
μπούμε ελευθερωτές στην Κερύνια τη μέ

ρα που ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρα
τός του Κουρδιστάν θα μπαίνει ελευθερω

τής στο Ντιγιάρμπακιρ. 

Το κτίσιμο διοικητικών κτιρίων και πανε

πιστημίου στην πράσινη γραμμή για την 
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από «κοινού χρήση» με τους τούρκους 

αποτελούν κτίσματα στην άμμο, δε συμ
βάλλουν σε τίποτε παρά μόνο στην εδραί

ωση της κατοχής και διχοτόμησης. Τέτοια 

μέτρα δεν ανακόπτουν τον Απίλα ούτε 
τον αποθαρρύνουν και θυμίζουν τη Βαβυ

λώνα πριν από την πτώση. 

ΟΙ ΤΟΥΡ ΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΟΑ ΚΑ ΤΕΔΑΦΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α ΥΓ ΑΣΙΔΑΣ 

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και · Εργων 
(τμήμα Αρχαιοτήτων) ανακοίνωσε ότι οι 

Τούρκοι έχουν κατεδαφίσει την εκκλησία 
του Μοναστηρίου της Παναγίας Αυγασίδας 

κοντά στο χωριό Αλόα στο κατεχόμενο 

από τα τουρκικά στρατεύματα τμήμα της 

Κύπρου. Η κατεδάφιση της εκκλησίας αυ

τής, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

Αρχαία Μνημεία της Επαρχίας Αμμοχώ

στου, αποτελεί το CDΊοκορύφωμα σειράς 
βεβηλώσεων και καταστροφών τοιχογραφι

ών, ψηφιδωτών και εκκλησιών στην κατεχό

μενη από τα τουρκικά στρατεύματα περιο
χή της Κύπρου. 

Η εκκλησία της Παναγίας Αυγασίδας 

κτίσθηκε το 14ο αιώνα σαν εκκλησία μονό

κλιτη με τρούλλο. Σrο τέλη του 15ου αι

ώνα προστέθηκε καμαροσκέπαστο παρεκ
κλήσι στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας 

και ο αρχικός βόρειος τοίχος της εκκλη

σίας αντικαταστάθηκε από δυο υστερογοτ

θικά τόξα. Τότε ξανώιακοσμήθηκε η εκ
κλησία με τοιχογραφίες. Από τις τοιχο

γραφίες αυτές σώζονταν σε καλή κατά

σταση μέχρι την κατεδάφιση της εκκλησί

ας ο Παντοκράτορας στο κέντρο του 

τρούλλου και μια ζώνη με τη Θεοτόκο, 

τον Πρόδρομο και πλήθος Αγγέλων δεομέ
νων από τη μια και την άλλη πλευρά της 

Ετοιμασίας του θρόνου. Πιο κάτω εικονί

ζονταν καθήμενοι σε θρόνους οι Απόστο

λοι όπως και στον τρούλλο της εκκλησίας 

του Αντιφωνητή. 

Οι τοιχογραφίες αυτές του τρούλλου με 

υψηλό εσχατολογικό περιεχόμενο εξέφρα

ζαν την ιδέα της Δευτέρας Παρουσίας. 

· Οπως και στην Αρχιτεκτονική έτσι και 

στις τοιχογραφίες επαρατηρείτο ανάμιξη 

στοιχείων της βυζαντινής Ανατολής και 

της Λατινικής Δύσης. Η Εκκλησία της Πα

ναγίας της Αυγασίδας που πρωτοδημοσιεύ

θηκε από τον C. Enlart στο δίτομο έργο 
του η Γοτθική Τέχνη και η Τέχνη της 

Αναγεννήσεως στην Κύπρο, που δημοσιεύ

θηκε στα Γαλλικά το 1900, δεν υπάρχει 

πια. Η καταστροφή της αποτελεί μαύρο 

στίγμα στον πολιτισμό της εποχής μας και 

προσθέτει ακόμη ένα έγκλημα στα τόσα 

που έχουν διαπράξει οι ορδές του Απίλα 
στην Κύπρο. 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει αποστείλει 

διαμαρτυρία στο Γενικό Διευθυντή της 

Unesco, στη Γενικό Γραμματέα του Συμ
βουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο του 

Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώ

ρων, τον Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβου

λίου Μουσείων, τον Πρόεδρο της Εταιρεί
ας Μελέτης των Σταυροφοριών και της 

Λατινικής Ανατολής, τον Πρόεδρο της Δι

εθνούς · Ενωσης Βυζαντινών Σπουδών, στο 
Γενικό Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμ

βουλίου Εκκλησιών και τον Πρόεδρο του 

Διεθνούς Κέντρου της Μεσαιωνικής Τέ
χνης. 

«0 Αγών», Κυριακή 7 Οκτω6ρίου 1990 




