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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οδυνηρή εμπειρία από την καταστροφή και την αλλοίωση της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς και ιδιαίτερα της εκκλησιαστικής στην κατεχόμενη γη μας, αποτέλεσε το 

κίνητρο της ενασχόλησης μας με το θέμα «Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της περιόδου 

της Τουρκοκρατίας (1571-1878)». Στόχος μας ο εντοπισμός, η καταγραφή, η αποτύπωση 

και η μελέτη (σύγκριση, αξιολόγηση, χρονολόγηση) των ξυλόγλυπτων τέμπλων, που μέχρι 

σήμερα δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά και στο σύνολό τους.  

Έχουμε εντοπίσει περίπου εκατό ξυλόγλυπτα τέμπλα και επιμέρους τμήματά τους 

(βημόθυρα, σταυρούς, λυπηρά), που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα μέχρι το 1878. 

Στην πρώτη πεντηκονταετία της τουρκικής κατάκτησης (1571-1620) δεν έχει εντοπιστεί 

κανένα χρονολογημένο ή έμμεσα χρονολογούμενο ξυλόγλυπτο έργο, πράγμα που 

υποδηλώνει και τη σύγχρονη δυσχερή οικονομική και κοινωνική κατάσταση.  

Τα τέμπλα του 17ου αιώνα (περίπου 20) ακολουθούν τη διάρθρωση και τη 

διακόσμηση των τέμπλων του 16ου, με ορισμένες μικρές διαφορές, ανήκουν κυρίως σε 

ναούς χωριών και καθολικά μοναστηριών της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου (Χάρτης ΙΙ) 

και διασώζουν ελάχιστες επιγραφές που παραδίδουν χρονολογία κατασκευής των έργων, 

ονόματα ζωγράφων και δωρητών, που είναι όλοι τους κληρικοί, με οικονομική ευχέρεια, 

σε αντίθεση με την οικονομική εξαθλίωση του υπόλοιπου κυπριακού πληθυσμού.  

Τον 18ο αιώνα και ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό, έχουμε εντοπίσει περισσότερα σε 

αριθμό τέμπλα (περίπου 40, Χάρτης ΙΙΙ), συγκριτικά με τον προηγούμενο αιώνα και αυτό 

αποδίδεται στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη του νησιού και στην ισχυροποίηση της 

Εκκλησίας. Από τις πολλές επιγραφές, που αναγράφονται στα ξυλόγλυπτα έργα, αντλούμε 

πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τους ζωγράφους, τους ξυλογλύπτες, τους αρχιερείς κ.ά. 

και διαπιστώνουμε ότι δωρητές των έργων είναι κυρίως εκκλησιαστικοί φορείς 

(επίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί). Τα περισσότερα τέμπλα που κατασκευάζονται κατά τον 

αιώνα αυτό ακολουθούν πρότυπα του 17ου και ανήκουν βασικά σε ναούς χωριών. Από τα 

μέσα περίπου του αιώνα εμφανίζεται σε ναούς πόλεων και καθολικά μοναστηριών και 

ένας καινούργιος τύπος τέμπλου (μπαρόκ), με ταυτόχρονη εμφάνιση και στον ελλαδικό 

χώρο, με πλούσια, εντυπωσιακή διακόσμηση και συνθετότερη διάρθρωση. Την ίδια 

περίοδο εντοπίζεται και ένας απλός τύπος τέμπλου, με γραπτή διακόσμηση και χωρίς 

επιχρύσωση.         

H παραγωγή ξυλόγλυπτων τέμπλων συνεχίζεται και κατά τον 19ο αιώνα (περίπου 

20), με διακοπή τριάντα χρόνων (1821-1851) λόγω της Ελληνικής Επανάστασης, κατά τα 

οποία κατασκευάζονται μόνο μεμονωμένα τμήματα και όχι ολοκληρωμένα σύνολα. Ένας 
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μικρός αριθμός τέμπλων ακολουθεί τα πρότυπα του 17ου αιώνα, ενώ τα περισσότερα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο τύπο τέμπλου, που εμφανίστηκε στα μέσα του 18ου 

αιώνα, με μικρές διαφορές. Ένα τέμπλο έχει εντοπιστεί να ακολουθεί γενικά τον απλό 

τύπο του 18ου αιώνα. Τα τέμπλα του 19ου αιώνα κοσμούν κυρίως ναούς χωριών και 

πόλεων, ενώ ελάχιστα καθολικά μοναστηριών (Χάρτης IV) και οι περισσότεροι δωρητές, 

σύμφωνα με τις σωζόμενες επιγραφές, είναι λαϊκοί. Αυτό αποδίδεται στην οικονομική 

ανάκαμψη του πληθυσμού και στην παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων από τον 

κατακτητή. 

Τα κυπριακά ξυλόγλυπτα τέμπλα αντιγράφουν στοιχεία διάρθρωσης και 

διακόσμησης των αντίστοιχων του ελλαδικού χώρου, στα οποία όμως προσδίδουν και 

μερικά ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, ώστε να μιλάμε, συμβατικά, για κυπριακά 

τέμπλα. Πιο κοντά στα κυπριακά τέμπλα του 17ου αιώνα είναι εκείνα της Ρόδου και της 

Καρπάθου (Δωδεκάνησα). Πιθανόν τα κυπριακά, εντυπωσιακά τέμπλα από τα μέσα του 

18ου αιώνα κι εξής να επηρεάζονται από τα εξίσου εντυπωσιακά του Αγίου Όρους της 

εποχής αυτής, δεδομένων άλλωστε των συνεχών επαφών των δύο περιοχών. 
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ABSTRACT 

  

The painful experience of the destruction and desecration of our cultural heritage and 

especially of our ecclesiastical inheritance in the Turkish-occupied areas of our country 

was the driving force behind our pre-occupation with the subject “Wood-Carved Templa of 

Cyprus during the Turkish Occupation (1571-1878)”. We aim at tracing, recording, 

plotting and studying (via comparison, evaluation, dating) the woodcarvings, which up to 

this day, have not been studied in a methodical or comprehensive manner.   

We have located about 100 woodcarvings and their fragments (Sanctuary Doors, 

Crucifixes at the top of the iconostasis flanked by Theotokos and John the Evangelist [the 

so-called lypera]) which date back from the 16th century to 1878. No works have been 

traced back to the first 50 years of the Turkish Occupation (1571-1620), which indicate the 

existing poor economic and social conditions on the Island.  

The 17th century templa (approximately 20 items in number) follow the structure and 

adornment of the 16th century templa, with some minor variations, are to be found mostly 

in churches of villages or monasteries on the mountainous or semi-mountainous Cyprus 

(Map II) and contain few inscriptions that have survived. These provide us with the date of 

construction of the work, the names of painters and donators, who were all members of the 

clergy, persons of a certain financial standing, in contrast to the financial wretchedness of 

the rest of the Cypriot population.  

More 18th century - especially of the second half - templa (approximately 40 items, 

Map III), have been found and this is attributed to the socioeconomic upturn on the Island 

and the increasing power of the Church. Much information regarding their painters, 

woodcarvers, the prelates, etc is derived from the inscriptions written or incised on the 

woodcarvings, from which it is inferred that the donators of the works were mostly 

members of the clergy (bishops, clergymen, monks). Most of the templa that were 

constructed during the abovementioned century follow the standards of the 17th century 

and mainly belong to village churches.  From the middle of the century a new type of 

templa, now in a baroque style, is also found in town churches and monasteries both in 

Cyprus and Greece. It is characterized by a more complex structure and rich and 

impressive decoration. A new, simple type of temple, with printed decoration and without 

gilding also emerges in the same period. 

The production of wood-carved templa (approximately 20 items), continues through 

the 19th century with a 30-year interruption (1821-1851) due to the Greek War of 

Independence, during which we observe the construction of isolated parts but not of 
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integral works. Only a small number of templa follow the standards of the 17th century, 

whilst most are constructed according to the new model which emerged in the mid-18th 

century, with some minor variations. One templon has been found to follow generally the 

simple type of the 18th century. 19th century templa adorn mostly churches in villages and 

towns, while very few adorn monasteries (Map IV), and according to the surviving 

inscriptions, most of the donators were laymen. This is due to the economic recovery of the 

population and the granting of political rights by the conqueror.  

The wood carved templa of Cyprus reflect elements of structure and decoration from 

the corresponding templa found in Greece, enhancing them, nonetheless, with local 

characteristics, so that we can speak of typically Cypriot temples. Closer to the Cypriot 

temples are those of Rhodes and Karpathos (Dodecanese). The impressive templa found in 

Cyprus from the middle of the 18th century onwards may have been influenced by the 

equally impressive templa of the same period found in Mount Athos, given the close 

contacts that existed between these two locations. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας δε θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια, τη 

στήριξη, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση πολλών εμπλεκομένων φορέων, στους 

οποίους εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη.  

Ιδιαίτερα εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στον Επιστημονικό Σύμβουλο, 

Καθηγητή Δημήτριο Δ. Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος με τις παρεμβάσεις του στο 

κείμενο, τις εισηγήσεις του, τις βιβλιογραφικές του υποδείξεις, όπως επίσης και τις 

συμβουλές του στην πορεία της εργασίας, συνέβαλε στην ολοκλήρωσή της. 

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής μου 

Επιτροπής, Καθηγήτρια Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και Αναπληρωτή 

Καθηγητή Γιώργο Γεωργή, για τις ουσιαστικές εισηγήσεις τους, που συνέβαλαν στη 

βελτίωση της διατριβής μου, καθώς και στον Καθηγητή Ιωάννη Θεοχαρίδη και τον 

Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Σέμογλου για την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην 

Επιτροπή.    

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στις Μητροπόλεις 

Λεμεσού, Πάφου, Κιτίου, Μόρφου, Ταμασσού, Τριμυθούντος, Κύκκου και Τηλλυρίας και 

στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, για την παραχώρηση άδειας φωτογράφισης των 

ξυλόγλυπτων έργων των εκκλησιών και μνημείων, που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. 

Νιώθω την ανάγκη, επίσης, να ευχαριστήσω και τους εφόρους και υπευθύνους των 

διαφόρων μουσείων -Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας, Βυζαντινό Μουσείο Πάφου, 

Βυζαντινό Μουσείο Πεδουλά, Βυζαντινό Μουσείο Αρσινόης, Μουσείο Καμιναριών, 

Μουσείο Βυζαντινής Κληρονομιάς Παλαιχωρίου-, του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 

των βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄ και Μέσα Γειτονιάς, οι 

οποίοι μου παρείχαν σημαντικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με το θέμα μου. 

Πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή και η συμπαράσταση των ταπεινών κληρικών των 

πόλεων, των χωριών και των μοναστηριών, που επισκεφτήκαμε, οι οποίοι μας 

περιέβαλλαν με ξεχωριστή εμπιστοσύνη και κατανόηση. Μοιραστήκαμε μαζί τους την 

αγωνία και το θρησκευτικό ζήλο, που έτρεφαν για τους πολύτιμους θησαυρούς που είχαν 

στη φύλαξή τους. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε και τους ακούραστους και 

αφιλοκερδείς φύλακες των εκκλησιών μας –επιτρόπους και νεωκόρους–, οι οποίοι μας 

υποδέχονταν με πολλή χαρά και πρόθυμα άνοιγαν τις πόρτες των εκκλησιών, για να 

διευκολύνουν το έργο της φωτογράφισης. ΜΑ
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Ευχαριστώ επίσης τους μεταπτυχιακούς συναδέλφους μου, Χριστόδουλο 

Χατζηχριστοδούλου και Ιωάννη Ηλιάδη, για τις σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις που 

αποκόμισα από τις συζητήσεις μαζί τους και από τα γραπτά κείμενά τους. 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη συμπαράσταση και τη στήριξη, που μου 

πρόσφερε στη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής μου. Χωρίς τη βοήθεια και τη 

συνοδεία του πατέρα μου θα ήταν ακατόρθωτος ο εντοπισμός και η μετάβαση στους 

χώρους των μνημείων. Από τη μητέρα μου δεχόμουν ενθαρρυντικές υποδείξεις και 

πολύτιμες εισηγήσεις για επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, που αναφύονταν κατά 

καιρούς. Στον αδελφό μου, τελευταίο αλλά όχι έσχατο, χρωστώ πως με συμβούλευσε να 

εφοδιαστώ με τον κατάλληλο σύγχρονο φωτογραφικό εξοπλισμό και με κατατόπισε στη 

χρήση του.     
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ΙΙ. Τέμπλα 18ου αιώνα ……………………………………………………………..  266-279 

ΙΙΙ. Τέμπλα 19ου αιώνα …………………………………………………………….. 280-284 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Τεχνοτροπία και εικονογραφία βημοθύρων  

Ι. Γενικά στοιχεία τεχνοτροπίας και εικονογραφίας – βημόθυρα 16ου αιώνα.…….. 285-289  

ΙΙ. Βημόθυρα 17ου αιώνα ………………………………………………………..… 290-294 

ΙΙΙ. Βημόθυρα 18ου αιώνα …………………………………………………………. 295-301 

IV. Βημόθυρα 19ου αιώνα …………………………………………………………..301-306 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Τεχνοτροπία και εικονογραφία σταυρού και λυπηρών 

Ι. Σταυροί και λυπηρά 16ου - 17ου αιώνα ………………………………………...… 307-316 

ΙΙ. Σταυροί και λυπηρά 18ου αιώνα ………………………………………………... 317-327 

ΙΙΙ. Σταυροί και λυπηρά 19ου αιώνα ……………………………………………….. 328-334 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Συμπεράσματα 

Ι. Η εξέλιξη της τεχνοτροπίας του τέμπλου ……………………………………….. 335-350    

ΙΙ. Συμπεράσματα για τέμπλα, βημόθυρα, σταυρούς και λυπηρά κατά αιώνα ……. 351-362     

ΙΙΙ. Σύγκριση κυπριακών και ελλαδικών ξυλόγλυπτων τέμπλων …………………. 363-382 

 

Βραχυγραφίες …………………………………………………………………….. 383-384 

 

Βιβλιογραφία …………………………………………………………………..      385-401 
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Κατάλογος με χάρτες εξεταζόμενων μνημείων  

  

Ι. Χάρτης μνημείων 16ου αιώνα                                                                             

ΙΙ. Χάρτης μνημείων 17ου αιώνα                                                                             

ΙΙΙ. Χάρτης μνημείων 18ου αιώνα                                                                            

IV. Χάρτης μνημείων 19ου αιώνα                                                                            

V. Συνολικός χάρτης όλων των μνημείων   
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Κατάλογος με πίνακες-εικόνες ξυλόγλυπτων τέμπλων  

και των επιμέρους τμημάτων τους 

 

Ι. Τέμπλα 16ου αιώνα 

 

A/A 1.1-6 Τέμπλο και σταυρός Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (1500)  

A/A 2. Βημόθυρο στο νεότερο τέμπλο Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Χόλη της Πάφου 

(αρχές 16ου ) 

A/A 3. Βημόθυρο ναού Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα Μόρφου (αρχές 

16ου) 

A/A 4.1-2 Βημόθυρο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα (αρχές 16ου) 

A/A 5.1-10 Τέμπλο και λυπηρά Παναγίας Ελεούσας (Ποδύθου) στη Γαλάτα (1502) 

A/A 6.1-6 Τέμπλο και βημόθυρο Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά (1502-

1513) 

Α/Α 7.1-4 Τέμπλο και βημόθυρο Παναγίας Θεοτόκου-Αρχαγγέλου στη Γαλάτα (τέμπλο 

1502-1513, βημόθυρο 1513-μέσα 16ου αιώνα) 

Α/Α 8.1-6 Τέμπλο Αγίου Σωζομένου στη Γαλάτα (1513) 

Α/Α 9.1-9 Τέμπλο και βημόθυρο παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή στη 

Μονή Καλοπαναγιώτη (1513-1520) 

Α/Α 10. Βημόθυρο Αγίας Κυριακής στην Πόλη Χρυσοχούς (σήμερα στο Βυζαντινό 

Μουσείο Πάφου) (1513-1544) 

Α/Α 11.1-4 Τέμπλο και βημόθυρο Θεοτόκου Καλοπαναγιώτη (Εικονοφυλάκιο Μονής 

Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή) (1513/1520-1544) 

Α/Α 12. Βημόθυρο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ασκά (1513-μέσα 16ου αιώνα) 

Α/Α 13.1-2 Βημόθυρο Θεοτόκου στην Κακοπετριά (1520-1550) 

Α/Α 14.1-9 Τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά καθολικού Μονής Αγίου Νεοφύτου 

στην Πάφο (1544) 

Α/Α 15.1-4 Βημόθυρο και σταυρός Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (βημόθυρο 1544-1575, 

σταυρός αρχές16ου αιώνα-1544)  

Α/Α 16.1-12 Τέμπλο και βημόθυρο Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι (μέσα 16ου αιώνα) 

Α/Α 17. Βημόθυρο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κάτω Μονή (μέσα 16ου αιώνα) 

Α/Α 18. 1-7 Τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας 

στο Κούρδαλι (τρίτο τέταρτο 16ου αιώνα) 

Α/Α 19.1-2 Σταυρός ναού Αρχαγγέλου στην Κοκκινοτριμιθιά (1562) 

Α/Α 20. Σταυρός Αγίου Ιωάννου στην Αμμόχωστο (16ος αιώνας) 
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ΙΙ. Τέμπλα 17ου αιώνα (1620-1700) 

 

Α/Α 21.1-7 Κλωνάρι (Λεμεσός), ν. Αγίου Νικολάου 

 Τέμπλο (1620) 

 Λυπηρά (1620) 

 

Α/Α 22. Γαλάτα (Λευκωσία), ν. Αγίας Παρασκευής 

 Βημόθυρο 1622 

 

Α/Α 23.1-7 Καλό Χωριό Ορεινής (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο  

 Βημόθυρο 1637 (ΑΧΛΖ) 

 Σταυρός, λυπηρά 

 

Α/Α 24.1-10 Εργάτες (Λευκωσία), ν. Αγίου Θωμά 

 Βημόθυρο 1638 (ΑΧΛΗ) 

 Σταυρός, λυπηρά 1638 (ΑΧΛΗ) 

 

Α/Α 25.1-11 Πλατανιστάσα (Λευκωσία), ν. Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι 

 Τέμπλο (1638-1672) 

 Βημόθυρο (1638-1672) 

 

Α/Α 26.1-9 Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Λακατάμεια (Λευκωσία), Καθολικό 

 Βημόθυρο νότιου κλίτους 1650 (ΑΧΝ) 

 Σταυρός και λυπηρά νότιου κλίτους 1650 (ΑΧΝ) 

 

Α/Α 27.1-13 Μονή Παναγίας Αμιρούς, Αψιού (Λεμεσός), Καθολικό 

 Τέμπλο  θωράκια 1699 (ΑΧϟΘ), 1707 

 Βημόθυρο 1664 (ΑΧΞΔ) 

 Σταυρός, λυπηρά 1659 (ΑΧΝΘ) 

 

Α/Α 28.1-3 Μονή Προφήτη Ηλία, Λυθροδόντας (Λευκωσία), Καθολικό 

 Βημόθυρο 1659 (ΑΧΝΘ) (Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας) 
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Α/Α 29. Πεδουλάς (Λευκωσία), ν. Τιμίου Σταυρού 

 Σταυρός 1660 (ΑΧΞ) (Βυζαντινό Μουσείο Πεδουλά) 

 

Α/Α 30. Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας 

 Σταυρός 1662 (ΑΧΞΒ) 

 

Α/Α 31.1-9 Άγιος Θεόδωρος Αγρού (Λεμεσός), ν. Παναγίας Κιβωτού 

 Τέμπλο  

 Βημόθυρο 1667 (ΑΧΞ) 

 Σταυρός, λυπηρά 1843 (ΑΩΜΓ) 

 

Α/Α 32.1-9 Μονή Παναγίας Άρακος, Λαγουδερά (Λευκωσία), Καθολικό 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1672 (ΑΧΟΒ) 

 Σταυρός, λυπηρά 1673 (ΑΧΟΓ) 

 

Α/Α 33.1-15 Λάνια (Λεμεσός), ν. Παναγίας Ελεούσας 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1676 (ΑΧΟϚ) 

 Σταυρός, λυπηρά 1696 (ΑΧϟϚ) 

 

Α/Α 34.1-8 Λεμεσός, ν. Αγίου Μάμαντος 

 Τέμπλο  

 Βημόθυρο 1694 (ΑΧϟΔ) 

 

Α/Α 35.1-8 Αρεδιού (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ελεούσας 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1695 (ΑΧϟΕ) 

 Σταυρός, λυπηρά 

 

Α/Α 36.1-9 Παραλίμνι (Αμμόχωστος), ν. Παναγίας ή Αγίας Άννας 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 16- (ΑΧ-) 

 Σταυρός, λυπηρά 
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Α/Α 37.1-9 Πολύστυπος (Λευκωσία), ν. Αποστόλου Ανδρέα 

 Τέμπλο 

 Σταυρός, λυπηρά 1700 (ΑΨ) 

 

Α/Α 38.1-9 Μονή Παναγίας Αμασγούς, Μονάγρι (Λεμεσός), Καθολικό 

 Τέμπλο 17ος αιώνας 

 Βημόθυρο 17ος αιώνας 

 Σταυρός, λυπηρά 17ος αιώνας 

 

Α/Α 39.1-13 Πλατανιστάσα (Λευκωσία), ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 

 Τέμπλο 17ος αιώνας 

 Σταυρός, λυπηρά 17ος αιώνας 

 

Α/Α 40.1-4 Κακοπετριά (Λευκωσία), ν. Αγίου Νικολάου της Στέγης 

 Τέμπλο 17ος αιώνας 

 Σταυρός, λυπηρά 17ος αιώνας (Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας) 
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ΙΙΙ. Τέμπλα 18ου αιώνα (1701-1800) 

 

Α/Α 41.1-9 Παλαιχώρι Ορεινής (Λευκωσία), ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

 Τέμπλο  

 Σταυρός, λυπηρά 1704 (ΑΨΔ) 

 

Α/Α 42.1-12 Μυλικούρι (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο (1726-1768) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός, λυπηρά  

 

Α/Α 43.1-9 Παλαιχώρι Μόρφου (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1729 (ΑΨΚΘ) 

 Σταυρός 

 

Α/Α 44.1-7 Κοκκινοτριμιθιά (Λευκωσία), ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1736 (ΑΨΛς) 

 Σταυρός 

 

Α/Α 45.1-9 Λευκωσία, ν. Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας 

 Τέμπλο 1743-1807 (κατ. – επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός - Ανάσταση 

  

Α/Α 46.1-12 Λευκωσία, ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

 Τέμπλο πριν το 1744 (κατ.), 1744-1756 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 47.1-7 Τερσεφάνου (Λάρνακα), ν. Αγίου Γεωργίου Άρπερας 

 Τέμπλο 1745 (κατ.), 1785 (ζωγρ.) 

 Βημόθυρο 
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 Σταυρός 

 

Α/Α 48.1-10 Μονή Τιμίου Σταυρού (Μίθθας), Τσάδα (Πάφος), Καθολικό 

 Τέμπλο μεταξύ 1745 (ΑΨΜΕ) και 1770 (ΑΨΟ) 

 Βημόθυρο 1836 (Βυζαντινό Μουσείο Πάφου) 

 Σταυρός 1836 (Βυζαντινό Μουσείο Πάφου) 

 

Α/Α 49.1-7 Έμπα (Πάφος), ν. Παναγίας Χρυσελεούσας 

 Τέμπλο 1747 (ΑΨΜΖ) (επιδιορθ. 1884) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 50.1-7 Μονή Αγίας Θέκλας, Μοσφιλωτή (Λευκωσία), Καθολικό  

 Τέμπλο 1748 (ΑΨΜΗ – κατ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 51.1-17 Λεύκαρα (Λάρνακα), ν. Τιμίου Σταυρού 

 Τέμπλο 1749 (ΑΨΜΘ – κατ.), 1761 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 52.1-7 Καπέδες (Λευκωσία), ν. Παναγίας Γαλακτοτροφούσας  

 Τέμπλο 1753 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 53.1-18 Μονή Παναγίας του Κύκκου, Λευκωσία, Καθολικό 

 Τέμπλο (1755-επιγραφή στο Δεσποτικό Θρόνο, κατ.) 

 Βημόθυρα 

 Σταυρός, λυπηρά-Ανάσταση 

 

Α/Α 54.1-5 Άγιος Ιωάννης Αγρού (Λεμεσός), ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

 Τέμπλο 1757 
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 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 55.1-14 Μονή Αγίου Μηνά, Βάβλα (Λάρνακα), Καθολικό 

 Τέμπλο 1757 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 56.1-9 Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (Λευκωσία), Καθολικό 

 Τέμπλο βόρειου κλίτους 1759 (ΑΨΝΘ) 

 Βημόθυρο 

 Άγγελοι 

 

Α/Α 57.1-2 Καϊμακλί (Λευκωσία), ν. Αγίας Βαρβάρας  

 Σταυρός, λυπηρά, επιγραφή 1763 

 

Α/Α 58.1-4 Θελέτρα (Πάφος), ν. Παναγίας Χρυσελεούσας (Βυζαντινό Μουσείο Πάφου) 

 Τέμπλο 1768 

 

Α/Α 59.1-21 Αθιένου (Λάρνακα), ν. Παναγίας Ελεούσας 

 Τέμπλο 1769 (ΑΨΞΘ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο 1767 (ΑΨΞΖ) 

 Σταυρός, λυπηρά 

 

Α/Α 60.1-10 Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αναλιόντας (Λευκωσία), Καθολικό 

 Τέμπλο 1769 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 61.1-7 Καμπιά (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο  - ζωγραφιά θωρακίων 1770 (ΑΨΟ) 

 Βημόθυρο 1731 (ΑΨΛΑ) 

 Σταυρός 
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Α/Α 62.1-6 Πέρα Ορεινή (Λευκωσία), ν. Παναγίας Οδηγήτριας 

 Τέμπλο 1853 (κατ.), 1858 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο 1773 

 Σταυρός 1773 

 

 Α/Α 63.1-18 Λάρνακα, ν. Αγίου Λαζάρου 

 Τέμπλο 1773-1782 κατ., 1793-1797 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 64.1-11 Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά (Λευκωσία), Καθολικό 

 Τέμπλο 1774 (ΑΨΟΔ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 65.1-14 Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (Λευκωσία), Καθολικό 

 Τέμπλο νότιου κλίτους 1774 (ΑΨΟΔ) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 66.1-9 Μονή Αρχαγγέλου, Μονάγρι (Λεμεσός), Καθολικό 

 Τέμπλο 1775 (επιχρ., ζωγραφ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός  1774 (ΑΨΟΔ) 

  

Α/Α 67.1-4 Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Τρόοδος (Λεμεσός), Καθολικό 

 Τέμπλο 1775 (επιχρ.) (δε σώζεται, σώζεται θωράκιο με επιγραφή επιχρ.) 

 Βημόθυρο 1775 (ΑΨΟΕ) (βρίσκεται σήμερα στο τέμπλο του ναού της 

Παναγίας στην Τριμήκληνη) 

 Σταυρός 1774 (ΑΨΟΔ) 

 

Α/Α 68.1-7 Τριμήκληνη (Λεμεσός), ν. Παναγίας 

 Τέμπλο 1775 

 Βημόθυρο 1775 (προέρχεται από το καθολικό της Μονής Τιμίου Προδρόμου) 
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 Σταυρός 1842 

 

Α/Α 69.1-15 Ανώγυρα (Λεμεσός), ν. Αρχ. Μιχαήλ 

 Τέμπλο 1778 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 70.1-22 Λευκωσία, ν. Αγίου Κασσιανού 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1780 (ΑΨΠ) 

 Σταυρός  1780 (ΑΨΠ) 

 

Α/Α 71.1-4 Γαλάτα (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ελεούσας (Ποδύθου) 

 Τέμπλο 1783 (ΑΨΠΓ – επιχρ.) 

 

Α/Α 72.1-16 Μονή Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας, Πάφος, Καθολικό 

 Τέμπλο 1786 (ΑΨΠϚ), 1790 ( ΑΨϟ - επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

 Α/Α 73.1-16 Λευκωσία, ν. Αγίου Αντωνίου 

 Τέμπλο 1788 (ΑΨΠΗ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 74.1-2 Μιτσερόν (Λευκωσία), ν. Αρχαγγέλου 

 Βημόθυρο 1790  

 Σταυρός, λυπηρά 1790  

 

Α/Α 75.1-16 Κλήρου (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας 

 Τέμπλο κεντρικού κλίτους 1791 (ΑΨϟΑ) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 1851 (ζωγρ.) 
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Α/Α 76. Ακρωτήρι (Λεμεσός), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Βημόθυρο 1793 

 

Α/Α 77.1-13 Κιβισίλι (Λάρνακα), ν. Παναγίας Ελεούσας 

 Τέμπλο 1795 (κατ., ζωγρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 78.1-7 Αγλαντζιά (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο 1797 (ΑΨϟΖ) 

 Σταυρός 1797 (ΑΨϟΖ) 

    

Α/Α 79.1-16 Καμινάρια (Λεμεσός), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο τέλη 18ου αιώνα (κατ.) ( 1800 επιχρ.) (επιδ. θωρακίων 1816, 1825, 1827) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός, λυπηρά  
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IV. Τέμπλα 19ου αιώνα (1801-1878) 

   

Α/Α 80.1-7 Γέρι (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ελεούσας 

 Τέμπλο 1814 (ΑΩΙΔ – ζωγρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 1814 (ΑΩΙΔ – ζωγρ.) 

  

Α/Α 81.1-20 Λευκωσία, ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1816 (ΑΩΙϚ) 

 Σταυρός 1815 (ΑΩΙΕ) 

 Ανάσταση 1815 

 

Α/Α 82.1-7 Μονή Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (Λεμεσός), Καθολικό 

 Τέμπλο 1817 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 1816 (ΑΩΙϚ) 

  

Α/Α 83.1-11 Μένικο (Λευκωσία), ν. Αγίου Κυπριανού 

 Τέμπλο (1818 τέμπλο βόρειου κλ., 1885-1886 τέμπλο νότιου κλ. επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 

 

Α/Α 84.1-4 Μονή Τιμίου Σταυρού (Μίθθας), Τσάδα (Πάφος), Καθολικό 

 Τέμπλο μεταξύ 1745 (ΑΨΜΕ) και 1770 (ΑΨΟ) 

 Βημόθυρο 1836 (Βυζαντινό Μουσείο Πάφου) 

 Σταυρός 1836 (Βυζαντινό Μουσείο Πάφου) 

 

Α/Α 85.1-4 Τριμήκληνη (Λεμεσός), ν. Παναγίας  

 Τέμπλο 1775 

 Βημόθυρο 1775  

 Σταυρός 1842 
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Α/Α 861-4 Άγιος Θεόδωρος Αγρού (Λεμεσός), ν. Παναγίας 

 Τέμπλο (1667) 

 Βημόθυρο 1667 (ΑΧΞ) 

 Σταυρός 1843 (ΑΩΜΓ) 

 

Α/Α 87.1-15 Μονή Παναγίας Τροοδίτισσας, Λεμεσός, Καθολικό 

 Τέμπλο 1844 (ΑΩΜΔ - κατ., 1857 επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός  

 

Α/Α 88.1-2 Κλήρου (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας 

 Τέμπλο κεντρικού κλίτους 1791 (ΑΨϟΑ) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 1851 (ζωγρ.) 

 

Α/Α 89.1-12 Καλό Χωριό (Λάρνακα), ν. Αγίου Βασιλείου 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο 1852 (ΑΩΝΒ) 

 Σταυρός 

 

Α/Α 90.1-7 Κελλάκι (Λεμεσός), ν. Αγίου Γεωργίου 

 Τέμπλο 1853 (ΑΩΝΓ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 91.1-7 Μαλούντα (Λευκωσία), ν. Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας 

 Τέμπλο 1853 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 Λυπηρά 1852 

 

Α/Α 92.1-11 Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, Καθολικό 

 Τέμπλο 1853 (ΑΩΝΓ) 

 Βημόθυρο  
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 Σταυρός 

 

   Α/Α 93.1-9 Πέρα Ορεινή (Λευκωσία), ν. Παναγίας Οδηγήτριας 

 Τέμπλο 1853 (κατ.), 1858 (ΑΩΝΗ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο 1773 (ΑΨΟΓ) 

 Σταυρός 1773   

 

Α/Α 94.1-9 Άγιος Δομέτιος (Λευκωσία), ν. Αγίου Δομετίου 

 Τέμπλο 1855 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 1854 

 

Α/Α 95.1-9 Κίτι (Λάρνακα), ν. Παναγίας Αγγελόκτιστης 

 Τέμπλο 1855 (0) (επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 96.1-26 Λευκωσία, ν. Παναγίας Φανερωμένης 

 Τέμπλο κεντρικού κλίτους 1857 (ΑΩΝΖ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 97.1-13 Λευκωσία, ν. Αγίου Σάββα 

 Τέμπλο νότιου κλίτους 185[8] (επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 98.1-7 Λεμεσός, ν. Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας 

 Τέμπλο 1860 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο 

 Σταυρός 
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Α/Α 99.1-16 Κάτω Λεύκαρα (Λάρνακα), ν. Παναγίας 

 Τέμπλο 1863-1866 (κατ. και επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 100.1-11 Παλαιχώρι Ορεινής (Λευκωσία), ν. Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας 

 Τέμπλο 1864 (ΑΩΞΔ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 101.1-25 Λάρνακα, ν. Παναγίας Χρυσοπολίτισσας 

 Τέμπλο 1866 (ίσως κατ.), 1879 (ΑΩΟΘ – επιχρ.) 

 Βημόθυρο 1879 

 Σταυρός 

 

Α/Α 102.1-11 Κυπερούντα (Λεμεσός), ν. Παναγίας  

 Τέμπλο 1867 (κατ.), 1872 (επιχρ.) 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 1872 

 

Α/Α 103.1-11 Ζωοπηγή (Λεμεσός), ν. Ζωοδόχου Πηγής 

 Τέμπλο 1871 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 

 

Α/Α 104.1-7 Καννάβια (Λευκωσία), ν. Παναγίας 

 Τέμπλο 

 Βημόθυρο  

 Σταυρός 1873 
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Κατάλογος ζωγράφων και ξυλογλυπτών τέμπλων κατά αιώνα 

  

Ι. 17ος αιώνας 

 

Ζωγράφοι  

 Θωμάς ιερέας 

 Ιωαννίκιος 

 Λεόντιος  

 Νικηφόρος  

 Παύλος Ιερογράφος – Λουκιανός 

 Χριστόδουλος ιεροδιάκονος 

 

ΙΙ. 18ος αιώνας 

 

Α΄: Ζωγράφοι  

 Αυξέντιος  

 Δοσίθεος 

 Θεοφάνης από την Καισάρεια  

 Ιωάννης Κορνάρος  

 Ιωαννίκιος 

 Λαυρέντιος  

 Λεόντιος 

 Μιχαήλ Θετταλός  

 Νεκτάριος  

 Νικόδημος  

 Σάββας Νικολάου 

 Φιλάρετος (δύο πρόσωπα με το ίδιο όνομα) 

 Φιλόθεος 

 Χατζημιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητής  

 

Β΄: Ξυλογλύπτες 

 Ρόδιος Κυριακός 

 Χατζηγιώργιος Ταλιαδώρος 
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ΙΙΙ. 19ος αιώνας 

 

Α΄: Ζωγράφοι 

 Αρσένιος 

 Θεοδόσιος Θεοδωρίδης 

 Νικόλαος 

 Νικόλαος Πετρίδης 

 Ντζένιος 

 Παύλος Παυλίδης 

 Χατζημιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητής 

 Χριστόφορος Ιεροδιάκονος 

 

Β΄: Ξυλογλύπτες 

 Σοφοκλής Χατζηχαραλάμπους 

 Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος 

 Χατζησάββας Ταλιαδώρος 
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Πρόλογος 

  

Εξαίρετης τέχνης, έργα μνημειακής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας, σώζονται σε πολλούς ναούς της ελεύθερης Κύπρου. Πρόκειται για 

λειτουργικές και χρηστικές κατασκευές, όπως τέμπλα, άμβωνες, δεσποτικοί θρόνοι, 

προσκυνητάρια, γυναικωνίτες, άγιες τράπεζες, που κοσμούν ναούς πόλεων, χωριών και 

καθολικά μοναστηριών. Τα έργα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς και ισχυρό δεσμό με την παράδοση, την ιστορία και τη θρησκεία μας. 

 Έργα μνημειακής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής κοσμούσαν, πριν από το 1974, και 

πολλούς ναούς του σημερινού κατεχόμενου τμήματος του νησιού μας. Τα περισσότερα 

καταστράφηκαν κατά τα τραγικά γεγονότα της εισβολής και της κατοχής, ορισμένα έχουν 

μεταφερθεί στο εξωτερικό από αρχαιοκάπηλους, ενώ ένα μικρό τμήμα παραμένει 

ασυντήρητο και εγκαταλειμμένο.  

Η συνειδητοποίηση της μεγάλης απώλειας της εκκλησιαστικής μας κληρονομιάς στο 

κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας και της φυσικής φθοράς, που αναπόφευκτα επιφέρει το 

πέρασμα του χρόνου στα σωζόμενα ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά έργα, όπως επίσης και η 

πηγαία αγάπη μας για τους θησαυρούς της εκκλησιαστικής μας κληρονομιάς, αποτέλεσαν 

κίνητρο για την παρούσα εργασία, με τίτλο «Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της 

περιόδου της Τουρκοκρατίας (1571-1878). Τα χρονολογημένα και τα κατά προσέγγιση 

χρονολογούμενα έργα».  

Το τέμπλο αποτελεί απαραίτητη λειτουργική κατασκευή κάθε ναού. Με τη συλλογή 

του υλικού διαφάνηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός τέμπλων της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας σώζεται σε ναούς χωριών, πόλεων και καθολικά μοναστηριών. Μέσα από 

τη συγκριτική μελέτη τους διαγράφεται κυρίως η εξελικτική πορεία της τεχνοτροπικής 

τους εκτέλεσης και των –μικρότερων- αλλαγών στο εικονογραφικό τους πρόγραμμα, όπως 

και η άμεση σχέση τους με τα πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά δρώμενα της εποχής.    

Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η αποτύπωση και η συγκριτική μελέτη του υλικού 

κατέδειξε πολλές δυσχέρειες και προβλήματα, λόγω της πρωτοτυπίας του θέματος, της 

έλλειψης επαρκούς βιβλιογραφίας, της αναγκαιότητας της επιτόπου έρευνας (αυτοψία) της 

αντιμετώπισης προβλημάτων τεχνικής φύσεως, λόγω της απειρία μας. Μέχρι σήμερα δεν 

έχει ασχοληθεί κανένας συστηματικά με το θέμα αυτό στην Κύπρο και ό,τι παραδίδεται 

είναι αποσπασματικό και ελλιπές. Ως εκ τούτου διεξήλθαμε το θέμα με την απαιτούμενη 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ελπίζοντας ότι η προσπάθειά μας θα συμβάλει στην 

περαιτέρω έρευνα. 
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Εισαγωγή 

 

Για τη σωστή χρονολόγησή και μελέτη των έργων κρίθηκε αναγκαία η επιτόπου 

έρευνα, η άμεση επαφή με τα έργα και η φωτογράφισή τους με επαγγελματικό 

φωτογραφικό εξοπλισμό, εξελιγμένης τεχνολογίας, με τη χρήση συγκεκριμένων φακών, 

ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να αποτυπώνεται και η παραμικρή λεπτομέρεια, ειδικά 

όταν πρόκειται για επιγραφές, οι οποίες αναγράφονται σε δυσπρόσιτα σημεία για το γυμνό 

μάτι, όπως σε σταυρούς στις επιστέψεις τέμπλων, που βρίσκονται σε αρκετό ύψος από το 

δάπεδο του ναού ή επιγραφές, που μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν 

να διαβαστούν. Επίσης, μία ερασιτεχνική φωτογραφική αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της φωτεινότητας του χώρου, του μεγέθους των αντικειμένων, της υψομετρικής 

διαφοράς από το δάπεδο του ναού. Η σωστή φωτογράφιση των έργων προϋποθέτει σωστό 

χειρισμό του φωτογραφικού εξοπλισμού και προσαρμογή του στις επί τόπου συνθήκες.  

Η επιτόπου έρευνα ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία, η οποία άλλοτε κατέληγε σε 

επιτυχία και άλλοτε σε απογοήτευση. Οι περισσότεροι υπό εξέταση ναοί βρίσκονταν στην 

ορεινή ή ημιορεινή περιοχή του Τροόδους και η προσπέλασή τους ορισμένες φορές ήταν 

δυσχερής (Χάρτης V). Η επιτυχία της διαδικασίας απαιτούσε να είχαμε από πριν 

εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από την Αρχιεπισκοπή, τις οικείες Μητροπόλεις και το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων. Γενικά, υπήρχε κατανόηση και συνεργασία από μέρους των 

εκκλησιαστικών φορέων, στους οποίους αξίζουν θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη 

βοήθειά τους και συγχαρητήρια για το ζήλο που επιδείκνυαν στη διαφύλαξη των ιερών και 

οσίων της κοινότητάς τους. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το ενδιαφέρον και η στήριξη που 

είχαμε από τους μοναχούς των μοναστηριών που επισκεφτήκαμε. Τόσο οι κληρικοί, όσο 

και οι λαϊκοί επιζητούσαν να γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία για τα εκκλησιαστικά έργα, 

που ήταν υπό την επίβλεψή τους.            

Αφού ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η φωτογράφιση των έργων, το υλικό που 

συγκεντρώθηκε, το οποίο ανέρχεται σε 20.000 περίπου φωτογραφίες, αποτέλεσε ένα 

απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο και τη βάση μελέτης των έργων· η λεπτομέρεια, που 

αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, είναι σημαντικότατη. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή επιλέχτηκαν οι αντιπροσωπευτικότερες φωτογραφίες, διαβάστηκαν οι 

δυσανάγνωστες επιγραφές και έγινε συγκριτική μελέτη και εξαγωγή σημαντικών 

συμπερασμάτων. 

Για τα έργα μνημειακής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, που κοσμούσαν ναούς του 

κατεχόμενου τμήματος του νησιού μας, δεν είναι ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μία 

τέτοια διαδικασία φωτογράφισης και καταγραφής, μια και η λήψη φωτογραφιών 
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απαγορεύεται ρητά από το τουρκικό καθεστώς. Για ορισμένα έχουν διασωθεί κάποιες 

φωτογραφίες τους πριν το 1974 και ελάχιστες μετά, αλλά δεν είναι αρκετές για σωστή 

μελέτη, μια και αφορούν τμήματα των έργων ή είναι πολύ γενικές, χωρίς να παραδίδουν 

επιγραφές ή άλλα βασικά στοιχεία.1 Γι’ αυτό και η παρούσα εργασία περιορίστηκε στη 

μελέτη έργων από ναούς της ελεύθερης Κύπρου.  

Στην αρχή της εργασίας παρουσιάζεται η πολιτική, εκκλησιαστική και οικονομική 

κατάσταση του νησιού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 

ως καθοριστικός παράγοντας για την κατασκευή των ξυλόγλυπτων τέμπλων της περιόδου 

αυτής. Η κατάσταση που επικρατεί στο νησί από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι το τέλος 

της περιόδου της Τουρκοκρατίας ευνοεί την κατασκευή των περισσότερων σε αριθμό και 

ανώτερη ποιότητα τέμπλων, με εξαίρεση την τριακονταετία από την Ελληνική 

Επανάσταση (1821) μέχρι το 1851.  

Για την πληρέστερη κατανόηση της κατασκευής ενός τέμπλου, θεωρήσαμε 

απαραίτητο να αναφερθούμε στα δύο είδη ξυλογλυπτικής, που αναπτύχθηκαν στο νησί, 

την εκκλησιαστική και κοσμική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρώτο είδος, 

αναφέροντας τη διαδικασία κατασκευής, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν, τα μοτίβα 

διακόσμησης και τη διαδικασία επιχρύσωσης. Παρατηρήσαμε ότι και τα δύο είδη έχουν 

κοινό θεματολόγιο και κοινούς δημιουργούς (ταλιαδόρους). Από τις επιγραφές των 

τέμπλων, τα κατάστιχα και τους κώδικες ναών πληροφορούμαστε ονόματα ξυλογλυπτών 

και γενικές πληροφορίες για την κατασκευή των τέμπλων, όπως το κόστος κατασκευής και 

τις συνθήκες εργασίας.   

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του τέμπλου στο βυζαντινό χώρο 

και στην Κύπρο. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή το τέμπλο έχει τη μορφή χαμηλού 

κιγκλιδώματος και εξελίσσεται σταδιακά καθ’ ύψος, χωρίζοντας το ιερό βήμα από τον 

κυρίως ναό. Από τον 14ο αιώνα τοποθετούνται δεσποτικές εικόνες στα μετακιόνια κενά 

του τέμπλου, εικονίδια του Δωδεκάορτου ή και της Μεγάλης Δέησης στο επιστύλιο και ο 

σταυρός και τα λυπηρά ως επίστεψη. Κατά τη μεταβυζαντινή εποχή τα ξυλόγλυπτα τέμπλα 

                                                 
1 Για τους ναούς στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και την καταστροφή που υπέστησαν με την τουρκική 

εισβολή και κατοχή του 1974, βλ. Χ. Ταουσιάνη, Αι εκκλησίαι του Ριζοκαρπάσου, Λευκωσία 1983, Γ. 

Πετάσης, Η κωμόπολη της Κυθρέας. Ιστορική, αρχαιολογική, πολιτιστική και λαογραφική επισκόπηση, 

Λευκωσία 1992, Βουλή των Ελλήνων (εκδ.), Κύπρος,. Η λεηλασία ενός πολιτισμού, Αθήνα 1999, Χ. 

Παχουλίδης, Μητροπολιτική επαρχία Κερύνειας, η δική μας γη. Η ιστορία της, οι επίσκοποι, οι τοπικοί άγιοι, 

τα μοναστήρια, οι εκκλησίες, τα ξωκκλήσια της, η πόλη, οι κωμοπόλεις, τα χωριά και τα κάστρα της, 

Λευκωσία 2002, A. Marangou, The Destruction of Religious Monuments by the Turkish Army in the 

Occupied Part of Cyprus, Nicosia 2003, Δ. Δημοσθένους, Εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου, Λευκωσία 

2005, Χ. Χατζηχριστοδούλου (επιμ.), Οδοιπορικό στα χριστιανικά μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας 

Κυρηνείας. Άτλαντας Μνημείων, Λευκωσία 2006, Χ. Χοτζάκογλου (επιμ.), Απόστολος Ανδρέας. Εικόνες και 

Κειμήλια από την Κύπρο (κατάλογος έκθεσης), Λευκωσία 2007.  
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παρουσιάζουν την τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση, την οποία συναντούμε και στα υπό 

εξέταση κυπριακά τέμπλα. 

Πριν από την παρουσίαση των τέμπλων της περιόδου της Τουρκοκρατίας, 

θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε, εισαγωγικά και με συντομία, στα ξυλόγλυπτα 

τέμπλα και τα επιμέρους τμήματά τους που χρονολογούνται τον 16ο αιώνα, στα οποία 

διαφαίνεται η πορεία εξέλιξης της ξυλογλυπτικής, καθοριστικός παράγοντας για τη 

διαμόρφωση του τέμπλου του 17ο αιώνα και των επιμέρους τμημάτων του, αφού αρκετά 

στοιχεία διάρθρωσης και διακόσμησης του 16ου αιώνα διατηρούνται και στους επόμενους 

αιώνες. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι από το 1571 μέχρι το 1620 δεν έχει 

εντοπιστεί κανένα χρονολογημένο ή έμμεσα χρονολογούμενο ξυλόγλυπτο έργο.  

Συνολικά έχουν μελετηθεί 104 ναοί με ξυλόγλυπτα έργα, τα οποία χρονολογούνται 

από το 1620 μέχρι το 1878, που κατατάχτηκαν σε πίνακα με αύξοντα αριθμό (Α/Α 1-104), 

με βάση τη χρονολογία του τέμπλου, όπου ήταν δυνατό. Η ίδια αρίθμηση ακολουθήθηκε 

και για τις φωτογραφίες, που παραθέτουμε για κάθε ναό. Επιπρόσθετα οι φωτογραφίες 

φέρουν και ένα δεύτερο αριθμό, μετά τον αύξοντα αριθμό του ναού, που είναι ο αριθμός 

της κάθε εικόνας ξεχωριστά. Έτσι, ο πρώτος αριθμός κάθε φωτογραφίας αναφέρεται στον 

αύξοντα αριθμό του ναού στον πίνακα κατάταξης, ενώ ο δεύτερος σε συγκεκριμένη εικόνα 

από το ναό, λ.χ. Α/Α 1.6 = Α/Α 1, εικ. 6.  

Το κείμενο συνοδεύεται από 908 φωτογραφίες, εκ των οποίων μόνο οι Α/Α 3, Α/Α 

7.3, Α/Α 7.4, Α/Α 12 και Α/Α 22 δεν προέρχονται από το αρχείο μας.2 Οι φωτογραφίες 

έχουν τυπωθεί σε μέγεθος σελίδας Α3, που περιλαμβάνει από μία μέχρι εννέα 

φωτογραφίες. Για τα  περισσότερα μνημεία προτάσσεται εξωτερική φωτογραφία του ναού, 

από τον οποίο προέρχεται το εξεταζόμενο έργο, του τέμπλου, του βημοθύρου, του 

σταυρού και των λυπηρών και άλλες περιλαμβάνουν επιγραφές και λεπτομέρειες. Στο 

τέλος παρατίθεται σε μέγεθος Α3 γενική φωτογραφία του τέμπλου.  

Εκτός από το φωτογραφικό υλικό η εργασία πλαισιώνεται με πέντε χάρτες της 

Κύπρου, όπου παρουσιάζονται τοπογραφικά με διαφορετικό χρώμα τα υπό εξέταση 

μνημεία κατά αιώνα και συνολικά (Χάρτες I-V). Τα περισσότερα τέμπλα ανήκουν σε 

ναούς χωριών ή καθολικά μοναστηριών και λιγότερο σε ναούς πόλεων και βρίσκονται 

κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Το 16ο αιώνα είναι όλα συγκεντρωμένα στις 

ορεινές περιοχές (Χάρτης Ι), το 17ο αιώνα επεκτείνονται και στις ημιορεινές (Χάρτης ΙΙ), 

ενώ από το 18ο αιώνα και μετά εμφανίζονται και στις πόλεις και τα παράλια (Χάρτης ΙΙΙ-

IV).     

                                                 
2 Η φωτογραφία Α/Α 3 προέχρεται από το βιβλίο του Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 209, εικ. 151, οι Α/Α 7.3, 

7.4, 22 από Στυλιανού, «Βυζαντινή Τέχνη», εικ. 211, 214, 183 αντίστοιχα και η Α/Α 12 από Παπαγεωργίου, 

Αυτοκέφαλος Εκκλησία, σ. 156. 
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Το φωτογραφικό υλικό αποτέλεσε τη βάση για τη συγγραφή των λημμάτων και τη 

συγκριτική μελέτη, που ακολούθησε. Αρχικά σε κάθε λήμμα αναφέρονται ορισμένα 

γενικά στοιχεία για το ναό ή το καθολικό, στο οποίο βρίσκεται το τέμπλο. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η διάρθρωση (είσοδοι, ζώνη θωρακίων, δεσποτικών εικόνων, αριθμός ζωνών 

επιστυλίου κ.λ.π.), το είδος και η τεχνική της διακόσμησης του ξυλόγλυπτου, η 

υφιστάμενη κατάσταση του τέμπλου, δίδεται η χρονολογική σχέση του ναού με το τέμπλο 

(προγενέστερο, σύγχρονο, μεταγενέστερο) και η χρονολόγηση, που είτε προκύπτει από τις 

υπάρχουσες επιγραφές είτε εξάγεται έμμεσα. 

Οι επιγραφές, που αναγράφονται στα τέμπλα ή στα επιμέρους τμήματά τους μας 

πληροφορούν σχετικά με τα άτομα που τα φιλοτέχνησαν, τους ζωγράφους που τα 

επιχρύσωσαν και ζωγράφισαν ορισμένα τμήματά τους, τους δωρητές, τους αρχιερείς της 

μητροπολιτικής περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι ναοί, τη χρονολογία κατασκευής ή 

και επιχρύσωσης του ξυλόγλυπτου έργου, τα ονόματα επιτρόπων του ναού και άλλες 

σημαντικές πληροφορίες. Για όσα τέμπλα δεν υπάρχουν επιγραφές σχετικές με τη 

χρονολόγησή τους στηριχτήκαμε σε κατάστιχα ή κώδικες ναών και όπου έλειπαν και αυτά 

στη σύγκριση με χρονολογημένα έργα. 

Για καλύτερη μελέτη της διάρθρωσης και της διακόσμησης των τέμπλων του 18ου και 

19ου αιώνα, τα κατατάξαμε σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, με βάση τα κοινά 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν και τη σειρά εμφάνισής τους στο 18ο αιώνα. Τα τέμπλα 

της Α΄ και Β΄ κατηγορίας ακολουθούν γενικά πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, της Γ΄ και 

Ε΄ κατηγορίας εμφανίζουν καινούργια στοιχεία, ενώ της Δ΄ κατηγορίας είναι απλά, με 

γραπτή διακόσμηση, χωρίς επιχρύσωση. Στο 19ο αιώνα δεν υπάρχουν τέμπλα που ανήκουν 

στην Ε΄ κατηγορία. Τα τέμπλα του 17ου αιώνα δεν κατατάχτηκαν στις πέντε 

προαναφερθείσες κατηγορίες, διότι μεταξύ τους παρουσιάζουν κοινά στοιχεία διάρθρωσης 

και διακόσμησης.  

Η μελέτη της τεχνοτροπικής και εικονογραφικής εξέλιξης του βημοθύρου, του 

σταυρού και των λυπηρών καταδεικνύει τη σύνδεση με τα πρότυπα του παρελθόντος και 

την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων στοιχείων. Τα έργα του 18ου και 19ου αιώνα εντάχθηκαν σε 

τρεις κατηγορίες, με βάση την τεχνοτροπική τους εκτέλεση, σύμφωνα με τη σειρά που 

εμφανίζεται το πρώτο έργο κάθε κατηγορίας. Στην πρώτη κατηγορία εντάξαμε έργα, που 

ακολουθούν πρότυπα του 17ου αιώνα, στη δεύτερη εκείνα που εμφανίζουν καινούργια 

στοιχεία και στην τρίτη όσα ζωγραφίζονται και είναι απλά από άποψη τεχνοτροπίας. Τα 

έργα του 17ου αιώνα παρουσιάζουν κοινά στοιχεία και συναποτελούν μία κατηγορία.  

Τέλος, θεωρήθηκε απαραίτητο η εργασία να συμπεριλάβει μία σύντομη επισκόπηση 

της εξέλιξης της τεχνοτροπίας του τέμπλου από τον 16ο αιώνα μέχρι το 1878, μία σύνοψη 
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συμπερασμάτων για τα υπό εξέταση τέμπλα, βημόθυρα, σταυρούς και λυπηρά κατά αιώνα 

και σύγκριση των κυπριακών με τα ελλαδικά ξυλόγλυπτα τέμπλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η πολιτική, εκκλησιαστική και οικονομική κατάσταση  

στην Κύπρο κατά την Τουρκοκρατία 

 

Ι. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια (1570/1-1700) 

  

Ο σουλτάνος Σελήμ Β΄  (1566-1574) ανέθεσε στον αρχιστράτηγο Λαλά Μουσταφά 

και στο ναύαρχο Πιαλή Πασά να καταλάβουν την Κύπρο. Ο σουλτάνος σχεδίαζε από 

καιρό το εγχείρημα αυτό, για οικονομικούς κυρίως λόγους. Στις αρχές Ιουλίου 1570 ο 

τουρκικός στρατός αποβιβάστηκε στη Λεμεσό και κατέλαβε ανενόχλητος την Πάφο και τη 

Λάρνακα. Ακολούθησε η πολιορκία της Λευκωσίας. Παρά την αντίσταση των Κυπρίων 

και των Ενετών η κατάληψη της Λευκωσίας επιτεύχθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του ίδιου 

χρόνου. Ακολούθησαν σφαγές και λεηλασίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν, 

χιλιάδες νέοι και νέες αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της 

Ανατολής.3  

Μετά την κατάληψη της Λευκωσίας οι Τούρκοι πολιόρκησαν την Αμμόχωστο, την 

οποίαν κατέλαβαν τον Αύγουστο του 1571. Την ευθύνη για την άμυνα της πόλης είχε ο 

Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος, καπετάνιος Αμμοχώστου. Οι υπερασπιστές της πόλης, όταν 

εξαντλήθηκαν τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια, παραδόθηκαν με τους όρους να 

παραμείνουν οι Έλληνες στην πόλη της Αμμοχώστου και οι Ενετοί να μεταφερθούν στην 

Κρήτη. Οι Τούρκοι δεν τήρησαν τη συμφωνία και επιδόθηκαν σε σφαγές και λεηλασίες. Ο 

Βραγαδίνος πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια.4 

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων αρκετοί Κύπριοι αιχμαλωτίστηκαν, 

πολλοί εξοντώθηκαν και τα υπάρχοντά τους λεηλατήθηκαν.5 Όταν τελείωσε ο πόλεμος, 

όσοι εύποροι κάτοικοι κατέφυγαν στα βουνά αναγκάστηκαν να παραδοθούν στους νικητές 

και να εξαγοράσουν την ελευθερία τους έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού. Ο πόλεμος 

έπληξε σοβαρά τις γεωργικές καλλιέργειες του νησιού επιφέροντας πείνα και φτώχια 

στους κατοίκους.6    

Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού κυριεύθηκε μετά από αντίσταση του πληθυσμού, η 

ύπαιθρος όμως γενικά φαίνεται ότι δεν αντιστάθηκε. Υπήρχαν χωρικοί, σε περιοχές του 

δυτικού μέρους του νησιού, που παρά τον πόλεμο, συνέχιζαν να ασχολούνται με τις 

                                                 
3Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 283, Hackett, Ιστορία της Εκκλησίας, τ. 1, σ. 233, 242-244.      
4 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 297-298, Hackett, ό.π., σ. 244-245. Για λεπτομερή περιγραφή της 

αλώσεως της Λευκωσία, της παραδόσεως του φρουρίου της Κερύνειας και του οχυρού της Αμμοχώστου, βλ. 

P. Valderio, La Guerra di Cipro, επιμ. G. Grivaud - Ν. Προκοπίου, Λευκωσία 1996.    
5 Ζαχαριάδου, Κύπρος, σ. 9. 
6 Hackett, ό.π., σ. 250, Luke, Cyprus, σ. 22. 
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καθημερινές τους εργασίες, υπό την επίβλεψη των Τούρκων. Βέβαια η μη αντίσταση των 

χωρικών δεν απέτρεπε πάντοτε τη λεηλασία των περιουσιών τους.7  

Κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την κατάκτηση, σύμφωνα με τον Αμερικανό 

ιστορικό Jennings, που μελέτησε τουρκικά ιεροδικαστικά έγγραφα, το 70% της γης ανήκε 

σε Μουσουλμάνους, παρόλο που ο αριθμός των Μουσουλμάνων που διέμεναν στην 

Κύπρο ήταν περιορισμένος. Πιθανόν να είναι υπερβολικός στις εκτιμήσεις του, 

οπωσδήποτε όμως, μετά τον πόλεμο, η γη περιήλθε στα χέρια του σουλτάνου, που τη 

μοίρασε σε τιμάρια (στρατιωτικά κτήματα) μεγάλων διαστάσεων, από τα οποία οι 

στρατιώτες αποκόμιζαν οικονομικά οφέλη.8     

Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέστηκε βαριές απώλειες εξαιτίας του πολέμου. 

Σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν οι περισσότεροι κληρικοί και όλοι οι επίσκοποί της. Τα 

μοναστήρια της ερημώθηκαν και η περιουσία της αρπάχθηκε από τους κατακτητές.9    

Μετά την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου, κυπριακή πρεσβεία10 μετέβηκε στην 

Κωνσταντινούπολη ζητώντας από το Μέγα Βεζύρη να εκπληρώσει τις υποσχέσεις11 που ο 

Λαλά Μουσταφάς έδωσε στους κατοίκους της Αμμοχώστου, όταν κατέλαβε την πόλη. Ο 

Μέγας Βεζύρης επικύρωσε τις εξής διατάξεις για τους Έλληνες χριστιανούς: 

α) Να είναι ελεύθεροι να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να κατέχουν 

τα μοναστήρια και τις εκκλησίες τους.12 

β) Να κατέχουν τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου και το παρεκκλήσιο του 

Αγίου Συμεώνος στην Αμμόχωστο.13 

γ) Να δικαιούνται να επανακτήσουν τα μοναστήρια και τις περιουσίες που είχαν 

καταληφθεί από τους Μωαμεθανούς, έναντι χρηματικού ποσού. 

δ) Να υπερέχουν και να προτιμώνται από όλες τις υπόλοιπες χριστιανικές κοινότητες, 

που βρίσκονταν στην Κύπρο.14 

Παρ’ όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις του Μεγάλου Βεζύρη, ο σουλτάνος 

Μουράτ Γ’ το 1585 διατάζει να πουληθούν τα μοναστήρια. Οι Τούρκοι εφαρμόζοντας τις 

                                                 
7 Ζαχαριάδου, Κύπρος, σ. 12. 
8 Αυτόθι, σ. 12, 15. 
9 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 306, Cobham, Excerpta Cypria, σ. 139 (Calepio), 

Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ. 48. 
10 Οι πηγές δεν διευκρινίζουν ποιοι αποτελούσαν την κυπριακή πρεσβεία. Ο J. Hackett αναφέρεται σε 

«αποστολή επιτετραμμένου των κατοίκων της Αμμοχώστου», βλ. Hackett, Ιστορία της Εκκλησία, τ. 1, σ. 254.  
11 Για τις υποσχέσεις του Λαλά Μουσταφά, βλ. Hackett, ό.π., σ. 245.  
12 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 305, Cobham, ό.π., σ. 160 (Calepio), Hackett, ό.π., σ. 254, 

Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 48, Hill, History, τ. 4, σ. 305.  
13 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 305, Cobham, ό.π., σ. 160 (Calepio), Hill, ό.π, σ. 309. 
14 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 305, Hackett, ό.π., σ. 254-255, Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 16. 
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εντολές του λεηλάτησαν, ερήμωσαν και εξαφάνισαν τελείως τα μοναστήρια, προκαλώντας 

τεράστιο πόνο και οδυρμό σε μοναχούς και Ορθοδόξους.15     

Οι Τούρκοι συμπεριφέρθηκαν με μεγαλύτερη επιείκεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία 

παρά στη Λατινική, της οποίας οι περισσότεροι ναοί καταστράφηκαν ή μετατράπηκαν σε 

τζαμιά ή χρησιμοποιήθηκαν ως στάβλοι και αποθήκες. Στους Λατίνους απαγορεύτηκε η 

κατοχή εκκλησιών, κατοικιών ή άλλης περιουσίας.16  

Στους Έλληνες επιτρεπόταν η επιδιόρθωση των ορθόδοξων ναών και η 

ανοικοδόμηση καινούριων πάνω σε παλαιά ερείπια με ειδική άδεια της Πύλης. Οι ναοί που 

κτίζονταν κατά το 17ο αιώνα ήταν μικρών διαστάσεων και δεν είχαν τη μεγαλοπρέπεια 

των παλαιοτέρων. Επίσης οι τοιχογραφίες της περιόδου αυτής είναι ελάχιστες. Από το 17ο 

αιώνα δεν σώζεται κανένα ολοκληρωμένο ζωγραφικό σύνολο, αλλά μόνο μεμονωμένες 

τοιχογραφίες.17 Στη Λεμεσό, λίγα χρόνια μετά την Τουρκική κατάκτηση, κτίστηκε ναός 

ύψους δεκαπέντε ποδών, που δεν σώζεται σήμερα, ο οποίος πιθανόν ήταν αφιερωμένος 

στην Παναγία Καθολική. Η Πύλη απαγόρευσε τη χρήση κωδώνων και έτσι τα 

κωδωνοστάσια των εκκλησιών κατεδαφίστηκαν και οι καμπάνες χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή πυροβόλων. Οι χριστιανοί καλούνταν στην εκκλησία με τη χρήση 

σημάντρων. Επίσης απαγορεύθηκε στους Έλληνες να έχουν σταυρούς στους θόλους των 

ναών. 18 

Η προαναφερθείσα κυπριακή πρεσβεία, μετά την επικύρωση από το Μέγα Βεζύρη 

των ευνοϊκών για τους Έλληνες διατάξεων, ζήτησε από τον Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως την αποκατάσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.19 Η Εκκλησία της 

Κύπρου μετά την Τουρκική κατάκτηση βρέθηκε ακέφαλη, χωρίς επισκόπους και με την 

αποδυνάμωση της Λατινικής Εκκλησίας ήταν ελεύθερη να ζητήσει την επανασύνδεσή της 

με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.20 Ο Πατριάρχης συγκάλεσε σύνοδο στην 

Κωνσταντινούπολη, στα 1572, στην οποία συμμετείχαν όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία της 

Ανατολής. Η σύνοδος αναγνώρισε την Κυπριακή Εκκλησία ως Ορθόδοξη και χειροτόνησε 

κανονικό Αρχιεπίσκοπο το Μ. Πρωτοσύγκελο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Τιμόθεο 

(1572-1592), Κύπριο μοναχό της Μονής Κύκκου.21 

                                                 
15 Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 79. 
16 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 306, Cobham, Excerpta Cypria, σ. 160 (Calepio), Hackett, 

Ιστορία της Εκκλησίας, τ. 1, σ. 255, Hill, History, τ. 4, σ. 308, Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 16-17. 
17 Α. Παπαγεωργίου, Η Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή τέχνη της Κύπρου, Λευκωσία 1966, σ. 58-59, 

Φιλίππου, ό.π., σ. 17.  
18 Φιλίππου, ό.π., σ. 17-18, 315, Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 59. 
19 Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ. 48. 
20 Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 60. 
21 Hackett, ό.π., σ. 259, Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ. 49, Φιλίππου, ό.π., σ. 37, 

Kyrris, History, σ. 263, Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 61. 
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 Ο Αρχιεπίσκοπος χειροτόνησε στην Κωνσταντινούπολη τους επισκόπους Πάφου και 

Σολέας και αργότερα στην Κύπρο άλλους επισκόπους. Οι επισκοπές και τα όριά τους, 

κατά τις πρώτες δεκαετίες της αποκατάστασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είχαν 

ακριβώς καθορισθεί. Στις αρχές του 17ου αιώνα καθορίσθηκαν οριστικά τα όρια των 

μητροπόλεων Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας.22 Οι ίδιες επισκοπές διατηρούνται και το 19ο 

αιώνα σύμφωνα με οθωμανικές πηγές.23 

Έλληνες πλοιοκτήτες της Λάρνακας, το 1589, εφαρμόζοντας το δικαίωμα που τους 

δόθηκε να επανακτήσουν τα κατασχεθέντα από τους Τούρκους μοναστήρια τους, 

αγόρασαν το ναό του Αγίου Λαζάρου έναντι του χρηματικού ποσού των 3000 άσπρων.24 

Σε διάστημα 15-20 χρόνια από την Τουρκική κατάκτηση αγοράστηκαν από τους Έλληνες 

σχεδόν όλοι οι κατακτηθέντες από τους Τούρκους ναοί και μοναστήρια, όπως και αρκετή 

από την κτηματική περιουσία, που κατείχε η εκκλησία πριν την Τουρκική κατάκτηση.25 

Πιθανόν να υπήρχαν και ορθόδοξοι ναοί που μετατράπηκαν σε τζαμιά.26 Σε ανάμνηση των 

νεκρών του πολέμου παραχωρούνταν στην εκκλησία δωρεές σε χρήμα και  είδος. 27   

Από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Οθωμανική πολιτεία παραχώρησε 

διάφορα προνόμια στην εκκλησία και στους ραγιάδες, που περιέχονταν σε έγγραφα, που 

ονομάζονταν βεράτια. Με τα έγγραφα αυτά αναγνωρίζονταν οι ορθόδοξοι επίσκοποι, 

καθορίζονταν οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας και τα προνόμια των Ελλήνων 

κληρικών και γενικά της Εκκλησίας.28  

Ο Αρχιεπίσκοπος, από το 1660, αναγνωρίστηκε επίσημα ως Εθνάρχης, δηλαδή 

θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης του Κυπριακού λαού. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

μετέβηκε αυτοπροσώπως στην Κωνσταντινούπολη για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των 

Τούρκων πασάδων της Κύπρου και για να διεκδικήσει τα δίκαια των Ελλήνων. Ο πρώτος 

Αρχιεπίσκοπος που αναγνωρίστηκε από την Υψηλή Πύλη ως Εθνάρχης ήταν ο 

Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος (1641-1674), ο οποίος, ως αντιπρόσωπος του κυπριακού λαού 

ανέλαβε, στα 1672, μαζί με τους υπόλοιπους αρχιερείς την είσπραξη των φόρων προς την 

Τουρκική κυβέρνηση.29 

                                                 
22 Hill, History, τ. 4, σ. 321-313, Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ. 52. 
23 Θεοχαρίδης-Andreev, Τραγωδία 1821, σ. 17.  
24 Cobham, Excerpta Cypria, σ. 176 (Villamont), Hill, ό.π., σ. 306, Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 70.  
25 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 308, Hill, ό.π., σ. 309-310, Kyrris, History, σ. 259, 263, 

Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 194. Οι πηγές αναφέρονται σε Έλληνες αγοραστές 

χωρίς να διευκρινίζουν ποιοι είναι αυτοί, σε ποια τάξη πληθυσμού ανήκουν. Πιθανόν πρόκειται για Έλληνες 

πλοιοκτήτες, όπως στην περίπτωση του Αγίου Λαζάρου και εκκλησιαστικούς φορείς.  
26 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 17. 
27 Hill, ό.π., σ. 310. 
28 Φιλίππου, ό.π., σ. 19, 22-23. 
29 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 52-53, Μιτσίδης, Εκκλησία, σ. 26, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη 

Αγγλοκρατία», σ. 120, Kyrris ό.π., σ. 269.  
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Η επίσημη αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου ως Εθνάρχη ήταν η μεγαλύτερη μέχρι 

τότε επιτυχία της εκκλησίας, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος ισχυροποιείται και είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τις αυθαιρεσίες των πασάδων. Έχει το δικαίωμα, ως εκπρόσωπος του λαού, 

να απευθύνεται με επιστολές και υπομνήματα στο σουλτάνο και να υποβάλλει εισηγήσεις 

και παράπονα των ραγιάδων, μεταβαίνοντας ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά 

οδήγησαν στην επικράτηση μίας μορφής «αξιοζήλευτης αυτονομίας» στο νησί.30    

Οι Τούρκοι κατακτητές χώρισαν το νησί σε τέσσερις επαρχίες, της Λευκωσίας, της 

Πάφου, της Λάρνακας και της Κερύνειας31 και σε 16 (17) διαμερίσματα, τα λεγόμενα 

καθηλλίκια, καταργώντας έτσι την προηγούμενη διαίρεση σε δώδεκα επαρχίες και το 

χριστιανικό πληθυσμό σε τρεις τάξεις, που ήταν υποχρεωμένες να καταβάλλουν προς  τους 

κατακτητές τον κεφαλικό φόρο ή χαράτσι. Ταυτόχρονα δίδουν το δικαίωμα στους 

αγρότες-χωρικούς να αγοράζουν έναντι μικρού ποσού τη γη που προηγουμένως 

αποτελούσε αποκλειστική ιδιοκτησία των ευγενών.32    

Η πολιτική διοίκηση του νησιού, τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης, εξαρτιόταν από 

τη βασιλομήτορα και το μέγα Βεζύρη, ήταν αντικείμενο αγοραπωλησίας και την ανέθεταν 

σε εκείνον που θα πλειοδοτούσε. Έτσι οι διοικητές της Κύπρου αγοράζοντας τους φόρους 

επεδίωκαν να πλουτίσουν, απομυζώντας από το λαό όσο το δυνατό περισσότερα χρήματα. 

Γι’ αυτό όλες σχεδόν οι στάσεις στην Κύπρο είχαν οικονομικά ελατήρια, λόγω των 

πιέσεων που υφίστατο ο λαός από την είσπραξη της φορολογίας. Οι φόροι ήταν ποικίλοι, 

όπως το χαράτσι (κεφαλικός φόρος), οι φόροι για τους μισθούς των διαφόρων 

αξιωματούχων, η δεκάτη, ο φόρος του αλατιού, ο φόρος για πληρωμή των γενιτσάρων, ο 

φόρος του νερού, συχνά δε και έκτακτη φορολογία για ειδικούς σκοπούς.33  

Η Πύλη, στην αρχή της Τουρκοκρατίας, στην προσπάθειά της να συγκρατήσει το 

ντόπιο πληθυσμό στο νησί, επέβαλε ήπια φορολογία.34 Η φορολογία αυτή μελετήθηκε από 

το σύγχρονο με τα γεγονότα Τούρκο ιστορικό H. Inalcik, που κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι φόροι που καταβάλλονταν στους Τούρκους ήταν μικρότεροι από αυτούς που 

πληρώνονταν στους Ενετούς.35 Μετά όμως από πενήντα χρόνια η φορολογία γίνεται βαριά 

και δυσβάστακτη για τον Ελληνισμό της Κύπρου, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να 

φύγουν από το νησί.36    

                                                 
30 Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 120. 
31 Γεωργιάδης, «Η Τουρκική κατάκτηση της Κύπρου», σ. 67. 
32 Hackett, Ιστορία της Εκκλησίας,  τ. 1, σ. 249-251, Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 15, Luke, Cyprus, σ. 26.   
33 Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 21, Hill, History, τ. 4, σ. 29-30, Γεωργιάδης, ό.π., σ. 68, 

Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 194.  
34 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 308, Hackett, ό.π., σ. 251. 
35 Ζαχαριάδου, Κύπρος, σ.13. 
36 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 308, Hackett, ό.π., σ. 251, Luke, ό.π., σ. 29, Ζαχαριάδου, ό.π., σ. 13.  
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  Σύμφωνα με την πρώτη τουρκική απογραφή του πληθυσμού, που συμπληρώθηκε το 

1572, υπήρχαν στο νησί 23.000 χριστιανικά νοικοκυριά.37 Οι άρρενες κάτοικοι 

δεκατεσσάρων μέχρι πενήντα χρονών υπολογίστηκαν σε 85.00038 και ο πληθυσμός του 

νησιού ανερχόταν περίπου στις 197.000, συμπεριλαμβανομένων των 20.000 Τούρκων 

στρατιωτών. Ο αριθμός αυτός μειωνόταν συνεχώς λόγω της φυγής πολλών Κυπρίων που 

δεν άντεχαν τις εξαντλητικές φορολογίες και τις καταπιέσεις των γενιτσάρων, που 

υποχρέωναν τους ραγιάδες να πουλούν τα κτήματά τους σε εξευτελιστικές τιμές39 και να 

καταφεύγουν στο εξωτερικό, κυρίως στην Αίγυπτο, όπου ιδρύουν πλούσιες κυπριακές 

παροικίες.40 Το 1600 ο ελληνικός πληθυσμός κατήλθε σε 110.000 χιλιάδες.41 Στο 17ο 

αιώνα παρατηρείται συνεχής μείωση του κυπριακού πληθυσμού εξαιτίας της 

μετανάστευσης των κατοίκων, της βαριάς φορολογίας, της ανομβρίας, των επιδρομών των 

ακρίδων, των πειρατικών επιδρομών, της πείνας και του λοιμού, φαινομένων που 

εμφανίζονται και ταλανίζουν τον πληθυσμό κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού.42  

Αποτέλεσμα της εξαθλίωσης των κατοίκων και της αδυναμίας τους να πληρώσουν τη 

βαριά φορολογία, κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκικής κατάκτησης, είναι και η καταφυγή 

στον εξισλαμισμό. Υπολογίζεται πώς εξισλαμίστηκε το 30% των κατοίκων.43 Μόνο έτσι 

μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός της ύπαρξης χριστιανικών μνημείων στις κοινότητες που 

κατοικούνταν μέχρι το 1974 αποκλειστικά από Μουσουλμάνους. Τα έτη 1593-1595, το 

31% των ενήλικων Μουσουλμάνων, που ενεπλάγηκαν σε δίκες ενώπιον των δικαστηρίων 

της Κύπρου και το 41% των μαρτύρων ήταν εξισλαμισθέντες χριστιανοί, γνωστοί ως 

«λινοπάμπακοι».44    

Οι συνθήκες διαβίωσης των ραγιάδων χειροτέρεψαν με τη νομισματική κρίση του 

1580, που επεκτάθηκε και στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ασημένιο 

οθωμανικό νόμισμα -το άσπρο- υποτιμήθηκε σε μεγάλο βαθμό έναντι του χρυσού 

νομίσματος (φλουρί). Η αναλογία ένα φλουρί προς πενήντα άσπρα έγινε ένα προς 

ογδόντα, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές, να παρατηρηθεί έλλειψη τροφίμων και 

προσπάθεια κερδοσκοπίας από τους διοικητικούς υπαλλήλους.45    

                                                 
37 Ζαχαριάδου, Κύπρος, σ. 13. 
38 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 301.  
39 Αυτόθι, Γεωργιάδης, «Η Τουρκική κατάκτηση της Κύπρου», σ. 66. 
40 Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 119, Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy 

of Cyprus”, σ. 193. 
41 Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 83. 
42 Hackett, Ιστορία της Εκκλησίας, τ. 1, σ. 251-252, Kyrris, History, σ. 268, Θεοχαρίδης, «Στοιχεία από την 

ιστορία της Κύπρου», σ. 211.  
43 Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 213, Ζαχαριάδου, ό.π., σ. 13.   
44 Παπαδόπουλος, Κρυπτοχριστιανοί, σ. 71, 75.  
45 Ζαχαριάδου, ό.π., σ. 6. 
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Το 1589 συντελείται εποικισμός της Κύπρου. Με διαταγή του σουλτάνου νομάδες 

από την ενδοχώρα της Αττάλειας μεταφέρονται υποχρεωτικά στο νησί παρά τη βίαιη 

αντίσταση και άρνησή τους. Επίσης για την πύκνωση του μουσουλμανικού στοιχείου 

μεταφέρθηκαν, τα πρώτα χρόνια μετά την κατάκτηση, νεαρές Τουρκοπούλες για να 

παντρευτούν με Τούρκους στρατιώτες, που παρέμεναν στο νησί.46  

Ο μόνος τομέας της οικονομίας που αρχίζει να αναδιοργανώνεται, από τις πρώτες 

δεκαετίες του 17ου αιώνα, είναι το εμπόριο, όπως μαρτυρεί η ίδρυση των προξενείων της 

Ενετίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Αγγλίας. Επίσης τότε αρχίζουν και οι 

οικονομικές ανταλλαγές του νησιού με τα μικρασιατικά νότια παράλια.47  

Ένα περίπου αιώνα μετά την κατάκτηση, ο κλήρος της Λευκωσίας βρισκόταν σε 

ικανοποιητική οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με ιεροδικαστικά έγγραφα οι κληρικοί 

ήταν σε θέση να αγοράζουν σπίτια, κτήματα και εργαστήρια.48 Είναι σημαντικό στο 

σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι όλοι σχεδόν οι δωρητές τέμπλων, τα ονόματα των 

οποίων αναγράφονται σε επιγραφές τέμπλων, που χρονολογούνται ένα περίπου αιώνα 

μετά την κατάκτηση, είναι κληρικοί, π.χ. τέμπλο Παναγίας, Άγιος Θεόδωρος Αγρού, στα 

1667. Επίσης στην ίδια περίοδο ανήκουν και οι πρώτες χρονολογημένες επιγραφές με 

ονόματα δωρητών. Οι επιγραφές με τα ονόματα των δωρητών-κληρικών αποτελούν ίσως 

ισχυρή μαρτυρία για την καλύτερη οικονομική κατάσταση που είχαν οι κληρικοί σε σχέση 

με τον υπόλοιπο πληθυσμό του νησιού, ένα περίπου αιώνα μετά την κατάκτηση.  

Τον πρώτο αιώνα της οθωμανικής κατάκτησης, οι Κύπριοι έτρεφαν την ελπίδα ότι η 

χριστιανική Δύση θα τους βοηθούσε να ελευθερωθούν από τους απίστους. Στήριζαν τις 

ελπίδες τους στη Βενετία, στους δούκες της Σαβοΐας, στους οποίους η βασίλισσα 

Καρλόττα είχε εκχωρήσει τα δικαιώματά της στο θρόνο του νησιού και στους βασιλιάδες 

της Ισπανίας. Από το 1572 μέχρι το 1668 έγιναν 28 εξεγέρσεις των Κυπρίων, που 

κατέληγαν πάντα στην αποτυχία και την απογοήτευση.49     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Αυτόθι, σ. 14-15. 
47 Αυτόθι, σ. 15. 
48 Αυτόθι, σ. 13. 
49 Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 24, Μιτσίδης, Εκκλησία, σ. 25-26, Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 

247-248, Θεοχαρίδης, «Στοιχεία από την ιστορία της Κύπρου», σ. 209-210. 
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ΙΙ. Τα χρόνια της βελτίωσης (1701-1820) 

  

Η δεύτερη περίοδος της Τουρκοκρατίας μπορεί να χαρακτηριστεί ταραχώδης και 

επεισοδιακή, λόγω των πολλών στάσεων, εξεγέρσεων και συγκρούσεων της Εκκλησίας με 

τον κατακτητή. 

Η Κύπρος το 1703 παραχωρήθηκε για δεύτερη φορά στο Μεγάλο Βεζύρη, που 

διόριζε εκπρόσωπο του, που διοικούσε το νησί και ταυτόχρονα ήταν και ο μισθωτής των 

φόρων. Το αξίωμα προσφερόταν στο ψηλότερο πλειοδότη. Η προσπάθεια αυτού του 

αξιωματούχου ήταν πώς να εξασφαλίσει περισσότερα κέρδη από τη φορολογία. Τις 

συνέπειες της οικονομικής αφαίμαξης και καταπίεσης πλήρωνε ο λαός, γι’ αυτό ήταν πολύ 

δυσαρεστημένος.50 Στα 1745 η Κύπρος ανακηρύχθηκε σε πασαλίκι. Ήταν δηλαδή 

ξεχωριστή επαρχία με διοικητή, που λεγόταν πασάς.51      

Η εκκλησία αγωνίζεται να προστατεύσει το ποίμνιό της από τις αυθαιρεσίες των 

πασάδων. Οι Αρχιεπίσκοποι και οι Μητροπολίτες μεταβαίνουν συνεχώς στην 

Κωνσταντινούπολη για να ζητήσουν είτε ελάττωση των φόρων είτε απαλλαγή του 

ποιμνίου τους από καταχραστές της εξουσίας, Οθωμανούς αξιωματούχους. Οι ίδιοι οι 

Αρχιερείς, στην προσπάθειά τους αυτή, συχνά υφίστανται διωγμούς και δοκιμασίες 

(εξορίες, φυλακίσεις, θανάτους) από το οθωμανικό κράτος. Οι Αρχιεπίσκοποι Ιάκωβος Β΄ 

(1710-1718) και Σίλβεστρος (1718-1734) μετέβηκαν διαδοχικά στην Κωνσταντινούπολη 

για να ζητήσουν ελάττωση των φόρων. Ο δεύτερος συκοφαντήθηκε στην Υψηλή Πύλη και 

εξορίστηκε. Επέστρεψε στην  Κύπρο λίγο πριν το θάνατό του.52  

Ο διάδοχος του Σίλβεστρου, Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος, το 1744, μετέβηκε στην  

Κωνσταντινούπολη για ελάφρυνση του κεφαλικού φόρου και για να απαλλάξει το νησί 

από τις αυθαιρεσίες των διοικητών. Συκοφαντήθηκε στο Μεγάλο Βεζύρη, συνελήφθηκε 

και στάλθηκε σιδηροδέσμιος στην Κύπρο. Όταν, υστερότερα, αποδείχθηκε η αθωότητά 

του, επανήλθε στο θρόνο του.53  

Το 1754, αποστολή με επικεφαλής τους Αρχιερείς της Κύπρου στην  

Κωνσταντινούπολη, πετυχαίνει ώστε ο σουλτάνος να εκδώσει δύο φιρμάνια, ένα με το 

οποίο καθοριζόταν α) το ποσό του φόρου που θα πλήρωνε ο χριστιανικός πληθυσμός της 

Κύπρου, που ανερχόταν στα 21.5 γρόσια για κάθε άτομο, β) ο αριθμός των 

φορολογούμενων σε 10.066 άτομα και γ) ο φόρος των μοναστηριών σε 4000 γρόσια το 

χρόνο και ένα που αναγνώριζε τον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς της εκκλησίας της 

                                                 
50 Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 252-253.  
51 Ζαχαριάδου, Κύπρος, σ. 16. 
52 Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 125, 128.  
53 Μιτσίδης, Εκκλησία, σ. 27, Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 128-129.  
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Κύπρου ως κοτζαμπάσηδες του νησιού, με το δικαίωμα να υποβάλλουν απευθείας 

αναφορές στην  Υψηλή Πύλη, σχετικά με τα ζητήματα και τις δυσκολίες του Ραγιά.54 

Αντίθετα με τις άλλες κατακτημένες περιοχές, όπου την ίδια περίοδο, εμφανίζονται λαϊκοί 

να διεκδικούν το ρόλο του κοτζάμπαση, εκπροσωπώντας τους ορθόδοξους υπηκόους 

απέναντι στην εξουσία, στην Κύπρο κοτζαμπάσηδες είναι μόνο οι Αρχιεπίσκοποι και οι 

Μητροπολίτες.55 Οι Αρχιερείς από το 1754 μέχρι το 1821 έγιναν πολύ ισχυροί και «ήσαν 

οι τα πρώτα φέροντες εν Κύπρω».56 

Η πολιτική εξουσία των Ιεραρχών με την απονομή του τίτλου του κοτζάμπαση 

διευρύνεται, διότι δεν περιορίζονται μόνο στην εκπροσώπευση των ραγιάδων, αλλά τα 

καθήκοντά τους επεκτείνονται και στη διανομή και είσπραξη των φόρων, στη λειτουργία 

σχολείων, στην απονομή δικαιοσύνης κ.λ.π. Οι Αρχιερείς αναλαμβάνουν το ρόλο της 

πολιτείας μέσα στο πλαίσιο της οθωμανικής εξουσίας.57 Το γεγονός ότι η Εκκλησία 

ανέλαβε τη διανομή και είσπραξη των φόρων συνέτεινε ώστε να μαζευτεί μεγάλο 

χρηματικό ποσό στο αρχιεπισκοπικό ταμείο, με συνακόλουθο την αύξηση της πολιτικής 

της δύναμης.58    

Ο διάδοχος του Φιλόθεου Αρχιεπίσκοπος Παΐσιος, μαζί με άλλους Αρχιερείς, ενώ 

προετοιμάζονταν να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη και να καταγγείλουν στην Πύλη 

τις βαναυσότητες του τότε διοικητή του νησιού Τζηλ Οσμάν, ο Οσμάν πληροφορήθηκε 

την πρόθεσή τους και προσπάθησε να τους παγιδεύσει, καλώντας τους, μαζί με όλους τους 

ηγέτες των Ελλήνων και Τούρκων στο σεράι, για να τους ανακοινώσει τάχα σχετικές 

διαταγές του Βεζύρη. Ο πονηρός διοικητής έκοψε τις δοκούς, που στήριζαν το δάπεδο του 

σαραγιού. Όταν οι προσκεκλημένοι μαζεύτηκαν, το δάπεδο του σαραγιού υποχώρησε και 

έπεσαν στο κενό. Τότε όλοι όρμησαν έξω, έβαλαν φωτιά στο σεράι και σκότωσαν το Τζηλ 

Οσμάν.59 

Για την πυρπόληση του σαραγιού επιβλήθηκε έκτακτη φορολογία,60 την οποία οι 

Έλληνες πλήρωσαν, ενώ οι Τούρκοι αρνήθηκαν και επαναστάτησαν με αρχηγό το 

φρούραρχο της Κυρηνείας Χαλήλ Αγά. Τελικά η στάση καταστάληκε, μετά από μετάβαση 

των Αρχιερέων στην Κωνσταντινούπολη και την αποστολή Τούρκων στρατιωτών στο 

                                                 
54 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 315-316, Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της 

Κύπρου, σ.  56, Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 253, Μιχαήλ, Εκκλησία της Κύπρου, σ. 83. 
55 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 186-187, Μιχαήλ, ό.π., σ. 83.   
56 Φιλίππου, ό.π., σ. 186-187. 
57 Μιχαήλ, ό.π., σ. 85.  
58 Αυτόθι, σ. 97. 
59 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 318-320, Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 339-340, Μυριανθόπουλος, 

Χατζηγεωργάκης, σ. 37-38, Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 57, Φιλίππου, ό.π., σ. 189-190, Γεωργής, «Από την πρώτη 

στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 121. 
60 Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 195. 
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νησί. Τόσο οι Τούρκοι που επαναστάτησαν, όσο και τα τουρκικά στρατεύματα, που 

στάλθηκαν για να καταστείλουν την ανταρσία προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές.61   

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (1767-1810) χρειάστηκε να αναλάβει σκληρούς αγώνες 

ενάντια στον τυραννικό διοικητή του  νησιού Χατζή Μπακκή, που προκαλούσε πείνα και 

δυστυχία στους ραγιάδες, εξαιτίας της ακόρεστης φιλαργυρίας του.62 Το 1783 αναχώρησε 

κρυφά μαζί με άλλους αρχιερείς για την Κωνσταντινούπολη, για να καταγγείλει τον 

τούρκο διοικητή. Ύστερα από αρκετές περιπέτειες κατάφεραν να πείσουν την Πύλη να τον 

αντικαταστάσει.63     

Οι Τούρκοι, προσπαθώντας να μειώσουν τη δύναμη της Εκκλησίας, 

πραγματοποίησαν τέσσερεις στάσεις - εξεγέρσεις, των Γενιτσάρων (1799), των αγάδων 

της Λευκωσία (1804), του Αλτιπαρκάκ στην Καρπασία (1806) και του Απά Αγά στη 

Λεμεσό (1807).64 Παρόλο που και οι τέσσερεις εξεγέρσεις καταστάληκαν από τα 

Τουρκικά στρατεύματα, τις συνέπειες πλήρωσε η Εκκλησία και ο λαός.65     

Ιδιαίτερα την εξέγερση του 1804 προκάλεσε το μίσος και η ζηλοφθονία των αγάδων 

απέναντι στην πολιτική και οικονομική δύναμη του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και του 

δραγομάνου Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου. Τα μίση και τα πάθη των Οθωμανών υποκινούσε 

ο πρόξενος της Γαλλίας στην Κύπρο, διότι θεωρούσε τον Αρχιεπίσκοπο και το δραγομάνο 

ρωσόφιλους, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Κουτσούκ Καϊναρτζή (1774) σύμφωνα 

με την οποία η Ρωσία αναγνωριζόταν προστάτης των ορθόδοξων υπηκόων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.66 Οι Τούρκοι ξεσηκώθηκαν στη Λευκωσία, με αφορμή την 

έλλειψη τροφίμων και την αύξηση των φόρων και άρχισαν σφαγές  των ραγιάδων και 

λεηλασίες. Κακοποίησαν το γηραιό Αρχιεπίσκοπο και πυρπόλησαν το αρχοντικό του 

δραγομάνου. Ο ίδιος ο Χατζηγιωργάκης κατάφερε να διαφύγει με την οικογένειά του και 

να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έπεισε την Πύλη να στείλει στρατό για 

καταστολή της στάσης. Τελικά τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Λευκωσία και 

έσφαξαν τους επαναστάτες.67 Τα γεγονότα του 1804 ενίσχυσαν τη θέση των Ελλήνων της 

                                                 
61 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 321-324, Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 334, Φιλίππου, Εκκλησία, 

σ. 191-192, Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 129-130.  
62 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 328-330, Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ. 58-59, 

Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 122. 
63 Hill, History, τ. 4, σ. 355, 358, Φιλίππου, ό.π., σ. 193-195, Μιτσίδης, Εκκλησία, σ. 28, Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 

131. 
64 Φαρμακίδου, Λεμεσός, σ. 18.  
65 Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 131-132. 
66 Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 259-261, Γεωργιάδης, «Η Τουρκική κατάκτηση της Κύπρου», σ. 73.  
67 Φραγκούδης, ό.π., σ. 344, Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 111-115, Γεωργής, ό.π., σ. 122, 

Λυμπουρίδης, Εξέχουσες μορφές, σ. 48-49, Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, σ. 15. Τα 

γεγονότα της στάσης του 1804 κατέγραψε ιδιοχείρως ο ζωγράφος Ιωάννης Κορνάρος στην πίσω όψη εικόνας 

του Αγίου Νικολάου, βλ. Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, «Ιστορική μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του 

Κρητός», εις: Ιερά Μητρόπολις Πάφου (εκδ.), Νέα εικόνα και ιστορική μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του 

Κρητός, σ. 19-46.  
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Κύπρου και αύξησαν τη δύναμη του Αρχιεπισκόπου και του δραγομάνου. Οι  Έλληνες στο 

νησί απολάμβαναν μια μορφή ανεξαρτησίας και αυτοδιοίκησης.68  

Τα  προνόμια της Εκκλησίας   αναστάληκαν προσωρινά και επανακτήθηκαν σύντομα 

από το νέο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, που ανήλθε στο θρόνο μετά την εξορία του 

αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου στην Εύβοια, όπου και πέθανε.69 Οι ταραχές της πρώτης 

δεκαετίας του 19ου αιώνα προκάλεσαν τεράστια οικονομικά βάρη στην Εκκλησία και 

εχθρότητα των Τούρκων εναντίον των ηγετών των χριστιανών. Το μίσος των αγάδων ήταν 

τόσο μεγάλο, ώστε κατάφεραν να πείσουν το Μέγα Βεζύρη να αποκεφαλίσει το ισόβιο 

δραγομάνο Χατζηγιωργάκη, παρά την παρέμβαση των προξένων της Αγγλία και της 

Ρωσίας για διάσωσή του.70 

Η πολιτική δύναμη που διέθετε η Εκκλησία από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι της 

αρχές του 19ου ήταν συνυφασμένη με την οικονομική της ευρωστία. Είχε αποκτήσει μια 

τεράστια περιουσία είτε αγοράζοντας γαίες, αφού τα ταμεία των Μητροπόλεων και των 

μοναστηριών ήταν ισχυρά, είτε αγοράζοντας δικαιώματα επικαρπίας. Συγχρόνως στην 

αύξηση της εκκλησιαστικής περιουσίας συνέβαλαν και οι πιστοί με αφιερώσεις 

περιουσιακών στοιχείων.71 Η καταπίεση αύξησε τη θρησκευτικότητα του λαού, που 

συσπειρώθηκε γύρω από την Εκκλησία, η οποία τον αγκαλιάζει και τον προστατεύει. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω σχέσης ήταν αρκετοί μικρομεσαίοι – έμποροι, τεχνίτες, 

γυναίκες – σύμφωνα με διαθήκες και κατάστιχα, να αφιερώνουν τις περιουσίες τους σε 

ιερείς, εκκλησίες και μονές, για τη σωτηρία της ψυχής τους.72 

Στην Κύπρο, την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρχαν τριών ειδών γαίες: οι 

δημόσιες, οι πλήρους κυριότητας και οι βακουφικές. Μετά την κατάκτηση μιας περιοχής, 

οι γαίες θεωρούνταν ότι ανήκαν στο Σουλτάνο και μόνο αυτός μπορούσε να τις εκχωρήσει 

σε οποιονδήποτε. Δικαίωμα πλήρους κυριότητος ο Σουλτάνος παραχωρούσε μόνο σε δικά 

του πρόσωπα ή μέλη του παλατιού. Οι ραγιάδες είχαν δικαίωμα πλήρους κυριότητας μόνο 

στο σπίτι τους και σε λίγο χώρο γύρω απ’ αυτό.73 

Τα κτήματα της Εκκλησίας ήταν βακουφικά, όπως και τα κτήματα των 

μουσουλμανικών ιδρυμάτων. Είχε το δικαίωμα να εισπράττει μεγάλα ποσά από τους 

καλλιεργητές τους. Πολλές δημόσιες γαίες στην Κύπρο είχαν μετατραπεί σε τσιφλίκια, 

που απασχολούσαν αρκετό εργατικό δυναμικό. Έτσι η Εκκλησία είχε αποκτήσει τεράστια 

περιουσία και στα εκκλησιαστικά ταμεία είχαν μαζευτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, μέρος 

                                                 
68 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 345, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 122-123.   
69 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 132, 135. 
70 Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 132.  
71 Μιχαήλ, Εκκλησία της Κύπρου, σ. 183-184.  
72 Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, σ. 8-9. 
73 Μιχαήλ, ό.π., σ. 179-180.  

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 46 

των οποίων χρησίμευε για να πληρώνονται τα δοσίματα και μέρος επενδυόταν στην αγορά 

ακινήτων και σε δανεισμό. Τα εκκλησιαστικά ταμεία ενισχύονταν και από άλλα έσοδα της 

Εκκλησίας, όπως τα λειτουργικά (βαπτίσεις, γάμοι), τα κανονικά – φορολογίες πιστών και 

ιερέων – τα φιλότιμα, τη ζητεία κ.λ.π.74 

Η Εκκλησία με το πολυάριθμο προσωπικό που εργοδοτούσε (γραμματικοί) και τους 

μηχανισμούς που διέθετε, ήταν σε θέση να ελέγχει τις δημογραφικές μεταβολές στο νησί, 

έτσι που η κατανομή και είσπραξη των φόρων να γίνεται δίκαια και με ακρίβεια.75  

Εκτός από την Εκκλησία και ένας άλλος θεσμός, ο δραγομάνος του σαραγιού76 ή του 

τοπικού διβανιού, συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

χριστιανών κατοίκων του νησιού. Ήταν από τα σημαντικότερα αξιώματα που παραχώρησε 

η Υψηλή Πύλη στους υπηκόους της και δεν πρέπει να συγχέεται με τους δραγομάνους των 

ξένων προξενείων και πρεσβειών ούτε με το δραγομάνο του κριτηρίου (δικαστηρίου). Το 

αξίωμα του δραγομάνου εμφανίστηκε στην Κύπρο από την αρχή της οθωμανικής 

κατάκτησης, είχε σταδιακή εξέλιξη και έφτασε στην καλύτερη του μορφή κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες του 18ου και την πρώτη δεκαετία του 19ουαιώνα, περίοδο κατά την 

οποία  η θέση του ήταν μετά το διοικητή του νησιού.77 

Στα πρώτα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης οι δραγομάνοι στην Κύπρο ήταν ξένοι, 

αλλά υστερότερα το αξίωμα καταλάμβαναν ορθόδοξοι Έλληνες Κύπριοι. Διορίζονταν από 

την Πύλη, μετά από υπόδειξη των τοπικών αρχών και ήταν υπόλογοι για τις πράξεις τους 

στο Σουλτάνο. Τα καθήκοντά τους ήταν η απογραφή των κατοίκων, η καταγραφή και η 

εκτίμηση της περιουσίας τους, για την κατανομή των φόρων και των δασμών. Οι 

αρμοδιότητές τους σε οικονομικά θέματα ήταν αυξημένες. Αποτελούσαν το σύνδεσμο 

μεταξύ των κατακτητών και των ραγιάδων σε φορολογικά και διοικητικά θέματα. Είχαν το 

δικαίωμα είτε να επικοινωνούν γραπτώς απ’ ευθείας με την Πύλη είτε να μεταβαίνουν 

προσωπικά στην Κωνσταντινούπολη, μετά από  άδεια του μουχασίλη, για να εκθέσουν τις 

απόψεις τους στο Σουλτάνο σχετικά με φορολογικά θέματα. Επίσης αρκετές φορές η 

μετάβαση δραγομάνου στην Πύλη είχε σκοπό να καταγγείλει καταχρήσεις και αυθαιρεσίες 

διοικητών.78     

                                                 
74 Αυτόθι, σ. 181-182, 192-194. 
75 Αυτόθι, σ. 157. 
76 Για το θεσμό του δραγομάνου του σαραγιού, βλ. Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 73-77, Ι. 

Θεοχαρίδης, Σύμμεικτα δραγομανικά της Κύπρου, Ιωάννινα 1986, του ίδιου,  «Θεσμός δραγομανίας», σ. 65-

75. 
77 Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, σ. 4, Μιχαήλ, ό.π., σ. 147-151. 
78 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 326-327, Θεοχαρίδης, «Θεσμός δραγομανίας», σ. 69, 

Λυμπουρίδης, Εξέχουσες μορφές, σ. 46.  

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 47 

Δυο δραγομάνοι που αναδείχθηκαν προστάτες του λαού ήταν ο Χριστοφάκης, που 

δολοφονήθηκε το Πάσχα του 1750 από τον αιμοβόρο διοικητή Χατζή Μπακκή αγά και ο 

Χατζηιωσήφ, που εκδιώχθηκε από τη θέση του από τον πιο πάνω κυβερνήτη.79 

 Την περίοδο που μουχασίλης της Κύπρου ήταν ο καταπιεστικός Χατζή Μπακκής 

(1775-1783), που προκάλεσε πείνα και δυστυχία στους ραγιάδες από την ακόρεστη 

φιλαργυρία του,  διορίστηκε δραγομάνος του σαραγιού με φιρμάνι της Πύλης ο 

Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος. Στη σύγκρουση εκκλησίας και Χατζή Μπακκή, ο 

Χατζηγιωργάκης κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για ενημέρωση των οθωμανικών 

αρχών. Με την παρέμβαση του επιτεύχθηκε τελικά απομάκρυνση του μισητού διοικητή.80 

Το 1790 ο Σουλτάνος αναγνώρισε το Χατζηγιωργάκη ισόβιο δραγομάνο. Η δύναμή 

του, που οφείλεται όχι τόσο στις επικρατούσες συνθήκες στην Κύπρο, αλλά στην 

προσωπικότητά του, είχε τόσο πολύ αυξηθεί, ώστε ασκούσε απόλυτη εξουσία πάνω στον 

Τούρκο κυβερνήτη. Ο Ισπανός περιηγητής Ali Bey αναφέρει ότι ο Τούρκος διοικητής δεν 

μπορούσε να κάνει τίποτα σε Έλληνα, αν δεν είχε την έγκριση του δραγομάνου.81 Είναι 

σημαντικό να σημειώσουμε ότι το αξίωμα του δραγομάνου στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν 

ανώτερο από του Αρχιεπισκόπου.82 

Εκτός από την πολιτική εξουσία που συγκέντρωσε στα χέρια του ο Χατζηγιωργάκης, 

ήταν και οικονομικά ισχυρός. Τα πλούτη του τα αποκόμισε από την εκμίσθωση των 

φόρων, την εκμετάλλευση μεγάλων εκτάσεων ακινήτων, από διάφορες επιχειρήσεις, πλοία 

κ.ά. Τον αμύθητο πλούτο που κατείχε τον διέθεσε σε αγαθοεργίες, δείχνοντας έτσι τα 

φιλάνθρωπα αισθήματα που τον διακατείχαν. Έκτισε τρεις εκκλησίες, Αγίου Γεωργίου 

Αθαλάσσας, Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς και Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο, και 

πρόσφερε δωρεές σε εκκλησίες και κοινωφελή ιδρύματα. Ο Γάλλος πρέσβης κατηγορεί το 

Χατζηγιωργάκη ότι τρέφει φιλορωσικά αισθήματα, ότι φταίει για τις ταραχές και τα 

βάσανα της πατρίδας του και ζητά την απομάκρυνσή του από τη θέση του. Οι αγάδες τον 

συκοφαντούν από φθόνο και μίσος. Στο τέλος ο Μέγας Βεζύρης διατάζει τον 

αποκεφαλισμό του.83  

Παράλληλα με την παρακμή  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις αρχές του 18ου 

αιώνα παρατηρείται κάποια εμπορική κίνηση Ευρωπαίων στις παράλιες πόλεις της 

                                                 
79 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 134, 327, Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 258.  
80 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ό.π., σ. 326-330, Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 47-48, Φιλίππου, 

Εκκλησία, σ. 194-195, Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, σ. 6.  
81 Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, σ. 6-7. 
82 Θεοχαρίδης, «Θεσμός δραγομανίας», σ. 74. 
83 Χατζηδημητρίου, ό.π., σ. 262, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 123, 

Λυμπουρίδης, Εξέχουσες μορφές, σ. 49, Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, ό.π., σ. 7-8, 16. Για περισσότερες 

πληροφορίες για τις δωρεές του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη, βλ. Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 93-

99.  
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Κύπρου και ιδιαίτερα τη Λάρνακα. Εδώ έμεναν οι ευρωπαίοι πρόξενοι.84 Επίσης, την 

περίοδο που εξετάζομε αναπτύχθηκε η μεταξουργία, η υφαντουργία, η κεντητική, η 

αγγειοπλαστική, η παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών. Οι περισσότερες βιοτεχνίες 

βρίσκονταν στη Λευκωσία και με αυτές ασχολούνταν Έλληνες και Τούρκοι. Η Κύπρος το 

18ο και το 19ο αιώνα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου, και 

τούτο οφείλεται στην πλούσια επιτόπια βιοτεχνική παραγωγή, στη σπουδαία γεωγραφική 

θέση του νησιού και στις τακτικές συγκοινωνίες με τη γύρω περιοχή. Ο Σουλτάνος με τις 

λεγόμενες «διομολογήσεις» παραχώρησε ειδικά προνόμια στους Ευρωπαίους για να 

διεξάγουν το εμπόριο σε όλες τις κτήσεις του. Επίσης οι Κύπριοι ανάπτυξαν εμπορικές 

σχέσεις με όλα τα κέντρα της Ανατολής. Παντού ήταν περιζήτητα τα κυπριακά προϊόντα.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 124. 
85 ΜΚΕ, λήμμα «Το εμπόριο κατά την Τουρκοκρατία (1570/71-1878)»,  τ. 5, σ. 95-96 (Α. Αριστείδου), 

Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 196. 
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ΙΙΙ. Από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι την Αγγλοκρατία (1821-1878) 

  

Η  τελευταία περίοδος της Τουρκοκρατίας  (1821-1878) σημαδεύτηκε με τα τραγικά 

γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 στην Κύπρο, που είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί 

προσωρινά η δύναμη της Εκκλησίας.86 

Το 1820 διορίστηκε  διοικητής στο νησί ο αλαζονικός και πανούργος Κουτσούκ 

Μεχμέτ. Επιδίωξή του η εκμηδένιση της δύναμης του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των 

άλλων αρχιερέων.87 

Τα μηνύματα της Φιλικής Εταιρείας έφτασαν και στην Κύπρο, αλλά δεν είναι βέβαιο 

αν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός μυήθηκε στην Εταιρεία.88 Βέβαιο είναι ότι, σύμφωνα με 

το Γενικό Σχέδιο Δράσης της Φιλικής, ο Αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε να προσφέρει 

χρήματα και τροφές. Πράγματι τον Ιούνιο του 1821 είχε καταπλεύσει στον ορμίσκο 

Ασπρόβρυση, μεταξύ Λαπήθου και Καραβά, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, που εφοδιάστηκε 

με αρκετά τρόφιμα και χρήματα από τους Κυπρίους.89 Η Κύπρος, σύμφωνα με τον 

Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, δεν ήταν σε θέση να λάβει ενεργό μέρος στην Επανάσταση, διότι 

βρισκόταν  πολύ κοντά στα μικρασιατικά παράλια και μακριά από τα ελληνικά. Ήταν 

πολύ εύκολο να μεταφερθούν τουρκικά στρατεύματα και να σφάξουν τους κατοίκους.   

Εξάλλου στην Κύπρο ζούσε μεγάλος αριθμός Τούρκων και οι Έλληνες Κύπριοι ήταν 

άπειροι στον πόλεμο.90 

Ο Κουτσούκ  προσπάθησε να πείσει την Πύλη  να στείλει στρατό στο νησί, γιατί οι 

ραγιάδες επρόκειτο να επαναστατήσουν. Η Πύλη δεν πείστηκε, γι’ αυτό όταν, επιβλήθηκε 

σε όλα τα εδάφη της Αυτοκρατορίας γενικός αφοπλισμός, στην Κύπρο στάληκε ένα ήπιο 

σχετικά φιρμάνι. Ταυτόχρονα ο ραδιούργος διοικητής υπέβαλε στην Πύλη ένα κατάλογο 

προγραφών 486  Κυπρίων, που θεωρούσε  επικίνδυνους. Όλοι ήταν ύποπτοι, αλλά κυρίως 

πλούσιοι. Μετά τη θανάτωσή τους θα ακολουθούσε δήμευση της περιουσίας τους.91 

Ο Κουτσούκ αναζητούσε αποδείξεις για να πείσει την Πύλη ότι οι Κύπριοι επρόκειτο 

να επαναστατήσουν  και τις βρήκε, όταν έπεσαν στα χέρια του προκηρύξεις της Φιλικής 

Εταιρείας, που ο Θεόφιλος Θησέας, φτάνοντας στη Λάρνακα, μοίραζε στους Κυπρίους. 

                                                 
86 Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 267. 
87 Γεωργής, Εξωτερική πολιτική, σ. 87. 
88 Φαρμακίδου, Λεμεσός, σ. 18-19, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 126. 
89 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 348, Γεωργής, Αφροδίτη, σ. 50.   
90 Φραγκούδης, ό.π., σ. 347, Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 203, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη 

Αγγλοκρατία», σ. 126, Λυμπουρίδης, Εξέχουσες μορφές, σ. 89. 
91 Φραγκούδης, ό.π., σ. 349, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 127-128, του ίδιου, 

Εξωτερική πολιτική, σ. 89, Θεοχαρίδης-Andreev, Τραγωδία 1821, σ. 151.  
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Αυτές οι επαναστατικές προκηρύξεις του Υψηλάντη ήταν αρκετές για να πείσουν την 

Πύλη να εγκρίνει τον κατάλογο των 486 προγραφέντων.92 

Με την πρόφαση ότι θα ετοιμάζονταν ευχαριστήριες επιστολές στο σουλτάνο,93 ο 

Κουτσούκ συγκέντρωσε την 9η  Ιουλίου 1821 στη Λευκωσία τους περισσότερους 

κληρικούς και πρόκριτους που περιλαμβάνονταν στον προαναφερθέντα κατάλογο. Τους 

ανακοίνωσε το περιεχόμενο του φιρμανιού και άρχισε τις μαζικές εκτελέσεις. Πρώτα 

κρέμασε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό από μια  συκαμινιά στην πλατεία του σαραγιού και 

μετά τους μητροπολίτες  Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο  και Κυρηνείας Λαυρέντιο.94  

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός επέδειξε πολύ θάρρος και ψυχραιμία μπροστά στο θάνατο, 

παρόλο που είχε την ευκαιρία να σωθεί. Η θυσία του τον εξιλέωσε έναντι της Ιστορίας, για 

τη δόλια αναρρίχησή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Τα οστά των αρχιερέων που 

εκτελέστηκαν είναι τοποθετημένα στο μαυσωλείο που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία 

της Φανερωμένης στη Λευκωσία.95 

Ακολούθησαν τις επόμενες μέρες εκτελέσεις κληρικών και λαϊκών. Πολλοί 

κυνηγημένοι κατέφυγαν στα προξενεία.96 Ο Κουτσούκ και οι αγάδες έγιναν πάμπλουτοι 

από την αρπαγή και δήμευση των περιουσιών των σφαγιασθέντων και από τα πολύτιμα 

αντικείμενα που πήραν από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, τα οποία όμως 

αναγκάστηκαν με διαταγή του Σουλτάνου να τα επιστρέψουν. Η Πύλη, μετά τα τραγικά 

γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821, τις λεηλασίες και τις καταστροφές, ακολούθησε μια πιο 

ευνοϊκή πολιτική απέναντι στους ραγιάδες. Η φυγή του Κουτσούκ από το νησί (1822) θα 

σημάνει την απαρχή μιας ανθρωπινότερης μεταχείρισης των κατοίκων από τους 

κυβερνώντες.97 

Τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821, που αποθανάτισε ο Κύπριος ποιητής Βασίλης 

Μιχαηλίδης στο ομώνυμο έργο του, είχαν τραγικές συνέπειες για το νησί. Η δύναμη της 

Εκκλησίας περιορίστηκε στο ελάχιστο και αρκετοί Κύπριοι (περίπου 20 – 25 χιλιάδες ) 

κατά τη δεκαετία που ακολούθησε έφυγαν κρυφά για την Ελλάδα και την Ευρώπη, διότι 

δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη βαριά φορολογία των κυβερνώντων.98 Από το 1821 μέχρι 

                                                 
92 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 349, Μιτσίδης, Εκκλησία, σ. 30-32, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη 

Αγγλοκρατία», σ. 126-127, του ίδιου, Εξωτερική πολιτική, σ. 88-89.  
93 Γεωργής, Εξωτερική πολιτική, σ. 94. 
94 Φραγκούδης, ό.π., σ. 350, Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ. 62, Φιλίππου, Εκκλησία, 

σ. 205-206. 
95 Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 125, 129.  
96 Φαρμακίδου, Λεμεσός, σ. 20, Γεωργής, Εξωτερική πολιτική, σ. 94, 95, 99, Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, 

σ. 200.  
97 Φραγκούδης, ό.π., σ. 352, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 129, Θεοχαρίδης-

Andreev, Τραγωδία 1821, σ. 155.  
98 ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 437, Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 195. 
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και το 1824 Ψαριανά καράβια  μετέφεραν Κύπριους εθελοντές στην Ελλάδα, για να 

λάβουν μέρος στην Επανάσταση.99 

Τα πρώτα χρόνια της τελευταίας πεντηκονταετίας της Τουρκοκρατίας σημάδεψαν οι 

τρεις εξεγέρσεις του 1833. Ήταν κοινωνικές διαμαρτυρίες από χριστιανούς και 

μουσουλμάνους ενάντια στην καταπίεση και τη δυσβάστακτη φορολογία των 

κατακτητών.100 

Πρωταγωνιστής και εμπνευστής της πρώτης εξέγερσης, που εκδηλώθηκε στη 

Λάρνακα και τη Λευκωσία, ήταν ο Νικόλαος Θησέας, Κύπριος στην καταγωγή, αγωνιστής 

της Ελληνικής Επανάστασης, που τον κυριαρχούσαν οι ιδέες του διαφωτισμού και ζούσε 

στη Λάρνακα. Στόχος των στασιαστών δεν ήταν μόνο οι οθωμανικές αρχές αλλά και οι 

χριστιανοί  ιθύνοντες. Μια δεύτερη εξέγερση ξέσπασε στην Πάφο με αρχηγό το Τούρκο 

ιμάμη Γκιαούρ Ιμάμ. Τέλος στην περιοχή της Καρπασίας εκδηλώθηκε ανταρσία με 

υποκίνηση του καλόγηρου Ιωαννίκιου, που συνελήφθηκε από τους Τούρκους και 

«παλουκώθηκε» δημόσια, μαζί με δώδεκα συντρόφους του, στη Λευκωσία. Και οι τρεις 

εξεγέρσεις πνίγηκαν στο αίμα με την επέμβαση των τουρκικών στρατευμάτων.101 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, μετά την Επανάσταση στην Ελλάδα 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού της Κύπρου. Περίπου 20 – 25 χιλιάδες 

Κύπριοι κατέφυγαν στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιταλία λόγω των  τουρκικών 

καταπιέσεων και της βαριάς φορολογίας. Όμως από τα μέσα του 19ου αιώνα επιτεύχθηκε 

οικονομική ανάκαμψη των Κυπρίων. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της γεωργικής 

παραγωγής, αφού μεγάλος αριθμός κατοίκων επέστρεψε στα χωριά, που άρχισαν να 

ανασυγκροτούνται.102  

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από τις καταγραφές του πληθυσμού που γίνονταν 

από τους Ευρωπαίους προξένους. Με βάση τον υπολογισμό του Γαλλικού προξενείου στη 

Λάρνακα, ο πληθυσμός της Κύπρου το 1821 ήταν γύρω στις 90.000 χιλιάδες, ενώ το 1881, 

σύμφωνα με αγγλική απογραφή, ανήλθε στις 185.000, εκ των οποίων το 74% ήταν 

Έλληνες και το 24 % Τούρκοι. Το μεγαλύτερο  μέρος του πληθυσμού ήταν αγροτικό.  Ο 

αριθμός των ελληνοφώνων ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος από τον αριθμό των ορθοδόξων, 

πράγμα που μαρτυρεί την πραγματοποίηση εξισλαμισμών.103 

Μεγάλο ποσοστό  χριστιανών ζούσε στην ύπαιθρο (57%) και πολύ περιορισμένο στα 

αστικά κέντρα. Αντίθετα οι περισσότεροι μουσουλμάνοι ζούσαν στις πόλεις. Υπήρχαν την 

                                                 
99 Γεωργής, Αφροδίτη, σ. 52. 
100 ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 437 (Π. Κιτρομηλίδης).   
101 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 353-354, Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 216, Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 269-273, 

ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 437, Γεωργής, Εξωτερική πολιτική, σ. 184-185.  
102 ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 437. 
103 Αυτόθι, σ. 438, Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 197.  
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περίοδο αυτή τρεις αστικές πόλεις, η Λευκωσία, η Λάρνακα και η Λεμεσός, ενώ η 

Αμμόχωστος και το Κτήμα της Πάφου ήταν ημιαγροτικές.104 

Την περίοδο που εξετάζομε  έγιναν αρκετές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της 

Κύπρου. Στα 1849, με τις αλλαγές που επέφερε το Χάττι Σερίφ (1839 ), το νησί αφαιρείται 

από τη δικαιοδοσία του καπουδάν πασά και αποτελεί μια των πέντε επαρχιών του 

βιλαετίου των νησιών του Αρχιπελάγους. Ο διοικητής ονομαζόταν μουτεσαρίφης. Το νησί 

χωρίστηκε σε πέντε καζάδες. Το 1861, με ενέργειες των Κυπρίων, το νησί αναγνωρίστηκε 

ανεξάρτητο μουτεσαριφλίκι και εξαρτιόταν απ’ ευθείας από την Πύλη. Από το 1868 μέχρι 

το 1878 η Κύπρος αποτέλεσε επαρχία του βιλαετίου του Αρχιπελάγους και το διοικούσε 

καϊμακάμης. Διοικητικά ήταν χωρισμένη σε 15 διοικητικές περιφέρειες (καζάδες).105 

Δυο γενικές συνελεύσεις που έγιναν το 1830 και το 1838 με πρόεδρο τον 

Αρχιεπίσκοπο Πανάρετο στόχευαν αφ’ ενός μεν να αποκτήσουν οι χριστιανοί κάποια 

μορφή αυτοδιοίκησης και αφ’ ετέρου να εκπροσωπηθούν στα διάφορα συμβούλια του 

κράτους. Η αυτοδιοίκηση  μπορούσε να επιτευχθεί με το διορισμό κεντρικής και τοπικών 

δημογεροντιών, που μαζί με την εκκλησιαστική ιεραρχία  θα διασφάλιζαν τα συμφέροντα 

των ραγιάδων μέσα στην οθωμανική διοίκηση.106  

Με τις μεταρρυθμίσεις του Χάττι  Σερίφ (1839) o Σουλτάνος υποσχόταν σεβασμό της 

ζωής, της τιμής και της περιουσίας των υπηκόων του, δίκαιη κατανομή των φόρων, 

ισότητα χριστιανών και μουσουλμάνων, ανεξιθρησκία, ενεργότερη συμμετοχή στη 

διοίκηση και δικαίωμα ανέγερσης και επιδιόρθωσης σχολείων.107 Την Κύπρο θα διοικούσε 

Μουτεσαρίφης, που θα προέδρευε ενός συμβουλίου, του Διβανίου, το οποίο αρχικά 

αποτελείτο από οκτώ μέλη και υστερότερα από δεκατρία.108 Αναγνωρίστηκε επίσημα η 

συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου και τριών Ελλήνων χριστιανών στο Διβάνι, των 

Μητροπολιτών και δύο Ελλήνων στα τοπικά συμβούλια, αλλά  καταργήθηκε η εθναρχική 

ιδιότητα της Εκκλησίας για κατανομή και είσπραξη των φόρων, διατηρώντας μόνο τις 

δικαστικές της αρμοδιότητες επί  θρησκευτικών και αστικών υποθέσεων, που αφορούσαν 

τους χριστιανούς. Αναφορικά με τη δικαιοσύνη ιδρύθηκαν δικαστικά συμβούλια, στα 

οποία προέδρευαν οι καδήδες με παρέδρους εκλεγμένα μέλη, δύο Έλληνες και δύο 

Τούρκους.109 

Με το Χάττι Χουμαγιούν (1856), που επιβλήθηκε στο Σουλτάνο από την Αγγλία και 

τη Γαλλία ως αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια που του  πρόσφεραν  στον πόλεμο 

                                                 
104 ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 438.  
105 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 355-356, ΙΕΕ, ό.π., σ. 438.  
106 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 213, 218-220. 
107 Γεωργιάδης, «Η Τουρκική κατάκτηση της Κύπρου», σ. 76, Γεωργής, Διένεξη, σ. 281.  
108 Φιλίππου, ό.π., σ. 222.   
109 Φραγκούδης, ό.π., σ. 358, ΙΕΕ, ό.π., σ. 439, Μιχαήλ, Εκκλησία της Κύπρου, σ. 264-266. 
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εναντίον της Ρωσίας, επιδιωκόταν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των υπηκόων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας.110 Ιδρύθηκαν δυο 

Συμβούλια, ένα Διοικητικό (Ιταρέ Μετζιλίσι) που απαρτιζόταν από 13 μέλη, το διοικητή 

που προέδρευε, το μουφτή, το μουλλά, τρεις Οθωμανούς αξιωματούχους, τον 

Αρχιεπίσκοπο και έξι εκλεγμένους λαϊκούς αντιπροσώπους, τρεις χριστιανούς και τρεις 

μουσουλμάνους, και ένα Δικαστικό από επτά. Επιβεβαιώθηκε επίσημα η συμμετοχή των 

χριστιανών στα  διάφορα κεντρικά ή επαρχιακά συμβούλια. Το πιο σημαντικό από τη 

μεταρρύθμιση του 1856 ήταν η συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια και αιρετών μελών. 

Είναι  βέβαιο πως οι κοινοτικοί άρχοντες των χωριών (μουκτάρηδες) εκλέγονταν με 

τοπικές εκλογές. Εξάλλου στις πόλεις ιδρύθηκαν δημαρχεία, που συνέτειναν στην 

ανάπτυξη της αστικής αυτοδιοίκησης  και ασχολήθηκαν με την καθαριότητα και την υγεία 

των πολιτών.111  

Το διάταγμα του 1856 συμπληρώνεται το 1858 με πρόνοιες όπως, η αποδοχή του 

όρκου των χριστιανών στα δικαστήρια και η χρησιμοποίηση καμπάνων κατά τις 

θρησκευτικές τελετές.112  

Το διοικητικό σύστημα που εφαρμόστηκε στην Κύπρο είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία 

απ’ όλες τις επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα δε της ήπιας διοίκησης 

του νησιού ήταν η υλική και ηθική πρόοδος του ελληνικού στοιχείου στο νησί.113 

Κατά την περίοδο που εξετάζομε στους ραγιάδες επιβάλλονται μια ποικιλία φόρων 

ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο, τα προϊόντα και τις κατηγορίες προσώπων. Το ύψος των 

φόρων κυμαινόταν ανάλογα με τις διαμαρτυρίες των Κυπρίων σχετικά με τις καταχρήσεις 

των εισπρακτόρων και την επιτυχία των κυπριακών αποστολών, που έφταναν στην  

Κωνσταντινούπολη για να ζητήσουν μείωση της φορολογίας. Το 1855 καταργήθηκε ο 

κεφαλικό φόρος (χαράτσι), αλλά διατηρήθηκαν η δεκάτη, ο κτηματικός φόρος, φόροι για 

στρατιωτικές απαλλαγές, δασμοί, φόροι πάνω σε προϊόντα, όπως των οινοπνευματωδών 

ποτών, του καπνού, του άλατος κ.ά. Γενικά η επιβολή φορολογίας πάνω στα εξαγόμενα 

προϊόντα επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη του εμπορίου, που την περίοδο αυτή βρίσκεται 

σε άνθηση με κυριότερα λιμάνια εξαγωγής τη Λάρνακα και τη Λεμεσό.114 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια της Τουρκοκρατίας η επικοινωνία των Ελλήνων 

Κυπρίων με τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας και των παροικιών (Κων/πολη, Σμύρνη,    

Αίγυπτος κ.λ.π.) και με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος για εμπορικούς κυρίως λόγους 

                                                 
110 Γεωργής, Διένεξη, σ. 281, Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 203-204. 
111 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 228, ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 439. 
112 Γεωργιάδης, «Η Τουρκική κατάκτηση της Κύπρου», σ. 76. 
113 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 358-359, Γεωργής, «Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία», σ. 130.  
114 Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 279, ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 439-440.  
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ήταν συνεχής. Ανθούσε το εξαγωγικό εμπόριο, αφού οι εξαγωγές ήταν υπερδιπλάσιες των 

εισαγωγών.115 

Στο λιμάνι της Λάρνακας κατέπλεαν πολλά εμπορικά πλοία προερχόμενα από την 

Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι εμπορικές σχέσεις Κύπρου και Χίου επιβεβαιώνονται από 

Έλληνα πρόξενο, που αναφέρει ότι μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους χιώτικα 

εμπορικά καράβια κατέπλεαν στο λιμάνι της Λάρνακας μεταφέροντας εκτός των άλλων 

προϊόντων και μαστίχα, που υπήρχε πολλή ζήτηση στο νησί, αφού η Κύπρος είναι η πρώτη 

χώρα στον κόσμο, σε αναλογία πληθυσμού, στην κατανάλωση μαστίχας.116 Η οικονομική 

δραστηριότητα των Ευρωπαίων (Γάλλων, Ιταλών, Επτανησίων κ.λ.π.) συνέβαλε στη 

δημιουργία μιας ομάδας αστών εμπόρων, από τους οποίους θα προέλθουν από την 

επόμενη γενιά οι πρώτοι επιστήμονες γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί. Ο αγροτικός πλούτος 

των γαιοκτημόνων μετασχηματίστηκε σε  εμπορικό κεφάλαιο και έτσι εμφανίστηκε η 

αστική τάξη των εμπόρων, που μετέφεραν τις δραστηριότητες τους από την ύπαιθρο στις 

πόλεις.117 

Η Εκκλησία της Κύπρου στα πρώτα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση πέρασε 

μια περίοδο εσωτερικής αστάθειας και μόνο με την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Πανάρετου 

επήλθε σταθερότητα. Ο εθναρχικός ρόλος και οι διοικητικές εξουσίες, που απολάμβανε 

κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, αποδυναμώθηκαν. Οι εκλογές των 

αρχιερέων γίνονταν σε δύο στάδια με λαϊκή συμμετοχή. Ο λαός εξέλεγε τους εκλέκτορες, 

οι οποίοι μαζί με τον ανώτερο κλήρο εξέλεγαν τους ιεράρχες.118 

Με βεράτια επικυρωνόταν η εκλογή του ιεράρχη και καθορίζονταν τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις του, που ήταν η νομιμοφροσύνη προς το κράτος, η είσπραξη και 

καταβολή των φόρων των χριστιανών και η υποχρέωση των κρατικών υπαλλήλων να μη 

αναμειγνύονται στα καθήκοντά του, που ήταν η διοίκηση της Εκκλησίας, η διαχείριση της 

εκκλησιαστικής περιουσίας, η ρύθμιση θεμάτων οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. 

Διοικητικά η Εκκλησία της Κύπρου ήταν αυτοκέφαλη, παρόλο που καταγράφονται 

κάποιες επεμβάσεις στη διοίκηση της Εκκλησίας από τις οθωμανικές αρχές. Κέντρα της 

θρησκευτικής ζωής το 19ο αιώνα είναι οι ενοριακές εκκλησίες των πόλεων και των χωριών 

και τα μοναστήρια Κύκκου,119 Μαχαιρά, Αγίου Νεοφύτου, Τροοδίτισσας και 

                                                 
115 ΜΚΕ, λήμμα «Το εμπόριο κατά την Τουρκοκρατία (1570/71-1878)»,  τ. 5, σ. 96 (Α. Αριστείδου), 

Rizopoulou-Egoumenidou, “The economy of Cyprus”, σ. 203-204. 
116 Γεωργής, Αφροδίτη, σ. 58.  
117 ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 440-441. 
118 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 355-356, 358, ΙΕΕ, σ. 441-442, Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 201. 
119 Η Μονή Κύκκου κατά το 19ο αιώνα βρισκόταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Μεταξύ άλλων είχε 

μετόχια σε διάφορες περιοχές του νησιού και στο εξωτερικό και βοηθούσε οικονομικά τα σχολεία. Για τις 

δραστηριότητες της μονής, βλ. Ι. Θεοχαρίδης, Ο κώδικας 53 της Ιεράς Μονής Κύκκου. Οι πολύπλευρες 

δραστηριότητες της Μονής κατά την περίοδο 1843-1897, Λευκωσία 2004.    
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Χρυσορρογιάτισσας.120 Η επαφή της Εκκλησίας με το λαό επιτεύχθηκε κατά την 

οθωμανική περίοδο όχι τόσο χάρη στους επισκόπους αλλά χάρη στα μοναστήρια, που 

πρόσφεραν πνευματικότητα στο λαό και κυρίως χάρη στον έγγαμο ενοριακό κλήρο που 

αναλάμβανε τον ηθικό έλεγχο και τις λειτουργικές ανάγκες της ενορίας. Ο λαός ένιωθε τον 

παπά ως μέρος του εαυτού του.121 

Η Εκκλησία συνέτεινε όσο κανένας άλλος θεσμός στη διατήρηση της θρησκευτικής 

πίστης και της εθνικής συνείδησης του κυπριακού ελληνισμού. Έγινε η εθνική κιβωτός 

που διαφύλαξε αλώβητη την εθνική συνείδηση του κυπριακού λαού με τη συσπείρωση του 

ποιμνίου της γύρω από αυτή. Μέσα από τα σχολεία Μέσης Παιδείας και Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως, που ίδρυσε και συντηρούσε – στα 1879  υπήρχαν στην Κύπρο 83 ελληνικά  

σχολεία, από τα οποία τα πέντε ήταν Μέσης Παιδείας – και με τα κηρύγματα των 

ιεραρχών και  άλλων κληρικών καλλιεργούσε την εθνική και ενωτική  ιδεολογία και το 

αλυτρωτικό πνεύμα. Το 1828 ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος, οι ιεράρχες και προύχοντες της 

Κύπρου ζήτησαν από τον Καποδίστρια να περιλάβει στο υπό ίδρυση ελληνικό κράτος και 

την Κύπρο. Το 1878 ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος προσφωνώντας τον πρώτο άγγλο 

αρμοστή είπε ότι οι Κύπριοι προσβλέπουν στην ένωση με την Ελλάδα, ότι η Αγγλοκρατία 

θα ήταν προσωρινή.122 

Η Αγγλία βέβαια, ανέκαθεν εποφθαλμιούσε την Κύπρο, γιατί της εξασφάλιζε το 

δρόμο προς τις Ινδίες. Το 1832 της προσφέρθηκε από την Τουρκία, αλλά απέρριψε την 

προσφορά, διότι ήταν εγγυήτρια δύναμη μαζί με τη Γαλλία και τη Ρωσία, που ρύθμιζαν τις 

σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας. Το 1845 επαναλαμβάνεται η προσφορά και απορρίπτεται 

και πάλι.123 

Το 1878, μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1876–1878, που κατέληξε στη συνθήκη 

του Αγίου Στεφάνου, η Ρωσία είχε αποκομίσει πολλά οφέλη. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι 

Αυστριακοί συνασπίστηκαν και συγκάλεσαν το συνέδριο του Βερολίνου, για να 

αναθεωρήσουν τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Εκεί η Αγγλία προσήλθε σε μυστική 

συνεννόηση με την Τουρκία και ανέλαβε να υποστηρίξει τα συμφέροντά της στο συνέδριο 

του Βερολίνου και να εγγυηθεί την ακεραιότητα της Οθωμανική Αυτοκρατορίας. Ως 

αντάλλαγμα η Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο προσωρινά στην Αγγλία με την 

υποχρέωση  της τελευταίας να της πληρώνει ενοίκιο ανερχόμενο στις 93.000 λίρες το 

χρόνο.  Στις 12 Ιουλίου 1878 άρχισε η Αγγλοκρατία για την Κύπρο.124 

                                                 
120 ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 442. 
121 Εγγλεζάκης, Μελέτες, σ. 338. 
122 Μιτσίδης, Εκκλησία, σ. 34, Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 213, ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 444-445, Μιχαηλίδης, Εκκλησία 

Λεμεσού, σ. 204. 
123 Γεωργιάδης, «Η Τουρκική κατάκτηση της Κύπρου», σ. 76-77. 
124 Φραγκούδης, Κύπρις, σ. 361, Χατζηδημητρίου, Ιστορία, σ. 291-293, Γεωργιάδης, ό.π., σ. 77. 
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IV. Συμπεράσματα 

 

Η πολιτική, θρησκευτική και οικονομική κατάσταση που κατά καιρούς επικρατούσε 

στο νησί επηρέαζε θετικά ή αρνητικά την κατασκευή ειδών εκκλησιαστικής  

ξυλογλυπτικής. Για καλύτερη εξέταση του θέματος και έχοντας ως κριτήριο την 

παραπάνω διαπίστωση, χωρίσαμε την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο σε τρεις 

περιόδους: α) τα δύσκολα χρόνια της πρώτης περιόδου, από το 1570/71 μέχρι το 1700 β) 

τα χρόνια της βελτίωσης, από το 1701 μέχρι το 1820, και γ) την τρίτη περίοδο, από την 

Ελληνική Επανάσταση ( 1821) μέχρι την Αγγλοκρατία (1878). 

Κατά την πρώτη περίοδο επικρατεί οικονομική εξαθλίωση των κατοίκων εξ’ αιτίας 

του πολέμου που προηγήθηκε, των ανομβριών, των επιδημιών, της βαριάς φορολογίας και 

των αυθαιρεσιών των διοικητών του νησιού. Oι εκκλήσεις προς τη Δύση για βοήθεια με 

στόχο την απελευθέρωση του νησιού είναι συνεχείς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι ραγιάδες, 

επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν την πείνα και την καταπίεση, άλλοι κρύβονταν, 

άλλοι εγκατέλειπαν το νησί και άλλοι ασπάζονταν το Μουσουλμανισμό, με αποτέλεσμα ο 

πληθυσμός να μειώνεται συνεχώς. Στα πρώτα χρόνια ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν αρκετά 

υποβαθμισμένος, ενώ αργότερα, από το 1660, αναβαθμίζεται με την επίσημη αναγνώριση 

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου όχι μόνο ως πνευματικού αρχηγού αλλά και ως πολιτικού 

ηγέτη, εθνάρχη. Από το 1570/1 μέχρι το 1620 δεν έχουμε εντοπίσει κανένα 

χρονολογημένο έργο εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής. Αντίθετα στα χρόνια που 

ακολουθούν κατασκευάζονται, σε περιορισμένο αριθμό, ξυλόγλυπτα τέμπλα χαμηλής 

ποιότητας.  

 Τη δεύτερη περίοδο και κυρίως από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, παρατηρείται 

κάποια ανάκαμψη στο οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, παρόλο που το νησί 

συνεχίζει να πλήττεται από σεισμούς (1756), ανομβρίες (1757), επιδημίες (1760) και 

υφίσταται τις  αυθαιρεσίες διοικητών και τις δυσβάστακτες φορολογίες. Οι εκκλήσεις προς 

τη Δύση για βοήθεια σταμάτησαν και οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των ραγιάδων. 

Πρωτοστάτης σε αυτόν τον αγώνα αναδείχθηκε η Εκκλησία, η οποία με τις συνεχείς 

εκκλήσεις και τις πρεσβείες, που μετέβαιναν στην Κωνσταντινούπολη, αναλαμβάνει το 

ρόλο του προστάτη των ραγιάδων. Η πολιτική και οικονομική δύναμη της Εκκλησίας την 

καθιστά παντοδύναμη (1754), ώστε να συγκρούεται με τυραννικούς διοικητές και να 

πετυχαίνει την απομάκρυνσή τους από το νησί (Τζηλ Οσμάν, Χατζημπακκής  Αγάς). 

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του νησιού 

διαδραμάτισε και ο θεσμός του δραγομάνου του σαραγιού, που την περίοδο που εξετάζομε 
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ενισχύθηκε σημαντικά. Οι δραγομάνοι, όπως ο Χριστοφάκης, ο Χατζηιωσήφ και ο 

Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος,  είναι χριστιανοί και μεσολαβούν στην Πύλη για να πετύχουν 

πιο ανθρώπινη μεταχείριση του λαού από τους Οθωμανούς αξιωματούχους. 

Τέλος, η ανάπτυξη της μεταξουργίας, της υφαντικής, της αγγειοπλαστική, η 

παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών και η ακμή του εμπορίου βελτίωσαν την 

επικρατούσαν κοινωνικοοικονομική κατάσταση. 

Η προσφορά δωρεών εκ μέρους των χριστιανών προς την Εκκλησία, όπως φαίνεται 

σε  επιγραφές τέμπλων, που κατασκευάζονται την περίοδο αυτή σε μεγάλο αριθμό  και 

ανώτερη ποιότητα, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ευσεβών χριστιανών και ιδιαίτερα 

εκκλησιαστικών φορέων (επισκόπων, κληρικών, μοναχών) με εύρωστη οικονομική 

κατάσταση.  

Η τρίτη και τελευταία περίοδος της Τουρκοκρατίας σημαδεύτηκε με τα τραγικά 

γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης οι συνθήκες 

διαβίωσης των ραγιάδων ήταν δύσκολες. Φόβος και τρόμος επικρατούσε στο νησί. Οι 

περιουσίες της Εκκλησίας και των σφαγιασθέντων δημεύτηκαν και περιήλθαν στα χέρια 

των Τούρκων. 

 Παρόλα αυτά την τελευταία πεντηκονταετία  της Τουρκοκρατίας, που είναι πολύ 

σημαντική για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού,  παρατηρείται ανάκαμψη στον 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Οι Κύπριοι διεκδικούν από τον κατακτητή 

κοινοτική αυτοδιοίκηση και αναχαίτιση της δημογραφικής τους αφαίμαξης. Οι 

διαμαρτυρίες για τη βαριά φορολογία είναι έντονες και καταλήγουν σε επαναστάσεις 

(1833). Από τις μεταρρυθμίσεις της Πύλης (1839,1856) με τις οποίες παραχώρησε 

πολιτικά δικαιώματα στους χριστιανούς υπηκόους, οι Κύπριοι επωφελήθηκαν σε κάποιο 

βαθμό. Η πολιτικοοικονομική κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά και η Εκκλησία, παρόλο 

που μειώθηκε η αποκλειστική πολιτική της εξουσία, ήταν αρκετά ισχυρή για να διεκδικεί 

πολιτικά δικαιώματα για το ποίμνιό της. Ο λαός εκπροσωπείται στη διοίκηση με 

εκλεγμένους αντιπροσώπους, ο αγροτικός πληθυσμός αυξάνεται με αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Στις παράλιες πόλεις εμφανίζεται μια νέα τάξη, η 

αστική. 

 Η κατάσταση που επικρατούσε μετά την Επανάσταση επηρέασε αρνητικά την 

κατασκευή έργων εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής. Για μια δεκαπενταετία (1821 – 1836) 

δεν έχει εντοπιστεί κανένα ξυλόγλυπτο τέμπλο. Στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια  (1836 -

1851) κατασκευάζονται ορισμένα μόνο τμήματα του τέμπλου, λ.χ. σταυροί, πεσσίσκοι 

κ.λ.π. και όχι ολοκληρωμένα σύνολα. Από το 1851 μέχρι και το τέλος της Τουρκοκρατίας 

έχουν εντοπιστεί αρκετά τέμπλα και επιμέρους τμήματα.  
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Την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας εκδηλώνεται ενδιαφέρον και 

καταρτίζονται σχέδια για την Κύπρο από μέρους των ευρωπαϊκών χωρών (Αγγλίας, 

Γαλλίας, Ρωσίας), μετά την ανακάλυψη της στρατηγικής της σημασίας που έχει στα 

πλαίσια του Ανατολικού ζητήματος. Ιδιαίτερα η Αγγλία είχε συνεχείς βλέψεις για το νησί, 

διότι αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό στο δρόμο για τις Ινδίες. Τελικά, το 1878, το νησί 

παραχωρήθηκε στην Αγγλία με μυστική συμφωνία. Από τη χρονιά αυτή αρχίζει η 

Αγγλοκρατία για την  Κύπρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ξυλογλυπτική στην Κύπρο 

 

Ι. Γενικά 

 

Με τον όρο «ξυλογλυπτική» εννοούμε την τέχνη της γλυπτικής σε ξύλο. Σκοπός της 

τέχνης αυτής είναι η διακόσμηση διάφορων ξύλινων κατασκευών.125 Για πολλούς αιώνες 

το ξύλο υπήρξε το πιο διαδεδομένο οικοδομικό υλικό, λόγω των τεχνικών 

χαρακτηριστικών – πλεονεκτημάτων του (μικρό βάρος, μεγάλες αντοχές, εύκολη 

κατεργασία).126 Στην ξυλογλυπτική χρησιμοποιείται ξύλο πεύκου, κυπαρισσιού, καρυδιάς, 

λατζιάς, χαρουπιάς, χρυσομηλιάς, ελιάς, που επιλέγεται ανάλογα με το είδος του 

αντικειμένου που θα κατασκευαστεί ή τη χρήση του.127    

Η ξυλογλυπτική αποτελεί είδος τέχνης, που ασκήθηκε στο νησί από τεχνίτες, τους 

λεγόμενους ταλιαδόρους.128 Η λέξη «ταλιαδόρος» (tagliatore) είναι ιταλική και προέρχεται 

από το ιταλικό ρήμα tagliare, που σημαίνει κόβω, χαράζω, πελεκώ, σκαλίζω129 και πιθανόν 

εισάγεται στο νησί κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας.130  

Ο ταλιαδόρος-ξυλογλύπτης κατασκευάζει διάφορα ξύλινα αντικείμενα τόσο οικιακής 

χρήσης (σεντούκια, θύρες, παράθυρα κ.λπ.), όσο και εκκλησιαστικής (εικονοστάσια, 

προσκυνητάρια, στασίδια κ.λπ.), τα οποία διακοσμεί με ποικίλα μοτίβα (γεωμετρικά 

σχήματα, λουλούδια, ζώα, πουλιά κ.λπ.), σκαλίζοντας το ξύλο.131  

Η λέξη ταλιαδόρος, εκτός από την έννοια του ξυλογλύπτη, χρησιμοποιόταν και 

συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, ως επίθετο-επώνυμο του ονόματος των 

ξυλογλυπτών. Οι περισσότεροι τεχνίτες που ασχολούνται με την ξυλογλυπτική, αλλάζουν 

το επίθετο τους σε Ταλιαδώρος.132  

Η ξυλογλυπτική άρχισε να διαδίδεται στην Κύπρο από τα βυζαντινά χρόνια και 

ακμάζει έως τα μέσα του 19ου αιώνα.133 Παραδοσιακά κέντρα ξυλογλυπτικής άκμασαν 

                                                 
125 Νέα Δομή, λήμμα «ξυλογλυπτική», τ. 25, Αθήνα 1996, σ. 129.  
126 Για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του ξύλου ως δομικού υλικού, βλ. Ε. 

Κατσαραγάκης, Ξύλινες κατασκευές, Αθήνα 2000, σ. 3-114.  
127 Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως (επιμ.), «Τα παλιά επαγγέλματα», σ. 58, Ιωνάς, Επαγγέλματα, σ. 338-

339.  
128 ΜΚΕ, λήμμα «ξυλογλυπτική», τ. 10, σ. 293, Ιωνάς, ό.π., σ. 365. 
129 A. Mondadori (edit.), Italian College Dictionary, λήμμα «tagliare», σ. 373, G. Devoto-G. Oli, Il 

dizionario della lingua italiana, λήμμα «tagliatore», σ. 1934, Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, λήμμα «ταλιαδόρος», Αθήνα ²2002, σ. 1736. 
130 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1367.  
131 ΜΚΕ, λήμμα «ταλιαδώρος», τ. 13, σ. 35. 
132 Την πληροφορία αυτή την πήρα από τον ξυλογλύπτη Ανδρέα Ταλιαδώρο από τη Λευκωσία. Για τέτοια 

επώνυμα εξ επαγγέλματος, βλ. Χ. Συμεωνίδης, Εισαγωγή στην ελληνική ονοματολογία, Θεσσαλονίκη 1992, 

σ. 100 εξ. Ο όρος είναι και στην Ελλάδα συχνός, βλ. Α. Ορλάνδος, Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της 

Ελλάδος, τ. 5 (1939-1940), σ. 195. 
133 Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως (επιμ.), «Τα παλιά επαγγέλματα», σ. 58. 
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κατά καιρούς στη Λάπηθο, στον Άγιο Αμβρόσιο, στην Ακανθού, στο Μουτουλλά, στον 

Άγιο Επίκτητο και αλλού.134 Στη Λευκωσία οι ξυλογλύπτες είχαν τα εργαστήριά τους 

κοντά στην Πύλη Πάφου, κυρίως κατά τα μέσα του 19ου αιώνα.135 

Τα ξυλόγλυπτα δημιουργήματα της Κύπρου εντάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

α) την εκκλησιαστική και β) την κοσμική (αστική, αγροτική) ξυλογλυπτική.136  

 

ΙΙ. Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική 

 

Στην κατηγορία της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής περιλαμβάνονται τα πιο 

εντυπωσιακά δείγματα ξυλόγλυπτων έργων, μνημειακής ξυλογλυπτικής και 

μικρογλυπτικής (τέμπλα, άμβωνες, αγίες τράπεζες, προσκυνητάρια, δεσποτικοί θρόνοι, 

στασίδια, γυναικωνίτες, επιτάφιοι, σταυροί,  αναλόγια κ.λ.π.).     

Στην κατασκευή των περισσότερων εκκλησιαστικών έργων και ιδιαίτερα των 

τέμπλων χρησιμοποιείται ευρύτατα ξύλο καρυδιάς,137 όπως συμβαίνει και στον ελλαδικό 

χώρο138 και συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα στην Κύπρο. Σήμερα, λόγω της 

έλλειψης κυπριακής καρυδιάς, εισάγεται για χρήση η λεγόμενη αφρικανική καρυδιά 

(Mansonia).139  

Η καρυδιά, λόγω των διάφορων πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει, θεωρείται ως το 

πιο κατάλληλο ξύλο για την κατασκευή του τέμπλου. Είναι σκληρό και σκουρόχρωμο 

ξύλο, δουλεύεται εύκολα χωρίς τον κίνδυνο αποκοπής μικρών προεξοχών, λόγω της 

αντοχής, συνοχής και πυκνής σύστασης του ξύλου. Επίσης αντέχει στην υγρασία. 

Μειονεκτεί όμως στο σημείο της εύκολης προσβολής από το σκόρο. Για να αποφευχθεί το 

τρύπημα του ξύλου από το σκόρο, πολλά ξυλόγλυπτα έργα επιχρυσώνονται, 

επικαλύπτονται δηλαδή με λεπτό φύλλο χρυσού.140  

Οι ταλιαδόροι προμηθεύονταν το ξύλο καρυδιάς από ροκόπους (ξυλοκόπους)141 των 

χωριών της Πιτσιλιάς, επειδή εκεί αφθονούσαν οι καρυδιές. Μπορούσαν όμως να 

                                                 
134 ΜΚΕ, λήμμα «ξυλογλυπτική», τ. 10, σ. 295.  
135 Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως (επιμ.), «Τα παλιά επαγγέλματα», σ. 58. 
136 Φαρμακάς, «Ξυλόγλυπτες δημιουργίες», σ. 118-120. Σε άλλες περιοχές εκτός Κύπρου έχουν αναπτυχθεί 

και άλλες κατηγορίες ξυλογλυπτικής, όπως η ποιμενική ή η ναυτική ξυλογλυπτική, βλ. Α. Δήμου, «Η τέχνη 

της ξυλογλυπτικής στη Μαγνησία», Πολιτιστική, τ. Ε΄ (1986), σ. 73. Η ποιμενική και η ναυτική 

ξυλογλυπτική μαζί με την αστική αποτελούν, στον ελλαδικό χώρο, υποκατηγορίες της κοσμικής 

ξυλογλυπτικής, βλ. Π. Ζώρα, Ελληνική Τέχνη, σ. 18.  
137 Ιωνάς, Επαγγέλματα, σ. 365. 
138 Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 104, του ίδιου, Ελληνικά ξυλογλυπτικά, σ.2. 
139 Την πληροφορία αυτήν την πήρα από τον ξυλογλύπτη Ανδρέα Ταλιαδώρο από τη Λευκωσία. 
140 Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 39. 
141 Οι ροκόποι προμήθευαν τους ξυλοτεχνίτες με κατάλληλα ξύλα, ήταν χωρικοί από την Πιτσιλιά και τη 

Μαραθάσα, βλ. Ιωνάς, ό.π., σ. 347. 
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χρησιμοποιήσουν και ξυλεία από δέντρα που αποτελούσαν περιουσία της εκκλησίας και 

βρίσκονταν στον περίβολό της.142 

Για την επιλογή του ταλιαδόρου που θα κατασκεύαζε εκκλησιαστικά έργα σε ένα 

ναό, αρμόδιοι ήταν: α) η εκκλησιαστική επιτροπή του ναού, η οποία, μετά την υποβολή 

προσφορών από τεχνίτες, που θεωρούσε ικανούς και έχοντας προηγουμένως δει 

αντίστοιχα έργα σε άλλους ναούς, προχωρούσε σε παραγγελίες και β) ο εκάστοτε 

επίσκοπος, ο οποίος είχε και τον τελευταίο λόγο στην επιλογή του τεχνίτη και συχνά 

επιτύγχανε μείωση της αρχικής τιμής του ξυλόγλυπτου. Κάποιες φορές η κατασκευή 

γινόταν και «επί πιστώσει».143   

Η όλη εργασία κατασκευής των τέμπλων γινόταν συνήθως σε χώρο, που 

παραχωρούσε η εκκλησία για τη διαμονή του ξυλογλύπτη, ένα μέρος του οποίου 

μετατρεπόταν σε εργαστήριο. Όταν ο χώρος διαμονής ήταν πολύ μικρός, οι εργασίες 

διεξάγονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στην εκκλησία. Μαζί με τον τεχνίτη – 

μάστρο δούλευαν συνήθως και βοηθοί, οι οποίοι αναλάμβαναν τα χοντρά μέρη του 

σκαλίσματος.144    

Για την κατασκευή των ξυλόγλυπτων έργων-τέμπλων ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: αρχικά ο τεχνίτης, με τη βοήθεια  του τσεκουριού και του σκεπαρνιού, ισιώνει 

τα ξύλα, δίνοντάς τις επιθυμητές διαστάσεις στα κομμάτια του ξύλου που θα 

χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια σχεδιάζει πάνω στην επιφάνεια του ξύλου τα θέματα που 

επιθυμεί να παρουσιάσει με μολυβδοκόντυλο ή τα αποτυπώνει από προσχέδια, τα 

λεγόμενα ανθίβολα, που βρίσκονται σε λαδόκολλες (καρμπόν), με το γραφίτη ή το 

κάρβουνο. Όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης λαδόκολλας, τα σχέδια αντιγράφονταν 

χρησιμοποιώντας χαρτόνια.145 

Όταν τα σχέδια ετοιμαστούν, αρχίζει το σκάλισμα των διάφορων τμημάτων του 

ξυλόγλυπτου έργου με τη χρήση ποικίλων εργαλείων, ανάλογα με το σχέδιο.146 Μερικά 

από αυτά είναι: «πριόνι» (οδοντωτή μεταλλική λεπίδα με ξύλινη λαβή, για το κόψιμο των 

ξύλων), «ροκάνι» (μεταλλική λεπίδα προσαρμοσμένη στο εσωτερικό ξύλινου στελέχους, 

για ίσιωμα των τυχόν ανωμαλιών που θα παρουσίαζε το ξύλο, πριν το σκάλισμα), 

«σκαρπέλα»147 ή «δρούπιες» (μεταλλική λεπίδα με ευθύγραμμη και στενή ή φαρδιά 

                                                 
142 Ιωνάς, Επαγγέλματα, σ. 365-366.  
143 Αυτόθι, σ. 368. 
144 Αυτόθι, σ. 368, 370. 
145 Αυτόθι, σ. 365, 370-371. Το ίδιο γίνεται και στον ελλαδικό χώρο, βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά 

ξυλόγλυπτα, σ. 40. 
146 Για τα εργαλεία, που χρησιμοποιούνται γενικά στην ξυλογλυπτική, όπως επίσης και τις τεχνικές 

σκαλίσματος, βλ. Maurice Woods, Woodcarving. An introduction, London 1981. 
147 Η λέξη «σκαρπέλ(λ)ο» προέρχεται από την ιταλική λέξη scarpello, βλ. Γιαγκουλλής, Λεξικό, λήμμα 

«σκαρπέλλος», σ. 140, Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, λήμμα «σκαρπέλο», σ. 1602.   
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κόψη), «ράσπες»148 ή «λίμες» (με οδοντωτή και επίπεδη ή κυρτή επιφάνεια). Όταν 

τελειώσει το σκάλισμα, ακολουθεί η σύνθεση-συναρμολόγηση των διάφορων κομματιών 

του αντικειμένου.149 

Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του τέμπλου στο ναό παρουσιάζει αρκετή 

δυσκολία. Η δόμησή του γίνεται από κάτω προς τα πάνω αρχίζοντας από τα θωράκια 

(ποδιές) και τους μεταξύ τους κιονίσκους και τελειώνοντας με την ανώτερη καθ’ ύψος 

ζώνη του τέμπλου. Τελευταίο τοποθετείται το βημόθυρο της Ωραίας Πύλης και αυτά της 

Προθέσεως και του Διακονικού, εάν υπάρχουν. Για το στερέωμα των τμημάτων 

χρησιμοποιούνται σιδερένια καρφιά και για το κάρφωμά τους σφυριά και τανάλιες.150 

Η Magda Ohnefalsch Richter, που ζει στην Κύπρο από το 1894-1912, επισκέπτεται 

κάποια στιγμή το εργαστήριο ενός ξυλουργού στο χωριό Δάλι. Τον παρακολουθεί να 

χαράζει με κάρβουνο ένα γρήγορο σχέδιο απ’ ευθείας στο κατάλληλα διαμορφωμένο 

κομμάτι της καρυδιάς και στη συνέχεια να κατασκευάζει με πρωτόγονα μέσα και με 

αρκετή ταχύτητα γνωστά εκκλησιαστικά μοτίβα, που, όπως αναφέρει, διακρίνονται από 

καλλιτεχνική τελειότητα και ιδιόμορφη τεχνοτροπία.151  

Η διακόσμηση των ξυλόγλυπτων εκκλησιαστικών έργων είναι εντυπωσιακή και 

πλούσια, ξεπερνώντας κατά πολύ εκείνη των έργων της κοσμικής ξυλογλυπτικής. Το 

θεματολόγιο των εκκλησιαστικών μοτίβων εμπλουτίζεται σταδιακά, παράλληλα με τη 

χρήση ποικίλων τεχνικών. Η εξέλιξη στα μοτίβα και στις τεχνικές είναι ιδιαίτερα εμφανής 

στα τέμπλα της περιόδου της Τουρκοκρατίας, όπου από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα 

μέχρι και το τέλος της περιόδου παρατηρούνται τα πιο εντυπωσιακά δείγματα τέχνης. Για 

ορισμένα από αυτά γνωρίζουμε από επιγραφές, ότι αποτελούν έργα ντόπιων ξυλογλυπτών.  

Ο χρόνος που χρειαζόταν για την κατασκευή ενός τέμπλου ήταν συνάρτηση 

διάφορων παραγόντων, με κυριότερο τον οικονομικό παράγοντα. Όταν δεν υπήρχαν τα 

απαιτούμενα χρήματα, η κατασκευή γινόταν κατ’ ανάγκη με χρονικά διαλείμματα, με 

αποτέλεσμα η αποπεράτωση του τέμπλου να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον 

αφορά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η κατασκευή ενός τέμπλου ήταν δαπανηρή, λ.χ. το 

τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, λόγω της μεγάλης δαπάνης για την κατασκευή 

του, άρχισε να κατασκευάζεται κατά πάσα πιθανότητα στα 1773 και τελείωσε το 1782 και 

                                                 
148 Η λέξη «ράσπα» προέρχεται από την ιταλική λέξη raspa, βλ. Γιαγκουλλής, Λεξικό, λήμμα «ράσπα», σ. 

129. 
149 Δήμος Λευκωσίας, Τεχνίτες της Κύπρου, σ. 70, Ιωνάς, Επαγγέλματα,  σ. 366-7. Τα ίδια ή παρόμοια 

εργαλεία, με μικρές διαφορές στην ονομασία χρησιμοποιούνται και στον Ελλαδικό χώρο, βλ. Μακρής, 

Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 40-41. 
150 Μακρής, ό.π., σ. 41-42.  
151 Ohnefalsch-Richter, Ήθη και Έθιμα, σ. 249.  
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το τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη στη Λευκωσία, ενώ αρχικά είχε αρχίσει 

να διαμορφώνεται τουλάχιστον από το 1803, τελείωσε το 1812.  

Σήμερα για να κατασκευαστεί ένα τέμπλο χρειάζεται να δουλεύουν 5-6 άτομα για 

ένα χρόνο και η τιμή του κυμαίνεται από 1500-5000 Λ.Κ. το μέτρο.152 Ο Κ. Μακρής 

αναφέρει το παράδειγμα ενός τέμπλου στο Πήλιο, που χρειάστηκε 500 εργάσιμες μέρες 

για να τελειώσει.153 

Το Καϊμακλί, εκτός από τους τεχνίτες της πελεκητής πέτρας, φημιζόταν από τα τέλη 

του 19ου αιώνα και για τους επιδέξιους ταλιαδόρους του, τεχνίτες εκκλησιαστικών ειδών, 

όπως ο Αγαθοκλής Χατζησάββας, ο Αρτέμης Παπαδόπουλος, ο Αλέξανδρος Ταλιαδώρος, 

κ.α., έργα των οποίων σώζονται σε πολλούς ναούς της Κύπρου.154 

 

Πληροφορίες από επιγραφές – κώδικες – κατάστιχα της περιόδου της Τουρκοκρατίας 

Σε πολλούς ναούς της Κύπρου σώζονται έργα μνημειακής εκκλησιαστικής 

ξυλογλυπτικής, της περιόδου της Τουρκοκρατίας, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν 

εντυπωσιακά δείγματα ξυλογλυπτικής τέχνης και μοναδικά «στολίδια» στις εκκλησίες του 

νησιού μας. Πρόκειται για χρηστικές και λειτουργικές κατασκευές, των οποίων η 

παρουσία κρίνεται αναγκαία για τα δρώμενα της εκκλησίας. Η πιο συνηθισμένη σωζόμενη 

κατασκευή είναι το τέμπλο, που υψώνεται μεταξύ Ιερού Βήματος και κυρίως ναού, από το 

οποίο αντλούμε και τις περισσότερες πληροφορίες για την ξυλογλυπτική της εποχής. 

Εκτός από το τέμπλο, στους ναούς σώζονται συχνά δεσποτικοί θρόνοι, άμβωνες, 

προσκυνητάρια, αγίες τράπεζες και γυναικωνίτες της υπό εξέτασης περιόδου. Τα είδη αυτά 

συνεχίζουν να κατασκευάζονται μέχρι σήμερα, όχι μόνο από ξύλο, αλλά και από μάρμαρο, 

προσπαθώντας συχνά να μιμηθούν παλαιότερα έργα.155   

Κανένα έργο μνημειακής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής του 16ου και 17ου αιώνα, 

από όσα έχουμε εντοπίσει, δεν φέρει επιγραφή, που να παραδίδει το όνομα του 

ξυλογλύπτη που το φιλοτέχνησε. Σε τέμπλα, του 18ο και 19ο αιώνα, όπως επίσης σε 

άμβωνα του 19ου αιώνα, σε δεσποτικό θρόνο του 19ου αιώνα και σε δύο προσκυνητάρια 

του 19ου αιώνα, έχουν εντοπιστεί επιγραφές, που παραδίδουν το όνομα του ξυλογλύπτη, 

που τα φιλοτέχνησε και συχνά και τη χρονολογία κατασκευής.  

                                                 
152 Την πληροφορία αυτήν την πήρα από τον ξυλογλύπτη Ανδρέα Ταλιαδώρο από τη Λευκωσία. 
153 Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 104. 
154 Καϊμακλί, σ. 13, 120. 
155 Για παραγγελίες ξυλόγλυπτων έργων κυκλοφορούν σήμερα σχετικοί κατάλογοι με εικόνες και σχέδια, 

όπως και τιμοκατάλογοι, όπου οι τιμές είναι ανάλογες με τα μοτίβα και τις τεχνικές, που θα 

χρησιμοποιηθούν. Ξεφυλλίζοντας ένα τέτοιο κατάλογο, παρατηρείς αμέσως την προσπάθεια για μίμηση 

παλαιότερων έργων, παράλληλα με τη χρήση νέων θεμάτων.     
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Επιπρόσθετες πληροφορίες για το τέμπλο αντλούμε από κώδικες και κατάστιχα 

ναών, που αφορούν κυρίως τα έξοδα που δαπανήθηκαν για την κατασκευή του και για τη 

διατροφή του ξυλογλύπτη και των βοηθών του και κάποιες γενικές πληροφορίες για το 

χώρο εργασίας και το άτομο, που ήταν υπεύθυνο για τις πληρωμές, ενώ μόνο σε μία 

περίπτωση αναφέρεται το όνομα του ξυλογλύπτη.  

Αντίθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, έχουν εντοπιστεί, πολλές 

επιγραφές, που αναφέρονται στην επιχρύσωση των έργων μνημειακής εκκλησιαστικής 

ξυλογλυπτικής, παραδίδοντας, μεταξύ άλλων, όνομα ζωγράφου. Ενώ η κατασκευή 

τέμπλου για το ναό είναι αυτονόητη, για τούτο και συχνά δεν μνημονεύεται, η επιχρύσωση 

είναι πρόσθετη, διακοσμητική εργασία, για αυτό και αναφέρεται συχνότερα.               

 

Τέμπλα 

Α. Επιγραφές 

Επιγραφές σε τέμπλα του 19ου αιώνα παραδίδουν τα ονόματα δύο ξυλογλυπτών, που 

φέρουν το επίθετο Ταλιαδώρος, του Χατζησάββα Ταλιαδώρου και του Χατζηδημήτρη 

Ταλιαδώρου, ως εξής: 

1. Ανάγλυφη επιγραφή στο θωράκιο της εικόνας της Παναγίας, στο τέμπλο του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη στη Λευκωσία, αναφέρει ότι το τέμπλο του ναού 

αποτελεί έργο του ξυλογλύπτη Χατζησάββα Ταλιαδώρου, γιου του Ιερόνυμου, 

καταγόμενου από την ενορία του Τρυπιώτη. Η επιγραφή αναφέρει:  

«Χειρ Χατζησαββα Ταλλιαδωρου υου Ιερονυμου απο ονορια Τριπιοτου, ου μνησθητι 

Κε» (Α/Α 81.3-6).  

Στον ίδιο ξυλογλύπτη αποδίδεται και το τέμπλο του ναού του Αγίου Λαζάρου στη 

Λάρνακα, που κατασκευάζεται από το 1773-1782 και το πυρποληθέν τέμπλο του 

Μαχαιρά, που χρονολογείται στο 18ο αιώνα. 

2. Ένθετη επιγραφή, στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης του καθολικού του 

μοναστηριού της Παναγίας Τροοδίτισσας αναφέρει ότι το τέμπλο του ναού 

κατασκευάζεται στα 1844, από τον ξυλογλύπτη Χατζηδημήτρη Ταλιαδώρο από τη 

Λευκωσία, όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Χαρίτων και ηγούμενος της μονή ο 

Μελέτιος. Η επιγραφή αναφέρει τα εξής: 

«+ ΕΔΟΥΛΕΥΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ ΔΙΑ ΧΥΡΟΣ  Χ΄΄ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΤΑΛΗΑΔΟΡΟΥ ΛΕΥΧΟ / ΣΙΑΤΙ ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΝ ΧΑΡΙΤΟΝΟΣ ΑΡΧΥΕΡΕΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΩΜΔ» (Α/Α 87.12).  

3. Ανάγλυφη επιγραφή στο άνω μέρος του βημοθύρου του νότιου κλίτους του 

τέμπλου της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, κάτω από το δικέφαλο αετό, που 
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το επιστέφει, παραδίδει όνομα του ξυλογλύπτη και χρονολογία κατασκευής, σύμφωνα με 

την οποία το τέμπλο κατασκευάζεται το 1866 από τον ξυλογλύπτη Χατζηδημήτρη 

Ταλιαδώρο. Η επιγραφεί αναφέρει συγκεκριμένα: 

«1866 / Χ(ΑΤΖΗ)Δ(Η)Μ(ΗΤΡΗΣ) ΤΑ / ΛΛΗΑΔ[---] / ΡΟΣ» (Α/Α 101.22). 

Από τις επιγραφές των τέμπλων του 18ου και 19ου αιώνα πληροφορούμαστε για την 

ύπαρξη και άλλων ξυλογλυπτών, που διατηρούν το πατρώνυμο της οικογένειας τους, που 

είναι οι εξής: 

1. Γραπτή επιγραφή στην πόρτα που οδηγεί στην κρύπτη, όπου φυλάγεται ο Τίμιος 

Σταυρός, στο τέμπλο του ναού του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα, αναφέρει μεταξύ 

άλλων, ότι το τέμπλο του ναού κατασκευάζεται στα 1749 από τον ξυλογλύπτη Ρόδιο 

Κυριακό. Το τμήμα της επιγραφής, που αναφέρεται στον ξυλογλύπτη παραδίδει τα εξής: 

«ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΧΕΙΡ ΙΣΤΟΡΗΘΗΣΑΝ ΑΜΑ / ΕΤΗ ΑΠΟ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΑΨΜΘ / 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» (Α/Α 51.11). 

2. Ανάγλυφη επιγραφή στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ στο τέμπλο του ναού της Ζωοδόχου Πηγής στη Ζωοπηγή, αναφέρει ότι το τέμπλο 

έγινε στις 21 Μαρτίου 1871, όταν μητροπολίτης Κιτίου είναι ο Κυπριανός και επίτροπος ο 

Χατζηκυριάκος Χατζηιωάννου, από τον ξυλογλύπτη Σοφοκλή Χατζηχαραλάμπους από το 

χωριό Επισκοπειόν της επαρχίας Λευκωσίας. Η επιγραφή αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: 

«1871 / ΜΑΡ. 21 ΕΓΙΝΕΝ / ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ / ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΥ / 

ΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) / ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ / ΠΗΣ Χ ΚΙΡΙΑΚΟΥ Χ ΙΩ / ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΣΟΦΟ / ΚΛΗ Χ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ / ΧΟΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΝ» (Α/Α 103.5).  

 

Β. Κώδικες – Κατάστιχα 

Από κώδικες μητροπόλεων, Αρχιεπισκοπής και κατάστιχα υπό εξέταση ναών 

πληροφορούμαστε τα εξής βασικά στοιχεία:  

 Κατά το 18ο και 19ο αιώνα χρησιμοποιείται η λέξη τέμπλο, αντί εικονοστάσιο 

 Ο ξυλογλύπτης εργάζεται σε χώρο κοντά στην εκκλησία, το ενοίκιο του οποίου 

πληρώνει η εκκλησία, όπως επίσης και τα έξοδα διατροφής του 

 Μαζί με τον ξυλογλύπτη εργάζονται και βοηθοί  

 Ο ιερέας του ναού ή κάποιος επίτροπος (οι ιερείς συνήθως αναλάμβαναν χρέη 

επιτρόπου) είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές  

 Το στήσιμο του τέμπλου το αναλάμβανε πελεκάνος, η πληρωμή του γινόταν ανάλογα 

με τις μέρες που δούλευε και τα υλικά αγοράζονταν από την εκκλησία 

 Η κατασκευή ενός τέμπλου ήταν μεν δαπανηρή, αλλά λιγότερο απ’ ότι η επιχρύσωσή 

του, γι’ αυτό και η κατασκευή του διαρκεί πολλά χρόνια. Παράδειγμα αποτελεί το 
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τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (Α/Α 63), το οποίο λόγω της μεγάλης 

δαπάνης για την κατασκευή του, ενώ άρχισε να κατασκευάζεται κατά πάσα 

πιθανότητα στα 1773, τελείωσε το 1782, αρκετά χρόνια μετά.156 Εξαιτίας των πολλών 

εξόδων για την κατασκευή του συγκεκριμένου τέμπλου, κατηγορήθηκε, στα 1773, για 

κατάχρηση ο ιερέας του ναού, που εκτελούσε χρέη επιτρόπου. Επίσης, το τέμπλο του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη στη Λευκωσία (Α/Α 81), ενώ αρχικά είχε αρχίσει 

να διαμορφώνεται τουλάχιστον από το 1803, τελείωσε το αργότερο το 1812. Σύμφωνα 

με κατάστιχα της εκκλησία, τα έξοδα κατασκευής του συγκεκριμένου τέμπλου 

ανέρχονταν γύρω στα 1400-1500 γρόσια. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονταν ο κόπος 

του τεχνίτη, τα υλικά κατασκευής και το ενοίκιο του χώρου, που χρησιμοποιόταν ως 

εργαστήριο.157 

 Από αναφορά τους έτους 1776 σε κώδικα της Αρχιεπισκοπής σχετικά με το ναό της 

Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, στη Λευκωσία (Α/Α 45), πληροφορούμαστε το όνομα 

του ξυλογλύπτη Χατζηγιώργιου Ταλιαδώρου, που φιλοτέχνησε το τέμπλο του ναού 

από το 1743-1807. 

 

Άμβωνες 

Ανάγλυφη επιγραφή σε κυκλικό πλαίσιο, στο τμήμα του άμβωνα κάτω από την 

εικόνα του Χριστού στο καθολικό της Παναγίας Τροοδίτισσας (Α/Α 87), αναφέρει ότι ο 

άμβωνας αποτελεί έργο του ξυλογλύπτη Ηρακλείδου, στα 1845, όταν μητροπολίτης 

Πάφου είναι ο Χαρίτωνας και ηγούμενος ο Μελέτιος:  

«ΑΩΔΕ / ΕΠ’ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ / ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΚΑΙ / ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ / 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Η / ΡΑΚΛΕΙΔΟΥ». 

 

Δεσποτικοί Θρόνοι 

Ανάγλυφες επιγραφές σε οβάλ πλαίσια, σε δύο σημεία, στην πλάτη του Δεσποτικού 

Θρόνου του ναού της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πέρα Ορεινή (Α/Α 93), αναφέρουν ότι ο 

Δεσποτικός Θρόνος κατασκευάστηκε στις 26 Ιανουαρίου 1870, από τον ξυλογλύπτη 

Σοφοκλή Χατζηχαραλάμπους, από το χωριό Επισκοπειόν της επαρχίας Λευκωσίας, το 

οποίον έχουμε ήδη συναντήσει να φιλοτεχνεί στα 1871 το τέμπλο του ναού της Ζωοδόχου 

Πηγής στη Ζωοπηγή (Α/Α 103.5). 

Στο ένα πλαίσιο αναγράφεται η χρονολογία, ως εξής: 

« 1870 / ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ / 26» 

                                                 
156 Κυριαζής, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», σ. 39, 41. 
157 Του ίδιου, «Ναός Τρυπιώτου», σ. 204. 
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Στο άλλο πλαίσιο παραδίδεται το όνομα και η καταγωγή του ξυλογλύπτη: 

«ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ / ΣΟΦΟΚΛΗ / Χ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ / ΧΡ. ΠΣΚ». 

 

Προσκυνητάρια 

1. Ανάγλυφη επιγραφή στο άνω μέρος του πίσω τμήματος του ξυλόγλυπτου 

επιχρυσωμένου προσκυνηταριού, που βρίσκεται στο καθολικό του Τιμίου Σταυρού στο 

Όμοδος (Α/Α 82), αναφέρει ότι το προσκυνητάριο κατασκευάστηκε το 1846, από τον 

ξυλογλύπτη Χατζηδημήτρη Ταλιαδώρο, με έξοδα του Χατζηπαναγιώτη: 

«ΓΕΓΟΝΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ / ΔΙ ΙΔΙΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΧΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑ / ΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ [ΦΙΛΙ]ΠΠΟΥ Κ(ΑΙ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ. 

Κ(ΑΙ) / ΤΕΚΤΟΝΟΣ Κ·Χ·ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΡΟΥ ΚΑΤΟ 1846·ΧΙΡ ΧΡΙΣΤΟ[--]» 

Ο ξυλογλύπτης Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος έχει επίσης φιλοτεχνήσει το τέμπλο της 

Παναγίας Τροοδίτισσας το 1844 (Α/Α 87.12) και της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας το 1866 

(Α/Α 101.22), σύμφωνα με επιγραφές σε αυτά. 

2. Ανάγλυφη επιγραφή στο άνω μέρος του ξυλόγλυπτου προσκυνηταριού τοίχου, που 

βρίσκεται στο ναό των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στη Λεμεσό (Α/Α 98), αναφέρει 

ότι το προσκυνητάριο κατασκευάστηκε το 1871 από τον ξυλογλύπτη Ευτύχιο Παρασκευά: 

«ΕΥΤΥΧΙΟΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ / - ΕΠΟΙΕΙ - / · 1871 ·» 
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III. Κοσμική ξυλογλυπτική 

 

Στην κατηγορία της αστικής ξυλογλυπτικής περιλαμβάνονται έργα που βρίσκονται 

προσαρτημένα σε οικοδομήματα (ταβάνια, πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, κάγκελα, 

κιόσκια, κολόνες, ντουλάπια), είδη επίπλων, οικιακών σκευών (κονσόλες, ερμάρια, 

κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες, πουρό, κορνίζες, κασέλες), όπως επίσης και ξύλινα 

καλούπια, που χρησίμευαν στο τύπωμα των βαμβακερών υφασμάτων.158  

Το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στη Λευκωσία, αποτελεί εξαίρετο 

δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής με ξυλόγλυπτο διάκοσμο. Στην αίθουσα υποδοχής του 

αρχοντικού υπάρχει χρυσοποίκιλτο ξυλόγλυπτο και ζωγραφιστό ταβάνι, συνθέσεις 

λουλουδιών στα φαρσώματα (=ξύλινα τμήματα) των τοίχων και σε μια κόγχη απεικόνιση 

της Κωνσταντινούπολης.159    

Στην ομάδα της αγροτικής ξυλογλυπτικής περιλαμβάνονται τα πιο χαρακτηριστικά, 

λαϊκά δημιουργήματα της ντόπιας παραδοσιακής τέχνης του ξύλου. Κασέλες, κρεβάτια, 

σεντούκια, ερμάρια, ράφια, σουβάντζες, καθρέφτες, καρέκλες, τάβλες, πόρτες, παράθυρα, 

μουσικά όργανα, αλατιέρες και πολλά άλλα, διακοσμούνται με φυτικά, γεωμετρικά και 

ζωικά μοτίβα, σε χαμηλό ανάγλυφο. Η περιοχή Λαπήθου-Καραβά, η Ακανθού, η Άλωνα 

αποτελούσαν τα σημαντικότερα κέντρα αγροτικής ξυλογλυπτικής στο νησί.160  

Η Λάπηθος, στα μέσα του 19ου αιώνα, εμφανίζεται ως σημαντικό κέντρο 

ξυλογλυπτικής τέχνης, με βασικό της εκπρόσωπο τον Κυριάκο Πύργο, ο οποίος 

προμηθεύει με ξυλόγλυπτες κασέλες, εξαίρετης τέχνης, πολλά χωριά του νησιού. Η 

κασέλα ή σεντούκι αποτελούσε το σημαντικότερο έπιπλο του αγροτικού σπιτιού,161 όπου 

φυλάγονταν τα προικιά της νύφης. Κατασκευάζεται συνήθως από ξύλο κυπαρισσιού, έχει 

σχήμα παραλληλόγραμμο, στηρίζεται σε τέσσερα πόδια και παρουσιάζει σκαλισμένη 

πρόσοψη, συχνά με γεωμετρικά και σχηματοποιημένα φυτικά και ζωικά μοτίβα, 

συμβολικά θέματα, σχηματοποιημένα αρχιτεκτονήματα και σπανιότερα ανθρώπινες 

μορφές. Η γλάστρα με τα λουλούδια, ο ήλιος, οι ρόδακες, τα αντωπά ζώα ή πουλιά, το 

                                                 
158 Φαρμακάς, «Ξυλόγλυπτες δημιουργίες», σ. 119, Παπαδημητρίου, Η τέχνη του ξύλου, σ. 22-24.  
159 Rizopoulou-Egoumenidou, "Wood Carved», σ. 23, όπου αναφέρονται και άλλα παραδείγματα 

ξυλόγλυπτων έργων-ταβανιών, όπως η ξυλόγλυπτη διακόσμηση του Συνοδικού της μονής του Τιμίου 

Σταυρού, στο Όμοδος. Για το αρχοντικό του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, βλ. E. Rizopoulou-

Egoumenidou, The House of the Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornesios, Nicosia 1991, M Pihler 

(ed.), A Dragoman’ house. The house of Hadjigeorgakis Kornesios in Nicosia, Copenhagen 1993.    
160 Φαρμακάς, ό.π., σ. 120, Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 24-25.  
161 Η κασέλα ή σεντούκι  αποτελεί το πιο διαδεδομένο έπιπλο του λαϊκού σπιτιού και στον ελλαδικό χώρο, 

όπου φυλάγονται τρόφιμα και ρουχισμός του σπιτιού. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος 

της διακόσμησής τους: α) Αυτές που διακοσμούνται με ένθετο όστρακο β) οι ζωγραφιστές και γ) οι 

σκαλιστές, που είναι και πιο συνηθισμένες στα ελληνικά νησιά και φέρουν παρόμοια διακοσμητικά μοτίβα 

με τις κυπριακές κασέλες, βλ. Ζώρα,  Ελληνική Τέχνη, σ. 19.    
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παλάτι και η εκκλησία αποτελούσαν κεντρικά μοτίβα διακόσμησης, σε χαμηλό 

ανάγλυφο.162  

Στην Ακανθού, κατασκευάζονταν, μεταξύ άλλων, κασέλες, ερμάρια του τοίχου, 

ράφια, σουβάντζες (=ράφι), που διακοσμούνταν με ανάγλυφα μοτίβα, χρωματισμένα με 

λαδομπογιά διαφόρων χρωμάτων, όπως κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, ενώ το 

φόντο διατηρούσε το χρώμα του ξύλου.163 Συνηθισμένα μοτίβα διακόσμησης ήταν οι 

φτερωτοί άγγελοι, τα δέσμια λιοντάρια, η κληματίδα με τσαμπιά από σταφύλια, τα πουλιά 

που ρομφίζουν σταφύλια κ.α.164 Χρωματισμένα ανάγλυφα μοτίβα εντοπίζονται και σε 

τέμπλα ναών. 

Στην Άλωνα υπήρχαν οι πιο επιδέξιοι ξυλουργοί της Πιτσιλιάς, στα χωριά της οποίας 

αναπτύχθηκε μία ιδιότυπη αγροτική ξυλογλυπτική, στα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, που 

χαρακτηριζόταν από χοντροκομμένα φυτικά μοτίβα, χαρακτά και ανάγλυφα, με 

επικρατέστερο το μοτίβο της σχηματοποιημένης γλάστρας με μαργαρίτες.165 

  Στη Λευκωσία, οι επιπλοποιοί ήταν συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένο δρόμο, στο 

Μεγάλο Παζάρι, που βρισκόταν μέσα στα ενετικά τείχη της παλιάς πόλης. Το κύριο 

μοτίβο των αστικών κασελών, είναι η γλάστρα με τα άνθη. Συνηθισμένο μοτίβο είναι και ο 

δικέφαλος αετός. Το ανάγλυφο παρουσιάζεται τώρα πιο βαθύ και περίτεχνο σε σχέση με 

αυτό των αγροτικών περιοχών.166  

Η ξυλογλυπτική της Κυθρέας επηρεάστηκε από εκείνη της Λαπήθου. Επιδέξιος 

τεχνίτης από την περιοχή αυτή ήταν ο Γεώργιος Κυριακού, που σκάλιζε τέμπλα και 

κασέλες. Στην Πάφο κατασκευάζονται ξυλόγλυπτα σε χαμηλό ανάγλυφο ή με χαρακτά 

γεωμετρικά σχέδια.167  

Στη συλλογή του Ιδρύματος Πιερίδη στη Λάρνακα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

ωραιότατα ξυλόγλυπτα δείγματα ντόπιας λαϊκής δημιουργίας, όπως ξυλόγλυπτα ερμάρια, 

σεντούκια διακοσμημένα με ανάγλυφες συνθέσεις με χαρακτηριστικά μοτίβα της 

κυπριακής και γενικότερα της ελληνικής λαϊκής τέχνης, όπως γλάστρες με λουλούδια, 

αετοί, ρόδακες, ξυλόγλυπτες ζωγραφιστές σουβάντζες, σκαλιστές καρέκλες, ξυλόγλυπτο 

                                                 
162 Δήμος Λευκωσίας, Τεχνίτες της Κύπρου, σ. 69, Ε. Παπαδημητρίου, «Εισαγωγή στην ξυλογλυπτική – 

ξυλουργική της περιοχής Λαπήθου», Χρονικά της Λαπήθου, Ι΄ (1970), σ. 24-25, της ίδιας, Η τέχνη του ξύλου, 

σ. 25, 29-33.  
163 Δήμος Λευκωσίας, ό.π., σ. 69-70, Παπαδημητρίου, Η τέχνη του ξύλου, σ. 49-50, Ριζοπούλου-

Ηγουμενίδου, Η Εθνογραφική Συλλογή, σ. 147. 
164 Παπαδημητρίου, ό.π., εικ. 67, 70, 71.    
165 Αυτόθι, σ. 83. 
166 Αυτόθι, σ. 99-100. 
167 Αυτόθι, σ. 102, 107. 
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κρεβάτι με ενδιαφέρον ανάγλυφο στο προσκέφαλο (δέσμιος λέων, λουλούδια σε 

δοχείο).168  

Στη Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής περιλαμβάνονται ξυλόγλυπτες 

επιστέψεις, που στόλιζαν έπιπλα αστικού τύπου και ευρωπαϊκής τεχνοτροπίας, όπως 

επίσης ερμάρια, ομπρελοθήκες, καθρέπτες. Τα μοτίβα που χρησιμοποιούνται στις 

επιστέψεις είναι συνήθως ο δικέφαλος αετός, τα δοχεία με άνθη, ο φυτικός διάκοσμος, τα 

πουλιά, που θυμίζουν τα μοτίβα των αετωματικών επιστέψεων στα τέμπλα των ναών. Στη 

Μεσαορία, οι επιστέψεις των επίπλων ονομάζονταν «τέμπλα».169       

Παρατηρούμε ότι πολλά είδη μοτίβων, που χρησιμοποιούνται στην εκκλησιαστική 

ξυλογλυπτική, αποτελούν και το θεματολόγιο της κοσμικής ξυλογλυπτικής, όπως είναι το 

μοτίβο της γλάστρας με τα άνθη, η κληματίδα με τα τσαμπιά από σταφύλια, ο δικέφαλος 

αετός,170 τα αντιμέτωπα λιοντάρια δεμένα σε δέντρο,171 οι φτερωτοί άγγελοι, τα πουλιά 

κ.λ.π, με τη διαφορά ότι στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική το ανάγλυφο είναι συνήθως 

πιο βαθύ από αυτό της κοσμικής και η επιφάνεια των εκκλησιαστικών έργων προσφέρεται 

περισσότερο για πολυπληθείς και πολυπρόσωπες συνθέσεις.172 Σωστά παρατηρεί η Ελένη 

Παπαδημητρίου, ότι μεταξύ κοσμικής και εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής «βλέπουμε να 

γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος, που εμπλουτίζει τη λαϊκή ξυλογλυπτική του 

νησιού»,173 αποδίδοντας το γεγονός στο ότι «οι ίδιοι τεχνίτες κατασκεύαζαν και τα 

εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα».174 Ανάλογα συμβαίνει και στην υπόλοιπη ελληνική λαϊκή 

τέχνη, όπως σημειώσαμε ήδη.     

                                                 
168 Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, «Συλλογή Ειδών Λαϊκής Τέχνης», εις: Κυπριακή Λαïκή Τέχνη, Λάρνακα 

1993, σ. 5-7. Η Εθνογραφική Συλλογή Πιερίδη ανήκει πλέον στον Όμιλο Λαϊκής και έχει πρόσφατα 

παρουσιαστεί συνολικά, για πρώτη φόρα, σε σχετική έκδοση από την αναπληρώτρια καθηγήτρια της Λαϊκής 

τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, με τίτλο Η Εθνογραφική Συλλογή του 

Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2007. 
169 Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Η Εθνογραφική Συλλογή, σ. 184-195.  
170 Ο δικέφαλος αετός συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των τερατόμορφων όντων, που ενεργούν 

αποτρεπτικά, γι’ αυτό και παριστάνεται συχνά σε διάφορα είδη αντικείμενων νεοελληνικής λαϊκής τέχνης, 

ιδιαίτερα σε κεντήματα του γάμου, αλλά και σε λιθανάγλυφα, ξυλόγλυπτα (κατεξοχήν διακοσμητικό θέμα 

στις αιγαιοπελαγίτικες κασέλες), βλ. Κορρέ, Λαϊκή τέχνη, σ. 43, 45, 47. Επίσης πυκνές αναφορές στην Ζώρα, 

Ελληνική Τέχνη, συχνά.  
171 Ο δέσμιος λέων αποτελεί θέμα αγαπητό στη λαϊκή τέχνη στον ευρύτερο χώρο. Εκτός από την 

ξυλογλυπτική χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό μοτίβο σε λιθανάγλυφα, κεντήματα και αρχιτεκτονικά 

τμήματα, βλ. Rizopoulou-Egoumenidou, "Wood Carved», σ. 22, της ίδιας, Η Εθνογραφική Συλλογή, σ. 174.  
172 Πολλά από τα προαναφερθέντα διακοσμητικά μοτίβα χρησιμοποιούνται και στη λιθογλυπτική, όπως το 

αγγείο με τα λουλούδια, τα πουλιά, η κληματίδα, οι φτερωτοί άγγελοι, κ.λ.π. Επίσης υπάρχουν λιθανάγλυφα 

στα οποία παριστάνεται η Θυσία του Αβραάμ και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, σκηνές που κοσμούν 

συχνά τα κεμέρια και στους κάτω κεταμπέδες δεσποτικών εικόνων σε τέμπλα του 18ου και 19ου αιώνα. Για τα 

διακοσμητικά, αποτρεπτικά και άλλου είδους μοτίβα των λιθανάγλυφων, βλ. Φ. Ηγουμενίδου, 

«Λιθανάγλυφα «φυλακτά» σπιτιών του χωριού Λαζανιά», RDAC, 1984, σ. 375-388, E. Rizopoulou-

Egoumenidou – K. Seretis, "Folk Art stone carvings in traditional houses in the village of Mitsero", RDAC, 

2000, σ. 407-431. Για τα ίδια μοτίβα γενικότερα στην ελληνική λαϊκή τέχνη, βλ. Ζώρα, Ελληνική Τέχνη, 

σποραδικά, Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σποραδικά, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (εκδ.), Νεοελληνική χειροτεχνία, 

Αθήνα 1969, σποραδικά. 
173 Παπαδημητρίου, Η τέχνη του ξύλου, σ. 21. 
174 Αυτόθι, σ. 99-100.  
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ΙV. Η επιχρύσωση των ξυλόγλυπτων τέμπλων  

 

Γύρω στα 1500 εμφανίζονται στο νησί τα ξυλόγλυπτα επιχρυσωμένα τέμπλα.175 Η 

επιχρύσωση των ξυλόγλυπτων τέμπλων εισάγεται από τη Βενετία. Κατά την Ενετοκρατία 

έρχονται στην Κύπρο πιθανόν Έλληνες και Ιταλοί ξυλογλύπτες και χρυσωτές (ζωγράφοι), 

οι οποίοι διδάσκουν και εξασκούν τα επαγγέλματα του ξυλογλύπτη και χρυσωτή των 

τέμπλων στις πόλεις και στα  χωριά του νησιού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τα 

δύο αυτό επαγγέλματα.176 Η ιταλική ξυλογλυπτική υιοθετείται και εφαρμόζεται στα 

μεταβυζαντινά τέμπλα χωρίς δυσκολία. Άλλωστε η ιταλική επίδραση γίνεται αισθητή στην 

Κύπρο στη λεγόμενη ιταλοκυπριακή ζωγραφική του 16ου αιώνα.177 

Τα κυπριακά τέμπλα της περιόδου της Τουρκοκρατίας είναι είτε εξ ολοκλήρου είτε 

εν μέρει επιχρυσωμένα, επικαλυμμένα με λεπτά φύλλα χρυσού. Σε επιγραφές τέμπλων 

18ου και 19ου αιώνα αναφέρεται ότι το επιχρύσωμα γίνεται από ζωγράφους και όχι από 

χρυσοχόους. Σε κώδικες του 18ου αιώνα χρησιμοποιείται συχνά η λέξη «ιστοριογράφοι», 

δηλώνοντας τους ζωγράφους τοιχογραφιών και τους χρυσωτές του τέμπλου. Και στον 

ελλαδικό χώρο οι χρυσωτές τέμπλων δεν είναι ποτέ χρυσοχόοι αλλά ζωγράφοι.178  

Η επιχρύσωση γίνεται μόνο στην μπροστινή πλευρά του τέμπλου, όπως συμβαίνει 

και στον ελλαδικό χώρο,179 ίσως για εξοικονόμηση χρημάτων και προφανώς για λόγους 

εντυπωσιασμού, μόδας, αφού η εμπρός είναι η ορατή πλευρά. Η οπίσθια πλευρά του 

τέμπλου, που δεν είναι ορατή από τους πιστούς, παραμένει αδιακόσμητη. Με την 

επιχρύσωση επιτυγχάνεται αφενός η προστασία του ξυλόγλυπτου από το σκόρο αφετέρου 

προσδίδεται επιβλητικότητα στο σύνολο.180 

Ευκολότερα επιτυγχάνεται η επιχρύσωση ενός τέμπλου πριν τη συναρμολόγησή του 

και την τοποθέτησή του στο ναό. Σπάνια όμως το τέμπλο σκαλίζεται και χρυσώνεται 

ταυτόχρονα.181 Αρκετές είναι οι φορές που το χρύσωμα του τέμπλου γίνεται χρόνια μετά 

την τοποθέτησή του στο ναό, για διάφορους λόγους, κυρίως όμως λόγω έλλειψης 

οικονομικών μέσων. Το φαινόμενο αυτό το συναντάμε τόσο στον ελλαδικό χώρο182 όσο 

και στην Κύπρο.  

Ενδεικτικά, για τον κυπριακό χώρο, αναφέρω το παράδειγμα του τέμπλου της 

Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου στη Γαλάτα και της Παναγίας στην Κυπερούντα. Το πρώτο 

                                                 
175 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1367. 
176 Αυτόθι, σ. 1369. 
177 Stylianou, Churches, σ. 40, Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 107 και εξ., Στυλιανού, ό.π., σ. 1374. 
178 Κουτελάκης, Αργυροχρυσοχόοι και ξυλογλύπτες, σ. 30. 
179 Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 39.  
180 Αυτόθι, σ. 17, 39. 
181 Αυτόθι, σ. 16. 
182 Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 104. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 72 

τέμπλο κατασκευάζεται στα 1502 (Α/Α 5) και η επιχρύσωσή του ολοκληρώνεται στα 

1783, σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο της Παναγίας (Α/Α 71.4). Το δεύτερο τέμπλο 

κατασκευάζεται στα 1867 (Α/Α 102.8) και χρυσώνεται στα 1872 (Α/Α 102.9), 5 χρόνια 

μετά, σύμφωνα με τις επιγραφές στα θωράκια της Παναγίας και του Χριστού αντίστοιχα. 

Σίγουρα το χρύσωμα του τέμπλου και στις δύο περιπτώσεις θα κόστιζε αρκετά.  

Το χρύσωμα του τέμπλου του ναού του  Τρυπιώτη στη Λευκωσία (Α/Α 81), στα 

1816, κόστισε 7728 γρ.183 Σε σχέση με το ποσό που δαπανήθηκε για την κατασκευή του 

και το οποίο, όπως προαναφέραμε, κυμαινόταν γύρω στα 1400-1500 γρ.,184 φαίνεται ότι το 

χρύσωμα ήταν αρκετά πιο δαπανηρό. Βέβαια δεν μπορούμε με σιγουριά να καθορίσουμε 

το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ των δύο τιμών λόγω του πληθωρισμού της εποχής.  

Η επιχρύσωση του τέμπλου γίνεται μετά από προσεκτική προετοιμασία της 

επιφάνειάς του. Αρχικά, τα ξύλα ποτίζονται με αραιή διάλυση ζεστής ζωικής κόλλας. Στη 

συνέχεια η επιφάνεια του ξυλόγλυπτου καλύπτεται με απανωτά λεπτότατα στρώματα 

γύψου, αραιωμένου σε κόλλα, πάνω στα οποία απλώνονται τα φύλλα του χρυσού.185  

Από το 16ο αιώνα μέχρι και το τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας 

κατασκευάζονται τέμπλα, στα οποία συνδυάζεται ο γραπτός διάκοσμος των απλών 

ξύλινων τέμπλων με την ξυλογλυπτοεπίχρυση διακόσμηση. Ο γραπτός διάκοσμος, στις 

περιπτώσεις αυτές, περιορίζεται κυρίως στα θωράκια των τέμπλων, ενώ η υπόλοιπη 

επιφάνεια του κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, που επιχρυσώνονται και τα κενά μεταξύ 

τους χρωματίζονται με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.186 Αυτό συμβαίνει σε όλα τα 

τέμπλα του 16ου και 17ου αιώνα, στα περισσότερα τέμπλα του 18ου και σε ελάχιστα του 

19ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ως παραδείγματα, τα τέμπλα των εξής 

ναών/καθολικών: Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο (Α/Α 14.9), Παναγίας του Άρακος στα 

Λαγουδερά (Α/Α 32.9), Χρυσελεούσας στην Έμπα (Α/Α 49.7) και Παναγίας στην 

Κυπερούντα (Α/Α 102.11). Ο πρώτος ναός έχει τέμπλο του 16ου αιώνα, ο δεύτερος του 

17ου αιώνα, ο τρίτος του 18ου και ο τελευταίος του 19ου αιώνα.  

Επίσης έχουν εντοπιστεί τέσσερα τέμπλα στο 18ο αιώνα, που φέρουν μόνο γραπτή 

διακόσμηση και δεν επιχρυσώνονται [Αγίου Γεωργίου Άρπερας στην Τερσεφάνου (1745, 

1785 – Α/Α 47.7), Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή (1748 – Α/Α 50.7), Παναγίας στο 

Κιβισίλι (1795 – Α/Α 77.13), Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά (1797 – Α/Α 78.7)], ενώ 

                                                 
183 Κυριαζής, «Ναός Τρυπιώτου», σ. 205.  
184 Αυτόθι, σ. 204. 
185 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, σ. 15-20, Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 16-17. Για την 

τεχνική του στιλβωτού επιχρυσώματος, βλ. Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα,  σ. 61-78.  
186 Τέμπλα με ανάγλυφα μοτίβα που επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται υπάρχουν και 

σε άλλες περιοχές, βλ. RbK, λήμμα «Ikonostas», τ. 3, σ. 349 (M. Chatzidakis), Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα 

τέμπλα Ηπείρου, σ. 168 (για τα τέμπλα του ελλαδικού χώρου).  
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στο 19ο αιώνα μόνο ένα τέμπλο κοσμείται κυρίως με γραπτά μοτίβα, σε συνδυασμό με 

κάποια ανάγλυφα μοτίβα (τέμπλο Παναγίας Ελεούσας στο Γέρι – 1814 – Α/Α 80.7).     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η εξέλιξη του τέμπλου, ιδιαίτερα του ξυλόγλυπτου  

 

I. Γενικά στο βυζαντινό χώρο 

 

Ο όρος «τέμπλο» γίνεται γνωστός τον 8ο αιώνα από το Θεόδωρο Στουδίτη: «Εἰς τὸ 

τέμβλον· Θείαν τράπεζαν πρὸ προσώπου σου βλέπων, Αἰδοῦ τὸ σεπτὸν, καὶ ὃλως στῆθι 

φόβῳ».187 Τέμπλο ονομάζεται το διάφραγμα που χωρίζει το ιερό βήμα από τον κυρίως 

ναό.188 Κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης το τέμπλο χωρίζει τον αισθητό από το νοητό 

κόσμο: «τά διάστυλα δὲ τὴν διαφορὰν δεικνύει τῶν αἰσθητῶν πρὸς τὰ νοητὰ»189 και 

αποτελεί την ενσάρκωση του Κυρίου: «καὶ μεθ’ ἡμῶν εἶναι νῦν, καὶ ἔρχεσθαι μέλλειν τῶν 

τοιούτων ἐκδιδασκόντων».190  

Από την παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι και τις αρχές του 5ου αιώνα το τέμπλο έχει 

τη μορφή χαμηλού κιγκλιδώματος και αποτελείται από το στυλοβάτη, που ορισμένες 

φορές παραλείπεται, τους πεσσίσκους, που τοποθετούνται επί του στυλοβάτου ή απευθείας 

στο δάπεδο του ναού, και τα θωράκια τα οποία μπαίνουν μεταξύ των πεσσίσκων. Πριν από 

τα μέσα του 5ου αιώνα αρχίζει να εξελίσσεται σταδιακά καθ’ ύψος, δηλαδή πάνω από τους 

πεσσίσκους τοποθετούνται κιονίσκοι και πάνω από αυτούς ευθύγραμμο επιστύλιο. Τα 

μετακιόνια κενά, σε καθορισμένες στιγμές της λειτουργίας, κλείνονται με βήλα. Από τον 

9ο αιώνα αυτά τα «υψηλά» διαμορφωμένα τέμπλα επεκτείνονται και στα τρία κλίτη του 

ναού, σε αντίθεση με το χαμηλό τέμπλο που περιοριζόταν μόνο στο μεσαίο κλίτος. Το 

ψηλό τέμπλο παρουσιάζεται τώρα ως εγκάρσιο διάφραγμα, το οποίο χωρίζει το ιερό βήμα 

από τον κυρίως ναό.191  

Από το 14ο αιώνα εμφανίζονται στα μετακιόνια κενά του τέμπλου οι δεσποτικές 

εικόνες αντικαθιστώντας τα βήλα.192 Πάνω στο επιστύλιο του τέμπλου τοποθετείται το 

                                                 
187 Θεόδωρος Στουδίτης, Ίαμβοι, κεφ. 43: PG, 99, 1796, A. 
188 ODB, λήμμα “Templon”, τ. 3, σ. 2023 (Laskarina Boura), ΘΗΕ, λήμμα «Τέμπλον», τ. 11, σ. 709 (Κ. Δ. 

Καλοκύρης), G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexikon, λήμμα «τέμπλον», σ. 1387, Liddell-Scott, Μέγα 

Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, (μτφ. Ξ. Μόσχος), λήμμα «τέμπλον», τ. 4, σ. 313. Ο Καλοκύρης 

υποστηρίζει ότι το εγκάρσιο λειτουργικό διάφραγμα μεγάλων ναών της Δύσεως έχει την  καταγωγή του στο 

βυζαντινό τέμπλο και άμβωνα. Διαπιστώνει στενή συγγενική μορφολογία και εικονογραφία μεταξύ δυτικών 

διαφραγμάτων και βυζαντινών και μεταβυζαντινών τέμπλων, βλ. Καλοκύρης, Λειτουργικό διάφραγμα, σ. 81, 

84, πιν. 21, 29β.    
189 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τοῦ  ἁγίου ναοῦ, καὶ τῆς τούτου καθιερώσεως, κεφ. 136: PG 155, 345, C. 
190 Αυτόθι. 
191 Σωτηρίου, Αρχαιολογία, τ. 1, σ. 201, Ορλάνδος, Παλαιοχριστιανική βασιλική, τ. 2, σ. 512, 518, 525, 527, 

532, ΘΗΕ, ό.π., σ. 709, 710, RbK, λήμμα «Ikonostas», τ. 3, σ. 326-353 (M. Chatzidakis). Καλοκύρης, 

«Εξέχοντα», σ. 174-5. Για τα παλαιοχριστιανικά, βλ. Ι. Στούφη-Πουλημένου, Το φράγμα του Ιερού Βήματος 

στα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδος, Αθήνα 2000.  
192 ODB, ό.π., σ. 2023, Σωτηρίου, ό.π., σ. 204, Ορλάνδος, ό.π., σ. 532, Καλοκύρης, ό.π., σ. 175. Ο 

Χατζηδάκης θεωρεί πιθανή την τοποθέτηση στο τέμπλο προσκυνηματικών εικόνων από τα τέλη του 11ου 

αιώνα, όταν το επέτρεπαν οι διαστάσεις τους, βλ. M. Chatzidakis, “L’évolution de l’icône aux 11e-13e 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 75 

Δωδεκάορτο, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες των δώδεκα μεγάλων δεσποτικών και 

θεομητορικών εορτών193 ή και η Μεγάλη Δέηση, που αποτελείται από εικόνες του 

Χριστού, της Παναγίας, του Ιωάννη του Προδρόμου, των Αρχαγγέλων και των 

Αποστόλων.194 Ως επίστεψη τοποθετείται, στο 14ο αιώνα, ο σταυρός με τα λυπηρά, δηλαδή 

εικόνες της  Παναγίας και του Ιωάννη του Θεολόγου εκατέρωθέν του.195 Οι αλλαγές αυτές 

που σημειώνονται παρουσιάζονται σε τέμπλα ναών μέχρι και τις μέρες μας, με ορισμένες 

βέβαια κατά τόπους διαφορές.196 Το τέμπλο ορθότερα καλείται τώρα με τον όρο 

«εικονοστάσιον».197  

Ο όρος  «εικονοστάσιον» χρησιμοποιήθηκε αρχικά το 14ο αιώνα από τον Ψευδο-

κωδινό, για τον προσδιορισμό φορητής κατασκευής: «...φέρουσι μετὰ τὴν ἀπόλυσιν οἱ 

κανονάρχαι καὶ ἱστῶσιν εἰκονοστάσιον, εἰς ὃ κρέμανται ἃγιαι εἰκόνες τῆς τε Γεννήσεως 

τοῦ Χριστοῦ καὶ ἕτεραι τρεῖς ἢ τέσσαρες».198  Χρησιμοποιώντας τον όρο αυτό ο Ψευδο-

κωδινός προσδίδει στο φράγμα το νέο χαρακτηριστικό που παρουσιάζει, δηλαδή, την 

τοποθέτηση σε αυτό φορητών εικόνων. Η λέξη «εικονοστάσιον» προσδιορίζει το χώρο-

θέση όπου τοποθετούνται ιερές εικόνες.199 

Κατά την παλαιοχριστιανική, πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή περίοδο 

χρησιμοποιούνται μαρμάρινα, κτιστά και ξύλινα τέμπλα. Τα τελευταία, λόγω της φθοράς 

που υφίσταται το υλικό τους με την πάροδο του χρόνου, δεν έχουν διασωθεί200 αλλά 

γνωρίζουμε την ύπαρξή τους. Ξέρουμε ότι την παλαιοχριστιανική περίοδο τοποθετούνταν 

μπροστά από το πρεσβυτερείο των ναών ξύλινα κατασκευάσματα που πλέκονταν χιαστί 

                                                                                                                                                    
siecles et la transformation du templon”, XVe Congrès Intern. d’ Etudes Byzantines,τ. 3, Art et Archéologie, 

Athénes 1976, σ. 356-361, RbK, λήμμα «Ikonostas», τ. 3, σ. 339 (M. Chatzidakis). 
193 Σωτηρίου, Αρχαιολογία, σ. 204, RbK, λήμμα «Ikonostas», τ. 3, σ. 341, 348 (M. Chatzidakis), Καλοκύρης, 

«Εξέχοντα», σ. 175. 
194ODB, ό.π., σ. 2023, Καλοκύρης, ό.π., σ. 175. Η πρωïμότερη αναφορά Δωδεκάορτου σε τέμπλο 

χρονολογείται στα 1077, βλ. RbK, λήμμα «Ikonostas», τ. 3, σ. 338 (M. Chatzidakis). Ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης μας πληροφορεί για τον τρόπο τοποθέτησης των εικόνων της Μεγάλης Δέησης πάνω στο 

επιστύλιο του τέμπλου κατά το 14ο και 15ο αιώνα: «ὅθεν καὶ ὑπεράνω τοῦ κοσμήτου μέσος μὲν ἔστι διὰ τῶν 

ἱερῶν εἰκόνων ὁ Σωτὴρ, ἑκατέρωθεν δὲ ἡ Μήτηρ τε καὶ ὁ Βαπτιστὴς, ἅγγελοι τε καὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ λοιποὶ 

τῶν ἁγίων...», βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π.: PG 155, 345, D. Ο Καλοκύρης, στηριζόμενος στην 

πληροφορία αυτή, θεωρεί ότι οι κατασκευαστές των δυτικών λειτουργικών διαφραγμάτων ακολουθούσαν 

βυζαντινά πρότυπα στην εικονογραφία των διαφραγμάτων (Δέηση (τρίμορφο), άγγελοι, απόστολοι, άγιοι), 

βλ. Καλοκύρης, Λειτουργικό διάφραγμα, σ. 84-5.           
195 Σωτηρίου, ό.π., σ. 204. 
196 Γουλάκη – Καραδέδος – Λάββας, Κυκλάδες, σ. 67. Μια διαφορά που εντοπίζουμε  είναι, π.χ. στα τέμπλα 

της Πάτμου λείπει εντελώς το Δωδεκάορτο, βλ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, σ. 35. 
197 Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 175. 
198 Γεώργιος Κωδινός, Περὶ τῶν ὀφφικιαλίων τοῦ παλατίου Κωνσταντινουπόλεως βασιλέων καὶ τῶν ὀφφικίων 

τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, κεφ. 6: PG 157, 61, D. 
199 Ε. Κριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, λήμμα «εικονοστάσιον», τ. 5, σ. 

314. 
200 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 17. 
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και γι’ αυτό ονομάζονταν «δρύφ(ρ)ακτα», «από ξύλου δίκτυα».201 Διασώζονται όμως 

ξυλόγλυπτα τεμάχια τέμπλων της υστεροβυζαντινής περιόδου.202  

Τα παλαιότερα σωζόμενα ξυλόγλυπτα τέμπλα διατηρούνται στην Κρήτη, η οποία με 

τη βενετσιάνικη κυριαρχία (1210-1669) εξελίσσεται μεταξύ άλλων και σε σημαντικό 

κέντρο εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, και χρονολογούνται πιθανόν στο 15ο αιώνα.203 

Στην Κρήτη από το 15ο αιώνα μέχρι την τουρκική κατάκτηση (1669) παρατηρείται μεγάλη 

ακμή της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής.204 Από την Κρήτη εξάγονται ξυλόγλυπτα σε όλη 

τη χριστιανική Ανατολή.205  

Το μαρμάρινο τέμπλο αντικαθίσταται σταδιακά από το ξύλινο για διάφορους λόγους, 

με κυριότερο τον οικονομικό. Επίσης, οι δεσποτικές εικόνες και οι άλλες εικόνες, μεγάλες 

ή μικρές σε μέγεθος, τοποθετούνται πιο σταθερά και εύκολα πάνω σε ξύλινο τέμπλο παρά 

σε μαρμάρινο.206 Στα παλαιολόγεια χρόνια (13ος –15ος αιώνας) χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο το ξύλο περιορίζοντας τη χρήση του μαρμάρου. Από το 15ο μέχρι το 17ο 

αιώνα υποχωρεί το μάρμαρο και επικρατεί το ξύλο.207 Σημαντικά κέντρα ξυλογλυπτικής 

εκτός από την Κρήτη, που επηρεάζει όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου, είναι η Βόρεια 

Ελλάδα-Μετέωρα, Μακεδονία, Ήπειρος-, η Μάνη κ. ά.208   

Το Άγιον Όρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα, διότι εκεί 

συγχωνεύονται επιδράσεις από διάφορα κέντρα, κυρίως από την Κρήτη και τη Ρωσία. Στη 

Ρωσία το 17ο αιώνα επικρατεί το ψηλό τέμπλο, που φτάνει μέχρι την οροφή.209 Στις 

                                                 
201 Σωτηρίου, Αρχαιολογία, σ. 200, Ορλάνδος, Παλαιοχριστιανική βασιλική, σ. 512, Δ. Πάλλας, 

«Παλαιοχριστιανικά θωράκια μετά ρόμβου», εις: Δ. Πάλλας, Συναγωγή Μελετών Βυζαντινής Αρχαιολογίας 

(τέχνη, λατρεία, κοινωνία), τ. Α΄, Αθήνα 1987-8, σ. 98-114.   
202 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 17. 
203 RbK, ό.π, σ. 350, Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, σ. 25, 35.  
204 Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 251. 
205 RbK, ό.π, σ. 350, Καζανάκη, «Η συμβολή των αρχειακών πηγών», σ. 445. 
206 Τσαπαρλής, ό.π, σ. 18. 
207 Γουλάκη-Καραδέδος-Λάββας, Κυκλάδες, σ. 68. Στα νησιά των Κυκλάδων επικρατούν μέχρι και τον 20ο 

αιώνα τα μαρμάρινα τέμπλα. Το πρώτο μαρμάρινο τέμπλο εμφανίζεται στα τέλη του 16ου αιώνα στην Πάρο. 

Για τα μαρμάρινα τέμπλα των Κυκλάδων, βλ.  Μ. Καραγάτση, «Μαρμάρινα τέμπλα στην Άνδρο τον 18ο 

αιώνα», Ανδριακά Χρονικά, 21 (1993), σ. 63-85, Γουλάκη-Καραδέδος-Λάββας, ό.π., Α. Φλωράκης, 

Μαρμάρινα Λαικά Τέμπλα της Τήνου, Αθήνα 1996, Α. Γουλάκη – Γ. Καραδέδος Μαρμάρινα τέμπλα της 

Άνδρου, Άνδρος 2001. 
208 Ενδεικτικά για τα τέμπλα της Κρήτης, βλ. Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 251-283, της 

ίδιας, «Η συμβολή των αρχειακών», σ. 435-484, G. Gerola , Monumenti Veneti nell Isola di Creta, 2, Βενετία 

1908, σ. 348-360. Για τα τέμπλα της Χίου, βλ. A. Smith, Architecture of Chios, London 1962, σ. 100-105 και 

Γ. Μαστορόπουλος, «Λείψανα τέμπλων της Νέας Μονής Χίου», Χιακά Χρονικά, ΙΔ΄ (1982), σ. 27-37. Για τα 

τέμπλα Ηπείρου, βλ. Τσαπαρλής, ό.π. Για τα τέμπλα Δωδεκανήσου, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα. Για τα 

τέμπλα της Μάνης, βλ. Ν. Δρανδάκης-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 

Αθήνα 1993, Ν. Δρανδάκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Αθήνα 1995. Για τα τέμπλα της 

Σάμου, βλ. Μ. Βαρβούνης, «Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες, 2 (1995-1996), σ. 117-

247.   
209 Για τα τέμπλα της Ρωσίας αναφέρουμε τους εξής τίτλους, που γνωρίζουμε μόνο βιβλιογραφικά: N. 

Labrecque-Perrouchiue, L’ iconostase: uue evolution historique en Russie, Montreal 1982, V. Lazarev, Die 

russische Ikone, Darmstadt 1997, σποραδικά, Π. Φλωρένσκυ, Η αντίστροφη προοπτική. Το εικονοστάσι, 

μτφρ. Σ. Γοννελάς, Αθήνα 2002, σ. 113 εξ. σποραδικά.     
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Κυκλάδες υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεταβυζαντινών μαρμάρινων τέμπλων. Τα 

πρωϊμότερα από αυτά φαίνεται ότι επηρεάζονται κατασκευαστικά από τα ξύλινα 

τέμπλα.210 

 

Μεταβυζαντινή περίοδος 

Κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, όπως είπαμε ανωτέρω, τα ξυλόγλυπτα τέμπλα 

παρουσιάζουν γενικά μια τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Τα θωράκια που βρίσκονται 

τοποθετημένα μεταξύ των πεσσίσκων αποτελούν την κατώτερη σειρά. Αυτά σπάνια 

φέρουν γλυπτό διάκοσμο. Συνήθως ζωγραφίζονται με σκηνές της Παλαιάς Διαθήκη, π.χ. 

του προπατορικού αμαρτήματος, της εκδίωξης από τον παράδεισο, της Θυσίας του 

Αβραάμ211 ή, όπως συμβαίνει συχνά, μένουν αδιακόσμητα. Τη δεύτερη σειρά, μετά τα 

θωράκια, την αποτελούν οι δεσποτικές εικόνες. Πρόκειται για εικόνες μεγάλων 

διαστάσεων. Δεξιά της Ωραίας Πύλης (όπως βλέπει ο πιστός) τοποθετείται η εικόνα του 

Χριστού και δίπλα από αυτήν η εικόνα του Προδρόμου. Αριστερά της Ωραίας Πύλης 

μπαίνει η εικόνα της Θεοτόκου. Επίσης στο τέμπλο παρουσιάζονται εικόνες των 

Αρχαγγέλων και του αγίου που τιμάται στο ναό. Την τρίτη σειρά αποτελούν οι εικόνες του 

Δωδεκάορτου ή και της Μεγάλης Δέησης, που τοποθετούνται στο επιστύλιο. Άλλοτε αντί 

εικόνων υπάρχει πλούσια διακοσμημένος θριγκός από κογχωτά τοξύλια. Στο άνω κεντρικό 

μέρος του τέμπλου, πάνω από αυτές τις εικόνες, τοποθετείται ο σταυρός μόνος ή με τα 

λυπηρά εκατέρωθέν του. Τα τέμπλα αυτά ακολουθούν εκείνα του 16ου αιώνα, μόνο που 

τώρα παρουσιάζουν πλουσιότερα διακοσμημένο επιστύλιο, το οποίο αναδεικνύεται σε 

ολόκληρο θριγκό.212 

Στην ίδια εποχή και ιδιαίτερα στα τουρκοκρατούμενα μέρη ο σταυρός, που επιστέφει 

το τέμπλο, μεγαλώνει σε σύγκριση με εκείνο του μεσοβυζαντινού τέμπλου213, π.χ. σταυροί 

τέμπλων σε καθολικά μονών του Αγίου Όρους.214 Ο Κ. Δ. Καλοκύρης θεωρεί ότι ο 

μεγάλος σε ύψος σταυρός γίνεται όπλο που εμπνέει θάρρος εναντίον των αλλόθρησκων 

κατακτητών.215 Παρουσιάζεται να πατά σε δύο αντωπούς δράκοντες και επιπλέον να έχει 

εκατέρωθεν τις ολόσωμες, ανάγλυφες, περικεκομμένες παραστάσεις της Θεοτόκου και του 

αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, οι οποίες κατά το 18ο και 19ο αιώνα μεγαλώνουν σε 

διαστάσεις ανάλογα με το μέγεθος του σταυρού.216 

                                                 
210 Γουλάκη-Καραδέδος-Λάββας, Κυκλάδες, σ. 68-123. 
211 Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 28-9. 
212 ΘΗΕ, ό.π, σ. 711, Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 174, RbK, ό.π, σ. 349-350. 
213 Καλοκύρης, Λειτουργικό διάφραγμα, σ. 83. 
214 Του ίδιου, «Εξέχοντα», εικ. 79. 
215 Του ίδιου, Λειτουργικό διάφραγμα, σ. 83. 
216 Αυτόθι. 
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 ΙΙ. Εξέλιξη στην Κύπρο  

 

Τα πρώτα ξυλόγλυπτα τέμπλα, που εμφανίζονται στο νησί, κοσμούνται μόνο με 

γραπτό διάκοσμο.217 Από το 16ο αιώνα η επιφάνεια του τέμπλου κοσμείται και με 

ανάγλυφα μοτίβα, εκτός από το τμήμα των θωρακίων, που συνεχίζει να διακοσμείται με 

γραπτό διάκοσμο. Το ανάγλυφο στα τέμπλα των αρχών του 16ου αιώνα είναι χαμηλό, 

χοντροκομμένο, ενώ κατά τη διάρκεια του αιώνα γίνεται πιο καλοδουλεμένο, 

καλοσχεδιασμένο και βαθύτερο. Οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων επιχρυσώνονται 

και τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα χρώματα. Στη 

διακόσμηση κυριαρχούν τα γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα, όπως το ελικοειδές, 

σχοινοειδές μοτίβο, η κάθετη ταινία από συνεχόμενους ρόμβους, τα ανθεμωτά 

κιονόκρανα, τα φύλλα άκανθας, η τοξοστοιχία με τις οστρακόμορφες ημικυκλικές 

αχηβάδες, οι ελισσόμενες και συμπλεκόμενες κληματίδες με σταφύλια, το αγγείο με δύο 

λαβές, από το οποίο ξετυλίγεται τυποποιημένος ευθύγραμμος βλαστός σε χαμηλό 

ανάγλυφο, με κυρτά ή ελαφρώς λυγισμένα φυλλώματα, η σύνθεση με τα τυποποιημένα 

δελφίνια με το ρύγχος τους να στηρίζεται στη βάση δέσμης φύλλων και η ουρά τους να 

διαμορφώνεται σε ελισσόμενη κληματίδα.  

Στο 17ο αιώνα το ανάγλυφο βαθαίνει περισσότερο, επιχρυσώνεται, ενώ τα κενά που 

δημιουργούνται χρωματίζονται. Τα θωράκια εξακολουθούν να μην επιχρυσώνονται. Τα 

γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα συνδυάζονται με τα ζωικά. Οι πιο συνηθισμένες συνθέσεις, 

που συναντούμε είναι το μοτίβο του αγγείου και τα τυποποιημένα δελφίνια, που υπήρχαν 

από τον προηγούμενο αιώνα. Επίσης εμφανίζονται και καινούργια μοτίβα, όπως φτερωτοί 

άγγελοι εκατέρωθεν γλάστρας, κεφάλια τερατόμορφων ζώων από το στόμα των οποίων 

ξεκινά φυτικός βλαστός.    

Στο 18ο αιώνα, μία ομάδα τέμπλων ακολουθεί τη διακόσμηση του 17ου αιώνα, μία 

δεύτερη παρουσιάζει ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως η αύξηση των ζωνών του 

επιστυλίου από τρεις σε πέντε, μία τρίτη φέρει μόνο γραπτό διάκοσμο και μία τέταρτη 

διαφοροποιείται εντελώς.  

Τα τέμπλα της τελευταίας ομάδας εμφανίζονται περίπου στα μέσα του αιώνα, και 

κατασκευάζονται παράλληλα με τα υπόλοιπα. Πραγματικά αποτελούν μοναδικά έργα 

τέχνης. Το ανάγλυφο βαθαίνει ακόμη περισσότερο, τονίζοντας τις λεπτομέρειες των 

τυποποιημένων άλλοτε μοτίβων, που αποκτούν τώρα ζωντάνια, γραφικότητα, και 

παραστατικότητα. Αντιπροσωπευτικά δείγματα του τύπου αυτού συναντά κανείς 

                                                 
217 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διάρθρωσης και της διακόσμησης των 

ξυλόγλυπτων τέμπλων της Κύπρου από το τέλος του 12ου αιώνα μέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας, βλ. 

Κεφάλαιο Ι΄ της παρούσας εργασίας.  
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περισσότερο σε ναούς πόλεων [Άγιος Αντώνιος (A/A 73.16), Άγιος Ιωάννης στη 

Λευκωσία (Α/Α 46.11), Άγιος Κασσιανός στη Λευκωσία (Α/Α 70.22)] και καθολικά 

μοναστηριών [Χρυσορρογιάτισσα (Α/Α 72.16), Παναγία του Κύκκου (Α/Α 53.2-9), Άγιος 

Παντελεήμονας Αχεράς (Α/Α 64.11)] και λιγότερο σε χωριά [Τίμιος Σταυρός Λεύκαρα 

(Α/Α 51.17), Παναγία Ευαγγελίστρια Κλήρου (Α/Α 75.16)]. Το τέμπλο παρουσιάζεται 

τώρα ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο επιχρυσωμένο. Η διακόσμηση πολυπληθής και 

πολυσύνθετη, αποτελεί συνδυασμό ποικίλων φυτικών, γεωμετρικών, ζωικών μοτίβων, 

ανάγλυφης, ολόγλυφης ή και διάτρητης τεχνικής, ενίοτε ζωγραφισμένα με πράσινα, 

κόκκινα και κυανά χρώματα (αετοί, δράκοι, ελάφια περιστέρια, γλάστρες με λουλούδια, 

κληματίδα με τσαμπιά από σταφύλια). Η διακόσμηση συμπληρώνεται συνήθως με 

ανθρώπινες μορφές και πλήθος από φτερωτούς αγγέλους, κάποτε ολόσωμους, που δεν 

εμφανίζονται μόνο ως απομονωμένα στοιχεία, αλλά και ως μέρος εντυπωσιακών 

πολυπρόσωπων συνθέσεων, σκηνών από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, διακοσμώντας 

τα θωράκια, τους κάτω κεταμπέδες, τα τρίλοβα κεμέρια κ.λ.π. Επίσης, συνήθως στο 

υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος κρατώντας 

την εκκλησία ή και φτερωτοί άγγελοι να κρατούν στέμμα.  

Στο 19ο αιώνα ένας πολύ μικρός αριθμός τέμπλων εξακολουθεί να αντιγράφει 

πρότυπα του 17ου αιώνα ή να διακοσμείται κατά κύριο λόγο με γραπτή διακόσμηση, ενώ 

τα περισσότερα τέμπλα ακολουθούν τη διακόσμηση της προαναφερθείσας τελευταίας 

ομάδας του 18ου αιώνα, με μικρές διαφορές. Το ανάγλυφο παραμένει βαθύ, αλλά η 

διακόσμηση είναι τώρα λιγότερο λεπτομερειακή και πολυπληθής από πριν. Συνηθισμένα 

διακοσμητικά μοτίβα αποτελούν η ανάγλυφη σύνθεση με τα αντωπά λιοντάρια, δεμένα σε 

δέντρο, που εμφανίζεται για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό και ο μονοκέφαλος ή δικέφαλος 

εστεμμένος αετός, γνωστός μεν από το 18ο αιώνα, αλλά μόνο σαν διακοσμητικό μοτίβο 

αετωματικών επιστέψεων. Επίσης περιορίζεται η χρήση κάποιων διακοσμητικών θεμάτων 

του 18ου αιώνα, όπως οι σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και η γνωστή 

σύνθεση με τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο να κρατούν την εκκλησία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ξυλόγλυπτα τέμπλα 16ου αιώνα  

και τα επιμέρους τμήματά τους  

 

Α/Α 1. Τέμπλο και σταυρός Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα, που χρονολογούνται 

γύρω στα 1500. Ο ναός είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 1.1). Τα λυπηρά δεν έχουν 

διασωθεί.218 Το τέμπλο είναι πιθανόν το αρχικό, σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού 

και διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 1.2-6). Οι ενδιάμεσοι των δεσποτικών εικόνων 

πεσσίσκοι αποτελούν μεταγενέστερη επέμβαση. Στο τέμπλο δεν σώζονται οι αρχικές 

δεσποτικές εικόνες και τα εικονίδια του Δωδεκάορτου. Το ιερό του ναού τοιχογραφήθηκε 

μερικώς το 1514219 από το ζωγράφο Συμεών Αξέντη.220 Το βημόθυρο είναι μεταγενέστερο 

του τέμπλου και χρονολογείται στα 1622, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτό (Α/Α 22).221  

 

Α/Α 2. Βημόθυρο ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Χόλη της Πάφου, 

χρονολογούμενο στις αρχές του 16ου αιώνα. Ο ναός είναι μονόκλιτος με οξυκόρυφη 

καμάρα,222 διακοσμημένος με τοιχογραφίες του τέλους του 15ου αιώνα ή των αρχών του 

16ου αιώνα.223 Το σημερινό τέμπλο είναι νεώτερο του βημοθύρου. Το βημόθυρο σήμερα 

αποτελεί έκθεμα του Βυζαντινού Μουσείου Πάφου. 

 

Α/Α 3. Βημόθυρο ναού Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα 

Μόρφου. Ο ναός είναι τρίκλιτος καμαροσκέπαστος πεντάτρουλλος και κτίζεται τον 12ο 

αιώνα.224  

Οι παραστάσεις του βημοθύρου επιζωγραφήθηκαν.225 Οι Α.-Ι. Στυλιανού 

χρονολογούν το βημόθυρο στις αρχές του 16ου αιώνα226 και ο Γ. Φιλοθέου στο πρώτο μισό 

                                                 
218 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 466-468, ΜΚΕ, λήμμα «Παρασκευής Αγίας εκκλησία, Γαλάτα», τ. 11, 

σ. 106 (Α. Παπαγεωργίου), Stylianou, Churches, σ. 106, Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1377-1378, εικ. 

182-185.  
219 Για τις τοιχογραφίες του ναού, βλ. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 466-468, Stylianou, ό.π., σ. 106.  
220 Για το ζωγράφο, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Αξέντης Συμεών», τ. 2, σ. 233-234 (Α. Παπαγεωργίου), Χατζηδάκης, 

Έλληνες ζωγράφοι, σ. 174-175, Γερασίμου, «Αγιογραφική τέχνη», σ. 62 εξ. 
221 Ι. Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 10. 
222 Στυλιανού, ό.π., σ. 1376, εικ. 180, βλ. και Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 150, ΜΚΕ, λήμμα «Αρχαγγέλου 

εκκλησία, Χόλι», τ. 2, σ. 340-342 (Α. Παπαγεωργίου). 
223 Για τις τοιχογραφίες, βλ. A.-J. Stylianou, “The painted church of the Archangel Michael Kholi, Paphos”, 

ΚΣ, 38-9 (1974-5), σ. 31-44, οι αυτοί, Churches, σ. 419-421. 
224 Στυλιανού, ό.π, σ. 1383, εικ. 209, βλ. και ΜΚΕ, λήμμα «Βαρνάβα και Ιλαρίωνος εκκλησία», τ. 3, σ. 151-2 

(Α. Παπαγεωργίου), Παπαγεωργίου, Εικόνες, Λευκωσία 1991, σ. 203, εικ. 151, Βαραλής, «Σχόλιο σε 

μικρογραφία», σ. 237, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 406, αρ. εκθ. 80, Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 59. Ο Χ. 

Χοτζάκογλου χρονολογεί το ναό λίγο πριν τον 12ο αιώνα, βλ. Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 

531-532.   
225 Α.-Ι. Στυλιανού, Περιστερώνα (Μόρφου), Λευκωσία 1964, σ. 4-5. 
226 Οι αυτοί, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1383. 
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του 16ου αιώνα.227 Πιστεύω ότι η χρονολογία των Α.-Ι. Στυλιανού είναι ορθότερη, αν 

λάβουμε υπόψη μας την εξέλιξη της τεχνοτροπικής εκτέλεσης των βημοθύρων.228  

 

Α/Α 4. Βημόθυρο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα. Ο ναός 

είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος. Κτίζεται στα μέσα του 18ου αιώνα, στη θέση παλαιότερου 

ομώνυμου ναού (Α/Α 4.1).229 Το τέμπλο του ναού μπορεί να χρονολογηθεί στο 17ο αιώνα 

λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζει με  τέμπλα της ίδιας εποχής και γι’ αυτό θα 

αναφερθεί εδώ στον οικείο χώρο (Α/Α 39). Το βημόθυρο (A/A 4.2) δεν είναι 

επιχρυσωμένο, βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και όλες οι γραπτές παραστάσεις 

του έχουν καταστραφεί. Από τον τρόπο που είναι τοποθετημένο στο τέμπλο, χωρίς να έχει 

το απαιτούμενο πλάτος για να εφάπτεται ακριβώς των πεσσίσκων της Ωραίας Πύλης, όπως 

συνηθίζεται, είναι φανερό ότι δεν κατασκευάστηκε για το τέμπλο αυτό, αλλά μεταφέρθηκε 

από αλλού. Μπορούμε να το χρονολογήσουμε στις αρχές του 16ου αιώνα, λόγω των 

ομοιοτήτων που παρουσιάζει με το προηγούμενο βημόθυρο (A/A 3): παρόμοια 

τεχνοτροπική εκτέλεση, ιδιαίτερα αισθητή στο κάτω μισό του βημοθύρου. Πιθανόν 

πρόκειται για έργα του ίδιου ξυλογλύπτη.    

 

Α/Α 5. Τέμπλο και λυπηρά Παναγίας Ελεούσας (Ποδύθου) στη Γαλάτα, που 

χρονολογούνται στα 1502. Ο σταυρός δεν σώζεται. Ο ναός, καθολικό παλαιότερης μονής 

που διαλύθηκε, είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (A/A 5.1) και σύμφωνα με την κτητορική 

επιγραφή στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου της εκκλησίας, κτίζεται στα 1502 

από το Δημήτριο ντε Κορόν, ως καθολικό μοναστηριού, το οποίο διαλύεται στις αρχές του 

19ου αιώνα. Σήμερα σώζεται μόνο η εκκλησία, η οποία είναι εν μέρει διακοσμημένη με 

τοιχογραφίες έντονα επηρεασμένες από τη δυτική τέχνη, οι οποίες χρονολογούνται στα 

1502.230  

                                                 
227 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 406, αρ. εκθ. 80. 
228 Για την τεχνοτροπική εξέλιξη των βημοθύρων, βλ. κεφάλαιο Η΄ της παρούσας εργασίας. 
229 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 377, ΜΚΕ, λήμμα «Πλατανιστάσα», τ. 11, σ. 345. 
230 Στυλιανού, «Η Μονή Ποδύθου», σ. 49 εξ., Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1380-1383, εικ. 194-204, 

ΜΚΕ, λήμμα «Ποδίθου ή Ποδύθου Παναγίας μοναστήρι», τ. 11, σ. 354-356 (Α. Παπαγεωργίου), Semoglou, 

“Portraits chypriotes de donateurs”, σ. 500 εξ., Π. Κιτρομηλίδης, «Βιβλία και ανάγνωση στη Λευκωσία της 

αναγέννησης. Η μαρτυρία της βιβλιοθήκης του Μάρκου Ζαχαρία», εις: Χ. Μαλτέζου (επιμ.), Κύπρος-

Βενετία. Κοινές ιστορικές τύχες, Βενετία 2002, σ. 274, Κωνσταντουδάκη-Μυριανθεύς, Παναγία Ποδύθου, σ. 

10 εξ. Για την κτητορική επιγραφή, βλ. Στυλιανού, «Η Μονή Ποδύθου», σ. 58, Ζένιου, «Δωρητές», σ. 98. 

Για τις τοιχογραφίες, βλ. Στυλιανού, «Η Μονή Ποδύθου», σ. 53 εξ., Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 444-

452, Stylianou, Churches, σ. 98-105, Γερασίμου, «Αγιογραφική τέχνη», σ. 72 εξ, Κωνσταντουδάκη-

Μυριανθεύς, Παναγία Ποδύθου, σ. 17-35. Η S. Frigerio-Zeniou χρονολογεί τις τοιχογραφίες στο δεύτερο 

μισό του 16ου αιώνα, μεταξύ 1555 και 1571, βλ. Frigerio-Zeniou, L’ art “Italo-byzantin”, σ. 9-98, της ίδιας, 

«Δωρητές», σ. 97 εξ. Με τη χρονολόγηση της Frigerio διαφωνούν οι Δ. Τριανταφυλλόπουλος και Ι. Ηλιάδης, 

βλ. Τριανταφυλλόπουλος, «Βενετία και Κύπρος», σ. 321 υποσ. 25, 329 υποσ. 56, του ίδιου, «Μεταβυζαντινή 

τέχνη», σ. 387 και Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 103 υποσ. 374.   
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Το τέμπλο είναι το αρχικό, σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού,231 και διατηρείται 

σε καλή κατάσταση (A/A 5.2-10). Σύμφωνα με την Α. Αριστείδου, οι δωρητές του 

τέμπλου ήταν η κόρη και ο γαμπρός του Δημήτριου ντε Κορόν, κτήτορα του ναού.232     

Το τέμπλο επιχρυσώνεται στα 1783, δυόμιση αιώνες (κατ’ ακρίβεια 281 έτη) μετά 

την κατασκευή του, σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο κάτω από την εικόνα της 

Παναγίας (A/A 5.8), για την οποία γίνεται λόγος στο κεφάλαιο για τα τέμπλα του 18ου 

αιώνα (Α/Α 71). 

Κατά την αυτοψία μας στο ναό δεν υπήρχαν στο τέμπλο εικονίδια του Δωδεκάορτου 

και της Μεγάλης Δέησης, παρά μόνο τρεις δεσποτικές εικόνες (Παναγίας, Χριστός, 

Πρόδρομος), οι οποίες από τον τρόπο που είναι τοποθετημένες φαίνεται ότι δεν έχουν 

κατασκευαστεί για το συγκεκριμένο τέμπλο. Σύμφωνα με τους Α.-Ι. Στυλιανού δεν 

γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα αρχικά εικονίδια του Δωδεκάορτου, αναφέρουν όμως ότι 

σώζονται επτά από τα εννέα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης.233 Το υπέρθυρο της Ωραίας 

Πύλης και το άνω μέρος του πλαισίου της δεσποτικής εικόνας του Χριστού ανανεώθηκαν 

στο 18ο αιώνα. Το βημόθυρο που αναφέρουν οι Α.-Ι. Στυλιανού ότι ανανεώθηκε στο 18ο 

αιώνα,234  δεν υπάρχει σήμερα στο ναό. Φυλάσσεται στη Μητρόπολη Μόρφου, που 

εδρεύει στην Ευρύχου (αντίγραφο του βημοθύρου που βρισκόταν στο ναό της Παναγίας 

κλάπηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2003). 

  

Α/Α 6. Τέμπλο και βημόθυρο Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά. Ο 

ναός είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (A/A 6.1).235 Διασώζονται τοιχογραφίες που 

χρονολογούνται από τους Α.-Ι. Στυλιανού στο πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα.236  

Το τέμπλο του ναού (A/A 6.2-6) δεν φέρει καμία επιγραφή για τη χρονολόγησή του. 

Πιστεύω ότι λανθασμένα το τέμπλο και το βημόθυρο τοποθετούνται από τον Α. 

Παπαγεωργίου στο πρώτο ήμισυ του 17ου αιώνα,237 είναι δε πιθανότερο, όπως και ο ίδιος 

ανέφερε παλαιότερα,238 να χρονολογηθούν στο 16ο αιώνα. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

χρονολόγηση των τοιχογραφιών, τις ομοιότητες που παρουσιάζει το τέμπλο με τα τέμπλα 

                                                 
231 Στυλιανού, «Η Μονή Ποδύθου», σ. 67. 
232 Α. Αριστείδου, «Άγνωστα στοιχεία σχετικά με τους κτίτορες της εκκλησίας της Παναγίας Ελεούσας 

(Ποδύθου)», ΕΚΕΕ, 30 (2004), σ. 175 εξ.   
233 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1382 υποσ. 435. Οι Α.-Ι. Στυλιανού, σε παλαιότερη αναφορά τους για 

το ναό, παραδίδουν τις εικόνες που υπήρχαν στο τέμπλο κατά την αυτοψία τους το 1946, βλ. Στυλιανού, «Η 

Μονή Ποδύθου», σ. 67-69. Ορισμένες από τις εικόνες αυτές φυλάγονται σήμερα στη Μητρόπολη Μόρφου, 

βλ. Κωνσταντουδάκη-Μυριανθεύς, Παναγία Ποδύθου, σ. 35 εξ.    
234 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1382, εικ. 198. 
235 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου Περαχωρίτη εκκλησία, Κακοπετριά», τ. 4, σ. 54 (Α. Παπαγεωργίου), 

Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 532-534. 
236 Stylianou, Churches, σ. 81-83. 
237 ΜΚΕ, ό.π., σ. 54.  
238 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 534. 
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των ναών της Αγίας Παρασκευής, στα 1500239 (Α/Α 1),  Παναγίας-Αρχαγγέλου, στα 1502-

1513240 (Α/Α 7) και Αγίου Σωζομένου, στα 1513 (Α/Α 8), του γειτονικού χωριού Γαλάτα, 

όπως και την τεχνοτροπία του βημοθύρου και του τέμπλου, η οποία υστερεί σε σχέση με 

την τεχνοτροπία του βημοθύρου και του τέμπλου στο ναό του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, 

που χρονολογείται στα 1513 (1520)241 (Α/Α 9) και με την τεχνοτροπία του βημοθύρου της 

Παναγίας-Αρχαγγέλου (A/A 7.4),242 μπορούμε να τα χρονολογήσουμε μεταξύ 1502-1513.  

Το τέμπλο είναι πιθανόν το αρχικό, σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού αλλά έχει 

αρκετά φθαρεί. Έχει δύο εισόδους. Τα θωράκια και οι δεσποτικές εικόνες είναι 

μεταγενέστερες. Το βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 6.6) φυλάγεται σήμερα στον κεντρικό 

καινούργιο ναό του χωριού του Αγίου Παντελεήμονος. 

 

Α/Α 7. Τέμπλο και βημόθυρο ναού Παναγίας Θεοτόκου ή Αρχαγγέλου στη 

Γαλάτα. Ο ναός είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 7.1) και κατάγραφος εσωτερικά από 

τοιχογραφίες, που έγιναν από το ζωγράφο Συμεών Αξέντη στα 1514, σύμφωνα με την 

κτητορική επιγραφή.243  

Από το τέμπλο του ναού σώζονται σήμερα μόνο το επιστύλιο και ένας πεσσίσκος, 

ενώ το βημόθυρο δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται (Α/Α 7.2). Οι Α.-Ι. Στυλιανού 

παραθέτουν φωτογραφία ολόκληρου του τέμπλου (Α/Α 7.3) και του βημοθύρου (Α/Α 7.4), 

που βρισκόταν παλαιότερα, φυλαγμένο μέσα στο Ιερό Βήμα του ναού.244 Οι αρχικές 

δεσποτικές εικόνες δεν σώζονται. Το κοινό θωράκιο των δεσποτικών εικόνων του Χριστού 

και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που παρουσιάζεται στη φωτογραφία που 

παραθέτουν οι Α.-Ι. Στυλιανού,  είναι πιθανόν μεταγενέστερο του τέμπλου.245 Το τέμπλο 

είναι πιθανόν το αρχικό, σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού. 

Οι Α.-Ι. Στυλιανού προτείνουν δύο χρονολογίες για το τέμπλο και το βημόθυρο, το 

1502 και το 1514. Το τέμπλο παρουσιάζει ομοιότητες με το τέμπλο της Παναγίας 

Ελεούσας (Ποδύθου) στη Γαλάτα, στα 1502246 (Α/Α 5) και κυρίως με αυτό του Αγίου 

Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά, στα 1502-1513 (Α/Α 6). Με βάση τα πιο πάνω 

θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε το τέμπλο μεταξύ 1502-1513.  

                                                 
239 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 182. 
240 Αυτόθι, εικ. 211. 
241 Αυτόθι, εικ. 217. 
242 Αυτόθι, εικ. 214. 
243 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 462 εξ., 465, Στυλιανού, ό.π., σ. 1383-4, εικ. 211-214, Semoglou, 

“Portraits chypriotes de donateurs”, σ. 500. Για το ζωγράφο Συμεών Αξέντη, βλ. αν. Α/Α 1. Για τις 

τοιχογραφίες, βλ. Stylianou, Churches,  σ. 90-97, Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 462-465, Κωνσταντουδάκη-

Μυριανθεύς, Παναγία Ποδύθου, σ. 51-77.  
244 Για φωτογραφία του τέμπλου και του βημοθύρου, βλ. Στυλιανού, ό.π., εικ. 211 και 214 αντίστοιχα. 
245 Στυλιανού, ό.π., σ. 1384. 
246 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 465, Στυλιανού, ό.π., σ. 1384. 
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Το βημόθυρο (Α/Α 7.4), που βρίσκεται σε κακή κατάσταση, όπως φαίνεται από τη 

φωτογραφία των Α.-Ι. Στυλιανού, πιστεύω ότι δεν είναι σύγχρονο του τέμπλου, αλλά 

κατασκευάζεται ορισμένα χρόνια μετά, λόγω των τεχνοτροπικών και εικονογραφικών 

στοιχείων που παρουσιάζει.247 Στην τεχνοτροπία ομοιάζει με αυτό της Θεοτόκου στον 

Καλοπαναγιώτη, στα 1513-1544 (Α/Α 11.4) και περισσότερο της Παναγίας Καθολικής 

στο Πελένδρι, των μέσων του 16ου αιώνα (Α/Α 16.10).248 Οι μορφές των Ιεραρχών και η 

σειρά με την οποία τοποθετούνται στο βημόθυρο είναι όμοιες εικονογραφικά με τις 

αντίστοιχες των βημοθύρων της Θεοτόκου στον Καλοπαναγιώτη (Α/Α 11.4) και 

ιδιαιτέρως του Αγίου Νεοφύτου, στα 1544249 (Α/Α 14.3). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 

πάνω μπορούμε να χρονολογήσουμε το βημόθυρο μεταξύ 1513-μέσα 16ου αιώνα.  

     

Α/Α 8. Τέμπλο Αγίου Σωζομένου στη Γαλάτα, που χρονολογείται γύρω στα 1513. 

Ο ναός είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 8.1).250 Τοιχογραφείται ολόκληρος από το 

Συμεών Αξέντη στα 1513, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή.251 Το τέμπλο είναι το 

αρχικό, σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού και διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 

8.2-6). Βημόθυρο δεν σώζεται. Οι δύο πεσσίσκοι εκατέρωθεν της εικόνας του επωνύμου 

Αγίου, αριστερά της Θεοτόκου, είναι μεταγενέστεροι του τέμπλου του 1513, και πιθανόν 

προστίθενται κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα. Οι δεσποτικές εικόνες είναι νεότερες, όπως 

και τα εικονίδια του Δωδεκάορτου. Τα δύο εικονίδια που αναφέρουν οι Α.-Ι. Στυλιανού ως 

αρχικά δεν βρίσκονται σήμερα στο ναό.252 

 

Α/Α 9. Τέμπλο και βημόθυρο παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή στη 

Μονή Καλοπαναγιώτη, που χρονολογούνται στα 1513-1520 περίπου.253 Το παρεκκλήσιο 

του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή προσαρτάται στη βόρεια πλευρά του κυρίως 

καθολικού του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.1), που είναι 

αφιερωμένο στον Άγιο Ηρακλείδιο. Το παρεκκλήσιο κτίζεται το 12ο αιώνα, αλλά λόγω 

κατάρρευσής του, πιθανόν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ξανακτίζεται. Στο 15ο αιώνα 

προστίθεται στο βόρειο τοίχο του παρεκκλησιού το λεγόμενο «λατινικό» παρεκκλήσιο. 

Στους τοίχους του καθολικού και του παρεκκλησιού του Ιωάννη του Λαμπαδιστή 

                                                 
247 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 214. 
248 Αυτόθι, εικ. 238. 
249 Αυτόθι, εικ. 231. 
250 Αυτόθι, σ. 1378-1380, εικ. 190-193, βλ. και ΜΚΕ, λήμμα «Σωζομένου Αγίου εκκλησία, Γαλάτα», 13, σ. 

18-19 (Α. Παπαγεωργίου). 
251 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 456-462, Stylianou, Churches, σ. 84-89. Για το ζωγράφο, βλ. Α/Α 1. 
252 Στυλιανού, ό.π., σ. 1379-1380. Για τα δύο εικονίδια, βλ. Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ.177, εικ. 141-2. 
253 Στυλιανού, ό.π., σ. 1384-1386, εικ. 216-225. Ο Α. Παπαγεωργίου χρονολογεί το τέμπλο στο 17ο ή αρχές 

18ου αιώνα, βλ. Παπαγεωργίου, Μονή Ιωάννου του Λαμπαδιστού, σ. 53. 
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ανοίχθηκαν μεγάλα οξυκόρυφα τόξα, ενώνοντας έτσι τα δύο παρεκκλήσια μεταξύ τους και 

με το καθολικό του μοναστηριού.254 Το καθολικό και τα δύο παρεκκλήσια διασώζουν 

τοιχογραφίες.255  

Το τέμπλο του ναού διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση (Α/Α 9.2, 9.9). Ο 

σταυρός και τα λυπηρά είναι μεταγενέστερα του τέμπλου (Α/Α 9.4-5), όπως και οι 

δεσποτικές εικόνες.256 Η εικόνα της Παναγίας φέρει τη χρονολογία 1772 (Α/Α 9.6) και του 

Ιωάννη του Βαπτιστή 1782. Η εικόνα του Χριστού χρονολογείται στα 1775.257 Η σειρά με 

την οποία βρίσκονται σήμερα τοποθετημένα τα εικονίδια του Δωδεκάορτου, στο επιστύλιο 

του τέμπλου, είναι διαφορετική από αυτήν που αναφέρουν οι Α.-Ι. Στυλιανού, όπως και ο 

αριθμός τους. Σήμερα υπάρχουν δέκα εικονίδια αντί δώδεκα που παραδίδουν οι Α.-Ι. 

Στυλιανού. Ορισμένα εικονίδια φαίνονται να είναι τα αρχικά όπως, π.χ. η εικόνα του 

Ευαγγελισμού (η δεύτερη εικόνα από αριστερά προς δεξιά), η οποία, όπως σωστά 

παρατήρησαν οι Α.-Ι. Στυλιανού, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον Ευαγγελισμό 

των βημοθύρων (Α/Α 9.3)258 και χρονολογείται από τον Α. Παπαγεωργίου στο 16ο 

αιώνα,259 ενισχύοντας έτσι την υπόθεση για πιθανή χρονολόγηση του τέμπλου και του 

βημοθύρου στο 16ο αιώνα και όχι στο 17ο, που χρονολογεί ο Α. Παπαγεωργίου.    

Η θέση του τέμπλου φαίνεται να μην είναι η αρχική, λόγω του ότι το τέμπλο είναι 

στενότερο από το χώρο στον οποίο βρίσκεται. Θα πρέπει να βρισκόταν αρχικά κάπου 

αλλού απ’ όπου και θα μετακινήθηκε στην παρούσα θέση. Οι Α.-Ι. Στυλιανού προτείνουν 

την πιθανότητα να βρισκόταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα το γραπτό ξύλινο τέμπλο 

στο συνεχόμενο ναό του Αγίου Ηρακλειδίου, μια και το μήκος του χώρου αυτού είναι το 

                                                 
254 ΜΚΕ, λήμμα «Λαμπαδιστή, Αγίου Ιωάννη μοναστήρι», τ. 8, σ. 189-191 (Α. Παπαγεωργίου), Γκιολές, 

Χριστιανική τέχνη, σ. 61, 170-171, Γ. Κάκκουρας, Ο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής. Συμβολή στην Κυπριακή 

Αγιολογία, Λευκωσία 2007, σ. 233-242. Για την κάτοψη του ναού, βλ. Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, εικ. 47. 
255 Για τις τοιχογραφίες, βλ. Α. Παπαγεωργίου, «Ἰδιάζουσαι βυζαντιναί τοιχογραφίαι τοῦ 13ου αἰῶνος ἐν 

Κύπρῳ», Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόμος Β΄, Λευκωσία 1972, σ. 201 εξ., 

Ν. Γκιολές, «Οι λειτουργικές πηγές της ανάληψης στο ναό του Αγίου Ηρακλειδίου της Μονής του Αγίου 

Ιωάννη του Λαμπαδιστή», Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, τόμος Β΄, Λευκωσία 

1986, σ. 513-521, Stylianou, Churches, σ. 292-315, M. Emmanuel, “Monumental Painting in Cyprus during 

the Last Phase of the Lusignan Dynasty, 1374-1489”, εις: N. Ševčenko-C. Moss (edit.), Medieval Cyprus. 

Studies in Art, Architecture, and History in Memory of Doula Mouriki, Princeton 1999, σ. 248 εξ, E. 

Constantinides, “Monumental Painting in Cyprus during the Venetian Period, 1489-1570”, N. Ševčenko-C. 

Moss (edit.), Medieval Cyprus. Studies in Art, Architecture, and History in Memory of Doula Mouriki, 

Princeton 1999, σ. 274 εξ., Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 170 εξ, Παπαγεωργίου, Μονή Ιωάννου του 

Λαμπαδιστού, σ. 22-52. Η S. Frigerio-Zeniou χρονολογεί τις τοιχογραφίες του Λατινικού Παρεκκλησιού στο 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, μεταξύ 1555 και 1571, όπως και τις τοιχογραφίες στο ναό της Παναγίας 

Ελεούσας (Ποδύθου) στη Γαλάτα, βλ. Frigerio-Zeniou, L’ art “Italo-byzantin”, σ. 99 εξ., της ίδιας, 

«Δωρητές», σ. 97 εξ. Με τη χρονολόγηση της Frigerio διαφωνούν οι Δ. Τριανταφυλλόπουλος και Ι. Ηλιάδης, 

βλ. Τριανταφυλλόπουλος, «Βενετία και Κύπρος», σ. 321 υποσ. 25, 329 υποσ. 56, του ίδιου, «Μεταβυζαντινή 

τέχνη», σ. 387 και Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 45 υποσ. 177.   
256 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 216. 
257 Αυτόθι, σ. 1386, Παπαγεωργίου, Μονή Ιωάννου του Λαμπαδιστού, σ. 57. 
258 Στυλιανού, ό.π., σ. 1385.  
259 Παπαγεωργίου, Μονή Ιωάννου του Λαμπαδιστού, σ. 56-57.  
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ίδιο με το μήκος του τέμπλου του Ιωάννη του Λαμπαδιστή.260 Το τμήμα του τέμπλου που 

ακουμπά στο βόρειο τοίχο είναι μεταγενέστερο και φέρει επιγραφή στο θωράκιο με 

ονόματα δωρητών (Α/Α 9.7-8).  

 

Α/Α 10. Βημόθυρο Αγίας Κυριακής στην Πόλη Χρυσοχούς (σήμερα στο 

Βυζαντινό Μουσείο Πάφου). Χρονολογείται από το S. Sophocleous στις αρχές του 16ου 

αιώνα261 και από τον Α. Παπαγεωργίου στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα.262 Πιστεύω ότι 

σωστά τοποθετείται στο 16ο αιώνα, διότι ως προς την τεχνοτροπική, ξυλογλυπτική του 

εκτέλεση ομοιάζει προς το βημόθυρο του τέμπλου του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή 

(Α/Α 9.3), ως προς το άνω μισό, και κυρίως με το βημόθυρο του Αγίου Νεοφύτου, με 

ορισμένες μικρές διαφορές (Α/Α 14.3). Λαμβάνοντας υπόψη μας τα προαναφερθέντα δύο 

βημόθυρα θα ήταν ίσως προτιμότερο να το χρονολογήσουμε μεταξύ 1513-1544.     

 

Α/Α 11. Τέμπλο και βημόθυρο ναού Θεοτόκου Καλοπαναγιώτη (Εικονοφυλάκιο 

Μονής Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή). Είναι αδημοσίευτα και δεν φέρουν καμία 

επιγραφή για τη χρονολόγησή τους (Α/Α 11.1-4). Στο τέμπλο υπάρχουν σήμερα μόνο δύο 

δεσποτικές εικόνες, του Χριστού και της Παναγίας, που δεν είναι οι αρχικές. Στο 

επιστύλιο του τέμπλου τοποθετούνται δύο σειρές εικόνων. Στην πρώτη κάτω σειρά του 

επιστυλίου υπάρχουν θέσεις για δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου και στη δεύτερη άνω 

σειρά για επτά εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, αλλά όλα λείπουν. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Το πρώτο χρονολογικά 

τέμπλο που έχω εντοπίσει με αυτόν τον αριθμό ζωνών είναι το τέμπλο του Αγίου 

Νεοφύτου, στα 1544 (Α/Α 14.2).263 Παρατηρώντας τις διαφοροποιήσεις στα μοτίβα και 

στην τεχνική μεταξύ των δύο μπορούμε να τοποθετήσουμε το πρώτο ως παλαιότερο 

χρονολογικά του δευτέρου (Αγίου Νεοφύτου). Έχουμε έτσι ένα terminus ante quem. Στο 

τέμπλο της Θεοτόκου παρουσιάζονται μεν ορισμένες τεχνοτροπικές ομοιότητες με το 

τέμπλο του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στα 1513/1520 (Α/Α 9.2),264 αλλά ταυτόχρονα 

παρατηρείται και έντονη τεχνοτροπική εξέλιξη. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το 

δεύτερο ως terminus post quem για τη χρονολόγησή του πρώτου. Έτσι χρονολογήσαμε το 

τέμπλο και το βημόθυρο μεταξύ 1513/1520-1544. 

 

                                                 
260 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1386. 
261 Sophocleous, , Icons, σ. 101, εικ. 48 σ. 182. 
262 Παπαγεωργίου,  Πάφος, σ. 150, εικ. 115 σ. 179. 
263 Στυλιανού, ό.π., εικ. 227. 
264 Αυτόθι, εικ. 217. 
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Α/Α 12. Βημόθυρο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ασκά, που χρονολογείται 

από τον Α. Παπαγεωργίου στο 16ο αιώνα.265 Ο ναός είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος.266 Η 

διαμόρφωση του βημοθύρου και του δισκαρίου στην επίστεψη είναι όμοια τεχνοτροπικά 

με τα αντίστοιχα της Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι, στα μέσα του 16ου αιώνα (Α/Α 

16.10),267 με εξαίρεση τη διαμόρφωση των φυλλωμάτων στο άνω μισό μέρος του 

βημοθύρου, που θυμίζουν εκείνα της Θεοτόκου στον Καλοπαναγιώτη, στα 1513/1520-

1544 (Α/Α 11.4) και αποτελούν και τη μόνη ομοιότητα μεταξύ των δύο. Με βάση τα πιο 

πάνω θα μπορούσαμε ίσως να χρονολογήσουμε το βημόθυρο μεταξύ 1513 και μέσων του 

16ου αιώνα.     

     

Α/Α 13. Βημόθυρο ναού Θεοτόκου στην Κακοπετριά. Ο ναός είναι μονόκλιτος 

ξυλόστεγος (Α/Α 13.1) και κτίζεται, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, γύρω στα 

1520.268 Διασώζει τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα.269 

Το βημόθυρο έχει φθαρεί στο μέγιστο μέρος και οι γραπτές παραστάσεις του δύσκολα 

διακρίνονται (Α/Α 13.2). Στο αριστερό θυρόφυλλο παριστάνεται όρθιος, ολόσωμος ο 

Απόστολος Πέτρος και στο δεξιό ο Απόστολος Παύλος. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

χρονολογία ανέγερσης του ναού και τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών, όπως και τις 

ομοιότητες που παρουσιάζονται με το βημόθυρο του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 

χωριό Χόλη  της Πάφου (Α/Α 2),270 μπορούμε να χρονολογήσουμε το βημόθυρο μεταξύ 

1520-1550. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι το εδώ βημόθυρο είναι εντελώς ακόσμητο, 

σε αντίθεση με το βημόθυρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο οποίο διατηρείται ο κάθετος 

πήχυς του δεξιού βημοθύρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αδρά δουλεμένοι, 

«αρχαϊκοί» παραστάτες, άγνωστης χρονολόγησης.      

 

Α/Α 14. Τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά καθολικού Μονής Αγίου 

Νεοφύτου στην Πάφο, που χρονολογούνται στα 1544.271 Το νέο, μεταβυζαντινό καθολικό 

του μοναστηριού κτίζεται στον τύπο της καμαροσκέπαστης «φραγκοβυζαντινής» 

                                                 
265 Παπαγεωργίου, Αυτοκέφαλος Εκκλησία, σ. 156. 
266 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 523-528, Stylianou, Churches, σ. 289-290. 
267 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 238.  
268 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 473-475, Στυλιανού, σ. 1367-8, ΜΚΕ, λήμμα «Θεοτόκου εκκλησία, 

Κακοπετριά», τ. 6, σ. 20-21 (Α. Παπαγεωργίου), Semoglou, “Portraits chypriotes de donateurs”, σ. 501 εξ. 
269 Για τις τοιχογραφίες, βλ. Α.-Ι. Στυλιανού, «Ο ναός της Παναγίας Θεοτόκου παρά την Κακοπετριά», ΚΣ, 

16 (1952), σ. 55-77, Stylianou, ό.π., σ. 76-79 .  
270 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ.180.  
271 Αυτόθι, σ. 1386-1389, εικ. 227-236. Ο Α. Παπαγεωργίου τα χρονολογεί γενικά στο πρώτο μισό του 16ου 

αιώνα, βλ. Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 150, εικ. 168 σ. 225. 
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τρίκλιτης βασιλικής με τρούλλο, πιθανόν στις αρχές του 16ου αιώνα (Α/Α 14.1). Στο ναό 

διασώζονται τοιχογραφίες που χρονολογούνται στην πρώτη δεκαετία του 16ου αιώνα.272 

Το τέμπλο εκτείνεται και στα τρία κλίτη του ναού (Α/Α 14.2, 14.9). Είναι το μόνο 

τέμπλο 16ου αιώνα που έχω εντοπίσει, το οποίο διασώζει και τις τρεις εισόδους, της 

Ωραίας Πύλης,273 της Προθέσεως και του Διακονικού.274 Τα σημερινά θωράκια, τα 

βημόθυρα της Ωραίας Πύλης, της Προθέσεως και του Διακονικού είναι νεότερα. Το 

βημόθυρο της Ωραίας Πύλης του 1544 (Α/Α 14.3) φυλάσσεται στο μουσείο της μονής, 

όπως και τα εικονίδια των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ (Α/Α 14.7-8), που 

βρίσκονταν στην κορυφή του επιστυλίου των πλαϊνών κλιτών, στη θέση των υφιστάμενων 

εικονιδίων της Ανάστασης και της Αποκαθήλωσης (Α/Α 14.5-6). Οι δεσποτικές εικόνες 

του τέμπλου είναι μεταγενέστερες.275 Το τέμπλο καθ’ αυτό είναι πιθανόν το αρχικό και 

διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση.  

Στο επιστύλιο του τέμπλου τοποθετούνται δύο σειρές εικόνων. Στην ανώτερη σειρά 

του επιστυλίου υπάρχουν δεκαεπτά εικόνες της Μεγάλης Δέησης. Οι δεκαέξι από αυτές 

είναι οι αρχικές, με εξαίρεση την πρώτη εικόνα του Αποστόλου, από αριστερά προς δεξιά, 

στο βόρειο κλίτος. Οι εικόνες στο επιστύλιο του κεντρικού κλίτος είναι τοποθετημένες με 

την εξής σειρά: Αρχάγγελος Μιχαήλ, Απόστολος Πέτρος, Θεοτόκος, Χριστός, Ιωάννης ο 

Πρόδρομος, Απόστολος Παύλος και Αρχάγγελος Γαβριήλ. Στα δύο πλαϊνά κλίτη 

υπάρχουν από  πέντε εικόνες  Αποστόλων (βόρειο κλίτος (Α/Α 14.5), νότιο κλίτος (Α/Α 

14.6). Ζωγράφος των εικόνων της Μεγάλης Δέησης θεωρείται ο Ιωσήφ Χούρις. Στο πίσω 

μέρος των εικόνων των  Αρχαγγέλου Γαβριήλ,  Ιωάννου του Προδρόμου, Αποστόλου 

Παύλου και της Θεοτόκου υπάρχει το όνομα του ζωγράφου μαζί με μια ημερομηνία, ενώ 

πίσω από την εικόνα του Χριστού  υπάρχει, στη θέση του ονόματος η χρονολογία 1544, 

που πιθανόν αποτελεί και τη χρονολογία του τέλους ζωγραφικής των εικόνων και ίσως και 

της τελικής διαμόρφωσης του τέμπλου.276 

                                                 
272 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1386, βλ. και ΜΚΕ, λήμμα «Νεοφύτου Αγίου εγκλείστρα και 

μοναστήρι», τ. 10, σ. 213 (Α. Παπαγεωργίου), Stylianou, Churches, σ. 369-381. Για τον Άγιο Νεόφυτο τον 

Έγκλειστρο, τη συγγραφική του δραστηριότητα και την κατάσταση του νησιού την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας, βλ. Ι. Τσικνόπουλλος, «Ο Άγιος Νεόφυτος, ο ονομαστός Έγκλειστρος της Κύπρου», 

Απόστολος Βαρνάβας, Λ΄ (1969), σ. 73-78, Εγγλεζάκης, Μελέτες, σ. 153-296, Ιερά Βασιλική και 

Σταυροπηγιακή Μονή Αγ. Νεοφύτου (εκδ.), Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Συγγράμματα, τόμοι 6, Πάφος 

1996-2008, Semoglou, Le Voyage outré-tombe de la Vierge, σ. 46 εξ. pl. XXI (τοιχογραφία της Κοιμήσεως 

του Αγίου στην Εγκλείστρα: ο Άγιος μεταξύ των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ). Για τις επιδιορθώσεις 

της μονής μετά το σεισμό του 1953, βλ. Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 229 εξ. Για τ 
273 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 227. 
274 Αυτόθι, εικ. 228-9. 
275 Αυτόθι, σ. 1387. 
276 Papageorghiou, “Syrie et les icons de Chypre”, σ. 175 εξ., Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1386, 1388, 

Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 163, εικ. 112-121, Sophocleous, Icons, σ. 37, εικ. 32-34, Παπαγεωργίου, 

«Κύπριοι ζωγράφοι», σ. 172-3. 
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Στην πρώτη κάτω σειρά είναι τοποθετημένα εικοσιέξι εικονίδια του Δωδεκάορτου, 

από τα οποία τα εικοσιένα είναι τα αρχικά.277 Τα αρχικά εικονίδια δεν φέρουν καμία 

επιγραφή, αλλά, επειδή η τεχνική και τεχνοτροπία τους είναι όμοια με τις εικόνες της 

Μεγάλης Δέησης, αποδίδονται από τον Α. Παπαγεωργίου στο ζωγράφο Ιωσήφ Χούρι, 

όπως και οι τοιχογραφίες του ναού, που παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία με τις 

εικόνες. Αντίθετα ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά (Α/Α 14.4) αποδίδονται σε άλλο 

ζωγράφο.278 Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι το Δωδεκάορτο στο ναό αυτό 

ενισχύεται με την προσθήκη επτά εικονιδίων από το θεομητορικό κύκλο και επτά από τον 

κύκλο των Παθών του Κυρίου.279  

Ο Ιωσήφ Χούρις είναι σημαντικός ζωγράφος του 16ου αιώνα και εκπρόσωπος της 

Ιταλοκυπριακής Σχολής της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Στα έργα του συνδυάζεται η 

παλαιολόγεια παράδοση με την ιταλική τέχνη, δημιουργώντας εξαίρετα δείγματα 

ζωγραφικής. Τα εικονίδια του Δωδεκάορτου, τόσο στην εικονογραφία, όσο και στην 

τεχνοτροπία, ακολουθούν περισσότερο την παλαιολόγεια παράδοση.280   

                                                              

Α/Α 15. Βημόθυρο και σταυρός Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι. Ο ναός κτίζεται 

στο 16ο αιώνα στον τύπο του μονόκλιτου ξυλόστεγου (Α/Α 15.1).281 Το τέμπλο και τα 

λυπηρά μπορούν να χρονολογηθούν στο 17ο αιώνα (Α/Α 15.2, 21).282 Το βημόθυρο (Α/Α 

15.3) δεν εφάπτεται ακριβώς των πεσσίσκων της Ωραίας Πύλης, αλλά έχει μεγαλύτερο 

πλάτος. Πιθανόν δεν είναι το αρχικό βημόθυρο του τέμπλου. Τεχνοτροπικά ομοιάζει προς 

τα βημόθυρα του 16ου αιώνα. Η εκτέλεση του άνω μισού του βημοθύρου και του 

δισκαρίου στην επίστεψη είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα στο βημόθυρο της Παναγίας 

Καθολικής στο Πελένδρι, στα μέσα του 16ου αιώνα (Α/Α 16.10), όπου όμως η εκτέλεση 

είναι περισσότερο προσεγμένη. Επίσης παρατηρούνται ομοιότητες και με το βημόθυρο 

                                                 
277 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1387-8, , Sophocleous, Icons, σ. 37, εικ. 28-31, Παπαγεωργίου, 

Εικόνες, σ. 163, εικ. 127-135. Ο Α. Παπαγεωργίου σε άλλο έργο του αναφέρει ότι σώζονται 23 εικονίδια του 

Δωδεκάορτου, βλ. Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 149. 
278 Papageorghiou, “Syrie et les icons de Chypre”, σ. 175 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Ιωσήφ Χούρις», τ. 6, σ. 163-4 

(Α. Παπαγεωργίου), Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 163, 177. Με την άποψη, που διατύπωσε ο Παπαγεωργίου, 

ότι ο Ιωσήφ Χούρις έκανε και τις τοιχογραφίες του ναού το 1544 δεν συμφωνούν οι Α-Ι. Στυλιανού και Δ. 

Τριανταφυλλόπουλος, βλ. Στυλιανού, ό.π., σ. 1342 εξ.,  Τριανταφυλλόπουλος, «Βενετία και Κύπρος», σ. 330 

υποσ. 57.    
279 Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 177, Στυλιανού, ό.π, σ. 1388. 
280 ΜΚΕ, λήμμα «Ιωσήφ Χούρις», τ. 6, σ. 163-164 (Α. Παπαγεωργίου), Sophocleous, Icons, σ. 30, 37, 

Παπαγεωργίου, «Κύπριοι ζωγράφοι», σ. 170-174, του ίδιου, Εικόνες, σ. 163, 177, του ίδιου, Πάφος, σ. 149. 
281 ΜΚΕ, λήμμα «Νικολάου Αγίου εκκλησία, Κλωνάρι», τ. 10, σ. 244-245 (Α. Παπαγεωργίου), λήμμα 

«Κλωνάρι», τ. 7, σ. 152 (Α. Παπαγεωργίου), Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 520-523, Gunnis, Historic 

Cyprus, σ. 275, Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 354, V. Karageorghis, ARDAC, 1985, σ. 21, D. Christou, 

ARDAC, 1993, σ. 23. 
282 O S. Sophocleous χρονολογεί το τέμπλο στο 16ο αιώνα, τα λυπηρά στα τέλη του 15ου και αρχές 16ου 

αιώνα και το βημόθυρο στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, βλ. Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 52 εξ., 183 

εξ. 
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του Αγίου Νεοφύτου, στα 1544 (Α/Α 14.3) και της Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας, στο 

τρίτο τέταρτο του 16ου αιώνα (Α/Α 18.6), ως προς την τεχνοτροπική εκτέλεση του κάτω 

μισού του βημοθύρου και την όμοια διάταξη των Αγίων. Θα μπορούσαμε ίσως να 

χρονολογήσουμε το βημόθυρο, με βάση τα πιο πάνω, μεταξύ 1544-1575.    

Στο σταυρό του τέμπλου του Αγίου Νικολάου (Α/Α 15.4) διαφαίνεται η προσπάθεια 

του τεχνίτη να κατασκευάσει σταυρό κατά τα ιταλικά πρότυπα (croci dipinte283), παρόλο 

που οι άκρες των κεραιών του δεν έχουν τελείως διαμορφωθεί σε τρίλοβα δισκάρια. Το 

ότι, όμως, το πλάτος της άνω κεραίας έχει μειωθεί, όπως και της κάτω κεραίας πριν την 

απόληξή της, αποτελεί απόδειξη ότι έχει ξεφύγει από το απλό ευθύγραμμο σχήμα του 

ρωμανικού σταυρού.  

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά τη διακόσμηση του σταυρού του Αγίου Νικολάου σε 

σχέση με αυτήν των εκατέρωθεν λυπηρών παρατηρούμε ότι τα τελευταία διαφέρουν 

αρκετά, κάτι ασυνήθιστο. Δηλαδή, τεχνοτροπικά ακολουθούν πρότυπα του 17ου αιώνα. Με 

βάση το στοιχείο αυτό, όπως και τα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με το σταυρό, 

μπορούμε ίσως να θεωρήσουμε το σταυρό προγενέστερο των λυπηρών και να τον 

τοποθετήσουμε χρονολογικά μεταξύ του σταυρού της Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα, των 

αρχών του 16ου αιώνα (Α/Α 1.6) και του Αγίου Νεοφύτου του 1544 (Α/Α 14.4).  

 

Α/Α 16. Τέμπλο και βημόθυρο Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι, μέσα 16ου 

αιώνα.284 Ο ναός είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 16.1). Στο δυτικό τοίχο του μεσαίου 

κλίτους του ναού σώζεται τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας, με έντονη δυτική 

επίδραση, που χρονολογείται στις αρχές του 16ου αιώνα.285 

Το τέμπλο διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Εκτείνεται και στα τρία κλίτη του 

ναού (Α/Α 16.2-11), έχει όμως μόνο δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης και της Προθέσεως, 

σε αντίθεση με τον Άγιο Νεόφυτο. Ο σταυρός και τα λυπηρά στο τέμπλο ανανεώθηκαν και 

                                                 
283 Για τους croci dipinte αναφέρουμε τους εξής τίτλους, οι οποίοι όμως δεν μας ήταν προσιτοί: E. Sandberg-

Vavala, Le croce dipinta italiana, Verona 1926, H. Hager, Die Anfänge des italienischen Altarbildes, 

München 1962, G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, 2, Gütersloh ²1983, 162 εξ. 
284 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1390-1395, εικ. 237-246, ΜΚΕ, λήμμα «Καθολικής Παναγίας 

εκκλησία, Πελέντρι», τ. 6, σ. 179-180 (Α. Παπαγεωργίου), Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 454-456. Ο S. 

Sophocleous και ο Κ. Γερασίμου χρονολογούν το τέμπλο στις αρχές του 16ου αιώνα, βλ. Sophocleous, Icons, 

σ. 33, του ίδιου, «Ο ανώνυμος ζωγράφος του εικονοστασίου των αρχών του 16ου αιώνα στην Παναγία 

Καθολική Πελεντρίου και ο περίγυρός του, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόμος 

Β΄, Λευκωσία 2001, σ. 453-490, του ίδιου, Icones de Chypre, σ. 300, Γερασίμου, «Ναός Παναγίας 

Καθολικής», σ. 109-110. 
285 ΜΚΕ, ό.π., σ. 179, Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 456, Stylianou, Churches, σ. 233-4, Δ. Μυριανθεύς, «Ναός 

Παναγίας Καθολικής», εις: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού (εκδ.), Οι ναοί των Πελεντρίων. Ιστορία-

αρχιτεκτονική-τέχνη, Λευκωσία 2005, σ. 43. Για την τοιχογραφία της «Μελλούσης Κρίσεως», βλ. 

Γερασίμου, ό.π., σ. 104-106.  
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ζωγραφίστηκαν από ζωγράφους μοναχούς της Μονής Σταυροβουνίου το 1914. Οι ίδιοι 

αντικατέστησαν και τα θωράκια των δεσποτικών εικόνων.286  

Ανάμεσα στα διάστυλα του τέμπλου υπάρχουν επτά δεσποτικές εικόνες. Βρίσκονται 

τοποθετημένες με την εξής σειρά (από αριστερά προς δεξιά): Αγία Άννα, Ιωάννης ο 

Θεολόγος, Θεοτόκος, Χριστός, Ιωάννης ο Πρόδρομος, Άγιος Μάμας και  Άγιος Ιωακείμ. 

Οι εικόνες των Θεοπατόρων είναι στενόμακρες και μικρότερες σε μέγεθος από τις 

υπόλοιπες. Οι δεσποτικές εικόνες της Θεοτόκου, του Χριστού και του Προδρόμου φέρουν 

χρονολογία 1863, οι υπόλοιπες είναι οι αρχικές, παρουσιάζουν ιταλική επίδραση και 

χρονολογούνται στο 16ο αιώνα.287 

  Στο επιστύλιο τοποθετούνται δύο σειρές εικόνων. Στην πρώτη κάτω σειρά του 

επιστυλίου υπάρχουν θέσεις για 23 εικονίδια του Δωδεκάορτου, αλλά σήμερα βρίσκονται 

τοποθετημένα μόνο 20. Από αυτά τα 15 είναι τα αρχικά.288 Είναι σημαντικό να 

παρατηρήσουμε ότι το Δωδεκάορτο στο ναό αυτό ενισχύεται με την προσθήκη εικόνων με 

θαύματα και σκηνές που γιορτάζονται τις Κυριακές μετά το Πάσχα μέχρι την Κυριακή της 

Πεντηκοστής. Τόσο τα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης όσο και του Δωδεκάορτου είναι 

επηρεασμένα από τη Δυτική τέχνη.289   

Στην ανώτερη σειρά του επιστυλίου υπάρχουν δεκατρείς εικόνες της Μεγάλης 

Δέησης. Η σειρά με την οποία είναι τοποθετημένες σήμερα είναι διαφορετική από αυτήν 

που κατέγραψαν παλαιότερα οι Α.-Ι. Στυλιανού.290 Στο κέντρο του επιστυλίου 

τοποθετείται ο Χριστός, στα δεξιά του η Παναγία και στα αριστερά του ο Ιωάννης ο 

Πρόδρομος. Τέσσερις Απόστολοι και ένας Αρχάγγελος σε κάθε πλευρά συμπληρώνουν τη 

Μεγάλη Δέηση.291  

 

Α/Α 17. Βημόθυρο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κάτω Μονή, που 

χρονολογείται από τον Α. Παπαγεωργίου μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα.292 Ωστόσο το 

βημόθυρο είναι όμοιο τεχνοτροπικά με το βημόθυρο της Παναγίας Καθολικής στο 

Πελένδρι, των μέσων του 16ου αιώνα (Α/Α 16.10), εκτός από το δισκάριο στην επίστεψη. 

Με βάση αυτό μπορούμε να χρονολογήσουμε το βημόθυρο στα μέσα του 16ου αιώνα.   

                                                 
286 Στυλιανού, «Β υζαντινή τέχνη», σ. 1394, Sophocleous, Icons, σ. 33, Γερασίμου, «Ναός Παναγίας 

Καθολικής», σ. 116. 
287 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 456, ΜΚΕ, , λήμμα «Καθολικής Παναγίας εκκλησία, Πελέντρι», τ. 6, σ. 

179, Γερασίμου, ό.π., σ. 110 εξ., Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 108 εξ, 211 εξ.  
288 Στυλιανού, ό.π., σ. 1393. Ο  Α. Παπαγεωργίου στα 1975 αναφέρει ότι σώζονται 15 εικονίδια, βλ. 

Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 456 και το 1991 αναφέρει ότι σώζονται 21 εικονίδια, βλ. Α. 

Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 177, εικ. 136-140. 
289 Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 163, 177, Γερασίμου, ό.π., σ. 112 εξ. 
290 Πρβλ. Στυλιανού, ό.π., σ. 1393, εικ. 240-241. 
291 Για τις εικόνες, βλ. Sophocleous, Icons, εικ. 22-25, Παπαγεωργίου, Εικόνες, εικ. 122-3. 
292 Παπαγεωργίου, Αυτοκέφαλος Εκκλησία, σ.  157.  
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Α/Α 18. Τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά Μονής Παναγίας 

Χρυσοκουρδαλιώτισσας στο Κούρδαλι.  

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κούρδαλι είναι ένας από τους πιο 

αξιόλογους τρίκλιτους ξυλόστεγους ναούς της Κύπρου (Α/Α 18.1). Παρουσιάζει 

ακανόνιστο ορθογώνιο σχήμα και καλύπτεται με δίκλινη στέγη.293 Ιδρύεται, σύμφωνα με 

την κτητορική επιγραφή, από το διάκονο Ιωάννη Κούρδαλη και ήταν αρχικά καθολικό 

μονής. Το μοναστήρι αυτό φαίνεται ότι μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους 

Τούρκους, το 1570-1, διαλύεται, διότι δεν αναφέρεται ούτε από τον Μπάρσκυ294 ούτε από 

τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό.295 Διασώζει τοιχογραφίες του 16ου αιώνα.296 Από το 

καλοκαίρι του 2007 λειτουργεί και πάλι ως μονή. 

Οι κατασκευές που μας απασχολούν χρονολογούνται από τον Α. Παπαγεωργίου 

μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα297 και από τους Α.-Ι. Στυλιανού στο τρίτο τέταρτο του 16ου 

αιώνα (Α/Α 18.2-7).298 Η χρονολόγηση των  Α.-Ι. Στυλιανού είναι πλησιέστερη προς τα 

πράγματα, λόγω ομοιοτήτων που παρουσιάζονται με άλλα τέμπλα των μέσων του 16ου 

αιώνα ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμηση (τέμπλο Αγίου Νεοφύτου – Α/Α 14.1, 

Παναγίας Καθολικής – Α/Α 16.1).  

Το τέμπλο παλαιότερα κάλυπτε και τα τρία κλίτη του ναού,299 αλλά σήμερα σώζεται 

μόνο το τμήμα του κεντρικού κλίτους, που πιθανόν είναι το αρχικό (Α/Α 18.7). Έχει μία 

είσοδο, αυτή της Ωραίας Πύλης. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, ενώ οι πεσσίσκοι 

γλυπτή διακόσμηση. Διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. 

Οι δεσποτικές εικόνες που βρίσκονται στο τέμπλο είναι (από αριστερά προς δεξιά): ο 

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η Θεοτόκος, ο Χριστός και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 

Εκτός από την εικόνα της Παναγίας, οι υπόλοιπες δεσποτικές εικόνες είναι οι αρχικές, 

έχουν επιζωγραφιστεί αλλά χρονολογούνται στο 16ο αιώνα.300 Η αρχική εικόνα της 

Θεοτόκου βρίσκεται σήμερα αναρτημένη στο βόρειο τοίχο του ναού. 

                                                 
293 Α. Παπαγεωργίου, «Η παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη εν Κύπρω κατά τα έτη 

1967-1968», Απόστολος Βαρνάβας, ΛΑ΄ (1970), σ. 279 εξ., του ίδιου, «Ξυλόστεγοι», σ. 482, ΜΚΕ, λήμμα 

«Κούρδαλι Παναγίας εκκλησία», τ. 7, σ. 280 (Α. Παπαγεωργίου), Stylianou, Churches, σ. 141.  
294 Για τις περιηγήσεις του Μπάρσκυ στην Κύπρο, βλ. Στυλιανού, «Περιηγήσεις», σ. 1-158. 
295 Για την ιστορία της Κύπρου του αρχιμανδρίτη Κυπριανού, βλ. Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία 

Κύπρου, Λευκωσία 1971. 
296 Α. Παπαγεωργίου, «Η παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη εν Κύπρω κατά τα έτη 

1967-1968», Απόστολος Βαρνάβας, ΛΑ΄ (1970), σ. 284 εξ., του ίδιου, «Ξυλόστεγοι», σ. 487, Stylianou, ό.π., 

σ. 141-150, ΜΚΕ, ό.π, σ. 280, Μ. Ιερωνυμίδου, «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης...κατά την 

περίοδο 1998-2000», εις: Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, 2000 χρόνια Τέχνης και Αγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 

199. 
297 ΜΚΕ, ό.π., σ. 280. 
298 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1390-1395, εικ. 247-255. 
299 Πρβλ. Στυλιανού, ό.π., εικ. 247. 
300 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 487. 
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Στο επιστύλιο του τέμπλου τοποθετούνται δύο σειρές εικόνων. Στην πρώτη κάτω 

σειρά είναι τοποθετημένες οι εικόνες του Δωδεκάορτου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

Ευαγγελισμός, Βαϊοφόρος, Υπαπαντή, Εις Άδου Κάθοδος, Σταύρωση, Μεταμόρφωση, 

Ανάληψη, Κοίμηση της Θεοτόκου, Ανάσταση του Λαζάρου, Βάπτιση, Γέννηση του 

Χριστού και Ευαγγελισμός. Από αυτές μόνο η εικόνα του Ευαγγελισμού, στην αρχή της 

σειράς, και η Εις Άδου Κάθοδος δεν είναι οι αρχικές.301  

Στη δεύτερη άνω σειρά του επιστυλίου διασώζονται επτά εικόνες της Μεγάλης 

Δέησης, που είναι πιθανόν οι αρχικές: Απόστολος Πέτρος, Αρχάγγελος Γαβριήλ, 

Θεοτόκος, Χριστός, Ιωάννης ο Πρόδρομος, Αρχάγγελος Μιχαήλ και Απόστολος 

Παύλος.302 

 

Α/Α 19. Σταυρός ναού Αρχαγγέλου στην Κοκκινοτριμιθιά, που χρονολογείται στα 

1562 (ΑΦΞΒ) και βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας (Α/Α 19.1),303 σύμφωνα 

με επιγραφή, αριστερά των ποδιών του Εσταυρωμένου, όπου αναγράφονται τα εξής: 

«ΕΚΙΜΗΘΙ / Ο ΔΟΥΛΟΣ / ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΕΙΑΚΟ / ΒΟΣ [---]ΡΟΥΝΤΟΣ / ΕΙΣ ΤΟ 

ΡΑΧΙΔΗ / ΕΙΣ ΤΕΣ / ΙΒ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ / ΑΦΞΒ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (Α/Α 19.2).   

  

Α/Α 20. Σταυρός Αγίου Ιωάννου στην Αμμόχωστο, που χρονολογείται στο 16ο 

αιώνα και τώρα βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας.304    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
301 ΜΚΕ, λήμμα «Κούρδαλι Παναγίας εκκλησία», τ. 7, σ. 280 (Α. Παπαγεωργίου). 
302 Αυτόθι. 
303 Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 202, εικ. 149. 
304 Αυτόθι, σ. 202, εικ. 150. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ξυλόγλυπτα τέμπλα από το 1620 μέχρι το 1878 και τα 

επιμέρους τμήματά τους (βημόθυρα, σταυροί, λυπηρά) 

 

Ι. Τέμπλα 17ου αιώνα (1620-1700) 

 

Α/Α 21. Κλωνάρι (Λεμεσός), ν. Αγίου Νικολάου (τέμπλο, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου κτίζεται το 16ο αιώνα στον τύπο του μονόκλιτου 

ξυλόστεγου (Α/Α 21.1).305 Στο ναό σώζονται τοιχογραφίες που πιθανόν χρονολογούνται 

στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. 306 

Το τέμπλο του ναού (Α/Α 21.2, 21.7) είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και ακολουθεί 

τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, αυτήν της Ωραίας 

Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο, και της Προθέσεως. Τα θωράκια φέρουν γραπτό 

διάκοσμο. Το τέμπλο φαίνεται ότι έχει αντικαταστήσει άλλο παλαιότερο, είναι δηλαδή 

χρονολογικά μεταγενέστερο της ανοικοδόμησης του ναού. Διατηρείται σε καλή 

κατάσταση. 

Οι δεσποτικές εικόνες είναι τέσσερις και δεν είναι οι αρχικές, διότι δεν εφαρμόζουν 

στα μετακιόνια κενά του τέμπλου. Οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας 

επιζωγραφίστηκαν στα 1853. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. Η κάτω και άνω 

ζώνη φέρουν γλυπτό διάκοσμο. Στη μεσαία ζώνη τοποθετούνται έντεκα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου, που  χρονολογούνται από το S. Sophocleous στο 16ο αιώνα307 και είναι 

πιθανόν τα αρχικά του παλαιότερου τέμπλου, που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα και στο 

νεώτερο υφιστάμενο τέμπλο.  Η σειρά με την οποία είναι τοποθετημένα σήμερα στο 

τέμπλο διαφέρει από αυτήν που παρουσιάζει στις φωτογραφίες ο S. Sophocleous.308 

Το τέμπλο και τα λυπηρά (Α/Α 21.5-6) χρονολογούνται από το R. Gunnis στα 

1620.309 Αντίθετα ο S. Sophocleous χρονολογεί το τέμπλο στο 16ο αιώνα και τα λυπηρά 

στα τέλη του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα.310 Πιστεύω ότι η χρονολογία που δίνει ο R. 

Gunnis είναι ορθότερη, διότι στο τέμπλο παρουσιάζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τέμπλα 

του 17ου αιώνα, λ.χ. το άνω μέρος του πλαισίου της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας είναι 

όμοια διακοσμημένο με το αντίστοιχο στο τέμπλο της Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.3). 

                                                 
305 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 275, Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 520-523, Jeffery, Μonuments of 

Cyprus, σ. 354, ΜΚΕ, λήμμα «Νικολάου Αγίου εκκλησία, Κλωνάρι», τ. 10, σ. 244-245 (Α. Παπαγεωργίου), 

λήμμα «Κλωνάρι», τ. 7, σ. 152 (Α. Παπαγεωργίου), V. Karageorghis, ARDAC, 1985, σ. 21, D. Christou, 

ARDAC, 1993, σ. 23. 
306 Για τις τοιχογραφίες, βλ. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 520-523. 
307 Sophocleous, Icons, σ. 38, του ίδιου, Icones de Chypre, σ. 55 εξ., 183 εξ. 
308 Πρβλ. αυτόθι, σ. 67, εικ. 35.  
309 Gunnis, ό.π., σ. 275.  
310 Sophocleous, Icons, σ. 38, εικ. 35 σ. 67-8, του ίδιου, Icones de Chypre, σ. 52 εξ., 183 εξ. 
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Πιθανόν ο R. Gunnis να είχε εντοπίσει στον καιρό του σχετική επιγραφή στο τέμπλο, η 

οποία έκτοτε να έχει εξαλειφθεί.  

Το βημόθυρο (Α/Α 21.3), όπως είδαμε, μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ 1544-1575, 

λόγω ομοιοτήτων που παρουσιάζει με βημόθυρα της περιόδου αυτής και ο σταυρός (Α/Α 

21.4) μεταξύ 1500-1544 (Α/Α 15). Άρα θα πρέπει να προέρχονται από το παλαιότερο 

τέμπλο του 16ου αιώνα. Οι γραπτές παραστάσεις του σταυρού δεν έχουν διασωθεί.  

 

Α/Α 22. Γαλάτα (Λευκωσία), ν. Αγίας Παρασκευής (βημόθυρο) 

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος.311 Το τέμπλο του ναού 

χρονολογείται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει γύρω στα 1500 (Α/Α 1). Το βημόθυρο είναι 

μεταγενέστερο του τέμπλου και αποτελεί έργο του ζωγράφου Παύλου Λουκιανού, στα 

1622, σύμφωνα με επιγραφή στο άνω τμήμα του δεξιού θυροφύλλου. Ο  Παύλος 

Λουκιανός ταυτίζεται με το γνωστό ζωγράφο του 17ου αιώνα, Παύλο Ιερογράφο, ο οποίος 

στο εδώ έργο του αναφέρει ότι κατάγεται από το γένος Λουκιανού από τη Λευκωσία.312  

Ο Παύλος ιερογράφος είναι γνωστός ζωγράφος του 17ου αιώνα. Ζωγραφίζει εικόνες, 

βημόθυρα, σταυρούς και λυπηρά σε πολλές εκκλησίες του νησιού. Η τέχνη του 

χαρακτηρίζεται από την εκφραστικότητα των μορφών, το σκούρο προπλασμό, τα μεγάλα 

ορθάνοιχτα μάτια, τα βαριά περιγράμματα και τα αλαμπή χρώματα.313  

 

Α/Α 23. Καλό Χωριό Ορεινής (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 23.1) και 

κτίζεται στα 1633, σύμφωνα με κτητορική επιγραφή, που βρίσκεται στο εσωτερικό του 

ναού, στο νότιο τοίχο και ανακαινίζεται 200 χρόνια αργότερα, σύμφωνα με άλλη επιγραφή 

πάνω από τη βόρεια είσοδο του ναού. Ο ναός κοσμείται με τοιχογραφίες που έχουν ως 

θέμα τον Άγιο Γεώργιο και το μαρτύριό του και χρονολογούνται στα 1656, όπως 

παραδίδει επιγραφή στο νότιο τοίχο.314 

                                                 
311 ΜΚΕ, λήμμα «Παρασκευής Αγίας εκκλησία, Γαλάτα», τ. 11, σ. 106 (Α. Παπαγεωργίου). 
312 Γερασίμου, «Αγιογραφική τέχνη», σ. 82 εξ, Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 9 εξ, όπου παραδίδεται και η 

σχετική επιγραφή. Ο Α. Παπαγεωργίου, πριν τον καθαρισμό του βημοθύρου, ανέφερε ότι το βημόθυρο είναι 

έργο του ζωγράφου Παύλου Κυανού, διότι το επίθετο Λουκιανού είχε αναγνωσθεί Κυανού, βλ. ΜΚΕ, λήμμα 

«Παύλος Κυανούς ζωγράφος», τ. 11, σ. 132-133. Οι Α.-Ι. Στυλιανού χρονολογούν λανθασμένα το βημόθυρο 

γύρω στα 1500, όπως και το υπόλοιπο τέμπλο, προφανώς χωρίς να έχουν προσέξει τη σχετική επιγραφή, βλ. 

Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1377-8, εικ. 183, 185. 
313 Για τον Παύλο ιερογράφο, βλ. Σπυριδάκης, «Κύπριοι Αγιογράφοι», σ. 251-253, ΜΚΕ, λήμμα «Παύλος 

ιερογράφος», τ. 11, σ. 133 (Α. Παπαγεωργίου), Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, ό.π., τ. 2, σ. 283 αρ. 2, Ηλιάδης, 

ό.π., σ. 8 εξ., όπου γίνεται λεπτομερειακή εικονογραφική και τεχνοτροπική ανάλυση των έργων του. 
314 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 244, Jeffery, Μonuments of Cyprus, σ. 303, ΜΚΕ, λήμμα «Καλόν Χωριόν 

Ορεινής ή Κλήρου», τ. 6, σ. 214, Παναγής, Ναός Αγίου Γεωργίου, σ. 12-14, 34-37. 
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Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, τριμερές καθ’ ύψος (Α/Α 23.2, 

23.7). Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη και το παραπόρτιο της Προθέσεως. Τα θωράκια 

του τέμπλου, οι δύο πεσσίσκοι εκατέρωθεν της δεσποτικής εικόνας της Σύναξης των 

Ασωμάτων, τμήμα πεσσίσκου μεταξύ των δεσποτικών εικόνων του Χριστού και του 

Ιωάννη του Προδρόμου και το τμήμα του τέμπλου που ακουμπά στο νότιο τοίχο (Α/Α 

23.3) είναι νεότερα. Οι δεσποτικές εικόνες είναι μεταγενέστερες του τέμπλου.   

Το επιστύλιο του τέμπλου χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με 

γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μια ζώνη με δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου. 

Κανένα από τα εικονίδια αυτά δεν είναι το αρχικό. Η θέση του τελευταίου εικονιδίου, 

κοντά στο βόρειο τοίχο έχει μικρότερο πλάτος από τις υπόλοιπες. Αυτό αποτελεί ένδειξη 

ότι πιθανόν το τέμπλο μεταφέρθηκε από άλλο ναό και προσαρμόστηκε στις υπάρχουσες 

διαστάσεις του ναού που βρίσκεται σήμερα. Αυτό ενισχύεται και με την απουσία τμήματος 

πεσσίσκου μεταξύ των δεσποτικών εικόνων του Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου, 

με αποτέλεσμα να ενώνονται τα δύο πλαίσια των προαναφερθεισών εικόνων και να 

μειώνεται το συνολικό πλάτος του τέμπλου. Το τέμπλο είναι σύγχρονο της ανοικοδόμησης 

του ναού, έχει πρόσφατα συντηρηθεί και διατηρείται σε καλή κατάσταση.  

Το βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 23.6) είναι έργο του Παύλου ιερογράφου στα 

1637,315 σύμφωνα με επιγραφή στη δεξιά άκρη της άνω ζώνης του δεξιού θυροφύλλου 

(όπως κοιτά ο πιστός), που αναφέρει τα εξής: 

«ΑΧΛΖ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΟΓΡΑΦΟΥ / ΧΕΙΡ» (Α/Α 23.4). 

Στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του (Α/Α 23.5). Δεν φέρουν οποιαδήποτε επιγραφή. Μπορούν να θεωρηθούν 

σύγχρονα του βημοθύρου και να χρονολογηθούν στα 1637, όπως και το υπόλοιπο τέμπλο, 

διότι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που συναντούμε το 17ο αιώνα. Δεν μπορούν όμως να 

θεωρηθούν έργα του ζωγράφου του βημοθύρου, λόγω διαφορετικής τεχνοτροπικής 

εκτέλεσης.316  

 

Α/Α 24. Εργάτες (Λευκωσία), ν. Αγίου Θωμά (βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Θωμά είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 24.1). Στο 

εσωτερικό και εξωτερικό του ναού διεξάγονται εργασίες-επιδιορθώσεις, που πρόκειται 

σύντομα να ολοκληρωθούν, στις οποίες συγκαταλέγεται και η τοποθέτηση καινούργιου 

τέμπλου. Το τέμπλο που υπήρχε στο ναό δεν σώζεται σήμερα. Διασώζονται το βημόθυρο, 

                                                 
315 Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 8. O R. Gunnis λανθασμένα παραδίδει τη χρονολογία 1639, βλ. Gunnis, 

Historic Cyprus, σ. 244. Το ίδιο και ο Μ. Χατζηδάκης παρασυρόμενος από το R. Gunnis, βλ., Χατζηδάκης-

Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 283 αρ. 2. 
316 Πρβλ. σταυρό και λυπηρά Αγίου Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.7) και Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 

26.6), που αποδίδονται στο ζωγράφο Παύλο ιερογράφο. 
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ο σταυρός και τα λυπηρά που υπήρχαν σε αυτό, τα οποία φυλάγονται στην κεντρική 

νεότερη εκκλησία του χωριού, την Αγία Παρασκευή, και χρονολογούνται στα 1638. Τα 

διασωθέντα τμήματα δεν είναι επιχρυσωμένα. Μέρος της εξωτερικής διακόσμησης του 

σταυρού έχει καταστραφεί (κωνοειδείς καρποί), αλλά γενικά διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση. 

 Στο βημόθυρο (Α/Α 24.2) υπάρχει επιγραφή σε δύο ημιχόρια, στο κάτω τμήμα της 

άνω ζώνης των δύο θυροφύλλων (Α/Α 24.3). Στα αριστερά αναγράφονται τα εξής: 

«ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΡ / Μ(Η)Ν(Ο)Σ ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΕ»317 (Α/Α 24.4). 

Η επιγραφή συμπληρώνεται στα δεξιά με τα ακόλουθα:  

«ΑΧΛΗ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ»318 (=1638) (Α/Α 24.5). 

Στο σταυρό (Α/Α 24.7-8) υπάρχει μια μόνο επιγραφή, στα δεξιά των ποδιών του 

Εσταυρωμένου, που αναφέρει την ίδια χρονολογία με το βημόθυρο: 

«ΑΧΛΗ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (Α/Α 24.9). 

Ο σταυρός και τα λυπηρά μπορούν να αποδοθούν στο ζωγράφο των βημοθύρων,319 

παρόλο που δεν υπάρχει επιγραφή με το όνομά του. Εικονογραφικά ο Εσταυρωμένος είναι 

όμοιος με αυτόν στο τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6), που 

αποδίδεται στον ίδιο ζωγράφο. 

 

Α/Α 25. Πλατανιστάσα (Λευκωσία), ν. Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι (τέμπλο, 

βημόθυρο)  

Ο ναός του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος με 

αμφικλινή στέγη και περιβάλλεται από κλειστή στοά (Α/Α 25.1). Πάνω από τη βόρεια 

είσοδο του ναού υπάρχει επιγραφή, που αναφέρει την ίδρυση και το όνομα του ναού και 

του δωρητή, χωρίς να δίδει καμία χρονολογία. Ο ναός είναι κατάγραφος εσωτερικά από 

τοιχογραφίες, όπως και η εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου. Σύμφωνα με επιγραφή, 

που σώζεται πάνω από τη νότια είσοδο, ζωγράφος των τοιχογραφιών είναι ο Φίλιππος 

Γουλ και οι τοιχογραφίες γίνονται με δαπάνη του ιδρυτή του ναού. Μπορούν να 

χρονολογηθούν στα 1494. Η χρονολογία, που υπήρχε στην επιγραφή, έχει δυστυχώς 

καταστραφεί.320  

                                                 
317 Ο Σπυριδάκης παραλείπει να αναφέρει τη λέξη μηνός, βλ. Σπυριδάκης, «Κύπριοι Αγιογράφοι», σ. 252. 

Για το ζωγράφο, βλ. αν. Α/Α 22.   
318 Σπυριδάκης, ό.π., σ. 252. 
319 Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 8. 
320 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 148 εξ., A.-I. Stylianou, “A re-examination of the 

dates concerning the painted churches of St. Mammas, Louvaras, and the Holy Cross of Agiasmati, 

Platanistasa, Cyprus”, Jahrbuch der Ӧsterreichischen Byzantinistik, 25 (1976), σ. 279-283, Papageorghiou, 

“Syrie et les icons de Chypre”, σ. 171, ΜΚΕ, λήμμα «Αγιασμάτι Σταυρού εκκλησία», τ. 1, σ. 80 (Α. 

Παπαγεωργίου), Αργυρού-Μυριανθεύς, Ναός Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι, σ. 9-10. Για τις τοιχογραφίες του 
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Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, τριμερές καθ’ ύψος, το οποίο 

είναι κατά κύριο λόγο του 17ου αιώνα (Α/Α 25.2-11). Διατηρεί ορισμένα όμως στοιχεία 

από το σύγχρονο με την ανοικοδόμηση και την τοιχογράφηση του ναού τέμπλο, που 

υπήρχε παλαιότερα.321 Στο τέμπλο του 1494 ανήκουν οι πολυγωνικοί στύλοι με γραπτή 

διακόσμηση που διασώζονται πίσω από το τέμπλο του 17ου αιώνα και ένα επιστύλιο, στο 

οποίο είναι ζωγραφισμένα έντεκα στηθάρια με τις μορφές Αγίων (Α/Α 25.8).322  

Το τέμπλο έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη και το παραπόρτιο της Προθέσεως. 

Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο. Το επιστύλιο αποτελείται μόνο από μια ζώνη, που 

φέρει γλυπτό διάκοσμο. Στην κορυφή του επιστυλίου δεν τοποθετείται σταυρός και 

λυπηρά. Διατηρείται σε καλή κατάσταση.  

Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου είναι τέσσερις και δεν είναι οι αρχικές. Όμως η 

σειρά με την οποία είναι τοποθετημένες πρέπει να είναι η αρχική, μια και στα θωράκια 

υπάρχουν ζωγραφισμένες, σε μικρογραφία, οι μορφές που παρουσιάζουν οι αντίστοιχες 

δεσποτικές εικόνες. Είναι η πρώτη φορά που συναντούμε την εικόνα του Ιωάννη του 

Προδρόμου να τοποθετείται δίπλα από την εικόνα της Παναγίας. Συνήθως δίπλα 

(αριστερά) από την εικόνα της Παναγίας τοποθετείται η εικόνα του αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου ή η εικόνα του Αγίου, στον οποίον είναι αφιερωμένος ο ναός.323 Θα 

μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε την παρουσία της εικόνας του Προδρόμου στη θέση που 

βρίσκεται, εάν ο ναός ήταν αφιερωμένος στον ίδιο. Όμως δεν συμβαίνει αυτό.  

Στο χωριό  Πλατανιστάσα, στο οποίο υπάγεται ο ναός αυτός, υπάρχει και  μικρός 

ξυλόστεγος ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που κτίζεται στα μέσα του 18ου 

αιώνα, στη θέση παλαιότερου ομώνυμου ναού (Α/Α 4.1, 39.1).324 Στο ναό αυτό υπάρχει 

σήμερα τέμπλο του 17ου αιώνα (Α/Α 39.13), που μεταφέρθηκε από άλλη εκκλησία του 

χωριού, των Αγίων Αναργύρων, όταν αυτή καταστράφηκε. Δεν γνωρίζουμε πότε έγινε 

αυτό. Υπάρχει πιθανότητα το τέμπλο του Αγιασμάτι να ανήκε στον παλαιό ναό του 

Προδρόμου και να αποτελούσε το αρχικό του τέμπλο. Αυτό θα δικαιολογούσε και την 

τοποθέτηση του Προδρόμου δίπλα στην Παναγία. Σε κάποια χρονική στιγμή και για 

                                                                                                                                                    
ναού, βλ. Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 429-444, Papageorghiou, “Syrie et les icons de Chypre”, σ. 172 

εξ., Stylianou, Churches, σ. 186-218, Αργυρού-Μυριανθεύς, ό.π., σ. 14-51. Για τις σκηνές των Παθών, βλ. 

C. Charalampidis, “Post-byzantine scenes from the passion of Christ in the church of the Holy Cross of 

Agiasmati, Cyprus”, Βυζαντινά, 21 (2000), σ. 629-642.   
321 Οι Χ. Αργυρού-Δ. Μυριανθεύς αναφέρουν λανθασμένα ότι το υφιστάμενο τέμπλο είναι ολόκληρο 

σύγχρονο με το διάκοσμο του ναού, βλ. Αργυρού-Μυριανθεύς, ό.π., σ. 51.   
322 ΜΚΕ, ό.π., σ. 80, Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1366-7.  
323 Σε πολλά τέμπλα ναών της Κύπρου, οι οποίοι δεν είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Ιωάννη, τοποθετείται 

αριστερά της Παναγίας η εικόνα του προαναφερθέντος Αγίου και όχι του επώνυμου Αγίου, φαινόμενο 

άγνωστο στον ελλαδικό χώρο. Η περίοπτη θέση του Ευαγγελιστή Ιωάννη στα τέμπλα της Κύπρου σχετίζεται 

με την άμεση ή έμμεση επίδραση του λόγιου Εφραίμ του Αθηναίου στα εικονογραφικά προγράμματα των 

τέμπλων, βλ. Τριανταφυλλόπουλος, «Αποκαλύψεως οράματα», σ. 412 εξ, υποσ. 115, 116, 137. 
324 ΜΚΕ, λήμμα «Πλατανιστάσα», τ. 11, σ. 345. 
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κάποιους λόγους, πιθανόν όταν ο παλαιός ναός του Προδρόμου κατεδαφίζεται για να 

κτιστεί ο καινούριος, θα μεταφέρθηκε στο ναό του Αγιασμάτι, ενώ στον καινούργιο ναό 

του Προδρόμου θα τοποθετήθηκε το τέμπλο του ναού των Αγίων Αναργύρων.       

Δεν υπάρχει καμία επιγραφή για τη χρονολόγηση του εδώ τέμπλου. O A. 

Papageorghiou το χρονολογεί λανθασμένα στο 18ο αιώνα.325 Το τέμπλο μπορεί να 

χρονολογηθεί στο 17ο αιώνα λόγω χαρακτηριστικών ομοιοτήτων που παρουσιάζει με τα 

τέμπλα του αιώνα αυτού και όχι με αυτά του 18ου αιώνα.  

Το βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 25.9-10) τεχνοτροπικά είναι παρόμοιο με αυτό του 

Αγίου Θωμά στους Εργάτες, στα 1638 (Α/Α 24.3, 24.6) και του Αρχαγγέλου στη 

Λακατάμεια, εκτός από το δισκάριο στην επίστεψη, του 1650 (Α/Α 26.2). Επίσης η σειρά 

με την οποία τοποθετούνται οι άγιοι στο κάτω μισό του βημοθύρου είναι όμοια με τα 

προαναφερθέντα βημόθυρα.326 Η στάση του Αγγέλου με το δεξί πόδι προβαλλόμενο 

μπροστά παρατηρείται για πρώτη φορά στο εδώ βημόθυρο. 

 Παρατηρούνται ομοιότητες και με το τέμπλο της Παναγίας του Άρακος,327 που 

χρονολογείται στα 1672 (Α/Α 32.2), ως προς τη διακόσμηση των πεσσίσκων και εν μέρει 

του επιστυλίου, τη χρήση και στα δύο τέμπλα παρόμοιου κόκκινου χρώματος για τη 

διακόσμηση των θωρακίων, το σχήμα και τη διακόσμηση του υπερθύρου της Ωραίας 

Πύλης, που είναι παρόμοιο με αυτό που επιστέφει τη δεσποτική εικόνα της Παναγίας στο 

τέμπλο της Παναγίας του Άρακος. Παρόμοια διακόσμηση συναντούμε και στον Άγιο 

Νικόλαο στο Κλωνάρι, στα 1620 (Α/Α 21.7). Τέλος όμοια είναι και η σειρά τοποθέτησης 

των Αγίων στο βημόθυρο, αλλά η τεχνοτροπία και η εικονογραφία του βημοθύρου της 

Παναγίας του Άρακος είναι διαφορετική από αυτήν του Αγιασμάτι.  

Με βάση τις προαναφερθείσες ομοιότητες μπορούμε να χρονολογήσουμε το τέμπλο 

και το βημόθυρο μεταξύ 1638-1672.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
325 A. Papageorghiou, ARDAC, 1990, σ. 23. 
326 Στην κάτω ζώνη του βημοθύρου συνηθίζεται να ζωγραφίζονται οι τρεις Ιεράρχες σε συνδυασμό με τον 

άγιο Νικόλαο. Για τη σειρά τοποθέτησης των Αγίων στο βημόθυρο γίνεται λόγος στο κεφάλαιο για τα 

βημόθυρα.  
327 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 187. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 100 

Α/Α 26. Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Λακατάμεια (Λευκωσία), Καθολικό 

(βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά νότιου κλίτους) 

 Το καθολικό είναι δίκλιτο και χρονολογείται στον 14ο αιώνα (Α/Α 26.1). Το νότιο 

κλίτος είναι ναός μονόκλιτος με τρούλλο και το βόρειο καλύπτεται με σταυροθόλια.328 Η 

μονή είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και αποτελεί Μετόχιο της Ιεράς Μονής 

Κύκκου.329  

Στο τέμπλο του νότιου κλίτους της Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι 

τοποθετημένα βημόθυρο (Α/Α 26.2), σταυρός και λυπηρά (Α/Α 26.6), που 

χρονολογούνται στα 1650. Διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Έχουν πρόσφατα 

συντηρηθεί και επιχρυσωθεί ξανά.  

Το βημόθυρο του τέμπλου είναι έργο του Παύλου ιερογράφου στα 1650,330 σύμφωνα 

με την επιγραφή σε δύο ημιχόρια. Στη δεξιά άκρη της άνω ζώνης του δεξιού θυρόφυλλου 

αναγράφεται η εξής επιγραφή: 

«ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΡ» (Α/Α 26.5). 

Ακριβώς στην απέναντι άκρη του αριστερού θυρόφυλλου : 

«ΑΧΝ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (=1650) (Α/Α 26.4).  

Στο σταυρό υπάρχει μια μόνο επιγραφή, εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου, 

που αναφέρει την ίδια χρονολογία με το βημόθυρο: 

«ΑΧΝ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (=1650) (Α/Α 26.8). 

Ο σταυρός και τα λυπηρά μπορούν να αποδοθούν στο ζωγράφο των βημοθύρων, 

παρόλο που δεν υπάρχει επιγραφή με το όνομά του. Ο Παύλος ιερογράφος ζωγράφισε και 

τις δεσποτικές εικόνες του Χριστού (1650), της Παναγίας (1650) και του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ (1652), σύμφωνα με επιγραφές σ’ αυτές.331 

 

Α/Α 27. Μονή Παναγίας Αμιρούς, Αψιού (Λεμεσός), Καθολικό (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά) 

Το καθολικό της Μονής της Παναγίας Αμιρούς ακολουθεί τον τύπο του μονόκλιτου 

καμαροσκέπαστου ναού (Α/Α 27.1). Ανακαινίσθηκε στα 1776, από τον τότε ηγούμενο του 

μοναστηριού Ιάκωβο. Μαρτυρία της ανακαίνισης αυτής αποτελεί η ύπαρξη επιγραφής στο 

θωράκιο του προσκυνηταριού, που βρίσκεται τοποθετημένο στο βόρειο τοίχο, δίπλα από 

                                                 
328 ΜΚΕ, λήμμα «Αρχαγγέλου μοναστήρι, Λακατάμεια», τ. 2, σ. 343 (Α. Παπαγεωργίου), Κληρίδης, 

Μοναστήρια, σ. 11-14, Κοκκινόφτας-Θεοχαρίδης, Αρχάγγελος Μιχαήλ, σ. 13, Α. Παπαγεωργίου, «Η 

Επισκοπή Σόλων», ΕΚΜΙΜΚ, 5(2001), σ. 27 υποσ. 100. 
329 Κοκκινόφτας-Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 7. Ο R. Gunnis και ο G. Jeffery αναφέρουν ότι το μοναστήρι τιμάται 

στο όνομα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 312, Jeffery, Μonuments of Cyprus, σ. 

298 αντίστοιχα.   
330 ΜΚΕ, ό.π., σ. 343, Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 8. 
331 Κοκκινόφτας-Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 14-15, Ηλιάδης, ό.π., σ. 8, 17, 41, 51.  
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το  εικονοστάσιο (Α/Α 27.3-4).332 Το τμήμα αυτό όπως και εκείνο που βρίσκεται απέναντι 

του, στο νότιο τοίχο, είναι νεότερα του τέμπλου. 

Στο καθολικό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο (Α/Α 27.2), το οποίο 

ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Είναι προγενέστερο 

χρονολογικά της ανοικοδόμησης του ναού, στον οποίο βρίσκεται σήμερα, δηλαδή 

παλαιότερο και έχει μεταφερθεί από άλλο ναό ή πιθανόν να ανήκε στον παλαιότερο ναό, 

που ανακαινίστηκε στα 1776. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη και το παραπόρτιο της 

Προθέσεως.  

Τα θωράκια του τέμπλου φέρουν γραπτό και γλυπτό διάκοσμο. Αποτελούν έργα του 

ζωγράφου Νικηφόρου στα 1699 με 1707 και αντικατέστησαν άλλα παλαιότερα.333 Το 

θωράκιο του Χριστού (Α/Α 27.11) φέρει τη χρονολογία 1699 και την εξής επιγραφή:  

«ΜΝΗΣΘΗΤΙ Κ(ΥΡΙ)Ε ΤΩΝ ΔΟΥΛ(ΩΝ) ΣΟΥ [ΓΕΡΑΣΙ / ΜΟΥ] Κ(ΑΙ) 

ΛΕΩ[ΝΤΙΟΥ] ΤΩΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑ / ΧΩΝ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ [---] Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / ΑΧϟΘ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΧΕΙΡ» (Α/Α 27.12). 

Το θωράκιο της Παναγίας φέρει τη χρονολογία 1707. Στο μέσο του θωρακίου είναι 

ζωγραφισμένη σε μικρογραφία εικόνα της Παναγίας, με την ακόλουθη επιγραφή:  

«ΜΝΗΣΘΗΤΙ Κ(ΥΡΙ)Ε ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΓΕ- / ΡΑΣΙΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ / ΤΑΥΤΗΣ ΕΤΟΣ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΑΨΖ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΧΕΙΡ».334 

Ο Νικηφόρος είναι ζωγράφος του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα. 

Αρχικά ζωγραφίζει ως λαϊκός, αργότερα όμως γίνεται κληρικός και ιερομόναχος. Ο ίδιος 

φαίνεται ότι ζωγράφισε και τη δεσποτική εικόνα του Χριστού του ίδιου τέμπλου.335  

 Η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας στο προσκυνητάριο του βόρειου τοίχου 

χρονολογείται στα μέσα του 16ου αιώνα. Στο κέντρο της εικόνας αυτής βρίσκεται 

τοποθετημένη παλαιότερη μικρή εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. Η δεσποτική εικόνα 

της Παναγίας χρονολογείται στο 17ο αιώνα και του Ιωάννη του Προδρόμου στα 1568 και 

έχει επιζωγραφιστεί.336 Στην αριστερή άκρη της εικόνας του Προδρόμου παριστάνεται η 

προσωπογραφία του δωρητή, πάνω από την οποία υπάρχει χάρτινη επιγραφή, 

επικολλημένη πάνω στην εικόνα, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου, στη 

                                                 
332 Συκουτρής, «Αμιρού», σ. 81, Gunnis, Historic Cyprus, σ. 170-172, Ραπτόπουλος, Αμιρού, σ. 9-11, ΜΚΕ, 

λήμμα «Αμιρούς Παναγίας μοναστήρι», τ. 2, σ. 30-31 (Α. Παπαγεωργίου), Sophocleous, Icones de Chypre, 

σ. 145 εξ. 
333 Συκουτρής, ό.π., σ. 83, Ραπτόπουλος, ό.π., σ. 12, ΜΚΕ, λήμμα «Νικηφόρος ζωγράφος», τ. 10, σ. 227 (Α. 

Παπαγεωργίου), Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 147. 
334 Ραπτόπουλος, ό.π., σ. 12. 
335 ΜΚΕ, λήμμα «Νικηφόρος ζωγράφος», τ. 10, σ. 227 (Α. Παπαγεωργίου). Ο ζωγράφος αυτός δεν 

αναφέρεται από τον Κ. Σπυριδάκης ή τους Μ. Χατζηδάκη, Ε. Δρακοπούλου.  
336 ΜΚΕ, λήμμα «Αμιρούς Παναγίας μοναστήρι», τ. 2, σ. 30-31 (Α. Παπαγεωργίου), Sophocleous, Icones de 

Chypre, σ. 147 εξ., 239 εξ., όπου γίνεται αναφορά στις εικόνες του 16ου αιώνα. 
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μνήμη του οποίου κατασκευάστηκε η εικόνα, στα 1568.337 Οι προαναφερθείσες 

δεσποτικές εικόνες είναι πιθανόν οι αρχικές. Η εικόνα του Ευαγγελιστή Ιωάννη 

πιθανότατα δεν είναι η αρχική, όπως φαίνεται από τον τρόπο που είναι τοποθετημένη, 

κρύβοντας κάποια τμήματά της.    

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με 

γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μια ζώνη με εικονίδια του Δωδεκάορτου και της 

Μεγάλης Δέησης, διαφορετικής εποχής, ανάμεικτα τοποθετημένα, που δεν είναι τα 

αρχικά. Πιθανόν η σειρά αυτή του επιστυλίου αρχικά θα περιλάμβανε μόνο εικόνες του 

Δωδεκάορτου, αλλά αργότερα, στα νεότερα χρόνια, όπως είδαμε να συμβαίνει και σε άλλα 

επιστύλια τέμπλων, τοποθετήθηκαν μαζί με το Δωδεκάορτο, στην ίδια σειρά, και εικόνες 

Αγίων, αντικαθιστώντας ίσως απολεσθέντα κομμάτια Δωδεκάορτου.   

Ολόκληρο το τέμπλο έχει συντηρηθεί στα 1983.338 Πριν τη συντήρηση, ήταν πολύ 

φθαρμένο. Μεγάλο τμήμα από το φυτικό διάκοσμο, που κοσμεί το αριστερό άνω μέρος 

του θυροφύλλου, προστέθηκε κατά τη συντήρηση. Τα θωράκια, λόγω της μεγάλης φθοράς 

που παρουσίαζαν, περιβλήθηκαν εξωτερικά με πλαίσιο. Μόνο το πλαίσιο της δεσποτικής 

εικόνας της Παναγίας διασώθηκε εν μέρει. Από τη φωτογραφία που δίνει ο Ζ. 

Ραπτόπουλος φαίνεται ότι ήταν με απλά φυτικά μοτίβα.339 

Ο σταυρός (Α/Α 27.5) είναι έργο του ζωγράφου Λεοντίου στα 1659,340 σύμφωνα με 

επιγραφή επ’ αυτού, εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου, που αναφέρει τα 

ακόλουθα: «ΑΧΝΘ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΧΕΙΡ ΛΕΟΝΤΙΟΥ…» (Α/Α 27.8). Μετά από το όνομα 

του ζωγράφου ακολουθεί η συντομογραφία «ΙΡ / ΟΧ / ΟΥ», που πιθανότατα σημαίνει 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Στον ίδιο ζωγράφο αποδίδονται και τα λυπηρά. 

Ο Α. Παπαγεωργίου, νομίζω ορθά, αναφέρεται σε δύο Λεόντιους Κυπρίους 

ζωγράφους του 17ου αιώνα, αποδίδοντας στον πρώτο τη Σταύρωση και στο δεύτερο τη 

δεσποτική εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο τέμπλο του ίδιου ναού, την οποία 

χρονολογεί, στα 1679, σύμφωνα με επιγραφή επ’ αυτής.341 Αντίθετα ο Μ. Χατζηδάκης 

αναφέρει την ύπαρξη τριών ζωγράφων με το όνομα Λεόντιος και αποδίδει στον πρώτο τη 

Σταύρωση του ναού αυτού και τη δεσποτική εικόνα, που χρονολογείται στα 1619,342 

σύμφωνα με λανθασμένη επιγραφή που παραδίδει ο Ζ. Ραπτόπουλος.343 Την ίδια 

                                                 
337 Ραπτόπουλος, Αμιρού, σ. 11, ΜΚΕ, ό.π., σ. 30-31. 
338 Ραπτόπουλος, ό.π., σ. 13. 
339 Πρβλ. εικόνα του τέμπλου πριν τη συντήρηση στην αρχή του βιβλίου του Ραπτόπουλου.   
340 Ο S. Sophocleous παραδίδει λανθασμένα τη χρονολογία 1649, πρβλ. Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 

147. 
341 ΜΚΕ, λήμμα «Λεόντιος ζωγράφος» και λήμμα «Λεόντιος ιερομόναχος», τ. 9, σ. 29 (Α. Παπαγεωργίου).  
342 Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 157.  
343 Ραπτόπουλος, ό.π., σ. 11. 
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δεσποτική εικόνα αποδίδει, μεταξύ άλλων έργων και στο δεύτερο Λεόντιο,344 έχοντας ως 

πηγή του αυτήν τη φορά το S. Sophocleous, που τη χρονολογεί ορθά στα 1679.345 Στον 

τρίτο Λεόντιο αποδίδει και τα έργα που ο  Α. Παπαγεωργίου αναφέρει για το δεύτερο 

ζωγράφο με το όνομα Λεόντιος.346 Ο Κ. Σπυριδάκης αναφέρει ένα Λεόντιο με μόνο τρία 

έργα, που ταυτίζεται με το  δεύτερο Λεόντιο του  Μ. Χατζηδάκη. Δεν αναφέρει όμως τη 

Σταύρωση και τη δεσποτική εικόνα.347  

Το βημόθυρο (Α/Α 27.6)ζωγραφίζεται από τον Παύλο ιερογράφο στα 1664,348 

σύμφωνα με την επιγραφή σε δύο ημιχόρια.349 Στο αριστερό θυρόφυλλο, αριστερά του 

Αρχαγγέλου:  

«ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΡ» (Α/Α 27.9). 

Στο δεξιό θυρόφυλλο, δεξιά  της Παναγίας, υπάρχει η χρονολογία ΑΧΞΔ (Α/Α 

27.10). 

 

Α/Α 28. Μονή Προφήτη Ηλία, Λυθροδόντας (Λευκωσία), Καθολικό (βημόθυρο) 

Στη συλλογή ξυλόγλυπτων τμημάτων του Βυζαντινού Μουσείου Λευκωσίας 

συγκαταλέγεται βημόθυρο (Α/Α 28.1), που αποτελεί έργο του Παύλου ιερογράφου στα 

1659, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτό. Προέρχεται από τη μονή του Προφήτη Ηλία στο 

Λυθροδόντα.350 Στην αριστερή άκρη της άνω ζώνης του αριστερού θυροφύλλου, αριστερά 

των ποδιών του Αρχ. Γαβριήλ, αναγράφεται η εξής επιγραφή: 

«ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΡ»351  

Στο ίδιο θυρόφυλλο, στα δεξιά του Αρχ. Γαβριήλ αναφέρεται: 

«ΣΟΤΙΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΑΧΝΘ» (Α/Α 28.2). 

Στη δεξιά κάτω άκρη του δεξιού θυρόφυλλου υπάρχει δυσανάγνωστη σήμερα 

επιγραφή, που διασώζει ο Κ. Σπυριδάκης: «Δέησις του δουλου (Ι)ακώβου μετά της 

συμβίας και των τέκνων αυτου… Χριστίνης και οι ενθάδε ιερουργουντες ιερεις μη 

επιλαθητε αυτοις δια ΚΝ (τεκνων) αμην»352 (Α/Α 28.3).   

 

                                                 
344 Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 157, αρ. 3. 
345 Sophocleous, Icons, σ. 109, εικ. 65, του ίδιου, Icones de Chypre, σ. 147. 
346 ΜΚΕ, λήμμα «Λεόντιος ιερομόναχος», τ. 9, σ. 29 (Α. Παπαγεωργίου), Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, 

Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 157, αρ. 4. 
347 Σπυριδάκης, «Κύπριοι Αγιογράφοι», σ. 250-1. 
348 Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 8, Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 147. 
349 Συκουτρής, «Αμιρού», σ. 82, Ραπτόπουλος, Αμιρού, σ. 12. Ο R. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 171, που 

γράφει στα 1936, αναφέρει την ύπαρξη στο τέμπλο βημοθύρου, που χρονολογείται στα 1647. Πιθανόν 

πρόκειται για το βημόθυρο που υπήρχε πριν από το τωρινό, του 1664, το οποίο θα αντικαταστάθηκε κάπου 

μετά το 1936. Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι το σημερινό βημόθυρο ανήκε παλαιότερα σε άλλη εκκλησία. 
350 Ηλιάδης, ό.π., σ. 11, 13. Για τη μονή, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Ηλία Προφήτη μοναστήρι, Λυθροδόντας», τ. 5, 

σ. 289-290. 
351 Για το ζωγράφο Παύλο ιερογράφο, βλ. ανωτέρω Α/Α 22. 
352 Σπυριδάκης, ό.π., σ. 252. 
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Α/Α 29. Πεδουλάς (Λευκωσία), ν. Τιμίου Σταυρού (σταυρός) 

Στα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου Πεδουλά περιλαμβάνεται σταυρός τέμπλου, 

που προέρχεται από τον κεντρικό ναό του χωριού, του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος φέρει τη 

χρονολογία «ΑΧΞ» (1660) και αποδίδεται στο ζωγράφο Παύλο ιερογράφο.353  

 

Α/Α 30. Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας (σταυρός)  

Στη συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου Λευκωσίας περιλαμβάνεται σταυρός 

τέμπλου, άγνωστης προέλευσης, στον οποίο αναγράφεται εκατέρωθεν των ποδιών του 

Εσταυρωμένου η χρονολογία «ΑΧΞΒ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (1662). Είναι πιθανόν να αποτελεί 

έργο του Παύλου ιερογράφου.354  

 

Α/Α 31. Άγιος Θεόδωρος Αγρού (Λεμεσός), ν. Παναγίας Κιβωτού (τέμπλο, 

βημόθυρο) [σταυρός - 1843] 

Ο ναός της Παναγίας οικοδομείται στον τύπο του μονόκλιτου ξυλόστεγου ναού στα 

τέλη του 15ου αιώνα (Α/Α 31.1).355  

Στο ναό σώζεται ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο εικονοστάσιο τριμερές καθ’ ύψος, που 

χρονολογείται στο 17ου αιώνα και έχει προφανώς αντικαταστήσει άλλο παλαιότερο (Α/Α 

31.2, 31.9). Συντηρήθηκε πρόσφατα και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Έχει δύο 

εισόδους, την κεντρική της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο και το παραπόρτιο 

της Προθέσεως. Τα θωράκια του τέμπλου έχουν αντικατασταθεί κατά την πρόσφατη 

συντήρηση.    

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ 

τους. Καμία από τις εικόνες αυτές εικόνες δεν είναι η αρχική. Η δεσποτική εικόνα της 

Παναγίας είναι από τις παλαιότερες εικόνες του τύπου της Κυκκώτισσας, αμφιπρόσωπη 

και χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα.356 Συνεπώς δεν πρόκειται για εικόνα τέμπλου. 

Ο R. Gunnis, που γράφει στα 1936, αναφέρει ήδη την εικόνα αυτή στο εικονοστάσιο.357 Η 

δεσποτική εικόνα της Ανάληψης του Προφήτη Ηλία προέρχεται από τον ερειπωμένο ναό 

του Προφήτη Ηλία και χρονολογείται στο 13ο αιώνα.358  

                                                 
353 Χ. Χατζηχριστοδούλου (επιμ.), Βυζαντινό Μουσείο Πεδουλά, Πεδουλάς 2001, σ. 13, Ηλιάδης, Παύλος 

Ιερογράφος, σ. 8.    
354 Ηλιάδης, ό.π., εικ. 37 (παράρτημα).  
355 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Άγιος Θεόδωρος Αγρού», τ. 11, σ. 54 (Α. Παπαγεωργίου), 

Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 23. Ο Α. Παπαγεωργίου παλαιότερα είχε χρονολογήσει το ναό στο 16ο 

αιώνα, Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 362-363. 
356 Σ. Σοφοκλέους, «Η εικόνα της Κυκκώτισσας στον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού», ΕΚΜΙΜΚ, 2 (1993), σ. 

334-336, Sophocleous, ό.π., σ. 166. 
357 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 208.  
358 Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 42, εικ. 25, Sophocleous, ό.π., σ. 166 εξ, όπου αναφέρονται και άλλες εικόνες 

του τέμπλου. 
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Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από τρεις ζώνες, δύο με γλυπτό διάκοσμο και 

μια που παρεμβάλλεται ανάμεσά τους, που περιλαμβάνει εικονίδια του Δωδεκάορτου μαζί 

με εικονίδια Αγίων και Αποστόλων. Οι εικόνες του Δωδεκάορτου πιθανότατα δεν είναι οι 

αρχικές. Προφανώς η σειρά αυτή του επιστυλίου, αρχικά, θα περιλάμβανε μόνο εικόνες 

του Δωδεκάορτου, αλλά αργότερα, στα νεότερα χρόνια, οι περισσότερες από αυτές 

αντικαταστάθηκαν από τις υπάρχουσες εικόνες Αγίων.  

Τα βημόθυρα στην Ωραία Πύλη (Α/Α 31.8) ζωγραφίζονται το 1667 από το ζωγράφο 

Ιωαννίκιο,359 σύμφωνα με επιγραφή στο αριστερό θυρόφυλλο, αριστερά της μορφής του 

Αγγέλου, στην οποία αναγράφεται:  

«ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΧΕΙΡ ΑΧΞΖ Χυ» (Α/Α 31.3).  

Στο κάτω μέρος της άνω ζώνης του δεξιού θυροφύλλου αναγράφεται αφιερωματική 

επιγραφή που αναφέρει τα εξής:  

« ΔΕΗΣΕΙΣ / ΠΕΝΘΟΥΣ / ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΙΕΡΕΟΣ  Κ(ΑΙ) 

ΤΗΣ / ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΡΟΥΣΗΣ» (Α/Α 31.4).   

Ο Ιωαννίκιος, που αναφέρει η επιγραφή του βημοθύρου, είναι κατά πάσα πιθανότητα 

το ίδιο πρόσωπο με τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο, που αναφέρει ο Α. Παπαγεωργίου,360 ο 

Χατζηδάκης361 και ο Σπυριδάκης,362 γνωστός από το 1676.  

Ο σταυρός που επιστέφει το τέμπλο (Α/Α 31.7) φέρει τη χρονολογία «ΑΩΜΓ» 

(1843) (Α/Α 31.5), η οποία πρέπει να αποτελεί και τη χρονολογία των λυπηρών, δηλαδή 

είναι μεταγενέστερα του βημοθύρου. Επομένως η χρονολογία των βημοθύρων 

ανταποκρίνεται και στο υπόλοιπο τέμπλο. 

 

Α/Α 32. Μονή Παναγίας του Άρακος, Λαγουδερά (Λευκωσία), Καθολικό 

(τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά) 

 Το καθολικό της Παναγίας του Άρακος οικοδομείται στον τύπο του μονόκλιτου με 

τρούλλο, πιθανόν στα τέλη του 12ου αιώνα (1192) (Α/Α 32.1).363 Καλύπτεται από δεύτερη 

ξύλινη επικλινή στέγη, που προεξέχει των τοίχων και το προστατεύει από το χιόνι και τις 

βροχές. Εξωτερικά ο ναός περιβάλλεται από ξύλινο περίστωο και στις τέσσερις πλευρές.364 

                                                 
359 Τα βημόθυρα του εδώ ναού αποτελούν το παλαιότερο γνωστό χρονολογημένο έργο του ζωγράφου 

Ιωαννίκιου Α΄, βλ. Γερασίμου, «Αγιογραφική τέχνη», σ. 86 εξ., Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 23. 
360 ΜΚΕ, λήμματα «Ιωαννίκιος» και «Ιωαννίκιος Α΄», τ. 6, σ. 144-145, 151 αντίστοιχα (Α. Παπαγεωργίου). 
361 Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, Αθήνα 1987, σ. 340, αρ. 5. 
362 Σπυριδάκης, «Κύπριοι Αγιογράφοι», σ. 248. 
363 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 147 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Άρακος Παναγίας 

εκκλησία», τ. 2, σ. 271 (Α. Παπαγεωργίου), Sophocleous, Arakiotissa, σ. 10, Nicolaïdes, “Arakiotissa”, σ. 1 

εξ., Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 622. Για τις αναστηλώσεις που έγιναν στη Μονή, βλ. 

Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 148 εξ. 
364 ΜΚΕ, ό.π, σ. 271, Παπαγεωργίου, «Εἰκών τοῦ Χριστοῦ», σ. 45, Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 68. Για την 

αρχιτεκτονική του ναού, βλ. Προκοπίου, Συνεπτυγμένος σταυροειδής, σ. 247-260. 
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Εσωτερικά είναι κατάγραφος από εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες της υστεροκομνήνειας 

τεχνοτροπίας.365 

 Το αρχικό εικονοστάσιο του 1192 δεν σώζεται.366 Οι βυζαντινές εικόνες της 

Παναγίας και του Χριστού που υπήρχαν σε αυτό βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο 

Λευκωσίας.367  Το σημερινό ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο εικονοστάσιο είναι κατά κύριο 

λόγο του 17ου αιώνα (Α/Α 32.2).368 Ορισμένα όμως τμήματά του χρονολογούνται στις 

αρχές του 16ου αιώνα. Αυτά είναι: α) οι δύο ακραίοι στύλοι εκατέρωθεν της δεσποτικής 

εικόνας του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και β) επιστύλιο με ημικυκλικές 

κογχυλιόμορφες αχηβάδες, που βρίσκεται τοποθετημένο στο προεξέχον γείσο.369 Δεν 

γνωρίζουμε από πού προέρχεται το επιστύλιο αυτό. Οι στύλοι είναι διακοσμημένοι με 

ελικοειδές - σχοινοειδές μοτίβο και το προεξέχον επιστέγασμα του επιστυλίου, που βλέπει 

προς το δάπεδο, διακοσμείται με αστέρια και μαργαρίτες και θυμίζει τον ουρανό. 

Μια ξύλινη δοκός αποτελεί τη βάση του τέμπλου, πάνω στην οποία στηρίζεται. Δεν 

είμαστε σίγουροι, εάν αυτός ο ξύλινος στυλοβάτης ανήκει στο τέμπλο των αρχών του 16ου 

αιώνα ή σε αυτό του 17ου.370 

Το τέμπλο έχει δύο εισόδους, την κεντρική της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με 

βημόθυρο και τη βόρεια, της Προθέσεως.  Τα θωράκια του τέμπλου φέρουν γραπτή 

διακόσμηση. Πεσσίσκοι με γραπτή και γλυπτή διακόσμηση χωρίζουν τις δεσποτικές 

εικόνες μεταξύ τους. Το τέμπλο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.  

Στη βάση του σταυρού, που επιστέφει το τέμπλο (Α/Α 32.6), αναγράφεται, 

εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου, ανά δύο γράμματα, η χρονολογία ΑΧΟΓ 

(1673) (Α/Α 32.7). Η χρονολογία αυτή ανταποκρίνεται στο έτος ζωγράφισης του σταυρού 

και των λυπηρών. Στο βημόθυρο (Α/Α 32.4), στην άκρη του αριστερού θυρόφυλλου, 

κοντά στα πόδια του Αγγέλου αναγράφεται η χρονολογία ΑΧΟΒ (1672) (Α/Α 32.5). Άρα 

τα βημόθυρα έγιναν ένα χρόνο πριν το σταυρό και τα λυπηρά και πιθανόν η χρονολογία 

που φέρουν ανταποκρίνεται και στο υπόλοιπο τέμπλο. Ο  S. Sophocleous,371οι Α.-Ι. 

Στυλιανού372 και ο Α. Παπαγεωργίου373 φαίνεται ότι δεν πρόσεξαν τη χρονολογία στο 

                                                 
365 Για τις τοιχογραφίες, βλ. Stylianou, Churches, σ. 157-185, Nicolaïdes, “Arakiotissa”, σ. 11-133, D.-J. 

Winfield, The church of the Panaghia tou Arakos at Lagoudera, Cyprus: The Paintings and their painterly 

Significance, Washington 2003, σ. 109-254, Semoglou, Le Voyage outré-tombe de la Vierge, σ. 58 εξ., 

Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 622-626.   
366 Παπαγεωργίου, «Εἰκών τοῦ Χριστοῦ», σ. 45, Sophocleous, Arakiotissa, σ. 52.   
367 Sophocleous, ό.π, σ. 52. Περισσότερα για την εικόνα του Χριστού, βλ. Παπαγεωργίου, ό.π, σ. 45-55 και 

για την εικόνα της Παναγίας, βλ. Α. Παπαγεωργίου, «Δύο βυζαντινές εικόνες», σ. 267-270. 
368 ΜΚΕ, λήμμα «Άρακος Παναγίας εκκλησία», τ. 2, σ. 273. 
369 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1378. 
370 Αυτόθι. 
371 Sophocleous, ό.π., σ. 51, 17.  
372 Στυλιανού, ό.π, σ. 1378. 
373 ΜΚΕ, ό.π, σ. 273. 
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βημόθυρο, διότι δεν την αναφέρουν και υποστηρίζουν ότι η χρονολογία του σταυρού 

ανταποκρίνεται και στο έτος κατασκευής ολόκληρου του τέμπλου. Ο Α. Παπαγεωργίου 

θεωρεί ως ζωγράφο των βημοθύρων τον Παύλο ιερογράφο.374 Ίσως πρόκειται για κάποιο 

μιμητή της τέχνης του Παύλου ή μαθητή του,375 διότι εντοπίζονται ορισμένες 

εικονογραφικές διαφορές με άλλα ενυπόγραφα έργα του Παύλου, όπως είναι η 

διαφορετική στάση των χεριών της Παναγίας.376 

  Οι δεσποτικές εικόνες που βρίσκονται στο τέμπλο είναι από αριστερά προς δεξιά: η 

Θεοτόκος, ο Χριστός και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Καμία από τις τρεις αυτές δεσποτικές 

εικόνες δεν είναι η αρχική. Οι αρχικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας είναι αυτές 

που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας, του 12ου αιώνα. Οι εικόνες του 

Χριστού και του Προδρόμου είναι πιθανόν του 16ου αιώνα.377 

Οι εικόνες της Παναγίας και του Χριστού, που αναφέρει ο S. Sophocleous,378 δεν 

βρίσκονται σήμερα στο εικονοστάσιο, αλλά αντικαταστάθηκαν από τις υπάρχουσες. Η 

εικόνα του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή είναι μεταγενέστερη του 16ου αιώνα και δεν φέρει 

επιγραφή ή χρονολογία.379 

 

Α/Α 33. Λάνια (Λεμεσός), ν. Παναγίας Ελεούσας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός) 

Ο ναός της Παναγίας Ελεούσας κτίζεται στο τέλος του 19ου αιώνα, στη θέση 

παλιότερης εκκλησίας (Α/Α 33.1). Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο παλαιότερο 

τέμπλο, που προέρχεται από την παλαιά εκκλησία (Α/Α 33.2-7).380 Προσαρμόστηκε στις 

διαστάσεις της υπάρχουσας εκκλησίας και πιθανότατα, με την προσαρμογή του τέμπλου, 

προστέθηκαν στο επιστύλιο ακόμα δύο ζώνες, μια γλυπτή κάτω από τα λυπηρά και από 

κάτω της μια με εικονίδια. Η υπόθεσή μας ενισχύεται από την ύπαρξη επιπρόσθετου 

ξύλινου τμήματος μεταξύ της τρίτης και τέταρτης ζώνης και από το γεγονός ότι τα 

εικονίδια του Δωδεκάορτου έχουν διαφορετικές διαστάσεις από αυτά της Μεγάλης 

Δέησης, δημιουργώντας έτσι ασυμμετρία στο επιστύλιο. 

Το τέμπλο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή 

καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο 

και το παραπόρτιο της Προθέσεως. Τα θωράκια του τέμπλου φέρουν γραπτό διάκοσμο, 

ενώ οι πεσσίσκοι, που χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους, συνδυάζουν 

                                                 
374 ΜΚΕ, λήμμα «Παύλος ιερογράφος», τ. 11, σ. 133 (Α. Παπαγεωργίου). 
375 Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 133.  
376 Πρβλ. π.χ. σκηνή Ευαγγελισμού βημοθύρου Αγίου Θωμά (Α/Α 24) και Αρχαγγέλου Λακατάμειας (Α/Α 

26).  
377 ΜΚΕ, λήμμα «Άρακος Παναγίας εκκλησία», τ. 2, σ. 273 (Α. Παπαγεωργίου). 
378 Αυτόθι. 
379 Sophocleous, Arakiotissa, σ. 51, pl. 2. 
380 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 313, ΜΚΕ, λήμμα «Λάνια», τ. 8, σ. 198. 
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γλυπτή και ζωγραφιστή διακόσμηση. Στο επιστύλιο υπάρχουν είκοσι εικονίδια του 

Δωδεκάορτου και δεκατρία της Μεγάλης Δέησης. 

Το βημόθυρο (Α/Α 33.8) ζωγραφίζεται το 1676 από το ζωγράφο Θωμά,381 σύμφωνα 

με επιγραφή στο αριστερό θυρόφυλλο, αριστερά της μορφής του αγγέλου, στην οποία 

αναγράφεται: 

«ΑΧΟϚ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / ΧΕΙΡ ΘΩΜΑ ΙΕΡΕΟΣ» (Α/Α 33.10). 

Ο σταυρός που επιστέφει το τέμπλο (Α/Α 33.12) φέρει τη χρονολογία 1696.382 

Εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου αναγράφονται τα εξής: 

«ΑΧϟϚ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / ΧΕΙΡ ΘΩΜΑ» (Α/Α 33.13). 

 

Α/Α 34. Λεμεσός, ν. Αγίου Μάμαντος (τέμπλο και βημόθυρο) 

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό κτίστηκε το 1926 στη θέση 

παλαιότερου παρεκκλησιού αφιερωμένου στον ίδιο Άγιο (Α/Α 34.1).383  

Στο παρεκκλήσι υπήρχε μέχρι πρόσφατα (καλοκαίρι 2007) ξυλόγλυπτο 

επιχρυσωμένο τέμπλο του 1694 (Α/Α 34.2),384 το οποίο ανήκε στην παλαιά εκκλησία του 

Αγίου Αντωνίου που γειτόνευε με το παρεκκλήσι και στη θέση της οποίας ανεγέρθηκε στα 

1870 ο σημερινός ομώνυμος ναός.385 Ο R. Gunnis, που γράφει στα 1936, αναφέρει ως 

πρόσφατη τη μετακίνηση του τέμπλου στο γειτονικό παρεκκλήσι του Αγίου Μάμαντος και 

θεωρεί το τέμπλο ως ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα ξυλογλυπτικής του τέλους 

του 17ου αιώνα στο νησί.386 Η μετακίνηση του τέμπλου θα έγινε μεταξύ 1926, που κτίζεται 

το νέο παρεκκλήσι και 1936, που γράφει ο  R. Gunnis. Όταν κτίζεται ο νέος ναός του 

Αγίου Αντωνίου, στα 1870, τοποθετείται καινούργιο τέμπλο το οποίο στα 1994 

αντικαθίσταται από το σημερινό, έργο του Σάββα Ταλλιαδώρου από τον Αγρό, σύμφωνα 

με επιγραφή πάνω στο υπέρθυρο της θύρας του Διακονικού. 

Το αρχικό τέμπλο από τον τρόπο που είναι τοποθετημένο (Α/Α 34.3) φαίνεται ότι 

αρχικά θα είχε μεγαλύτερο μήκος, αλλά με την τοποθέτηση του στο ναό προσαρμόστηκε 

στις διαστάσεις του. 

Το τμήμα από το επιστύλιο και κάτω μέχρι και τα θωράκια έχει σχεδόν ολόκληρο 

υποστεί φθορά. Ένα μέρος έχει τελείως καταστραφεί και ένα άλλο, που διατηρείται σε 

άσχημη κατάσταση, καλύφθηκε με ξύλο. Το μόνο κομμάτι του τμήματος, που διατηρείται 

                                                 
381 Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 79. Για το ζωγράφο Θωμά, βλ. Α/Α 34.  
382 Sophocleous, ό.π., σ. 79. 
383 Μιχαηλίδου, Λεμεσός, σ. 296-297. 
384 Μετά τη μετακίνηση του υπό εξέταση τέμπλου έχει τοποθετηθεί στο ναό νεώτερου τύπου εικονοστάσιο.  
385 Gunnis, Historic of Cyprus, σ. 137, Μιχαηλίδου, ό.π., σ. 295-7, Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 546. Η Α. 

Μιχαηλίδου λανθασμένα χρονολογεί το τέμπλο στο 16ο αιώνα. 
386 Gunnis, ό.π, σ. 137. 
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σε αρκετά καλή κατάσταση, είναι οι δύο ακραίοι πεσσίσκοι εκατέρωθεν της εικόνας του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως και το πλαίσιο της εικόνας του. Οι δεσποτικές εικόνες είναι 

του 20ου αιώνα.  

Στο επιστύλιο βρίσκονται δέκα εικόνες Αγίων, ανά πέντε εκατέρωθεν της εικόνας 

του Χριστού, οι οποίες πάλι δεν είναι οι αρχικές αλλά πολύ νεότερες του τέμπλου. 

Πιθανόν η σειρά αυτή του επιστυλίου αρχικά θα περιλάμβανε μόνο εικόνες του 

Δωδεκάορτου, αλλά αργότερα, στα νεότερα χρόνια, αντικαταστάθηκαν από τις 

υπάρχουσες εικόνες αγίων. Ο σταυρός και τα λυπηρά του αρχικού τέμπλου δεν σώζονται.  

Το βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 34.5) βρίσκεται σήμερα φυλαγμένο σε δωμάτιο του 

νάρθηκα του ναού του Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος στη Λεμεσό, κοντά στο παρεκκλήσιο 

του Αγίου Μάμαντος. Έχει συντηρηθεί το 1998 από το Σ. Σοφοκλέους.387  

Στο άνω μισό του βημοθύρου (Α/Α 34.6) υπάρχει επιγραφή σε δύο ημιχόρια, που 

αναφέρεται στο ζωγράφο και στη χρονολογία κατασκευής. Στην αριστερή άκρη της άνω 

ζώνης του αριστερού θυρόφυλλου, δίπλα στα πόδια του προφήτη Δανιήλ αναγράφεται: 

 «ΧΕΙΡ ΘΩΜΑ (ΙΕΡΕΩΣ) / ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΕΜΕΣΟΥ / ΕΥΧΕΣΤΑΙ ΜΟΙ ΔΙΑ 

ΤΟΝ Κ(ΥΡΙΟ)Ν» (Α/Α 34.7).  

Στην απέναντι άκρη του δεξιού θυροφύλλου, δίπλα στα πόδια του προφήτη 

Σολομώντα παραδίδεται η χρονολογία 1694:  

«ΑΧלΔ ΜΑΡΤΙΩ / ΠΡΩΤΙ / ΕΤΟΣ  Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (Α/Α 34.8). 

Ορθά αναφέρει ο R. Gunnis ότι το βημόθυρο ζωγραφίστηκε από τον ιερέα Θωμά και 

σωστά παραδίδει τη χρονολογία 1694.388 

Ο ιερέας Θωμάς ταυτίζεται με το Θωμά που αναφέρει ο Μ. Χατζηδάκης389 και ο Α. 

Παπαγεωργίου.390 Η τέχνη του συνεχίζει ουσιαστικά τη ζωγραφική του Παύλου 

ιερογράφου.391 Ζει στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Ήταν ιερέας και οικονόμος Λεμεσού. 

Αργότερα έγινε και ιεροκήρυκας. Ζωγραφίζει, στα 1694, το βημόθυρο που 

προαναφέρθηκε, στα 1693 εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και στα 1697 του 

Ιωάννη του Θεολόγου. Και τα τρία του έργα φέρουν την υπογραφή του και βρίσκονταν, 

μέχρι το 1958, στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, από όπου και μεταφέρθηκαν στη 

Μητρόπολη Λεμεσού. Ο Παπαγεωργίου, αγνοώντας το γεγονός ότι το 1974 μεταφέρθηκαν 

στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, αναφέρει ότι κλάπηκαν από τους 

πραξικοπηματίες.392    

                                                 
387 Την πληροφορία αυτή την πήρα από επίτροπο του ναού του Αγίου Ιωάννη. 
388 Gunnis, Historic of Cyprus, σ. 137. 
389 Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 316, αρ. 2.   
390 ΜΚΕ, λήμμα «Θωμάς», τ. 6, σ. 46-7.  
391 Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 133. 
392 Αυτόθι, βλ. και Χατζηδάκης, ό.π., τ. 1, σ. 316. 
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Α/Α 35. Αρεδιού (Λευκωσία), ν. Παναγίας Οδηγήτριας (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός και λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Οδηγήτριας στην Αρεδιού είναι μονόκλιτος με τρούλλο (Α/Α 

35.1). Το δυτικό τμήμα προστέθηκε αργότερα και καλύπτεται με οξυκόρυφη καμάρα. Στη 

νότια πλευρά υπάρχει ανοιχτό πρόστωο. Στο ναό διασώζονται δύο μόνο τοιχογραφίες από 

αυτές που υπήρχαν παλαιότερα, της Παναγίας Οδηγήτριας στο νότιο τοίχο και του Αγίου 

Γεωργίου στο βόρειο τοίχο, που μπορούν να χρονολογηθούν στο 14ο αιώνα.393  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 35.2-4). Έχει δύο εισόδους, την κεντρική της Ωραίας Πύλης, που κλείνει 

με βημόθυρο και τη βόρεια, της Προθέσεως. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο. 

Πεσσίσκοι με γραπτό και γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες 

μεταξύ τους. Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου δεν είναι οι αρχικές. Η εικόνα του 

Χριστού, που αποτελεί έργο του ζωγράφου Ιακώβου στα 1645, σύμφωνα με επιγραφή σε 

αυτήν («Ηακόβου χειρ ΑΧΜΕ»), της Παναγίας Οδηγήτριας, που χρονολογείται το ίδιο και 

του Ιωάννη του Θεολόγου, του 16ου-17ου αιώνα, που αναφέρει ο Α. Παπαγεωργίου, δεν 

βρίσκονται σήμερα στο τέμπλο. Η αρχική εικόνα του αγίου Νικολάου, που βρισκόταν στη 

θέση όπου είναι σήμερα η εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, έχει μεταφερθεί στο Βυζαντινό 

Μουσείο Λευκωσίας,394 αλλά το πλαίσιό της φαίνεται ότι δεν είναι το αρχικό.  

Το επιστύλιο αποτελείται μόνο από μια ζώνη, που κοσμείται με γλυπτό διάκοσμο. 

Απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου τοποθετείται ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του (Α/Α 35.7-8). 

 Το βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 35.5) χρονολογείται, στα 1695, σύμφωνα με 

επιγραφή στη δεξιά άκρη του άνω μισού του δεξιού θυρόφυλλου, που αναφέρει τα εξής: 

«ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΕΡΕΩΣ / ΑΧלΕ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» 

(Α/Α 35.6).  

Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρεται, στα 1987, σε βημόθυρο του τέμπλου που αποτελεί 

έργο του ζωγράφου Ιακώβου, στα 1641, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτό («Ηακόβου χειρ 

ΑΧΜΙ»)395 ενώ ο R. Gunnis που γράφει πολλά χρόνια πριν απ’ αυτόν, στα 1936, αναφέρει 

την ύπαρξη στο τέμπλο του σημερινού βημοθύρου, αναφέροντας σωστά τη χρονολογία 

1695. Επίσης, ο R. Gunnis αναφέρεται και στη δεσποτική εικόνα του Χριστού, έργο του 

                                                 
393 Gunnis, Historic of Cyprus, σ. 172, ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Αρεδιού», τ. 11, σ. 55 (Α. 

Παπαγεωργίου),  M. Loulloupis, ARDAC, 1991, σ. 18, Κ. Καλλής, Η Αρεδιού, Αρεδιού 1997, σ. 38 εξ. 
394 ΜΚΕ, ό.π., σ. 55, ΜΚΕ, λήμμα «Ιάκωβος ζωγράφος», τ. 6, σ. 57 (Α. Παπαγεωργίου). 
395 ΜΚΕ, λήμμα «Ιάκωβος...», ό.π., σ. 57. 
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ζωγράφου Ιακώβου, δίνοντας όμως λανθασμένα τη χρονολογία 1643 αντί 1645.396 Θα 

μπέρδεψε μάλλον το 3 με το 5.  

Το βημόθυρο, που βρίσκεται σήμερα στο ναό, είναι πιθανόν το αρχικό βημόθυρο του 

τέμπλου, διότι αυτό βλέπει ο R. Gunnis, στα 1936, ο οποίος αποτελεί την παλαιότερη πηγή 

μας. Σε κάποια στιγμή αργότερα, άγνωστο πότε συγκεκριμένα και για ποιους λόγους, θα 

πρέπει να μετακινήθηκε και τοποθετήθηκε στη θέση του το βημόθυρο που αναφέρει ο Α. 

Παπαγεωργίου, το οποίο θα πρέπει να βρισκόταν κάπου αλλού. Αργότερα, 

επανατοποθετείται στο ναό το αρχικό βημόθυρο. Δεν έχω διαπιστώσει τι απέγινε το 

δεύτερο βημόθυρο. Με βάση τη χρονολογία του βημοθύρου χρονολογούμε και το 

υπόλοιπο τέμπλο στα 1695. 

Το τέμπλο συνεπώς είναι μεταγενέστερο χρονολογικά από την ανοικοδόμηση του 

ναού και θα πρέπει να έχει αντικαταστήσει άλλο προηγούμενο τέμπλο.  

 

Α/Α 36. Παραλίμνι (Αμμόχωστος), ν. Παναγίας ή Αγίας Άννας (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας είναι δίκλιτος (Α/Α 36.1). Το βόρειο κλίτος είναι κτισμένο στον 

τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο ναού και το νότιο στον τύπο της καμαροσκέπαστης 

εκκλησίας. Αρχικά ο ναός ήταν μονόκλιτος με τρούλλο, δηλαδή αποτελείτο μόνο από το 

βορειοανατολικό τμήμα της σημερινής εκκλησίας. Το 19ο αιώνα προστίθεται το νότιο 

κλίτος. Κατά την πρόσφατη συντήρηση και επισκευή του ναού βρέθηκαν στο βόρειο 

κλίτος κομμάτια τοιχογραφιών, που μπορούν να χρονολογηθούν  στο 14ο αιώνα.397 Η 

οροφή του ναού είναι στολισμένη με πινάκια.398 Ο ναός είναι πιο γνωστός στους 

κατοίκους του Παραλιμνίου με την ονομασία «Αγία Άννα», που ίσως δόθηκε στο ναό, 

όταν επεκτάθηκε και έλαβε τη σημερινή του μορφή.   

 Στο βόρειο κλίτος του ναού σώζεται ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, που 

διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 36.2-4). Έχει μία είσοδο, αυτή της Ωραίας Πύλης, 

που κλείνει με βημόθυρο. Το τμήμα του πεσσίσκου που εφάπτεται της δεσποτικής εικόνας 

του Χριστού και ακουμπά στο νότιο τοίχο και τα στενόμακρα τμήματα κάτω από τις 

δεσποτικές εικόνες είναι νεότερες επιδιορθώσεις. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με το 

υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης.  

Τα θωράκια του τέμπλου φέρουν γραπτό διάκοσμο, ενώ οι πεσσίσκοι γλυπτό 

διάκοσμο. Το επιστύλιο έχει τρεις ζώνες, δύο με γλυπτό διάκοσμο και μια ενδιάμεση ζώνη 

                                                 
396 Gunnis, Historic of Cyprus, σ. 172. 
397 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Παραλίμνι», τ. 11, σ. 59 (Α. Παπαγεωργίου). 
398 Για τα πινάκια, βλ. I. Hadjikyriakos, “La Decorazione Ceramica degli Interni Nelle Chiese di Cipro”, 

RDAC, 2006, σ. 389-405.  
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που αποτελείται από δέκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, που δεν είναι τα αρχικά. 

Πιθανόν η σειρά αυτή του επιστυλίου αρχικά θα περιλάμβανε εικόνες του Δωδεκάορτου, 

όπως συνηθίζεται, αλλά αργότερα, στα νεότερα χρόνια, αντικαταστάθηκαν από τις 

υπάρχουσες εικόνες Αγίων.  

  Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου δεν είναι οι αρχικές. Οι αρχικές εικόνες 

βρίσκονται τοποθετημένες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο βόρειο τοίχο του βόρειου 

κλίτους του ναού. Η αρχική δεσποτική εικόνα της ένθρονης Θεοτόκου, με 

προσωπογραφίες δωρητών, αποτελεί έργο του γνωστού ζωγράφου Παύλου ιερογράφου, 

σύμφωνα με επιγραφή επ’ αυτής και χρονολογείται στα μέσα του 17ου αιώνα. Στον ίδιο 

ζωγράφο μπορούμε να αποδώσουμε και την αρχική δεσποτική εικόνα του ένθρονου 

Χριστού.399     

Στο κάτω μέρος του κάτω μισού του βημοθύρου (Α/Α 36.5), δεξιά των ποδιών του 

Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου υπάρχει η ακόλουθη επιγραφή: 

«ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ / ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟ- / ΤΟ ΙΕΡΕΩΣ / ΕΤΟΣ 

Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΑΧ─» (Α/Α 36.6). 

Η χρονολογία που δίδει η επιγραφή δεν είναι ολοκληρωμένη, διότι έχουν εκπέσει από 

αυτήν ένα ή δύο ακόμη γράμματα. Με βάση το βημόθυρο χρονολογούμε το τέμπλο και τα 

λυπηρά (Α/Α 36.7-9).  

Το τέμπλο συνεπώς αποτελεί νεότερο χρονολογικά έργο από το βόρειο κλίτος και θα 

πρέπει να έχει αντικαταστήσει άλλο προηγούμενο τέμπλο.  

 

Α/Α 37. Πολύστυπος (Λευκωσία), ν. Αποστόλου Ανδρέα (τέμπλο, σταυρός και 

λυπηρά) 

Ο ναός του Αποστόλου Ανδρέα είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος και οικοδομείται στο 

17ο-18ο αιώνα (Α/Α 37.1).400  Το πλάτος του τέμπλου είναι μικρότερο από το πλάτος του 

ναού, αφήνοντας ακάλυπτο μέρος του Ιερού Βήματος. Είτε το τέμπλο δεν είναι το αρχικό, 

αλλά μεταφέρθηκε από κάπου αλλού, είτε σκόπιμα κατασκευάστηκε μικρότερο για 

εξοικονόμηση χρημάτων.  

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και παρουσιάζεται σήμερα χωρίς 

βημόθυρο (Α/Α 37.2-6). Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Έχει μία είσοδο, αυτή της 

Ωραίας Πύλης. Ο ακάλυπτος χώρος αριστερά του Ιερού Βήματος αναφέρεται ως είσοδος 

                                                 
399 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Παραλίμνι», τ. 11, σ. 59 (Α. Παπαγεωργίου), Ηλιάδης, Παύλος 

Ιερογράφος, σ. 22, 41. 
400 Δ. Μυριανθεύς, «Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική (13ος –20ος αιώνας)», εις: Ιερά Μητρόπολις Μόρφου 

(εκδ.), Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, 2000 χρόνια Τέχνης και Αγιότητος,  σ. 77. 
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της Προθέσεως.401  Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, ενώ οι πεσσίσκοι συνδυάζουν 

γραπτό και γλυπτό. Τα θωράκια της Παναγίας και του Αποστόλου Ανδρέα είναι 

μεταγενέστερα. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες, δύο από τις οποίες 

παρουσιάζουν γλυπτό διάκοσμο και μια ενδιάμεση των δύο, που φέρει έντεκα εικονίδια 

του Δωδεκάορτου.  

Ο σταυρός (Α/Α 37.7) είναι έργο του ζωγράφου Χριστοδούλου ιεροδιακόνου, στα 

1700, σύμφωνα με την εξής επιγραφή επ’ αυτού:  

«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ / ΙΕΡΟΔΙΑΚΩΝΟΥ / ΧΕΙΡ ΕΤΟΣ ΣΩ- / ΤΙΡΙΟΝ ΑΨ»402 (Α/Α 

37.8). 

Τα λυπηρά και το υπόλοιπο τέμπλο αποδίδονται στον ίδιο ζωγράφο.403  

Ο Χριστόδουλος ιεροδιάκονος είναι ζωγράφος του τέλους του 17ου αιώνα και του 

18ου αιώνα. Χρησιμοποιεί απλοϊκή τεχνοτροπία και έντονο προσωπικό ύφος. Ζωγραφίζει 

δύσκαμπτες μορφές, με σκληρό πλάσιμο και με σχηματοποιημένη πτυχολογία.404 Ίσως 

πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που αναφέρουν οι Α. Παπαγεωργίου405 και Μ. 

Χατζηδάκης406 ως Χριστόδουλο μοναχό, κτήτορα του ναού της Παναγίας στη Λεμύθου, 

στα 1721. 

Η δεσποτική εικόνα του Χριστού είναι έργο του ίδιου ζωγράφου, στα 1700, σύμφωνα 

με επιγραφή που φέρει. Οι υπόλοιπες δεσποτικές εικόνες δεν είναι σύγχρονες του 

τέμπλου.407 Από τα έντεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου μόνο οι εικόνες της Ανάστασης 

του Χριστού και της Βαϊοφόρου είναι οι αρχικές και αποδίδονται στον ίδιο ζωγράφο.408  

Τη διακόσμηση του άνω μέρους του πλαισίου της εικόνας του Αποστόλου Ανδρέα τη 

συναντούμε και σε άλλα τέμπλα του 17ου αιώνα, όπως του Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι, 

του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι, του Ιωάννη του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα και 

της Παναγίας του Άρακος στα Λαγουδερά.  

 

Α/Α 38. Μονή Παναγίας Αμασγούς, Μονάγρι (Λεμεσός), Καθολικό (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά) 

Το καθολικό ακολουθεί τον τύπο του μονόκλιτου καμαροσκέπαστου ναού και φέρει 

δεύτερη δίρριχτη στέγη (Α/Α 38.1). Κτίζεται αρχικά στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του 

                                                 
401 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 398-9, αρ. εκθ. 76 (Χ. Χατζηχριστοδούλου). 
402  Αυτόθι, σ. 400-1, αρ. εκθ. 77. 
403 Αυτόθι, σ. 398-405, αρ. εκθ. 76-79, βλ. και Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 18-19. 
404 ΜΚΕ, λήμμα «Χριστόδουλος ιεροδιάκονος, ζωγράφος», τ. 14, σ. 86 (Α. Παπαγεωργίου), Ιερά Μητρόπολις 

Μόρφου, σ. 400-1, αρ. εκθ. 77. 
405 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 372-373. 
406 Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 459 αρ. 1.   
407 ΜΚΕ, ό.π, σ. 86. 
408 Αυτόθι. 
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12ου αιώνα και ανανεώνεται εν μέρει στα τέλη του 12ου αιώνα μετά από καταστροφή που 

έπαθε.409 Στο ναό διασώζονται τοιχογραφίες και των δύο περιόδων οικοδόμησης.410  

Στο καθολικό σώζεται ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, που διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 38.2-9), χωρίς όμως καμία χρονολογία, ούτε δίδεται από καμία πηγή 

συγκεκριμένο έτος κατασκευής του τέμπλου, των βημοθύρων, του σταυρού και των 

λυπηρών. Ο V. Karageorghis χρονολογεί το τέμπλο στο 17ο αιώνα,411 ο  Α. Papageorghiou 

το χρονολογεί στις αρχές του 18ου αιώνα,412 και οι Α.-Ι. Στυλιανού στο 16ο αιώνα413. 

Συμφωνώ με τη χρονολογία που δίνει ο V. Karageorghis, λόγω των ομοιοτήτων που 

παρουσιάζει με τέμπλα καθ’ όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα και όχι του 16ου ή 18ου αιώνα. 

Ενδεικτικά: ο τύπος του αγγείου που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση του υπερθύρου 

της Ωραίας Πύλης και του άνω μέρους των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων είναι 

όμοιος με αυτόν στα τέμπλα του Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 21) και του Αγίου 

Μάμαντος στη Λεμεσό (Α/Α 34), ενώ ο τύπος της φυτικής διακόσμησης στα 

προαναφερθέντα σημεία είναι παρόμοιος με αυτόν που συναντούμε στα περισσότερα 

τέμπλα του 17ου αιώνα και ιδιαίτερα στο τέμπλο της Παναγίας του Άρακος  (Α/Α 32) και 

του Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37).414 Βέβαια τέτοια διακοσμητικά μοτίβα 

διακοσμούν και τέμπλα του 16ου αιώνα, έχουν όμως διαφορετική τεχνοτροπική εκτέλεση, 

είναι λιγότερο διακοσμητικά και έντεχνα, σε σύγκριση με αυτά του 17ου αιώνα. Επίσης η 

διαμόρφωση του άνω μισού του βημοθύρου, εκτός των φυλλωμάτων, είναι παρόμοια 

περισσότερο με το βημόθυρο της Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 27.6) παρά με τα βημόθυρα του 

Ιωάννη του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.3) και του Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 14.3), του 16ου αιώνα.  

Το τέμπλο έχει δύο εισόδους, αυτή της Ωραίας Πύλης και το παραπόρτιο της 

Προθέσεως. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, ενώ οι πεσσίσκοι γλυπτό. Είναι 

σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι στο επιστύλιο του τέμπλου, που αποτελείται από τρεις 

ζώνες, δεν τοποθετούνται στη μεσαία ζώνη εικονίδια του Δωδεκάορτου, όπως 

συνηθίζεται, αλλά επτά εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, που είναι πιθανόν τα αρχικά, με το 

Χριστό στο κέντρο, την Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο εκατέρωθέν Του και ανά 

δύο Αποστόλους σε κάθε άκρο.  

                                                 
409 Συκουτρής, «Αμασγού», σ. 115-120, ΜΚΕ, λήμμα «Αμασγούς Παναγίας μοναστήρι», τ. 2, σ. 21-22 (Α. 

Παπαγεωργίου),  M. Loulloupis, ARDAC, 1991, σ. 23, Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 68, Sophocleous, 

Icones de Chypre, σ. 149 εξ. 
410 Για τις τοιχογραφίες του καθολικού, βλ. Stylianou, Churches, σ. 238-244, S. Boyd, “The church of the 

Panagia Amasgou, Monagri, Cyprus, and its wallpaintings”, DOP, 28 (1974), σ. 277-349, Γκιολές, ό.π., σ. 

92, 169-170, 195, Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 608.  
411 V. Karageorghis, ARDAC, 1986, σ. 21-22. 
412 Α. Papageorghiou, ARDAC, 1990, σ. 27. 
413 Stylianou, ό.π., σ. 244. 
414 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 400-1, αρ. εκθ. 77. 
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Οι δεσποτικές εικόνες δεν φαίνονται να είναι οι αρχικές. Η εικόνα της Παναγίας είναι 

παρόμοια εικονογραφικά με αυτήν στο τέμπλο του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, η οποία  

χρονολογείται στα 1772.415 

Το τέμπλο συνεπώς είναι μεταγενέστερο του ναού και έχει προφανώς αντικαταστήσει 

κάποιο άλλο προηγούμενο τέμπλο. 

 

Α/Α 39. Πλατανιστάσα (Λευκωσία), ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (τέμπλο, 

σταυρός και λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι μονόκλιτος, με διπλή, οξυκόρυφη, ξύλινη στέγη και 

κτίζεται το 18ο αιώνα (Α/Α 39.1).416  

Το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του ναού (Α/Α 39.2-13) ανήκε αρχικά στην 

εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό και μεταφέρθηκε στο ναό, 

όταν αυτή καταστράφηκε. Δεν γνωρίζουμε πότε έγινε αυτό. Το αρχικό πλάτος του 

τέμπλου θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερο. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη και το 

παραπόρτιο της Προθέσεως. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο. Διατηρείται σε καλή 

κατάσταση.  

Οι δεσποτικές εικόνες στο τέμπλο δεν είναι οι αρχικές. Στη μεσαία ζώνη του 

επιστυλίου υπάρχουν θέσεις για δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου, αλλά κανένα από τα 

εννέα εικονίδια που υπάρχουν δεν είναι το αρχικό. Το  βημόθυρο του τέμπλου 

χρονολογείται στο 16ο αιώνα (Α/Α 4.2). 

Το τέμπλο του ναού μπορεί να χρονολογηθεί στο 17ο αιώνα, λόγω ομοιοτήτων που 

παρουσιάζει με τέμπλα καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα αυτού, όπως: το διακοσμητικό 

μοτίβο του υπερθύρου της Ωραίας Πύλης είναι παρόμοιο με αυτό που συναντούμε στον 

Άγιο Νικόλαο στο Κλωνάρι (πλαίσιο δεσποτικής εικόνας Παναγίας)(Α/Α 21.7), στον 

Τίμιο Σταυρό στο Αγιασμάτι (υπέρθυρο Ωραίας Πύλης) (Α/Α 25.11), στην Παναγία του 

Άρακος (πλαίσιο δεσποτικής εικόνας Παναγίας) (Α/Α 32.9) και στον Απόστολο Ανδρέα 

στον Πολύστυπο417 (πλαίσιο δεσποτικής εικόνας Αποστόλου Ανδρέα) (Α/Α 37.9). Ο 

σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 39.9-12) μπορούν να χρονολογηθούν, όπως και το τέμπλο, 

στο 17ο αιώνα. 

 

 

 

 

                                                 
415 Για ορισμένες από τις εικόνες του τέμπλου, βλ. Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 242 εξ. 
416 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 377, ΜΚΕ, λήμμα «Πλατανιστάσα», τ. 11, σ. 345.  
417 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 400-1, αρ. εκθ. 77. 
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Α/Α 40. Κακοπετριά (Λευκωσία), ν. Αγίου Νικολάου της Στέγης (τέμπλο, 

σταυρός) 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου της Στέγης418 (Α/Α 40.1) κτίζεται στον τύπο του 

εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλλο το α΄ μισό του 11ου αιώνα. Στο τέλος του 12ου 

αιώνα ή στις αρχές του 13ου  η εκκλησία καλύπτεται με δεύτερη δίρριχτη στέγη. Σώζονται 

τοιχογραφίες ποικίλων φάσεων, από τον 11ο έως το 17ο αιώνα.419   

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο (Α/Α 40.2, 40.4), που 

χρονολογείται στο 17ο αιώνα και διατηρείται σε καλή κατάσταση.420 Έχει δύο εισόδους, 

την κεντρική της Ωραίας Πύλης (Α/Α 40.4) και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που 

βρίσκεται στο βόρειο κλίτος (Α/Α 40.2). Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, ενώ οι 

πεσσίσκοι γλυπτή διακόσμηση. Οι δεσποτικές εικόνες είναι τέσσερις. Το επιστύλιο 

αποτελείται από τρεις ζώνες, δύο με γλυπτό διάκοσμο και μία ενδιάμεση με δώδεκα θέσεις 

για εικονίδια, που δεν υπάρχουν σήμερα.  

Ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 40.3), που ήταν παλαιότερα τοποθετημένα στην 

κορυφή του επιστυλίου, βρίσκονται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας. Ο Α. 

Παπαγεωργίου σωστά θεωρεί ότι είναι πιθανόν να αποτελούν έργα του Παύλου 

ιερογράφου,421 γιατί ο Εσταυρωμένος είναι εικονογραφικά όμοιος με τον Εσταυρωμένο 

του Αγίου Θωμά στους Εργάτες και της Μονής του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια, που 

αποδίδονται με βεβαιότητα στο ζωγράφο Παύλο. 

Το βημόθυρο του τέμπλου αποδίδεται από τον Α. Παπαγεωργίου στον Παύλο 

ιερογράφο.422 Δεν έχουμε εντοπίσει το βημόθυρο για να το επιβεβαιώσουμε.  

 

 

 

 

                                                 
418 Την αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για την ονομασία του ναού αποτελεί η επιγραφή που αναγράφεται στη 

μεγάλων διαστάσεων εικόνα του Αγίου Νικολάου, που προέρχεται από τον προαναφερθέντα ναό και 

βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας, όπου ο Άγιος καθορίζεται σαν «ο της στέγης». Η 

εικόνα χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα και σ’ αυτήν παρουσιάζονται σκηνές από τη ζωή του Αγίου 

και οι δωρητές, βλ. Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 46 εξ., εικ. 32 α, β, Semoglou, “Portraits chypriotes de 

donateurs”, σ. 490 εξ.       
419 Α.-Ι. Στυλιανού, «Ο ναός του Αγίου Νικολάου της Στέγης παρά την Κακοπετριάν», ΚΣ, Ι΄ (1946), σ. 101 

εξ., Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 236, ΜΚΕ, λήμμα «Νικολάου Αγίου της Στέγης 

εκκλησία, Κακοπετριά», τ. 10, σ. 247-249 (Α. Παπαγεωργίου), Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 60-61, 68, 

Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 16. Για τις τοιχογραφίες, βλ. Α.-Ι. Στυλιανού, ό.π., σ. 107-193, 

Stylianou, Churches, σ. 53-75, Γ. Φιλοθέου, «Η μνημειακή ζωγραφική στην περιοχή της μητροπολιτικής 

περιφέρειας Μόρφου», εις: Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, 2000 χρόνια Τέχνης και Αγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 

110-114, Γκιολές, ό.π., σ. 88, 92, 170, 175, Χοτζάκογλου, ό.π., σ. 590-591, 599.  
420 Οι Α.-Ι. Στυλιανού χρονολογούν το τέμπλο στις αρχές του 17ου αιώνα, βλ. Α.-Ι. Στυλιανού, ό.π., σ. 193 εξ. 
421 ΜΚΕ, ό.π., σ. 249. Ο Ι. Ηλιάδης αναφέρει ότι είχε ανατεθεί στον Παύλο η αγιογράφηση του 

εικονοστασίου, βλ. Ηλιάδης, Παύλος Ιερογράφος, σ. 8. 
422 ΜΚΕ, ό.π., σ. 249. 
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ΙΙ. Τέμπλα 18ου αιώνα (1701-1800) 

 

Α/Α 41. Παλαιχώρι Ορεινής (Λευκωσία), ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

(τέμπλο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος οικοδομείται πιθανότατα το 16ο αιώνα στον 

τύπο του μονόκλιτου ξυλόστεγου ναού (Α/Α 41.1). Έχει αμφικλινή ξύλινη στέγη και στοές 

στη δυτική και νότια πλευρά. Οι τοίχοι στο εσωτερικό του ναού φέρουν τοιχογραφίες.423 

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, που έχει πρόσφατα συντηρηθεί 

και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση (Α/Α 41.2, 41.9). Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση (θωράκια, δεσποτικές εικόνες, επιστύλιο). Έχει μια είσοδο, 

αυτή της Ωραίας Πύλης, στην οποία σήμερα δεν υπάρχει βημόθυρο. Δεν είναι σίγουρο αν 

το στενό τμήμα του τέμπλου κοντά στο βόρειο τοίχο, χρησίμευε παλαιότερα ως είσοδος 

της Προθέσεως. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο 

χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Το ευθύγραμμο επιστύλιο 

χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μια 

ζώνη με εικονίδια, εννέα της Μεγάλης Δέησης (Αποστολικά) και δύο εικονίδια του 

Δωδεκάορτου, με θέμα τη Μεταμόρφωση, διαφορετικής εποχής.  

Στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος και τα δύο 

λυπηρά (Α/Α 41.3-4). Επιγραφή στο Σταυρό, στα πόδια του Εσταυρωμένου παραδίδει τη 

χρονολογία 1704:  

«ΑΨΔ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ»424 (Α/Α 41.5). 

Η χρονολογία αυτή πρέπει να αποτελεί και τη χρονολογία κατασκευής και του 

υπόλοιπου τέμπλου, το οποίο είναι μεταγενέστερο της ανοικοδόμησης του ναού και έχει 

προφανώς αντικαταστήσει κάποιο άλλο προγενέστερο. 

Οι εικόνες του επιστυλίου (εκτός από τη Μεταμόρφωση του 1882), ο Εσταυρωμένος 

και τα λυπηρά μπορούν να αποδοθούν στο Αγιορείτη ζωγράφο Ματθαίο 

Κουτουλουμούσιο, ο οποίος ζωγραφίζει στα 1714 τη δεσποτική εικόνα της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτή. Στο μέρος όπου 

τοποθετήθηκε η εικόνα αφαιρέθηκε ξυλόγλυπτο τμήμα του τέμπλου. Η δεσποτική εικόνα 

του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου χρονολογείται το 1856, η εικόνα της Παναγίας το 1714 

και του Χριστού επιζωγραφίστηκε το 1855.425 Ο ζωγράφος αυτός ζωγράφισε, την ίδια 

                                                 
423 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1964», σ. 231 εξ., του ίδιου, «Ξυλόστεγοι», σ. 374-375, ΜΚΕ, 

λήμμα «Μεταμόρφωση του Σωτήρος εκκλησία, Παλαιχώρι», τ. 10, σ. 45-46 (Α. Παπαγεωργίου), 

Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 129-143. Για τις τοιχογραφίες του ναού, βλ. 

Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 501-505, Stylianou, Churches, σ. 256-286. 
424 Παραδίδει λανθασμένα τη χρονολογία ως 1702, ο Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 33. 
425 Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, ό.π., σ. 145-146.   
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χρονιά, και τη δεσποτική εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που βρίσκεται στο 

τέμπλο του ναού του Αγίου Βασιλείου στο Καλό Χωριό Λάρνακας (Α/Α 89), σύμφωνα με 

επιγραφές σ’ αυτήν.     

 

Α/Α 42. Μυλικούρι (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός 

και τα λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 42.1).426  Κτίστηκε στα 

1726427 και ανακαινίστηκε το 1811, σύμφωνα με επιγραφή πάνω από τη δυτική θύρα.  

Το κεντρικό κλίτος του ναού καλύπτεται με ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο (Α/Α 

42.2-7), το οποίο και θα εξετάσουμε εδώ. Τα δύο πλαϊνά κλίτη φέρουν τέμπλα νεότερης 

εποχής (Α/Α 42.8-9), τα οποία επικοινωνούν με το Ιερό με είσοδο από το παραπόρτιο της 

Προθέσεως.  

Το τέμπλο του κεντρικού κλίτους έχει μία είσοδο, αυτή της Ωραίας Πύλης, που 

κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 42.10). Ακολουθεί τη συνηθισμένη καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Τα θωράκιά του φέρουν γραπτή διακόσμηση, όπως είδαμε να συμβαίνει και στο 17ο 

αιώνα. Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου πιθανόν να είναι οι αρχικές. Στο επιστύλιο του 

τέμπλου τοποθετούνται δύο σειρές εικόνων. Στην πρώτη κάτω σειρά είναι τοποθετημένες 

δώδεκα εικόνες του Δωδεκάορτου και στη δεύτερη άνω σειρά εννιά εικόνες της Μεγάλης 

Δέησης. Στο κέντρο της Μεγάλης Δέησης τοποθετείται ο Χριστός, εκατέρωθέν του η 

Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, δύο Απόστολοι και ένας Αρχάγγελος σε κάθε μεριά. 

Τα εικονίδια του επιστυλίου είναι πιθανόν τα αρχικά.    

Τόσο ο Α. Παπαγεωργίου428 όσο και ο R. Gunnis429  χρονολογούν το τέμπλο στα 

τέλη του 17ουαιώνα. Στον κατάλογο «Ιερά Μητρόπολις Μόρφου 2000 χρόνια Τέχνης και 

Αγιότητος», γίνεται αναφορά σε ένα από τα θωράκια του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου 

στο Μυλικούρι, το οποίο κατά την επίσκεψή μου στο ναό δεν βρήκα στο τέμπλο. Το 

θωράκιο φέρει ζωγραφιστό διάκοσμο με φυτικά μοτίβα πάνω σε πορτοκαλόχρωμο βάθος. 

Στο κέντρο του θωρακίου παρεμβάλλεται ορθογώνιο τμήμα με τη μορφή εικόνας, που 

παρουσιάζει όρθιο τον Κύπριο άγιο Σπυρίδωνα και στα δεξιά του ένα μοναχό σε στάση 

δέησης. Ανάμεσα στις δύο μορφές επιγραφή «ΔΕΗΣΙΣ / ΤΟΥ / ΔΟΥΛΟΥ / ΤΟΥ Θ(Ε)ΟΥ 

ΙΩΑ / ΝΝΗΚΙΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ».430  

                                                 
426 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 374-5. 
427 Αυτόθι, σ. 375. 
428 ΜΚΕ, λήμμα «Μυλικούρι», τ. 10, σ. 57. 
429 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 345. 
430 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 408, αρ. εκθ. 81.  
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Ο συγγραφέας του λήμματος θεωρεί ότι είναι πιθανόν ο αφιερωτής Ιωαννίκιος να 

προέρχεται από τη Μονή της Παναγίας του Κύκκου, διότι στα 1743 εντοπίζεται με το ίδιο 

όνομα ιερομόναχος της Μονής Κύκκου.431 Ο Μ. Χατζηδάκης αναφέρεται σε ένα 

Ιωαννίκιο ιερομόναχο, του οποίου χρονολογεί το πρώτο του έργο στα 1728 (δεσποτική 

εικόνα Παναγίας στο ναό αγίου Γεωργίου στο Φλαμούδι),432 δύο χρόνια πριν την 

ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Μυλικούρι. Πιθανότατα και ο Σ. 

Περδίκης και ο Μ. Χατζηδάκης να αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο. Στο Βυζαντινό 

Μουσείο Πάφου εκτίθεται τέμπλο που προέρχεται από την εκκλησία της Παναγίας 

Ελεούσας στο χωριό Θελέτρα της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με επιγραφές που φέρει, 

μαθαίνουμε ότι το τέμπλο επιχρυσώνεται στα 1768 και γίνεται αναφορά σε κάποιον 

Ιωαννίκιο αφιερωτή. Ίσως να πρόκειται για τον ίδιο προαναφερθέντα Ιωαννίκιο. Αυτό 

ενισχύεται και από τη διαπίστωση ότι το επιστύλιο των δύο τέμπλων (Αγίου Γεωργίου, 

Παναγίας) παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι πιθανότατα το τέμπλο να είναι το αρχικό και 

μπορούμε κατ’ επέκταση να το χρονολογήσουμε μεταξύ 1726, που κτίζεται ο ναός και 

1768, όταν έχουμε παρόμοιο χρονολογημένο επιχρυσωμένο επιστύλιο τέμπλου. Το 

βημόθυρο (Α/Α 42.10), ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 42.11-12) μπορούν και αυτά να 

χρονολογηθούν στο 18ο αιώνα, λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζουν με άλλα του 

είδους τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. 

 

Α/Α 43. Παλαιχώρι Μόρφου (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου (τμήμα τέμπλου, 

βημόθυρο)  

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος, καλύπτεται με αμφικλινή 

ξύλινη στέγη και χρονολογείται στο 19ο αιώνα (Α/Α 43.1). Στο εσωτερικό του ναού 

σώζεται τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου του 1869 και  της Αγίας Μαρίνας του 1905.433  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο (Α/Α 43.2-4) και διατηρείται σε 

καλή κατάσταση. Αποτελεί σύνθεση τμημάτων διαφορετικών τέμπλων. Αυτό γίνεται 

εύκολα αντιληπτό, παρατηρώντας την ανομοιομορφία που παρουσιάζεται τόσο στη 

διάρθρωση όσο και στη διακόσμηση του τέμπλου. Δεν είναι γνωστό από πού προέρχονται 

τα διάφορα τμήματα· μπορεί να αποτελούν προσθήκες ή ανακαινίσεις του υφιστάμενου.  

Το τέμπλο έχει τρεις εισόδους, την κεντρική που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 43.6) και 

τα παραπόρτια της Προθέσεως (Α/Α 43.3) και του Διακονικού (Α/Α 43.4), που φέρουν 

ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα, χωρίς θωράκιο. Ακολουθεί τη τριμερή καθ’ ύψος 

                                                 
431 Αυτόθι (Σ. Περδίκης).  
432 Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, Αθήνα 1987, σ. 340, αρ. 6.  
433 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 374-5, Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 175-179. 
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διάρθρωση. Το επιστύλιο παρουσιάζει ασαφή διάρθρωση, με την προσθήκη και την 

απουσία τμημάτων. Περιλαμβάνει μια σειρά από εικονίδια και τρεις ζώνες με γλυπτό 

διάκοσμο.  

Τα θωράκια του τέμπλου πιθανότατα ανήκουν σε τρεις διαφορετικές φάσεις – 

προσθήκες, αν λάβουμε υπόψη μας το είδος της διακόσμησης που παρουσιάζουν. Δύο από 

τα δέκα θωράκια (θωράκιο δεσποτικής εικόνας αγίου Χαραλάμπους και εικόνας αγίων 

Μηνά και Προκοπίου) φέρουν φυτικό διάκοσμο πάνω σε κόκκινο φόντο. Τέτοιου είδους 

διακόσμηση συναντούμε στο 16ο (λ.χ. τέμπλο μονής Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, 

Καλοπαναγιώτης - Α/Α 9) και 17ο αιώνα (λ.χ. τέμπλο μονής Παναγίας του Άρακος, 

Λαγουδερά - Α/Α 32). Επίσης και τα δύο εφάπτονται των δεσποτικών εικόνων, όπως 

συμβαίνει στο 16ο και 17ο αιώνα. Τέσσερα από τα υπόλοιπα οκτώ θωράκια φέρουν 

παρόμοιου τύπου γραπτό διάκοσμο και δεν εφάπτονται των δεσποτικών εικόνων, αλλά 

παρεμβάλλεται μεταξύ τους μια ορθογώνια ξυλόγλυπτη ταινία, ο κάτω κεταμπές. Οι Σ. 

Σοφοκλέους και Χ. Χατζηχριστοδούλου χρονολογούν τα τέσσερα αυτά θωράκια στο 18ο 

αιώνα434 και συμφωνώ μαζί τους με βάση και τα προαναφερθέντα. Οι ίδιοι χρονολογούν 

τα υπόλοιπα τέσσερα θωράκια, που καλύπτουν το κεντρικό κλίτος, στο 19ο αιώνα. Τα 

θωράκια αυτά παρουσιάζουν ζωγραφιστά εξαπτέρυγα στο κέντρο, σε συνδυασμό με 

ανάγλυφη και γλυπτή διακόσμηση.435 Μεταξύ των θωρακίων και των δεσποτικών εικόνων 

παρεμβάλλεται και πάλι ο κάτω κεταμπές.   

Οι δεσποτικές εικόνες είναι δώδεκα. Η εικόνα της Θεοτόκου χρονολογείται στο 16ο 

αιώνα. Οι υπόλοιπες, όπως και τα εικονίδια του επιστυλίου, τα περισσότερα από τα οποία 

είναι της Μεγάλης Δέησης, χρονολογούνται στο 19ο και 20ο αιώνα.436     

Ένα τμήμα του τέμπλου πιθανότατα ανήκει στο 18ο αιώνα και συγκεκριμένα στα 

1729, σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο βημόθυρο της Ωραίας Πύλης, που αναφέρει 

τα εξής: 

«ΕΓΙΝΕΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ / Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ / 

ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΥ ΧΡΙ- / ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) ΣΤΑΥΡΗΣ  / ΤΗΣ 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΣΣΗΣ ΑΥΤΟΥ / ΑΨΚΘ  / ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ437 / ΧΕΙΡ» 

(Α/Α 43.7). 

Ο R. Gunnis αναφέρει ότι το βημόθυρο χρονολογείται στα 1720.438 Πιθανόν έχει 

συγχύσει το Θ με το 0, είτε αναφέρεται σε άλλο βημόθυρο, άγνωστο σήμερα. 

                                                 
434 Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 181. 
435 Αυτόθι. 
436 Αυτόθι, σ. 182. 
437 Ο Μ. Χατζηδάκης δεν συμπεριλαμβάνει το βημόθυρο αυτό στα έργα του ζωγράφου Ιωαννικίου, βλ. 

Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, σ. 340, αρ. 6. 
438 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 361.  
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Στην κορυφή του τέμπλου είναι τοποθετημένος, όπως συνηθίζεται, ο Εσταυρωμένος 

με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 43.5). Δεν φέρουν χρονολογία. Ο εικονογραφικός 

τύπος του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου δεν μας επιτρέπει 

να τα χρονολογήσουμε στο 17ο αιώνα. Πιθανότατα χρονολογούνται στο 18ο αιώνα.439 

 

Α/Α 44. Κοκκινοτριμιθιά (Λευκωσία), ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι μονόκλιτος κοιμητηριακός (Α/Α 44.1). Ο R. 

Gunnis  χρονολογεί το τέμπλο του ναού (Α/Α 44.2) στα 1615.440 Ίσως να το μπέρδεψε με 

άλλο τέμπλο αλλού ή να είδε κανένα κομμάτι, που δεν σώζεται σήμερα. Στην 

πραγματικότητα όμως, το τέμπλο που βρίσκεται σήμερα στο ναό κατασκευάζεται και 

επιχρυσώνεται στα 1736 σύμφωνα με επιγραφή στο βημόθυρο, που αναφέρει τα εξής: 

«ΕΓΙΝΕΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ ΚΑΙ ΕΜΑΛΑΜΑΤΟΘΗ  / ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ(ΑΙ) ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥ / ΙΕΡΕΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΚΥΡΑΝΤΟΝΙΟΥ ΕΝΕΤΙ ΑΨΛϚ» (Α/Α 44.4). 

Επίσης ο R. Gunnis αναφέρει ότι στον τοίχο του νάρθηκα του ναού υπάρχει 

τοποθετημένος σταυρός τέμπλου, που χρονολογείται στα 1562.441 Ο σταυρός αυτός 

προέρχεται από παλαιότερο τέμπλο, πιθανότατα του ίδιου ναού, βρίσκεται στο Βυζαντινό 

Μουσείο Λευκωσίας και φέρει επιγραφή με τη χρονολογία που παραδίδει ο R. Gunnis.  

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο, έχει υποστεί μεγάλη φθορά και 

χρειάζεται άμεση συντήρηση (Α/Α 44.7). Ακολουθεί τη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Έχει δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 44.6) και το 

παραπόρτιο της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη δεσποτική εικόνα 

χωρίς θωράκιο. Τα θωράκια φέρουν γραπτή διακόσμηση. Οι δεσποτικές εικόνες 

περιορίζονται σε τέσσερις και πιθανότατα έφεραν τοξωτό πλαίσιο, που δεν σώζεται 

σήμερα, παρόμοιο με την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το ευθύγραμμο 

επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες. Οι τρεις εξ αυτών κοσμούνται με γλυπτό 

διάκοσμο, ενώ οι υπόλοιπες περιλάμβαναν σειρά από εικονίδια του Δωδεκάορτου και της 

Μεγάλης Δέησης, ελάχιστα από τα οποία βρίσκονται σήμερα στο επιστύλιο. Στην κορυφή 

του τέμπλου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 

44.5), που μπορούμε να χρονολογήσουμε στα 1736.  

                                                 
439 Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 183. 
440 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 276. 
441 Αυτόθι. 
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Στο νότιο τοίχο, δίπλα στο τέμπλο, υπάρχει τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

που καλύπτεται με ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο πλαίσιο, λειτουργώντας ως προσκυνηματική 

εικόνα του ναού (Α/Α 44.3). 

 

Α/Α 45. Λευκωσία, ν. Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά, Ανάσταση) 

Ο ναός της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας (Α/Α 45.1) είναι ο μοναδικός ναός της 

Μέσης Βυζαντινής περιόδου που σώζεται εν μέρει στη Λευκωσία. Αποτελείται από 

διάφορα τμήματα κτισμένα σε διαφορετικές εποχές, καθιστώντας δύσκολο τον καθορισμό 

των χρονολογικών φάσεων της σημερινής τρίκλιτης εκκλησίας, στο νότιο κλίτος της 

οποίας είναι προσαρτημένα δύο καμαροσκέπαστα ορθογώνια δωμάτια.442 Σύμφωνα με τον 

κώδικα Α’ της Αρχιεπισκοπής το 1735 πραγματοποιείται ανακαίνιση του ναού, η οποία 

ολοκληρώνεται το 1741.443  

Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κώδικα, η εκκλησιαστική επιτροπή, το 1743, μετά 

την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, φροντίζει για την κατασκευή τέμπλου και εικόνων. 

Μέχρι το 1744 είχαν δοθεί 200 άσπρα για την κατασκευή του τέμπλου: «αψμδ … εἰς ὃσα 

ἒδωκεν εἰς τὰ τέμπλη ἓως τοῦ νῦν ἄσ. 200». Από την αναφορά του έτους 1776 

πληροφορούμαστε το όνομα του ξυλογλύπτη: «αψοστ εἰς ξυλὴν διὰ τὸ τέμπλον τοῦ χατζῆ 

γεώργη ταλιαδώρῳ ἄσ. 15». Οι αναφορές σε έξοδα κατασκευής του τέμπλου συνεχίζονται 

μέχρι την ολοκλήρωση του έργου το 1807: «αωζ τοῦ Ἰωάννου ζωγράφου καὶ πελεκάνου 

γρ. 53, εἰς μολύβιν καὶ σίδηρον γρ. 17 μ. 20, εἰς 5 τεφέδες χρυσάφιν διὰ τὸ τέμπλον γρ. 

145, τοῦ ζωγράφου κόπον γρ. 150».444 Ο ζωγράφος που αναφέρεται στον κώδικα είναι 

προφανώς ο Ιωάννης Κορνάρος, ο οποίος πιθανότατα ζωγράφισε και επιχρύσωσε και το 

τέμπλο, εκτός από τις εικόνες.445    

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο, καλύπτει και τα τρία κλίτη του ναού και 

διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση (Α/Α 45.2, 45.6-7). Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις εισόδους, την Ωραία Πύλη, το παραπόρτιο της 

Προθέσεως, και του Διακονικού. Στο Διακονικό υπάρχει δεύτερη αγία τράπεζα (σήμερα 

για δεύτερη λειτουργία, παλαιότερα ίσως για συλλειτουργία Ορθοδόξων και Καθολικών). 

Το τέμπλο του κεντρικού (Α/Α 45.2-3) και νότιου κλίτους (Α/Α 45.7-8) κλείνει με 

                                                 
442 ΜΚΕ, λήμμα «Χρυσαλινιώτισσας Παναγίας εκκλησία, Λευκωσία», τ. 14, σ. 94-95 (Α. Παπαγεωργίου), 

Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 520, Προκοπίου, Συνεπτυγμένος σταυροειδής, σ. 384-388. 
443 Κυριαζής, «Αλινιώτισσα», σ. 126. 
444 Αυτόθι, σ. 126-127. 
445 Για το ζωγράφο Ιωάννη Κορνάρο γίνεται λόγος στον αμέσως επόμενο ναό. Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. 

Δρακοπούλου παραλείπουν να συμπεριλάβουν τα έργα αυτά στο λήμμα για το ζωγράφο, βλ. Χατζηδάκης-

Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 110-113.  
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βημόθυρο, ενώ το βόρειο με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα χωρίς θωράκιο (Α/Α 45.6). 

Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου του βόρειου κλίτους είναι τρεις, του κεντρικού 

τέσσερις και του νότιου δύο.446  

Το επιστύλιο σε όλα τα κλίτη αποτελείται από τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο γλυπτών 

ζωνών παρεμβάλλεται σειρά εικονιδίων. Στο βόρειο κλίτος τα εικονίδια ανέρχονται σε έξι, 

στο κεντρικό σε εννιά και στο νότιο σε οκτώ. Στην κορυφή του επιστυλίου του κεντρικού 

κλίτους είναι τοποθετημένος πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη ο Εσταυρωμένος με 

τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 45.4), του βόρειου κλίτους σταυρός σε χαμηλή βάση 

(Α/Α 45.6) και του νότιου εικόνα της δυτικής Ανάστασης (Α/Α 45.7),447 τοποθετημένη σε 

βάση με δράκοντες.  

Τα θωράκια του κεντρικού κλίτους κοσμούνται με ανάγλυφα φυτικά και ζωικά 

μοτίβα, που επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με μπλε χρώμα. Το 

ίδιο συμβαίνει και σε ολόκληρη σχεδόν την επιφάνεια του τέμπλου, όπου εκτός από το 

μπλε χρησιμοποιείται κόκκινο και πράσινο χρώμα. Η διακόσμηση των τέμπλων στα 

πλαϊνά κλίτη παρουσιάζει διαφορές στη διάρθρωση και στη διακόσμηση, που πιθανότατα 

οφείλονται στο γεγονός ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή 

του τέμπλου (1743 μέχρι 1807). Όλο το τέμπλο επιχρυσώνεται, εκτός από ένα τμήμα των 

θωρακίων, που φέρει γραπτό διάκοσμο σε οβάλ και καρδιόσχημο πλαίσιο και από την 

πρώτη ζώνη επιστυλίου του νότιου κλίτους, όπου τα κενά μεταξύ των ανάγλυφων μοτίβων 

χρωματίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Η διακόσμηση είναι κυρίως φυτική. 

Ορισμένα ανάγλυφα μοτίβα τονίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα.   

 

 Α/Α 46. Λευκωσία, καθεδρικός ναός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Α/Α 46.1) θεμελιώθηκε στις 30 Απριλίου 

1662 από τον αρχιεπίσκοπο Νικηφόρο (1640-1674448), σύμφωνα με εγχάρακτη επιγραφή 

στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του μονόκλιτου αυτού ναού και συμπληρώθηκε 

ανάμεσα στα 1662 και 1674.449  Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες.450  

                                                 
446 Για την εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, βλ. Αθ. Παπαγεωργίου, «Η εικόνα της Παναγίας 

«Ελεούσας» της εκκλησίας της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας», RDAC, 1999, σ. 327-336. 
447 Αυτή η δυτική παραλλαγή της βυζαντινής Εις Άδου Καθόδου είχε μπει στη μεταβυζαντινή ζωγραφική 

ήδη από το β΄ ήμισυ του 15ου αιώνα, βλ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Μελέτες για τη μεταβυζαντινή ζωγραφική. 

Ενετοκρατούμενη και Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και Κύπρος, Αθήνα 2004, σ. 201 εξ.     
448 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 329.   
449 ΜΚΕ, λήμμα «Ιωάννη Αγίου του Θεολόγου καθεδρικός ναός», τ. 6, σ. 126, Παπαγεωργίου, «Ο 

καθεδρικός ναός», σ. 73 εξ., Papageorgiou, St. John the Evangelist, σ. 10, Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 262. 
450 Για τις τοιχογραφίες, βλ. Stylianou, Churches, σ. 496-499, G. Schiemenz, “Der 148. Psalm in der 

Johannes-Kathedrale von Nicosia”, ΕΚΜΙΜΚ, 3 (1996), σ. 163-201, Τριανταφυλλόπουλος, «Αποκαλύψεως 

οράματα», σ. 404 εξ., G. Schiemenz, “Who are the kings of Psalms 148,11 and 149,8 in St. John’ s cathedral 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 124 

Στο ναό υπάρχει ένα από τα ωραιότερα ξυλόγλυπτα εικονοστάσια του 18ου αιώνα 

(Α/Α 46.2, 46.11-12),451 το οποίο είναι μεταγενέστερο χρονολογικά από την 

ανοικοδόμηση του ναού, ολόκληρο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

Έχει δύο εισόδους, μία της Ωραίας Πύλης, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 46.10) και μια της 

Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Το επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες. 

Οι τρεις κοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα και οι υπόλοιπες δύο φέρουν σειρά από 

ανεξάρτητα εικονίδια του Δωδεκάορτου  (δώδεκα) και της Μεγάλης Δέησης (δεκατρία). 

Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, πλούσια 

διακοσμημένη με ολόγλυφους φτερωτούς αγγέλους με σάλπιγγες, δράκοντες και φυτικά 

μοτίβα, τοποθετείται ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά (Α/Α 46.9).  

Η διακόσμηση του τέμπλου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Συνδυάζονται ανάγλυφα 

μοτίβα, ορισμένα μάλιστα χρωματισμένα,452 με μοτίβα διάτρητης τεχνικής. Ένα μέρος της 

επιφάνειας του καλύπτεται με φυτικό διάκοσμο σε συνδυασμό με το ζωικό. Αετοί, δράκοι, 

περιστέρια, γλάστρες με λουλούδια, κληματίδα και άλλος πλούσιος φυτικός και ζωικός 

διάκοσμος, αν και τα περισσότερα από αυτά αποτελούν συνηθισμένα μοτίβα διακόσμησης, 

εντυπωσιάζουν με την τεχνοτροπική τους απόδοση (Α/Α 46.3-4).   

Εκτός από τα προαναφερθέντα, η διακόσμηση συμπληρώνεται με ανθρώπινες μορφές 

και πλήθος από φτερωτούς αγγέλους, συχνά ολόσωμους, που δεν εμφανίζονται μόνο ως 

απομονωμένα στοιχεία, αλλά και ως μέρος εντυπωσιακών πολυπρόσωπων συνθέσεων, 

σκηνών από την καθημερινή ζωή και από την Παλαιά Διαθήκη, διακοσμώντας τα 

θωράκια, τη ζώνη μεταξύ των δεσποτικών εικόνων και των θωρακίων (κάτω κεταμπές), τα 

τρίλοβα τμήματα πάνω από τις δεσποτικές εικόνες, που θυμίζουν τα κεμέρια του 

ελλαδικού χώρου, κ.λ.π. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι τέτοιου είδους 

διακόσμηση εντοπίζουμε για πρώτη φόρα σε τέμπλα του 18ου αιώνα. 

Οι σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη παριστάνονται στα τμήματα που 

διαμορφώνονται πάνω και κάτω από τις δεσποτικές εικόνες της Παναγίας και του 

Χριστού. Συγκεκριμένα στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας 

παρουσιάζεται ο Καλός Ποιμήν (Α/Α 46.7) και στο άνω τρίλοβο τμήμα η σκηνή της 

Εκδίωξης των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο (Α/Α 46.8). Στον κάτω κεταμπέ της 

                                                                                                                                                    
in Nicosia? Iconographical and iconological relations between the revelation of St. John and the last psalms”, 

ΕΚΜΙΜΚ, 5(2001), σ. 141-152, Γκιολές, ό.π., σ. 266-267, G. Schiemenz, “Kings David’ s chant in St. John’ 

s cathedral in Nicosia and its place in the iconography of the last psalms”, ΕΚΜΙΜΚ, 7 (2006), σ. 199-232. 
451 ΜΚΕ, ό.π, σ. 127, M. Ieronymidou-C. Hasapopoulos, “Saint John the Theologian”, σ. 339. 
452 Δηλαδή το ίδιο το ανάγλυφό τους είναι ζωγραφισμένο με το αντίστοιχο χρώμα δηλαδή πράσινα τα φύλλα, 

κόκκινα τα λουλούδια κ.λ.π., βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 18. 
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εικόνας του Χριστού παριστάνεται η Θυσία του Αβραάμ (Α/Α 46.5), ενώ στο τρίλοβο 

τμήμα η Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 46.6).    

Δεν γνωρίζουμε το όνομα του ξυλογλύπτη, του χρυσωτή ούτε την ακριβή χρονολογία 

της κατασκευής του τέμπλου. Αυτή θα πρέπει να έγινε πιθανότατα πριν το 1744,453 διότι 

κατά το σχετικό με το έτος αυτό κώδικα λογαριασμών της Αρχιεπισκοπής αναφέρεται η 

δαπάνη για το «χρύσωμαν τῶν ὡραίων πυλών».454  

Στον ίδιο κώδικα αναφέρεται:   

α) Στα 1753 η καταβολή στους ζωγράφους «ἱστοριογράφους» 205 ασ. για τον κόπο 

και τα έξοδα του τέμπλου: «τῶν ἱστοριογράφων διὰ κόπον καὶ ἒξοδα τοῦ τέμπλου ἄσ. 

205». 

β) Στα 1756 το υπόλοιπο ποσό, 34 άσπρων για την εξόφληση της επιχρύσωσης του 

τέμπλου και των εικόνων: «εἰς τὴν λοιπὴν ἐξοδίαν τοῦ τέμπλους καὶ τῶν εἰκόνων ἄσ. 34». 

Από τις δύο αυτές αναφορές του κώδικα συμπεραίνουμε τα εξής: 

1) Το επιχρύσωμα του τέμπλου τελειώνει στα 1756. 

2) Το επιχρύσωμα γίνεται από ζωγράφους και όχι από χρυσοχόους. Στον κώδικα 

χρησιμοποιείται η λέξη «ιστοριογράφοι» δηλώνοντας τους ζωγράφους τοιχογραφιών και 

τους χρυσωτές του τέμπλου. Και στον ελλαδικό χώρο οι χρυσωτές τέμπλων δεν είναι ποτέ 

χρυσοχόοι αλλά ζωγράφοι.455  

3) Η λέξη «τέμπλο» συνεχίζει να χρησιμοποιείται και κατά το 18ο αιώνα αντί του 

εικονοστασίου. 

4) Μαζί με το τέμπλο κατασκευάζονται και εικόνες του τέμπλου. Οι εικόνες αυτές 

δεν έχουν σήμερα διασωθεί.456  

Οι τωρινές εικόνες του τέμπλου ζωγραφίζονται από τον Ιωάννη Κορνάρο και τον 

ιερομόναχο Ιωαννίκιο, πιθανό μαθητή του πρώτου, με εξαίρεση τη δεσποτική εικόνα του 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όταν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ο Χρύσανθος (1766-

1810457).458 Ο Ιωάννης Κορνάρος είναι ονομαστός ζωγράφος από την Κρήτη. Γεννήθηκε 

το 1745. Έρχεται στην Κύπρο μεταξύ 1787-89. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 

νησί φιλοτέχνησε μεγάλο αριθμό εικόνων και σχέδια για χαλκογραφίες και 

αργυροεπίχρυσα καλύμματα εικόνων. Το τελευταίο γνωστό υπογραμμένο έργο του 

                                                 
453 Κυριαζής, «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», σ. 60, Papageorgiou, St. John the Evangelist, σ. 60, 

Παπαγεωργίου, «Ο καθεδρικός ναός», σ. 75. 
454 Κυριαζής, ό.π., σ. 59. 
455 Κουτελάκης, Αργυροχρυσοχόοι και ξυλογλύπτες, σ. 30. 
456 Papageorgiou, St. John the Evangelist, σ. 47, του ίδιου, «Ο καθεδρικός ναός», σ. 75. 
457 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 329. 
458 Papageorgiou, St. John the Evangelist, σ. 47, Κυριαζής, ό.π., σ. 61-62, Παπαγεωργίου, «Ο καθεδρικός 

ναός», σ. 75. 
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χρονολογείται στα 1812. Απέκτησε πολλούς μαθητές και μιμητές της τέχνης του, 

δημιουργώντας σχολή ζωγραφικής στο νησί.459   

Από τις έξι δεσποτικές εικόνες η εικόνα του Χριστού χρονολογείται στα 1795, της 

Παναγίας στα 1796, του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Αγίου Νικολάου στα 1797 και του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα 1798. Όλες φέρουν την υπογραφή του Ιωάννη Κορνάρου. Για 

την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου δεν γνωρίζουμε ούτε χρονολογία κατασκευής 

ούτε όνομα ζωγράφου, δεδομένου ότι καλύπτεται με ασημένια επένδυση πλην του 

προσώπου του.460 Η σειρά με την οποία είναι τοποθετημένες στο τέμπλο οι εικόνες αυτές 

είναι η εξής: Αρχάγγελος Μιχαήλ, Άγιος Νικόλαος, Θεοτόκος, Χριστός, Ιωάννης ο 

Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η δεσποτική 

εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου τοποθετείται στο νότιο άκρο του τέμπλου, για να 

τονίσει την τοιχογραφία της Αποκαλύψεως, που βρίσκεται δίπλα της, αντί στα αριστερά 

της Θεοτόκου, όπως συνηθίζεται.461  

Τα εικονίδια του Δωδεκάορτου υπογράφονται από τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο462 και 

ζωγραφίζονται μεταξύ 1796 και 1800. Οι εικόνες της Γέννησης και του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου χρονολογούνται στα 1796, της Γέννησης, Υπαπαντής και Βάπτισης του 

Χριστού στα 1797, της Μεταμόρφωσης, Ανάστασης, Ανάληψης του Χριστού, της 

Έγερσης του Λαζάρου, της Βαϊοφόρου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα 1800.463 Οι 

πιο πάνω δώδεκα εικόνες τοποθετούνται στο τέμπλο με την ακόλουθη σειρά, που δεν 

γνωρίζουμε εάν είναι και η αρχική: Κοίμηση της Θεοτόκου, Μεταμόρφωση, Ανάσταση 

του Λαζάρου, Βαϊοφόρος, Ανάληψη, Ανάσταση, Υπαπαντή, Γέννηση του Χριστού, 

Βάπτιση, Ευαγγελισμός, Εισόδια της Θεοτόκου, Γέννηση της Θεοτόκου. Προφανώς η 

σειρά τοποθέτησης των εικονιδίων είναι διαταραγμένη. 

                                                 
459 Για το ζωγράφο Ιωάννη Κορνάρο, βλ. Ν. Τωμαδάκης, «Ιωάννης Κορνάρος Κρης ζωγράφος (1745-

1796;)», Κρητικά Χρονικά, Β΄ (1948), τευχ. 2, σ. 253-264, Σ. Σοφοκλέους, «Νέα στοιχεία για την παραμονή 

και το έργο του Κρητικού ζωγράφου Ιωάννη Κορνάρου στην Κύπρο», ΚΣ, Ν΄ (1986), σ. 227 εξ, 

Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 110-13, Χριστοδούλου-Γερασίμου, «Ιωάννης 

Κορνάρος ο Κρης», σ. 11-12, Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 171-172, Ασπρά-Βαρδαβάκη, «Χειρ ην 

ζωγράφου Κορνάρου Ιωάννου Κρητός», σ. 313 εξ.  
460 Παπαγεωργίου, «Ο καθεδρικός ναός», σ. 76. 
461 Τριανταφυλλόπουλος, «Αποκαλύψεως οράματα», σ. 411 εξ. Σε ναούς της Κύπρου, που δεν είναι 

αφιερωμένοι στον Άγιο Νικόλαο, συνηθίζεται να τοποθετείται στο τέμπλο, μεταξύ των άλλων δεσποτικών 

εικόνων, και η εικόνα του προαναφερθέντος Αγίου, όταν βέβαια οι διαστάσεις του τέμπλου το επιτρέπουν, 

βλ. D. Triantafyllopoulos, “Il culto e l’ imagine di san Nicola a Cipro”, εις: M. Bacci (επιμ.), San Nicola. 

Splendori d’ arte d’ Oriente e d’ Occidente, Milano 2006, σ. 123 εξ, υποσ. 93, όπου και τα σχετικά 

παραδείγματα.  
462 Στο 18ο αιώνα υπάρχουν δύο ζωγράφοι με το όνομα Ιωαννίκιος. Ο ένας τοποθετείται στο πρώτο μισό του 

18ου αιώνα και ο άλλος στο δεύτερο μισό. Ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος του Αγίου Ιωάννη ταυτίζεται με το 

ζωγράφο του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα, βλ. Σπυριδάκης, «Κύπριοι Αγιογράφοι», σ. 254-257, 

Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 341, αρ. 8.  
463 Papageorgiou, St. John the Evangelist, σ. 47, του ίδιου, «Ο καθεδρικός ναός», σ. 76. 
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Οι εικόνες της Μεγάλης Δέησης (ή Αποστολικά) αποδίδονται στον Ιωάννη Κορνάρο. 

Δεν φέρουν χρονολογία ούτε υπογραφή, με εξαίρεση την εικόνα του Χριστού ένθρονου 

μεταξύ των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που φέρει υπογραφή του ζωγράφου στο 

υποπόδιο του Χριστού.464  

 

Α/Α 47. Τερσεφάνου  (Λάρνακα), ν. Αγίου Γεωργίου Άρπερας (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 47.1). 

Ιδρύθηκε από το δραγομάνο Κωνσταντίνο Χριστοφάκη465 το 1745. Πάνω από τη βόρεια 

είσοδο, στο εσωτερικό του ναού, υπάρχει αναθηματική τοιχογραφία, στην οποία ο 

δραγομάνος μαζί με την οικογένειά του προσφέρουν την εκκλησία στον Άγιο Γεώργιο 

(Α/Α 47.3). Η τοιχογραφία συνοδεύεται με επιγραφή, που αναφέρεται στο γεγονός της 

ανέγερσης του ναού και στο λόγο για τον οποίον έκανε τη δωρεά: κινδύνευσε να εξοριστεί 

από την Κύπρο και ο άγιος Γεώργιος τον έσωσε. Ο ναός διασώζει τοιχογραφίες του 18ου 

αιώνα.466   

Το τέμπλο του ναού φέρει μόνο γραπτή διακόσμηση, χωρίς ίχνος επιχρυσώματος και 

διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 47.2, 47.7). Έχει δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης, 

που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 47.6) και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει 

ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα χωρίς θωράκιο. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ 

ύψος διάρθρωση. Τα θωράκια κοσμούνται με γραπτές παραστάσεις λουλουδιών και 

γεωμετρικά μοτίβα. Το επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες. Η πρώτη τοποθετείται πάνω 

από τις δεσποτικές εικόνες. Η δεύτερη φέρει δεκατρία εικονίδια του Δωδεκάορτου και η 

τέταρτη ισάριθμα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Τα εικονίδια χωρίζονται μεταξύ τους με 

ελικοειδείς κιονίσκους. Στην τέταρτη ζώνη παρουσιάζεται κάποια διατάραξη στην 

τοποθέτηση των κιονίσκων και των εικονιδίων. Οι δύο ζώνες χωρίζονται μεταξύ τους με 

την παρεμβολή της τρίτης ζώνης. Μια μακρόστενη ζωγραφιστή ξύλινη λωρίδα, που 

αποτελεί την πέμπτη ζώνη, συμπληρώνει το επιστύλιο.   

Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου, με εξαίρεση εκείνη των Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου, ζωγραφίστηκαν το 1745, με δαπάνη του δραγομάνου Χριστοφάκη. Η δεσποτική 

εικόνα των αγίων Γεωργίου και Χριστοφόρου φέρει την υπογραφή του ζωγράφου 

                                                 
464 Αυτόθι. 
465 Ο Χριστοφάκης υπήρξε δραγομάνος της Κύπρου πριν τα μέσα του 18ου αιώνα. Δολοφονήθηκε το Πάσχα 

του 1750 από ανθρώπους του διοικητή της Λάρνακας Χατζημπακκή. Για το δραγομάνο Κωνσταντίνο 

Χριστοφάκη, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Χριστοφάκης Κωνσταντίνου», τ. 14, σ. 88-89.  
466 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου Άρπερας εκκλησία», τ. 4, σ. 47 (Α. Παπαγεωργίου). Για τις τοιχογραφίες, 

βλ. Stylianou, Churches, σ. 440-446, Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», 108 εξ.  
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Ιωαννικίου και τη χρονολογία 1745.467 Η εικόνα των Αποστόλων ζωγραφίζεται μετά το 

θάνατο του δραγομάνου, το 1786, από το ζωγράφο Λεόντιο. Τα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης αποδίδονται στον ίδιο ζωγράφο.468  

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Προδρόμου υπάρχει μία επιγραφή (Α/Α 

47.4), που αναφέρεται στη μη ολοκλήρωση του καλλωπισμού του ναού, λόγω του θανάτου 

του Χριστοφάκη (το 1750) και στην ανακαίνιση του ναού και συμπλήρωση της 

διακόσμησης από τον επίσκοπο Κιτίου Μελέτιο (1776-1797).469 Φαίνεται ότι ο ναός είχε 

εγκαταλειφθεί μετά το θάνατο του ιδρυτή του Χριστοφάκη. Στην επιγραφή αναφέρεται η 

ελλιπής χρονολογία «χιλιοστόν επτακοσιοστόν πέμπτον σωτήριον έτος», δηλαδή 17-5. 

Ξέροντας ότι ο Μελέτιος υπήρξε επίσκοπος Κιτίου από το 1776 μέχρι το 1797, 

υποθέτουμε ότι η χρονολογία μπορεί να είναι 1785 ή 1795, με το πρώτο επικρατέστερο, 

εφόσον και η συμπλήρωση των εικόνων του τέμπλου από το ζωγράφο Λεόντιο γίνεται 

κατά τα ίδια χρόνια. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και 

της Μεγάλης Δέησης έγιναν από  τον επίσκοπο Μελέτιο.  

Για την κατασκευή και διακόσμηση του τέμπλου δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη 

επιγραφή. Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι το τέμπλο έγινε από το δραγομάνο 

Χριστοφάκη470 και οι A.-J. Stylianou συμφωνούν, ότι είναι σύγχρονο της ανοικοδόμησης 

του ναού.471 Μπορεί το τέμπλο να κατασκευάζεται με δαπάνη του Χριστοφάκη, αλλά 

πιθανότατα τοποθετείται στο ναό μετά το 1747, δηλαδή μετά από την τοιχογράφηση του 

βόρειου και νότιου τοίχου, διότι το τέμπλο καλύπτει μέρος των τοιχογραφιών αυτών. Μαζί 

με τα εικονίδια πιθανότατα έγινε ή και ολοκληρώθηκε (αν είχε αρχίσει από τον καιρό του 

Χριστοφάκη) η διακόσμηση του τέμπλου. Προφανώς ο ζωγράφος του τέμπλου είναι αυτός 

που έγραψε την επιγραφή, όπως συνηθίζεται. Συγκρίνοντας τη διακόσμηση του τέμπλου, 

του βημοθύρου (Α/Α 47.6), του σταυρού και των λυπηρών (Α/Α 47.5) με τη διακόσμηση 

των αντίστοιχων τμημάτων στο τέμπλο της Παναγίας, στο Κιβισίλι (Α/Α 77), που 

διακοσμήθηκε το 1795 από το ζωγράφο Θεοφάνη, εντοπίζουμε τρομερές ομοιότητες. Θα 

μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε ότι ο Θεοφάνης ζωγραφίζει δέκα χρόνια πριν και το εδώ 

τέμπλο.472  

                                                 
467 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου Άρπερας εκκλησία», τ. 4, σ. 47, Stylianou, Churches, σ. 444, 

Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», 106 εξ. Για το ζωγράφο Ιωαννίκιο, βλ. ΜΚΕ, λήμμα 

«Ιωαννίκιος», τ. 6, σ. 144-145 (Α. Παπαγεωργίου), Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 340, αρ. 6, 

Παπαϊωακείμ, ό.π., 105 εξ. 
468 Παπαϊωακείμ, ό.π., σ. 111. 
469 Για τον επίσκοπο Μελέτιο, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Μελέτιος επίσκοπος. Μελέτιος Α΄», τ. 9, σ. 377. 
470 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου Άρπερας εκκλησία», τ. 4, σ. 47. 
471 Stylianou, Churches, σ. 444. 
472 Ο Κ. Παπαϊωακείμ αποδίδει με βεβαιότητα τη διακόσμηση του τέμπλου στο ζωγράφο Θεοφάνη, χωρίς 

όμως να προσδιορίζει χρονολογία. Επίσης αναφέρει ότι ίδιος ζωγράφος διακόσμησε και το τέμπλο του ναού 

των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, που γειτνιάζει με το ναό του Αγίου Γεωργίου Άρπερας, όπως επίσης 
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Η επιγραφή συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:  

«ΕΙ Κ(ΑΙ) ΩΚΟΔΟΜΙΤΙ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΩΣ ΟΡΑΤΑΙ, / ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ[---] 

ΝΘΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ, / ΤΟΥΤΟ ΖΗΝ ΤΟΤΕ ΕΚΜΕ[ΤΡΗ]ΣΑΝΤΟΣ 

ΑΣΕ[Β]ΕΣΙΝ ΒΙΑ ΑΠΟΚΤΑ[Ν]ΘΗΝΑΙ / ΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΟΣ ΔΙΟΜΕΙΝΑΣ ΤΕΛΕΟΝ 

ΠΛΕΙΣΤΩ ΧΡΟΝΩ, / ΗΔΗ ΔΟΥΝ ΤΟΥΤΗΝ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΡΥΤΑΝΟΣ ΘΕΟΥ 

ΕΥΔΟΚΙΑ, / [---] ΕΠΙΑΘΟ ΟΠΩΣΟΥΝ ΣΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΟΛΚΙΑ, / ΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΦΗΜΗ ΤΕΜΠΛΕΟΥ ΤΕ Κ(ΑΙ) ΙΕΡΩΝ ΟΛΩΝ ΑΜΦΙΩΝ, / 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΟΙΚΑΣ ΙΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΙΤΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ / ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ 

ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙΣ ΤΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, / ΔΩΡΟΝ ΤΟΥΤΙ 

ΕΜΙΚΡΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΘΥΜΟΣ ΤΩ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΙ ΓΕΩΡΓΙΩ, / ΤΩ 

ΤΕ ΑΓΑΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩ Κ(ΑΙ) ΘΕΙΩ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΩ, / ΩΣ ΤΗ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Κ(ΑΙ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, / ΕΠΗΤΥΧΕΙΝ 

ΛΥΤΡΟΝ ΠΑΝΤΟΣ [---] Κ(ΑΙ) ΕΝ ΑΛΛΗ ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ, / ΟΙ 

ΕΝΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΙΓΑΡΟΥΝ ΕΥΧΕΣΘΕ ΤΟΥ [---] ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΜΦΟΙΝ [---] / 

ΕΙΛΗΦΕ ΔΙΕΠΕΤΗΣ ΤΑΥΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΣΤΟΝ / 

(ΟΓΔΟΕΙΚΟΣΤΟΝ) ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ / ΤΟΥ ΦΘΗΝΟΝΤΟΣ ΗΔΗ ΕΝ 

ΜΗΝΙ ΟΚΤΟΜΒΡΙΟΥ:·» (Α/Α 47.4). 

 

Α/Α 48. Μονή Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (Πάφος), Καθολικό 

(τέμπλο)[βημόθυρο, σταυρός] 

Το καθολικό του Τιμίου Σταυρού είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 48.1) και 

κτίζεται το 1745 από τον μητροπολίτη Πάφου Ιωακείμ,473 σύμφωνα με επιγραφή σε 

θωράκιο του τέμπλου, κάτω από το κουβούκλιο του σταυρού, που αναφέρει τα εξής: 

«Ο ΠΑΦΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ / ΚΥΡ(ΙΟΣ) ΙΩΑΚΕΙΜ ΗΓΥ- / ΡΕΝ ΓΑΡ ΕΚ 

ΒΑΘΡΩΝ / ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ Ι- / ΕΡΟΝ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΝ / ΘΕΙΟΝ ΝΑΟΝ 

ΤΟΥ ΤΙΜΙ- / ΟΥ Κ(ΑΙ) ΖΩΙΦΟΡΟΥ ΣΤ(ΑΥ)ΡΟΥ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΘΘ - / ΑΣ 

ΘΡΑΥΣΤΕΝ ΕΚΠΟ- / ΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α- / ΛΛΑΥΤΟΣ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ  / ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟ- / ΤΕΡΟΥ ΖΕΣΕΙΤΕ ΨΥ- / ΧΗΣ Κ(ΑΙ) ΘΕΙΚΗ ΔΥ- / ΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΑΨΜ Κ(ΑΙ) ΑΛΛΟΙΣ ΠΕΝΤΕ / ΕΤΕΣΙΝ ΕΤΙ ΑΠΟ Κ(ΥΡΙΟ)Υ» (Α/Α 48.4). 

Στο ίδιο θωράκιο υπάρχει άλλη μια επιγραφή, που αναφέρει ότι στα 1770, όταν 

μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Πανάρετος, έγιναν οι εικόνες του τέμπλου, με έξοδα του 

ιερομόναχου Μελετίου: 

                                                                                                                                                    
και το τέμπλο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Αλεθρικό, βλ. Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική 

δραστηριότητα», σ. 117.     
473 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 360 εξ., Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 257, 

Στυλιανού, «Περιηγήσεις», σ. 75-76, ΜΚΕ, λήμμα «Μίθθας, μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού», τ. 10, σ. 63 

(Α. Παπαγεωργίου).  
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«ΓΕΓΟΝΕ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΑΥ- / ΤΑ Κ(ΑΙ) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟ- / ΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕ 

ΙΕΡΩΝ ΑΠΟ- / ΣΤΟΛΩΝ Κ(ΑΙ) ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ / ΑΓΙΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΡΧΙΕ- / 

ΡΑΤΕΥΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ / ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΘΡΟΝΟΝ / ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ / ΠΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) / ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ 

Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ / ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕ Κ(ΑΙ) ΕΠΙ- / ΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΞΙΟΥ Κ(ΑΙ) Α- / ΜΑΡΤΟΛΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ / ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ / Κ(ΑΙ) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΥΤΩΝ / ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ 

ΑΡΧΙ- / ΕΡΕΩΝ Κ(ΑΙ) ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕ- / ΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΨΟ / 

Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ»474 (Α/Α 48.3). 

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, που ακολουθεί τη τριμερή καθ’ 

ύψος διάρθρωση και διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 48.2, 48.5-10). Έχει δύο 

εισόδους, την Ωραία Πύλη, σήμερα χωρίς βημόθυρο και το παραπόρτιο της Προθέσεως, 

που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Οι δεσποτικές εικόνες 

περιορίζονται σε τρεις. Στη θέση της τέταρτης εικόνας είναι τοποθετημένος ο σταυρός, 

στεγαζόμενος με ιδιαίτερο, εξέχον ξυλόγλυπτο κουβούκλιο. Τα θωράκια του τέμπλου 

φέρουν γραπτό διάκοσμο. Το επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες. Οι τρεις εξ αυτών 

κοσμούνται με γλυπτό διάκοσμο, ενώ οι υπόλοιπες δύο φέρουν σειρά εικονιδίων του 

Δωδεκάορτου (δεκατρία εικονίδια) και της Μεγάλης Δέησης  - Αποστολικά (έντεκα 

εικονίδια).  

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες επιγραφές το τέμπλο μπορεί να χρονολογηθεί 

μεταξύ 1745, που κτίζεται ο ναός και 1770, που κατασκευάζονται οι εικόνες,475 συνεπώς 

είναι σύγχρονο χρονολογικά με το ναό.476 Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι το χρύσωμα 

του τέμπλου έγινε πολύ αργότερα, το 1836, όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Χαρίτων.477 

Στο Βυζαντινό Μουσείο Πάφου υπάρχει βημόθυρο με επιγραφή (Α/Α 84.1-2), που ανήκει 

στο τέμπλο του ναού478 και στηριζόμενος σε αυτό ο Α. Παπαγεωργίου παραδίδει τη 

συγκεκριμένη χρονολογία. Η επιγραφή, παρόλο που έχει φθαρεί αρκετά, αναφέρει ότι το 

τέμπλο χρυσώθηκε το 1836 από τον ιεροδιάκονο Χριστόφορο, με δαπάνη του ιερομόναχου 

Μελετίου και συνδρομή του Σολομώντος προσκυνητού: 

                                                 
474 Οι επιγραφές του τέμπλου παραδίδονται και από τους Λ. Φιλίππου και Α. Παπαγεωργίου, βλ. Λ. 

Φιλίππου, «Η μονή του Σταυρού της Μίθθης», ΚΧ, Δ΄ (1926), σ. 195, Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και 

τέχνη, 1967-68», σ. 361 εξ.  
475 Ο R. Gunnis, αναφέρει λανθασμένα τη χρονολογία 1740, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 452. 
476 Σύμφωνα με τον Ι. Τσικνόπουλλο, το τέμπλο έγινε το 1770, μαζί με τις εικόνες, βλ. Τσικνόπουλλος, 

Ιστορία Πάφου, σ. 257.   
477 ΜΚΕ, λήμμα «Μίθθας, μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού», τ. 10, σ. 63. 
478 Σε φωτογραφία του τέμπλου, που παραθέτει ο Ι. Τσικνόπουλλος, παρουσιάζεται το συγκεκριμένο 

βημόθυρο στο τέμπλο του ναού., βλ. Ι. Τσικνόπουλλος, ό.π., σ. 258.  
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«επαρχηθήτου Κυρίου Χαρίτων χρυσόθ(ει το παρ)ών τέμπλον / ως οράται, διά 

δαπάνης Μελετίου (ιερ)ομονάχου  / [---] / [---] συνδρομητού σολομώντος προσκυνητού, / 

μν(ήσθητι) Κύριε τους [---] δούλους σου, / χριστοφόρου Ιεροδιακόνου / [---] ενέ(τι) 1836 

μαρτίου 20.» (Α/Α 84.2). 

 Ο σταυρός και τα λυπηρά που υπάρχουν σήμερα στο τέμπλο είναι νεότερα έργα 

(Α/Α 48.10). Ο σύγχρονος με το τέμπλο σταυρός βρίσκεται και αυτός στο Βυζαντινό 

Μουσείο Πάφου (Α/Α 84.3-4) και φέρει επιγραφή με την ίδια χρονολογία (1836) και το 

όνομα του ζωγράφου Χριστόφορου από το Όμοδος, που τον επιχρύσωσε.479 Προφανώς 

πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το Χριστόφορο ιεροδιάκονο που αναφέρει η επιγραφή 

του βημοθύρου. Συγκεκριμένα η  επιγραφή του σταυρού αναφέρει τα ακόλουθα:   

«ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΙΡ, / ΓΑΣΩ ΕΝ ΜΕ / ΣΩ ΤΗΣ ΓΗΣ ΧΡΙ / ΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ / 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣ ΑΧΡΑΝ / ΤΟΥΣ ΣΟΥ ΧΕΙΡ(ΑΣ) Ε / ΞΕΤΕΙΝΑΣ ΕΠΥ / ΣΥΝΑΓΩΝ 

ΠΑΝΤΑ, / ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΡΑΖΟΝ / ΤΑ ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ480 / 1836 ΧΥΡ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ/ όμοδος» (Α/Α 84.4). 

 

 Α/Α 49. Έμπα (Πάφος), ν. Παναγίας Χρυσελεούσας (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Η εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσας στην Έμπα (Α/Α 49.1) κτίζεται κατά πάσα 

πιθανότητα στα τέλη του 12ου ή στις αρχές του 13ου αιώνα αρχικά σε σχήμα ελεύθερου 

σταυρού με τρούλλο. Στα μέσα του 13ου αιώνα μετασκευάστηκε σε σταυροειδή 

εγγεγραμμένο, με την προσθήκη τριών γωνιακών διαμερισμάτων και σταυρόσχημης 

επέκτασης στη δυτική πλευρά. Στο ναό σώζονται τοιχογραφίες από το 13ο - 15ο αιώνα.481  

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του 18ου αιώνα, πολύ βέβαια 

μεταγενέστερο από την ανοικοδόμηση του ναού και διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 

49.2, 49.7). Έχει μία μόνο κύρια είσοδο, αυτή της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με 

βημόθυρο (Α/Α 49.6). Τα θωράκια του δεν είναι επιχρυσωμένα, αλλά φέρουν γραπτό 

διάκοσμο, όπως συμβαίνει και σε τέμπλα του 17ου αιώνα. Βέβαια εδώ η γραπτή 

διακόσμηση δημιουργεί ωραίες συνθέσεις σε κάθε θωράκιο, έχοντας ως βασικό μοτίβο το 

φυτικό διάκοσμο. Επίσης, στη διακόσμηση του τέμπλου αυτού παρατηρούμε ένα ακόμα 

βασικό στοιχείο, που εντοπίσαμε στα τέμπλα του 17ου αιώνα. Δηλαδή δεν χρυσώνεται 

                                                 
479 Ο R. Gunnis, λανθασμένα αναφέρει ότι ο σταυρός επιχρυσώθηκε το 1834, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 

452. 
480 Ο ύμνος αυτός προέρχεται από την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής (πρωί). 
481 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 236 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Χρυσελεούσας Παναγίας 

εκκλησία, Έμπα», τ. 14, σ. 107 (Α. Παπαγεωργίου), Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 63, Χ. Χατζηχριστοδούλου, 

Ιερός ναός Παναγίας Χρυσελεούσας στην Έμπα, Λευκωσία 2002, σ. 6-8, Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 68-

69, 145, Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 524. Για τις τοιχογραφίες του ναού, βλ. Stylianou, 

Churches, σ. 409-410, Γκιολές, ό.π., σ. 186-187.  
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ολόκληρο το τέμπλο, όπως γίνεται στο τέμπλο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Α/Α 

46.12), αλλά μόνο οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων. Τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα χρώματα. Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται 

βάθος και προβάλλεται ο επίχρυσος ανάγλυφος διάκοσμος, αλλά συνάμα είναι 

οικονομικότερη η εκτέλεση. 

Οι δεσποτικές εικόνες περιορίζονται σε τέσσερις. Το επιστύλιο αποτελείται από 

πέντε ζώνες, τρεις με γλυπτό διάκοσμο και δύο με σειρά εικονιδίων του Δωδεκάορτου και 

της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος 

με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 49.5). 

Επιγραφή στο θωράκιο, κάτω από την εικόνα της Παναγίας (Α/Α 49.4), αναφέρει ότι 

το τέμπλο, τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης έγιναν το 1747 από το 

ζωγράφο ιερομόναχο Ιωαννίκιο482 και τους μαθητές του Φιλάρετο και Λαυρέντιο483 με 

συνδρομή και μεγάλο πόθο του Χριστόδουλου Προσκυνητού, της συζύγου και των 

παιδιών του, όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Ιωακείμ (1742-1759484):  

«+ΑΨΜΖ / ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΘΕΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ  / 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΙΤΡΟ- / ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΙΩΑΚΙΜ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ / ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ 

ΕΩΡΤΟΝ Κ(ΑΙ) ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ ΠΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 

ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ(ΚΥ)ΝΙΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΙΜΒΙΟΥ / 

ΑΥΤΟΥ ---- Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κ(ΑΙ) / ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΧΕΙΡ 

ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ Ι(ΕΡΟΜ)ΟΝΑΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΜΑΘΙΤΩΝ / ΑΥΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 

Κ(ΑΙ) ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ» (Α/Α 49.3). 

Πάνω από την επιγραφή αυτή αναγράφεται μια άλλη, σύμφωνα με την οποία το 

τέμπλο επιδιορθώθηκε στα 1884 επί μητροπολίτου Νεοφύτου (1869-1888485) :  

«ΕΠΙΔΙΟΡ(Θ)ΟΘΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ / ενετι 1884 επι Νεοφύτου / αγίου Πάφου» 

Στο τέμπλο βρίσκονται τρεις εξαιρετικής ποιότητος δεσποτικές εικόνες του Χριστού, 

της Θεοτόκου Οδηγήτριας και Ιωάννη του Προδρόμου του 16ου αιώνα. Η εικόνα του 

                                                 
482 Πρόκειται για διαφορετικό άτομο από αυτόν που ζωγράφισε τις εικόνες του Δωδεκάορτου στο ναό του 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στα 1796-1800. Στο 18ο αιώνα, όπως προαναφέρθηκε, υπήρχαν δύο ζωγράφοι 

με το όνομα Ιωαννίκιος. Ο Ιωαννίκιος της Χρυσελεούσας (και του Αγίου Γεωργίου, Παλαιχώρι) ταυτίζεται 

με τον Ιωαννίκιο του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, βλ. Σπυριδάκης, «Κύπριοι Αγιογράφοι», σ. 254-7, 

Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι,, τ. 1, σ. 340, αρ. 6. Ο Φιλάρετος και ο Λαυρέντιος υπήρξαν μοναχοί στο 

μοναστήρι του αγίου Ηρακλειδίου, όπου ο πρώτος διδάχθηκε τη ζωγραφική από τον Ιωαννίκιο· αντίστοιχα 

βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Φιλάρετος ζωγράφος», τ. 13, σ. 238, Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, 

σ. 443, αρ. 1, Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», 106 εξ., και  ΜΚΕ, λήμμα «Λαυρέντιος 

ζωγράφος», τ. 8, σ. 304, Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, ό.π., τ. 2, σ. 155, αρ. 5. Και στα τρία προαναφερθέντα 

λήμματα των Χατζηδάκη-Δρακοπούλου δίδεται λανθασμένα η χρονολογία 1743 για την κατασκευή του 

τέμπλου.  
483 ΜΚΕ, λήμμα «Χρυσελεούσας Παναγίας εκκλησία, Έμπα», τ. 14, σ. 110 (Α. Παπαγεωργίου). 
484 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 330.  
485 Αυτόθι, σ. 331. 
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Χριστού φέρει τη χρονολογία 1536 και την υπογραφή του Τίτου, που φέρει τον τίτλο του 

Χαρτοφύλακα. Οι εικόνες της Θεοτόκου και του Ιωάννη του Προδρόμου αποδίδονται και 

αυτές στο ζωγράφο Τίτο.486 Η εικόνα του Ιωάννη του Θεολόγου πιθανότατα χρονολογείται 

στο 18ο αιώνα.  

Ο Τίτος είναι ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους ζωγράφους φορητών 

εικόνων του 16ου αιώνα. Πιθανότατα γεννήθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα στην Πάφο. 

Σώζονται τρεις εικόνες με την υπογραφή του και δύο άλλες αποδίδονται σε αυτόν. Η 

παλαιότερη σωζόμενη εικόνα χρονολογείται στα 1521. Οι εικόνες της Χρυσελεούσας στην 

Έμπα αποτελούν τα τελευταία γνωστά έργα του.487 

Οι δεσποτικές εικόνες είναι τοποθετημένες στο τέμπλο με την εξής σειρά: Ιωάννης ο 

Θεολόγος, Θεοτόκος, Χριστός και Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Α. Ταρσούλη, που γράφει στα 

1955, αναφέρει την ίδια με σήμερα διάταξη δεσποτικών εικόνων στο τέμπλο και οι εικόνες 

που περιγράφει πιθανότατα είναι οι σημερινές. Όμως στην εικόνα του Χριστού Τον 

παρουσιάζει να κρατά το Ευαγγέλιο με το δεξί χέρι και να ευλογεί με το αριστερό.488 Στην 

υπάρχουσα εικόνα συμβαίνει το αντίθετο. Είτε πρόκειται για μνημοτεχνικό λάθος της 

Ταρσούλη, είτε πρόκειται για διαφορετική εικόνα.  

Στα πλαϊνά πλαίσια της εικόνας της Παναγίας Οδηγήτριας βρίσκονται 

ζωγραφισμένες διάφορες σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου σε μικρή κλίμακα.489 Οι 

σκηνές αυτές, όπως είναι τοποθετημένη η εικόνα στο τέμπλο, γίνονται ελάχιστα 

αντιληπτές. Το ίδιο συμβαίνει και με δύο σκηνές στην άνω δεξιά πλευρά της εικόνας του 

Προδρόμου, όπου απεικονίζεται «Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» και με μια σκηνή στην αριστερή άνω πλευρά, όπου παριστάνεται το 

«ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΔΟΥ».490 Και οι τρεις σκηνές κρύβονται εν μέρει από το 

τέμπλο, όπως και ένα μέρος του φωτοστέφανου της εικόνας του Χριστού. Τα στοιχεία 

αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εικόνες αυτές δεν έχουν κατασκευαστεί ειδικά 

για το εδώ τέμπλο, αλλά ανήκαν αλλού (ίσως σε τέμπλο του 16ου αιώνα) και 

προσαρμόστηκαν στο υφιστάμενο.   

Στο επιστύλιο του τέμπλου τοποθετούνται δύο σειρές εικόνων, που φαίνεται να είναι 

οι αρχικές. Στην πρώτη κάτω σειρά βρίσκονται τοποθετημένες δεκατέσσερις εικόνες του 

Δωδεκάορτου και στη δεύτερη άνω σειρά δεκατρείς εικόνες της Μεγάλης Δέησης. 

                                                 
486 ΜΚΕ, λήμμα «Χρυσελεούσας Παναγίας εκκλησία, Έμπα», σ. 110, Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 

1397. 
487 ΜΚΕ, λήμμα «Τίτος ζωγράφος», τ. 13, σ. 76, Παπαγεωργίου, «Κύπριοι ζωγράφοι», σ. 161-167, 

Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 439. 
488 Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Α΄, σ. 357. 
489 Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 130, εικ. 87. 
490 Παπαγεωργίου, «Κύπριοι ζωγράφοι», σ. 164.  
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Α/Α 50. Μονή Αγίας Θέκλας, Μοσφιλωτή (Λευκωσία), Καθολικό (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Το καθολικό της Αγίας Θέκλας είναι μονόκλιτο καμαροσκέπαστο (Α/Α 50.1) και 

ανακαινίζεται εκ βάθρων στα 1744 επί αρχιεπισκόπου Φιλοθέου, με δαπάνη κάποιου 

Φλουρή και του ιερομόναχου Χριστοδούλου. Στη βόρεια πλευρά του καθολικού υπάρχει 

ανοικτή στοά.491   

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο και φέρει κυρίως γραπτή διακόσμηση, με 

ελάχιστα ανάγλυφα γεωμετρικά μοτίβα στο επιστύλιο (Α/Α 50.2, 50.7). Είναι απλό και 

χαμηλό. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Έχει δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης που φέρει βημόθυρο (Α/Α 50.6) και το παραπόρτιο 

της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη δεσποτική εικόνα με θωράκιο. Οι 

δεσποτικές εικόνες ανέρχονται σε έξι. Η δεσποτική εικόνα της τιμώμενης Αγίας είναι 

τοποθετημένη δίπλα από την εικόνα του Προδρόμου και όχι στα αριστερά της Θεοτόκου 

και χρονολογείται το 1744, σύμφωνα με επιγραφή σ’ αυτήν, ενώ υπάρχει και μία δεύτερη 

εικόνα της ίδιας Αγίας σε ειδικό προσκυνητάρι στο νότιο τοίχο, που αργυροκοσμήθηκε το 

1867 (Α/Α 50.4). Οι υπόλοιπες δεσποτικές εικόνες (Άγιοι Συμεών και Τρύφων, 

Αρχάγγελος Μιχαήλ, Παναγία, Χριστός και Ιωάννης ο Πρόδρομος) έγιναν από το 

ζωγράφο Φιλάρετο το 1748.492 

Στο επιστύλιο υπάρχει μόνο μία σειρά με δώδεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, 

που βρίσκεται μεταξύ δύο μακρόστενων ζωνών, τα οποία έγιναν μαζί με το τέμπλο, το 

1748.  

Η απλότητα του τέμπλου είναι ορατή και στο βημόθυρο, που αντιβαίνει στο 

συνηθισμένο τύπο του 17ου και 18ου αιώνα, αντιγράφοντας πρότυπα του 16ου αιώνα. Μόνο 

ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 50.5) ξεφεύγουν από τη λιτότητα των υπολοίπων και 

παρουσιάζονται επιχρυσωμένα, κατά τα πρότυπα του 18ου αιώνα. Αυτή η τάση για 

λιτότητα μπορεί να παρασύρει τον ερευνητή σε λανθασμένη νεώτερη χρονολόγηση, αν δεν 

υπήρχαν τα επιγραφικά τεκμήρια. Στην πραγματικότητα, το τέμπλο, ο σταυρός στην 

κορυφή του τέμπλου και τα εικονίδια των Αγίων Αποστόλων έγιναν το 1748, όταν ήταν 

αρχιεπίσκοπος ο Φιλόθεος, από το ζωγράφο Φιλάρετο493 με δαπάνη του προαναφερθέντος 

Φλουρή, της γυναίκας του Λαουρούς και των γονέων, σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο 

του Χριστού, που αναφέρει τα εξής: 

                                                 
491 Γ. Συκουτρής, «Αγία Θέκλα», ΚΧ, Β΄ (1924), σ. 30 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Θέκλας Αγίας μοναστήρι», τ. 5, σ. 

378 (Α. Παπαγεωργίου). Ο R. Gunnis παραδίδει λανθασμένα τη χρονολογία 1741, βλ. Gunnis, Historic 

Cyprus, σ. 351. 
492 ΜΚΕ, λήμμα «Θέκλας Αγίας μοναστήρι», τ. 5, σ. 378. 
493 Ο Κ. Παπαϊωακείμ αποδίδει και τα βημόθυρα στο ζωγράφο Φιλάρετο, βλ. Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική 

δραστηριότητα», 109. Για το ζωγράφο Φιλάρετο, βλ. Α/Α 49.  
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«ΑΨΜΗ / ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΩΝΤΟΣ ΤΟΥ / ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) 

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡ- / ΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΦΙΛΟ- / ΘΕΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΤΕΜ- / ΠΛΟΣ ΟΜΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΣΤ(ΑΥ)ΡΟΥ / Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ- / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ ΠΟΛΛΟΥ / ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 

Θ(ΕΟ)Υ ΦΛΟΥΡΙ / Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΛΑ- / ΟΥΡΟΥΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ 

ΓΩΝΕΩΝ / ΧΕΙΡ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ»494 (Α/Α 50.3). 

 

Α/Α 51. Πάνω Λεύκαρα (Λάρνακα), ν. Τιμίου Σταυρού (τέμπλο, βημόθυρα, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Τιμίου Σταυρού (Α/Α 51.1) κτίστηκε αρχικά το 1341 από το μοναχό 

Γαβριήλ, ο οποίος είχε βρει σε κούφωμα δέντρου τον Τίμιο Σταυρό, που είχε κλαπεί από 

την Τόχνη. Ο ναός οικοδομείται με τη χρηματική βοήθεια που προσέφερε η Αλυσία, 

σύζυγος του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Δ΄. Στο ιερό του ναού σώζονται τοιχογραφίες που 

χρονολογούνται στο 14ο αιώνα. Ο ναός ανακαινίζεται στα 1740 και αργότερα κατά το 19ο 

αιώνα, λαμβάνοντας τη μορφή του τρίκλιτου σταυροειδούς με τρούλλο στο ανατολικό 

τμήμα.495   

Σύγχρονο με την ανακαίνιση του 1740 είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού 

(κεντρικό κλίτος Α/Α 51.3-4, βόρειο κλίτος Α/Α 51.5, νότιο κλίτος Α/Α 51.6-7), έργο του 

ξυλογλύπτη Ρόδιου Κυριακού ή Χατζηκυριακού και των μαθητών του Χατζηνικόλα και 

Χατζηχριστοφίδη, που είχαν κληθεί για τον σκοπό αυτό από τους επιτρόπους Λουρέντζο 

και Λεόντιο πρωτοσύγκελλο.496  

Στην πόρτα που οδηγεί στην κρύπτη, όπου φυλάγεται ο Τίμιος Σταυρός στο νότιο 

κλίτος (Α/Α 51.8), υπάρχουν τρεις επιγραφές, η μια μετά την άλλη (άνω, στη μέση, στη 

βάση), σχετικά με το γεγονός της κατασκευής του τέμπλου και των εικόνων. Σύμφωνα με 

αυτές το τέμπλο κατασκευάζεται στα 1749 από τον ξυλογλύπτη Ρόδιο Κυριακό. Μαζί με 

το τέμπλο έγιναν και τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης, όπως 

επίσης και η πόρτα του φυλάγεται ο Τίμιος Σταυρός, με συνδρομή των Ανδρέα, 

Γερώνυμου, της συζύγου του Χριστίνας και των παιδιών τους, από το ζωγράφο 

Φιλάρετο:497 

                                                 
494 Την επιγραφή παραδίδει και ο Γ. Συκουτρής, «Αγία Θέκλα», ΚΧ, Β΄ (1924), σ. 32.  
495 Κυριαζής, «Ναός του Τιμίου Σταυρού», σ. 60, Gunnis, Historic Cyprus, σ. 321, Κωνσταντινίδης-Σάββας, 

Εκκλησία Τιμίου Σταυρού, σ. 6-7, 13-16. Για την ιστορία των Λευκάρων και την ανάπτυξή τους, βλ. Γ. 

Παπαδούρης, «Λεύκαρα: Αναζητώντας τα ίχνη μιας μεσαιωνικής πολίχνης», Επιστημονική Επετηρίς της 

Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τόμος Γ΄ (1996), σ. 87-136.   
496 Κυριαζής, ό.π., σ. 60-61, Κωνσταντινίδης-Σάββα, ό.π., σ. 7, 9, Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Β΄, σ. 163.   
497 Ο Ν. Κυριαζής λανθασμένα αναφέρει ως ζωγράφο το Φιλόθεο αντί το Φιλάρετο, βλ. Κυριαζής, ό.π., σ. 

61. 
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«ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΑΥΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΣΠΕΡ ΒΛΕΠΕΙΣ / ΑΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Τ’ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / Κ(ΑΙ) Η ΘΥΡΑ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΞΥΛΟΥ»  (Α/Α 51.9).   

«ΔΙ’ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΟΥ / Κ(ΑΙ) ΧΡΙΣΤΙΝΟΥΣ 

ΣΥΜΒΙΟΥΤΕ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  / ΠΟΘΩ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ,» (Α/Α 

51.10). 

«ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΧΕΙΡ ΙΣΤΟΡΗΘΗΣΑΝ ΑΜΑ / ΕΤΗ ΑΠΟ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΑΨΜΘ / 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» (Α/Α 51.11). 

Το επιχρύσωμα του τέμπλου, σύμφωνα με επιγραφή στο κάτω μέρος της δεσποτικής 

εικόνας της Αποκαθήλωσης του Χριστού στο νότιο κλίτος (Α/Α 51.7), γίνεται δώδεκα 

χρόνια αργότερα, στα 1761, από το ζωγράφο Νεκτάριο ιεροδιάκονο και τους μαθητές του 

μοναχούς Λεόντιο, Φιλάρετο και Φιλόθεο, με τη φροντίδα του Ανδρόνικου Καρύδη και με 

συνδρομή και δαπάνη του Ζόρζου και των ευσεβών χριστιανών του χωριού: 

«ΤΩ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΕΞΗΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / 

ΙΕΡΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΝ ΔΕ / ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΜΑΡΙΑΣ, / ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ. ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΧΡΥΣΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ / ΤΕΜΠΛΟΥΣ. ΣΚΕΨΗ ΔΕ Κ(ΑΙ) ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΥΛΑΒΟΥΣ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΡΙΔΗ.498 / ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕ Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Τ. ΖΟΡΖΟΥ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ  / 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΟΜΗ ΤΑΥΤΗ. ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ / 

ΓΡΑΨΟΝ ΧΡΙΣΤΕ ΒΑΣΙΛΕΥ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΝΗΣΘΗΣ ΑΒΡΑΑΜ / ΙΣΑΑΚ 

Κ(ΑΙ) ΙΑΚΩΒ, ΤΩΝ ΣΩΝ ΙΚΕΤΩΝ ΕΤΙ ΔΕ ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΑΜΟΥ / ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΩΝ / ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΏΝ.»499 (Α/Α 51.12). 

Το όνομα του ζωγράφου Φιλαρέτου μνημονεύεται σε δύο επιγραφές: στη μία 

αναφέρεται ως ζωγράφος των εικονιδίων της Μεγάλης Δέησης και του Δωδεκάορτου, στα 

1749 και στην άλλη ως μαθητής του ζωγράφου Νεκταρίου, που βοήθησε στο επιχρύσωμα 

του τέμπλου, στα 1761. Πρόκειται προφανώς για δύο διαφορετικούς ζωγράφους, οι οποίοι 

σωστά διαχωρίζονται από τους Μ. Χατζηδάκη - Ε. Δρακοπούλου.500 Ο πρώτος ζωγράφος 

                                                 
498 Ο Ανδρόνικος Καρύδης καταγόταν από πλούσια οικογένεια και πριν να ασχοληθεί με το εμπόριο και να 

κατοικήσει μόνιμα στη Λάρνακα, διετέλεσε δραγομάνος της βασίλισσας της Ουγγαρίας, βλ. ΜΚΕ, λήμμα 

«Ανδρόνικος Καρύδης», τ. 6, σ. 325 (Παύλος Νεοφύτου). 
499 Την επιγραφή μεταγράφουν οι Ν. Κυριαζής και Κ. Κωνσταντίνος-Δ. Σάββα, με τους δεύτερους να 

αναφέρουν λανθασμένα κάποια σημεία της επιγραφής, βλ. Κυριαζής, «Ναός του Τιμίου Σταυρού», σ. 61, 

Κωνσταντίνος-Σάββα, Εκκλησία Τιμίου Σταυρού, σ. 10.   
500 Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 443, αρ. 1 και σ. 444, αρ. 2. 
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Φιλάρετος υπήρξε μαθητής του Ιωαννικίου και συνεργάτης του Λαυρεντίου. Σε αυτόν 

αναφέρεται η επιγραφή του τέμπλου της Παναγίας στην Έμπα, στα 1747 (Α/Α 49.3) και η 

επιγραφή του τέμπλου του καθολικού της μονής της Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή, στα 

1748 (Α/Α 50.3). Ο δεύτερος Φιλάρετος υπήρξε μαθητής του Νεκταρίου και συνεργάτης 

του Λεοντίου και Φιλοθέου.501 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο εξαιρετικής τέχνης, σχεδόν ολόκληρο 

επιχρυσωμένο, με ανάγλυφα μοτίβα και άλλα διάτρητης τεχνικής και διατηρείται σε 

άριστη κατάσταση. Σε ορισμένα σημεία το φόντο ζωγραφίζεται με κόκκινο και μπλε 

χρώμα, προβάλλοντας τα επιχρυσωμένα ανάγλυφα μοτίβα. Καλύπτει και τα τρία κλίτη του 

ναού. Έχει τρεις εισόδους που κλείνουν με βημόθυρα, την Ωραία Πύλη (Α/Α 51.15), το 

παραπόρτιο της Προθέσεως (Α/Α 51.5) και του Διακονικού (Α/Α 51.13). Ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Μεταξύ των θωρακίων και των δεσποτικών 

εικόνων διαμορφώνονται οι κάτω κεταμπέδες, ενώ πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τα 

τρίλοβα κεμέρια.  

Φτερωτοί άγγελοι, κληματίδα, γλάστρες με λουλούδια, αετοί, περιστέρια, και άλλος 

πλούσιος φυτικός και ζωικός διάκοσμος συμπληρώνει τη διακόσμηση του τέμπλου. 

Τέτοιους είδους διακόσμηση έχουμε ήδη συναντήσει στο τέμπλο του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου στη Λευκωσία (Α/Α 46). Επίσης, όπως συμβαίνει και εκεί, έτσι και εδώ, 

παριστάνονται σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη: στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής 

εικόνας της Παναγίας παρουσιάζεται ο Καλός Ποιμήν και στο άνω τρίλοβο τμήμα η 

σκηνή της Εκδίωξης των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο (Α/Α 51.16). Στον κάτω 

κεταμπέ της εικόνας του Χριστού παριστάνεται η Θυσία του Αβραάμ, ενώ στο τρίλοβο 

τμήμα η Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 51.3).  Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι και 

στα δύο τέμπλα υπάρχουν οι ίδιες σκηνές τοποθετημένες στα ίδια σημεία. Αυτό δεν 

συμβαίνει μόνο για τις σκηνές αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλα μοτίβα ή σκηνές, που 

παριστάνονται στους ίδιους χώρους, λ.χ. στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται 

φτερωτοί άγγελοι να κρατούν στέμμα. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι τα μοτίβα ή οι 

σκηνές δεν είναι πανομοιότυπα, αλλά παρουσιάζουν ομοιότητες.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες, τρεις με ανάγλυφα μοτίβα, 

μία ζώνη με είκοσι εικονίδια του Δωδεκάορτου και μία με εικοσιένα εικονίδια της 

Μεγάλης Δέησης. Μπροστά από το τέμπλο, δίπλα από τη δεσποτική εικόνα της Παναγίας 

είναι τοποθετημένο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο προσκυνητάριο, με ειδική διαμόρφωση για 

την τοποθέτηση του Τιμίου Σταυρού, όταν μετακινείται από την κρύπτη, όπου φυλάγεται 

                                                 
501 Αυτόθι, Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», σ. 106 εξ. 
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συνήθως.502 Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, πλούσια 

διακοσμημένη με ολόγλυφα περιστέρια, φτερωτούς αγγέλους, αετούς και φυτικά μοτίβα, 

τοποθετείται ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 51.14).  

 

 Α/Α 52. Καπέδες (Λευκωσία), ν. Παναγίας Γαλακτοτροφούσας (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 

52.1) και χρονολογείται στο 18ο αιώνα (1731). Είναι μια από τις λίγες εκκλησίες της 

Τουρκοκρατίας που έχουν διακοσμηθεί με τοιχογραφίες, οι οποίες αποτελούν έργο του 

Λεοντίου, ζωγράφου της Σχολής της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου.503 

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο, σύγχρονο χρονολογικά με την ανέγερση 

του ναού και διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 52.2, 52.7). Ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης, που 

κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 52.6) και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα 

μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Τα θωράκια φέρουν μόνο γραπτό διάκοσμο. 

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Το 

ευθύγραμμο επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με γλυπτό 

διάκοσμο παρεμβάλλεται μία ζώνη με δεκαπέντε εικονίδια του Δωδεκάορτου. Στην 

κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν 

του (Α/Α 52.5).  

Στο θωράκιο της εικόνας του Χριστού υπάρχει επιγραφή σύμφωνα με την οποία το 

τέμπλο κατασκευάζεται στα 1753 επί αρχιεπισκόπου Φιλοθέου (1734-1759), επιστασία 

του Γερασίμου, ιερομόναχου της Μονής (του Αγίου Ηρακλειδίου) και με δαπάνη της 

μονής και των κατοίκων του χωριού. Για την επιχρύσωση του τέμπλου και την κατασκευή 

των εικονιδίων του Δωδεκάορτου εργάστηκαν οι ζωγράφοι Νεκτάριος504 και Δοσίθεος,505 

που ήταν μαθητές του Φιλάρετου:506   

«ΕΝ ΧΙΛΙΩΣΤΩ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΣΤΩΤΕ / ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΝΤΙΚΟΣΤΟΝΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΤΡΙΤ(Ο) ΕΤΟΣ / ΙΕΡΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ, / ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥΤΕ 

Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΟΦΩΤΑΤΟΥ, / ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ(ΙΟΥ) ΦΙΛΟΘΕΟΥ, / 

                                                 
502 Παρόμοιου τύπου τοποθέτηση του Τιμίου Σταυρού στο τέμπλο συναντάμε και στο καθολικό της Μονής 

Σταυροβουνίου, βλ. Ι. Μ. Σταυροβουνίου (εκδ.), Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Ιστορία-αρχιτεκτονική-

κειμήλια, Λευκωσία 1998, σ. 6, 17.   
503 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 255, ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Καπέδες», τ. 11, σ. 55 (Α. 

Παπαγεωργίου). 
504 Για το ζωγράφο Νεκτάριο, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 228, αρ. 4, όπου 

λανθασμένα παραδίδεται η χρονολογία 1750.  
505 Για το ζωγράφο Δοσίθεο, βλ. Χατζηδάκης,  Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 281, αρ. 2. 
506 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Καπέδες», τ. 11, σ. 55.  
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ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ / ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΥΡΙΟΥ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, / ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΤ’ ΜΟΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ, / ΤΗΤ’ ΘΕΟΥ ΔΕ 

ΧΑΡΙΤΙ ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ, / ΤΟΔΕ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΩΡΤΩΝ ΤΕ, / 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΧΕΙΡ ΙΕΡΟΔΙΑΚΩΝΟΥ, / ΔΟΣΙΘΕΟΥ,  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ507 / 

ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ» (Α/Α 52.4). 

Ο Φιλάρετος, που αναφέρεται εδώ, ταυτίζεται με το ζωγράφο Φιλάρετο, 

κατασκευαστή των εικόνων του τέμπλου του ναού του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (Α/Α 

51) και όχι με το ζωγράφο που βοήθησε στην επιχρύσωση του τέμπλου του ίδιου ναού, 

στα 1761. Ο πρώτος ήταν μαθητής του Ιωαννίκιου, ενώ ο δεύτερος μαθητής του 

Νεκταρίου. Ο Νεκτάριος, σύμφωνα με τις επιγραφές της Παναγίας στους Καπέδες και του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Αγρού (Α/Α 54), υπήρξε μαθητής του πρώτου 

ζωγράφου με το όνομα Φιλάρετος και του ζωγράφου Ιωαννικίου.  

 

Α/Α 53. Μονή Παναγίας του Κύκκου, Λευκωσία, Καθολικό (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Η ιερά βασιλική και σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου (Α/Α 53.1) 

ιδρύεται από το βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ τον Κομνηνό περίπου στα τέλη του 

ενδέκατου αιώνα. Το καθολικό της Μονής είναι ρυθμού βασιλικής. Ο σημερινός ναός 

κτίζεται αρχικά ως μονόκλιτος, μετά την πυρκαγιά του 1541 και επεκτείνεται σε τρίκλιτο 

το 1745.508 Η μονή και ο ναός το Νοέμβριο του 1751 καταστρέφονται ολοσχερώς από 

πυρκαγιά, από την οποία μόνο ορισμένα κειμήλια και η αγία εικόνα σώθηκαν. Το 1755, 

μετά από την εξασφάλιση άδειας από την οθωμανική αρχή, αρχίζει η ανοικοδόμηση του 

ναού και της μονής.509   

                                                 
507 Οι Χατζηδάκης-Δρακοπούλου παραδίδουν λανθασμένα «του μαθητού», βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, 

Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 228, αρ. 4. 
508 Χρυσόστομος Ηγούμενος Κύκκου, Μονή Κύκκου, σ. 3, 23, Ν. Χρυσοχού, «Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής 

της Ιεράς Μονής Κύκκου», εις: Μουσείον Ιεράς Μονής Κύκκου (εκδ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Ιερά Μονή 

Κύκκου στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, Λευκωσία 2001, σ. 259 εξ., 267 εξ., Γκιολές, 

Χριστιανική τέχνη, σ. 71-72, Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 515. Για τα εκθέματα του 

μουσείου της Μονής βλ. Σ. Περδίκης, Οδηγός επισκεπτών Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 1997, 

(δεν προέρχονται όλα τα εκθέματα από το καθολικό της Μονής), Γκιολές, ό.π., σ. 124, 170, 172, 224, 247, 

276 (για ορισμένα εκθέματα μόνο). 
509 Σ. Περδίκης, Η Μονή Κύκκου, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και ο τυπογράφος Μιχαήλ Γλυκής, Λευκωσία 

1989, σ. 27-28, Ι. Θεοχαρίδης, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 

Λευκωσία 1993, τόμος Β΄, σ. 775 εξ. Για την ίδρυση της μονής και την ιστορία της αγίας εικόνας, βλ. 

Εφραίμ Αθηναίος, Διήγηση για την Ίδρυση της Ιεράς Μονής Κύκκου και την Ιστορία της Θαυματουργής 

Εικόνας της Θεοτόκου, Λευκωσία 1996, Σ. Περδίκης, «Η περιγραφή της Ιεράς Μονής Κύκκου σε μία 

Χαλκογραφία του 1778», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1 (1990), σ. 31-50, Μ. 

Τζιούριτς, «Η Εικόνα της Παναγίας Κυκκώτισσας», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1 

(1990), σ. 199-207. Για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της Ιεράς Μονής Κύκκου, βλ. Ν. Χρυσοχού, «Η 

εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της Ιεράς Μονής Κύκκου», ό.π., σ. 259-279. 
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Στο κέντρο του τέμπλου, δεξιά της εισόδου της Προθέσεως, δεύτερη σε σειρά, είναι 

τοποθετημένη σε θρόνο, η εφέστια εικόνα της Παναγίας (Α/Α 53.9), έργο κατά την 

παράδοση του Αποστόλου Λουκά.510 Ο σημερινός θρόνος είναι ξυλόγλυπτος 

επιχρυσωμένος, με κουβούκλιο στο άνω μέρος, διαφορετικός κατά πολύ με αυτόν που 

αναφέρει ο Ηγούμενος Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν διακοσμημένος από κομμάτια 

σιντεφιού, έργο του 1757. Οι υπόλοιπες εικόνες του τέμπλου είναι του 17ου και 18ου 

αιώνα.511  

Στο δεσποτικό θρόνο του ναού υπάρχουν δύο χρονολογίες. Η μία είναι ανάγλυφη και 

παραδίδει τη χρονολογία: 

«1755» 

Η άλλη είναι γραπτή και αναφέρει: 

«1776 ΕΝ ΑΥΓ..».  

Πιθανότατα η πρώτη χρονολογία (1755) αναφέρεται στην κατασκευή του τέμπλου 

και του δεσποτικού θρόνου, ενώ η δεύτερη (1776) στην επιχρύσωσή τους. Το τέμπλο έχει 

κατά καιρούς επιχρυσωθεί ξανά και επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα την προσθήκη νέων 

στοιχείων, που απουσίαζαν προηγουμένως, λ.χ. η κατασκευή του νέου θρόνου της εικόνας 

της Παναγίας.    

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση 

(Α/Α 53.2-18). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Ένα τμήμα του 

τέμπλου επεκτείνεται στο βόρειο (Α/Α 53.13-14) και νότιο τοίχο (Α/Α 53.2). Πιθανότατα 

πρόκειται για μεταγενέστερες προσθήκες. Έχει τρεις εισόδους, της Ωραίας Πύλης (Α/Α 

53.5-6), το παραπόρτιο της Προθέσεως (Α/Α 53.9-10) και τη θύρα του Διακονικού (Α/Α 

53.2-3), που κλείνουν με βημόθυρα. Πεσσίσκοι ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής 

χωρίζουν τις δεκαέξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Το επιστύλιο του κεντρικού κλίτους 

(Α/Α 53.7) υψώνεται πιο ψηλά από αυτό των δύο πλαϊνών κλιτών. Το επιστύλιο 

ολόκληρου του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες, τρεις με ανάγλυφα μοτίβα και δύο 

με εικονίδια. Η κατώτερη ζώνη του επιστυλίου του κεντρικού κλίτους φέρει δώδεκα 

                                                 
510 Η θαυματουργική εικόνα της Θεοτόκου Ελεούσας του Κύκκου έχει καλυφθεί από το 1795 με χρυσάργυρη 

επένδυση και η μελέτη της γίνεται από τα αντίγραφά της. Επίσης τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας 

είναι καλυμμένα με χρυσοποίκιλτη σκέπη, καθιστώντας τα αθέατα από τους πιστούς και τους ερευνητές, βλ. 

Κ. Κωνσταντινίδης, Η διήγησης της θαυματουργικής εικόνας της Θεοτόκου Ελεούσας του Κύκκου, Κέντρο 

Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 62 εξ., όπου γίνεται αναφορά στον εικονογραφικό τύπο 

της Κυκκώτισσας, παρουσιάζοντας παραδείγματα σωζόμενων εικόνων της Κυκκώτισσας στην Κύπρο.       
511 Χρυσόστομος Ηγούμενος Κύκκου, Μονή Κύκκου, σ. 27, 29-32 και φωτ. σ. 24-25. Η δεσποτική εικόνα της 

Παναγίας, που βρίσκεται αριστερά της Ωραίας Πύλης, ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της Κυκκώτισσας 

και αποτελεί έργο του ζωγράφου Ιωάννου Κορνάρου, όπως επίσης και άλλες εικόνες του τέμπλου, λ.χ. η 

δεσποτική εικόνα του Χριστού, δεξιά της Ωραίας Πύλης, της Γέννησης της Παναγίας, του Αποστόλου 

Λουκά να ζωγραφίζει την Παναγία, του αγίου Γεωργίου, βλ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, «Χειρ ην ζωγράφου 

Κορνάρου Ιωάννου Κρητός», σ. 316-3386, όπου γίνεται αναφορά και στις σωζόμενες τοιχογραφίες στην 

αψίδα του καθολικού.   
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εικονίδια του Δωδεκάορτου και η ανώτερη εννιά εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Το 

επιστύλιο του νότιου κλίτους φέρει οκτώ εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, στην κατώτερη 

ζώνη και δέκα εικονίδια του Δωδεκάορτου στην ανώτερη ζώνη. Ένα τμήμα του 

επιστυλίου του βόρειου κλίτους φέρει δύο σειρές εικονιδίων, με τη σειρά που 

παρουσιάζονται στο νότιο κλίτος, ενώ το άλλο μόνο μία σειρά. Παρατηρούμε ότι οι σειρές 

των εικονιδίων στο επιστύλιο του νότιου και βόρειου κλίτους τοποθετούνται αντίθετα σε 

σχέση με το κεντρικό επιστύλιο, δηλαδή τα εικονίδια του Δωδεκάορτου, αντί να 

τοποθετηθούν στην κατώτερη ζώνη, τοποθετούνται στην ανώτερη. Στην κορυφή του 

κεντρικού επιστυλίου, πάνω σε αετωματική επίστεψη, πλούσια διακοσμημένη, είναι 

τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 53.15-18). Στα 

πλαϊνά κλίτη παρουσιάζεται η δυτική Ανάσταση (Α/Α 53.2).  

  Στη διακόσμηση του τέμπλου κυριαρχούν τα φυτικά μοτίβα, ανάγλυφης ή 

διάτρητης τεχνικής, σε διάφορες συνθέσεις. Ορισμένες φορές τα κενά μεταξύ των 

επιχρυσωμένων ανάγλυφων μοτίβων χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά 

χρώματα. Μερικά μοτίβα, σε διάφορα τμήματα του τέμπλου ζωγραφίζονται με τα 

προαναφερθέντα χρώματα. Στο κέντρο ορισμένων θωρακίων παρουσιάζεται γραπτός 

διάκοσμος με συνθέσεις λουλουδιών.    

  

Α/Α 54. Άγιος Ιωάννης Αγρού (Λεμεσός), ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ (τέμπλο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 54.1) και κτίζεται 

στη σημερινή του μορφή στα τέλη του 17ου αιώνα.512  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο (Α/Α 54.2, 54.5), έχει 

συντηρηθεί από το τμήμα Αρχαιοτήτων το 1993513 και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

Εργασίες συντήρησης του ναού διεξάγονταν και κατά την επί τόπου έρευνά μας, γι’ αυτό 

και στις φωτογραφίες που παραθέτουμε οι εικόνες και τα εικονίδια του τέμπλου δεν 

βρίσκονται στη θέση τους.514   

Το τέμπλο ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Καλύπτει μόνο 

το κεντρικό κλίτος του ναού, ενώ τα άλλα δύο φέρουν τέμπλο διαφορετικής εποχής. Έχει 

μόνο μία είσοδο, της Ωραίας Πύλης. Δεν υπάρχει βημόθυρο. Τα θωράκια φέρουν μόνο 

γραπτό διάκοσμο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές 

εικόνες μεταξύ τους. Το ευθύγραμμο επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. Μεταξύ των 

                                                 
512 ΜΚΕ, λήμμα «Αρχαγγέλου εκκλησία, Άγιος Ιωάννης Αγρού», τ. 2, σ. 338 (Α. Παπαγεωργίου). Ο Α. 

Παπαγεωργίου παλαιότερα χρονολόγησε το ναό στο 18ο αιώνα, βλ. Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 362-

363. 
513 D, Christou, ARDAC, 1993, σ. 22. 
514 Για τις εικόνες του τέμπλου, βλ. ΜΚΕ, ό.π., σ. 338, Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 21 εξ, 164 εξ. 
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δύο ζωνών με γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μία ζώνη χωρισμένη σε δεκατρία τμήματα 

– θέσεις εικονιδίων. Στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με 

τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 54.3). 

Σε θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (που δεν 

βρίσκεται σήμερα στο τέμπλο) (Α/Α 54.2) υπάρχει επιγραφή σύμφωνα με την οποία το 

τέμπλο και οι εικόνες έγιναν το 1757 όταν μητροπολίτης Κιτίου-Λεμεσού ήταν ο 

Μακάριος Α΄ (1737-1776),515 με συνδρομή κάποιου Αναστασίου, της γυναίκας, των 

παιδιών του και κατοίκων του χωριού. Ζωγράφος ήταν ο Νεκτάριος516 (που συναντήσαμε 

πιο πάνω, ως ζωγράφο του τέμπλου του ναού της Παναγίας στους Καπέδες), ο οποίος ήταν 

μαθητής του Ιωαννικίου517 και του Φιλάρετου518 (που ταυτίζεται και πάλι με τον ζωγράφο 

Φιλάρετο, κατασκευαστή των εικόνων του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα):  

«ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟΝ Ε- / ΠΤΑΚΟΣΙΑΣΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΝ Ε- / ΒΔΟΜΟΝ 

ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ / ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ Κ(ΥΡΙΟ)Υ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ / ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟ ΜΕΤΑ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΩΝ / 

ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ ΠΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ Α- / 

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΗΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕ- / ΚΝΩΝ 

ΑΥΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΗΜΟΝ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΤΗ ΚΟΜΗ 

ΤΑΥΤΗ. ΧΕΙΡ ΝΕ- / ΚΤΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΔΕ / ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ 

Κ(ΑΙ) ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΤΩΝ Ι- / ΕΡΟΜΟΝΑΧΩΝ» (Α/Α 54.4). 

 

Α/Α 55. Μονή Αγίου Μηνά, Βάβλα (Λάρνακα), Καθολικό (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός και λυπηρά) 

Το καθολικό είναι μονόκλιτο καμαροσκέπαστο (Α/Α 55.1) και κτίζεται στα 1754, 

σύμφωνα με επιγραφή,519 με δαπάνη του ηγουμένου Παρθενίου, όταν επίσκοπος Κιτίου 

ήταν ο Μακάριος (Α/Α 55.5).520  

Στο νότιο τοίχο του ναού, κοντά στο τέμπλο, υπάρχει τοιχογραφία του Αγίου Μηνά 

και στο βόρειο τοίχο του Αγίου Γεωργίου. Στην άνω δεξιά πλευρά της τοιχογραφία του 

                                                 
515 Για το μητροπολίτη Μακάριο Α΄, βλ. Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 170-181. 
516 Για το ζωγράφο Νεκτάριο, βλ. αν. Α/Α 52. Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να 

συμπεριλάβουν το τέμπλο αυτό στα έργα του ζωγράφου Νεκταρίου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες 

ζωγράφοι, τ. 2, σ. 228, αρ. 4. 
517 Για το ζωγράφο Ιωαννίκιο, βλ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 340, αρ. 6. Πρόκειται για τον ίδιο 

ζωγράφο που αναφέρει η επιγραφή του τέμπλου στο ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Έμπα (Α/Α 49) και η 

επιγραφή του βημοθύρου στον Άγιο Γεώργιο, Παλαιχώρι (Α/Α 43). 
518 Για το ζωγράφο Φιλάρετο, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, ό.π., τ. 2, σ. 443, αρ. 1. 
519 Για την κτητορική επιγραφή, βλ. Συκουτρής, «Άγιος Μηνάς», σ. 125, Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική 

δραστηριότητα», 97 εξ. 
520 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 258, Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 77-78, ΜΚΕ, λήμμα «Μηνά Αγίου 

μοναστήρι, Βάβλα», τ. 10, σ. 59 (Α. Παπαγεωργίου), Συκουτρής, ό.π., σ. 125-128. Για την επιδιόρθωση των 

μοναστηριακών οικημάτων της Μονής, βλ. Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 34 εξ, του 

ίδιου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 221 εξ.   
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Αγίου Μηνά, υπάρχει επιγραφή που απευθύνεται στους πιστούς, οι οποίοι όταν θα 

προσέλθουν στο ναό για να προσκυνήσουν θα θελήσουν να μάθουν από ποιους έχουν γίνει 

αυτά (δεν διευκρινίζεται σε τι ακριβώς αναφέρεται, πιθανότατα στις τοιχογραφίες). 

Σύμφωνα με την επιγραφή οι τοιχογραφίες γίνονται το 1757, όταν μητροπολίτης Κιτίου 

ήταν ο Μακάριος, με δαπάνη και συνδρομή του ηγουμένου της μονής Παρθενίου και των 

ορθοδόξων χριστιανών, από το ζωγράφο Φιλάρετο:521     

«ΟΤΑΝ ΕΝΘΑΔΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ, ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ / ΧΑΡΙΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, 

ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΘΕΙΝ / ΕΝ ΠΟΙΟΙΣ ΤΑΥΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ ΕΤΕ / ΣΙΝ ΕΠΙ 

ΧΙΛΙΟΙΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ / ΘΕΟΥ ΠΑΡ ΕΥΔΟΚΟΥΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗ, 

ΘΕΛΗΣΕΙ Κ(ΑΙ) ΣΠΟΥ / ΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΤΕ / ΚΙΤΙΕΩΝ 

Κ(ΥΡΙΟΥ) ΜΑΚΑΡΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΑΤΟΥ Κ(ΥΡΙΟΥ) ΠΑΡ / ΘΕΝΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΕ Κ(ΑΙ) 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ / ΜΟΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ / ΧΕΙΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣ + / ΑΨΝΖ» (Α/Α 55.6). 

Επίσης στην Πρόθεση του Ιερού απεικονίζεται η Αποκαθήλωση και διάφορα 

ονόματα ηγουμένων και πατέρων της μονής, έργο των ζωγράφων Ιωαννικίου και 

Φιλαρέτου.522 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο και φέρει επιχρύσωση σε ολόκληρο σχεδόν το 

επιστύλιο (Α/Α 55.7-8), σε τμήματα του σταυρού και στα λυπηρά (Α/Α 55.4), ενώ το 

υπόλοιπο διατηρεί το χρώμα του ξύλου (Α/Α 55.9-14). Διακοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα 

και μοτίβα διάτρητης τεχνικής. Δεν υπάρχει καθόλου γραπτός διάκοσμος. Διατηρείται σε 

καλή κατάσταση. 

Το τέμπλο ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο 

εισόδους, την Ωραία Πύλη, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 55.3) και το παραπόρτιο της 

Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Πεσσίσκοι με 

γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Η δεσποτική εικόνα 

του αγίου Μηνά αποτελεί έργο του ζωγράφου Φιλαρέτου στα 1757, σύμφωνα με επιγραφή 

σε αυτή.523  

Ορισμένοι κάτω κεταμπέδες δεσποτικών εικόνων και μερικά από τα τρίλοβα κεμέρια 

κοσμούνται με ανάγλυφες σκηνές από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Στον κάτω κεταμπέ 

της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Λαζάρου524 παριστάνεται η σκηνή της Θυσίας του 

Αβραάμ, της εικόνας της Παναγίας η σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 55.11), της εικόνας 

                                                 
521 Πρόκειται για τον παλαιότερο ζωγράφο με το όνομα αυτό.  
522 Συκουτρής, «Άγιος Μηνάς», σ. 128. 
523 Αυτόθι. 
524 Η εικόνα του αγίου Λαζάρου αποτελεί έργο του ζωγράφου Λεόντιου, το 1778, βλ. Παπαϊωακείμ, 

«Αγιογραφική δραστηριότητα», σ. 111. 
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του Χριστού η σκηνή του προπατορικού αμαρτήματος, με τους Πρωτόπλαστους 

εκατέρωθεν δένδρου με τυλιγμένο φίδι και της εικόνας του Ιωάννη του Προδρόμου ο 

Αποκεφαλισμός σε τρεις σκηνές (στη μέση της σύνθεσης παριστάνεται η σκηνή του 

αποκεφαλισμού με τη Σαλώμη, το στρατιώτη και τον Άγιο, στα δεξιά η Ηρωδιάδα και στα 

αριστερά ο Ηρώδης με τους συμβούλους του) (Α/Α 55.9). Στο τρίλοβο κεμέρι της 

Παναγίας παρουσιάζεται η Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 55.11), της Ωραίας Πύλης 

παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να κρατούν την εκκλησία (Α/Α 55.12), 

του Χριστού η Μεταμόρφωση και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου η σκηνή της 

Βάπτισης του Χριστού από τον Άγιο (Α/Α 55.10). Η διακόσμηση των υπόλοιπων 

τμημάτων περιλαμβάνει πλούσιο φυτικό και ζωικό διάκοσμο.    

Στο επιστύλιο υπάρχουν ζώνες με γλυπτό διάκοσμο και δύο σειρές με εικονίδια. Η 

κατώτερη φέρει εικονίδια του Δωδεκάορτου και η ανώτερη της Μεγάλης Δέησης.525 Το 

επιστύλιο του τέμπλου δεν είναι ευθύγραμμο, αλλά παρουσιάζει κλίση προς τα κάτω, 

καλύπτοντας μικρό τμήμα της τοιχογραφίας του Αγίου Μηνά στο νότιο τοίχο (Α/Α 55.14). 

Είναι προφανές ότι το τέμπλο τοποθετήθηκε μετά την αγιογράφηση του νότιου τοίχου και 

συνεπώς θα μπορούμε να το χρονολογήσουμε συμβατικά στα 1757 ή κάποια χρόνια 

αργότερα. Δεν γνωρίζουμε το πότε ακριβώς ούτε ποιος ήταν ο ζωγράφος, που άρχισε την 

επιχρύσωση του, αλλά δεν την ολοκλήρωσε. Σύμφωνα με την παράδοση, το άτομο που 

επιχρύσωνε το τέμπλο δολοφονήθηκε από Τούρκους, που εισέβαλαν στη μονή τη στιγμή 

εκείνη.526 Από τότε παραμένει στην ίδια μορφή. Στο τέμπλο είναι εμφανή τα στάδια 

επιχρύσωσης (Α/Α 55.10, 55.13). Η επιχρύσωση φαίνεται ότι γινόταν όταν το τέμπλο ήταν 

ήδη τοποθετημένο στο ναό, αρχίζοντας από τα υψηλότερα σημεία. Δεν είναι απίθανο ο 

ζωγράφος του τέμπλου να ήταν κάποιος μαθητής του Φιλάρετου, εφόσον είχε ο ίδιος ήδη 

κληθεί να ζωγραφίσει τις προαναφερθείσες τοιχογραφίες.  

 

Α/Α 56. Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (Λευκωσία), Καθολικό (τέμπλο 

βόρειου κλίτους, βημόθυρο, Ανάσταση) 

Το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου (Α/Α 56.1) υπήρξε κέντρο ζωγραφικής από το 

δεύτερο μισό του 17ου αιώνα μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα. Οι μοναχοί – ζωγράφοι 

της μονής ζωγραφίζουν εικόνες, βημόθυρα, σταυρούς τέμπλων και διακοσμούν εκκλησίες 

με τοιχογραφίες. Γνωστά ονόματα είναι ο Ιωαννίκιος, ο Φιλάρετος (δύο πρόσωπα με το 

                                                 
525 Τα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης και του Δωδεκάορτου αποδίδονται στο ζωγράφο Λεόντιο, βλ. 

Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», σ. 111. 
526 Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 50.  

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 145 

ίδιο όνομα), ο Φιλόθεος, ο Νεκτάριος, ο Λεόντιος, ο Λαυρέντιος, ο Δοσίθεος, που έχουμε 

ήδη συναντήσει σε επιγραφές τέμπλων που προαναφέρθηκαν.527  

Το μοναστήρι σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο. Το καθολικό αποτελείται από δύο 

κλίτη, το βόρειο, που κτίζεται πιθανότατα στο 17ο αιώνα και είναι αφιερωμένο στην Αγία 

Τριάδα και το νότιο κλίτος, που χτίζεται στα τέλη του 15ου αιώνα ή στις αρχές του 16ου και 

είναι αφιερωμένο στον άγιο Ηρακλείδιο. Στο νότιο κλίτος διασώζονται τοιχογραφίες, οι 

περισσότερες από τις οποίες αποτελούν έργα του ζωγράφου Φιλάρετου.528  Το κάθε κλίτος 

φέρει ξεχωριστό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Σύμφωνα με επιγραφές που διασώζουν 

κατασκευάζονται στο 18ο αιώνα. Το τέμπλο του βόρειου κλίτους (Α/Α 56.2) προηγείται 

χρονολογικά από το νότιο (Α/Α 65.1) και έτσι θα εξεταστούν χωριστά. Διατηρούνται και 

τα δύο σε καλή κατάσταση.  

Το τέμπλο του βόρειου κλίτους κατασκευάζεται στα 1759. Το χρύσωμα του τέμπλου 

και η διακόσμηση των βημοθύρων (Α/Α 56.3) γίνονται από το ζωγράφο Φιλάρετο, ο 

οποίος σε επιγραφή στο βημόθυρο του τέμπλου μνημονεύει το θάνατο του αρχιεπισκόπου 

Κύπρου Φιλοθέου, την 1η Ιουλίου 1759 και την άνοδο στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του 

αρχιεπισκόπου Παϊσίου: 

«ΕΝΘΑΔΕ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥΤΟ ΕΓΡΑΨΑ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ, 

ΚΑΓΟ Ο ΕΥΤΕΛΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ. ΑΨΝΘ ΙΟΥΛΙΩ Α / ΕΝ ΜΑΚΑΡΙΑ 

ΛΗΞΕΙ ΓΕΓΟΝΕΝ, ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ. Κ(ΑΙ) ΑΝΤΑΥΤΟΥ ΠΟΙΜΗΝ ΝΕΑΣ 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Θ(ΕΟ)Υ ΕΛΕΩ. / ΤΟΤΕ Κ(ΑΙ) ΤΕΛΟΣ ΕΛΑΒΟΝ ΑΙ ΟΔΕ 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ. ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΤΟΥΔΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΚΑΛΛΗΝΙΚΟΥ . ΤΩΝ 

ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΕΙΝΤΑΙ Ε ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.» (Α/Α 56.8).     

 Τότε τελείωσε και το τέμπλο, με συνδρομή και δαπάνη του ιερομόναχου και 

ηγούμενου της μονής Καλλίνικου, σύμφωνα με δεύτερη επιγραφή που διασώζεται στο 

θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Αγίας Τριάδας:  

«ΑΨΝΘ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜ / ΠΛΟΣ, ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ / ΠΟΛΛΟΥ, Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ / 

ΚΑΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΥ / ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΑΥΤΗΣ ΘΡΕΜΜΑ ΔΙΑ / ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ / Κ(ΑΙ) ΟΙ 

                                                 
527 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1964», σ. 230 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Ηρακλειδίου Αγίου 

μοναστήρι», τ. 5, σ. 330 (Α. Παπαγεωργίου), Παπαϊωακείμ, ό.π., 99 εξ. 
528 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1964», σ. 37 εξ., 228 εξ., όπου γίνεται αναφορά και στις 

ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν, Δ. Χρίστου-Α. Παπαγεωργίου, Ταμασσός. Σύντομος οδηγός στους 

βασιλικούς τάφους και το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, Λευκωσία χ.χ., σ. 8-9, Τσικνόπουλλος, Ο Άγιος 

Ηρακλείδιος, σ. 11 εξ., 41 εξ., όπου γίνεται αναφορά και στις τοιχογραφίες, ΜΚΕ, λήμμα «Ηρακλειδίου 

Αγίου μοναστήρι», τ. 5, σ. 331, Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, σ. 17-18, 22.  
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ΑΝΑΓΝΟΣΚΩΝΤΕΣ ΣΥΧΟΡΗ / ΣΑΤΕ ΑΥΤΟΥΣ Κ(ΑΙ) ΜΑΚΑΡΙΣΑΤΕ / ΔΙΑ ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟΝ ΑΜΗΝ»529 (Α/Α 56.7). 

Το τέμπλο του βόρειου κλίτους (Α/Α 56.5-6, 56.9) είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο 

και ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει μία είσοδο, της 

Ωραίας Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο. 

Πεσσίσκοι με γλυπτό κυρίως διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ 

τους.530 Το ευθύγραμμο επιστύλιο χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με 

γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μια τρίτη ζώνη, που φέρει σειρά από έντεκα ανεξάρτητα 

εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένη η δυτική 

Ανάσταση (Α/Α 56.4). 

 

Α/Α 57. Καϊμακλί (Λευκωσία), ν. Αγίας Βαρβάρας (σταυρός, λυπηρά, επιγραφή) 

Ο σημερινός ναός της Αγίας Βαρβάρας (Α/Α 57.1) αρχίζει να κτίζεται το 1897 και 

ολοκληρώνεται το 1926, με την αποπεράτωση και του κωδωνοστασίου, στη θέση 

παλαιότερης εκκλησίας. Από το τέμπλο της παλαιάς εκκλησίας σώζονται το βημόθυρο, ο 

σταυρός, τα λυπηρά (Α/Α 57.2), η επιγραφή του τέμπλου, όπως και ορισμένα τμήματα 

επιστυλίου και πεσσίσκων.531 Ο σταυρός και τα λυπηρά φυλάγονται στο Ιερό Βήμα του 

ναού της Αγίας Βαρβάρας και έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα εργασία, ενώ το 

υπόλοιπα σωζόμενα τμήματα βρίσκονται σε εργαστήριο για συντήρηση. Σύμφωνα με την 

επιγραφή το τέμπλο κατασκευάζεται και διακοσμείται το 1763, με συνδρομή του 

επιτρόπου Γεωργίου και των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, από το ζωγράφο 

Νεκτάριο ιερομόναχο532 και τους μαθητές του Νικόδημο ιεροδιάκονο533 (ο οποίος 

διακοσμεί και το αμέσως επόμενο τέμπλο) και Φιλόθεο.534     

 

Α/Α 58. Θελέτρα (Πάφος), ν. Παναγίας Χρυσελεούσας (τέμπλο, σταυρός) 

Υπάρχουν δύο χωριά με την ονομασία Θελέτρα, η παλαιά Θελέτρα, που 

εγκαταλείφθηκε εδώ και χρόνια, και η νέα Θελέτρα, εκεί όπου μετακινήθηκαν οι κάτοικοι 

από την παλαιά.535  

                                                 
529 Την επιγραφή παραδίδει και ο Ι. Τσικνόπουλλος, βλ. Τσικνόπουλλος, ό.π., σ. 46.  
530 Για τις εικόνες του τέμπλου, βλ. Τσικνόπουλλος, Ο Άγιος Ηρακλείδιος, σ. 46 εξ. 
531 Για την επιγραφή, βλ. Καϊμακλί, σ. 104. Για το Καϊμακλί, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Λευκωσίας προάστια. 

Καϊμακλί», τ. 9, σ. 147-149. 
532 Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να συμπεριλάβουν το τέμπλο αυτό στα έργα του 

ζωγράφου Νεκταρίου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 228, αρ. 4.  
533 Το τέμπλο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στα έργα του ζωγράφου Νικοδήμου από τους Μ. Χατζηδάκη-Ε. 

Δρακοπούλου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, ό.π., τ. 2, σ. 234, αρ. 6.  
534 Καϊμακλί, σ. 104, 108. Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να συμπεριλάβουν το τέμπλο 

αυτό στα έργα του ζωγράφου Φιλοθέου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, ό.π., τ. 2, σ. 446, αρ. 5. 
535 ΜΚΕ, λήμμα «Θελέτρα», τ. 5, σ. 378. 
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Το υπό εξέταση τέμπλο (Α/Α 58.1) προέρχεται από την εκκλησία της Παναγίας 

Χρυσελεούσας στην παλαιά Θελέτρα και βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο 

Πάφου.536 Έχει συντηρηθεί και επιδιορθωθεί, με την προσθήκη καινούργιων τμημάτων, 

σύμφωνα με την αρχική μορφή. Στο τέμπλο δεν υπάρχουν εικόνες ούτε και εικονίδια του 

επιστυλίου.  

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, χωρίς επιχρύσωση. Πεσσίσκοι με 

γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τα τμήματα για τις έξι δεσποτικές εικόνες, που ήταν 

παλαιότερα τοποθετημένες. Υπάρχουν δύο ανοίγματα, Ωραία Πύλη και Προθέσεως. Το 

πρώτο θα έκλεινε με βημόθυρο, το δεύτερο πιθανόν επίσης να έκλεινε έτσι. Το επιστύλιο 

αποτελείται  από πέντε ζώνες, τρεις με ανάγλυφη διακόσμηση και δύο με σειρά 

εικονιδίων. Οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ 

τους χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα χρώματα.  

Επιγραφή στο θωράκιο του Χριστού μνημονεύει το κτίσιμο εκ βάθρων του ναού, 

χωρίς να γίνεται αναφορά σε χρονολογία και στο όνομα του μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος 

έχει ήδη πεθάνει,537 τη στιγμή που γράφεται η επιγραφή, με τη βοήθεια του Ιωαννικίου 

(που αναφέρεται και στην επιγραφή για την επιχρύσωση του τέμπλου) και των Χριστιανών 

κατοίκων του χωριού. Συγκεκριμένα η επιγραφή αναφέρει τα εξής:   

«ΟΥΤΟΣ Ο ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΕ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΟΣ, / ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 

ΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ, / ΕΠΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΤΕΛΕΥΤΗΚΟΤΟΣ, / ΠΡΕΣΒΙΝ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 

ΤΑΥΤΗΝ ΥΠΕΡ ΣΩΝ ΔΟΥΛΩΝ / ΤΟΥΤΟΥ ΔΗ ΦΗΜΙ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ / 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝΤΑΥΘΑ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ / ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΛΟΓΕ 

ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΤΑΥΤΗΣ / ΚΟΠΙΑΣΑΝΤΩΝ ΔΕ Κ(ΑΙ) ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΩΝ, / 

ΚΑΜΦΘΗΤΙ ΤΟΙΝΗΝ ΤΑΙΣ ΜΗΤΡΟΣ ΙΚΕΣΙΑΙΣ, / Κ(ΑΙ) ΔΙΔΟΥ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΗΝ 

ΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ, / ΑΞΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» (Α/Α 

58.2).   

Σύμφωνα με δεύτερη επιγραφή, που βρίσκεται στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας 

της Παναγίας, το τέμπλο επιχρυσώνεται το 1768, όταν μητροπολίτης Πάφου είναι ο 

Πανάρετος,538 με συνδρομή και δαπάνη του μοναχού Ιωαννικίου539 και των κατοίκων του 

                                                 
536 Ο R. Gunnis αναφέρεται σε τέμπλο και βημόθυρο του ναού που προέρχονται από κάποιο παλαιότερο 

κτίσμα, χρονολογούνται στα τέλη του 17ου αιώνα και επιδιορθώνονται και επιχρυσώνονται ξανά στα 1768, 

βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 438. 
537 Πιθανότατα πρόκειται για τον επίσκοπο Πάφου Ιωακείμ Γ΄, που διετέλεσε επίσκοπος μεταξύ 1738 και 

1760/61, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Ιωακείμ Γ΄», τ. 6, σ. 122 (Α. Παπαγεωργίου).  Αυτό ενισχύεται και από τη 

χρονολογία 1755, που παραδίδει ο R. Gunnis για το κτίσιμο του ναού, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 438. 
538 Για τον επίσκοπο Πάφου Πανάρετο, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Πανάρετος επίσκοπος», τ. 11, σ. 68. 
539 Πιθανότατα πρόκειται για τον κατοπινό ηγούμενο της Μονής Μαχαιρά Ιωαννίκιο (1766-1796), βλ. ΜΚΕ, 

λήμμα «Ιωαννίκιος ηγούμενος», τ. 6, σ. 152. 
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χωριού, από το ζωγράφο Νικόδημο540 και το συμμαθητή του Αυξέντιο.541 Οι δύο αυτοί 

ζωγράφοι υπήρξαν μαθητές του ζωγράφου Νεκταρίου.542 Μαζί με το τέμπλο γίνονται και 

οι εικόνες: 

«ΕΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩΤΕ / ΕΞΑΚΙΣ ΔΕΚΑ Κ(ΑΙ) ΤΩ ΟΓΔΟΩ ΕΤΕΙ / 

ΕΠΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ / Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΕΓΟΝΕ ΧΡΥΣΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΤΟΥΔΕ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΚΑΘΙΣΤΟΡΙΣΙΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗ / ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΑΔΟΥ ΚΥΡ(ΙΟΥ) ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ / 

ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΟΣ ΕΝ ΤΕ ΜΟΝΑΧΟΙΣ /  Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ 

ΧΩΡΙΟΥ / […] ΤΕΛΟΣ ΗΔΗ ΩΝ ΚΑΘΟΡΑΤΑΙ / ΧΕΙΡΙ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ / Κ(ΑΙ) ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΥΘΕΝΤΩΝ / ΤΩ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΩ ΚΥΡΙΩ ΝΕΚΤΑΡΙΩ / ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΩ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ […] 

/ […] / […]»(Α/Α 58.3). 

Ο σταυρός του τέμπλου (Α/Α 58.4) περιλαμβάνεται στα εκθέματα του Βυζαντινού 

Μουσείου Αρσινόης, στην Περιστερώνα Χρυσοχούς (Πάφου), μπορεί δε να αποδοθεί 

στους ζωγράφους του τέμπλου, Νικόδημο και Αυξέντιο και κατ’ επέκταση να 

χρονολογηθεί στα 1768. Βημόθυρο και λυπηρά δεν σώζονται.    

 

Α/Α 59. Αθιένου (Λάρνακα), ν. Παναγίας Ελεούσας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 59.1) και κτίζεται 

στα 1711.543 Στα βόρεια του ναού έχει κτιστεί η καινούργια ομώνυμη εκκλησία. 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 59.2-5, 59.21). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 59.20) 

και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με 

θωράκιο. Πεσσίσκοι με ανάγλυφη διακόσμηση χωρίζουν τις οκτώ δεσποτικές εικόνες 

μεταξύ τους. Η διακόσμηση περιλαμβάνει πλήθος από φυτικά και ζωικά μοτίβα, 

ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής. Οι επιφάνειες των μοτίβων, σε όλο το τέμπλο, 

επιχρυσώνονται και τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά 

χρώματα. Δεν υπάρχει καθόλου γραπτός διάκοσμος. Το επιστύλιο αποτελείται από πέντε 

ζώνες, τρεις με γλυπτό διάκοσμο και δύο ζώνες με εικονίδια του Δωδεκάορτου (κατώτερη 

                                                 
540 Για τον ζωγράφο Νικόδημο, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2. σ. 234, αρ. 6.   
541 Για τον ζωγράφο Αυξέντιο, βλ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 183, αρ. 2.  
542 Πρόκειται για τον ίδιο ζωγράφο που αναφέρεται στην επιγραφή του τέμπλου του ναού της Παναγίας 

στους Καπέδες (Α/Α 52), και στην επιγραφή του τέμπλου του ναού του Αγίου Ιωάννη, στον Άγιο Ιωάννη 

Αγρού (Α/Α 54).  
543 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 184, ΜΚΕ, λήμμα «Αθιένου», τ. 1, σ. 226 (Γ. Καρούζης). 
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ζώνη) και της Μεγάλης Δέησης (ανώτερη ζώνη). Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε 

χαμηλή αετωματική επίστεψη πλούσια διακοσμημένη με ολόγλυφο φυτικό και ζωικό 

διάκοσμο, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 

59.19). 

Στο βημόθυρο, πλησίον της εικόνας της Παναγίας, υπάρχει επιγραφή με 

συντομογραφίες και παραδίδει τη χρονολογία 1767. Πιθανότατα πρόκειται για τη 

χρονολογία κατά την οποία ζωγραφίστηκε και επιχρυσώθηκε το βημόθυρο, που 

πραγματοποιήθηκε με δαπάνη του ιερέως Λεοντίου και της γυναίκας του: 

«ΗΣΤ(ΟΡΙΘΗΚΕ) Δ(Α)Π(Α)ΝΗ Τ(ΟΥ) Δ(ΟΥ)Λ(ΟΥ) Σ(ΟΥ) Λ(ΕΟ)Ν / Τ(ΙΟ)Υ 

ΙΕΡ(ΕΩ)Σ Κ(ΑΙ) Τ(ΗΣ) ΠΡ(ΕΣΒΥΤΕ)Ρ(Α)Σ / Α(Υ)Τ(Ο)Υ ΑΨΞΖ» (Α/Α 59.6-7). 

Στους κάτω κεταμπέδες των έξι από τις οκτώ δεσποτικές εικόνες (Α/Α 59.10-16) 

υπάρχει μια δεύτερη επιγραφή, αρκετά κατεστραμμένη, που αναφέρεται στο επιχρύσωμα 

του τέμπλου. Η επιγραφή ξεκινά από τον κάτω κεταμπέ της εικόνας του αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου (Α/Α 59.10) και συνεχίζεται στον ίδιο χώρο, στην εικόνα της Παναγίας (Α/Α 

59.11), του Χριστού (Α/Α 59.12), του Ιωάννου του Προδρόμου (Α/Α 59.13), του αγίου 

Γεωργίου (Α/Α 59.14-15) και του Προφήτη Ηλία (Α/Α 59.16), όπου και τελειώνει. 

Σύμφωνα με την επιγραφή το τέμπλο επιχρυσώνεται στα 1769, με συνδρομή και δαπάνη 

του ιερέως Λεοντίου, της γυναίκας του (που αναφέρονται και στην επιγραφή του 

βημοθύρου) και των ευσεβών χριστιανών του χωριού, από τους ζωγράφους Νεκτάριο544 

και Ιωαννίκιο545 (ο Ιωαννίκιος ζωγράφισε και την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, τα 1762, 

σύμφωνα με επιγραφή σ’ αυτή) με την επιστασία του Νικολάου Προσκυνητή, κτήτορα του 

ναού:   

«ΕΠΕΙΧΡΥΣΩΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ / [---] ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ / ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ 

Κ(ΑΙ) ΔΑ(Π)ΑΝΗΣ [---] ΛΕΟΝΤΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ (Π)ΡΕΣΒΥΤΕΡ(ΑΣ) 

ΠΛΟΥΜΟΥΣ / ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ [---] ΘΟΔΟΞΩΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΙ / ΑΨΞΘ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ [---] ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ [---] / ΧΕΙΡ / ΛΟΒΕΡΔ 

[ΟΥ] / [---] ΤΟΥ [---] ΜΑΡΚΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΝΤΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΚ[---] / 

ΚΤΗΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΑΟΥ».  

 

 

 

                                                 
544 Για το ζωγράφο Νεκτάριο, βλ. Α/Α 52, 54. Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να 

συμπεριλάβουν το τέμπλο αυτό στα έργα του ζωγράφου Νεκταρίου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες 

ζωγράφοι, τ. 2, σ. 228, αρ. 4. Ο Νεκτάριος ήταν μαθητής του Ιωαννίκιου. 
545 Για το ζωγράφο Ιωαννίκιο, βλ. αν. Α/Α  49, 52. Ο Μ. Χατζηδάκης παραλείπει να συμπεριλάβει το τέμπλο 

αυτό στα έργα του ζωγράφου Ιωαννικίου, βλ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 340, αρ. 6. 
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Α/Α 60. Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αναλιόντας (Λευκωσία), Καθολικό (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός) 

Το καθολικό είναι μονόκλιτο καμαροσκέπαστο (Α/Α 60.1) και κτίζεται από τον 

αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο το 1769, σύμφωνα με επιγραφή σε τοιχογραφία δυτικά της νότιας 

εισόδου του ναού. Στο ναό σώζονται τοιχογραφίες, που αποτελούν έργα του ζωγράφου 

Λεοντίου στα 1769 και του Αντώνιου Χατζηχρήστου στα 1863.546 

Στο νότιο τοίχο του ναού, κοντά στο τέμπλο είναι τοποθετημένη σε ιδιαίτερο 

προσκυνητάριο η μεγάλη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Α/Α 60.2), η οποία 

ζωγραφίζεται το 1769, από το ζωγράφο Λεόντιο ιεροδιάκονο,547 με συνδρομή και δαπάνη 

του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτή.548 Το προσκυνητάρι 

παρουσιάζει διαφορετικού τύπου διακόσμηση από το τέμπλο και πιθανότατα 

κατασκευάζεται το 19ο αιώνα. Χρυσώνεται το 1860, με συνδρομή του Λεόντιου 

ιερομονάχου και οικονόμου, του Κωνσταντή και της Μαρίας, σύμφωνα με επιγραφή, σε 

κυκλικό πλαίσιο, στη βάση του: 

«ΑΩΞ / ΚΕΧΡΥΣΟΤΑΙ ΤΟ / ΠΑΡΟΝ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟ / ΜΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑ / ΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. ΕΤΗ / ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Κ(ΑΙ) ΜΑ / ΡΙΑΣ». 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 60.2-10). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 60.3) και το 

παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. 

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Τα 

θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, χωρίς επιχρύσωση. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις 

ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται σειρά εικονιδίων, δέκα 

του Δωδεκάορτου και δύο εικονίδια Αγίων. Στην κορυφή του επιστυλίου είναι 

τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 60.4). 

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικά και ζωικά ανάγλυφα μοτίβα, τα 

οποία επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και 

κυανά χρώματα. 

Το τέμπλο μπορεί να χρονολογηθεί στο 18ο αιώνα, διότι παρουσιάζει αρκετές 

ομοιότητες με τέμπλα του αιώνα αυτού. Πιθανότατα τοποθετήθηκε στο ναό κατά τη 

                                                 
546 Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 19, Κ. Κέντης, «Το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα», ΚΣ, Λ΄ 

(1966), σ. 163 εξ, ΜΚΕ, λήμμα «Αρχαγγέλου μοναστήρι, Αναλιόντας», τ. 2, σ. 342, Στυλιανού-

Χριστοδούλου, Αρχάγγελος Μιχαήλ Αναλιόντα, σ. 16, 21-26, Α. Παπαγεωργίου, «Η επισκοπή Σόλων», 

ΕΚΜΙΜΚ, 5 (2001), σ. 27 υποσ. 100. Για τις τοιχογραφίες, βλ. Κέντης, ό.π., σ. 168 εξ.  
547 Για το ζωγράφο Λεόντιο, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, ό.π., σ. 157, αρ. 5. 
548 Την επιγραφή παραδίδουν οι Στυλιανού-Χριστοδούλου, ό.π., σ. 20. Για την εικόνα, βλ. Κέντης, ό.π., σ. 

165 εξ. 
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διάρκεια της τοιχογράφησης του 1769, διότι τα ακρινά τμήματα της τοιχογραφίας του 

βόρειου τοίχου, η οποία χρονολογείται το 1769, εφάπτονται ακριβώς του τέμπλου.   

    

Α/Α 61. Καμπιά (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός)  

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μονόκλιτος κοιμητηριακός (Α/Α 61.1). Στο ναό 

διασώζονται οι λιγοστές τοιχογραφίες που αναφέρει ο R. Gunnis, ο οποίος θεωρεί 

καταστροφική την πρόσφατη, κατά την επίσκεψή του, ανακαίνιση του ναού.549   

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 61.2, 61.7). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Κατά τη συντήρηση του τέμπλου, επιδιορθώθηκαν κάποια τμήματα και αντικαταστάθηκαν 

τα θωράκια, εκτός από το θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Χριστού, που διασώζει 

επιγραφή, σύμφωνα με την οποία τα θωράκια ήταν ζωγραφισμένα. Το τέμπλο έχει δύο 

εισόδους, την Ωραία Πύλη που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 61.6) και το παραπόρτιο  της 

Προθέσεως, που δεν είναι σίγουρο αν δημιουργήθηκε με τη συντήρηση. Το ευθύγραμμο 

επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. Η πρώτη φέρει γλυπτό διάκοσμο, η δεύτερη σειρά 

εικονιδίων του Δωδεκάορτου και η τρίτη γραπτό διάκοσμο. Στην κορυφή του επιστυλίου 

τοποθετείται ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 61.5).     

Σύμφωνα με την επιγραφή στο θωράκιο του Χριστού, τα θωράκια, οι δεσποτικές 

εικόνες των αγίων Ιωάννου του Προδρόμου και Γεωργίου (που δεν υπάρχουν σήμερα στο 

τέμπλο) και τα εικονίδια του Δωδεκάορτου (πιθανότατα στο επιστύλιο υπάρχουν κάποια 

από αυτά) ζωγραφίζονται το 1770, με επιστασία του κυρίου Ιωάννου, από το ζωγράφο 

Λεόντιο:550 

«ΙΣΤΟΡΙΘΗΣΑΝ ΑΙΠΑ- / ΡΟΥΣΑΙ ΠΟΔΙΑΙ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ / ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΕ Κ(ΑΙ) ΓΕΩΡ- / ΓΙΟΥ, Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΩΣ ΟΡΩΝΤΑΙ, / ΔΙ’ 

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡ(ΙΟΥ) / ΙΩΑΝΝΟΥ. ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΟ 

Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ» (Α/Α 61.3). 

Στο βημόθυρο υπάρχει μια δεύτερη επιγραφή, που παραδίδει τη χρονολογία 1731 και 

το όνομα του ζωγράφου Ιωαννικίου ιερομονάχου:551  

«ΜΝΗΣΘΗΤΙ Κ(ΥΡΙ)Ε ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ / ΛΟΥΚΑ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ / 

ΑΥΤΟΥ – ΑΨΛΑ / ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ / ΧΕΙΡ» (Α/Α 61.4). 

                                                 
549 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 249. Στο δυτικό τοίχο, στην πρόσοψη του ναού, είναι ενταγμένη αρχαία 

αετωματική στήλη, η οποία αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.    
550 Για το ζωγράφο Λεόντιο, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι,  τ. 2, σ. 157, αρ. 6.  
551 Ο Μ. Χατζηδάκης παραλείπει να συμπεριλάβει το βημόθυρο αυτό στα έργα του ζωγράφου Ιωαννικίου, 

βλ. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 340, αρ. 6. Ο R. Gunnis αναφέρει την επιγραφή του 

θωρακίου και του βημοθύρου, δίνοντας τις σωστές χρονολογίες, βλ. Gunnis, ό.π., σ. 250.  
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Η επιγραφή δεν διευκρινίζει αν ο ζωγράφος, το 1731, εργάστηκε μόνο για το 

βημόθυρο ή και για το υπόλοιπο τέμπλο (επιχρύσωση τέμπλου, σταυρού, λυπηρών). Ο 

σταυρός του τέμπλου δε φέρει καμία επιγραφή. Συγκρίνοντας τον εικονογραφικό τύπο της 

Παναγίας στη σκηνή του Ευαγγελισμού (στο βημόθυρο) με την Παναγία στο λυπηρό, 

παρατηρούμε ότι μοιάζουν. Επίσης στην ενδυμασία του αρχαγγέλου Γαβριήλ και του 

αγίου Ιωάννου του Θεολόγου χρησιμοποιείται όμοιο χρώμα. Με βάση αυτά, ο σταυρός και 

τα λυπηρά πιθανότατα μπορούν να αποδοθούν στο ζωγράφο του βημοθύρου. Δεν 

μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι ο ίδιος ζωγράφος εργάστηκε και στην επιχρύσωση του 

τέμπλου, διότι θα ζωγράφιζε και τα θωράκια, ενώ αυτά, όπως γνωρίζουμε από την 

επιγραφή στο θωράκιο του Χριστού, αποδίδονται σε διαφορετικό ζωγράφο.   

 

Α/Α 62. Πέρα Ορεινή (Λευκωσία), ν. Παναγίας Οδηγήτριας [τέμπλο] (βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Οδηγήτριας είναι τρίκλιτος και κτίζεται το 1882 (Α/Α 62.1).552 

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, για το οποίο γίνεται λόγος στο 

κεφάλαιο με τα τέμπλα του 19ου αιώνα, που καλύπτει μόνο το κεντρικό κλίτος (Α/Α 62.1, 

93), κατασκευάζεται το 1853 και χρυσώνεται το 1858, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτό. Το 

τέμπλο είναι προφανώς προγενέστερο της ανοικοδόμησης του ναού και προέρχεται από 

άλλη εκκλησία, πράγμα φανερό από τον τρόπο που είναι τοποθετημένο-εφαρμοσμένο 

στους τοίχους του κεντρικού κλίτους. 

Το βημόθυρο (Α/Α 62.6) και ο σταυρός (Α/Α 62.5) του τέμπλου χρονολογούνται στο 

18ο αιώνα. Το βημόθυρο ζωγραφίζεται το 1773 από το ζωγράφο Λεόντιο ιερομόναχο,553 

σύμφωνα με επιγραφή στη δεξιά άκρη του αριστερού θυρόφυλλου, όπου αναγράφονται τα 

εξής:  

«ΑΨΟΓ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ / χείρ λεοντίου ιερομονάχου» (Α/Α 62.4). 

Ο Εσταυρωμένος, τα λυπηρά, τα εικονίδια των Αποστόλων, η εικόνα του Ταξιάρχου 

και του Αγίου Νικολάου ζωγραφίζονται το 1773, από τους ζωγράφους Λεόντιο και 

Φιλάρετο,554 σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου 

Γαβριήλ: 

«ΕΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΤΩ ΕΤΕΙ / ΕΥΔΟΜΗΚΟΣΤΩ ΤΡΙΤΩ ΤΩ 

ΣΩΤΗΡΙΩ / ΙΕΡΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ / ΟΥ ΤΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ 

                                                 
552 Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 209. Για το χωριό, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Πέρα (Ορεινής)», τ. 11, σ. 261-

263. 
553 Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να συμπεριλάβουν τα έργα αυτά στο λήμμα για το 

ζωγράφο, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 157, αρ. 6. 
554 Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου αναφέρουν τα έργα αυτά στο λήμμα για το ζωγράφο, βλ. 

Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 444, αρ. 2. 
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ΔΑΠΑΝΗ Τ’ ΕΓΧΩΡΙΩΝ / ΑΝΙΣΤΟΡΗΝΤΑΙ ΤΑ ΩΔΕ ΩΣ ΟΡΩΝΤΑΙ / ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ 

ΒΥΜΟΘΥΡΑ ΣΥΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ / ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΕΙΚΩΝ Κ(ΑΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥΣ ΤΕΩΣ ΕΓΧΡΥΣΩΣ ΚΟΣΜΗΘΕΝΤΟΣ / ΕΝ ΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΩΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΤΕ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / 

ΠΟΝΗΘΕΝΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑ ΔΥΟ ΖΩΓΡΑΦΩΝ / ΘΥΤΩΝΤΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Κ(ΑΙ) 

ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ» (Α/Α 62.3). 

 

Α/Α 63. Λάρνακα, ν. Αγίου Λαζάρου (τέμπλο, βημόθυρα, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Λαζάρου (Α/Α 63.1) είναι ένας από τους τρεις ναούς που 

υπάρχουν στην Κύπρο με τρεις τρούλλους, οι οποίοι όμως έχουν αποκοπεί κατά την 

Τουρκοκρατία, ακολουθώντας τον τύπο του συνεπτυγμένου εγγεγραμμένου σταυροειδούς 

με τρούλλο ναού. Ο ναός είναι τρίκλιτος και κτίζεται στα ερείπια παλαιότερου, 

πιθανότατα στα τέλη του 9ου αιώνα, με τη βοήθεια του Λέοντος Στ΄ του Σοφού, 

αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Το καμπαναριό κτίστηκε το 1857. Ο ναός επιδιορθώνεται 

κατά καιρούς. Στη νότια πλευρά του ναού προστέθηκε, πιθανότατα στα τελευταία χρόνια 

της Φραγκοκρατίας, ανοικτή στοά, που καλύπτει το νότιο τοίχο. Στο νότιο κλίτος, κοντά 

στο τέμπλο, απέναντι από της είσοδο του Διακονικού, υπάρχει σκάλα που οδηγεί στην 

υπόγεια κρύπτη με το φερόμενο ως τάφο του αγίου.555 

Οι Τούρκοι κατείχαν το ναό από το 1570 μέχρι το 1589, όταν αγοράζεται από 

πλούσιους Έλληνες πλοιοκτήτες έναντι του ποσού των 3000 άσπρων. Το βόρειο κλίτος 

του ναού παραχωρήθηκε στους Λατίνους, για να λειτουργούν δύο φορές το χρόνο. Το 

δικαίωμα αυτό των Λατίνων καταργήθηκε το 1794 από το Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο 

Α΄.556     

Το τέμπλο του ναού έχει μήκος 17 μέτρα και ύψος 6.50 μέτρα.557 Είναι ξυλόγλυπτο 

επιχρυσωμένο558 και καλύπτει και τα τρία κλίτη του ναού (κεντρικό κλίτος Α/Α 63.2, 

βόρειο κλίτος Α/Α 63.5, νότιο κλίτος Α/Α 65.6). Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις εισόδους, που 

                                                 
555 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 108-110, K. Nikolaou, The historical topography of Kition, Göteborg 1976, σ. 

16 εξ., 139 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Λαζάρου Αγίου εκκλησία», τ. 8, σ. 174-175 (Α. Παπαγεωργίου), S. 

Michaelides, Saint Lazarus, the friend of Christ and first bishop of Kition. The history of his Church at 

Larnaka, Larnaka 1990, σ. 7-11, Α. Παπαγεωργίου, «Ο ναός του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα», RDAC, 

1998, σ. 205-224, όπου δίνονται πολλές πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του ναού, Hein-Jakovljevic-

Kleidt, Cyprus, σ. 131-132, Γκιολές, Χριστιανική τέχνη, σ. 57-58, Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», 

σ. 491, 493, του ίδιου, Άγ. Λάζαρος Λάρνακος, σ. 24 εξ., 29 εξ., 38 εξ. Για τις κατά καιρούς επιδιορθώσεις 

του ναού, βλ. Κυριαζής, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», σ. 31-36. Χοτζάκογλου, Άγ. Λάζαρος Λάρνακος, σ. 44 εξ. 

Για τον Άγιο Λάζαρο και τη σχέση του με το Κίτιον, βλ. Χ. Χοτζάκογλου, «Ο Άγιος Λάζαρος, οι μαρτυρίες 

για το βίο του και η σχέση του με το Κίτιον», ΚΣ, ΞΣΤ΄ (2002), σ. 33-42, του ίδιου, Άγ. Λάζαρος Λάρνακος, 

σ. 12 εξ.      
556 Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 67, 70.   
557 Κυριαζής, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», σ. 44.  
558 Το τέμπλο επιχρυσώθηκε ξανά μεταξύ 1972-4, βλ. Χοτζάκογλου, Άγ. Λάζαρος Λάρνακος, σ. 42. 
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κλείνουν με βημόθυρα, την Ωραία Πύλη (Α/Α 63.9-11) και τα παραπόρτια της Προθέσεως 

(Α/Α 63.7-8) και του Διακονικού (Α/Α 63.12-14). Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο και 

μοτίβα διάτρητης τεχνικής χωρίζουν τις δεκατρείς δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω 

από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια. Μεταξύ αυτών και του 

επιστυλίου παρεμβάλλεται μια ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως συνδετικό 

τμήμα και σε άλλα τέμπλα του ίδιου τύπου, με τη διαφορά ότι εδώ παίρνει τη μορφή των 

πάνω κεμεριών των τέμπλων του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη βέβαια σε διαφορετικό 

χώρο.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες (Α/Α 63.18). Η κατώτερη 

διακρίνεται σε δύο μικρότερες, με βάση τη διακόσμηση που παρουσιάζουν. Η δεύτερη 

ζώνη φέρει τριάντα εικονίδια, σχεδόν όλα του διευρυμένου Δωδεκάορτου. Η επόμενη 

ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη 

ζώνη, φέρει τριάντα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, δύο από τα οποία δεν βρίσκονταν στη 

θέση τους κατά την ημερομηνία της αυτοψίας. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε 

χαμηλή αετωματική επίστεψη, που εκτείνεται κάτω μήκος του τέμπλου, είναι 

τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 63.5).  

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικά, ζωικά και γεωμετρικά μοτίβα, 

ανάγλυφης ή και διάτρητης τεχνικής, μεμονωμένα ή ως μέρος συνθέσεων, ορισμένα από 

τα οποία ζωγραφίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Στο κέντρο των περισσότερων 

θωρακίων, σε κυκλικό πλαίσιο, παρουσιάζονται συνθέσεις με γραπτό διάκοσμο (μπουκέτα 

λουλουδιών, πανέρια με φρούτα κ.λ.π.). Ορισμένοι κενοί χώροι, μεταξύ των μοτίβων 

χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά χρώματα. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν 

μικρά σχεδόν κυκλικά εικονίδια αγίων, που παρουσιάζονται κατά μήκος της πρώτης ζώνης 

επιστυλίου, και σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που παριστάνονται στους 

κάτω κεταμπέδες οκτώ δεσποτικών εικόνων. Τα τρίλοβα κεμέρια χωρίζονται μεταξύ τους 

με ανάγλυφους ολόσωμους φτερωτούς αγγέλους. Στο υπέρθυρο της εισόδου της 

Προθέσεως παρουσιάζονται δύο πτερωτά θηρία να κρατούν στέμμα, κάτω από το οποίο 

υπάρχει περιστερά (Α/Α 63.12). Στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι 

Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να κρατούν την εκκλησία και πιο κάτω δύο φτερωτοί 

άγγελοι να κρατούν στέμμα (Α/Α 63.9). Στο υπέρθυρο του Διακονικού παριστάνονται δύο 

ανθρωπόμορφες φιγούρες κρατώντας στέμμα, κάτω από το οποίο βρίσκεται περιστέρι 

(Α/Α 63.7).    

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του αγίου Στεφάνου παριστάνεται η 

σκηνή του προπατορικού αμαρτήματος, με τους πρωτόπλαστους εκατέρωθεν δένδρου με 

τυλιγμένο φίδι, της εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ η σκηνή του Ευαγγελισμού, της 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 155 

εικόνας της Παναγίας η σκηνή της Γέννησης, με την Παναγία και τον Ιωσήφ γονατιστούς 

μπροστά στη φάτνη με το Θείο βρέφος (Α/Α 63.16), της εικόνας του Χριστού η 

Μεταμόρφωση, της εικόνας του αγίου Λαζάρου η Φιλοξενία του Αβραάμ, της εικόνας του 

Προδρόμου η Βάπτιση του Χριστού και της εικόνας του αγίου Βαρνάβα η σκηνή της 

Θυσίας του Αβραάμ (Α/Α 63.17). 

Στο τέμπλο δεν υπάρχει χρονολογία κατασκευής, ούτε όνομα ξυλογλύπτη και 

ζωγράφου. Πληροφορίες για τα πιο πάνω αντλούμε από τους κώδικες Α΄- Γ΄ της 

Μητρόπολης Κιτίου. Το τέμπλο άρχισε να κατασκευάζεται πιθανότητα το 1773. Σύμφωνα 

με τον κώδικα Β΄ της Μητρόπολης Κιτίου, το έτος 1773 κατηγορήθηκε για κατάχρηση ο 

πρωτοσύγκελος Χριστόφορος, που υπήρξε επίτροπος του ναού. Αιτία ήταν τα πολλά 

έξοδα για την κατασκευή του υφιστάμενου τέμπλου, που αντικατέστησε άλλο παλαιότερο: 

«… μὲ τὸ νὰ ἒγιναν νέα τέμπλη ἐξωδεύθησαν ἄσπρα πολλὰ, ἐφάνη τὸ ρηθὲν χρέος τῆς 

ἐκκλησίας … ἐλογαριάσαμεν τὸν ἄνωθεν πρωτοσύγγελον …». Προφανώς η δαπάνη για 

την κατασκευή ήταν αρκετά μεγάλη, γι’ αυτό και το τέμπλο έγινε με χρονικά 

διαλείμματα.559  

Στον κώδικα Γ΄ αναφέρεται στα 1781 το ποσό των 224 άσπρων για έξοδα του 

τέμπλου, το ποσό των 110 άσπρων για τον ξυλογλύπτη και 90 άσπρα για το φαγητό: 

«αψπα. Αὐγούστου θ΄ λογαριασθεὶς ὁ σκευοφύλαξ παπᾶ Χρύσανθος ἒδειξεν … εἰς ἒξωδα 

λιανὰ τοῦ τεμπλίου ἄσ. 224 τοῦ μάστορη ταλλαδούρου ἄσ. 110, εἰς φαγὶν τούτων ἄσπ. 

90».560  

Στον κώδικα Γ΄ αναφέρεται στα 1782 η καταβολή του ποσού των 460 άσπρων στον 

ξυλογλύπτη για ένα χρόνο, στον πελεκάνο 65 άσπρα για τα ημερομίσθια και για την αγορά 

ξύλου και καρφιών 95 άσπρα, για τα έξοδα του άμβωνα 19 άσπρα, για φαγητό των 

μαστόρων 22 άσπρα: «αψπβ αὐγούστου 10. λογαριασθεὶς ὁ σκευοφύλαξ παπᾶ Χρύσανθος 

ἒδειξεν … τοῦ ταλλαδούρου εἰς ὃλον τὸν χρόνον ἄσ. 460, τοῦ πελεκάνου ἡμερομήστοια 

διὰ τὸ τέμπλαιον ἄσ. 65, καὶ εἰς ξυλὴν καὶ καρφία ἄσ. 95 … εἰς τὸν ἄμβωνα ἒξωδα ἄσ. 19 

… καὶ φαγὶ εἰς τοὺς μαστόρους ἄσ. 22 …». Πιθανότατα η κατασκευή του τέμπλου 

ολοκληρώθηκε το 1782, διότι είναι η τελευταία φόρα που γίνεται οποιαδήποτε αναφορά 

στο τέμπλο στον κώδικα της Μητρόπολης, μέχρι και το 1793, και επίσης στον κώδικα 

αναφέρεται ότι εργάστηκε και πελεκάνος και αγοράστηκαν καρφιά, τα οποία προφανώς 

χρησιμοποιήθηκαν για το στήσιμο του τέμπλου.561  

 

 

                                                 
559 Αυτόθι, σ. 38. 
560 Αυτόθι, σ. 39-40. 
561 Αυτόθι, σ. 40-41. 
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Από τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε τα εξής: 

α) Ο ξυλογλύπτης εργάζεται σε χώρο κοντά στην εκκλησία και για τη διατροφή του 

πληρώνει η εκκλησία. 

β) Μαζί με τον ξυλογλύπτη εργάζονται και βοηθοί. 

γ) Ο ιερέας του ναού είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές. 

δ) Το στήσιμο του τέμπλου το αναλάμβανε πελεκάνος, η πληρωμή του γινόταν 

ανάλογα με τις μέρες που δούλευε και τα υλικά αγοράζονταν από την εκκλησία. 

ε) Η λέξη τέμπλο χρησιμοποιείται αντί της λέξης εικονοστάσιο. 

Το 1793 άρχισε η επιχρύσωση του τέμπλου και η κατασκευή των εικόνων, όπως 

αναφέρεται στον κώδικα Γ΄ της Μητρόπολης Κιτίου το 1793.562 Δεν διευκρινίζεται ποιες 

εικόνες κατασκευάστηκαν. Στο τέμπλο σήμερα υπάρχουν εικόνες που χρονολογούνται από 

τα μέσα 16ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα.563  

Ο Ν. Κυριαζής θεωρεί ότι η καθυστέρηση στην επιχρύσωση οφειλόταν στην έλλειψη 

χρημάτων ή και ζωγράφων, διότι την εποχή αυτή επιδιορθώνονται ή ανεγείρονται εκ 

βάθρων πολλοί ναοί της μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου και κατασκευάζονται τέμπλα, 

που απασχολούν ζωγράφους.564 Για την επίβλεψη της επιχρύσωσης του τέμπλου και για 

την πληρωμή των ζωγράφων υπεύθυνος είναι ο επίτροπος Χατζητζένιος. Η επιχρύσωση 

συνεχίζεται και τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τον κώδικα Γ΄: «αψη(ϟ)δ (1794) 

αὐγούστου ιε΄ λογαριασθεὶς ὁ Χατζητζένιος … καὶ ἐφετεινὰ διὰ τοὺς ζωγράφους καὶ 

χρυσάφι … ἄσ. 2025». Το 1797 τελειώνει η επιχρύσωση: «αψη(ϟ)ζ αὐγουστου ιε΄ 

λογαριασθεὶς ὁ Χατζητζένιος … ἀπέδειξεν χρέος … εἰς τὸν ζωγράφον Χ΄ Μιχαήλ μὲ τὸν 

μαθητήν τοῦ γρ. 2026…».565  

Ζωγράφος του τέμπλου και των εικόνων ήταν ο Χ΄ Μιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητής 

(που πιθανότατα ταυτίζεται με το ζωγράφο Μιχαήλ Κύπριο, που ήταν μαθητής του 

Μιχαήλ Θετταλού) και ο μαθητής του, όπως προκύπτει από τον κώδικα Γ΄, που αποτελεί 

την παλαιότερη αναφορά στο ζωγράφο αυτό.566 Ο Ν. Κυριαζής πιστεύει ότι πιθανόν να 

                                                 
562 Αυτόθι, σ. 41. 
563 ΜΚΕ, λήμμα «Λαζάρου Αγίου εκκλησία», τ. 8, σ. 175. 
564 Κυριαζής, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», σ. 41. 
565 Αυτόθι, σ. 41-42.  
566 Για το ζωγράφο Χ΄ Μιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητή, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Μιχαήλ Προσκυνητής ή 

Χατζημιχαήλ», τ. 10, σ. 89-90 και λήμμα «Μιχαήλ ο Κύπριος», τ. 10, σ. 89. Κατάγεται από το χωριό 

Καμινάρια, όπως ο ίδιος δηλώνει σε επιγραφή στην εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στον άμβωνα 

του ναού του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια, βλ. Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 170. Στην 

Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής συγκαταλέγεται ασημένιο «χανάπι», το οποίο αποτελούσε σκεύος 

για προσωπική χρήση του ζωγράφου Χατζημιχαήλ, σύμφωνα με εγχάρακτη επιγραφή σε αυτό, βλ. 

Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Η Εθνογραφική Συλλογή, σ. 98.     
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εργάστηκαν και άλλοι ζωγράφοι σε κάποια χρονική στιγμή, λόγω του μεγάλου όγκου 

εργασίας.567   

Ο Ν. Κυριαζής αποδίδει την κατασκευή του τέμπλου στον ξυλογλύπτη Χατζησάββα 

Ταλλιαδώρο, που κατάγεται από την ενορία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, στη 

Λευκωσία. Ο ίδιος έχει φιλοτεχνήσει και το πυρποληθέν τέμπλο της μονής Μαχαιρά και 

εκείνο του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, σύμφωνα με επιγραφή σε αυτό568 

(Α/Α 81). Συμφωνούμε με την άποψη του Ν. Κυριαζή, διότι μεταξύ των δύο σωζόμενων 

προαναφερθέντων τέμπλων παρουσιάζονται μεγάλες ομοιότητες στη διάρθρωση και 

διακόσμησή τους.   

 

Α/Α 64. Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά (Λευκωσία), Καθολικό 

Το καθολικό είναι μονόκλιτο καμαροσκέπαστο (Α/Α 64.1) και κτίζεται στα 1770, με 

δαπάνη του Χρύσανθου, έξαρχου της αρχιεπισκοπής, όταν αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ο 

Χρύσανθος, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη δυτική είσοδο του ναού. 

Τα εγκαίνια έγιναν το 1772, σύμφωνα με επιγραφή στο βόρειο τοίχο. Σήμερα λειτουργεί 

ως γυναικείο μοναστήρι.569  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 64.2-4, 64.11). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 64.10) 

και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με 

θωράκιο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. 

Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη ζώνη κοσμείται 

με γλυπτό διάκοσμο. Η δεύτερη ζώνη φέρει δεκατρία εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η 

επόμενη γλυπτή ζώνη διακρίνεται σε δύο μικρότερες, με βάση τη διακόσμηση που 

παρουσιάζουν. Η τέταρτη ζώνη φέρει έντεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης και 

επιστέφεται από την τελευταία ζώνη με γλυπτό διάκοσμο. Στην κορυφή του επιστυλίου, 

πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, που διακοσμείται με ολόγλυφα φυτικά και ζωικά 

μοτίβα, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 64.9).  

                                                 
567 Κυριαζής, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», σ. 43.  
568 Αυτόθι. 
569 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 149, Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 94-95, Κληρίδης, Μοναστήρια, σ. 87-89, 

Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 302, Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 345 εξ., ΜΚΕ, 

λήμμα «Αχεράς Παντελεήμονος Αγίου μοναστήρι», τ. 3, σ. 101 (Α. Παπαγεωργίου), Στυλιανού-

Χριστοδούλου, Άγιος Παντελεήμονας, σ. 9-10. Η Μονή αναφέρεται και από το Μπάρσκυ, βλ. Στυλιανού, 

Περιηγήσεις, σ. 95-96.   
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Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικά, ζωικά, γεωμετρικά και 

ανθρωπόμορφα μοτίβα, ανάγλυφης ή και διάτρητης τεχνικής, μεμονωμένα ή ως μέρος 

συνθέσεων, ορισμένα από τα οποία ζωγραφίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Στο 

κέντρο των θωρακίων, σε τετράγωνο πλαίσιο με ημικυκλικό άνοιγμα, παρουσιάζονται 

συνθέσεις με γραπτό διάκοσμο. Οι τέσσερις, από τις έξι συνθέσεις, παρουσιάζουν 

ανθοδέσμη παρόμοιας σύνθεσης. Οι υπόλοιπες δύο, που βρίσκονται εκατέρωθεν της 

Ωραίας Πύλης, παρουσιάζουν μορφές αγίων. Στο θωράκιο της Παναγίας ζωγραφίζεται ο 

άγιος Χαράλαμπος και του Χριστού ο άγιος Μιχαήλ Συνάδων (Α/Α 64.3). Ορισμένοι κενοί 

χώροι, μεταξύ των ανάγλυφων μοτίβων χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά 

χρώματα. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν μικρά, κυκλικά εικονίδια αγίων, που 

παρουσιάζονται κατά μήκος της πρώτης ζώνης επιστυλίου (Α/Α 64.4), αλλά απουσιάζουν 

σκηνές από τη Βίβλο.  

Το 1774 χρυσώνονται το τέμπλο, ο άμβωνας και γίνονται οι δεσποτικές εικόνες, με 

δαπάνη του έξαρχου Χρυσάνθου, που έκτισε και το ναό, από το ζωγράφο Μιχαήλ Θετταλό 

ή Θεσσαλονικέα570 και το βοηθό του, που φέρει το ίδιο όνομα με αυτόν και κατάγεται από 

την Κύπρο, σύμφωνα με επιγραφή κάτω από τη δεσποτική εικόνα του αγίου Νικολάου 

(Α/Α 64.3). Πιθανότατα πρόκειται για τον Κύπριο ζωγράφο Μιχαήλ, που έχουμε ήδη 

συναντήσει πιο πάνω, ως Χατζημιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητή, να ζωγραφίζει μαζί με 

μαθητή του, στα 1793, το τέμπλο και της εικόνες του ναού του Αγίου Λαζάρου στη 

Λάρνακα (εδώ, αρ. 64). Συγκεκριμένα η επιγραφή αναφέρει τα εξής:571 

«ΕΙΛΗΦΕ ΤΑ ΝΥΝ ΠΕΡΑΣ Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ, / ΤΟΥΔΕ ΕΝ ΧΡΥΣΩ ΛΥΣΙΤΕΛΕΣ 

ΤΕΜΠΛΙΟΥ, / ΣΥΝ ΤΑΙΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙΣ ΕΙΚΟΣΙ, / ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ Τ’ ΕΜΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΤΤΑΛΕΩΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡ’ ΕΜΟΙ ΤΑΥΤΟΝΥΜΟΥ ΕΚ ΤΗΣΔΕ.» (Α/Α 

64.7). 

Άλλη επιγραφή, στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του αγίου Παντελεήμονα (Α/Α 

64.5), αναφέρει τα ακόλουθα:572 

«{ΑΨΟΔ} ΕΝ ΜΗΝΙ ΑΠΡΙΛΛΙΩ. / ΙΔΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ ΝΕΩΝ ΣΟΝ ΙΔΡΥΣΑΜΗΝ / 

ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ. ΩΣ ΗΝ ΕΞΟΝ ΜΟΙ ΤΟ ΩΦΕΙΛΟΝ, / ΕΞΩΡΑÏΣΑΣ Τ’ ΕΝ ΧΡΥΣΩ ΝΥΝ 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ, / ΤΕΜΠΛΑ ΝΕΟΧΜΑ, ΑΜΒΩΝΑ ΝΕΟΡΓΕΑ, / ΕΙΚΟΣΙ Κ(ΑΙ)ΝΑΙΣ 

                                                 
570 Για το ζωγράφο Μιχαήλ Θετταλό, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Μιχαήλ Θετταλός ή Θεσσαλονικεύς», τ. 10, σ. 89, 

όπου λανθασμένα δίδεται η χρονολογία 1772, για το χρύσωμα του τέμπλου (Α. Παπαγεωργίου), 

Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 195, αρ. 18, Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική 

δραστηριότητα», σ. 115 εξ. 
571 Η επιγραφή αναφέρεται και από τους Α. Παπαγεωργίου και Π. Στυλιανού - Ν. Χριστοδούλου, βλ. 

Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 346, Στυλιανού-Χριστοδούλου, Άγιος Παντελεήμονας, 

σ. 19-21. 
572 Την επιγραφή παραδίδουν και οι Α. Παπαγεωργίου και Π. Στυλιανού και Ν. Χριστοδούλου, βλ. 

Παπαγεωργίου, ό.π., Στυλιανού-Χριστοδούλου, ό.π., σ. 17-18.  
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ΑΝΑΣΤΗΛΩ ΕΝ ΤΕΧΝΟΙΣ. / ΕΦ’ ΑΠΑΝΤ’ ΟΠΤΑ ΟΥ ΠΑΥΡΑ Η ΔΑΠΑΝΗ / 

ΜΗΝΙΔΟΣ ΤΟΥΤΟΝ ΗΣΤΙΝΑ ΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙ, / ΚΑΚ’ ΛΩΒΗΣ ΑΤΕΡ ΤΟΥΣ ΩΔΕ 

Κ’ ΑΜΟΙ ΛΥΣΙΝ, / ΤΩ ΠΡΟΣΟΙΞΑΝΤΙ ΣΩ ΟΙΚΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΩ, / ΠΑΡΑΣΧΕ 

ΔΕΙΝΩΝ ΦΕΙΣ’ ΕΜΩΝ ΑΜΑΡΤΑΔΩΝ, / ΛΙΤΑΙΣ ΑΣ ΟΡΘΡΕΙΣ ΑΕΙ ΤΩ 

ΠΑΝΤΕΦΟΡΩ, / ΤΟΙΣ ΤΕ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΣΙ ΔΟΣ ΤΑΧΟΣ ΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ. /  ΑΡ Μ ΚΠΡ  

                                                                                                                            Χ: [-]Υ» 

(Α/Α 64.6). 

Τα τελευταία γράμματα της επιγραφής αποτελούν προφανώς βραχυγραφία. Κατά τον 

Π. Στυλιανού αποδίδουν τις λέξεις Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου.573 Επίσης, 

ορθά παρατηρεί ότι το αρχικό γράμμα κάθε στίχου της επιγραφής είναι γραμμένο με 

κόκκινο μελάνι, όπως και ορισμένες λέξεις (ΘΕΡΑΠΩΝ, ΧΡΥΣΑΝΘΩ, ΠΑΝΤΕΦΟΡΩ) 

και η βραχυγραφία στο τέλος της επιγραφής.574     

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το τέμπλο είναι σύγχρονο της ανοικοδόμησης του 

ναού, το ίδιο και ο άμβωνας, που χρυσώνεται με το τέμπλο. Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρει 

ότι και ο γυναικωνίτης είναι σύγχρονος με την ανέγερση του ναού.575       

 

Α/Α 65. Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (Λευκωσία), Καθολικό (τέμπλο 

νότιου κλίτους, βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Όπως προαναφέρθηκε, το καθολικό του μοναστηριού του Αγίου Ηρακλειδίου (Α/Α 

56.1) αποτελείται από δύο κλίτη, που φέρουν τέμπλα του 18ου αιώνα. Για το τέμπλο του 

βόρειου κλίτους έγινε λόγος πιο πάνω (Α/Α 56.2).576  

Το μοναστήρι ανακαινίζεται στα 1773 από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρύσανθο, ο 

οποίος φροντίζει και για την κατασκευή του τέμπλου (Α/Α 65.1-2) και της αγίας τράπεζας 

του νότιου κλίτους. Σύμφωνα με επιγραφές στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του 

Προδρόμου (Α/Α 65.5-6) και του αγίου Ηρακλειδίου (Α/Α 65.2, 65.7), το τέμπλο και η 

αγία τράπεζα έγιναν το 1774, με δαπάνη του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου.577 Η 

επιγραφή στο θωράκιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου αναφέρει: 

  «ΟΣ [----] ΕΥΛΑΒΩΣ ΕΝΘΑΔΕ ΠΑΡΑΓΕΝΗ / ΟΡΑ ΤΩ ΚΑΛΩΣ ΤΕΜΠΛΕΟΥ 

Τ’ ΕΥΚ [----] / ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΜΑ ΙΕΡΑΣ ΤΕ Κ(ΑΙ) ΘΕΙΑΣ / ΤΑΥΤΑΤ 

ΕΚΟΣΜΗΘΗΣΑΝ ΥΠΑΡΧΙΘΥΤΟΥ / ΠΟΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ(ΙΟΥ) 

                                                 
573 Στυλιανού-Χριστοδούλου, Άγιος Παντελεήμονας, σ. 18. 
574 Αυτόθι, σ. 19. 
575 ΜΚΕ, λήμμα «Αχεράς Παντελεήμονος Αγίου μοναστήρι», τ. 3, σ. 101. 
576 Για το ναό  και το τέμπλο του βόρειου κλίτους, βλ. αν. Α/Α 56, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
577 Τσικνόπουλλος, Ο Άγιος Ηρακλείδιος, σ. 42 εξ. Ο Δομέτιος μοναχός παραδίδει λανθασμένα τη 

χρονολογία 1799, βλ. Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 50.  
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ / ΜΝΗΜΗΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΝΕΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ / ΕΝ ΕΤΕΙ 

ΣΩΤΗΡΙΩ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ ΑΨΟΔ» (Α/Α 65.6). 

Η επιγραφή στο θωράκιο του αγίου Ηρακλειδίου παραδίδει τα ακόλουθα: 

«ΔΕΞΑΙ ΔΕΗΣΗ ΘΕΡΜΗ ΤΩΝ ΣΟΥ ΙΚΕΤΩΝ / Κ(ΑΙ) ΔΕΗΘΗΤΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ 

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ / ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΞΑΝΤΟΣ ΚΥΡ(Ι)ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ / ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΜΗ ΕΠΙΛΑΘΟΥ»  (Α/Α 65.7).    

Το τέμπλο του καθολικού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 65.14). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει 

μια μόνο είσοδο, της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 65.3). Τα θωράκια 

είναι επιχρυσωμένα. Πεσσίσκοι με ανάγλυφα μοτίβα χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές 

εικόνες μεταξύ τους. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. Οι δύο κοσμούνται με 

ανάγλυφα μοτίβα και η ενδιάμεσή τους ζώνη φέρει σειρά από δεκατρία εικονίδια του 

Δωδεκάορτου.  

Η δεσποτική εικόνα του Προδρόμου χρονολογείται το 1611, ενώ της Παναγίας, του 

Χριστού και του αγίου Ηρακλειδίου ζωγραφίστηκαν το 1797. Τα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου έγιναν το 1781, σύμφωνα με επιγραφή στο εικονίδιο της Ανάληψης του 

Χριστού, εκτός από τη Σύναξη των Ασωμάτων, που ζωγραφίστηκε το 1845.578 

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει μοτίβα διάτρητης τεχνικής (υπέρθυρο 

Ωραίας Πύλης) και  πλήθος από ανάγλυφα μοτίβα, ζωικά και φυτικά, σε διάφορες 

συνθέσεις ή μεμονωμένα και ανάγλυφες σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. 

Ορισμένα ανάγλυφα μοτίβα ζωγραφίζονται. Σε κάποια σημεία τα κενά μεταξύ των 

ανάγλυφων μοτίβων χρωματίζονται. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις δύο ανάγλυφες ζώνες 

του επιστυλίου και ελάχιστα στο υπόλοιπο τέμπλο. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε 

χαμηλή αετωματική επίστεψη, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του. Το τέμπλο διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η σκηνή του 

Ευαγγελισμού (Α/Α 65.10), της εικόνας του Χριστού η Θυσία του Αβραάμ (Α/Α 65.9) και 

της εικόνας του Προδρόμου ο αποκεφαλισμός του, σε τρεις σκηνές: στη μέση της 

σύνθεσης παριστάνεται η σκηνή του αποκεφαλισμού με τη Σαλώμη, τον στρατιώτη και 

τον άγιο, στα δεξιά η Ηρωδιάδα και στα αριστερά ο Ηρώδης με τους συμβούλους του 

(Α/Α 65.8). Στο τρίλοβο «κεμέρι» της εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η Φιλοξενία του 

Αβραάμ (Α/Α 65.11), της εικόνας του Χριστού το προπατορικό αμάρτημα (Α/Α 65.12), με 

τους πρωτόπλαστους εκατέρωθεν του δέντρου, και της εικόνας του αγίου Ιωάννου του 

Προδρόμου η Βάπτιση του Χριστού από τον Βαπτιστή (Α/Α 65.13). Στο υπέρθυρο της 

                                                 
578 Τσικνόπουλλος, Ο Άγιος Ηρακλείδιος, σ. 42 εξ., Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, σ. 38-40.  
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Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να κρατούν ομοίωμα 

εκκλησίας (Α/Α 65.3). 

Παρατηρούμε ότι στο τέμπλο του Αγίου Μηνά στη Βάβλα (Α/Α 55) και στο εδώ 

τέμπλο παρουσιάζονται οι ίδιες σκηνές στον κάτω κεταμπέ και στα τρίλοβα κεμέρια των 

δεσποτικών εικόνων της Παναγίας και του Προδρόμου και στο υπέρθυρο της Ωραίας 

Πύλης.  

 

Α/Α 66. Μονή Αρχαγγέλου, Μονάγρι (Λεμεσός), Καθολικό (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο μονόκλιτος καμαροσκέπαστος ναός του Αρχαγγέλου (Α/Α 66.1) κτίζεται το 1740 

(ΑΨΜ), στη θέση παλιότερου που κάηκε, από το μητροπολίτη Κιτίου Μακάριο (1737-

1776), σύμφωνα με επιγραφή στο μαρμάρινο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του ναού, η 

οποία συνοδεύεται στο άνω μέρος από τοιχογραφία, που παρουσιάζει στον κέντρο τον 

Αρχάγγελο Μιχαήλ, στα δεξιά του οποίου παριστάνεται γονυπετής ο μητροπολίτης Κιτίου 

Μακάριος. Την αναθηματική τοιχογραφία υπογράφει ο ζωγράφος Φιλάρετος,579 ο οποίος 

ζωγραφίζει τοιχογραφίες και στο εσωτερικό του ναού.580  

Επίσης, στους εσωτερικούς τοίχους του ναού υπάρχουν τοιχογραφίες, έργα του 

ζωγράφου Σάββα Νικολάου, που ζωγράφισε τη δεσποτική εικόνα του αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου στο τέμπλο το 1775, τα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης και ορισμένα εικονίδια 

του Δωδεκάορτου.581 Ο ίδιος ζωγράφος έγραψε την επιγραφή (Α/Α 66.4-6) που βρίσκεται 

στο θωράκιο της εικόνας του Αρχαγγέλου, στην οποία μνημονεύεται και πάλι το κτίσιμο 

της μονής και του ναού από το Μακάριο. Η επιγραφή αναφέρεται και στη διακόσμηση του 

τέμπλου. Στο θωράκιο εικονίζονται, δίπλα από την επιγραφή, ο μητροπολίτης Μακάριος, 

σε προχωρημένη ηλικία, και ο Ιωακείμ.582  

Το μοναστήρι δεν κατοικείται πλέον από μοναχούς. Στα κτίρια, δίπλα από το ναό, 

διαμένει ζεύγος Άγγλων, που φροντίζει το ναό. 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 66.9). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει 

δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 66.8) και το παραπόρτιο 

                                                 
579 Ταυτίζεται με τον πρώτο ζωγράφο με το όνομα Φιλάρετος, που έχουμε δει να ζωγραφίζει στην Έμπα, 

(Α/Α 49), στην Αγία Θέκλα στη Μοσφιλωτή (Α/Α 50) και αλλού. 
580 Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 26-28, Stylianou, “Two donor-portraits”, σ. 66 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Αρχαγγέλου 

μοναστήρι, Μονάγρι», τ. 2, σ. 343, Συκουτρής, «Αρχάγγελος Μοναγρίου», σ. 109-110, Sophocleous, Icones 

de Chypre, σ. 158 εξ. Για τις τοιχογραφίες, βλ. Stylianou, ό.π., σ. 70 εξ., Hein-Jakovljevic-Kleidt, Cyprus, σ. 

88-89. 
581 ΜΚΕ, λήμμα «Σάββας (Νικολάου) ζωγράφος», τ. 12, σ. 125. Για το ζωγράφο Σάββα Νικολάου, βλ. 

Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, σ. 338, αρ. 2, Sophocleous, ό.π., σ. 159. 
582 ΜΚΕ, ό.π., σ. 343-344, Συκουτρής, ό.π., σ. 112. 
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της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Τα θωράκια 

κοσμούνται με γραπτό διάκοσμο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις 

δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους.583 Τα ανάγλυφα μοτίβα επιχρυσώνονται και τα κενά 

μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά χρώματα. Το ευθύγραμμο 

επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με γλυπτό διάκοσμο, ενώ η 

επόμενη φέρει έντεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η τρίτη και η τελευταία ζώνη 

διακοσμούνται με γραπτά μοτίβα. Η ενδιάμεση των δύο ζώνη φέρει σειρά από έντεκα 

εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά (Α/Α 66.7).   

Το τέμπλο, με τον τρόπο που είναι τοποθετημένο, καλύπτει μέρος των τοιχογραφιών 

στο βόρειο και νότιο τοίχο (Α/Α 66.9). Προφανώς τοποθετήθηκε όταν τελείωσαν οι 

συγκεκριμένες τοιχογραφίες. Το γεγονός ότι μερικά τμήματα του τέμπλου είναι λάθος 

συναρμολογημένα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει υποστεί επέμβαση, χωρίς να 

ξέρουμε αν αυτό συνέβηκε πριν ή μετά την τοποθέτησή του στο ναό.  

Σύμφωνα με την επιγραφή στο θωράκιο του Αρχαγγέλου, που είναι αρκετά 

κατεστραμμένη, το τέμπλο ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται στα 1775, από το ζωγράφο 

Σάββα Νικολάου, με δαπάνη του μοναστηριού, υπό την επίβλεψη του ιεροδιάκονου 

Ιωακείμ: 

«ΠΥΡΠΟΛΗΘΕΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟ[Σ] / [ΤΟΥ] ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ / [Α]ΝΕΔΟΜΗΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΩΣ ΟΡΑΤΑΙ / ΣΥΝ ΤΟΙΣ 

ΤΑΜΕΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟ[ΙΣ] ΛΟΙΣΠΟΙΣ ΟΡΟΦΟΙΣ / [ΤΩ] ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩ ΕΤΕΙ / 

[Σ]ΩΤΗΡΙΩΔΕΙ, ΠΡΟΣ ΤΕΣ[ΣΑΡΑΚ]ΟΣΤΟΝΤ[ΕΣ] / [ΑΝΑΛ]ΩΜΑΣΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΕ 

[ΚΑΙ] ΠΟΘΩ / [ΤΟΥ] ΤΟΤΕ [ΚΑΙ] ΝΥΝ ΚΑΛΩΣ ΙΕΡΑΡΧΟΥΝΤΟΣ / 

[ΠΑΝΙΕΡΩ]ΤΑΤΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ / [Μ]ΗΤΡΟ[ΠΟ]Λ[ΙΤ]ΟΥ ΚΥΤΙΩΝ 

ΜΑΚΑΡΙΟ[Υ] / ΑΦ ΟΥ [ΚΑΙ] ΠΕΠΛΟΥΤΙΣΘΑΙ ΚΤ[Η]ΜΑΣΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙΣ / ΧΑΡΙΝ 

ΤΩΝ ΩΔΕ ΜΟΝΑΖΟΝΤΩΝ [Π]Α[ΤΕ]ΡΩΝ / ΠΕΜΠΤΩ ΔΕ ΕΤΕΙ ΤΗΣ Χ[ΡΙΣΤ]ΟΥ 

ΓΕ[Ν]ΕΣΙΑΣ, / ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΩ ΤΗΣ [ΠΑΛΙ]ΓΓΕΝΕΣΙ[ΑΣ] / ΤΑ [ΟΙ]ΚΗΜΑΤΑ 

ΠΑ[ΝΤΑ] ΑΝΕ[ΚΑΙ]Ν[ΙΣ]Θ[Η] / [ΚΑΙ] ΣΕΠΤΩΣ ΑΠΑΣ Ο ΝΑΟΣ ΕΚΟΣΜΗΘΗ / 

[ΕΙ]ΚΟΣΙ ΣΕΠΤΟΙΣ ΜΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΧΡΥΣΟΥ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΛΟΙΠΗΣ ΕΥ[Κ]ΟΣΜΙΑΣ / ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ Ε[ΞΟ]ΔΩ / ΔΙ 

ΕΠΙΣΤΑΣ[ΙΑ]Σ ΔΕ ΚΑΙ ΠΡ[Ο]Θ[Υ]ΜΙΑΣ / ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ / 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΝΑΚΟΥ / ΧΕΙΡΟΣ ΔΕ ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ / [Ω]Ν ΤΟΙΝΥΝ ΕΥΠΡΟΣΔΕΞΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ / [ΜΙΧΑΗΛ] 

                                                 
583 Για τις εικόνες του τέμπλου, βλ. Stylianou, “Two donor-portraits”, σ. 72 εξ., Sophocleous, Icones de 

Chypre, σ. 245 εξ.  
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[Τ]Α[ΞΙ]ΑΡΧ[Α] ΤΗΣ ΤΡΙ[Σ]ΑΓΙΑΣ / ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΗ[Σ] 

[ΥΜΝΟΔΙΑΣ] / ΑΞΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΥΧΕΙΝ [ΤΗΣ ΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] / ΔΙ’ ΗΣ 

ΤΕΥΞΑΣ[ΘΑΙ] ΤΗΣ Α[ΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ] / [ΤΗΣ] ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑ[Ι] ΟΝΤΩΣ 

[ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΑΜΗΝ]»584 (Α/Α 66.5-6).      

Στο σταυρό, που επιστέφει το τέμπλο, υπάρχει επιγραφή δίπλα από τα πόδια του 

Χριστού, σύμφωνα με την οποία, ο σταυρός και τα λυπηρά ζωγραφίστηκαν το 1774, από 

το ζωγράφο Λεόντιο,585 με δαπάνη του ιεροδιάκονου Ιωακείμ:      

«ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙ- / ΛΥΑ ΣΟΥ ΜΝΗ- / ΣΘΙΤΗ ΚΥΡΙΕ / ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ / 

ΙΩΑΚΗΜ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟ / ΝΟΥ ΑΨΟΔ / ΧΕΙΡ ΛΕΟΝ / ΤΙΟΥ αμαθους / (Τ)ΟΥ 

Ζ(Ω)ΓΡ[Α]Φ(ΟΥ) / Ε Κ Λ / Κ Ρ Ν».586 (Α/Α 66.3).       

 

67. Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Τρόοδος (Λεμεσός), Καθολικό 

(σταυρός, λυπηρά, βημόθυρο) 

Το καθολικό της μονής του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (Α/Α 67.1) κτίζεται 

πιθανότατα το 18ο αιώνα στον τύπο του μονόκλιτου ξυλόστεγου ναού.587 Σήμερα 

λειτουργεί ως ανδρικό μοναστήρι. 

Στο ναό υπάρχει νεότερου τύπου εικονοστάσιο (Α/Α 67.2), στην κορυφή του οποίου 

είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά (Α/Α 67.3) του παλαιού τέμπλου, 

που καταστράφηκε. Ο σταυρός φέρει την εξής επιγραφή: «ΑΨΟΔ (=1774) Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» 

(Α/Α 67.4).  

Από το παλαιό τέμπλο, εκτός από το σταυρό, σώζεται το βημόθυρο και  ένα από τα 

θωράκια του τέμπλου, που φέρει επιγραφή, τα οποία φυλάσσονται στον παλαιό ναό της 

Παναγίας στην Τριμήκληνη (Α/Α 68) που παλαιότερα ήταν μετόχι της μονής. Το 

βημόθυρο (Α/Α 68.6) βρίσκεται τοποθετημένο στο τέμπλο του ναού της Παναγίας και 

φέρεται ότι έφερε επιγραφή με χρονολογία «ΑΨΟΕ», που σήμερα έχει καταστραφεί.588 Η 

επιγραφή στο θωράκιο μνημονεύει την ανακαίνιση του ναού και το γεγονός της 

επιχρύσωσης του τέμπλου.589 Σύμφωνα με την επιγραφή, το 1775 ανακαινίζεται η μονή 

                                                 
584 Η συμπλήρωση των γραμμάτων της επιγραφής, που έχουν σήμερα φθαρεί έγινε με βάση την ανάγνωση 

που παραδίδουν οι Ι. Συκουτρής και A.-J. Stylianou, βλ. Συκουτρής, «Αρχάγγελος Μοναγρίου», σ. 112-113, 

Stylianou, “Two donor-portraits”, σ. 67-68. 
585  Το έργο αυτό του ζωγράφου Λεοντίου δεν αναφέρεται ούτε από τον Α. Παπαγεωργίου, στα σχετικά 

λήμματα της ΜΚΕ, ούτε από τους Μ. Χατζηδάκη-Ε. Δρακοπούλου, δυσκολεύοντας την ταύτιση του 

ζωγράφου αυτού με κάποιον από τους γνωστούς ζωγράφους με το όνομα Λεόντιος. Πιθανότατα πρόκειται 

για έναν ακόμα ζωγράφο, με αυτό το όνομα.  
586 Την επιγραφή παραδίδει και οι Α.-.J. Stylianou, βλ. Stylianou, ό.π., σ. 70. 
587 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 390, Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 139-143, Ν. Κληρίδης, Χωριά και πολιτείες 

της Κύπρου, Λευκωσία 1961, σ. 165-166, ΜΚΕ, λήμμα «Μέσα Ποταμός μοναστήρι», τ. 10, σ. 20 (Α. 

Παπαγεωργίου), Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 159 εξ. 
588 Κυριαζής, «Τριμήκληνη, Βίκλα, Μελίνη, Κελλάκι», σ. 158.  
589 Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος, Μονή Τιμίου Προδρόμου, σ. 33, Γερασίμου, Εκκλησία Παναγίας, σ. 36.  
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και επιχρυσώνεται το τέμπλο, όταν ηγούμενος είναι ο Ιωακείμ, από το ζωγράφο Λαυρέντιο 

ιεροδιάκονο,590 ο οποίος ήταν μαθητής του Νεκταρίου πρωτοσύγκελου: 

«ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ / Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΝΗ, ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑΡ / ΧΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ / Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κ(ΥΡΙΟ)Υ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕ / ΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΧΡΥΣΩΘΗ Κ(ΑΙ) ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ / 

ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ / ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΥΡΙΩ / 

(ΙΩ)ΑΚΕΙΜ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΙΕ / ΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟ / ΣΥΓΓΕΛΛΟΥ ΑΨΟΕ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ»591  

Ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος αναφέρεται και σε ένα άλλο θωράκιο του τέμπλου, που 

φέρει διαφορετικού τύπου επιγραφή και το οποίο φυλάσσεται στο ναό της Παναγίας στην 

Τριμήκληνη, μαζί με την προαναφερθείσα επιγραφή.592 Παρόμοιου τύπου θωράκιο 

υπάρχει και στο τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο χωριό Ανώγυρα (Α/Α 69), για το 

οποίο γίνεται λόγος πιο κάτω. 

 

Α/Α 68. Τριμήκληνη (Λεμεσός), ν. Παναγίας (τέμπλο, βημόθυρο) [σταυρός, 

λυπηρά] 

Ο ναός της  Παναγίας είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 68.1) και κτίζεται το 1744, 

σύμφωνα με επιγραφή πάνω από τη βόρεια είσοδο. Στα βόρεια του ναού έχει κτιστεί 

νεότερη και πολύ μεγαλύτερη εκκλησία, αφιερωμένη και πάλι στην Παναγία.593 

Το τέμπλο του ναού (Α/Α 68.2, 68.7) πιθανότατα κατασκευάζεται και επιχρυσώνεται 

το 1775, σύμφωνα με αναφορά για τα έξοδα της εκκλησίας στον Κώδικα Β΄ της 

Μητρόπολης Κιτίου, που αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «1775 Δεκεμβρίου 9, 

ἐλογαριάσαμε τὴν ἄνωθεν (Χριστίνα) … εἰς τὸ παραχρύσωμαν τῶν τέμπλων καὶ ἀντὶς τῆς 

Χριστίνας ἐστάθην ὁ γεωργῆς τοῦ λαζαρῆ».594  

Το βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 68.6), όπως προαναφέρθηκε, προέρχεται από παλαιό 

τέμπλο του καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και χρονολογείται στο 1775 

«ΑΨΟΕ», σύμφωνα με επιγραφή που έφερε, την οποία παραδίδει ο Ν. Κυριαζής.595  

                                                 
590 Για το ζωγράφο Λαυρέντιο, βλ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 155, αρ. 5. Ο Μ. Χατζηδάκης 

παραλείπει να συμπεριλάβει το τέμπλο αυτό στα έργα του ζωγράφου Λαυρεντίου. 
591 Δεν γνωρίζω από αυτοψία την επιγραφή· παραθέτω με βάση φωτογραφία και μεταγραφή της, βλ. 

Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 41, Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος, Μονή Τιμίου Προδρόμου, σ. 33-

34, Κυριαζής, «Τριμήκληνη, Βίκλα, Μελίνη, Κελλάκι», σ. 158.  
592 Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος, ό.π., σ. 33-34. 
593 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Τριμήκληνη», τ. 11, σ. 59 (Α. Παπαγεωργίου), Γερασίμου, Εκκλησία 

Παναγίας, σ. 13-14, Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 643. Την επιγραφή παραδίδουν οι Κυριαζής, ό.π., σ. 

157 και Γερασίμου, ό.π., σ. 13. 
594 Κυριαζής, ό.π., σ. 157. Ο R. Gunnis αναφέρει ότι το τέμπλο τοποθετήθηκε στο ναό το 1755, το ίδιο και ο 

Σ. Μιχαηλίδης, πιθανόν παρασυρόμενος από το R. Gunnis, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 445 και 

Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 643 αντίστοιχα. 
595 Κυριαζής, ό.π., σ. 158. 
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Ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 68.3-4, 85) ζωγραφίζονται το 1842, από το ζωγράφο 

Νικόλαο,596 σύμφωνα με επιγραφή εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου. Δεξιά των 

ποδιών του Εσταυρωμένου αναγράφονται τα εξής: 

«ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ / Χ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ / 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ / 1842». 

Η επιγραφή συμπληρώνεται στα αριστερά των ποδιών του Χριστού, όπου 

αναγράφεται:  

«ΧΙΡ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Α/Α 68.3).  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 68.2). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει 

δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 68.6) και το παραπόρτιο 

της Προθέσεως, που παρουσιάζεται σήμερα, μετά την πρόσφατη συντήρηση, χωρίς εικόνα 

και θωράκιο. Τα θωράκια κοσμούνται με γραπτό διάκοσμο. Πεσσίσκοι με γλυπτό 

διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους.597 Το ευθύγραμμο 

επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες. Οι τρεις ζώνες κοσμούνται με γλυπτό διάκοσμο και οι 

δύο φέρουν σειρά εικονιδίων. Η κατώτερη φέρει δεκατρία εικονίδια, εννιά του 

Δωδεκάορτου και τρία εικονίδια Αγίων, ενώ η ανώτερη έντεκα εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης. Η τρίτη και η τελευταία ζώνη διακοσμούνται με γραπτά μοτίβα. Στην κορυφή του 

επιστυλίου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά (Α/Α 68.5). 

Η διακόσμηση περιλαμβάνει ανάγλυφα φυτικά και ζωικά μοτίβα, που  

επιχρυσώνονται. Σε ορισμένα τμήματα του τέμπλου τα κενά μεταξύ των μοτίβων 

χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά χρώματα ή επιχρυσώνονται και αυτά. 

Ορισμένα μοτίβα χρωματίζονται με πράσινο και κόκκινο χρώμα. 

 

Α/Α 69. Ανώγυρα (Λεμεσός), ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 69.1) και 

κτίζεται, σύμφωνα με το R. Gunnis το 1794.598 Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη 

χρονολογία 1778, που παραδίδει η επιγραφή του τέμπλου, σχετικά με την επιχρύσωσή του 

και την κατασκευή των εικόνων. Ίσως να πρόκειται για λάθος του R. Gunnis ή η 

                                                 
596 Ο S. Sophocleous αναφέρει λανθασμένα τη χρονολογία 1843, βλ. Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 136. 

Ο Κ. Γερασίμου αναφέρεται σε ένα ζωγράφο με το όνομα Νικόλαος, που ζωγράφισε την εικόνα της 

ένθρονης Παναγίας, που βρίσκεται στο τέμπλο του ναού του Αγίου Λουκά στην Ορούντα, το 1862, χωρίς 

όμως να είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για τον ίδιο ζωγράφο, βλ. Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 173.   
597 Για ορισμένες από τις εικόνες του τέμπλου, βλ. Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 136 εξ, 233 εξ. 
598 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 166. Για το χωριό Ανώγυρα και τα μνημεία της, βλ. Παρίδης, Ανώγυρα, 

Λάρνακα 2006. 
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χρονολογία αυτή να αναφέρεται σε κάποια επιδιόρθωση που έγινε αργότερα. Στο νότιο 

εξωτερικό τοίχο του ναού, πάνω από την είσοδο, υπάρχει ηλιακό ρολόι, που δε λειτουργεί 

σήμερα.599   

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε πολύ καλή 

κατάσταση (Α/Α 69.2, 69.13). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 69.8, 69.12) και το 

παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Τα 

θωράκια κοσμούνται με γραπτό διάκοσμο (γεωμετρικά, φυτικά μοτίβα, επτάφωτη λυχνία) 

(Α/Α 69.5-7).  

Στο θωράκιο του Χριστού ζωγραφίζεται επιγραφή με συντομογραφίες (Α/Α 69.4). 

Παρόμοιου τύπου θωράκιο συναντήσαμε μελετώντας το τέμπλο του Τιμίου Προδρόμου 

Μέσα Ποταμού, το οποίο σήμερα φυλάσσεται στο ναό της Παναγίας στην Τριμήκληνη. 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι και τα δύο αυτά τέμπλα ζωγραφίζονται από τον 

ίδιο ζωγράφο, το Λαυρέντιο, πράγμα που εξηγεί και τις ομοιότητες. Επίσης στη συλλογή 

του Βυζαντινού Μουσείου Πεδουλά συγκαταλέγονται δύο θωράκια παρόμοιου τύπου 

(Α/Α 69.14-15) με τα προαναφερθέντα, τα οποία χρονολογούνται στο 18ο αιώνα· ίσως να 

αποτελούν και αυτά έργα του ίδιου ζωγράφου Λαυρεντίου.    

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Τα 

ανάγλυφα μοτίβα επιχρυσώνονται και στο τμήμα του επιστυλίου τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά χρώματα (Α/Α 69.10). Το επιστύλιο 

χωρίζεται σε πέντε ζώνες, τρεις κοσμούνται με γλυπτό διάκοσμο και δύο φέρουν 

εικονίδια, η μία δεκαπέντε εικονίδια του Δωδεκάορτου και η άλλη δεκατρία εικονίδια της 

Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με 

τα λυπηρά (Α/Α 69.11). 

Σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Α/Α 69.5), το 1778 

επιχρυσώνεται το τέμπλο και ζωγραφίζονται οι εικόνες, με δαπάνη του επιτρόπου 

Γεωργίου, όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Πανάρετος, από το ζωγράφο Λαυρέντιο:600  

«ΕΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΕΠΤΑΚΟΣΤΩΤΕ / ΕΠΤΑΚΙΣ ΔΕΚΑ Κ(ΑΙ) ΤΩ ΟΓΔΟΩ ΕΤΕΙ / 

ΕΠ’ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ / Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΕΓΟΝΕ ΧΡΥΣΟΓΡΑΦΙΑ, 

/ ΤΟΥΔΕ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΚΑΘΙΣΤΟΡΗΣΙΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΛΑΒΟΥΣΑ 

ΤΕΛΟΣ ΗΔΗ ΩΣ ΚΑΘΟΡΑΤΑΙ / ΠΑΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ» 

(Α/Α 69.3). 

                                                 
599 ΜΚΕ, λήμμα «Ανώγυρα», τ. 2, σ. 231 (Γ. Καρούζης), Παρίδης, ό.π., σ. 64. 
600 Πρόκειται για το ζωγράφο που έχουμε ήδη συναντήσει στην επιγραφή του τέμπλου της Παναγίας στην 

Έμπα, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 155, αρ. 5.  
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Α/Α 70. Λευκωσία, ν. Αγίου Κασσιανού (τέμπλο, βημόθυρα, σταυρός, λυπηρά, 

Ανάσταση) 

Ο ναός του Αγίου Κασσιανού είναι δίκλιτος (Α/Α 70.1). Το βόρειο κλίτος κτίστηκε 

στα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ το νότιο κλίτος προστέθηκε το 1854, σύμφωνα με 

κτητορική επιγραφή εντοιχισμένη πάνω από τη δυτική είσοδο του νότιου κλίτους (Α/Α 

70.3).601  

Το τέμπλο του ναού (Α/Α 70.2) είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και χρειάζεται 

άμεση συντήρηση (βόρειο κλίτος Α/Α 70.5, 70.7, νότιο κλίτος Α/Α 70.6, 70.8). Κάποια 

τμήματά του έχουν αντικατασταθεί με νεότερα ξυλόγλυπτα μέρη, χωρίς επιχρύσωση. 

Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, που 

κλείνουν με βημόθυρα (βόρειου κλίτους Α/Α 70.11, νότιου Α/Α 70.10). Τα θωράκια είναι 

επιχρυσωμένα, εκτός από ένα, που φέρει ζωγραφιστή εικόνα του Μυστικού Δείπνου (Α/Α 

70.11). Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις δώδεκα δεσποτικές εικόνες μεταξύ 

τους. Η δεσποτική εικόνα του επώνυμου αγίου αργυροκοσμήθηκε το 1786. Οι υπόλοιπες 

εικόνες χρονολογούνται από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα.602 Στην απόληξη του τέμπλου στο 

βόρειο τοίχο προστίθεται, δίκην επέκτασης του τέμπλου, ίδιας μορφής ξυλόγλυπτη 

κατασκευή, που φέρει προσκυνηματική εικόνα του αγίου Γεωργίου (Α/Α 70.4). Στο 

κέντρο του θωρακίου παρουσιάζεται γραπτή παράσταση. Το επιστύλιο αποτελείται από 

πέντε ζώνες, τρεις με γλυπτό διάκοσμο και δύο με σειρά εικονιδίων Δωδεκάορτου και 

Μεγάλης Δέησης, τοποθετημένα ανάμεικτα. Στην κορυφή του νότιου τμήματος του 

επιστυλίου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 

70.9) και στο βόρειο τμήμα του επιστυλίου η δυτική Ανάσταση (Α/Α 70.7).  

Η διακόσμηση περιλαμβάνει ανάγλυφα φυτικά και ζωικά μοτίβα, μεμονωμένα ή ως 

μέρος συνθέσεων, ορισμένα από τα οποία ζωγραφίζονται. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν 

μικρά κυκλικά εικονίδια, με παραστάσεις αγίων, που βρίσκονται στην πρώτη ζώνη 

επιστυλίου και δύο σκηνές, μία από την Παλαιά και μία από την Καινή Διαθήκη. Στον 

κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η σκηνή του 

Ευαγγελισμού (Α/Α 70.12) και στου Χριστού η Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 70.13-14).  

Παρατηρώντας προσεκτικά τη διακόσμηση του τέμπλου εντοπίζουμε διαφορετικό 

είδος διακόσμησης ανάμεσα στο βόρειο και νότιο κλίτος, τόσο στα θωράκια όσο και στο 

επιστύλιο, που οφείλεται στο γεγονός ότι το τέμπλο δεν είναι ενιαίο, αφού το νότιο κλίτος 

προστέθηκε ένα αιώνα αργότερα.  

                                                 
601 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 61-62, Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 95, ΜΚΕ, λήμμα «Κασσιανού Αγίου 

εκκλησία», τ. 6, σ. 334-335 (Α. Παπαγεωργίου), Φ. Δημητρακόπουλος (επιμ.), «Σελίδες για τον Άγιο 

Κασσιανό το Ρωμαίο στην παλιά πόλη της Λευκωσίας», Ακτή, τευχ. 32 (Λευκωσία 1997), σ. 427 εξ., 431 εξ. 
602 ΜΚΕ, ό.π., σ. 335. Ο R. Gunnis παραδίδει λανθασμένα τη χρονολογία 1783, βλ. Gunnis, ό.π., σ. 63. 
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Ένα τμήμα του τέμπλου ζωγραφίστηκε και επιχρυσώθηκε το 1780, σύμφωνα με 

επιγραφές στο βημόθυρο και στο σταυρό του νότιου κλίτους. Σύμφωνα με την επιγραφή 

στο βημόθυρο, το τέμπλο επιχρυσώθηκε το 1780, από το ζωγράφο Νεκτάριο,603 με δαπάνη 

κάποιου ιερομόναχου Χρύσανθου, όταν αρχιεπίσκοπος ήταν ο Χρύσανθος. Η επιγραφή 

στο βημόθυρο (Α/Α 70.17) αναγράφεται σε τρία σημεία στη σκηνή του Ευαγγελισμού. 

Στην αριστερή άκρη του αριστερού θυροφύλλου υπάρχει η επιγραφή: 

«ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ / ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ / ΑΨΠ» (Α/Α 

70.18).   

Η επιγραφή συνεχίζεται στο ίδιο θυρόφυλλο, στην απέναντι άκρη:  

«ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΧΡΥΣΑΝ / ΘΟΥ ΙΕΡΟ / ΜΟΝΑΧΟΥ» (Α/Α 70.19). 

Στη δεξιά κάτω άκρη του δεξιού θυρόφυλλου (Α/Α 70.20 ) καταγράφεται το 

τελευταίο τμήμα της επιγραφής:   

«ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑ / ΧΟΥ ΧΕΙΡ» (Α/Α 70.21). 

Η επιγραφή στο σταυρό αναγράφεται εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου. 

Είναι σχεδόν ολόκληρη κατεστραμμένη. Σώζεται μόνο το όνομα του ζωγράφου Νεκταρίου 

ιερομονάχου και η χρονολογία 1780: 

«ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ / ΑΨΠ» (Α/Α 70.16). 

Ο Ν. Κυριαζής αναφέρει ότι στο πίσω μέρος εικόνας της Θεοτόκου, που βρισκόταν 

τοποθετημένη στο γυναικωνίτη του ναού, υπάρχει επιγραφή σύμφωνα με την οποία το 

τέμπλο κατασκευάζεται και επιχρυσώνεται το 1780, από το ζωγράφο Νεκτάριο και τους 

μαθητές του ιερομόναχο Νικόδημο και ιεροδιάκονο Λεόντιο.604 Ο Αθ. Παπαγεωργίου, στο 

σχετικό λήμμα για το ναό, αναφέρει τα ίδια στοιχεία, προφανώς στηριζόμενος στην 

προαναφερθείσα επιγραφή.605 Πιθανότατα τα στοιχεία της επιγραφής αναφέρονταν και 

στην επιγραφή του σταυρού, που σήμερα είναι κατεστραμμένη.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
603 Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να συμπεριλάβουν το βημόθυρο και το σταυρό στα 

έργα του ζωγράφου Νεκταρίου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 228.  
604 Κυριαζής, «Άγιος Κασσιανός», σ. 211-212. Ο Ν. Κυριαζής αναφέρεται και στον κώδικα Α΄ της 

αρχιεπισκοπής, όπου κατά το έτος 1778 καταγράφονται έξοδα για το τέμπλο και τους ταλιαδώρους, βλ. 

Κυριαζής, ό.π., σ. 212. Για τις εικόνες του Χριστού, του Ιωάννη του Θεολόγου, του Αγίου Νικολάου και του 

Αγίου Κασσιανού, που βρίσκονται στο τέμπλο, βλ. Κυριαζής, ό.π., σ. 212-213. 
605 ΜΚΕ, λήμμα «Κασσιανού Αγίου εκκλησία», τ. 6, σ. 335.  
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Α/Α 71. Γαλάτα (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ελεούσας (Ποδύθου) (επιχρ. τέμπλου) 

Ο ναός της Παναγίας, όπως προαναφέρθηκε (Α/Α 5), είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος 

(Α/Α 71.1).  

Το τέμπλο του ναού χρονολογείται το 1502 (Α/Α 5, 71.2-3) και επιχρυσώνεται στα 

1783, δυόμιση αιώνες (κατ’ ακρίβεια 281 έτη) μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με 

επιγραφή στο θωράκιο κάτω από την εικόνα της Παναγίας, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΣΩΦΡΟ[ΝΙΟΥ] / ΕΤ[Ε]ΛΕΙ[ΩΘ]ΗΣΑΝ ΤΑ ΤΟΥΔΕ 

ΤΕΜΠΛΙΟΥ [ΕΠΙ]ΧΡΥΣΟΜ[ΑΤΑ] / ΔΙΑ ΣΥΝ[ΔΡ]ΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ / ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΑΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡ(ΙΟΥ) ΧΡΥ / 

ΣΑΝΘΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ [ΤΗΣ] ΔΕ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΦΥ / ΛΑΞΟΝ ΑΥΤΟΝ 

ΑΒΛΑΒΗ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ / ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ ΠΟΙΗΣΟΝ ΤΗΣ 

ΟΥΡ(Α)Ν(ΙΑΣ) ΒΑ[ΣΙ]ΛΕΙ(ΑΣ) / ΑΨΠΓ.. Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ»606 (Α/Α 71.4). 

Πιθανόν η επιχρύσωση του τέμπλου να γινόταν κατά διαστήματα, λόγω οικονομικών 

δυσχερειών. Ίσως αυτό να δικαιολογεί και να εξηγεί το μεγάλο χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε από την κατασκευή του μέχρι την επιχρύσωσή του. Η επιγραφή αναφέρεται 

σε επιχρυσώματα που τελείωσαν και όχι σε επιχρύσωμα, ίσως θέλοντας να τονίσει την 

ολοκλήρωση μιας διαδικασίας (του επιχρυσώματος), που γινόταν κατά διαστήματα.        

Συμφωνώ με την άποψη των Α.-Ι. Στυλιανού ότι κατά τη διάρκεια της επιχρύσωσης 

πρέπει να ζωγραφίστηκαν οι ανάγλυφοι ρόδακες, τουλίπες και σταφύλια με τα χρώματα 

που παρουσιάζονται σήμερα, όπως επίσης και η γραπτή διακόσμηση στα δύο υπόλοιπα 

θωράκια, του Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου.607       

 

Α/Α 72. Μονή Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας, Πάφος, Καθολικό (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά)  

Η μονή  της Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας (Α/Α 72.1) υπάγεται στην επαρχία Πάφου. 

Έχει σχήμα ακανόνιστου ορθογωνίου. Στο μέσο της εσωτερικής αυλής των 

μοναστηριακών κτιρίων είναι κτισμένο το μονόκλιτο καμαροσκέπαστο καθολικό του 

μοναστηριού.608 

Σύμφωνα με τον αρχαιότερο κώδικα της Μονής, που αρχίζει από το 1767, 

μαθαίνουμε ότι στις 22 Αυγούστου του 1768 γκρεμίστηκε η παλαιά εκκλησία του 

μοναστηριού και τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανοικοδόμηση εκ βάθρων του νέου 

                                                 
606 Την επιγραφή παραδίδουν και οι Α.-Ι. Στυλιανού, βλ. Στυλιανού, «Η Μονή Ποδύθου», σ. 68. 
607 Στυλιανού, «Η Μονή Ποδύθου», σ. 68-69, οι ίδιοι, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1382. 
608 Τσικνόπουλλος, Χρυσορρωγιάτισσα, σ. 85, Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 230, 

ΜΚΕ, λήμμα «Χρυσορροιάτισσας Παναγίας μοναστήρι», τ. 14, σ. 114 (Α. Παπαγεωργίου). Για τις εργασίες 

επιδιόρθωσης της Μονής, βλ. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 230, του ίδιου «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 

357 εξ.  
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σημερινού ναού, όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Πανάρετος (1767-1790609). Επίσης, 

πληροφορούμαστε ότι η ανοικοδόμηση της καινούργιας εκκλησίας τελειώνει στις 22 

Σεπτεμβρίου του 1770. Την ίδια μέρα τοποθετούνται στο ναό το σημερινό ξυλόγλυπτο 

τέμπλο (Α/Α 72.2, 72.16), το προσκυνητάριο, ο δεσποτικός θρόνος και τα στασίδια. 610 

Κάτω από το θωράκιο της εικόνας της Παναγίας υπάρχει γραπτή επιγραφή με 

χρονολογία 1786, η οποία αναφέρει τα εξής:  

«ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ / ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΝΗ ΑΓΓΕΛΩΝ Η 

ΚΥΡΙΑ / ΦΡΟΥΡΕΙ ΣΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΠΙΣΤΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ / ΟΙΚΤΙΡΟΝ ΤΟΝ 

ΠΟΝΗΣΑΝΤΑ ΟΙΚΤΡΟΝ ΙΚΕΤΗΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ Κ(ΑΙ) ΛΑΤΡΗΝ ΤΩ 

ΠΑΝΤΟΥΓΕΤΗ / ΣΥΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΣΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ / ΤΥΧΕΙΝ ΔΙΑ 

ΣΟΥ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ / ΑΨΠϚ» (Α/Α 72.4). 

Η επιγραφή αυτή έχει προφανώς αναγραφεί κατά την επιχρύσωση του τέμπλου. 

Πιθανότατα αφορά την έναρξη των εργασιών επιχρύσωσής του, οι οποίες συνεχίζονται 

μέχρι και το 1790, οπόταν και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με δεύτερη γραπτή επιγραφή 

στο θωράκιο, κάτω από την εικόνα του Χριστού, στα 1790:  

«ΑΨϟ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΗ ΕΠΙΛ- / ΑΘΟΥ 

ΙΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝ- / ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΔΕ ΧΡΥΣΩ / ΜΑΤΙ ΑΛΛ(Α) 

ΙΚΕΣΙΩΝ / ΣΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΓΡΑΦΟΝ ΑΥΤΑ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΖΩΗΣ» (Α/Α 72.3) 

Στο κάτω μέρος της ίδιας επιγραφής αναγράφονται με πιο μικρά γράμματα τα εξής: 

«εφ ημερων καθηγουμενου κυρ(ιου) χρυσανθου / και του προ[---] και κληρικού». 

Το γεγονός της ολοκλήρωσης της επιχρύσωσης το 1790 επιβεβαιώνεται και από 

δεύτερη γραπτή επιγραφή, που αναγράφεται στο μπροστινό κάτω τμήμα του ξυλόγλυπτου 

επιχρυσωμένου προσκυνητάριο του ναού, σύμφωνα με την οποία το προσκυνητάριο 

επιχρυσώνεται το 1790, μαζί με το υπόλοιπο τέμπλο, όταν ηγούμενος της μονής είναι ο 

Χρύσανθος:611 

 «Κ(ΑΙ) ΚΕΧΡΥΣΩΤΕ ΚΑΙ ΤΟ / ΠΑΡΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΙΠΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥΣ 

/ ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΩΝΤΟΣ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ / ΑΨ[ϟ]».    

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε 

πολύ καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει 

δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 72.15) και τη θύρα της 

Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Πεσσίσκοι με γλυπτό 

                                                 
609 Φιλίππου, Εκκλησία, σ. 330. 
610 Φιλίππου, «Μονή Χρυσοροϊατίσσης», σ. 226-227, Φιλίππου, Η Ιερά μονή Χρυσορρογιατίσσης, σ. 67, 

Gunnis, Historic Cyprus, σ. 365-367, Τσικνόπουλλος, Χρυσορρωγιάτισσα, σ. 85 εξ., Jeffery, Monuments of 

Cyprus, σ. 390, Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 272-274, Φωτίου, Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης, σ. 26.  
611 Ο Χρύσανθος υπήρξε ηγούμενος της μονής από το 1787-1794, βλ. Φιλίππου, «Μονή Χρυσοροϊατίσσης», 

σ. 225, Τσικνόπουλλος, ό.π., σ. 274. 
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διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές 

εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια.  

Η δεσποτική εικόνα του Χριστού χρονολογείται στα τέλη του 16ου αιώνα ή στις 

αρχές του 17ου. Η εικόνα της Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας, που βρίσκεται στο τέμπλο, 

φέρεται ως μία από τις εβδομήντα εικόνες που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς.612 Η 

εικόνα του Προδρόμου και της Σύναξης των Ασωμάτων φέρουν χρονολογία 1773.613 Η 

εικόνα της Παναγίας δεν είναι μόνιμα καλυμμένη. Ο Λ. Φιλίππου μας δίνει τα εξής 

στοιχεία για την εικόνα: πίσω από το επίχρυσο κάλυμμα, που προσκυνούν οι πιστοί, 

φυλάγονται δύο εικόνες της Παναγίας, διαφορετικού μεγέθους. Μία από τις δύο είναι αυτή 

που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς. Η μεγαλύτερη σε μέγεθος εικόνα καλύπτει σχεδόν 

ολόκληρο το επίχρυσο πλαίσιο και παριστάνει την Παναγία πεπλοφόρο με μεγάλα μάτια 

και φαρδιά φρύδια να κρατά στα δεξιά της το Χριστό. Η εικόνα φέρει κάθετες ρωγμές στο 

κέντρο. Το πρόσωπο της Παναγίας, που φαίνεται στο ασημένιο πλαίσιο, ανήκει στην 

εικόνα αυτή. Η δεύτερη εικόνα, πολύ μικρότερη σε μέγεθος, βρίσκεται τοποθετημένη 

κάτω από την πρώτη εικόνα, στο κάτω μέρος του επίχρυσου πλαισίου, στο οποίο υπάρχει 

μικρό άνοιγμα που κλείνει με επίχρυση θυρίδα από το οποίο οι πιστοί προσκυνούν την 

εικόνα. Το επίχρυσο κάλυμμα, σύμφωνα με επιγραφή στο κάτω τμήμα του, 

κατασκευάστηκε στα 1762. Σε αυτό παριστάνεται ανάγλυφη η Θεοτόκος, με τους 

Αρχαγγέλους εκατέρωθέν της, και με παραστάσεις διαφόρων προφητών, που περιβάλλουν 

το κάλυμμα. 614       

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη ζώνη κοσμείται 

με γλυπτό διάκοσμο, όπως και η τρίτη ζώνη. Η δεύτερη ζώνη φέρει δεκαεννιά εικονίδια 

του Δωδεκάορτου. Η τέταρτη ζώνη, φέρει δώδεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης και 

επιστέφεται από την τελευταία ζώνη με γλυπτό διάκοσμο. Πιθανότατα τα εικονίδια στις 

δύο σειρές του επιστυλίου να είναι τα αρχικά. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε 

χαμηλή αετωματική επίστεψη, που διακοσμείται με ολόγλυφα φυτικά και ζωικά μοτίβα 

και αγγέλους με σάλπιγγες, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του (Α/Α 72.14). Ο σταυρός είναι μεν του 18ου αιώνα, αλλά δεν είναι ο 

αρχικός. Μεταφέρθηκε το 1986 από το ναό του Σταυρού του Κρατημάτου.615  

                                                 
612 ΜΚΕ, λήμμα «Χρυσορροιάτισσας Παναγίας μοναστήρι», τ. 14, σ. 114, Hein-Jakovljevic-Kleidt, Cyprus, 

σ. 111. Για τη σχετική παράδοση, βλ. Φιλίππου, Η Ιερά μονή Χρυσορρογιατίσσης, σ. 41. 
613  Φιλίππου,  Η Ιερά μονή Χρυσορρογιατίσσης, σ. 50.  
614 Αυτόθι, σ. 41-2. Η εικόνα της Παναγίας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της Κυκκώτισσας, όπως η 

εικόνα της Θεοτόκου Ελεούσας του Κύκκου, γι’ αυτό ίσως να θεωρήθηκε ως του Λουκά, πρβλ. Κ. 

Κωνσταντινίδης, Η διήγησης της θαυματουργικής εικόνας της Θεοτόκου Ελεούσας του Κύκκου, Κέντρο 

Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 61 εξ. Στο 18ο αιώνα η εδώ Μονή υπάγεται διοικητικά 

στη Μονή Κύκκου, βλ. Φωτίου, Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης, σ. 23. 
615 Την πληροφορία αυτή την πήρα από τον νυν ηγούμενο της μονής Διονύσιο. 
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Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικά, ζωικά, γεωμετρικά και 

ανθρωπόμορφα μοτίβα, ανάγλυφης ή και διάτρητης τεχνικής, μεμονωμένα ή ως μέρος 

συνθέσεων, ορισμένα από τα οποία ζωγραφίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Στο 

κέντρο των θωρακίων, σε κυκλικά πλαίσια, παρουσιάζονται συνθέσεις με γραπτό 

διάκοσμο (Α/Α 72.5-6, 72.12-13). Η διακόσμηση συμπληρώνεται με σκηνές από την 

Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που παριστάνονται στους κάτω κεταμπέδες των δεσποτικών 

εικόνων. Στον κάτω κεταμπέ της εικόνας της Παναγίας παρουσιάζεται η σκηνή της 

Γέννησης του Χριστού (Α/Α 72.7), στου Χριστού η Θυσία του Αβραάμ (Α/Α 72.10), στου 

Προδρόμου η σκηνή του προπατορικού αμαρτήματος (Α/Α 72.11). Στο υπέρθυρο της 

Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος κρατώντας την Εκκλησία 

(Α/Α 72.8). 

 

Α/Α 73. Λευκωσία, ν. Αγίου Αντωνίου (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου είναι μονόκλιτος με νάρθηκα (Α/Α 73.1) και κτίζεται το 

17ο αιώνα.616 Σύμφωνα με τον Ν. Κυριαζή η ανέγερση του ναού άρχισε περίπου το 1735617 

και μετά την αποπεράτωση του άρχισε η κατασκευή του τέμπλου (Α/Α 73.2), του οποίου η 

επιχρύσωση τελειώνει το 1788: «διὰ τὸ χρύσομαν τοῦ τέμπλους … ἄσ. 58 μ. 100».618 Στο 

θωράκιο της δεύτερης δεσποτικής εικόνας της Παναγίας, κοντά στο νότιο τοίχο (Α/Α 73.3) 

υπάρχει επιγραφή, αρκετά φθαρμένη, σύμφωνα με την οποία το επιχρύσωμα του τέμπλου 

έγινε το 1788:   

«ΕΧΡΥΣΩΘΗ ΕΠΙ [---] [Ε]ΠΙΤΡΟΠΗΣ] / ΚΟΥΔ[---] ΠΑ[Π]ΑΜ[ΙΧΑ]ΗΛ [---] / [---

]ΕΩΣ, Κ(ΑΙ) ΟΙΚΤΡΟΥ [---]Ν Ζ[Ω]ΓΡΑΦ[---] / ΑΨΠΗ» (Α/Α 73.4). 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 73.16). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει 

δύο εισόδους, μία της Ωραίας Πύλης, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 73.15) και μια της 

Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Πεσσίσκοι με 

μοτίβα διάτρητης και ανάγλυφης τεχνικής χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ 

τους. Στην απόληξη του τέμπλου στο νότιο τοίχο προστίθεται, δίκην επέκτασης του 

τέμπλου, ίδιας μορφής ξυλόγλυπτη κατασκευή, που φέρει την προσκυνηματική εικόνα του 

επώνυμου αγίου του ναού (Α/Α 73.3). Το επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες. Οι τρεις 

κοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα ή και μοτίβα διάτρητης τεχνικής και οι υπόλοιπες δύο 

φέρουν σειρά από ανεξάρτητα εικονίδια του Δωδεκάορτου  (δεκατρία) και της Μεγάλης 

                                                 
616 ΜΚΕ, λήμμα «Αντωνίου Αγίου εκκλησία», τ. 2, σ. 228. 
617 Ο R. Gunnis και ο G. Jeffery αναφέρουν ότι ο ναός αποτελεί κτίσμα του 1743 και το τέμπλο είναι 

σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 67, Jeffery, Monuments of Cyprus, 

σ. 38. 
618 Κυριαζής, «Άγιος Αντώνιος», σ. 124.  
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Δέησης (δώδεκα). Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε αετωματική επίστεψη, πλούσια 

διακοσμημένη με δύο ολόγλυφους δράκοντες και φυτικά μοτίβα, τοποθετείται ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά (Α/Α 73.13-14). Μερικά τμήματα του τέμπλου έχουν 

επιδιορθωθεί και αντικατασταθεί με νεότερα, τα οποία είναι ευδιάκριτα με μια προσεκτική 

ματιά, λ.χ. το τμήμα γύρω από τη δεσποτική εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τμήμα του 

προσκυνηταριού του τιμώμενου αγίου στο νότιο τοίχο.  

Η διακόσμηση περιλαμβάνει ανάγλυφα μοτίβα, ορισμένα ζωγραφισμένα και μοτίβα 

διάτρητης τεχνικής. Πλούσιος φυτικός και ζωικός διάκοσμος, μεμονωμένος ή ως μέρος 

συνθέσεων, καλύπτει την επιφάνεια του τέμπλου: δράκοι, περιστέρια, κληματίδα κ.α. 

εντυπωσιάζουν με την τεχνοτροπική τους απόδοση (Α/Α 73.11-12). Εκτός από τα 

προαναφερθέντα, η διακόσμηση συμπληρώνεται με μια γραπτή παράσταση ενός δέντρου, 

στη ρίζα του οποίου βρίσκεται μία αξίνα,619 σε οβάλ πλαίσιο, στο κέντρο του θωρακίου 

του Προδρόμου και με σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που παριστάνονται 

στους κάτω κεταμπέδες και στα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων.  

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

παριστάνεται η Θυσία του Αβραάμ, στης Παναγίας ο Ευαγγελισμός (Α/Α 73.7), όπως 

συνηθίζεται, στου Χριστού παρουσιάζονται τα Εισόδια της Θεοτόκου, με τον Ιωακείμ και 

την Άννα να οδηγούν την Παναγία στο ναό, και στου Προδρόμου η σκηνή του 

αποκεφαλισμού του αγίου (Α/Α 73.5), όπως την έχουμε συναντήσει πιο πριν να 

παριστάνεται στο ίδιο σημείο στο τέμπλου του Αγίου Μηνά στη Βάβλα (Α/Α 55.9) (σε 

τρεις σκηνές: στη μέση της σύνθεσης παριστάνεται η σκηνή του αποκεφαλισμού με τη 

Σαλώμη, το στρατιώτη και τον Άγιο, στα δεξιά η Ηρωδιάδα και στα αριστερά ο Ηρώδης 

με τους συμβούλους του).620 Στο τρίλοβο κεμέρι της εικόνας του Θεολόγου παριστάνεται η 

Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 73.8), στης Παναγίας η Μεταμόρφωση (Α/Α 73.9) και στου 

Χριστού η Βάπτισή Του (Α/Α 73.6). Στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι 

Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να κρατούν ομοίωμα εκκλησίας (Α/Α 73.10).  

Ο Ν. Κυριαζής σωστά παρατηρεί ότι το εδώ τέμπλο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες 

με το τέμπλο του ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, υποθέτοντας ότι αποτελεί και 

αυτό έργο του ξυλογλύπτη Χατζησάββα Ταλιαδώρου, από την ενορία του Τρυπιώτη.621    

                                                 
619 Η απεικόνιση του δέντρου με την αξίνα συνοδεύει συχνά την παράσταση του Κηρύγματος του Τιμίου 

Προδρόμου, βλ. Α. Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής και ο εικονογραφικός κύκλος του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου στη Βυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1998, σ. 105 εξ., εικ. 114.  
620 Οι σκηνές των Εισοδίων και του αποκεφαλισμού του Προδρόμου είναι αξιοσημείωτες για το σκηνικό 

τους βάθος, σαν να πρόκειται για δρώμενο. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι κινήσεις των 

προσώπων στις ανάγλυφες σκηνές, που παριστάνονται στους κάτω κεταμπέδες και στα τρίλοβα κεμέρια του 

τέμπλου, είναι θεατρικές, πράγμα που πιθανότατα υποδηλώνει επίδραση από το λαϊκό θέατρο, λ.χ. 

Καραγκιόζης.     
621 Κυριαζής, «Άγιος Αντώνιος», σ. 124. 
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Α/Α 74. Μιτσερόν (Λευκωσία), ν. Αρχαγγέλου (βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κτίστηκε το 20ο αιώνα στη θέση παλαιότερης 

εκκλησίας. Στην παλαιά εκκλησία υπήρχε ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του 1790, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για ένα διάστημα στη νεότερη εκκλησία, σύμφωνα με το R. 

Gunnis,622 από το οποίο σώζονται σήμερα μόνο το βημόθυρο (Α/Α 74.2), ο σταυρός και τα 

λυπηρά (Α/Α 74.1), που φυλάγονται σε χωριστό κτίσμα της ενορίας, κοντά στην 

καινούργια εκκλησία. Ο Κ. Σπυριδάκης το 1945 είδε το τέμπλο και κατέγραψε την 

επιγραφή, που βρισκόταν στο θωράκιο της εικόνας του Χριστού. Σύμφωνα με την 

επιγραφή, το τέμπλο επιχρυσώθηκε με έξοδα κάποιου Χριστοδούλου, της συζύγου του και 

άλλων χριστιανών, όταν αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήταν ο Χρύσανθος, από το ζωγράφο 

Λαυρέντιο, το 1790.623 

  

Α/Α 75. Κλήρου (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας (τέμπλο κεντρικού 

κλίτους, βημόθυρο) [σταυρός-λυπηρά 1851] 

Ο ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας (Α/Α 75.1) είναι μονόκλιτος, μεγάλων 

διαστάσεων και κτίζεται στη θέση παλαιότερου ναού αφιερωμένου στην Παναγία 

Χρυσελεούσα. Ο νέος ναός τελειώνει το 1894 και εγκαινιάζεται το 1904, σύμφωνα με 

επιγραφή στο βόρειο εσωτερικό τοίχο του ναού.624  

Το τέμπλο του ναού (Α/Α 75.2, 75.16) αποτελείται από τρία ευδιάκριτα τμήματα, εκ 

των οποίων το κεντρικό (Α/Α 75.3-4) προέρχεται από τον παλαιό ναό, το οποίο και θα 

εξετάσουμε, ενώ τα άλλα δύο είναι νεότερα τμήματα.  

Το τέμπλο του κεντρικού κλίτους είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε 

καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει μία 

είσοδο, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 75.15). Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν 

τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. 

Ανάμεσα στις δύο ζώνες με γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μια σειρά από δεκατρία 

εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή 

αετωματική επίστεψη με ολόγλυφους δράκοντες και φυτικά μοτίβα είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 75.14).   

                                                 
622 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 246. 
623 Σπυριδάκης, Κύπριοι Αγιογράφοι, σ. 257. Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να 

συμπεριλάβουν το τέμπλο αυτό στα έργα του ζωγράφου Λαυρεντίου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, 

Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 155, αρ. 5.  
624 Παναγής, Παναγία Ευαγγελίστρια, σ. 10, 14. Πολλές πληροφορίες για την παλαιότερη εκκλησία της 

Παναγίας Χρυσελεούσας, αλλά και για το νεότερο ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας αντλούμε από το 

κατάστιχο 1 της εκκλησίας της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, που εκδόθηκε από το Γ. Παναγή, βλ. 

Παναγής, Ευαγγελίστρια Κλήρου. Κατάστιχο 1.  
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Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικό και ζωικό διάκοσμο, 

ανθρωπόμορφες φιγούρες και σκηνές από την Καινή Διαθήκη, ανάγλυφης και διάτρητης 

τεχνικής. Ορισμένα μοτίβα ζωγραφίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα (Α/Α 75.5-6). 

Επίσης στο επιστύλιο παρουσιάζονται ζωγραφιστά κυκλικά πλαίσια. Στο τρίλοβο κεμέρι 

της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 

75.10), στου Χριστού η Βρεφοκτονία (Α/Α 75.11) και στου Προδρόμου η Βάπτιση του 

Χριστού (Α/Α 75.12). Στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παρουσιάζονται δύο φτερωτοί 

άγγελοι, κρατώντας ομοίωμα εκκλησίας (Α/Α 75.13).  

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Χριστού υπάρχει επιγραφή σε κυκλικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία η διακόσμηση (πιθανότατα επιχρύσωση) του τέμπλου 

έγινε με δαπάνη του Μάρκου Προσκυνητού: 

«ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ / ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΜΑΡΚΟΥ / ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΠΑΡ 

ΟΥ ΓΕΓΟΝΕ / ΑΥΤΗ Η ΕΚ[---]ΟΣΜ[---]» (Α/Α 75.7). 

Μια δεύτερη επιγραφή σε οβάλ πλαίσιο, στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του 

αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παραδίδει τη χρονολογία 1791625 και το όνομα του 

ζωγράφου Λαυρεντίου:626 

«ΧΕΙΡ ΛΑΥΡΕΝ / ΤΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ / ΑΨϟΑ» (Α/Α 75.8). 

Στο βημόθυρο του τέμπλου, στη δεξιά άκρη του δεξιού θυρόφυλλου, υπάρχει μια 

τρίτη επιγραφή, η οποία παραδίδει και πάλι το όνομα του ζωγράφου Λαυρεντίου και την 

προαναφερθείσα χρονολογία:       

«ΧΕΙΡ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΨϟΑ»627 (Α/Α 75.9). 

Σύμφωνα με το κατάστιχο 1 (1813-1892) του ναού, ο σταυρός του τέμπλου, 

ζωγραφίζεται το 1851 από το ζωγράφο (Ν)τζένιο,628 ο οποίος τον ίδιο καιρό ζωγράφισε 

και εικόνες του τέμπλου. Το κατάστιχο αναφέρει τα εξής: «1851: (οι επίτροποι) ἔδωκαν 

διὰ τὴν Σταύρωσιν γρό(σια) 105: 10».629 Το κατάστιχο δεν διευκρινίζει αν μαζί με τη 

                                                 
625 Τρεις πηγές για το τέμπλο αυτό παραδίδουν λανθασμένα η κάθε μια και διαφορετική χρονολογία. Στον 

Παναγή παραδίδεται (λανθασμένα) η χρονολογία 1751, βλ. Παναγής, Παναγία Ευαγγελίστρια, σ. 19. Ο. 

Gunnis, Historic Cyprus, σ. 275, αναφέρει ότι το τέμπλο του κεντρικού κλίτους χρονολογείται το 1748. Ο 

Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 303, παραδίδει τη χρονολογία 1741. 
626 Οι Μ. Χατζηδάκης-Ε. Δρακοπούλου παραλείπουν να συμπεριλάβουν το τέμπλο αυτό στα έργα του 

ζωγράφου Λαυρεντίου, βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 155, αρ. 5.  
627 Η επιγραφή αυτή είναι σήμερα δυσδιάκριτη. Μόνο η χρονολογία ΑΨϟΑ διακρίνεται. Την υπόλοιπη 

επιγραφή την άντλησα από το βιβλίο του Γ. Παναγή, όπου όμως παραδίδεται λανθασμένα η χρονολογία 

1751: βλ. Παναγής, ό.π., σ. 20.  
628 Ο Κ. Γερασίμου αναφέρεται μόνο σε ένα ενυπόγραφο έργο του ζωγράφου Ντζένιου. Πρόκειται για 

εικόνα του Χριστού που βρίσκεται στο τέμπλο του ναού του Αγίου Λουκά στην Ορούντα, βλ. Γερασίμου, 

«Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 173.  
629 Παναγή, Ευαγγελίστρια Κλήρου. Κατάστιχο 1, σ. 25, 80. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 176 

Σταύρωση έγιναν και τα λυπηρά. Τα λυπηρά θα μπορούσαν να αποδοθούν στον ίδιο 

ζωγράφο, λόγω εικονογραφικών ομοιοτήτων που παρουσιάζουν με το σταυρό (Α/Α 88).      

 

Α/Α 76. Ακρωτήρι (Λεμεσός), ν. Αγίου Γεωργίου (βημόθυρο) 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος και διασώζει 

τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Αθ. Παπαγεωργίου, στο ναό υπήρχε τέμπλο 

του 1793, διακοσμημένο από το ζωγράφο Θεοφάνη από την Καισάρεια.630 Από το τέμπλο 

σώζεται σήμερα μόνο το βημόθυρο (Α/Α 76), που βρίσκεται φυλαγμένο στο ναό του 

Τιμίου Σταυρού στο Ακρωτήρι. 

Ο ζωγράφος Θεοφάνης φιλοτεχνεί και το επόμενο τέμπλο, της Παναγίας στο Κιβισίλι 

(Α/Α 77). Στον ίδιο μπορεί να αποδοθεί και το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου Άρπερας (Α/Α 

47). Πιθανότατα το καταστραφέν τέμπλο του Αγίου Γεωργίου θα ήταν διακοσμημένο 

όπως τα δύο προαναφερθέντα, δηλαδή με γραπτό διάκοσμο, χωρίς επιχρύσωση. 

 

Α/Α 77. Κιβισίλι (Λάρνακα), ν. Παναγίας Ελεούσας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο εκκλησία της Παναγίας (Α/Α 77.1) είναι κτισμένη στον τύπο του μονόκλιτου με 

τρούλλο ναού, στη βόρεια πλευρά της οποίας βρίσκεται προσαρτημένο μονόκλιτο 

καμαροσκέπαστο παρεκκλήσι.631  

Το τέμπλο του ναού είναι απλό, ξυλόγλυπτο και φέρει μόνο γραπτή διακόσμηση, με 

φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα, χωρίς ίχνος επιχρυσώματος (Α/Α 77.2, 77.13). Διατηρείται 

σε καλή κατάσταση. Έχει μία είσοδο, της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 

77.12). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Πεσσίσκοι με όμοια 

γραπτή διακόσμηση χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Στα θωράκια 

παρουσιάζονται συνθέσεις λουλουδιών (Α/Α 77.4). Το ευθύγραμμο επιστύλιο χωρίζεται 

σε πέντε ζώνες. Η πρώτη τοποθετείται πάνω από τις δεσποτικές εικόνες. Η δεύτερη ζώνη 

φέρει δεκαέξι εικονίδια, από τα οποία τα δεκαπέντε είναι του Δωδεκάορτου και η τέταρτη 

δεκατρία εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Τα εικονίδια χωρίζονται μεταξύ τους με 

ελικοειδείς κιονίσκους. Οι δύο ζώνες χωρίζονται μεταξύ τους με την παρεμβολή της τρίτης 

ζώνης. Μια μακρόστενη ζωγραφιστή ξύλινη λωρίδα, που αποτελεί την πέμπτη ζώνη 

συμπληρώνει το επιστύλιο. Στη διακόσμηση των ζωνών επικρατεί το φυτικό στοιχείο, 

συνθέσεις με ανθούς λουλουδιών και με φρούτα σε πιατέλες (Α/Α 77.5-8). Στο άνω μέρος 

                                                 
630 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου εκκλησία, Ακρωτήρι», τ. 4, σ. 46 (Α. Παπαγεωργίου). 
631 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Κιβισίλι», τ. 11, σ. 56 (Α. Παπαγεωργίου). 
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του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 

77.9-11).  

Σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο του Προδρόμου, η διακόσμηση του τέμπλου και 

η κατασκευή των εικόνων ολοκληρώνονται το 1795, με δαπάνη κάποιου Μιχαήλ από τη 

Μαραθάσα (Μυριανθούσα),632 όταν μητροπολίτης Κιτίου είναι ο Μελέτιος, από το 

ζωγράφο Θεοφάνη από την Καισάρεια:633 

« 29 / [Αυγ]ούστου / [---] 1795 / ΕΤΟΣ Χ(ΡΙ)ΣΤΟΥ ΕΤΑΙΛΙΟΘ / Η ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΤΕΜΠΛΟΣ ΣΥΝ / ΤΑΙΣ ΑΓΙΑΙΣ ΕΙΚΟΝΑΙΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔ / ΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑ[ΝΗΣ] 

ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΥ / ΓΩΡ ΜΗΧΑΙΛΗΣ Τ[---] ΤΟΥ ΕΚ ΜΥΡΙΑΝ / ΘΟΥΣΙΣ ΕΠΙ 

ΙΕΡ[ΑΡ]ΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΛΩ / ΓΙΟΤΑΤΟΥ ΑΠΟΥ ΚΙΤ[Ι]ΕΩΝ Κ(Υ)Ρ(Ι)ΟΥ 

Κ(Υ)Ρ(Ι)ΟΥ ΜΕ / ΛΕΤΗΟΥ ΥΠΟ ΧΕΙΡΟΣ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΞΙ / ΟΥ Κ(ΑΙ) 

ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  /  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ» (Α/Α 77.3). 

Συγκρίνοντας το είδος της διακόσμησης που χρησιμοποιείται στο τέμπλο, στο 

βημόθυρο, στο σταυρό και στα λυπηρά με τα αντίστοιχα τμήματα στο τέμπλο του Αγίου 

Γεωργίου Άρπερας (Α/Α 47), παρατηρούμε πολλές εικονογραφικές ομοιότητες. 

Πιθανότατα, όπως προαναφέρθηκε μελετώντας το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου, το τέμπλο 

να ζωγραφίστηκε το 1785. Αυτό ενισχύεται από τις ομοιότητες που παρουσιάζει με το εδώ 

χρονολογημένο τέμπλο. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Θεοφάνης ζωγραφίζει δέκα 

χρόνια πριν το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου. 

 

Α/Α 78. Αγλαντζιά (Λευκωσία), ν. Αγίου Γεωργίου (τέμπλο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (Α/Α 78.1) είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος634 και 

κτίζεται το 1797, με δαπάνη του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, Κύπριου δραγομάνου του 

σαραγιού από το 1780 περίπου μέχρι το 1809 και της συζύγου του Μαρουδιάς,635 

σύμφωνα με αφιερωματική επιγραφή στο τέμπλο, στον κάτω κεταμπέ της δεσποτική 

εικόνα του Χριστού (Α/Α 78.3): 

«ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΚΥΡΙΕ      ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ 

ΣΟΥ ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΔΙΑ / ΔΕΞΑΙ ΠΑΡ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΕ ΤΗΝ 

                                                 
632 Σε μερικές πηγές χρησιμοποιείται η ονομασία Μυριανθούσα αντί Μαραθάσα. Για τη Μαραθάσα, βλ. 

ΜΚΕ, λήμμα «Μαραθάσα», τ. 9, σ. 305-310. 
633 Για το ζωγράφο Θεοφάνη, βλ. Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», σ. 117.  
634 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου εκκλησία, Αγλαντζιά», τ. 4, σ. 47 (Α. Παπαγεωργίου) 
635 Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 97. Ο δραγομάνος Χατζηγεωργάκης είχε αποκτήσει μεγάλη 

δύναμη και πλούτη, κατά τη διάρκεια που ήταν δραγομάνος της Κύπρου. Ενίσχυσε οικονομικά και ηθικά την 

Εκκλησία της Κύπρου, με αρκετές αγαθοεργίες και δωρεές, μεταξύ των οποίων και το κτίσιμο δύο 

εκκλησιών στη Λευκωσία (Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς και του Αγίου Παύλου, που αντικαταστάθηκε από 

άλλη). Για το δραγομάνο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο, βλ. Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, Ριζοπούλου-

Ηγουμενίδου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, ΜΚΕ, λήμμα «Κορνέσιος Χατζηγεωργάκης», τ. 7, σ. 230-236. 

Αναφορά στο δραγομάνο γίνεται και στο κεφάλαιο Α΄ της παρούσας εργασίας.    

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 178 

ΠΕΝΙΧΡΑΝ ΗΜΩΝ ΔΟΣΙΝ· Κ(ΑΙ) ΠΛΟΥΣΙΑ ΗΜΙΝ ΤΑ ΣΑ ΕΛΕΗ ΑΝΤΙΜΕΤΡΕΙ, / 

ΟΣΑ ΑΝ ΑΙΤΗΣΩΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ· ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, / ΟΥ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΝΔΕ 

ΩΚΟΔΟΜΗΣΑΜΕΝ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΣΚΕΠΕ ΦΡΟΥΡΕΙ ΦΥΛΑΤΤΕ ΗΜΑΣ ΕΝ ΥΓΙΕΙΑ· 

/ ΔΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΙΝ ΑΦΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ· ΔΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΛΩΝ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ ΣΟΥ· / Κ(ΑΙ) ΑΞΙΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

ΕΚΚΛΕΚΤΗΣ Κ(ΑΙ) ΔΙΚΑΙΑΣ· ΕΝ ΕΤΕΙ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ ΑΨϟΖ΄ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ · 

ΚΖ·»636 (Α/Α 78.6). 

Το τέμπλο του ναού είναι απλό, ξυλόγλυπτο και φέρει μόνο γραπτή διακόσμηση, με 

φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα (Α/Α 78.2, 78.7). Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με κινούμενη εικόνα νεότερου τύπου και 

το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. 

Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Πεσσίσκοι με όμοια γραπτή 

διακόσμηση χωρίζουν τις πέντε δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Στην απόληξη του 

τέμπλου στο νότιο τοίχο προστίθεται, δίκην επέκτασης του τέμπλου, ίδιας μορφής 

ξυλόγλυπτη κατασκευή, που φέρει την προσκυνηματική εικόνα του επώνυμου αγίου του 

ναού (Α/Α 78.3). Στα θωράκια παρουσιάζονται συνθέσεις λουλουδιών σε ανθοδοχεία, 

διαφορετικού τύπου. Το ευθύγραμμο επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες. Η πρώτη 

τοποθετείται πάνω από τα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων. Η δεύτερη ζώνη 

φέρει δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η τέταρτη ζώνη είναι χωρισμένη σε έντεκα 

τμήματα, οκτώ από τα οποία φέρουν εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, δύο μένουν κενά και 

ένα τμήμα καλύπτεται με εικονίδιο με θέμα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι δύο 

προαναφερθείσες ζώνες χωρίζονται μεταξύ τους με την παρεμβολή της τρίτης ζώνης. Μια 

μακρόστενη ζωγραφιστή ξύλινη λωρίδα, που αποτελεί την πέμπτη ζώνη συμπληρώνει το 

επιστύλιο. Στη διακόσμηση των ζωνών επικρατεί το φυτικό στοιχείο, συνθέσεις με ανθούς 

λουλουδιών διαφορετικών τύπων. Στο άνω μέρος του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 78.5). Το τέμπλο είναι σύγχρονο με 

την ανοικοδόμηση του ναού, σύμφωνα με την εξής επιγραφή στην κορυφή του επιστυλίου: 

«1797 / φευρουαριου / 28» (Α/Α 78.4). 

Παρατηρούμε ότι η επιγραφή στον «κάτω κεταμπέ» της δεσποτικής εικόνας του 

Χριστού παραδίδει τη χρονολογία 27 Φεβρουαρίου 1797, ενώ στο επιστύλιο αναγράφεται 

18 Φεβρουαρίου 1797. Η διαφορά της μίας μέρας πιθανότατα οφείλεται στο χρόνο γραφής 

των δύο επιγραφών, δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου γράφτηκε η επιγραφή στο θωράκιο και 

την επόμενη μέρα ο ζωγράφος του τέμπλου (που παραμένει άγνωστος) κατέγραψε την 

                                                 
636 Την επιγραφή παραδίδει και ο Κ. Μυριανθόπουλος, βλ. Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκης, σ. 97.   
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επιγραφή του επιστυλίου. Προφανώς όμως και οι δύο επιγραφές αναφέρονται στο χρόνο 

ολοκλήρωσης της διακόσμησης του τέμπλου.  

 

Α/Α 79. Καμινάρια (Λεμεσός), ν. Αγίου Γεωργίου (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά)  

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (Α/Α 79.1) είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος και κτίζεται το 

1750, σύμφωνα με επιγραφή στη δεσποτική εικόνα του αγίου Γεωργίου.637 Πολλές από τις 

δεσποτικές εικόνες του τέμπλου ζωγραφίστηκαν από το ζωγράφο Μιχαήλ Προσκυνητή (ή 

Χατζημιχαήλ), που καταγόταν από το χωριό Καμινάρια.638 Το ζωγράφο αυτό τον έχουμε 

συναντήσει να ζωγραφίζει τις εικόνες και να επιχρυσώνει το τέμπλο του ναού του Αγίου 

Λαζάρου στη Λάρνακα, μαζί με μαθητή του από το 1793-1797 (Α/Α 63), και να 

επιχρυσώνει το τέμπλο της μονής του Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, μαζί με το δάσκαλό 

του Μιχαήλ Θετταλό, το 1774 (Α/Α 64). 

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο, καλύπτει και τα τρία κλίτη του ναού και 

διατηρείται σε καλή κατάσταση (Α/Α 79.2). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ 

ύψος διάρθρωση. Στην απόληξη του τέμπλου στο νότιο (Α/Α 79.9) και βόρειο (Α/Α 79.13) 

τοίχο προστίθεται, δίκην επέκτασης του τέμπλου, νεώτερες ξυλόγλυπτες κατασκευές, που 

φέρουν προσκυνηματικές εικόνες. Έχει τρεις εισόδους, της Ωραίας Πύλης, που φέρει 

βημόθυρο (Α/Α 79.3, 79.5), το παραπόρτιο της Προθέσεως (Α/Α 79.14) και τη θύρα του 

Διακονικού (Α/Α 79.12), που κλείνουν με δεσποτική εικόνα με νεότερου τύπου θωράκιο. 

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις δεκατρείς δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. 

Το ευθύγραμμο επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες, τρεις με ανάγλυφα μοτίβα και δύο 

με εικονίδια (Α/Α 79.7-9). Η κατώτερη ζώνη φέρει εικοσιέξι εικονίδια, τα περισσότερα 

του Δωδεκάορτου και η ανώτερη εικοσιένα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης.639 Στην 

κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν 

του (Α/Α 79.4). 

Το τέμπλο του κεντρικού κλίτους, είναι πιθανότατα παλαιότερο από εκείνο των 

πλαϊνών κλιτών, διότι παρουσιάζει διαφορετικού τύπου διακόσμηση (πιο προσεγμένη και 

επιμελημένη) σε σχέση με τα άλλα δύο κλίτη, όπως και μικρές διαφορές στη διάρθρωση 

του ξυλόγλυπτου τμήματος. Στη διακόσμηση του τέμπλου κυριαρχούν τα ανάγλυφα 

                                                 
637 ΜΚΕ, λήμμα «Γεωργίου Αγίου εκκλησία, Καμινάρια», τ. 4, σ. 51 (Α. Παπαγεωργίου), Κ. Κοκκινόφτας, 

Τα Καμινάρια. Ιστορική, κοινωνιολογική και λαογραφική επισκόπηση, Λευκωσία 1991, σ. 41 εξ., όπου 

παραδίδεται και η σχετική επιγραφή.  
638 Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 170.   
639 Οι εικόνες του τέμπλου χρονολογούνται από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι τις αρχές τους 19ου, εκ των 

οποίων ορισμένες αποτελούν έργα του ζωγράφου Μιχαήλ Προσκυνητή ή Χατζημιχαήλ, βλ. Κοκκινόφτας, 

ό.π., σ. 41-42. 
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φυτικά μοτίβα σε διάφορες συνθέσεις, που επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με κόκκινα, πράσινα και κυανά χρώματα. Ορισμένα μοτίβα ζωγραφίζονται 

με τα προαναφερθέντα χρώματα.    

Το τέμπλο κατασκευάζεται πιθανότατα στο τέλος του 18ου αιώνα και επιχρυσώνεται 

το 1800, σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του αγίου Γεωργίου 

(Α/Α 79.14), που αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Η ΚΑΙΝΗ ΤΑΥΤΗ ΘΡΟΝΟΥ ΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑ, / ΕΞΩΡΑΙΣΘΗ ΘΕΙΑ ΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΠΑΡ’ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ, / ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΣΟΝ, 

ΕΞ ΕΧΘΡΩΝ ΕΠΗΡΕΙΑΣ / ΑΩ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ 1800» (Α/Α 79.16). 

Στο θωράκιο της Παναγίας σε οβάλ πλαίσιο παραδίδεται η χρονολογία 1825: 

«ΑΩΚΕ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ 1825» (Α/Α 79.6). 

Στο κοινό θωράκιο των δεσποτικών εικόνων του Προδρόμου και αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου (Α/Α 79.10) υπάρχει επιγραφή με χρονολογία 1827: 

«ιδίοις αναλώμασι θεοδότου /  Κ(ΑΙ) προσκυνητου χρυσ[---] τη ση παρουσια / 1827» 

(Α/Α 79.11). 

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του αγίου Παντελεήμονα (Α/Α 79.14) υπάρχει 

δυσανάγνωστη επιγραφή με τη χρονολογία 1816: 

«‘Ενδοξε / [---] / τον ποιήσαντα / [---] / [---] / [---] / 1816» (Α/Α 79.15). 

Οι προαναφερθείσες επιγραφές στα θωράκια πιθανότατα αναφέρονται σε 

επιδιορθώσεις του τέμπλου, που γίνονταν κατά καιρούς. 
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ΙΙΙ. Τέμπλα 19ου αιώνα (1801-1878) 

 

Α/Α 80. Γέρι (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ελεούσας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Ελεούσας είναι μονόκλιτος κοιμητηριακός, κτισμένος στο 

ύψωμα μικρού λοφίσκου (Α/Α 80.1). Από τη δημοσίευση του Κώδικα Carpentras 111 f. 

277 από το J. Darrouzès640 πληροφορούμαστε ότι ο ναός κατά τον 11ο αιώνα αποτελούσε 

καθολικό βυζαντινής μονής, αφιερωμένης στη Θεοτόκο της Αλύπου. Τα Μηναία της 

μονής, μαρτυρούν τη συνέχιση της λειτουργίας της ως ναού κατά το 18ο και 19ο αιώνα.641  

Το τέμπλο του ναού (Α/Α 80.2, 80.7) διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Θυμίζει 

τα απλά ξυλόγλυπτα ζωγραφισμένα τέμπλα του 18ου αιώνα, φέροντας κατά κύριο λόγο 

γραπτή διακόσμηση, με φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα, εκτός από ορισμένα συγκεκριμένα 

τμήματα (βημόθυρο, άνω μισό τμήμα των περισσότερων πεσσίσκων, κιονόκρανα των 

πεσσίσκων της Ωραίας Πύλης, όπως και το υπέρθυρό της), που κοσμούνται με ανάγλυφα 

επιχρυσωμένα μοτίβα.  Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο 

(Α/Α 80.6) και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα 

χωρίς θωράκιο. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Πεσσίσκοι με 

γλυπτή και γραπτή διακόσμηση χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Στα 

θωράκια παρουσιάζονται γεωμετρικές συνθέσεις διαφόρων τύπων και σύνθεση 

λουλουδιών. Το ευθύγραμμο επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες. Η πρώτη τοποθετείται 

απευθείας πάνω από τις δεσποτικές εικόνες. Η δεύτερη ζώνη φέρει δεκατρία εικονίδια του 

Δωδεκάορτου και η τέταρτη ισάριθμο αριθμό εικονιδίων της Μεγάλης Δέησης. Οι δύο 

προαναφερθείσες ζώνες χωρίζονται μεταξύ τους με την παρεμβολή της τρίτης ζώνης. Μια 

επιπρόσθετη ζώνη, η πέμπτη, συμπληρώνει το επιστύλιο. Στη διακόσμηση των ζωνών 

επικρατεί το φυτικό στοιχείο σε συνδυασμό με γεωμετρικά μοτίβα. Στην κορυφή του 

επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 

80.5).  

Το 1814, σύμφωνα με επιγραφή στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας, 

ζωγραφίστηκε ο σταυρός και το τέμπλο (και επιχρυσώθηκαν κάποια τμήματά του), με 

έξοδα των χριστιανών κατοίκων του χωριού, όταν επίτροπος ήταν ο Λοΐζος. Την επιμέλεια 

του έργου έχει αναλάβει ο ιερέας Παπαμιχαήλ: 

                                                 
640 J. Darrouzès, “Notes pour servir à l’ histoire de Chypre”, ΚΣ, Κ΄ (1956), σ. 42 εξ. 
641 Αυτόθι, σ. 44, Κ. Κύρρης, «Κυπριακά αγιολογικά και μοναστηριακά μελετήματα», ΚΣ, ΚΖ΄ (1963), σ. 

181 εξ. Σύμφωνα με το R. Gunnis ο ναός κτίζεται το 1814 στη θέση παλαιότερου ναού, πιθανότατα του 16ου 

αιώνα, που έφερε τοιχογραφίες και από τον οποίο σώζονται σήμερα ορισμένα κατάλοιπα, βλ. Gunnis, 

Historic Cyprus, σ. 466. 
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«ΕΖΩΓΡΑΦΗΣΤΗ Η ΤΟΥ ΙΣ ΣΤΑΥ / ΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  / 

ΤΕΜΠΛΙΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΣΙΣ ΔΙΕΞΟΔΩΝ / ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΕ ΤΗ ΚΩΜΗ ΕΥΣΕΒ / ΩΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΑ / ΤΟΥΝΤΟΣ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ / Κ(ΑΙ) ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

ΟΝΤΟΣ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΛΟΙΖΟΥ / ΑΩΙΔ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (Α/Α 80.3). 

Από τον τρόπο που είναι τοποθετημένο το βημόθυρο (Α/Α 80.6) στο τέμπλο, 

παρατηρούμε ότι δεν εφαρμόζει ακριβώς στην είσοδο της Ωραίας Πύλης, αφήνοντας 

ακάλυπτο κενό χώρο στο κάτω μέρος της εισόδου. Προφανώς δεν έχει κατασκευαστεί για 

το εδώ τέμπλο, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στην προαναφερθείσα επιγραφή.  

Θέλοντας να εντοπίσουμε σε ποιο αιώνα χρονολογείται, το συγκρίναμε με 

χρονολογημένα έργα του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα ως προς την τεχνοτροπία που 

παρουσιάζει. Παρατηρήσαμε ότι έχει την ίδια τεχνοτροπική εκτέλεση με τα ακόλουθα 

έργα του 17ου αιώνα, Αγίου Θωμά στους Εργάτες (1638) (Α/Α 24.2), Τιμίου Σταυρού στο 

Αγιασμάτι (1638-1672) (Α/Α 25.9-10) και Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (1650) (Α/Α 

26.2), τα οποία εντάξαμε στην ίδια τεχνοτροπική κατηγορία, συμπεραίνοντας ότι ανήκουν 

στο ίδιο εργαστήριο ξυλογλυπτικής ή κατασκευάστηκαν από τον ίδιο ξυλογλύπτη. 

Συνεπώς θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε το βημόθυρο στο 17ο αιώνα.    

Η δεσποτική εικόνα της Παναγίας (Α/Α 80.4) ζωγραφίζεται το 1814, όταν 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ο Κυπριανός, από το γνωστό ζωγράφο Χατζημιχαήλ,642 από 

τη Μαραθάσσα, σύμφωνα με επιγραφές σ’ αυτήν. Η εικόνα του Χριστού χρονολογείται το 

1791, σύμφωνα με επιγραφή.643  

Ο εικονογραφικός τύπος του Εσταυρωμένου στο σταυρό του τέμπλου (Α/Α 80.5) 

είναι όμοιος με τον αντίστοιχο στο τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, του 

1815 (Α/Α 81.18) και του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος (Α/Α 82.5), που αποτελεί έργο του 

ζωγράφου Χατζημιχαήλ στα 1817, που επιχρύσωσε το τέμπλο, σύμφωνα με επιγραφή. 

Προφανώς ο ίδιος ζωγράφος ζωγράφισε και το τέμπλο του ναού της Παναγίας στο Γέρι. 

 

Α/Α 81. Λευκωσία, ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη (τέμπλο, βημόθυρα, 

σταυρός, λυπηρά, εικονίδια Αποκαθήλωσης και Ανάστασης) 

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Α/Α 81.1) είναι από τις σημαντικότερες εκκλησίες 

των χρόνων της Τουρκοκρατίας για τη Λευκωσία. Ακολουθεί τον τύπο της τρίκλιτης 

                                                 
642 Το ζωγράφο Χατζημιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητή τον έχουμε δει στο 18ο αιώνα να ζωγραφίζει τις εικόνες 

και να επιχρυσώνει το τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στην Λάρνακα, να επιχρυσώνει το τέμπλο του Αγίου 

Παντελεήμονα Αχεράς και να ζωγραφίζει πολλές από τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου του Αγίου 

Γεωργίου στα Καμινάρια. Κατάγεται από το χωριό Καμινάρια, όπως ο ίδιος δηλώνει σε επιγραφή στην 

εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στον άμβωνα του ναού του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια, βλ. 

Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 170.   
643 Για τις επιγραφές των εικόνων, βλ. Κ. Κύρρης, «Κυπριακά αγιολογικά και μοναστηριακά μελετήματα», 

ΚΣ, ΚΖ΄ (1963), σ. 183. 
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βασιλικής με τρούλλο και ανοικτή στοά στα νότια, και  κτίζεται το 1695, σύμφωνα με 

κτιτορική επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου,644 πιθανότατα στα ερείπια 

παλαιότερου ναού, αφιερωμένου στον ίδιο Άγιο.645 Σύμφωνα με τον αρχιμανδρίτη 

Κυπριανό η εκκλησία ήταν παλαιότερα ορθόδοξο μοναστήρι.646  

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο, ολόκληρο επιχρυσωμένο, που καλύπτει και τα 

τρία κλίτη και διατηρείται σε άριστη κατάσταση (Α/Α 81.2). Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις εισόδους, που κλείνουν με βημόθυρο, την 

κεντρική της Ωραίας Πύλης (Α/Α 81.19) και τα παραπόρτια της Προθέσεως (Α/Α 81.10) 

και του Διακονικού (Α/Α 81.14). Το άνω μισό τμήμα του βημοθύρου της Ωραίας Πύλης 

απεικονίζει τη σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 81.19), όπως συνηθίζεται, ενώ του βόρειου 

κλίτους την Προσευχή της Άννας και του Ιωακείμ (Α/Α 81.13), που έχουμε δει και σε 

βημόθυρα του 18ου αιώνα και του νότιου κλίτους τη Μαρία της Μαγδαληνή να 

πληροφορείται από τους Αγγέλους την Ανάσταση του Χριστού (αριστερό θυρόφυλλο) και 

τη σκηνή του «Μη μου άπτου» (δεξιό θυρόφυλλο) (Α/Α 81.17).  

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο και μοτίβα διάτρητης τεχνικής χωρίζουν τις 

δεκατρείς δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες 

τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και 

του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως 

συνδετικό τμήμα και σε άλλα τέμπλα του ίδιου τύπου από το 18ο αιώνα, με τη μορφή των 

πάνω κεταμπέδων, τοποθετημένη βέβαια σε διαφορετικό χώρο απ’ ότι στα ελλαδικά 

τέμπλα.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες στο κεντρικό κλίτος και τρεις 

στα άλλα δύο πλαϊνά. Η κατώτερη διακρίνεται σε μικρότερες, με βάση τη διακόσμηση που 

παρουσιάζουν. Η δεύτερη ζώνη φέρει τριάντα ένα εικονίδια, σχεδόν όλα του εκτενούς 

Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η 

ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει έντεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην 

κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, που εκτείνεται κατά 

μήκος του κεντρικού τμήματος του τέμπλου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα 

λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 81.18).  

                                                 
644 C. Enlart, Gothic Art and the Renaissance in Cyprus, μτφ. D. Hunt, London ²1987, σ. 160-163, ΜΚΕ, 

λήμμα «Τρυπιώτη Αρχαγγέλου Μιχαήλ εκκλησία», τ. 13, σ. 174-175 (Α. Παπαγεωργίου), Κεσισιάν, 

Λευκωσία, σ. 152 εξ. Για την κτιτορική επιγραφή, βλ. Κυριαζής, «Ναός Τρυπιώτου», σ. 203, του ίδιου, 

Μοναστήρια, σ. 156. O C. Enlart και ο R. Gunnis παραδίδουν λανθασμένα τη χρονολογία 1690, πρβλ. Enlart, 

ό.π., σ. 160, Gunnis, Historic Cyprus, σ. 75 αντίστοιχα. 
645 Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 157. 
646 Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 394.  
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Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει πληθώρα ανάγλυφων φυτικών μοτίβων, σε 

διάφορες συνθέσεις, σε συνδυασμό με ζώα και πουλιά και άλλα μοτίβα. Στο υπέρθυρο της 

Ωραίας Πύλης παριστάνεται ολόγλυφος δικέφαλος εστεμμένος αετός, στο τρίλοβο κεμέρι 

της Παναγίας παρουσιάζονται ανάγλυφοι άγγελοι κρατώντας στέμμα, ενώ στου Χριστού 

παριστάνονται λεοντιδείς κρατώντας στέμμα, στηριζόμενα στα δύο τους πόδια (Α/Α 

81.20).   

Το τέμπλο του ναού αποτελεί έργο του ξυλογλύπτη Χατζησάββα Ταλιαδώρου,647 

γιου του Ιερώνυμου, καταγόμενου από την ενορία του Τρυπιώτη, σύμφωνα με ανάγλυφη 

επιγραφή στο άνω μέρος του θωρακίου της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας (Α/Α 

81.3)648 η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΧΕΙΡ . ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΤΑΛΙΑΔΟΡΟΥ . ΥΟΥ ΙΕΡΟΝΙΜΟΥ, ΑΠΟ ΟΝΟΡΙΑ 

ΤΡΙΠΙΟΤΟΥ . ΟΥ ΜΝΙΣΘΗΤΙ Κ(ΥΡΙ)Ε»649 (Α/Α 81.4-6). 

Η επιγραφή δεν αναφέρει χρονολογία κατασκευής. Σύμφωνα με κατάστιχα της 

εκκλησίας το τέμπλο άρχισε να κατασκευάζεται τουλάχιστον από το 1803 και τελείωσε το 

αργότερο το 1812, δηλαδή κατασκευάστηκε μετά το τέμπλο του Αγίου Λαζάρου,650 ενώ τα 

έξοδα κατασκευής του συγκεκριμένου τέμπλου ανέρχονταν γύρω στα 1400-1500 γρόσια. 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονταν ο κόπος του τεχνίτη, τα υλικά κατασκευής και το ενοίκιο 

του χώρου, που λειτουργούσε ως εργαστήριο.651 

Στο βημόθυρο του κεντρικού κλίτους, στο τμήμα όπου παριστάνεται ο Ευαγγελισμός, 

υπάρχουν δύο επιγραφές, μια σε κάθε θυρόφυλλο. Στην αριστερή άκρη του αριστερού 

θυροφύλλου αναγράφεται η χρονολογία 1816, που αποτελεί το έτος κατά το οποίο 

ζωγραφίζεται το βημόθυρο και επιχρυσώνεται το τέμπλο:652  

«ΑΩΙϚ . ΧΥ» (Α/Α 81.8). 

Στη δεξιά άκρη του ίδιου θυροφύλλου υπάρχει η ακόλουθη επιγραφή, που 

μνημονεύει το γεγονός του Ευαγγελισμού, παρμένη από την Καινή Διαθήκη: 

«ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΜΙΝΙ ΤΩ ΕΚΤΩ ΑΠΕΣΤΑΛΗ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, / ΥΠΟ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ Η ΟΝΟΜΑ ΝΑΖΑ = / ΡΕΤ ΠΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΝ 

                                                 
647 Ο ξυλογλύπτης Χατζησάββας Ταλιαδώρος φιλοτέχνησε επίσης το τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στη 

Λάρνακα, από το 1773-1782 και το πυρποληθέν τέμπλο του Μαχαιρά, βλ. Κυριαζής, «Ναός Τρυπιώτου», σ. 

204. 
648 Για ορισμένες από τις εικόνες του τέμπλου και τις επιγραφές τους, βλ. Κυριαζής, ό.π., σ. 205-207. 
649 Την επιγραφή παραδίδει, με ορισμένα λάθη, ο Ν. Κυριαζής, βλ. Κυριαζής, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», σ. 

43 και του ίδιου «Ναός Τρυπιώτου», σ. 204. 
650 Κυριαζής, «Ναός Τρυπιώτου», σ. 204, ΜΚΕ, ό.π., σ. 175. Ο R. Gunnis θεωρεί ότι το τέμπλο αποτελεί 

καλό δείγμα ξυλογλυπτικής των μέσων του 18ου αιώνα, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 76.  
651 Κυριαζής, «Ναός Τρυπιώτου», σ. 204. 
652 Το κόστος για το χρύσωμα του τέμπλου έφτασε το συνολικό ποσό των 7728 γρ., βλ. Κυριαζής, «Ναός 

Τρυπιώτου», σ. 205. Σωστά αναφέρει ο Δομέτιος μοναχός ότι το τέμπλο επιχρυσώθηκε το 1816, βλ. 

Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 57.  
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ΜΕΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗΝ ΑΝΔΡΙ Ω / ΟΝΟΜΑ ΙΩΣΗΦ ΕΞ ΟΙΚΟΥ ΔΑΔ . Κ(ΑΙ) ΤΟ 

ΟΝΟΜΑ /  ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΜ» (Λουκάς, 1, 26-27) (Α/Α 81.8). 

Η επιγραφή συνεχίζεται στην αριστερή άκρη του δεξιού θυροφύλλου, όπου  

αναγράφεται: 

«ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΩΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ / ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ, ΕΙΠΕ· / ΧΑΙΡΕ 

ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Ο Κ(ΥΡΙΟ)Σ / ΜΕΤΑ ΣΟΥ· Η ΔΕ ΙΔΟΥΣΑ ΔΙΕΤΑΡΑΧΘΗ· / ΚΑΙ 

ΕΙΠΕΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΤΗ· ΜΗ ΦΟΒΟΥ· ΕΥΡΕΣ ΓΑΡ ΧΑΡΙΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ· 

Κ(ΑΙ) ΙΔΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ Κ(ΑΙ) ΤΕΞΗ [---]» (Λουκάς, 1, 28-31 – στην 

επιγραφή του βημοθύρου παραλείπονται κάποια χωρία) (Α/Α 81.9). 

Οι ίδιες επιγραφές αναγράφονται και στο βημόθυρο του τέμπλου του Αγίου 

Βασιλείου στο Καλό Χωριό Λάρνακας, με χρονολογία 1852 (Α/Α 89.4-5). Επίσης η σκηνή 

του Ευαγγελισμού (Παναγία, Άγγελος, λοιπά κτίρια) είναι εικονογραφικά όμοια με την 

αντίστοιχη στο βημόθυρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Προφανώς και τα δύο βημόθυρα 

ζωγραφίστηκαν από τον ίδιο ζωγράφο. Οι σταυροί και τα λυπηρά των δύο τέμπλων δεν 

είναι εικονογραφικά όμοια. Το στυλ του Ευαγγελισμού είναι τυπικά «κορνάρειο». Αν δεν 

είναι του Κορνάρου, τότε σίγουρα προέρχεται από μαθητή του ή μιμητή του. Επίσης ο 

Πρόδρομος στις δεσποτικές εικόνες «κορναρίζει» ισχυρά, όπως και η Μεγάλη Δέηση 

μοιάζει φτιαγμένη από μαθητή/μιμητή του.  

Στο σταυρό, που επιστέφει το τέμπλο, αναγράφεται επιγραφή σε ημικυκλικό πλαίσιο, 

λίγο πριν την απόληξη της κάτω κάθετης κεραίας, σύμφωνα με την οποία ο σταυρός 

ζωγραφίζεται το 1815, όταν επίτροπος είναι ο Δημήτριος Προσκυνητής Λιπέρτης:653 

«ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ 

ΑΩΙΕ» (Α/Α 81.7). 

Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι εικονογραφικά 

όμοια με τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, του 1817, έργο 

του ζωγράφου Χατζημιχαήλ (Α/Α 82.5) και με το σταυρό του τέμπλου της Παναγίας στο 

Γέρι, του 1814, που μπορεί να αποδοθεί στον ίδιο ζωγράφο (Α/Α 80.5). Πιθανότατα και τα 

εδώ έργα ζωγραφίστηκαν από το ζωγράφο Χατζημιχαήλ, το 1815.  

Τα εικονίδια, που επιστέφουν το τέμπλο του βόρειου κλίτους, της Αποκαθήλωσης, 

του Αγίου Νικοδήμου και του Αγίου Ιωσήφ (Α/Α 81.11), ζωγραφίζονται το 1815, 

πιθανότατα από το ζωγράφο του σταυρού, σύμφωνα με επιγραφή στο κάτω μέρος του 

εικονιδίου της Αποκαθήλωσης, όπου αναγράφονται τα εξής: 

« 1815»  

                                                 
653 Ο Δημήτριος Λιπέρτης ήταν σημαίνων πολίτης της Λάρνακας του 19ου αιώνα. Στο πατρογονικό του σπίτι, 

που βρισκόταν απέναντι από την είσοδο της Μητροπόλεως Λάρνακας, κατοίκησαν αργότερα συγγενείς του, 

η οικογένεια του ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη, βλ. Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 616.  
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«ΖΩΝ ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΣΥ Κ(ΑΙ) ΝΕΚΡΩΘΕΙΣ ΕΝ ΞΥΛΩ / Ω ΝΕΚΡΕ ΓΥΜΝΕ Κ(ΑΙ) 

ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΛΟΓΕ» (Α/Α 81.12). 

Ο προαναφερθείς στίχος διαβάζεται μέχρι σήμερα στην ακολουθία της Μεγάλης 

Πέμπτης εσπέρας.654   

Πιθανότατα την ίδια χρονολογία ζωγραφίζονται και τα εικονίδια της δυτικής 

Ανάστασης του νότιου κλίτους (Α/Α 81.15).  

Από τα πιο πάνω είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

α) ο σταυρός και τα εικονίδια του βόρειου και νότιου κλίτους, που επιστέφουν το 

τέμπλο, ζωγραφίζονται ένα χρόνο πριν από το βημόθυρο. Αυτό το συναντούμε και σε 

άλλα τέμπλα του 19ου αιώνα,  λ.χ. τέμπλο Παναγίας στη Μαλούντα (Α/Α 91), Αγίου 

Δομετίου στον Άγιο Δομέτιο (Α/Α 94). Αυτό δικαιολογείται αν σκεφτούμε ότι ο ζωγράφος 

ζωγραφίζει και επιχρυσώνει το τέμπλο ξεκινώντας από τα ψηλότερα τμήματά του. 

Στηριζόμενοι σ’ αυτό υποθέτουμε ότι μαζί με το βημόθυρο πιθανότατα επιχρυσώνεται και 

το υπόλοιπο τέμπλο, όπως επίσης και το βημόθυρο του βόρειου και νότιου κλίτους. 

Βέβαια η μεσολάβηση του ενός έτους μπορεί να οφείλεται και σε οικονομικούς λόγους. 

β) σταυρός και βημόθυρο πιθανότατα αποτελούν έργα διαφορετικών ζωγράφων (ο 

σταυρός δεν θυμίζει Κορνάρο).   

 

Α/Α 82. Μονή Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (Λεμεσός), Καθολικό (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Η μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει εκκλησιαστικά στη μητρόπολη Πάφου (Α/Α 

82.1).655 Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε το μοναστήρι, το οποίο διαλύθηκε στα 

μέσα του 19ου αιώνα.656 Το τεμάχιο Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται σε ειδικά 

διαμορφωμένο θρόνο, στο τέμπλο του ναού (Α/Α 82.7), φέρει μέρος από το Άγιο Σχοινίο, 

που χάρισε η Αγία Ελένη κατά την επίσκεψή της, κατά την ευσεβή παράδοση, και 

αποτελεί ένα από τα ιερότερα κειμήλια της μονής.657   

Τα υφιστάμενα μοναστηριακά κτίρια χρονολογούνται στο 18ο και 19ο αιώνα. Η 

δυτική πτέρυγα της μονής, όπως και το δυτικό τμήμα της βόρειας πτέρυγας κτίστηκαν το 

1816, σύμφωνα με επιγραφή658 πάνω από την είσοδο του «Συνοδικού», το οποίο 

χρησίμευε ως ξενώνας.659 Το σημερινό καθολικό είναι τρίκλιτο και κτίζεται το 1858, στη 

                                                 
654 Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος (εκδ.), Τριώδιον Κατανυκτικόν, Αθήνα 1993, σ. 396. 
655 Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 26.  
656 Κληρίδης, Μοναστήρια, σ. 93, ΜΚΕ, λήμμα «Σταυρού Τιμίου μοναστήρι», τ. 12, σ. 319 (Α. 

Παπαγεωργίου). 
657 Για τον Τίμιο Σταυρό με το Άγιο Σχοινίο, βλ. Μονή Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, σ. 32-33. 
658 Την επιγραφή παραδίδει ο Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 149. 
659 Το Συνοδικό είναι μια μεγάλη αίθουσα με μαρμάρινο δάπεδο και εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτη οροφή, 

βλ. Ιεροδιακόνου, Μοναστήρι Ομόδους, σ. 11, Rizopoulou-Egoumenidou, “Wood Carved”, σ. 23. 
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θέση του καθολικού του μοναστηριού, που κατεδαφίστηκε και το οποίο ήταν 

διακοσμημένο με τοιχογραφίες.660 Στο ναό σώζονται σημαντικά ιερά κειμήλια, για τα 

οποία φημίζεται το μοναστήρι.661  

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο, ολόκληρο επιχρυσωμένο, που καλύπτει το 

κεντρικό κλίτος (Α/Α 82.7) και διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ενώ τα δύο πλαϊνά 

φέρουν τέμπλο νεότερης εποχής. Το τέμπλο του κεντρικού κλίτους προέρχεται από το ναό 

του μοναστηριού, που κατεδαφίστηκε, όπως επίσης και η Αγία Τράπεζα, ο άμβωνας και ο 

δεσποτικός θρόνος,662 τα οποία επιχρυσώνονται μαζί με το τέμπλο το 1817,663 σύμφωνα με 

επιγραφή στο πίσω μέρος του θρόνου του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται στο τέμπλο, από 

το ζωγράφο Χ΄ Μιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητή, με συνδρομή του οικονόμου Δοσίθεου,664 

όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Χρύσανθος:665   

«ΔΕΞΑΙ ΠΡΟΣΗΝΩΣ Χ(ΡΙΣΤ)Ε ΕΣΤΑΥΡΟΜΕΝΕ, ΕΠ’ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΑΝΘΟΥΣ / ΤΟΥΔΕ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΟΙΚΗΤΩΡ Κ(ΑΙ) ΠΡΟΣΤΑΤΑ, ,, ΤΟΙΣ 

ΧΡΥΣΩΜΑΣΙ ΤΩΝ ΩΔΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, / ΤΗΝ ΕΥΛΑΒΕΙΑΝ Κ(ΑΙ) ΤΟΝ 

ΕΝΘ(ΕΟ)Ν ΖΗΛΟΝ, ΑΜΒΩΝΟΣ ΘΡΟΝΟΥ, ΤΕΜΠΛΟΥ, ΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. / 

ΘΥΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΣΟΥ ΟΙΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΛΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥ Κ(ΑΙ) 

ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΜΗ, / Κ(ΑΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕ ΔΑΠΑΝΗΚΟΤΟΣ ΑΞΙΩΣΟΝ ΤΗΣ 

ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. / ΤΗ ΧΕΙΡΙ Χ ΜΙΧΑΗΛ 1817 ΑΩΙΖ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ»666 (Α/Α 82.4). 

Στο πάνω και κάτω μέρος της επιγραφής αυτής υπάρχουν οι πιο κάτω 

συντομογραφίες, που υμνούν το Σταυρό και αναφέρονται στην παράδοση για την εύρεση 

του Τίμιου Ξύλου, που εξηγούνται ως εξής:667 

 «S S S S S .»: Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της 

εκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων το κραταίωμα. Σταυρός, πιστών το στήριγμα. Σταυρός, 

αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. 

                                                 
660 Στυλιανού, Περιηγήσεις, σ. 81, Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 259-261, ΜΚΕ, ό.π., σ. 319, Μονή 

Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, σ. 11, 14-15.   
661 Για τα κειμήλια του μοναστηριού, βλ. Κληρίδης, Μοναστήρια, σ. 94-95. 
662 Ιεροδιακόνου, Μοναστήρι Ομόδους, σ. 11, όπου λανθασμένα παραδίδεται ότι επιχρυσώθηκε και το 

προσκυνητάρι. 
663 Ο Δομέτιος μοναχός αναφέρει λανθασμένα ότι το τέμπλο επιχρυσώθηκε το 1816, βλ. Δομέτιος μοναχός, 

Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 54. 
664 Ο Δοσίθεος ήταν κληρικός. Ορίστηκε οικονόμος της μονής, πριν την Ελληνική Επανάσταση. Με την 

ισχυρή του προσωπικότητα και το δυναμισμό του βοήθησε πολύ τους κατοίκους του Ομόδους στα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας. Είχε την έννοια των τούρκων πασάδων, προσφέροντας τους πολύτιμα δώρα, 

κερδίζοντας το θαυμασμό τους. Δώρισε στη μονή πολύτιμα άμφια, σκεύη, έκτισε τη δυτική πτέρυγα και 

επιχρύσωσε το τέμπλο, τον άμβωνα, το Δεσποτικό Θρόνο και την Αγία Τράπεζα κ.λ.π.., βλ. Μονή Τιμίου 

Σταυρού στο Όμοδος, σ. 16.    
665 Ο Χρύσανθος ήταν ανιψιός του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Πέθανε (καρατομήθηκε) στις 9 Ιουλίου 

1821, όπως και ο Δοσίθεος, μαζί τους υπόλοιπους αρχιερείς, κληρικούς και ηγουμένους, βλ. Κληρίδης, ό.π., 

σ. 94, Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 13. 
666 Την επιγραφή παραδίδουν, με ορισμένα λάθη, ο Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 150 και Μονή Τιμίου Σταυρού 

στο Όμοδος, σ. 23. 
667 Η ερμηνεία των συντομογραφιών έχει ληφθεί από τον Κυριαζή, ό.π., σ. 150. 
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«Α Π      Μ S»: Απάντων Προστάτης Μένει Σταυρός   

«Κ Κ Κ Κ Κ Α»: Δόξα πατρί Και υιώ, Και αγίω πνεύματι Και νυν Και αει Και εις 

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν  

«Χ Χ Χ Χ .»: Χαράν Χαρίζει Χριστός Χριστιανοίς 

«Ε Ε Ε Ε»: Εύρημα Εύρεν Ελένη Εν σταυρώ 

«Τ Κ  Π Γ»: Τάφος Κυρίου Παράδεισος Γέγονε 

«Φ Χ Φ Π»: Φως Χριστού Φαίνει Πάσι 

Στο σταυρό, που επιστέφει το τέμπλο, αναγράφεται επιγραφή σε ημικυκλικό πλαίσιο, 

λίγο πριν την απόληξη της κάτω κάθετης κεραίας, σύμφωνα με την οποία ο σταυρός 

ζωγραφίζεται όταν οικονόμος της μονής είναι ο Δοσίθεος: 

«ΕΦ’ ΗΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ» (Α/Α 82.3). 

Στο κάτω μέρος της κάτω κάθετης κεραίας του σταυρού αναγράφεται η χρονολογία 

1816: 

«ΑΩΙϚ». 

Παρατηρούμε ότι ο σταυρός και τα λυπηρά ζωγραφίζονται ένα χρόνο πριν από το 

υπόλοιπο τέμπλο. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα τέμπλα του 19ου αιώνα (Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ του Τρυπιώτη, Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα, Αγίου Δομετίου 

στον Άγιο Δομέτιο).  

Ο σταυρός του τέμπλου (Α/Α 82.5) είναι εικονογραφικά όμοιος με το σταυρό του 

τέμπλου της Παναγίας στο Γέρι, του 1814 (Α/Α 80.5) και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του 

Τρυπιώτη, του 1815, που έχει και όμοια λυπηρά (Α/Α 81.18). Προφανώς ζωγραφίστηκαν 

όλα από το ζωγράφο Χατζημιχαήλ, παρόλο που δεν αναγράφεται το όνομά του σε κανένα 

από τα δύο τέμπλα. 

Το τέμπλο του κεντρικού κλίτους ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση. Έχει μια είσοδο, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 82.6). 

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο και μοτίβα διάτρητης τεχνικής χωρίζουν τις πέντε 

δεσποτικές εικόνες και το κουβούκλιο του Σταυρού. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες668 

τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και 

του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως 

συνδετικό τμήμα και σε άλλα τέμπλα του ίδιου τύπου από το 18ο αιώνα και 19ο αιώνα, με 

τη μορφή των πάνω κεταμπέδων. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες (Α/Α 82.7). Η κατώτερη 

διακρίνεται σε δύο μικρότερες, με βάση τη διακόσμηση που παρουσιάζουν. Η πλατύτερη 

από τις δύο ζώνες κοσμείται με το μοτίβο της αμπέλου, φορτωμένη με τσαμπιά σταφύλια, 

                                                 
668 Για τις εικόνες του τέμπλου, βλ. Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 262. 
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που ζωγραφίζονται. Η δεύτερη ζώνη φέρει δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η 

επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των 

δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει δέκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του 

επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, που εκτείνεται κάτω μήκος του 

κεντρικού τμήματος του τέμπλου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του (Α/Α 82.5).  

Το τέμπλο κοσμείται με πλούσιο φυτικό διάκοσμο ανάγλυφης τεχνικής, ενίοτε 

συνδυασμένο με ανάγλυφα πουλιά και ζώα. Στα περισσότερα τρίλοβα κεμέρια και 

θωράκια παριστάνεται το γνωστό μοτίβο του εστεμμένου δικέφαλου αετού, ενώ στο 

διάτρητο τρίλοβο τμήμα της Ωραίας Πύλης φτερωτοί Άγγελοι κρατούν στέμμα. 

 

Α/Α 83. Μένικο (Λευκωσία), ν. Αγίου Κυπριανού (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο σημερινός ναός του Αγίου Κυπριανού είναι δίκλιτος και δέχτηκε πολλές 

μετατροπές και προσθήκες διαμέσου των αιώνων (Α/Α 83.1). Στο βόρειο κλίτος σώζονται 

τμήματα του ναού, που έκτισε ο βασιλιάς Πέτρος ο Α΄ Λουζινιάν το 14ο αιώνα. Επίσης, 

στο ίδιο κλίτος, έχουν ανακαλυφθεί, από ανασκαφές που διενέργησε το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων, τμήματα προγενέστερου ναού, τύπου βασιλικής. Το νότιο κλίτος κτίζεται 

πιθανότατα το 1846 και καθαγιάζεται τον Αύγουστο του 1866, σύμφωνα με επιγραφή σε 

κίονα του ναού.669  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο, καλύπτει και τα δύο κλίτη και 

διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση (Α/Α 83.2, 83.11). Το τέμπλο του βόρειου κλίτους, 

μέχρι και τη δεσποτική εικόνα του τιμώμενου Αγίου (Α/Α 83.5-6), παρουσιάζει 

διαφορετικού τύπου διάρθρωση και διακόσμηση απ’ ότι το τέμπλο του νότιου κλίτους 

(Α/Α 83.7-8). Στη φωτογραφία που παραθέτουμε σημειώνεται, με μαύρη γραμμή, το 

σημείο ένωσης των δύο διαφορετικών τμημάτων (Α/Α 83.7).  

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας στο νότιο κλίτος υπάρχει 

επιγραφή, στην οποία αναγράφεται το όνομα του ζωγράφου Θεοδόσιου Θεοδωρίδη670 και 

                                                 
669 Χατζηχριστοδούλου, Άγιος Κυπριανός, σ. 51-54. Οι R. Gunnis και G. Jeffery αναφέρουν ότι ο 

υφιστάμενος ναός κτίστηκε το 1818 και το βόρειο κλίτος πιθανότατα ανήκει σε μεσαιωνικό ναό, βλ. R. 

Gunnis, Historic Cyprus, σ. 342, G. Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 221. Για τις ανασκαφές του 1964, βλ. 

Α. Παπαγεωργίου, «Ἔρευνα εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ εἰς Μένικον», RDAC, 1964, σ. 221-236. Για 

τους Αγίους Κυπριανό και Ιουστίνη, βλ. Χ. Σταυροβουνιώτης, «Οι Άγιοι της μητροπολιτικής περιφέρειας 

Μόρφου»,   εις: Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, 2000 χρόνια Τέχνης και Αγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 217-218.  
670 Ο ζωγράφος Θεοδόσιος Θεοδωρίδης ζωγράφισε και τις δεσποτικές εικόνες των Αγίων Χαραλάμπους και 

Λουκά στο τέμπλο του ναού. Για το ζωγράφο αυτό, βλ. Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 174.  
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οι χρονολογίες 1885 και 1886, κατά τις οποίες πιθανότατα επιχρυσώθηκε και 

ζωγραφίστηκε το τέμπλο του νότιου κλίτους:671 

«1885 Θ. Δ. Θεοδωρίδου 1886» (Α/Α 83.3).   

Ο G. Jeffery αναφέρει ότι το επιχρυσωμένο τέμπλο του ναού χρονολογείται το 1818 

και στο κέντρο του υπάρχει εικόνα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, με δύο 

ανοίγματα, από τα οποία οι πιστοί μπορούσαν να προσκυνούν την εικόνα.672 Η εικόνα 

αυτή δεν υπάρχει σήμερα στο τέμπλο. 

Ο Χ. Χατζηχριστοδούλου αναφέρει ότι το τέμπλο του ναού κατασκευάζεται το 1818, 

σύμφωνα με χρονολογία, που διασώζει, χωρίς όμως να διευκρινίζει το πού αναγράφεται. 

Επίσης δεν γίνεται καθόλου λόγος για το όνομα του ζωγράφου και τη χρονολογία 1885-

1886.673 Δεν έχουμε εντοπίσει τη χρονολογία αυτή, κατά την επιτόπου έρευνά μας 

(αυτοψία) στο ναό. 

Από τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το νότιο κλίτος προστίθεται το 

1846, υποθέτουμε ότι το τέμπλο και το βημόθυρο του βόρειου κλίτους (Α/Α 83.4), μέχρι 

το σημείο ένωσης, είναι προγενέστερα του υπόλοιπου τέμπλου και πιθανότατα 

χρονολογούνται το 1818, αν δεχτούμε τη χρονολογία που παραδίδει ο G. Jeffery και ο Χ. 

Χατζηχριστοδούλου. Το βημόθυρο (Α/Α 83.10), ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 83.9) του 

νότιου κλίτους μπορούν να χρονολογηθούν, όπως και το τέμπλο, στα 1885-1886.  

Το τέμπλο ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις 

εισόδους. Οι δύο κλείνουν με βημόθυρα, ενώ η τρίτη με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα 

με θωράκιο. Το βημόθυρο του βόρειου κλίτους δεν φέρει καθόλου γραπτές παραστάσεις. 

Ένα τμήμα του τέμπλου ακουμπά στο βόρειο τοίχο, με τη μορφή προσκυνηταριού της 

Αγίας Ειρήνης. Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής διάκοσμο χωρίζουν τις 

δώδεκα δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους.  

Στο τέμπλο του βόρειου κλίτους, τοποθετούνται πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τα 

τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του 

επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως 

συνδετικό τμήμα και σε άλλα τέμπλα του ίδιου τύπου από το 18ο και 19ου αιώνα, με τη 

μορφή των πάνω κεταμπέδων. Αντίθετα στο τέμπλο του νότιου κλίτους, τοποθετούνται 

πάνω από τις δεσποτικές εικόνες οι πάνω κεταμπέδες, που επιστέφονται από ημικυκλικά 

κεμέρια και κάτω (από τις δεσποτικές εικόνες) οι κάτω κεταμπέδες, χωρισμένοι σε δύο 

τμήματα, με αυτοτελή διακόσμηση. 

                                                 
671 Συμφωνώ με την άποψη του Κ. Γερασίμου, ότι κατά τα χρόνια 1885 και 1886 επιχρυσώθηκε και 

ζωγραφίστηκε το τέμπλο, βλ. Γερασίμου, ό.π., σ. 174.  
672 Jeffery, ό.π., σ. 221. Σύμφωνα με το Χ. Χατζηχριστοδούλου η εικόνα ήταν λειψανοθήκη, που περιείχε τα 

ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, βλ. Χατζηχριστοδούλου, Άγιος Κυπριανός, σ. 56.   
673 Χατζηχριστοδούλου, ό.π., σ. 56.   
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Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος με τσαμπιά από σταφύλια) διάτρητης και 

ανάγλυφης τεχνικής. Η δεύτερη ζώνη φέρει είκοσι επτά εικονίδια, σχεδόν όλα του 

Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η 

ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει είκοσι επτά εικονίδια, τα περισσότερα της 

Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου του νότιου κλίτους, πάνω σε χαμηλή 

αετωματική επίστεψη είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν 

του.  

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει κυρίως φυτικό διάκοσμο ανάγλυφης και 

διάτρητης τεχνικής, σε συνδυασμό με ορισμένα ανάγλυφα ζωικά μοτίβα και πουλιά. Τα 

ανάγλυφα μοτίβα, στα θωράκια και στους κάτω κεταμπέδες των δεσποτικών εικόνων, 

επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινο, πράσινο και μπλε 

χρώμα. Πολλά θωράκια κοσμούνται με γλάστρες γεμάτες με λουλούδια. Εστεμμένοι 

δικέφαλοι αετοί και οι δέσμιοι λέοντες εκατέρωθεν δέντρου674 παριστάνονται στους κάτω 

κεταμπέδες και στα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων.  

 

Α/Α 84. Μονή Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (Πάφος), Καθολικό (βημόθυρο, 

σταυρός) 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το καθολικό της μονής του Τιμίου Σταυρού είναι 

μονόκλιτο καμαροσκέπαστο και διασώζει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του 18ου 

αιώνα (Α/Α 48), του οποίου όμως το βημόθυρο (Α/Α 84.1) και ο σταυρός (χωρίς τα 

λυπηρά) (Α/Α 84.3) βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Πάφου.  

Στο αριστερό θυρόφυλλο του βημοθύρου υπάρχει επιγραφή, αρκετά  φθαρμένη, που 

αναφέρει ότι το τέμπλο χρυσώθηκε το 1836 από τον ιεροδιάκονο Χριστόφορο, με δαπάνη 

του ιερομόναχου Μελετίου και συνδρομή του Σολομώντος προσκυνητού: 

«επαρχηθήτου Κυρίου Χαρίτων χρυσόθ(ει το παρ)ών τέμπλον / ως οράται, διά 

δαπάνης Μελετίου (ιερ)ομονάχου  / [---] / [---] συνδρομητού σολομώντος προσκυνητού, / 

μν(ήσθητι) Κύριε τους [---] δούλους σου, / χριστοφόρου Ιεροδιακόνου / [---] ενέ(τι) 1836 

μαρτίου 20.» (Α/Α 84.2). 

 Στο σταυρό, πριν την απόληξη της κάτω κάθετη κεραίας του, υπάρχει επιγραφή με 

την ίδια χρονολογία (1836) και το όνομα του ζωγράφου Χριστόφορου από το Όμοδος, που 

τον επιχρύσωσε.675 Προφανώς πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το Χριστόφορο 

                                                 
674 Το δέσμιο λιοντάρι ή λιοντάρια αποτελεί αγαπητό θέμα στη λαϊκή τέχνη, βλ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Η 

Εθνογραφική Συλλογή, σ. 174, όπου δίνονται σχετικές αναφορές και χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
675 Ο R. Gunnis, λανθασμένα αναφέρει ότι ο σταυρός επιχρυσώθηκε το 1834, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 

452. 
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ιεροδιάκονο που αναφέρει η επιγραφή του βημοθύρου. Συγκεκριμένα η  επιγραφή του 

σταυρού αναφέρει τα ακόλουθα:   

«ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΙΡ, / ΓΑΣΩ ΕΝ ΜΕ / ΣΩ ΤΗΣ ΓΗΣ ΧΡΙ / ΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ / 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣ ΑΧΡΑΝ / ΤΟΥΣ ΣΟΥ ΧΕΙΡ(ΑΣ) Ε / ΞΕΤΕΙΝΑΣ ΕΠΥ / ΣΥΝΑΓΩΝ 

ΠΑΝΤΑ, / ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΡΑΖΟΝ / ΤΑ ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ676 / 1836 ΧΥΡ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ/ όμοδος» (Α/Α 84.4). 

 

Α/Α 85. Τριμήκληνη (Λεμεσός), ν. Παναγίας (σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της  Παναγίας είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος και διασώζει τέμπλο του 18ου 

αιώνα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει (Α/Α 68).  Ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 85.2) 

ζωγραφίζονται το 1842, από το ζωγράφο Νικόλαο,677 σύμφωνα με επιγραφή εκατέρωθεν 

των ποδιών του Εσταυρωμένου. Δεξιά των ποδιών του Εσταυρωμένου αναγράφονται τα 

εξής: 

«ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ / Χ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ / 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ / 1842». 

Η επιγραφή συμπληρώνεται στα αριστερά των ποδιών του Χριστού, όπου 

αναφέρεται:  

«ΧΙΡ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Α/Α 85.3).  

 

Α/Α 86. Άγιος Θεόδωρος Αγρού (Λεμεσός), ν. Παναγίας Κιβωτού (σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 86.1) και διασώζει τέμπλο 

του 1667, όπως έχουμε ήδη αναφέρει (Α/Α 31, 86.2),  του οποίου όμως ο σταυρός και τα 

λυπηρά (Α/Α 86.3) είναι μεταγενέστερα, δηλαδή ζωγραφίζονται το 1843, σύμφωνα με 

επιγραφή εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου. Δεξιά των ποδιών του 

Εσταυρωμένου αναγράφονται τα εξής: 

«ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΙΑΣ / Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ».  

Η επιγραφή συμπληρώνεται στα αριστερά των ποδιών του Χριστού, όπου 

αναφέρεται:  

«ΑΩΜΓ» (Α/Α 86.4). 

Παρόλο που δεν αναφέρεται το όνομα του ζωγράφου, σταυρός και λυπηρά μπορούν 

να αποδοθούν στο ζωγράφο Νικόλαο, που ζωγράφισε τα αντίστοιχα έργα του 

                                                 
676 Ο ύμνος αυτός προέρχεται από την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής (πρωί), βλ. Αποστολική 

Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος (εκδ.), Τριώδιον Κατανυκτικόν, Αθήνα 1993, σ. 406. 
677 Ο Κ. Γερασίμου αναφέρεται σε ένα ζωγράφο με το όνομα Νικόλαος, που ζωγράφισε την εικόνα της 

ένθρονης Παναγίας, που βρίσκεται στο τέμπλο του ναού του Αγίου Λουκά στην Ορούντα, το 1862, χωρίς 

όμως να είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για τον ίδιο ζωγράφο, βλ. Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 173.   

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 193 

προηγούμενου ναού, στο τέμπλο της Παναγίας στη Τριμήκληνη (Α/Α 85.2), ένα χρόνο 

πριν, λόγω εικονογραφικών ομοιοτήτων. 

 

Α/Α 87. Μονή Παναγίας Τροοδίτισσας, Λεμεσός, Καθολικό (τέμπλο, βημόθυρο) 

[σταυρός, λυπηρά] 

Η μονή της Παναγίας Τροοδίτισσας υπάγεται εκκλησιαστικά στη μητρόπολη Πάφου. 

Το σημερινό καθολικό της μονής (Α/Α 87.1) ανοικοδομείται το 1843, όταν ηγούμενος της 

μονής είναι ο Μελέτιος (1838-1854), στη θέση παλαιού μικρού μονόκλιτου ξυλόστεγου 

αγιογραφημένου ναού, πιθανόν βυζαντινού, που ανακαινίζεται στα 1838 και καίγεται από 

πυρκαγιά το 1842. Το υφιστάμενο καθολικό είναι τρίκλιτο ξυλόστεγο.678  

Στο καθολικό της μονής υπάρχει ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο, που καλύπτει και τα τρία 

κλίτη (Α/Α 87.2-4), το οποίο κατασκευάζεται στα 1844, ένα χρόνο μετά την 

ανοικοδόμηση του ναού, από τον ξυλογλύπτη Χατζηδημήτρη Ταλιαδώρο από τη 

Λευκωσία, όταν μητροπολίτης Πάφου ήταν ο Χαρίτων (1827-1854679) και ηγούμενος της 

μονή ο Μελέτιος, σύμφωνα με επιγραφή στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης:  

«+ ΕΔΟΥΛΕΥΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ ΔΙΑ ΧΥΡΟΣ  Χ΄΄ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΤΑΛΗΑΔΟΡΟΥ ΛΕΥΧΟ / ΣΙΑΤΙ ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΝ ΧΑΡΙΤΟΝΟΣ ΑΡΧΥΕΡΕΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΩΜΔ»680 (Α/Α 87.11-12). 

Το τέμπλο επιχρυσώθηκε το 1857, όταν ηγούμενος της μονής είναι ο Γερμανός 

(1854-1892681). Η μονή πλήρωσε τους ζωγράφους / χρυσωτές, ενώ το χρυσάφι, που 

χρησιμοποιήθηκε, είχε σταλεί από την Αλεξάνδρεια, ως δωρεά του εγκατεστημένου εκεί 

Κύπριου Παύλου Χατζημάρκου.682  

Το τέμπλο διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ 

ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις εισόδους, την κεντρική της Ωραίας Πύλης, που κλείνει με 

βημόθυρο (Α/Α 87.14), της Προθέσεως (Α/Α 87.3) και μια του Διακονικού(Α/Α 87.4), 

στις οποίες σήμερα δεν υπάρχει βημόθυρο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις 

εννιά δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Η δεσποτική επώνυμη εικόνα του ναού, βυζαντινής 

                                                 
678 Στυλιανού, Περιηγήσεις, σ. 64-65, Φιλίππου, «Μονή Τροοδιτίσσης», σ. 244, ΜΚΕ, λήμμα «Τροοδίτισσας 

Παναγίας μοναστήρι», τ. 13, σ. 167, Τσικνόπουλλος, Μονή Τροοδιτίσσης, σ. 33-34, 51, 186. Ο R. Gunnis 

αναφέρει ότι ο ναός κτίζεται το 1731 και ο G. Jeffery το 1730, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 446, G. 

Jeffery, Monuments of Cyprus, σ. 291 αντίστοιχα. Για την ανακατασκευή της δυτικής πτέρυγας της Μονής, 

βλ. Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1965-66», σ. 59 εξ, του ίδιου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-

68», σ. 152.      
679Φιλίππου,, Εκκλησία, σ. 331.  
680 Την επιγραφή παραδίδουν και ο Λ. Φιλίππου και  ο Ι. Τσικνόπουλλος, βλ. Φιλίππου, «Μονή 

Τροοδιτίσσης», σ. 244,  Τσικνόπουλλος, Μονή Τροοδιτίσσης, σ. 187 αντίστοιχα. 
681 Τσικνόπουλλος, ό.π., σ. 53. 
682 Τσικνόπουλλος, Ιστορία Πάφου, σ. 268, του ίδιου, Μονή Τροοδιτίσσης, σ. 57-8. 
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τέχνης, παρουσιάζει την Παναγία δεξιοκρατούσα683 και στεγάζεται από περίτεχνο 

«κουβούκλιο», δίκην στέμματος (Α/Α 87.15), παρόμοιου τύπου με εκείνα στα τέμπλα των 

καθολικών του Τιμίου Σταυρού Μίθθας (Α/Α 48), της Παναγίας του Κύκκου (Α/Α 53) και 

του Τιμίου Σταυρού Ομόδους (Α/Α 82). Οι υπόλοιπες οκτώ δεσποτικές εικόνες 

ζωγραφίστηκαν το 1884 από το μοναχό Διονύσιο.684   

Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω οι 

κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή 

ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως συνδετικό τμήμα και σε άλλα τέμπλα του 

ίδιου τύπου από το 18ο αιώνα, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων, τοποθετημένη βέβαια 

σε διαφορετικό χώρο απ’ ότι στα ελλαδικά τέμπλα.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες στο κεντρικό κλίτος και τρεις 

στα άλλα δύο πλαϊνά. Η κατώτερη διακρίνεται σε δύο μικρότερες, με βάση τη διακόσμηση 

που παρουσιάζουν. Η δεύτερη ζώνη φέρει είκοσι εικονίδια, σχεδόν όλα του Δωδεκάορτου. 

Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των 

δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει δώδεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του 

επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, που εκτείνεται κατά μήκος του 

κεντρικού τμήματος του τέμπλου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του (Α/Α 87.13). Ορισμένες επιφάνειες του τέμπλου είναι τελείως 

επιχρυσωμένες και σε ορισμένες άλλες το επιχρύσωμα καλύπτει μόνο τα ανάγλυφα 

μοτίβα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια χρωματίζεται, προβάλλοντάς τα. Μερικά ανάγλυφα 

μοτίβα ζωγραφίζονται (Α/Α 87.5-8). 

Στο καινούργιο τέμπλο χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τμήματα του παλαιού τέμπλου, 

που κοσμούσε το καθολικό που κάηκε από πυρκαγιά το 1842: ο σταυρός και τα λυπηρά, 

το επιστύλιο για τις εικόνες των Αποστόλων, η άμπελος ως στόλισμα της βάσης των 

μεγάλων εικόνων, το υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης και αυτό της Προθέσεως, τμήματα 

πλατιού φυλλόσχημου διακόσμου και οι δύο λεπτοί κίονες στα δύο άκρα του τέμπλου, 

δίπλα στις εικόνες του αρχαγγέλου Μιχαήλ και του αγίου Σπυρίδωνος.685  

Τα δώδεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης έγιναν το 1848 επί μητροπολίτου 

Χαρίτωνος και ηγουμένου Μελετίου, σύμφωνα με επιγραφή στη βάση της εικόνας του 

                                                 
683 Για λεπτομερή περιγραφή της εικόνας, βλ. Τσικνόπουλλος, Μονή Τροοδιτίσσης, σ. 124-1130, όπου 

γίνεται επίσης αναφορά στην επίχρυση ασημένια εικόνα της Παναγίας, έργο του ζωγράφου Ιωάννη 

Κορνάρου το 1799, που παλαιότερα σκέπαζε την επώνυμη εικόνα του ναού, όπως φαίνεται από εικόνα που 

παραδίδει ο  Τσικνόπουλλος, σ. 104.    
684 Τσικνόπουλλος, ό.π., σ. 105. 
685 Αυτόθι, σ. 52. 
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Χριστού στον άμβωνα, εκτός από το εικονίδιο του αγίου Τρύφωνος, στην αριστερή 

άκρη,686 που αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:  

«+ ΕΠ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΥΣΑΝ ΟΙ 

ΘΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ / ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΑΜΒΩΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΕΩΡΤΑΙ ΕΠΙ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1848».687  

Μαζί με τα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης έγιναν και τρία εικονίδια του 

Δωδεκάορτου: τα Εισόδια, η Γέννηση της Θεοτόκου και η Ανάληψη. Οι εικόνες της 

αναστήλωσης των αγίων εικόνων και του αγίου Νικολάου τοποθετούνται στο τέμπλο στα 

1849 και 1862 αντίστοιχα. Από τα υπόλοιπα εικονίδια του Δωδεκάορτου, τα δεκατρία 

ανήκουν στο παλαιό τέμπλο,688 εκτός από τις εικόνες του αρχαγγέλου Μιχαήλ και της 

Μεταμόρφωσης, οι οποίες είναι νεότερες. Στις δύο άκρες της σειράς αυτής τοποθετήθηκαν 

οι νεότερες εικόνες του προφήτη Ιερεμία (αριστερή άκρη) και του προφήτη Δανιήλ (δεξιά 

άκρη). 

 

Α/Α 88. Κλήρου (Λευκωσία), ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας (σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας είναι μονόκλιτος και διασώζει τέμπλο του 18ου 

αιώνα (Α/Α 75), του οποίου όμως ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 88.2) ζωγραφίζονται το 

1851. Σύμφωνα με το κατάστιχο 1 (1813-1892) του ναού της Παναγίας Ευαγγελίστριας 

Κλήρου, που δημοσίευσε ο Γ. Παναγής, ο σταυρός του τέμπλου, ζωγραφίζεται το 1851 

από το ζωγράφο (Ν)τζένιο,689 ο οποίος τον ίδιο καιρό ζωγράφισε και εικόνες του τέμπλου. 

Σχετικά με το ποσό που δαπανήθηκε, το κατάστιχο αναφέρει τα εξής: «1851: (οι 

επίτροποι) ἔδωκαν διὰ τὴν Σταύρωσιν γρό(σια) 105: 10».690 Το κατάστιχο δεν διευκρινίζει 

αν μαζί με τη σταύρωση έγιναν και τα λυπηρά, που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον ίδιο 

ζωγράφο, λόγω εικονογραφικών ομοιοτήτων που παρουσιάζουν με το σταυρό.      

 

 

 

 

 

                                                 
686 Αυτόθι, σ. 52, 187.  
687 Την επιγραφή παραδίδουν και ο Λ. Φιλίππου και  ο Ι. Τσικνόπουλλος, βλ. Φιλίππου, «Μονή 

Τροοδιτίσσης», ό.π., σ. 244,  Τσικνόπουλλος, Μονή Τροοδιτίσσης, σ. 187 αντίστοιχα. 
688 Τσικνόπουλλος, ό.π., σ. 52. 
689 Ο Κ. Γερασίμου αναφέρεται σε άλλο ένα ενυπόγραφο έργο του ζωγράφου αυτού. Πρόκειται για εικόνα 

του Χριστού που βρίσκεται στο τέμπλο του ναού του Αγίου Λουκά στην Ορούντα, βλ. Γερασίμου, «Ταπεινοί 

αγιογράφοι», σ. 173.  
690 Παναγή, Ευαγγελίστρια Κλήρου. Κατάστιχο, σ. 25, 80. 
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Α/Α 89. Καλό Χωριό (Λάρνακα), ν. Αγίου Βασιλείου (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Βασιλείου κτίζεται το 15ο -16ο αιώνα στον τύπο του μονόκλιτου 

καμαροσκέπαστου και επεκτείνεται αργότερα στα δυτικά (Α/Α 89.1).691  

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του 19ου αιώνα (Α/Α 89.2, 

89.12), που προέρχεται από το μητροπολιτικό ναό του Σωτήρος στη Λάρνακα, από τον 

οποίο αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε μετά την ανακαίνιση και διεύρυνσή του το 1853-

4, από το σημερινό μη επιχρυσωμένο τέμπλο, που χρονολογείται μεταξύ 1868-1886.692 

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας υπάρχει δυσανάγνωστη επιγραφή, 

όπου σύμφωνα με τον Α. Παπαγεωργίου καταγράφεται το γεγονός της μετακίνησής του 

τέμπλου.693     

Η δεσποτική εικόνα του Προδρόμου (Α/Α 89.7) ζωγραφίστηκε το 1714 από τον 

Αγιορείτη ζωγράφο Ματθαίο Κουτουλουμούσιο, σύμφωνα με επιγραφή σ’ αυτήν,694 ο 

οποίος, όπως έχουμε αναφέρει, ζωγραφίζει την ίδια χρονιά τη δεσποτική εικόνα της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο τέμπλο του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο 

Παλαιχώρι (Α/Α 41), όπως επίσης και τις εικόνες του επιστυλίου (εκτός από μια), τον 

Εσταυρωμένο και τα λυπηρά του 1704.  

Στο βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 89.11) υπάρχουν δύο επιγραφές, μία σε κάθε 

θυρόφυλλο (Α/Α 89.3).  

Στην αριστερή άκρη του αριστερού θυρόφυλλου αναγράφονται τα εξής: 

«ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΜΙΝΙ ΤΩ ΕΚΤΩ ΑΠΕΣΤΑΛΗ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ / ΓΑΒΡΙΗΛ ΥΠΟ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ Η = / ΟΝΟΜΑ ΝΑΖΑΡΕΤ ΠΡΟ ΠΑΡΘΕΝΟΝ 

ΜΕΜΝΙΣΤΕΥΜΕΝΗΝ ΑΝΔΡΙ Ω / ΟΝΟΜΑ ΙΩΣΗΦ Κ(ΑΙ) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΜ …» (Α/Α 89.4). 

Στη δεξιά άκρη του δεξιού θυροφύλλου αναγράφεται επιγραφή με χρονολογία 1852, 

η οποία προφανώς αποτελεί το έτος που επιχρυσώθηκε και ζωγραφίστηκε το τέμπλο: 

«ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΛΘΩΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΕΙΠΕ ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 

/ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ. Η ΔΕ ΙΔΟΥΣΑ ΔΙΕΤΑΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ / 

ΑΥΤΗ ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΕΥΡΕΣ ΓΑΡ ΧΑΡΙΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ / ΕΝ 

ΓΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΤΕΞΗ ΥΟΝ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΕ ΜΕΓΑΣ: ΑΩΝΒ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (Α/Α 89.5). 

Παρατηρούμε ότι οι ίδιες επιγραφές, με μικρές διαφορές, είδαμε να αναγράφονται 

και στο βημόθυρο του κεντρικού κλίτους του τέμπλου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του 

                                                 
691 ΜΚΕ, λήμμα «Βασιλείου Αγίου εκκλησία, Καλό Χωριό Λάρνακας», τ. 3, σ. 179 (Α. Παπαγεωργίου). Ο 

R. Gunnis αναφέρει ότι ο ναός κτίζεται το 1732, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 244. 
692 ΜΚΕ, ό.π., σ. 179, Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 527.  
693 ΜΚΕ, ό.π., σ. 179. 
694 Παπαϊωακείμ, «Αγιογραφική δραστηριότητα», σ. 114, όπου και η σχετική επιγραφή. 
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Τρυπιώτη (Α/Α 81.8-9) και προέρχονται από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα (Λουκάς, Ι, 26-

31). 

Το τέμπλο (Α/Α 89.12) διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με 

βημόθυρο και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα 

χωρίς θωράκιο. Τα θωράκια κοσμούνται με γραπτό διάκοσμο, στο κέντρο του οποίου 

απεικονίζονται οι μορφές των Αγίων των αντίστοιχων δεσποτικών εικόνων (Α/Α 89.6, 

89.8), λ.χ. στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας απεικονίζεται η Παναγία και 

αναγράφεται δυσανάγνωστη επιγραφή (Α/Α 89.9). Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο 

χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Τα ανάγλυφα μοτίβα επιχρυσώνονται, 

όπως επίσης και το φόντο. Το επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες, τρεις κοσμούνται με 

γλυπτό διάκοσμο και δύο φέρουν εικονίδια, η μία δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου 

(από τα οποία το ένα δεν βρίσκεται στη θέση του) και η άλλη έντεκα εικονίδια της 

Μεγάλης Δέησης. Απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου, είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά (Α/Α 89.10).   

 

Α/Α 90. Κελλάκι (Λεμεσός), ν. Αγίου Γεωργίου (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 90.1). Αρχίζει 

να κτίζεται τον Ιούλιο του 1743 και τελειώνει 16 Μαρτίου του 1744, σύμφωνα με 

εγχάρακτη επιγραφή στο υπέρθυρο παραθύρου στο νότιο εξωτερικό τοίχο. Το γεγονός της 

ανέγερσης του ναού μαρτυρείται και από μία δεύτερη εγχάρακτη επιγραφή σε πέτρινη 

πλάκα, που βρίσκεται σήμερα τοποθετημένη στο βόρειο εσωτερικό τοίχο του ναού. Ο ναός 

αργότερα, το 1885, επεκτείνεται στα δυτικά, σύμφωνα με επιγραφή πάνω από τη δυτική 

εισόδου.695  

 Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο (Α/Α 90.2), που ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση και διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Έχει 

δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 90.6) και την είσοδο της 

Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Το τμήμα του 

                                                 
695 Κατά την αυτοψία μας στο ναό είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να διαβάσουμε τις σχετικές 

επιγραφές. Ο Σ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι σύμφωνα με τον κώδικα Α΄ της μητρόπολης Κιτίου ο ναός του 

Αγίου Γεωργίου κτίζεται επί μητροπολίτη Κιτίου Μακαρίου Α (1737-1776) και παραδίδει λανθασμένα τη 

χρονολογία 1743-1745, προφανώς παρασυρόμενος από το Ν. Κυριαζή, τον οποίο χρησιμοποιεί ως πηγή. Ο 

Ν. Κυριαζής αναφέρεται στο κτίσιμο του ναού επί ημερών Μακαρίου, αλλά παραπέμπει στον κώδικα Γ΄ της 

μητρόπολης Κιτίου. Επίσης παραδίδει την επιγραφή στην πέτρινη πλάκα και την επιγραφή στο υπέρθυρο του 

παραθύρου στο νότιο τοίχο, καταγράφοντας όμως λανθασμένα τη χρονολογία 1745, αντί 1744, βλ. 

Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 643-644 και Κυριαζής, «Τριμήκληνη, Βίκλα, Μελίνη, Κελλάκι», σ. 160 

αντίστοιχα.  
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τέμπλου στο βόρειο τοίχο, που έχει τη μορφή προσκυνηταριού, είναι νεότερο (Α/Α 90.7). 

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους, που 

ζωγραφίζονται το 1853, σύμφωνα με επιγραφές σ’ αυτές και προφανώς έχουν 

κατασκευαστεί για το υφιστάμενο τέμπλο. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες 

τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των 

κεμεριών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, με τη 

μορφή των πάνω κεταμπέδων, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλα τέμπλα του 18ου και 19ου 

αιώνα. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με το 

γνωστό μοτίβο του κλήματος, φορτωμένο με τσαμπιά από σταφύλι και με μικρά κυκλικά 

πλαίσια με γραπτές παραστάσεις Αγίων και προφητών. Η δεύτερη ζώνη φέρει δώδεκα 

εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η 

τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει έντεκα εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη είναι 

τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 90.5).  

Το τέμπλο είναι ολόκληρο επιχρυσωμένο, εκτός από τα κυκλικά πλαίσια στο κέντρο 

των θωρακίων, που χρωματίζονται. Κοσμείται περισσότερο με ανάγλυφα φυτικά μοτίβα 

και λιγότερο με ζωικά, αρκετά από τα οποία ζωγραφίζονται με κόκκινο και πράσινο 

χρώμα.  

Στο κυκλικό πλαίσιο στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Χριστού υπάρχει 

επιγραφή σύμφωνα με την οποία το τέμπλο και ο δεσποτικός θρόνος επιχρυσώθηκαν το 

1853, όταν μητροπολίτης Κιτίου – Λεμεσού ήταν ο Μελέτιος Γ΄696 και επίτροποι ο 

Μανοήλ και η σύζυγός του Ελένη: 

«+ΕΧΡΥΣΩΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ Κ(ΑΙ) Ο ΘΡΟΝΟΣ / ΕΠ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΝΟΗΛ Κ(ΑΙ) 

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΥΤΟΥ / ΕΛΕΝΗΣ. ΑΩΝΓ. Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ. 1853.» (Α/Α 90.3). 

Ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά του τέμπλου είναι εικονογραφικά όμοια με τα 

αντίστοιχα έργα στο τέμπλο της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα του 1852, 

σύμφωνα με επιγραφή στο λυπηρό του Αγίου Ιωάννη (Α/Α 91.5). Προφανώς 

ζωγραφίστηκαν από τον ίδιο ζωγράφο, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το όνομα. 

 

 

 

                                                 
696 Για το μητροπολίτη Μελέτιο Γ΄, βλ. Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 224-233.   
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Α/Α 91. Μαλούντα (Λευκωσία), ν. Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας (τέμπλο, 

βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος και κτίζεται το 17ο ή 18ο 

αιώνα.697 Σήμερα αποτελεί τον κοιμητηριακό ναό του χωριού (Α/Α 91.1). 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 91.2, 91.7). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 91.6) και το 

παραπόρτιο της Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Τα 

θωράκια κοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα, τα οποία επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ 

τους χρωματίζονται με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Οι δεσποτικές εικόνες 

περιορίζονται σε έξι και οι περισσότερες φέρουν τοξωτό πλαίσιο. Το ευθύγραμμο 

επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες. Οι τρεις εξ αυτών κοσμούνται με γλυπτό 

διάκοσμο, ενώ από τις υπόλοιπες δύο, η μία περιλάμβανε σειρά από δεκατέσσερα 

εικονίδια του Δωδεκάορτου, που δεν βρίσκονται σήμερα στο τέμπλο και η άλλη 

περιλαμβάνει δώδεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, που βρίσκονται στη θέση τους. Στην 

κορυφή του τέμπλου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 91.5).  

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει ανάγλυφα φυτικά και ζωικά μοτίβα. Στο 

κέντρο του θωρακίου της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται σε κυκλικό 

πλαίσιο το γνωστό μοτίβο του εστεμμένου δικέφαλου αετού, στο θωράκιο του Χριστού 

λεοντιδεύς σε κυκλικό πάλι πλαίσιο και στο θωράκιο του Τιμίου Προδρόμου η σύνθεση με 

το αγγείο με τις δύο λαβές, από το οποίο αναφύεται φυτικός βλαστός (Α/Α 91.7).  

Κοιτάζοντας προσεκτικά το τέμπλο παρατηρούμε κάποια επέμβαση, που διαταράσσει 

την ομοιομορφία στη διάρθρωση και στη διακόσμησή του, που είναι ιδιαίτερα εμφανής 

στη διακόσμηση της πρώτης ζώνης επιστυλίου και των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων. 

Σε αυτό αναφέρεται και R. Gunnis, ο οποίος το αποδίδει στη χρήση επιπρόσθετων 

νεότερων ξυλόγλυπτων τμημάτων.698  

Στο κάτω μέρος του λυπηρού του Αγίου Ιωάννη υπάρχει η χρονολογία «1852» (Α/Α 

91.3), που αποτελεί τη χρονολογία που ζωγραφίστηκε ο σταυρός και τα λυπηρά. Ο 

σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου είναι εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα στο 

τέμπλο Αγίου Γεωργίου στο Κελλάκι του 1853 (Α/Α 90.5). Προφανώς ζωγραφίστηκαν 

από τον ίδιο ζωγράφο, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το όνομα. 

                                                 
697 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Μαλούντα», τ. 11, σ. 58 (Α. Παπαγεωργίου). Ο R. Gunnis αναφέρει 

ότι ο ναός κτίζεται το 1763, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 336. 
698 Gunnis, ό.π., σ. 197. 
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Στο κέντρο του θωρακίου του Χριστού υπάρχει παράσταση νεαρού λιονταριού, κάτω 

από τα πόδια του οποίου αναγράφεται αφιερωματική επιγραφή, που παραδίδει τη 

χρονολογία 1853699 και τα ονόματα των δωρητών, του Γιακουμή, της Μαρίας και των 

παιδιών τους, που πλήρωσαν τα έξοδα για να ζωγραφιστεί και να επιχρυσωθεί το τέμπλο: 

«ΔΕΗΣΙΣ ΓΙΑΚΟΥ / ΜΗ ΜΑΡΙΑΣ Κ(ΑΙ) / Τέκνων / 1853:» (Α/Α 91.4). 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ο σταυρός και τα λυπηρά ζωγραφίστηκαν 

και επιχρυσώθηκαν ένα χρόνο πριν από το υπόλοιπο τέμπλο. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει 

και στο τέμπλο του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη 

και θα το δούμε και στο τέμπλο του ναού του Αγίου Δομετίου στον Άγιο Δομέτιο. 

 

Α/Α 92. Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, Καθολικό (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

 Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε η μονή του Αγίου Γεωργίου του Κοντού, 

από ποιον και πότε διαλύθηκε.700 Η μονή υπάρχει τουλάχιστον από τα τέλη του 17ου 

αιώνα, σύμφωνα με διασωθείσες εικόνες της περιόδου αυτής,701 ενώ από τις τελευταίες 

δεκαετίες του 18ου αιώνα, παρουσιάζεται διαλυμένη και παραχωρείται σε διαχειριστές με 

ενοίκιο.702  

Τα κτίρια που υφίστανται σήμερα είναι μεταγενέστερα. Ο σημερινός ναός του αγίου 

Γεωργίου είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος (Α/Α 92.1). Σύμφωνα με κτιτορική 

επιγραφή σε μαρμάρινη εντοιχισμένη πλάκα, πάνω από τη νότια είσοδο, ο ναός αρχίζει να 

κτίζεται το 1833 και τελειώνει το 1834, στη θέση παλαιότερου που κατεδαφίστηκε, με 

συνδρομή του οικονόμου Μελετίου, που καταγόταν από τα Λεύκαρα και όλων των 

ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών, όταν μητροπολίτης Κιτίου ήταν ο Λεόντιος Β΄ 

Μυριανθεύς (1821-1837).703 Η επιγραφή αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: 

«ΑΝΗΓΕΡΘΗ εκ ΒΑΘΡΩΝ ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ κ(αι) ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ / 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ κ(αι) ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΟΣΙΩ = / ΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ εκ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΗΣ 

ΚΩΜΗΣ ΟΜΟΥ ΔΕ ΚΑΙ / ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ κ(αι) 

                                                 
699 Την ίδια χρονολογία αναφέρει και ο R. Gunnis, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 197. 
700 Κληρίδης, Μοναστήρια, σ. 25, Πατσίδης, Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού, σ. 12. Στο βιβλίο του Χ. Πατσίδη 

δίνονται πολλές πληροφορίες για τη μονή μέχρι και το 1980. Η Αθηνά Ταρσούλη υποστηρίζει ότι η μονή 

ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα, χωρίς όμως να αναφέρει από πού άντλησε την πληροφορία αυτή, βλ. Ταρσούλη, 

Κύπρος, τ. Β΄, σ. 140.  
701 Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 527. 
702 Αυτόθι, σ. 528, όπου δίνονται και σημαντικές πληροφορίες για την προσφορά της Μονής στη σύγχρονη 

Λάρνακα. 
703 Για το μητροπολίτη Κιτίου Λεόντιο Β΄, βλ. Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 215-218 και του ίδιου, 

Κίτιον, σ. 194-198. Ο R. Gunnis σωστά αναφέρει ότι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Κοντού 

ξανακτίζεται το 1833 από το επίσκοπο Λεόντιο, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 118.  
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ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ / ΑΩΛΓ-1833 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ κ(αι) ΕΤΕΛΕΙΩΣΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 

ΑΩΓΔ 1834 / ΤΑ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ. ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΝΓ 1853 ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΜΟΔΟΥ ΤΗΣ 

ΚΩΜΗΣ»704 (Α/Α 92.5). 

Ο οικονόμος Μελέτιος υπήρξε ενοικιαστής της μονής από το 1830 περίπου μέχρι το 

1859, όταν τη διαχείριση της μονής ανέλαβε επιτροπή.705  

Κάτω από την κτιτορική επιγραφή υπάρχει τοιχογραφία του έφιππου αγίου Γεωργίου 

με τον κτήτορα της Μονής, Μελέτιο, που φέρει τη χρονολογία 1872. Πιθανότατα γίνεται 

μετά το θάνατο του Μελέτιου, σε ανάμνηση των υπηρεσιών του. Μία δεύτερη τοιχογραφία 

του Αγίου, που γίνεται με έξοδα του Μελετίου, υπάρχει στον εσωτερικό βόρειο τοίχο του 

ναού.706  

Σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή τα έργα στο εσωτερικό του ναού έγιναν 

συντελέστηκαν το 1853, όταν μητροπολίτης Κιτίου ήταν ο Μελέτιος Γ΄ ο Μοδινός (1846-

1864)707 από το Όμοδος. Η επιγραφή δεν διευκρινίζει ποια είναι αυτά τα έργα. 

Πιθανότατα, εκτός από τη προαναφερθείσα τοιχογραφία στο βόρειο τοίχο, εννοείται το 

τέμπλο, ο δεσποτικός θρόνος και ο άμβωνας, που, αν και δεν φέρουν οποιαδήποτε 

χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης, φαίνονται να είναι τα αρχικά και φέρουν 

παρόμοιου τύπου διακόσμηση.708 Μαζί με το τέμπλο πιθανότατα έγιναν και κάποιες από 

τις εικόνες. Η δεσποτική εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου, του Προδρόμου, της Σύναξης των Ασωμάτων ζωγραφίζονται το 1845, όταν 

είναι οικονόμος ο Μελέτιος και πρόεδρος (μητροπολίτης) Κιτίου ο Δαμασκηνός (1837-

1846),709 σύμφωνα με επιγραφές σ’ αυτές. Από την επιγραφή στην εικόνα της Παναγίας 

μαθαίνουμε ότι ζωγραφίστηκε από το ζωγράφο Ιωαννίκιο ιερομόναχο,710 ο οποίος 

πιθανότατα ζωγράφισε και τις υπόλοιπες προαναφερθείσες εικόνες. 

                                                 
704 Την επιγραφή παραδίδει σε μικρογράμματη γραφή ο Χ. Πατσίδης, βλ. Πατσίδης, Μονή Αγίου Γεωργίου 

Κοντού, σ. 19. 
705 Πατσίδης, ό.π., σ. 15-16, Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 528. Ο Ν. Κληρίδης αναφέρει ότι ο Μελέτιος ανέλαβε τη 

διαχείριση της μονής από το 1840 μέχρι το 1865, πρβλ. Κληρίδης, Μοναστήρια, σ. 26. 
706 Πατσίδης, ό.π., σ. 19. 
707 Για το μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο Γ΄ Μοδινό, βλ. Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 224-233 και του 

ίδιου, Κίτιον, σ. 206-223.  
708 Ο Ν. Κληρίδης, αναφέρει ότι ο οικονόμος Μελέτιος, εκτός από το ναό που ανέγειρε εκ βάθρων, φρόντισε 

και για την εσωτερική διακόσμησή του, κατασκευάζοντας τέμπλο και εικόνες, βλ. Κυριαζής, ό.π., σ. 26. 

Αντίθετα, ο R. Gunnis υποστηρίζει ότι το τέμπλο αποτελεί έργο δύο εποχών, χρονολογώντας το κατώτερο 

τμήμα του πιθανότατα στις αρχές του 18ου αιώνα, πρβλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 118. Ο Δομέτιος 

μοναχός χρονολογεί το τέμπλο στα 1860, βλ. Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 58.   
709 Για τον Κιτίου Δαμασκηνό, βλ. Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 219-223 και του ίδιου, Κίτιον, σ. 199-

205. 
710 Ο εν λόγω ζωγράφος Ιωαννίκιος ιερομόναχος δεν αναφέρεται σε σχετικό λήμμα στη ΜΚΕ.   
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Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο και διατηρείται σε 

πολύ καλή κατάσταση (Α/Α 92.2, 92.11). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 92.10) και την 

είσοδο της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με νεότερου τύπου 

θωράκιο. Ένα τμήμα του τέμπλου επεκτείνεται στο βόρειο και νότιο τοίχο με τη μορφή 

προσκυνηταριών του αγίου Δημητρίου (Α/Α 92.3) και αγίου Γεωργίου (Α/Α 92.4) 

αντίστοιχα. Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής διάκοσμο χωρίζουν τις οκτώ 

δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα 

τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με το 

γνωστό μοτίβο του κλήματος, φορτωμένο με τσαμπιά από σταφύλια, ζωγραφισμένα με 

κόκκινο και πράσινο χρώμα, σε συνδυασμό με ζώα, πουλιά και ανθρώπινες μορφές (Α/Α 

92.6). Η δεύτερη ζώνη φέρει δεκαπέντε εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη 

κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη 

ζώνη, φέρει δεκαπέντε εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω 

σε ψηλό πυραμιδοειδές αέτωμα (Α/Α 92.11) είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα 

λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 92.9). Δεν έχουμε εντοπίσει πουθενά αλλού τέτοιου είδους 

αέτωμα, το οποίο να σχηματίζει πυραμίδα, στο κέντρο της οποίας, στο κάτω μέρος, 

ζωγραφίζεται ανθρώπινο μάτι σε ημικυκλικό πλαίσιο, από το οποίο ημικυκλικά εκκινούν 

γραμμές ως απόδοση του «παντεφόρου όμματος».711 Στην κορυφή της πυραμίδας, 

εκατέρωθεν του σταυρού, τοποθετούνται δύο άγρια ζώα, σαν παραλλαγή των δρακόντων 

αλλά όρθια, στο κεφάλι των οποίων στηρίζονται τα λυπηρά. 

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει πλούσιο ανάγλυφο φυτικό και ζωικό 

διάκοσμο, ενίοτε ζωγραφισμένο και πολλούς φτερωτούς αγγέλους. Στα τρίλοβα κεμέρια, 

στους κάτω κεταμπέδες και στα θωράκια επαναλαμβάνονται οι δύο συνηθέστερες 

συνθέσεις του 19ου αιώνα, με τους λεοντιδείς δεμένους σε δέντρο και τους δικέφαλους 

εστεμμένους αετούς (Α/Α 92.6-8).    

 

 

 

 

                                                 
711 Το μοτίβο του ‘Όμματος του Θεού σε τρίγωνο προέρχεται από το Διαφωτισμό και τη μασονική 

εικονογραφία, βλ. Lexikon der christlichen Ikonographie, λήμμα «Auge, Auge Gottes», τ. 1, Rom-Freiburg-

Barel-Wien 1968, σ. 224. Παρόμοιο πυραμιδοειδές αέτωμα συναντούμε και στο τέμπλο του ναού της 

Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι (εδώ, αρ. 96), όπως και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, λ.χ. τέμπλο ναού 

Αγίου Γεωργίου στο Παρθένι της Θεσσαλονίκης, πβλ. Χ. Μπούρας (επιμ.), Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την 

Άλωση (1453-1850), τ. 4, Αθήνα 1998, σ. 249, εικ. 9.       
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Α/Α 93. Πέρα Ορεινή (Λευκωσία), ν. Παναγίας Οδηγήτριας (τέμπλο) 

Ο ναός της Παναγίας Οδηγήτριας είναι τρίκλιτος, κτίζεται το 1882 (Α/Α 93.1) και 

διασώζει τέμπλο του 19ου αιώνα, με βημόθυρο, σταυρό και λυπηρά του 18ου  αιώνα, όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει (Α/Α 62).  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο, καλύπτει μόνο το κεντρικό 

κλίτος και διατηρείται σε άριστη κατάσταση (Α/Α 93.2, 93.9). Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με 

βημόθυρο και την είσοδο της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα 

με θωράκιο. Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής διάκοσμο χωρίζουν τις έξι 

δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα 

τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του 

επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως 

συνδετικό τμήμα και σε άλλα τέμπλα του ίδιου τύπου από το 18ο αιώνα, με τη μορφή των 

πάνω κεταμπέδων, τοποθετημένη βέβαια σε διαφορετικό χώρο απ’ ότι στα ελλαδικά 

τέμπλα, στα οποία τοποθετείται απευθείας πάνω από τις δεσποτικές εικόνες.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος με τσαμπιά από σταφύλια) διάτρητης τεχνικής 

(Α/Α 93.3). Η δεύτερη ζώνη φέρει δεκατρία εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη 

κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη 

ζώνη, φέρει έντεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε 

χαμηλή αετωματική επίστεψη (Α/Α 93.2, 93.8) είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με 

τα λυπηρά εκατέρωθέν του.  

Το τέμπλο είναι ολόκληρο επιχρυσωμένο. Κοσμείται με φυτικά και ζωικά μοτίβα, 

ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής. Τα θωράκια, οι κάτω κεταμπέδες και τα τρίλοβα 

κεμέρια διακοσμούνται με ανάγλυφους δικέφαλους εστεμμένους αετούς, με φτερωτά 

λεοντιδείς σε διάφορες συνθέσεις και διάφορα είδη πουλιών σε συνδυασμό με πλούσιο 

φυτικό διάκοσμο (Α/Α 93.3-7).  

Σύμφωνα με επιγραφή στο άνω μέρος του θωρακίου της δεσποτικής εικόνας του 

Τιμίου Προδρόμου (Α/Α 93.4), το τέμπλο κατασκευάζεται το 1853, όταν Αρχιεπίσκοπος 

είναι ο Κύριλλος (1849-1854712) και επίτροπος ο Συμεών προσκυνητής και επιχρυσώνεται 

το 1858,713 όταν Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μακάριος (1854-1865714) και επίτροπος ο 

Χριστόδουλος προσκυνητής, από το ζωγράφο Ντζένιο Ζ., που έχουμε δει πιο πάνω να 

                                                 
712 Μιχαηλίδης,  Εκκλησία Λεμεσού, σ. 201. 
713 Ο Δομέτιος μοναχός σωστά αναφέρει ότι το τέμπλο επιχρυσώθηκε το 1858, αλλά λανθασμένα παραδίδει 

το όνομα του ζωγράφου Αξέντιου, βλ. Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 59.  
714 Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 201.  
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ζωγραφίζει το 1851 το σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας Ευαγγελίστριας 

στην Κλήρου. Η επιγραφή αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:  

«+ΕΛΑΞΕΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΝ ΕΠ ΑΡΧΗΘΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΕΟΥ / ΠΡΟΣΚ: 1853: Κ(ΑΙ) ΕΧΡΙΣΟΘΕΙ ΕΠ 

ΑΡΧΗΘΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΔ ΠΡΟΣΚ: ΑΩΝΗ 

ΧΕΙΡ ΝΤΖΕΝΙΟΥ : Ζ» (Α/Α 93.5). 

Προφανώς το τέμπλο είναι προγενέστερο της ανοικοδόμησης του ναού και 

προέρχεται από άλλη εκκλησία, πράγμα φανερό από τον τρόπο που είναι τοποθετημένο-

εφαρμοσμένο στους τοίχους του κεντρικού κλίτους. 

 

Α/Α 94. Άγιος Δομέτιος (Λευκωσία), ν. Αγίου Δομετίου (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός του Αγίου Δομετίου είναι μονόκλιτος με τρούλλο και κτίζεται το 17ο ή στις 

αρχές του 18ου αιώνα, όπως φαίνεται από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του (Α/Α 

94.1).715  

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο, σχεδόν ολόκληρο επιχρυσωμένο τέμπλο, το οποίο είναι 

μεταγενέστερο χρονολογικά από την ανοικοδόμηση του ναού και διατηρείται σε πολύ 

καλή κατάσταση (Α/Α 94.2, 94.9). Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, μία της Ωραίας Πύλης, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 94.8) 

και μια της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Ένα 

τμήμα του τέμπλου επεκτείνεται στο βόρειο και νότιο τοίχο, με τη μορφή προσκυνηταριών 

των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Α/Α 94.3) και του αγίου Γεωργίου (Α/Α 94.4) 

αντίστοιχα. Πεσσίσκοι με μοτίβα διάτρητης και ανάγλυφης τεχνικής χωρίζουν τις τέσσερις 

δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα 

τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του 

επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, με τη μορφή των πάνω 

κεταμπέδων. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

γνωστό ανάγλυφο μοτίβο του κλήματος, φορτωμένο με τσαμπιά από σταφύλια, 

ζωγραφισμένα με κόκκινο χρώμα. Η δεύτερη ζώνη φέρει δώδεκα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα (τρίλοβα με φτερωτούς 

αγγέλους και ανθούς λουλουδιών), όπως και η τελευταία (γεωμετρικός διάκοσμος). Η 

ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει έντεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην 

                                                 
715 ΜΚΕ, λήμμα «Δομετίου Αγίου εκκλησία», τ. 4, σ. 289-290 (Αθ. Παπαγεωργίου). Ο R. Gunnis χρονολογεί 

το ναό στο 17ο αιώνα, πρβλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 197.  
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κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 94.7).  

Το τέμπλο (Α/Α 94.9) κοσμείται κυρίως με φυτικά και ζωικά μοτίβα ανάγλυφης 

τεχνικής, ενίοτε ζωγραφισμένα με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Το θωράκιο της 

δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ δεν επιχρυσώνεται και φέρει στο κέντρο 

γραπτή παράσταση έφιππου Αγίου. Στο θωράκιο της Παναγίας παριστάνεται σε κυκλικό 

πλαίσιο εστεμμένος δικέφαλος αετός, ενώ στο θωράκιο του Χριστού ένας λεοντιδεύς. Στο 

κέντρο του θωρακίου των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του Τιμίου Προδρόμου 

υπάρχει καρδιόσχημο πλαίσιο, χρωματισμένο με κόκκινο χρώμα, ενώ στο θωράκιο του 

αγίου Γεωργίου υπάρχει σε κυκλικό σχεδόν πλαίσιο επιγραφή, αρκετά κατεστραμμένη, 

σύμφωνα με την οποία το τέμπλο επιχρυσώθηκε το 1855, όταν Αρχιεπίσκοπος ήταν ο 

Μακάριος Α΄(1854-1865716): 

«+ΤΟΔΕ ΤΕΜΠΛΟΣ / ΕΧΡΗΣΩΘΗ, [---] / [---] ΜΑΚΑΡΙΟΥ [---] / [---] / [---] / [---] 

/ 1855» (Α/Α 94.5). 

Στη γωνία της κάτω κάθετης κεραίας του σταυρού υπάρχει μια δεύτερη επιγραφή που 

παραδίδει μόνο τη χρονολογία «1854» (Α/Α 94.6). Προφανώς ο σταυρός και τα λυπηρά 

ζωγραφίστηκαν και επιχρυσώθηκαν ένα χρόνο πριν από το υπόλοιπο τέμπλο.717 Το ίδιο 

έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλους ναούς, πχ. στο τέμπλο του Τιμίου Σταυρού στο 

Όμοδος, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη και της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας 

στη Μαλούντα.  

 

Α/Α 95. Κίτι (Λάρνακα), ν. Παναγίας Αγγελόκτιστης (τέμπλο) [βημόθυρα, 

σταυρός, λυπηρά) 

Ο σημερινός ναός της Παναγίας Αγγελόκτιστης κτίζεται τον 11ο-12ο αιώνα στον τύπο 

του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλλο (Α/Α 95.1), στα ερείπια παλαιοχριστιανικής 

τρίκλιτης βασιλικής του 5ου αιώνα, από την οποία σώζονται σήμερα το σύνθρονο, η κόγχη 

του ιερού, η οποία κοσμείται με το γνωστό ψηφιδωτό με την Παναγία Βρεφοκρατούσα και 

τους Αρχαγγέλους, και ορισμένα αρχιτεκτονικά τμήματα. Στα βόρεια του ναού 

ανεγέρθηκε μικρό παρεκκλήσι, αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και 

Δαμιανό, κτίσμα του 12ου αιώνα, ενώ στη νότια πλευρά του κτίζεται στα τέλη του 13ου ή 

                                                 
716 Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 203-204.   
717 Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι το τέμπλο κατασκευάστηκε πριν το 1850, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Δομετίου 

Αγίου εκκλησία», τ. 4, σ. 290. 
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αρχές του 14ου αιώνα το λατινικό παρεκκλήσι.718 Στο ναό σώζονται τοιχογραφίες, που 

χρονολογούνται στα μέσα του 13ου αιώνα.719        

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Οσιομάρτυρος Παρασκευής (Α/Α 95.4) 

υπάρχει επιγραφή σύμφωνα με την οποία το τέμπλο επιχρυσώνεται το 1855 και 

επισκευάζονται οι εικόνες, όταν μητροπολίτης Κιτίου είναι ο Μελέτιος Γ΄, με έξοδα των 

ευσεβών χριστιανών: 

«ΤΩ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΩ / ΕΤΕΙ ΣΩΤΕΙΡΙΩ ΤΗ: 15· 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΟΔΕ / ΤΕΜΠΛΟΣ ΕΧΡΙΣΟΘΗ Κ(ΑΙ) ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΕΠΕΣΚΥΑΣΘΗ / ΣΑΝ ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΜΕΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ Γ· / ΑΓΙΟΥ 

ΚΙΤΙΟΥ ΔΙΑ ΣΗΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΠΩΘΟΥ ΠΟΛΛΟΥ / ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

ΔΙΑ ΜΝΗΜΟΣΙΝΟΝ ΑΥΤΩΝ / ΕΠΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕ ΤΣΙΑ: και δέσπινα – 1855:-» 

(Α/Α 95.5).      

Στην αρχή της επιγραφής δίνεται η χρονολογία 1850 με γράμματα, ενώ στο τέλος 

γράφεται με αριθμούς το 1855. Παρατηρούμε ότι οι δύο χρονολογίες διαφέρουν κατά 

πέντε χρόνια. Ίσως αυτό να οφείλεται σε λάθος του καταγραφέα – ζωγράφου, είτε το 

έγραψε, θέλοντας να δείξει ότι η επιχρύσωση κράτησε πέντε χρόνια μέχρι να τελειώσει.720 

Μαζί με την επιχρύσωση θα ζωγραφίστηκαν και τα τμήματα που δεν επιχρυσώθηκαν, 

όπως συνηθίζεται.   

Οι εικόνες που επισκευάστηκαν, σύμφωνα με την επιγραφή, πιθανότατα ανήκαν σε 

παλαιό τέμπλο, που αντικαταστάθηκε από το σημερινό.721 Από το παλαιό τέμπλο θα 

χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από τις εικόνες, πιθανότατα και τα βημόθυρα των δύο εισόδων, 

ο σταυρός και τα λυπηρά, διότι τεχνοτροπικά δεν ανήκουν στο 19ο αιώνα. 

Το βημόθυρο της εισόδου της Προθέσεως (Α/Α 95.8) τεχνοτροπικά και 

εικονογραφικά παραπέμπει στο 16ο αιώνα. Η σκηνή του Ευαγγελισμού παρουσιάζει 

μεγάλες εικονογραφικές ομοιότητες με την αντίστοιχη του βημοθύρου του τέμπλου του 

καθολικού του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, που χρονολογείται το 1544 και φυλάγεται 

στο Μουσείο της Μονής (Α/Α 14.3).  

                                                 
718 Παπαγεωργίου, «Αρχαιολογία και τέχνη, 1967-68», σ. 218 εξ., ΜΚΕ, λήμμα «Αγγελόκτιστης, Παναγίας 

εκκλησία», τ. 1, σ. 49-50 (Α. Παπαγεωργίου), Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 569-570, Φούλιας, Αγγελόκτιστη, σ. 14-

17.   
719 Για τις τοιχογραφίες του ναού και το ψηφιδωτό της αψίδας, βλ. Α. Παπαγεωργίου, «Η παλαιοχριστιανική 

και βυζαντινή τέχνη της Κύπρου», Απόστολος Βαρνάβας, ΚΖ΄ (1966), σ. 151 εξ., Stylianou, Churches, σ. 49-

51, Hein- Jakovljevic-Kleidt, Cyprus, σ. 127-130, Φούλιας, ό.π., σ. 23-28, του ίδιου, Η ψηφιδωτή 

διακόσμηση της Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Ερμηνεία-χρονολόγηση, (αδημοσίευτο μάστερ στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου), Λευκωσία 2004.  
720 Έχουμε εντοπίσει και άλλα τέμπλα, των οποίων η επιχρύσωση διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για 

διάφορους λόγους, κυρίως όμως λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων. Ενδεικτικά αναφέρουμε για το 18ο 

αιώνα το τέμπλου του ναού του Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία (Α/Α 46) και για το 19ο αιώνα το τέμπλο του 

Αγίου Κυπριανού στο Μένικο (Α/Α 83). 
721 Για τι δεσποτικές εικόνες της Αγίας Βαρβάρας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Νικολάου, βλ. Φούλιας, 

Αγγελόκτιστη, σ. 33, 34, 35 αντίστοιχα. 
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Αντίθετα το βημόθυρο της Ωραίας Πύλης (Α/Α 95.7) είναι τεχνοτροπικά όμοιο με το 

βημόθυρο του τέμπλου της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πέρα Ορεινή, που χρονολογείται 

το 1773 (Α/Α 62.6), δηλαδή ακολουθεί την τεχνοτροπική εκτέλεση των βημοθύρων του 

18ου αιώνα.722  

Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου (Α/Α 95.6) είναι τεχνοτροπικά όμοια με 

αντίστοιχα έργα του 18ου αιώνα, με μικρές διαφορές, δηλαδή με τους σταυρούς και τα 

λυπηρά των τέμπλων του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιχώρι Ορεινής 

(Α/Α 41.3-4), του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιχώρι Μόρφου (Α/Α 43.5) και του 

Αρχαγγέλου στην Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 44.5), που εντάξαμε, όταν τους μελετούσαμε 

στην ίδια κατηγορία, ως προς την τεχνοτροπία τους. Συνεπώς θα μπορούσαμε να 

χρονολογήσουμε και το σταυρό και τα λυπηρά του εδώ τέμπλου στο 18ο αιώνα.  

Το τέμπλο του ναού (Α/Α 95.2-4, 95.9), σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τέμπλα, δεν 

είναι ευθύγραμμο, αλλά έχει προεξέχοντα τμήματα. Είναι ξυλόγλυπτο, μερικώς 

επιχρυσωμένο και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή 

καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη και το παραπόρτιο της 

Προθέσεως, που κλείνουν με βημόθυρα. Τα θωράκια δεν επιχρυσώνονται, αλλά 

κοσμούνται με γραπτό διάκοσμο (φυτικά, γεωμετρικά μοτίβα, απεικονίσεις Αγίων των 

αντίστοιχων δεσποτικών εικόνων). Πεσσίσκοι με ανάγλυφα μοτίβα χωρίζουν τις 

δεκαπέντε δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους.  

Το επιστύλιο του κεντρικού τμήματος αποτελείται από πέντε ζώνες. Οι τρεις 

κοσμούνται με γλυπτό διάκοσμο, ενώ οι υπόλοιπες δύο φέρουν σειρά εικονιδίων, η 

κατώτερη εννέα εικονίδια του Δωδεκάορτου και η ανώτερη επτά εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης. Τα προεξέχοντα τμήματα έχουν τρεις ζώνες επιστυλίου. Ανάμεσα στις ζώνες με 

γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται η ζώνη με εννέα εικονίδια, ανάμεικτα του Δωδεκάορτου 

και της Μεγάλης Δέησης. Στο τμήμα του επιστυλίου, που ακουμπά στο βόρειο τοίχο, 

υπάρχουν ακόμα τρία εικονίδια.  

Απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου του κεντρικού τμήματος είναι 

τοποθετημένος ο σταυρός με τα λυπηρά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα υπάρχει το τριγωνικό 

αέτωμα, με τη γραπτή παράσταση ματιού στο κάτω κεντρικό μέρος, παρόμοιου τύπου με 

αυτό που είδαμε να επιστέφει το τέμπλο του ναού του Αγίου Γεωργίου του Κοντού στη 

Λάρνακα, που χρονολογείται στα 1853 (Α/Α 92.11).  

                                                 
722 Ο Α. Φούλιας αναφέρει ότι και τα δύο βημόθυρα αποτελούν αξιόλογα έργα του 16ου αιώνα, ενώ το 

υπόλοιπο τέμπλο το χρονολογεί στο 18ο αιώνα, βλ. Φούλιας, Αγγελόκτιστη, σ. 17. 
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Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει μόνο φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα, που 

επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με μπλε, κόκκινο και πράσινο 

χρώμα.              

  

Α/Α 96. Λευκωσία, ν. Παναγίας Φανερωμένης (τέμπλο, βημόθυρα, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο σημερινός ναός της Παναγίας είναι τρίκλιτος (Α/Α 96.1) και κτίζεται το 1872-73, 

σύμφωνα με επιγραφή πάνω από τη νότια είσοδο του ναού, στη θέση μικρού καθολικού 

του μοναστηριού της Παναγίας Φανερωμένης, που αποτελούσε ένα από τα τέσσερα  

ορθόδοξα γυναικεία μοναστήρια του 16ου αιώνα.723  

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο (Α/Α 96.26), που καλύπτει και τα 

τρία κλίτη και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Κοιτάζοντας προσεκτικά το τέμπλο, 

παρατηρούμε ότι το κεντρικό κλίτος (Α/Α 96.3) παρουσιάζει διαφορετικού τύπου 

διάρθρωση και διακόσμηση από τα δύο πλαϊνά (βόρειο κλίτος Α/Α 96.2, νότιο κλίτος Α/Α 

96.4). Προφανώς πρόκειται για διαφορετικής εποχής τέμπλα. Πιθανότατα παλαιότερο 

είναι το τέμπλο του κεντρικού κλίτους. Στην κάτω αριστερή άκρη του αριστερού 

θυροφύλλου του βημοθύρου του κεντρικού κλίτους υπάρχει επιγραφή, σύμφωνα με την 

οποία το τέμπλο και ο άμβωνας, επιχρυσώθηκαν το 1857,724 όταν Αρχιεπίσκοπος ήταν ο 

Μακάριος Α΄ και επίτροποι ο ιερέας Κωνσταντίνος και ο Χατζηιωάννης Νικολαΐδης: 

«ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝ Κ(ΑΙ) Ο ΑΜΒΩΝ ΕΧΡΥΣΩΘΗ ΕΠΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ / 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / 

Κ(ΑΙ) Χ ΙΩ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Α, Ω, Ν, Ζ,   : Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ» (Α/Α 96.8). 

Πιθανότατα η επιγραφή αναφέρεται στην επιχρύσωση μόνο του τέμπλου του 

κεντρικού κλίτους. Δεν υπάρχει άλλη επιγραφή για την επιχρύσωση των τέμπλων του 

βόρειου και νότιου κλίτους, που προφανώς κατασκευάστηκαν και επιχρυσώθηκαν με την 

εκ βάθρων ανακαίνιση του ναού το 1872.725 

Τα τέμπλα του βόρειου (Α/Α 96.18-21) και νότιου κλίτους (Α/Α 96.22-25) 

ακολουθούν τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Είναι ολόκληρα 

επιχρυσωμένα. Έχουν από μία είσοδο το καθ’ ένα, που κλείνει με βημόθυρο. Πεσσίσκοι 

                                                 
723 Κυριαζής, Μοναστήρια, σ. 158, Gunnis, Historic Cyprus, σ. 76, Κεσισιάν, Λευκωσία, σ. 150, ΜΚΕ, λήμμα 

«Φανερωμένης Παναγίας μοναστήρι», τ. 13, σ. 222 (Α. Παπαγεωργίου), όπου λανθασμένα αναφέρεται ότι ο 

ναός κτίζεται το 1792, Παναγής, Παναγία Φανερωμένη, σ. 21 εξ.  
724 Ο Ν. Παναγής αναφέρει ότι το τέμπλο του κεντρικού κλίτους κατασκευάστηκε το 1752 και ανήκε στον 

παλαιότερο ναό, χωρίς όμως να διευκρινίζει από πού άντλησε την πληροφορία αυτή, ενώ ο σταυρός και τα 

λυπηρά έγιναν το 19ο αιώνα, βλ. Παναγής, ό.π., σ. 37 Ο Δομέτιος μοναχός χρονολογεί το τέμπλο στα τέλη 

του 18ου αιώνα, βλ. Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα,  σ. 50.    
725 Ο Ν. Παναγή αναφέρει ότι τα τέμπλα του νότιου και βόρειου κλίτους κατασκευάστηκαν και 

επιχρυσώθηκαν το 1871, βλ. Παναγής, ό.π., σ. 43 εξ.  

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 209 

με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις πέντε, σε κάθε κλίτος, δεσποτικές εικόνες. Πάνω από τις 

δεσποτικές εικόνες726 τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω 

κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με 

ανάγλυφα μοτίβα, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από τρεις ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με το 

γνωστό μοτίβο του κλήματος, διάτρητης τεχνικής, σε συνδυασμό με ρομφίζοντα πουλιά 

και λεοντιδείς. Η δεύτερη ζώνη φέρει δέκα εικονίδια του Δωδεκάορτου στο βόρειο κλίτος 

και έντεκα στο νότιο κλίτος, ενώ η τρίτη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα. Στην 

κορυφή του επιστυλίου του βόρειου κλίτους, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη είναι 

τοποθετημένη ανάγλυφη σύνθεση με λέοντες, εκατέρωθεν δικέφαλου εστεμμένου αετού 

(Α/Α 96.19), ενώ στην επίστεψη του νότιου κλίτους νεότερα εικονίδια της δυτικής 

Ανάστασης (Α/Α 96.23). Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικά ανάγλυφα 

μοτίβα, σε συνδυασμό με ζωικά. Παρατηρούμε ότι η τεχνοτροπική εκτέλεση των 

βημοθύρων του βόρειου και νότιου κλίτους, όπως επίσης και της αετωματικής επίστεψής 

τους, παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο της Παναγίας 

στο Παλαιχώρι Ορεινής, του 1864 (Α/Α 100).  

Το τέμπλο του κεντρικού κλίτους (Α/Α 96.5-17) ακολουθεί τη διάρθρωση των δύο 

προαναφερθέντων, με τις εξής διαφορές: 

α) Η ενδιάμεση ζώνη, μεταξύ κεμεριών και επιστυλίου είναι πολύ πιο πλατιά, όπως 

επίσης και η πρώτη (κατώτερη) ζώνη του επιστυλίου. 

β) Το επιστύλιο αποτελείται από πέντε ζώνες. Οι τρεις εξ αυτών κοσμούνται με 

ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής μοτίβα, ενώ οι υπόλοιπες δύο φέρουν σειρά από 

εικονίδια, η μία δώδεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου και η άλλη έντεκα εικονίδια της 

Μεγάλης Δέησης (Α/Α 96.5). 

Η διακόσμηση του κεντρικού τμήματος του τέμπλου είναι πλουσιότερη και 

συνθετότερη από αυτήν των δύο άλλων κλιτών. Πλούσιος φυτικός διάκοσμος ανάγλυφης 

και διάτρητης τεχνικής, σε συνδυασμό με ζωικά μοτίβα και φτερωτούς αγγέλους 

καλύπτουν την επιφάνεια του τέμπλου. Η πρώτη ζώνη επιστυλίου κοσμείται με πληθώρα 

φυτικών μοτίβων, φτερωτών αγγέλων και αγίων μορφών (Α/Α 96.9, 96.14), μεταξύ των 

οποίων και η «Ρίζα του Ιεσσαί» (Α/Α 96.12). Στο τρίλοβο κεμέρι της δεσποτικής εικόνας 

της Παναγίας παριστάνεται η Εκδίωξη των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο (Α/Α 

96.10) και στον κάτω κεταμπέ ο Καλός Ποιμήν (Α/Α 96.11).727 Στο υπέρθυρο της Ωραίας 

Πύλης παριστάνονται φτερωτοί Άγγελοι, ζώα κρατώντας στέμμα και πουλιά (Α/Α 96.13). 

                                                 
726 Για τις εικόνες του τέμπλου, βλ. Παναγής, Παναγία Φανερωμένη, σ. 37 εξ. 
727 Παρόμοια σκηνή και στον ίδιο χώρο παριστάνεται και σε δύο τέμπλα του 18ου αιώνα: του Αγίου Ιωάννη 

του Θεολόγου στη Λευκωσία (Α/Α 46) και του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (Α/Α 51).   
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Στο τρίλοβο κεμέρι του Χριστού απεικονίζεται η Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 96.15) και 

στον κάτω κεταμπέ η Θυσία του Αβραάμ (Α/Α 96.16).  

Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, διαφορετικού 

τύπου και διακόσμησης από αυτές των πλαϊνών κλιτών, είναι τοποθετημένος ο σταυρός 

και τα λυπηρά (Α/Α 96.6), εκατέρωθεν των οποίων στέκονται ολόγλυφοι φτερωτοί 

άγγελοι. Ο σταυρός στηρίζεται σε αετό με ανοιχτά φτερά, ο οποίος κρατεί με τα πόδια του 

κορδέλα, όπου αναγράφονται τα εξής:  

«ΑΙΝΕΣΑΤΩΣΑΝ ΕΘΝΗ Κ(ΑΙ) ΛΑΟΙ Χ(ΡΙΣΤΟ)Ν ΤΟΝ Θ(ΕΟ)Ν ΗΜΩΝ ΤΟΝ 

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΔΙ’ ΗΜΑΣ ΣΤ(ΑΥ)Ρ(ΩΣΙ)Ν ΥΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ.» (Α/Α 96.17).    

  

Α/Α 97. Λευκωσία, ν. Αγίου Σάββα (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός και λυπηρά 

νότιου κλίτους) 

Ο σημερινός ναός του Αγίου Σάββα είναι δίκλιτος και κτίζεται στη θέση παλαιότερης 

εκκλησίας, πιθανότατα των χρόνων της Φραγκοκρατίας, η οποία ανακαινίζεται το 1608 

και το 1781 και επεκτείνεται το 1851, με την προσθήκη του νότιου κλίτους (Α/Α 97.1).728 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο, καλύπτει και τα δύο 

κλίτη και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση (Α/Α 97.2, 97.13). Ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, που κλείνουν με 

βημόθυρα (βημόθυρο νότιου κλίτους Α/Α 97.12, βόρειου κλίτους Α/Α 97.6). Ένα τμήμα 

του τέμπλου ακουμπά στο νότιο τοίχο, με τη μορφή προσκυνηταριού του Αγίου Σάββα 

(Α/Α 97.7). Το τμήμα στο βόρειο τοίχο είναι νεότερο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο 

χωρίζουν τις εννέα δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες 

τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των 

κεμεριών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, που 

συναντούμε ως συνδετικό τμήμα και σε άλλα τέμπλα του ίδιου τύπου από το 18ο και 19ου 

αιώνα, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος με τσαμπιά από σταφύλια) διάτρητης και 

ανάγλυφης τεχνικής. Η δεύτερη ζώνη φέρει εικοσιπέντε εικονίδια, σχεδόν όλα του 

Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η 

ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει εικοσιπέντε εικονίδια της Μεγάλης Δέησης και 

                                                 
728 ΜΚΕ, λήμμα «Σάββα Αγίου εκκλησία, Λευκωσία», τ. 12, σ. 122 (Α. Παπαγεωργίου). Σύμφωνα με τον 

Αρχιμανδρίτη Κυπριανό ο ναός ανακαινίζεται εκ βάθρων το 1781, με τη βοήθεια των χριστιανών, βλ. 

Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία Κύπρου, σ. 394. Στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου του ναού υπάρχει 

εντοιχισμένη πλάκα, στην οποία αναφέρεται εκ θεμελίων ανέγερση του ναού το 1851, πιθανότατα εννοώντας 

τη διεύρυνση του ναού, βλ. Κυριαζής, «Άγιος Σάββας», σ.  43. Ο R. Gunnis και Κ. Κεσισιάν αναφέρουν και 

αυτοί ότι ο ναός κτίζεται το 1851, βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 78, Κεσισιάν, Λευκωσία, σ. 156. 
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του Δωδεκάορτου. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη 

είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του, στο νότιο κλίτος 

(Α/Α 97.11), ενώ το βόρειο επιστέφουν νεότερου τύπου εικονίδια της δυτικής Ανάστασης 

(Α/Α 97.13). Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει κυρίως φυτικό διάκοσμο 

ανάγλυφης τεχνικής, σε συνδυασμό με ορισμένα ζωικά μοτίβα και πουλιά.  

Το βημόθυρο του βόρειου κλίτους (Α/Α 97.6) δεν ταιριάζει στις διαστάσεις της 

εισόδου, όπου είναι τοποθετημένο. Παρατηρήσαμε ότι έχει την ίδια τεχνοτροπική 

εκτέλεση με το βημόθυρο της Παναγίας Ελεούσας στο Γέρι (Α/Α 80.6) και με τα 

ακόλουθα έργα του 17ου αιώνα: Αγίου Θωμά στους Εργάτες (1638) (Α/Α 24.2), Τιμίου 

Σταυρού στο Αγιασμάτι (1638-1672) (Α/Α 25.9-10) και Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια 

(1650) (Α/Α 26.2), τα οποία, μελετώντας τα, εντάξαμε στην ίδια τεχνοτροπική κατηγορία, 

συμπεραίνοντας ότι ανήκουν στο ίδιο εργαστήριο ξυλογλυπτικής ή κατασκευάστηκαν από 

τον ίδιο ξυλογλύπτη. Συνεπώς θα χρονολογήσουμε το βημόθυρο στο 17ο αιώνα.    

Το τέμπλο παρουσιάζει όμως σε ορισμένα αντίστοιχα σημεία διαφορετικού τύπου 

διακόσμηση, γεγονός ιδιαίτερα εμφανή μεταξύ βόρειου (Α/Α 97.3) και νότιου 

κλίτους(Α/Α 97.4). Ένα τμήμα της πρώτης ζώνης επιστυλίου του τέμπλου του βόρειου 

κλίτους κοσμείται με διαφορετικό μοτίβο και διαφορετική τεχνική, απ’ ότι η υπόλοιπη 

ζώνη, όπου και διακρίνεται σημείο ένωσης με την υπόλοιπη ζώνη (Α/Α 97.5). Το ίδιο 

συμβαίνει και στην τρίτη ζώνη, όπου περίπου στο ίδιο σημείο, η διακόσμηση αλλάζει και 

διακρίνεται σημείο ένωσης. Επίσης στο τέμπλο του βόρειου κλίτους διακρίνονται ακόμα 

δύο σημεία ένωσης. Όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν σημειώνονται με μαύρο πλαίσιο στη 

φωτογραφία που παραθέτουμε. Αντίθετα με τις άλλες δύο ζώνες, η πέμπτη ζώνη 

παρουσιάζει το ίδιο διακοσμητικό μοτίβο και στα δύο κλίτη.  

Από τα προαναφερθέντα υποθέτουμε ότι το τμήμα του τέμπλου του βόρειου κλίτους, 

μέχρι τα σημεία ενώσεως και την τρίτη ζώνη επιστυλίου, είναι προγενέστερο του 

υπόλοιπου τέμπλου και κατασκευάζεται κατά την ανακαίνιση της εκκλησίας το 1781. 

Κατάστιχο του έτους 1801, το οποίο αναφέρει ο Ν. Κυριαζής, μας πληροφορεί για τα 

έξοδα που δαπανήθηκαν για τη σίτιση των ζωγράφων και την πληρωμή του μισθού τους, 

για το χρύσωμα του τέμπλου.729 Πριν από το τέμπλο αυτό, υπήρχε τέμπλο του 1608, που 

κατασκευάστηκε με δαπάνη του επιτρόπου Δημητρίου, σύμφωνα με επιγραφή, πάνω από 

την Πρόθεση, στο Ιερό Βήμα του ναού.730 Πιθανότατα το βημόθυρο του βόρειου κλίτους, 

που προαναφέραμε και χρονολογήσαμε στο 17ο αιώνα, να προέρχεται από το τέμπλο αυτό, 

                                                 
729 Κυριαζής, «Άγιος Αντώνιος», σ. 123.  
730 Την επιγραφή παραδίδει ο Ν. Κυριαζής, βλ. Κυριαζής, «Άγιος Σάββας», σ.  43. 
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όπως επίσης και η Σταύρωση, έργο του Παύλου Ιερογράφου στα 1659, που φυλάσσεται 

στο ναό.731   

Με την προσθήκη του νότιου κλίτους το 1851, κατασκευάζεται και το υπόλοιπο 

τμήμα του υφιστάμενου τέμπλου (τέμπλο νότιου κλίτους και συμπλήρωση επιστύλιου 

βόρειου κλίτους), το οποίο αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό τη διακόσμηση του 

προγενέστερου τέμπλου.                 

Σύμφωνα με κώδικα του ναού, που αρχίζει από το έτος 1814 και στον οποίο 

καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του, όπως επίσης και οι λογαριασμοί των 

επιτρόπων, αναφέρεται ότι κατά το έτος 1856 αγοράσθηκαν 20 τεφέδες χρυσού, το 

επόμενο χρόνο άλλοι 60, μαζί με γύψο για το χρύσωμα του τέμπλου. Επίσης, το ίδιο 

χρόνο, δόθηκαν χρήματα (στους ζωγράφους) για τη Σταύρωση και για κάποιες εικόνες του 

τέμπλου.732    

Από τον κώδικα μαθαίνουμε ότι το 1854 επιδιορθώθηκαν παλαιές εικόνες του 

τέμπλου και ζωγραφίστηκαν καινούργιες.733 Κάποιες εικόνες είχαν ήδη επιδιορθωθεί από 

το 1850, σύμφωνα με επιγραφές σ’ αυτές, λ.χ. δεσποτική εικόνα αγίου Γεωργίου Εξορινού 

και Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του επώνυμου αγίου του ναού, που ακουμπά 

στο νότιο τοίχο (Α/Α 97.7), υπάρχει αρκετά κατεστραμμένη επιγραφή, στην οποία 

αναγράφεται ότι το τέμπλο επιχρυσώθηκε όταν ήταν επίτροπος ο Μιχαήλ.734 Η χρονολογία 

που αναφέρεται στην επιγραφή είναι κατά το μεγαλύτερό της μέρος φθαρμένη. 

Πιθανότατα αναγραφόταν 1858, αν λάβουμε υπόψη μας και τον προαναφερθέντα κώδικα. 

Η επιγραφή παραδίδει τα ακόλουθα:  

«ΕΥΣΕΒΟΦΡΟΝΩ ΣΥΝ / ΔΡΟΜΗ ΤΕ ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΚΕ / ΤΟΔΕ ΤΕΜΕΝΟΣ 

ΚΕΧΡΥ= / ΣΩ[---]ΛΛ ΕΠΙΤΡΟ= / ΠΕ[ΥΟΝΤΟΣ] ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΡΟ= / ΘΥ [---] / [---] / 

185[8]».735  (Α/Α 97.8).    

Μπροστά από το τέμπλο, στον κυρίως ναό, μεταξύ βόρειου και νότιου κλίτους, 

υπάρχει κίονας, στον οποίο απεικονίζεται διπλά η μορφή του αγίου Σάββα, φέροντας την 

εξής επιγραφή:  

                                                 
731 Τη Σταύρωση του Παύλου ιερογράφου αναφέρουν οι Ν. Κυριαζής, R. Gunnis, Α. Παπαγεωργίου και Ι. 

Ηλιάδης, βλ. Κυριαζής, «Άγιος Σάββας», σ.  44, Gunnis, Historic Cyprus, σ. 78, ΜΚΕ, ό.π., σ. 122, Ηλιάδης, 

Παύλος Ιερογράφος, σ. 11 αντίστοιχα. 
732 Κληρίδης, «Άγιος Σάββας. Συμπληρωματικαί σημειώσεις», σ. 136, 143. 
733 Αυτόθι, σ. 143.  
734 Ο Μιχαήλ Χριστοφίδης είχε αναλάβει επίτροπος του ναού από το 1848, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα 

κώδικα του ναού, βλ. Κληρίδης, ό.π., σ. 142.   
735 Ο Ν. Κυριαζής παραδίδει την επιγραφή αναφέροντας όμως τη χρονολογία 1870, βλ. Κυριαζής, «Άγιος 

Σάββας», σ. 43. Προφανώς πρόκειται για λάθος, διότι και στους λογαριασμούς του έτους 1870, στον 

προαναφερθέντα κώδικα του ναού, δεν γίνεται λόγος για επιχρύσωση, βλ. Κληρίδης, ό.π., σ. 143. 
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«ΣΑΒΒΑ ΠΡΟΣΤΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΗΣΑΝΤΑΣ ΑΞΙΩΣΟΝ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΘΑΝΕΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ 

ΕΠΤΑΛΟΦΩ, ΑΞΙΩΣΟΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΣΟΥ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΕΝ ΚΟΛΠΩ Εν έτει 

1853736 / Νοεμβρίου 29: λ ΤΗΣ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» (Α/Α 97.9-10).      

Κοιτάζοντας προσεκτικά τις δύο προαναφερθείσες επιγραφές παρατηρούμε ότι 

φέρουν την ίδια χρονολογία και παρουσιάζουν τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα. Προφανώς 

έχουν γραφτεί από το ίδιο πρόσωπο – ζωγράφο, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το 

όνομα, που πιθανότατα θα βοήθησε και στην επιχρύσωση του τέμπλου, η οποία, σύμφωνα 

με τον κατάστιχο του 1801, γίνεται από περισσότερους του ενός ζωγράφους.  

 

Α/Α 98. Λεμεσός, ν. Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας (τέμπλο, βημόθυρο, 

σταυρός, λυπηρά)  

Ο ναός του αγίου Ανδρονίκου και της συζύγου του Αθανασίας θεμελιώθηκε το 1835 

και τελείωσε το 1850 (Α/Α 98.1). Η χρονολογία αυτή αναγράφεται πάνω από τη δυτική 

εξωτερική θύρα του ιερού. Ο ναός είναι μονόχωρος και σχετικά μικρός. Υπήρξε 

μητροπολιτικός ναός της Λεμεσού, από το 1850 μέχρι το 1903. Βρίσκεται κοντά στο ναό 

της Αγίας Νάπας, στον παραλιακό δρόμο. Στα 1917-19 ο μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος 

Μεταξάκης έκτισε μπροστά από το ναό μητροπολιτικό μέγαρο, όπου διέμενε ο 

μητροπολίτης τέως Λεμεσού Χρύσανθος, μέχρι το θάνατό του το 2006. Λόγω του κτιρίου 

αυτού, ο ναός είναι σήμερα αθέατος από το δρόμο.737  

Ο Άγιος Ανδρόνικος είναι ο μόνος ναός της Λεμεσού, που γνωρίζουμε, με 

ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του 19ου αιώνα (Α/Α 98.2, 98.7), που πιθανότατα 

κατασκευάζεται και τοποθετείται στο ναό με την ανέγερσή του. Έτσι αποτελεί σύγχρονο 

χρονολογικά έργο με την ανοικοδόμηση του ναού. Έχει πρόσφατα συντηρηθεί (2007) και 

διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

Το τέμπλο επιχρυσώνεται στα 1860, σύμφωνα με επιγραφή στο προσκυνητάριο του 

ναού, που αναφέρει τα εξής:  

«ΕΧΡΥΣΩΘΗΣΑΝ / ΤΑ ΤΕΜΠΛΗ ΤΗΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ / 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΟΙΣ ΧΡΙ- / ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ΄΄ ΠΑΥ- / ΛΟΥ Κ(ΑΙ) ΠΑΥΛΟΥ ΔΗ / 

ΜΗΤΡΙΟΥ, 1860» (Α/Α 98.4). 

                                                 
736 Το τελευταίο γράμμα της χρονολογίας δεν διακρίνεται πολύ καθαρά, μπορεί να είναι 3 ή 5. 
737 Κυριαζής, «Άγιος Ανδρόνικος», σ. 48, Μιχαηλίδου, Λεμεσός, σ. 290-293, Μιχαηλίδη, Εκκλησία Λεμεσού, 

ό.π., σ. 545-546, Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 91 εξ., όπου αναφέρονται και ορισμένες εικόνες του 

ναού. Το μητροπολιτικό μέγαρο οικοδομήθηκε στη θέση δωματίων, που υπήρχαν παλαιότερα, όπου διέμενε 

ο μητροπολίτης Κιτίου και οι ιερείς, όταν είχε ακόμα στη δικαιοδοσία του τις μητροπόλεις Λεμεσού και 

Λάρνακας. Ο ναός αποτελεί σήμερα παρεκκλήσιο της γειτονικής εκκλησίας της Αγίας Νάπας. Για το ναό 

των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας και τη σχέση του με την εκκλησία της Αγίας Νάπας, βλ. Χ. Σαββίδης, 

Ιστορικό καθεδρικού ναού Αγίας Νάπας και Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, Λεμεσός 1992.     
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Το τέμπλο ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο 

εισόδους, την Ωραία Πύλη, που φέρει βημόθυρο (Α/Α 98.6) και την είσοδο της 

Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Ένα τμήμα του 

τέμπλου επεκτείνεται στο νότιο τοίχο, με τη μορφή προσκυνηταριού (Α/Α 98.7). 

Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές 

εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια 

και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του επιστυλίου 

παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων, 

όπως έχουμε αναφέρει σε άλλα τέμπλα του 18ου και 19ου αιώνα. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος) διάτρητης τεχνικής. Η δεύτερη ζώνη φέρει 

δεκατρία εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, 

όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει δεκατρία εικονίδια της 

Μεγάλης Δέησης. Οι Δεσποτικές εικόνες, τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης 

Δέησης, που βρίσκονται στο τέμπλο, είναι πιθανότατα τα αρχικά. Στην κορυφή του 

επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος 

με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 98.5).  

Το τέμπλο είναι ολόκληρο επιχρυσωμένο. Κοσμείται με φυτικά και ζωικά μοτίβα, 

ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής. Οι περισσότεροι κάτω κεταμπέδες και τρίλοβα κεμέρια 

διακοσμούνται με ανάγλυφο μονοκέφαλο ή δικέφαλο εστεμμένο αετό.  

 

Α/Α 99. Κάτω Λεύκαρα (Λάρνακα), ν. Παναγίας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος και κτίζεται το 1847,738 

σύμφωνα με επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου (Α/Α 99.1). 

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο. Έχει πρόσφατα 

συντηρηθεί και διατηρείται σε άριστη κατάσταση (Α/Α 99.2, 99.16). Ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που 

φέρει βημόθυρο (Α/Α 99.15) και την είσοδο της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα 

μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Ένα τμήμα του τέμπλου επεκτείνεται στο νότιο τοίχο, 

με τη μορφή προσκυνηταριού (Α/Α 99.4). Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής 

διάκοσμο χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές 

εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. 

Μεταξύ των κεμεριών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα 

                                                 
738 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 321.  
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μοτίβα, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλα τέμπλα του 

18ου και 19ου αιώνα. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος) διάτρητης τεχνικής. Η δεύτερη ζώνη φέρει 

δεκατέσσερα εικονίδια του Δωδεκάορτου, εκ των οποίων το ένα, που απεικονίζει την 

Κοίμηση της Θεοτόκου, δεν βρισκόταν στο τέμπλο τη στιγμή της φωτογράφησης, αλλά σε 

προσκυνητάριο του ναού. Φέρει τη χρονολογία 1863. Σύμφωνα με την επιγραφή στο 

θωράκιο του τέμπλου τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης, όπως και 

οι δεσποτικές εικόνες ζωγραφίστηκαν από το 1863-1866, από το ζωγράφο που επιχρύσωσε 

το τέμπλο. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η 

ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει δεκατρία εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην 

κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 99.14).  

Το τέμπλο κοσμείται με φυτικά και ζωικά μοτίβα, ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής, 

πολλά από τα οποία ζωγραφίζονται με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε και μαύρο 

χρώμα,739 σε διάφορες συνθέσεις, που εντυπωσιάζουν τόσο για την τεχνοτροπική τους 

εκτέλεση (βαθύ ανάγλυφο) όσο και για την ποικιλία τους. Εμφανίζονται και εδώ οι 

συνηθισμένες συνθέσεις με το δικέφαλο εστεμμένο αετό, τους δέσμιους λέοντες, τα 

πουλιά και τα λεοντιδείς ανάμεσα σε φυτικό διάκοσμο (Α/Α 99.5-13).  

Εκτός από αυτά, τη διακόσμηση συμπληρώνουν φτερωτοί άγγελοι, ολόσωμοι και μη 

και σκηνές από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Στο κάτω κεταμπέ της δεσποτικής 

εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου παριστάνεται η σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 

99.6) και της Παναγίας το Προπατορικό Αμάρτημα (Α/Α 99.7). Παρατηρούμε ότι ο 

ξυλογλύπτης περιορίζεται στην απόδοση μόνο των κεντρικών προσώπων της κάθε σκηνής, 

χωρίς να δίδει οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο 18ο 

αιώνα. Στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος 

να κρατούν την εκκλησία (Α/Α 99.12), θέμα πολύ γνωστό στο 18ο αιώνα. Στο τρίλοβο 

κεμέρι του προσκυνηταριού, που ακουμπά στο νότιο τοίχο, παριστάνονται φτερωτοί 

άγγελοι να κρατούν στέμμα (Α/Α 99.13) και στον κάτω κεταμπέ η Θυσία του Αβραάμ 

(Α/Α 99.11).  

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ υπάρχει επιγραφή σε 

οβάλ πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία από το 1863 μέχρι το 1866 κατασκευάστηκε και 

                                                 
739 Όπως πληροφορηθήκαμε από επίτροπο του ναού τα χρώματα στα ανάγλυφα μοτίβα προστέθηκαν κατά 

την πρόσφατη συντήρηση του τέμπλου. 
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επιχρυσώθηκε το τέμπλο και ζωγραφίστηκαν οι εικόνες, όταν επίτροποι ήταν ο Γεώργιος, 

ο Νικόλαος, ο Γεώργιος και ο Λοϊζος, από το ζωγράφο Αρσένιο740:     

  «+ / ΧΙΛΙΟΥΣ 863 ΜΕΧΡΕΙ / ΤΟΥΣ 66. ΙΟΥΛΙΟΥ Κ. ΕΛΑΞΕΥ / ΘΗ 

ΚΕΧΡΙΣΟΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜ / ΛΟΝ ΚΑΙ ΘΥΑΙ ΕΙΚΟΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΘΗΣΑΝ / ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚ ΝΙΚΟ / ΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΛΟΙΖΟΥ / ΔΙΑ 

ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ» (Α/Α 99.3). 

Η Παναγία, στη σκηνή του Ευαγγελισμού, στο βημόθυρο του τέμπλου (Α/Α 99.15) 

είναι εικονογραφικά όμοια με αυτήν στο βημόθυρο του τέμπλου του κεντρικού κλίτους 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη στη Λευκωσία, του 1816 (Α/Α 81.19) και στο 

βημόθυρο του τέμπλου του Αγίου Βασιλείου στο Καλό Χωριό Λάρνακας, του 1852 (Α/Α 

89.11). Ίσως και τα τρία βημόθυρα να αποτελούν έργα του ζωγράφου Αρσένιου ή ο 

ζωγράφος αυτός να υπήρξε μαθητής του άγνωστου ζωγράφου του βημοθύρου του 

Τρυπιώτη και του Αγίου Βασιλείου.     

 

Α/Α 100. Παλαιχώρι Ορεινής (Λευκωσία), ν. Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας 

(τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας είναι τρίκλιτος ξυλόστεγος και κτίζεται 

πιθανότατα στις αρχές του 16ου αιώνα και επεκτείνεται στα δυτικά το 1863 (Α/Α 100.1).741 

Στο ναό σώζονται τοιχογραφίες του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα.742  

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο, καλύπτει και τα 

τρία κλίτη και διατηρείται σε άριστη κατάσταση (Α/Α 100.2). Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις εισόδους, την κεντρική της Ωραίας Πύλης, που 

κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 100.10), της Προθέσεως και του Διακονικού, που φέρουν 

ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις 

δέκα δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα 

τρίλοβα κεμέρια και κάτω οι κάτω κεταμπέδες.  

Η δεσποτική εικόνα της Παναγίας χρονολογείται στο 17ο αιώνα και καλύπτεται με 

μεταλλική επένδυση του 19ου αιώνα.743 

                                                 
740 Ο Κ. Γερασίμου αναφέρεται σε άλλο ένα ενυπόγραφο έργο του ζωγράφου αυτού. Πρόκειται για εικόνα 

του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που βρίσκεται στο τέμπλο του ναού του Αγίου Λουκά στην Ορούντα, βλ. 

Γερασίμου, «Ταπεινοί αγιογράφοι», σ. 173.  
741 Gunnis, Historic Cyprus, σ. 361-362, Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 77, όπου δίνονται 

πολλά στοιχεία για την αρχιτεκτονική του ναού και τις κατά καιρούς ανακαινίσεις του. 
742 Για τις τοιχογραφίες, βλ. Stylianou, Churches, σ. 287-288, Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, ό.π., σ. 81-

101. 
743 Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 103-104, όπου δίνονται πληροφορίες και για τις 

υπόλοιπες εικόνες και εικονίδια του τέμπλου, όπως επίσης και στις σελίδες 106-126. 
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Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες στο κεντρικό κλίτος (Α/Α 

100.2) και τρεις στα άλλα δύο πλαϊνά (Α/Α 100.3-4). Η κατώτερη κοσμείται με το μοτίβο 

του κλήματος με τσαμπιά από σταφύλι, διάτρητης τεχνικής, κατά μήκος του οποίου 

παρεμβάλλονται ανάγλυφες μορφές αγίων. Η δεύτερη ζώνη φέρει δώδεκα εικονίδια, 

σχεδόν όλα του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, όπως και 

η τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει οκτώ εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, που 

εκτείνεται κάτω μήκος του κεντρικού τμήματος του τέμπλου, είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 100.9).  

Το τέμπλο κοσμείται με ανάγλυφα φυτικά και ζωικά μοτίβα, ενίοτε ζωγραφισμένα με 

κόκκινο και πράσινο χρώμα. Στους κάτω κεταμπέδες και στα θωράκια των δεσποτικών 

εικόνων επαναλαμβάνονται οι ίδιες ή παρόμοιες συνθέσεις με λιοντάρια διαφόρων τύπων, 

φτερωτά ζώα και αετούς (Α/Α 100.5-6). Στη μέση του διάτρητου τοξωτού ανοίγματος της 

Ωραίας Πύλης παριστάνονται δύο άγγελοι να κρατούν στέμμα (Α/Α 100.7).  

Στο κέντρο του κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας (Α/Α 100.11) 

παριστάνεται ανάγλυφα η Θεοτόκος δεξιοκρατούσα, εκατέρωθεν φτερωτών αγγέλων και 

των δωρητών (Α/Α 100.8). Στο άνω τμήμα της σύνθεσης, αναγράφονται σε τέσσερα 

ορθογώνια πλαίσια τα εξής:  

«ΚΥΡΙΑΚΟΥ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ / ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑ(ΠΑ) ΙΩ(ΑΝΝΟΥ)» 

«ΜΗ(ΤΗ)Ρ» 

«Θ(Ε)ΟΥ» 

«ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο ΠΡΟΤΟÏΕΡΕΥΣ / ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΤΑΥΤΗΣ» 

Οι δωρητές παριστάνονται να κρατούν κορδέλα, που σχηματίζει ημικύκλιο, στο 

οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: 

«ΔΕΞΑΙ ΤΩ ΜΙΚΡΟΝ ΤΟΥΤΟ ΔΩΡΟΝ= ΠΑΡΘΕΝΕ ΠΑΡ ΗΜΩΝ ΤΩΝ 

ΑΜΑΡΤΟΛΩΝ»  

Στο κάτω μέρος του κεταμπέ αναγράφεται η εξής αφιερωματική επιγραφή: 

«+ΜΗΤΕΡ ΘΕΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΤΑ ΣΑ ΕΛΕΗ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ 

ΕΠΙ ΤΑ ΘΕΙΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΣΙ ΚΑΤΑΠΕΜΨΟΝ / ΠΡΟΣΕΤΙ ΔΕ Κ(ΑΙ) ΤΩ ΕΝΘΑΔΕ 

ΠΑΡΟΝΤΙ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΩΤΟÏΕΡΕΙ ΤΩ ΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ Κ(ΑΙ) ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΝ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥΤΟΥ / ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΑΝΤΙ ΟΘΕΝ ΕΠΑΞΙΟΣ 

ΑΥΤΩΤΕ Κ(ΑΙ) ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ· ΤΑ· ΣΑ ΕΛΕΗ ΚΑΤΑΠΕΜΨΟΝ· ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 218 

ΕΧΡΥΣΩΘΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Σ: ΠΑΥΛΙ / ΔΟΥ / ΤΩ ΑΩΞΔ ΕΤΕΙ ΤΩ 

ΣΩΤΗΡΙΩ»744 

    Σύμφωνα με την προαναφερθείσα επιγραφή, το τέμπλο επιχρυσώνεται το 1864, 

από τον Παύλο Σ. Παυλίδου, με έξοδα του πρωτοπαπά του χωριού Ιωάννη και της 

γυναίκας του Κυριακούς.  

Πιθανότατα ο Παύλος Παυλίδης ήταν ζωγράφος, αν και δεν το αναφέρει στην 

επιγραφή, ο οποίος θα ζωγράφισε και το βημόθυρο.  

Ο σταυρός, που επιστέφει το τέμπλο (Α/Α 100.9), χρονολογείται από τους Σ. 

Σοφοκλέους – Χ. Χατζηχριστοδούλου στον 17ο ή 18ο αιώνα και τα λυπηρά στον 19ο 

αιώνα.745 Ο σταυρός του τέμπλου είναι τεχνοτροπικά όμοιος με αντίστοιχα έργα του 18ου 

αιώνα, με μικρές διαφορές, δηλαδή με τους σταυρούς των τέμπλων του ναού της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιχώρι Ορεινής (Α/Α 41.3-4), του Αγίου Γεωργίου 

στο Παλαιχώρι Μόρφου (Α/Α 43.5) και του Αρχαγγέλου στην Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 

44.5). Συνεπώς θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε και τον εδώ σταυρό στο 18ο αιώνα.  

 

Α/Α 101. Λάρνακα, ν. Παναγίας Χρυσοπολίτισσας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας είναι δίκλιτος και αποτελεί βασικά κτίσμα 

του 1765-1769, ενσωματώνοντας τμήματα του παλαιότερου ναού που αντικατέστησε(Α/Α 

101.1). Σύμφωνα με τοπική παράδοση, ο ναός είναι δίκλιτος από την εποχή της 

Φραγκοκρατίας, συμβολίζοντας την ένωση Ορθοδόξων και Λατίνων.746 Στο υπέρθυρο της 

νότιας εισόδου του ναού υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή, που αναφέρει ονόματα, πιθανότατα 

επιτρόπων και τη χρονολογία 1851, η οποία πρέπει να παραπέμπει σε ανακαίνιση του 

ναού, χωρίς να διευκρινίζεται ποιο τμήμα του ναού ανακαινίζεται.747   

Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο, καλύπτει και τα δύο 

κλίτη και διατηρείται σε άριστη κατάσταση (Α/Α 101.25). Ακολουθεί τη συνηθισμένη 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, που κλείνουν με βημόθυρα. Το 

βημόθυρο του βόρειου κλίτους (Α/Α 101.8) είναι νεότερο. Η κύρια είσοδος, η Ωραία Πύλη 

(Α/Α 101.5-6), βρίσκεται στο νότιο κλίτος (Α/Α 101.3), όπου βρίσκεται επίσης και η Αγία 

                                                 
744 Ολόκληρη την επιγραφή παραδίδουν, με ορισμένα λάθη, οι Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, 

Παλαιχώρια, σ. 103. Επίσης αναφέρουν ότι το τέμπλο φέρει χρονολογίες κατασκευής 1859 και 1860, χωρίς 

να δίνουν περισσότερες πληροφορίες σε ποιο σημείο του τέμπλου αναγράφονται. Τις χρονολογίες αυτές δεν 

τις έχουμε εντοπίσει. 
745 Σοφοκλέους-Χατζηχριστοδούλου, Παλαιχώρια, σ. 105. 
746 Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 525-526 και του ίδιου, Χρυσοπολιτίσσα, σ. 24-25. Στην ενορία της 

Χρυσοπολίτισσας ήταν συγκεντρωμένα, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, τα διάφορα ευρωπαϊκά 

Προξενεία και οι πλούσιοι της πόλης, βλ. Μιχαηλίδης, Χρυσοπολιτίσσα, σ. 21. 
747 Ο R. Gunnis αναφέρει ότι ο ναός κτίζεται το 1815, πιθανόν από αναγραμματισμό της ορθής ημερομηνίας, 

βλ. Gunnis, Historic Cyprus, σ. 115.   

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 219 

Τράπεζα. Ένα τμήμα του τέμπλου επεκτείνεται στο βόρειο και νότιο τοίχο με τη μορφή 

προσκυνηταριών του αγίου Δημητρίου (Α/Α 101.2) και αγίου Γεωργίου (Α/Α 101.4) 

αντίστοιχα. Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής διάκοσμο χωρίζουν τις εννέα 

δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους (στο πρώτο από δεξιά μετακιόνιο κενό τοποθετούνται δύο 

δεσποτικές εικόνες). Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια 

και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Μεταξύ των κεμεριών και του επιστυλίου 

παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με ανάγλυφα μοτίβα, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων, 

όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα τέμπλα του 18ου και 19ου αιώνα. 

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες (Α/Α 101.11). Η κατώτερη 

κοσμείται με φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος) διάτρητης τεχνικής. Η δεύτερη ζώνη 

φέρει είκοσι τρία εικονίδια, σχεδόν όλα του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη χωρίζεται σε 

δύο μικρότερες, με διαφορετικού είδους διακόσμηση, όπου στην ανώτερη από τις δύο 

επαναλαμβάνεται το διακοσμητικό μοτίβο της πρώτης ζώνης (Α/Α 101.12). Η τέταρτη 

ζώνη, φέρει είκοσι τρία εικονίδια της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, 

πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα 

λυπηρά εκατέρωθέν του στο νότιο κλίτος (Α/Α 101.10), ενώ στο βόρειο εικονίδιο της 

δυτικής Ανάστασης (Α/Α 101.9).  

Το τέμπλο κοσμείται με φυτικά και ζωικά μοτίβα, ανάγλυφης και διάτρητης τεχνικής 

και φτερωτούς αγγέλους. Εμφανίζονται και εδώ οι συνηθισμένες συνθέσεις με το 

δικέφαλο εστεμμένο αετό, τους δέσμιους λέοντες, τους λεοντιδείς ανάμεσα σε φυτικό 

διάκοσμο ή κρατώντας στέμμα, πουλιά να ρομφίζουν σταφύλια κ.λ.π. (Α/Α 101.13-18). 

Στο υπέρθυρο της βόρειας εισόδους παριστάνονται φτερωτοί άγγελοι κρατώντας στέμμα 

(Α/Α 101.7). Επίσης η διακόσμηση συμπληρώνεται με μια σκηνή από την Παλαιά 

Διαθήκη, το προπατορικό αμάρτημα, που παριστάνεται στο θωράκιο της δεσποτικής 

εικόνας των αγίων Αντωνίου και Κενδέα (Α/Α 101.14).  

Το τέμπλο κατασκευάζεται το 1866748 από τον ξυλογλύπτη Χατζηδημήτρη 

Ταλιαδώρο, σύμφωνα με ανάγλυφη επιγραφή στο άνω μέρος του βημοθύρου, κάτω από 

τον δικέφαλο αετό, που το επιστέφει, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«1866 / Χ(ΑΤΖΗ)Δ(Η)Μ(ΗΤΡΗΣ) ΤΑ / ΛΛΗΑΔ[---] / ΡΟΣ»749 (Α/Α 101.22). 

Η χρονολογία 1866 είναι επίσης ανάγλυφα χαραγμένη στο σώμα των δύο δέσμιων 

λιονταριών, που κοσμούν τον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του Χριστού (Α/Α 

101.23-24).  

                                                 
748 Ο Δομέτιος μοναχός αναφέρει ότι το τέμπλο τοποθετείται γύρω στα 1860, προφανώς αγνοώντας την 

ανάγλυφη επιγραφή στο βημόθυρο, βλ. Δομέτιος μοναχός, Επιχρυσωμένα τέμπλα, σ. 58.  
749 Ο Σ. Μιχαηλίδης παραδίδει τη χρονολογία 1866, αναφέροντας όμως ότι το όνομα του ξυλογλύπτη είναι 

δυσανάγνωστο, βλ.  Μιχαηλίδης, Χρυσοπολιτίσσα, σ. 82. 
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Στη δεξιά άκρη του αριστερού άνω μέρους του θυροφύλλου αναγράφεται η 

χρονολογία 1879 (Α/Α 101.21), κατά την οποία ζωγραφίστηκαν τα βημόθυρα, αλλά και 

ζωγραφίστηκαν και επιχρυσώθηκαν και τα υπόλοιπα τμήματα του τέμπλου, όπως 

επιβεβαιώνει δεύτερη επιγραφή στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του αγίου 

Δημητρίου στο βόρειο τοίχο (Α/Α 101.19). Σύμφωνα με την επιγραφή το 1879 

επιχρυσώνεται το τέμπλο, όταν μητροπολίτης είναι ο Κυπριανός Α΄ (1868-1886),750 με 

δαπάνη της εκκλησίας, με τη φροντίδα του Σπύρου Ιακωβίδου, από το ζωγράφο Νικόλαο 

Πετρίδη:751 

«ΤΩ / ΑΩΟΘ / ΣΩΤΗΡΙΩ ΕΤΕΙ / ΕΠΙ ΠΑΝΙΕΡΩ / ΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ / ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΤΟΥ Α΄. / ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΕΚ- / ΚΛΗΣΙΑΣ ΕΧΡΥΣΟ / ΘΗ ΤΟ 

ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟ / ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΣΠΥΡΟΥ ΙΑΚΩ / ΒΙΔΟΥ. ΧΕΙΡ / ΗΝ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΠΕΤΡΙΔΗ:.. 1879 / ΜΑÏΟΥ 4»752 (Α/Α 101.20).     

   

Α/Α 102. Κυπερούντα (Λεμεσός), ν. Παναγίας (τέμπλο βόρειου κλίτους, 

βημόθυρο, σταυρός)  

Ο ναός της Παναγίας κτίζεται αρχικά, ως μονόκλιτος ξυλόστεγος, στο 16ο –17ο 

αιώνα (Α/Α 102.1). Το 1867 προστίθεται το νότιο κλίτος μετατρέποντας το ναό σε 

δίκλιτο,753 κατασκευάζεται ο γυναικωνίτης και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του βόρειου κλίτους 

(Α/Α 102.2, 102.11), όταν μητροπολίτης Κυρηνείας είναι ο Χρύσανθος Β΄ (1862-1871)754 

και επίτροποι ο ιερέας Γεώργιος και ο πατέρας του Μιχαήλ, σύμφωνα με επιγραφή στο 

θωράκιο κάτω από την εικόνα της Παναγίας, που αναφέρει τα ακόλουθα:  

«ΤΩ ΧΙΛΗΟΣΤΩ / ΩΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΕΞΗΚΟ- / ΣΤΩ ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 

/ ΑΝΕΚΕΝΙΣΘΗ Η ΕΚΛΗΣΙΑ Κ(ΑΙ) / ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥΣ ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΩΓΕΙ- / Ω 

ΣΚΑΛΙΣΘΕΝΤΟ ΕΠΙ ΑΡΧΗΕΡΟΣΙ- / ΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΠΙΤΡΩΠΗΣ / 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ / ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» (Α/Α 102.8). 

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Χριστού υπάρχει μια δεύτερη επιγραφή, 

κατεστραμμένη στο κάτω μέρος, σύμφωνα με την οποία το τέμπλο επιχρυσώνεται το 

                                                 
750 Για το μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανό Οικονομίδη, βλ. Μιχαηλίδης, Κίτιον, σ. 232-240 και 273-292. 
751 Τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης αποδίδονται στο ζωγράφο του τέμπλου, όπως 

επίσης και οι δεσποτικές εικόνες του αγίου Μηνά, του αγίου Γεωργίου, του αγίου Δημητρίου, των αγίων 

Ειρήνης και Παρασκευής, των αγίων Αντωνίου και Κενδέα και του αρχαγγέλου Μιχαήλ, βλ. Παπαϊωακείμ, 

«Αγιογραφική δραστηριότητα», σ. 123. Περισσότερα για τις εικόνες, βλ. Μιχαηλίδης, Χρυσοπολιτίσσα, σ. 

77-85. 
752 Την επιγραφή παραδίδει σε μικρογράμματη γραφή και ο Μιχαηλίδης, Χρυσοπολιτίσσα, σ. 74. 
753 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Κυπερούντα», τ. 11, σ. 56-57 (Α. Παπαγεωργίου), Μιχαηλίδης, 

Εκκλησία Λεμεσού, σ. 626. Ο R. Gunnis αναφέρει ότι ο ναός είναι των αρχών του 18ου αιώνα, βλ. Gunnis, 

Historic Cyprus, σ. 307. Ο Αθ. Παπαγεωργίου στο άρθρο του για τους ξυλόστεγους ναούς της Κύπρου 

χρονολογεί το ναό στο 18ο αιώνα, βλ. Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 370-371.  
754 Για το μητροπολίτη Κυρηνείας Χρύσανθο Β΄, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Χρύσανθος Β΄», τ. 14, σ. 105 (Α. 

Παπαγεωργίου).  
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1872, όταν μητροπολίτης Κυρηνείας είναι ο Μελέτιος Β΄ (1872-1880),755 με συνδρομή του 

Μιχαήλ, του Γεωργίου και άλλων, τα ονόματα των οποίων είναι κατά μεγάλο μέρος 

δυσανάγνωστα, από το ζωγράφο Νικόλαο:   

«ΤΩ ΑΩΟΒ / ΤΩ ΔΕ ΤΕΜΠΛΟΣ / ΕΧΡΥΣΩΘΗ ΕΠΙ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΚΥΡΙΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ / ΜΗΧΑΗΛ [---] 

ΓΕΩΡΓΙ / ΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ [---] / ΔΙΑ [---] ΝΙΚΟΛΑΟΥ / 1872» (Α/Α 102.9). 

Συγκρίνοντας την εικονογραφία του σταυρού, των λυπηρών (Α/Α 102.4) και του 

βημοθύρου (Α/Α 102.3) με τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο της Παναγίας 

Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, που αποτελούν έργα του ζωγράφου Νικολάου Πετρίδη 

στα 1879, παρατηρούμε μεγάλες εικονογραφικές ομοιότητες . Λαμβάνοντας υπόψη μας 

την προαναφερθείσα διαπίστωση και το γεγονός ότι και οι δύο ζωγράφοι φέρουν το όνομα 

Νικόλαος, συμπεραίνουμε ότι προφανώς πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.  

Επίσης ο σταυρός και τα λυπηρά του εδώ τέμπλου είναι εικονογραφικά όμοια με τα 

αντίστοιχα έργα στο τέμπλο της Παναγίας στα Καννάβια, του 1873 (Α/Α 104.5). 

Προφανώς αποτελούν και αυτά έργα του ζωγράφου Νικόλαου Πετρίδη.  

Στη γωνία της κάτω κάθετης κεραίας του σταυρού υπάρχει μια τρίτη επιγραφή, 

σύμφωνα με την οποία ο σταυρός ζωγραφίστηκε και επιχρυσώθηκε το 1872, με συνδρομή 

κάποιου Χριστόφορου και των παιδιών του:  

«ΓΕΓΩΝΕΝ Κ(ΑΙ) ΔΙΑ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟ / ΦΟΡΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΕΚΝΩΝ / 

1872» (Α/Α 102.10).    

Το τέμπλο είναι σύγχρονο χρονολογικά με την επέκταση του ναού και διατηρείται σε 

καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο 

εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 102.3) και το παραπόρτιο της 

Προθέσεως, που φέρει ελεύθερα μετακινούμενη εικόνα χωρίς θωράκιο. Τα θωράκια 

φέρουν γραπτό διάκοσμο και δεν επιχρυσώνονται (Α/Α 102.5). Πεσσίσκοι με γλυπτό 

διάκοσμο χωρίζουν τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές 

εικόνες τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες. Στον 

κάτω κεταμπέ της δεσποτική εικόνας του Χριστού παριστάνεται η γνωστή σύνθεση με τα 

δύο αλυσοδεμένα λιοντάρια, εκατέρωθεν δέντρου. Παρόμοια σύνθεση κοσμεί και άλλα 

τέμπλα του 19ου αιώνα, λ.χ. τέμπλο Αγίου Κυπριανού στο Μένικο (Α/Α 83), ενώ στο 18ο 

αιώνα είναι άγνωστη. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. Η κατώτερη ζώνη 

κοσμείται με το μοτίβο της κληματίδας με τσαμπιά από σταφύλια, πολλά από τα οποία 

ζωγραφίζονται με κόκκινο, πράσινο και μωβ χρώμα. Η δεύτερη ζώνη φέρει σειρά από 

                                                 
755 Για το μητροπολίτη Κυρηνείας Μελέτιο Β΄, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Μελέτιος Β΄», τ. 9, σ. 379 (Α. 

Παπαγεωργίου).  
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έντεκα εικονίδια του Δωδεκάορτου, που είναι πιθανότατα τα αρχικά. Η ανώτερη ζώνη 

κοσμείται με γλυπτό διάκοσμο (Α/Α 102.6-7). Στην κορυφή του τέμπλου, πάνω σε χαμηλή 

αετωματική επίστεψη, απλής μορφής με γραπτά μοτίβα, είναι τοποθετημένος ο 

Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 102.4).  

 

Α/Α 103. Ζωοπηγή (Λεμεσός), ν. Ζωοδόχου Πηγής (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος (Α/Α 103.1) και κτίζεται 

στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου αιώνα, όπως φαίνεται από τοιχογραφίες στους 

τοίχους, που χρονολογούνται στις αρχές του 16ου αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

είναι σήμερα καλυμμένο με στρώμα γύψου.756 

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο του 19ου αιώνα (Α/Α 103.2, 103.11), που 

σύμφωνα με τον Α. Παπαγεωργίου το 1967 βάφτηκε με χρυσομπογιά, το οποίο 

αντικατέστησε το τέμπλο του 16ου αιώνα, που καταστράφηκε. Από το τέμπλο του 16ου 

αιώνα σώζονται μερικές από τις εικόνες της Μεγάλης Δέησης, που αποτελούν 

χαρακτηριστικά δείγματα της Κυπριακής Σχολής του 16ου αιώνα757 και ο σταυρός και τα 

λυπηρά του τέμπλου, που είναι τοποθετημένος στον τοίχο του νάρθηκα.758 

Το τέμπλο του ναού διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Ακολουθεί τη 

συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη, που δεν 

φέρει σήμερα βημόθυρο και την είσοδο της Προθέσεως, που κλείνει με ελεύθερα 

μετακινούμενη εικόνα με θωράκιο. Πεσσίσκοι με γλυπτό και διάτρητης τεχνικής διάκοσμο 

χωρίζουν τις έξι δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες 

τοποθετούνται τα τρίλοβα κεμέρια και κάτω από αυτές οι κάτω κεταμπέδες.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη κοσμείται με 

φυτικό διάκοσμο (μοτίβο του κλήματος) διάτρητης τεχνικής. Η δεύτερη ζώνη φέρει 

δεκαπέντε εικονίδια του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, 

όπως και η τελευταία, που είναι πολύ στενή. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει 

δεκαπέντε εικονίδια, τα περισσότερα της Μεγάλης Δέησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, 

πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα 

λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 103.7-10).  

                                                 
756 ΜΚΕ, λήμμα «Ζωοδόχου Πηγής εκκλησία, Ζωοπηγή», τ. 5, σ. 282 (Α. Παπαγεωργίου), Μιχαηλίδης, 

Εκκλησία Λεμεσού, σ. 625. Ο Αθ. Παπαγεωργίου  στο άρθρο του για τους ξυλόστεγους ναούς της Κύπρου 

χρονολογεί το ναό στο 18ο αιώνα, ενώ ο R. Gunnis στο 19ο αιώνα, βλ.  Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 369 

και Gunnis, Historic Cyprus, σ. 469 αντίστοιχα.  
757 ΜΚΕ, ό.π., σ. 282, Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 625, Sophocleous, Icones de Chypre, σ. 142 εξ., 

235 εξ. 
758 Sophocleous, ό.π., σ. 143 εξ. 
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Το τέμπλο κοσμείται κυρίως με φυτικά και ζωικά μοτίβα, ανάγλυφης και διάτρητης 

τεχνικής. Οι περισσότεροι κάτω κεταμπέδες, ορισμένα τρίλοβα κεμέρια και κάποια 

θωράκια διακοσμούνται με ανάγλυφο μονοκέφαλο ή δικέφαλο εστεμμένο αετό (Α/Α 

103.6, 103.11). Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του Χριστού παριστάνεται η 

γνωστή σύνθεση με τα δύο λιοντάρια, δεμένα σε δέντρο (Α/Α 103.4), που είδαμε και σε 

άλλα τέμπλα του 19ου αιώνα. Στον κάτω κεταμπές της δεσποτικής εικόνας του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ παριστάνεται μία σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, του 

Προπατορικού Αμαρτήματος (Α/Α 103.3).  

Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ υπάρχει επιγραφή, 

σύμφωνα με την οποία το τέμπλο κατασκευάστηκε στις 21 Μαρτίου 1871759 όταν 

μητροπολίτης Κιτίου είναι ο Κυπριανός760 και επίτροπος ο Χατζηκυριάκος Χατζηιωάννου, 

από το Σοφοκλή Χατζηχαραλάμπου από το χωριό Επισκοπειόν.761 Ο Σοφοκλής 

Χατζηχαραλάμπους, που αναφέρει η επιγραφή πιθανότατα είναι ο ξυλογλύπτης, διότι η 

επιγραφή είναι ανάγλυφη, δηλαδή έχει γραφτεί από τον ξυλογλύπτη και όχι από το 

ζωγράφο. Η επιγραφή αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: 

«1871 / ΜΑΡ. 21 ΕΓΙΝΕΝ / ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ / ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΥ / 

ΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) / ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ / ΠΗΣ Χ ΚΙΡΙΑΚΟΥ Χ ΙΩ / ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΣΟΦΟ / ΚΛΗ Χ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ / ΧΟΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΝ» (Α/Α 103.5).     

    Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου είναι τεχνοτροπικά όμοια με αντίστοιχα 

έργα του 18ου αιώνα, με μικρές διαφορές, δηλαδή με τους σταυρούς και τα λυπηρά των 

τέμπλων του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιχώρι Ορεινής (Α/Α 41.3-

4), του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιχώρι Μόρφου (Α/Α 43.5) και του Αρχαγγέλου στην 

Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 44.5), που εντάξαμε, όταν τους μελετούσαμε στην ίδια κατηγορία, 

ως προς την τεχνοτροπία τους. Συνεπώς θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε και το 

σταυρό και τα λυπηρά του εδώ τέμπλου στο 18ο αιώνα.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
759 Ο Αθ. Παπαγεωργίου λανθασμένα παραδίδει τη χρονολογία 1891, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Ζωοδόχου Πηγής 

εκκλησία, Ζωοπηγή», τ. 5, σ. 282. 
760 Πρόκειται για τον Κυπριανό Οικονομίδη, μητροπολίτη Κιτίου από το 1868-1886. Για τη δράση του, βλ. 

Μιχαηλίδης, Εκκλησία Λεμεσού, σ. 289-303.  
761 Το χωριό Επισκοπειόν υπάγεται στην επαρχία Λευκωσίας, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Επισκοπειόν», τ. 5, σ. 137 

(Α. Παυλίδης). 
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Α/Α 104. Καννάβια (Λευκωσία), ν. Παναγίας (τέμπλο, βημόθυρο, σταυρός, 

λυπηρά) 

Ο ναός της Παναγίας είναι μονόκλιτος ξυλόστεγος και χρονολογείται στο 19ο αιώνα 

(Α/Α 104.1).762     

Στο ναό υπάρχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, που διατηρείται σε καλή 

κατάσταση (Α/Α 104.2, 104.7). Ακολουθεί την τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει δύο 

εισόδους, την Ωραία Πύλη, που κλείνει με βημόθυρο (Α/Α 104.3, 104.6) και το 

παραπόρτιο της Προθέσεως, που δεν φέρει εικόνα με ή χωρίς θωράκιο, όπως συνηθίζεται. 

Τα αρχικά θωράκια έχουν αντικατασταθεί με νεότερα και πιθανότατα έφεραν γραπτό 

διάκοσμο. Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις πέντε δεσποτικές εικόνες μεταξύ 

τους (στο τέμπλο υπάρχουν, κατά τη φωτογράφηση, μόνο τέσσερις).  

Το ευθύγραμμο επιστύλιο χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Μεταξύ των δύο ζωνών με 

γλυπτό διάκοσμο παρεμβάλλεται μια ζώνη με έντεκα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης 

(Αποστολικά), που όμως δεν αντιστοιχούν ακριβώς στα κενά τμήματα που δημιουργούνται 

από τους ανάγλυφους ελικοειδείς κιονίσκους. Σύμφωνα με τον Αθ. Παπαγεωργίου, επτά 

από τα εικονίδια αυτά ζωγραφίζονται το 16-17ο αιώνα.763 Τα ανάγλυφα φυτικά και ζωικά 

μοτίβα, που κοσμούν τις ζώνες του επιστυλίου και το υπόλοιπο τέμπλο, επιχρυσώνονται, 

ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με μπλε, πράσινα και κόκκινα χρώματα.  

Απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος και τα 

δύο λυπηρά (Α/Α 104.5). Επιγραφή στην τρίλοβη γωνία της κάτω κάθετης κεραίας του 

σταυρού παραδίδει τη χρονολογία «1873» (Α/Α 104.4), η οποία πρέπει να αποτελεί και τη 

χρονολογία κατασκευής των λυπηρών και του υπόλοιπου τέμπλου.764  

Ο σταυρός και τα λυπηρά είναι εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα στο 

τέμπλο  της Παναγίας στην Κυπερούντα του 1872 (Α/Α 102.4) και της Παναγίας 

Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, του 1879 (Α/Α 101.10). Προφανώς ζωγραφίστηκαν από 

τον ίδιο ζωγράφο, το Νικόλαο Πετρίδη.  

Κοιτάζοντας προσεκτικά τα ακρινά τμήματα του τέμπλου, παρατηρούμε ότι κάποια 

είναι επιπρόσθετα και δεν ακολουθούν τη διακόσμηση των υπολοίπων, λ.χ. τα ακρινά 

τμήματα της πρώτης ζώνης του επιστυλίου παρουσιάζουν διαφορετικού τύπου 

διακόσμηση από την υπόλοιπη ζώνη. Προφανώς το τέμπλο έχει υποστεί επέμβαση, δεν 

                                                 
762 Παπαγεωργίου, «Ξυλόστεγοι», σ. 371. Ο Α. Παπαγεωργίου στο σχετικό λήμμα για το ναό στη ΜΚΕ 

αναφέρει ότι ο ναός είναι κτίσμα του 16ου-17ου αιώνα, βλ. ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Καννάβια», τ. 

11, σ. 55.  
763 ΜΚΕ, λήμμα «Παναγίας εκκλησία, Καννάβια», τ. 11, σ. 55. 
764 Ο Α. Παπαγεωργίου στο σχετικό με το ναό λήμμα αναφέρει ότι το τέμπλο κατασκευάστηκε το 18ο αιώνα, 

χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ΜΚΕ, ό.π., σ. 55. Προφανώς δεν έχει δει την επιγραφή 

στο σταυρό, η οποία, από την αυτοψία μας στο ναό, διαπιστώσαμε ότι δύσκολα διακρίνεται, λόγω της θέσης 

της και της ξύλινης οριζόντιας δοκού, που βρίσκεται μπροστά της. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 225 

γνωρίζουμε όμως αν αυτό συνέβηκε πριν ή μετά την τοποθέτησή του στο ναό. 

Υποθέτουμε ότι πιθανότατα έχει μεταφερθεί από άλλο ναό και επειδή έπρεπε να 

προσαρμοστεί στις διαστάσεις του ναού αυτού προστέθηκαν ή και αφαιρέθηκαν ορισμένα 

τμήματά του.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Πληροφορίες από τις επιγραφές των τέμπλων 

 

Ι. Επιγραφές 17ου αιώνα 

 

Οι επιγραφές στα τέμπλα του αιώνα αυτού είναι ελάχιστες και πολύ συνοπτικές 

(όνομα ζωγράφου, δωρητή, χρονολογία) σε σχέση με εκείνες στα τέμπλα των επόμενων 

δύο αιώνων. Δεν υπάρχει καμία επιγραφή που να παραδίδει το όνομα του ξυλογλύπτη που 

φιλοτέχνησε τα υπό εξέταση τμήματα.  

Σε θωράκιο του τέμπλου της Παναγίας Αμιρούς στην Αψιού υπάρχει επιγραφή, που 

παραδίδει το όνομα του ζωγράφου Νικηφόρου, τη χρονολογία 1699 και τους δωρητές, που 

είναι ο ιερομόναχοι Γεράσιμος και Λεόντιος (Α/Α 27.12).   

Τα δώδεκα από τα δεκατέσσερα βημόθυρα, του 17ου αιώνα, φέρουν επιγραφή. Από 

τα δώδεκα, τα εννιά παραδίδουν επιγραφή με χρονολογία και όνομα ζωγράφου [Αγία 

Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 22), Άγιος Γεώργιος στο Καλό Χωριό (Α/Α 23.4), Άγιος 

Θωμάς στους Εργάτες (Α/Α 24.4-5), Αρχάγγελος στη Λακατάμεια (Α/Α 26.4-5), Παναγία 

Αμιρού (Α/Α 27.9-10), Μονή Προφήτη Ηλία στο Λυθροδόντα (Α/Α 28.2-3), Παναγία 

στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.3-4), Παναγία Ελεούσα στη Λάνια (Α/Α 33.10), 

Άγιος Μάμας στη Λεμεσό (Α/Α 34.7-8)], ενώ τα υπόλοιπα τρία χρονολογία, χωρίς όνομα 

ζωγράφου [Παναγία Άρακος (Α/Α 32.5), Παναγία στην Αρεδιού (Α/Α 35.6), Παναγία στο 

Παραλίμνι (Α/Α 36.6)]. Το βημόθυρο της Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, της 

Παναγία στην Αρεδιού και της Παναγία στο Παραλίμνι, εκτός από χρονολογία ή και 

όνομα ζωγράφου φέρουν και ονόματα δωρητών, που είναι όλοι τους ιερείς.  

Οι επιγραφές στα βημόθυρα παραδίδουν τα ονόματα τριών ζωγράφων: του Παύλου 

Ιερογράφου-Λουκιανού, του Ιωαννικίου και του Θωμά ιερέως. Έχουν εντοπιστεί έξι έργα 

του ζωγράφου Παύλου Ιερογράφου, που χρονολογούνται από το 1622-1664 [Αγία 

Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 22), Άγιος Θωμάς στους Εργάτες (Α/Α 24.2), Παναγία 

Αμιρού (Α/Α 27.6), Άγιος Γεώργιος Καλό Χωριό (Α/Α 23.6), Αρχάγγελος στη 

Λακατάμεια (Α/Α 26.2), Προφήτης Ηλίας στο Λυθροδόντα (Α/Α 28.1)], δύο του Θωμά 

ιερέως, που χρονολογούνται από το 1676-1694 [βημόθυρο Παναγίας στη Λάνια, στα 1676 

(Α/Α 33.9-11) και του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό, στα 1694 (Α/Α 34.5)] και ένα του 

Ιωαννικίου, στα 1667 [Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.8)]. Οι δύο από τους 

τρεις δωρητές, που αναφέρονται στις επιγραφές, είναι ιερείς. 

Οι οκτώ από τους δεκατέσσερις σταυρούς του 17ου αιώνα, φέρουν επιγραφή που 

αναγράφεται: 
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1. Εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου [Αρχάγγελος στη Λακατάμεια (Α/Α 

26.8), Παναγία Αμιρού στην Αψιού (Α/Α 27.8), Παναγία Άρακος στα Λαγουδερά (Α/Α 

32.7), σταυρός Βυζαντινού Μουσείου Λευκωσίας (Α/Α 30), Παναγία στη Λάνια (Α/Α 

33.13)].  

2. Στη μια μόνο πλευρά των ποδιών του Εσταυρωμένου [Άγιος Θωμάς στους 

Εργάτες (Α/Α 24.9), Τίμιος Σταυρός στον Πεδουλά (Α/Α 29)].  

3. Στο χώρο κάτω από την κάρα του Αδάμ (Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο – 

Α/Α 37.8). 

Πέντε επιγραφές παραδίδουν μόνο χρονολογία, ενώ τρεις και όνομα ζωγράφου 

(Παναγία Αμιρού, Παναγία στη Λάνια, Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο).   

Οι επιγραφές στους σταυρούς αναφέρουν τα ονόματα των ζωγράφων Λεοντίου 

(Παναγία Αμιρού στην Αψιού - Α/Α 27.5), Θωμά (Παναγία στη Λάνια - Α/Α 33.12) και 

Χριστοδούλου ιεροδιακόνου (Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο – Α/Α 37.7, που 

ζωγραφίζουν στα 1659, στα 1696 και στα 1700 αντίστοιχα.  

Οι σταυροί στο ναό του Αγίου Θωμά στους Εργάτες, του Αρχαγγέλου στη 

Λακατάμεια, του Τιμίου Σταυρού στον Πεδουλά και του Αγίου Νικολάου της Στέγης στην 

Κακοπετριά αποδίδονται στον προαναφερθέντα ζωγράφο βημοθύρων Παύλο ιερογράφο, 

παρόλο που δεν φέρουν την υπογραφή του.  
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ΙΙ. Επιγραφές 18ου αιώνα 

 

Έχοντας ως βασικό κριτήριο τη χρονολογία, που αναγράφεται στις επιγραφές των 

τέμπλων του 18ου αιώνα ή των επιμέρους τμημάτων τους, κατατάξαμε σε πίνακα τα 

τέμπλα των ναών, που εντοπίσαμε, με χρονολογική σειρά. Σε όσα τέμπλα δεν υπάρχουν 

επιγραφές για τη χρονολόγησή τους, στηριχτήκαμε είτε σε κατάστιχα του ναού είτε 

μελετήσαμε τυχόν σχέση του τέμπλου με τις τοιχογραφίας του ναού ή με την 

ανοικοδόμησή του (επιγραφές ανοικοδόμησης και τοιχογράφησης) – (έμμεση 

χρονολόγηση).   

Οι επιγραφές στα τέμπλα μας παρέχουν ποικίλες και σημαντικές πληροφορίες τόσο 

για τη χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης των τέμπλων όσο και για τα άτομα που 

συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτών των έργων (ζωγράφοι, δωρητές). Για καλύτερη μελέτη 

των πληροφοριών αυτών, θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε, στο τέλος του κεφαλαίου 

αυτού, τις υπό εξέταση επιγραφές, με βάση το τμήμα του τέμπλου που επιλέγηκε για την 

αναγραφή τους, αναφέροντας συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που παραδίδουν. Το 

βημόθυρο του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ακρωτήρι (A/A 76) δεν συμπεριλήφθηκε 

στον πίνακα των επιγραφών, διότι δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν η επιγραφή και τι έλεγε 

συγκεκριμένα. Όσες πληροφορίες έχουμε παραθέσει στη σχετική με το ναό αναφορά 

έχουν ληφθεί από σχετικό λήμμα, γραμμένο από τον Αθ. Παπαγεωργίου, όπου και 

πληροφορούμαστε μόνο το όνομα του ζωγράφου Θεοφάνη από την Καισάρεια και τη 

χρονολογία 1793.       

Στο τέμπλο οι επιγραφές εντοπίζονται στα θωράκια των δεσποτικών εικόνων (30), 

στην πόρτα που οδηγεί στην κρύπτη, που φυλάγεται ο Τίμιος Σταυρός (1), στο κάτω μέρος 

δεσποτικής εικόνας (1), στους κάτω κεταμπέδες των δεσποτικών εικόνων (1) και στην 

κορυφή του επιστυλίου (1). 

Στο βημόθυρο οι επιγραφές αναγράφονται στην άνω ζώνη του δεξιού θυροφύλλου 

(5), στην άνω ζώνη του αριστερού θυροφύλλου (2), σε κάποιο σημείο του θυροφύλλου (1) 

και στα δύο θυρόφυλλα (1). 

Στο σταυρό εντοπίζονται επιγραφές στα δεξιά των ποδιών του Χριστού (2), στα 

αριστερά (1) και εκατέρωθεν των ποδιών Του (1). 

Επίσης, έχει εντοπιστεί και μια επιγραφή, σχετική με το τέμπλο, σε δεσποτικό θρόνο 

καθολικού (Μονή Παναγίας του Κύκκου – Α/Α 53). 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες επιγραφές αναγράφονται στο βασικό τμήμα του 

τέμπλου και ειδικότερα στο χώρο των θωρακίων, σε αντίθεση με τις λιγοστές επιγραφές 

που εντοπίζονται στο βημόθυρο και λιγότερο στο σταυρό. Προφανώς ο χώρος του 
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θωρακίου θεωρείται ως ο πιο κατάλληλος, διότι αφενός είναι ευδιάκριτος και αφετέρου 

προσφέρεται για την αναγραφή μεγάλης έκτασης κειμένου. 

Οι επιγραφές γράφονται πιθανότατα πάντοτε από τους ζωγράφους και πολλές από 

αυτές παρουσιάζουν ορθογραφικά λάθη. Η γραφή που συνήθως χρησιμοποιείται είναι η 

μεγαλογράμματη. Οι επιγραφές στο τέμπλο και στο βημόθυρο αναγράφονται κυρίως με 

μαύρο μελάνι και σπανιότερα με κίτρινο ή κόκκινο. Με κόκκινο γράφονται ονόματα 

αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, το όνομα του Χριστού και της Παναγίας ή κάποια 

μεμονωμένα γράμματα. Στις επιγραφές των σταυρών δε χρησιμοποιείται το μαύρο χρώμα, 

αλλά γράφονται συχνότερα με κόκκινο χρώμα (3) και σπανιότερα με κίτρινο (1), 

πιθανότατα για να είναι ευδιάκριτες λόγω ύψους.  

Στο 18ο αιώνα παρατηρούμε την ύπαρξη εκτεταμένων, κατατοπιστικότερων και 

λεπτομερέστερων επιγραφών, σε αντίθεση με το 17ο αιώνα, όπου αυτές είναι σπάνιες και 

πολύ συνοπτικές. Όλες σχεδόν οι επιγραφές παραδίδουν το έτος κατά το οποίο 

ζωγραφίστηκε ή και επιχρυσώθηκε το τέμπλο, ενώ σπάνια αναφέρονται σε μήνα και 

ημέρα. Επίσης, συνήθως αναφέρουν το όνομα του ζωγράφου και του δωρητή. 

Επιπρόσθετα κάποιες μνημονεύουν το γεγονός της ανοικοδόμησης ή ανακαίνισης του 

ναού, στο οποίο βρίσκεται το τέμπλο, την κατασκευή εικόνων και το όνομα του εκάστοτε 

αρχιεπισκόπου ή επισκόπου. Ελάχιστες επιγραφές αναφέρουν ονόματα δασκάλων ή 

μαθητών των ζωγράφων του τέμπλου.  

Στο βημόθυρο συναντούμε συχνά να αναγράφεται σε επιγραφή μόνο χρονολογία και 

όνομα ζωγράφου, μνημονεύοντας, προφανώς, το γεγονός της επιχρύσωσης και 

ζωγράφισης του βημοθύρου.   

Οι επιγραφές στο τέμπλο συνήθως κάνουν αναφορά στην επιχρύσωση του, ενώ μόνο 

μερικές φορές αναφέρονται και στα επιμέρους τμήματά του, δηλαδή το βημόθυρο και το 

σταυρό με τα λυπηρά. Παρόλο που δεν διευκρινίζεται από τα κείμενά τους, θεωρούμε ότι 

και αυτά συμπεριλαμβάνονται, εφόσον αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου. Κάποιες φορές παρατηρούμε την ύπαρξη 

επιγραφών και σε τέμπλα και σε βημόθυρα ή σταυρούς στον ίδιο ναό, συμπληρώνοντας η 

μία την άλλη, λ.χ. τέμπλο βόρειου κλίτους Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (Α/Α 56.7-8).        

Μόνο μία από τις υπό εξέταση επιγραφές αναφέρεται στο γεγονός της κατασκευής 

του τέμπλου από τον ξυλογλύπτη, παραδίδοντας χρονολογία κατασκευής και όνομα 

ξυλογλύπτη: Ρόδιος Κυριακού, ξυλογλύπτης του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στα 

Λεύκαρα, το 1749 (Α/Α 51.11). Από τους κώδικες πληροφορούμαστε και το όνομα του 

ξυλογλύπτη Χατζηγιώργιου, που φιλοτέχνησε το τέμπλο της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας 

(Α/Α 45).   
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Συχνά στις επιγραφές χρησιμοποιείται η φράση «έγινε το παρόν τέμπλος» ή «έλαβε 

τέλος τόδε το τέμπλος» συνδυαζόμενη με το όνομα ή τα ονόματα των ζωγράφων, 

υποδηλώνοντας άμεσα ότι αναφέρονται στη ζωγραφιά ή και επιχρύσωση του τέμπλου. Η 

κατασκευή των τέμπλου προκύπτει έμμεσα από τα συμφραζόμενα, θεωρώντας ότι αυτή 

έχει προηγηθεί σε κάποια χρονική στιγμή, όχι πολύ απομακρυσμένη. Είναι σπάνιο το 

φαινόμενο ένα τέμπλο να επιχρυσώνεται αιώνες μετά την κατασκευή του. Το μόνο τέμπλο 

που συναντήσαμε να συμβαίνει αυτό είναι το τέμπλο της Παναγίας Ελεούσας (Ποδύθου) 

στη Γαλάτα, που επιχρυσώνεται δυόμιση αιώνες μετά την κατασκευή του (A/A 5, 71). 

Συνήθως η επιχρύσωση είτε γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή είτε κάποια χρόνια 

αργότερα, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ενώ η κατασκευή τέμπλου για το ναό είναι 

αυτονόητη, για τούτο και συχνά δεν μνημονεύεται, η επιχρύσωση είναι πρόσθετη, 

διακοσμητική εργασία, για αυτό και αναφέρεται συχνότερα.              

Αντίθετα, οι επιγραφές μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τους ζωγράφους, που 

καλούνται να ζωγραφίσουν τις σκηνές και τα πρόσωπα στο βημόθυρο, το σταυρό και τα 

λυπηρά, άλλοτε να ζωγραφίσουν τα γραπτά μοτίβα, που μπορεί να αποτελούν μέρος τη 

διακόσμησης του τέμπλου και άλλοτε να επιχρυσώσουν το τέμπλο. Το τέμπλο 

ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται κυρίως από ζωγράφους που κατέχουν το σχήμα του 

ιεροδιάκονου ή του ιερομόναχου. Αρκετοί από αυτούς προέρχονται από το μοναστήρι του 

Αγίου Ηρακλειδίου, που υπήρξε κέντρο ζωγραφικής από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα 

μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα. Οι μοναχοί – ζωγράφοι της μονής ζωγραφίζουν εικόνες, 

βημόθυρα, σταυρούς τέμπλων και διακοσμούν εκκλησίες με τοιχογραφίες. Γνωστά 

ονόματα είναι ο Ιωαννίκιος, ο Φιλάρετος (δύο πρόσωπα με το ίδιο όνομα), ο Φιλόθεος, ο 

Νεκτάριος, ο Λεόντιος, ο Λαυρέντιος και ο Δοσίθεος. 

Κατά το 18ο αιώνα υπάρχουν δύο ζωγράφοι με το όνομα Φιλάρετος, οι οποίοι σωστά 

διακρίνονται από τους Μ. Χατζηδάκη - Ε. Δρακοπούλου.765 Στον πρώτο ζωγράφο 

Φιλάρετο αναφέρεται η επιγραφή του τέμπλου της Παναγίας στην Έμπα, στα 1747 (Α/Α 

49.3), η επιγραφή του τέμπλου του καθολικού της μονής της Αγίας Θέκλας στη 

Μοσφιλωτή, στα 1748 (Α/Α 50.3) και η επιγραφή για την κατασκευή των εικονιδίων της 

Μεγάλης Δέησης και του Δωδεκάορτου, στα 1749, στο τέμπλο του Τιμίου Σταυρού στα 

Λεύκαρα (Α/Α 51.9). Ο Φιλάρετος υπήρξε μαθητής του Ιωαννικίου, συνεργάτης του 

Λαυρεντίου και δάσκαλος του ζωγράφου Νεκταρίου και του Δοσίθεου, σύμφωνα με τις 

επιγραφές της Παναγίας στους Καπέδες (Α/Α 52.4) και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον 

Άγιο Ιωάννη Αγρού (Α/Α 54.4). Σύμφωνα με την επιγραφή στο τέμπλο της Παναγίας 

Χρυσελεούσας στην Έμπα (Α/Α 49.3), ο Ιωαννίκιος υπήρξε δάσκαλος και του 

                                                 
765 Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 443, αρ. 1 και σ. 444, αρ. 2. 
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Λαυρέντιου, εκτός από το Φιλάρετο. Επίσης ήταν και δάσκαλος του Νεκταρίου, όπως και 

ο Φιλάρετος, σύμφωνα πάλι με την επιγραφή στο τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον 

Άγιο Ιωάννη Αγρού (Α/Α 54.4).       

Ο δεύτερος Φιλάρετος υπήρξε μαθητής του Νεκταρίου και συνεργάτης του Λεοντίου 

και Φιλοθέου, που και αυτοί ήταν μαθητές του πρώτου Φιλάρετου, σύμφωνα με επιγραφή 

στο κάτω μέρος της δεσποτικής εικόνας της Αποκαθήλωσης του Χριστού, σχετικά με την  

επιχρύσωση του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα, στα 1761 (Α/Α 51.12). 

Τα περισσότερα υπό εξέταση έργα του 18ου αιώνα αποδίδονται στους 

προαναφερθέντες ζωγράφους. Όμως εκτός από αυτούς, οι επιγραφές και οι κώδικες 

παραδίδουν και τα ονόματα των εξής επτά ζωγράφων:766 

 Θεοφάνης από την Καισάρεια [Παναγία, Κιβισίλι (Α/Α 77.3), Άγιος 

Γεώργιος, Άρπερας (Α/Α 47), Άγιος Γεώργιος, Ακρωτήρι (Α/Α 76)]  

 Νικόδημος [Αγία Βαρβάρα, Καϊμακλί – 1763 – ιεροδιάκονος – Α/Α 57.2, 

Παναγία Χρυσελεούσα, Θελέτρα – 1768 – ιερέας – Α/Α 58.3] 

 Χατζήμιχαηλ ή Μιχαήλ Προσκυνητής [Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, 

Αγροκηπιά (Α/Α 64.6-7), Άγιος Λάζαρος, Λάρνακα (Α/Α 63)] 

 Μιχαήλ Θετταλός (Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά – Α/Α 

64.6) 

 Ιωάννης Κορνάρος (Παναγία Χρυσαλινιώτισσα – Α/Α 42) 

 Αυξέντιος (Παναγία Χρυσελεούσα, Θελέτρα (Α/Α 58.3)  

 Σάββας Νικολάου (Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μονάγρι – Α/Α 66.5-6) 

Από την επιγραφή στο τέμπλο της Παναγίας στη Θελέτρα (A/A 58.3) μαθαίνουμε ότι 

ο Νικόδημος και ο Αυξέντιος υπήρξαν μαθητές του Νεκταρίου. 

Από τα ονόματα των ζωγράφων, που παραδίδουν οι επιγραφές, παρατηρούμε ότι 

αρκετοί δεν εργάζονται μόνοι, αλλά έχουν τη βοήθεια μαθητών τους ή συνεργατών.  

Στις επιγραφές των τέμπλων χρησιμοποιούνται συχνά οι φράσεις «διά συνδρομής» ή 

και «διά δαπάνης», ή κάποια άλλη φράση με το ίδιο νόημα, υποδηλώνοντας το δωρητή ή 

τους δωρητές, που παραχωρούν χρήματα για κάλυψη των εξόδων επιχρύσωσης ή και του 

γραπτού διάκοσμου του τέμπλου. Οι δωρητές, σύμφωνα με τις επιγραφές, μπορεί να είναι:  

 Εκκλησιαστικοί φορείς ή άτομα που σχετίζονται με την εκκλησία [ιερείς (1), 

ιερείς με την οικογένειά τους (4), ιερομόναχοι (7), ιεροδιάκονοι (1), επίτροποι 

ναών (3), ο επίσκοπος Κιτίου Μελέτιος (1), ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (2), 

                                                 
766 Στα έργα των ζωγράφων που παραδίδουμε συμπεριλάβαμε και αυτά που τους αποδίδονται, λόγω 

εικονογραφικών ομοιοτήτων με ενυπόγραφα έργα. 
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ο έξαρχος Χρύσανθος (1), η μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου 

Ηρακλειδίου (2)]. 

 Κάτοικοι [με τις οικογένειες τους – εδώ συγκαταλέγεται και ο δραγομάνος 

Χατζηγεωργάκης (7), μεμονωμένα άτομα (3) και γενικά κάποιοι ευσεβείς 

χριστιανοί, που δεν αναφέρονται τα ονόματά τους, αλλά βοήθησαν 

οικονομικά].      

Επτά από τα υπό εξέταση τέμπλα δεν φέρουν καμία επιγραφή για τη χρονολόγησή 

τους. Για τέσσερα από αυτά έχουμε αντλήσει στοιχεία από κώδικες, οι οποίοι δίνουν τις 

εξής επιπρόσθετες πληροφορίες, που δεν αναγράφονται στις συνηθισμένες επιγραφές: 

 Η λέξη «τέμπλο» συνεχίζει να χρησιμοποιείται και κατά το 18ο αιώνα αντί 

του εικονοστασίου. 

 Ο ξυλογλύπτης εργάζεται σε χώρο κοντά στην εκκλησία και για τη διατροφή 

του πληρώνει η εκκλησία. 

 Μαζί με τον ξυλογλύπτη εργάζονται και βοηθοί.  

 Ο ιερέας του ναού ή κάποιος επίτροπος είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές.  

 Το στήσιμο του τέμπλου το αναλάμβανε πελεκάνος (=ξυλουργός, μέχρι 

σήμερα στην κυπριακή διάλεκτο), η πληρωμή του γινόταν ανάλογα με τις 

μέρες που δούλευε και τα υλικά αγοράζονταν από την εκκλησία. 

 Το επιχρύσωμα γίνεται από ζωγράφους και όχι από χρυσοχόους. Στους 

κώδικες χρησιμοποιείται συχνά η λέξη «ιστοριογράφοι», δηλώνοντας τους 

ζωγράφους τοιχογραφιών και τους χρυσωτές του τέμπλου. Και στον ελλαδικό 

χώρο οι χρυσωτές τέμπλων δεν είναι ποτέ χρυσοχόοι αλλά ζωγράφοι.767  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
767 Κουτελάκης, Αργυροχρυσοχόοι και ξυλογλύπτες, σ. 30. 
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Συνοπτική παρουσίαση των επιγραφών 

 

Τέμπλα χωρίς επιγραφές  

 Ναός Αγίου Γεωργίου, Μυλικούρι (1726-1768 – A/A 42) 

 Καθολικό Αγίου Μηνά, Βάβλα (1757 – A/A 55) 

 Καθολικό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αναλιόντας (1769 – A/A 60) 

 

Επιγραφές στο τέμπλο 

Α. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (ή 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ), που βρίσκεται δίπλα από την εικόνα του Χριστού   

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία ανακαίνισης του ναού και συμπλήρωσης της 

διακόσμησής του και το όνομα του δωρητή 

 ναός Αγίου Γεωργίου Άρπερας, Τερσεφάνου (A/A 47.4): το 1785 ο ναός 

ανακαινίζεται και συμπληρώνεται η διακόσμησή του, δωρητής είναι ο 

επίσκοπος Κιτίου Μελέτιος 

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία διακόσμησης (επιχρύσωσης) του τέμπλου και 

της Αγίας Τράπεζας και όνομα δωρητή 

 καθολικό νότιου κλίτους μονής Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (A/A 65.6): το 

τέμπλο και η Αγία Τράπεζα διακοσμούνται (επιχρυσώνονται) το 1774, 

δωρητής είναι ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος 

3. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία ανοικοδόμησης του ναού, όνομα δωρητή, 

χρονολογία που ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο, που ζωγραφίζονται οι 

εικόνες, όνομα ζωγράφου και δωρητή 

 καθολικό μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μονάγρι (A/A 66.5-6): στο τέμπλο 

υπάρχει εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, δίπλα από την εικόνα του Χριστού, 

αντί του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (όπως συνηθίζεται). Ο ναός 

οικοδομείται το 1740 από το μητροπολίτη Κιτίου Μακάριο. Το 1775 

ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο και κατασκευάζονται οι εικόνες, 

από το ζωγράφο Σάββα Νικολάου, δωρητής είναι η μονή 

4. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης και όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Κλήρου (A/A 75.8): το τέμπλο 

επιχρυσώνεται το 1791 από το ζωγράφο Λαυρέντιο 

5. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίστηκε το τέμπλο και οι εικόνες, 

όνομα ζωγράφου, δωρητή και μητροπολίτη 
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 ναός Παναγίας Ελεούσας, Κιβισίλι (A/A 77.3): το τέμπλο και οι εικόνες 

ζωγραφίζονται το 1795 από το ζωγράφο Θεοφάνη από την Καισάρεια, 

δωρητής είναι κάποιος Μιχαήλ από τη Μαραθάσα, μητροπολίτης Κιτίου είναι 

ο Μελέτιος 

Β. Στο θωράκιο κάτω από το κουβούκλιο του σταυρού 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία οικοδόμησης του ναού και όνομα κτήτορα  

 καθολικό μονής Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (A/A 48.4): το καθολικό 

οικοδομείται το 1745 από το μητροπολίτη Πάφου Ιωακείμ 

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής των εικόνων του τέμπλου, όνομα 

δωρητή, όνομα μητροπολίτη  

 καθολικό μονής Τιμίου Σταυρού, Τσάδα (A/A 48.3): το 1770 ζωγραφίζονται 

τα εικονίδια των Αποστόλων και του Δωδεκάορτου, δωρητής είναι ο 

ιερομόναχος Μελέτιος, μητροπολίτης Πάφου είναι ο Πανάρετος 

Γ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο, 

ονόματα ζωγράφων, ονόματα αφιερωτών, όνομα μητροπολίτη  

 ναός Παναγίας Χρυσελεούσας, Έμπα (A/A 49.3): το 1747 ζωγραφίζεται και 

επιχρυσώνεται το τέμπλο και γίνονται τα εικονίδια των Αποστόλων και του 

Δωδεκάορτου από τους ζωγράφους Ιωαννίκιο ιερομόναχο και τους μαθητές 

του Φιλάρετο και Λαυρέντιο, δωρητές είναι ο Χριστόδουλος Προσκυνητής, η 

σύζυγός του και τα παιδιά τους Φίλιππος και Γεώργιος, μητροπολίτης Πάφου 

είναι ο Ιωακείμ  

 ναός Παναγίας Χρυσελεούσας, Θελέτρα (A/A 58.3): το τέμπλο ζωγραφίζεται 

και επιχρυσώνεται το 1768 από το ζωγράφο Νικόδημο ιερέα και το 

συμμαθητή του Αυξέντιο, που ήταν μαθητές του ζωγράφου Νεκταρίου, 

δωρητές είναι ο μοναχός Ιωαννίκιος και οι κάτοικοι του χωριού, 

μητροπολίτης Πάφου είναι ο Πανάρετος     

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου, όνομα δωρητή και 

μητροπολίτη 

 ναός Παναγίας Ελεούσας (Ποδύθου), Γαλάτα (A/A 71.4): το τέμπλο 

επιχρυσώνεται το 1783, δωρητής είναι ο ιερομόναχος Χρύσανθος, 

μητροπολίτης Κυρηνείας ο Σωφρόνιος 

3. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που πιθανότατα αφορά την κατασκευή του 

τέμπλου, ονόματα αφιερωτών και μητροπολίτη 
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 καθολικό μονής Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας, Πάφος (A/A 72.4): το τέμπλο 

κατασκευάζεται το 1786, δωρητές είναι κάποιος ιερέας και η σύζυγός του 

Μαρία, μητροπολίτης Πάφου είναι ο Πανάρετος 

Δ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Χριστού (ή της εικόνας της Αγίας 

Τριάδος) 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζεται ή και επιχρυσώνεται το 

τέμπλο, ονόματα αφιερωτών, όνομα ζωγράφου/ων, όνομα Αρχιεπισκόπου (το όνομα του 

ζωγράφου και του αρχιεπισκόπου παραλείπεται στην επιγραφή στο θωράκιο του τέμπλου 

του βόρειου κλίτους του Αγίου Ηρακλειδίου (A/A 56.7), διότι αναγράφονται σε άλλη 

επιγραφή, που βρίσκεται στο βημόθυρο)  

 καθολικό μονής Αγίας Θέκλας, Μοσφιλωτή (A/A 50.3): το τέμπλο, ο σταυρός 

και τα εικονίδια των Αποστόλων ζωγραφίζονται το 1748, δωρητές είναι ο 

Φλουρής, η σύζυγός του Λαουρούς και οι γονείς, ζωγράφος ο ιερομόναχος 

Φιλάρετος, Αρχιεπίσκοπος ο Φιλόθεος 

 ναός Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, Καπέδες (A/A 52.4): το 1753 

ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο και γίνονται τα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου, δωρητές είναι η μονή του Αγίου Ηρακλειδίου και οι κάτοικοι 

του χωριού, ζωγράφοι ο ιεροδιάκονος Νεκτάριος και ο Δοσίθεος, που ήταν 

μαθητές του Φιλάρετου, Αρχιεπίσκοπος ο Φιλόθεος 

 βόρειο κλίτος καθολικού Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (αντί δεσποτικής 

εικόνας του Χριστού υπάρχει εικόνα της Αγίας Τριάδος) (A/A 56.7): το 

τέμπλο ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το 1759, δωρητής είναι ο 

ιερομόναχος και ηγούμενος της μονής Καλλίνικος. Το όνομα του 

Αρχιεπισκόπου παραλείπεται στην εδώ επιγραφή, διότι αναφέρεται σε άλλη 

επιγραφή στο βημόθυρο του ίδιου ναού.    

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μιτσερόν (A/A 74): το τέμπλο επιχρυσώνεται το 

1790 από το ζωγράφο Λαυρέντιο, δωρητές είναι κάποιος Χριστόδουλος, η 

σύζυγός του και άλλοι χριστιανοί, Αρχιεπίσκοπος είναι ο Χρύσανθος      

2. Η επιγραφή μνημονεύει την ανοικοδόμηση του ναού και παραδίδει τα ονόματα 

των αφιερωτών 

 ναός Παναγίας Χρυσελεούσας, Θελέτρα (A/A 58.2): ο ναός οικοδομείται εκ 

βάθρων με τη βοήθεια του μοναχού Ιωαννικίου και των κατοίκων του χωριού  

3. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίστηκαν τα θωράκια, ορισμένες από 

τις δεσποτικές εικόνες και τα εικονίδια του Δωδεκάορτου στο τέμπλο, όπως και το όνομα 

του ζωγράφου 
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 ναός Αγίου Γεωργίου, Καμπιά (A/A 61.3): τα θωράκια, οι δεσποτικές εικόνες 

του Τιμίου Προδρόμου και ου Αγίου Ιωάννη και τα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου ζωγραφίστηκαν το 1770 από το ζωγράφο Λεόντιο ιερομόναχο   

4. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης, ονόματα αφιερωτών, όνομα  

μητροπολίτη και ηγουμένου 

 καθολικό μονής Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας, Πάφος (A/A 72.3): το τέμπλο 

επιχρυσώνεται το 1790, στην επιγραφή δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα 

ονόματα των αφιερωτών, αλλά γενικά ότι κάποιοι έχουν βοηθήσει στο 

επιχρύσωμα, μητροπολίτης Πάφου είναι ο Πανάρετος, ηγούμενος είναι ο 

Χρύσανθος.  

5. Η επιγραφή παραδίδει όνομα δωρητή 

 ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Κλήρου (A/A 75.7): δωρητής του τέμπλου 

(επιχρύσωση) είναι ο Μάρκος Προσκυνητής 

6. Η επιγραφή βρίσκεται στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του Χριστού 

και μνημονεύει την ανοικοδόμηση του ναού από το δωρητή του τέμπλου, τη χρονολογία 

που ζωγραφίστηκε το τέμπλο, ονόματα δωρητών 

 ναός Αγίου Γεωργίου, Αγλαντζιά (A/A 78.6): το τέμπλο ζωγραφίζεται το 

1797 (27 Φεβρουαρίου), δωρητές είναι ο δραγομάνος Χατζηγεωργάκης 

Κορνέσιος και η σύζυγός του Μαρουδιά, οι οποίοι ανοικοδόμησαν και το ναό 

Ε. Στην πόρτα που οδηγεί στην κρύπτη, όπου φυλάγεται ο Τίμιος Σταυρός  

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής του τέμπλου και των εικόνων, όνομα 

ξυλογλύπτη και όνομα ζωγράφου, ονόματα αφιερωτών  

 ναός Τιμίου Σταυρού, Λεύκαρα (A/A 51.8-11): το 1749 κατασκευάστηκε το 

τέμπλο από τον ξυλογλύπτη Ρόδιο Κυριακό και ζωγραφίστηκαν τα εικονίδια 

του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης από το ζωγράφο Φιλάρετο, 

δωρητές ήταν ο Ανδρέας, ο Γερώνυμος, η σύζυγός του Χριστίνα και τα παιδιά 

τους 

ΣΤ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (ή της 

εικόνας του Αγίου Ηρακλειδίου)  

1. Η επιγραφή αναφέρει χρονολογία που ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο, 

όνομα ζωγράφου, ονόματα δωρητών, όνομα μητροπολίτη 

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Άγιος Ιωάννης Αγρού (A/A 54.4): το τέμπλο 

ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το 1757 από το ζωγράφο Νεκτάριο 

ιεροδιάκονο, που είναι μαθητής των ιερομονάχων Ιωαννίκιου και Φιλάρετου, 
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δωρητές είναι ο Αναστάσιος, η γυναίκα, τα παιδιά του και οι κάτοικοι του 

χωριού, μητροπολίτης Κιτίου – Λεμεσού είναι ο Μακάριος    

2. Η επιγραφή παραδίδει όνομα δωρητή  

 καθολικό νότιου κλίτους Αγίου Ηρακλειδίου (A/A 65.7): στο τέμπλο υπάρχει 

εικόνα του Αγίου Ηρακλειδίου, δίπλα από την εικόνα της Παναγίας, αντί του 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (όπως συνηθίζεται). Η επιγραφή αναφέρει ως 

δωρητή τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο (1774).  

Ζ. Στο κάτω μέρος της δεσποτικής εικόνας της Αποκαθήλωσης του Χριστού 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης, ονόματα ζωγράφων, ονόματα 

αφιερωτών, όνομα μητροπολίτη  

 ναός Τιμίου Σταυρού, Λεύκαρα (A/A 51.12): το τέμπλο επιχρυσώνεται το 

1761 από το ζωγράφο Νεκτάριο ιεροδιάκονο και τους μαθητές του μοναχούς 

Λεόντιο, Φιλάρετο και Φιλόθεο, δωρητές είναι ο Ζόρζος και οι άλλοι 

ευσεβείς χριστιανοί, μητροπολίτης Κιτίου είναι ο Μακάριος   

Η. Σε θωράκιο του τέμπλου (δεν γνωρίζουμε σε ποιο συγκεκριμένα, διότι το τέμπλο 

καταστράφηκε) 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο, 

ονόματα ζωγράφων και αφιερωτών και όνομα Αρχιεπισκόπου 

 παλαιός ναός Αγίας Βαρβάρας, Καϊμακλί (A/A 57): το τέμπλο ζωγραφίζεται 

και επιχρυσώνεται το 1763 από τους ζωγράφους Νεκτάριο ιερομόναχο, 

Νικόδημο ιεροδιάκονο και Φιλόθεο, δωρητές είναι ο επίτροπος Γεώργιος και 

άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί 

2. Η επιγραφή μνημονεύει την ανακαίνιση του ναού, το όνομα του μητροπολίτη, τη 

χρονολογία που επιχρυσώθηκε το τέμπλο, όνομα ηγουμένου και ζωγράφου 

 καθολικό μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Τρόοδος (A/A 67): η 

μονή ανακαινίζεται όταν μητροπολίτης (Κιτίου-Λεμεσού) είναι ο Μακάριος 

Α΄, το 1775 επιχρυσώνεται το τέμπλο από το ζωγράφο Λαυρέντιο 

ιεροδιάκονο, που είναι μαθητής του Νεκτάριου πρωτοσύγκελου, όταν 

ηγούμενος είναι ο Ιωακείμ  

Θ. Στους κάτω κεταμπέδες των δεσποτικών εικόνων 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το τέμπλο, 

ονόματα ζωγράφων και δωρητών 

 ναός Παναγίας Ελεούσας, Αθιένου (A/A 59.10-16): το τέμπλο ζωγραφίζεται 

και επιχρυσώνεται το 1769 από τους ζωγράφους Νεκτάριο και Ιωαννίκιο, 
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δωρητές είναι ο ιερέας Λεόντιος, η σύζυγός του και άλλοι κάτοικοι του 

χωριού 

Ι. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (ή Αγίου 

Νικολάου), που βρίσκεται δίπλα από την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου  

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζονται το βημόθυρο, ο 

Εσταυρωμένος, τα λυπηρά, κάποια από τα εικονίδια και τις δεσποτικές εικόνες, ονόματα 

ζωγράφων, ονόματα αφιερωτών, όνομα Αρχιεπισκόπου 

 ναός Παναγίας Οδηγήτριας, Πέρα Ορεινή (A/A 62.3): το βημόθυρο, ο 

Εσταυρωμένος, τα λυπηρά, τα εικονίδια των Αποστόλων και οι δεσποτικές 

εικόνες του Ταξιάρχου και του Αγίου Νικολάου ζωγραφίζονται το 1773 από 

τους ζωγράφους Λεόντιο και Φιλάρετο, δωρητές είναι οι κάτοικοι του 

χωριού, Αρχιεπίσκοπος ο Χρύσανθος 

2. Η επιγραφή βρίσκεται μεταξύ της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Νικολάου, που 

βρίσκεται τοποθετημένη δίπλα από την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του 

«κάτω κεταμπέ» και αναφέρει ότι έχει τελειώσει η ζωγραφιά και το επιχρύσωμα του 

τέμπλου και το όνομα των ζωγράφων που εργάστηκαν 

 καθολικό μονής Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά (A/A 64.7): το 

τέμπλο ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται από τους ζωγράφους Μιχαήλ 

Θετταλό και Χ’ Μιχαήλ (ή Μιχαήλ Προσκυνητή), το ίδιο και οι δεσποτικές 

εικόνες   

ΙΑ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Παντελεήμονα (ή του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ ή της Παναγίας), που βρίσκεται δίπλα από την εικόνα του Τιμίου 

Προδρόμου  

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου και του άμβωνα, 

κατασκευής των εικόνων και όνομα δωρητή 

 καθολικό μονής Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά (A/A 64.6): το 

τέμπλο και ο άμβωνας επιχρυσώνονται το 1774, τότε κατασκευάζονται και οι 

δεσποτικές εικόνες, δωρητής είναι ο έξαρχος της αρχιεπισκοπής Χρύσανθος, 

ο οποίος έκτισε και το ναό   

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που επιχρυσώθηκε το τέμπλο και 

κατασκευάστηκαν οι εικόνες, όνομα ζωγράφου, όνομα δωρητή και μητροπολίτη 

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ανώγυρα (A/A 69.3): στο τέμπλο υπάρχει εικόνα 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, δίπλα από την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. Το 

1778 επιχρυσώνεται το τέμπλο και ζωγραφίζονται οι εικόνες από το ζωγράφο 
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Λαυρέντιο, δωρητής είναι ο επίτροπος Γεώργιος και μητροπολίτης Πάφου ο 

Πανάρετος 

3. Η επιγραφή είναι αρκετά φθαρμένη. Διακρίνεται η χρονολογία επιχρύσωσης του 

τέμπλου και κάποια ονόματα επιτρόπων, και αυτά ελλιπή 

 ναός Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία (A/A 73.4): το τέμπλο επιχρυσώνεται το 

1788 

ΙΒ. Στην κορυφή του επιστυλίου 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία 

 ναός Αγίου Γεωργίου, Αγλαντζιά (A/A 78.4): 28 Φεβρουαρίου 1797  

ΙΓ. Στο θωράκιο του Αγίου Γεωργίου, του τιμώμενου Αγίου 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία, πιθανότατα της επιχρύσωσης του τέμπλου και 

όνομα δωρητή 

 ναός Αγίου Γεωργίου, Καμινάρια (A/A 79.16): 1800, δωρητής ο επίτροπος 

Μιχαήλ 

  

Επιγραφές στο βημόθυρο 

Α. Στην άνω ζώνη του δεξιού θυροφύλλου 

1. Η επιγραφή παραδίδει τη χρονολογία που ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το 

τέμπλο, το όνομα του ζωγράφου και τα ονόματα των αφιερωτών 

 ναός Αγίου Γεωργίου, Παλαιχώρι (A/A 43.7): το τέμπλο ζωγραφίζεται και 

επιχρυσώνεται το 1729 από το ζωγράφο ιερομόναχο Ιωαννίκιο, δωρητές είναι 

ο αιδεσιμότατος ιερέας Χριστόδουλος και η σύζυγός του Σταύρη 

2. Η επιγραφή παραδίδει τα πιο πάνω στοιχεία (χρονολογία, όνομα ζωγράφου και 

δωρητή) και επιπλέον το όνομα του Αρχιεπισκόπου 

 βόρειο κλίτος καθολικού Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (A/A 56.8): το τέμπλο 

ζωγραφίζεται και επιχρυσώνεται το 1759 από το ζωγράφο Φιλάρετο, δωρητής 

είναι ο (ιερομόναχος) Καλλίνικος και αρχιεπίσκοπος ο Παΐσιος, που 

διαδέχτηκε το Φιλόθεο μετά το θάνατό του 

3. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζεται το βημόθυρο και τα ονόματα 

των αφιερωτών 

 ναός Παναγίας Ελεούσας, Αθιένου (A/A 59.6-7): το βημόθυρο ζωγραφίστηκε 

το 1767, δωρητές είναι ο ιερέας Λεόντιος και η σύζυγός του 

4. Η επιγραφή παραδίδει τη χρονολογία που ζωγραφίζεται το βημόθυρο (και 

πιθανότατα ο σταυρός και τα λυπηρά), το όνομα του ζωγράφου και τα ονόματα των 

αφιερωτών 
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 ναός Αγίου Γεωργίου, Καμπιά (A/A 61.4): το βημόθυρο ζωγραφίζεται το 

1731 από το ζωγράφο Ιωαννίκιο ιερομόναχο, δωρητής είναι κάποιος Λουκάς 

και τα παιδιά του  

5. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία και όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Κλήρου (A/A 75.9): 1791, ζωγράφος 

Λαυρέντιος ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης μονής Αγίου Ηρακλειδίου 

Β. Στην άνω ζώνη του αριστερού θυροφύλλου 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης και όνομα 

δωρητή  

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Κοκκινοτριμιθιά (A/A 44.4): το τέμπλο 

κατασκευάζεται και επιχρυσώνεται το 1736, δωρητής είναι ο ιερέας 

Παπακυραντώνιος   

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία και όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας Οδηγήτριας, Πέρα Ορεινή (A/A 62.4): η επιγραφή αναφέρει 

τη χρονολογία 1773 και το όνομα του ζωγράφου Λεόντιου ιερομόναχου 

Γ. Σε κάποιο σημείο του βημοθύρου (δε γνωρίζουμε σε ποιο συγκεκριμένα, διότι η 

επιγραφή έχει σήμερα καταστραφεί) 

Η επιγραφή παραδίδει μόνο χρονολογία 

 ναός Παναγίας, Τριμήκληνη (A/A 68.6): 1775 

Δ. Και στα δύο θυρόφυλλα 

Η επιγραφή του αριστερού θυροφύλλου παραδίδει χρονολογία και όνομα 

Αρχιεπισκόπου και όνομα δωρητή, ενώ του δεξιού θυροφύλλου το όνομα του ζωγράφου 

 ναός Αγίου Κασσιανού, Λευκωσία (A/A 70.17-21): 1780, αρχιεπίσκοπος 

Χρύσανθος, δωρητής Χρύσανθος ιερομόναχος, ζωγράφος ο ιερομόναχος 

Νεκτάριος  

 

Επιγραφές στο σταυρό  

Α. Δεξιά των ποδιών του Χριστού  

Η επιγραφή παραδίδει μόνο χρονολογία 

 ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Παλαιχώρι (A/A 41.5): 1704 

 καθολικό μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Τρόοδος (A/A 67.4): 

1774 

Β. Αριστερά των ποδιών του Χριστού  

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίζεται ο σταυρός και τα λυπηρά, 

όνομα ζωγράφου και δωρητή 
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 καθολικό μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μονάγρι (A/A 66.3): ο σταυρός και τα 

λυπηρά ζωγραφίζονται το 1774 από το ζωγράφο Λεόντιο, δωρητής ο 

ιεροδιάκονος Ιωακείμ  

Γ. Εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου 

Η επιγραφή είναι σχεδόν κατεστραμμένη. Διακρίνεται μόνο όνομα ζωγράφου και 

χρονολογία 

 ναός Αγίου Κασσιανού, Λευκωσία (A/A 70.16): ζωγράφος Νεκτάριος 

ιερομόναχος, 1780  

 

Επιγραφές στο δεσποτικό θρόνο του ναού 

Η επιγραφή παραδίδει μόνο χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης 

 καθολικό μονής Παναγίας του Κύκκου (A/A 53): το τέμπλο κατασκευάζεται 

το 1755 και επιχρυσώνεται το 1776  

 

Πληροφορίες από κώδικες 

Α. Αναφέρουν χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης, όνομα ξυλογλύπτη, όνομα 

ζωγράφου  

 ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας (A/A 45): το τέμπλο κατασκευάστηκε και 

επιχρυσώθηκε μεταξύ των ετών 1743-1807, ξυλογλύπτης ήταν ο 

Χατζηγιώργιος, ζωγράφος ο Ιωάννης (Κορνάρος) 

Β. Αναφέρουν χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης  

 καθεδρικός ναός Αγίου Ιωάννη, Λευκωσία (A/A 46): η κατασκευή έγινε πριν 

το 1744, το επιχρύσωμα γίνεται 1744-1756     

Γ. Αναφέρουν χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης, όνομα ζωγράφου  

 ναός Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα (A/A 63): το τέμπλο κατασκευάζεται από το 

1773-1782, επιχρυσώνεται από 1793-1797, ζωγράφος ο Χ’ Μιχαήλ (ή 

Μιχαήλ Προσκυνητής). Ο Ν. Κυριαζής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, θεωρεί 

ως ξυλογλύπτη του τέμπλου το Χατζησάββα Ταλιαδώρο. 

Δ. Αναφέρονται τα έξοδα της εκκλησίας για το επιχρύσωμα του τέμπλου 

 ναός Παναγίας, Τριμήκληνη (A/A 68): 1775 
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ΙΙΙ. Επιγραφές 19ου αιώνα 

 

Όλα τα υπό εξέταση τέμπλα του 19ου αιώνα φέρουν κάποια επιγραφή, με εξαίρεση το 

σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Κλήρου (A/A 88), 

για τα οποία αντλούμε πληροφορίες από κατάστιχο του ναού. Σε αρκετά τέμπλα οι 

επιγραφές δεν περιορίζονται μόνο σε μία.     

Για καλύτερη μελέτη των πληροφοριών που αντλούμε από τις επιγραφές, θεωρήσαμε 

σκόπιμο να παραθέσουμε, στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, τις υπό εξέταση επιγραφές, με 

βάση το τμήμα του τέμπλου που επιλέγηκε για την αναγραφή τους, αναφέροντας 

συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που παραδίδουν, όπως κάναμε και στο 18ο αιώνα. 

Στο τέμπλο οι επιγραφές εντοπίζονται στα θωράκια και τους κάτω κεταμπέδες των 

δεσποτικών εικόνων (16), στο πίσω μέρος του θρόνου του Σταυρού (1) και στο υπέρθυρο 

της Ωραίας Πύλης (1). 

Στο βημόθυρο οι επιγραφές αναγράφονται στην άνω ζώνη του αριστερού 

θυροφύλλου (5), στην άνω ζώνη του δεξιού θυροφύλλου (2) και στο άνω μέρος του 

βημοθύρου (1). 

Στο σταυρό εντοπίζονται επιγραφές στο κάτω μέρος της κάτω κάθετης κεραίας του 

σταυρού (3), σε ημικυκλικό πλαίσιο, λίγο πριν την απόληξη της κάτω κάθετης κεραίας (2), 

εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου (2) και πριν την απόληξη της κάτω κάθετης 

κεραίας (1). 

Επίσης, επιγραφές εντοπίζουμε για πρώτη φορά στο λυπηρό του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου (1) και στο εικονίδιο της Αποκαθήλωσης (1). Επιπρόσθετα έχει εντοπιστεί μία 

επιγραφή, σχετική με το τέμπλο, στο προσκυνητάριο του ναού. 

Εξετάζοντας τα προαναφερθέντα παρατηρούμε ότι, όπως και το 18ο αιώνα, οι 

περισσότερες επιγραφές αναγράφονται:  

 στο βασικό τμήμα του τέμπλου και ειδικότερα στο χώρο των θωρακίων, σε 

αντίθεση με τις λιγοστές επιγραφές που εντοπίζονται στο βημόθυρο ή το 

σταυρό,  

 από τους ζωγράφους (γραπτές επιγραφές) και παρουσιάζουν ορθογραφικά 

λάθη,  

 ακολουθούν τη μεγαλογράμματα γραφή,  

 με μαύρο μελάνι και σπάνια με κόκκινο (μόνο ονόματα μητροπολιτών, το 

όνομα της Παναγίας, του Χριστού ή αρχικά ονομάτων ή λέξεων). 

Σε αντίθεση με το 18ο αιώνα, στις επιγραφές των σταυρών δεν χρησιμοποιείται το 

κίτρινο ή το κόκκινο χρώμα, αλλά μόνο το μαύρο. Επίσης, οι επιγραφές έχουν μικρότερη 
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έκταση, είναι λιγότερο κατατοπιστικές και λεπτομερειακές. Δηλαδή δίνουν συνοπτικά τα 

βασικά στοιχεία που αφορούν το τέμπλο, χωρίς να αναφέρονται λ.χ. σε δασκάλους ή 

μαθητές των ζωγράφων του τέμπλου κ.λ.π. 

Όλες σχεδόν οι επιγραφές του 19ου αιώνα, όπως και αυτές του 18ου αιώνα, 

παραδίδουν χρονολογία (σπάνια μήνα και ημέρα) που επιχρυσώθηκε – ζωγραφίστηκε768 το 

τέμπλο και συχνά το όνομα του ζωγράφου, ενώ ορισμένες μόνο αναφέρονται στην 

κατασκευή του, παραδίδοντας όνομα ξυλογλύπτη. Μόνο μερικές επιγραφές αναφέρονται 

στους δωρητές, σε αντίθεση με το 18ο αιώνα. Πιθανότατα, στον αιώνα αυτό, η κατασκευή 

και επιχρύσωση των ξυλόγλυπτων έργων να αποτελούσε συλλογικό έργο και όχι δωρεά 

συγκεκριμένου ατόμου. Συχνά στις επιγραφές, όπως και στο 18ο αιώνα, αναγράφεται το 

όνομα του μητροπολίτη ή του αρχιεπισκόπου, του επιτρόπου ή επιτρόπων του ναού, ενώ 

κάποιες φορές και το όνομα του ατόμου που είχε την επιμέλεια του έργου. Ελάχιστες 

παραμένουν οι επιγραφές που αναφέρονται και σε κάποιο άλλο ξυλόγλυπτο έργο του ναού 

ή για την κατασκευή εικόνων.  

Το όνομα του ξυλογλύπτη, που φιλοτέχνησε το τέμπλο, είτε σκαλίζεται ανάγλυφα 

στο τέμπλο (τέμπλο Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη – A/A 81.3-6, Ζωοδόχου Πηγής – A/A 

103.5) ή στο βημόθυρο (τέμπλο Παναγίας Χρυσοπολίτισσας – A/A 101.22), είτε 

αναγράφεται σε ξεχωριστή πινακίδα, που τοποθετείται επιπρόσθετα στο τέμπλο (τέμπλο 

Παναγίας Τροοδίτισσας – A/A 87.12). Μαζί με το όνομα παραδίδεται η καταγωγή του 

ξυλογλύπτη και σχεδόν πάντοτε χρονολογία. Από τις επιγραφές μαθαίνουμε τα ακόλουθα 

τρία ονόματα ξυλογλυπτών κατά το 19ο αιώνα:   

 1. Χατζησάββας Ταλιαδώρος από την ενορία του Τρυπιώτη, που φιλοτέχνησε:  

 Το τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, που πιθανότατα τελείωσε 

το 1812. Ο ίδιος σκάλισε στο 18ο αιώνα το τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στη 

Λάρνακα, από το 1773-1782, όπως επίσης και το πυρποληθέν τέμπλο του 

Μαχαιρά. 

2. Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος από τη Λευκωσία, που φιλοτέχνησε: 

 Το τέμπλο της Παναγίας Τροοδίτισσας, το 1844. 

 Το τέμπλο της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, το 1866. 

3. Σοφοκλής Χατζηχαραλάμπους από το χωριό Επισκοπειόν της επαρχίας 

Λευκωσίας, που φιλοτέχνησε: 

 Το τέμπλο της Ζωοδόχου Πηγής στη Ζωοπηγή, το 1871. 

                                                 
768 Ο ζωγράφος είναι αυτός που επιχρυσώνει το τέμπλο, διακοσμεί με γραπτά μοτίβα τις επιφάνειες, που δεν 

επιχρυσώνονται, όπως επίσης ζωγραφίζει τα βημόθυρα, το σταυρό, τα λυπηρά.   
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Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις επιγραφές για τους ζωγράφους περιορίζονται 

μόνο στο όνομά τους. Κάποια έργα μπορούν να αποδοθούν σε ζωγράφους με αντίστοιχα 

ενυπόγραφα έργα, λόγω εικονογραφικών ομοιοτήτων, ενώ ο ζωγράφος κάποιων άλλων 

εικονογραφικά όμοιων έργων παραμένει άγνωστος, διότι δεν υπογράφει κανένα έργο:        

1. Ζωγράφος Χ΄ Μιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητής 

 Επιχρύσωσε το τέμπλο, τον άμβωνα, το δεσποτικό θρόνο και την αγία 

τράπεζα στο καθολικό του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος το 1817, σύμφωνα με 

επιγραφή (A/A 82.4). 

Ο σταυρός του τέμπλου της Παναγίας στο Γέρι, του 1814 (A/A 80.5) είναι 

εικονογραφικά όμοιος με το σταυρό του τέμπλου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, 

του 1815 (A/A 81.18) και με εκείνο του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος (A/A 

82.5), του 1817. Οι δύο τελευταίοι ναοί έχουν και εικονογραφικά όμοια λυπηρά. 

Γνωρίζοντας ότι ζωγράφος του σταυρού του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού είναι ο 

Χατζημιχαήλ, σύμφωνα με επιγραφή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και τα υπόλοιπα, 

εικονογραφικά όμοια με αυτό έργα, ζωγραφίστηκαν από τον ίδιο ζωγράφο. Τα 

προαναφερθέντα τέμπλα δεν έχουν όμως και εικονογραφικά όμοιο βημόθυρο. 

Το ζωγράφο Χατζημιχαήλ ή Μιχαήλ Προσκυνητή τον έχουμε δει στο 18ο αιώνα να 

ζωγραφίζει τις εικόνες και να επιχρυσώνει το τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στην Λάρνακα 

(A/A 63), να επιχρυσώνει το τέμπλο του Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς (A/A 64.6-7) και 

να ζωγραφίζει πολλές από τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου στα 

Καμινάρια (Α/Α 79). Κατάγεται από το χωριό Καμινάρια, όπως ο ίδιος δηλώνει σε 

επιγραφή στην εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στον άμβωνα του ναού του Αγίου 

Γεωργίου στα Καμινάρια.  

2. Ζωγράφος Χριστόφορος ιεροδιάκονος από το Όμοδος 

 Ζωγράφισε το σταυρό (Α/Α 84.3-4) και το βημόθυρο (Α/Α 84.1-2) του 

καθολικού του Τιμίου Σταυρού Μίθθας στην Τσάδα το 1836, σύμφωνα με 

επιγραφή.  

3. Ζωγράφος Νικόλαος 

 Ζωγράφισε το σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας στην 

Τριμήκληνη το 1842, σύμφωνα με επιγραφή (Α/Α 85.2-3). 

Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού του 

1843 (Α/Α 86.3-4), μπορούν να αποδοθεί στον ίδιο ζωγράφο, λόγω εικονογραφικής 

ομοιότητας με το προαναφερθέν ενυπόγραφο έργο του. Οι σταυρωμένοι και τα λυπηρά αν 

και είναι εικονογραφικά όμοιοι, δεν είναι όμως τεχνοτροπικά.  
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4. Ζωγράφος Ντζένιος 

 Ζωγράφισε το σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας 

Ευαγγελίστριας στην Κλήρου το 1851 (Α/Α 88), σύμφωνα με κατάστιχο της 

εκκλησίας  

 Επιχρύσωσε το τέμπλο της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πέρα Ορεινή το 1858, 

σύμφωνα με επιγραφή σ’ αυτό (Α/Α 93.5).  

5. Ζωγράφος Αρσένιος 

 Από το 1863 μέχρι το 1866 ζωγράφισε και επιχρύσωσε το τέμπλο της 

Παναγίας στα Κάτω Λεύκαρα (Α/Α 99.3), όπως επίσης ζωγράφισε και τις 

δεσποτικές εικόνες και τα εικονίδια της Δωδεκάορτου και της Μεγάλης 

Δέησης, σύμφωνα με επιγραφή. 

Η Παναγία, στη σκηνή του Ευαγγελισμού, στο βημόθυρο του τέμπλου είναι 

εικονογραφικά όμοια με αυτήν στο βημόθυρο του τέμπλου του κεντρικού κλίτους του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, του 1816 (Α/Α 81.19) και στο βημόθυρο του τέμπλου 

του Αγίου Βασιλείου, του 1852 (Α/Α 89.11). Ίσως και τα τρία βημόθυρα να αποτελούν 

έργα του ζωγράφου Αρσένιου ή ο ζωγράφος αυτός να υπήρξε μαθητής του άγνωστου 

ζωγράφου του βημοθύρου του Τρυπιώτη και του Αγίου Βασιλείου.      

6. Παύλος Παυλίδης 

 Επιχρύσωσε το τέμπλο της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στο Παλαιχώρι 

Ορεινής το 1864, σύμφωνα με επιγραφή (Α/Α 100.8).  

7. Ζωγράφος Νικόλαος Πετρίδης 

 Επιχρύσωσε το τέμπλο της Παναγίας στην Κυπερούντα το 1872, σύμφωνα με 

επιγραφή (Α/Α 102.9-10). 

 Επιχρύσωσε το τέμπλο της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα το 

1879, σύμφωνα με επιγραφή (Α/Α 101.20).  

Ο σταυρός και τα λυπηρά των δύο προαναφερθέντων ναών (Α/Α 102.4, 101.10) είναι 

εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο της Παναγίας στα Καννάβια, του 

1873 (Α/Α 104.5). Προφανώς αποτελούν και αυτά έργα του ίδιου ζωγράφου.  

8. Ζωγράφος Θεοδόσιος Θεοδωρίδης 

 Επιχρύσωσε και ζωγράφισε το τέμπλο του νότιου κλίτους του ναού του Αγίου 

Κυπριανού στο Μένικο το 1885-1886 (Α/Α 83.3).  

9. Άγνωστος ζωγράφος  

Η σκηνή του Ευαγγελισμού στο βημόθυρο του κεντρικού κλίτους του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ του Τρυπιώτη, του 1816 (Α/Α 81.19), είναι εικονογραφικά όμοια με αυτήν του 

τέμπλου του Αγίου Βασιλείου, του 1852 (Α/Α 89.11). Επίσης και στα δύο βημόθυρα 
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αναγράφονται οι ίδιες επιγραφές, σχετικά με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (Α/Α 81.8-9, 

89.4-5). Προφανώς τα βημόθυρα αυτά αποτελούν έργα του ίδιου ζωγράφου, του οποίου 

δεν γνωρίζουμε το όνομα. Αντίθετα οι σταυροί και τα λυπηρά των δύο τέμπλων δεν είναι 

εικονογραφικά όμοιοι (Α/Α 81.18, 89.10).  

 10. Άγνωστος ζωγράφος  

Ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου στο Κελλάκι του 

1853 (Α/Α 90.5), σύμφωνα με επιγραφή για την επιχρύσωση του τέμπλου, στο θωράκιο 

του Χριστού (Α/Α 90.3), είναι εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο της 

Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα του 1852 (Α/Α 91.5), σύμφωνα με επιγραφή 

στο λυπηρό του Αγίου Ιωάννη (Α/Α 91.3). Προφανώς ζωγραφίστηκαν από τον ίδιο 

ζωγράφο, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το όνομα. 

Σε ελάχιστες επιγραφές του 19ου αιώνα αναγράφονται ονόματα δωρητών, σε 

αντίθεση με το 19ο αιώνα. Οι δωρητές σύμφωνα με τις επιγραφές μπορεί να είναι: 

 Κάτοικοι – οικογένειες κατοίκων (3), γενικά ευσεβείς χριστιανοί (3) και 

μεμονωμένα άτομα (2)  

 Εκκλησιαστικοί φορείς – οικογένεια ιερέα (1), ιερομόναχος (1), εκκλησία (1) 

οικονόμος (1) 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι στο 18ο αιώνα, οι περισσότεροι δωρητές 

είναι εκκλησιαστικοί φορείς ή άτομα, που σχετίζοντας με την εκκλησία, και λιγότερο 

λαϊκοί, ενώ στο 19ο αιώνα συμβαίνει το αντίθετο, οι ευσεβείς χριστιανοί είναι αυτοί που 

αναλαμβάνουν κυρίως το ρόλο του δωρητή, ενώ οι δωρεές των εκκλησιαστικών φορέων 

περιορίζονται. Κάποιες επιγραφές αναφέρονται γενικά σε δωρεές ευσεβών ορθόδοξων 

χριστιανών, υποδηλώνοντας τη συλλογική οικονομική στήριξη στην επιτέλεση του έργου. 
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Συνοπτική παρουσίαση επιγραφών 19ου αιώνα 

 

Επιγραφές στο τέμπλο 

Α. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που ζωγραφίστηκε το τέμπλο και η σταύρωση, 

τους δωρητές, το όνομα του επιτρόπου και του ατόμου που έχει την επιμέλεια του έργου 

 ναός Παναγίας Ελεούσας, Γέρι (Α/Α 80.3): 1814, δωρητές είναι οι χριστιανοί 

κάτοικοι του χωριού, επίτροπος ο Λοΐζος και επιστάτης ο ιερέας Παπαμιχαήλ  

2. Η ανάγλυφη επιγραφή παραδίδει το όνομα ξυλογλύπτη και του πατέρα του, όπως 

επίσης και την ενορία, από την οποία κατάγεται 

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (Α/Α 81.3-6): ξυλογλύπτης 

Χατζησάββας Ταλιαδώρος, γιος του Ιερώνυμου, καταγόμενος από την ενορία 

του Τρυπιώτη 

3. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου, ονόματα δωρητών 

και όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας, Παλαιχώρι Ορεινής (Α/Α 100.8): 1864, δωρητές είναι ο 

ιερέας Ιωάννης και η σύζυγός του Κυριακού  

4. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία ανακαίνισης της εκκλησίας και κατασκευής του 

τέμπλου και του γυναικωνίτη, όνομα Αρχιεπισκόπου, ονόματα επιτρόπων 

 ναός Παναγίας, Κυπερούντα (Α/Α 102.8): 1867, Αρχιεπίσκοπος είναι ο 

Χρύσανθος, επίτροποι ο Γεώργιος ιερέας και ο πατέρας του Μιχαήλ  

Β. Στο πίσω μέρος του θρόνου του Τιμίου Σταυρού 

 Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που επιχρυσώθηκε το τέμπλο, η Αγία Τράπεζα, 

ο άμβωνας και ο Δεσποτικός Θρόνος, το όνομα του δωρητή, του μητροπολίτη και του 

ζωγράφου 

 καθολικό Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (Α/Α 82.4): 1817, δωρητής ο οικονόμος 

Δοσίθεος, μητροπολίτης ο Πάφου Χρύσανθος και ζωγράφος ο Χ΄ Μιχαήλ   

Γ. Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας  

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογίες και όνομα ζωγράφου 

 ναός Αγίου Κυπριανού, Μένικο (τέμπλο νότιου κλίτους) (Α/Α 83.3): 1885-

1886, ζωγράφος ο Θεοδόσιος Θεοδωρίδης 

Δ. Στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία, όνομα και καταγωγή ξυλογλύπτη, όνομα 

μητροπολίτη και ηγουμένου  
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 καθολικό Παναγίας Τροοδίτισσας (Α/Α 87.12): 1844, ξυλογλύπτης ο 

Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος από τη Λευκωσία, μητροπολίτης Πάφου ο 

Πανάρετος και ηγούμενος της μονής ο Μελέτιος     

Ε. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Χριστού 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου και του Δεσποτικού 

Θρόνου, όνομα μητροπολίτη και επιτρόπων 

 ναός Αγίου Γεωργίου, Κελλάκι (Α/Α 90.3): 1853, μητροπολίτης Κιτίου – 

Λεμεσού ο Μελέτιος Γ΄, επίτροποι ο Μανοήλ και η σύζυγός του Ελένη  

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία και ονόματα δωρητών 

 ναός Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, Μαλούντα (Α/Α 91.4): 1853, δωρητές 

είναι ο Γιακουμής, η σύζυγός του Μαρία και τα παιδιά τους  

3. Η επιγραφή αναφέρει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου, όνομα μητροπολίτη, 

ζωγράφου και ονόματα δωρητών 

 ναός Παναγίας, Κυπερούντα (Α/Α 102.9): 1872, μητροπολίτης Κυρηνείας 

είναι ο Μελέτιος, δωρητές ο Μιχαήλ, ο Γεώργιος και άλλοι ευσεβείς 

χριστιανοί, ζωγράφος ο Νικόλαος  

ΣΤ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Τιμίου Προδρόμου 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης του τέμπλου, 

ονόματα Αρχιεπισκόπων και επιτρόπων, όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας Οδηγήτριας, Πέρα Ορεινή (Α/Α 93.5): το τέμπλο 

κατασκευάζεται το 1853, όταν Αρχιεπίσκοπος είναι ο Κύριλλος, επίτροπος ο 

Συμεών προσκυνητής και χρυσώνεται το 1858, όταν Αρχιεπίσκοπος είναι ο 

Μακάριος, επίτροπος ο Χριστόδουλος προσκυνητής, από το ζωγράφο Ντζένιο 

Ζ.. 

Ζ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Γεωργίου ή Αγίου Σάββα 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου και όνομα 

Αρχιεπισκόπου ή επιτρόπου 

 ναός Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος (Α/Α 94.5): 1855, αρχιεπίσκοπος είναι 

ο Μακάριος Α΄ 

 ναός Αγίου Σάββα (νότιο κλίτος) (Α/Α 97.8): 1858, επίτροπος Μιχαήλ 

Η. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας της Αγίας Παρασκευής 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης και επιδιόρθωσης των εικόνων, 

όνομα μητροπολίτη και τους δωρητές  

 ναός Παναγίας Αγγελόκτιστης, Κίτι (Α/Α 95.5): 1855, μητροπολίτης Κιτίου 

είναι ο Μελέτιος, δωρητές οι ευσεβείς χριστιανοί   
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Θ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής και επιχρύσωσης του τέμπλου και 

κατασκευής των εικόνων, ονόματα επιτρόπων και όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας, Κάτω Λεύκαρα (Α/Α 99.3): το τέμπλο κατασκευάζεται και 

επιχρυσώνεται από το 1863-1866, μαζί με τις εικόνες, επίτροποι είναι ο 

Γεώργιος, ο Νικόλαος, ο Γεώργιος και ο Λοΐζος, ζωγράφος ο Αρσένιος  

2. Η ανάγλυφη επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής, όνομα μητροπολίτη, 

επιτρόπου, ξυλογλύπτη και καταγωγή του 

 ναός Ζωοδόχου Πηγής, Ζωοπηγή (Α/Α 103.5): 1871, μητροπολίτης Κιτίου – 

Λεμεσού είναι ο Κυπριανός, επίτροπος ο Χατζηκυριάκος Χατζηιωάννου και 

ξυλογλύπτης ο Σοφοκλής Χατζηχαραλάμπους από το χωριό Επισκοπειόν της 

επαρχίας Λευκωσίας   

Ι. Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του Χριστού 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία 

 ναός Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα (Α/Α 101.23-24): 1866  

ΙΑ. Στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Δημητρίου 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου, όνομα μητροπολίτη, 

επιβλέποντος, ζωγράφου και δωρητές 

 ναός Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα (Α/Α 101.20): 1879, 

μητροπολίτης είναι ο Κυπριανός Α΄, επιβλέπων ο Σπύρος Ιακωβίδου, 

ζωγράφος ο Νικόλαος Πετρίδης, δωρητής η εκκλησία     

 

Επιγραφές στο βημόθυρο 

Α. Στην άνω ζώνη του αριστερού θυροφύλλου 

1. Η επιγραφή μνημονεύει το γεγονός του Ευαγγελισμού με ή χωρίς χρονολογία  

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (Α/Α 81.8): 1816, Καινή 

Διαθήκη, Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. 1, 26-27 

 ναός Αγίου Βασιλείου, Καλό Χωριό Λάρνακας (Α/Α 89.4): Καινή Διαθήκη, 

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. 1, 26-27 

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία που επιχρυσώθηκε το τέμπλο, όνομα ζωγράφου, 

δωρητή και συνδρομητή 

 καθολικό Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (Α/Α 84.2): 1836, ζωγράφος είναι 

ο Χριστόφορος ιεροδιάκονος, δωρητής ο Μελέτιος ιερομόναχος και 

συνδρομητής ο Σολομών προσκυνητής 
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3. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου και του άμβωνα, 

όνομα Αρχιεπισκόπου και επιτρόπων 

 ναός Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσία (τέμπλο κεντρικού κλίτους) (Α/Α 

96.8): 1857, Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μακάριος και επίτροποι ο ιερέας 

Κωνσταντίνος και ο Χατζηιωάννης Νικολαΐδης   

4. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία 

 ναός Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα (Α/Α 101.21): 1879 

Β. Στην άνω ζώνη του δεξιού θυροφύλλου 

Η επιγραφή μνημονεύει το γεγονός του Ευαγγελισμού με ή χωρίς χρονολογία 

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (Α/Α 81.9): Καινή Διαθήκη, 

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. 1, 28-31 

 ναός Αγίου Βασιλείου, Καλό Χωριό Λάρνακας (Α/Α 89.5): 1852,  Καινή 

Διαθήκη, Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. 1, 28-31  

Γ. Στο άνω μέρος του βημοθύρου 

Η ανάγλυφη επιγραφή παραδίδει χρονολογία κατασκευής του τέμπλου και όνομα 

ξυλογλύπτη 

 ναός Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα (Α/Α 101.21): 1866, 

ξυλογλύπτης ο Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος   

 

Επιγραφές στο σταυρό 

Α. Σε ημικυκλικό πλαίσιο, λίγο πριν την απόληξη της κάτω κάθετης κεραίας 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία και όνομα επιτρόπου 

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (Α/Α 81.7): 1815, επίτροπος 

είναι ο Δημήτριος Προσκυνητής Λιπέρτης 

2. Η επιγραφή παραδίδει το όνομα του οικονόμου της μονής 

 καθολικό Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (Α/Α 82.3): οικονόμος Δοσίθεος   

Β. Στο κάτω μέρος της κάτω κάθετης κεραίας του σταυρού 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία  

 καθολικό Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (Α/Α 82.3): 1816 

 ναός Παναγίας, Καννάβια: 1873 

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία και ονόματα δωρητών 

 ναός Παναγίας, Κυπερούντα (Α/Α 102.10): 1872, δωρητές ο Χριστόφορος και 

τα παιδιά του   
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Γ. Πριν την απόληξη της κάτω κάθετης κεραίας 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία, όνομα ζωγράφου και καταγωγή, και υμνεί το 

Χριστό 

 καθολικό Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (Α/Α 84.4): 1836, ζωγράφος 

Χριστόφορος από το Όμοδος, ύμνος προς το Χριστό  

Δ. Εκατέρωθεν των ποδιών του Εσταυρωμένου 

1. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία, ονόματα επιτρόπων και όνομα ζωγράφου 

 ναός Παναγίας, Τριμήκληνη (Α/Α 85.3): 1842, επίτροποι είναι ο Παπά 

Γεώργιος και ο Χριστόδουλος, ζωγράφος ο Νικόλαος   

2. Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία, ονόματα επιτρόπων (δωρητών) 

 ναός Παναγίας, Άγιος Θεόδωρος Αγρού (Α/Α 86.4): 1843, επίτροποι – 

δωρητές είναι ο Ιωάννης, η γυναίκα και τα παιδιά τους    

 

Επιγραφή στο λυπηρό του Ιωάννη του Θεολόγου 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία 

 ναός Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, Μαλούντα (Α/Α 91.3): 1852 

 

Επιγραφή στο εικονίδιο της Αποκαθήλωσης 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία και υμνεί την Αποκαθήλωση 

 ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (Α/Α 81.12): 1815, ύμνος 

Αποκαθήλωσης 

 

Επιγραφή στο προσκυνητάριο του ναού 

Η επιγραφή παραδίδει χρονολογία επιχρύσωσης του τέμπλου και ονόματα επιτρόπων 

 ναός Αγίου Ανδρονίκου, Λεμεσός (Α/Α 98.4): 1860, επίτροποι ο 

Χριστόδουλος Χατζηπαύλου και Παύλος Δημητρίου  

 

Πληροφορίες από κατάστιχα και κώδικες 

Α. Αναφέρουν χρονολογία, όνομα ζωγράφου, ποσό χρημάτων 

 ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Κλήρου (Α/Α 88): 1851, ζωγράφος Ντζένιος, 

ποσό 105 γρόσια  

Β. Αναφέρουν τα έξοδα που δαπανήθηκαν για το φαγητό των ζωγράφων, την 

πληρωμή του μισθού τους και για την αγορά χρυσού 

 ναός Αγίου Σάββα, Λευκωσία (βόρειο και νότιο κλίτος – Α/Α 97). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄: Διάρθρωση και διακόσμηση των τέμπλων  

Ι. Τέμπλα 17ου αιώνα 

  

Α) Διάρθρωση 

 

Η αρχιτεκτονική του ναού αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που 

καθορίζουν το μήκος και το ύψος του τέμπλου. Ναοί που έχουν περισσότερα από ένα 

κλίτη δεν καλύπτονται πάντοτε με τέμπλο της ίδιας εποχής, π.χ. στον τρίκλιτο ναό του  

Αγίου Γεωργίου στο Μυλικούρι το κεντρικό κλίτος φέρει τέμπλο 18ου αιώνα, ενώ τα άλλα 

δύο πλαϊνά τέμπλα νεότερης εποχής. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται είτε σε 

οικονομικούς λόγους είτε σε επέκταση του ναού σε κατοπινό στάδιο. 

Τα τέμπλα αυτόν τον αιώνα έχουν περιορισμένων διαστάσεων πλάτος και ύψος, διότι 

είτε βρίσκονται τοποθετημένα σε μονόκλιτους ναούς, ως επί το πλείστον, π.χ. τέμπλο του 

ναού του Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό Ορεινής (Α/Α 23), είτε καλύπτουν μόνο το 

κεντρικό κλίτος του ναού, π.χ. τέμπλο βόρειου κλίτους του ναού της Παναγίας στο 

Παραλίμνι (Α/Α 36). 

Στα υπό εξέταση τέμπλα υπάρχουν δύο είσοδοι, η κεντρική της Ωραίας Πύλης, που 

κλείνει με βημόθυρο (αν αυτό σώζεται) και το παραπόρτιο της Προθέσεως, που 

παρουσιάζεται συνήθως με ελεύθερα μετακινούμενη δεσποτική εικόνα με ή χωρίς 

θωράκιο, π.χ. τέμπλο ναού Παναγίας Ελεούσας στην Αρεδιού (Α/Α 35). Εξαίρεση 

αποτελούν τέμπλα πολύ πιο μικρών διαστάσεων, που παρουσιάζονται με μια μόνο είσοδο, 

εκείνη της Ωραίας Πύλης, π.χ. τέμπλο Παναγίας στο Παραλίμνι (Α/Α 36).  Το φαινόμενο 

αυτό είναι σπάνιο. 

Φέρουν τέσσερις δεσποτικές εικόνες, π.χ. τέμπλο Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο 

Αγρού (Α/Α 31), με εξαίρεση το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό (Α/Α 23) 

και αυτό της Παναγίας στη Λάνια (Α/Α 33), στα οποία ο αριθμός αυξάνεται σε έξι και το 

τέμπλο της Παναγίας στο Παραλίμνι, που μειώνεται σε δύο: ο αριθμός των δεσποτικών 

εικόνων αποτελεί συνάρτηση του μεγέθους του τέμπλου, όπως και ο αριθμός των εισόδων.  

Παρόλο που σώζονται σε ελάχιστα μόνο τέμπλα οι αρχικές δεσποτικές εικόνες, 

μπορούμε να υποθέσουμε, έχοντας ως βάση το τέμπλο της Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 27), 

ότι πιθανόν κατά τον αιώνα αυτό ακολουθείτο και στα υπόλοιπα τέμπλα η ίδια με τον 

προαναφερθέντα ναό σειρά τοποθέτησης των τεσσάρων εικόνων, ανά δύο εκατέρωθεν της 

Ωραίας Πύλης, οι οποίες τοποθετούνται από αριστερά προς δεξιά με την εξής σειρά: 

Ιωάννης ο Θεολόγος, Παναγία, Χριστός, Ιωάννης ο Πρόδρομος. 

Ως προς τη διάρθρωση τους διακρίνονται τα ακόλουθα τρία καθ’ ύψος βασικά μέρη:  
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α) Η κατώτερη ζώνη με τα θωράκια, που τοποθετούνται μεταξύ πεσσίσκων. Τις 

περισσότερες φορές στηρίζονται σε ξύλινο στυλοβάτη, ο οποίος συχνά καλύπτεται κάτω 

από τα υψωμένα μεταγενέστερα δάπεδα του Ιερού Βήματος, είτε  στερεώνονται απευθείας 

στο δάπεδο. 

β) Η μεσαία ζώνη με τις δεσποτικές εικόνες, που τοποθετούνται πάνω από τα 

θωράκια. Μεταξύ των θωρακίων και των δεσποτικών εικόνων παρεμβάλλεται στενό 

ξύλινο τμήμα, που είτε μένει εντελώς ακόσμητο, διατηρώντας το χρώμα του ξύλου, είτε 

φέρει ελάχιστη γλυπτή διακόσμηση, τη λεγόμενη σταφυλή, που συναντούμε στα ελλαδικά 

τέμπλα.769 Οι πεσσίσκοι των θωρακίων υψώνονται μέχρι το ύψος των δεσποτικών 

εικόνων, διαχωρίζοντάς τις μεταξύ τους. 

γ) Η ανώτερη ζώνη, η οποία αποτελείται από ευθύγραμμο επιστύλιο, που στηρίζεται 

στους πεσσίσκους και στις δεσποτικές εικόνες. Στην κορυφή του επιστυλίου 

τοποθετούνται, ως επίστεψη, ο σταυρός με τα λυπηρά εκατέρωθεν του (Παναγία, Ιωάννης 

ο Θεολόγος). 

Είναι όμως σύνηθες αυτά τα 3 στοιχεία να συνυπάρχουν με:  

α) μια γλυπτή ζώνη επιστυλίου, που τοποθετείται πάνω από τις δεσποτικές εικόνες, 

π.χ. τέμπλο Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι (Α/Α 25.11). 

β) τρεις ζώνες, με την πρώτη να τοποθετείται όπως πριν, τη δεύτερη να φέρει σειρά 

ανεξάρτητων εικονιδίων του Δωδεκάορτου, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με 

ελικοειδείς στυλίσκους και την τρίτη ζώνη, με γλυπτό διάκοσμο, να τοποθετείται πάνω 

από τη σειρά των εικονιδίων, π.χ. τέμπλο Παναγίας Αμιρούς στην Αψιού (Α/Α 27.13). 

Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το επιστύλιο του τέμπλου της Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 

38.9), στο οποίο η δεύτερη ζώνη αντί να φέρει εικονίδια του Δωδεκάορτου, όπως 

συνηθίζεται, επιστέφει μόνο εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, τα οποία πιθανόν είναι τα 

αρχικά. Αυτό το συναντούμε να συμβαίνει για πρώτη φορά σε τέμπλα του 16ου και  17ου 

αιώνα. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι, τις περισσότερες φορές, 

το ύψος του ναού καθορίζει τον αριθμό των ζωνών του επιστυλίου.  

Στο επιστύλιο των υπό εξέταση τέμπλων κυμαίνεται ο αριθμός εικονιδίων του 

Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης. Παρατηρούμε, λ.χ. ότι οι εικόνες του 

Δωδεκάορτου δεν περιορίζονται πάντοτε σε δώδεκα.770 Επίσης στην ίδια σειρά μπορούν 

να τοποθετηθούν και εικόνες αγίων, αντικαθιστώντας συνήθως απολεσθέντα κομμάτια 

Δωδεκάορτου, λ.χ. τέμπλο Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9). Η σειρά με 

την οποία είναι τοποθετημένες οι εικόνες του Δωδεκάορτου στο τέμπλο δεν ακολουθεί 

                                                 
769 Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 8. 
770 Το ίδιο συμβαίνει και στον ελλαδικό χώρο, π.χ. το τέμπλο της Ι. Μ. Βελλάς του 17ου αιώνα, βλ. 

Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 66-70, πιν. 19 Α,Β. 
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ούτε το εκκλησιαστικό έτος ούτε την ιστορική σειρά των γεγονότων που απεικονίζονται. 

Υπάρχουν μόνο ορισμένες εικόνες σε κάθε σειρά που συνδέονται με την προηγούμενη ή 

την επόμενή τους. Η διατάραξη της σειράς μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, 

όπως είναι η αντικατάσταση ορισμένων με νεότερες, η μετακίνησή τους για προσκύνηση 

την αντίστοιχη μέρα κ.λ.π.   

 

Β) Διακόσμηση 

 

Γενικά 

Η ανάγλυφη διακόσμηση των τέμπλων παρουσιάζει μια συνεχή εξέλιξη μέσα στους 

αιώνες. Το ανάγλυφο σε τέμπλα των αρχών του 16ου αιώνα είναι χαμηλό, χοντροκομμένο, 

με ελάχιστες λεπτομέρειες σε σύγκριση με αυτό που εμφανίζεται σε τέμπλα των επόμενων 

αιώνων, όπου γίνεται σιγά-σιγά πιο καλοσχεδιασμένο, καλοδουλεμένο, πλουσιότερο και 

βαθύτερο. Γενικά η γλυπτική στα τέμπλα με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζεται πιο 

επιμελημένη από πριν. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά εντονότερα αντιληπτό στα τέμπλα 

του 17ου αιώνα, όπου σε πολλά από αυτά το ανάγλυφο προβάλλεται αρκετά βαθύ, π.χ. 

τέμπλο Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7), Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 27.13). 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε, ότι παρ’ όλες τις εμφανείς και εντυπωσιακές 

τεχνοτροπικές διακοσμητικές ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των τέμπλων στον κάθε 

αιώνα, κανένα από αυτά δεν είναι ακριβώς όμοια διακοσμημένο με κάποιο άλλο.       

 

Η κατάσταση στο 17ο αιώνα 

Στο 17ο αιώνα οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων χρυσώνονται.  Το επιχρύσωμα 

γίνεται από ζωγράφους και όχι από χρυσοχόους. Αυτό το γνωρίζουμε από γραπτές πηγές 

του 18ου αιώνα, λ.χ. στον κώδικα λογαριασμών της Αρχιεπισκοπής του έτους 1744, 

σχετικά με τα έξοδα που δαπανήθηκαν για το επιχρύσωμα του τέμπλου και των εικόνων, 

οι οποίες δεν σώζονται σήμερα, του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 

στη Λευκωσία (Α/Α 46), χρησιμοποιείται η λέξη «ιστοριογράφοι», δηλώνοντας τους 

ζωγράφους τοιχογραφιών και τους χρυσωτές του τέμπλου.771 Και στον ελλαδικό χώρο οι 

χρυσωτές τέμπλων δεν είναι ποτέ χρυσοχόοι, αλλά ζωγράφοι.772   

Τα κενά μεταξύ των ανάγλυφων μοτίβων χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και 

πράσινα χρώματα.773 Σε μερικά τέμπλα παρουσιάζεται και χρυσό φόντο, π.χ. Παναγία 

                                                 
771 Κυριαζής, «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», σ. 59, Παπαγεωργίου, «Ο καθεδρικός ναός», σ. 75. 
772 Κουτελάκης, Αργυροχρυσοχόοι και ξυλογλύπτες, σ. 30. 
773 Το ίδιο συμβαίνει και στα τέμπλα της Δωδεκανήσου, βλ. Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην 

Ήπειρο», σ. 72. 
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στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9). Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται το βάθος και 

προβάλλεται ο επίχρυσος ανάγλυφος διάκοσμος.774 Στα τέμπλα του αιώνα αυτού είναι 

έντονη η ρυθμική εναλλαγή των χρωμάτων, συνήθως του κυανού και του κόκκινου, π.χ. 

Παναγία στην Αρεδιού (Α/Α 35.3-4), Παναγία στο Παραλίμνι (Α/Α 36.9), Παναγία 

Αμασγού (Α/Α 38.9). 

Επίσης, εμφανίζονται ζωγραφιστά ανάγλυφα μοτίβα, όπως ρόδακες, βότρυες. 

Συμφωνώ με την άποψη των Α.-Ι. Στυλιανού ότι τις περισσότερες φορές πιθανόν να 

οφείλονται σε μεταγενέστερη επέμβαση (επαναχρύσωση-διακόσμηση στα πλαίσια της 

σύγχρονης συντήρησης).775 Ενδεικτικά αναφέρω το τέμπλο της Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 

27.13), που πριν τη συντήρησή του δεν παρουσίαζε τόσα πολλά ζωγραφιστά μοτίβα όπως 

τώρα.776  

Στα τέμπλα κυριαρχεί ο φυτικός διάκοσμος. Εμφανής είναι και ο ζωϊκός, που 

περιορίζεται σε ορισμένα μόνο σημεία της διακόσμησης του τέμπλου, για τα οποία θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια. 

 

Διακόσμηση των θωρακίων 

Στο 17ο αιώνα τα θωράκια δεν επιχρυσώνονται. Με εξαίρεση τα θωράκια του 

τέμπλου του ναού της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, που δεν φέρουν κανένα ίχνος 

διακόσμησης (πριν τη συντήρηση ήταν βαμμένα με μπλε χρώμα – Α/Α 31.9), τα υπόλοιπα 

παρουσιάζουν ζωγραφιστό (γραπτό) διάκοσμο, που περιλαμβάνει κλαδωτή διακόσμηση,777 

γεωμετρικά μοτίβα (τετράγωνα, ορθογώνια, ρόμβους, κύκλους),778 σταυροειδή 

σχήματα,779 φυτικό διάκοσμο, δημιουργώντας τις περισσότερες φορές ενδιαφέρουσες 

συνθέσεις με εναλλαγή χρωμάτων780 (κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μαύρο, μπλε) λ.χ. 

θωράκια τέμπλου Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7), Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 

27.13), Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9),781 Παναγία στη Λάνια (Α/Α 

33.2-6). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν α) το θωράκιο της Παναγίας, στο τέμπλο της Παναγίας 

Αμιρούς, στο κέντρο περίπου του οποίου απεικονίζεται σε μικρογραφία εικόνα της 

Παναγίας Οδηγήτριας και β) τα θωράκια του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι, 

                                                 
774 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1377. 
775 Αυτόθι. 
776 Πρβλ. εικόνα του τέμπλου πριν τη συντήρηση στην αρχή του βιβλίου του Ραπτόπουλου.   
777 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο παρουσιάζεται σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, Ornament, σ. 280, 282, 

292, πιν. 172-173, 179. 
778 Παρόμοια γεωμετρικά μοτίβα εντοπίζονται σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, ό.π.,  σ. 15-16, πιν. 8-9. 
779 Παρόμοιο μοτίβο παρουσιάζεται σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, ό.π., σ. 10, πιν. 5.   
780 Παρόμοια γραπτά διακοσμητικά μοτίβα θωρακίων παρατηρούνται και στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου 

της ίδιας περιόδου, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, 117-118.  
781 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου,  σ. 398-9, αρ. εκθ. 76. 
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στα οποία παρουσιάζονται σε μικρογραφίες οι αντίστοιχες δεσποτικές εικόνες (Α/Α 

25.11). 

Τα θωράκια του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι (Α/Α 25.11), της 

Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.9), της Παναγίας της Αμασγούς (Α/Α 38.9) και του Αγίου 

Νικολάου της Στέγης (Α/Α 40.4) είναι χρωματισμένα με παρόμοιο έντονο κόκκινο χρώμα 

και φέρουν γραπτή κλαδωτή ή και γεωμετρική διακόσμηση, παρόμοια με θωράκια 

τέμπλων 16ου αιώνα, λ.χ. τέμπλο καθολικού Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.9).  

Στο τέμπλο της Παναγίας Αμασγούς και Αγίου Νικολάου της Στέγης οι εικόνες του 

Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου δεν έχουν ξεχωριστό θωράκιο αλλά ένα κοινό. 

Στο τέμπλο του Αγίου Νικολάου οι δεσποτικές εικόνες του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

και της Παναγίας έχουν επίσης ένα κοινό θωράκιο.  

Στα περισσότερα θωράκια τέμπλων συναντάμε διακοσμητικές συνθέσεις με 

γεωμετρικά μοτίβα, λ.χ. θωράκια τέμπλου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Πλατανιστάσα 

(Α/Α 39.13) και θωράκιο Ιωάννη του Προδρόμου στο τέμπλο του καθολικού της Μονής 

του Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9).782  

 

Διακόσμηση των πεσσίσκων 

Οι πεσσίσκοι παρουσιάζουν τα εξής γνωρίσματα: 

α) Όλοι διακοσμούνται. 

β) Συνηθέστατο είναι το μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές, από το οποίο αναφύονται 

φυτικοί βλαστοί σε μέτριο ανάγλυφο, με κυρτά ή ελαφρώς λυγισμένα φυλλώματα, τα 

οποία ενώνονται με το βλαστό ή διαμορφώνονται σε λυρόσχημα μοτίβα, στα οποία 

παριστάνονται μικροί βότρυες,783 ξεφεύγοντας αρκετά από την τυποποιημένη μορφή που 

παρουσιάζονται στο 16ο αιώνα,784 δημιουργώντας τις περισσότερες φορές εντυπωσιακές 

και πλούσιες συνθέσεις, π.χ. πεσσίσκοι τέμπλου Παναγίας στο Παραλίμνι (Α/Α 36.9), 

Αγίου Νικολάου της Στέγης (Α/Α 40.4). Στους πεσσίσκους του τέμπλου του Καθολικού 

της Παναγίας Αμιρούς στην Αψιού (Α/Α 27.13), εκτός από βότρυες, παριστάνονται και 

ρόδια.785  

γ) Οι πεσσίσκοι του ίδιου τέμπλου δεν κοσμούνται πάντοτε με την ίδια ακριβώς 

διακοσμητική σύνθεση, λ.χ. Άγιος Νικόλαος στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7). 

                                                 
782 Αυτόθι. 
783 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο χρησιμοποιείται και στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου της ίδιας 

περιόδου, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 132-134, 147-148. Συνθέσεις με βότρυες σε συνδυασμό με 

φυτικά μοτίβα παρουσιάζονται σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, Ornament, σ. 147. πιν. 93. 
784 Πρβλ. τέμπλο καθολικού Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, 1544 (εδώ, αρ. 14). 
785 Συνθέσεις με ρόδια και βότρυες σε συνδυασμό με φυτικά μοτίβα παρουσιάζονται σε σχεδιασματάρια, βλ. 

Meyer, ό.π., σ. 147. πιν. 93. 
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δ) Η ανάγλυφη διακόσμηση των πεσσίσκων με το μοτίβο του αγγείου μπορεί είτε να 

αρχίζει από τη βάση των πεσσίσκων μέχρι το επιστύλιο, π.χ. Παναγία Αμιρού στην Αψιού 

(Α/Α 27.13), Παναγία Παραλίμνι (Α/Α 36.9), είτε να ξεκινά από το ύψος περίπου των 

θωρακίων και να φτάνει μέχρι το επιστύλιο, π.χ. Τίμιος Σταυρός Αγιασμάτι (Α/Α 25.11), 

Παναγία του Άρακος (Α/Α 32.9). Το τμήμα του πεσσίσκου που δεν καλύπτεται με 

ανάγλυφη διακόσμηση φέρει γραπτό διάκοσμο ή απλά χρωματίζεται. Αυτό πιθανότατα 

αποτελεί και τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων. 

ε) Οι πεσσίσκοι της Ωραίας Πύλης παρουσιάζουν πιο προσεγμένη διακόσμηση σε 

σχέση με τους υπόλοιπους, λ.χ. η διακόσμηση των πεσσίσκων της Ωραίας Πύλης στο 

τέμπλο της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9) είναι πιο πλούσια και 

λεπτομερειακή σε σχέση με τη διακόσμηση των υπόλοιπων πεσσίσκων. 

στ) Οι πεσσίσκοι των περισσότερων τέμπλων επιστέφονται με ανθεμωτού τύπου 

κιονόκρανα786 ή κοσμούνται με ακανθοειδή διάκοσμο με ή χωρίς την παρουσία 

ανάγλυφων μορφών πουλιών, λ.χ. Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, Απόστολος 

Ανδρέας, Πολύστυπος (Α/Α 37.9). Στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό 

(1637) (Α/Α 23.7), υπάρχουν κιονόκρανα μόνο στους πεσσίσκους της Ωραίας Πύλης και 

αυτό πιθανότατα οφείλεται σε φθορά. Στα τέμπλα του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό 

(1694) (Α/Α 34.2) και της Παναγίας στην Αρεδιού (1695) (Α/Α 35.3-4), οι πεσσίσκοι δεν 

καταλήγουν στο άνω τους μέρος σε κιονόκρανα.  

 

Διακόσμηση των υπερθύρων της Ωραίας Πύλης, της Προθέσεως και του Διακονικού 

Στον αιώνα αυτό συναντούμε τα ακόλουθα είδη διακόσμησης των υπερθύρων της 

Ωραίας Πύλης και της Προθέσεως: 

α) Ημικυκλικό υπέρθυρο που κοσμείται με το μοτίβο του αγγείου με ή χωρίς λαβές 

και του φυτικού βλαστού και το άνοιγμα της αψίδας καταλήγει σε δαντελωτή απόληξη:787 

Άγιος Νικόλαος στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7), Άγιος Γεώργιος, Καλό Χωριό (σώζεται μόνο το 

υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης) (Α/Α 23.7), Τίμιος Σταυρός Αγιασμάτι (μόνο υπέρθυρο 

Προθέσεως) (Α/Α 25.11), Παναγία Άρακος (δεν υπάρχει υπέρθυρο Προθέσεως) (Α/Α 

32.9), Παναγία Αρεδιού (Α/Α 35.3-4), Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9), 

Παναγία Αμασγού (Α/Α 38.9), Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Πλατανιστάσα (μόνο 

υπέρθυρο Προθέσεως) (Α/Α 39.13).   

                                                 
786 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο χρησιμοποιείται και στα μαρμάρινα τέμπλα του ελλαδικού χώρου της 

ίδιας περιόδου, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, πιν. 33. Ανθεμωτού τύπου κιονόκρανα διαφόρων τύπων 

παρουσιάζονται σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, Ornament, σ. 215-217. 
787 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο χρησιμοποιείται και στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου της ίδιας 

περιόδου, βλ. Κουτελάκης, ό.π., σ. 137. 
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β) Τρίλοβο τόξο που κοσμείται με το συνηθισμένο μοτίβο του αγγείου με πρόσθετο 

δαντελωτό, κροσωτό διάκοσμο, συνήθως διάτρητης τεχνικής στο άνοιγμα του τόξου,788 

λ.χ. Παναγία Αμιρού, Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9). 

γ) Ημικυκλικό υπέρθυρο, που αντί να κοσμείται με το μοτίβο του αγγείου με δύο 

λαβές, εγγράφεται σε τριγωνικό αέτωμα. Τα γύρω και εντός του αετώματος κενά 

διακοσμούνται με φυτικά μοτίβα. Τέτοιους είδους υπέρθυρο Ωραίας Πύλης συναντούμε σε 

δύο μόνο τέμπλα, του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι (Α/Α 25.11) και του Αγίου Ιωάννου 

του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα (Α/Α 39.13). Παρόμοιο μοτίβο θα συναντήσουμε, 

στη συνέχεια, να κοσμεί δεσποτικές εικόνες σε άλλους δύο ναούς της ίδιας περιόδου.   

Συνοπτικά παρατηρούμε ότι, ως προς τη διακόσμηση των υπερθύρων του 17ου αιώνα, 

ακολουθείται, ως επί το πλείστον, το γνωστότατο πλέον μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές, 

το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στη διακόσμηση των πεσσίσκων των τέμπλων και 

σπανιότερα των υπερθύρων της Ωραίας Πύλης από τις αρχές του 16ου αιώνα. Από το 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα το μοτίβο κυριαρχεί πλέον και στα υπέρθυρα των εισόδων. 

 

Διακόσμηση του άνω μέρους των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων 

Παρατηρούνται οι εξής τρεις περιπτώσεις σχετικά με την ύπαρξη ή μη πλαισίων στις 

δεσποτικές εικόνες.:   

α) Όλες να φέρουν πλαίσια λ.χ. τέμπλο Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7), 

του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι (Α/Α 25.11), του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό (Α/Α 

34.2), της Παναγίας στην Αρεδιού (Α/Α 35.3-4), του Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο 

(Α/Α 37.9), της Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.9) και του Ιωάννη του Προδρόμου στην 

Πλατανιστάσα (Α/Α 39.13). 

β) Όλες να μη φέρουν πλαίσια, λ.χ. Παναγία στη Λάνια (Α/Α 33.3-4), Παναγία στο 

Παραλίμνι (Α/Α 36.9). 

γ) Στο ίδιο τέμπλο ορισμένες εικόνες να έχουν πλαίσιο και ορισμένες όχι, λ.χ. τέμπλο 

Αγίου Γεωργίου, Καλό Χωριό (Α/Α 23.7), Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 27.13), Παναγίας στον 

Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9) και της Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.9). 

Τα πλαίσια των δεσποτικών εικόνων, ως προς το σχήμα, μπορεί να: 

α) Έχουν τοξωτό πλαίσιο με δαντελωτή ενείδει κρινανθέμων απόληξη, λ.χ. πλαίσια 

εικόνων τέμπλου Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9). 

                                                 
788 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο, με ή χωρίς πρόσθετο δαντελωτό διάκοσμο, χρησιμοποιείται και στα 

υπέρθυρα των Ωραίων Πυλών των ελλαδικών τέμπλων, όπως στο τέμπλο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Πλαισίων στην Ήπειρο και στο τέμπλο της μονής Ζωοδόχου Πηγής στην Πάτμο, βλ. Κουτελάκης, ό.π., πιν. 

13, Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, πιν. 24 Β.   
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β) Είναι ελαφρώς οξυκόρυφα, λ.χ. πλαίσια των εικόνων τέμπλου Παναγίας στον Άγιο 

Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9) και των εικόνων του Χριστού και της Παναγίας στο τέμπλο 

της Παναγίας στην Αρεδιού (Α/Α 35.3-4). 

γ) Διαμορφώνονται ως τρίλοβα τόξα, ακολουθώντας πρότυπα πλαισίων των αρχών 

του 16ου αιώνα,789 λ.χ. πλαίσια των δεσποτικών εικόνων της Παναγίας, του Χριστού και 

του Ιωάννη του Προδρόμου του τέμπλου της Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.9). 

Ως προς τη διακόσμηση των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων παρατηρούμε τα 

εξής: 

α) Τα περισσότερα πλαίσια διακοσμούνται με το μοτίβο του αγγείου με ή χωρίς τις 

δύο λαβές και του ελισσόμενου βλαστού. Το τοξωτό άνοιγμα του πλαισίου κοσμείται, 

όπως είδαμε, με δαντελωτή απόληξη στον τύπο των κρινανθέμων, λ.χ. πλαίσια δεσποτικών 

εικόνων τέμπλου Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό Ορεινής (Α/Α 23.7). Το μοτίβο του 

αγγείου με δύο λαβές και του φυτικού βλαστού χρησιμοποιείται στη διακόσμηση των 

πλαισίων των δεσποτικών εικόνων από τις αρχές του αιώνα. 

γ) Ελάχιστες δεσποτικές εικόνες παρουσιάζουν τοξωτό πλαίσιο που εγγράφεται σε 

τριγωνικό αέτωμα και τα γύρω και εντός του αετώματος κενά διακοσμούνται με φυτικά 

μοτίβα λ.χ. πλαίσια της Παναγίας στους ναούς του Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 

21.7) και της Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.9), που είναι διαμορφωμένα με παρόμοιο 

τρόπο. Πρόκειται για τον ίδιο τύπο διακόσμησης που συναντήσαμε πιο πριν, να κοσμεί 

υπέρθυρα Ωραίων Πυλών. Με τον τρόπο αυτό της διακόσμησης τονίζεται η θέση της 

Παναγία πάνω στο τέμπλο. Η διακόσμηση αυτή θυμίζει εκείνη που συναντούμε στο άνω 

μέρος του πλαισίου των λυπηρών (βλ. παρακάτω, κεφάλαιο για σταυρούς και λυπηρά).  

Παρατηρούμε ότι όλα τα πλαίσια των εικόνων ενός τέμπλου: 

α) Είναι τις περισσότερες φορές παρόμοια στο σχήμα και στη διακόσμηση, λ.χ. 

Τίμιος Σταυρός στο Αγιασμάτι (Α/Α 25.11). 

β) Έχουν σχεδόν πάντοτε παρόμοιο σχήμα με το υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης, λ.χ. 

Παναγία του Άρακος (Α/Α 32.9). 

γ) Συχνά φέρουν την ίδια διακόσμηση με το υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης: Παναγία 

στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9), Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9) 

και σπανιότερα διαφορετική: Άγιος Νικόλαος στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7), Παναγία του 

Άρακος (Α/Α 32.9).  

Γενικά παρατηρούμε ότι στα πλαίσια των δεσποτικών εικόνων και υπερθύρων των 

εισόδων των τέμπλων του 17ου αιώνα επικρατεί περισσότερη ομοιομορφία και συμμετρία 

από ό,τι στο 16ο αιώνα. 

                                                 
789 Πρβλ. τέμπλο αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά, 1502-1513  (εδώ, αρ. 6). 
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Διακόσμηση των ζωνών του επιστυλίου  

Πρώτη ζώνη επιστυλίου 

Εδώ παρατηρούμε τη συνύπαρξη των ακόλουθων δύο τύπων:  

α) Ενιαίο επιστύλιο με συνεχόμενη διακόσμηση. Είναι ο συνηθισμένος τύπος 

επιστυλίου,790 λ.χ. επιστύλιο τέμπλου Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7) και 

Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.5-6). 

β) Επιστύλιο που χωρίζεται σε μακρόστενα τμήματα με την τοποθέτηση ανάγλυφων 

κάθετων πινακιδίων, που κοσμούνται με αυτοτελή διακόσμηση, λ.χ. επιστύλιο τέμπλου 

Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9) και Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο 

(Α/Α 37.9). 

Τα μισά υπό εξέταση επιστύλια του 17ου αιώνα εντάσσονται στον ένα τύπο και τα 

άλλα μισά στον άλλο. Σε μερικά από τα επιστύλια του δεύτερου τύπου τα ανάγλυφα 

φράγματα είναι μόνο δύο και τοποθετούνται πάνω από τους πεσσίσκους της Ωραίας 

Πύλης: Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.13), Παναγία Άρακος (Α/Α 32.9), Άγιος Μάμας στη 

Λεμεσό (Α/Α 34.3). 

Η πρώτη ζώνη φέρει ανάγλυφη διακόσμηση με τα εξής διακοσμητικά μοτίβα: 

α) Τρίφυλλη άκανθα στο κέντρο του ενιαίου επιστυλίου, από την οποία ξετυλίγονται 

ελισσόμενες κληματίδες με σταφύλια, κωνοειδείς καρπούς, ρόδια, ρόδακες και 

φτερουγίζοντα πουλιά που ραμφίζουν τα σταφύλια,791 λ.χ. Άγιος Νικόλαος Κλωνάρι (Α/Α 

21.7). 

β) Απλούστερο διάκοσμο με μόνη τη φυτική έλικο: στον Άγιο Γεώργιο, Καλό Χωριό 

(Α/Α 23.7) κοσμεί το ενιαίο επιστύλιο και στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στην 

Πλατανιστάσα (Α/Α 39.13) το τμήμα πάνω από τις δεσποτικές εικόνες της Παναγίας και 

του Αρχαγγέλου. Τα τμήματα πάνω από τις εικόνες του Χριστού και του Προδρόμου, στον 

ίδιο ναό, διακοσμούνται με δέσμη φύλλων στο κέντρο, από την οποία ξετυλίγονται φυτικά 

μοτίβα.  

γ) Σχηματοποιημένα δελφίνια με το ρύγχος τους να στηρίζεται στη βάση δέσμης 

φύλλων και η ουρά τους να διαμορφώνεται σε ελισσόμενη κληματίδα.792 Στο επιστύλιο 

του Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι (Α/Α 25.11), της Παναγίας στην Αρεδιού (Α/Α 35.3-4), 

της Παναγίας στο Παραλίμνι (Α/Α 36.9) και της Παναγίας Αμασγού (Α/Α 38.5) η 

                                                 
790 Το επιστύλιο με συνεχόμενη διακόσμηση χρησιμοποιείται και στα ελλαδικά τέμπλα, όπως στο τέμπλο της 

Παναγίας Λίνδου στη Ρόδο, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, πιν. 18β.  
791 Παρόμοιου τύπου διακόσμηση, χωρίς όμως την άκανθα στο κέντρο του επιστυλίου, συναντούμε και στα 

επιστύλια των ελλαδικών τέμπλων, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 143-144.  Το μοτίβο της κληματίδας  

παρουσιάζεται σε διάφορες παραλλαγές σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, Ornament, σ. 147-148. 
792 Τα σχηματοποιημένα δελφίνια αποτελούν συχνό μοτίβο διακόσμησης και στα ελλαδικά τέμπλα, βλ. 

Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, πιν  4, 22. 
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σύνθεση αυτή εκτείνεται σε ολόκληρο το ενιαίο επιστύλιο, ενώ στην Παναγία στον Άγιο 

Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9) παριστάνεται μόνο στα τμήματα πάνω από τα υπέρθυρα των 

δεσποτικών εικόνων του Χριστού και της Παναγίας. Στην Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.13), 

στον Απόστολο Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9) και στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο 

στην Πλατανιστάσα (Α/Α 39.13) περιορίζεται στο κεντρικό τμήμα του επιστυλίου, πάνω 

από την Ωραία Πύλη. Στον Άγιο Μάμαντα στη Λεμεσό (Α/Α 34.3) απεικονίζεται πάνω 

από τα υπέρθυρα των δεσποτικών εικόνων του Ιωάννη του Θεολόγου και του Ιωάννη του 

Προδρόμου. Η προαναφερθείσα σύνθεση, στον ίδιο ναό, πάνω από το υπέρθυρο της 

εικόνας της Παναγίας και του Χριστού παρουσιάζεται κατά το ήμισυ, χωρίζεται δηλαδή σε 

δύο ίσα μέρη, ανά ένα σε κάθε υπέρθυρο, διότι παρεμβάλλεται μεταξύ τους το κεντρικό 

τμήμα του επιστυλίου. Το ίδιο παρατηρούμε να συμβαίνει και στην Παναγία του Άρακα 

(Α/Α 32.9).  

δ) Σχηματοποιημένα φυτόμορφα κεφάλια ζώων («μάσκες») από το στόμα των 

οποίων ξεκινά φυτικός βλαστός (κληματίδα):793 Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.13). Η σύνθεση 

παριστάνεται στα μακρόστενα τμήματα πάνω από τις δεσποτικές εικόνες. 

ε) Οι φτερωτοί άγγελοι εκατέρωθεν γλάστρας, το σώμα των οποίων  από το ήμισυ 

και κάτω διαμορφώνεται σε φυτικό βλαστό: Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 

31.9), Άγιος Μάμας στη Λεμεσό (Α/Α 34.3). Και στα δύο επιστύλια η σύνθεση 

παριστάνεται στο κέντρο του επιστυλίου, πάνω από την Ωραία Πύλη. 

στ) Λιοντάρια εκατέρωθεν ωοειδούς κοσμήματος («θυρεού»), το σώμα των οποίων 

διαμορφώνεται σε φυτικό βλαστό: Παναγία του Άρακα (Α/Α 32.9). Η σύνθεση 

παρουσιάζεται στο κέντρο του επιστυλίου, πάνω από την Ωραία Πύλη. 

ζ) Αγγείο από το οποίο ξετυλίγεται ελισσόμενος φυτικός βλαστός, συνήθως 

κληματίδα: τμήματα επιστυλίου πάνω από τις δεσποτικές εικόνες στο τέμπλο του 

Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9). 

Γενικά παρατηρούμε ότι: 

1) Το κεντρικό τμήμα των τμηματικών επιστυλίων, πάνω από την Ωραία Πύλη, δεν 

ακολουθεί μια συγκεκριμένη διακόσμηση, αλλά παρουσιάζει ποικιλία συνθέσεων 

(δελφίνια, άγγελοι, λέοντες). 

2) Διαφορετική σύνθεση κοσμεί το κεντρικό τμήμα των μη ενιαίων επιστυλίων σε 

σχέση με τα υπόλοιπα τμήματά του. 

3) Στα περισσότερα επιστύλια παριστάνεται η σύνθεση με τα δελφίνια, όχι όμως 

πάντοτε στο ίδιο σημείο του επιστυλίου. 

                                                 
793 Παρόμοιου τύπου σχηματοποιημένα κεφάλια συναντούμε και στα ελλαδικά τέμπλα, βλ. Νικονάνος, «Τα 

ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 269. 
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4) Οι επτά προαναφερθείσες διακοσμητικές συνθέσεις εμφανίζονται για πρώτη φορά 

τον αιώνα αυτό. 

 

Δεύτερη ζώνη επιστυλίου: όταν ακολουθεί και τρίτη, τότε η δεύτερη περιλαμβάνει 

σειρά ανεξάρτητων εικονιδίων του Δωδεκάορτου,794 τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με 

ελικοειδείς στυλίσκους. Σε ορισμένα τέμπλα, τοποθετούνται μαζί με τα εικονίδια του 

Δωδεκάορτου και εικονίδια της Μεγάλης Δέησης ή Αποστολικά λ.χ. τέμπλο Παναγίας 

Αμιρούς (Α/Α 27.13). 

 

Τρίτη ζώνη επιστυλίου 

Η τρίτη ζώνη επιστυλίου φέρει ανάγλυφη διακόσμηση. Ως προς το είδος της 

διακόσμησης κυριαρχεί το ακόλουθο διακοσμητικό μοτίβο, ήδη γνωστό από τα μέσα 

περίπου του 16ου αιώνα,795 με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις: τοξοστοιχία από ημικυκλικές 

οστρακόμορφες αχηβάδες, τα τόξα της οποίας στηρίζονται σε ελικοειδείς σχοινοειδείς 

κιονίσκους, που βρίσκονται στη δεύτερη ζώνη και επιστέφονται από οξυκόρυφα 

αετώματα. Οι ενδιάμεσοι τριγωνικοί χώροι των αετωμάτων, όπως και τα εντός των 

αετωμάτων κενά, κοσμούνται με φυτικό διάκοσμο,796 λ.χ. Άγιος Νικόλαος στο Κλωνάρι 

(Α/Α 21.7), Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (οι αχηβάδες δεν είναι οστρακόμορφες) 

(Α/Α 31.9), Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.13), Άγιος Μάμας στη Λεμεσό (Α/Α 34.3), 

Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο (Α/Α 37.9). Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι 

το μοτίβο της τοξοστοιχίας ημικυκλικών ή τρίλοβων αχηβάδων χρησιμοποιήθηκε από τις 

αρχές του 16ου αιώνα στη διακόσμηση της πρώτης ή της τρίτης ζώνης επιστυλίου, χωρίς 

όμως οξυκόρυφα αετώματα, λ.χ. τέμπλο Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά 

(Α/Α 6.2) και Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου στη Γαλάτα (Α/Α 5.4) αντίστοιχα. Από τα 

μέσα περίπου του 16ου αιώνα, το προαναφερθέν μοτίβο εξελίσσεται, με την προσθήκη 

οξυκόρυφων αετωμάτων και πλούσιου φυτικού διακόσμου. 

Εξαίρεση αποτελεί το τέμπλο της Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.5-6), όπου η τρίτη 

ζώνη επιστυλίου διακοσμείται με τρίφυλλη άκανθα στο κέντρο, εκατέρωθεν της οποίας 

παριστάνονται ανεμιζόμενα, χυμώδη ακανθόφυλλα.797 Αυτό, κατά τη γνώμη μου, 

                                                 
794 Στα τέμπλα της Ηπείρου, η ζώνη αυτή του επιστυλίου περιλαμβάνει, κατά κανόνα, εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης, βλ. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 169.  
795 Πρβλ. τέμπλο καθολικού Αγίου Νεοφύτου, 1544 (εδώ, αρ. 14). 
796 Ημικυκλικές αχηβάδες που επιστέφονται από οξυκόρυφα αετώματα συναντούμε και σε τέμπλα της Ρόδου 

της ίδιας περιόδου, όπως στο τέμπλο της Παναγίας Λίνδου (1691-1702), βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, πιν. 

49β. Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο συναντούμε ήδη από τα μέσα του 6ου αιώνα να κοσμεί μεταλλικά 

καλύμματα βιβλίων, βλ. Safran (edit.), Heaven, σ. 166-7.  
797 Τα χυμώδη ακανθόφυλλα αποτελούν συχνό φυτικό κόσμημα και στα πατμιακά τέμπλα, βλ. Κουτελάκης, 

ό.π., σ. 141.  

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 263 

δικαιολογείται αν σκεφτούμε ότι το δεύτερο επιστύλιο του τέμπλου του ναού αυτού 

λειτουργεί ως τρίτο διότι, όπως προαναφέρθηκε, αντί να περικλείει εικονίδια του 

Δωδεκάορτου, επιστέφει εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, τα οποία μέχρι τώρα 

συναντήσαμε να στεγάζονται από το τρίτο επιστύλιο. Εφόσον, λοιπόν, λειτουργεί ως τρίτο 

επιστύλιο, διακοσμείται και ως τέτοιο. 

Στον Άγιο Νικόλαο στο Κλωνάρι (Α/Α 21.5), στον Απόστολο Ανδρέα στον 

Πολύστυπο (Α/Α 37.9) και στην Παναγία Αμασγού (Α/Α 38.5-6) τοποθετείται πάνω από 

το κορυφαίο επιστύλιο προεξέχον γείσο, όπως και σε τέμπλα του 16ου αιώνα. Στον Άγιο 

Νικόλαο διακοσμείται με φύλλα άκανθας, στον Απόστολο Ανδρέα με ρόδακες και στην 

Παναγία Αμασγού με εξάκτινους αστέρες και ρόδακες. 

Στον Άγιο Νικόλαο στο Κλωνάρι (Α/Α 21.7), στην Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.13) και 

στον Άγιο Μάμαντα στη Λεμεσό (Α/Α 34.3) παρατηρούμε ότι το άνοιγμα των 

ημικυκλικών αχηβάδων του επιστυλίου καταλήγει σε δαντελωτή απόληξη, την οποία, αν 

και συναντούμε για πρώτη φορά να κοσμεί αχηβάδες επιστυλίου, την συναντούμε ήδη από 

τον 16ο αιώνα να διακοσμεί υπέρθυρα Ωραίων Πυλών και πλαίσια δεσποτικών εικόνων, 

λ.χ. τέμπλο Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου στη Γαλάτα (Α/Α 5.3)  
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Γενικά συμπεράσματα      

Α) Διάρθρωση 

Ως προς τη διάρθρωση των τέμπλων κατά τον 17ο αιώνα παρατηρούμε τα ακόλουθα:  

α) Η αρχιτεκτονική του ναού αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που 

καθορίζουν το μήκος και το ύψος του τέμπλου. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, λ.χ. οι ναοί 

που έχουν περισσότερα από ένα κλίτη μπορεί να καλύπτονται είτε με το ίδιο τέμπλο είτε 

με διαφορετικών εποχών τέμπλα.      

β) Τα τέμπλα κοσμούν ναούς μονόκλιτους, με εξαίρεση εκείνο της Παναγίας στο 

Παραλίμνι, που καλύπτει μόνο το βόρειο κλίτος του ναού. 

γ) Τα περισσότερα έχουν δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης και της Προθέσεως. 

Ελάχιστα τέμπλα έχουν μία μόνο είσοδο.  

δ) Οι δεσποτικές εικόνες περιορίζονται συνήθως σε τέσσερις.  

ε) Τα τέμπλα παρουσιάζουν τριμερή καθ’ ύψος διαίρεση-διάρθρωση (θωράκια, 

δεσποτικές εικόνες, επιστύλιο).  

στ) Το επιστύλιο αποτελείται είτε από μία είτε από τρεις ζώνες επιστυλίου.  

ζ) Τα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης δεν έχουν τον ίδιο 

αριθμό σε όλα τα επιστύλια ούτε ακολουθούν την ίδια σειρά τοποθέτησης. 

 

Β) Διακόσμηση      

Ως προς τη διακόσμηση των τέμπλων του 17ου αιώνα παρατηρούμε τα εξής: 

α) Παρ’ όλες τις εντυπωσιακές τεχνοτροπικές διακοσμητικές ομοιότητες, που 

παρουσιάζονται μεταξύ των τέμπλων, δεν έχει εντοπιστεί κανένα τέμπλο που να είναι 

ακριβώς όμοια διακοσμημένο με κάποιο άλλο.   

β) Το ανάγλυφο γίνεται πιο βαθύ και είναι πιο καλοδουλεμένο από αυτό του 16ου 

αιώνα.  

γ) Οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων χρυσώνονται και τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα χρώματα. Τα θωράκια δεν επιχρυσώνονται.  

δ) Στη διακόσμηση κυριαρχούν τα φυτικά μοτίβα, που ορισμένες φορές 

συνδυάζονται και με ζωϊκό διάκοσμο. 

Η πιο συνηθισμένη φυτική διακόσμηση είναι το μοτίβο του αγγείου με ή χωρίς τις 

δύο λαβές, από το οποίο ξετυλίγεται φυτικός βλαστός, δημιουργώντας διάφορες 

συνθέσεις. Το μοτίβο αυτό χρησιμοποιείται, από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και τα 

τέλη του 17ου αιώνα, στη διακόσμηση των πεσσίσκων, των υπερθύρων των εισόδων και 

των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων των τέμπλων.  
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Ως προς το ζωϊκό διάκοσμο, το μοτίβο που παρουσιάζεται συχνά είναι η σύνθεση με 

τα τυποποιημένα δελφίνια με το ρύγχος τους να στηρίζεται στη βάση δέσμης φύλλων και η 

ουρά τους να διαμορφώνεται σε ελισσόμενη κληματίδα. Η σύνθεση αυτή χρησιμοποιείται, 

από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα ως το τέλος του 17ου αιώνα, στη διακόσμηση του 

πρώτου επιστυλίου αρκετών τέμπλων.  

Πολύ συνηθισμένο μοτίβο αποτελεί και η τοξοστοιχία με τις αχηβάδες, που 

χρησιμοποιείται κατά το 17ο αιώνα στη διακόσμηση της τρίτης ζώνης επιστυλίου. Είναι 

σημαντικό να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα 

παρουσιάζεται εξέλιξη στο διακοσμητικό μοτίβο της αχηβάδας, δηλαδή επιστέφεται από 

οξυκόρυφο αέτωμα και οι ενδιάμεσοι τριγωνικοί χώροι των αετωμάτων όπως και τα εντός 

των αετωμάτων κενά κοσμούνται με φυτικό διάκοσμο.   

ε) Στη διακόσμηση των θωρακίων, των πεσσίσκων, των κιονοκράνων των 

πεσσίσκων, των υπερθύρων των εισόδων, των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων και των 

ζωνών του επιστυλίου επικρατεί περισσότερη ομοιομορφία και συμμετρία από ό,τι στο 16ο 

αιώνα.   

στ) Γενικά παρατηρούμε ότι, ως προς τη διακόσμηση, τα τέμπλα ακολουθούν τα 

μοτίβα και τα πρότυπα που παρουσιάζονται στα τέμπλα του 16ου αιώνα και κυρίως του 

δεύτερου μισού του αιώνα. Πολύ λίγα καινούρια διακοσμητικά μοτίβα παρουσιάζονται για 

πρώτη φορά στα τέμπλα του 17ου αιώνα. Τα νέα αυτά διακοσμητικά στοιχεία είναι:  

1) Ενδιαφέρουσες συνθέσεις, που κοσμούν θωράκια αρκετών τέμπλων, με εναλλαγή 

χρωμάτων, όπως κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μαύρο, μπλε, και ποικιλία μοτίβων, όπως 

κλαδωτή διακόσμηση, γεωμετρικά μοτίβα (τετράγωνα, ορθογώνια, ρόμβους, κύκλους), 

σταυροειδή σχήματα και φυτικό διάκοσμο. 

2) Ένας καινούριος τύπος διακόσμησης του υπερθύρου είναι το τοξωτό υπέρθυρο, 

που εγγράφεται σε τριγωνικό αέτωμα. Τα γύρω και εντός του αετώματος κενά 

διακοσμούνται με φυτικά μοτίβα. 

3) Τα εξής μοτίβα στη διακόσμηση της πρώτης ζώνης επιστυλίου: α) κεφάλια 

τερατόμορφων ζώων από το στόμα των οποίων ξεκινά φυτικός βλαστός, β) φτερωτοί 

άγγελοι εκατέρωθεν γλάστρας, το σώμα των οποίων από το ήμισυ και κάτω 

διαμορφώνεται σε φυτικό βλαστό, γ) λιοντάρια εκατέρωθεν ωοειδούς κοσμήματος, το 

σώμα των οποίων πάλι διαμορφώνεται σε φυτικό βλαστό και δ) αγγείο από το οποίο 

ξετυλίγεται ελισσόμενος φυτικός βλαστός. 
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ΙΙ. Τέμπλα 18ου αιώνα 

 

Έχουμε κατατάξει τα τέμπλα του αιώνα αυτού σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες με 

κριτήριο τη διάρθρωση και τη διακόσμηση που παρουσιάζουν. Η κάθε κατηγορία θα 

μελετηθεί ξεχωριστά, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής της, με ταυτόχρονη αναφορά σε 

διάρθρωση και διακόσμηση, εφόσον είναι αλληλένδετα. Στην Α΄ και Β΄ κατηγορία 

εντάσσονται τέμπλα, που βασικά ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, με 

ελάχιστα καινούργια στοιχεία, στη Γ΄ και Ε΄ κατηγορία τέμπλα, που ξεφεύγουν από τα 

πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, εμφανίζοντας πολλά καινούργια στοιχεία και στη Δ΄ 

κατηγορία εντάσσονται τα πιο απλά από άποψη τεχνοτροπίας και εικονογραφίας τέμπλα.      

Το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιχώρι (Α/Α 43.9) δεν το έχουμε εντάξει σε 

καμιά κατηγορία, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει (αποτελείται από τμήματα 

τέμπλων διαφορετικών εποχών). Δεν θα αναφερθούμε ούτε στο τέμπλο της Παναγίας 

Ελεούσας (Ποδύθου) στη Γαλάτα (Α/Α 5, 71.2), διότι, αν και επιχρυσώνεται στα 1783, 

κατασκευάζεται πολύ πιο πριν.   

Η διακόσμηση των τέμπλων διακρίνεται σε δύο είδη: 

α) Αυτή που γίνεται από τον ξυλογλύπτη και αφορά τη μορφή και τη διάρθρωση του 

τέμπλου. 

β) Εκείνη με τη μορφή της επιχρύσωσης και του γραπτού διακόσμου, που 

πραγματοποιείται από το ζωγράφο.  

Παρατηρούμε ότι η διάρθρωση του τέμπλου επιβάλλει σε μεγάλο βαθμό το είδος και 

την ποιότητα της διακόσμησής του (εννοώντας αυτήν που γίνεται από τον ξυλογλύπτη). 

Διάρθρωση και διακόσμηση, με τη σειρά τους, καθορίζουν τα τμήματα που θα 

επιχρυσωθούν ή θα διακοσμηθούν με γραπτά μοτίβα, από το ζωγράφο. Μεταξύ των 

τέμπλων τις ίδιας κατηγορίας εντοπίζονται πολύ μεγάλες ομοιότητες, τόσο στη 

διακόσμηση όσο και στη διάρθρωση, χωρίς όμως να έχουμε εντοπίσει ολόκληρα 

πανομοιότυπα τέμπλα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι πρόκειται για χειροποίητα 

δημιουργήματα.  
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Α΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έξι τέμπλα του 18ου αιώνα, που ακολουθούν τη 

διάρθρωση και τη διακόσμηση των τέμπλων του 17ου αιώνα: Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

στο Παλαιχώρι (1704 – A/A 41.9), Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στους Καπέδες (1753 – 

A/A 52.7), Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Αγρού (1757 – A/A 54.5), Αγίου 

Ηρακλειδίου στο Πολιτικό (τέμπλο βόρειου κλίτους – 1759 – A/A 56.9), Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ στον Αναλιόντα (1769 – A/A 60.2) και Αγίου Γεωργίου στα Καμπιά (1770 – A/A 

61.7). 

Τα τέμπλα της κατηγορίας αυτής είναι ξυλόγλυπτα, μερικώς επιχρυσωμένα. 

Ακολουθούν την τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Τα μισά τέμπλα έχουν μία μόνο είσοδο 

και τα άλλα μισά δύο. Τα θωράκια φέρουν γραπτό διάκοσμο, χωρίς επιχρύσωση. 

Πεσσίσκοι με γραπτό ή και γλυπτό διάκοσμο χωρίζουν τις δεσποτικές εικόνες μεταξύ 

τους. Μεταξύ των θωρακίων και των δεσποτικών εικόνων παρεμβάλλεται υποτυπωδώς 

στενόμακρο ξύλινο τμήμα, με γραπτή ή γλυπτή διακόσμηση (ανάγλυφα μοτίβα, 

χρωματισμένο φόντο). Στα τέσσερα από τα έξι τέμπλα, οι δεσποτικές εικόνες καλύπτονται 

στο άνω μέρος με τοξωτό συνήθως πλαίσιο, που διακοσμείται με το μοτίβο του αγγείου 

από το οποίο αναφύεται φυτικός βλαστός.  

Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες, δύο με ανάγλυφη διακόσμηση και μία με 

σειρά εικονιδίων. Ως προς τη διάρθρωση της πρώτης ζώνης επιστυλίου συνυπάρχουν οι 

δύο τύποι επιστυλίου που αναφέραμε για το 17ου αιώνα, δηλαδή στα τρία από τα έξι 

τέμπλα η πρώτη ζώνη επιστυλίου είναι ενιαία, με συνεχόμενη διακόσμηση, λ.χ. τέμπλο 

ναού Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, Καπέδες (A/A 52.7), ενώ στα υπόλοιπα τρία είναι 

χωρισμένη σε μακρόστενα τμήματα, που φέρουν αυτοτελή διάκοσμο, με την τοποθέτηση 

ανάγλυφων φραγμάτων, λ.χ. τέμπλο ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Παλαιχώρι (A/A 

41.9). Ως προς το είδος της διακόσμησης, παρουσιάζεται και στις έξι ζώνες η σύνθεση με 

τα τυποποιημένα δελφίνια, με το ρύγχος τους να στηρίζεται στη βάση δέσμης φύλλων και 

την ουρά τους να διαμορφώνεται σε ελισσόμενη κληματίδα.798 Στο τέμπλο του ναού της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιχώρι (A/A 41.9), η προαναφερθείσα σύνθεση 

καλύπτει τα πλαϊνά τμήματα της ζώνης, ενώ το κεντρικό κοσμείται με τερατόμορφο 

κεφάλι, από το στόμα του οποίου ξεκινά φυτικός βλαστός, μοτίβο γνωστό ήδη από το 17ο 

αιώνα.799 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι από τα επτά είδη 

                                                 
798 Η σύνθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη διακόσμηση επιστυλίων από το 17ο αιώνα, λ.χ. τέμπλο Τιμίου 

Σταυρού στο Αγιασμάτι στην Πλατανιστάσα, 1638-1672 (εδώ, αρ. 25). Παρόμοιου τύπου μοτίβο 

συναντούμε και στα ελλαδικά τέμπλα, βλ. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, πιν  4, 22. 
799 Πρβλ. τέμπλο Παναγίας Αμιρούς (εδώ, αρ. 27). Παρόμοιου τύπου σχηματοποιημένα κεφάλια συναντούμε 

και στα ελλαδικά τέμπλα, βλ. Νικονάνος, «Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 269. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 268 

διακόσμησης της πρώτης ζώνης επιστυλίου του 17ου αιώνα, επιβιώνουν μόνο δύο στο 18ο 

αιώνα.  

Η δεύτερη ζώνη επιστυλίου περιλαμβάνει σειρά ανεξάρτητων εικονιδίων του 

Δωδεκάορτου ή της Μεγάλης Δέησης, που χωρίζονται μεταξύ τους με ελικοειδείς 

κιονίσκους. Ως προς τη διακόσμηση της τρίτης ζώνης επιστυλίου επικρατεί το, ήδη 

γνωστό από το 17ο αιώνα, μοτίβο της τοξοστοιχίας από ημικυκλικές οστρακόμορφες 

αχηβάδες, τα τόξα της οποίας στηρίζονται σε ελικοειδείς κιονίσκους και επιστέφονται από 

οξυκόρυφα αετώματα. Οι ενδιάμεσοι τριγωνικοί χώροι των αετωμάτων, όπως και τα εντός 

των αετωμάτων κενά, κοσμούνται με φυτικό διάκοσμο.800  

Εξαίρεση αποτελούν: 

α) Το τέμπλο του βόρειου κλίτους του Αγίου Ηρακλειδίου (A/A 56.9), που 

διακοσμείται με ανεμιζόμενα, χυμώδη ακανθόφυλλα. Παρόμοιο μοτίβο συναντήσαμε και 

σε τέμπλα του 17ου αιώνα, λ.χ. τέμπλο Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.6). 

β) Το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στα Καμπιά (A/A 61.7), όπου η τρίτη άνω ζώνη 

του επιστυλίου φέρει γραπτή διακόσμηση. 

Γενικά, στη διακόσμηση του τέμπλου επικρατούν τα φυτικά μοτίβα ανάγλυφης 

τεχνικής, οι επιφάνειες των οποίων επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα χρώματα. Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται 

βάθος και προβάλλεται ο επίχρυσος ανάγλυφος διάκοσμος.  

Στην κορυφή του επιστυλίου τοποθετείται ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του. Στο τέμπλο του βόρειου κλίτους του Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό 

αντί σταυρού και λυπηρών υπάρχει η δυτική Ανάσταση (A/A 56.9). 

 

Β΄  κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέμπλα των ακόλουθων επτά ναών: Αγίου 

Γεωργίου στο Μυλικούρι (1726-1768 – A/A 42.2-6), Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην 

Κοκκινοτριμιθιά (1736 – A/A 44.7), Παναγίας Χρυσελεούσας στην Έμπα (1747 – A/A 

49.7), Παναγίας στη Θελέτρα (1768 – A/A 58.1), Αρχαγγέλου στο Μονάγρι (1775 – A/A 

66.9), Παναγίας στην Τριμήκληνη (1775 – A/A 68.7), Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα 

(1778 – A/A 69.13).  

Τα τέμπλα της ανωτέρω κατηγορίας παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία στη 

διάρθρωση και στη διακόσμηση με τα τέμπλα της Α΄ κατηγορίας, αλλά ταυτόχρονα 

                                                 
800 Στα τέμπλα της Ρόδου συναντάμε παρόμοιου τύπου μοτίβο, όπως στο τέμπλο της Παναγίας Λίνδου 

(1691-1702), βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, πιν. 49β. Στα ελλαδικά τέμπλα το μοτίβο της αχηβάδας 

συνήθως δεν επιστέφεται από οξυκόρυφα αετώματα, πρβλ. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, εικ. 1-

7. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 269 

διαφοροποιούνται από αυτά, με την προσθήκη επιπρόσθετων στοιχείων, δίνοντας μια πιο 

ολοκληρωμένη και εξελιγμένη μορφή στο τέμπλο, ιδιαίτερα αισθητή στο επιστύλιο και 

στη διακόσμηση, που γίνεται τώρα πιο προσεγμένη, επιμελημένη και λεπτομερειακή.  

Όπως και στην Α΄ κατηγορία, τα τέμπλα είναι ξυλόγλυπτα και μερικώς 

επιχρυσωμένα. Ακολουθούν την τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Τα τρία από τα επτά 

έχουν μία μόνο είσοδο, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα δύο εισόδους. Τα θωράκια φέρουν 

γραπτό διάκοσμο, χωρίς επιχρύσωση. Μεταξύ των θωρακίων και των δεσποτικών εικόνων 

τοποθετείται υποτυπωδώς στενόμακρο ξύλινο τμήμα με γραπτή ή και γλυπτή διακόσμηση. 

Όλες ή μερικές από τις δεσποτικές εικόνες, στο ίδιο τέμπλο, καλύπτονται στο άνω μέρος 

με τοξωτό συνήθως πλαίσιο. Οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων επιχρυσώνονται, ενώ 

τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα χρώματα. Στο τέμπλο 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα (A/A 69.13), αυτό συμβαίνει μόνο στην τρίτη και 

πέμπτη ζώνη.  

Μια πρώτη διαφορά εντοπίζεται στον αριθμό των ζωνών του επιστυλίου, που 

αυξάνονται από τρεις σε πέντε, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το ύψος του τέμπλου, και στο 

είδος – τεχνική της διακόσμησής τους. Τρεις εξ αυτών κοσμούνται με ανάγλυφη 

διακόσμηση και δύο φέρουν σειρά εικονιδίων. Συγκεκριμένα, ως προς τη διάρθρωση της 

πρώτης ζώνης ακολουθείται ο δεύτερος τύπος επιστυλίου, που αναφέραμε για τα τέμπλα 

της Α΄ κατηγορίας, δηλαδή η ζώνη χωρίζεται σε μακρόστενα τμήματα, με την τοποθέτηση 

ανάγλυφων φραγμάτων, που κοσμούνται με αυτοτελή ανάγλυφη διακόσμηση.801 Ως προς 

τη διακόσμηση, παριστάνεται η προαναφερθείσα σύνθεση με τα τυποποιημένα δελφίνια, 

τοποθετημένη στο κέντρο της ζώνης, στο τμήμα πάνω από το υπέρθυρο της Ωραίας 

Πύλης, ενώ τα πλαϊνά τμήματα καλύπτονται συνήθως μόνο με φυτικό διάκοσμο, λ.χ. 

τέμπλο Παναγίας Χρυσελεούσας, Έμπα (A/A 49.7) και λιγότερο με συνδυασμό φυτικού 

και ζωικού, λ.χ. τέμπλο Αγίου Γεωργίου Μυλικούρι (A/A 42.2-6). Η πρώτη ζώνη του 

επιστυλίου του τέμπλου της Παναγίας στην Τριμήκληνη (A/A 68.7) παρουσιάζει 

εκπληκτικές ομοιότητες με την αντίστοιχη ζώνη στο τέμπλο της Παναγίας στη Θελέτρα 

(A/A 58.1). Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει σειρά ανεξάρτητων εικονιδίων του 

Δωδεκάορτου, που χωρίζονται μεταξύ τους με ελικοειδείς κιονίσκους. Ως προς τη 

διακόσμηση της τρίτης ζώνης επιστυλίου ακολουθείται το γνωστό πλέον μοτίβο της 

τοξοστοιχίας από ημικυκλικές οστρακόμορφες αχηβάδες, όπως και στην Α΄ κατηγορία. Η 

τέταρτη ζώνη φέρει σειρά εικονιδίων της Μεγάλης Δέησης και η πέμπτη ζώνη κοσμείται 

                                                 
801 Στο τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι παρουσιάζεται κάποια επέμβαση στη διάρθρωση και 

διακόσμηση της πρώτης ζώνης, γι’ αυτό και δε θα αναφερθεί στη μελέτη της ζώνης αυτής.     
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με ανεμιζόμενα χυμώδη ακανθόφυλλα. Εξαίρεση αποτελεί το τέμπλο του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ στο Μονάγρι (A/A 66.9), όπου η τρίτη και πέμπτη ζώνη φέρουν γραπτό διάκοσμο.            

 

Υποκατηγορία 

Α) Το τέμπλο του Τιμίου Σταυρού Μίθθας στην Τσάδα (1745-1770 – A/A 48.2), 

μπορεί να ενταχθεί σε ειδική υποκατηγορία, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που 

παρουσιάζει: 

1. Εκτός από τα μοτίβα, επιχρυσώνεται και το φόντο.  

2. Η πρώτη ζώνη επιστυλίου είναι ενιαία.  

3. Στο κέντρο της πρώτης ζώνης, πάνω από το υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης 

παριστάνεται ανθρωπόμορφη κεφαλή,802 από την οποία ξεκινά φυτικός βλαστός διάτρητης 

τεχνικής, με καρπούς σταφυλιών, φυλλώματα και πουλιά. Κάποια μοτίβα ζωγραφίζονται, 

όπως και ορισμένα ανάγλυφα οβάλ πλαίσια, που παριστάνονται κατά μήκος της ζώνης.  

4. Η τρίτη ζώνη κοσμείται με σειρά από τρίλοβα πλαίσια, που στηρίζονται σε 

ελικοειδείς σχοινοειδείς κιονίσκους, που βρίσκονται στη δεύτερη ζώνη. Τα εντός των 

πλαισίων κενά, όπως και οι ενδιάμεσοί τους χώροι, φέρουν φυτικό διάκοσμο.  

5. Η πέμπτη ζώνη κοσμείται με σειρά ημικυκλικών πλαισίων, στο εσωτερικό τμήμα 

των οποίων παριστάνονται σχηματικά φτερωτοί άγγελοι (κεφάλι, φτερά).   

Β) Στο τέμπλο του κεντρικού κλίτους της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας στη 

Λευκωσία (1743-1807 – A/A 45.9) παρουσιάζονται στοιχεία της Α΄ και Β΄ κατηγορίας. 

Συνοπτικά, τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα:  

1. Τα θωράκια επιχρυσώνονται εν μέρει.  

2. Τα ανάγλυφα φυτικά και ζωικά μοτίβα, επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με μπλε, πράσινα και κόκκινα χρώματα.  

3. Υπάρχουν κάτω κεταμπέδες και τρίλοβα κεμέρια. 

4. Το επιστύλιο αποτελείται από τρεις ζώνες. 

Γ) Το τέμπλο της Παναγίας στην Αθιένου (1767, 1769 – A/A 59.21) ακολουθεί τη 

διάρθρωση και τη διακόσμηση του τέμπλου της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, με τις εξής 

διαφορές: 

1. Οι ζώνες του επιστυλίου αυξάνονται σε πέντε. 

2. Η τρίτη ζώνη επιστυλίου κοσμείται με τρίλοβα μοτίβα και φυτικό διάκοσμο.   

3. Η διακόσμηση του επιστυλίου και του τέμπλου γενικά είναι πιο πλούσια και 

λεπτομερειακή.   

                                                 
802 Η ανθρώπινη κεφαλή, ανάγλυφη ή ολόγλυφη, χρησιμοποιείται συχνά στη νεοελληνική λαϊκή τέχνη, ως 

διακοσμητικό μοτίβο σε εξώθυρες ναών και σπιτιών, σε δημοσία κτίρια κ.λ.π. με αποτρεπτική σημασία, βλ. 

Κορρέ, Λαϊκή τέχνη, σ. 80-89.  
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4. Έχει δύο εισόδους.   

Δ) Στη διακόσμηση του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια (τέλη 18ου 

αιώνα – A/A 79.2) συνδυάζονται στοιχεία των τέμπλων της Β΄ κατηγορίας με στοιχεία του 

τέμπλου του Τιμίου Σταυρού Μίθθας (Α/Α 48.2), με την προσθήκη και δύο επιπρόσθετων: 

τα θωράκια επιχρυσώνονται εν μέρει και στα τέμπλα του βόρειου (Α/Α 79.13-14) και 

νότιου (Α/Α 79.12) κλίτους υπάρχουν κάτω και πάνω κεταμπέδες, που συναντούμε στη Γ΄ 

κατηγορία. Ίσως πρόκειται για ένα μεταβατικό τύπο τέμπλου.  

 

Γ΄ κατηγορία 

Στη Γ΄ κατηγορία ανήκουν τα τέμπλα των εξής επτά ναών: Αγίου Ιωάννη στη 

Λευκωσία (1744-1756 – A/A 46.11), Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (1749, 1761 – A/A 

51.17), Αγίου Μηνά στη Βάβλα (1757 – A/A 55.14), Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς 

(1774 – A/A 64.11), Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία (1780 – A/A 70.22), Παναγίας 

Χρυσορρογιάτισσας στην Πάφο (1786, 1790 – A/A 72.16), Αγίου Αντωνίου στη 

Λευκωσία (1788 – A/A 73.16). 

Το τέμπλο εδώ είναι ξυλόγλυπτο, ολόκληρο επιχρυσωμένο, εκτός από το τέμπλο του 

Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (Α/Α 51.17), όπου κάποια μικρά τμήματα χρωματίζονται, 

του Αγίου Μηνά (Α/Α 55.14), του οποίου η επιχρύσωση έμεινε ημιτελής και του Αγίου 

Κασσιανού (Α/Α 70.22), που ορισμένα τμήματά του αντικαταστάθηκαν από νεότερα, 

χωρίς επιχρύσωση.  

Τα τέμπλα της κατηγορίας αυτής ακολουθούν τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος 

διάρθρωση (θωράκια, δεσποτικές εικόνες, επιστύλιο), με τη διαφορά ότι τώρα 

δημιουργούνται καινούργια τμήματα στα ήδη υπάρχοντα, που είτε απουσίαζαν εντελώς 

από τα τέμπλα του προηγούμενου αιώνα ή υπήρχαν υποτυπωδώς. Πιο συγκεκριμένα, το 

τέμπλο διαμορφώνεται ως ακολούθως: πάνω στο δάπεδο του ναού τοποθετείται η βάση. 

Από αυτήν ξεκινούν οι πεσσίσκοι, οι οποίοι φτάνουν μέχρι το ύψος του επιστυλίου, 

διαχωρίζοντας σε μακρόστενα συμμετρικά τμήματα το κάτω μέρος του τέμπλου. Στο 

χαμηλότερο μέρος, ανάμεσα στους πεσσίσκους, τοποθετούνται τα ξυλόγλυπτα θωράκια.  

Αμέσως μετά, πάνω από τα θωράκια, υπάρχει μια ορθογώνια ξυλόγλυπτη λωρίδα 

(ζώνη με γλυπτό διάκοσμο), ο κάτω κεταμπές,803 που παρατηρήσαμε να υπάρχει 

υποτυπωδώς στα τέμπλα του προηγούμενου αιώνα, με τη μορφή της σταφυλής804 των 

ελλαδικών τέμπλων. Πιο πάνω τοποθετούνται οι δεσποτικές εικόνες, οι οποίες 

                                                 
803 Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 8, 47. 
804 Αυτόθι.  
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επιστέφονται από τρίλοβα ξυλόγλυπτα τμήματα, τα κεμέρια, διάτρητης τεχνικής, που 

εμφανίζονται για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό.805  

Μεταξύ των κεμεριών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια στενή ζώνη με 

ανάγλυφα μοτίβα, που συναντούμε ως συνδετικό τμήμα συχνά σε τέμπλα της κατηγορίας 

αυτής, με τη μορφή των πάνω κεταμπέδων, τοποθετημένη βέβαια σε διαφορετικό χώρο απ’ 

ότι στα ελλαδικά τέμπλα.806 Το τέμπλο του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία (Α/Α 70.22) 

δεν έχει κεμέρια, αλλά παρουσιάζει πάνω κεταμπέδες, παρόμοιου τύπου με αυτούς του 

ελλαδικού χώρου. 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν τα 

πλαίσια των δεσποτικών εικόνων που συναντούμε στα τέμπλα του 17ου αιώνα και κατ’ 

επέκταση στην πρώτη κατηγορία τέμπλων του 18ου αιώνα. Έχουν αντικατασταθεί από τους 

πάνω κεταμπέδες και τα κεμέρια. 

Στο ύψος των δεσποτικών εικόνων ανοίγονται τα υπέρθυρα των εισόδων του 

τέμπλου, στο κέντρο η είσοδος της Ωραίας Πύλης, στα αριστερά η είσοδος της Προθέσεως 

και στα δεξιά του Διακονικού. Τα πέντε από τα επτά τέμπλα έχουν δύο εισόδους, λ.χ. 

τέμπλο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Α/Α 46.11), ενώ τα υπόλοιπα τρεις.    

Πάνω από τη ζώνη των δεσποτικών εικόνων στηρίζεται το επιστύλιο, όπως και πριν. 

Τώρα όμως το επιστύλιο μετατρέπεται σε θριγκό ολόκληρο, πλούσια διακοσμημένο. 

Αποτελείται από πέντε ζώνες, τρεις με ανάγλυφα μοτίβα και δύο με εικονίδια.807 Η 

δεύτερη ζώνη φέρει εικονίδια του Δωδεκάορτου και η τέταρτη εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης. Σε ορισμένα τέμπλα η πρώτη ανάγλυφη ζώνη επιστυλίου μπορεί να χωριστεί σε 

μικρότερες, λόγω της διαφορετικής διακόσμησης που παρουσιάζουν.   

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι όλα τα επιπρόσθετα στοιχεία που 

εμφανίζονται στη κατηγορίας αυτή αυξάνουν σημαντικά το ύψος των τέμπλων, 

προσδίδοντας επιβλητικότητα.   

Ως προς τη διακόσμηση σε ορισμένα τέμπλα, στο κέντρο των θωρακίων, 

παρουσιάζονται γραπτές παραστάσεις, λ.χ. στο τέμπλο του Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς 

(Α/Α 64.11) υπάρχουν παραστάσεις λουλουδιών και Αγίων, της Παναγίας 

                                                 
805 Παρόμοιου τύπου διάρθρωση τέμπλου συναντάμε και στον ελλαδικό χώρο τον ίδιο αιώνα, βλ. Μακρής, 

Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 8, Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο», ό.π., σ. 72, Νικονάνος, 

«Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 261. Τα κεμέρια στα ελλαδικά τέμπλα είναι συνήθως ημικυκλικά, λ.χ. 

τέμπλο Αγίου Αθανασίου Ανήλιο (1770), βλ. Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 99. 
806 Στα ελλαδικά τέμπλα  οι πάνω κεταμπέδες τοποθετούνται απευθείας πάνω από τις δεσποτικές εικόνες, βλ. 

Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 8, 47.  
807 Παρόμοιου τύπου επιστύλιο συναντάμε και στον ελλαδικό χώρο από το 17ο αιώνα, όπως στο καθολικό 

της μονής Αγίου Νικολάου Μετσόβου (τέλη 17ου αιώνα), βλ. Τσαπαρλής, ό.π., πιν. 29. Για το 18ο αιώνα 

αναφέρουμε ενδεικτικά το τέμπλο του παρεκκλησίου του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη μονή Ιβήρων 

(1711), βλ. Καλοκύρης, «Εξέχοντα», εικ. 77.   
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Χρυσορρογιάτισσας (Α/Α 72.16) παραστάσεις σε κυκλικά πλαίσια και του Αγίου 

Αντωνίου (Α/Α 73.16) παράσταση ξεραμένου δέντρου.  

Η διακόσμηση των τέμπλων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πλούσια. Συνδυάζονται 

ανάγλυφα μοτίβα, που ορισμένες φορές ζωγραφίζονται, με μοτίβα διάτρητης τεχνικής. 

Ένα μέρος της επιφάνειας του τέμπλου καλύπτεται με φυτικό διάκοσμο σε συνδυασμό με 

το ζωικό: αετοί,808 δράκοι,809 ελάφια,810 περιστέρια,811 γλάστρες με λουλούδια,812 

κληματίδα με τσαμπιά813 και άλλος πλούσιος φυτικός και ζωικός διάκοσμος. Το ανάγλυφο 

γίνεται τώρα πιο βαθύ και επιμελημένο.  

Εκτός από τα προαναφερθέντα, η διακόσμηση συμπληρώνεται συνήθως με 

ανθρώπινες μορφές και πλήθος από φτερωτούς αγγέλους, κάποτε ολόσωμους,814 που δεν 

εμφανίζονται μόνο ως απομονωμένα στοιχεία, αλλά και ως μέρος εντυπωσιακών 

πολυπρόσωπων συνθέσεων, σκηνών από την καθημερινή ζωή, από την Παλαιά και Καινή 

Διαθήκη, διακοσμώντας τα θωράκια, τους κάτω κεταμπέδες, τα τρίλοβα κεμέρια κ.λ.π. 

Επίσης, συνήθως στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος 

και Παύλος κρατώντας την εκκλησία ή και φτερωτοί άγγελοι να κρατούν στέμμα,815 λ.χ. 

στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης του τέμπλου της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας (Α/Α 

72.16) παρουσιάζονται και οι δύο σκηνές. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι τέτοιου 

είδους διακόσμηση εντοπίζουμε για πρώτη φόρα σε τέμπλα του 18ου αιώνα. Στο τέμπλο 

του Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς (Α/Α 64.11) δεν υπάρχουν σκηνές από την Παλαιά και 

Καινή Διαθήκη.  

Συνοψίζοντας τη σχετική θεματογραφία, βλέπουμε στον κάτω κεταμπέ της 

δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου να παρουσιάζεται η Θυσία του 

Αβραάμ (τέμπλο Αγίου Μηνά - υπάρχει δεσποτική εικόνα του Αγίου Λαζάρου αντί του 

Αγίου Ιωάννη – A/A 55.11, τέμπλο Αγίου Αντωνίου – A/A 73.7). 

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται ο Καλός 

Ποιμήν (τέμπλο Αγίου Ιωάννη – A/A 46.7, Τιμίου Σταυρού – A/A 51.16) ή η σκηνή του 

                                                 
808 Το μοτίβο του αετού χρησιμοποιείται πολύ στα τέμπλα της Δωδεκανήσου το 18ο και 19ο αιώνα, βλ. 

Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 158.  
809 Οι δράκοι αποτελούν συνηθισμένο μοτίβο διακόσμησης των τέμπλων του ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, 

Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 31, 34. 
810 Το ελάφι παριστάνεται συχνά και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, ό.π., σ. 31.  
811 Το περιστέρι παριστάνεται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου και συμβολίζει την ειρήνη, βλ. Μακρής, 

ό.π., σ. 31.  
812 Η γλάστρα με τα λουλούδια αποτελεί πολύ συνηθισμένο μοτίβο διακόσμησης και των τέμπλων του 

ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, ό.π., σ. 38.   
813 Το κλήμα με τα τσαμπιά αποτελεί συνηθισμένο μοτίβο διακόσμησης και των ελλαδικών τέμπλων, βλ. 

Μακρής, ό.π., σ. 31.   
814 Οι φτερωτοί ολόσωμοι άγγελοι κοσμούν και τέμπλα του ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 

102.  
815 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο συναντάται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, 

Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 32. 
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Ευαγγελισμού (τέμπλο Αγίου Μηνά – A/A 55.11, Αγίου Κασσιανού – A/A 70.12, Αγίου 

Αντωνίου – A/A 73.7) ή η Γέννηση του Χριστού816 (τέμπλο Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας 

– Α/Α 72.7).  

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του Χριστού παρουσιάζεται η σκηνή του 

Προπατορικού Αμαρτήματος (τέμπλο Αγίου Μηνά – A/A 55.9) ή η Φιλοξενία του 

Αβραάμ (τέμπλο Αγίου Κασσιανού – A/A 70.14) ή η Θυσία του Αβραάμ (τέμπλο Αγίου 

Ιωάννη – A/A 46.5, Τιμίου Σταυρού – A/A 51.16, Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας – Α/Α 

72.10) ή τα Εισόδια της Θεοτόκου (τέμπλο Αγίου Αντωνίου817 – A/A 73.5).  

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του Τιμίου Προδρόμου παριστάνεται ο 

Αποκεφαλισμός σε τρεις σκηνές (τέμπλο Αγίου Μηνά – A/A 55.9, Αγίου Αντωνίου) ή η 

σκηνή του Προπατορικού Αμαρτήματος (τέμπλο Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας – Α/Α 

72.11).   

Στο τρίλοβο κεμέρι της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

παρουσιάζεται η Φιλοξενία του Αβραάμ (τέμπλο Αγίου Αντωνίου – A/A 73.8). 

Στο τρίλοβο κεμέρι της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η σκηνή της 

Εκδίωξης των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο (τέμπλο Αγίου Ιωάννη – A/A 46.8, 

Τιμίου Σταυρού – A/A 51.16) ή η Φιλοξενία του Αβραάμ (τέμπλο Αγίου Μηνά – A/A 

55.11) ή η Μεταμόρφωση (τέμπλο Αγίου Αντωνίου – A/A 73.9 – εικόνα της Παναγίας που 

βρίσκεται στα αριστερά της Ωραίας Πύλης). 

Στο τρίλοβο κεμέρι της δεσποτικής εικόνας του Χριστού παριστάνεται η Φιλοξενία 

του Αβραάμ (τέμπλο Αγίου Ιωάννη – A/A 46.6, Τιμίου Σταυρού – A/A 51.16) ή η 

Μεταμόρφωση (τέμπλο Αγίου Μηνά – A/A 55.10) ή η Βάπτιση του Χριστού (τέμπλο 

Αγίου Αντωνίου – Α/Α 73.6). 

Στο τρίλοβο κεμέρι της δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 

παρουσιάζεται η σκηνή της Βάπτισης του Χριστού (τέμπλο Αγίου Μηνά – A/A 55.10). 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι οι σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη 

παριστάνονται συχνότερα στους κάτω κεταμπέδες και σπανιότερα στα τρίλοβα κεμέρια των 

δεσποτικών εικόνων.818 Αν και υπάρχουν τέμπλα στα οποία παριστάνονται οι ίδιες σκηνές, 

ορισμένες φορές και στους ίδιους χώρους, παρόλα αυτά δεν έχει εντοπιστεί καμία 

πανομοιότυπη σκηνή.  

                                                 
816 Η σκηνή της Γέννησης του Χριστού συναντάται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, όπως στο τέμπλο 

του καθολικού της μονής Κουτλουμουσίου, βλ. Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 187, εικ. 82. 
817 Είναι το μόνο τέμπλο, που έχουμε εντοπίσει, όπου παριστάνονται τα Εισόδια της Θεοτόκου, με τον ιερέα 

Ζαχαρία να ευλογεί και να υποδέχεται τη Παναγία στο ναό. Για το θέμα αυτό και τη σημασία του, βλ. 

Semoglou, Le Voyage outré-tombe de la Vierge, σ. 66 εξ.    
818 Στα ηπειρωτικά τέμπλα, οι σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παριστάνονται στα κεμέρια από τα 

μέσα του 18ου αιώνα, ενώ στους κάτω κεταμπέδες εμφανίζονται τον επόμενο αιώνα, βλ. Τσαπαρλής, 

Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 80-81. 
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Και στα έξι τέμπλα ο κάτω κεταμπές των δεσποτικών εικόνων της Παναγίας και του 

Χριστού κοσμείται με σκηνές, με επικρατέστερη τη σκηνή του Ευαγγελισμού819 και της 

Θυσίας του Αβραάμ820 αντίστοιχα. Σε δύο από τα έξι τέμπλα, του Αγίου Μηνά και Αγίου 

Αντωνίου, παρουσιάζεται η Θυσία του Αβραάμ, στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής 

εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Σε τρία από τα έξι τέμπλα κοσμείται ο κάτω 

κεταμπές της δεσποτικής εικόνας του Τιμίου Προδρόμου. Δύο από αυτά παριστάνουν τη 

σκηνή του Αποκεφαλισμού821 και ένα το Προπατορικό Αμάρτημα.822      

Στο τέμπλο του Αγίου Ιωάννη και του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα παρουσιάζονται 

οι ίδιες σκηνές, στα ίδια σημεία, χωρίς όμως να είναι και τεχνοτροπικά όμοιες, ως εξής: 

στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παρουσιάζεται ο Καλός Ποιμήν 

και στο άνω τρίλοβο τμήμα η σκηνή της Εκδίωξης των Πρωτοπλάστων από τον 

Παράδεισο.823 Στον κάτω κεταμπέ της εικόνας του Χριστού παριστάνεται η Θυσία του 

Αβραάμ, ενώ στο τρίλοβο τμήμα η Φιλοξενία του Αβραάμ.824   

Στο τέμπλο της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας και σε αυτό του Αγίου Κασσιανού δεν 

υπάρχουν σκηνές στα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων. Όλα τα υπόλοιπα τέμπλα, 

τέσσερα σε αριθμό, παρουσιάζουν σκηνές στο κεμέρι της Παναγίας και του Χριστού, ενώ 

δύο εξ αυτών και στο κεμέρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του Τιμίου Προδρόμου.  

   

Υποκατηγορία 

Τα τέμπλα που έχουμε εντάξει στην υποκατηγορία αυτή θυμίζουν τα τέμπλα της Γ΄ 

κατηγορίας, παρουσιάζοντας κοινά γνωρίσματα, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιούνται 

αισθητά, φανερώνοντας μια υποβάθμιση στην τεχνοτροπική εκτέλεση και διακόσμηση. 

                                                 
819 Η ίδια τυπική διάταξη του θέματος συναντάται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου: ο άγγελος προσφέρει 

τον κρίνο στην Παναγία, βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 30. 
820 Η σκηνή παρουσιάζει τη στιγμή της θυσίας, με τον Αβραάμ έτοιμο να θυσιάσει τον αγαπημένο του γιο 

Ισαάκ, ενώ από ψηλά εμφανίζεται ορμητικός ο άγγελος. Η ίδια τυπική διάταξη του θέματος συναντάται και 

σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου με μία βασική διαφορά: σχεδόν πάντοτε, στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου, 

η σκηνή της θυσίας συνδυάζεται με τη σκηνή της ανόδου στο λόφο, βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, 

σ. 29.   
821 Η σκηνή του Αποκεφαλισμού παριστάνεται σε τρεις σκηνές: στη μέση της σύνθεσης παριστάνεται η 

σκηνή του αποκεφαλισμού με τη Σαλώμη, το στρατιώτη και τον Άγιο, στα δεξιά η Ηρωδιάδα και στα 

αριστερά ο Ηρώδης με τους συμβούλους του. Το ίδιο θέμα παριστάνεται και στα τέμπλα του ελλαδικού 

χώρου, όμως με διαφορετική διάταξη των σκηνών: λ.χ. στον κάτω κεταμπέ σκοπελίτικου τέμπλου 

τοποθετείται στο κέντρο ο Ηρώδης, αριστερά η Ηρωδιάδα και δεξιά ο αποκεφαλισμός, βλ. Μακρής, ό.π., σ. 

29-30. 
822 Η ίδια τυπική διάταξη του θέματος συναντάται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου: ανάμεσα στους 

πρωτοπλάστους παρεμβάλλεται δέντρο, γύρω από το οποίο βρίσκεται τυλιγμένο φίδι. Η σύνθεση 

συμπληρώνεται με πλούσιο φυτικό διάκοσμο, βλ. Μακρής, ό.π., σ. 28.  
823 Η ίδια τυπική διάταξη του θέματος συναντάται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου: ο Αδάμ, η Εύα και ο 

άγγελος στέκονται παράλληλα, όρθιοι, βλ. Μακρής, ό.π., σ. 28. 
824 Η ίδια τυπική διάταξη του θέματος, με τη συμβολική έννοια της Θείας Ευχαριστίας, συναντάται και σε 

τέμπλα του ελλαδικού χώρου: οι τρεις άγγελοι παριστάνονται καθισμένοι, γύρω από τραπέζι με σκεύη πλήρη 

φαγητών. Η σκηνή συμπληρώνεται με τις καθισμένες μορφές του Αβραάμ ή και της Σάρρας, βλ. Μακρής, 

ό.π., σ. 31.  
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Βασικά μειώνονται α) οι ζώνες του επιστυλίου από πέντε σε τρεις, μειώνοντας έτσι και το 

ύψος, και β) τα πλούσια ποικίλα διακοσμητικά μοτίβα, που περιορίζονται στον 

συνηθισμένο φυτικό και ζωικό διάκοσμο.        

Α) Στο τέμπλο του βόρειου κλίτους της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας (1743-1807 – 

Α/Α 45.6) παρατηρούνται οι εξής βασικές διαφορές:  

 1. Δεν υπάρχουν κεμέρια, ούτε σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. 

2. Στα θωράκια υπάρχουν γραπτές παραστάσεις λουλουδιών σε καρδιόσχημο 

πλαίσιο. 

Β) Στο τέμπλο του νότιου κλίτους της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας (1743-1807 – 

Α/Α 45.7) οι διαφορές συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

1. Στο κέντρο των θωρακίων παριστάνονται χρωματιστά καρδιόσχημα πλαίσια. 

2. Δεν παριστάνονται σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. 

3. Στην πρώτη ζώνη επιστυλίου τα ανάγλυφα μοτίβα επιχρυσώνονται και τα κενά. 

μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινο και πράσινο χρώμα.  

Γ) Το τέμπλο της μονής της Παναγίας του Κύκκου (1755 – Α/Α 53.2-14) 

παρουσιάζει ομοιότητες με τα τέμπλα της Γ΄ κατηγορίας, έχοντας πέντε ζώνες επιστυλίου, 

αλλά με τις εξής διαφορές:  

1. Δεν υπάρχουν σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. 

2. Η διακόσμηση περιλαμβάνει κυρίως φυτικό διάκοσμο.  

3. Στα κάποια θωράκια υπάρχουν γραπτές παραστάσεις σε κυκλικά και οβάλ πλαίσια. 

Δ) Το τέμπλο του νότιου κλίτους του Αγίου Ηρακλειδίου (1774 – Α/Α 65.14) και 

εκείνο της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Κλήρου (1791 – Α/Α 75.3-4) πλησιάζουν 

κάπως περισσότερο τα τέμπλα της Γ΄ κατηγορίας από τα υπόλοιπα τρία τέμπλα της εδώ 

υποκατηγορίας.  

Η βασική διαφορά που παρατηρείται στο τέμπλο του Αγίου Ηρακλειδίου είναι η 

εξής: σε κάποια σημεία του τέμπλου και ιδιαίτερα στην πρώτη ζώνη επιστυλίου, τα 

ανάγλυφα μοτίβα επιχρυσώνονται και τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινο και 

πράσινο χρώμα. Επίσης παριστάνονται σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, 

αντίστοιχης τεχνοτροπίας και θέματος με τις σκηνές των τέμπλων της Γ΄ κατηγορίας, ενώ 

στο τέμπλο της Παναγίας Ευαγγελίστριας μόνο σκηνές από την Καινή Διαθήκη, σε 

χοντροκομμένο ανάγλυφο. Ακόμη στον Άγιο Ηρακλείδιο οι σκηνές καλύπτουν τους κάτω 

κεταμπέδες και τα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων της Παναγίας, του Χριστού 

και του Τιμίου Προδρόμου. Συγκεκριμένα στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της 

Παναγίας παρουσιάζεται η σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 65.10), της εικόνας του 

Χριστού η σκηνή της Θυσίας του Αβραάμ (Α/Α 65.9) και της εικόνας του Τιμίου 
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Προδρόμου η σκηνή του Αποκεφαλισμού (Α/Α 65.8).  Στο τρίλοβο κεμέρι της δεσποτικής 

εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 65.11), της εικόνας του 

Χριστού το προπατορικό αμάρτημα (Α/Α 65.12) και της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου η 

Βάπτιση του Χριστού (Α/Α 65.13). 

Στο τέμπλο της Παναγίας Ευαγγελίστριας οι σκηνές παριστάνονται μόνο στα τρίλοβα 

κεμέρια των προαναφερθέντων δεσποτικών εικόνων. Συγκεκριμένα στο τρίλοβο κεμέρι της 

εικόνας της Παναγίας παρουσιάζεται η σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 75.10), του 

Χριστού το θέμα της Βρεφοκτονίας του Ηρώδη (Α/Α 75.11),825 που πρώτη φορά 

συναντούμε, και του Τιμίου Προδρόμου η Βάπτιση του Χριστού (Α/Α 75.12).   

 

Δ ΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέμπλα των ακόλουθων τεσσάρων ναών: Αγίου 

Γεωργίου Άρπερας στην Τερσεφάνου (1745, 1785 – Α/Α 47.7), Αγίας Θέκλας στη 

Μοσφιλωτή (1748 – Α/Α 50.7), Παναγίας στο Κιβισίλι (1795 – Α/Α 77.13), Αγίου 

Γεωργίου στην Αγλαντζιά (1797 – Α/Α 78.7). 

Το τέμπλο είναι απλό, ξυλόγλυπτο και φέρει μόνο γραπτή διακόσμηση, με φυτικά και 

γεωμετρικά μοτίβα, χωρίς ίχνος επιχρυσώματος. Έχει δύο εισόδους, της Ωραίας Πύλης, 

που κλείνει με βημόθυρο, και το παραπόρτιο της Προθέσεως, εκτός από το τέμπλο της 

Παναγίας στο Κιβισίλι. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. 

Πεσσίσκοι με όμοια γραπτή διακόσμηση χωρίζουν τις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. 

Στα θωράκια παρουσιάζονται συνθέσεις λουλουδιών και γεωμετρικών μοτίβων. Δεν 

υπάρχει πλαίσιο στις δεσποτικές εικόνες, εκτός από το τέμπλο της Παναγίας στο Κιβισίλι. 

Το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά παρουσιάζει κάτω κεταμπέδες και τρίλοβα 

κεμέρια, που απουσιάζουν από τα υπόλοιπα τρία τέμπλα.  

Το ευθύγραμμο επιστύλιο χωρίζεται σε πέντε ζώνες. Η πρώτη τοποθετείται πάνω από 

τις δεσποτικές εικόνες. Η δεύτερη ζώνη φέρει εικονίδια του Δωδεκάορτου και η τέταρτη 

της Μεγάλης Δέησης. Τα εικονίδια χωρίζονται μεταξύ τους με ελικοειδείς κιονίσκους. Οι 

δύο ζώνες χωρίζονται μεταξύ τους με την παρεμβολή της τρίτης ζώνης. Μια μακρόστενη 

ζωγραφιστή ξύλινη λωρίδα, που αποτελεί την πέμπτη ζώνη, συμπληρώνει το επιστύλιο. 

Εξαίρεση αποτελεί το τέμπλο της Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή, του οποίου το επιστύλιο 

αποτελείται μόνο από τρεις ζώνες, δύο με γραπτό διάκοσμο και μια ενδιάμεση, που φέρει 

σειρά εικονιδίων της Μεγάλης Δέησης.  

                                                 
825 Το θέμα της Βρεφοκτονίας παρουσιάζεται συχνά σε τοιχογραφίες της Τουρκοκρατίας, βλ. 

Τριανταφυλλόπουλος, «Μεταβυζαντινή τέχνη», σ. 402. 
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Στη διακόσμηση των ζωνών επικρατούν το φυτικό στοιχείο - συνθέσεις με ανθούς 

λουλουδιών, φρούτα σε πιατέλες - και τα γεωμετρικά μοτίβα. Στο άνω μέρος του 

επιστυλίου, απευθείας σε αυτό, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά 

εκατέρωθέν του. Στο τέμπλο της Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή ο σταυρός και τα λυπηρά 

επιχρυσώνονται, σε αντίθεση με αυτά των υπόλοιπων τριών τέμπλων.  

 

Ε΄ κατηγορία  

Το τέμπλο του ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (1773-1782, 1793-1797 – 

Α/Α 63.18) το έχουμε εντάξει σε ιδιαίτερη κατηγορία, επειδή ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 

τέμπλα, συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορες κατηγορίες και εμφανίζοντας καινούργια. 

Πρόκειται πραγματικά για ένα εντυπωσιακό, επιβλητικό και μοναδικό έργο τέχνης. Είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα σε μήκος και ύψος τέμπλα, που έχουν εντοπιστεί στο νησί.   

Είναι ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο και καλύπτει και τα τρία κλίτη του ναού. Ακολουθεί 

τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση. Έχει τρεις εισόδους, που κλείνουν με 

βημόθυρα, την Ωραία Πύλη και τα παραπόρτια της Προθέσεως και του Διακονικού. 

Πεσσίσκοι με γλυπτό διάκοσμο και μοτίβα διάτρητης τεχνικής χωρίζουν τις δεκατρείς 

δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. Πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται τα 

τρίλοβα κεμέρια. Μεταξύ αυτών και του επιστυλίου παρεμβάλλεται μια ζώνη με ανάγλυφα 

μοτίβα, που δεν έχουμε ξανασυναντήσει.  

Το επιστύλιο του τέμπλου αποτελείται από πέντε ζώνες. Η κατώτερη διακρίνεται σε 

δύο μικρότερες, με βάση τη διακόσμηση που παρουσιάζουν. Η δεύτερη ζώνη φέρει 

τριάντα εικονίδια, σχεδόν όλα του Δωδεκάορτου. Η επόμενη ζώνη κοσμείται με ανάγλυφα 

μοτίβα, όπως και η τελευταία. Η ενδιάμεση των δύο, τέταρτη ζώνη, φέρει τριάντα 

εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, δύο από τα οποία δε βρίσκονταν στη θέση τους τη στιγμή 

της φωτογράφησης. Στην κορυφή του επιστυλίου, πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, 

που εκτείνεται κατά μήκος του τέμπλου, είναι τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα 

λυπηρά εκατέρωθέν του (Α/Α 63.3).   

Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει φυτικά, ζωικά και γεωμετρικά μοτίβα, 

ανάγλυφης ή διάτρητης τεχνικής, μεμονωμένα ή ως μέρος συνθέσεων, ορισμένα από τα 

οποία ζωγραφίζονται. Κάποιοι κενοί χώροι, μεταξύ των μοτίβων χρωματίζονται με 

κόκκινα, πράσινα και κυανά χρώματα. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν μικρά σχεδόν 

κυκλικά εικονίδια Αγίων, που παρουσιάζονται κατά μήκος της πρώτης ζώνης επιστυλίου 

και σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που παριστάνονται στους κάτω 

κεταμπέδες οκτώ δεσποτικών εικόνων. Τα τρίλοβα κεμέρια χωρίζονται μεταξύ τους με 

ανάγλυφους ολόσωμους φτερωτούς αγγέλους. Στο υπέρθυρο της εισόδου της Προθέσεως 
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παρουσιάζονται δύο πτερωτά θηρία (γρύπες) να κρατούν στέμμα, κάτω από το οποίο 

υπάρχει περιστερά.826 Στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι 

Πέτρος και Παύλος να κρατούν την εκκλησία (Α/Α 63.9) και πιο κάτω δύο φτερωτοί 

άγγελοι να κρατούν στέμμα. Στο υπέρθυρο του Διακονικού παριστάνονται δύο 

ανθρωπόμορφες φιγούρες κρατώντας στέμμα (Α/Α 63.12), κάτω από το οποίο βρίσκεται 

πάλι περιστέρι.    

Στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας του αγίου Στεφάνου παριστάνεται η 

σκηνή του προπατορικού αμαρτήματος, με τους πρωτόπλαστους εκατέρωθεν δένδρου με 

τυλιγμένο φίδι (Α/Α 63.16), της εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ η σκηνή του 

Ευαγγελισμού (Α/Α 63.16), της εικόνας της Παναγίας η σκηνή της Γέννησης, με την 

Παναγία και τον Ιωσήφ γονατιστούς μπροστά στη φάτνη με το Θείο βρέφος (Α/Α 63.16), 

της εικόνας του Χριστού η Μεταμόρφωση (Α/Α 63.17), της εικόνας του αγίου Λαζάρου η 

Φιλοξενία του Αβραάμ (Α/Α 63.17), της εικόνας του Προδρόμου η Βάπτιση του Χριστού 

(Α/Α 63.17) και της εικόνας του αγίου Βαρνάβα η σκηνή της Θυσίας του Αβραάμ (Α/Α 

63.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
826 Το μοτίβο με το περιστέρι χρησιμοποιείται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, βλ. Τσαπαρλής, «Το 

ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο», σ. 86. 
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ΙΙΙ. Τέμπλα 19ου αιώνα 

 

Για καλύτερη μελέτη της διάρθρωσης και της διακόσμησης των τέμπλων του 19ου 

αιώνα τα χωρίσαμε σε κατηγορίες, αντίστοιχες με αυτές του 18ου αιώνα, διότι τα τέμπλα 

του 19ου αιώνα ακολουθούν ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους τα τέμπλα των 

αντίστοιχων κατηγοριών του 18ου αιώνα.   

Τα δύο πλαϊνά κλίτη του τέμπλου της Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία (Α/Α 

96.18, 96.22) δεν θα τα συμπεριλάβουμε στον κατάλογο, διότι δεν γνωρίζουμε χρονολογία 

κατασκευής ή επιχρύσωσης, όπως και το τέμπλο του βόρειου κλίτους του Αγίου Σάββα 

στη Λευκωσία (Α/Α 97.3). 

 

Α΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή εντάξαμε το τέμπλο του ναού της Παναγίας στα Καννάβια 

(1873 – Α/Α 104.7), το οποίο ακολουθεί ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμηση τα 

τέμπλα της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα. 

 

Β΄ κατηγορία 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το τέμπλο της Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι 

(1855 επιχρ. – Α/Α 95.9), το οποίο ακολουθεί τα τέμπλα της αντίστοιχης κατηγορίας του 

18ου αιώνα, αλλά παρουσιάζει και τις εξής διαφορές: α) το επιστύλιο, σε μερικά τμήματα 

του τέμπλου αποτελείται από τρεις ζώνες και όχι πέντε ή δεν φέρει καθόλου εικονίδια, 

κοσμείται δε μόνο με γλυπτό διάκοσμο και β) η πρώτη ζώνη επιστυλίου δεν διακοσμείται 

όλη με το ίδιο μοτίβο.     

 

Υποκατηγορία 

Τα τέμπλα που εντάξαμε στην υποκατηγορία αυτή ακολουθούν κυρίως τα τέμπλα της 

αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιούνται με το 

συνδυασμό μερικών στοιχείων στη διάρθρωση και στη διακόσμηση από τη Γ΄ κατηγορία, 

τα οποία και αναφέρουμε στη συνέχεια.  

Α) Τέμπλο Αγίου Βασιλείου, Καλό Χωριό Λάρνακας (1852 – Α/Α 99.12): είναι 

ολόκληρο επιχρυσωμένο, εκτός από τα θωράκια και δεν υπάρχει καθόλου χρωματισμένο 

φόντο.  

Β) Τέμπλο Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, Μαλούντα (1852-1853 – Α/Α 91.7)   

Τα θωράκια στο τέμπλο της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα δεν 

φέρουν γραπτό διάκοσμο, αλλά κοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα, τα οποία 
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επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινο, πράσινο και μπλε 

χρώμα. Επίσης ο σταυρός και τα λυπηρά δεν στηρίζονται απευθείας στο επιστύλιο, αλλά 

πάνω σε χαμηλή αετωματική επίστεψη.    

 

Γ΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή εντάξαμε τα τέμπλα των εξής δεκατριών ναών/καθολικών: 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (1815-1816 – Α/Α 81.2, 81.10, 81.14, 81.20), 

Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (1816-1817 επιχρ. – Α/Α 82.7), Άγιος Γεώργιος, Κελλάκι (1853 

επιχρ. – Α/Α 90.7), Αγίου Σάββα, Λευκωσία (τέμπλο νότιου κλίτους 1853 επιχρ. – Α/Α 

97.4), Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα (1853 – Α/Α 92.11), Παναγίας Οδηγήτριας,  

Πέρα Ορεινή (1853 κατ., 1858 επιχρ. – Α/Α 93.9), Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος (1853-

1854 επιχρ. – Α/Α 94.9), Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσία (κεντρικό κλίτος - 1857 

επιχρ. – Α/Α 96.3), Άγιος Ανδρόνικος, Λεμεσός (1860 επιχρ. – Α/Α 98.7), Παναγίας, 

Κάτω Λεύκαρα (1863-1866 κατ., επιχρ. – Α/Α 99.16), Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, 

Παλαιχώρι Ορεινής (1864 επιχρ. – Α/Α 100.11), Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα 

(1866 κατ., 1879 επιχρ. – Α/Α 101.25), Ζωοδόχος Πηγή, Ζωοπηγή (1871 κατ. – Α/Α 

103.11). 

Ακολουθούν ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμηση τα τέμπλα του 18ου αιώνα, 

της ίδιας κατηγορίας, με τη διαφορά ότι συνήθως στους κάτω κεταμπέδες και στα τρίλοβα 

κεμέρια δεν παριστάνονται σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά κοσμούνται 

με συνθέσεις από φυτικά και ζωικά μοτίβα. Συχνά στη διακόσμηση των τέμπλων 

συναντούμε τη ανάγλυφη σύνθεση με τα αντιμέτωπα λιοντάρια, δεμένα σε δέντρο827 και 

με το μονοκέφαλο ή δικέφαλο εστεμμένο αετό,828 που παριστάνονται στα θωράκια, στους 

κάτω κεταμπέδες και στα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων.  

Γενικά η διακόσμηση είναι απλούστερη, λιγότερο λεπτομερειακή και πολυπληθής 

από αυτήν των τέμπλων της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, με εξαίρεση το 

τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη (Α/Α 81.2, 81.10, 81.14, 81.20) και της 

Παναγίας Φανερωμένης (Α/Α 96.3).  

Στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στο Κελλάκι (Α/Α 90.7) ορισμένα ανάγλυφα μοτίβα 

ζωγραφίζονται και στο κέντρο των θωρακίων υπάρχουν χρωματιστά κυκλικά πλαίσια.  

                                                 
827 Ανάγλυφα λιοντάρια, όχι όμως αντιμέτωπα και δέσμια, παριστάνονται στα θωράκια των τέμπλων του 

ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 34.    
828 Ο δικέφαλος αετός παριστάνεται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, βλ. Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο 

τέμπλο στην Ήπειρο», σ. 83.  
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Στο τέμπλο του Αγίου Δομετίου (Α/Α 94.9) υπάρχουν χρωματισμένα ανάγλυφα 

μοτίβα, χρωματισμένα πλαίσια και ένα θωράκιο χωρίς επιχρύσωση, με γραπτή παράσταση 

έφιππου Αγίου.  

Στο τέμπλο του κεντρικού κλίτους της Παναγίας Φανερωμένης (Α/Α 96.3) 

παριστάνονται οι εξής σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη: στο τρίλοβο κεμέρι της 

δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται η Εκδίωξη των Πρωτοπλάστων από τον 

Παράδεισο (Α/Α 96.10), στο τρίλοβο κεμέρι του Χριστού απεικονίζεται η Φιλοξενία του 

Αβραάμ (Α/Α 96.15) και στον κάτω κεταμπέ η Θυσία του Αβραάμ (Α/Α 96.16). Επίσης, 

στον κάτω κεταμπέ της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας παριστάνεται ο Καλός Ποιμήν 

(Α/Α 96.11) και στην πρώτη ζώνη επιστυλίου η «Ρίζα του Ιεσσαί» (Α/Α 96.12).829    

Στο τέμπλο της Παναγίας στα Κάτω Λεύκαρα (Α/Α 99.16) παριστάνονται δύο 

σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη και μία από την Καινή. Στο κάτω κεταμπέ της δεσποτικής 

εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου παριστάνεται η σκηνή του Ευαγγελισμού (Α/Α 

99.6) και της Παναγίας το Προπατορικό Αμάρτημα (Α/Α 99.7). Στον κάτω κεταμπέ του 

προσκυνηταριού, που ακουμπά στο νότιο τοίχο, παριστάνεται η Θυσία του Αβραάμ (Α/Α 

99.11).  

Στο τέμπλο της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στην Λάρνακα (Α/Α 101.25) 

παριστάνεται στο θωράκιο της δεσποτικής εικόνας των Αγίων Αντωνίου και Κενδέα η 

σκηνή του προπατορικού αμαρτήματος (Α/Α 101.14).     

Το τέμπλο του ναού της Ζωοδόχου Πηγής στη Ζωοπηγή (Α/Α 103.11) είναι βαμμένο 

με χρυσομπογιά και έχει μία σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, τη σκηνή του προπατορικού 

αμαρτήματος (Α/Α 103.3).  

 

Υποκατηγορία 

Α) Το τέμπλο του βόρειου κλίτους του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο (1818 – Α/Α 

83.5-6) και της Παναγίας Τροοδίτισσας (1844 κατ., 1857 επιχρ.- Α/Α 87.15) ακολουθούν 

βασικά τα τέμπλα της Γ΄ κατηγορίας με τη διαφορά ότι ορισμένες επιφάνειες του τέμπλου 

είναι τελείως επιχρυσωμένες και σε ορισμένες άλλες το επιχρύσωμα καλύπτει μόνο τα 

ανάγλυφα μοτίβα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια χρωματίζεται, προβάλλοντάς τα. Επίσης στο 

τέμπλο της Παναγίας Τροοδίτισσας μερικά ανάγλυφα μοτίβα ζωγραφίζονται.   

Β) Το τέμπλο της Παναγίας στην Κυπερούντα (1867 κατ., 1872 επιχρ. – Α/Α 102.11) 

ακολουθεί το τέμπλο της Παναγίας Τροοδίτισσας με τη διαφορά ότι τα θωράκια φέρουν 

γραπτό διάκοσμο και δεν επιχρυσώνονται, δεν υπάρχει η συνδετική ζώνη μεταξύ κεμεριών 

                                                 
829 Παρόμοια σύνθεση κοσμεί και τα τέμπλα του ελλαδικού χώρου από το 18ο αιώνα, όπως στο τέμπλο του 

Αγίου Νικολάου Μακρινίτσας στα 1729, βλ. Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 95, του ίδιου, Εκκλησιαστικά 

ξυλόγλυπτα, σ. 32.   
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και επιστυλίου, οι ζώνες του επιστυλίου περιορίζονται σε τρεις και η αετωματική επίστεψη 

είναι απλής μορφής, με γραπτά μοτίβα.   

Γ) Το τέμπλο του νότιου κλίτους του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο (1885-1886 – 

Α/Α 83.7-8) ακολουθεί τη διάρθρωση και τη διακόσμηση του τέμπλου του νότιου κλίτους, 

με τη διαφορά ότι πάνω από τις δεσποτικές εικόνες τοποθετούνται οι πάνω κεταμπέδες, 

που επιστέφονται από ημικυκλικά κεμέρια και κάτω (από τις δεσποτικές εικόνες) οι κάτω 

κεταμπέδες, χωρισμένοι σε δύο τμήματα, με αυτοτελή διακόσμηση. 

 

Δ΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το τέμπλο της Παναγίας Ελεούσας στο Γέρι (1814 ζωγρ. 

– Α/Α 80.7), το οποίο ακολουθεί ως προς τη διάρθρωση και διακόσμηση τα απλά 

ζωγραφισμένα τέμπλα του 18ου αιώνα, που εντάξαμε στην ίδια κατηγορία, με τη διαφορά 

ότι στο τέμπλο της Παναγία στο Γέρι κάποια τμήματα κοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα, τα 

οποία επιχρυσώνονται (βημόθυρο, άνω μισό τμήμα των περισσότερων πεσσίσκων, 

κιονόκρανα των πεσσίσκων της Ωραίας Πύλης, όπως και το υπέρθυρό της). 

 

Γενικά παρατηρούμε ότι κατά το 19ο αιώνα: 

1. Τα περισσότερα τέμπλα εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία, δηλαδή σε πολλά τέμπλα 

επιβιώνουν τα τεχνοτροπικά και εικονογραφικά πρότυπα, που εμφανίστηκαν για πρώτη 

φορά το 18ο αιώνα. Αντίθετα περιορίζεται η κατασκευή τέμπλων της Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας, δηλαδή τέμπλων που τεχνοτροπικά και εικονογραφικά ακολουθούν πρότυπα 

του 16ου και 17ου αιώνα. Επίσης μειώνεται και ο αριθμός των απλών ζωγραφισμένων 

τέμπλων της Δ΄ κατηγορίας.  

2. Όλα σχεδόν τα τέμπλα ανήκουν σε ναούς πόλεων ή χωριών και λιγότερο 

μοναστηριών. 

3. Όλα τα τέμπλα της Α΄, Β΄ και Δ΄ κατηγορίας ανήκουν σε ναούς χωριών. Αντίθετα, 

στη Γ΄ κατηγορία μόνο τα οκτώ από τα δεκαέξι τέμπλα κοσμούν ναούς χωριών, ενώ πέντε 

ναούς πόλεων και τρία καθολικά μοναστηριών.   

4. Έχουμε εντοπίσει τέσσερα τέμπλα, των οποίων ο σταυρός και τα λυπηρά 

ζωγραφίστηκαν και επιχρυσώθηκαν ένα χρόνο πριν από το υπόλοιπο τέμπλο, σύμφωνα με 

επιγραφές. Τα τέμπλα αυτά βρίσκονται στους ακόλουθους ναούς/καθολικά: 

 Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος (Α/Α 82). 

 Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη (Α/Α 81). 

 Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα (Α/Α 91). 

 Αγίου Δομετίου στον Άγιο Δομέτιο (Α/Α 94). 
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Δεν έχουμε συναντήσει παρόμοια περίπτωση τέμπλου στο 17ο ή 18ο αιώνα.   

5. Στα θωράκια, στους κάτω κεταμπέδες και στα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών 

εικόνων των τέμπλων του 19ου αιώνα, παριστάνονται συχνά τα εξής δύο διακοσμητικά 

θέματα: α) η ανάγλυφη σύνθεση με τα αντιμέτωπα λιοντάρια, δεμένα σε δέντρο, που 

εμφανίζεται για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό και β) ο μονοκέφαλος ή δικέφαλος 

εστεμμένος αετός, γνωστός μεν από το 18ο αιώνα, αλλά μόνο σαν διακοσμητικό μοτίβο 

αετωματικών επιστέψεων.  

6. Περιορίζεται η χρήση κάποιων διακοσμητικών θεμάτων του 18ου αιώνα, όπως: α) 

οι σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Μόνο σε τέσσερα από τα δεκαέξι τέμπλα 

της Γ΄ κατηγορίας, σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα, παριστάνονται σκηνές από την 

Παλαιά και Καινή Διαθήκη, οι οποίες συνήθως περιορίζονται σε μία με τρεις σκηνές. 

Επίσης παρατηρούμε ότι ο ξυλογλύπτης περιορίζεται στην απόδοση μόνο των κεντρικών 

προσώπων της κάθε σκηνής, χωρίς να δίδει οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, αντίθετα με 

ό,τι συνέβαινε στο 18ο αιώνα και β) η γνωστή και πολύ συνηθισμένη σύνθεση του 18ου 

αιώνα, με τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο να κρατούν την εκκλησία. Ελάχιστα 

υπέρθυρα Ωραίων Πυλών τέμπλων 19ου αιώνα κοσμούνται με το θέμα αυτό.   

7. Στη διακόσμηση κυριαρχούν τα ανάγλυφα φυτικά μοτίβα, ενίοτε συνδυασμένα με 

ζώα και πουλιά. Το ανάγλυφο, στα περισσότερα τέμπλα, παρουσιάζεται αρκετά βαθύ, 

αλλά η διακόσμηση είναι τώρα λιγότερο λεπτομερειακή και πολυπληθής από αυτήν των 

τέμπλων της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, με εξαίρεση το τέμπλο του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη (Α/Α 81.20) και της Παναγίας Φανερωμένης (Α/Α 

96.26).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Τεχνοτροπία και εικονογραφία βημοθύρων 

   

Ι. Γενικά στοιχεία τεχνοτροπίας και εικονογραφίας – βημόθυρα 16ου αιώνα 

 

Η απεικόνιση του Ευαγγελισμού στα βημόθυρα θυμίζει το συμβολισμό του 

ευαγγελικού επεισοδίου, που αναφέρεται στην Ενσάρκωση του Λόγου και σχετίζεται με 

την αντίστοιχη απεικόνιση στην μνημειακή ζωγραφική στο μέτωπο της αψίδας του 

Ιερού.830 Επίσης τα βημόθυρα συμβολίζουν τις κλειστές προς τη σωτηρία πύλες, εξαιτίας 

της πτώσης και της αμαρτίας των ανθρώπων. Με τον Ευαγγελισμό, την αποδοχή του 

θελήματος του Θεού από τη Θεοτόκο, οι πύλες της σωτηρίας άνοιξαν. Γι’ αυτό το λόγο τα 

βημόθυρα ανοίγονται και κλείνονται σε συγκεκριμένες στιγμές  της Θείας Λειτουργίας και 

των άλλων ακολουθιών από τον ιερέα, υπενθυμίζοντας στους πιστούς το σωτήριο ρόλο 

της Θεοτόκου στη ζωή των ανθρώπων.831  

Η τεχνοτροπία των βημοθύρων, δηλαδή το πώς είναι διαμορφωμένο το ξυλόγλυπτό 

τους, και το εικονογραφικό τους πρόγραμμα, διαφέρουν από αιώνα σε αιώνα και 

αποτελούν βασικά στοιχεία για τη χρονολόγησή τους, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει κάποιο άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, π.χ. επιγραφή.  

Στην Κύπρο γίνεται χρήση εικονογραφημένων βημοθύρων από το 12ο αιώνα 

τουλάχιστον.832 Το βημόθυρο του ναού του Τιμίου Σταυρού στα Πάνω Λεύκαρα, που 

χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα, αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό «βυζαντινού» 

τύπου βημόθυρο με την παράσταση του Ευαγγελισμού, με τον αρχάγγελο Γαβριήλ όρθιο 

στο αριστερό θυρόφυλλο και στο άλλο την Παναγία καθήμενη.833   

Τα υπό εξέταση βημόθυρα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα διακρίνονται σε δύο 

τύπους εικονογραφημένων βημοθύρων, που χρησιμοποιούνται παράλληλα:  

α) στο «βυζαντινό τύπο»834 και  

β) στο «γοτθικό» τύπο.835  

                                                 
830 RbK, λήμμα «Ikonostas», τ. 3, σ. 343 (M. Chatzidakis), Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 121. 
831 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 406.  
832 Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 150. 
833 Παπαγεωργίου, «Δύο βυζαντινές εικόνες», σ. 270, 274, πιν. XLVI, του ίδιου, Εικόνες, σ. 22, εικ. 12, του 

ίδιου, Αυτοκέφαλος Εκκλησία, σ. 132, S. Sophocleous, Icons…, ό.π., σ. 77-8, εικ. 6 σ. 127, Παπαγεωργίου, 

«Διάκοσμος βημοθύρων», σ. 104. Παρόμοια διαμόρφωση βημοθύρου με την απεικόνιση του Ευαγγελισμού 

έχουμε εντοπίσει και σε βημόθυρα του ελλαδικού χώρου, που αποτελούν πιθανότατα έργα Κρητών 

ζωγράφων: το βημόθυρο στο ναό της Μεταμόρφωσης, Κληματιά Ιωαννίνων, που χρονολογείται στο 16ο 

αιώνα και εκείνο του ναού της Υπαπαντής στη Θεσσαλονίκη, των μέσων περίπου του 16ου αιώνα, βλ. Ρ. 

Μισδραχή-Καπόν (εκδ.), Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1985, σ. 141, εικ. 146, Α. 

Ξυγγόπουλος, «Βημόθυρον κρητικής τέχνης εις την Θεσσαλονίκην», Μακεδονικά, 3 (1953-1955), 

Θεσσαλονίκη 1956, σ. 116-125 αντίστοιχα.      
834 Για τον όρο πρβλ. Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1376. 
835  Τα βημόθυρα που διαμορφώνονται ως οξυκόρυφα ή θλαστά τόξα αποκαλούνται «γοτθικού» τύπου, σε 

αντίθεση με τα «βυζαντινά», που είναι τοξωτά, ημικυκλικά.  
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Ο «βυζαντινός» τύπος βημοθύρου παρουσιάζει ημικυκλική απόληξη στο άνω του 

μέρος και φέρει, κατά κύριο λόγο, ζωγραφιστή διακόσμηση. Έχουμε εντοπίσει δύο τέτοια 

παραδείγματα:836  

α) Το βημόθυρο που βρισκόταν τοποθετημένο στο νεότερο τέμπλο του ναού του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Χόλη της Πάφου (τώρα βρίσκεται στο Βυζαντινό 

Μουσείο Πάφου) (Α/Α 2). Αποτελείται από δύο καθ’ ύψος ζώνες γραπτών παραστάσεων. 

Στην αριστερή άνω ζώνη ζωγραφίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κρατώντας μέσα στο Άγιο 

Ποτήριο τα σύμβολα του Πάθους και στη δεξιά η Παναγία του Πάθους.837 Στο κάτω 

τμήμα παριστάνονται ολόσωμοι, όρθιοι και μετωπικοί δύο Ιεράρχες, ο Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος.838   

β) Το βημόθυρο του τέμπλου του ναού της Θεοτόκου στην Κακοπετριά (Α/Α 13.2). 

Στο αριστερό θυρόφυλλο του βημοθύρου παριστάνεται όρθιος, ολόσωμος ο Απόστολος 

Πέτρος και στο δεξιό ο Απόστολος Παύλος, με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

άλλη παράσταση.839 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τραχεία, «αρχαϊκή» επεξεργασία των 

παραστατών του βημοθύρου. 

 

Τα υπόλοιπα υπό εξέταση βημόθυρα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα ανήκουν στην 

κατηγορία του «γοτθικού» τύπου και παρουσιάζουν μεταξύ τους τεχνοτροπικές 

διαφορές.840 Οι διαφορές αυτές φανερώνουν μια εξελικτική πορεία στην τεχνοτροπική 

εκτέλεση των βημοθύρων «γοτθικού» τύπου, που αρχίζει από τις αρχές του 16ου αιώνα και 

ολοκληρώνεται στα μέσα περίπου του αιώνα, οπότε το βημόθυρο λαμβάνει πλέον μια 

λίγο-πολύ σταθερή μορφή που διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Βέβαια 

τα βημόθυρα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεταξύ τους ορισμένες τεχνοτροπικές 

διαφορές, κατά την τέχνη του ξυλογλύπτη που φιλοτεχνεί το βημόθυρο.  

Με βάση τη χρονολογία των υπό εξέταση βημοθύρων προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε 

τις τεχνοτροπικές διαφορές τους και να παρατηρήσουμε το πώς αυτές διαμορφώνονται 

κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 16ου αιώνα, όσο αυτό είναι δυνατό.  Δεν 

                                                 
836 Ο Α. Παπαγεωργίου παραδίδει και άλλα παραδείγματα βημοθύρων «βυζαντινού» τύπου, αναφέροντας 

τελευταίο το βημόθυρο που βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας και απεικονίζει όρθιους τους 

Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ανά ένα σε κάθε θυρόφυλλο και το οποίο χρονολογείται στο 16ο-17ο αιώνα, 

βλ. Παπαγεωργίου, «Διάκοσμος βημοθύρων», σ. 105, εικ. 4-8.    
837 Το θέμα αυτό πρωτοεμφανίζεται στην Παναγία του Άρακα, βλ. Nicolaïdes, “Arakiotissa”, σ. 66 εξ. 
838 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1376, Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 150, Sophocleous, Icons, σ. 104, εικ. 

55 σ. 189. Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρει παραδείγματα παλαιότερων χρονολογικών βημοθύρων που 

απεικονίζουν τους δύο ιεράρχες, Ιωάννη το Χρυσόστομο και Μέγα Βασίλειο, βλ. Παπαγεωργίου, 

«Διάκοσμος βημοθύρων», σ. 105. 
839 Στυλιανού, ό.π., σ. 1367-8. 
840 Το βημόθυρο του Αγίου Νεοφύτου θα μελετηθεί στην κατηγορία των βημοθύρων του πρώτου μισού του 

16ου αιώνα, λόγω ομοιοτήτων που παρουσιάζει με το βημόθυρο του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή. 

 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 287 

μπορούμε με ακρίβεια να οριοθετήσουμε χρονολογικά τις αλλαγές που σημειώνονται, 

αλλά μόνο να τις κατατάξουμε με λογική σειρά.  

Οι τεχνοτροπικές διαφορές στα βημόθυρα εντοπίζονται στα εξής σημεία: 

1) Στον τύπο και στη διαμόρφωση της γοτθικής απόληξης. Αρχικά το βημόθυρο 

παρουσιάζει μόνο γοτθική απόληξη με διπλή κύρτωση. Παράδειγμα αυτού του τύπου 

αποτελεί το βημόθυρο του ναού του Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά (Α/Α 

6.6). Αργότερα η γοτθική απόληξη με τη διπλή κύρτωση πλαισιώνεται από ελεύθερα 

ελικωτά φύλλα άκανθας, κληματίδας ή ροδάκων ολόγλυφης και διάτρητης τεχνικής, π.χ. 

βημόθυρο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ασκά (Α/Α 12).841 Άνω, στην απόληξη 

των μεταξύ των δύο θυροφύλλων σταθμών, τοποθετείται μικρό δισκάριο, που 

περιβάλλεται από φυτικό βλαστό.842 Έχουν σωθεί δισκάρια στα εξής τρία βημόθυρα: α) 

στου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα (Α/Α 4.2), στο οποίο όμως η 

παράσταση έχει καταστραφεί, β) στου Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.3), στο 

οποίο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας,843 και γ) στου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον 

Ασκά, που φέρει την παράσταση του Προδρόμου (Α/Α 12)844 και στο βημόθυρο του Αγίου 

Γεωργίου Περαχωρίτη (Α/Α 6.6) θα υπήρχε πιθανόν δισκάριο. Η προαναφερθείσα 

διαμόρφωση της γοτθικής απόληξης επικρατεί από εδώ και πέρα σε όλα τα βημόθυρα. 

2) Στο είδος της διακόσμησης που χρησιμοποιείται για την κάλυψη της επιφάνειας 

του βημοθύρου. Αρχικά χρησιμοποιείται μόνο ζωγραφιστή διακόσμηση. Παράδειγμα 

αποτελεί και πάλι το βημόθυρο του Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη. Αργότερα προστίθεται 

και ανάγλυφη (γλυπτή) διακόσμηση, διατηρώντας όμως τη ζωγραφιστή διακόσμηση που 

υπήρχε προηγουμένως, π.χ. βημόθυρο Παναγίας Θεοτόκου-Αρχαγγέλου στη Γαλάτα (Α/Α 

7.4).845   

Το βημόθυρο, με το συνδυασμό των δύο ειδών διακόσμησης διαμορφώνεται ως εξής: 

αποτελείται από δύο καθ’ ύψος ζώνες γραπτών παραστάσεων, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ 

τους με οριζόντια ανάγλυφη ταινία. Στην ανώτερη ζώνη, μέσα στο γοτθικό πλαίσιο της 

απόληξης, ζωγραφίζεται συνήθως ο Ευαγγελισμός, με τον Άγγελο στο αριστερό 

θυρόφυλλο και την Παναγία στο δεξιό.846 Στην κατώτερη ζώνη ζωγραφίζονται τέσσερις 

Άγιοι, ανά δύο σε κάθε θυρόφυλλο, κάτω από ανάγλυφη τοξοστοιχία, τα τόξα της οποίας 

                                                 
841 Παπαγεωργίου, Πάφος, σ. 156. 
842 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1375-6. 
843 Αυτόθι, εικ. 221. 
844 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 156. 
845 Στυλιανού, ό.π., εικ. 214. 
846 Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ο Ευαγγελισμός είναι ήδη βυζαντινή παράδοση στα βημόθυρα, 

λ.χ. βημόθυρο ναού Τιμίου Σταυρού στα Πάνω Λεύκαρα (τέλη 12ου αιώνα) και από το 13ο -14ο αιώνα 

περιορίζεται στο πάνω τμήμα του βημοθύρου, λ.χ. δεξί φύλλο βημοθύρου στο Βυζαντινό Μουσείο Πάφου, 

βλ. Παπαγεωργίου, «Διάκοσμος βημοθύρων», σ. 105, εικ. 3. 
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στηρίζονται σε σχοινοειδείς, ελικοειδείς, ανάγλυφους κιονίσκους με ανθεμωτά 

κιονόκρανα και επιστέφονται από γλυπτά οξυκόρυφα αετώματα. Τα γύρω και εντός των 

τελευταίων κενά κοσμούν ανάγλυφα φυτικά διακοσμητικά μοτίβα. Ορισμένες φορές οι 

ανάγλυφες τοξοστοιχίες διαμορφώνονται σε οστρακόμορφες αχηβάδες. Οι άγιοι που 

απεικονίζονται είναι συνήθως οι τρεις Ιεράρχες: ο Μέγας Βασίλειος, ο άγιος Γρηγόριος ο 

Θεολόγος και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε συνδυασμό με ένα άλλο άγιο, τον άγιο 

Νικόλαο, που τοποθετείται συνήθως στο τέλος του δεξιού θυροφύλλου.847 Συχνά οι 

τέσσερις αυτοί άγιοι ζωγραφίζονται στην αψίδα των ναών, συνδεόμενοι με τη Θεία 

Λειτουργία. Οι προαναφερθέντες άγιοι δεν τοποθετούνται πάντοτε με την ίδια σειρά, σε 

όλα τα βημόθυρα.  

Η προαναφερθείσα διαμόρφωση του βημοθύρου είναι αυτή που συναντάμε σε όλα τα 

υπόλοιπα βημόθυρα.      

3) Στη διαμόρφωση του κάτω μισού του βημοθύρου. Στα βημόθυρα που συνδυάζουν 

τα δύο είδη διακόσμησης αρχικά ζωγραφίζονται στην κατώτερη ζώνη τους δύο άγιοι. 

Έχουμε εντοπίσει δύο τέτοια παραδείγματα, το βημόθυρο των Αγίων Βαρνάβα και 

Ιλαρίωνος Περιστερώνας (Α/Α 3),848 όπου παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και 

Παύλος,849 και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα (Α/Α 4.2), όπου 

λόγω φθοράς δεν διακρίνεται καμία παράσταση. Αργότερα ο αριθμός αυξάνεται σε 

τέσσερις, π.χ. βημόθυρο Παναγίας Θεοτόκου-Αρχαγγέλου στη Γαλάτα (Α/Α 7.4).850 Από 

το βημόθυρο του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.3) απουσιάζουν τα οξυκόρυφα 

αετώματα, ως επίστεψη της τοξοστοιχίας.851 Ο τύπος του βημοθύρου με τέσσερις αγίους 

επικρατεί σε όλα τα υπόλοιπα βημόθυρα. 

Τέσσερα από τα «γοτθικά» βημόθυρα της περιόδου αυτής, που έχω εντοπίσει, 

διαφοροποιούνται από το συνηθισμένο τύπο που επικρατεί, αναφορικά με τα 

εικονογραφικά θέματα που απεικονίζουν:  

α) Στην άνω ζώνη του αριστερού θυροφύλλου του βημοθύρου των Αγίων Βαρνάβα 

και Ιλαρίωνος Περιστερώνας (Α/Α 3) παριστάνεται η Προσευχή του Ιωακείμ και στο δεξιό 

ο Ασπασμός των Ιωακείμ και της Άννας.852   

β) Στο άνω αριστερό θυρόφυλλο του βημοθύρου της Αγίας Κυριακής στην Πόλη 

Χρυσοχούς (Α/Α 10) απεικονίζεται η Παναγία με το Χριστό και στο δεξιό ο Αρχάγγελος 

                                                 
847 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1375-6. 
848 Αυτόθι, εικ. 209, Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 203, εικ. 151. 
849 Ιδιάζων τονισμός των δύο αυτών Αποστόλων, ήδη από το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα στους Αγίους 

Αποστόλους στο Πέρα Χωριό Νήσου, βλ. Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 610.   
850 Στυλιανού, ό.π., εικ. 214. 
851 Αυτόθι, εικ. 221. 
852 Αυτόθι, σ. 1383, εικ. 209, βλ. και Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 203, εικ. 151, Βαραλής, «Σχόλιο σε 

μικρογραφία», σ. 237, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 406, αρ. εκθ. 80 (Γ. Φιλοθέου).  
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Μιχαήλ, κρατώντας τα σύμβολα του Πάθους.853 Στην  κάτω ζώνη παριστάνονται, από 

αριστερά προς δεξιά, οι Άγιοι Αυξίβιος, Ιάκωβος, Κύριλλος και Αθανάσιος.854  

γ) Στο βημόθυρο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ασκά (Α/Α 12) 

εικονίζεται, στο άνω αριστερό τμήμα του θυροφύλλου, η Αποτομή του Τιμίου Προδρόμου 

και στο δεξιό η Βάπτιση του Χριστού. Στην κάτω ζώνη απεικονίζονται οι τέσσερις 

Ευαγγελιστές.855  

δ) Στην κάτω ζώνη του βημοθύρου του Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 14.3) παριστάνονται 

οι τρεις Ιεράρχες μαζί με τον επώνυμο άγιο του ναού.856 

Έχοντας ως παραδείγματα τα προαναφερθέντα δύο βημόθυρα, είναι σημαντικό να 

παρατηρήσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εικονογραφία των βημοθύρων δεν 

συνδέεται τόσο με τη λειτουργία τους στην Ωραία Πύλη, όσο με τον επώνυμο άγιο του 

ναού.  

Τα υπό εξέταση βημόθυρα του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα ακολουθούν το 

«γοτθικό» τύπο βημοθύρου, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Στα 

δισκάρια των βημοθύρων μπορεί να απεικονίζεται: 

α) η Παναγία: Άγιος Νικόλαος στο Κλωνάρι (Α/Α 15.3), Παναγία Καθολική στο 

Πελένδρι (Α/Α 16.10), 

β) ο Χριστός Εμμανουήλ: Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσας στο Κούρδαλι (Α/Α 

18.6),   

γ) το Άγιο Μανδήλιο: Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην Κάτω Μονή (Α/Α 17). 

Στο 16ο αιώνα παρατηρούμε ότι παρ’ όλες τις αρκετές τεχνοτροπικές ομοιότητες που 

παρουσιάζουν μεταξύ τους τα βημόθυρα και μας βοηθούν στη χρονολόγησή τους και στη 

κατάταξή τους σε τύπους, δεν έχει εντοπιστεί βημόθυρο εικονογραφικά ή τεχνοτροπικά 

πανομοιότυπο με κάποιο άλλο. Επίσης κανένα από τα γνωστά μας βημόθυρα δεν φέρει 

οποιαδήποτε επιγραφή.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
853 Πρβλ. βημόθυρο από το χωριό Χόλη της Πάφου. 
854 Sophocleous, Icons, σ. 101, εικ. 48 σ. 182. 
855 Παπαγεωργίου, Αυτοκέφαλος Εκκλησία., σ. 156. 
856 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 231. 
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ΙΙ. Βημόθυρα 17ου αιώνα 

 

Τα βημόθυρα κατά τον αιώνα αυτό857 ακολουθούν το «γοτθικό» τύπο βημοθύρου που 

επικράτησε κατά το 16ου αιώνα, με πολύ μικρές, κατά τόπους, διαφορές που 

επικεντρώνονται κυρίως στα εξής σημεία:  

1) Στα σωζόμενα δισκάρια παριστάνονται:  

α) Ο Χριστός Εμμανουήλ (έξι δισκάρια): Άγιος Γεώργιος Καλό Χωριό (Α/Α 23.6), 

Άγιος Θωμάς Εργάτες (Α/Α 24.2), Τίμιος Σταυρός Αγιασμάτι (Α/Α 25.9-10), Προφήτης 

Ηλίας (Α/Α 28.1), Παναγία του Άρακα (Α/Α 32.4), Παναγία στο Παραλίμνι (Α/Α 36.5). 

β) Ο Παντοκράτορας: Παναγία Αμασγού (Α/Α 38.7), Παναγία στη Λάνια (Α/Α 33.9-

11).   

Στον Αρχάγγελο στη Λακατάμεια (Α/Α 26.2) αντί δισκαρίου υπάρχει φυτικός 

διάκοσμος. Στην Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.6) η παράσταση του δισκαρίου που έχει 

καταστραφεί αντικαταστάθηκε με δισκάριο με το Χριστό Εμμανουήλ. Στα υπόλοιπα 

βημόθυρα δεν σώζεται δισκάριο [Αγία Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 22), Παναγία στον 

Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.8), Άγιος Μάμας Λεμεσού (Α/Α 34.5), Παναγία Αρεδιού 

(Α/Α 35.5)]. 

2) Στην άνω ζώνη του βημοθύρου παριστάνεται πάντοτε ο Ευαγγελισμός με το 

συνηθισμένο τρόπο, όπως στο βημόθυρο της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού. 

Στο βημόθυρο της Παναγίας στη Λάνια (1676) (Α/Α 33.9-11) και του παρεκκλησίου 

του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό (1694) (Α/Α 34.5), εκτός από τις δύο μορφές του 

Ευαγγελισμού, απεικονίζονται, πίσω από τις μορφές του Αγγέλου και της Παναγίας 

όρθιοι, ολόσωμοι, οι προφητάνακτες Δαβίδ και Σολομών αντίστοιχα.858 Και τα δύο 

βημόθυρα είναι έργα του ζωγράφου Θωμά. 

Στο βημόθυρο του 1659, που βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας και 

προέρχεται από τη μονή του Προφήτη Ηλία στο Λυθροδόντα, παριστάνεται στην κάτω 

άκρη του δεξιού θυρόφυλλου η μορφή ενός αφιερωτή (Α/Α 28.1). 

Στην κάτω ζώνη των δέκα από τα δεκατέσσερα βημόθυρα απεικονίζονται οι τρεις 

Ιεράρχες σε συνδυασμό με τον άγιο Νικόλαο, όπως και συνηθίζεται και στα βημόθυρα του 

                                                 
857 Το βημόθυρο του τέμπλου της Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα, που χρονολογείται στα 1622, δεν θα το 

συμπεριλάβουμε στην εξέταση των βημοθύρων του αιώνα αυτού, διότι δεν το έχουμε δει από κοντά, αλλά 

μέσα από φωτογραφία, στην οποία δεν διακρίνεται ούτε η επιγραφή ούτε η τεχνοτροπική και εικονογραφική 

του εκτέλεση. Σύμφωνα με τον Α. Παπαγεωργίου, σώζεται μόνο ο ζωγραφικός διάκοσμος του δεξιού 

θυροφύλλου, με την Παναγία, από τη σκηνή του Ευαγγελισμού, στο άνω τμήμα και τους αγίους Γρηγόριο το 

Θεολόγο και Νικόλαο στο κάτω τμήμα, βλ. Παπαγεωργίου, «Διάκοσμος βημοθύρων», σ. 107 εξ. 
858 Οι προφητάνακτες Δαβίδ και Σολομών απεικονίζονται και σε τοιχογραφίες πλησίον του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου, όπως στα σφαιρικά τρίγωνα του τρούλλου της Παναγίας του Άρακος στα Λαγουδερά, βλ. 

Χοτζάκογλου, «Βυζαντινή αρχιτεκτονική», σ. 625-626. Οι προφητάνακτες στη σκηνή του Ευαγγελισμού 

απεικονίζονται και σε βημόθυρα του ελλαδικού χώρου, βλ. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 161.      
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προηγούμενου αιώνα. Στο βημόθυρο της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.8) 

συνδυάζονται οι τρεις Ιεράρχες με τον άγιο Επιφάνιο, στην Παναγία του Άρακος (Α/Α 

32.4) με τον άγιο Σπυρίδωνα και στην Παναγία στην Αρεδιού (Α/Α 35.5) με τον άγιο 

Ηρακλείδιο, δηλαδή πάλι συνδυασμός των τριών Ιεραρχών με τοπικούς αγίους. Στο 

βημόθυρο της Παναγίας στο Παραλίμνι (Α/Α 36.5) εμφανίζονται για πρώτη φορά οι 

μορφές των Ιεραρχών Αθανασίου, Κυρίλλου, Ιακώβου Αδελφοθέου και Ερμογένους.859  

3) Το κάτω τμήμα του βημοθύρου της Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.7) 

διαφοροποιείται κάπως από τα υπόλοιπα βημόθυρα του 17ου αιώνα: τα δύο τόξα της 

τοξοστοιχίας επιστέφονται από ένα κοινό οξυκόρυφο αέτωμα αντί από ένα το καθένα. 

4) Οι κιονίσκοι του κάτω τμήματος του βημοθύρου της Παναγίας στον Άγιο 

Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.8) είναι διακοσμημένοι με ανάγλυφα φυτικά μοτίβα. 

 

Τεχνοτροπία  

Στο 17ο αιώνα παρατηρούμε ότι υπάρχουν ορισμένα σχεδόν πανομοιότυπα, από 

άποψης τεχνοτροπίας, βημόθυρα, τα οποία παρουσιάζουν όμοια διαμόρφωση και 

διακόσμηση του ξυλόγλυπτου τμήματός τους. Διακρίνονται στις ακόλουθες δύο 

κατηγορίες: 

Α ΄ κατηγορία 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα βημόθυρα της Παναγίας του Άρακος, στα 1672 

(Α/Α 32.4), της Παναγίας στη Λάνια στα 1676 (Α/Α 33.9-11), του Αγίου Μάμαντος, στα 

1691 (Α/Α 34.5) και της Παναγίας στην Αρεδιού, στα 1695 (Α/Α 35.5).  

Β ΄ κατηγορία 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα βημόθυρα του Αγίου Θωμά στους Εργάτες, 

στα 1638 (Α/Α 24.2), του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι, στα 1638-1672 (Α/Α 25.9-10) 

και του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια, στα 1650 (Α/Α 26.2).  

Η κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες πιθανόν θα μπορούσε να αποδοθεί 

σε ένα ξυλογλύπτη ή στο ίδιο εργαστήριο ξυλογλυπτικής. Τα έργα των δύο κατηγοριών 

αποτελούν επαρκή, κατά τη γνώμη μου, μαρτυρία για την ύπαρξη δύο διαφορετικών 

ξυλογλυπτών ή δύο διαφορετικών εργαστηρίων ξυλογλυπτικής, που κατασκευάζουν πέρα 

του ενός έργου.  

Τα υπόλοιπα επτά βημόθυρα του 17ου αιώνα, δεν μπορούν να ενταχθούν στις δύο 

προαναφερθείσες κατηγορίες, διότι δεν παρουσιάζουν ίδια τεχνοτροπική εκτέλεση 

                                                 
859 Τα ηπειρωτικά βημόθυρα διαφέρουν πολύ από τα κυπριακά της ίδιας περιόδου, ως προς τη διάρθρωση 

των ζωνών τους και τη διακόσμησή τους. Στην κατώτερη ζώνη των ηπειρωτικών βημοθύρων απεικονίζονται 

οι ακόλουθοι τέσσερεις Ιεράρχες: Γρηγόριος, Βασίλειος, Χρυσόστομος και Αθανάσιος. βλ. Ε. Τσαπαρλής, 

ό.π., σ. 159. Για εκτενέστερη ανάλυση και σύγκριση ηπειρωτικών και κυπριακών βημοθύρων, βλ. το σχετικό 

κεφάλαιο στα συμπεράσματα.   
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βημοθύρου [βημόθυρο Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (Α/Α 22), Παναγίας Αμιρούς (Α/Α 

27.6), Αγίου Γεωργίου Καλό Χωριό (Α/Α 23.6), Προφήτη Ηλία (Α/Α 28.1), Παναγία 

Άγιος Θεόδωρος Αγρού (Α/Α 31.8), Παναγία Παραλίμνι (Α/Α 36.5), Παναγία Αμασγού 

(Α/Α 38.7)]. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πιθανόν να αποτελούν έργα έξι 

διαφορετικών ξυλογλυπτών ή εργαστηρίων ξυλογλυπτικής. Βέβαια δεν είναι αναγκαίο 

κάθε τεχνίτης ή εργαστήριο να βγάζει πανομοιότυπα έργα, διότι παίζει ρόλο και η 

επιθυμία του παραγγελιοδότη.   

 

Εικονογραφία  

Βημόθυρα Παύλου ιερογράφου 

Έχουμε εντοπίσει έξι ενυπόγραφα βημόθυρα του Παύλου ιερογράφου, που 

εκτείνονται από το 1622-1664. Τα δύο από αυτά [Άγιος Θωμάς στους Εργάτες (Α/Α 24.2), 

Αρχάγγελος στη Λακατάμεια (Α/Α 26.2)] εντάσσονται στη πρώτη κατηγορία 

τεχνοτροπίας, δηλαδή είναι έργα του ίδιου ξυλογλύπτη, ενώ τα άλλα τέσσερα είναι έργα 

τριών διαφορετικών ξυλογλυπτών [Αγία Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 22), Παναγία 

Αμιρού (Α/Α 27.6), Άγιος Γεώργιος Καλό Χωριό (Α/Α 23.6), Προφήτη Ηλία (Α/Α 28.1)]. 

Παρατηρούμε ότι παρόλο που και τα πέντε βημόθυρα είναι έργα του ίδιου ζωγράφου, δεν 

ακολουθούν όμως την ίδια τεχνοτροπία. Συνεπώς θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο 

ζωγράφος Παύλος δεν συνεργάζεται με ένα μόνο ξυλογλύπτη, αλλά με πολλούς - και 

αντίστροφα. 

Το βημόθυρο του Τιμίου Σταυρού στο Αγιασμάτι (Α/Α 25.9-10), ενώ τεχνοτροπικά 

ανήκει στην πρώτη κατηγορία, δεν αποτελεί όμως έργο του Παύλου, αλλά κάποιου 

άγνωστου ζωγράφου. 

 Το ίδιο ισχύει και για τον ξυλογλύπτη (ή εργαστήριο ξυλογλυπτικής) της δεύτερης 

κατηγορίας, τα έργα του οποίου, αν και είναι όμοια τεχνοτροπικά, αποτελούν όμως έργα 

τριών διαφορετικών ζωγράφων. 

Βημόθυρα Θωμά ιερέως 

Έχουμε εντοπίσει δύο ενυπόγραφα βημόθυρα του ιερέως Θωμά [βημόθυρο Παναγίας 

στη Λάνια, στα 1676 (Α/Α 33.9-11) και του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό, στα 1694 (Α/Α 

34.5)]. Και τα δύο εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία τεχνοτροπίας. Θα μπορούσαμε 

ίσως να υποθέσουμε ότι ο ζωγράφος Θωμάς συνεργάζεται με κάποιο ξυλογλύπτη. 

Είναι πιθανόν ο ζωγράφος Θωμάς του Αγίου Μάμαντος και ο άγνωστος ζωγράφος 

της Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.4), που μιμούνται την τέχνη του Παύλου να υπήρξαν 

μαθητές του. 
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Βημόθυρο ζωγράφου Ιωαννικίου 

Εντοπίστηκε ένα μόνο ενυπόγραφο βημόθυρο του ζωγράφου Ιωαννικίου, στα 1667, 

στο τέμπλο της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.8). Τεχνοτροπικά (στυλ 

γλυπτικής) το βημόθυρο αυτό δεν ομοιάζει με κανένα άλλο του 17ου αιώνα.  

Τα υπόλοιπα βημόθυρα της δεύτερης κατηγορίας [Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.4), 

Παναγίας Αρεδιού (Α/Α 35.5)] και τα βημόθυρα της Παναγίας στο Παραλίμνι (Α/Α 36.5) 

και της Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.7) αποτελούν ανυπόγραφα έργα αταύτιστων 

ζωγράφων.  

 

Γενικά συμπεράσματα  

Από τα βημόθυρα του 16ου και 17ου αιώνα εξάγουμε τα ακόλουθα γενικά 

συμπεράσματα: 

α) Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα χρησιμοποιούνται παράλληλα δύο τύποι 

εικονογραφημένων βημοθύρων, ο «βυζαντινός» τύπος και ο «γοτθικός». Από τα μέσα του 

16ου αιώνα μέχρι και το τέλος του 17ου αιώνα έχουν εντοπιστεί μόνο «γοτθικού» τύπου 

βημόθυρα. 

β)  Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 16ου αιώνα παρατηρείται εξελικτική 

πορεία στην τεχνοτροπική εκτέλεση των βημοθύρων «γοτθικού» τύπου, που 

ολοκληρώνεται στα μέσα περίπου του αιώνα, οπότε και το βημόθυρο παρουσιάζει πλέον 

μια αποκρυσταλλωμένη μορφή που διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού 

του 16ου αιώνα και του 17ου  αιώνα, με πολύ μικρές, κατά τόπους, διαφορές. Η εξελικτική 

αυτή πορεία αφορά: τον τύπο και τη διαμόρφωση της γοτθικίζουσας απόληξης του 

βημοθύρου, το είδος της διακόσμησης που χρησιμοποιείται για την κάλυψη της επιφάνειας 

του βημοθύρου και τη διαμόρφωση του κάτω μισού του βημοθύρου.    

γ) Στο 16ο αιώνα δεν έχει εντοπιστεί κανένα βημόθυρο, που να είναι πανομοιότυπο 

με κάποιο άλλο, παρ’ όλες τις εμφανείς τεχνοτροπικές ομοιότητες που παρουσιάζουν 

μεταξύ τους. Αντίθετα στο 17ο αιώνα εντοπίστηκαν ορισμένα σχεδόν πανομοιότυπα, από 

άποψης τεχνοτροπίας, βημόθυρα, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία εντάσσονται τρία βημόθυρα που χρονολογούνται από το 1638-1650 και στη 

δεύτερη τέσσερα, που εκτείνονται χρονολογικά από το 1672-1695.  

δ) Το γεγονός ότι αρκετά βημόθυρα του 17ου αιώνα παραδίδουν επιγραφή με όνομα 

ζωγράφου και χρονολογία (Παύλος ιερογράφος, Θωμάς, Ιωαννίκιος) μας επιτρέπει να 

διατυπώσουμε την εξής παρατήρηση: βημόθυρα που προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο 

ξυλογλυπτικής (τεχνοτροπικά όμοια) δεν ζωγραφίζονται πάντοτε από τον ίδιο ζωγράφο. 

Με βάση αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι, είτε το εργαστήριο ξυλογλυπτικής (ή ο 
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ξυλογλύπτης) συνεργάζεται με διάφορους ζωγράφους και αντίστροφα, είτε δεν υπάρχει 

καμία συνεργασία μεταξύ ξυλογλύπτη και ζωγράφου και την όλη εργασία ανάθεσης και 

εκτέλεσης στον ξυλογλύπτη και το ζωγράφο αναλαμβάνουν οι χορηγοί του βημοθύρου και 

κατ’ επέκταση του τέμπλου. Είναι πιθανόν ο ίδιος χορηγός να πληρώνει τόσο τα έξοδα 

κατασκευής όσο και ζωγράφισης του ξυλόγλυπτου.        

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι κατά το 17ο αιώνα ακολουθείται γενικά ένας 

συγκεκριμένος τύπος βημοθύρων, από άποψη τεχνοτροπίας και εικονογραφίας, με 

ορισμένες μικρές κατά τόπους διαφορές, ο οποίος καθιερώθηκε ήδη από την περίοδο της 

Ενετοκρατίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ως παραδείγματα, το βημόθυρο του τέμπλου στο 

ναό της Παναγίας Θεοτόκου στη Γαλάτα, του 1514 (Α/Α 7.4),860 και το βημόθυρο στο ναό 

των Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα (Μόρφου) (Α/Α 3), που 

χρονολογείται στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα.861  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
860 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1375-6, εικ. 214. 
861 Αυτόθι, σ. 1383, εικ. 209, βλ. και Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 203, εικ. 151, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 

406-7, εκθ. αρ. 80 (Γ. Φιλοθέου).  
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 ΙΙΙ. Βημόθυρα 18ου αιώνα  

 

Γενικά 

Κατά το 18ο αιώνα παρατηρούμε την ύπαρξη τριών διαφορετικών τύπων βημοθύρων, 

από άποψη τεχνοτροπίας και εικονογραφίας. Για καλύτερη μελέτη του θέματος και 

έχοντας ως βάση την τεχνοτροπική εκτέλεση των βημοθύρων, τα έχουμε εντάξει σε τρεις 

κατηγορίες, σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζεται το πρώτο βημόθυρο κάθε κατηγορίας. 

Η κατηγοριοποίηση των βημοθύρων του 18ου αιώνα βασίζεται στα κοινά 

τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία που παρουσιάζονται, τα οποία όμως 

διαμορφώνονται με βάση την ιδιαίτερη προσωπική ικανότητα του ξυλογλύπτη και του 

ζωγράφου αντίστοιχα και συνεπώς διαφέρουν από αιώνα σε αιώνα, καθιστώντας κυρίως 

την τεχνοτροπική τους εκτέλεση βασικό κριτήριο χρονολόγησής. 

Στην Α΄ κατηγορία εντάξαμε όσα βημόθυρα παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με τα 

αντίστοιχα έργα του 17ου αιώνα, στη Β΄ κατηγορία όσα εμφανίζουν καινούργια 

τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία και στη Γ΄ κατηγορία τα πιο απλά βημόθυρα, 

που θυμίζουν το «βυζαντινού» τύπου βημόθυρο. Για κάθε μια κατηγορία θα γίνεται 

ταυτόχρονη αναφορά σε τεχνοτροπία και εικονογραφία.  

Τα βημόθυρα της Α΄ κατηγορίας χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα, 

ενώ τα βημόθυρα της Β΄ κατηγορίας εμφανίζονται περίπου στα μέσα του αιώνα και 

χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος του αιώνα. Παρόλα αυτά έχουν εντοπιστεί περίπου 

ισάριθμα έργα των δύο κατηγοριών, σε αντίθεση με το λιγοστό αριθμό έργων της Γ΄ 

κατηγορίας, που και αυτά εμφανίζονται στα μέσα του αιώνα.  

Τα καινούργια στοιχεία των βημοθύρων της Β΄ κατηγορίας είναι εν συντομία τα 

ακόλουθα: 

1. Οι δύο ζώνες γραπτών παραστάσεων αυξάνονται σε τρεις. 

2. Καταργείται η γοτθική απόληξη με τη διπλή κύρτωση.  

3. Η σκηνή του Ευαγγελισμού πλαισιώνεται από πλατιά ανάγλυφη ζώνη φυτικών ή 

και γεωμετρικών μοτίβων.   

4. Τα ελεύθερα φύλλα άκανθας μετατρέπονται σε πλούσιο ολόγλυφο και διάτρητο 

φυτικό κυρίως διάκοσμο, ενίοτε συνδυασμένο με ζώα, πουλιά και φτερωτούς αγγέλους. 
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Α΄ κατηγορία 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα βημόθυρα των τέμπλων των εξής δεκατριών 

ναών/καθολικών: Αγίου Γεωργίου, Μυλικούρι (1726-1768 – Α/Α 42.10), Αγίου Γεωργίου, 

Παλαιχώρι (1729 – ζωγράφος Ιωαννίκιος – Α/Α 43.6), Αγίου Γεωργίου, Καμπιά (1731 – 

ζωγράφος Ιωαννίκιος – Α/Α 61.6), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Κοκκινοτριμιθιά (1736 – Α/Α 

44.6), Παναγίας Χρυσελεούσας, Έμπα (1747 – ζωγράφοι Ιωαννίκιος, Φιλάρετος, 

Λαυρέντιος – Α/Α 49.6), Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, Καπέδες (1753 – ζωγράφοι 

Νεκτάριος, Δοσίθεος – Α/Α 52.6), Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (βόρειο κλίτος – 1759 – 

ζωγράφος Φιλάρετος – Α/Α 56.3), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αναλιόντας (1769 – Α/Α 60.3), 

Παναγίας Οδηγήτριας, Πέρα Ορεινή (1773 – ζωγράφος Λεόντιος – Α/Α 62.6), 

Αρχαγγέλου, Μονάγρι (1775 – ζωγράφος Σάββας Νικολάου – Α/Α 66.8), Παναγίας, 

Τριμήκληνη (1775 – ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 68.6), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ανώγυρα 

(1778 – ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 69.12), Αρχαγγέλου, Μιτσερόν (1790 – ζωγράφος 

Λαυρέντιος – Α/Α 74.2). 

Όλα τα βημόθυρα των προαναφερθέντων ναών επιχρυσώνονται και ακολουθούν, ως 

προς την τεχνοτροπία και την εικονογραφία, τον τύπο του «γοτθικού» βημοθύρου που 

επικράτησε το 17ο αιώνα, γνωστό ήδη από το 16ο αιώνα, με τη διπλή κύρτωση, 

πλαισιωμένη από ελεύθερα ελικωτά φύλλα άκανθας ολόγλυφης και διάτρητης τεχνικής, 

τις δύο καθ’ ύψος ζώνες γραπτών παραστάσεων, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με 

οριζόντια ανάγλυφη ταινία, όπου στην ανώτερη ζώνη, μέσα στο γοτθικό πλαίσιο της 

απόληξης, ζωγραφίζεται ο Ευαγγελισμός, με τον Αρχάγγελο στο αριστερό θυρόφυλλο και 

την Παναγία στο δεξιό. Εξαίρεση αποτελεί το βημόθυρο του τέμπλου του βόρειο κλίτους 

του καθολικού του Αγίου Ηρακλειδίου (Α/Α 56.3), όπου παριστάνεται η Προσευχή της 

αγίας Άννας στο αριστερό θυρόφυλλο και η Προσευχή του αγίου Ιωακείμ στο δεξιό.   

Στην κατώτερη ζώνη ζωγραφίζονται, κατά τα πρότυπα του προηγούμενου αιώνα, ανά 

δύο σε κάθε θυρόφυλλο, οι τρεις Ιεράρχες, ο άγιος Βασίλειος, ο άγιος Γρηγόριος ο 

Θεολόγος και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε συνδυασμό με έναν άλλο άγιο, 

συνήθως τον άγιο Νικόλαο ή τον άγιο Σπυρίδωνα, δηλαδή πάλι Ιεράρχες, λίγο πολύ 

συνδεδεμένοι με τη Θεία Λειτουργία. 

Στο βημόθυρο του τέμπλου του καθολικού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα 

(Α/Α 60.3), του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι (Α/Α 66.8) και της Παναγίας στην 

Τριμήκληνη (Α/Α 68.6) οι ανάγλυφες τοξοστοιχίες φέρουν στο κάτω μέρος τους 

οστρακόμορφες αχηβάδες. 

Στα δώδεκα σωζόμενα δισκάρια μπορεί να παριστάνεται: 

 Το Άγιο Μανδήλιο (5) 
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 Ο Χριστός Εμμανουήλ (3)  

 Η Παναγία (1) 

 Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ (1) 

 Περιστέρα (1) 

 Εξαπτέρυγο (1) 

Παρατηρούμε ότι τα πρώτα τρία εικονογραφικά θέματα παρουσιάζονται σε δισκάρια 

του 16ου και 17ου αιώνα, ενώ τα υπόλοιπα τρία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο 18ο 

αιώνα.   

Ορισμένα από τα βημόθυρα της κατηγορίας αυτής είναι σχεδόν τεχνοτροπικά 

πανομοιότυπα, με πολύ μικρές διαφορές, που δικαιολογούνται από το γεγονός ότι 

πρόκειται για χειροποίητα έργα και έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες ως εξής: 

1. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται τα ακόλουθα τέσσερα βημόθυρα: Αγίου 

Γεωργίου, Μυλικούρι (Α/Α 42.10), Αγίου Γεωργίου, Παλαιχώρι (έργο του ζωγράφου 

Ιωαννικίου – Α/Α 43.6), Παναγίας Οδηγήτριας, Πέρα Ορεινή (έργο του ζωγράφου 

Λεοντίου – Α/Α 62.6) και Αρχαγγέλου, Μιτσερόν (έργο του ζωγράφου Λαυρεντίου – Α/Α 

74.2).   

2. Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται τα εξής τρία βημόθυρα: Αγίου Γεωργίου, Καμπιά 

(ζωγράφος Ιωαννίκιος – Α/Α 61.6), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 44.6), 

Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό (βόρειο κλίτος – ζωγράφος Φιλάρετος – Α/Α 56.3). 

3. Στην τρίτη ομάδα εντάσσονται τα ακόλουθα δύο βημόθυρα: Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

Αναλιόντα (Α/Α 60.3) και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μονάγρι (ζωγράφος Σάββας Νικολάου – 

Α/Α 66.8) 

Η κάθε μία από τις προαναφερθείσες ομάδες θα πρέπει λογικά να αποδίδεται και σε 

ένα ξυλογλύπτη ή στο ίδιο εργαστήριο ξυλογλυπτικής. Άρα τα έργα των τριών ομάδων 

αποτελούν ισχυρή μαρτυρία για την ύπαρξη τριών διαφορετικών ξυλογλυπτών, που 

κατασκευάζουν πέραν του ενός έργου ή τριών διαφορετικών εργαστηρίων ξυλογλυπτικής.  

Τα υπόλοιπα τέσσερα βημόθυρα δεν μπορούν να ενταχθούν στις τρεις 

προαναφερθείσες ομάδες, διότι δεν παρουσιάζουν όμοια τεχνοτροπική εκτέλεση 

βημοθύρου (Παναγία Χρυσελεούσα, Έμπα [ζωγράφοι Ιωαννίκιος, Φιλάρετος, Λαυρέντιος 

– Α/Α 49.6], Παναγία Γαλακτοτροφούσα, Καπέδες [ζωγράφοι Νεκτάριος, Δοσίθεος – Α/Α 

52.6], Παναγία, Τριμήκληνη [ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 68.6], Αρχάγγελος Μιχαήλ, 

Ανώγυρα [ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 69.12]) 

Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν τα βημόθυρα που εξετάστηκαν στην κατηγορία αυτή, 

τα έχουμε κατατάξει, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στην Α΄ και Γ΄ 

κατηγορία, διότι βασικά ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα.     
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Όσο αφορά την εικονογραφία των βημοθύρων παρατηρούμε ότι βημόθυρα που 

ζωγραφίζονται από τον ίδιο ζωγράφο:   

α) δεν είναι εικονογραφικά όμοια  

β) δεν είναι τεχνοτροπικά όμοια. 

 

Β΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα βημόθυρα των τέμπλων των ακόλουθων εννέα 

ναών/καθολικών: Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκωσία (κεντρικό και νότιο κλίτος - 

1743-1807 – ζωγράφος Ιωάννης Κορνάρος – Α/Α 45.3, 45.8), Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου, Λευκωσία (1744-1756 – Α/Α 46.10), Τιμίου Σταυρού, Λεύκαρα (κεντρικό 

κλίτος – 1749, 1761 – ζωγράφοι Νεκτάριος, Λεόντιος, Φιλάρετος, Φιλόθεος – Α/Α 51.15), 

Αγίου Μηνά, Βάβλα (1757 – Α/Α 55.3), Παναγίας Ελεούσας, Αθιένου (1767 – ζωγράφοι 

Νεκτάριος, Ιωαννίκιος – Α/Α 59.20), Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά (1774 – 

ζωγράφοι Μιχαήλ Θετταλός, Μιχαήλ Προσκυνητής – Α/Α 64.10), Αγίου Κασσιανού, 

Λευκωσία (1780 – ζωγράφος Νεκτάριος – Α/Α 70.10), Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία (1788 

– Α/Α 73.15), Παναγίας Ευαγγελίστριας, Κλήρου (1791 – ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 

75.15). 

Τα βημόθυρα της δεύτερης κατηγορίας επιχρυσώνονται, όπως και αυτά της πρώτης 

κατηγορίας, αλλά παρουσιάζουν τεχνοτροπικά και εικονογραφικά θέματα, που 

εμφανίζονται για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό. Ξεφεύγουν κατά πολύ από το γνωστό 

«γοτθικού» τύπου βημόθυρο της πρώτης κατηγορίας, διαμορφώνοντας ένα νέο τύπο 

βημοθύρου, που θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και στα περισσότερα τέμπλα του 19ου 

αιώνα, λαμβάνοντας μια πιο ολοκληρωμένη και επιμελημένη μορφή. Οι αλλαγές που 

παρατηρούνται συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

Το βημόθυρο αποτελείται τώρα από τρεις ζώνες γραπτών παραστάσεων, αντί δύο, 

που χωρίζονται μεταξύ τους με γλυπτές οριζόντιες ταινίες. Στην ανώτερη ζώνη 

παριστάνεται η σκηνή του Ευαγγελισμού, όπως συνηθίζεται. Εξαίρεση αποτελεί το 

βημόθυρο του τέμπλου του κεντρικού κλίτους της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας στη 

Λευκωσία (Α/Α 45.3), όπου παριστάνεται η Προσευχή της αγίας Άννας και του αγίου 

Ιωακείμ, όπως την είδαμε στην πρώτη κατηγορία. Στις δύο παράλληλες κατώτερες ζώνες 

εικονίζονται οκτώ άγιοι, τέσσερις σε κάθε ζώνη και ανά δύο σε κάθε θυρόφυλλο. Στην 

πρώτη από τις δύο ζώνες παριστάνονται οι τρεις Ιεράρχες, συνήθως μαζί με τον άγιο 

Νικόλαο και στη δεύτερη ζώνη εικονίζονται συχνά οι άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος μαζί 

με δύο άλλους αγίους, όπως τον άγιο Λάζαρο, τον άγιο Σπυρίδωνα, τον άγιο Χαράλαμπο 

κ.λ.π. Οι οκτώ άγιοι τίθενται υπό ανάγλυφη τοξοστοιχία, τα τόξα της οποίας στηρίζονται 
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σε γλυπτούς ελικοειδείς κιονίσκους και δεν επιστέφονται από οξυκόρυφα αετώματα. Τα 

κενά γύρω από την τοξοστοιχία καλύπτονται με φυτικό διάκοσμο. Εξαίρεση αποτελεί το 

βημόθυρο της Παναγίας Ευαγγελίστριας (Α/Α 75.15), όπου υπάρχουν οξυκόρυφα 

αετώματα στη δεύτερη ζώνη γραπτών παραστάσεων.   

Καταργείται η γοτθική απόληξη με τη διπλή κύρτωση, που μετατρέπεται στα 

περισσότερα βημόθυρα σε σχεδόν ημικυκλική. 

Η σκηνή του Ευαγγελισμού πλαισιώνεται από πλατιά ανάγλυφη ζώνη με φυτικά ή 

και γεωμετρικά μοτίβα. Σε κάποια βημόθυρα ο χώρος που καταλαμβάνει η σκηνή 

μειώνεται αισθητά και αντικαθίσταται από διακοσμητικά μοτίβα, που περιτρέχουν 

εξωτερικά τη σκηνή [βημόθυρο Αγίου Μηνά (Α/Α 55.3), Αγίου Αντωνίου (Α/Α 73.15), 

Αγίου Κασσιανού (Α/Α 70.10)].        

Τα ελεύθερα ελικωτά φύλλα άκανθας που περιέβαλλαν τη γοτθική απόληξη 

μετατρέπονται σε πλούσιο ολόγλυφο και διάτρητο φυτικό διάκοσμο, που περιλαμβάνει 

συνήθως ανθούς λουλουδιών, κουκουνάρια και τσαμπιά από σταφύλια, κάποτε σε 

συνδυασμό με ζώα, πουλιά και φτερωτούς αγγέλους. Ορισμένα μοτίβα χρωματίζονται με 

κόκκινο και πράσινο χρώμα. Εξαίρεση αποτελεί το βημόθυρο του Αγίου Αντωνίου (Α/Α 

73.15), όπου τα μοτίβα παρουσιάζονται ανάγλυφα.   

Στα σωζόμενα δισκάρια μπορεί να παριστάνεται το Άγιο Μανδήλιο (4), Ο Χριστός 

(3) και η Παναγία (1)  

Γενικά παρατηρούμε ότι η τεχνοτροπική εκτέλεση και διακόσμηση του βημοθύρου 

παρουσιάζεται πιο επιμελημένη, εντονότερη, με μεγαλύτερη καλαισθησία από το 17ο 

αιώνα.  

 

Υποκατηγορία 

Α) Το βημόθυρο του βόρειου (Α/Α 51.5) και νότιου κλίτους (Α/Α 51.13) του Τιμίου 

Σταυρού στα Λεύκαρα  (1749, 1761 – ζωγράφοι Νεκτάριος, Λεόντιος, Φιλάρετος, 

Φιλόθεος) ακολουθεί τον τύπο βημοθύρου της δεύτερης κατηγορίας με τη διαφορά ότι 

υπάρχουν δύο καθ’ ύψος ζώνες γραπτών παραστάσεων, αντί τρεις. Στην ανώτερη ζώνη δεν 

παριστάνεται η σκηνή του Ευαγγελισμού, αλλά η Προσευχή της Αγίας Άννας και του 

Αγίου Ιωακείμ στο βημόθυρο του βόρειου κλίτους και ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία 

Ελένη στο βημόθυρο του νότιου κλίτους. Στην κατώτερη ζώνη παριστάνονται μόνο δύο 

Άγιοι, ανά ένας σε κάθε θυρόφυλλο.    

Β) Τα βημόθυρα του τέμπλου του καθολικού της Παναγίας του Κύκκου (1755 – Α/Α 

53.2, 53.6, 53.10), το βημόθυρο του νότιου κλίτους του τέμπλου του καθολικού του Αγίου 

Ηρακλειδίου (1774 – Α/Α 65.3), όπως και το βημόθυρο του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου 
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στα Καμινάρια (1800 – Α/Α 79.3), συνδυάζουν τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία 

από την πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Γενικά παρατηρούμε ότι μοιάζουν περισσότερα με 

τον τύπο του βημοθύρου της δεύτερης κατηγορίας, με τη βασική διαφορά ότι τα εδώ 

βημόθυρα αποτελούνται από δύο ζώνες γραπτών παραστάσεων, με τον Ευαγγελισμό στην 

ανώτερη ζώνη και τέσσερις Αγίους στην κατώτερη.   

Γ) Το βημόθυρο του βόρειου (Α/Α 63.8), κεντρικού (Α/Α 63.10) και νότιου κλίτους 

(Α/Α 63.13-14) του τέμπλου του ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (1773-1782 κατ., 

1793-1797 επιχρ. – ζωγράφος Μιχαήλ Προσκυνητής) και του τέμπλου του καθολικού της 

μονής της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας στην Πάφο (1786 κατ., 1790 επιχρ. – Α/Α 72.15) 

ακολουθούν τον τύπο του βημοθύρου της κατηγορίας αυτής με τη διαφορά ότι στην 

ανώτερη ζώνη του βημοθύρου δεν παριστάνεται ο Ευαγγελισμός, αλλά αντικαθίσταται 

από ένα τριγωνοειδές διάτρητο, από άποψη τεχνικής, τμήμα, το οποίο φέρει πλούσιο 

φυτικό διάκοσμο, ζωγραφιστούς ανθούς λουλουδιών, πουλιά, ζώα, δράκους, που συχνά 

παριστάνονται να περιβάλλουν το τριγωνοειδές αυτό τμήμα.    

 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα εξής: 

 Όλα τα τέμπλα στα οποία ανήκουν τα βημόθυρα που εξετάστηκαν στην κατηγορία 

αυτή, ανήκουν, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στη Γ΄ κατηγορία 

(12), διότι παρουσιάζουν καινούργια στοιχεία, άγνωστα στο 17ο αιώνα, με εξαίρεση το 

τέμπλο της Παναγίας στην Αθιένου (Α/Α 59) και του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια 

(Α/Α 79), που ανήκουν στη Β΄ κατηγορία.     

 Δεν έχουμε εντοπίσει πανομοιότυπα από άποψη τεχνοτροπίας βημόθυρα.  

 Τα πρόσωπα των Αγίων, που παριστάνονται στο κάτω μισό του βημοθύρου του 

τέμπλου της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας (Α/Α 72.15) είναι εικονογραφικά όμοια με 

τα αντίστοιχα στο βημόθυρο του τέμπλου του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία (Α/Α 

73.15). Πιθανότατα αποτελούν έργα του ίδιου ζωγράφου, του οποίου όμως δεν 

γνωρίζουμε το όνομα.     

 

Γ΄ κατηγορία 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα βημόθυρα των τέμπλων των εξής τεσσάρων 

ναών/καθολικών: Αγίου Γεωργίου Άρπερας (174[8]5) (Α/Α 47.6), Αγίας Θέκλας, 

Μοσφιλωτή (1748 – Α/Α 50.6), Αγίου Γεωργίου, Ακρωτήρι (1793 – Θεοφάνης από την 

Καισάρεια – Α/Α 76), Παναγίας, Κιβισίλι (1795 – Θεοφάνης από την Καισάρεια – Α/Α 

77.12). 
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Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο απλά από άποψη τεχνοτροπίας βημόθυρα, 

χωρίς επιχρύσωση και ανάγλυφα ή και διάτρητα γεωμετρικά, ζωικά και φυτικά μοτίβα, 

που θυμίζουν τα «βυζαντινού» τύπου βημόθυρα, που αναφέραμε στο 16ο αιώνα, με τη 

διαφορά ότι τώρα η διακόσμηση γίνεται πιο πλούσια, οι μορφές πληθαίνουν, η ημικυκλική 

απόληξη του άνω μέρους του βημοθύρου μετατρέπεται σε μονή ή διπλή κύρτωση και 

γενικά η ξυλόγλυπτη μορφή είναι πιο επιμελημένη. 

Το βημόθυρο αποτελείται από δύο καθ’ ύψος ζώνες γραπτών παραστάσεων, που 

χωρίζονται μεταξύ τους με γραπτά μοτίβα. Στην άνω ζώνη παριστάνεται η σκηνή του 

Ευαγγελισμού, με τον Αρχάγγελο στο αριστερό θυρόφυλλο και την Παναγία στο δεξιό. 

Στην κάτω ζώνη ζωγραφίζονται τέσσερις Άγιοι, ανά δύο σε κάθε θυρόφυλλο. Γραπτά 

γεωμετρικά, φυτικά, συμβολικά και ζωδιακού τύπου μοτίβα συμπληρώνουν τη 

διακόσμηση του βημοθύρου. Εξαίρεση αποτελεί το βημόθυρο της Αγίας Θέκλας (Α/Α 

50.6), όπου δεν υπάρχει η προαναφερθείσα διακόσμηση και οι Άγιοι περιορίζονται σε δύο, 

καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο τμήμα του βημοθύρου.        

Το βημόθυρο του Αγίου Γεωργίου στο Ακρωτήρι (Α/Α 76) και της Παναγίας στο 

Κιβισίλι (Α/Α 77.12) αποτελούν έργα του ζωγράφου Θεοφάνη από την Καισάρεια. Στον 

ίδιο ζωγράφο μπορούμε να αποδώσουμε και το βημόθυρο του Αγίου Γεωργίου Άρπερας 

(Α/Α 47.6), λόγω εικονογραφικών ομοιοτήτων με τα άλλα δύο. Το βημόθυρο της Αγίας 

Θέκλας (Α/Α 50.6) αποτελεί έργο του ζωγράφου Φιλαρέτου ιερομόναχου.   

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι, εκτός από τα βημόθυρα, και τα τέμπλα των 

προαναφερθέντων ναών εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, ως προς τη διάρθρωση και 

διακόσμηση τους (Δ΄ κατηγορία). 
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IV. Βημόθυρα 19ου αιώνα 

 

Ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση που εφαρμόσαμε μελετώντας τα βημόθυρα του 

18ου αιώνα, διακρίναμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Α΄ κατηγορία 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα βημόθυρα των τέμπλων των εξής δύο ναών: 

Αγίου Βασιλείου, Καλό Χωριό Λάρνακας (1852 – Α/Α 89.11), Παναγίας, Καννάβια (1873 

– Α/Α 104.6), που διαμορφώνονται κατά τα πρότυπα του γνωστού, από τον 16ο αιώνα, 

τύπου του γοτθικού βημοθύρου, ο οποίος επικράτησε το 17ο αιώνα και συνέχισε να 

χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και κατά το 18ο αιώνα, ενώ το 19ο αιώνα η κατασκευή 

βημοθύρων του τύπου αυτού περιορίζεται σημαντικά.  

Τα δύο προαναφερθέντα βημόθυρα δεν είναι εικονογραφικά και τεχνοτροπικά όμοια 

και ανήκουν σε τέμπλα, που έχουμε κατατάξει, ως προς τη διάρθρωση και διακόσμησή 

τους, στην Α΄ και Β΄ κατηγορία, διότι ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, όπως 

και στο 18ο αιώνα. 

 

Β΄ κατηγορία 

Πρώτη ομάδα 

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται τα βημόθυρα των τέμπλων των ακόλουθων πέντε 

ναών/καθολικών: Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (1817 – ζωγράφος Χ΄ Μιχαήλ – Α/Α 82.6), 

Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (1836 – ζωγράφος Χριστόφορος – Α/Α 84.1), Αγίου 

Γεωργίου, Κελλάκι (1853 – Α/Α 90.6), Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος (1855 – Α/Α 

84.8), Παναγίας Φανερωμένης (κεντρικό κλίτος 1857 – Α/Α 96.7).  

Τα βημόθυρα της ομάδας αυτής διαμορφώνονται κατά τα πρότυπα των βημοθύρων 

της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, παρουσιάζοντας τεχνοτροπικά και 

εικονογραφικά στοιχεία άγνωστα στο 17ο αιώνα.  

Το βημόθυρο του Αγίου Γεωργίου στο Κελλάκι (Α/Α 90.6) απολήγει σε δικέφαλο 

εστεμμένο αετό αντί σε δισκάριο με γραπτή παράσταση, όπως τα υπόλοιπα βημόθυρα.   

Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν τα βημόθυρα της κατηγορίας αυτής, χρονολογούνται 

στο 19ο αιώνα και έχουν ενταχθεί, ως προς τη διάρθρωση και διακόσμησή τους, στη Γ΄ 

κατηγορία, διότι και αυτά παρουσιάζουν καινούργια στοιχεία, άγνωστα στο 17ο αιώνα, με 

εξαίρεση το τέμπλο του Τιμίου Σταυρού Μίθθας (Α/Α 48.2), που χρονολογείται στο 18ο 

αιώνα και εντάσσεται στη Β΄ κατηγορία.  

Στην ομάδα αυτή δεν υπάρχουν εικονογραφικά και τεχνοτροπικά όμοια βημόθυρα.  
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Δεύτερη ομάδα 

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται τα βημόθυρα των εξής οκτώ ναών/καθολικών: 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, Λευκωσία (κεντρικό κλίτος – 1816 ξυλογλύπτης 

Χατζησάββας Ταλιαδώρος – Α/Α 81.19), Αγίου Κυπριανού, Μένικο (βόρειο κλίτος 1818 – 

Α/Α 83.4), Παναγίας Τροοδίτισσας (1844 κατ. ξυλογλύπτης Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος 

– Α/Α 87.14), Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, Μαλούντα (1853 – Α/Α 91.6), Αγίου 

Ανδρονίκου, Λεμεσός (1860 – Α/Α 98.6), Παναγίας, Κάτω Λεύκαρα (1863-1866 

ζωγράφος Αρσένιος – Α/Α 99.15), Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα (1866 κατ. 

ξυλογλύπτης Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος, 1879 επιχρ. ζωγράφος Νικόλαος Πετρίδης – 

Α/Α 101.6), Παναγίας, Κυπερούντα (1867 κατ., 1872 επιχρ. ζωγράφος Νικόλαος Πετρίδης 

– Α/Α 102.3). 

Τα βημόθυρα της ομάδας αυτής ακολουθούν βασικά, ως προς την τεχνοτροπία και 

εικονογραφία, τα βημόθυρα της πρώτης ομάδας, με κάποιες όμως διαφορές, που αφορούν 

τη διαμόρφωση του άνω τμήματος του βημοθύρου. Οι διαφορές συνοψίζονται στα εξής 

σημεία: 

1. Στο μέγεθος της σκηνής του Ευαγγελισμού, που μειώνεται ακόμη περισσότερο, σε 

σχέση με τα βημόθυρα των προηγούμενων αιώνων. Η σκηνή τοποθετείται τώρα στο 

κέντρο του βημοθύρου. Στα περισσότερα βημόθυρα απεικονίζονται μόνο τα βασικά 

στοιχεία της σκηνής, οι δύο κεντρικές μορφές, ο Άγγελος και η Παναγία, χωρίς να 

παρουσιάζονται άλλες λεπτομέρειες, όπως κτίρια, τοπίο κ.λ.π.   

2. Στην απόληξη του μεταξύ των δύο θυροφύλλων σταθμού. Εκτός από το 

συνηθισμένο τύπο απόληξης, με το δισκάριο που φέρει γραπτή παράσταση (βημόθυρο 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη – γραπτή παράσταση του Αγίου Μανδηλίου – Α/Α 81.19) 

παρουσιάζονται και τρεις καινούργιοι τύποι απόληξης, με επικρατέστερο τον πρώτο, που 

είναι οι ακόλουθοι:  

α) ολόγλυφος δικέφαλος εστεμμένος αετός, με κυκλικό άνοιγμα συχνά στο στήθος, 

που είτε μένει εντελώς ακόσμητο είτε φέρει γραπτή παράσταση του Αγίου Μανδηλίου ή 

του Χριστού (5),  

β) ωοειδές πλαίσιο με παράσταση του ματιού του Θεού (Παναγία στην Κυπερούντα – 

Α/Α 102.3), 

γ) ανθός λουλουδιού (Παναγία στα Κάτω Λεύκαρα – Α/Α 99.15). 

3. Στη διακόσμηση που περιβάλλει την ανώτερη ζώνη του βημοθύρου. Και τα οκτώ 

βημόθυρα παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο: αγγεία με δύο λαβές παριστάνονται εκατέρωθεν 

της ανώτερης ζώνης του βημοθύρου, όπου παριστάνεται η σκηνή του Ευαγγελισμού, από 
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τα οποία ξετυλίγεται φυτικός βλαστός, που περιβάλλει εξωτερικά τη σκηνή, 

συνδυαζόμενος ενίοτε με φτερωτούς αγγέλους, ζώα και πουλιά. 

Ο τύπος του βημοθύρου που διαμορφώνεται με βάση τα προαναφερθέντα τρία 

σημεία, εμφανίζεται για πρώτη φορά το 19ο αιώνα.  

 

Υποκατηγορία 

Α) Το βημόθυρο του βόρειου (Α/Α 81.13) και νότιου κλίτους (Α/Α 81.16) του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη (1816), ακολουθεί τη διαμόρφωση των βημοθύρων της 

αντίστοιχης υποκατηγορίας του 18ου αιώνα. Δηλαδή, υπάρχουν δύο καθ’ ύψος ζώνες 

γραπτών παραστάσεων, αντί τρεις. Στην ανώτερη ζώνη δεν παριστάνεται η σκηνή του 

Ευαγγελισμού. Στο βημόθυρο του βόρειου κλίτους απεικονίζεται η Προσευχή της Άννας 

και του Ιωακείμ, ενώ στο νότιο κλίτος η Μαρία η Μαγδαληνή να πληροφορείται από τους 

Αγγέλους την Ανάσταση του Χριστού (αριστερό θυρόφυλλο) και η σκηνή του «Μη μου 

άπτου» (δεξί θυρόφυλλο). Στην κατώτερη ζώνη παριστάνονται μόνο δύο Άγιοι, ανά ένας 

σε κάθε θυρόφυλλο.    

Β) Το βημόθυρο του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου του Κοντού (1853 – Α/Α 92.10) 

θυμίζει τα βημόθυρα της αντίστοιχης υποκατηγορίας του 18ου αιώνα, με τη διαφορά ότι οι 

εδώ μορφές των Αγίων είναι μικρότερες σε μέγεθος και τα διακοσμητικά μοτίβα 

περισσότερα. 

Γ) Το βημόθυρο του νότιου κλίτους του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο (1885-1886 

ζωγράφος Θεοδόσιος Θεοδωρίδης – Α/Α 83.10) είναι χαμηλότερο σε ύψος από τα 

υπόλοιπα βημόθυρα. Θυμίζει τα βημόθυρα της αντίστοιχης υποκατηγορίας του 18ου αιώνα, 

με τη διαφορά ότι δεν απεικονίζονται οκτώ Άγιοι, τέσσερεις σε κάθε ζώνη, αλλά ο 

Ευαγγελισμός στην ανώτερη ζώνη και στην κατώτερη δύο Άγιοι.  

Δ) Το βημόθυρο του νότιου κλίτους του Αγίου Σάββα (1858 – Α/Α 97.12) ακολουθεί 

τον τύπο βημοθύρου της Β΄ κατηγορίας του 19ου αιώνα, με τη διαφορά ότι δεν 

παριστάνονται τα αγγεία εκατέρωθεν της σκηνής του Ευαγγελισμού.  

Ε) Το βημόθυρο του βόρειου (Α/Α 96.21) και νότιου κλίτους (Α/Α 96.24) της 

Παναγίας Φανερωμένης (1872), όπως και το βημόθυρο της Παναγίας 

Χρυσποπαντάνασσας στο Παλαιχώρι Ορεινής (1864 - ζωγράφος Παύλος Παυλίδης – Α/Α 

100.10) ακολουθούν την ίδια διαμόρφωση, που εμφανίζεται για πρώτη φορά τον αιώνα 

αυτό, η οποία έχει ως ακολούθως: το βημόθυρο φέρει τρεις ζώνες με γραπτές παραστάσεις 

σε ωοειδή πλαίσια, ενώ τα κενά μεταξύ τους καλύπτονται με φυτικό διάκοσμο. Στην 

ανώτερη ζώνη απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός (βημόθυρο Παναγίας, Παλαιχώρι) ή η 

Προσευχή του Ιωακείμ και της Άννας (νότιο κλίτος Παναγίας Φανερωμένης) ή Γέννηση 
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της Παναγίας και η συνάντηση Παναγίας και Ελισάβετ (βόρειο κλίτος Παναγίας 

Φανερωμένης). Η ανώτερη ζώνη επιστέφεται από ένα τριγωνοειδές διάτρητο, από άποψη 

τεχνικής, τμήμα, το οποίο απολήγει σε εστεμμένο δικέφαλο αετό και κοσμείται με φυτικό 

διάκοσμο, πουλιά, ζώα και δύο δράκους που περιβάλλουν το τριγωνοειδές αυτό τμήμα, το 

οποίο θυμίζει το αντίστοιχο τμήμα στα βημόθυρα του τέμπλου του Αγίου Λαζάρου στην 

Λάρνακα (Α/Α 63.8, 63.11, 63.13) και της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας (Α/Α 72.15), 

που χρονολογούνται το 18ο αιώνα.       

Έχοντας μελετήσει τα βημόθυρα της κατηγορίας αυτής παρατηρούμε ότι: 

1. Ανήκουν σε τέμπλα του 19ου αιώνα, που έχουμε κατατάξει, ως προς τη διάρθρωση 

και διακόσμησή τους, στη Γ΄ κατηγορία, με εξαίρεση το τέμπλο της Παναγίας 

Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλόυντα (Α/Α 91.6), που έχει ενταχθεί στη Β΄ κατηγορία.  

2. Το βημόθυρο του βόρειου κλίτους του Αγίου Κυπριανού (Α/Α 83.4) παρουσιάζει 

αρκετές ομοιότητες από άποψη τεχνοτροπίας με το αντίστοιχο έργο του νότιου κλίτους της 

Παναγίας Χρυσοπολίτισσας (Α/Α 101.6). Επίσης τα βημόθυρα του βόρειου (Α/Α 96.21) 

και νότιου κλίτους (Α/Α 96.24) της Παναγίας Φανερωμένης είναι τεχνοτροπικά όμοια με 

το βημόθυρο της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στο Παλαιχώρι (Α/Α 100.10). Πιθανότατα 

πρόκειται για έργα του ίδιου ξυλογλύπτη ή προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο 

ξυλογλυπτικής. Δεν έχουν εντοπιστεί όμοια εικονογραφικά έργα. 

 

Γενικά συμπεράσματα 

Έχοντας μελετήσει τα ανωτέρω βημόθυρα παρατηρούμε τα εξής: 

1. Έχουν εντοπιστεί βημόθυρα, που ακολουθούν την τεχνοτροπία και εικονογραφία 

των αντίστοιχων έργων που εντάξαμε στην Α΄ και Β΄ κατηγορία του 18ου αιώνα, ενώ δεν 

έχει εντοπιστεί κανένα βημόθυρο της Γ΄ κατηγορίας (απλό βημόθυρο, που θυμίζει το 

«βυζαντινού» τύπο βημοθύρου). 

2. Από τα υπό εξέταση βημόθυρα του αιώνα αυτού, μόνο δύο μπορούν να ενταχθούν 

στην Α΄ κατηγορία, ενώ όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν τη Β΄ κατηγορία, αντίθετα με τον 

18ο αιώνα, όπου έχει εντοπιστεί σχεδόν ισάξιος αριθμός βημοθύρων Α΄ και Β΄ κατηγορίας. 

3. Τα βημόθυρα της Β΄ κατηγορίας μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο ομάδες, με 

βάση την τεχνοτροπική εκτέλεση του άνω τμήματος του βημοθύρου. Στην πρώτη ομάδα 

έχουμε εντάξει όσα βημόθυρα παρουσιάζουν παρόμοια διαμόρφωση άνω τμήματος με 

αντίστοιχα έργα του 18ο αιώνα, ενώ στη δεύτερη ομάδα όσα βημόθυρα φέρουν 

διαφορετικού τύπου διαμόρφωση του άνω μέρους, που εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 

αιώνα αυτό. Συγκεκριμένα στα βημόθυρα της δεύτερης ομάδας α) το μέγεθος της σκηνής 

του Ευαγγελισμού μειώνεται αισθητά β) εμφανίζονται τρεις καινούργιοι τύποι απόληξης, 
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με επικρατέστερο το δικέφαλο εστεμμένο αετό και γ) η ανώτερη ζώνη διακοσμείται με το 

μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές, από το οποίο αναφύεται φυτικός βλαστός.    

4. Από τα βημόθυρα της Β΄ κατηγορίας, τα περισσότερα ανήκουν στη δεύτερη 

ομάδα.  

5. Ο τύπος του βημοθύρου της Ε΄ υποκατηγορίας της Β΄ κατηγορίας εμφανίζεται για 

πρώτη φορά τον αιώνα αυτό. 

6. Η κατηγοριοποίηση των βημοθύρων του 19ου αιώνα σε αντίστοιχες κατηγορίες του 

18ου αιώνα, βασίζεται στα κοινά τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται, τα οποία όμως διαμορφώνονται με βάση την ιδιαίτερη προσωπική 

ικανότητα του ξυλογλύπτη και του ζωγράφου αντίστοιχα και συνεπώς διαφέρουν από 

αιώνα σε αιώνα, καθιστώντας κυρίως την τεχνοτροπική τους εκτέλεση βασικό κριτήριο 

χρονολόγησής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Τεχνοτροπία και εικονογραφία σταυρού και λυπηρών 

 

Ι. Σταυροί και λυπηρά 16ου - 17ου αιώνα 

 

Α) Η θέση τους στο τέμπλο  

Από το 17ο αιώνα έχουν εντοπιστεί 14 σταυροί και 13 ζεύγη λυπηρών. 

Τοποθετούνται πάντοτε απευθείας πάνω στην κορυφή του επιστυλίου, στο κέντρο του 

τέμπλου, π.χ. σταυρός και λυπηρά καθολικού Μονής Παναγίας Αμιρούς (A/A 7.5) και 

Παναγίας του Άρακος (A/A 32.6). Τα λυπηρά τοποθετούνται εκατέρωθεν του σταυρού, με 

την Παναγία στα αριστερά του Εσταυρωμένου (από την πλευρά του πιστού) και τον 

Ιωάννη το Θεολόγο στα δεξιά του.862 

 

Β) Διαμόρφωση σταυρού 

1) Τεχνοτροπία 

Η προηγούμενη παράδοση 

Στο 16ο αιώνα εμφανίζονται δύο τεχνικές στον τρόπο διαμόρφωσης του σταυρού: 

α) Ο σταυρός ακολουθεί το απλό ευθύγραμμο σχήμα του ρωμανικού σταυρού.863 Το 

μόνο παράδειγμα που έχω εντοπίσει χρονολογείται στις αρχές του 16ου αιώνα και είναι ο 

σταυρός του ναού της Αγίας Παρασκευής στην Γαλάτα (A/A 1.6), οι κεραίες του οποίου 

περιβάλλονται από χοντροκομμένα κληματόφυλλα και τα άκρα τους διαμορφώνονται σε 

ωοειδή δισκάρια με ανθεμωτή προεξοχή.864 Ίσως πρόκειται για μία πρώτη προσπάθεια 

διαμόρφωσης του σταυρού κατά το δεύτερο τύπο. Η προσπάθεια αυτή γίνεται ιδιαίτερα 

εμφανής στο σταυρό του Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (A/A 15.4, 21.4), που όπως 

προαναφέρθηκε, έχει ξεφύγει κάπως από το απλό ευθύγραμμο σχήμα του ρωμανικού 

σταυρού, πλησιάζοντας περισσότερο το δεύτερο τύπο. Ο σταυρός αυτός μπορεί να θεωρεί 

ως ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των δύο τεχνικών του 16ου αιώνα. 

β) Ο σταυρός περιβάλλεται από ανάγλυφα μοτίβα και ελεύθερα ακανθόφυλλα, τα 

άκρα των κεραιών του διαμορφώνονται σε τρίλοβα δισκάρια, κοσμούνται εξωτερικά με 

κωνοειδείς καρπούς (κωνοφόρους κάλυκες) και μειώνεται το πλάτος της άνω κεραίας και 

της πλατύτερης κάτω κεραίας πριν την απόληξή της.  

                                                 
862 Η ίδια σειρά τοποθέτησης ακολουθείται και στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου, με τη διαφορά ότι στα 

κυπριακά τέμπλα του αιώνα αυτού δεν υπάρχουν δράκοντες ή δελφίνια να στηρίζουν τα λυπηρά, αλλά 

στυαρός και λυπηρά τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου, πρβλ. Κουτελάκης, 

Δωδεκάνησα, πιν. 35.  
863 Βλ. Καζανάκη-Λάππα, «Ο ξυλόγλυπτος σταυρός», σ. 223.  
864 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1378, εικ. 182. 
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Το σχήμα και η διακόσμηση που λαμβάνει τώρα ο σταυρός κατάγεται από τους 

ιταλικούς σταυρούς, οι οποίοι διαμορφώνονται, κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, κάτω 

από την επίδραση της γοτθικής τέχνης, κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα.865  

Οι αλλαγές που αναφέρθηκαν εντοπίζονται πολύ χαρακτηριστικά στο σταυρό του 

καθολικού της Μονής του Αγίου Νεοφύτου (A/A 14.4),866 που αποτελεί το πρωϊμότερο 

χρονολογημένο παράδειγμα (1544) του τύπου αυτού, που έχω εντοπίσει.  

Ο δεύτερος τύπος σταυρού ακολουθείται μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα με μικρές 

κατά τόπους διαφορές. Στους σταυρούς του ναού της Χρυσοκουρδαλιώτισσας (A/A 

18.5),867 του Αρχαγγέλου στην Κοκκινοτριμιθιά (A/A 19.1)868 και του Αγίου Ιωάννου 

στην Αμμόχωστο (A/A 20),869 απουσιάζουν οι κωνοειδείς καρποί και στους δύο 

τελευταίους και τα ελεύθερα ακανθόφυλλα.   

Παρατηρούμε ότι, παρόλο που οι σταυροί του 16ου αιώνα παρουσιάζουν μεταξύ τους 

τεχνοτροπικές ομοιότητες, δεν υπάρχει κανένας σταυρός που να είναι ακριβώς ο ίδιος με 

κάποιο άλλο.       

 

17ος αιώνας 

Τώρα ακολουθείται ο τύπος του σταυρού του καθολικού της Μονής του Αγίου 

Νεοφύτου (A/A 14.4), με πολύ μικρές διαφορές. Σε ορισμένους σταυρούς δεν σώζονται οι 

κωνοειδείς καρποί στις κεραίες τους, λόγω φθοράς. 

Η τεχνοτροπική εκτέλεση είναι τώρα πιο επιμελημένη και συνήθως χρησιμοποιείται 

πλουσιότερη, λεπτομερέστερη και συνθετότερη γλυπτή διακόσμηση, π.χ. σταυρός 

καθολικού Μονής Παναγίας Αμιρούς (A/A 27.5), Παναγίας του Άρακος (A/A 32.6),870  

Παναγίας Αμασγούς (A/A 38.8), ναού Παναγίας στο Παραλίμνι (A/A 36.7). 

Επίσης τον αιώνα αυτό εμφανίζονται για πρώτη φορά και τοποθετούνται εκατέρωθεν 

του κάτω μέρους των περισσότερων σταυρών δύο ξυλόγλυπτοι δράκοντες,871 των οποίων 

το σώμα λαμβάνει τη μορφή φυτικού βλαστού με ανθούς λουλουδιών, που φτάνουν μέχρι 

το ύψος των οριζόντιων κεραιών του σταυρού, λ.χ. σταυρός Αγίου Γεωργίου στο Καλό 

                                                 
865 Καζανάκη-Λάππα, «Ο ξυλόγλυπτος σταυρός», σ. 223. Για τους ξύλινους ζωγραφιστούς σταυρούς, βλ. E. 

Sandberg-Vavalà, La croce dipinta italiana e l’ iconografia della Passione, 2 vols, Verona 1929, J. Turner 

(edit.), The Dictionary of Art, λήμμα “Crucifix: Painted”, τ. 8, New York 1996, σ. 211-212 (D. Adams). 
866 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1389, εικ. 234. 
867 Αυτόθι, εικ. 255. 
868 Παπαγεωργίου, Εικόνες, σ. 203, εικ. 149. 
869 Αυτόθι, σ. 202, εικ. 150. 
870 Στυλιανού, ό.π., εικ. 187. 
871 Οι δράκοντες τοποθετούνται στις επιστέψεις των τέμπλων για να φυλάγουν τον Εσταυρωμένο. 

Εμφανίζονται και στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου, με τη διαφορά ότι λειτουργούν ως υποστηρίγματα των 

λυπηρών, δηλαδή με το κεφάλι ή τις ουρές ή το στόμα τους στηρίζουν τα λυπηρά, βλ. Μακρής, 

Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 34, Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 16, 160. Στην Κύπρο ο τύπος αυτός θα 

εμφανιστεί στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα.     
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Χωριό (Α/Α 23.5), Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.7),872 Παναγίας 

Αμασγούς (Α/Α 38.8). Οι ξυλόγλυπτοι δράκοντες στο σταυρό του Αποστόλου Ανδρέα 

έχουν και δεύτερες δρακόμορφες κεφαλές, ως μέρος του φυτικού βλαστού.     

Στο 17ο αιώνα παρατηρούμε ότι υπάρχουν ορισμένοι σχεδόν πανομοιότυποι, από 

άποψης τεχνοτροπίας, σταυροί, οι οποίοι παρουσιάζουν όμοια διαμόρφωση και 

διακόσμηση του ξυλόγλυπτου τμήματός τους. Διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

Α ΄ κατηγορία 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι σταυροί των τέμπλων των ακόλουθων έξι 

ναών: Παναγίας στην Αρεδιού (Α/Α 35.7), Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.6), Παναγίας 

στη Λάνια (Α/Α 33.12), Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό Ορεινής (Α/Α 23.5), Παναγίας 

στο Παραλίμνι (Α/Α 36.7) και Ιωάννη του Προδρόμου, στην Πλατανιστάσα (Α/Α 39.9-

10). Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι τρεις πρώτοι ναοί έχουν και τεχνοτροπικά 

όμοιο βημόθυρο. Συνεπώς τόσο τα βημόθυρα όσο και ο σταυροί αποτελούν έργα του ίδιου 

εργαστηρίου.  

Β ΄ κατηγορία 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι σταυροί των εξής δύο ναών: του Αγίου Θωμά 

στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8) και του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7). Και οι 

δύο ναοί έχουν όμοιο τεχνοτροπικά βημόθυρο, όπως συμβαίνει και πιο πάνω. 

Η κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε ένα 

ξυλογλύπτη ή στο ίδιο εργαστήριο ξυλογλυπτικής. Άρα τα έργα των δύο κατηγοριών 

αποτελούν επαρκή, κατά τη γνώμη μου, ένδειξη για την ύπαρξη δύο διαφορετικών 

ξυλογλυπτών, που κατασκευάζουν πέρα του ενός έργου ή δύο διαφορετικών εργαστηρίων 

ξυλογλυπτικής. Το ίδιο έχουμε ήδη δει να συμβαίνει και με τα βημόθυρα.  

Η διαπίστωση ότι υπάρχουν ορισμένοι ναοί που έχουν όμοιο βημόθυρο και  σταυρό 

μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για έργα που προέρχονται από το ίδιο 

εργαστήριο ξυλογλυπτικής ή από τον ίδιο ξυλογλύπτη. Επίσης παρατηρούμε ότι μερικά 

από αυτά ζωγραφίζονται από τον ίδιο ζωγράφο, άρα είναι και εικονογραφικά όμοια και 

άλλα από διαφορετικούς. Κανένα από αυτά δεν έχει και όμοια τεχνοτροπικά τέμπλο. Τα 

τέμπλα τους παρουσιάζουν όμως κοινά στοιχεία. Επίσης υπάρχουν ναοί με ίδιο 

τεχνοτροπικά σταυρό, αλλά διαφορετικό βημόθυρο. 

Οι υπόλοιποι έξι σταυροί δεν μπορούν να ενταχθούν στις δύο προαναφερθείσες 

κατηγορίες (σταυρός Αποστόλου Ανδρέα – Α/Α 37.7, Παναγίας Αμιρούς – Α/Α 27.5, 

Παναγίας Αμασγούς – Α/Α 38.8, Βυζαντινού Μουσείου Λευκωσίας – Α/Α 30, Αγίου 

                                                 
872 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 400-1, αρ. εκθ. 77.. 
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Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά – Α/Α 40.3,  Βυζαντινού Μουσείου Πεδουλά – 

Α/Α 29).  

 

2) Εικονογραφία 

Η προηγούμενη παράδοση 

Κατά τη διάρκεια του 16ο αιώνα επικρατούν στην εικονογραφία:  

α) Τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών στα τρίλοβα δισκάρια των κεραιών του 

σταυρού,873 π.χ. σταυρός καθολικού Μονής Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 14.4).874  

β) Δύο τύποι Εσταυρωμένου:  

 Ο βυζαντινός τύπος με την έντονη καμπύλη του σώματος του Χριστού και τα χωριστά 

καρφωμένα πέλματα875, π.χ. σταυρός καθολικού Μονής Αγίου Νεοφύτου (1544) και 

ναού Αγίου Ιωάννου Αμμοχώστου (16ος αιώνας – Α/Α 20).876 

 Ο τύπος που επικράτησε στην ιταλική τέχνη του 13ου –14ου αιώνα, με το σώμα του 

Χριστού να σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή και τα πέλματα να ενώνονται και να 

καρφώνονται με ένα μόνο καρφί,877 λ.χ. σταυρός ναού Παναγίας 

Χρυσοκουρδαλιώτισσας στο Κούρδαλι (1550-1575 – Α/Α 18.5)878 και Αρχαγγέλου 

στην Κοκκινοτριμιθιά (1567 – Α/Α 19.1).879 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι, σε όσους υπό εξέταση σταυρούς 

διασώζονται παραστάσεις, και οι δύο τύποι Εσταυρωμένου απεικονίζονται σε σταυρούς 

που διαμορφώνονται κατά τον ιταλικό τρόπο.880  

Δεν εντοπίστηκαν στον αιώνα αυτό όμοιοι ακριβώς εικονογραφικά Εσταυρωμένοι. 

 

 

 

                                                 
873 Οι συμβολισμοί των τεσσάρων Ευαγγελιστών (Ματθαίος – άνδρας, Μάρκος – λιοντάρι, Λουκάς – 

μόσχος, Ιωάννης – αετός), καθιερώθηκαν στην παλαιολόγεια τέχνη μετά από δυτική επίδραση, βλ. ODB, 

λήμμα “Evangelist Sympols”, τ. 2, σ. 762.  
874  Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1389, εικ. 234.  
875 Καζανάκη-Λάππα, «Ο ξυλόγλυπτος σταυρός», σ. 222. Για το βυζαντινό τύπο Εσταυρωμένου σε 

βυζαντινές εικόνες, βλ. Π. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995, εικ. 82, 83, 143, Μ. Αχειμάστου- 

Ποταμιάνου, Εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 1998, σ. 44-47 αρ. 10, 212-3 αρ. 65. 
876 Παπαγεωργίου, Εικόνες, εικ. 150. 
877 Καζανάκη-Λάππα, ό.π., σ. 222, 233. Για τον τύπο του Εσταυρωμένου στη δυτική τέχνη, βλ. G. Cames, 

“Recherches sur les origins du Crucific à trios clous”, Cahiers archéologiques, XVI (1966), σ. 185-202, G. 

Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, τόμ. 2, Gütersloh ²1983, σ. 152 εξ. Για το πώς μεταφέρθηκε ο 

τύπος αυτός στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, βλ. M. Kazanaki-Lappa, “Le croci dipinte d’ iconostasi 

cretesi e I loro modelli veneziani”, εις: Istituto Ellenico di studi bizantini e post bizantini di Venezia (εκδ.), Il 

contributo Veneziano nella formazione del gusto dei Greci, Venezia 2001, σ. 105-112.     
878 Στυλιανού, ό.π., εικ. 255. 
879  Παπαγεωργίου, ο.π., εικ. 149. 
880 Η Μ. Καζανάκη-Λάππα, ό.π., σ. 233, αναφέρει ότι επικρατεί στην εικονογραφία, στα τέλη του 16ου 

αιώνα, σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από την άμεση επιρροή της βενετικής τέχνης, όπως είναι η Κύπρος 

και η Κρήτη, ο τύπος του Εσταυρωμένου της δυτικής τέχνης. 
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17ο αιώνας 

Τώρα ακολουθείται ό,τι προαναφέρθηκε για το 16ο αιώνα. Ως ενδεικτικό παράδειγμα 

του βυζαντινού τύπου Εσταυρωμένου αναφέρουμε το σταυρό στο καθολικό της Μονής της 

Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.8) και του ιταλικού το σταυρό στο καθολικό της Μονής του 

Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7).  

Σταυροί Παύλου ιερογράφου 

Οι σταυροί του Αγίου Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8), της Μονής του 

Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7) και του Αγίου Νικολάου της Στέγης (που 

φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας – Α/Α 40.3) μπορούν να αποδοθούν στο 

ζωγράφο Παύλο. Και στους τρεις σταυρούς ο Εσταυρωμένος παρουσιάζεται 

εικονογραφικά όμοιος. Στους δύο πρώτους ναούς οι σταυροί είναι και τεχνοτροπικά 

όμοιοι, όπως είδαμε πιο πάνω (εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία). 

Σε μαθητή/ές του Παύλου μπορεί να αποδοθεί ο σταυρός της Παναγίας του Άρακος 

(Α/Α 32.6) και του Βυζαντινού Μουσείου Πεδουλά (Α/Α 29), γιατί παρουσιάζονται 

αρκετές εικονογραφικές ομοιότητες με τα έργα του Παύλου. 

Σταυρός Θωμά ιερέως 

Ο σταυρός του τέμπλου της Παναγίας στη Λάνια (Α/Α 33.12) αποτελεί έργο του 

ζωγράφου Θωμά ιερέως, που ζωγραφίζει και τα βημόθυρα στο ίδιο τέμπλο.  

Σταυρός Χριστοδούλου ιεροδιακόνου 

Ο σταυρός του τέμπλου του ναού του Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 

37.7) είναι έργο του Χριστόδουλου ιεροδιακόνου. 

Σταυρός Λεοντίου 

Ο σταυρός του τέμπλου του καθολικού της μονής της Παναγίας Αμιρούς στην Αψιού 

(Α/Α 27.5) αποτελεί έργο του ζωγράφου Λεοντίου.   

Οι υπόλοιποι έξι σταυροί (Παναγίας στην Αρεδιού – Α/Α 35.7, Παναγίας Αμασγούς 

– Α/Α 38.8, Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό – Α/Α 23.5, Ιωάννη του Προδρόμου στην 

Πλατανιστάσα – Α/Α 39.9-10, Παναγίας στο Παραλίμνι – Α/Α 36.7, Βυζαντινού 

Μουσείου Λευκωσίας – Α/Α 30) αποτελούν ανυπόγραφα έργα αταύτιστων ζωγράφων. 

 

Γ) Διαμόρφωση λυπηρών 

1) Τεχνοτροπία 

Προηγούμενη παράδοση 

Κατά το 16ο αιώνα εντοπίζονται τρεις διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης του 

πλαισίου των λυπηρών, με βάση τα σωζόμενα δείγματα τριών ναών: 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 312 

α) Τρίλοβα τόξα, που στηρίζονται σε ελικοειδείς κιονίσκους και περιβάλλονται από 

ελεύθερα ακανθόφυλλα. Παράδειγμα αποτελούν τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας 

Ελεούσας-Ποδύθου στη Γαλάτα (Α/Α 5.9-10).881  

β) Στο άνω μέρος του πλαισίου υπάρχει ημικυκλική οστρακόμορφη αχηβάδα, που 

στηρίζεται σε ελικοειδείς κιονίσκους, επιστέφεται από οξυκόρυφο αέτωμα και κοσμείται 

με φυτικό διάκοσμο. Το κάτω μέρος του πλαισίου καλύπτεται με φυτικά μοτίβα. 

Παράδειγμα του τύπου αυτού αποτελούν τα λυπηρά στο καθολικό της Μονής του Αγίου 

Νεοφύτου (Α/Α 14.4).882  

γ) Ημικυκλικό πλαίσιο στηριγμένο σε ελικοειδείς κιονίσκους, που περιβάλλεται 

εξωτερικά με φυτικά κοσμήματα. Παράδειγμα αποτελούν τα λυπηρά του ναού της 

Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας (Α/Α 18.5).883  

     

 17ος αιώνας 

Τα λυπηρά τώρα διαφοροποιούνται από τα προηγούμενα, ως προς την τεχνοτροπική 

τους εκτέλεση. Το πλαίσιο τους διαμορφώνεται ως εξής: το άνω μέρος αποτελείται από 

ανάγλυφο τόξο, το οποίο στηρίζεται σε στρεπτούς σχοινοειδείς κιονίσκους, εγγράφεται σε 

τριγωνικό γοτθικό αέτωμα και κοσμείται με φυτικό διάκοσμο. Το κάτω μέρος του 

ξυλόγλυπτου πλαισίου κοσμείται με φυτικά μοτίβα, π.χ. λυπηρά ναού Αγίου Θωμά στους 

Εργάτες (Α/Α 24.7), καθολικού Μονής Αρχαγγέλου (Α/Α 26.6-7), Παναγίας του Άρακος 

(Α/Α 32.6), Παναγίας Αμασγούς (Α/Α 38.8), Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 

37.7).884  

Και τα δεκατρία υπό εξέταση ζεύγη λυπηρών παρουσιάζουν βασικά την ίδια μορφή. 

Τα λυπηρά του Αγίου Νικολάου στο Κλωνάρι (Α/Α 21.5-6) φέρουν επιπρόσθετη 

δαντελωτή απόληξη στο εσωτερικό του τοξωτού ανοίγματος.  

Οι δύο κάθετες πλευρές των λυπηρών μπορεί να: 

α) Μένουν τελείως αδιακόσμητες: Άγιος Θωμάς στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8), Άγιος 

Νικόλαος Κλωνάρι (Α/Α 21.5-6). 

β) Διακοσμούνται με ελεύθερα ακανθόφυλλα, σε συγκεκριμένα σημεία: Άγιος 

Γεώργιος, Καλόχωριο (Α/Α 23.5), Αρχάγγελος στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7), Παναγία 

Άρακος (Α/Α 32.6), Παναγία, Αρεδιού (Α/Α 35.7), Παναγία, Παραλίμνι (Α/Α 36.7), Άγιος 

Ιωάννης ο Πρόδρομος, Πλατανιστάσα (Α/Α 39.11-12).   

                                                 
881 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1381, εικ. 203-4. 
882 Αυτόθι, εικ. 235. 
883 Αυτόθι, εικ. 255. 
884 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, σ. 402-5, αρ. εκθ. 78, 79. 
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γ) Διακοσμούνται με δράκοντες και φυτικό διάκοσμο: Παναγία Αμιρού (Α/Α 27.5), 

Απόστολος Ανδρέας στον Πολύστυπο (Α/Α 37.7),885 Παναγία Αμασγού (Α/Α 38.8). 

 

2) Εικονογραφία 

Η προηγούμενη παράδοση 

Από το 16ο αιώνα έχουν εντοπιστεί λυπηρά σε τρεις ναούς. Και στους τρεις η 

Θεοτόκος παρουσιάζεται ολόσωμη, στραμμένη προς τα αριστερά να κοιτάζει ψηλά προς 

τον Εσταυρωμένο και να έχει απλωμένο το δεξί της χέρι προς το Χριστό, εκφράζοντας την 

οδύνη της. Στο λυπηρό της Παναγίας Ποδύθου (Α/Α 5.10)886 και του Αγίου Νεοφύτου 

(Α/Α 14.4)887 το αριστερό χέρι της ακουμπά το πρόσωπο, ενώ στη Χρυσοκουρδαλιώτισσα 

(Α/Α 18.5) αναδιπλώνεται κοντά στο δεξιό χέρι.888 Ο Ιωάννης ο Θεολόγος απεικονίζεται 

και στα τρία με τον ίδιο τρόπο: ολόσωμος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το βλέμμα προς 

τα κάτω και με το δεξί χέρι να ακουμπά το μάγουλο, εκφράζοντας, με τη χαρακτηριστική 

αυτή στάση, τη θλίψη του. Το άλλο του χέρι το ακουμπά στο αριστερό του πόδι. Κανένα 

λυπηρό εικονογραφικά δεν είναι όμοιο ακριβώς με κάποιο άλλο.      

 

17ος αιώνας  

Λυπηρό Παναγίας 

Η Παναγία ακολουθεί γενικά τον τύπο απεικόνισης του 16ου αιώνα, διαφοροποιείται 

όμως ως προς τη στάση του αριστερού χεριού, το οποίο μπορεί να ακουμπά το πρόσωπο 

(επτά λυπηρά), λ.χ. Άγιος Γεώργιος, Καλό Χωριό (Α/Α 23.5), Άγιος Θωμάς στους 

Εργάτες (Α/Α 24.10), Αρχάγγελος στη Λακατάμεια (Α/Α 26.9), Παναγία Άρακος (Α/Α 

32.6), Παναγία Αμασγού (Α/Α 38.8), ή να κρατά μέρος των μαλλιών (τρία λυπηρά): 

Παναγία Αρεδιού (Α/Α 35.8), Παναγία Παραλίμνι (Α/Α 36.8), Παναγία Αμιρού (Α/Α 

27.5). Άλλοτε τοποθετείται κοντά στο λαιμό (ένα λυπηρό): Απόστολος Ανδρέας (Α/Α 

37.7)889 ή βρίσκεται κοντά στο δεξιό χέρι, σε στάση δέησης (ένα λυπηρό): Άγιος Ιωάννης 

ο Πρόδρομος, Πλατανιστάσα (Α/Α 39.11), και τέλος κρατά το δεξί χέρι (ένα λυπηρό): 

Άγιος Νικόλαος, Κλωνάρι (Α/Α 21.5). 

Τα λυπηρά της Παναγίας στον Άγιο Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.10), στον Άγιο 

Νικόλαο της Στέγης (Α/Α 40.3) και στη μονή του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 

26.9) είναι εικονογραφικά όμοια, διότι αποτελούν έργα του ίδιου ζωγράφου, του Παύλου 

ιερογράφου. 

                                                 
885 Αυτόθι. 
886 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 203. 
887 Αυτόθι, εικ. 135-6. 
888 Αυτόθι, εικ. 255. 
889 Ιερά Μητρόπολις Μόρφου,  σ. 402-3, αρ. εκθ. 78. 
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Λυπηρό Ιωάννη του Θεολόγου 

Στο 16ο αιώνα ο Ιωάννης ο Θεολόγος απεικονίζεται και στα τρία λυπηρά με τον ίδιο 

τρόπο: ολόσωμος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το βλέμμα προς τα κάτω και με το δεξί 

χέρι να ακουμπά το μάγουλο, εκφράζοντας, με τη χαρακτηριστική αυτή στάση, τη θλίψη 

του. Το άλλο του χέρι το ακουμπά στο αριστερό του πόδι.  

Σε όλα τα λυπηρά του 17ου αιώνα παρουσιάζεται ολόσωμος, στραμμένος προς τα 

δεξιά, με το δεξί χέρι να ακουμπά το πρόσωπο. Σε επτά από τα δεκατρία έχει το βλέμμα 

προς τα κάτω, ενώ στα υπόλοιπα έξι κοιτάζει προς τον Εσταυρωμένο έχοντας το βλέμμα 

προς τα κάτω και το αριστερό χέρι σε στάση δέησης (Παναγία Αμιρού – Α/Α 27.5, 

Παναγία στο Παραλίμνι – Α/Α 36.8, Άγιος Νικόλαος Κλωνάρι – Α/Α 21.6) ή να ακουμπά 

το αριστερό πόδι (Παναγία Αμασγού – Α/Α 38.8, Απόστολος Ανδρέας – Α/Α 37.7) ή και 

τα δύο χέρια σε στάση δέησης (Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Πλατανιστάσα – Α/Α 

39.12, Άγιος Γεώργιος στο Καλό Χωριό – Α/Α 23.5). Άλλοτε κοιτά προς τον 

Εσταυρωμένο με το αριστερό χέρι σε στάση δέησης (Άγιος Νικόλαος της Στέγης – Α/Α 

40.3, Παναγία στη Λάνια – Α/Α 33.15, Άγιος Θωμάς στους Εργάτες – Α/Α 24.7-8, 

Παναγία στην Αρεδιού – Α/Α 35.7) ή προς τα πίσω (Μονή Αρχαγγέλου – Α/Α 26.6-7, 

Παναγία του Άρακος – Α/Α 32.8). 

Τα λυπηρά του Αγίου Θωμά (Α/Α 24.7-8), του Αγίου Νικολάου της Στέγης (Α/Α 

40.3) και της μονής του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7) είναι εικονογραφικά 

όμοια, διότι αποδίδονται στο ζωγράφο Παύλο ιερογράφο, παρόλο που το τελευταίο 

λυπηρό διαφέρει ως προς τη στάση του αριστερού χεριού. 

 

Γενικά συμπεράσματα  

 Οι σταυροί τοποθετούνται πάντοτε στο κέντρο του τέμπλου, απευθείας πάνω στην 

κορυφή του τελευταίου επιστυλίου, με τα λυπηρά εκατέρωθέν τους, την Παναγία στα 

αριστερά και τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στα δεξιά. 

 Ο σταυρός περιβάλλεται από ανάγλυφα μοτίβα και ελεύθερα ακανθόφυλλα, τα άκρα 

των κεραιών του διαμορφώνονται σε τρίλοβα δισκάρια, κοσμούνται εξωτερικά με 

κωνοειδείς καρπούς (κωνοφόρους κάλυκες) και μειώνεται το πλάτος της άνω κεραίας 

και της πλατύτερης κάτω κεραίας πριν την απόληξή της (πρότυπα ιταλικών σταυρών). 

 Κατά το 17ο αιώνα εμφανίζονται, για πρώτη φορά, και τοποθετούνται εκατέρωθεν του 

κάτω μέρους των περισσότερων σταυρών, δύο ξυλόγλυπτοι δράκοντες των οποίων το 

σώμα λαμβάνει τη μορφή φυτικού βλαστού με ανθούς λουλουδιών, που φτάνουν μέχρι 

το ύψος των οριζόντιων κεραιών του σταυρού.  
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 Στο 17ο αιώνα έχουν εντοπιστεί όμοιοι τεχνοτροπικά σταυροί, που διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται δύο σταυροί και στη δεύτερη έξι.  

 Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα επικρατούν στην εικονογραφία τα σύμβολα των 

τεσσάρων Ευαγγελιστών, στα τρίλοβα δισκάρια των κεραιών του σταυρού  και δύο 

τύποι Εσταυρωμένου: ο βυζαντινός τύπος με την έντονη καμπύλη του σώματος του 

Χριστού και τα χωριστά καρφωμένα πέλματα και ο τύπος που επικράτησε στην 

ιταλική τέχνη του 13ου –14ου αιώνα, με το σώμα του Χριστού να σχηματίζει 

τεθλασμένη γραμμή και τα πέλματα να ενώνονται και να καρφώνονται με ένα μόνο 

καρφί. 

 Κατά το 16ο αιώνα δεν έχουν εντοπιστεί όμοιοι ακριβώς εικονογραφικά 

Εσταυρωμένοι. Αντίθετα στο 17ο αιώνα έχουν εντοπιστεί όμοιοι εικονογραφικά 

Εσταυρωμένοι. Οι σταυροί του Αγίου Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8), της Μονής 

του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7) και του Αγίου Νικολάου της Στέγης 

(που φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας – Α/Α 40.3) μπορούν να 

αποδοθούν στο ζωγράφο Παύλο. Στους δύο πρώτους ναούς οι σταυροί είναι και 

τεχνοτροπικά όμοιοι. Σε μαθητή/ές του Παύλου μπορεί να αποδοθεί ο σταυρός της 

Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.6) και του Βυζαντινού Μουσείου Πεδουλά (Α/Α 29), 

γιατί παρουσιάζονται αρκετές εικονογραφικές ομοιότητες με τα έργα του Παύλου. Ο 

σταυρός του τέμπλου της Παναγίας στη Λάνια (Α/Α 33.12) αποτελεί έργο του 

ζωγράφου Θωμά ιερέως, που ζωγραφίζει και τα βημόθυρα στο ίδιο τέμπλο.  Ο σταυρός 

του τέμπλου του ναού του Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο (Α/Α 37.7) είναι έργο 

του Χριστόδουλου ιεροδιακόνου και του καθολικού της μονής της Παναγίας Αμιρούς 

στην Αψιού (Α/Α 27.5) αποτελεί έργο του ζωγράφου Λεοντίου.  

 Κατά το 16ο αιώνα εντοπίζονται τρεις διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης του πλαισίου 

των λυπηρών, με βάση τα τρία υπό εξέταση ζεύγη λυπηρών του αιώνα αυτού. Στο 17ο 

αιώνα εμφανίζεται ένας καινούριος τρόπος διαμόρφωσης, τον οποίο και ακολουθούν 

σε γενικές γραμμές όλα τα λυπηρά: το πλαίσιο τους διαμορφώνεται ως εξής: το άνω 

μέρος του ξυλόγλυπτου τμήματος των λυπηρών αποτελείται από τοξωτό άνοιγμα, το 

οποίο στηρίζεται σε σχοινοειδείς κιονίσκους, εγγράφεται σε τριγωνικό γοτθικό αέτωμα 

και κοσμείται με φυτικό διάκοσμο. Το κάτω μέρος του ξυλόγλυπτου πλαισίου 

κοσμείται με φυτικά μοτίβα. 

 Στο 16ο και 17ο αιώνα ακολουθείται ένας γενικός τρόπος απεικόνισης της Θεοτόκου, 

που διαφοροποιείται μόνο ως προς τη στάση του αριστερού χεριού της. Παρουσιάζεται 

πάντοτε ολόσωμη, στραμμένη προς τα αριστερά να κοιτάζει ψηλά προς τον 
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Εσταυρωμένο και να έχει απλωμένο το δεξί της χέρι προς το Χριστό, εκφράζοντας την 

οδύνη της.  

 Κατά το 16ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος απεικονίζεται, και στα τρία ζεύγη 

λυπηρών, με τον ίδιο τρόπο: ολόσωμος, στραμμένος προς τα δεξιά, με το βλέμμα προς 

τα κάτω και με το δεξί χέρι να ακουμπά το μάγουλο, εκφράζοντας, με τη 

χαρακτηριστική αυτή στάση, τη θλίψη του. Αντίθετα, κατά το 17ο αιώνα, δεν 

ακολουθείται ένας συγκεκριμένος εικονογραφικός τρόπος απεικόνισης του Αγίου.  

 Κατά το 16ο αιώνα δεν έχουν εντοπιστεί ζεύγη λυπηρών, που να αποτελούν έργα ίδιων 

ζωγράφων. Τα λυπηρά της Παναγίας και του Ιωάννη του Θεολόγου στον Άγιο Θωμά 

στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8, 24.10), στον Άγιο Νικόλαο της Στέγης (Α/Α 40.3) και στη 

μονή του Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.6-7, 26.9), όλα του 17ου αιώνα, είναι 

εικονογραφικά όμοια, όπως και οι σταυροί τους, διότι αποδίδονται στο ζωγράφο 

Παύλο ιερογράφο, παρόλο που το λυπηρό του Αγίου Ιωάννη στη Μονή Αρχαγγέλου 

διαφέρει ως προς τη στάση του αριστερού χεριού.  
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ΙΙ. Σταυροί και λυπηρά 18ου αιώνα 

 

Γενικά 

Κατά το 18ο αιώνα παρατηρούμε την ύπαρξη τριών διαφορετικών τύπων σταυρών 

και λυπηρών, από άποψη τεχνοτροπίας και εικονογραφίας. Για καλύτερη μελέτη του 

θέματος και έχοντας ως βάση την τεχνοτροπική εκτέλεση των σταυρών και λυπηρών της 

περιόδου αυτής, τα έχουμε εντάξει σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τη σειρά που 

εμφανίζεται ο πρώτος σταυρός κάθε κατηγορίας, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση που 

εφαρμόσαμε μελετώντας τα βημόθυρα. Έτσι εντάξαμε στην Α΄ κατηγορία όσους σταυρούς 

και λυπηρά παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με τα αντίστοιχα έργα του 17ου αιώνα, στη Β΄ 

κατηγορία όσα εμφανίζουν καινούργια τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία και στη 

Γ΄ κατηγορία τα πιο απλά έργα. Σε κάθε μια κατηγορία γίνεται ταυτόχρονη αναφορά σε 

τεχνοτροπία και εικονογραφία.  

Οι σταυροί και τα λυπηρά της Α΄ κατηγορίας χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του αιώνα, ενώ αυτά της Β΄ κατηγορίας εμφανίζονται περίπου στα μέσα του αιώνα και 

χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος του αιώνα. Οι σταυροί και τα λυπηρά της Α΄ κατηγορίας 

είναι περισσότερα σε αριθμό από τα αντίστοιχα έργα της Β΄ κατηγορίας, ενώ η Γ΄ 

κατηγορία περιλαμβάνει τα λιγότερα έργα. 

Τα καινούργια στοιχεία των σταυρών και λυπηρών της Β΄ κατηγορίας είναι εν 

συντομία τα ακόλουθα: 

1. Ο σταυρός και τα λυπηρά δεν τοποθετούνται απευθείας πάνω στην κορυφή του 

επιστυλίου, αλλά σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, πλούσια διακοσμημένη. 

2. Εμφανίζεται ένας καινούργιος τύπος σταυρού, από άποψη τεχνοτροπίας, στον 

οποίο οι οριζόντιες κεραίες και η ανώτερη κάθετη κεραία έχουν το ίδιο πλάτος, ενώ η 

κάτω κεραία είναι πλατύτερη, μέχρι την απόληξή της. 

3. Εμφανίζεται ένας καινούργιος εικονογραφικός τύπος Εσταυρωμένου, όπου 

συνδυάζονται στοιχεία του βυζαντινού και ιταλικού τύπου: τα πέλματα ενώνονται και 

καρφώνονται από δύο ξεχωριστά καρφιά και το σώμα σχηματίζει έντονη καμπύλη, με τα 

γόνατα να λυγίζουν. Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών τοποθετούνται συνήθως σε κυκλικά 

πλαίσια ή ζωγραφίζονται με τα ίδια ή παρόμοια χρώματα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται 

στο υπόλοιπο τμήμα του σταυρού. 

4. Εμφανίζονται δύο καινούργιοι τύποι λυπηρών, από άποψη τεχνοτροπίας: α) 

αποτελούνται από ένα ξυλόγλυπτο ορθογώνιο ή σχεδόν τετράγωνο τμήμα, στο οποίο 

απεικονίζεται η αγία μορφή, στο άνω μέρος του οποίου σχηματίζεται, σχεδόν πάντοτε, 

μικρό, σε σχέση με το προαναφερθέν τμήμα, ημικυκλικό πλαίσιο, που κοσμείται με 
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γραπτή παράσταση φτερωτού αγγέλου ή επιχρυσώνεται ή χρωματίζεται. Οι κάθετες 

πλευρές του κεντρικού τμήματος κοσμούνται συχνά από ανάγλυφο σχοινοειδή κιονίσκο 

και όλο το λυπηρό περιβάλλεται εξωτερικά από ολόγλυφης και διάτρητης τεχνικής φυτικά 

μοτίβα, ενίοτε χρωματισμένα και β) σε ορισμένα λυπηρά το ημικυκλικό πλαίσιο 

εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του λυπηρού και η μορφή ζωγραφίζεται σε ολόκληρο το 

χώρο που τώρα δημιουργείται.  

Για όποιους σταυρούς γνωρίζουμε από επιγραφές τη χρονολογία που 

κατασκευάστηκαν, ζωγραφίστηκαν και επιχρυσώθηκαν το αναφέρουμε, όπως επίσης και 

το όνομα του ξυλογλύπτη και ζωγράφου. Για όσους δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

αναφορές στις επιγραφές αναφέρουμε συμβατικά τη χρονολογία που κατασκευάστηκε, 

ζωγραφίστηκε ή επιχρυσώθηκε το τέμπλο ή το βημόθυρό του.      

Το τέμπλο του βόρειου κλίτους του καθολικού του Αγίου Ηρακλειδίου επιστέφεται 

από εικονίδια της δυτικής Ανάστασης (Α/Α 56.4), αντί από Εσταυρωμένο και λυπηρά, γι’ 

αυτό δεν έχει ενταχθεί σε καμία από τις τρεις κατηγορίες. Εσταυρωμένος και λυπηρά 

επιστέφουν το τέμπλο του νότιου κλίτους (Α/Α 65.4), που θεωρείται το κεντρικό. Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σε άλλους ναούς, που έχουν περισσότερα από ένα κλίτη.   

 

Α΄ κατηγορία 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά των τέμπλων των εξής 

δεκαέξι ναών/καθολικών: Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Παλαιχώρι (1704 – Α/Α 41.3-4), 

Αγίου Γεωργίου, Μυλικούρι (1726-1768 – Α/Α 42.11-12), Αγίου Γεωργίου, Παλαιχώρι 

(1729 – Α/Α 43.5), Αγίου Γεωργίου, Καμπιά (1731 – ζωγράφος Ιωαννίκιος – Α/Α 61.5), 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Κοκκινοτριμιθιά (1736 – Α/Α 44.5), Παναγίας Χρυσελεούσας, Έμπα 

(1747 – ζωγράφοι Ιωαννίκιος, Φιλάρετος, Λαυρέντιος – Α/Α 49.5), Αγίας Θέκλας, 

Μοσφιλωτή (1748 – ζωγράφος Φιλάρετος – Α/Α 50.5), Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, 

Καπέδες (1753 – ζωγράφοι Νεκτάριος, Δοσίθεος – Α/Α 52.5), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Άγιος 

Ιωάννης Αγρού (1757 – ζωγράφος Νεκτάριος – Α/Α 54.3), Αγίας Βαρβάρας, Καϊμακλί 

(1763 – ζωγράφοι Νεκτάριος, Νικόδημος, Φιλόθεος – Α/Α 57.2), Παναγίας 

Χρυσελεούσας, Θελέτρα (1768 – ζωγράφοι Νικόδημος, Αυξέντιος – Α/Α 58.4), 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αναλιόντας (1769 – Α/Α 60.4), Αρχαγγέλου, Μονάγρι (1774 – 

ζωγράφος Σάββας Νικολάου – Α/Α 66.7), Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Ποταμός (1774 – 

ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 67.3), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ανώγυρα (1778 – ζωγράφος 

Λαυρέντιος – Α/Α 69.11), Αρχαγγέλου, Μιτσερόν (1790 – ζωγράφος Λαυρέντιος – Α/Α 

74.1). 
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Ο σταυρός και τα λυπηρά της κατηγορίας αυτής ακολουθούν τεχνοτροπικά και 

εικονογραφικά πρότυπα του 17ου αιώνα, τα περισσότερα από τα οποία είχαν ήδη 

εμφανιστεί από το 16ο αιώνα, που είναι εν συντομία τα ακόλουθα:   

 Ο σταυρός και τα λυπηρά επιχρυσώνονται.  

 Η θέσης τους στο τέμπλο: ακολουθείται ο τρόπος τοποθέτησης που προαναφέρθηκε 

για το 17ο αιώνα. 

 Τεχνοτροπία – εικονογραφία σταυρού: ισχύει ό, τι προαναφέρθηκε για το 17ο αιώνα. 

Ενδεικτικά, για το βυζαντινό τύπο Εσταυρωμένου αναφέρουμε το σταυρό του τέμπλου 

του καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, στα 1774 (Α/Α 67.3-4) και για 

τον ιταλικό τύπο το σταυρό του τέμπλου στο καθολικό της Αγίας Θέκλας στη 

Μοσφιλωτή, στα 1748 (Α/Α 50.5). Στο τρίλοβα δισκάρια των κεραιών του σταυρού 

στο τέμπλο της Παναγίας Χρυσελεούσας στην Έμπα (Α/Α 49.5), αντί συμβόλων, 

απεικονίζονται γραπτές παραστάσεις των μορφών των Ευαγγελιστών. 

 Τεχνοτροπία λυπηρών: ακολουθείται ο τρόπος διαμόρφωσης του 17ου αιώνα. Οι δύο 

κάθετες πλευρές των λυπηρών συχνά διακοσμούνται με ελεύθερα ακανθόφυλλα (11), 

ελάχιστες φορές μένουν εντελώς ακόσμητες (2) είτε φέρουν δράκοντες, το σώμα των 

οποίων λαμβάνει τη μορφή φυτικού βλαστού (2).   

 Εικονογραφία λυπηρών: σε όσα λυπηρά διακρίνεται η μορφή της Παναγίας, 

παρουσιάζεται ολόσωμη, στραμμένη προς τα αριστερά να κοιτάζει ψηλά προς τον 

Εσταυρωμένο, όπως και στο 16ο και 17ο αιώνα. Τα χέρια της συχνά απεικονίζονται σε 

στάση δέησης (7). Ελάχιστες φορές το αριστερό της χέρι ακουμπά το μάγουλο και το 

δεξί βρίσκεται σε στάση δέησης (3). Σπάνια παριστάνεται να κρατά τα μαλλιά της, με 

τα δύο της χέρια (2) είτε να έχει και τα δύο χέρια στο στήθος (1).  Σε όσα λυπηρά 

διακρίνεται η μορφή του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, παρουσιάζεται ολόσωμος, 

στραμμένος προς τα δεξιά. Συχνά έχει το βλέμμα προς τα κάτω, με το δεξί χέρι να 

ακουμπά το πρόσωπο και το αριστερό τις περισσότερες φορές σε στάση δέησης (7). 

Κάποιες φορές παρουσιάζεται να κοιτάζει προς τον Εσταυρωμένο και να έχει τα χέρια 

σε στάση δέησης (4). Σπάνια παριστάνεται να κοιτάζει προς τον Εσταυρωμένο και να 

έχει το αριστερό χέρι προς τα πίσω, ενώ το δεξί ακουμπά το πρόσωπο (1) ή χαιρετά (1) 

είτε να κοιτάζει προς τα κάτω, με το αριστερό χέρι μισοκρυμμένο στα ενδύματα και το 

δεξί χέρι ακουμπισμένο στο στήθος (1).    

 

Υποκατηγορία 

Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου του ναού του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα 

(κεντρικό κλίτος - 1749 κατ., 1761 επιχρ. – ζωγράφοι Νεκτάριος, Λεόντιος, Φιλάρετος, 
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Φιλόθεος – Α/Α 51.14) και της Παναγίας Ελεούσας, Αθιένου (1769 – ζωγράφοι 

Νεκτάριος, Ιωαννίκιος – Α/Α 59.19) συνδυάζουν στοιχεία της Α΄ και Β΄ κατηγορίας. 

Ακολουθούν μεν ως προς την τεχνοτροπία και την εικονογραφία την Α΄ κατηγορία, αλλά 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τον τρόπο τοποθέτησής τους στο επιστύλιο του τέμπλου. 

Δηλαδή δεν τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου, αλλά πάνω σε χαμηλή 

αετωματική επίστεψη, όπως οι σταυροί και τα λυπηρά της Β΄ κατηγορίας. Αντίθετα τα 

βημόθυρα των τέμπλων των δύο αυτών ναών έχουν ενταχθεί στη Β΄ κατηγορία, διότι 

ξεφεύγουν εντελώς από τα πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα.   

     

Όσο αφορά τα έργα που εξετάστηκαν στην κατηγορία αυτή, είναι σημαντικό να 

παρατηρήσουμε τα εξής: 

 Όσα βημόθυρα τέμπλων έχουμε κατατάξει στην Α΄ κατηγορία, διότι ακολουθούν 

πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, ως προς την τεχνοτροπία και εικονογραφία, έχουμε 

επίσης εντάξει στην Α΄ κατηγορία και τον Εσταυρωμένο και τα λυπηρά τους, αν 

βέβαια σώζονται και χρονολογούνται στο 18ο αιώνα, διότι και αυτά ακολουθούν 

πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, με εξαίρεση το σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου 

της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πέρα Ορεινή (Α/Α 62.5), που έχουν ενταχθεί στη Β΄ 

κατηγορία. Επίσης στην Α΄ κατηγορία έχουν συμπεριληφθεί πέντε Εσταυρωμένοι και 

τέσσερα ζεύγη λυπηρών, που βρίσκονται σε τέμπλα των οποίων δεν εξετάσαμε το 

βημόθυρο, είτε γιατί δεν σώζεται είτε ανήκει σε άλλη κατηγορία [Μονή Τιμίου 

Προδρόμου, Μέσα Ποταμός (Α/Α 67), Αρχάγγελος Μιχαήλ, Άγιος Ιωάννης Αγρού 

(Α/Α 54), Παναγία, Θελέτρα – σώζεται μόνο ο σταυρός (Α/Α 58), Αγία Θέκλα, 

Μοσφιλωτή (Α/Α 50), Αγίας Βαρβάρα, Καϊμακλί (Α/Α 57)].       

 Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά, που εξετάστηκαν στην 

κατηγορία αυτή, ανήκουν, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στην Α΄ 

και Β΄ κατηγορία, διότι και αυτά βασικά ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, 

με εξαίρεση το τέμπλο του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (Α/Α 51), που ανήκει στη Γ΄ 

κατηγορία και της Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή (Α/Α 50), που ανήκει στην Δ΄ 

κατηγορία.     

 Ορισμένοι Εσταυρωμένοι (περισσότερο η μορφή του Χριστού και λιγότερο τα 

σύμβολα των Ευαγγελιστών) και λυπηρά της κατηγορίας αυτής είναι εικονογραφικά 

όμοια: 

1. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά των τέμπλων της 

Παναγίας στους Καπέδες (ζωγράφοι Νεκτάριος, Δοσίθεος – Α/Α 52.5), του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Αγρού (ζωγράφος Νεκτάριος – Α/Α 54.3) 
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και της Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί (ζωγράφοι Νεκτάριος, Νικόδημος, 

Φιλόθεος – Α/Α 57.2). Επίσης ο Εσταυρωμένος του τέμπλου της Αγίας Θέκλας 

στη Μοσφιλωτή (ζωγράφος Φιλάρετος – Α/Α 50.5) είναι εικονογραφικά όμοιος με 

τους προαναφερθέντες. Όταν στην επιγραφή αναφέρονται περισσότερα από ένα 

ονόματα ζωγράφων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιος από αυτούς 

ζωγράφισε το σταυρό και τα λυπηρά. Από τις επιγραφές γνωρίζουμε ότι ο 

Νεκτάριος και ο Δοσίθεος ήταν μαθητές του Φιλάρετου και ο Νικόδημος και ο 

Φιλόθεος υπήρξαν μαθητές του Νεκτάριου. Αυτό δικαιολογεί τις εικονογραφικές 

ομοιότητες που εντοπίζονται. 

2. Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά των τέμπλων του 

Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμός (Α/Α 67.3) και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην 

Ανώγυρα (Α/Α 69.11), έργα του ζωγράφου Λαυρεντίου, μαθητή του Νεκταρίου. Ο 

Εσταυρωμένος του τέμπλου της Παναγίας στη Θελέτρα (Α/Α 58.4) είναι 

εικονογραφικά όμοιος με τους προαναφερθέντες και αποτελεί έργο των ζωγράφων 

Νικοδήμου και Αυξεντίου, που υπήρξαν και αυτοί μαθητές του Νεκταρίου, όπως 

και ο Λαυρέντιος.   

 Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και τεχνοτροπικά όμοιοι σταυροί και λυπηρά, με πολύ 

μικρές διαφορές, που είναι οι εξής: 

1. Σταυρός και λυπηρά Αγίας Θέκλας, Μοσφιλωτή (Α/Α 50.5) και Παναγίας στους 

Καπέδες (Α/Α 52.5). 

2. Σταυρός και λυπηρά Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Αγρού (Α/Α 54.3) και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα (Α/Α 69.11). 

3. Σταυρός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα (Α/Α 60.4) και Τιμίου Σταυρού, 

Λεύκαρα (Α/Α 51.14). 

4. Σταυρός και λυπηρά Παναγίας Χρυσελεούσας, Έμπα (Α/Α 49.5) και Αρχαγγέλου, 

Μονάγρι (Α/Α 66.7). 

5. Σταυρός και λυπηρά Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιχώρι (Α/Α 41.3-4), 

Αγίου Γεωργίου στο  Παλαιχώρι (Α/Α 43.5) και Αρχαγγέλου στην 

Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 44.5).   

 

Β΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι σταυροί και τα λυπηρά των τέμπλων των 

ακόλουθων έντεκα ναών/καθολικών: Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκωσία (κεντρικό 

κλίτος - 1743-1807 – ζωγράφος Ιωάννης Κορνάρος – Α/Α 45.4), Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου, Λευκωσία (1744-1756 – Α/Α 46.9), Παναγίας του Κύκκου (κεντρικό κλίτος – 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 322 

1755 – Α/Α 53.15-18), Αγίου Μηνά, Βάβλα (1757 – Α/Α 55.4), Παναγίας Οδηγήτριας, 

Πέρα Ορεινή (1773 – ζωγράφοι Λεόντιος και Φιλάρετος – Α/Α 62.5), Αγίου Λαζάρου, 

Λάρνακα (κεντρικό κλίτος - 1773-1782 κατ., 1793-1797 επιχρ. – ζωγράφος Μιχαήλ 

Προσκυνητής – Α/Α 63.3), Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, Αγροκηπιά (1774 – ζωγράφοι 

Μιχαήλ Θετταλός, Μιχαήλ Προσκυνητής – Α/Α 64.9), Αγίου Ηρακλειδίου, Πολιτικό 

(νότιο κλίτος – 1774 – Α/Α 65.4), Αγίου Κασσιανού, Λευκωσία (1780 – ζωγράφος 

Νεκτάριος – Α/Α 70.9), Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας, Πάφος (1786 κατ., 1790 επιχρ. – 

Α/Α 72.14), Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία (1788 – Α/Α 73.14). 

Οι σταυροί και τα λυπηρά της δεύτερης κατηγορίας επιχρυσώνονται, όπως και αυτοί 

της πρώτης κατηγορίας, αλλά παρουσιάζουν τεχνοτροπικά και εικονογραφικά θέματα, που 

εμφανίζονται για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό, ξεφεύγοντας κατά πολύ από το γνωστό 

τύπο σταυρού και λυπηρών της πρώτης κατηγορίας, διαμορφώνοντας ένα νέο τύπο 

σταυρού και λυπηρών, που θα επικρατήσει και στα περισσότερα τέμπλα του 19ου αιώνα. 

Οι αλλαγές που παρατηρούνται συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 Η θέση τους στο τέμπλο: ο σταυρός και τα λυπηρά δεν τοποθετούνται απευθείας πάνω 

στην κορυφή του επιστυλίου, αλλά σε χαμηλή αετωματική επίστεψη, που τοποθετείται 

κατά μήκος της ανώτερης ζώνης του επιστυλίου (στους τρίκλιτους ναούς επιστέφει 

μόνο το τέμπλο του κεντρικού κλίτους), πλούσια διακοσμημένη με ολόγλυφα και 

διάτρητης τεχνικής φυτικά, ζωικά και άλλου τύπου μοτίβα, μεγάλης ή μικρής 

κλίμακας, όπως ανθούς λουλουδιών, κληματίδα, φυλλώματα, ενίοτε χρωματισμένα, 

φτερωτούς ή μη αγγέλους και δράκοντες, αετούς, περιστέρια, λιονταράκια κ.λ.π., 

δημιουργώντας εντυπωσιακές συνθέσεις. Στα περισσότερα τέμπλα (7), στο κέντρο της 

αετωματική επίστεψης υπάρχει κυκλικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται ο σταυρός, που 

διακοσμείται συχνά με γραπτή παράσταση του πουλιού πελεκάνου, ματωμένου, να 

ταΐζει τα παιδιά του με το αίμα του. Η σύνθεση αυτή συμβολίζει τη θυσία του 

Χριστού.890 Επίσης σε κάποια τέμπλα αντί κυκλικού πλαισίου, ο σταυρός στηρίζεται 

σε εστεμμένο δικέφαλο αετό (2) ή σε μεγάλου μεγέθους αετό με ανοιχτά φτερά (2).891 

                                                 
890 Σύμφωνα με παλιά παράδοση, ο πελεκάνος για να γλυτώσει τα παιδιά του, από το δάγκωμα φαρμακερού 

φιδιού, τρύπησε το στήθος του με το ράμφος του και τους έδωσε να πιουν το αίμα του. Η σύνθεση αυτή 

παριστάνεται και σε τέμπλα του ελλαδικού χώρου, βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 32. Η 

παράσταση αυτή μπορεί να έχει και ένα δεύτερο, «κρυφό νόημα», δηλαδή ο πελεκάνος-πουλί να είναι το 

«λαλούν σύμβολον» του πελεκάνου (=ξυλουργού). 
891 Στο 18ο αιώνα, ο δικέφαλος εστεμμένος αετός χρησιμοποιείται μόνο στις αετωματικές επιστέψεις 

τέμπλων, ενώ στο 19ο αιώνα, εκτός από τις επιστέψεις, θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, στη διακόσμηση 

θωρακίων, κάτω κεταμπέδων και τρίλοβων κεμερίων των δεσποτικών εικόνων και στην απόληξη των 

βημοθύρων. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο δικέφαλος αετός, αποκτά συμβολική σημασία, 

γίνεται εθνικό και χριστιανικό σύμβολο για την απελευθέρωση του Έθνους από την καταπίεση του 

αλλόθρησκου κατακτητή. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αποτέλεσε προσφιλές θέμα της λαϊκής, 

κοσμικής και εκκλησιαστικής, τέχνης. Για την εξέλιξη και τους συμβολισμούς του δικέφαλου αετού, βλ. Ν. 

Σβορώνος, Ο Δικέφαλος αετός του Βυζαντίου, Αθήνα 1914, Γ. Σπυριδάκης, «Ο δικέφαλος αετός ιδία ως 
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Τα λυπηρά τοποθετούνται εκατέρωθεν του σταυρού, με την Παναγία στα αριστερά του 

Εσταυρωμένου (όπως κοιτά ο πιστός) και τον Ιωάννη το Θεολόγο στα δεξιά του, όπως 

και στην Α΄ κατηγορία, με εξαίρεση τα λυπηρά του τέμπλου του Αγίου Μηνά στη 

Βάβλα (Α/Α 55.4), όπου είναι ζωγραφισμένα και τοποθετημένα αντίθετα.   

 Τεχνοτροπία σταυρού: εμφανίζεται ένας καινούργιος τύπος σταυρού, στον οποίο οι 

οριζόντιες κεραίες και η ανώτερη κάθετη κεραία έχουν το ίδιο πλάτος, ενώ η κάτω 

κεραία είναι πλατύτερη, μέχρι την απόληξή της. Τα άκρα των κεραιών συνεχίζουν να 

διαμορφώνονται σε τρίλοβα δισκάρια και να κοσμούνται εξωτερικά με κωνοειδείς 

καρπούς (κωνοφόρους κάλυκες), με τη διαφορά ότι τώρα αποκτούν διαφορετικό 

σχήμα και συχνά μεγαλύτερο μέγεθος. Στους περισσότερους σταυρούς οι καρποί 

χρωματίζονται. Επίσης, ολόγλυφος ή και διάτρητης τεχνικής φυτικός διάκοσμος 

καλύπτει εξωτερικά τον κενό χώρο μεταξύ των κεραιών (6) είτε, σε απλούστερη 

μορφή, τοποθετείται εκατέρωθεν της κάτω κεραίας του σταυρού, φτάνοντας μέχρι το 

ύψος των οριζόντιων κεραιών του (5).    

 Εικονογραφία σταυρού: στα τρίλοβα δισκάρια των κεραιών του σταυρού 

παριστάνονται, όπως και στην Α΄ κατηγορία, τα σύμβολα των τεσσάρων 

Ευαγγελιστών, με τη διαφορά ότι τώρα ο ζωγράφος τα τοποθετεί συνήθως σε κυκλικά 

πλαίσια ή και τα ζωγραφίζει με τα ίδια ή παρόμοια χρώματα, τα οποία δεν 

χρησιμοποιεί στο υπόλοιπο τμήμα του σταυρού, τονίζοντας και ξεχωρίζοντάς τα από 

το υπόλοιπο σύνολο. Στους επτά, από τους έντεκα σταυρούς, ο Εσταυρωμένος 

παρουσιάζεται σύμφωνα με τον τύπο που επικράτησε στην ιταλική τέχνη του 13ου-14ου 

αιώνα, με το σώμα του να σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή και τα πέλματα να 

ενώνονται και να καρφώνονται με ένα μόνο καρφί, ενώ μόνο ένας ακολουθεί το 

βυζαντινό τύπο (Παναγία Χρυσαλινιώτισσας – Α/Α 45.4). Και τους δύο τύπους τους 

συναντήσαμε στην Α΄ κατηγορία. Τώρα όμως εμφανίζεται και ένας νέος 

εικονογραφικός τύπος, συνδυασμός των δύο ανωτέρω (3). Τα πέλματα είναι ενωμένα, 

αλλά καρφώνονται από δύο ξεχωριστά καρφιά και το σώμα σχηματίζει έντονη 

καμπύλη, με τα γόνατα να λυγίζουν [Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Α/Α 46.9), Παναγία 

του Κύκκου (Α/Α 53.16), Άγιος Παντελεήμονας Αχεράς (Α/Α 64.9)]. Ιδιαίτερα στον 

τύπο αυτό, γίνεται φανερή η προσπάθεια του ζωγράφου να δώσει έμφαση στην 

απεικόνιση του έντονου πόνου, που είναι εμφανής στην έκφραση του προσώπου του 

Εσταυρωμένου, στη σύσπαση του σώματος, στο λύγισμα των γονάτων και στην 

αντίθετη πλευρά τοποθέτησης του κεφαλιού και των ποδιών, ενώ στην Α΄ κατηγορία η 

                                                                                                                                                    
σύμβολον ή ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων 

περίοδον», ΕΕΒΣ, τ. ΛΘ-Μ (1972-73), σ. 162-174, Π. Ζώρα, Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή Τέχνη, συχνάκις, Ν. 

Πανταζόπουλος, Ο δικέφαλος αετός. Η εξέλιξη ενός συμβόλου, Θεσσαλονίκη 2001. 
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έμφαση δινόταν στη λεπτομερή απεικόνιση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του 

Εσταυρωμένου.   

 Τεχνοτροπία λυπηρών: εμφανίζονται δύο καινούργιοι τύποι λυπηρών, που 

διαμορφώνονται ως εξής: α) τα περισσότερα λυπηρά (9 ζεύγη) αποτελούνται από ένα 

ξυλόγλυπτο ορθογώνιο ή σχεδόν τετράγωνο τμήμα, στο οποίο απεικονίζεται η Αγία 

μορφή, στο άνω μέρος του οποίου σχηματίζεται, σχεδόν πάντοτε, μικρό, σε σχέση με 

το προαναφερθέν τμήμα, ημικυκλικό πλαίσιο, που κοσμείται με γραπτή παράσταση 

φτερωτού αγγέλου ή επιχρυσώνεται ή χρωματίζεται. Οι κάθετες πλευρές του κεντρικού 

τμήματος κοσμούνται συχνά από ανάγλυφο σχοινοειδή κιονίσκο και όλο το λυπηρό 

περιβάλλεται εξωτερικά από ολόγλυφης και διάτρητης τεχνικής φυτικά μοτίβα, ενίοτε 

χρωματισμένα [στα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πέρα Ορεινή 

(Α/Α 62.5) δεν υπάρχει το ημικυκλικό πλαίσιο και οι κιονίσκοι]. β) σε ορισμένα 

λυπηρά (2 ζεύγη) το ημικυκλικό πλαίσιο εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του λυπηρού 

και η Αγία μορφή ζωγραφίζεται σε ολόκληρο το χώρο που τώρα δημιουργείται 

[Χρυσαλινιώτισσα, Λευκωσία (Α/Α 45.5) και Άγιος Παντελεήμονας Αχεράς, 

Αγροκηπιά (Α/Α 64.9)]. Παρατηρούμε ότι η ξυλόγλυπτη μορφή, που λαμβάνουν τώρα 

τα λυπηρά, είναι πιο εντυπωσιακή και πιο επιμελημένη από αυτήν της Α΄ κατηγορίας.  

 Εικονογραφία λυπηρών: η Παναγία παρουσιάζεται πάντοτε ολόσωμη. Στα 

περισσότερα λυπηρά είναι στραμμένη προς το σταυρό και κοιτάζει τον Εσταυρωμένο 

(10), όπως στην Α΄ κατηγορία, ενώ σε ένα μόνο λυπηρό, για πρώτη φορά, υποκλίνεται 

στον Εσταυρωμένο, σκύβοντας το κεφάλι προς τα κάτω και σταυρώνοντας τα χέρια 

(Άγιος Λάζαρος, Λάρνακα – Α/Α 63.3). Τα χέρια της συχνά απεικονίζονται σε στάση 

δέησης (6), όπως στην Α΄ κατηγορία, ενώ ελάχιστες φορές το αριστερό της χέρι 

ακουμπά το μάγουλο και το δεξί βρίσκεται σε στάση δέησης [Παναγία του Κύκκου, 

(Α/Α 53.18), Χρυσορρογιάτισσα (Α/Α 72.14), Άγιος Αντώνιος (Α/Α 73.14)], 

θυμίζοντας παρόμοιο τύπο της Α΄ κατηγορίας. Σε ένα λυπηρό παρουσιάζεται με το 

δεξί χέρι σε στάση δέησης και το αριστερό στο στήθος (Άγιος Παντελεήμονας Αχεράς 

– Α/Α 64.9), στάση χεριών που δεν έχουμε συναντήσει στην Α΄ κατηγορία. Σε κανένα 

λυπηρό δεν παριστάνεται να κρατά τα μαλλιά της, με τα δύο της χέρια, όπως στην Α΄ 

κατηγορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, παρουσιάζεται ολόσωμος, στραμμένος προς 

τον Εσταυρωμένο, όπως στην Α΄ κατηγορία. Στα οκτώ από τα έντεκα λυπηρά, κοιτάζει 

προς τον Εσταυρωμένο, σε αντίθεση με την Α΄ κατηγορία, όπου στα περισσότερα 

λυπηρά έχει το βλέμμα προς τα κάτω, έχοντας σε έξι λυπηρά τα χέρια σε στάση 

δέησης, σε ένα το αριστερό χέρι σε στάση δέησης, ενώ το δεξί ακουμπά το μάγουλο 

(Άγιος Κασσιανός –Α/Α 70.9) και σε ένα το δεξί σε στάση δέησης και το αριστερό 
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προς τα πίσω (Παναγία Οδηγήτρια, Πέρα Ορεινή – Α/Α 62.5). Σε δύο λυπηρά 

[Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας (Α/Α 45.4) και του Αγίου Παντελεήμονα(Α/Α 64.9)] ο 

Άγιος παρουσιάζεται να κοιτάζει προς τα κάτω, σκεφτικός, έχοντας το δεξί χέρι στο 

μάγουλο και με το αριστερό να κρατά τμήμα των ενδυμάτων του. Στο λυπηρό του 

τέμπλου του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Λευκωσία (Α/Α 46.9) ο Άγιος 

απεικονίζεται για πρώτη φορά με όρθιο το κεφάλι, να κοιτάζει με τις άκρες των ματιών 

του τους πιστούς, με το δεξί χέρι στο στήθος και το αριστερό προς τα πίσω.    

 

Υποκατηγορία 

Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια (1800 – 

Α/Α 79.4) συνδυάζουν στοιχεία από την Α΄ και τη Β΄ κατηγορία, όπως είδαμε και με το 

βημόθυρο, τα βασικότερα από τα οποία είναι: α) στηρίζονται απευθείας στην κορυφή του 

επιστυλίου, όπως συμβαίνει στην Α΄ κατηγορία, β) ο σταυρός, ως προς την εικονογραφία, 

ακολουθεί την Α΄ κατηγορία και ως προς την τεχνοτροπία περισσότερο τη Β΄ κατηγορία 

και λιγότερο την Α΄, γ) τα λυπηρά, εικονογραφικά και τεχνοτροπικά, ακολουθούν τη Β΄ 

κατηγορία.    

 

Όσο αφορά τα έργα που εξετάστηκαν στην κατηγορία αυτή είναι σημαντικό να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:  

 Όσα βημόθυρα τέμπλων έχουμε κατατάξει στη Β΄ κατηγορία και στις υποκατηγορίες 

της, διότι εμφανίζουν καινούργια τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία, άγνωστα 

στο 16ο και 17ο αιώνα, έχουμε επίσης εντάξει στη Β΄ κατηγορία και τον Εσταυρωμένο 

και τα λυπηρά τους, αν βέβαια σώζονται και χρονολογούνται στο 18ο αιώνα, διότι και 

αυτά καινοτομούν, με εξαίρεση το σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου του Τιμίου 

Σταυρού στα Λεύκαρα (Α/Α 51.14) και της Παναγίας στην Αθιένου (Α/Α 59.19), που 

έχουν ενταχθεί στην Α΄ κατηγορία. Επίσης, στη Β΄ κατηγορία έχει συμπεριληφθεί ο 

Εσταυρωμένος και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πέρα 

Ορεινή (Α/Α 62.5), το βημόθυρο του οποίου (Α/Α 62.6) δεν είχε εξεταστεί στη Β΄ 

κατηγορία, επειδή ανήκει στην Α΄ κατηγορία. 

 Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά, που εξετάστηκαν στην 

κατηγορία αυτή, ανήκουν, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στη Γ΄ και 

Ε΄ κατηγορία, διότι και αυτά παρουσιάζουν καινούργια στοιχεία, άγνωστα στο 17ο 

αιώνα, με εξαίρεση το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια (Α/Α 79), που 

ανήκει στην  Β΄ κατηγορία. 
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 Δεν έχουμε εντοπίσει πανομοιότυπους, από άποψη τεχνοτροπίας, σταυρούς και 

λυπηρά, αλλά κάποια παρουσιάζουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες [Άγιος Μηνάς, 

Βάβλα (Α/Α 55.4), Άγιος Ηρακλείδιος, Πολιτικό (Α/Α 65.4), Άγιος Λάζαρος, 

Λάρνακα (Α/Α 63.3), Άγιος Κασσιανός (Α/Α 70.9), Άγιος Αντώνιος (Α/Α 73.14)].  

 Ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας (Α/Α 

72.14) είναι εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο του Αγίου 

Αντωνίου στη Λευκωσία (Α/Α 73.14). Επίσης, τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας 

του Κύκκου (Α/Α 53.17-18) είναι εικονογραφικά όμοια με τα λυπηρά των 

προαναφερθέντων δύο ναών. Προφανώς αποτελούν έργα του ίδιου ζωγράφου, του 

οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το όνομα.          

 

Γ΄ κατηγορία 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι σταυροί των τέμπλων των εξής τριών ναών: Αγίου 

Γεωργίου Άρπερας (174[8]5) (Α/Α 47.5), Παναγίας, Κιβισίλι (1795 – Θεοφάνης από την 

Καισάρεια – Α/Α 77.11), Αγίου Γεωργίου, Αγλαντζιά (1797 – Α/Α 78.5). 

Ο σταυρός και τα λυπηρά της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν απλούστερη μορφή 

από τα αντίστοιχα έργα των δύο προηγούμενων κατηγοριών και δεν επιχρυσώνονται.   

 Η θέση τους στο τέμπλο: τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου. Στο 

τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά (Α/Α 78.5),  υπάρχει χαμηλή αετωματική 

επίστεψη, με γραπτό διάκοσμο, πίσω από την οποία βρίσκεται τοποθετημένος ο 

σταυρός με τα λυπηρά.  

 Τεχνοτροπία και εικονογραφία σταυρού και λυπηρών Αγίου Γεωργίου Άρπερας (Α/Α 

47.5) και Παναγίας στο Κιβισίλι (Α/Α 77.11): ο σταυρός παρουσιάζει και στους δύο 

ναούς παρόμοια απλή μορφή, χωρίς ανάγλυφα, ολόγλυφα ή διάτρητης τεχνικής 

μοτίβα. Αντί κωνοειδών καρπών τοποθετούνται εξωτερικά, στους ενδιάμεσους χώρους 

των κεραιών ή και στα άκρα τους μικρά ξυλόγλυπτα ζωγραφιστά τμήματα. Τα άκρα 

των κεραιών διαμορφώνονται σε τρίλοβα δισκάρια, με τις κεραίες να έχουν το ίδιο 

πλάτος. Ως προς την εικονογραφία, ο Εσταυρωμένος ακολουθεί το βυζαντινό τύπο και 

στα τρίλοβα δισκάρια παριστάνονται τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών σε 

κυκλικά πλαίσια, όπως και στη Β΄ κατηγορία. Τα λυπηρά ακολουθούν την απλή μορφή 

του σταυρού. Αποτελούνται από ένα ορθογώνιο τμήμα, το άνω μέρος του οποίου 

σχηματίζει οξυκόρυφη απόληξη και κοσμείται με μικρά ξυλόγλυπτα ζωγραφιστά 

τμήματα, παρόμοιου τύπου με το σταυρό. Η Παναγία απεικονίζεται όρθια, να κοιτά 

προς τον Εσταυρωμένο, με το αριστερό της χέρι κρατά τμήμα των μαλλιών της και το 

δεξί το έχει στραμμένο προς τα πίσω. Ο Ιωάννης έχει σκυμμένο το κεφάλι, το αριστερό 
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χέρι είναι σε στάση δέησης, ενώ με το δεξί κρατά μαντήλι. Ο σταυρός και τα λυπηρά 

του τέμπλου της Παναγίας στο Κιβισίλι (Α/Α 77.11) ζωγραφίστηκαν από το Θεοφάνη 

από την Καισάρεια, στον οποίο μπορούμε να αποδώσουμε και τα αντίστοιχα έργα του 

Αγίου Γεωργίου Άρπερας (Α/Α 47.5), λόγω της εικονογραφικής ομοιότητας που 

παρουσιάζουν. Ίσως τα έργα αυτά να φιλοτεχνήθηκαν και από τον ίδιο ξυλογλύπτη, 

διότι παρουσιάζουν πολλές τεχνοτροπικές ομοιότητες.     

 Τεχνοτροπία και εικονογραφία σταυρού και λυπηρών Αγίου Γεωργίου, Άγλαντζιάς 

(Α/Α 78.5): ο σταυρός ακολουθεί τεχνοτροπικά και εικονογραφικά τους δύο 

προηγούμενους σταυρούς, με τις εξής διαφορές: α) η κατώτερη κάθετη κεραία έχει 

μεγαλύτερο πλάτος από τις άλλες, β) οι κεραίες του σταυρού κοσμούνται με 

χρωματισμένους κωνοειδείς καρπούς και γ) εκατέρωθεν του κάτω μέρους του σταυρού 

υπάρχει τοποθετημένο ολόγλυφο ξυλόγλυπτο τμήμα με φυτικό διάκοσμο, πιθανότατα 

επιχρυσωμένο, που φτάνει μέχρι το ύψος των οριζόντιων κεραιών του σταυρού. Τα 

λυπηρά ακολουθούν την απλότητα των προηγούμενων λυπηρών της ίδιας κατηγορίας, 

με τη διαφορά ότι είναι περισσότερο διακοσμημένα και φέρουν στο άνω μέρος 

αετωματική επίστεψη, αντί οξυκόρυφη απόληξη. Η Παναγία κοιτάζει μπροστά, με τα 

χέρια σε στάση προσευχής. Ο Άγιος Ιωάννης έχει σκυμμένο το κεφάλι, το βλέμμα 

προς τα κάτω και τα χέρια ακουμπισμένα σταυρωτά στο στήθος.                   

 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι : 

 Όσα βημόθυρα τέμπλων έχουμε κατατάξει στη Γ΄ κατηγορία, διότι δεν 

επιχρυσώνονται, αλλά μόνο ζωγραφίζονται, θυμίζοντας το «βυζαντινό» τύπο 

βημοθύρου, έχουμε επίσης εντάξει στη Γ΄ κατηγορία και τον Εσταυρωμένο και τα 

λυπηρά τους, διότι και αυτός δεν επιχρυσώνεται και είναι πολύ απλός από άποψη 

τεχνοτροπίας, με εξαίρεση το σταυρό και τα λυπηρά του τέμπλου της Αγίας Θέκλας 

στη Μοσφιλωτή (Α/Α 50.5), που έχουν ενταχθεί στην Α΄ κατηγορία. Επίσης στη Γ΄ 

κατηγορία έχει συμπεριληφθεί ακόμα ένας Εσταυρωμένος και ζεύγος λυπηρών, που 

ανήκουν σε τέμπλο που δεν είχε βημόθυρο (Άγιος Γεώργιος, Αγλαντζιά – Α/Α 78).  

 Όλα τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά, που εξετάστηκαν στην 

κατηγορία αυτή, ανήκουν, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στη Δ΄ 

κατηγορία, διότι και αυτά παρουσιάζουν απλή μορφή και δεν επιχρυσώνονται. 
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ΙΙΙ. Σταυροί και λυπηρά 19ου αιώνα 

 

Για τη μελέτη των σταυρών και των λυπηρών του 19ου αιώνα ακολουθήσαμε την 

κατηγοριοποίηση που εφαρμόσαμε μελετώντας τα αντίστοιχα έργα του 18ου αιώνα, η 

οποία βασιζόταν στην τεχνοτροπική εκτέλεση των σταυρών.   

Στον αιώνα αυτό έχουν εντοπιστεί αρκετοί όμοιοι εικονογραφικά σταυροί και 

λυπηρά, όχι μόνο στην ίδια κατηγορία, αλλά και μεταξύ σταυρών και λυπηρών 

διαφορετικών κατηγοριών, για τους οποίους έχει γίνει εκτενής αναφορά, όταν 

μελετούσαμε τις πληροφορίες που αντλούμε από τις επιγραφές των τέμπλων του 19ου 

αιώνα (κεφάλαιο ΣΤ΄).        

  

Α΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά των τέμπλων των εξής 

πέντε ναών/καθολικών: Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα (μόνο σταυρός  - 1836 – 

ζωγράφος Χριστόφορος – A/A 84.3), Παναγίας, Τριμήκληνη (1842 – ζωγράφος Νικόλαος 

– A/A 85.2), Παναγίας, Άγιος Θεόδωρος Αγρού (1843 – ζωγράφος Νικόλαος – A/A 86.3), 

Παναγίας, Μαλούντα (1852 – A/A 91.5), Παναγίας, Κυπερούντα (1872 – ζωγράφος 

Νικόλαος Πετρίδης – A/A 102.4).  

Ο σταυρός και τα λυπηρά της κατηγορίας αυτής ακολουθούν, από άποψη 

τεχνοτροπίας και εικονογραφίας, τα έργα της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, που 

με τη σειρά τους αντιγράφουν πρότυπα του 17ου αιώνα, τα περισσότερα από τα οποία 

είχαν ήδη εμφανιστεί από το 16ο αιώνα. Μεταξύ των έργων του 18ου και 19ου αιώνα 

εντοπίζονται κάποιες μικρές κατά τόπους διαφορές, που συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 Η θέση τους στο τέμπλο: δεν τοποθετούνται όλα απευθείας πάνω στην κορυφή του 

επιστυλίου. Τα δύο από τα πέντε σύνολα βρίσκονται σε τέμπλα, που φέρουν χαμηλή 

αετωματική επίστεψη (Παναγία, Μαλούντα – A/A 91, Παναγία, Κυπερούντα – A/A 

102). 

 Τεχνοτροπία σταυρού: στο σταυρό της Παναγίας στην Κυπερούντα (A/A 102.4) η άνω 

κάθετη κεραία έχει μεγαλύτερο πλάτος από τις δύο οριζόντιες και μικρότερο από την 

κάτω κάθετη κεραία.  

 Εικονογραφία σταυρού: στα τρίλοβα δισκάρια των κεραιών των δύο από τους πέντε 

σταυρούς, παριστάνονται οι μορφές των Ευαγγελιστών, αντί τα σύμβολά τους (Τίμιος 

Σταυρός Μίθθας – A/A 84.3, Παναγία, Κυπερούντα – A/A 102.4). 

 Τεχνοτροπία λυπηρών: τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο 

Αγρού (A/A 86.3) φέρουν στο άνω μέρος ημικυκλική οστρακόμορφη αχηβάδα, που 
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στηρίζεται σε ελικοειδείς κιονίσκους, επιστέφεται από οξυκόρυφο αέτωμα και 

κοσμείται με φυτικό διάκοσμο, θυμίζοντας τα αντίστοιχα έργα στο τέμπλο του 

καθολικού του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, του 1544 (A/A 14.4, 14.7-8).   

 Εικονογραφία λυπηρών: σε όλα τα λυπηρά (τέσσερα ζεύγη) η Παναγία παρουσιάζεται 

με τον ίδιο τρόπο, ολόσωμη, στραμμένη προς τα αριστερά να κοιτάζει τον 

Εσταυρωμένο, με τα χέρια της σε στάση δέησης. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος 

παρουσιάζεται πάντοτε ολόσωμος και στραμμένος προς τα δεξιά. Στα λυπηρά της 

Παναγίας στην Τριμήκληνη (A/A 85.4) και του Αγίου Θεοδώρου Αγρού (A/A 86.3) 

κοιτάζει προς τους πιστούς, έχοντας τα χέρια είτε σε στάση δέησης είτε το δεξί στο 

στήθος και το αριστερό προς τα πίσω αντίστοιχα. Στο λυπηρό της Παναγίας στη 

Μαλούντα (A/A 91.5) κοιτάζει προς τον Εσταυρωμένο, έχοντας τα χέρια σε στάση 

δέησης, ενώ στην Παναγία στην Κυπερούντα (A/A 92.4) έχει το βλέμμα προς τα κάτω, 

με το δεξί χέρι στηρίζει το κεφάλι και με το αριστερό κρατά μέρος των ενδυμάτων του.           

 

Υποκατηγορία 

Α) Τα λυπηρά του τέμπλου του Αγίου Βασιλείου στο Καλό Χωριό, Λάρνακας (1852 

– A/A 89.10) ακολουθούν τα αντίστοιχα έργα της κατηγορίας αυτής, ενώ ο σταυρός του 

τέμπλου παρουσιάζει διαφορετικού τύπου τεχνοτροπία, συνδυάζοντας στοιχεία της Α΄ και 

Β΄ κατηγορίας με καινούργια στοιχεία, όπως είναι ο διαφορετικός σχηματισμός των 

δισκαρίων των κεραιών του.   

 

Όσο αφορά τα έργα που εξετάστηκαν στην κατηγορία αυτή παρατηρούμε τα εξής: 

 Τα πέντε από τα έξι τέμπλα, στα οποία βρίσκονται οι προαναφερθέντες σταυροί και τα 

λυπηρά, ανήκουν, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στην Α΄ και Β΄ 

κατηγορία, διότι ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, ενώ τρία από αυτά 

έχουν και βημόθυρο που ακολουθεί πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα (Παναγία 

Τριμήκληνη – A/A 68.6, Παναγία Άγιος Θεόδωρος Αγρού – A/A 31.8, Άγιος 

Βασίλειος, Καλό Χωριό Λάρνακας – A/A 89.11). Αντίθετα το τέμπλο της Παναγίας 

στην Κυπερούντα (A/A 102.11) έχει ενταχθεί στη Γ΄ κατηγορία, διότι φέρει τα 

καινούργια στοιχεία, που εμφανίστηκαν το 18ο αιώνα, τα οποία γίνονται εμφανή και 

στο βημόθυρό του. 

 Στην κατηγορία αυτή έχουν εντοπιστεί δύο εικονογραφικά όμοιοι Εσταυρωμένοι και 

λυπηρά της Παναγίας, που ανήκουν στο τέμπλο της Παναγίας στην Τριμήκληνη (A/A 

85.2) και της Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (A/A 86.3). Επίσης έχουν 

εντοπιστεί όμοια εικονογραφικά έργα με έργα της Β΄ κατηγορίας, που είναι τα 
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ακόλουθα: α) ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας στην Κυπερούντα 

(A/A 102.4) είναι εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα της Β΄ κατηγορίας, που 

βρίσκονται στο ναό της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα (A/A 101.10)και 

της Παναγίας στα Καννάβια (A/A 104.5) και β) ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά του 

τέμπλου της Παναγίας στη Μαλούντα (A/A 91.5) είναι εικονογραφικά όμοια με τα 

αντίστοιχα έργα της Β΄ κατηγορίας, που βρίσκονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο 

Κελλάκι (A/A 90.5). 

 Ο σταυρός του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού Μίθθας (A/A 84.3) και της Παναγίας 

στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (A/A 86.3), παρουσιάζουν αρκετές τεχνοτροπικές 

ομοιότητες.    

    

Β΄ κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά των τέμπλων των 

ακόλουθων εννιά ναών/καθολικών: Τιμίου Σταυρού, Όμοδος (1816 – ζωγράφος Χ΄ 

Μιχαήλ – A/A 82.5), Αγίου Γεωργίου, Κελλάκι (1853 – A/A 90.5), Αγίου Γεωργίου 

Κοντού, Λάρνακα (1853 – A/A 92.9), Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος (1854 – A/A 94.7), 

Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσία (1857 – A/A 96.6), Αγίου Σάββα, Λευκωσία (1858 – 

A/A 97.11), Αγίου Ανδρονίκου, Λεμεσός (1860 – A/A 98.5), Παναγίας, Κάτω Λεύκαρα 

(1863-1866 – ζωγράφος Αρσένιος – A/A 99.14), Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα 

(1866 κατ. ξυλογλύπτης Χατζηδημήτρης Ταλιαδώρος, 1879 επιχρ. – ζωγράφος Νικόλαος 

Πετρίδης – A/A 101.10). 

Ο σταυρός και τα λυπηρά της κατηγορίας αυτής ακολουθούν, από άποψη 

τεχνοτροπίας και εικονογραφίας, τα έργα της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, τα 

οποία ξεφεύγουν κατά πολύ από το γνωστό τύπο σταυρού και λυπηρών της Α΄ 

κατηγορίας, διαμορφώνοντας στο 18ο αιώνα ένα νέο τύπο. Μεταξύ των έργων του 18ου και 

19ου αιώνα εντοπίζονται κάποιες μικρές διαφορές, που συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 Η θέση τους στο τέμπλο: ο σταυρός μπορεί να στηρίζεται α) σε κυκλικό πλαίσιο (3), 

που είτε μένει ακόσμητο είτε φέρει γραπτή παράσταση νεκροκεφαλής β) σε εστεμμένο 

δικέφαλο αετό (3) γ) σε μεγάλου μεγέθους αετό με ανοιχτά φτερά και δ) σε 

πυραμοειδή αέτωμα. Το πυραμιδοειδές αέτωμα και τη γραπτή παράσταση 

νεκροκεφαλής τα συναντούμε για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό.  

 Εικονογραφία σταυρού: στα τρίλοβα δισκάρια δεν απεικονίζονται πάντοτε τα σύμβολα 

των τεσσάρων Ευαγγελιστών, όπως συνέβαινε στο 18ο αιώνα, αλλά στους πέντε από 

τους εννιά σταυρούς, αντικαθίστανται από τις μορφές τους. Σε όλους τους σταυρούς ο 

Εσταυρωμένος παρουσιάζεται σύμφωνα με τον τύπο που επικράτησε στην ιταλική 
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τέχνη του 13ου-14ου αιώνα, με το σώμα του Χριστού να σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή 

και τα πέλματα να ενώνονται και να καρφώνονται με ένα μόνο καρφί.  

 Τεχνοτροπία λυπηρών: τον αιώνα αυτό εμφανίζεται ένας καινούργιος τρόπος 

διαμόρφωσης των λυπηρών, που ακολουθούν τα περισσότερα υπό εξέταση έργα: τα έξι 

από τα εννιά λυπηρά αποτελούνται από ένα ξυλόγλυπτο ορθογώνιο τμήμα, στο οποίο 

απεικονίζεται η Αγία μορφή. Οι κάθετες και οριζόντιες πλευρές του κοσμούνται με 

ολόγλυφα ή ανάγλυφα ή και διάτρητης τεχνικής φυτικά μοτίβα, ενίοτε συνδυασμένα 

με πουλιά. Στα λυπηρά του τέμπλου του Αγίου Σάββα (A/A 97.11) υπάρχει 

επιπρόσθετη τριγωνοειδής αετωματική επίστεψη. Επίσης τρία ζεύγη λυπηρών 

διαμορφώνονται κατά το δεύτερο τύπο λυπηρού, που εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 

18ο αιώνα, δηλαδή αποτελούνται από ένα ξυλόγλυπτο ορθογώνιο τμήμα που φέρει 

ημικυκλική απόληξη στο άνω μέρος και περιβάλλεται από φυτικό διάκοσμο.   

 Εικονογραφία λυπηρών: η Παναγία παρουσιάζεται σε όλα τα λυπηρά ολόσωμη, 

στραμμένη προς τον Εσταυρωμένο, κοιτάζοντάς Τον (8) ή με το βλέμμα προς τα κάτω 

(1). Σε τέσσερα λυπηρά έχει τα χέρια σε στάση δέησης και σε δύο σε στάση 

προσευχής. Είναι η πρώτη φορά που συναντούμε την Παναγία, σε λυπηρό, να 

παριστάνεται με τα χέρια σε στάση προσευχής. Επίσης σε δύο λυπηρά απεικονίζεται 

να ακουμπά με το αριστερό χέρι το αριστερό μάγουλο, ενώ το δεξί βρίσκεται σε στάση 

δέησης. Σε ένα μόνο λυπηρό έχει το αριστερό χέρι απλωμένο προς τον Εσταυρωμένο, 

ενώ με το δεξί κρατά μέρος των ενδυμάτων της. Ο Ιωάννης παρουσιάζεται σε όλα τα 

λυπηρά ολόσωμος, στραμμένος προς τα δεξιά. Στα οκτώ από τα εννιά, κοιτάζει τον 

Εσταυρωμένο, με τα χέρια συνήθως σε στάση δέησης (6) ή σε στάση προσευχής (2). 

Είναι η πρώτη φορά που συναντούμε τον Άγιο Ιωάννη, σε λυπηρό, να παριστάνεται με 

τα χέρια σε στάση προσευχής. Σε ένα λυπηρό, ο Άγιος έχει σκυμμένο το κεφάλι, το 

δεξί χέρι είναι κοντά στο πρόσωπο, ενώ με το αριστερό κρατά μέρος των ενδυμάτων 

του.                  

 

Υποκατηγορία 

Α) Ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη στη 

Λευκωσία (ξυλογλύπτης Χατζησάββας Ταλιαδώρος, 1815 ζωγρ. – A/A 81.18) 

ακολουθούν τα αντίστοιχα έργα της κατηγορίας αυτής, με τη διαφορά ότι η κάτω κάθετη 

κεραία του σταυρού δεν παραμένει πλατιά μέχρι την απόληξή της, αλλά μειώνεται το 

πλάτος της πριν την απόληξή, όπως συμβαίνει και με τους σταυρούς της Α΄ κατηγορίας.  

Β) Οι σταυροί των τέμπλων του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο (1885-1886 – 

ζωγράφος Θεοδόσιος Θεοδωρίδης – A/A 83.9), της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην 
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Κλήρου (1851 – ζωγράφος Ντζένιος – A/A 88.2), και της Παναγίας στα Καννάβια (1873 – 

A/A 104.5) ακολουθούν την εικονογραφία και τεχνοτροπία των αντίστοιχων έργων της 

κατηγορίας αυτής, ενώ τα λυπηρά τους διαφοροποιούνται. Τα λυπηρά του Αγίου 

Κυπριανού έχουν σχήμα ημικυκλικό, ενώ της Παναγίας Ευαγγελίστριας και της Παναγίας 

στα Καννάβια διαμορφώνονται κατά τον τύπο των λυπηρών της Α΄ κατηγορίας. Επίσης ο 

σταυρός και τα λυπηρά του τελευταίου ναού τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του 

επιστυλίου, όπως και στην Α΄ κατηγορία.  

      

  Όσο αφορά τα έργα που εξετάστηκαν στην κατηγορία αυτή είναι σημαντικό να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:  

 Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν οι σταυροί και τα λυπηρά, που εξετάστηκαν στην 

κατηγορία αυτή, ανήκουν, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στη Γ΄ 

κατηγορία, διότι και αυτά παρουσιάζουν καινούργια στοιχεία, άγνωστα στο 17ο αιώνα, 

όπως επίσης και τα βημόθυρα τους, που έχουν ενταχθεί στη Β΄ κατηγορία, με εξαίρεση 

το τέμπλο και το βημόθυρο της Παναγίας στα Καννάβια (A/A 104), που ανήκουν στην  

Α΄ κατηγορία. 

 Δεν έχουμε εντοπίσει πανομοιότυπους, από άποψη τεχνοτροπίας, σταυρούς και 

λυπηρά, αλλά κάποια παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες 

 Έχουν εντοπιστεί όμοιοι εικονογραφικά σταυροί και λυπηρά με αντίστοιχα έργα της 

Α΄ και Γ΄ κατηγορίας, τα οποία και αναφέρουμε μελετώντας τις κατηγορίες αυτές. 

 

Γ΄ κατηγορία 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν ο σταυρός και τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας 

Ελεούσας στο Γέρι (1814 – A/A 80.5),  που ακολουθούν την απλή μορφή των έργων της 

αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα. Τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν 

συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 Δεν επιχρυσώνονται. 

 Τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου. 

 Έχουν απλή μορφή, χωρίς ανάγλυφα, ολόγλυφα ή διάτρητης τεχνικής μοτίβα. 

Στις κεραίες του σταυρού και στο άνω μέρος των λυπηρών τοποθετούνται 

ξυλόγλυπτα ζωγραφιστά τμήματα, αντί κωνοειδών καρπών. 

 Ο Εσταυρωμένος, ως προς την εικονογραφία, ακολουθεί το τύπο που 

επικράτησε στην ιταλική τέχνη του 13ου-14ου αιώνα. Στα σχεδόν ημικυκλικά 

δισκάρια παριστάνονται τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. 
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 Τα λυπηρά αποτελούνται από ένα μακρόστενο ορθογώνιο τμήμα, το άνω 

μέρος του οποίου σχηματίζει ημικυκλική απόληξη. Η Παναγία απεικονίζεται 

να κοιτάζει προς τον Εσταυρωμένο, με το αριστερό χέρι να ακουμπά το 

στήθος και το δεξί σε στάση δέησης. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος έχει το βλέμμα 

προς τα κάτω, με το δεξί χέρι στηρίζει το κεφάλι και με το αριστερό κρατά 

μέρος των ενδυμάτων του.  

Το τέμπλο του ναού, στο οποίο ανήκουν ο σταυρός και τα λυπηρά, έχει ενταχθεί στη 

Δ΄ κατηγορία, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή του, διότι και αυτό παρουσιάζει 

απλή μορφή.  

Ο σταυρός του τέμπλου είναι εικονογραφικά όμοιος με τους εξής σταυρούς της Β΄ 

κατηγορίας: του τέμπλου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, του 1815 (A/A 81.18) 

και με εκείνο του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, του 1817 (A/A 82.5). 

 

Μελετώντας τους σταυρούς και τα λυπηρά του 19ου αιώνα παρατηρούμε τα εξής: 

1. Έχουν εντοπιστεί σταυροί και λυπηρά, που ακολουθούν την τεχνοτροπία και 

εικονογραφία των αντίστοιχων έργων που εντάξαμε στην Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορία του 18ου 

αιώνα. 

2. Οι περισσότεροι σταυροί και λυπηρά έχουν ενταχθεί στη Β΄ κατηγορία, διότι 

διαμορφώνονται κυρίως με βάση τα καινούργια τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία, 

που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά κατά τον προηγούμενο αιώνα, αντίθετα με ό,τι 

συνέβαινε στο 18ο αιώνα, όπου τα περισσότερα έργα περιλαμβάνονταν στην Α΄ 

κατηγορία.     

3. Στον αιώνα αυτό εμφανίζονται τα ακόλουθα νέα στοιχεία στους σταυρούς και τα 

λυπηρά της Β΄ κατηγορίας: 

 Το πυραμιδοειδές αέτωμα και η γραπτή παράσταση νεκροκεφαλής σε 

κυκλικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο στηρίζεται ο σταυρός. 

 Ένας καινούργιος τρόπος διαμόρφωσης των λυπηρών: τα λυπηρά 

αποτελούνται από ένα ξυλόγλυπτο ορθογώνιο τμήμα, στο οποίο απεικονίζεται 

η Αγία μορφή. Οι κάθετες και οριζόντιες πλευρές του κοσμούνται με 

ολόγλυφα ή ανάγλυφα ή και διάτρητης τεχνικής φυτικά μοτίβα, ενίοτε 

συνδυασμένα με πουλιά.  

 Η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος απεικονίζονται σε λυπηρά 

έχοντας τα χέρια σε στάση προσευχής.  
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 Στα τρίλοβα δισκάρια δεν απεικονίζονται πάντοτε τα σύμβολα των τεσσάρων 

Ευαγγελιστών, όπως συνέβαινε στο 18ο αιώνα, αλλά πολλές φορές 

αντικαθίστανται από τις μορφές τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Συμπεράσματα 

 

Ι. Η εξέλιξη της τεχνοτροπίας του τέμπλου 

 

Στην Κύπρο σώζεται ένας μεγάλος αριθμός τέμπλων της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας, όπως επίσης και τέμπλα προγενέστερων εποχών, βέβαια σε μικρότερο 

αριθμό, που μας επιτρέπουν όμως να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του τέμπλου, από το 

τέλος του 12ου αιώνα μέχρι και το τέλος της Τουρκοκρατίας.  

Στηριζόμενοι στις καθοριστικές αλλαγές που σηματοδοτούνται στη διάρθρωση και 

διακόσμηση του τέμπλου, έχουμε χωρίσει την περίοδο από το τέλος του 12ου αιώνα μέχρι 

το τέλος της Τουρκοκρατίας στα εξής χρονικά τμήματα: 

1. Τέλος 12ου –αρχές 16ου αιώνα 

2. 16ος αιώνας 

3. 17ος αιώνας 

4. 18ος αιώνας 

5. 19ος αιώνας 

 Για τα τέμπλα του 16ο αιώνα γίνεται εκτενής αναφορά στη διάρθρωση και 

διακόσμησή τους, με συγκεκριμένα παραδείγματα, έχοντας ως βάση τον κατάλογο των 

έργων του 16ου αιώνα, που παραθέτουμε στο κεφάλαιο Δ΄, ενώ για τα τέμπλα του 17-19ο 

αιώνα, δίνονται συνοπτικά τα σημαντικότερα στοιχεία, διότι εξετάστηκαν αναλυτικότερα 

στο κεφάλαιο Ζ΄.   

Συνοπτικά παρατηρούμε ότι:  

 Από το 16ο αιώνα μέχρι και το τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας 

κατασκευάζονται τέμπλα, στα οποία συνδυάζεται ο γραπτός διάκοσμος των απλών 

ξύλινων τέμπλων με την ξυλογλυπτοεπίχρυση διακόσμηση, που περιορίζεται κυρίως στα 

θωράκια των τέμπλων, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια του κοσμείται με ανάγλυφα μοτίβα, που 

επιχρυσώνονται και τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κόκκινο, πράσινο και μπλε 

χρώμα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα τέμπλα του 16ου και 17ου αιώνα, στα περισσότερα 

τέμπλα του 18ου και σε ελάχιστα του 19ου αιώνα.  

 Στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα εμφανίζεται και ένας καινούργιος τύπος τέμπλου, 

από άποψη διάρθρωσης και διακόσμησης, που θα επικρατήσει στο 19ο αιώνα.  

 Έχουν εντοπιστεί τέσσερα τέμπλα στο 18ο αιώνα, που φέρουν μόνο γραπτή 

διακόσμηση και δεν επιχρυσώνονται, ενώ στο 19ο αιώνα μόνο ένα τέμπλο κοσμείται 

κυρίως με γραπτά μοτίβα, σε συνδυασμό με κάποια ανάγλυφα μοτίβα.     
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1. Τέλος 12ου –αρχές 16ου αιώνα 

 

Στην Κύπρο, από το τέλος του 12ου μέχρι περίπου τις αρχές του 16ου αιώνα, 

χρησιμοποιούνται τα απλά ξύλινα τέμπλα. Το πιο παλιό σωζόμενο τέμπλο είναι εκείνο της 

Εγκλείστρας του Αγίου Νεοφύτου και χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα. 

Ακολούθως, τέμπλα του τύπου αυτού, σώζονται στο βυζαντινό ναό του Αγίου 

Ηρακλειδίου στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη και 

χρονολογείται στο τέλος του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα, στον Άγιο Μάμα στο 

Λουβαρά (1455), στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον Πεδουλά (1474), κ.λ.π..892   

Τα απλά τέμπλα είναι χαμηλά σε ύψος και μικρά σε πλάτος. Αποτελούνται από 

ξύλινους στύλους, συνήθως τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο εφάπτονται των τοίχων των 

ναών και οι υπόλοιποι τοποθετούνται στον ενδιάμεσο χώρο που δημιουργείται, στα ίδια 

διαστήματα, σχηματίζοντας έτσι την είσοδο της Ωραίας Πύλης, το κενά για τις δεσποτικές 

εικόνες και τα θωράκια, τα οποία στην Εγκλείστρα είναι πέτρινα και στα υπόλοιπα τέμπλα 

είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Στην κορυφή των στύλων τοποθετείται ξύλινη δοκός, 

που λειτουργεί ως επιστύλιο. Η διακόσμηση του τέμπλου περιλαμβάνει γραπτό φυτικό και 

ζωικό διάκοσμο, που πολλές φορές επηρεάζεται από την κοινωνικοπολιτική κατάσταση 

που επικρατεί στο νησί τα χρόνια αυτά.893    

 

2. 16ος αιώνας 

 

Από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και το τέλος του, παρατηρείται μία εξελικτική 

πορεία στη διαμόρφωση της διάρθρωσης και διακόσμησης του τέμπλου, που 

σηματοδοτείται με την εμφάνιση των ξυλόγλυπτων επιχρυσωμένων τέμπλων. Γενικά τον 

αιώνα αυτό, το ύψος και το πλάτος του τέμπλου αυξάνεται σημαντικά και η διακόσμησή 

του εμπλουτίζεται με τη χρήση ανάγλυφων μοτίβων. 

 

Διάρθρωση τέμπλων 16ου αιώνα 

Το τέμπλο, κατά τον αιώνα αυτό, θα λάβει σταδιακά μία συγκεκριμένη διάρθρωση, 

στην οποία διακρίνονται τα τρία ακόλουθα βασικά καθ’ ύψος μέρη:  

 α) Η κατώτερη ζώνη με τα θωράκια, που τοποθετούνται μεταξύ πεσσίσκων και 

στηρίζονται σε ξύλινο στυλοβάτη, ο οποίος τις περισσότερες φορές καλύπτεται κάτω από 

τα υψωμένα μεταγενέστερα δάπεδα του Ιερού Βήματος.  

                                                 
892 Για τα τέμπλα της περιόδου αυτής, βλ. Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1362-1367. 
893 Για λεπτομερέστατη περιγραφή των σωζόμενων απλών ξύλινων τέμπλων, βλ. Στυλιανού, ό.π., σ. 1362-

1367. 
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β) Η μεσαία ζώνη με τις δεσποτικές εικόνες, που τοποθετούνται πάνω από τα 

θωράκια. Οι πεσσίσκοι των θωρακίων υψώνονται μέχρι το ύψος των δεσποτικών εικόνων, 

διαχωρίζοντάς τις μεταξύ τους. 

γ) Η ανώτερη ζώνη, η οποία αποτελείται από ευθύγραμμο επιστύλιο, που στηρίζεται 

στους πεσσίσκους και στις δεσποτικές εικόνες. Στην κορυφή του επιστυλίου 

τοποθετούνται, ως επίστεψη, ο σταυρός και τα λυπηρά. 

Το επιστύλιο των τέμπλων του 16ου αιώνα μπορεί να αποτελείται από μια μέχρι και 

πέντε ζώνες επιστυλίου. Στο πρώτο μισό του αιώνα παρατηρούμε τη συνύπαρξη τέμπλων 

με:  

α) μία ζώνη επιστυλίου, που τοποθετείται πάνω από τις δεσποτικές εικόνες, π.χ. 

τέμπλο Παναγίας Θεοτόκου-Αρχαγγέλου στη Γαλάτα (A/A 7.2-3),  

β) τρεις ζώνες, με την πρώτη να τοποθετείται όπως πριν, τη δεύτερη να φέρει σειρά 

ανεξάρτητων εικονιδίων του Δωδεκάορτου, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με 

ελικοειδείς στυλίσκους και την τρίτη, με γλυπτό διάκοσμο, να τοποθετείται πάνω από τη 

σειρά των εικονιδίων, π.χ. τέμπλο Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (A/A 1.2), και  

γ) πέντε ζώνες, με τις τρεις πρώτες τοποθετημένες όπως και πριν, την τέταρτη να 

φέρει μια ακόμη σειρά με ανεξάρτητα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, πάλι τοποθετημένα 

μεταξύ ελικοειδών στυλίσκων και την πέμπτη, ανώτερη ζώνη με γλυπτό διάκοσμο, να 

τοποθετείται πάνω από τη σειρά των εικονιδίων, ως κορυφαίο επιστύλιο, π.χ. Παναγία 

Ελεούσα-Ποδύθου στη Γαλάτα (A/A 5.2). 

Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα επικρατεί το τέμπλο με πέντε ζώνες επιστυλίου: 

τέμπλο Αγίου Νεοφύτου (A/A 14.9), Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι (A/A 16.3), 

Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας (A/A 18.7). 

 

Διακόσμηση τέμπλων 16ου αιώνα 

Στη διακόσμηση των τέμπλων επικρατούν τα ανάγλυφα φυτικά μοτίβα, τα οποία 

επιχρυσώνονται, ενώ τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα 

χρώματα. Εμφανής είναι και ο ζωικός διάκοσμος, που περιορίζεται σε ορισμένα μόνο 

σημεία της διακόσμησης του τέμπλου, Το ανάγλυφο στα τέμπλα των αρχών του 16ου 

αιώνα είναι χαμηλότερο, χοντροκομμένο και λιγότερο λεπτομερειακό σε σύγκριση με 

αυτό του δεύτερου μισού του αιώνα, το οποίο παρουσιάζεται πιο καλοσχεδιασμένο, 

καλοδουλεμένο, πλουσιότερο και βαθύτερο. Γενικά η γλυπτική στα τέμπλα από τα μέσα 

του αιώνα παρουσιάζεται πιο επιμελημένη από πριν. 
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Διακόσμηση θωρακίων 

Τα θωράκια του 16ου αιώνα δεν επιχρυσώνονται. Φέρουν ζωγραφιστό διάκοσμο, 

συνήθως με γραπτή κλαδωτή διακόσμηση, π.χ. θωράκιο της εικόνας της Παναγίας στο 

τέμπλο του ναΐσκου της Παναγίας Θεοτόκου-Αρχαγγέλου στη Γαλάτα (A/A 7.3).894 

Άλλοτε κοσμούνται με γεωμετρικά μοτίβα, λ.χ. θωράκιο εικόνας Ιωάννη του Θεολόγου 

στο τέμπλο της Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι (A/A 16.5).895 Στα θωράκια του 

τέμπλου της Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (A/A 1.3) διατηρούνται σανιδώματα που 

κοσμούνταν με γραπτό διάκοσμο, σε ύφασμα που υπήρχε στα θωράκια, αλλά 

καταστράφηκε.896 Οι Α.-Ι. Στυλιανού αναφέρουν ότι στην αρχή του αιώνα φαίνεται να 

υπήρχαν και θωράκια χωρίς διάκοσμο, δεν αναφέρουν όμως κανένα παράδειγμα.897  

 

Διακόσμηση πεσσίσκων 

Οι πεσσίσκοι των τέμπλων στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα παρουσιάζονται με τους 

εξής τρόπους: 

α) Διακοσμούνται με ένα ελικοειδές, σχοινοειδές μοτίβο κατά μήκος των άκρων και 

μια κάθετη ταινία από συνεχόμενους ρόμβους στον ενδιάμεσο χώρο της πρόσοψης. Με το 

μοτίβο αυτό διακοσμούνται οι ακραίοι πεσσίσκοι898 και οι πεσσίσκοι της  Ωραίας Πύλης 

του τέμπλου της Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (A/A 1.5),899 οι δύο ακραίοι πεσσίσκοι 

εκατέρωθεν της Δεσποτικής εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Παναγία 

του Άρακα (A/A 32.9),900 οι πεσσίσκοι της  Ωραίας Πύλης και ο δεξιός ακραίος πεσσίσκος 

του τέμπλου του Αγίου Σωζομένου στη Γαλάτα (A/A 8.3) και οι ακραίοι πεσσίσκοι του 

τέμπλου του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη (A/A 9.9).901 

β) Ο διάκοσμος αποτελείται από αγγείο με δύο λαβές, από το οποίο ξετυλίγεται 

τυποποιημένος ευθύγραμμος βλαστός σε χαμηλό ανάγλυφο, με κυρτά ή ελαφρώς 

λυγισμένα φυλλώματα, τα οποία σε κάποιο σημείο ενώνονται με το βλαστό ή 

διαμορφώνονται σε λυρόσχημα μοτίβα, στα οποία παριστάνονται μικροί βότρυες,902 λ.χ. οι 

εκατέρωθεν ακραίοι πεσσίσκοι του τέμπλου της Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου στη Γαλάτα 

                                                 
894 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1384, 1376, εικ. 211. 
895 Αυτόθι,  εικ. 237. 
896 Αυτόθι, σ. 1378. 
897 Αυτόθι, σ. 1376. 
898 Το κάτω μέρος του διάκοσμου του αριστερού ακραίου πεσσίσκου έχει καταστραφεί.  
899 Στυλιανού, ό.π., σ. 1372, εικ. 183. 
900 Αυτόθι, εικ. 187. 
901 Αυτόθι, εικ. 217. 
902 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο χρησιμοποιείται και στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου της ίδιας 

περιόδου, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 132-134, 147-148. Συνθέσεις με βότρυες σε συνδυασμό με 

φυτικά μοτίβα παρουσιάζονται σε σχεδιασματάρια, βλ. Meyer, Ornament, σ. 147. πιν. 93. 
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(A/A 5.3),903 οι πεσσίσκοι της Ωραίας Πύλης του ναΐσκου της Παναγίας Θεοτόκου-

Αρχαγγέλου στη Γαλάτα (A/A 7.2-3)904 και του Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον 

Καλοπαναγιώτη (A/A 9.9).905 

Οι τρεις προαναφερθέντες ναοί, ενώ παρουσιάζουν παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο, 

διαφοροποιούνται σε σχέση με το διακοσμητικό μοτίβο της επίστεψης των πεσσίσκων. 

Στον πρώτο ναό επιστέφουν τους πεσσίσκους κιονόκρανα στα οποία είναι σκαλισμένος 

δικέφαλος αετός με χρυσό στέμμα.906 Στο δεύτερο ναό ο γλυπτός διάκοσμος των 

πεσσίσκων καταλήγει σε οικόσημο με τρία κόκκινα αστέρια.907 Στον τελευταίο 

διαμορφώνονται πάνω από τους πεσσίσκους ανθεμωτά κιονόκρανα, που φέρουν ρόδακα 

και μικροσκοπικό ιταλικού τύπου θυρεό χωρίς έμβλημα.908 

γ) Οι πεσσίσκοι της Ωραίας Πύλης της Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου (A/A 5.3) 

παρουσιάζουν διαφορετικό διάκοσμο από ό,τι οι ακραίοι πεσσίσκοι του ίδιου ναού, που 

προαναφέραμε. Από τη βάση μέχρι το ύψος των δεσποτικών εικόνων φέρουν μονόκλωνο 

βλαστό, που στις κολπώσεις καταλήγει σε ρόδακες, ενώ το υπόλοιπο μέρος, μέχρι το ύψος 

του επιστυλίου, κοσμείται με βλαστό με ρόδακες και τουλίπες.909  

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα εξής για τη διακόσμηση των πεσσίσκων στο 

πρώτο μισό του 16ου αιώνα:  

α) Κανένας πεσσίσκος δεν μένει αδιακόσμητος. 

β) Οι πεσσίσκοι δεν διακοσμούνται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, π.χ. οι πεσσίσκοι 

Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.9). 

γ) Όλα τα διακοσμητικά μοτίβα που αναφέρθηκαν αρχίζουν από τη βάση των 

πεσσίσκων και φτάνουν μέχρι το ύψος του επιστυλίου, εκτός από τους δύο πεσσίσκους 

εκατέρωθεν της εικόνας του αγίου Σωζομένου, στο τέμπλο του ομώνυμου ναού (Α/Α 8.4). 

Αυτό δικαιολογείται διότι οι πεσσίσκοι, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι οι αρχικοί 

πεσσίσκοι του τέμπλου, αλλά αντικαθιστούν άλλους κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα.  

δ) Όλοι οι πεσσίσκοι επιστέφονται με κιονόκρανα, εκτός από τους πεσσίσκους του 

τέμπλου του Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά (Α/Α 6.2). 

Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα όλοι οι πεσσίσκοι του τέμπλου διακοσμούνται με το 

μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές από το οποίο αναφύονται φυτικοί βλαστοί, 

ακολουθώντας βασικά τον τύπο που συναντήσαμε και πιο πριν: πεσσίσκοι τέμπλου Αγίου 

                                                 
903 Στυλιανού, ό.π.,  σ. 1380, εικ. 195-6. 
904 Αυτόθι, σ. 1383-4, εικ. 212-3. 
905 Αυτόθι, σ. 1384, εικ. 219-220. 
906 Αυτόθι, σ. 1381, εικ. 197. 
907 Αυτόθι, σ. 1383, εικ. 212. 
908 Αυτόθι, σ. 1384, εικ. 219. 
909 Αυτόθι, σ. 1381, εικ. 198. 
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Νεοφύτου (Α/Α 14.9),910 Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι (Α/Α 16.4-5),911 Παναγίας 

Χρυσοκουρδαλιώτισσας (Α/Α 18.7).912 Όμως, κάθε ένας από τους τρεις αυτούς ναούς 

παρουσιάζει και κάτι ιδιαίτερο στη διάταξη της διακόσμησης, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει 

το πρώτο μισό του 16ου αιώνα. Η διακόσμηση των πεσσίσκων του πρώτου τέμπλου αρχίζει 

από το ύψος των θωρακίων, εκτός από αυτούς της Ωραίας Πύλης που αρχίζουν από τη 

βάση, του δεύτερου αρχίζουν όλοι από τη βάση, στο τρίτο οι μισοί από τη βάση και οι 

άλλοι μισοί από το ύψος των θωρακίων και του τελευταίου οι μισοί από τη βάση και οι 

μισοί λίγο πιο πάνω από τη βάση. 

Όλοι οι πεσσίσκοι επιστέφονται με ανθεμωτού τύπου κιονόκρανα, τα οποία θα 

εξεταστούν στη συνέχεια, με εξαίρεση το τέμπλο του Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 14.9).913 Από 

τα κιονόκρανα των πεσσίσκων του μόνο αυτά των ακραίων πεσσίσκων του κεντρικού 

τμήματος και το αριστερό κιονόκρανο της εισόδου του Διακονικού είναι του 1544. Τα 

υπόλοιπα είναι νεότερα. Όλα κοσμούνται με ακανθοειδή διάκοσμο.914   

Οι συνθέσεις που κοσμούν τους πεσσίσκους παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους, 

που βοηθούν στη χρονολόγηση, δεν αντιγράφουν όμως η μία την άλλη. 

Γενικά παρατηρούμε ότι η διακόσμηση των πεσσίσκων της Ωραίας Πύλης σε όλα τα 

τέμπλα του 16ου αιώνα αρχίζει πάντοτε από τη βάση. 

 

Διακόσμηση των κιονοκράνων των πεσσίσκων 

Στα τέμπλα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα συναντούμε τους εξής τύπους 

κιονοκράνων: 

α) Με γλυπτό διάκοσμο από λογχόμορφα φυλλώματα υδρόβιων φυτών: κιονόκρανα 

πεσσίσκων Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (Α/Α 1.3),915 Παναγίας του Άρακος 

(κιονόκρανα των πεσσίσκων των αρχών του 16ου αιώνα) (Α/Α 32.9).916   

β) Με ανάγλυφο δικέφαλο αετό: Παναγία Ελεούσα-Ποδύθου στη Γαλάτα 

(κιονόκρανα των εκατέρωθεν του τέμπλου ακραίων πεσσίσκων) (Α/Α 5.3).917 

γ) Με φυτικό διάκοσμο σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο: Παναγία Ελεούσα-Ποδύθου 

(υπόλοιπα κιονόκρανα). 

 

 

                                                 
910 Αυτόθι, σ. 1386, εικ. 227. 
911 Αυτόθι, σ. 1390, εικ. 237-8. 
912 Αυτόθι, εικ. 247. 
913 Αυτόθι, εικ. 227. 
914 Αυτόθι, σ. 1387 παρ. 441. 
915 Αυτόθι, εικ. 183. 
916 Αυτόθι, σ. 1376, εικ. 188. 
917 Αυτόθι, εικ. 197. 
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δ) Ανθεμωτό κιονόκρανο με θυρεό: Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής στον 

Καλοπαναγιώτη918 (κιονόκρανα Ωραίας Πύλης) (Α/Α 9.9). 

ε) Κορινθιακού τύπου: Άγιος Σωζόμενος στη Γαλάτα (κιονόκρανα Ωραίας Πύλης),919 

Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής920 (κιονόκρανα ακραίων πεσσίσκων) και Θεοτόκος, 

Καλοπαναγιώτης. 

Στα τέμπλα του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα οι πεσσίσκοι καταλήγουν μόνο σε 

κορινθιάζοντα τύπου κιονόκρανα, π.χ. Παναγία Καθολική στο Πελένδρι. (Α/Α 16.4-5)921 

Στην Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσα κοσμούνται και με ανάγλυφες μορφές πουλιών 

(Α/Α 18.7).922 

 

Διακόσμηση των υπερθύρων της Ωραίας Πύλης, της Προθέσεως και του Διακονικού 

Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα παρουσιάζονται τα ακόλουθα είδη υπερθύρων: 

α) Τοξωτό υπέρθυρο που κοσμείται με γλυπτή, επιπεδόμορφη κληματίδα: υπέρθυρο 

Ωραίας Πύλης Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα (Α/Α 1.5).923 

β) Τοξωτό υπέρθυρο που διακοσμείται με φυτικό βλαστό, που στις κολπώσεις 

καταλήγει σε ρόδακες και τουλίπες. Το τοξωτό άνοιγμα κοσμείται με ολόγλυφα φυτικά 

μοτίβα διάτρητης τεχνικής: υπέρθυρο Προθέσεως Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου στη 

Γαλάτα (Α/Α 5.3).924 

γ) Υπέρθυρο που διαμορφώνεται σε σχήμα τρίλοβου τόξου και διακοσμείται με το 

μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές από το οποίο αναφύεται ελισσόμενος φυτικός βλαστός: 

υπέρθυρο Ωραίας Πύλης Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά (Α/Α 6.4). 

δ) Ελαφρώς οξυκόρυφο υπέρθυρο που κοσμείται με ανάγλυφο ελισσόμενο βλαστό 

κληματίδας, με ρόδακες και ρόδια: υπέρθυρο Ωραίας Πύλης Αγίου Σωζομένου στη 

Γαλάτα (Α/Α 8.6).925  

ε) Υπέρθυρο που διαμορφώνεται σε σχήμα τρίλοβου τόξου και διακοσμείται με 

ανάγλυφο ελισσόμενο βλαστό, ακανθοειδή κληματίδα και ρόδακες, π.χ. υπέρθυρο Ωραίας 

Πύλης Αγίου Ιωάννου Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη (Α/Α 9.9).926  

στ) Τοξωτό υπέρθυρο που διακοσμείται με ανάγλυφο ελισσόμενο βλαστό κληματίδας 

με πρόσθετο δαντελωτό διάκοσμο στο άνοιγμα του τόξου, ο οποίος διαμορφώνεται σε 

                                                 
918 Αυτόθι, σ. 1384, εικ. 219. 
919 Αυτόθι, σ. 1379. 
920 Αυτόθι, σ. 1384, εικ. 219. 
921 Αυτόθι, σ. 1391, εικ. 237.  
922 Αυτόθι, σ. 1376, εικ. 248.   
923 Αυτόθι, σ. 1378, εικ. 184. 
924 Αυτόθι, σ. 1381, εικ. 195-6. 
925 Αυτόθι, σ. 1379. 
926 Αυτόθι, σ. 1385, εικ. 222. 
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τρίλοβου τόξου και κοσμείται με προσωπεία φτερωτών αγγέλων: υπέρθυρο Θεοτόκου, 

Καλοπαναγιώτης (Α/Α 11.4). 

Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα επικρατούν, ως προς το σχήμα, τα εξής τρία είδη 

υπερθύρων: 

α) Υπέρθυρο που διαμορφώνεται σε τρίλοβο τόξο: υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης, της 

Προθέσεως και του Διακονικού του Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 14.2, 14.5-6).927 

β) Τοξωτό υπέρθυρο με πρόσθετο δαντελωτό, κροσωτό διάκοσμο, συνήθως 

διάτρητης τεχνικής στο άνοιγμα του τόξου, ο οποίος διαμορφώνεται σε τρίλοβο τόξο: 

υπέρθυρο Ωραίας Πύλης Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι (Α/Α 16.4)928 και Παναγίας 

Χρυσοκουρδαλιώτισσας (Α/Α 18.3).929  

Τα δύο είδη υπερθύρων διακοσμούνται με παρόμοιο τρόπο: με το μοτίβο του αγγείου 

με δύο λαβές, τύπου κρατήρος, από το οποίο αναφύεται ελισσόμενος φυτικός βλαστός 

κληματίδας ή άκανθας, με ρόδακες, σταφύλια και κωνοειδείς καρπούς.  

 

Διακόσμηση του άνω μέρους των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων 

Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα παρατηρούνται οι εξής τρεις περιπτώσεις:  

α) Όλες οι δεσποτικές εικόνες να έχουν πλαίσια: Παναγία Ελεούσα-Ποδύθου στη 

Γαλάτα (Α/Α 5.2). 

β) Όλες να μην έχουν πλαίσια: Αγία Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 1.2),930 Παναγία 

Θεοτόκος-Αρχάγγελος στη Γαλάτα (Α/Α 7.3),931 Άγιος Σωζόμενος στη Γαλάτα (Α/Α 8.2), 

Θεοτόκος στον Καλοπαναγιώτη (Α/Α 11). 

γ) Στο ίδιο τέμπλο ορισμένες εικόνες να έχουν πλαίσιο και ορισμένες όχι: Άγιος 

Ιωάννης ο Λαμπαδιστής (Α/Α 9.9).932 Δεν γνωρίζουμε εάν η δεσποτική εικόνα του Αγίου 

Γεωργίου στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη στην Κακοπετριά ήταν από την 

αρχή χωρίς πλαίσιο (Α/Α 6.2). 

Τα πλαίσια των δεσποτικών εικόνων παρουσιάζουν ποικιλία ως προς το σχήμα και τη 

διακόσμηση. Μπορούν να κοσμούνται με: 

α) Τοξωτό πλαίσιο, ελαφρώς οξυκόρυφο, το οποίο διακοσμείται με ελισσόμενο 

φυτικό βλαστό, με ρόδακες και τουλίπες. Το τοξωτό άνοιγμα κοσμείται με ολόγλυφα 

φυτικά μοτίβα διάτρητης τεχνικής: υπέρθυρο Ιωάννη του Προδρόμου στο τέμπλο της 

                                                 
927 Αυτόθι, εικ. 228, 227. 
928 Αυτόθι, σ. 1391, εικ. 238. 
929 Αυτόθι, εικ. 249. 
930 Αυτόθι, εικ. 183. 
931 Αυτόθι, εικ. 211. 
932 Αυτόθι, εικ. 217. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 343 

Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου (Α/Α 5.3). Το πλαίσιο φέρει την ίδια διακόσμηση με το 

τοξωτό υπέρθυρο της Προθέσεως.933  

β) Τοξωτό πλαίσιο με δαντελωτή απόληξη, που κοσμείται με φυτικό βλαστό με 

ρόδακες και τουλίπες: υπέρθυρο Χριστού στο τέμπλο της Παναγίας Ελεούσας-Ποδύθου 

(Α/Α 5.5).934  

γ) Πλαίσιο που σχηματίζει τρίλοβο τόξο και διακοσμείται με φυτικό βλαστό: Άγιος 

Γεώργιος Περαχωρίτης (Α/Α 6.2). 

δ) Πλαίσιο που σχηματίζει τρίλοβο τόξο και διακοσμείται με το μοτίβο του αγγείου 

με δύο λαβές και της ελισσόμενης κληματίδας: πλαίσιο Παναγίας στο τέμπλο του Αγίου 

Ιωάννου του Λαμπαδιστή (Α/Α 9.9).935 Το πλαίσιο έχει το ίδιο σχήμα με το υπέρθυρο της 

Ωραίας Πύλης, αλλά διαφορετική διακόσμηση.936 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι το μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές και του 

φυτικού βλαστού χρησιμοποιείται στη διακόσμηση των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων 

από τις αρχές του αιώνα. 

Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα παρατηρούνται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις, που 

είδαμε, μεταξύ άλλων, και στο πρώτο μισό του αιώνα:  

1) Στο ίδιο τέμπλο ορισμένες εικόνες να έχουν πλαίσιο και ορισμένες όχι: Παναγία 

Καθολική στο Πελένδρι (Α/Α 16.4-5). 

2) Όλες οι δεσποτικές εικόνες ενός τέμπλου να έχουν πλαίσια: Άγιος Νεόφυτος (Α/Α 

14.9),937 Χρυσοκουρδαλιώτισσα (Α/Α 18.7).938 Στους ναούς αυτούς επικρατούν τα τοξωτά 

πλαίσια που διακοσμούνται: 

α) Με απλή φυτική διακόσμηση, π.χ. πλαίσια δεσποτικών εικόνων Αγίου Νεοφύτου. 

Τα πλαίσια αυτά έχουν διαφορετική διακόσμηση και σχήμα από τα υπέρθυρα της Ωραίας 

Πύλης, της Προθέσεως και του Διακονικού.939 

β) Με το μοτίβο του αγγείου με δύο λαβές και του ελισσόμενου βλαστού. Το τοξωτό 

άνοιγμα του πλαισίου κοσμείται με δαντελωτή απόληξη: πλαίσιο εικόνας της Παναγίας 

στην Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσα. Το πλαίσιο της εικόνας της Παναγία στη 

Χρυσοκουρδαλιώτισσα, ενώ φέρει παρόμοια διακόσμηση με το υπέρθυρο της Ωραίας 

Πύλης, δεν παρουσιάζει και το ίδιο σχήμα.940 

                                                 
933 Αυτόθι, εικ. 199. 
934 Αυτόθι, εικ. 199. 
935 Αυτόθι, εικ. 217.  
936 Πρβλ. Αυτόθι, εικ. 222, 223. 
937 Αυτόθι, εικ. 227-9. 
938 Αυτόθι, εικ. 247. 
939 Αυτόθι, εικ. 227-228. 
940 Αυτόθι, εικ. 247. 
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γ) Με πρόσθετο δαντελωτό, κροσωτό διάκοσμο, διάτρητης τεχνικής στο άνοιγμα του 

τόξου, ο οποίος διαμορφώνεται σε τρίλοβη αψίδα: πλαίσιο δεσποτικών εικόνων Παναγίας 

και Χριστού στο τέμπλο της Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι (Α/Α 16.4-5) και εικόνας 

Χριστού στο τέμπλο της Χρυσοκουρδαλιώτισσας (Α/Α 18.7). Οι προαναφερθείσες εικόνες 

έχουν παρόμοιο διάκοσμο και σχήμα με την Ωραία Πύλη.  

δ) Με φύλλα άκανθας: πλαίσια Ιωάννη του Θεολόγου και Προδρόμου στην Παναγία 

Χρυσοκουρδαλιώτισσα. 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι στο 16ο αιώνα δεν ακολουθούν όλα τα πλαίσια 

των δεσποτικών εικόνων και υπερθύρων των εισόδων ενός τέμπλου την ίδια διαμόρφωση 

και διακόσμηση. 

 

Διακόσμηση των γλυπτών ζωνών του επιστυλίου941 

Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα παρουσιάζονται διάφορα είδη διακόσμησης των 

ζωνών του επιστυλίου.  

Η πρώτη ζώνη επιστυλίου μπορεί να αποτελείται από: 

α) Τοξοστοιχία οστρακόμορφων ημικυκλικών αχηβάδων με φυλλώματα στους 

ενδιάμεσους τριγωνικούς χώρους: Αγία Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 1.4),942 Άγιος 

Γεώργιος Περαχωρίτης (Α/Α 6.4), Παναγία Θεοτόκος-Αρχάγγελος (Α/Α 7.2),943 Άγιος 

Σωζόμενος (Α/Α 8.5), Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής (Α/Α 9.9).944  

β) Ελισσόμενες και συμπλεκόμενες κληματίδες με σταφύλια και κωνοφόρους 

κάλυκες: Παναγία Ελεούσα-Ποδύθου (Α/Α 5.3),945 Θεοτόκος, Καλοπαναγιώτης (Α/Α 

11.1). Στο επιστύλιο του τελευταίου ναού υπάρχουν και φτερουγίζοντα πουλιά.  

Η τρίτη ζώνη επιστυλίου μπορεί να αποτελείται από: 

α) Τρίλοβες οστρακόμορφες αχηβάδες (τρίλοβα κογχωτά τοξύλλια) με φυτικό 

διάκοσμο στους ενδιάμεσους τριγωνικούς χώρους: Αγία Παρασκευή στη Γαλάτα (Α/Α 

1.4),946 Παναγία Ελεούσα-Ποδύθου (Α/Α 5.4),947 Άγιος Σωζόμενος (Α/Α 8.5).  

β) Ακανθοφόρο βλαστό σε συμμετρικούς τυποποιημένους κυματισμούς: Άγιος 

Ιωάννης Λαμπαδιστής (Α/Α 9.9). Πάνω από το επιστύλιο τοποθετείται προεξέχον γείσο με 

                                                 
941 Ανάγλυφη διακόσμηση παρουσιάζουν η πρώτη, η τρίτη και η πέμπτη ζώνη επιστυλίου, όπου υπάρχουν, 

ενώ η δεύτερη και τέταρτη ζώνη φέρουν ανεξάρτητα εικονίδια του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης.   
942 Αυτόθι, σ. 1378, εικ. 182-3. 
943 Αυτόθι, σ. 1384, εικ. 211. 
944 Αυτόθι, σ. 1385, εικ. 219. 
945 Αυτόθι, σ. 1381, εικ. 199. 
946 Αυτόθι, σ. 1378, εικ. 183. 
947 Αυτόθι, σ. 1381, εικ. 194, 200. 
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ενσωματωμένους διακοσμητικούς κιλλίβαντες, μεταξύ των οποίων παριστάνονται 

εξάκτινοι αστέρες σε κυανό φόντο, ανά ένας σε κάθε τμήμα.948  

γ) Επιβιώνει ο πρώτος τύπος που αναφέραμε για την πρώτη ζώνη επιστυλίου του 

πρώτου μισού του 16ου αιώνα: Θεοτόκος, Καλοπαναγιώτης (Α/Α 11.1). 

Η πέμπτη ζώνη επιστυλίου μπορεί να αποτελείται από:   

α) Πολύπλοκο κλαδωτό διάκοσμο από ελικωτό και συμπλεκόμενο βλαστό με μικρά 

φυλλώματα: Παναγία Ελεούσα-Ποδύθου (Α/Α 5.4). Στο κέντρο του επιστυλίου 

απεικονίζεται το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου της Βενετίας.949  

β) Δίφυλλο φυτικό μοτίβο στο κέντρο του επιστυλίου, εκατέρωθεν του οποίου 

παριστάνονται ανεμιζόμενα, χυμώδη ακανθόφυλλα: Θεοτόκος, Καλοπαναγιώτης (Α/Α 

11.2). 

Οι ζώνες του επιστυλίου, στα τέμπλα από τα μέσα του 16ου αιώνα, παρουσιάζουν και 

πάλι ποικιλία στη διακόσμησή τους.  

Η πρώτη ζώνη επιστυλίου μπορεί να κοσμείται ως εξής:  

α) Με τρίφυλλη άκανθα στο κέντρο του επιστυλίου, από την οποία ξετυλίγονται 

ελισσόμενες κληματίδες με σταφύλια, κωνοειδείς καρπούς, ρόδια, ρόδακες και 

φτερουγίζοντα πουλιά που ραμφίζουν τα σταφύλια: Άγιος Νεόφυτος (Α/Α 14.9).950 

β) Στην επιφάνεια του επιστυλίου να παρουσιάζονται ανάγλυφα φυλλοφόρα 

ορθογώνια φράγματα, συμμετρικά τοποθετημένα πάνω από όλα τα κιονόκρανα των 

πεσσίσκων, τα οποία χωρίζουν το επιστύλιο σε μακρόστενα τμήματα. Ο διάκοσμος έτσι 

δεν είναι ενιαίος και συνεχόμενος, αλλά προσαρμόζεται στα κενά μεταξύ των ορθογωνίων 

φραγμάτων. Αναφορικά με το είδος της διακόσμησης παριστάνονται, στο κέντρο του 

επιστυλίου, πάνω από το υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης, τυποποιημένα δελφίνια με το 

ρύγχος τους να στηρίζεται στη βάση δέσμης φύλλων και η ουρά τους να διαμορφώνεται σε 

ελισσόμενη κληματίδα. Η υπόλοιπη διακόσμηση αποτελείται από κληματίδες με 

σταφύλια, κωνοειδείς καρπούς και φτερουγίζοντα - ραμφίζοντα πουλιά: Παναγία 

Καθολική στο Πελένδρι (Α/Α 16.6-7).951 Στην Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσα (Α/Α 

18.3-4) ακολουθείται παρόμοιο διακοσμητικό θέμα με τη διαφορά ότι η διακόσμηση είναι 

τώρα συνεχής και ενιαία με την απουσία των ορθογώνιων φραγμάτων.952  

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε, στο σημείο αυτό, ότι από τα μέσα του 16ου 

αιώνα συναντούμε, αναφορικά με τη διάρθρωση της πρώτης ζώνης του επιστυλίου και της 

διακόσμησής της, τη συνύπαρξη των ακόλουθων δύο τύπων επιστυλίου: 

                                                 
948 Αυτόθι, σ. 1385, εικ. 224-5. 
949 Αυτόθι, σ. 1372, 1381, εικ. 201-2.  
950 Αυτόθι, σ. 1387, εικ. 227-229. 
951 Αυτόθι, σ. 1391, εικ. 237, 240, 242. 
952 Αυτόθι, σ. 1391, εικ. 247. 
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α) Ενιαίο επιστύλιο με συνεχόμενη διακόσμηση. Είναι ο συνηθισμένος τύπος 

επιστυλίου, που ακολουθόταν μέχρι τώρα. 

β) Επιστύλιο που χωρίζεται σε μακρόστενα τμήματα, με την τοποθέτηση ανάγλυφων 

φραγμάτων, που κοσμούνται με αυτοτελή διακόσμηση.  

Η τρίτη ζώνη επιστυλίου κοσμείται με: 

α) Τοξοστοιχία από ημικυκλικές οστρακόμορφες αχηβάδες, τα τόξα της οποίας 

στηρίζονται σε ελικοειδείς σχοινοειδείς κιονίσκους και επιστέφονται από οξυκόρυφα 

αετώματα. Οι ενδιάμεσοι τριγωνικοί χώροι των αετωμάτων όπως και τα εντός των 

αετωμάτων κενά κοσμούνται με φυτικό διάκοσμο:953 επιστύλιο κεντρικού κλίτους Αγίου 

Νεοφύτου (Α/Α 14.9),954 Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσα (Α/Α 18.7).955  

β) Ακολουθείται ο πρώτος τύπος που προαναφέρθηκε σχετικά με τη διακόσμηση της 

τρίτης ζώνης των επιστυλίων των αρχών του 16ου αιώνα: επιστύλιο Διακονικού και 

Προθέσεως Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 14.5-6).956 

γ) Ακολουθείται ο πρώτος τύπος που προαναφέρθηκε αναφορικά με την πρώτη ζώνη 

επιστυλίου των αρχών του 16ου αιώνα, μόνο που τώρα οι ημικυκλικές αχηβάδες 

παρουσιάζονται ελαφρώς οξυκόρυφες: Παναγία Καθολική (Α/Α 16.6-7).957  

Η πέμπτη ζώνη επιστυλίου διακοσμείται με τρίφυλλη ή δίφυλλη άκανθα στο κέντρο 

του επιστυλίου, εκατέρωθεν της οποίας παριστάνονται ανεμιζόμενα, χυμώδη 

ακανθόφυλλα: Άγιος Νεόφυτος (Α/Α 14.5-6),958 Παναγία Καθολική (Α/Α 16.6),959 

Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσα (Α/Α 18.4).960  Στους δύο πρώτους ναούς η άκανθα είναι 

τρίφυλλη, ενώ στον τελευταίο δίφυλλη. Η διακόσμηση του επιστυλίου στον τελευταίο ναό 

διαφοροποιείται κάπως. Μεταξύ των δύο φύλλων της άκανθας παρεμβάλλεται ένα τρίτο 

φύλλο, το οποίο μετατρέπεται σε διακοσμητικό κύπελλο, στη βάση του οποίου 

στηρίζονται τα δύο άλλα φύλλα. Το αστροφόρο γείσο, παρόμοιο με τον Άγιο Νεόφυτο, 

που αναφέρουν οι Α.-Ι. Στυλιανού δεν υπάρχει σήμερα.961 Στον πρώτο ναό τοποθετείται 

πάνω από το επιστύλιο προεξέχον γείσο με ενσωματωμένους κιλλίβαντες και εξάκτινους 

αστέρες σε κυανό φόντο, όπως το συναντήσαμε ήδη στον Άγιο Ιωάννη το Λαμπαδιστή. 

 

 

                                                 
953 Παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο συναντούμε ήδη από τα μέσα του 6ου αιώνα να κοσμεί μεταλλικά 

καλύμματα βιβλίων, βλ. Safran (edit.), Heaven, σ. 166-7.  
954 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», σ. 1387, εικ. 227. 
955 Αυτόθι, σ. 1392, εικ. 251. 
956 Αυτόθι, σ. 1387, εικ. 228. 
957 Αυτόθι, σ. 1392, εικ. 240-242. 
958 Αυτόθι, εικ. 227. 
959 Αυτόθι, εικ. 240-1. 
960 Αυτόθι, εικ. 247. 
961 Αυτόθι, σ. 1392, εικ. 252-3. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 347 

3. 17ος αιώνας 

 

Διάρθρωση τέμπλων  

Τα τέμπλα του 17ου αιώνα συνεχίζουν να παρουσιάζουν την τριμερή καθ ύψος 

διαίρεση-διάρθρωση (θωράκια, δεσποτικές εικόνες, επιστύλιο) των τέμπλων του 16ου 

αιώνα. Το επιστύλιο των τέμπλων του 17ου αιώνα αποτελείται είτε από μία, λ.χ. τέμπλο 

Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι (Α/Α 25.11) είτε από τρεις ζώνες επιστυλίου, λ.χ. τέμπλο 

Αγίου Νικολάου Κλωνάρι (Α/Α 21.7).   

 

Διακόσμηση τέμπλων 

Το ανάγλυφο στα τέμπλα του 17ου αιώνα γίνεται πιο βαθύ και πιο καλοδουλεμένο 

από αυτό του 16ου αιώνα. Οι επιφάνειες των ανάγλυφων μοτίβων συνεχίζουν να 

επιχρυσώνονται και τα κενά μεταξύ τους χρωματίζονται με κυανά, κόκκινα και πράσινα 

χρώματα. Τα θωράκια δεν επιχρυσώνονται.  

Στη διακόσμηση κυριαρχούν τα φυτικά μοτίβα, που ορισμένες φορές συνδυάζονται 

και με ζωϊκό διάκοσμο. Η πιο συνηθισμένη φυτική διακόσμηση που συναντούμε είναι το 

μοτίβο του αγγείου με ή χωρίς τις δύο λαβές από το οποίο ξετυλίγεται φυτικός βλαστός, 

δημιουργώντας διάφορες συνθέσεις. Το μοτίβο αυτό χρησιμοποιείται, από τις αρχές του 

16ου αιώνα μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα, στη διακόσμηση των πεσσίσκων, των 

υπερθύρων των εισόδων και των πλαισίων των δεσποτικών εικόνων των τέμπλων.  

Ως προς το ζωϊκό διάκοσμο, το μοτίβο που παρουσιάζεται συχνά είναι η σύνθεση με 

τα τυποποιημένα δελφίνια με το ρύγχος τους να στηρίζεται στη βάση δέσμης φύλλων και η 

ουρά τους να διαμορφώνεται σε ελισσόμενη κληματίδα. Η σύνθεση αυτή χρησιμοποιείται, 

από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα ως το τέλος του 17ου αιώνα, στη διακόσμηση του 

πρώτου επιστυλίου αρκετών τέμπλων.  

Πολύ συνηθισμένο μοτίβο στη διακόσμηση των υπό εξέταση τέμπλων αποτελεί και η 

τοξοστοιχία με τις αχηβάδες, που χρησιμοποιείται κατά το 17ο αιώνα στη διακόσμηση της 

τρίτης ζώνης επιστυλίου. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι από το 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα παρουσιάζεται εξέλιξη στο διακοσμητικό μοτίβο της 

αχηβάδας.   

Γενικά παρατηρούμε ότι, ως προς τη διακόσμηση, τα τέμπλα του 17ου αιώνα 

ακολουθούν τα μοτίβα και τα πρότυπα που παρουσιάζονται στα τέμπλα του 16ου αιώνα και 

κυρίως του δεύτερου μισού του αιώνα. Πολύ λίγα καινούρια διακοσμητικά μοτίβα 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά στα τέμπλα του 17ου αιώνα. Τα νέα αυτά διακοσμητικά 

στοιχεία είναι:  
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α) Ενδιαφέρουσες συνθέσεις με ποικιλία μοτίβων και εναλλαγή χρωμάτων, που 

κοσμούν θωράκια αρκετών τέμπλων. 

β) Ένας καινούριος τύπος διακόσμησης του υπερθύρου: τοξωτό υπέρθυρο, που 

εγγράφεται σε τριγωνικό αέτωμα. Τα γύρω και εντός του αετώματος κενά διακοσμούνται 

με φυτικά μοτίβα. 

γ) Τα εξής καινούρια μοτίβα στη διακόσμηση της πρώτης ζώνης επιστυλίου: α) 

κεφάλια τερατόμορφων ζώων από το στόμα των οποίων ξεκινά φυτικός βλαστός, β) 

φτερωτοί άγγελοι εκατέρωθεν γλάστρας, το σώμα των οποίων από το ήμισυ και κάτω 

διαμορφώνεται σε φυτικό βλαστό, γ) λιοντάρια εκατέρωθεν ωοειδούς κοσμήματος, το 

σώμα των οποίων πάλι διαμορφώνεται σε φυτικό βλαστό και δ) αγγείο από το οποίο 

ξετυλίγεται ελισσόμενος φυτικός βλαστός. 

 

4. 18ος αιώνας 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα συνεχίζουν να κατασκευάζονται τέμπλα, που 

ακολουθούν τη διάρθρωση και τη διακόσμηση των τέμπλων του 16ου και 17ου αιώνα, όπως 

επίσης και τέμπλα που παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία στη διάρθρωση και στη 

διακόσμηση με τα τέμπλα του 17ου αιώνα, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιούνται από αυτά, 

με την προσθήκη επιπρόσθετων στοιχείων, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη και 

εξελιγμένη μορφή στο τέμπλο, ιδιαίτερα αισθητή στο επιστύλιο και στη διακόσμηση, που 

γίνεται τώρα πιο προσεγμένη, επιμελημένη και λεπτομερειακή.  

Από τα μέσα περίπου του αιώνα εμφανίζεται και χρησιμοποιείται ευρέως και εξίσου 

σε αριθμό με τα προαναφερθέντα και ένας καινούργιος τύπος τέμπλου, από άποψη 

διάρθρωσης και διακόσμησης, από τον οποίο προέρχονται και τα πιο εντυπωσιακά 

δείγματα τέμπλων του 18ου αιώνα, καθώς τώρα το ύψος του αυξάνεται όσο ποτέ άλλοτε, 

με τον Εσταυρωμένο να ακουμπά σχεδόν την οροφή του ναού, η διακόσμησή του γίνεται 

πολυπληθής και πολυσύνθετη, το σκάλισμα βαθαίνει, προσδίδοντας μοναδικότητα και 

επιβλητικότητα στο σύνολο. Τα τυποποιημένα άλλοτε μοτίβα, αποκτούν τώρα ζωντάνια, 

γραφικότητα, και παραστατικότητα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του τύπου αυτού 

αποτελούν το τέμπλο του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (Α/Α 63.18) και του καθεδρικού 

ναού του Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία (Α/Α 46.11), όπως επίσης και πολλά άλλα τέμπλα.   

Ως προς τη διάρθρωση παρατηρείται η δημιουργία καινούργιων τμημάτων στα ήδη 

υπάρχοντα, που είτε απουσίαζαν εντελώς από τα τέμπλα του προηγούμενου αιώνα ή 

υπήρχαν υποτυπωδώς (κάτω κεταμπές ή και πάνω κεταμπές, τρίλοβα κεμέρια, πέντε ζώνες 

επιστυλίου), αυξάνοντας το ύψος του τέμπλου. 
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Η διακόσμηση των τέμπλων αυτών είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πλούσια, 

συνδυάζοντας ανάγλυφα μοτίβα, που ορισμένες φορές ζωγραφίζονται, με μοτίβα 

διάτρητης τεχνικής. Ένα μέρος της επιφάνειας του τέμπλου καλύπτεται με φυτικό 

διάκοσμο σε συνδυασμό με το ζωικό: αετοί, δράκοι, ελάφια, περιστέρια, γλάστρες με 

λουλούδια, κληματίδα με τσαμπιά και άλλος πλούσιος φυτικός και ζωικός διάκοσμος. Το 

ανάγλυφο γίνεται τώρα πιο βαθύ και επιμελημένο. Το τέμπλο εμφανίζεται τώρα ολόκληρο 

ή σχεδόν ολόκληρο επιχρυσωμένο.   

Εκτός από τα προαναφερθέντα, η διακόσμηση συμπληρώνεται συνήθως με 

ανθρώπινες μορφές και πλήθος από φτερωτούς αγγέλους, κάποτε ολόσωμους, που δεν 

εμφανίζονται μόνο ως απομονωμένα στοιχεία, αλλά και ως μέρος εντυπωσιακών 

πολυπρόσωπων συνθέσεων, σκηνών από την καθημερινή ζωή, από την Παλαιά και Καινή 

Διαθήκη, διακοσμώντας τα θωράκια, τους κάτω κεταμπέδες, τα τρίλοβα κεμέρια κ.λ.π. 

Επίσης, συνήθως στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος 

και Παύλος κρατώντας την εκκλησία ή και φτερωτοί άγγελοι να κρατούν στέμμα.  

Επίσης στα μέσα περίπου του αιώνα, εμφανίζεται και χρησιμοποιείται ακόμα ένας 

τύπος τέμπλου, σε περιορισμένο βέβαια αριθμό. Πρόκειται για το πιο απλό είδος τέμπλου 

του αιώνα αυτού. Είναι ξυλόγλυπτο και φέρει μόνο γραπτή διακόσμηση, με φυτικά και 

γεωμετρικά μοτίβα, χωρίς ίχνος επιχρυσώματος. Στη διακόσμηση των ζωνών επικρατούν 

το φυτικό στοιχείο - συνθέσεις με ανθούς λουλουδιών, φρούτα σε πιατέλες - και τα 

γεωμετρικά μοτίβα. Στο άνω μέρος του επιστυλίου, απευθείας σε αυτό, είναι 

τοποθετημένος ο Εσταυρωμένος με τα λυπηρά εκατέρωθέν του.  

 

5. 19ος αιώνας 

 

Τα περισσότερα τέμπλα του 19ου αιώνα κατασκευάζονται κατά τα πρότυπα του 

καινούργιου τύπου, που εμφανίστηκε στα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα, ενώ 

περιορίζεται κατά πολύ η κατασκευή τέμπλων, που ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου 

αιώνα. Επίσης μειώνεται και ο αριθμός των απλών ζωγραφισμένων τέμπλων.  

Μελετώντας τα τέμπλα του 19ου αιώνα, που ακολουθούν τον καινούργιο τύπο του 

18ου αιώνα, παρατηρούμε τις εξής ευδιάκριτες διαφορές με τα αντίστοιχα τέμπλα του 18ου 

αιώνα: 

 Γενικά η διακόσμηση είναι απλούστερη, λιγότερο λεπτομερειακή και λιγότερο 

πολυπληθής από αυτήν των τέμπλων της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου αιώνα, με 

εξαίρεση το τέμπλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη (Α/Α 81.20) και της 

Παναγίας Φανερωμένης (Α/Α 96.26).  
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 Στα τέμπλα του 19ου αιώνα παριστάνονται συχνά τα εξής δύο διακοσμητικά θέματα: α) 

η ανάγλυφη σύνθεση με τα αντιμέτωπα λιοντάρια, δεμένα σε δέντρο, που εμφανίζεται 

για πρώτη φορά τον αιώνα αυτό και β) ο μονοκέφαλος ή δικέφαλος εστεμμένος αετός, 

γνωστός μεν από το 18ο αιώνα, αλλά μόνο σαν διακοσμητικό μοτίβο αετωματικών 

επιστέψεων. Οι προαναφερθείσες συνθέσεις παριστάνονται στα θωράκια, στους κάτω 

κεταμπέδες και στα τρίλοβα κεμέρια των δεσποτικών εικόνων. 

 Στα τέμπλα του 19ου αιώνα περιορίζεται η χρήση ορισμένων θεμάτων του 18ου αιώνα, 

όπως: α) οι σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Μόνο σε τέσσερα από τα 

δεκαέξι τέμπλα της Δ΄ κατηγορίας, σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα, 

παριστάνονται σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, οι οποίες συνήθως 

περιορίζονται σε μία με τρεις σκηνές. Επίσης παρατηρούμε ότι ο ξυλογλύπτης 

περιορίζεται στην απόδοση μόνο των κεντρικών προσώπων της κάθε σκηνής, χωρίς να 

δίδει οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο 18ο αιώνα και 

β) η γνωστή και πολύ συνηθισμένη σύνθεση του 18ου αιώνα, με τους Αποστόλους 

Πέτρο και Παύλο να κρατούν την εκκλησία. Ελάχιστα υπέρθυρα Ωραίων Πυλών 

τέμπλων 19ου αιώνα κοσμούνται με το θέμα αυτό.   
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ΙΙ. Συμπεράσματα για τέμπλα, βημόθυρα,  

σταυρούς και λυπηρά κατά αιώνα 

 

Ι. 16ος αιώνας   

 

Έχοντας μελετήσει τα τέμπλα, τα βημόθυρα, τους σταυρούς και τα λυπηρά του 16ου 

αιώνα, εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Τέσσερα από τα δέκα τέμπλα, τρία από τα δεκαπέντε βημόθυρα, δύο από τους έξι 

σταυρούς και τα τρία ζεύγη λυπηρών, που μελετήθηκαν στον αιώνα αυτό, ανήκουν σε 

καθολικά μοναστηριών της ελεύθερης υπαίθρου. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν ή 

προέρχονται από ναούς χωριών της ελεύθερης Κύπρου, εκτός από το σταυρό του 

Αγίου Ιωάννου στην Αμμόχωστο (Α/Α 20) (Χάρτης Ι). 

 Κανένα τέμπλο δεν φέρει επιγραφή, εκτός από το τέμπλο της Παναγίας Ελεούσας-

Ποδύθου, στη Γαλάτα (Α/Α 5), που παρουσιάζει επιγραφή με χρονολογία 

επιχρύσωσης και όνομα δωρητή, η οποία όμως αφορά το 18ο αιώνα (Α/Α 71.4).  

 Κανένα ξυλόγλυπτο τμήμα δεν παραδίδει επιγραφή με το όνομα του ξυλογλύπτη που 

το φιλοτέχνησε ή του ζωγράφου.  

 Επιγραφή με χρονολογία φέρει μόνο ο σταυρός του ναού του Αρχαγγέλου στην 

Κοκκινοτριμιθιά (1567 – Α/Α 19.2) και τα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης στο τέμπλο 

του ναού του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο (1544 – Α/Α 14). Η χρονολογία των 

εικονιδίων αυτών αποτελεί πιθανόν και τη χρονολογία της τελικής διαμόρφωσης του 

τέμπλου. Όλα τα υπόλοιπα ξυλόγλυπτα τμήματα, για τα οποία δεν έχουμε επιγραφές 

επ’ αυτών με χρονολογία ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που να βοηθά στη 

χρονολόγησή τους, έχουν τοποθετηθεί χρονολογικά με βάση τη χρονολογία της 

οικοδόμησης του ναού, τη χρονολογία των τοιχογραφιών και την τεχνοτροπική εξέλιξη 

που παρουσιάζουν.  

 Το παλαιότερο χρονολογικά ξυλόγλυπτο τμήμα του αιώνα αυτού είναι το τέμπλο του 

ναού της Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα, γύρω στα 1500 (Α/Α 1.2). Όλα σχεδόν τα 

υπόλοιπα ξυλόγλυπτα τμήματα χρονολογούνται στο διάστημα ανάμεσα στις αρχές και 

τα μέσα του 16ου αιώνα, εκτός από το τέμπλο, το βημόθυρο, το σταυρό και τα λυπηρά 

της Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας (Α/Α 18), τα οποία λόγω της έλλειψης πηγών 

και της αλλαγής της πολιτικής κατάστασης του νησιού, στα 1570/1, δεν μπορούμε με 

σιγουριά να χρονολογήσουμε πριν ή μετά την τουρκική κατάκτηση. Ενδεχομένως 

μπορούν να χρονολογηθούν πριν το 1570/1. 
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 Τα περισσότερα τέμπλα είναι σύγχρονα με την ανοικοδόμηση του ναού στον οποίο 

ανήκουν ή προέρχονται, ορισμένα είναι μεταγενέστερα και ελάχιστα προγενέστερα. Το 

γεγονός ότι ταυτόχρονα με την ανοικοδόμηση των περισσότερων ναών του αιώνα 

αυτού, κατασκευάζεται και τέμπλο, που προορίζεται για αυτούς, αποτελεί ένδειξη 

οικονομικής ευχέρειας. Σπάνια καινούριος ναός κοσμείται με παλαιότερο χρονολογικά 

τέμπλο, που έχει μεταφερθεί από άλλο ναό.    

 Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα έχουν εντοπιστεί δύο τύποι εικονογραφημένων 

βημοθύρων, ο «βυζαντινός» τύπος και ο «γοτθικός», ενώ στο δεύτερο μισό 

εντοπίστηκαν μόνο βημόθυρα «γοτθικού» τύπου.   

  Ο σταυρός και τα λυπηρά τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου. Τα 

άκρα των κεραιών του σταυρού διαμορφώνονται σε τρίλοβα δισκάρια και κοσμούνται 

εξωτερικά με κωνοειδείς καρπούς, το πλάτος της άνω κεραίας μειώνεται, όπως και της 

πλατύτερης κάτω κεραίας πριν την απόληξή της, ενώ ο σταυρός περιβάλλεται από 

ελεύθερα ακανθόφυλλα και ανάγλυφα μοτίβα.  

 Στην εικονογραφία του σταυρού επικρατούν τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών 

στα τρίλοβα δισκάρια και δύο τύποι Εσταυρωμένου, ο βυζαντινός και ο τύπος που 

επικράτησε στην ιταλική τέχνη του 13ου – 14ου αιώνα.   

 Έχουν εντοπιστεί τρεις διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης του πλαισίου των λυπηρών. 
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ΙΙ. 17ος αιώνας 

  

Μελετώντας τα τέμπλα του 17ου αιώνα και τα επιμέρους τμήματά τους, είναι 

σημαντικό να παρατηρήσουμε τα εξής: 

 Τρία από τα δεκατέσσερα τέμπλα, πέντε από τα δεκατέσσερα βημόθυρα, τέσσερις από 

τους δεκατέσσερις σταυρούς και τέσσερα από τα δεκατρία ζεύγη λυπηρών, που 

μελετήθηκαν, ανήκουν σε καθολικά μοναστηριών της υπαίθρου. Όλα τα υπόλοιπα 

ανήκουν ή προέρχονται από ναούς χωριών, εκτός από το τέμπλο και το βημόθυρο του 

ναού του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό (Α/Α 34) (Χάρτης ΙΙ). 

 Το παλαιότερο χρονολογικά με επιγραφή ξυλόγλυπτο τμήμα είναι το βημόθυρο της 

Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα, στα 1622 (Α/Α 22) και το νεότερο χρονολογικά με 

επιγραφή είναι το τέμπλο του Αποστόλου Ανδρέα στον Πολύστυπο, στα 1700 (Α/Α 

37).  

 Τα περισσότερα τέμπλα είναι μεταγενέστερα από την ανοικοδόμηση του ναού στον 

οποίον ανήκουν ή προέρχονται, ορισμένα είναι προγενέστερα και ελάχιστα είναι 

σύγχρονα. Με βάση τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι κατά τον αιώνα αυτό δίδεται 

μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση και καλλωπισμό των παλαιών ναών παρά στην 

ανοικοδόμηση καινούριων. Φαίνεται ότι, κατά το 17ο αιώνα, κατασκευάζονται 

περισσότερα τέμπλα παρά ναοί, διότι ελάχιστες φορές τα τέμπλα προορίζονται για 

καινούριους ναούς, ενώ τις περισσότερες φορές τοποθετούνται σε παλαιότερους 

χρονολογικά ναούς. Συνδυάζοντας τα προαναφερθέντα με την ύπαρξη, στον αιώνα 

αυτό, ελάχιστων μεμονωμένων τοιχογραφιών και όχι ολοκληρωμένων ζωγραφικών 

συνόλων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, κατά το 17ο αιώνα, υπάρχει μία 

οικονομική δυσχέρεια, που εμποδίζει την ανέγερση ναών ή την τοιχογράφησή τους και 

τα ελάχιστα διαθέσιμα χρήματα ξοδεύονται κυρίως για την κατασκευή ή αλλαγή 

τέμπλων, αν αυτό έχει φθαρεί πολύ από την υγρασία, και πολύ λιγότερο, πιθανόν, από 

αισθητικούς λόγους.  

 Τα βημόθυρα του 17ου αιώνα ακολουθούν το «γοτθικό» τύπο βημοθύρου, γνωστό από 

το 16ο αιώνα, με μικρές διαφορές. Τεχνοτροπικά όμοια είναι τα βημόθυρα στους εξής 

ναούς: α) Παναγίας του Άρακος στα Λαγουδερά (Α/Α 32.4), Παναγίας στη Λάνια 

(Α/Α 33.9-11), Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό (Α/Α 34.5), Παναγίας στην Αρεδιού 

(Α/Α 35.5) και β) Αγίου Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.2), Τιμίου Σταυρού στο 

Αγιασμάτι (Α/Α 25.9-10) και Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 26.2).  

 Ο σταυρός και τα λυπηρά συνεχίζουν να τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του 

επιστυλίου. 
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 Ο σταυρός ακολουθεί τα πρότυπα του 16ου αιώνα, ως προς την εικονογραφία και την 

τεχνοτροπία, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούνται εκατέρωθεν του κάτω μέρους του 

σταυρού, δύο ξυλόγλυπτοι δράκοντες με σώμα φυτικού βλαστού.  

 Έχουν εντοπιστεί όμοιοι τεχνοτροπικά σταυροί, που είναι οι εξής: α) Παναγίας στην 

Αρεδιού (Α/Α 35.7), Παναγίας του Άρακος (Α/Α 32.6), Παναγίας στη Λάνια (Α/Α 

33.12), Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό Ορεινής (Α/Α 23.5), Παναγίας στο 

Παραλίμνι (Α/Α 36.7), Ιωάννη του Προδρόμου στην Πλατανιστάσα (Α/Α 39.9-10) και 

β) Αγίου Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8) και Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια (Α/Α 

26.6-7). 

 Υπάρχουν και όμοιοι εικονογραφικά Εσταυρωμένοι και λυπηρά, που είναι οι 

ακόλουθοι: Αγίου Θωμά στους Εργάτες (Α/Α 24.7-8), Αρχαγγέλου στη Λακατάμεια 

(Α/Α 26.6-7) και Αγίου Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά (Α/Α 40.3).  

 Εμφανίζεται ένας καινούργιος τύπος διαμόρφωσης του πλαισίου των λυπηρών, που θα 

συνεχίσει να χρησιμοποιείται και στο 18ο και 19ο αιώνα.  
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ΙΙΙ. 18ος αιώνας 

 

Τέμπλα 

Έχουμε κατατάξει τα τέμπλα του 18ου αιώνα σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες με 

κριτήριο τη διάρθρωση και τη διακόσμηση που παρουσιάζουν. Τα τέμπλα της Α΄ 

κατηγορίας ακολουθούν τη διάρθρωση και τη διακόσμηση των τέμπλων του 17ου αιώνα, 

της Β΄ κατηγορίας παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία στη διάρθρωση και στη 

διακόσμηση με τα τέμπλα της Α΄ κατηγορίας, αλλά ταυτόχρονα προστίθενται ορισμένα 

καινούργια στοιχεία, σε εκείνα της Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας δημιουργούνται καινούργια 

τμήματα στα ήδη υπάρχοντα, είναι ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα επιχρυσωμένα και 

φέρουν πλούσιο και εντυπωσιακό διακόσμο, ενώ τα τέμπλα της Δ΄ κατηγορίας είναι απλά, 

ξυλόγλυπτα, με γραπτή διακόσμηση, χωρίς επιχρύσωση.962  

Τα τέμπλα της Α΄ και Β΄ κατηγορίας χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

αιώνα, ενώ τα τέμπλα της Γ΄ κατηγορίας εμφανίζονται περίπου στα μέσα του αιώνα και 

χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος του αιώνα. Παρόλα αυτά έχουν εντοπιστεί περίπου 

ισάριθμα έργα, σε αντίθεση με το λιγοστό αριθμό έργων της Δ΄ κατηγορίας, που και αυτά 

εμφανίζονται στα μέσα του αιώνα.  

Το τέμπλο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιχώρι (1704 - Α/Α 41) 

αποτελεί το παλαιότερο χρονολογικά με επιγραφή ξυλόγλυπτο έργο του αιώνα αυτού, ενώ 

το νεότερο χρονολογικά είναι το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια (1800 - Α/Α 

79). 

Τα περισσότερα τέμπλα είναι σύγχρονα με την ανοικοδόμηση του ναού στον οποίον 

ανήκουν ή προέρχονται, ορισμένα είναι μεταγενέστερα και ελάχιστα είναι προγενέστερα. 

 

Βημόθυρα, σταυροί και λυπηρά 

Έχουν εντοπιστεί, κατά τον αιώνα αυτό, τρεις διαφορετικοί τύποι βημοθύρων, 

σταυρών και λυπηρών από άποψη εικονογραφίας και τεχνοτροπίας, που έχουμε κατατάξει 

σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τη σειρά που παρουσιάζεται το πρώτο έργο κάθε 

κατηγορίας. 

 

Α΄ κατηγορία 

Τα έργα της κατηγορίας αυτής, εντοπίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα και 

ακολουθούν, ως προς την τεχνοτροπία και την εικονογραφία, πρότυπα του 17ου αιώνα, 

                                                 
962 Εκτενής αναφορά στη διάρθρωση και στη διακόσμηση των τέμπλων γίνεται στο υποκεφάλαιο για την 

εξέλιξη της τεχνοτροπίας του τέμπλου και στο κεφάλαιο Ζ΄ της παρούσας εργασίας.  
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πολλά από τα οποία είναι ήδη γνωστά από το 16ο αιώνα. Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν τα 

προαναφερθέντα έργα, έχουν ενταχθεί, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, 

στην Α΄ και Β΄ κατηγορία, διότι και αυτά βασικά ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου 

αιώνα, με εξαίρεση το τέμπλο της Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή (Δ΄ κατηγορία – Α/Α 

50.2). Οι ναοί, στους οποίους βρίσκονται τα έργα αυτά, είναι ως επί το πλείστον ναοί 

χωριών (Χάρτης ΙΙΙ), που για λόγους κυρίως οικονομικούς και λόγω συντηρητισμού, 

δύσκολα επιδέχονται αλλαγές (σταυροί και λυπηρά - δεκατέσσερις από τους δεκαοκτώ, 

βημόθυρα - δέκα από τα δεκατρία). 

Στην κατηγορία αυτή έχουν εντοπιστεί όμοια τεχνοτροπικά βημόθυρα, που 

διακρίνονται σε τρεις ομάδες: α) Άγιος Γεώργιος στο Μυλικούρι (Α/Α 42.10), Άγιος 

Γεώργιος στο Παλαιχώρι (Α/Α 43.6), Παναγία Οδηγήτρια στην Πέρα Ορεινή (Α/Α 62.6) 

και Αρχάγγελος στο Μιτσερόν (Α/Α 74.2), β) Άγιος Γεώργιος στα Καμπιά (Α/Α 61.6), 

Αρχάγγελος Μιχαήλ στην Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 44.6), Άγιος Ηρακλείδιος στο Πολιτικό 

(βόρειο κλίτος – Α/Α 56.3), γ) Αρχάγγελος Μιχαήλ στον Αναλιόντα  (Α/Α 60.3) και 

Αρχάγγελος Μιχαήλ στο Μονάγρι (Α/Α 66.8). 

Ως προς την εικονογραφία, παρατηρούμε ότι βημόθυρα που ζωγραφίζονται από τον 

ίδιο ζωγράφο δεν είναι εικονογραφικά και τεχνοτροπικά όμοια. 

Ορισμένοι Εσταυρωμένοι και λυπηρά της κατηγορίας αυτής είναι εικονογραφικά 

όμοια, όπως: α) ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά των τέμπλων της Παναγίας στους 

Καπέδες (Α/Α 52.5), του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Αγρού (Α/Α 54.3) και 

της Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί (Α/Α 57.2). Εικονογραφικά όμοιος με τους 

προαναφερθέντες σταυρούς είναι και αυτός του τέμπλου της Αγίας Θέκλας στη 

Μοσφιλωτή (Α/Α 50.5), β) ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά των τέμπλων του Τιμίου 

Προδρόμου Μέσα Ποταμός (Α/Α 67.3) και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα (Α/Α 

69.11), όπως και ο Εσταυρωμένος του τέμπλου της Παναγίας στη Θελέτρα (Α/Α 58.4). 

Έχουν εντοπιστεί και τεχνοτροπικά όμοιοι σταυροί και λυπηρά, με πολύ μικρές 

διαφορές: α) σταυρός και λυπηρά Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή (Α/Α 50.5) και Παναγίας 

στους Καπέδες (Α/Α 52.5), β) σταυρός και λυπηρά Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη 

Αγρού (Α/Α 54.3) και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα (Α/Α 69.11) γ) σταυρός 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα (Α/Α 60.4) και Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (Α/Α 51.14) 

δ) σταυρός και λυπηρά Παναγίας Χρυσελεούσας στην Έμπα (Α/Α 49.5) και Αρχαγγέλου 

στο Μονάγρι (Α/Α 66.7), ε) σταυρός και λυπηρά Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο 

Παλαιχώρι (Α/Α 41.3-4), Αγίου Γεωργίου στο Παλαιχώρι (Α/Α 43.5) και Αρχαγγέλου 

στην Κοκκινοτριμιθιά (Α/Α 44.5).   
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Β΄ κατηγορία 

Από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα εμφανίζεται ένας νέος τύπος βημοθύρου, 

σταυρού και λυπηρών, που κατατάξαμε στη Β΄ κατηγορία, επειδή αποκλίνει κατά πολύ 

από τους γνωστούς τύπους του 16ου, 17ου και της Α΄ κατηγορίας, ο οποίος θα συνεχίσει να 

χρησιμοποιείται και στα περισσότερα τέμπλα του 19ου αιώνα, με μικρές διαφορές. 

Στα βημόθυρα της Β΄ κατηγορίας παρουσιάζονται ορισμένα καινούργια στοιχεία, 

δηλαδή οι δύο ζώνες γραπτών παραστάσεων αυξάνονται σε τρεις, καταργείται η γοτθική 

απόληξη με τη διπλή κύρτωση, η σκηνή του Ευαγγελισμού πλαισιώνεται από πλατιά 

ανάγλυφη ζώνη φυτικών ή και γεωμετρικών μοτίβων και τα ελεύθερα φύλλα άκανθας 

μετατρέπονται σε πλούσιο ολόγλυφο και διάτρητο φυτικό κυρίως διάκοσμο, ενίοτε 

συνδυασμένο με ζώα, πουλιά και φτερωτούς αγγέλους. 

Καινούργια στοιχεία εμφανίζονται επίσης και σε σταυρούς και λυπηρά. Σταυροί και 

λυπηρά δεν τοποθετούνται απευθείας πάνω στην κορυφή του επιστυλίου, αλλά σε χαμηλή 

αετωματική επίστεψη, πλούσια διακοσμημένη. Επιπρόσθετα έχει ενοπιστεί ένας 

καινούργιος τύπος: α) σταυρού, από άποψη τεχνοτροπίας, στον οποίο η κάτω κεραία είναι 

πλατύτερη, μέχρι την απόληξή της, ενώ οι οριζόντιες κεραίες και η ανώτερη κάθετη 

κεραία έχουν το ίδιο πλάτος, β) Εσταυρωμένου, από άποψη εικονογραφίας, στον οποίο 

συνδυάζονται στοιχεία του βυζαντινού και ιταλικού τύπου. Τα σύμβολα των 

Ευαγγελιστών παριστάνονται συνήθως σε κυκλικά πλαίσια ή ζωγραφίζονται με τα ίδια ή 

παρόμοια χρώματα, διαφορετικής απόχρωσης από το υπόλοιπο τμήμα του σταυρού. 

Έχουν εντοπιστεί δύο καινούργοι τύποι λυπηρών, από άποψη τεχνοτροπίας. Ο 

πρώτος τύπος αποτελείται από ένα ξυλόγλυπτο ορθογώνιο ή σχεδόν τετράγωνο τμήμα, στο 

οποίο απεικονίζεται η αγία μορφή, στο άνω μέρος του οποίου διαμορφώνεται σχεδόν 

πάντοτε, μικρό, σε σχέση με το προαναφερθέν τμήμα, ημικυκλικό πλαίσιο, που φέρει 

γραπτή παράσταση φτερωτού αγγέλου ή επιχρυσώνεται ή χρωματίζεται. Οι κάθετες 

πλευρές του κεντρικού τμήματος συχνά διακοσμούνται με γλυπτό σχοινοειδή κιονίσκο και 

όλο το τμήμα περιβάλλεται εξωτερικά με φυτικά μοίβα, ολόγλυφης και διάτρητης 

τεχνικής, ενίοτε χρωματισμένα. Στο δεύτερο τύπο λυπηρού, το ημικυκλικό πλαίσιο 

εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα και η αγία μορφή απεικονίζεται σε ολόκληρο το χώρο που 

δημιουργείται.  

Όλα τα τέμπλα στα οποία ανήκουν τα υποεξέταση έργα, έχουν ενταχθεί, ως προς τη 

διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στη Γ΄ και Ε΄ κατηγορία, διότι και αυτά 

παρουσιάζουν καινούργια στοιχεία, άγνωστα στο 17ο αιώνα, με εξαίρεση το τέμπλο της 

Παναγίας στην Αθιένου (Α/Α 59) και του Αγίου Γεωργίου στα Καμινάρια (Α/Α 79). 
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Οι περισσότεροι ναοί, από τους οποίους προέρχονται τα έργα αυτά, είναι ναοί 

πόλεων και καθολικά μονών (σταυροί, λυπηρά – δέκα από τους δώδεκα, βημόθυρα – δέκα 

από δεκαπέντε) (Χάρτης ΙΙΙ).  

Στη Β΄ κατηγορία δεν έχουν εντοπιστεί όμοια τεχνοτροπικά βημόθυρα, σταυροί και 

λυπηρά, αλλά εντοπίστηκαν όμοια εικονογραφικά. Τα πρόσωπα των Αγίων, που 

απεικονίζονται στο κάτω μισό του βημοθύρου του τέμπλου της Παναγίας 

Χρυσορρογιάτισσας (Α/Α 72.15), όπως και ο σταυρός και τα λυπηρά (Α/Α 72.14) είναι 

εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα στο τέμπλο του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία 

(Α/Α 73.14-15). Επίσης, τα λυπηρά του τέμπλου της Παναγίας του Κύκκου (Α/Α 53.17-

18) είναι εικονογραφικά όμοια με τα λυπηρά των προαναφερθέντων δύο ναών. Προφανώς 

αποτελούν έργα του ίδιου ζωγράφου, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το όνομα.          

 

Γ΄ κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βημόθυρα, σταυρούς και λυπηρά που δεν 

επιχρυσώνονται, αλλά μόνο ζωγραφίζονται και είναι απλά από άποψη τεχνοτροπίας. Το 

βημόθυρο θυμίζει το βυζαντινό τύπο του 16ου αιώνα και οι σταυροί και τα λυπηρά 

παρουσιάζουν απλούστερη μορφή σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα των δύο προηγούμενων 

κατηγοριών, χωρίς τον πλούτο των διακοσμητικών μοτίβων. 

Το βημόθυρο του Αγίου Γεωργίου στο Ακρωτήρι (Α/Α 76) και της Παναγίας στο 

Κιβισίλι (Α/Α 77.12) αποτελούν έργα του ζωγράφου Θεοφάνη από την Καισάρεια, στον 

οποίον μπορούμε να αποδώσουμε και το βημόθυρο του Αγίου Γεωργίου Άρπερας (Α/Α 

47.6), λόγω εικονογραφικών ομοιοτήτων με τα άλλα δύο. Επίσης, ο σταυρός και τα 

λυπηρά του Αγίου Γεωργίου Άρπερας (Α/Α 47.5) και της Παναγίας στο Κιβισίλι (Α/Α 

77.11) είναι τεχνοτροπικά και εικονογραφικά όμοια. 

 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι: 

 Τα βημόθυρα, οι σταυροί και τα λυπηρά της Α΄ κατηγορίας χρησιμοποιούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του αιώνα, ενώ τα βημόθυρα της Β΄ κατηγορίας εμφανίζονται περίπου 

στα μέσα του αιώνα και χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος του αιώνα. Έχει εντοπιστεί 

περίπου ο ίδιος αριθμός βημοθύρων και για τις δύο κατηγορίες, σε αντίθεση με το 

λιγοστό αριθμό έργων της Γ΄ κατηγορίας, ενώ οι σταυροί και τα λυπηρά της Α΄ 

κατηγορίας είναι περισσότερα σε αριθμό από τα αντίστοιχα έργα της Β΄ κατηγορίας,. 

 Το τέμπλο ενός ναού και τα επιμέρους τμήματά του, ακολουθούν συνήθως την ίδια 

εικονογραφική και τεχνοτροπική εκτέλεση, είτε αντιγράφουν πρότυπα του 16ου και 

17ου αιώνα είτε καινοτομούν είτε ακολουθούν απλή μορφή. 
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IV. 19ος αιώνας 

 

Τέμπλα 

Για τη μελέτη των τέμπλων του 19ου αιώνα ακολουθήσαμε την κατηγοριοποίηση που 

εφαρμόσαμε μελετώντας τα τέμπλα του 18ου αιώνα.963 

Τα περισσότερα τέμπλα εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία και εντοπίζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αιώνα, ακολουθώντας τα τεχνοτροπικά και εικονογραφικά πρότυπα, που 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 18ο αιώνα. Αντίθετα περιορίζεται η κατασκευή τέμπλων 

της Α΄ και Β΄ κατηγορίας, που ακολουθούν πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, όπως επίσης 

μειώνεται και ο αριθμός των απλών ζωγραφισμένων τέμπλων της Δ΄ κατηγορίας.  

Όλα τα τέμπλα της Α΄, Β΄ και Δ΄ κατηγορίας ανήκουν σε ναούς χωριών, ενώ τα μισά 

τέμπλα της Γ΄ κατηγορίας κοσμούν ναούς χωριών (οκτώ), πέντε ναούς πόλεων και τρία 

καθολικά μοναστηριών (Χάρτης ΙV).  

Έχουμε εντοπίσει για πρώτη φορά τέσσερα τέμπλα [Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος 

(Α/Α 82), Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη στη Λευλωσία (Α/Α 81), Παναγίας 

Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα (Α/Α 91), Αγίου Δομετίου στον Άγιο Δομέτιο (Α/Α 

94)], των οποίων ο σταυρός και τα λυπηρά ζωγραφίστηκαν και επιχρυσώθηκαν ένα χρόνο 

πριν από το υπόλοιπο τέμπλο, σύμφωνα με επιγραφές. 

Το παλαιότερο χρονολογικά με επιγραφή ξυλόγλυπτο τέμπλο του αιώνα αυτού 

βρίσκεται στο ναό της Παναγίας Ελεούσας στο Γέρι (1814 – Α/Α 80) και το νεότερο 

χρονολογικά έργο είναι το τέμπλο του νότιου κλίτους του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο 

(1885-1886, Α/Α 83). 

Τα περισσότερα τέμπλα είναι μεταγενέστερα από την ανοικοδόμηση του ναού στον 

οποίον ανήκουν ή προέρχονται, ορισμένα είναι σύγχρονα και ελάχιστα είναι 

προγενέστερα. 

  

Βημόθυρα, σταυροί και λυπηρά 

Για τη μελέτη των βημοθύρων, σταυρών και λυπηρών του 19ου αιώνα ακολουθήσαμε 

την κατηγοριοποίηση που εφαρμόσαμε μελετώντας τα αντίστοιχα έργα του 18ου αιώνα. 

 

Α΄ κατηγορία 

Στην Α΄ κατηγορία εντάξαμε δύο βημόθυρα, που χρονολογούνται στα 1852 και 1873, 

πέντε σταυρούς και τέσσερα ζεύγη λυπηρών, που χρονολογούνται από το 1836 μέχρι το 

1872. Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν τα έργα αυτά, έχουν ενταχθεί, ως προς τη διάρθρωση 

                                                 
963 Για τη διάρθρωση και διακόσμηση των τέμπλων, βλ. Κεφάλαιο Ζ΄. 
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και τη διακόσμησή τους, στην Α΄ και Β΄ κατηγορία, διότι και αυτά βασικά ακολουθούν 

πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα, με εξαίρεση το τέμπλο της Παναγίας στη Κυπερούντα 

(Γ΄ κατηγορία – Α/Α 102). Οι ναοί, από τους οποίους προέρχονται είναι όλοι ναοί χωριών, 

εκτός από ένα (καθολικό Τιμίου Σταυρού Μίθθας, Τσάδα – Α/Α 48) (Χάρτης ΙV). 

Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν όμοια εικονογραφικά και τεχνοτροπικά 

βημόθυρα. Υπάρχουν όμως δύο εικονογραφικά όμοιοι Εσταυρωμένοι και λυπηρά της 

Παναγίας, που ανήκουν στο τέμπλο της Παναγίας στην Τριμήκληνη (Α/Α 85.2) και της 

Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 86.3). Επίσης έχουν εντοπιστεί όμοια 

εικονογραφικά έργα με έργα της Β΄ κατηγορίας, όπως: α) ο σταυρός και τα λυπηρά του 

τέμπλου της Παναγίας στην Κυπερούντα (Α/Α 102.4), που είναι εικονογραφικά όμοια με 

τα αντίστοιχα έργα της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα (Α/Α 101.10) και της 

Παναγίας στα Καννάβια (Α/Α 104.5), και β) ο Εσταυρωμένος και τα λυπηρά του τέμπλου 

της Παναγίας στη Μαλούντα (Α/Α 91.5) είναι εικονογραφικά όμοια με τα αντίστοιχα έργα 

στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κελλάκι (Α/Α 90.5).  

Επίσης ο σταυρός του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού Μίθθας (Α/Α 84.3) και της 

Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 86.3), παρουσιάζουν αρκετές τεχνοτροπικές 

ομοιότητες.    

 

Β΄ κατηγορία 

Στη Β΄ κατηγορία εντάξαμε βημόθυρα, σταυρούς και λυπηρά, που χρονολογούνται 

από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας, που ακολουθούν, από 

άποψη τεχνοτροπίας και εικονογραφίας, τα έργα της αντίστοιχης κατηγορίας του 18ου 

αιώνα. Ανάμεσα στα έργα του 18ου και 19ου αιώνα εντοπίζονται ορισμένες μικρές 

διαφορές, εισάγονται καινούργια στοιχεία, που εμφανίζονται το 19ο αιώνα. 

 

Α. Βημόθυρα 

Τα βημόθυρα έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες, με βάση την τεχνοτροπική εκτέλεση 

του άνω τμήματος του βημοθύρου. Τα βημόθυρα της πρώτης ομάδας παρουσιάζουν 

παρόμοια διαμόρφωση άνω τμήματος με τα αντίστοιχα έργα του 18ο αιώνα, ενώ εκείνα της 

δεύτερης ομάδας φέρουν διαφορετικού τύπου διαμόρφωση, που εμφανίζεται για πρώτη 

φορά το 19ο αιώνα, όπου το μέγεθος της σκηνής του Ευαγγελισμού μειώνεται αισθητά, 

παρουσιάζονται τρεις καινούργιοι τύποι απόληξης, με επικρατέστερο το δικέφαλο 

εστεμμένο αετό και τέλος η ανώτερη ζώνη διακοσμείται με το μοτίβο του αγγείου με δύο 

λαβές, από το οποίο αναφύεται φυτικός βλαστός.  
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Επίσης, τον αιώνα αυτό, εμφανίζεται και ένας καινούργιος τύπος βημοθύρου, που 

φέρει τρεις ζώνες με γραπτές παραστάσεις σε ωοειδή πλαίσια, ενώ τα κενά μεταξύ τους 

καλύπτονται με φυτικό διάκοσμο. Στην ανώτερη ζώνη ζωγραφίζεται ο Ευαγγελισμός ή η 

Προσευχή του Ιωακείμ και της Άννας ή Γέννηση της Παναγίας και η συνάντηση Παναγίας 

και Ελισάβετ, ενώ η ίδια ζώνη επιστέφεται από ένα τριγωνοειδές, διάτρητο τμήμα, που 

απολήγει σε εστεμμένο δικέφαλο αετό και κοσμείται με φυτικό διάκοσμο, πουλιά, ζώα και 

δύο δράκους που το περιβάλουν. 

 

Β. Σταυροί και λυπηρά 

Εμφανίζεται ένας καινούργιος τρόπος διαμόρφωσης των λυπηρών, όπου η Αγία 

μορφή απεικονίζεται σε ξυλόγλυπτο ορθογώνιο τμήμα, του οποίου οι κάθετες και 

οριζόντιες πλευρές κοσμούνται με ολόγλυφα ή ανάγλυφα ή και διάτρητης τεχνικής φυτικά 

μοτίβα, ενίοτε συνδυασμένα με πουλιά. Άλλα καινούργια στοιχεία που εντοπίζονται είναι 

το πυραμοειδές αέτωμα, η γραπτή παράσταση νεκροκεφαλής σε κυκλικό πλαίσιο, πάνω 

στο οποίο στηρίζεται ο σταυρός, η απεικόνιση του αγίου Ιωάννη ο Θεολόγου και της 

Παναγίας με τα χέρια σε στάση προσευχής και η συχνή παρουσία των μορφών των 

Ευαγγελιστών στα τρίλοβα δισκάρια του σταυρού, αντί των συμβόλων τους. 

Τα τέμπλα, στα οποία ανήκουν τα υποεξέταση έργα, έχουν ενταχθεί, ως προς τη 

διάρθρωση και τη διακόσμησή τους, στη Γ΄ κατηγορία, διότι και αυτά παρουσιάζουν 

καινούργια στοιχεία, άγνωστα στο 17ο αιώνα, με εξαίρεση το τέμπλο και το βημόθυρο της 

Παναγίας στα Καννάβια (Α΄ κατηγορία – Α/Α 104.7) και το τέμπλο της Παναγίας 

Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα (Β΄ κατηγορία – Α/Α 91.7). 

Οι περισσότεροι ναοί, στους ανήκουν τα έργα αυτά, είναι ναοί πόλεων και καθολικά 

μονών (Χάρτης ΙV). 

Δεν έχουν εντοπιστεί όμοια εικονογραφικά βημόθυρα, υπάρχουν όμως όμοια 

τεχνοτροπικά. Το βημόθυρο του βόρειου κλίτους του Αγίου Κυπριανού (Α/Α 83.4) 

παρουσιάζει τεχνοτροπικές ομοιότητες με το αντίστοιχο έργο του νότιου κλίτους της 

Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα (Α/Α 101.6). Επίσης τα βημόθυρα του βόρειου 

και νότιου κλίτους της Παναγίας Φανερωμένης (Α/Α 96.21, 96.24) είναι τεχνοτροπικά 

όμοια με το βημόθυρο της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στο Παλαιχώρι (Α/Α 100.10). 

Πιθανότατα αποτελούν έργα του ίδιου ξυλογλύπτη ή προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο 

ξυλογλυπτικής.  

Δεν έχουμε εντοπίσει πανομοιότυπους, από άποψη τεχνοτροπίας, σταυρούς και 

λυπηρά, αλλά ορισμένα παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Έχουν όμως εντοπιστεί 

όμοιοι εικονογραφικά σταυροί και λυπηρά με αντίστοιχα έργα της Α΄ και Γ΄ κατηγορίας. 
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Γ΄ κατηγορία 

Στη Γ΄ κατηγορία έχουμε εντάξει ένα σταυρό και ένα ζεύγος λυπηρών, που 

βρίσκονται στο τέμπλο της Παναγίας Ελεούσας στο Γέρι (1814 – Α/Α 80.5). Τα έργα αυτά 

δεν επιχρυσώνονται και παρουσιάζουν απλή μορφή, χωρίς διακοσμητικά ανάγλυφα 

μοτίβα. 

Το τέμπλο του ναού, στο οποίο ανήκουν ο σταυρός και τα λυπηρά, έχει ενταχθεί στην 

Δ΄ κατηγορία, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμησή του, διότι και αυτό παρουσιάζει 

απλή μορφή.  

Ο σταυρός του τέμπλου είναι εικονογραφικά όμοιος με τους εξής σταυρούς της Β΄ 

κατηγορίας: του τέμπλου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη, του 1815 (Α/Α 81.18) 

και με εκείνο του τέμπλου του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, του 1817 (Α/Α 82.5). 

 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι: 

 Αντίθετα με τον προηγούμενο αιώνα, στο 19ο έχουν εντοπιστεί μόνο δύο βημόθυρα 

της Α΄ κατηγορίας, που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του αιώνα, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα ανήκουν στη Β΄ κατηγορία και ειδικότερα στη δεύτερη ομάδα και 

χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα. Δεν εντοπίστηκε κανένα βημόθυρο 

της Γ΄ κατηγορίας.  

 Οι σταυροί και τα λυπηρά της Β΄ κατηγορίας χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του αιώνα, είναι περισσότερα σε αριθμό από τα αντίστοιχα έργα της Α΄ κατηγορίας και 

χρονολογούνται από το 1836-1872, ενώ η Γ΄ κατηγορία περιλαμβάνει μόνο ένα έργο, 

που χρονολογείται στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα. Αντίθετα, στο 18ο αιώνα, οι 

σταυροί και τα λυπηρά της Α΄ κατηγορίας είναι περισσότερα σε αριθμό από τα 

αντίστοιχα έργα της Β΄ κατηγορίας, ενώ η Γ΄ κατηγορία περιλαμβάνει τα λιγότερα 

έργα. 

 Το υπό εξέταση ξυλόγλυπτα έργα ενός ναού ακολουθούν συνήθως την ίδια 

τεχνοτροπική και εικονογραφική εκτέλεση, είτε αντιγράφουν πρότυπα του 16ου και 

17ου αιώνα είτε καινοτομούν είτε ακολουθούν απλή μορφή, όπως συμβαίνει και στο 

18ο αιώνα. 
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ΙΙΙ. Σύγκριση κυπριακών και ελλαδικών ξυλόγλυπτων τέμπλων 

  

Τα κυπριακά και τα ελλαδικά ξυλόγλυπτα τέμπλα της υπό εξέταση περιόδου 

παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές, τις σημαντικότερες από τις οποίες θα 

προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε. Ξυλόγλυπτα τέμπλα, της περιόδου αυτής, συναντάμε 

παντού στον ελλαδικό χώρο, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Στερεά, στην 

Πελοπόννησο. Η σύγκριση όμως με τα κυπριακά τέμπλα θα περιλαμβάνει ορισμένες μόνο 

περιοχές του ελλαδικού χώρου, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο και το Άγιο 

Όρος, για τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει πιο πρόσφορο και συνολικά μελετημένο υλικό. 

 

Α) Κρήτη 

Στην Κρήτη, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται, μεταξύ άλλων, μεγάλη ακμή της 

εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, από το 15ο αιώνα ως την τουρκική κατάκτηση (1669).964  

Ελάχιστα όμως είναι τα σωζόμενα ξυλόγλυπτα κρητικά τέμπλα του 15ου και 16ου αιώνα, 

όπως και οι γραπτές απεικονίσεις τους, συγκριτικά με το 17ο αιώνα.965  

Τα κρητικά τέμπλα του 15ου αιώνα αποτελούνται από τα θωράκια, τις δεσποτικές 

εικόνες και το επιστύλιο, που κοσμείται από τρεις ανάγλυφες ζώνες. Τα θωράκια φέρουν 

γραπτή διακόσμηση. Οι πεσσίσκοι των θωρακίων, άλλοτε ενιαίοι και άλλοτε τμηματικοί, 

φτάνουν μέχρι το ύψος του επιστυλίου, χωρίζοντας τις δεσποτικές εικόνες μεταξύ τους. 

Μικρά διακοσμητικά κιονόκρανα επιστέφουν τους πεσσίσκους, στηρίζοντας το επιστύλιο. 

Η πρώτη ζώνη του επιστυλίου κοσμείται με φυτικό διάκοσμο. Η δεύτερη με τοξοστοιχία 

οστρακόμορφων αχηβάδων, τα τόξα της οποίας στηρίζονται σε μικρούς γεισίποδες. Τα 

κενά μεταξύ των γεισιπόδων κοσμούνται με γραμμικά κοσμήματα, ενώ τα τριγωνικά κενά 

μεταξύ των αχηβάδων με φυτικά μοτίβα. Η τοξοστοιχία πλαισιώνεται από σχοινοειδές 

μοτίβο ή ανάγλυφα φύλλα. Η ζώνη αυτή τοποθετείται πάντοτε πάνω ακριβώς από την 

πρώτη ζώνη. Η τρίτη ζώνη άλλοτε κοσμείται με γεωμετρικό διάκοσμο966 και είναι 

επάλληλη της δεύτερης, π.χ. τέμπλο Αγίου Νικήτα Λουκίων967 και άλλοτε κοσμείται με 

τοξοστοιχία αχηβάδων, η οποία τοποθετείται ως επίστεψη σειράς εικονιδίων, Μεγάλης 

Δέησης ή Δωδεκάορτου, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ελικοειδείς κιονίσκους. 

Πάνω από την τοξοστοιχία τοποθετείται στενή ανάγλυφη ζώνη, π.χ. τέμπλο Αγίου 

Φανουρίου Βαλσαμονέρου.968  

                                                 
964 Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 251. 
965 Βοκοτόπουλος, «Μικρογραφίες κρητικού χειρογράφου», σ. 203. 
966 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 19-20. 
967 Gerola, Βενετικά μνημεία Κρήτης,  σ. 348-354, εικ. 389. 
968 Τσαπαρλής, ό.π., σ. 20, G. Gerola, ό.π., σ. 348-354, εικ. 390. Στο τέμπλο δεν σώζονται τα εικονίδια. 
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Τα υπέρθυρα των εισόδων του τέμπλου είναι τοξωτά με δαντελωτή απόληξη στο 

άνοιγμα του τόξου και κοσμούνται με ανάγλυφο φυτικό διάκοσμο. Στο υπέρθυρο της 

Ωραίας Πύλης απεικονίζεται συχνά μακρόστενη γραπτή παράσταση, με τη μορφή εικόνας, 

με θέμα τον Επιτάφιο Θρήνο. Γενικά στην τεχνική επικρατεί το χαμηλό ανάγλυφο.969           

Κατά το 16ο αιώνα έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες για την εξέλιξη του κρητικού 

ξυλόγλυπτου τέμπλου. Η εικόνα, που βρίσκεται στο Μουσείο της Παλιάς Ορθόδοξης 

Εκκλησίας του Σεράγεβου και  αποδίδεται, από τον Π. Βοκοτόπουλο, στο ζωγράφο 

Γεώργιο Κλόντζα, απεικονίζει, μεταξύ άλλων με αρκετή λεπτομέρεια, ένα πολυτελές 

ξυλόγλυπτο κρητικό τέμπλο του 16ου αιώνα.970 Το τέμπλο αυτό ακολουθεί γενικά, ως προς 

τη διάρθρωση και τη διακόσμηση, τα προαναφερθέντα κρητικά τέμπλα του 15ου αιώνα. 

Υπάρχουν όμως και ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία: α) στο υπέρθυρο της εισόδου της 

Προθέσεως απεικονίζεται γραπτή παράσταση, β) στο επιστύλιο υπάρχουν εικονίδια του 

Δωδεκάορτου και γ) στην κορυφή του επιστυλίου παριστάνεται βάση διακοσμημένη με 

φυτικά μοτίβα, πάνω στην οποία τοποθετείται ο Εσταυρωμένος. Από τη βάση αυτή 

εκφύονται, εκατέρωθεν του σταυρού, φυτικοί βλαστοί, οι οποίοι στηρίζουν τα δύο λυπηρά, 

της Παναγίας και του Θεολόγου. Στα τρίλοβα δισκάρια των κεραιών του σταυρού 

απεικονίζονται τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών.971    

Μεταξύ των μικρογραφιών που κοσμούν ένα κρητικό χειρόγραφο του 1600 

υπάρχουν πέντε παραστάσεις τέμπλου, παρόμοιες μεταξύ τους. Και οι πέντε ακολουθούν 

τον προαναφερθέντα τύπο τέμπλου του 15ου και 16ου αιώνα, με τη διαφορά ότι τώρα το 

επιστύλιο παρουσιάζεται πιο απλό, με λιγότερες επάλληλες ζώνες (μία μέχρι δύο) και 

λιγότερη διακόσμηση από πριν. Σε κανένα τέμπλο δεν υπάρχει Δωδεκάορτο.972    

Εντοπίζονται ορισμένα κοινά στοιχεία ανάμεσα στα προαναφερθέντα κρητικά 

τέμπλα του 16ου αιώνα και τα κυπριακά τέμπλα της ίδιας περιόδου και κυρίως του α΄ 

μισού του 16ου αιώνα, όπως είναι η τριμερής καθ’ ύψος διαίρεση, το τοξωτό υπέρθυρο και 

το μοτίβο με τις αχηβάδες. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές, που γίνονται 

ιδιαίτερα αισθητές στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα: 

α) Στα κυπριακά τέμπλα οι ζώνες του επιστυλίου δεν είναι ποτέ επάλληλες, δηλαδή 

δεν εφάπτεται η μια της άλλης. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία ζώνες τότε αυτές 

τοποθετούνται ως επίστεψη των εικονιδίων του Δωδεκάορτου και της Μεγάλης Δέησης.   

β) Οι δεσποτικές εικόνες στα κρητικά τέμπλα δεν τοποθετούνται πάντοτε με την ίδια 

σειρά όπως στα κυπριακά, με εξαίρεση τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. 

                                                 
969 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 21. 
970 Βοκοτόπουλος, «Κρητική εικόνα στο Σεράγεβο», σ. 383, 395, 397, εικ. 1, Γκράτζιου, «Η εικόνα του 

Γεωργίου Κλόντζα στο Σεράγεβο», σ. 9-32.  
971 Βοκοτόπουλος, ό.π., σ. 386-7. 
972 Του ίδιου, «Μικρογραφίες κρητικού χειρογράφου», σ. 191-208. 
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γ) Στα κυπριακά τέμπλα δεν υπάρχουν εικόνες με γραπτές παραστάσεις στα 

υπέρθυρα των εισόδων. 

δ) Δεν γνωρίζουμε, εάν υπήρχαν στην Κρήτη τέμπλα με εικονίδια της Μεγάλης 

Δέησης στο επιστύλιο, όπως συμβαίνει στην Κύπρο. 

ε) Η τεχνοτροπική εκτέλεση του μοτίβου της τοξοστοιχίας των οστρακόμορφων 

αχηβάδων στα κυπριακά τέμπλα, στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, είναι παρόμοια με αυτή 

της Κρήτης, όμως στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και στο 17ο αιώνα αλλάζει, γίνεται 

συνθετότερη με την προσθήκη οξυκόρυφων αετωμάτων και πλούσιου φυτικού διακόσμου. 

Αυτό δεν παρατηρείται στην Κρήτη. 

Κέντρο της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής της Κρήτης, κατά το 17ο αιώνα, αποτελεί 

ο Χάνδακας (Ηράκλειο), σύμφωνα με πληροφορίες νοταριακών εγγράφων.973 Στα 

εργαστήρια των ξυλογλυπτών, σύμφωνα πάλι με τα ίδια έγγραφα, σκαλίζονται τέμπλα, 

που ακολουθούν κυρίως δυτικά πρότυπα, τόσο για τις πολυάριθμες εκκλησίες του νησιού, 

π.χ. τέμπλο Αρχιστράτηγου Μιχαήλ στον Ασώματο974 και Μονής της Πράσας975 όσο και 

του εξωτερικού, π.χ. τέμπλο της βασιλικής της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα976 και της 

Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.977 Από το λιμάνι του Χάνδακα μεταφέρονταν ξυλόγλυπτα σε 

πολλές περιοχές, όπως στην Πάτμο, στο Άγιο Όρος, στην Παλαιστίνη, στην Αλεξάνδρεια 

και στο Σινά.978  

Σύμφωνα με την περιγραφή που δίδουν τα έγγραφα, τα τέμπλα παρουσιάζουν την 

τριμερή καθ’ ύψος διαίρεση-διάρθρωση των μεταβυζαντινών τέμπλων, που προαναφέραμε 

και πριν και για τα κυπριακά τέμπλα. Τα κυπριακά τέμπλα  διαφέρουν από τα κρητικά του 

17ου αιώνα ως προς τη διαμόρφωση του επιστυλίου. Στα κρητικά τέμπλα το επιστύλιο 

αποτελείται από τρεις ζώνες. Στην πρώτη ζώνη παριστάνονται οι Απόστολοι, στη δεύτερη 

το Δωδεκάορτο και στην τρίτη οι Προφήτες. Οι ζώνες με τους Αποστόλους και τους 

Προφήτες είναι σε ανάγλυφο, ενώ το Δωδεκάορτο παριστάνεται με εικονίδια, που 

τοποθετούνται μεταξύ μικρών ξυλόγλυπτων κιόνων, όπως συμβαίνει και στην Κύπρο, 

όπου όμως οι άλλες δύο ζώνες φέρουν διαφορετικού τύπου διακόσμηση. Το τέμπλο 

επιστέφεται, όπως και στα κυπριακά τέμπλα, από σταυρό, εκατέρωθεν του οποίου 

τοποθετούνται οι εικόνες τις Παναγίας και του Ιωάννη του Θεολόγου. Όμως, τώρα ο 

                                                 
973 Τα νοταριακά αυτά έγγραφα δημοσιεύτηκαν από τη Μ. Καζανάκη, βλ. Καζανάκη, «Εκκλησιαστική 

ξυλογλυπτική», σ. 251-283, της ίδιας, «Η συμβολή των αρχειακών πηγών», σ. 445. 
974 Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 260-264, της ίδιας, «Η συμβολή των αρχειακών πηγών», 

σ. 470-472. 
975 Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 280-283. 
976 Αυτόθι, σ. 258-260. 
977 Αυτόθι, σ. 272-277, βλ. και της ίδιας, «Η συμβολή των αρχειακών πηγών», σ. 476-7. 
978 Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 252, της ίδιας, «Η συμβολή των αρχειακών πηγών», σ. 

445-6.  
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σταυρός στηρίζεται σε δελφίνια ή δράκοντες, που απουσιάζουν από τα τέμπλα του 

κυπριακού χώρου της ίδιας περιόδου.979 

Τα βημόθυρα του 15ου – 16ου αιώνα έχουν συνήθως τοξωτή κορύφωση διπλής 

καμπυλότητας, που πλαισιώνεται από σχηματοποιημένα φύλλα άκανθας και φέρουν 

γραπτές μόνο παραστάσεις. Στην ανώτερη ζώνη παριστάνεται ο Ευαγγελισμός και στην 

κατώτερη οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος.980  

Στην Κύπρο, στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, υπάρχουν βημόθυρα γοτθικού και 

βυζαντινού τύπου που διακοσμούνται μόνο με γραπτές παραστάσεις, λ.χ. βημόθυρο Αγίου 

Γεωργίου Περαχωρίτη (Α/Α 6.6) και γοτθικίζοντα βημόθυρα, στα οποία συνδυάζονται οι 

γραπτές παραστάσεις με ανάγλυφα μοτίβα, λ.χ. βημόθυρο Παναγίας Θεοτόκου-

Αρχαγγέλου, Γαλάτα (Α/Α 7.4). Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και στο 17ο αιώνα 

επικρατεί μόνο ο τελευταίος τύπος βημοθύρου. Έχει εντοπιστεί βυζαντινού τύπου 

βημόθυρο των αρχών του 16ου αιώνα (βημόθυρο Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Χόλη της 

Πάφου – Α/Α 2) και τέσσερα βημόθυρα της Γ΄ κατηγορίας του 18ου αιώνα (Αγίου 

Γεωργίου Άρπερας (174[8]5) – Α/Α 47.6, Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή (1748) – Α/Α 

50.6, Αγίου Γεωργίου στο Ακρωτήρι (1793) – Α/Α 76 και Παναγίας στο Κιβισίλι (1795) – 

Α/Α 77.12), με παρόμοια διαμόρφωση της ξυλόγλυπτης μορφής τους με τον 

προαναφερθέντα κρητικό τύπο, όπως και με όμοια διάταξη των ζωνών με τις γραπτές 

παραστάσεις, με τη διαφορά ότι στα κυπριακά βημόθυρα υπάρχουν διαφορετικές γραπτές 

παραστάσεις και δεν υπάρχουν ακανθόφυλλα. Ομοιότητες παρουσιάζονται επίσης και με 

τον πατμιακό τύπο βημοθύρου, που αναφέρεται πιο κάτω. Οι Απόστολοι Πέτρος και 

Παύλος απεικονίζονται και σε κυπριακά βυζαντινού τύπου βημόθυρα στο α΄ μισό του 16ου 

αιώνα, λ.χ. βημόθυρο Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα (Α/Α 3).  

Ο ξυλόγλυπτος σταυρός της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας στο Λιβόρνο, που 

κατασκευάστηκε στην Κρήτη στα 1643,981 διαμορφώνεται κατά τα ιταλικά πρότυπα και 

παρουσιάζει ομοιότητες με ένα μεγάλο αριθμό κυπριακών σταυρών από το 16ο αιώνα 

μέχρι και το τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας, λ.χ. σταυρός τέμπλου καθολικού 

Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Τα κοινά στοιχεία συνοψίζονται στα εξής σημεία: ως προς 

το σχήμα και τη διακόσμηση, ο σταυρός περιβάλλεται από ανάγλυφα μοτίβα και ελεύθερα 

ακανθόφυλλα, τα άκρα των κεραιών του διαμορφώνονται σε τρίλοβα δισκάρια, 

κοσμούνται εξωτερικά με κωνοειδείς καρπούς (κωνοφόρους κάλυκες) και μειώνεται το 

πλάτος της άνω κεραίας και της πλατύτερης κάτω κεραίας πριν την απόληξή της. Ως προς 

                                                 
979 Καζανάκη., «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική», σ. 252-253. 
980 Μ. Μπορμπουδάκης (επιμ.), Εικόνες της Κρητικής τέχνης, Ηράκλειον 1993, σ. 481-482.  
981 Καζανάκη «Ο ξυλόγλυπτος σταυρός», σ. 219, πιν. 113, βλ. και της ίδιας, «Η συμβολή των αρχειακών 

πηγών», σ. 445. 
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την εικονογραφία ακολουθείται ο τύπος που επικράτησε στην ιταλική τέχνη του 13ου –14ου 

αιώνα, με το σώμα του Χριστού να σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή και τα πέλματα να 

ενώνονται και να καρφώνονται με ένα μόνο καρφί. Στα τρίλοβα δισκάρια των κεραιών του 

σταυρού απεικονίζονται τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Εκτός από τις 

προαναφερθείσες ομοιότητες, εντοπίζονται και δύο βασικές διαφορές: α) τα λυπηρά των 

κυπριακών τέμπλων του 17ου αιώνα τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του 

επιστυλίου, ενώ τα λυπηρά της Ευαγγελίστριας στο Λιβόρνο στηρίζονται σε δελφίνια. Οι 

δράκοντες και τα δελφίνια θα εμφανιστούν στα κυπριακά τέμπλα από τα μέσα περίπου του 

18ου αιώνα, ως μέρος πλούσια διακοσμημένων αετωματικών επιστέψεων, και β) στο κάτω 

μέρους των περισσότερων κυπριακών σταυρών τοποθετούνται δύο ξυλόγλυπτοι 

δράκοντες, που έχουν σώμα φυτικού βλαστού με ανθούς λουλουδιών και φτάνουν μέχρι το 

ύψος των οριζόντιων κεραιών του σταυρού.                 

 

Β) Δωδεκάνησα 

Με τα τέμπλα των νησιών Πάτμου και Ρόδου της Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, έχει 

ασχοληθεί διεξοδικώς ο Χ. Κουτελάκης, σε σχετική μελέτη που εξέδωσε.982 Στη μελέτη 

αυτή έχει συμπεριλάβει και τα νησιά Κάρπαθος και Κως, αναφέροντας από ένα τέμπλο για 

το καθένα. Τα τέμπλα των προαναφερθέντων νησιών είναι κατασκευασμένα από Κρήτες 

ξυλογλύπτες και επιχρυσωμένα ή χρωματισμένα από Κρητικούς κυρίως ή ντόπιους 

ζωγράφους, που ακολουθούν κρητικά πρότυπα.983 Τα τέμπλα αυτά έχουν μικρές 

διαστάσεις και όλα σχεδόν ανήκουν σε καθολικά μοναστηριών ή σε παρεκκλήσια τους.984   

 

Πάτμος 

 Τα τέμπλα της Πάτμου, που έχει εντοπίσει ο Χ. Κουτελάκης, εκτείνονται 

χρονολογικά από τα τέλη του 15ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα περίπου.985 Τα 

τέμπλα αυτά και ιδιαιτέρα εκείνα των πρώτων δεκαετιών του 17ου αιώνα παρουσιάζουν 

αρκετές ομοιότητες, ως προς τη διάρθρωση και τη διακόσμηση, με τα κρητικά ξυλόγλυπτα 

τέμπλα του 15ου αιώνα,986 λ.χ. τέμπλο ναού Αγίων Αποστόλων.987 Γι’ αυτό και ο Μ. 

Χατζηδάκης θεωρεί τα τέμπλα αυτά ως αξιόλογα κρητικά έργα, τα περισσότερα από τα 

                                                 
982 Κουτελάκης, Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, Αθήνα 1996.  
983 Αυτόθι, σ. 170. 
984 Αυτόθι, σ. 18. 
985 Αυτόθι, σ. 25-40, 47-49. 
986 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 21-22.  
987 Φατούρος, Πατμιακή αρχιτεκτονική, σ. 31-36, πιν. 11-13. 
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οποία θα πρέπει να έχουν έρθει από την Κρήτη.988 Αυτό δικαιολογείται, εάν λάβουμε 

υπόψη μας τη στενή και άμεση σχέση των δύο περιοχών κατά το 16ο και 17ο αιώνα.989    

Τα τέμπλα της Πάτμου κοσμούνται με μικρό αριθμό διακοσμητικών μοτίβων. Το πιο 

συνηθισμένο και σταθερό μοτίβο, τόσο στα τέμπλα της Κρήτη όσο και της Πάτμου, είναι 

η τοξοστοιχία με τις οστρακόμορφες αχηβάδες, τα τόξα της οποίας στηρίζονται σε μικρούς 

γεισίποδες. Το μοτίβο αυτό κοσμεί τη μια από τις ζώνες του επιστυλίου του τέμπλου. Στο 

επιστύλιο μπορούν να υπάρχουν ακόμη από μία μέχρι τρεις επάλληλες ζώνες. Τα τέμπλα, 

λόγω των περιορισμένων διαστάσεων τους, έχουν μόνο δύο μέχρι τρεις δεσποτικές 

εικόνες. Η ύπαρξη Δωδεκάορτου είναι σπάνια. Υπάρχουν όμως αρκετά συχνά εικόνες 

ενσωματωμένες πάνω από την Ωραία Πύλη και τη θύρα της Προθέσεως. Στην πρώτη 

τοποθετείται συνήθως εικόνα του Επιταφίου ή του Αμνού και στη δεύτερη η Φιλοξενία 

του Αβραάμ. Το ανάγλυφο είναι γενικά χαμηλό.990 Ενδεικτικά αναφέρω ως παράδειγμα το 

τέμπλο του Χριστού Δημαρχίας, στην Πάτμο, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 16ου 

αιώνα991 και στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία. 

Παρατηρούμε ότι τα τέμπλα της Πάτμου παρουσιάζουν και ομοιότητες και διαφορές 

με τα κυπριακά τέμπλα του 16ου και 17ου αιώνα. Στα τέμπλα και των δύο περιοχών: 

α) Ακολουθείται η τριμερής καθ’ ύψος διαίρεση, 

β) Η φυτική διακόσμηση υπερέχει έναντι της ζωϊκής. Κοινά φυτικά μοτίβα 

αποτελούν η κληματίδα, το μοτίβο του αγγείου, από το οποίο ξετυλίγονται ελισσόμενοι 

φυτικοί βλαστοί, τα χυμώδη ακανθόφυλλα, η άκανθα και τα λυρόσχημα φύλλα.992      

γ) Επιχρυσώνονται μόνο τα ανάγλυφα μοτίβα, ενώ τα κενά μεταξύ τους 

χρωματίζονται με μπλε και κόκκινο χρώμα.993 Το ίδιο συνέβαινε και στην Κρήτη.994 

Η διάρθρωση των ζωνών του επιστυλίου στα κυπριακά τέμπλα είναι διαφορετική. 

Συνεχίζουν και κατά το 17ο αιώνα να μην υπάρχουν επάλληλες ζώνες επιστυλίου. Τα 

περισσότερα κυπριακά τέμπλα του 16ου και 17ου αιώνα έχουν Δωδεκάορτο. Για το μοτίβο 

της τοξοστοιχίας των οστρακόμορφων αχηβάδων και για τις γραπτές παραστάσεις στα 

υπέρθυρα των εισόδων ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε για την Κρήτη. Το ανάγλυφο στα 

κυπριακά τέμπλα του 16ου αιώνα είναι χαμηλό και χοντροκομμένο, όπως και στα πατμιακά 

τέμπλα, όμως στο 17ο αιώνα γίνεται βαθύτερο και καλοδουλεμένο. 

                                                 
988 Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου., σ. 35.  
989 Φατούρος, ό.π., σ. 36, Κουτελάκης, ό.π., σ. 19-20. 
990 Φατούρος, Πατμιακή αρχιτεκτονική, σ. 35-36, Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 23. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάκοσμο των τέμπλων, βλ. Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 117-169. 
991 Κουτελάκης, ό.π., σ. 29-30, πιν. 10α. 
992 Για λεπτομερή περιγραφή των μοτίβων στα τέμπλα της Πάτμου, βλ. Κουτελάκης, ό.π., σ. 132-169. 
993 Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο», σ. 72. 
994 Του ίδιου, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 25. 
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Τα πατμιακά βημόθυρα ακολουθούν ένα βασικό τύπο, με μικρές παραλλαγές, που 

μοιάζει πολύ με το κρητικό βημόθυρο. Είναι συνήθως οξυκόρυφα με διπλή κύρτωση και 

κοσμούνται στην απόληξη με σαρκώδη ακανθόφυλλα και στο υπόλοιπο τμήμα με γραπτές 

παραστάσεις. Στο άνω μέρος τους παριστάνεται ο Ευαγγελισμός με το συνηθισμένο τρόπο 

και στο κάτω μισό, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος ή ιερατικές μορφές ή ο επώνυμος ή 

οι επώνυμοι άγιοι,995 λ.χ. βημόθυρο παρεκκλησίου Οσίου Χριστοδούλου.996 

Το δεξιό φύλλο βημοθύρου, που προέρχεται από το ναό του Χριστού Δημαρχίας ή 

Μεγάλης Πόρτας στην Πάτμο και χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 15ου αιώνα 

(1480-1500) αποτελεί εξαίρεση από τον προαναφερθέντα τύπο πατμιακού βημοθύρου. Στο 

θυρόφυλλο αυτό εντοπίζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τα γοτθικού τύπου κυπριακά 

βημόθυρα του 16ου και 17ου αιώνα, π.χ. βημόθυρο Παναγίας Καθολικής στο Πελένδρι 

(Α/Α 16.10), όπως είναι η γοτθική απόληξη με τη διπλή κύρτωση, οι δύο καθ’ ύψος ζώνες 

γραπτών παραστάσεων με την ανώτερη ζώνη να παρουσιάζει τη σκηνή του Ευαγγελισμού 

με την Παναγία στο δεξιό θυρόφυλλο. Στην κατώτερη ζώνη εικονίζονται δύο Άγιοι υπό 

ανάγλυφη τοξοστοιχία, που επιστέφεται από ανάγλυφα αετώματα. Φυτικός διάκοσμος 

γεμίζει τα κενά γύρω και εντός των αετωμάτων.997  

Το πατμιακό βημόθυρο είναι έργο ιταλοκρητικό, τόσο στην τεχνική κατασκευής όσο 

και στην τεχνοτροπία. Αποτελεί το πρωϊμότερο γνωστό βημόθυρο, στο οποίο εντοπίζονται 

τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Φαίνεται ότι αποτέλεσε πρότυπο για τα κυπριακά 

βημόθυρα του 16ου αιώνα, όπως και για μεταγενέστερα έργα Δωδεκανήσιων ξυλογλυπτών. 

Στην Κύπρο σώζονται τα περισσότερα και πρωϊμότερα παραδείγματα του τύπου του 

πατμιακού βημοθύρου, που πιθανόν δημιουργήθηκε από βενετική επίδραση στην Κρήτη. 

Αυτό δείχνει ότι οι ντόπιοι ξυλογλύπτες ενημερώνονταν συνεχώς για τις εξελίξεις στην 

τέχνη, αντιγράφοντας είτε έργα που έρχονταν από την Κρήτη είτε σχέδια από τη 

Βενετία.998    

Τα τέμπλα της Πάτμου επιστέφονται από μεγάλους σταυρούς, εκατέρωθεν των 

οποίων συχνά τοποθετούνται τα δύο λυπηρά. Ο σταυρός και τα λυπηρά είτε τοποθετούνται 

απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου είτε στηρίζονται σε δελφίνια. Ακολουθούν γενικά 

την τεχνοτροπική και εικονογραφική εκτέλεση του κρητικού σταυρού, που αναφέραμε για 

το 16ο και 17ο αιώνα,999 όπως και αρκετοί κυπριακοί σταυροί της ίδιας περιόδου, όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει. 

                                                 
995 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 23-25, Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 119-122. 
996 Κουτελάκης, ό.π., πιν. 20β, Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, σ. 70-71, πιν. 86-87. 
997 Κουτελάκης, ό.π., πιν. 20α, Χατζηδάκης, ό.π, σ. 87-88 αρ. 38, πιν. 98, Βαραλής, «Σχόλιο σε 

μικρογραφία», σ. 237. 
998 Βαραλής, σ. 237-238. 
999 Τσαπαρλής, ό.π., σ. 23-24, Κουτελάκης, ό.π., σ. 124. 
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Ρόδος-Κάρπαθος-Κως 

Ο Χ. Κουτελάκης αναφέρει πέντε τέμπλα της Ρόδου, που εκτείνονται χρονολογικά 

στην τελευταία δεκαετία του 17ου αιώνα (1690-1702).1000 Το τέμπλο της Καρπάθου 

χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα – α΄ δεκαετία 18ου αιώνα1001 και της Κω στα 

1662.1002  

Στα τέμπλα και των τριών περιοχών  παρουσιάζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τα 

τέμπλα της Πάτμου, διαφοροποιούνται όμως σε ένα βασικό σημείο, στη διάταξη των 

ζωνών του επιστυλίου. Δεν υπάρχουν οι επάλληλες ζώνες, ο αριθμός των ζωνών 

περιορίζεται σε δύο. Στα τέμπλα της Ρόδου και στο τέμπλο της Καρπάθου η δεύτερη ζώνη 

διακοσμείται με τοξοστοιχία οστρακόμορφων αχηβάδων, η οποία επιστέφει σειρά 

εικονιδίων της Μεγάλης Δέησης, π.χ. τέμπλο Αγίου Φιλήμονα Αρνίθας, Ρόδος.1003 Στο 

τέμπλο της Κω υπάρχει η σειρά με τα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης, όμως η διακόσμηση 

των ζωνών του επιστυλίου είναι διαφορετική.1004 Για τα βημόθυρα, τα σταυρό και τα 

λυπηρά ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε για την Πάτμο.   

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι και στην Κύπρο συναντούμε σε επιστύλια 

τέμπλων του 16ου και 17ου αιώνα παρόμοια διαμόρφωση-διάρθρωση των ζωνών του 

επιστυλίου (πρώτη ζώνη, εικονίδια, δεύτερη ζώνη). Στην Κύπρο όμως η δεύτερη ζώνη 

επιστέφει συνήθως εικονίδια του Δωδεκάορτου και όχι της Μεγάλης Δέησης. Το 

προαναφερθέν μοτίβο των αχηβάδων το συναντούμε σε κυπριακά επιστύλια του πρώτου 

μισού του 16ου αιώνα να τοποθετείται είτε όπως στα τέμπλα της Ρόδου και της Καρπάθου, 

επιστέφοντας εικονίδια, π.χ. τέμπλο Θεοτόκου στον Καλοπαναγιώτη (Α/Α 11), είτε ως 

πρώτη ζώνη επιστυλίου, π.χ. τέμπλο Αγίου Σωζομένου στη Γαλάτα (Α/Α 8), ενώ στο 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και στο 17ο αιώνα το μοτίβο αλλάζει, με την προσθήκη 

οξυκόρυφων αετωμάτων και πλούσιου φυτικού διακόσμου.  

Μελετώντας τα τέμπλα των περιοχών της Κρήτης, της Πάτμου, της Ρόδου και της 

Καρπάθου συγκριτικά με την Κύπρο, καταλήγουμε συνοπτικά στα εξής συμπεράσματα: 

α) Στην Κύπρο παρουσιάζεται εξέλιξη στο διακοσμητικό μοτίβο της αχηβάδας, με 

την προσθήκη οξυκόρυφων αετωμάτων και πλούσιου φυτικού διακόσμου, ήδη από το 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ενώ την ίδια χρονική περίοδο το μοτίβο αυτό στις 

προαναφερθείσες περιοχές παραμένει αμετάβλητο, με εξαίρεση τα τέμπλα της Ρόδου, 

                                                 
1000 Κουτελάκης, Δωδεκάνησα, σ. 40-44, 94-103 (Κ16-Κ20). 
1001 Αυτόθι, σ. 44-45, 103-104, πιν. 6α. 
1002 Αυτόθι, σ. 45-46, 104-106, πιν. 22α-β. 
1003 Αυτόθι, σ. 43, πιν. 19α. 
1004 Αυτόθι, πιν. 22. 
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όπου ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν παρόμοιου τύπου διακοσμητικό μοτίβο, όπως το 

τέμπλο της Παναγίας Λίνδου (1691-1702).1005 

β) Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα υπάρχουν στην Κύπρο τέμπλα με δύο σειρές 

εικονιδίων, πράγμα που δεν συναντούμε στις υπόλοιπες περιοχές.  

γ) Δεν υπάρχουν κυπριακά τέμπλα με επάλληλες ζώνες επιστυλίου.  

Εξετάζοντας τα λυπηρά των τέμπλων, παρατηρήσουμε ότι τα λυπηρά του τέμπλου 

της Παναγίας Λίνδου στη Ρόδο (1691-1702)1006 παρουσιάζουν κοινά τεχνοτροπικά 

στοιχεία με αντίστοιχα κυπριακά έργα της ίδιας περιόδου, δηλαδή η διαμόρφωση του 

ξυλόγλυπτου τμήματός τους είναι παρόμοια: το άνω μέρος αποτελείται από ανάγλυφο 

τόξο, που στηρίζεται σε στρεπτούς σχοινοειδείς κιονίσκους, εγγράφεται σε τριγωνικό 

γοτθικό αέτωμα και κοσμείται με φυτικό διάκοσμο. Το κάτω μέρος του ξυλόγλυπτου 

πλαισίου κοσμείται με φυτικά μοτίβα, λ.χ. λυπηρά τέμπλου Αγίου Γεωργίου στο Καλό 

Χωριό (1637)( Α/Α 23.5).  

 

Γ) Ήπειρος   

Για τα τέμπλα της Ηπείρου, από το 17ο αιώνα, που χρονολογούνται τα αρχαιότερα 

σωζόμενα, μέχρι και το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, έχει γραφτεί σχετική μελέτη από τον 

Ε. Τσαπαρλή.1007 Ο ίδιος αργότερα αναφέρεται στα τέμπλα Ηπείρου κατά το Β΄ μισό του 

18ου αιώνα, σε σχετική μελέτη που εξέδωσε1008.  

Το ηπειρωτικό τέμπλο ακολουθεί τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διαίρεση. Τα 

θωράκια άλλοτε διακοσμούνται με γραπτές παραστάσεις και άλλοτε μένουν τελείως 

αδιακόσμητα. Το επιστύλιο, στις αρχές του 17ου αιώνα, αποτελείται συνήθως από δύο 

μέχρι τρεις ζώνες. Όταν οι ζώνες είναι δύο, η ανώτερη αποτελείται από σειρά μικρών 

εικόνων, συνήθως Μεγάλης Δέησης, που επιστέφεται από τοξοστοιχία, π.χ. τέμπλο Μονής 

Σπηλαιωτίσσης Αρίστης.1009 Όταν οι ζώνες είναι περισσότερες από δύο τοποθετείται 

μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ζώνης η ζώνη με τα εικονίδια, π.χ. τέμπλο Μονής 

Βλαχερνών Άρτης.1010 Τα ανάγλυφα μοτίβα επιχρυσώνονται και το βάθος χρωματίζεται, 

συνήθως με μπλε και κόκκινα χρώματα, όπως συμβαίνει και στα κυπριακά τέμπλα της 

ίδιας περιόδου. Τα μοτίβα είναι κυρίως φυτικά και λιγότερο ζωϊκά. Το ανάγλυφο είναι 

                                                 
1005 Αυτόθι, πιν. 49β. 
1006 Αυτόθι, πιν. 34γ. 
1007 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου – α΄ ημίσεος 18ου αι., Αθήνα 1980. 
1008 Του ίδιου, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο κατά το Β΄ μισό του 18ου αιώνα», εις: Β. Κατσαρός 

(εκδ.), Αντίφωνον. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 70-95.  
1009 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, πιν. 12-13. 
1010 Αυτόθι, πιν. 22α. 
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χαμηλό. Στην κορυφή του τέμπλου στερεωμένα σε ζεύγη δελφίνων υψώνονται ο σταυρός 

και τα λυπηρά.1011  

Στα μέσα του 17ου αιώνα προστίθεται στο επιστύλιο ακόμη μια σειρά εικονιδίων, η 

οποία πάλι επιστέφεται από τοξοστοιχία. Συνήθως η πρώτη κάτω σειρά περιλαμβάνει 

εικονίδια του Δωδεκάορτου και η ανώτερη εικονίδια της Μ. Δέησης. Και οι δύο σειρές 

τοποθετούνται μεταξύ ανάγλυφων ζωνών1012, π.χ. τέμπλο Αγίας Παρασκευής Πατέρου.1013 

Αντίθετα στην Κύπρο τα τέμπλα με δύο σειρές εικονιδίων εμφανίζονται πολύ πιο πριν, στο 

16ο αιώνα. Δεν υπάρχουν όμως κατά το 17ο αιώνα. 

Στα τέλη του 17ου αιώνα οι πεσσίσκοι των δεσποτικών εικόνων λαμβάνουν μορφή 

κιόνων και επιστέφονται με κιονόκρανα. Τα δελφίνια του σταυρού αντικαθίστανται από 

δράκοντες. Το ανάγλυφο γίνεται αδρότερο. Η εξέλιξη του ηπειρωτικού τέμπλου, που 

άρχισε από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, ολοκληρώνεται στο πρώτο μισό του 18ου 

αιώνα, με την τοποθέτηση περισσότερων σειρών εικονιδίων. Η θέα προς το ιερό βήμα 

χάνεται εντελώς.1014 

Η βασική διαφορά μεταξύ κυπριακών και ηπειρωτικών τέμπλων εντοπίζεται στη 

διάρθρωση του επιστυλίου:  

α) Σε όλα τα κυπριακά τέμπλα του 16ου και 17ου αιώνα παρατηρείται σαφής 

διαχωρισμός ανάμεσα στις ζώνες και τα εικονίδια του επιστυλίου, όπου βέβαια υπάρχουν 

εικονίδια, με τις πρώτες να επιστέφουν τα δεύτερα, π.χ. τέμπλο Αγίου Νεοφύτου (Α/Α 

14).1015 Αντίθετα στα ηπειρωτικά τέμπλα είναι συχνό το φαινόμενο της ανάμιξης-ενώσεως 

σειράς εικονιδίων και ζώνης επιστυλίου στην ίδια ζώνη, π.χ. τέμπλο Μονής 

Σπηλαιωτίσσης Αρίστης.1016  

β) Τις περισσότερες φορές τα εικονίδια του επιστυλίου δεν είναι αυτόνομα, 

ανεξάρτητα, αλλά βρίσκονται ζωγραφισμένα στην αντίστοιχη ζώνη του επιστυλίου, π.χ. 

τέμπλο Αγίου Παντελεήμονα Νήσου.1017 Στα επιστύλια των υπό εξέταση κυπριακών 

τέμπλων δεν συναντούμε παρόμοιο φαινόμενο. 

γ) Παρατηρούμε συχνά ότι, όταν οι σειρές των εικονιδίων στα ηπειρωτικά τέμπλα 

γίνονται δύο, τότε παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο διπλή ζώνη, με την κατώτερη να 

στεγάζει τη σειρά των εικονιδίων και να διακοσμείται με το μοτίβο της τοξοστοιχίας, ενώ 

                                                 
1011 Αυτόθι, σ. 169-170. 
1012 Αυτόθι, σ. 170. 
1013 Αυτόθι, πιν. 3. 
1014 Αυτόθι, σ. 97, 170. 
1015 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 227. 
1016 Ε. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, πιν. 12-13. 
1017 Αυτόθι, πιν. 7. 

ΜΑ
ΡΙΝ

Α Α
. Κ
ΥΡ
ΙΑΚ
ΙΔΟ

Υ



 373 

η ανώτερη να διακοσμείται διαφορετικά, π.χ. τέμπλο Μονής Βελλάς.1018 Στην Κύπρο δεν 

συμβαίνει αυτό. 

δ) Στο δεύτερο πιθανόν μισό του 17ου αιώνα εμφανίζονται ηπειρωτικά τέμπλα με 

περισσότερες από δύο σειρές εικονιδίων, π.χ. στο τέμπλο της Μονής Βελλάς υπάρχουν 

τρεις σειρές εικονιδίων, Δωδεκάορτο, Μεγάλη Δέηση, Προφήτες1019 και στο τέμπλο της 

Κοιμήσεως Κ. Βίτσοις τέσσερις σειρές (Δωδεκάορτο, Δωδεκάορτο και άλλες 

παραστάσεις, Μεγάλη Δέηση, Προφήτες).1020 Στην Κύπρο, κατά το 17ο αιώνα, δεν έχουν 

εντοπιστεί τέμπλα με περισσότερες από μία σειρά εικονιδίων. 

Τα ηπειρωτικά βημόθυρα φέρουν γλυπτή και γραπτή διακόσμηση. Μπορεί να 

αποτελούνται από δύο μέχρι τρεις καθ’ ύψος ζώνες γραπτών παραστάσεων.1021 Αντίθετα 

στην Κύπρο, την ίδια περίοδο, δεν υπάρχει βημόθυρο με περισσότερες από δύο ζώνες, π.χ. 

βημόθυρο Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό (Α/Α 23.6). Βημόθυρα με τρεις ζώνες 

εμφανίζονται στην Κύπρο από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα. 

Όταν οι ζώνες είναι τρεις, στην κατώτερη ζώνη παριστάνονται τέσσερις μορφές 

Ιεραρχών (Γρηγόριος, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Αθανάσιος) κάτω από γλυπτή 

τοξοστοιχία, διαμορφωμένη με ποικίλους τρόπους. Στη μεσαία ζώνη απεικονίζεται ο 

Ευαγγελισμός. Γλυπτά φυτικά κοσμήματα καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν στις δύο 

προαναφερθείσες ζώνες. Η ανώτερη ζώνη έχει ημικυκλικό περίπου άνω μέρος και 

βρίσκεται στο κέντρο του βημοθύρου. Σε αυτήν παριστάνονται οι προφητάνακτες. Φυτικά 

κοσμήματα διάτρητης τεχνικής πλαισιώνουν το άνω μέρος του βημοθύρου, το οποίο στην 

κορυφή απολήγει σε δισκάριο με γραπτές παραστάσεις,1022 π.χ. βημόθυρο Αγίας 

Παρασκευής Πάτερου1023 και μονής Αγίου Παντελεήμονα στα Ιωάννινα (17ος αιώνας).1024 

Στα κυπριακά βημόθυρα του 18ου αιώνα με τρεις ζώνες παραστάσεων δεν απεικονίζονται 

οι ίδιες μορφές στα αντίστοιχα τμήματα με το ηπειρωτικό βημόθυρο.1025 

Τα βημόθυρα με δύο ζώνες διαφοροποιούνται από τα προηγούμενα λόγω της 

απουσίας της προαναφερθείσας ανώτερης ζώνης. Οι παραστάσεις των προφητάνακτων 

απεικονίζονται τώρα στη ζώνη του Ευαγγελισμού.1026 Έτσι σχηματίζονται συνήθως στην 

άνω ζώνη του βημοθύρου τρία ξεχωριστά διάχωρα με ημικυκλικό περίπου άνω μέρος, με 

το κεντρικό να παριστάνεται ο Ευαγγελισμός και στα δύο πλαϊνά οι προφητάνακτες, π.χ. 

                                                 
1018 Αυτόθι, πιν. 19. 
1019 Αυτόθι, σ. 66-70, 97-98, πιν. 19.  
1020 Αυτόθι, σ. 86-89, 97-98, πιν. 36. 
1021 Αυτόθι, σ. 158-161. 
1022 Αυτόθι, σ. 159-160. 
1023 Αυτόθι, πιν. 6. 
1024 Καμαρούλιας, Μοναστήρια της Ηπείρου, τ. Α΄, σ. 262, εικ. 216.  
1025 Πρβλ. βημόθυρο τέμπλου Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία, του 1744 (εδώ, αρ. 47). 
1026 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 158-161. 
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βημόθυρο Μονής Βελλάς.1027 Υπάρχουν και βημόθυρα όπου οι παραστάσεις αυτές 

απεικονίζονται ενιαία, σε ένα διάχωρο, το οποίο διαμορφώνεται στο άνω μέρος με 

διάφορους τρόπους. Στην κατώτερη ζώνη απεικονίζονται οι προαναφερθέντες τέσσερεις 

Ιεράρχες.1028 Στην άνω ζώνη των κυπριακών βημοθύρων απεικονίζεται πάντοτε ο 

Ευαγγελισμός, λ.χ. βημόθυρο Παναγίας στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.8) και στην 

κατώτερη οι τρεις Ιεράρχες συνήθως σε συνδυασμό με τον άγιο Νικόλαο ή με κάποιο άλλο 

τοπικό άγιο, όπως τον άγιο Σπυρίδωνα (Παναγία του Άρακος – Α/Α 32.4), άγιο Επιφάνιο 

(Παναγία στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού – Α/Α 31.8) ή άγιο Ηρακλείδιο (Παναγία στην 

Αρεδιού – Α/Α 35.5). 

Στο βημόθυρο του Αγίου Μάμαντος στη Λεμεσό (1694 –Α/Α 34.5) και της Παναγίας 

στη Λάνια (1676 – Α/Α 33.9) παριστάνονται και οι δύο προφητάνακτες. Επίσης όλα τα 

κυπριακά βημόθυρα του 17ου αιώνα σχηματίζουν με παρόμοιο τρόπο το άνω μέρος τους, 

ενώ παραλλαγές βημοθύρων παρατηρούνται από τα μέσα του 18ου αιώνα.  

Τα ηπειρωτικά βημόθυρα με δύο και τρεις ζώνες χρησιμοποιούνται στο 17ο αιώνα με 

τα τελευταία να έπονται χρονολογικά των πρώτων. Μεταξύ τους παρουσιάζουν διάφορες 

τεχνοτροπικές παραλλαγές.1029 Η όλη διακόσμησή τους είναι αναμφίβολα πλουσιότερη και 

συνθετότερη από αυτήν των κυπριακών βημοθύρων.           

Για το πώς διαμορφώνονται εικονογραφικά και τεχνοτροπικά οι ηπειρωτικοί σταυροί, 

σε σύγκριση με τους κυπριακούς σταυρούς, ισχύει γενικά ό,τι προαναφέρθηκε για την 

Πάτμο και την Κρήτη.1030 

Στο β΄ μισό του 18ου αιώνα το ηπειρώτικο ξυλόγλυπτο τέμπλο παρουσιάζει αρκετές 

διαφορές, ως προς τη διάρθρωση και διακόσμηση, σε σχέση με ηπειρώτικο τέμπλο της 

προηγούμενης περιόδου (17ος – α΄ μισό 18ου αιώνα). Το τέμπλο τώρα γίνεται συνθετότερο 

και μεγαλοπρεπέστερο από πριν, με την προσθήκη καινούργιων στοιχείων, όπως γλυπτά 

θωράκια και πεσσίσκους, κάτω κεταμπέδες, κεμέρια, γλυπτούς κίονες, πτηνόμορφους 

κιονίσκους, κωνοειδή υποστηρίγματα και κιλλίβαντες και με την παρουσία αετωματικής 

επίστεψης, στην κορυφή του τέμπλου, που επιπρόσθετα περιλαμβάνει, εκτός από τον 

Εσταυρωμένο, τα λυπηρά και το ζεύγος δρακόντων, φυτικό διάκοσμο με πουλιά, να 

καλύπτει όλο το μήκος της επίστεψης. Επίσης τα περισσότερα τέμπλα της ομάδας αυτής 

είναι επιχρυσωμένα. 1031  

                                                 
1027 Αυτόθι, πιν. 21, Καμαρούλιας, Μοναστήρια της Ηπείρου, τ. Α΄, σ. 566, εικ. 737. 
1028 Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου, σ. 159, 161.  
1029 Αυτόθι, σ. 160. 
1030 Αυτόθι, σ. 125-146. 
1031 Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο», σ. 70-74.  
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Παρατηρούμε ότι και στην Κύπρο, την ίδια περίοδο, εμφανίζονται επιχρυσωμένα 

τέμπλα με παρόμοια επιπρόσθετα στοιχεία και αετωματικές επιστέψεις, λ.χ. τέμπλο ναού 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία (Α/Α 46).  

Το ανάγλυφο στα ηπειρωτικά τέμπλα του β΄ μισού του 18ου αιώνα είναι έξεργο, 

βαθύτερο από πριν. Ο Ε. Τσαπαρλής επισημαίνει ότι μόνο αυτή η νέα τεχνική (το έξεργο 

ανάγλυφο) θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρυθμού Μπαρόκ, που αγαπά 

την κίνηση, το εντυπωσιακό, την καμπύλη, το υπερβολικό και όχι την ηρεμία και την 

ισορροπία, χαρακτηριστικά του χαμηλού ανάγλυφου. Επιπρόσθετα τονίζει την αντίθεση 

μεταξύ του χρόνου επικράτησης του Μπαρόκ στη Δύση και στην Ήπειρο. Ενώ στη Δύση 

κυριαρχεί κατά το 17ο και το α΄ μισό του 18ου αιώνα, στην Ήπειρο ακμάζει στο β΄ μισό 

του 18ου αιώνα,1032 τη στιγμή που στη Δύση έχει πλέον παρακμάσει, με την εμφάνιση ήδη 

από τις αρχές του αιώνα αντί μπαρόκ τάσεων. Στην Ήπειρο το μπαρόκ θα παραγκωνιστεί 

στις αρχές του 19ου αιώνα.1033  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι και στην Κύπρο ο ρυθμός Μπαρόκ 

εμφανίζεται στα τέμπλα από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, με τη διαφορά ότι στην 

Κύπρο δεν εγκαταλείπεται στις αρχές του 19ου, αλλά συνεχίζει μέχρι περίπου και το τέλος 

της περιόδου της Τουρκοκρατίας, λ.χ. τέμπλο ναού Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη 

Λάρνακα (1866) (Α/Α 101).  

Κοινά διακοσμητικά μοτίβα, που εντοπίζονται μεταξύ ηπειρωτικών και κυπριακών 

τέμπλων, αποτελούν η κληματίδα με τα σταφύλια, ενίοτε σε συνδυασμό με πουλιά και ζώα 

να ραμφίζουν τα σταφύλια, οι ανθοφόροι βλαστοί με τα άνθη συχνά σε μπουκέτα, τα 

ελάφια, οι δικέφαλοι αετοί, άγγελοι να κρατούν στέμμα, σκηνές από την Παλαιά και 

Καινή Διαθήκη, όπως ο Ευαγγελισμός και η Φιλοξενία του Αβραάμ, η παράσταση της 

«Ρίζας του Ιεσσαί»,1034 κυκλικά πλαίσια με γραπτές παραστάσεις προφητών ή άλλων 

Αγίων μορφών. Οι σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη κοσμούν τα κεμέρια των 

ηπειρωτικών τέμπλων από τα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ στους κάτω κεταμπέδες 

εμφανίζονται τον επόμενο αιώνα.1035 Αντίθετα στα κυπριακά τέμπλα παριστάνονται 

σκηνές και στους δύο χώρους από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα.  

Επίσης, στα ηπειρωτικά τέμπλα η σκηνή του Ευαγγελισμού σκαλίζεται στο κεμέρι, 

δηλαδή το τμήμα πάνω από τη Δεσποτική εικόνα της Παναγίας, ενώ στα κυπριακά τέμπλα 

παριστάνεται στον κάτω κεταμπέ της Δεσποτικής εικόνας της Παναγίας, λ.χ. τέμπλο 

καθολικού Αγίου Μηνά στη Βάβλα (Α/Α 55.11).    

                                                 
1032  Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιωνία και Θεσσαλία, βλ. Μακρής, Τέχνη Πηλίου, σ. 96.  
1033 Ε. Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο», σ. 80-81.  
1034 Η «Ρίζα του Ιεσσαί» εμφανίζεται στα κυπριακά τέμπλα το 19ο αιώνα, λ.χ. τέμπλο Παναγίας 

Φανερωμένης στη Λευκωσία (εδώ, αρ. 97). 
1035 Τσαπαρλής, ό.π., σ. 82-85. 
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Το ηπειρωτικό βημόθυρο αποτελείται στο κατώτερο τμήμα του από δύο ζώνες 

γραπτών παραστάσεων. Στην κάτω ζώνη απεικονίζονται οι τέσσερις προαναφερθέντες 

Ιεράρχες και στην ανώτερη ο Ευαγγελισμός σε συνδυασμό με τους προφητάνακτες, σε 

ξεχωριστά διάχωρα. Το ανώτερο τμήμα του βημοθύρου είναι διάτρητης τεχνικής, έχει 

σχήμα ημικυκλικό και κοσμείται με πουλιά και ανθοφόρους βλαστούς. Στην κορυφή του 

βημοθύρου υπάρχει μετάλλιο με γραπτή παράσταση, όπως τον Εμμανουήλ να ευλογεί ή 

αντί αυτού, να παριστάνεται εστεμμένος δικέφαλος αετός,1036 λ.χ. βημόθυρο μονής 

Εισοδίων της Θεοτόκου Μελισσουργών (μέσα 18ου αιώνα).1037 

Βημόθυρα με διάτρητο άνω τμήμα έχουν εντοπιστεί και στην Κύπρο την ίδια 

περίοδο, όπως και τον επόμενο αιώνα, λ.χ. βημόθυρο Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας στην 

Πάφο (Α/Α 72.15), αλλά με διαφορετική διαμόρφωση του κάτω τμήματος του βημοθύρου, 

όπου στις δύο ζώνες γραπτών παραστάσεων απεικονίζονται μόνο άγιοι και όχι και ο 

Ευαγγελισμός. Αντίθετα με τα ηπειρωτικά βημόθυρα, στην Κύπρο δικέφαλοι αετοί στην 

κορυφή του βημοθύρου εμφανίζονται μόνο κατά το 19ο αιώνα. Τα κυπριακά βημόθυρα 

του αιώνα αυτού εντάσσονται σε τρεις γενικές κατηγορίες, που διαφέρουν κατά πολύ από 

τον προαναφερθέντα ηπειρωτικό τύπο.     

 

Δ) Άγιο Όρος 

Τα ξυλόγλυπτα επιχρυσωμένα τέμπλα του Αγίου Όρους, του 17ου αιώνα, ακολουθούν 

τη συνηθισμένη τριμερή καθ’ ύψος διαίρεση. Τα θωράκια, που αποτελούν την κατώτερη 

σειρά, τοποθετούνται μεταξύ πεσσίσκων και συνήθως ζωγραφίζονται ή μένουν 

αδιακόσμητα,1038 όπως συμβαίνει και στα θωράκια των κυπριακών τέμπλων της ίδιας 

περιόδου, λ.χ. τέμπλο Τιμίου Σταυρού Αγιασμάτι (Α/Α 25.11), Παναγία στον Άγιο 

Θεόδωρο Αγρού (Α/Α 31.9), ενώ σπάνια φέρουν γλυπτό διάκοσμο, πράγμα που δεν 

συναντούμε στα κυπριακά τέμπλα. Οι Δεσποτικές εικόνες, που αποτελούν τη μεσαία ζώνη, 

τοποθετούνται όπως και στα κυπριακά τέμπλα, πάνω από τα θωράκια, με τους πεσσίσκους 

των θωρακίων να υψώνονται μέχρι το ύψος των Δεσποτικών εικόνων, διαχωρίζοντάς τις 

μεταξύ τους.1039    

Τα κυπριακά τέμπλα διαφέρουν από τα τέμπλα του Αγίου Όρους κυρίως ως προς την 

διάρθρωση και διακόσμηση του επιστυλίου, που αποτελεί το ανώτερο τμήμα του τέμπλου. 

Το επιστύλιο των κυπριακών τέμπλων είναι σχετικά χαμηλό, επειδή αποτελείται από μία 

μέχρι τρεις ζώνες. Αντίθετα, το επιστύλιο των τέμπλων του Αγίου Όρους είναι ψηλότερο, 

                                                 
1036 Τσαπαρλής, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο», σ. 86-87. 
1037 Καμαρούλιας, Μοναστήρια της Ηπείρου, τ. Β΄, σ. 275, εικ. 339. 
1038 Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 174, Νικονάνος, «Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 260.  
1039 Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 174. 
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διότι συχνά η κατώτερη ζώνη του επιστυλίου αποτελείται από πολλές μικρότερες 

ανάγλυφες ζώνες, με διαφορετικό είδος διακόσμησης, που τοποθετούνται κάτω από τα 

εικονίδια του Δωδεκάορτου, όπως συμβαίνει στο επιστύλιο του τέμπλου του αγίου 

Δημητρίου της μονής Ξενοφώντος, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ομάδας τέμπλων 

του 17ου αιώνα. Στο συγκεκριμένο επιστύλιο, υπάρχουν τέσσερεις ζώνες κάτω από τα 

εικονίδια του Δωδεκάορτου. Επίσης, ο Εσταυρωμένος, που τοποθετείται στην κορυφή του 

επιστυλίου, στηρίζεται στα κεφάλια δύο αντωπών δρακόντων και τα λυπηρά στις ουρές 

των δρακόντων,1040 ενώ αντίθετα στα κυπριακά τέμπλα, τόσο ο Εσταυρωμένος, όσο και τα 

λυπηρά τοποθετούνται απευθείας στην κορυφή του επιστυλίου. 

Στην Κύπρο συναντούμε παρόμοιο με τον προαναφερθέντα τύπο επιστυλίου και 

τρόπο τοποθέτησης Εσταυρωμένου και λυπηρών σε τέμπλα του 18ο  και 19ο αιώνα. Το 

πρωϊμότερο παράδειγμα παρόμοιου τύπου επιστυλίου αποτελεί το τέμπλο του ναού της 

Παναγίας Χρυσαλιώτισσας στη Λευκωσία, στα 1743-1807 (Α/Α 45.4), όπου επίσης 

παρατηρούμε για πρώτη φορά τον Εσταυρωμένο και τα λυπηρά να τοποθετούνται πάνω σε 

χαμηλή αετωματική επίστεψη διάτρητης τεχνικής, διακοσμημένη με φυτικό διάκοσμο. 

Από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα μέχρι και το τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας, 

πολλά κυπριακά τέμπλα φέρουν αετωματικές επιστέψεις, που κοσμούνται μεταξύ άλλων 

και με δράκοντες, όπως στο τέμπλο του ναού του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, στα 

1788 (Α/Α 73.14).      

Το παλαιότερο και σημαντικότερο τέμπλο του Αγίου Όρους στο 17ο αιώνα είναι το 

τέμπλο του Πρωτάτου στις Καρυές, που κατασκευάζεται στα 1611 από το μοναχό 

Νεόφυτο. Σήμερα βρίσκεται τοποθετημένο στον προθάλαμο και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του κτιρίου της Ιεράς Κοινότητας. Το τέμπλο αυτό αποτελεί σταθμό για την 

εξέλιξη του μεταβυζαντινού αγιορείτικου τέμπλου. Το επιστύλιο του τέμπλου, με τη σειρά 

των εικονιδίων του Δωδεκάορτου και των πέντε πλατιών και δώδεκα στενών ανάγλυφων 

ζωνών που φέρει, παρουσιάζεται αρκετά ψηλό. Στο τέμπλο αυτό συνδυάζονται, σε 

ορισμένα τμήματα, το χαμηλό ανάγλυφο με το έξεργο και τη διάτρητη τεχνική. Στη 

διακόσμηση χρησιμοποιείται ποικιλία διακοσμητικών μοτίβων, τα οποία είναι 

περισσότερο φυτικά (κληματίδα, λουλούδια, φύλλα, κλαδιά, άκανθα, κ.λ.) παρά ζωϊκά 

(πουλιά, πτηνά). Σε μία από τις ζώνες παριστάνεται προσωπείο από το στόμα του οποίου 

ξεκινούν ελισσόμενες κληματίδες.1041 Παρόμοια φυτικά και ζωικά μοτίβα συναντούμε και 

στη διακόσμηση των κυπριακών τέμπλων, καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο. Επίσης, το 

μοτίβο του προσωπείου το έχουμε συναντήσει να κοσμεί την πρώτη ζώνη επιστυλίου στο 

                                                 
1040 Αυτόθι, σ. 176-177, εικ. 75. 
1041 Νικονάνος, «Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 260, 268-269.   
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τέμπλο της Παναγίας Αμιρούς, του 17ου αιώνα (Α/Α 27.13) και αργότερα, στο 18ο αιώνα, 

στο τέμπλο του Τιμίου Σταυρού Μίθθας (Α/Α 48.9). 

Γενικά τα τέμπλα του Αγίου Όρους, κατά την περίοδο αυτή, ακολουθούν το τέμπλο 

του Πρωτάτου, εκτός από αυτά που βρίσκονται σε μικρούς ναούς, στους οποίους οι ζώνες 

του επιστυλίου είναι σαφώς λιγότερες. Οι εικόνες έχουν συνήθως τοξωτά πλαίσια, όπως 

συμβαίνει και στα κυπριακά τέμπλα της ίδιας περιόδου, και το υπέρθυρο της Ωραίας 

Πύλης είναι επίσης τοξωτό και συχνά διάτρητης τεχνικής. Στα κυπριακά τέμπλα είναι μεν 

τοξωτό, αλλά συνήθως ανάγλυφης τεχνικής και φέρει διάτρητης τεχνικής απόληξη. Στο 

επιστύλιο του τέμπλου υπάρχει σειρά εικονιδίων του Δωδεκάορτου ή της Μεγάλης 

Δέησης, όπως και στα κυπριακά τέμπλα. Επίσης, το πιο συνηθισμένο φυτικό μοτίβο της 

διακόσμησης είναι η κληματίδα με τα σταφύλια και τα ραμφίζοντα πουλιά, η οποία εξίσου 

αποτελεί το βασικότερο μοτίβο διακόσμησης και των κυπριακών τέμπλων, όπως και 

τέμπλων της Πάτμου. Το αθωνίτικο τέμπλο επιστέφεται από μεγάλους σταυρούς, που 

μερικές φορές φτάνουν μέχρι και τα τέσσερα μέτρα, ενώ οι σταυροί των κυπριακών 

τέμπλων έχουν μικρότερο μέγεθος. Στην εικονογραφία και τεχνοτροπία των σταυρών 

ακολουθούνται αυτά που προαναφέρθηκαν για τους σταυρούς της Κρήτης, μόνο που ο 

αθωνίτικος σταυρός περιβάλλεται από πλουσιότερη γλυπτή διακόσμηση,1042 λ.χ. ο 

σταυρός και τα λυπηρά που φυλάσσονται σήμερα στο ιερό βήμα του καθολικού της 

Μονής Παντοκράτορος, των μέσων του 17ου αιώνα.1043 Ο τρόπος διαμόρφωσης του 

πλαισίου των λυπηρών θυμίζει τα κυπριακά λυπηρά της Παναγίας 

Χρυσοκουρδαλιώτισσας (Α/Α 18.5),1044 που χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο του 16ου 

αιώνα. 

Τα αθωνίτικα βημόθυρα στο 17ο αιώνα έχουν συνήθως ημικυκλικό άνω μέρος και 

απεικονίζουν τον Ευαγγελισμό. Άλλοτε κοσμούνται με γραπτές μόνο παραστάσεις, π.χ. 

βημόθυρο Μονής Αγίου Παύλου1045 και άλλοτε με μικτή, γραπτή και  πλούσια γλυπτή 

διακόσμηση, π.χ. βημόθυρο Μονής Χιλανδαρίου.1046 Στην Κύπρο, το 17ο αιώνα, δεν έχουν 

εντοπιστεί βημόθυρα με ημικυκλικό άνω μέρος, υπήρχαν όμως παλαιότερα. Ήδη από το 

πρώτο μισό του 16ου αιώνα αντικαταστάθηκαν σταδιακά από τα γοτθικού τύπου 

βημόθυρα.  

                                                 
1042 Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 177, 179, 194-195, Ι. Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος (Άθως) δια μέσου των 

αιώνων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 403-405, Νικονάνος, «Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 261-2. 
1043 Στ. Παπαδόπουλος-Χρ. Καπιολδάση (εκδ.), Εικόνες της Μονής Παντοκράτορος, Άγιον Όρος 1998, σ. 

180, εικ. 95. 
1044 Στυλιανού, «Βυζαντινή τέχνη», εικ. 255. 
1045 Στ. Παπαδόπουλος-Χρ. Καπιολδάση (εκδ.), Εικόνες της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος 1998, σ. 

104, 106, εικ. 46. 
1046 Νικονάνος, ό.π., σ. 270-272. 
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Οι σταυροί στα τέμπλα των καθολικών του Αγίου Όρους ακολουθούν γενικά τη 

διαμόρφωση και την εικονογραφία των σταυρών των προαναφερθεισών περιοχών του 

ελλαδικού χώρου, λ.χ. σταυρός Μονής Παντοκράτορος (1600 περίπου).1047   

Τα τέμπλα, που κατασκευάζονται το 18ο αιώνα στο Άγιο Όρος, διατηρούν την 

τριμερή καθ’ ύψος διάρθρωση, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν καινούργια στοιχεία, όπως 

τους κάτω και πάνω κεταμπέδες, που τοποθετούνται αντίστοιχα κάτω και πάνω από τις 

δεσποτικές εικόνες και τα ημικυκλικά κεμέρια, που τοποθετούνται απευθείας στους πάνω 

κεταμπέδες. Το ανάγλυφο γίνεται βαθύτερο και τα μοτίβα διάτρητης τεχνικής 

πληθαίνουν.1048 Τα καινούργια αυτά στοιχεία εμφανίζονται και σε πολλά κυπριακά 

τέμπλα, κυρίως από τα μέσα του αιώνα, με τη διαφορά ότι δεν συνυπάρχουν πάντοτε στο 

ίδιο τέμπλο και τα τρία στοιχεία. Συχνότερα παρουσιάζονται οι κάτω κεταμπές και τα 

κεμέρια, που συνήθως είναι τρίλοβα και όχι ημικυκλικά, ενώ οι πάνω κεταμπέδες συχνά 

τοποθετούνται πάνω από τα τρίλοβα κεμέρια και όχι πάνω από τις Δεσποτικές εικόνες, λ.χ. 

τέμπλο Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (Α/Α 63.18). Βέβαια την ίδια περίοδο στην Κύπρο 

κατασκευάζονται και τέμπλα χαμηλότερης ποιότητας, που αντιγράφουν πρότυπα του 17ου 

αιώνα.  

Την εποχή του νεοελληνικού μπαρόκ, από τα μέσα του 18ου αιώνα περίπου μέχρι και 

τα μέσα του 19ου αιώνα, στο Άγιο Όρος κατασκευάζονται εντυπωσιακά τέμπλα, όπως τα 

τέμπλα στα καθολικά της μονής Γρηγορίου, Δοχειαρίου, Διονυσίου, Βατοπεδίου 

(παρεκκλήσιο Αγίας Ζώνης), Εσφιγμένου κ.α. Το ύψος των τέμπλων αυξάνεται και το 

επιστύλιο φέρει πλούσια διακόσμηση. Το ανάγλυφο βαθαίνει περισσότερο, η διάτρητη 

τεχνική χρησιμοποιείται περισσότερο, το θεματολόγιο εμπλουτίζεται με νέα θέματα, 

φυτικά και ζωικά μοτίβα, αγγέλους, σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη κ.λ.π.1049 

Την ίδια περίοδο εντοπίζονται και στην Κύπρο τα εντυπωσιακότερα δείγματα 

ξυλόγλυπτων επιχρυσωμένων τέμπλων, που ακολουθούν την προαναφερθείσα 

διακόσμηση, λ.χ. τέμπλο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία (1744 – Α/Α 46.12), 

Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα (1749 – Α/Α 51.17), Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (1773-

1782 – Α/Α 63.18), Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας στη Λεμεσό (1860 – Α/Α 

98.7), Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα (1866 – Α/Α 101.25), κ.λ.π.  

Το βημόθυρο που προέρχεται από τη Μονής Σίμωνος Πέτρας και χρονολογείται στο 

1760,1050 και εκείνο του καθολικού της Μονής Ξηροποτάμου, των χρόνων της 

                                                 
1047 Αυτόθι, σ. 267. 
1048 Αυτόθι, σ. 261.  
1049 Αυτόθι, σ. 262. Για λεπτομερή περιγραφή των τέμπλων στη μονή Γρηγορίου, Δοχειαρίου, Διονυσίου, 

Βατοπεδίου, Εσφιγμένου, βλ. Καλοκύρης, «Εξέχοντα», σ. 181-184, 184, 189-191, 191-193, 193-194 

αντίστοιχα.      
1050 Νικονάνος,  «Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους», σ. 274, εικ. 8.8α.  
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Τουρκοκρατίας,1051 μοιάζουν με τα κυπριακά βημόθυρα του 19ου αιώνα, που εντάξαμε στη 

δεύτερη ομάδα της Β΄ κατηγορίας, ως προς τη διαμόρφωση του άνω τμήματος του 

βημοθύρου, με τη μείωση του μεγέθους της σκηνής του Ευαγγελισμού και την τοποθέτησή 

της στο κέντρο, ως προς τη απόληξη του μεταξύ των δύο θυροφύλλων σταθμού, με το 

δισκάριο και τη γραπτή παράσταση του Χριστού Εμμανουήλ, και ως προς τη διαμόρφωση 

του κάτω τμήματος σε δύο ζώνες, ενώ διαφοροποιούνται σε σχέση με τη διάταξη των 

θεμάτων που απεικονίζονται στις δύο κατώτερες ζώνες, όπως και το είδος διακόσμησής 

τους, λ.χ. βημόθυρο Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα (1853 – Α/Α 91.6).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1051 Μ. Πολυβίου, Το καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου, Αθήνα 1999, 113, πιν. 47.  
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Γενικά συμπεράσματα 

Στον 17ο αιώνα τα κυπριακά τέμπλα διαφοροποιούνται από τα υπό εξέταση τέμπλα 

του ελλαδικού χώρου κυρίως ως προς τη διάρθρωση-διαμόρφωση και αριθμό των ζωνών 

του επιστυλίου, τον αριθμό των σειρών εικονιδίων και τον τρόπο στηρίγματος στο τέμπλο 

του σταυρού και των λυπηρών, ενώ από τα μέσα του 18ου αιώνα παρουσιάζονται αρκετά 

κοινά στοιχεία στη διάρθρωση και διακόσμησή τους. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε 

συνοπτικά τα εξής:  

1. Τα κυπριακά τέμπλα κυρίως του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα και λιγότερο του 

17ου αιώνα υπερέχουν ως προς την τεχνοτροπική τους εκτέλεση (διάρθρωση-διακόσμηση) 

από τα τέμπλα της Κρήτης, της Ρόδου και της Καρπάθου.   

2. Τα τέμπλα της Ηπείρου και του Αγίου Όρους, του 17ου αιώνα, υπερέχουν ως προς 

την τεχνοτροπική τους εκτέλεση (διάρθρωση-διακόσμηση) από τα κυπριακά τέμπλα της 

ίδιας περιόδου.  

3. Το επιστύλιο με την κατώτερη ζώνη να αποτελείται από μικρότερες ζώνες, με 

διαφορετικού τύπου διακόσμηση, εμφανίζεται πρώτα στα τέμπλα του Αγίου Όρους, το 17ο 

αιώνα, ενώ στα κυπριακά τέμπλα από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα. 

4. Στα τέμπλα του Αγίου Όρους του 18ο αιώνα, στα ηπειρωτικά τέμπλα του β΄ μισού 

του 18ου αιώνα και στα τέμπλα της Κύπρου, ιδιαίτερα από τα μέσα περίπου του 18ου 

αιώνα, δημιουργούνται καινούργια επιπρόσθετα τμήματα, όπως οι πάνω και κάτω 

κεταμπέδες και τα κεμέρια, με μικρές διαφορές. Επίσης, τα τέμπλα και των τριών περιοχών 

φέρουν βαθύ ανάγλυφο και κοσμούνται με κοινά διακοσμητικά μοτίβα, κατά τα πρότυπα 

του μπαρόκ, όπως η κληματίδα με τα τσαμπιά από σταφύλι και τα ρομφίζοντα πουλιά, οι 

σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη (Γέννηση του Χριστού, Ευαγγελισμός, Θυσία 

του Αβραάμ, Φιλοξενία του Αβραάμ, Αποκεφαλισμός Ιωάννη του Προδρόμου, Εκδίωξη 

των Πρωτοπλάστων, Προπατορικό Αμάρτημα), οι άγγελοι κ.λπ. Είναι σημαντικό όμως να 

παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη που 

παρουσιάζονται στα τέμπλα του ελλαδικού χώρου αλλά δεν έχουν εντοπιστεί σε κυπριακά 

τέμπλα, όπως η παράσταση της Κλίμακος του Ιακώβ, η έξοδος του Ιωνά, ο πριονισμός του 

προφήτη Ησαΐα, ο Μυστικός Δείπνος, η Φυγή στην Αίγυπτο,1052 και αντίστροφα, λ.χ. ο 

Καλός Ποιμήν, τα Εισόδια της Θεοτόκου, η Βρεφοκτονία.     

5. Τόσο στο Άγιο Όρος, όσο και στην Κύπρο, από τα μέσα του 18ου αιώνα, 

κατασκευάζονται τα εντυπωσιακότερα δείγματα ξυλόγλυπτων τέμπλων.   

                                                 
1052 Για εκτενέστερη αναφορά στα θέματα αυτά, βλ. Μακρής, Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, σ. 28-30. 
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6. Το επιστύλιο με δύο σειρές εικονιδίων εμφανίζεται πρώτα στα κυπριακά τέμπλα 

του 16ο αιώνα και ένα περίπου αιώνα αργότερα στα υπό εξέταση τέμπλα του ελλαδικού 

χώρου, τη στιγμή που στην Κύπρο εγκαταλείπεται, ενώ εμφανίζεται και πάλι το 18ο αιώνα.   

7. Στην Κύπρο παρουσιάζεται εξέλιξη στο διακοσμητικό μοτίβο της αχηβάδας από το 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ενώ στον ελλαδικό χώρο χρησιμοποιείται αναλλοίωτο καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα.  

8. Στην Κύπρο από το 16ο και ιδιαίτερα από το 17ο αιώνα μέχρι και το τέλος της 

Τουρκοκρατίας συναντούμε παρόμοιου τύπου σταυρούς, ως προς το σχήμα, τη 

διακόσμηση και την εικονογραφία, με αυτούς του ελλαδικού χώρου με μικρές διαφορές. 

Δεν υπάρχουν όμως στα κυπριακά τέμπλα του 16ου και 17ο αιώνα τα δελφίνια ή οι 

δράκοντες του ελλαδικού χώρου, αλλά εμφανίζονται αργότερα, ως μέρος αετωματικών 

επιστέψεων τέμπλων από τα μέσα του 18ου αιώνα. Επίσης κατά το 18ο και 19ο αιώνα στην 

Κύπρο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και νέοι τύποι, εκτός από τον προαναφερθέντα.     

9. Στον ελλαδικό χώρο δεν έχω εντοπίσει βημόθυρα παρόμοια με τα κυπριακά 

γοτθικού τύπου ή με τους καινούργιους τύπους βημοθύρων, που εμφανίζονται κατά το 18ο 

και 19ο αιώνα, με εξαίρεση το γοτθικού τύπου βημόθυρο του Χριστού  Δημαρχίας ή 

Μεγάλης Πόρτας στην Πάτμο και ορισμένα κυπριακά βημόθυρα του 19ου αιώνα (Β΄ 

κατηγορία, δεύτερη ομάδα), που παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με βημόθυρα του 

ελλαδικού χώρου. Επίσης υπάρχουν και βυζαντινού τύπου κυπριακά βημόθυρα που 

μοιάζουν με αντίστοιχα ελλαδικά, ως προς τη διαμόρφωση του ξυλόγλυπτου τμήματός 

τους.  

10. Θα μπορούσαμε ίσως να θεωρήσουμε πιο κοντά στα κυπριακά τέμπλα του 17ου 

αιώνα εκείνα της Ρόδου και της Καρπάθου. 

11. Δεν έχουν εντοπιστεί πανομοιότυπα ελλαδικά και κυπριακά έργα.         

Γενικά παρατηρούμε ότι τα κυπριακά ξυλόγλυπτα έργα μιμούνται στοιχεία 

διάρθρωσης και διακόσμησης από αντίστοιχα έργα του ελλαδικού χώρου, τα περισσότερα 

από τα οποία εμφανίζονται πρώτα στον ελλαδικό χώρο και μετά στην Κύπρο, που όμως 

δεν χρησιμοποιούνται αυτούσια, αλλά αφομοιώνονται από τους ξυλογλύπτες σε ένα 

ιδιότυπο κυπριακό στυλ με τοπικό χαρακτήρα.     
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