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Οι φωτογραφίες καθώς και µια δίγλωσση προπα-
γανδιστική έκδοση των κατοχικών αρχών του 1992 µε 
τίτλο, «The Cultural Heritage of Northern Cyprus. Its 
Protection and Preservation, Publication of the Ministry 
of Foreign Affairs and Defense, Nicosia 1992», τεκµη-
ριώνουν και αποδεικνύουν την παράνοµη κατάσχεση 
των σηµαντικών χριστιανικών αυτών κειµηλίων από 
τους Καρπασίτες, οι οποίοι προσπάθησαν να τα διασώ-
σουν. Όπως µας ανέφερε ο κ. Νίκος Φαλάς, πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας στις 16 Ιανου-
αρίου 1991, ο µ. Νίκος Πτωχόπουλος, γραµµατέας για 
εξήντα χρόνια της Μονής, αναγκάστηκε να παραδώσει 
τις εικόνες στην αστυνοµία του ψευδοκράτους, µε σκο-
πό να µην χαθούν, οπότε υπογράφτηκε πρακτικό παρά-
δοσης στην παρουσία των Ηνωµένων Εθνών, τα οποία 
ο Πτωχόπουλος είχε προηγουµένως καλέσει.

Όπως του ελέχθη από τους ψευδοαστυνοµικούς οι 
εικόνες θα µεταφέρονταν και θα εκτίθεντο σε µουσείο 
στη Λευκωσία. Πριν παραδοθούν οι εικόνες στις κατο-
χικές αρχές, ο κ. Φαλάς σε συνάντηση που είχε µε τον 
κ. James Holger, ειδικό αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
στην Κύπρο, του έθεσε το θέµα των κειµηλίων και αυ-
τός δέχθηκε να βοηθήσει στη µεταφορά τους στις ελεύ-
θερες περιοχές, µε την προϋπόθεση ότι θα είχε και τη 
γραπτή συγκατάθεση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου 
Α .́ Ο κ. Φαλάς επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο και του 
ζήτησε σχετική επιστολή. Φοβούµενος ο Μακαριότατος 
µήπως οι Τούρκοι ενοχλήσουν τους εγκλωβισµένους 
δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του.

Οι εικόνες και τα ιερά σκεύη στις φωτογραφίες βρί-
σκονται πρόχειρα ακουµπισµένα στο δάπεδο και σε τοί-
χο για να φωτογραφιστούν. Αρχικά, τα κατασχεθέντα 
λατρευτικά κειµήλια, τοποθετήθηκαν στο Kumarcilar 
Khan (Χάνι των Χαρτοπαικτών) στη Λευκωσία, το 
οποίο χρησίµευε τότε ως αποθήκη του λεγόµενου Τµή-
µατος Αρχαιοτήτων. Ακολούθως µεταφέρθηκαν στο 
Κάστρο της Κερύνειας, όπου σύµφωνα µε έγκυρες πη-
γές, παραµένουν µέχρι και σήµερα θεωρούµενα από τις 
κατοχικές αρχές ως λάφυρα πολέµου. Στο Κάστρο άλ-
λωστε παραµένουν και εκατοντάδες άλλες εικόνες και 
κειµήλια, που προέρχονται από τους βεβηλωµένους και 
λεηλατηµένους ναούς της κατεχόµενης γης µας.

Σε µια από τις φωτογραφίες απαριθµούνται συνολικά 
16 αντικείµενα, τα οποία αναφέρονται και στα έγγραφα:

>> Η θαυµατουργή εικόνα του Αποστόλου Αν-
δρέα (110 x 73 εκ.) του 1886, η οποία αφιερώ-
θηκε από τον κτήτορα της µονής Οικονόµο Ιωάν-
νη (1827-1909) έφερε αργυρεπίχρυση επένδυση. 
Στην επένδυση ο Πρωτόκλητος παριστάνεται έν-
θρονος να ευλογεί και να κρατά κλειστό ευαγγέλιο. 
Στη βάση της εικόνας εικονίζονται επτά σκηνές από 
τον Βίο του. Χαµηλά υπάρχει άνοιγµα (οµφαλός) 
για προσκύνηση της εικόνας από τους πιστούς. Στη 
θυρίδα του οµφαλού απεικονίζεται ο Απόστολος 
Ανδρέας να κρατά µεγάλο σταυρό και ευαγγέλιο.

Η επένδυση της εικόνας αποτελεί δωρεά του ζά-

µπλουτου Κωνσταντίνου Μαυροµάτη από τη Σαλαµιού 
της Πάφου, µεγάλου ευεργέτη της µονής, ο οποίος κα-
τοικούσε και δραστηριοποιόταν στη Μερσίνα της Μ. 
Ασίας. Ο Μαυροµάτης, σύµφωνα µε τον Ιεροµόναχο 
Ανδρέα Πέτρου (1852-1938) της µονής του Αποστό-
λου Ανδρέα, απέστειλε δέκα οκάδες αργυρά νοµίσµατα, 
µετζήτια και ρουπίες, µε τα οποία κατασκευάσθηκε η 
επένδυση της εικόνας.

>> Στην ίδια φωτογραφία φαίνεται και η εικόνα 
της Παναγίας της Ελεούσας, η οποία σύµφωνα µε 
συνοδευτική επιγραφή κατασκευάστηκε το 1866 «∆ι’ 
εξόδων Μάρκου Πρ(εσβυτέρου) και Αγνής και των 
τέκνων». Στην εικόνα της Ελεούσας, η Θεοτόκος πα-
ριστάνεται Ένθρονη Βρεφοκρατούσα στον εικονογρα-
φικό τύπο Άνωθεν οι Προφήτες. Η ζωγραφική των 
προσώπων ακολουθεί την τεχνοτροπία της Σχολής 
του Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός. Πρόκειται πιθα-
νώς για την προσκυνηµατική εικόνα του ηµιερειπωµέ-
νου σήµερα µετοχίου της Ελεούσας στην Καρπασία, το 
οποίο πριν περιέλθει στη δικαιοδοσία της µονής του 
Αποστόλου Ανδρέα ανήκε στη µονή της Αγίας Αικα-
τερίνης του Σινά.

Η εικόνα της Ελεούσας φυλασσόταν στο καθολικό 
της ακριτικής µονής και λιτανευόταν κατά την εορτή της 
Κοίµησης στις 15 Αυγούστου, οπότε η µονή πανηγύριζε 
τα εγκαίνια του καθολικού της, που έγιναν το 1867 από 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο (1865-1900), 
σύµφωνα µε επιγραφή στο εσωτερικό υπέρθυρο της 
βόρειας πύλης της εκκλησίας.

• Στη φωτογραφία φαίνονται και τα αργυρά ιερά 
σκεύη της µονής:

>> Το αρτοφόριο σε σχήµα τρουλλαίου ναού (µε 
µισάνοικτη τη θυρίδα του), στο οποίο παριστάνονται ο 
Χριστός στη θυρίδα και οι απόστολοι κάτω από τόξα, 
προφανώς ο Μυστικός ∆είπνος. Επίσης διακρίνονται 
δυο άγια ποτήρια µε τα καλύµµατά τους και κάλυµµα 
αγίου δισκαρίου (µε τον Χριστό και τους Τρεις Ιεράρ-
χες) και δύο ευαγγέλια.

>> Τα καλύµµατα του ενός ευαγγελίου είναι εξ ολο-
κλήρου καλυµµένα µε αργυρεπίχρυση επένδυση (39 
x 29 εκ.). Στη µια όψη απεικονίζονται η Σταύρωση 
του Χριστού, οι Ευαγγελιστές και έντεκα σκηνές από 
το Θείο Πάθος. Στην άλλη όψη του ευαγγελίου παρι-
στάνονται η Ανάσταση, οι Ευαγγελιστές και τα έντεκα 
Εωθινά. Το έργο υπογράφουν το 1918 ο ζωγράφος 
Παρθένιος Κυριακίδης (ο οποίος έκανε το σχέδιο) και 
ο χρυσοχόος Θεόδωρος (ο οποίος κατασκεύασε τις 
µεταλλικές επενδύσεις).

>>Το δεύτερο ευαγγέλιο (35 x 26 εκ.) φέρει βελού-
δινα καλύµµατα γαλάζιου χρώµατος µε την Ανάσταση 
και τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ενώ στην άλλη όψη 
εικονίζεται η Σταύρωση. Το ευαγγέλιο αποτελεί δωρεά 
του κτήτορα της µονής παπά Ιωάννη Οικονόµου και κα-
τασκευάστηκε το 1867.

>> Επίσης ο λιτανευτικός σταυρός και τα εξαπτέρυγα 
χωρίς τα κοντάρια τους.

Στα ίχνη της εικόνας  του Αποστόλου Ανδρέα
Πρόσφατα περιήλθε στην κατοχή µας αδηµοσίευτο φωτογραφικό υλικό µε κειµήλια προερχόµενα από 
την τουρκοκρατούµενη µονή του Αποστόλου Ανδρέα, τα οποία τον Ιανουάριο του 1991 είχαν κατα-
σχέσει οι κατοχικές αρχές. Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες ξαναζωντανεύουν θύµησες πικρές, αλλά 
ταυτόχρονα αναπτερώνουν τις ελπίδες και την πίστη µας για επιστροφή στην πατρώα γη!


