες που αφορούν παράνομες 

ανασκαφές, κλοπές και εξαγωγές αρχαι

οτι'iτων που έγιναν στο κατεχόμενο 

τμι'iμα τπς Κύπρου από τnν εισβολι'i 

μέχρι σι'iμερα. Αξίζει να σnμειωθεί ότι σε 

δnμοσιογραφικι'i διάσκεψn που έδωσε 

στις 18.12.1985 ο Διευθυντι'iς του <<Τμι'i
ματος Αρχαιοτι'iτων)) του ψευδοκρά

τους, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο 

συνολικός αριθμός των έργων !εικόνων. 
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εκκλnσιαστικών σκευών, θρnσκευτικών 

βιβλίων) που βρίσκονται στις αποθnκες 

του τμnματος ανέρχονται σε 23.945 
α. Σε ανασκαφές που έγιναν στο 

χωριό Κρινί ανευρέθnκαν δύο 

αρχαίοι τάφοι που χρονολογούνται 

στnν προ τnς 4nς χιλιετnρίδας 

περίοδο. 

β. Παράνομες ανασκαφές για ανεύ

ρεσn αρχαίων αντικειμένων έγιναν 

και στnν περιοχn του χωριού Άγιος 

Αμβρόσιος. 

γ. Το «Τμnμα Αρχαιοτnτων» του ψευ

δοκράτους σε συνεργασία με τn 

Γερμανικn Επιτροπn Αρχαιο

λογικών Ερευνών ZEISCHKIA έκα
μαν ανασκαφn στnν περιοχn 

Λάμπουσας. 

δ. Στnν τοποθεσία ΓΛΥΦΑ του χωριού 

Ακανθού μετά από ανασκαφές 

βρέθnκαν οστά πυγμαίων ελεφά

ντων και ιπποποτάμων. 

ε. Δύο άτομα συνελnφθnκαν από τnν 

Τ/Κ «Αστυνομία•• ενώ επιδίδονταν 

σε παράνομες ακασκαφές στnν 

περιοχn Αγίου Επικτnτου - Καζά

Φανι. Στnν κατοχn τους βρέθnκαν 

διάφορα αρχαία αντικείμενα ορει

χάλκινnς εποχnς. 

στ. Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο 

τnς 21.1.1984 στο χωριό Κρινί, 

ανακαλύΦθnκαν τάφοι τnς περιό

δου 2000 π.χ. 
ζ. Σύμφωνα με τον Τ/Κ τύπο τnς 

30.9.1985, το «υπουργικό συμβού
λιο. κάλεσε τρεις ειδικούς από τnν 

Τουρκία για να αρχίσουν ανασκα-
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φές σε περιοχn ανάμεσα στnν 

Έγκωμn και τn Σαλαμίνα. 

n. Η Γενί Ντουζέν έγραψε στις 

27.2.1987 ότι στnν περιοχn Μπεϋ
κιού γίνονταν λαθραίες ανασκα

φές σε τάφους ρωμαϊκnς εποχnς, 

τα δε ευρnματα διοχετεύονταν 

στnν αγορά. 

θ. Κατά τn διάρκεια εκσκαφών στnν 

Κώμα του Γιαλού ανακαλύΦθnκε 

αρχαϊκn κεφαλrΊ τnς περιόδου 

750-475 π.Χ. 
ι. Κατά τn διάρκεια δενδροφύτευ

σnς στο χωριό ποταμός του 

Κάμπου ανακαλύφθnκε αρχα~ς 

τάφος τnς Ελλnνιστικnς περιό

δου, μέσα στον οποίο υπnρχαν 

διάφορα αρχαία αντικείμενα όπως 

πnλινα αγγεία, αμφορείς και χάλ

κινα νομίσματα. 

ια. Τ/Κ εργάτες οι οποίοι ασχολού

νταν με τnν εκσκαφn αποχετευτι

κού λάκου στο χωριό Καραβοστά

σι βρnκαν αρχαίο τάφο με αμφο

ρείς και υδρίες. 

ιβ. Κοντά στο Μοναστnρι του Απο

στόλου Βαρνάβα ανακαλύφθπκε 

aρχαίος τάφος τnς Ελλnνιστικnς 

περιόδου και βρέθnκαν σ' αυτό 

διάφορα πnλινα δοχεία, στάμνες 

και ράβδοι σιδrΊρου. 

ιγ. Ο Τ/Κ ΠΙΕΒτΕΖ ΟΖΜΑΝ συνελrΊ

Φθnκε από τnν τκ «Αστυνομία•• για 

λαθρεμπόριο εικόνων από εξωκ

κλnσι στnν περιοχn Λύσnς, 

ιδ. Ο Τ/Κ ΚΕΜΑΛ ΑΛΗ ΚΟΣΕ ο οποίος 

αυτομόλnσε στις ελεύθερες 



περιοχές είναι αναμεμειγμένος 

στnν κλοπri εικόνων από τnν 

εκκλnσία του Αγίου Θεμονιανού 

στn Λύσn και των εικόνων τnc; 

Παναγίας τnc; Κανακαριάc;; μαζί με 

τον αρχαιοκάπnλοι ΜΕΧΜΕτ ΑΛΗ 

ΤΡΕΜΕΣΕΛΗ. 

ιε. Από το ναό του Αγίου Θεμονιανού 

κοντά στn Λύσn έχουν αφαιρεθεί 

τοιχογραφίες του 13ου αιώνα οι 

οποίες έχουν καταλriξει στιc; ΗΠΑ. 

ιζ. Οι τ ;τ αδελφοί τιΓΙΝ ΓΚΙΟΛΕΡ ΜΕΧ

ΜΕτ και τΙΓΙΝ ΓΚΙΟΥΡΟΛ ασχολού

νται συστnματικά με το λαθρεμπό

ριο θρnσκευτικών εικόνων. 

ιn. Η Τ/Κ «αστυνομία» συνέλαβε στιc; 

27.2.1993 τρία άτομα στο «αερο
δρόμιο» Τύμπου που ετοιμάζονταν 

να εξάξουν 55 αρχαία αντικείμενα 
τnc; εποχric; του χαλκού. 

ιθ. Η Τ/Κ «αστυνομία» συνέλαβε τον z 
Η. στnν Αμμόχωστο στnν κατοχri 

του οποίου βρέθnκαν συνολικά 34 
αρχαία και ιστορικά αντικείμενα. 

κ. Στnν κατοχri του Έλλnνα συλλέ

κτn ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡΒΑΝΑ βρέθn

καν δύο μεγάλες εικόνες που 

κλάπnκαν από τnν ιερά μονri του 

Αντιφωνnτri στnν Καλογραία τnc; 

Κερύνειαc;. 

κο. Στn Μnτρόπολn τnc; Κερύνειαc; 

πριν από τnν εισβολri φυλάσσο

νταν 140 εικόνες του 13-14ου 

αιώνα ανεκτίμnτnc; αξίαc;. Επίσnc; 

στο Μοναστriρι του Αγίου Σπυρί

δωνα στnν Τρεμετουσιά είχαν 

συγκεντρωθεί 150 Βυζαντινές 

εικόνες και χειρόγραφα. Όλα αυτά 
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και άλλα έχουν εξαφανισθεί, 

όπωc; διαπίστωσε αποστολri του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλn

σίων το 1975. 
κβ. Το 1974, στο τελωνείο του Ντόβερ 

τnc; Αγγλίας βρέθnκαν στιc; απο

σκευές Τ/Κ 13 βυζαντινές εικόνες 
και 18 αρχαία αντικείμενα που 

προέρχονταν από το φρούριο τnc; 

Κερύνειαc;. 

κγ. το 1976, ο γνωστός Αγγλικός οίκος 
CHRISτiES ανriγγειλε τn δnμοπρα

σία τεσσάρων κυπριακών εικόνων. 

κδ. Το 1979, στο τελωνείο του Χάρ
ρουϊτc; τnc; Αγγλίας βρέθnκαν στnν 

κατοχri Τ/Κ 93 αρχαία κυπριακά 

αντικείμενα. αγγεία, είδωλα, 

λυχνοι κ.τ.λ. 

κε. Σύμφωνα με το Τ/Κ περιοδικό 

«Ολάϋ» στις 26 Απριλίου 1982, ο 
Διευθυντric; του Κάστρου τnc; 

Κερύνειαc; Μεχμέτ Paσriχ Σοβαρό

να έκλεψε 225 βυζαντινές εικόνες. 
κζ. Στnν Τύμπου βρέθnκαν τρία κιβώ

νια γεμάτα εικόνεc; και αρχαία αντι

κείμενα με τnν επιγραφri «Προσω

πικά αντικείμενα>>. 

Αποστολέας ι'ίταν ο Μεχμέτ Aλr'i 

Μεχμέτ και παραλriπτnc; κάποιος 

στο Μόναχο. 

κn. Εικόνες που είχαν κλαπεί από το 

χωριό Κάρμι βρέθnκαν στnν Αμμό

χωστο έτοιμες για εξαγωγri και 

κατασχέθnκαν από τnν Τ/Κ «Αστυ

νομία>>. Αυτέc; φυλάττονταν στο 

τ/κ «Δικαστriριο>> τnc; Κερύνειαc;, 

αλλά κλάπnκαν και από εκεί και 

δεν ξαναβρέθnκαν έκτοτε. 
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κθ. Επίσnς από τις «Κρατικές αnοθn- νnς και στnν κατοχιi τους βρέθn-

κες>> κλάnnκαν αρχαιότnτες μετα

ξύ των οποίων και ένα άγαλμα. 

λ. το 1980 κλάπnκε μεγάλος αριθμός 
εικόνων, αμφίων και ιερών σκευών 

από το μοναστιiρι του Αποστόλου 

Βαρνάβα. 

λα. ο πρίγκnπας Άλφρεντ Τσουρ Λίπ

πε, αντιπρόσωπος του Ύπατου 

Αρμοστιi των Η.Ε. στnν Κύπρο για 

τους Πρόσφυγες, είχε στnν κατοχιi 

του 76 αρχαία αντικείμενα, εικό

νες, σταυρούς, ιερά σκεύn, ξυλό

γλυπτα και αμφορείς. Ο πρίγκnπας 

αναγκάσθπκε να υποβάλει παραί

τnσn από τn θέσn του στο διεθνιi 

οργανισμό. Αργότερα άνοιξε 

αρχαιοπωλείο στn Βιέννn. 

λβ. Από τnν εκκλnσία τnς Παναγίας 

τnς κανακαριάς στn Λυθράγκωμn 

έχουν αφαιρεθεί όλες οι εικόνες 

και τα ψnφιδωτά. 

λγ. Στnν Αμμόχωστο στο σπίτι του 

εποίκου Ερτογάν Kols βρέθnκαν 

εικόνες και διάφορα αρχαία αντι

κείμενα τnς γεωμετρικιiς περιό

δου. 

λδ. Με προέλευσn τις κατεχόμενες 

περιοχές βρέθnκαν στο αεροδρό

μιο Κων/λnς 48 αρχαία αγγεία του 
χρονολογούνται από τnν εποχιi 

του χαλκού. Προορισμός των 

αρχαιοτιiτων ιiταν το Λονδίνο. 

λε. Έξι άτομα συνελιiΦθnσαν το 

Δεκέμβριο του 1986 από τnν Τ/Κ 
«Αστυνομία» για παράνομες ανα

σκαφές στnν περιοχιi Αγίας Ειριi-

καν συνολικά 162 χρυσά κύπελλα, 
νομίσματα, καντίλια και σκουλαρί

κια τnς Ρωμαϊκιiς και Βυζαντινιiς 

περιόδου. 

λζ. Η Τ/κ εφnμερίδα Ορτάμ με δnμοσί

ευμα τnς nμερ. 23.5.1985 αναφέ
ρεται στn διεξαγωγιi αρχαιοκαπn

λείας στα κατεχόμενα από σnμαί

νοντα πρόσωπα τnς τκ κοινότnτας 

στα οποία παρέχεται κάλυψn από 

τον ΝΤΕΝκτΑΣ. Μεταξύ των ενεχο

μένων στnν αρχαιοκαπnλεία είναι 

ο πρώnν τκ «υπουργός>> ΚΕΝΑΝ 

ΑΤΑΚΟΛ και ο Διiμαρχος τnς Μόρ

φου ΙΣΦΕΝτΙΓΙΑΡ ΡΙΦΑΤ ΑΠΙΚΣΟΖ. 

λn. Τον Ιούνιο του 1987 συνελιiΦθn 
στα κατεχόμενα ο Γερμανός υπιi

κοος Κουρτ Φρίτε Κόουλ και n 
σύζυγος του για κατοχιi χρυσών 

αρχαιοτnτων. Η υπόθεσn παρα

πέμΦθnκε στο «Κακουργοδικείο>>. 

λθ. Άνδρες τnς Ίντερπολ σε συνεργα

σία με τnν Τ/Κ «Αστυνομία>> στις 

25.2.1989 ερεύνnσαν το σπίτι του 
Τ/Κ Μεχμέταλn στn Λευκωσία και 

βριiκαν κιβώτια στα οποία υπιiρχαν 

διάφορα εκκλnσιαστικά αντικείμε

να μεγάλnς αξίας. 

μ. 435 αρχαία αντικείμενα ανακάλυ
ψε n Τουρκικιi Αστυνομία στο σπίτι 
του Αϊντίν Ντικμάν στο Ικόνιο. 

Μεταξύ άλλων ιiταν και χρυσά 

νομίσματα τnς περιόδου των χεττι

τών, αγάλματα και διάφορες 

αρχαιότnτες μεγάλnς αξίας. Όλα 

προέρχονται από τnν Κύπρο. 



μα. Το σπίτι του Τ/Κ ΜΕΠΙΝ ΜΟΥΝΗΡ 

στο Καζάφανι n Τ/Κ <<Αστυνομία•• 

βρnκε μεγάλο αριθμό αρχαίων 

αντικειμένων και αρχαίων εικόνων. 

μβ. Σε όχnμα που αναχωρούσε με 

πορθμείο από τnν Αμμόχωστο για 

τnν Τουρκία βρέθnκαν 58 τεμάχια 
αρχαίων αντικειμένων τnc; Ρωμαϊ

κnc; περιόδου. 

μγ. Σε εμπορευματοκιβώτιο που θα 

μεταφερόταν από το <<Λιμάνι» τnc; 

Αμμοχώστου, με το πλοίο 

U.B.PROGRESS για τnν Αγγλία, βρέ

θnκαν 108 αρχαία αντικείμενα δια
φόρων περιόδων. 

μδ. Κατά το διαχωρισμό οικοπέδων 

στnν περιοχn Αποστόλου Βαρνά

βα, βρέθnκαν τάφοι τnc; Ελλnνι

στικnc; και Ρωμαϊκnc; περιόδου. 

με. Τούρκοc; κάτοικοc; Μόρφου συνε

λrΊφθn από τnν Τ/Κ <<Αστυνομία» 

για κατοχn αμφορέα τnc; γεωμετρι

κnc; περιόδου. 

μζ. Στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειαc; βρέ

θnκε αρχαίοc; τάφοc; που ανάγεται 

στn Ρωμαϊκn Περίοδο, μέσα στον 

οποίο υπnρχαν τρειc; αμφορείc;, 

επτά υδρίεc;, έξι κολώνεc;, εννέα 

πnλινα αγγεία και ένα δακτυλίδι. 

μπ. Στnν περιοχn ΑΦέντρικα τnc; Καρ

πασίαc; βρέθnκε άγαλμα λιονταρι

ού βάρουc; ενόc; τόνου που ανάγε

ται στnν Ελλnνιστικn περίοδο. 

μθ. Η λεγόμενn <<Αστυνομία» του ψευ

δοκράτους συνέλαβε τον ΤΑΧΣΙΝ 

ΤΑΣΛΗ από το Τριμίθι για κατοχn 26 
αρχαίων αντικειμένων. 

27 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ν. Ο ΠΙΕΜΑΝ ΜΠΟΡΑΝΣΕΛ, 48 ετών 
από τn Λάπnθο συνελriΦθn για 

κατοχn 9 αρχαίων αντικειμένων. 

να. Σε σπίτι Τ/Κ από τον Άγιο Επίκτnτο 

n λεγόμενπ Αστυνομία του ψευδο
κράτους ανακάλυψε δύο αρχαία 

αντικείμενα που ανάγονται στnν 

ελλnνιστικn περίοδο. 

νβ. Σε σπίτι στn Λεύκα βρέθnκαν δύο 

πnλινα αγγεία, ένα βάζο με χερού

λια χρώματοc; μαύρου και μία 

υδρία. 

νγ. Στnν κατοχn του Τ/Κ επιχειρnματία 

ΣΙΑΝΕΡ ΚΕΡΕΜ βρέθnκε κιβώτιο στο 

οποίο φυλάττονταν 40 αρχαία αντι

κείμενα, υδρίεc;, νομίσματα κ.ά. 

νδ. Στο δρόμο μεταξύ Λαπnθου-Βασί

λειαc;, ενώ διεξάγονταν οικοδομι

κές εργασίεc;, ανακαλύΦθnκαν 

αρχαία αντικείμενα, όπωc; υδρίεc;, 

αμφορείc; και διάφορα πnλινα 

αγγεία. Αυτά ανάγοναι στο 2000 
π.Χ. 

νε. Οι ΑΧΜΠ ΜΠΙΡΣΟΖ, ΑΧΜΠ ΟΥΣΑΝ

ΜΑΖ και ΜΕΧΜΕτ IΡΜΑΚΟΓΛΟΥ 

συνελnφθnσαν ενώ προσπαθού

σαν να εξαγάγουν 108 αρχαία αντι
κείμενα στn Βρετανία. 

Σκεύn Σταύρου 




