Lefkoniko/Geçitkale’deki Archangelos Michael Kilisesi
Kilise kompleksinin tam yapım tarihi/tarihleri bilinmemektedir. Mevcut yapı, geçmişte yaygın olarak görüldüğü gibi, çeşitli
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dönemlerde inşa edilmiş, yıllar boyunca renovasyonlar geçirmiştir. Orijinal duvarlar yıkılmış veya sıvanmış olduğundan
günümüzde bu farklı aşamalar sadece kısmen anlaşılabilmektedir ve net olarak görünür değildir. Mevcut durumuyla, güney
batı köşesinde çıkıntılı bir oda ve güney tarafında kemerli bir geçit olan çift koridorlu bir kilisedir. İnşaat tarihine dair ön
çalışma, kilisenin muhtemelen en eski kısmının bir ortaçağ yapısı gibi görünen güney batı köşesindeki oda olduğunu
göstermektedir. İkinci katta güney batı tarafında, kilisenin batı tarafının tam genişliği boyunca, yarı taş yarı ahşap bir
merdivenle çıkılan kadınlara ait bir üst balkon bulunur – gynaikonitis. Kilise tamamen taşlarla inşa edilmiştir ve güney
duvarının büyük kemeri bütünüyle fresklerle kaplıdır. Kilisenin atfedildiği Archangelos Michael’ın bir eseri ise kör kemer
duvarının tamamını kaplamaktadır.
Archangelos Michael Kilisesi bir koruma projesi olarak 2009 yılında Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ilk öncelikleri arasına
dahil edilmişti.
Arhangelos Mihail Kilisesi'ne yönelik koruma çalışmaları, Avrupa Komisyonunun UNDP aracılığıyla Kıbrıs'ta uyguladığı
toplam 11,6 milyon Euro'luk Kültürel Miras Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Yapısal ana müdahalelerin amacı kilisenin konsolidasyonu ve stabilizasyonunu sağlamak ve binayı maksimum düzeyde
orijinal durumuna getirecek bütünlüklü koruma yapmaktır. Kilise, duvarların, tonozların, kemerlerin ve kubbenin gergi
çubukları ve geniş kapsamlı enjeksyon ile büyük yapısal muüdahelelerle güçlendirildi. Can kulesi, yerinde tamir edilerek
sağlamlaştırıldı. Kilisein damı tamir edilerek ve izolasyon yapılarak eski varil şeklindeki haline getirildi. Güney verandanın
damı yeniden inşa edildi. Orjinal kapı ve pencereler restore edildi ve orjinal haline yeniden getirildi.
Kilisenin adandığı Arhangelos Mihail’in resmi güney duvarındaki kor kemeri tamamen kaplamaktadır. Daha eski fresk
güney duvar kor kemerin iç yüzeyinde bulundu, tamir edilip sağlamlaştırıldı. Bu fresk ziyaretcilerin görmesi ve korunması
için camekan ile kapatıldı. Kilise içinde bulunan diğer freskler tamir edilip korundu, altar tamir edildi, ikonostasis ana
ahşapları restore edildi. Kadınlar bölümünün (gynaikonitis) işlemeli ahşapları tamir ve restore edildi. Zemin kaplaması
korunarak eksik olan kısımlar benzer malzeme ile kaplandı.
Dış mekanda, çevre duvarları tamir edildi, eksik olan kısımlar yeniden inşa edildi; girişlere demirden gancelli takıldı; kuzey
kapısından engelli bireylerin girişine olanak sağlandı. Kilise avlusu temizlendi, düzeltildi ve seviyelendi. Eski okul binası
tamir edilip yeni dam inşa edildi.
Bu projenin tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Yapılan işin toplam maliyeti 430,000 Euro’dur.
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Kültürel Miras Teknik Komitesi – Kültürel Miras Teknik Komitesi adanın ortak mirasının korunması için karşılıklı olarak kabul edilmiş bir
mekanizmaya uygun olarak çalışmaktadır. 2009 yılında iki liderin kararıyla Komitenin yürütme makamı olarak bir Danışma Kurulu kurulmuştur.
Kurulun amacı Kıbrıs’ın taşınmaz kültürel mirasının korunması, muhafaza edilmesi, fiziki olarak korunması ve restorasyonunu (araştırma, inceleme
ve ölçümler dahil) kolaylaştırmaktır. Bu mekanizma korumaya dair pratik boyutların siyasi olmayan bir şekilde ele alınmasına ve durumun yerinde
iyileştirilmesi için pratik önlemlerin alınmasına olanak tanımaktadır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kıbrıs Taşınmaz Kültürel Mirasının Muhafaza edilmesi, Fiziki olarak Korunması ve Restorasyonu amacıyla
kurulması kararlaştırılan Danışma Kurulu, iki toplum tarafından siyasi olarak kabul gören bir uygulama makamı olarak UNDP Kıbrıs’a özel bir rol
vermektedir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu UNDP’den Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında diyalog, işbirliği ve güvenin geliştirilmesini
sağlayacak projenin ana koordinatörü olmasını talep etmiştir.

Avrupa Birliği – Avrupa Komisyonu tarafından 2012’den beri adanın dört bir yanındaki kültürel mirasın korunması için Kültürel Miras Teknik
Komitesi’nin önceliklerinin uygulanması amacıyla yaklaşık 11.7 Milyon € değerinde Avrupa Birliği fonu sağlanmıştır. ıKıbrıs’taki Kültürel Miras Teknik
Komitesi çalışmalarının en büyük destekçisi olmuştur.

