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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ κ. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΙΛΑ ΣΤΗ ccΣHMEPINH» 

Βάλλεται η πολιτιστική μας κλη~~_νομια ... 

Στο στόχαστρο κατaστ·ροφής βρίσκονται 

όλοι οι αρχαιολογιι(οί μας θησαυρο,l που 
βρίσκονται στα κατεχόμενα. Όχι μόνο 

αυτοί αλλά κι αυτοί που βρίσκονται στις 

ελεύθερες περιοχές, πολλοί έχουν αφεθεί 

στο έλεος του χρόνου ... Πολλά αρχαιολο
γικό ευρήματα χάνονται στη δίνη της ανό

mυξης. Μεγάλες εκτάσεις γης έχουν 

περάσει στα χέρια επιχειρηματιών γης με 

πολλά «μέσα» στη διάθεσή τους που δε 

βλέπουν και τόσο ευνοϊκό τις aρχαιολογι

κές ανασκαφές. 

Οι επισημάνσεις αυτές ανήκουν) στον 
πρόεδρο του Συνδέσμου Αρχαιολόγων 

Κύπρου κ. Ανδρέα Δημητρίου που παράλ
ληλα αναφέρει.ότι: 

· " Ερχόμαστε ~μ&ρα εν έτει 1990 και 
θέλουιlε · να διaσc.Gοοιi!Jε κάτι στην Αμα
θούντα και την Πάφο και δεν μπορούμε, 

γιατί η αξία tης γης ανέβηκε σε αστρονο

μικά ποσό και χρειάζεται κανείς εκατομμύ

ρια λίρες για να προχωρήσει σε απαλλο

τριώσεις. 

" Στην περιοχή όπου έγινε το φράγμα 
της Άχνας έχουν βρεθεί πάρα πολλά 

αρχαία για τα οποία ούτε καν ειδοποιήθηκε 

το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Οι αμφορε;ίς σε 

πολλές περιπτώσεις φτάνουν, το ένα μέτρο 

ύψος. 

" Μερικό μνημέία κηρύσσονται αρχαία 
είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμο'ύ και 

όμως αφήνονται στο έλεος του Θεού. Αυτό 
είναι απαράδεκτο. 

" Η προσπάθεια της τουρκικής πλευράς 
δεν είναι να καταστρέψει κλασικό μνημεία, 
βέβαια εντοπίζονται και εδώ συλήσεις, 

αλλά να αφανίσει κόθετι το Χριστιανικό 

που δηλώνει και την ταυτότητα μας. Στό
χος. να εξαλείψουν κόθετι το ελληνικό και 
άρα κaι τη διεκδίκηση όλων των εδαφών 
που κατέχουν τα τουρκικό στρατεύματα. 

" Ξένοι αρχαιολόγοι παρουσιάζουν το 
Τμήi.Jα Αρχαιοτήτων όαν προ6όλλούν τον 
«Κυπριωτισμό» της Κύπρου. Κάτι τέτοιο · 
πρέπει να αντικρούεται από τη δική μας την 
πλευρό. 

\ Ανδρού~~α Ταραμουντά 

Ι Ανάφερε συγκεκριμένα ο κ. Δημητρίου: 

- Κάποτε είχε γίνει λόγος για 3ο Α πίλο 
όσον αφορά τις καταστροφές αρχαιολογι
κών και άλλων θησαυρών της,πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς. Πού βρlσκονται σήμερα 
τα πρόγμάτα; 

- Πράγματι σε μια διάσκεψη του Συν~έ
σμόυ Αρχαιολόγων πήραμε θέσεις πολύ 
ακραίες για να πετύχουμε το μέγιστο καλό 

αποτέλεσμα. ,Φυσικό δεν είχαμε χρησιμο
ποιήσει τη λέξη «Απίλας», την οποία προ-· 
σωπικά απεχθάνομαι γιατί μου υπενθυμίζει 

την κατοχή του τόπου μας. Είναι γεγονός 

πώς εκείνη η οξεία κριτική δημιούργησε· 
κάποια κινητικότητα και ξύπνησε κάποιες 

συνειδήσεις για το κακό που γίνεται χωρίς 
·~μως να υπάρξει και συνέχεια. Απ' ότι γνφ-

Αρχάγγeλος: Εικόνα τού, 1200 μ.Χ. που βρι
σκόταν πριν από την τουρκική eιαβολή στο 
Μοναστήρι· του Aγlou Χρυαοοτ6μου στον 
Κοuτοοβeντη~ Τώρα ή τύχη της Εlναι άγνωατη. 
Αφαιpeθηκι; από το ναο. . 
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ρiζω το Τμήμα Αρχαιοτήτων προσπόθησε 

και προσπαθεί όσο μπορεί για τη διόσωση 

των θησαυρών του παρελθόντος- όλλωστε 

κανένας αρχαιολόγος δε θα στεκόταν στο 

ύψος της επιστήμης του αν όφηνε συνει

δητά δείγματα του παρελθόντος να κατα

στραφούν. Εδώ θα ήθελα να προσθέσ~ ότι 

το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει να παλέψει, 

πολλές _φορές με πολύ ισχυρό συμφέροντα 

που δεν πολυνοιόζονται για το τι υπόρχει 

στο υπέδαφος. Άλλωστε, ο κόθε πολίτης 

το .ίδιο θα έκανε αν είχε γη που αξίζει εκα

τοντόδες λίρες και τούλεγαν πως θ' απαλ

λοτριωθεί. Θα πόλευε για να τηv εκμεταλ
λευτεί. Φανταστείτε τώρα που τη γη, και 

μιλώ για την Αμαθούντα και_ την Πόφο, δεν 

την κατέχουν κάποιοι μικρογεωργοί, αλλό 

μεγαλέμποροι με πολλό «μέσα» στη διό

θεσή τους. 

- Να σταθούμε λίγο σ' αυτό το σημείο. 

Έχει γίνει λόγος ότι πολλοί επιχειρηματίες 

για την εκμετόλλευση της γης έχουν κατα

φέρει να aποσπόσουν σε εξευτελιστικές 

τιμές τερόστιες εκtασεις γης από μικρο

γαιοκτήμονες σε τουριστικό ανΟ:mυσσό- . 
μενες περιοχές, όπου βρέθηκαν αρχαία. 

Αυτοί ακριβώς είναι το κιίριο εμπόδιο στο 

να έρθουν στο φως διόφορα αρχαιολογικό 
ευρήματα ... 
Ευρήματα καταατρtφονται 

- Εδώ ακριβώς είναι που ασκείται και η 

κριτική τcψ Σt!Ινδέσμου Κυπρίων Αρχαιο

λόγων. Οι χώροι στους οποίους βρίσκονται 

τα κυριότερα αρχαία της Κύπρου είναι γνω

στοί και θόπρεπε εδώ και πολλό χρόνια να 

απαλλοτριωθούν. Κι ερχόμαστε σήμερα εν 

έτει 1990 κaι θέλουμε_ να διασώσο_uμε κότι ι 
αnό την Αμαθούντα ή την Κότω Πόφο κι 
όμως δεν μπορούμε. Γιοτ{ η αξια της γης 1 

· ανέβηκε σε τόσο αστρονομικό ποσό που · 
χρειόζεται κανείς · πολλό εκατομμύρια 

λίρες για να το πρόξει. Εκεi που εμείς πιέ

σαμε και πιέζουμε είναι ν' απαλλοτριώνεται 
η γη πριν ακόμη ανεβεί σ~. ~ο/ρονομική 
άξία. Στην περtmωση, όμως της Αμαθούν

τας για την οποία η καταστροφή είναι σχε~ 

δόν πέραν κάθε δυνατής προσπάθειας 
διάσωσης, μιλώ για τη νεκρόπολή της θα 

πρέπει τουλάχιστον να διασωθεί ένα μέρος 
της. Ν' αγοραστεί όσα κι αν αξίζει ένα 

μέρος όπου υπάρχουν πολλοί τάφοι μαζί 

συγκεντρωμένοι για να δίνει μια σpφfj 
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εικόνα του πως ήτρν το νεκροταφείο μιας 

πόλης τοu βου, 7ου aιώνα ή 9ου αιώνα π.Χ. 
Aλi'\!bvo ν' αφήσουμε ένα τάφο κότω από 

ένα ξενοδοχείο απλώς για να είναι aτρα

ξιόν στους τουρίστες του συγκεκριμένου 
ξενοδοχείου. · · 

- Παλαιότερα είχατε μιλήσει για αμέλεια 

και αδιαφορία για πολλό αρχαιολογικά 

ευρήματα στις ελεύθερες περιοχές. Πετύ

χατε να συγκινήσετε κόποιους αρμόδιους; 

- Ναι. Απ' ότι αντιλαμβάνομαι το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων ένιωσε μόλιστα ότι η κριτική 
μας ήταν πέραν από κάποια συναδελφ~ά 
πλαίσια, αλλά θέλω να πω πως δεν το πρά

ξαμε μόνο και μόνο για να κάvουμε κριτική, 
αλλά για να βοηθήσουμε και το Τμήμα va 

. ζητήσει να κόμει περισσότερα για τη διά
σωση αυ'tώΨ των aρχαιολογικών θησαυ~ 
ρών. Και μιλώ πιο συγκεκριμένα και πάλι, 

πρώτα-πρώτα για·τις απαλλοτριώσεις. Αυτή 

τη στιγμή στο Σταυρό του Αγίασμάτή, η γη 
θ' αξίζει πιστεύω πολύ λίγα χρήματα. Το 
ίδιο και η γη γύρω από την εκκλησία της 

Ασίνου. Λίγο πιο ανεβασμένες θα είναι οι 

τιμές ίσως στην Κακοπετριά όπου οι εκκλη

σίες κηρύχθηκαν σαν παγκόσμια μνημεία 

Πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Σήμερα μπορεί να πιέσει το Τμήμα 
Αρχαιοτi)των και εμείς σαν φορείς που 

ενδιαφερόμαστε για τις αρχαιότητες, για 

την απαλλοτρίω~ cίϊϊό τώρα γης γύρω από 
αυτό τα μνημεία και θα μπορούσαν να χρη~ 

σιμοποιηθούν μελλοντικά για την ανεύ

ρεση αρχαlων ή αν δεν υπάρχουν αρχαία 

σαν χώροι πρασίνου. Παράδειγμα το 

Μόριον, κοντά σrην πόλη της Χρuσοχούς 
όπου οι τιμές άρχισαν ν' ανεβαίνουν επικίν

δuνα και δεν είμαι βέβαιος πόσα ακριβώς 

τεμόχια γης έχουν απαλλότριωθε! εκεt για 
μελλοντικές ανασκαφές. Όμως και αντι
κείμενα αυτά καθ' εαυτά που βρίσκονται σε 

τυχαίες ανασκαφές θεμελίων, επειδή πολ

λές φορές δ·εν γίνεται καν μνεία των ευρη
μάτων, εμείς σαν Σύνδεσμος Αρχαιοτήτων 

για να δρα μέσα στα μέτρα και τις δυνατό

τητες που έχει γ(α τη διάσωση αυτών των 

θησαυρών. 

Τελευταία μάλιότα και το αναφέρω αuτό 

γιατί ·δεν έτυχε να γίνει αναφορό στο . 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, στην περιοχή τtου 

έγινε το ·φρόγμα της. Άχνας έχουν βρεθεί 
τfα'ρι:ι πολλ~ αρχαία για τα οποία δεν ειδο-



ποιήθηκε καν το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Βρέ-

1 θηκαν αμφορirς: aπ' ότι άκόυσα από εργά- ' 
τες που ήταν εκει, που ήταν πάνω από ένα 

μέτρο ύψος ο καθένας ή άλλα. αγγί(α με 

διακόσμηση για τα οποια δεν πήρε κανεiς 

εiδηση. Κανένας δεν ξέρει· τι απέγιναν ... 
Η προστασiα των θησουρών 

- Εδώ εντοπlζεται ένα πρόβλημα. Δε φτά-
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θησαυρών. Έχω παράδειγμα τον Άγιο 
Θεόδωρο της Χούλου με τοιχογραφιεςτου 
12ου αιώνα, πραγματικά αριστουργήματα, 
οι οποίες δε χρειάζεται να αποκολληθούν 
σήμερα γιοτ! έχουν καταστραφεί από το 
χρόνο. Αυτό το πράγμα εlναι ανεπlτρεπτο. 
Όμως, ότ<ιν εργάζεται στο Τμήμα Αρχαιο
τήτων ένας μόνο άνθρωπος για τα βυζαν-

Μια σπάνια εικόνα του 1500 μ.Χ. που ανήκει στην εκκλησfα του 
Αγfου Γεωργfου της Βατυλής. Η Παναγiα βρίσκεται μεταξύ του 
Αγf~υ Νικολάου και του Αγiου Γεωργfου. Κι αυτή η εικόνα αφαι
ρέθηκε από το ναό και κανένας δε γνωρίζει τι έγινε. 

νει μόνο να έρχονται στο φως τα διάφορα 

αρχαιολογικό ευρήματα αλλά να συντη

ρούνται, να προστατεύονται. Και έχουμε 

πάρα πολλούς αρχαιολογικούς και εκκλη

σιαστικούς θησαυρούς σ' όλη την Κύπρο 

aπροστάτευτους και εκτιθέμενους στο 

χρόνο. 

- Η προσπάθεια είναι να κάνουμε παρα

στάσεις προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

και Έργων στο οποίο υπάγεται το τμήμα 

Αρχαιοτήτων για την προστασία αυτών των 

τινά και όλα τα μεσαιωνικά μνημεία, είναι 

φυσικό ότι δε μπορεί να προλάβει. Έχω την 

πεποίθηση πως η υπηρεσία θάπρεπε να 

επανδρωθεί με πολύ περισσότερα άτομα, 

ειδικά σ' αυτή την ειδικότητα γιατί το νησί 

μας είναι γεμάτο με βυζαντινούς θησαυ

ρούς. Όμως και μερικά άλλα μνημεία 

κηρύσσονται δυστυχώς αρχαία μνημεια 
εiτε πρώτου ·ειτε δεύτερου πινακα, ·και 

αφήνονται στο έλεος τοιι θεού. Αυτό το 

πράγμα είναι aπαράδεχτο. Από τη στιγμή 
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που θα το κηρύξεις ως αρχ'αίο μνημείο 
πρέπει να φροντίσεις και για τη συντήρησ'ή 

του. Και ακριβώς δράπομαι της ευκαιρίας 

να κάνω και πάλι έκκληση προς τους αpμο
δίους ν' αντιμετωπίσουν το θέμα στα 

σωστά του πλαίσια. Δηλαδή, κηρύσσοντας 
κάτι σαν αρχαίο μνημείο να αναλαμβόνουν 
και τα μέτρα για την προστασία και την προ

βολή του. 

- Σε λίγες βδομάδες θα έχουμε την επί

σκεψη του εισηγητή της υπεπιτροnής της 

επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμ

βουλίου της Ευρώπης κ. Βαν Ντε Βερφ 

στην Κύπρο για την ετοιμασία έκθεσης για 

τις καταστροφές της πολιτιστικής μας κλη" 
ρονομιάς. Ποιά σημασία δίνετε σ' αυτή την 

επίσκεψη και μήπως περικλείει κάποιες 

εκπλήξεις για τη δική μας πλευρά; 

- Ας αρχίσουμε από το τελευταίο αν 

εννοείται ότι υπάρχουν πολιτιστικά μνη
μεία ισλαμικά τα οποία έχουν αφεθεί στο 

έλεος του Θεού, νομίζω ότι δε θα έχουμε 

εκπλήξεις γιατί τα φροντίζουμε πάρα πολύ 

καλά. Το κυριότερο είναι ο Τεκές της Ουμ 

Χαράμ στην Αλυκή, το ίδιο και το τζαμί στην 

Περιστερώνα και σε άλλες περιοχές. Επο

μένως εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε σαν 

κράτος τίποτα. Η άλλη όμως πλευρά 

πιστεύω ότι θα πρέπει να «τρέμει» αυτή την 

επίσκεψη. αν πράγματι σταθεί στο ύψος 

της και διερευνήσει όλες τις καταστροφές 

που έχουν γίνει. 

Οι καταστροφές των Τούρκων 

Αποδεδειγμένα έχουν κλαπεί, γίνεται 

τώρα και η δίκη, τα ψηφιδωτό της Κανακα

ριάς από την αψίδα του Ιερού της Εκκλη

σίας έχουν καταστρέψει και την αψίδα. 

Έχουν ταυτόχρονα κατεδαφίσει την αψίδα 

του Ιερού για να διευκολυνθούν στην απο

κόλλησή τους. 

- Ειναι-γνωστό ότι έχουν αποκολλήσει και 

τις τοιχογραφίες από το εκκλησάκι του 

Αγίου Ευφημιανού ή Θεμονιανού όπως 

λέγεται, αλλά κι άλλες εκκλησίες έχουν 

υποστεί τέτοιες καταστροφές. Όπως είναι 

το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στη Μονή 

του Αγίου Χρυσοστόμου κοντό στον Κου

τσοβέντη. Αν τελικό επιτραπεί η επίσκεψη 

Βαν Ντε Βερφ στα κατεχόμενα θα είναι 

ένας πραγματικός καταπέλτης για την 
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τουρκική nλειφό για τις καταστροφές που 

έχει προκαλέσει. 

Η προσπάθεια της τουρκικής πλευράς 

δεν είναι γ~ καταστρέψει τα κλασσικά ή τα 
προϊστορικό μας μνημεία. Γίνονται βέβαια 

και εδώ συλήσεις, πωλούνται πολλά αντι

κείμενα .. Όμως επειδή τα χριστιανικό μνη
μεία ταυτίζονται με μας, πέραν του ότι 

είμαστε Έλληνες, είμαστε και Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι και η ταυτότητά μας δηλώνεται 

περισσότερο από αυτά τα θρησκευτικά 

μνημεία, προσπαθούν να τα εξαλείψουν 

τελείως ώστε· να χαθεί τελείως κάθε ίχνος 

ελληνικής παρουσίας άρα και διεκδίκηση ' 
όλων των tdαφibν που κατέχουν τα τουρ
κικό στρατεύματα. 

- Σε επιτροπή της Βουλής τελευταία έγινε 

συζήτηση για την καταστροφή της Αγίας 

Σοφίας. Εχετε στοιχεία γι' αυτή την περί

mωση ή και άλλες που χρήζουν όμεσηc; 

αντιμετώπισης; 

- Άμεσα στοιχεία δεν έχουμε. Απλώς 

ξέρουμε ότι από το 1970 κάποιος Ιταλός 
αρχαιολόγος ο οποίος είχε κληθεί από την 

κυπριακή κυβέρνηση, ο Κάρλο Μούσα είχε 

κάμει μια μελέτη και έγραψε ότι τα θεμέλια 

της Αγίας Σοφίας χρειάζονται ενίσχυση. / 
Είχε σκάψει για να τα διαπλατύνει, όμως 

δεν έγινε κατορθωτό, είχαν γίνει κάποιες 

φασαρίες και η προσπάθεια έμεινε μισοτέ

λειωτη. Είναι όμως γεγονός ότι κινδυνεύει 

η Αγία Σοφία και η τουρκική πλευρό δε δια

θέτει καθόλου χρήματα για τη συντήρηση 

αυτών των μνημείων. Νομίζω ότι είναιiξιό
λογη η δική μας προσπάθεια να συντηρή

σουμε και τα κατεχόμενα μας μνημεία. 

Τώρα για άλλα μνημεία που πιθανό να 

κινδυνεύουν δεν έχουμε σαφείς πληροφο

ρίες, αλλά πιστεύω ότι όλα τα μεσαιωνικό 

κτίρια θα χρήζουν ενίσχυσης για να μην 

καταπέσουν γιατί ξέρουμε ότι δεν τυγχά

νουν συντήρησης. 

Η ταuτότητα μας 

;-- Φαίνεται να υπάρχει μια διελκυστίνδα 
επιστημονική όσον αφορά την ταυτότητα 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μεταξύ 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του ιδρύ

ματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ν' ακού
σουμε τη δική σας άποψη στο θέμα αυτό. 

-Αυτή, ή ας τη χαρακτηρίζουμε διελκυ
στίνδα, δε νομίζω ότι είναι, άρχισε σε μια 1 


