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Εγκαταλειφθέντων ή Απολεσθέντων Ιερών Σκευών Ιερού Ναού 

Αγίας Μαρίνας Κυθρέσς 

Εγκαταλειφθέντων ή Απολεσθέντων 

Ιερών Σκευών Ιερού Ναού ενορίας 

.Λyίας Μαρίνας Κυθρέας. 

Εφημέριος ΠαπαΧρίστος Έλληνας 

Αρ. Πολ. Ταυτ. 181759, Διεύθυνση 
Δημοσθένους Σεβέρη Μεγαρ. Παγκυ

πριακή 6ος όροφ. 19, Λευκωσία. 
Όνομα Προέδρου Εκκλησιαστικής 

Επιτροπής Χρίστος Λογγίνος. Ημερο

μηνία εγκαταλείψεως, 15.8.1974. 
Δια της παροι:Jσης δηλούμεν υπευθ(J

vως, ειλικρινώς ότι κατά την εν λόγω 

εις Κι)προν Τουρκικής εισβολής εγκα

τάλ:::ιψιν του ως άνω ιερού ναού αφέ

θησαν εν αυτώ τα ακόλουθα: 

1. Εικόνες 18ου και 19ου αιώνος 

α. Εικονοστασίου: Χριστός, Παναγία, 

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος. 

β. Δώδεκα (12) Απόστολοι μικρού 
μεγέθους στο άνω μέρος του εικονο

στασίου. 

γ. Είκοσι (20) περίπου μικρές εικόνες 
τοποθετημένες και αυτές στο άνω 

μέρος του εικονοστασίου. 

2. Εικόνες ίσως του 17ου αιώνος Χρι
στού, Παναγίας διπλές 2χ2 πόδια, 

ευρισκόμενες σε ράψω εντός του 

Ιερού Βήματος. Επίσης μια εικόνα 

της Παναγίας 1 1 /2χ4 πόδια, τοπσθε-

τημένη επί της Αγίας Τράπεζας. 

Επίσης 15-20 εικόνες μικρές διαφό
ρων αγίων πολύ aρχαίες σκωληκό

βρωτες. 

Επί του βορείου εσωτερικού τοίχου 

της εκκλησίας υπάρχει εικόνα του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ 8χ8 πόδια 

ζωγραφωμένη εηι καναβάτσου και 

προσκεκολλημένη επί του τοίχου. 

Επίσης επί του νοτίου εσωτερικού 

τοίχου υπάρχει εικόνα του Αγίου 

Γεωργίου 8χ8 πόδια ζωγραφισμένη 

επί κανναβάτσου και προσκεκολημ

μένη επί του τοίχου. 

3. Εικόνες Χρυσοποίκιλτες 

Της Αγίας Μαρiνας 3χ4 πόδια χρυσο

ποίκιλτες με σκαλίσματα εξαιρετικής 

τέχνης, παρουσιάζοντας το βίο και τα 

μαρτύρια της Αγίας. 

4. Ιερά και άλλα σκεύη 

α. Άγια ποτήρια, 

2 αργυρά. 

β. Δισκάρια, 2 αργυρά 
γ. Λαβίδες: 

3 aργυρές και ένα αργυρούν 
ζέον. 

δ. Λόγχαι: 2 aργυρές. 

5. Ιερά Αντιμήνσια, Τρία 3 aντιμήνσια 
6. Ευαγγέλια Τρlα Ιερά επάργυρα 

ευαγγέλια. 

7. Αρτοφόρια Δύο (2) Λρτοφόρια, το 



εν ξύλινον αρχαίο και ένα επάργυ

ρον. 

8. Σταυροί ευλογίας: Ένας (1) σταυ
ρός, ευλογίας aργυρούς. 

9. Εξαπτέρυγα: Δύο(2) πολύ αρχαία, 

αργυρά. 

1 Ο. Σταυροί Εξαπτερύγων: Δύο(2) 

σταυροί εξαπτερύγων μεγάλοι και 

πολύ αρχαίοι 

11. Θυμιατα: Δύο(2) θυμιατοί, ένας 
aργυρούς rιολύ παλαιός και ο άλλος 

aργυρούς νειiηεροc;. 

i 2. Κολυμβήθρα: Δύο(2) χάλκινες 
13. Επιτάφιοι: Έvας (1) 
14.Κανδrιλαι: Έξη(6) μεγαλες aργυ

ρές παλαιές και άλλες μικρές aργυ

ρές, νεώτερες 

15. Μανουάλια: Τρία(3) ορειχάλr;ινα 
16. Πολυέλαιοι: Ένας( 1) ορειχάλκι
νος μεγάλος πολύ aρχαίος και δύο(2) 

μεγάλοι κρυστάλλινοι νεώτεροι. 

17. Δίσκοι αντιδώρου ( σανιά) 

Τρεις(3) χάλκινοι 

18. Ξυλόγλυπτα 
α. Ένα (1) ξυλογλυπτικόν εικονοστά
σιον αρχαιότατον με σκαλίσματα 

λεπτότατα, αμπέλου. 

β. Λυπητερά και σταυροί εικονσστα

σίοu (σκαλιστά και ζωγραφισμενα) 

Ένας (1) μεγάλος σταυρός σκαλιστός 
παρσστάνων τη σταύρωση του Χρι

στού τοποθετημένος άνωθεν του 

εικονοστασίου με δυο εικόνες ένθεν 

και ένθεv επίσης σκαλιστές ή μια 

παριστάνει τη Θεοτόκο και η άλλη 
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τον Ιωάννη το C2Jεολόγο. 

γ. Βημόθυρα ένα(1) Αρχαιότατον 

σκαλιστόν χρονολογημένο με το 

εικονοστάσιο με ζωγραφισμένσν τον 

Ευαγγελισμόν. 

δ. Προσκηνητάρι 

Ένα(1) προσκυνητάρια ξυλογλυπτικό 

aρχαιότατο 

ε. Αρχιερατικοί θρόvοι 

Ένας (1) Αρχιεpατικός ξύλινος σκαλι

στόc: 

στ. Ιεροί Άμβωνες 

Ένας (1) Αρχαιότατοc; ξύλιvος σκαλι
στόι"; ι,.:ε ζωγραφισμένους επ' αυτού 

τους 4 ευαγγελιστές. 
ζ. Κώδωνες (Καμπανες) 

Ένα(1) 

η Χειρόγραφα - παλαιά βιβλία 

.Α.ρχαία μηνιαίυ με βυζαντινή γραφή 

και ακολουθία αγίων με βυζαντινή 

γραφή. 

θ. Αλλα καλύμματα αξίας, ιερατικό 

και Διακονικά Άμφια, δοχεία ζέσυ και 

αγιασμού κ.λ.π.. 

Έξη (6) Ιερατικά Άμφια 

Σημειc.ίJσεις Εκοτόν περίπου σκόμνοι 

και ~οpέκλες Ικαθiσματα). Εγκατά

στασις μεγαφώνων, εγιωτάcτασις 

ηλεκτρισμού, rιναλόγια ιεpοψαλτιί.Jν, 

χοημαcοκιβώτιο, μΞ: ESOO. Παγκάρια 
με f20. Μωσαικό κουτί Αγίας Μαp[
νας με f60 και εξωτερικά κουτιά 

εντοιχισμένα μ~ ποσό Ε30 περίπου. 




