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ΤΕΚΜΉΡΙΑ ΓΙΑ ΟΡ!ΣΤΙΚΗ ΣΥJ\ΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣτΡΟΦΗ 
ΤΟΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΟΝ ΤΟΝ ΕΚΚJ\ΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΚΑΙ Αl\ΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Kl\HPONOMIAΣ"' 

ΠΕΤΡΟΤ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΥ 

'Αξιότιμοι κύριοι, 

:Σύμφωνα μ! νεώτε.Q~ε~ πλη.ρο~(~ ποi! πε.ριηλθαν στα χέιιια το;; 
Δ.:Σ. το;; σωμιατε(ου <<'ΕλεύθεQη Κυθ(!έω>, π.ροκύπτουν τα άκόλουθα στοι
χεϊ:α σχετικα μe την τουρκοκρατού.μενη κωμόπολη τη~ Κυθρέαs: 

1. ''Όλη ή κοινότητα κατοικείται· και οι ί!ξι ένορ(ε~ 'tης; lχotW άiιο
ποιη{}εί. 

2. Στην Κυθιρ·έα ίl;χουν πάiει τ()1)ρκοκύπριοι άπο την 'Αλ;αμινό, 'tον 
Κοτσιάτη, το Μαθιάτη καθιh~ και δυο οLκογένειεs άπο τη Λουροmζιήνα. 
οι κάτοικοι τfj~ τελευταία~ αύτη~ του.ρκοκuπ.ριακηs κοινότητα~ lχουν με
τrιφε.ρθεί άπο το 1976 6ασικa στη Λύση, ένώ δυο οtκονένιειέ~ του~ μετα
φέρθηκαν στην Κυιθρέα. 

3. JΙαράλληλα στην κισμόπολη έχουν μεταφερθεί 1000 περ(ποu l.ποι-· 
κοι ύΆϊΟ την ήπειιρωτικη ΊΌυ.ρκ(α. 

4. οι περισσότεροι κάτοικοι της; κωμόπολη~ άσχολοmαι μβ ffιν 
κτη·νοτροφία (eχουν άγελάδες; και αίγοπ.ρό6ατα) , ένώ άλλοι άσχολοϋνtαι 
με την ν·εωργί•α η σαν έ,eγάτες άσ6εστοποιίας. ΙΙαρ·άλληλα οί γυναίκες των 
Ρ~'!ο(κων δουλεύουν σαν έ.ργάτριες; στα έργοστάσια τη~ Mιas Μηλιiis. 

5. ''Όλα τα τοπωνύμια έχουν μετονομασθεί. Σ' ο~ eχουν δοθεί το1SQ
κικα όνόμιατα. Το Σ1ε.ράγιο .μετονομάσθηκε σ! Σ·εράγιονου, ή περιοχ,η άπο 
το Σε.ράγιο μέχ.ρι το σπίτι τού Άινδρέα Καλογή.ρου πηιρε 'tην όνομασ(α 
Έ~ζε6ιτ ·σοκκάκ, άπο το σπίτι τού Ά·νδlρέα Καλιrνήlρου Ιμέχ.ρι τ·Ο μύλο 
Νουσκa, όνομ·άστηκε 116στα σοκκάκ·ι. Άπο το μύλο Νουσκa μέχ;ρι τα ύπο
στατικa ζαχαροπλάστη όνομάστηκε Σι:εχ(τ Μ{)υ~άτ σοκκάκ, άπο τα tιπο
στατικα ζαχαροπλάστη μέmι το σπίτι τηg 'Ερ·ατώg ΙΙ~αμιλτιάδη Τζ·ινaρ 
οοκκάκ. Άπο τηh 'ΕQατώ'ί; Ηαπαμιλτιάδη μέχρι το άρτοποιείο όνο~μάστηΚ8 
Ί'ζιναρ σοκκι'ικ (πλάτανοs) . 'Απο το ·άρτοποιείο μέχ.ρι τα καφενεία της; 
Χαιρδακιώτισσα~ όνομάστηκε 'Α.ρσλαν Τουρκε~ σοκκά, άπο τα καφενεία 
τijg Χαρδακιώτωσα~ μέχ.ιρι τον Κεφαλό6,ρυσο όνομάστηκε Πασπιν(ι,ρ σοκ· 
χάκι. Ή Συρκανια όνομάστηκε THRKIYE GOCME NιLERI (κ·άτοικοι Τουq· 
κίαg) , έλάχιστε~ πι'\ιακί.δεs με έλληνικa όνόματα lχουν παuα,μιε(νει. 

• Κείμ·ενο δημοσιοypαφικf\ς διάυκ.t:ψης στίς 20.8.80, Awlcωcrίa:- Κlίπρος. 
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Άναλυτικότερ·α έπισtινάπτονται σχεδιαyράμματα. 

6. Οί 6ανδαλισμοι στα νεκροταφεία και στιs έκκλησιει; εtναι πρω
τοφαν.είg. ΣυινκεΚQ·ιμένα εσπασαν ολουg τoiJg σταυ,ρουs τώ·ν· νεκροταφείω·ν, 
ένώ οί τάφοι άνασκάφτηκαν yια να 6.ρο13ν χ1ρυσαφικα και χρήματα. Οί έκ
κ.λησι8ς εχοt;·ν κατασυληιθεί και οί τοιχογ.ραφί.ες άκόμα εχουν καταξε.σrθεί 
καi καταστραφεί, ένώ σε άλλες περι:τtτιδσειg -- οπωg στην Π1ερ•ίπτωση τijι; 
έκκλησιί1ς τijg Άγιί1ς Μαρίνας -- 8χuι:ν κατεδαφίσει το -νύΨινο έπίστρωμα 
τών τοίχων ·μ8 άποτέλεσμα ()λες άνεξαί.ρετα οί τοιχο-ν.ραφίες, που μερικει; 
μάλιστα ijσαν άρκετα παλαιές, να Χατασ1ίραφουν. Ηε,ριη-νητεs που πρόσφα
τα έπεσκέφθησαν την 'Α-νία Μαρίνα τ·ηg Κι:Ορέαg φωτογράφησαν τα έρεί
πια και τα κατάλοιπα των τοιχονραφιών. Δt;στυχώg κάτοικο~ τijg ΚυΗρέαι; 
στον όποίο πα.ραδόΗηκε άπο τοvι; τοt;ρ[.στεg, διέπρ·αξε το .λάθοg να το στεί
)Jει ση) Γειρμανία -νια καθά.ρισμα με άποτέλεσμα όλόκλη.ρο το φiλμ νiι 
μfig έπιστραφεί κατεστραμμένο. 'Έτσι μια μοναδικη εύκαιρία -νια διά
σωση των έρ.ειπίων των τοιχογραφιών τijs έκκλησίαι; χάθηκε όριστικα και 
άμετάχ.λητα. Με άποτέλεσμα άκό·μα ενα ·άμείλικτο και φοβε.ρο ντοκουμέν
το νrι χαθεί μέσα ·άπ' τα χέρια τijs Έλληνοκυπ,ριακijg πλευ.ρ«ι;. Το ντο
κουμέ·ντο αύτο μαζι με ολα τα ίiλλα στοιχ·εtα Ύ'ια τιs 6tε6ηλώ•σειι; των έκ
κλησιών μας στο 6ορ,ρα eα μπορούσε ή έκκλησία και το κράτ-ος νiι τ' άξιο
ποιήισει καταν•νΙέλλονταg τουι; του•ρ'κικουι; 6ανδαλι·σμουι; στην Ούνέ·σκο και 
στο Ηα-νκόαμιο Συμι6ούλιο 'Εκκλησιών. 'Όμωg οί 'ί·διοι οί τουρίστες μπό
ρεσαν και .μετέφερ·αν στιι; έλε15ιθε.ρ.εs περ·ιοχεg και μ«s παρέιδωσαν ένα κομ~ 
μάτι άπο τig τοιχο-ν.ρ·αφί-ει; τijι; έκκλησι«ι; τijι; Ά-νι«s Μαρίνας, τις όποίες, 
δ.πως προαναφέ,ρ·αμε, κατάστ.ρεψαν έντελώs και πέταξαν μέσα σε ίiλλουg 
σωροvg άπο σκουπίδια σε παρακείμενο χώ,ρο. Εtναι ομωι:; κι' αύτο ένα 
συ-νκλονιστικο στοιχείο, που μπορεί τόσο ή Ούνέσκο οσο και το Συμι6ο13-
λιο 'Εκκλησιών να το διερευνfισει πρ.οκειμένου να ζητηθούν εύθύ·νει; και 
1Ί άπο6ολ1] τijg Του,ρκίαι;, τουλάχιστο άπο την Ούνέσκο. Έκτος ·άπο τfιν 
Ά-νία Μαρίνα, συλήθηκε και το πα.ρεκκλήσι του Άyίου Ι1εωργίου στη Χα.Q
δακιώτισσα, του όποίου, οπωg χαρακτη,ριστικα ·άναφέρθηκε, (<:στέκουν μό
νον οί τοίχοι>>. Συλήθηκε έπίσης ή έκκλησία τijg Άγίαg "Αvναι; τijς Συρ
κανι«~ με .μόνη (<χαριστικη>> έξαίρεση στη καμπάνα τijι; έκκλησι«ι;, που 
άκόμα 6eίσκεται πάνω στο καμπαναριό της. 'Όλες οί είκόνεs ~χουν συ
ληθεί και πουληθεί. 

Χει,ρότερη ήταν ή (<μοίeα>> τijs Παναγίας τijι; Χαρδακιώτισσαι;, που 
έκτος; άπο την καμπάνα που εtχε άφαιρεθεί, συλήθηκαν ολεs οί είκόνεs 
τηg, και μιετατράπηκε πρόσφατα σε τ:ζαμί. Στο δάπεδο τijs έκκλησίαι; ~χουν 
βάλει χαλιά, ένώ ή καμπάνα τijι; έκκλησίαg μετεφέρθηκε στην άστυνομίι~ 
τijι; κωμόπολης. 

7. Στο Σεράyιο Lδρύθηκε ό Ντεyιrε,ρμενλικ Σπο·ρτ Κοηλουπου (Ά
θλητικοι; Σύλλο-νοs Κυθρέαι;). 

8. Το δημοτικο σχολείο τijι; Χα.ρδακιώτωσαg λειτου.ρ-νεί .με τιρ·εϊ.s δα
σκάλουι; και έκατο μσθητές, οπωι; λειτουρyεί και το μεyα.λύτερο σχολείο 
τijs κωμόποληι; στην Τ·ζουιμα-νιά, ·ένω το γυμνάσιο μετατ.ράπηκε σ8 στρα
τώνα. οι μαθητει; του -νυμνασίου φοιτούν σε -νυμνάσιο τfjs Λιευκωσίαι;. 

9. Σe μια άπόσταση κάπου 300 μέτ.ρα άπ·ο τον κινηματο-ν;ράφο Ά.ρι
στ6δη,μοu Μα.λαο-6, ποu '6Q,(·σκετ·αι στο Σε.ρά-νιο τijs Κuθιρ·έαι:;, δημιιο'ΙS(!νη-
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σαν 1.0 τούρκικο νεκροταφείο τi'j~ κοινότητα~. 

10. Μερικ« σπίτια παλια 8χουν κατεδαφιστεί, ένώ μερικι'ι παλιότε
.Qιι ~χουν καταρeεύσει. Έ,ξάλλου κάτω άπο το σπίτι Άτταλλ(δη στη Χαρ
δακιώτισσα έπισημάνθηκαν μέσα σέ λεμcwόδενδρα όστa άταφων, Έλλη
νοκπιJ(ων δπωι; φαίνεται, νεκ.ρώ\'. 

11. Πριν άπο λίνεs μέρεs εvαι; τουeκοκύπριοι; τυμ6ωρύχοι; w..<οτώθηκε 
και ~να~ ι'iλλοs τραυματίσθηκιε στη π,ροσπάθειά τουs νΊΧ συνεχfσουν την 
σύληση που έδώ και άρκετα χeόνια l:ίρχισε, άπο τουs Τού,ρκουι; τi'js πεeιο
χi'js στη νεκρ-ούπολη των Χύτρων στα άνατολικα κράσπεδα τi'jι; κωμόπο
λη~;, δ(πλα στα έρείπια τi'js έκκλησιί'is του Άνίου Δημητρ,ιανου. Οι Τοvuκοι 
τυμι:ίωρύχοι καταπλακώθηκαν άπο μενά.λο τάφο που άνάσκαπταν στη πε
~ιοχη τi'js νεκρούποληs νια να εi5.ρουν άμφορεϊs, τερ,ρακότεs και άλλα άρ
χαία άντικείμενα. Καi στην τελευταία αύτη περίπτωση πιστεύουμε πros ή 
Ούνέσκο Ηα πρέπει ,.α διενερνήσει έπι τόπια 8ρ·ευνα, νια να έπισημάνει 
τουλάχιστο, το 6αθμiι του κακουρyήματοι; :rου εχει συντελεστεί σΑ βάρος 
τi'js πο.λιτιστικi'js μαι; κληρονομιί'iι;. Σ' δλεs τis περι.ι-ττώσειs τοίχοι έκκλη
σιών είναι .μισΟ)'κριεμι,σμένοι μέ τουι; νύψουι; καl τιι:; τοιχονραφ(:εs κα
ταστραμμένεs έντελώ~;, και τουs τοίχουs καταμαυρισμένουs ά.η;ο τη φωτιά. 
που για άγνωστο λόνο εχει ά:ναφθεί. 

Το πρόβλημα τi'js καταστροφi'js τi'js πολιτιστικfiι:; μαι; κληρονομιί'iς; σ' 
ολη την Το'Όρκοκρατούμενη 6όρεια Κύπρο παρο'Όσιάζεται άνάγλυφο καl 
σε μικρογραφία, ΟΠ(Ο\; 8χει ήδη έκτrθεί ,στην ΊΌυ.ρκοκρατούμενη Κ'Όθρ,έα: 
Μέ τη,- αύΟα(ρι-~τη άλλαγiι τώ'\• τοπωνι1ιμίω,,, μέ τη σύλη,ση άρχαίων νεκ,ρου
πόλειον καi σύνχρονω\' νεκροταφείων, μέ την καταστροφη άνεπανάληπτης 
ιiξ(α~ 6"'ζαντινών τοιχιη'ρ·αφιών, μέ τη καταλήστει;ση και έμπορfα είκόνων 
φορητών, .με την μι<τατροπη έκκλησιών σε τζαμιά. 

Εύλογα λοιπο\' διερωτόμαστε: Είναι t'ι,ρκετές οί καταννε.λίες μα~;, καi 
δόΟηκε άπο μέρους τi'js έκκλησίας και του κράτουι; μια έπακρι·61)3 είκόνα 
τοi ϋψουs τfjs άνεπανάληπτηg καταστροφfj~; που σημειώθηκε σε 6άρο:; τή;; 
χιλιόχρονη:; πολιτιστικi'jς παρακαταΟήκηs μας π.ρος το ΗαΎκόσμιο Συμ
Βούλιο Έκκλησιω,· καl την ΟΤΝΕΣΚΟ; ΠολiJ φοGούμαστε πrος οχι_ Κι' 
α'ότο γιατl ίσως να μη έχει έξακ,ρι6ωθεί το μέγεθοs τής σα,ρωτικi'jς κατα
στροφi'js που σημειώθηκε. Γι' αύτο πιστεύουμε πως είναι άμεση άνάνκrι 
να κινηθοiiμ;ε σαν έκκλησ(α και σαν κράτοs τάχιστα, τ ώ ρ α, προς τη,· 
πλεt'ρu τi'jς ΟΤΝΕΣΚΟ και του Πονκόσμιου Συμ6ουλ(ου 'Εκκλησιών, προ
κειμένου έκπ:ρόσ<οποί τουι;; να κατε6οuν στην Κύπ.ρο, V'α καταν,ράψουν και 
να θέσουν κάτω ΜΟ την l:ίμεση έποπτεfα τot)fj τα ύπολε(μματα έστω που 
ένδ-εχόμε\'α να άπόμειναν στην κατεχόμενη γη μαs. Άλλα και νια i!να 
t'iλ.λο λόΎΟ άκό.μα: Να έπισημανθοi5ν και να έξα'\'Ορασθουν, είτε άπο το 
κράτος εϊτε άπο η)ν έκκλησία, τυχον άντικε(μενα που 6,ρίσκονται σΑ Lδιω
τικες συλλογ8s καθrος και εtκόνες φορητέ~; η lίλλα σκιεύη έκκλησιαστικa 
πολύτιμα. Μα και νια ενα τελευταίο άκόμα λόνο: Να ύποστεί ήΟικΑs κυ
ρώσεις ή ΊΌυρκί.α που έν όνόματι μιάs <<εLρηνευτικi'js έπιχείρησηs» κατέ
στρεψε ί::να πολιτισμο όλόκληρο. 

Οί τοιχογραφf,ες τi'jς 'ΛΎιάς Μαρίνα~; που καταστράφηκαν, 6ρ(σ-..(ονταν 
στ(ι 6ό.ρειο και στο νότιο τοίχο τfjς έκκλησιί'iς άντ~στοιχα. ΊΙ τοιΊονραφ(α 
που ·6ρισκόταν στο μέσο του 6όρειου το(χου παρίστανε τ'ον Άιηάννελο Μι.-
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χαiιλ κρ-ατώντας στο δeξi χέρι τη (!Ομιφα(α καί στο άριστερο το "Αyιο Πο
τήριο που μέσα του 6.~ισκόταν iι κεφαλη τοu Χριστοu. 

'Ακρι6iί>s άπέναντι~ στο νότιο τοίχο, 6ρισκόταν ή τοιχοΎ·!lαφία τ' "'Α η 
Γιό>.ρ-νη κα,6αλλάρ.η σ' liλΟΎο έμπνευσμένη άπο τη j'νωστη παρ.άδοση, μ8 τη 
βασιλοπούλα στa καπούλια τοi5 ά:λόΎΟU καi σκοτώνοντας μe το χαντ'ζάQι 
το διιάκο. 

Κάθε μια ά:.:το τis τοtχοΎρ.αφίες εΙχε iSψos κάπου 2% μέτιια και π.λά
τοg ίiλλα 2. 




