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ΣVΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ BVZANYINO ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡίΟΥ 

Αψίδα για τα ψηφιδωτά της Παναγίας 
Κανακαριάς θα στήσει η Αρχιεπισκοπή 

Αναπαράσταση της Αψίδaς της Παναγίας 

της Κανακαριάς της Λuθράγκωμης, στο 

Βυζαντινό Μουσείο Αρχιεπισκόπου Μακα

ρίου Γ, θα επιδιώξει η Ιερά 

Κύπρου, με τη βοήθεια του 

Αρχαιοτήτων, αμέσως μετά τον επαναπα

τρισμό των περίψημων ψηφιδωτών από τι<: 
Ηνωμένες της Αμερικής. 

Τα πιο πάνω προκύπτουν από 

που έκαμαν στη "Σ" ο Αρχιεπίσκοπος 

σόστομος και ο αναπληρωτής διευθυντής 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων κ. Αι-ιπν,r,σι,nι:

Παπαγεωργίοu. 

Η αψίδα που θα εγκατασταθεί στο Buζαv

nvό Μουσείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
του r·, θα κατασκειιαστει με 6όση την πρω

της Κανακαριάς. ΣΆ θα 

τα ψηφιδωτά που Θα επαvα

πατριστο(ιν από την Αμερική 

και δυο άλλα με μvΙJΨ<'' 
λων. Τα στηθάpια αυτά που αποτελούσαν 

του σιJVόλοu των της 

δuο '"'"''"',.,.'"' 
Στηθάρια Αποστόλων 

Από το σύνολο των ψηφιδωτών της Καν α

και βρίσκονται αυτή τη 

δυο στη-

με Αποστόλων, το κάτω 

μέρος του Χριστού και το χέρι του 

λου, αριστερά της Παvαγ!ας. Άλλα κομμά

τια των ψηφιδωτών, που δεν έχοιιγ ιδιαί

τερη σημασια, παραμένουν σε άθλια κατά

σταση στην κατεχόμενη εκκλησία της 

Κανακαριό.ς. 

Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και ο αναπλη

ρωτής διευθυντής του Τμήματος Αρχαιο

τήτων τόνισαν προς τη «Σ» ότι οι διαστά

σεις της πρωτότυπης αψ[δας των ψηφιδω

τών της Κανακαριάς ε[ναι γνωστές γι' αυτό 

και δε θα είναι δύσκολη η αναπαράστασή, 

της και η επάνδρωση της με τα κομμ(πια 

των ψηφιδωτών που έχουμε ήδη · στηiι 
κατοχη μας και αυτών που αναμένουμε ότι 

Του Γ. ΤζιώρτζΙΟΙ.Ι 

θα πάρουμε από την Αμερική. Στην ίδία 

αψίδα θα Τ9ΠΟθετηθούv επίσης και τα, 

ελλε!ποντα κομμάτια των ψηφιδωτών της 

μόλις· αυτά εντοπιστούν και 

επαναπατριστούν. 

Στην συνέντευξη που παραχώρησε προς 

τη "Σ" ο dναπληρωτής διευθυντής του 

Αρχαιοτήτων μίλησε για τη 

καταστροφή και λεηλασία της 

μας κληρονομιάς από τους 

εισβολείς. 

Καταστροφtς 

«'Ολοι όσοι επιδίδονται στη λεηλασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μας στα κατε

χόμενα», είηε ο κ. Παπαγεωργίου, «ενερ .. 
με βάση οδηγ!εc; 

συνεργατών τους. Παίρνουν και 

ρει:ιονται μόνο όσα 

και τα υπόλοιπα τα 

θέλουν v' aφi)σouv 

την 

πολιτισμού», 

ΕΡ: Μπορείτε Παπαγεωργίου να μας 

αναφέρετε μερικές κατα

στροφής εικόνων και τοιχογραφιών 

που δεν είχαν εμπορική αξία; 

ΑΠ: Τρανταχτό παράδειγμα είναι τα ψηφι-

δωτά της Παναγ!ας της κοντά στο 

Άγιος Τα 

ψηφιδωτό της Πάναγίας της Κυράς tιταν 
μερικώς κατεστραμμένα. Συγκεκριμένα 

ήταν κατεστραμμένο το πρόσωπο και το 

ένα χέρι της Παναγίας, γεγονόςποu καΘι

στοίισε τα ψηφιδωτά χωρίς οποιαδήποτε 

εμπορική αξία. Μόλις ο κλέφτης διαπί

στωσε αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή τα 

ψηφιδωτά δεν είχαν εμπορική αξία, λόγω 

μερικής καταστροφής τους, τα αφαίρεσε 

και τα κατάστρεψε ολοσχερώς, για να μη 

μείνει οποιοδήποτε σημάδι που θα Θύμιζε 

το πέρασμα Χριστιανικού πολιτισμού. 

Πληροφορίες 

ΕΡ.: Απο πού αντλεί το Τμήμα Αρχαιοτή

των τις πληροφορίες του για τη λεη-



λασία και καταστροφή της ιτολιτιση
κής μας κληρονομιάς; 

ΑΠ.: Η σημαντικότερη πηγή πληροφο
ριών .' είναι αναμφίβολα οι ξένοι περιηγη~ 

' τές, ·πολλοί από τοuς οποίους πηγαίνουν 
στα κατεχόμενα ειδικά για να γνωριστούν 

μι;: τη Βυζαντινή τέχνη rιοιι είναι «εγκλω6ι
cιμένη>• στα κατεχόμενα. 

Επίσης, σημαντική πηγή πληροψοριών 
αποτελεί μερίδα του τουρκοκυπριακού 

!τύπου. 

Πότε χρονολογείται η συστηματική 

λεηλασία του πολιτιστικού μας πλού

του από τους Τούρκους; 

ΑΠ.: Σύμφωνα με πληροφορίες που κατέ

χουμε η συστηματική καταστροφή και 

λασία του πολιτιστικού μας πλούτου αρχί·· 

γίιρω στα 1976 με την αφαίρεση από την 
εκκλησία της Κανακαριάς των περίφημων 

ψηφιδωτών. Την ίδια περίοδ'ο καταγράφε
ται η αφαίρεση από την εκκλησια του Αντι

φωνητή στην Κερύνια ψηφιδωτών του 15ou 
αιώνα που παρουσιάζουν τη 

και το γενεαλογικό 

Από την ίδια εκκλησία ""''"''"'vι-

της Μιιrρόπολης 

Ι<:ατόπιν αρχίζει η συστηματική 

και καταστροφή του πολιτιστικού μας 

πλούτου, με την αφαίρεση όλων των τοιχο-

ΙΙυι .. οmοωv της της 

κοντά στο Σuγχαρί, των πολύτιμων 

του i 2ou αιώνα από τον 
Αγριδιών κοντό στο 

τοιχοΎραφιώv τοu 15οιι αιώνα 

από τον ναό Αγίου Γεωργίου σrο 

Καπούη, του 9ou αιr.!}va 
την εκκλησία της Αγίας Σολομωνής στην 

Κι.ί)μα του Γιαλο(ι, καθώς επίσης καi. δυο 

πολύ σπάνιων και αξιόλογων το:ιΥονο,ααιιωv 

του 15ou αιι:ίJVα που παροuσιόζοuν τον 

Άγιο και έναν άλλο από 

την εκκλησία του Αγιοu Νικολάου. 

Επίσης, κατά την ίδια περ!οδο αφαιρούν

ται όλες οι εικόνες (i4ou και 16ou 
από την εκκλησία του Αντιφωνητή. Από την 

!δια εκκλησία αφαιρείται και καταστρέφε

ται το τέμπλο, που ήταν ένα μοναδικό έργο 
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τέχνης. Εξάλλου, αφαιρέθηκαν όλες οι 
εικόνες από το Μοναστήρι του Χρuσοστο

μοu. Ανάμεσα σ' αυτές τις εικόνες περιλαμ

βανόταν μια του '12ou αιώνα που παρου
σίαζε ένα Άγγελο ενώ οι υπόλοιπες 
του 14ου και 16ου αιώνα. 

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει για την 
κλοπή και εξαφάνιση της πολύτιμης σuλλ~
γής της Μητρόπολης Κερύνιας. Η συλλογή 
δημιουργήθηκε χάρη σε μια αξιόλογη πρω
τοβουλία τοu μ. Πολυκάρπου Ιωαννίδη, που 
ήταν γραμματέας της Μητρόπολης. Σύμ-
φωνα με τα υπάρχοντα η 

της Μητρόπολης δημιοupγήθηκ.ε στην 

""""'"''"'" 1940-1950. 
Αυτή η συλλογή περιλάμβανε, μεταξύ 

άλλων, εικόνες, ευαγ
γέλια, δυο ξύλινες πόρτες του 12ou αιώνα 
από την εκκλησία της Ασίνου, ένα μηρούν
τζινο πολυέλαιο του 16ou αιώνα και Άμφια 
με παρασrάσεις του 17οΙJ αιώνα. 

Τα αρχαιολογικό Μουσεία. 

ΕΡ.: Ποιές πληροφορίες το 

Αρχαιοτήτων για τα αρχαιολογικά 
μουσεία των κrΓrι:::>rοιπ•'v·ων 

ΑΠ.: Σuλήθηκαν όλα. Το 

Μουσείο της 
το Μουσείο τοι; της 

Μουσείο 

από ης 

ΕΡ.: Ποιές πληροφορίες έχετε για ό;η 

αφορά την κατάσταση του Ναυαγίου 
της Κερι)νιας; 

ΑΠ.: Δuσruχώι;, παρά το γεγονός οτι οι 
χρησιμοποιούν το Ναυάγιο για την 

προσέλκυση ξένων περιηγητ6Jν, οι κατοχι

κές αρχές δε λαμβάνουν μέτρα για τη συν

τήρηση και προστασία του από τη φθορά 
τοu χρόνου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα 

στο σύστημα κλιματισμού που εγκατέ

στησε η Κυπριακή Κυβέρνηση, στην 

αίθουσα του Ναυαγ!ου, μετά την εισβολή. 

Το κατοχικό καθεστώς δε φροντ!ζει ούτε 
για τη συντήρηση του συστήματος κλιματι-
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σμοu, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για τη 

διατήρηση, σε καλή κατάσταση, τοu Ναuα
\y'ίοu. 

Για τη συντήρηση του συστήματος κλι
~ματισμού που εγκαταστάθηκε στο χώρο 
του Ναυαγίου, μετέβησαν, μετά από ειδι
κές διευθετήσεις, στα κατεχόμενα άνδρες 
της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. 

Αυτό συνέβη δυο φορές με αποτέλεσμα τη 

συντήρηση του συστήματος. Τώρα, όμως, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το 

σύστημα κλιματισμού είναι και πόλι χαλα
σμένο και οι κατοχικές αρχές δε λαμβά
νουν μέτρα για την επιδιόρθωσή του. 

ΕΡ.: Για την κατάσταση των αρχαιολογι
κών μας χώρων τι πληροφορίες έχου

με; 

ΑΠ.: Όλοι οι αρχαιολογικοί )(ώροι είναt 
εγκαταλελειμμένοι στη φθορά του χρόνου, 

παρά το γεγονός ότι σ' όλους αυτούς τους 

χώρους υπάρχουν φύλακες για να εισπρά-r·· 
τοuν από· τους ξένους περιηγητές, για 

λογαριασμό του κατοχικού καθεστώτος, 
χρηματικά ποσά, με τη μορΦri εισιτηρίου 

εισόδου. 

ΤιιμβωρuχΙι.:ι 

τώρα τις των 

αποστοΜΝ που βρίσκον-

ταν στα πριν από την ειιπΗ .. ιΛ• ι 

μπορώ να πω, με τις urιάρχοuσες πλη-
ροφορίες, ότι αuτtς λεηλατήθηκαν. Λεη
λατήθηκαν συγκεκριμένα οι αποθήκες της 

αρχαιολογικης αποστολής στη 
Σαλαμίνα και την Έγκωμη και οι 

της αποστολής στους 

Επιοης, ανθεί στα κατεχόμενα το 
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φαινόμενο της Τυμβωρυχίας. Και δυστυ

χώς, σ· την περίπτωση, ως Τμήμα 

Αρχαιοτήτων, δεν μπορούμε να παρέμ

βουμε και ν' αποδείξουμε πως κάποιο αντι

κείμενο - προϊόν Τυμβωρυχίας - προήλθε 
από την Κύπρο. 

ΕΡ.: Σε ποια διαβήματα προβήκατε για να 

πειστούν οι ξένοι να βοηθούν το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων στην προσπάθειά 

του για επαναπατρισμό κλεμμένων 

κuπριακίί)ν 

ΑΠ.: Ειδοrιοιfjσαμε 

σεία του κόσμου να μην κλεμ

μένες αρχαιότητες της Κύπρου και να ειδο

ποιούν το Τμήμα Αρχαιοη,των κάθε φορά 

ποu εντοπίζονται τέτοιες Το 

διάβημα αυτό κάποια 

Ήδη μπορώ να πω ότι ηολλές φορές μέχρι 

σήμερα ξένα μουσεία μας βοήθησαν στον 

επαναπατρισμό κλεμμένων αρχαιοτήτων. 

ΕΡ.: Ποιά, νομίζετε, ότι θα ειναι η απήχηση 

ΑΠ": 

της απόφασης 1ΌU Αμερικανικού 

Δικαστηρίου για τα ψηφιδωτό της 

Κανακαριάς; 

ΑΠ.: Πιστεύω nως όχι. 

θα προτιμήσουν να μας 

τητες, έστω και σε χαμηλl:ς 

τις να καταστραφοίιν, 


