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ΔΗΛΩΣΙΣ* 

Εγκα-rαλειφθέντων ή Απολεσθtνrων Ιερών Σκευών Ιερού Ναού 

Α γiας Μαpfνας Κυθptας 

Εγκαταλειφθέντων ή Απολεσθέντων 

Ιερών Σκευών Ιερού Ναού ενορίας 

Αγίας Μαρίνας Κυθρέας. 

Εφημέριος ΠαπαΧρίστος Έλληνας 

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

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

Επιτροπής Χρίστος Λογγίνος. Ημερο

μηνία εγκαταλείψεως, 15.8.1974. 
Δια της πqρούσης δηλούμεν υπευθύ

νως, ειλικρινώς ότι κατά την εν λόγω 

εις Κύπρον Τουρκικής εισβολής εγκα

τάλειψιν τpu ως όν(ι:Ι ιερού ναού αφέ

θησαν εν αuτώ τα ακόλουθα: 

1. 18otJ και 19ou αιώνος 
α. Εικονοστασίου: Χριστός, 

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 1 αιώνος Χρι

στού, Παναγίας διπλές 2χ2 πόδια, 

σε 

Ιερού Βήματος. Επίσης μια 

της Παναγίας 1 1/2χ4 πόδια, τnτ'fr.ι-ι.-

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 

Αρχαγγέλοu Μιχαήλ 8χ8 πόδια 

ζωγραφισμένη επι καναβάτσου και 

προσκεκολλημένη επί του τοίχου. 
ι 

Επίσης επί του νοτίοuιεσωτερικού 

τοίχου υπάρχει εικόν(l του. Αγίου 

Γεωργίου 8χ8 πόδια ζωγραφισμένη 

επί κανναβότσ_ου και προσκεκολημ

μένη επί του τοίχου. 

3. Εικόνες Χρυσοποίκιλτες 
Της Αγίας Μαρίνας 3χ4 πόδια χρυσο

ποίκιλτες με σκαλίσματα εξαιρετικής 

τέχνης, παρουσιάζοντας τό 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. 

Λόγχαι: 2 aργυρές. 
5. Αντιμήνσια, Τρία 3 aντιμήνσια 
6. Ευαγγέλια Ιερό επάργυρα 

ευαγγέλια. 

7. Αρτοφόρια Δύο (2} Αρτοφόρια, το 
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εν ξύλινον αρχαίο και ένα επάργu

ρον. 

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

9. Εξαπτέρυγα: Δύο(2) πολύ αρχαία, 
αργυρά. 

1 Ο. Σταυροl Εξαπτερύγων: Δύο(2) 
σταυροί εξαπτερι1γων μεγάλοι και 

πολύ αρχαίοι 

11. Θυμιατά: Δύο(2) θυμιατοi, ένας 
aργυρούς πολύ παλαιός και ο άλλος 

aργυρούς νεώτερος. 

12. Κολυμβήθρα: Δύο(2) χάλκινες 
13. Επιτάφιοι: Ένας (1) 

14.Κανδriλαι: Έξη(6) μεγάλες aργυ

ρές παλαιές και άλλες μικρές aργυ

ρές, νεώτερες 

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

μεγάλοι κρυστάλλινοι νεώτεροι 

17. Δίσκοι αντιδώροu ( σανιά) 
Τρεις(3) χάλκι~οι 
18.Ξuλόγλuπτα 

α. Ένα (1) ξuλογλυπηκόν εικονοστά

σιον αρχαιότατον με σκαλίσματα 

λεπτότατα, αμπέλου. 

β. Λυπητερά και σταυροί εικονοστα

σίου (σκαλιστά και ζωγραφισμένα) 

Ένας (1) μεγάλος σταυρός σκαλιστός 

παροστάνων τη σταuρωση του Χρι

στού τοποθετημένος άνωθεν του . 
εικονοστασίου με δυο εικόνες ένθεν 

και ένθεν επίσης σκαλιστές ή μια 

παριστάνει τη Θεοτόκο και η άλλη 
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τον Ιωάννη το θεολόγο. 

γ. Βημόθυρα ένα(1) Αρχαιότατον 

σκαλιστόν χρονολογημένο με το 

εικονοστάσιο με ζωγραφισμένον τον 

Εuαγγελισμόν. 

δ. Προσκηvητάρι 

Ένα(1) προσκuνητάριο ξuλογλuπτικό 

aρχαιότατο 

ε. Αρχιερατικοί θρόνοι 

Ένας (1) Αρχιερατικός ξύλινος σκαλι

στός 

στ. Ιεροί Άμβω·νες 

Ένας ( 1) Αρχαιότατος ξύλινος σκαλι
στός με ζωγραφισμένους επ' αυτού 

τους 4 ευαγγελιστές. 
ζ. Κώδωνες (Καμπaνες) 

Ένα(1) 

η .. Χειρόγραφα- παλαίά βιβλία 

Αρχαία μηνιαία με βυζαντινή γραφή 

και ακολουθία αγίων με βυζαντινή 

γραφή. 

θ. Άλλα καλύμματα αξίας, Ιερατικά 

και Διακονικά Άμφια, δοχεία ζέοu και 

αγιασμού κ.λ.π. 

Έξη {6) Ιερατικά Άμφια 
Σημειώσεις: Εκατόν περίπου σκάμνοι 

και ~αρέκλες (καθίσματα). Εγκατά

στασις μεγαφώνων, εγκατάστασις 

ηλεκτρισμού, αναλόγια ιεροψαληi>ν, 

χοηματοκιβιiηιο, μ~ 5::500. Παγκάρια 
με 5::20. Μωσαίκό κουτί Αγίας Μαρ(
νας με 5::60 και εξωτερικά κουτιά 

εντοιχισμένα μΕ: ποσό 
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