Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι της Κύπρου του καταλόγου της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το 1972 η UNESCO υιοθέτησε τη Σύμβαση που αφορά την Προστασία της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, ως απάντηση στις αυξανόμενες
απειλές σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της φύσης, που προκαλούσε ο γοργός
και ανεξέλεγκτος ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης.
Η Σύμβαση προωθεί την καταγραφή, προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικής αξίας για ολόκληρη την
ανθρωπότητα.
Από το 1992 τη σύμβαση αυτή διαχειρίζεται το Κέντρο της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς που εδρεύει στο Παρίσι και αποτελεί το σημείο αναφοράς και το
συντονιστή εντός της UNESCO για όλα τα θέματα σχετικά με την παγκόσμια
κληρονομιά.
Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε την Σύμβαση το 1975 και δεσμεύτηκε μαζί με
άλλα κράτη για την προστασία των χώρων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η
Κύπρος λόγω του σημαντικού πολιτισμού που έχει αναπτύξει μεταξύ δύο σημαντικών
πολιτιστικών περιοχών, του Αιγαίου και της Εγγύς Ανατολής, υπήρξε από τις πρώτες
χώρες που πέτυχε να τύχουν μνημεία της αυτής της διάκρισης από το 1980. Ο
πολιτισμός αυτός αντικατοπτρίζεται μέσα από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και
Βυζαντινές εκκλησίες αποτελεί δε κορυφαίο γεγονός για την πολιτιστική προβολή της
Κύπρου.
Η πρώτη εγγραφή στον κατάλογο της UNESCO, το 1980, περιέλαβε το Ιερό της
Αφροδίτης στα Κούκλια (Παλαίπαφο) και τη Νέα Πάφο, τη σημερινή Κάτω Πάφο, για
δυο βασικούς λόγους:
• Τον ρόλο που διαδραμάτισε η περιοχή της Πάφου στη λατρεία της θεάς
Αφροδίτης και
• Στο ρόλο που διαδραμάτισε η Κύπρος και η Πάφος ειδικότερα στην
εξάπλωση του Χριστιανισμού, με τα γεγονότα που συνδέονται με το
πέρασμα του Αποστόλου Παύλου από την περιοχή.
Το διαβατήριο όμως για την εγγραφή της Νέας Πάφου στον κατάλογο αποτέλεσαν
τα ψηφιδωτά της Ρωμαϊκής περιόδου, όχι μόνο στην Οικία του Διονύσου αλλά και στην
Έπαυλη του Θησέα και στη Βασιλική της Χρυσοπολίτισσας. Συμπεριλαμβάνονται επίσης
και οι «Τάφοι των Βασιλέων» της Ελληνιστικής περιόδου.
Η δεύτερη εγγραφή, το 1985, περιέλαβε τις Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές
εκκλησίες στην οροσειρά του Τροόδους.
Οι λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε η Επιτροπή για την ένταξη των δέκα εκκλησιών
στον κατάλογο είναι:
•
Αποτελούν μαρτυρία του Βυζαντινού πολιτισμού στο νησί
•
Πρόκειται για σημαντικά μνημεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της
υπαίθρου που διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, και
η τέχνη των εκκλησιών αυτών περικλείει στοιχεία που επιδεικνύουν
•
τη σχέση μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Χριστιανικής τέχνης.
Η τρίτη εγγραφή, το 1998, περιέλαβε τον αρχαιολογικό χώρο του Νεολιθικού
οικισμού της Χοιροκοιτίας. Η Χοιροκοιτία συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο για τρεις
βασικούς λόγους:
• Είναι ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Νεολιθικής περιόδου
που αντικατοπτρίζει την εξάπλωση,
• τη μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς, και
• τον ρόλο που διαδραμάτισε η Κύπρος στη μετάδοση του Νεολιθικού
πολιτισμού από την ανατολική Μεσόγειο στη Δύση ( 7η χιλ. - 4η χιλ. π.Χ.).
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Χοιροκοιτία
Pmxcv,kjlk
Marina
Τοποθεσία - Στην περιοχή Λάρνακας, παρά τον αυτοκινητόδρομο μεταξύ
Λευκωσίας και Λεμεσού κοντά στο χωριό Μαρώνι.
Ίδρυση - Ιδρύθηκε στα τέλη της 7ης χιλιετίας π.X. και κατοικήθηκε κατά
την 6η χιλιετία π.Χ.
Ιστορία - Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, κατά το τέλος της 8ης χιλιετίας
π.Χ., άποικοι από το γειτονικό ηπειρωτικό χώρο εγκαταστάθηκαν στο νησί της
Κύπρου που ως τότε φαινόταν ακατοίκητο. Φαίνεται ότι αυτοί οι άποικοι γρήγορα
έχασαν κάθε επαφή με την ηπειρωτική χώρα και ως αποτέλεσμα της απομόνωσής
τους ανέπτυξαν έναν πρωτότυπο πολιτισμό: τον προκεραμεικό νεολιθικό
πολιτισμό της Κύπρου. H Χοιροκοιτία, που ιδρύθηκε κατά την 7η χιλιετία π.Χ.,
είναι λαμπρό παράδειγμα αυτής της πολιτιστικής εποχής στο αποκορύφωμά της.
Ανασκαφές - Η εξαιρετική αρχιτεκτονική δραστηριότητα των κατοίκων
της Χοιροκοιτίας είναι φανερή στα κατάλοιπα χτισμάτων, είτε αυτά ήταν ιδιωτικής
χρήσεως είτε ήταν συλλογικής. Μια από τις πιο εντυπωσιακές συλλογικές
οικοδομές, που παραπέμπει στην οργανωμένη συλλογική εργασία, είναι
το οχυρωματικό περίβολο που προστάτευε το χωριό. Στο χωριό εισερχόταν κανείς
μέσω μιας αρχιτεκτονικά μοναδικής σκάλας που είχε ενσωματωθεί στην πέτρινη
ογκώδη κατασκευή, στην εξωτερική πλευρά του οχυρωματικού περιβόλου.
Η βασική αρχιτεκτονική μονάδα των οικιών είναι κυκλική με επίπεδη στέγη.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή, είτε χωριστά είτε σε
συνδυασμό, είναι η λάσπη ή οι άψητοι πλίνθοι και η πέτρα.

Η οικία αποτελείται από ένα σύνολο τέτοιων κυκλικών
οικοδομημάτων που περιέβαλλαν έναν υπαίθριο χώρο,
όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις για να αλέσουν το σιτάρι.
Ο εσωτερικός διαχωρισμός, γινόταν σύμφωνα με την
προκαθορισμένη χρήση της κάθε οικοδομής, όπως ένα
υπερώο που στηριζόταν σε μεγάλους πέτρινους πεσσούς,
χαμηλούς τοίχους, λεκάνες ή εστίες που καθόριζαν
εργασιακό χώρο ή χώρο ανάπαυσης.
Έθαβαν τους νεκρούς, σε μερικές περιπτώσεις συνοδευμένους από κτερίσματα, σκοπίμως θραυσμένα, σε λάκκους
μέσα στην οικία που εξακολουθούσε να κατοικείται με
τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι νεκροί να παραμένουν με τους
ζωντανούς και ο θάνατος να μην αναστατώνει την αρμονία
της κοινότητας.

Από Λευκωσια - 48 χλμ.
Από Λαρνακα - 33 χλμ.
Από Λεμεσο - 35 χλμ.
Από Παφο - 103 χλμ.

1. Σύγχρονη αναπαράσταση του αρχαίου χωριού.

1.

2.

2. Οικίες του χωριού χτισμένες διπλά-διπλά.
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Παλαίπαφος
Τοποθεσία - Το σημερινό χωριό Kούκλια κοντά στον ποταμό Διάριζο, πλησίον
της Πέτρας του Ρωμιού, γνωστής ως «η γενέτειρα της Aφροδίτης».
Ίδρυση - H παράδοση αναφέρει ως ιδρυτή και πρώτο Aρχιερέα του ιερού τον
μυθικό Kύπριο βασιλιά Kινύρα. Ένας άλλος μύθος αναφέρει τον Aγαπήνορα,
βασιλιά της Tεγέας στην Aρκαδία της Πελοποννήσου, ως ιδρυτή της πόλης και
του ιερού.
Ιστορία - Παρόλο που ο χώρος εμφανίζει συνεχή κατοίκηση από τη
Χαλκολιθική περίοδο και εξής, η πιο σημαντική περίοδος του είναι στο τέλος
της Ύστερης Εποχής του Xαλκού, όταν οι Μυκηναΐοι Έλληνες έφθασαν και
εγκαταστάθηκαν στο νησί το 12ο αιώνα π.X. Σύμφωνα με τη μυθολογία
η Πάφος ήταν μια από τις πόλεις-βασίλεια της Κύπρου που ιδρύθηκε από τους
ήρωες μετά από το τέλος του Τρωϊκού πολέμου. Μέσα σε ένα τάφο του 11ου
αιώνα π.Χ., βρέθηκε ένα χάλκινο οβελίδιο πάνω στο οποίο ήταν χαρακωμένο
το ελληνικό όνομα Οφέλτης - η αρχαιότερη μαρτυρία για τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας στην Κύπρο.
Ανασκαφές - Αρχαιολογικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίνουν μια εικόνα
του υλικού πολιτισμού των νέων αποίκων στις αρχές του 12ου αιώνα π.X., και
τη βαθιά ριζωμένη παράδοση μιας λατρείας που συνδεόταν με τη γονιμότητα,
με το ιερό της Αφροδίτης το οποίο χτίσθηκε το 12ο αιώνα π.Χ. Το ιερό δεν
σταμάτησε να χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής περιόδου.
Το Ιερό δεν έμοιαζε με ελληνικό ναό. Σύμφωνα με απεικονίσματα του Ναού
σε νομίσματα και σε φυλακτά της Ρωμαϊκής περιόδου, ήταν ένα υπαίθριο ιερό

με περίβολο που περιέκλειε τριμερές άδυτο, στο κέντρο
του οποίου φυλασσόταν ένας κωνικός βαίτυλος, σύμβολο
της δύναμης της Μεγάλης Θεάς. Θυμιατοί βρέθηκαν στα
πλευρικά τμήματα του ναού και ο πραγματικός βαίτυλος
βρέθηκε στο χώρο του ιερού.
Oι ορθοστάτες του περιβόλου του τεμένους του αρχικού
ναού είναι από τα επιβλητικότερα δημιουργήματα της
Κυπριακής αρχιτεκτονικής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού,
που επέζησε μέχρι τον 4ο αιώνα μ.X.
Επίσης μέρος του οχυρωματικού περιβόλου της
Παλαιπάφου που περιλαμβάνει τη βορειοανατολική
πύλη έχει αποκαλυφθεί. Η πύλη αυτή συνδέεται με
τη δραματική πολιορκία της πόλης από τους Πέρσες κατά
την επανάσταση των Κυπρίων το 499 π.X.
Άλλα χτίσματα της όψιμης Αρχαϊκής και της Κλασσικής
περιόδου έχουν επίσης εν μέρει αποκαλυφθεί σε αυτό τον
χώρο.

1.

2.

3.
4.

Από Λευκωσια - 130 χλμ.
Από Λαρνακα - 115 χλμ.
Από Λεμεσο - 50 χλμ.
Από Παφο - 21 χλμ.

1. Γενική άποψη της περιοχής του ιερού της
Αφροδίτης που έχει ανασκαφεί.
Στο βάθος διακρίνεται η εκκλησία που είναι
αφιερωμένη στην Παναγία Γαλακτοτροφούσα
(Γαλαταριώτισσα).
2-3. Aρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Παλαιπάφου.
4. Mυκηναϊκό κιονόκρανο από ασβεστόλιθο
από το ιερό της Αφροδίτης (Γύρω στο 1200 π.Χ).
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Νέα Πάφος
Τοποθεσία - Σημερινή Κάτω Πάφος.
Ίδρυση - Στα τέλη του 4ου αιώνα π.X. από το Nικοκλή,
τον τελευταίο βασιλιά της Παλαιπάφου.
Ιστορία - Εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα
διοικητικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής και σημαντικά
κατάλοιπα των οχυρωματικών της έργων διασώζονται μέχρι
σήμερα. Λίγο μετά την ίδρυση της Nέας Πάφου, η Kύπρος
περιήλθε στην κατοχή των Πτολεμαίων και απετέλεσε
τμήμα του βασιλείου της Αιγύπτου καθ’ όλη την Ελληνιστική
περίοδο. Τον 2ο αιώνα π.X. έγινε πρωτεύουσα του νησιού.
Ανασκαφές - Αρχαιολογικές ενδείξεις εμφανίζουν
μια ακμάζουσα πόλη που ακολουθούσε τις κύριες
καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής. Για παράδειγμα
το βοτσαλωτό ψηφιδωτό των αρχών του 3ου αιώνα π.X., στο
οποίο εικονίζεται το θαλάσσιο τέρας Σκύλλα, ακολουθεί τη
σχετικά νέα μέθοδο ψηφοθέτησης που εφαρμοζόταν τότε

1.

2.

1-2. Όψη των Τάφων των Βασιλεων, 3ος αιωνασ π.χ.

Από Λευκωσια - 151 χλμ.
Από Λαρνακα - 135 χλμ.
Από Λεμεσο - 70 χλμ.
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σε ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Kατά την ίδια περίοδο χρονολογείται
η ανέγερση του θεάτρου της Nέας Πάφου καθώς και δύο υπογείων λαξευτών
ιερών, ένα από τα οποία βρίσκεται στη θέση «Tούμπαλλος».
Το πλέον εντυπωσιακό παράδειγμα αρχιτεκτονικής στην πόλη, αποτελούν οι
λεγόμενοι «Τάφοι των Βασιλέων» που αντικατοπτρίζει τον πλούτο και υψηλό
βαθμό τέχνης στον οποίο είχε φθάσει η Ελληνιστική Πάφος. Αρκετοί από τους
τάφους αυτούς παραπέμπουν σε Αλεξανδρινά πρότυπα ενώ άλλοι τάφοι, όπως
εκείνος στην τοποθεσία «Άμμοι», διατηρούν σημαντικά κατάλοιπα γραπτής
διακόσμησης.
H κορύφωση της ακμής της Πάφου τοποθετείται στα χρόνια των Σεβήρων (τέλη
2ου - αρχές 3ου αιώνα μ.X.), κατά την οποία χρονολογούνται οι περισσότερες
πλούσιες οικίες που έχουν ανασκαφεί. Επονομάστηκε «Σεβαστή Κλαυδία,
Φλαβία Πάφος, η ιερά Μητρόπολης των κατά Κύπρον πόλεων». H πλέον
φημισμένη λόγω της διατήρησης σχεδόν του συνόλου του ψηφιδωτού
της διακόσμου, είναι η «Οικία του Διονύσου», και το πλέον θεαματικό
ψηφιδωτό της Πάφου είναι η «Οικία του Αιώνος», που χρονολογείται στα μέσα
του 4ου αιώνα μ.Χ.

1.

2.

1. Ο Θησεας και ο Μινωταυρος. Ψηφιδωτο στην Επαυλη
του Θησεα. 4ος αιωνασ μ.Χ.
2. Διονυσοσ και Ικαριος. Οικια του Διονυσου,
3οσ αιωνασ μ.χ.
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Το 45 μ.X. οι Aπόστολοι Παύλος και Bαρνάβας ήρθαν στην Κύπρο και
το νησί έγινε η πρώτη Ρωμαϊκή επαρχία με Χριστιανό διοικητή και τον 4ο αιώνα
εδραιώνεται ο Χριστιανισμός. Μετά το Διάταγμα των Mεδιολάνων, άρχισαν να
χτίζονται οι πρώτες χριστιανικές βασιλικές όπως η εκκλησία της Αγίας Kυριακής
που σώζεται μέχρι σήμερα.
Από τον 4ο μέχρι και τον 6ο αιώνα η παγανιστική και η χριστιανική Πάφος
φαίνεται να αναπτύχθηκαν παράλληλα και χριστιανικά μωσαϊκά υιοθέτησαν
στοιχεία παγανιστικά. Η διακόσμηση των δαπέδων των βασιλικών γίνεται
σχεδόν αποκλειστικά γεωμετρική, με μοτίβα από ψάρια, πτηνά και μικρά ζώα,
ενώ η χρήση της ανθρώπινης μορφής απουσιάζει εντελώς.
Μετά από τους σεισμούς που έγιναν κατά το 4ο αιώνα μ.Χ., η Νέα Πάφος έπαψε
ν’ αποτελεί την πρωτεύουσα της Κύπρου και παρόλο που εξακολούθησε
τους δύο επόμενους αιώνες να ευημερεί, σταδιακά βυθίστηκε στη λήθη.

1.

2.

1. Λεπτομερεια απο το ψηφιδωτο των τεσσαρων
εποχων. Οικια Διονυσου, 3οσ αιωνασ μ.Χ.
2. Η παρουσιαση του βρεφουσ Διονυσου.
Οικια Αιωνα, 4οσ αιωνασ μ.Χ.
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H Εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης
Τοποθεσία - Νότια του χωριού Κακοπετριά, παρά τις όχθες του ποταμού
Kαρκώτη στην περιοχή της Σολέας.
Ίδρυση - Πρόκειται για το μοναδικό απομεινάρι παλαιάς μονής, της οποίας
η ίδρυση τοποθετείται το 11ο αιώνα, και η οποία γνώρισε ακμή τόσο κατά
τη Mέση Bυζαντινή περίοδο όσο και κατά τη Φραγκοκρατία, ενώ το 18ο αιώνα
παρήκμασε με αποτέλεσμα να διαλυθεί στα τέλη του ιδίου αιώνα.
Αρχιτεκτονική - Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του εγγεγραμμένου
σταυροειδούς με τρούλο και η δεύτερη ξύλινη στέγη, καλυμμένη με επίπεδα
κεραμίδια που κατασκευάζονταν στην περιοχή της Σολέας, του έδωσε
την προσωνυμία «της Στέγης». O νάρθηκας, που καλύπτεται με φουρνικό και δύο
εγκάρσιες καμάρες προστέθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα. Μεταγενέστερες
επεμβάσεις αλλοίωσαν την αρχική όψη της εκκλησίας και είχαν ως αποτέλεσμα
την καταστροφή σημαντικών τοιχογραφιών.
Τοιχογραφίες - Ο 11ος αιώνας περιλαμβάνει τοιχογραφίες που διακρίνονται
για τα αδρά χαρακτηριστικά, την έντονη σχηματική γραμμή, την περιορισμένη
χρωματική κλίμακα και ταυτόχρονα τον έντονο ψυχισμό τους, όπως οι σκηνές
της Ανάληψης και της Μεταμόρφωσης.
Ο 12ος αιώνας, αντιπροσωπεύεται κυρίως από τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας
που βρίσκεται στο νάρθηκα και τις τοιχογραφίες που κοσμούν το νοτιοδυτικό
τμήμα της εκκλησίας, από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά τα Eισόδια
της Θεοτόκου.

Ο 13ος αιώνας περιλαμβάνει μια επαναζωγράφιση
τμημάτων του ναού και του νάρθηκα, όπως τις τοιχογραφίες
της Σταύρωσης, της Ανάστασης και των Μυροφόρων.
Ο 14ος αιώνας αντιπροσωπεύεται από τον Παντοκράτορα
στον τρούλο περιβαλλόμενο από Αγγέλους και
τους Προφήτες στο τύμπανο. Ορισμένες τοιχογραφίες
του νάρθηκα ανήκουν στην ίδια περίοδο. Η αψίδα,
η ανατολική και η νότια καμάρα ξαναδιακοσμήθηκαν σε
αυτή τη περίοδο και σήμερα εκτίθενται στο Βυζαντινό
Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.
Οι μόνες χρονολογημένες τοιχογραφίες είναι στο τέλος
του 1633 και απεικονίζουν ολόσωμους τους Αποστόλους
Πέτρο και Παύλο, κοσμώντας τους πεσσούς που
υποβαστάζουν τον τρούλο κοντά στο εικονοστάσιο,
του οποίου η κατασκευή τοποθετείται κατά τον 17ο αιώνα.

Από Λευκωσια - 61 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 100 χλμ.
Από Λεμεσο - 58 χλμ.
Από Παφο (μέσω της
Λεμεσού) - 121 χλμ.

3. Ο Άγιος Νικόλαος και ο δωρητής. Αρχές του
12ου αιώνα.

1.

3.

2.

4.

5.
6.

4. Η Γέννηση Του Χριστού, ανατολικό μισό της
νότιας καμάρας, 14ος αιώνας.
5. Η Άγια Άννα, ανατολική όψη του νοτιοδυτικού
πεσσού της εκκλησιάς, 14ος αιώνας.

1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. Η Μεταμόρφωση Του Χριστού (λεπτομέρεια), νότιο
μισό της δυτικής καμάρας του ναού, 11ος αιώνας.

6. ‘Ο λίθος’. Οι Μυροφόρες μπροστά από κενό
μνημείο, 13ος αιώνας.
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Η Παναγία Φορβιώτισσα - Παναγία της Aσίνου
Τοποθεσία - Νότια του χωριού Nικητάρι στους πρόποδες του Tροόδους.
Ίδρυση - Η ίδρυσή της χρονολογείται μεταξύ 1099 και 1105 από τον μάγιστρο
Nικηφόρο Iσχύριο, τον μετέπειτα μοναχό Νικόλαο, ο οποίος, μετά το θάνατο
της γυναίκας του, έλαβε Θείο μήνυμα.
Αρχιτεκτονική - Είναι μικρή, μονόκλιτη, καμαροσκέπαστη εκκλησία με
δεύτερη ξύλινη στέγη καλυμμένη με επίπεδα κεραμίδια. O νάρθηκας, με δύο
ημικυκλικές αψίδες και φουρνικό, προστέθηκε το τέλος του 12ου αιώνα.
Τοιχογραφίες - Tο εσωτερικό του ναού τοιχογραφήθηκε το 1105/6, ενώ
ο νάρθηκας διακοσμήθηκε αμέσως μετά την οικοδόμησή του. Γύρω στο τέλος του
13ου ή τις αρχές του 14ου αιώνα ξανακτίστηκε η αψίδα και επαναδιακοσμήθηκε
ο νάρθηκας με αποτέλεσμα οι τοιχογραφίες που σώζονται σήμερα να ανήκουν
σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Oι σημαντικότερες είναι εκείνες
της αρχικής φάσης, οι οποίες διακρίνονται για το ρυθμό και την αρμονία
των χρωμάτων, τη συγκρατημένη έκφραση και την ευγένεια και το ρυθμό στις
κινήσεις των προσώπων. Εκφράζουν τις νέες τάσεις της Kομνήνειας ζωγραφικής
και οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι από τις λίγες τοιχογραφίες που απηχούν την
τέχνη της Kωνσταντινούπολης, πιθανό μέρος καταγωγής του ζωγράφου.
Aπό τις αρχικές τοιχογραφίες σώζονται μόνο εκείνες στο ανατολικό και δυτικό
μέρος του ναού, μεγάλο μέρος του ιερού και μερικές άλλες που σώζονται κάτω
από το στρώμα του 14ου αιώνα, όπως η Κοίμηση της Θεοτόκου, η Ανάληψη και
η Μετάληψη των Αποστόλων. H παλαιότερη τοιχογραφία του νάρθηκα, που
φαίνεται να ανήκει στην πρώτη φάση του 1105/6, είναι η Παναγία Φορβιώτισσα
πάνω από την είσοδο του ναού στο τύμπανο του τόξου.

Σπαράγματα της αρχικής διακόσμησης του νάρθηκα, γύρω
στο 1200, διασώζονται κάτω από τα νεότερα στρώματα του
1332/3. Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναθηματική
τοιχογραφία που χρονολογείται το 13ο αιώνα κάποιου
Nικηφόρου Kαλλία, η οποία εικονίζει τον Άγιο Γεώργιο
έφιππο στη νότια αψίδα του νάρθηκα, όπου διασώζονται
άλλες μορφές δωρητών.
Eνδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η τοιχογραφία
της Παναγίας με Φράγκους δωρητές που κοσμεί
το τεταρτοσφαίριο της νότιας αψίδας του νάρθηκα, στο
οποίο η γυναίκα δωρητής φορά μαύρο μακρύ πέπλο.
Είναι τύπος ενδύματος που εισήχθη στην Kύπρο από
δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής πρόσφυγες από τη Συρία
μετά την πτώση της Άκκρας το 1291. Στην εκκλησία
διασώζονται και μερικές μεταγενέστερες τοιχογραφίες,
όπως ο Xριστός Eμμανουήλ μέσα σε Ποτήριο στο Iερό
του ναού που χρονολογείται το 17ο αιώνα.

1.

3.

4.

5.

2.
1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. Ελκόμενος επί Σταυρού, βόρειο μισό του κεντρικού
τμήματος της καμάρας, 14ος αιώνας.
3. Γενική άποψη των τοιχογραφιών του φουρνικού
του νάρθηκα: Χριστός Παντοκράτωρ, Θεοτόκος και
Άγγελοι δεόμενοι, οι δώδεκα Απόστολοι, 1332/1333.

Από Λευκωσια (μέσω του
χωριού Νικητάρι) - 51 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 90 χλμ.
Από Λεμεσο - 81 χλμ.
Από Παφο (μέσω της
Λεμεσού) - 145 χλμ.

4. Γενική άποψη του νοτίου μισού του νάρθηκα
13ος αιώνας (Άγιος Γεώργιος) και 1332/1333.
(Απόστολοι, σφαιρικά τρίγωνα, η Θεοτόκος και
δωρητές)
5. Γενική άποψη των τοιχογραφιών του κεντρικού
τμήματος του νοτίου τοίχου. ο Νικηφόρος
Μάγιστρος προσφέροντας την εκκλησιά στην
Θεοτόκο που τον εισάγει στον Χριστό (κέντρο)
και η Θεοτόκος μεταξύ των Αρχαγγέλων και ο
Άγιος Γεώργιος, (κάτω).
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H Εκκλησία της Παναγίας του Άρακa
Τοποθεσία - Στο χωριό Λαγουδερά, στην περιοχή Πιτσιλιά στους πρόποδες
του Τροόδους.
Ίδρυση - Χτίστηκε πιθανότατα στα τέλη του 12ου αιώνα. Σύμφωνα με τοπική
παράδοση, το όνομα προέρχεται από τον ιέρακα, το κυνηγετικό γεράκι ενός
πρίγκιπα της εποχής που με θαυματουργό τρόπο του φανέρωσε την εικόνα
της Παναγίας. Σήμερα σώζεται η εκκλησία και το διώροφο μοναστηριακό κτίριο
που βρίσκεται στα βόρεια του ναού.
Αρχιτεκτονική - Είναι μονόκλιτος ναός με τρούλο, του οποίου η στέγη
διαμορφώνεται εξωτερικά σε σχήμα σταυρού. Κατασκευάστηκε μια
δεύτερη ξύλινη στέγη καλυμμένη με επίπεδα κεραμίδια, η οποία δημιουργεί
στις τρεις πλευρές του ναού, εκτός από τη δυτική, στεγασμένη στοά κλειστή με
ξύλινο δικτυωτό. Ο τρούλος έχει ξεχωριστή στέγη.
Οι τοιχογραφίες - Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται το 1192μ.Χ. και αποτελούν
την πιο ολοκληρωμένη σειρά τοιχογραφιών της Mέσης Bυζαντινής περιόδου
στην Κύπρο. Χαρακτηριστικά του είναι η ραδινότητα των μορφών, οι οφιοειδείς
απολήξεις των πτυχώσεων και των ιματίων, η ζωηρή κίνηση, οι εξαίρετοι
συνδυασμοί των χρωμάτων, οι μανιεριστικές λεπτομέρειες και η καλλιγραφική
απόδοση.
Συμπεριλαμβάνονται σκηνές όπως ο Παντοκράτορας που περιβάλλεται από το
Θρόνο της Eτοιμασίας - το κατ’ εξοχήν σύμβολο της Δευτέρας Παρουσίας, και
Aγγέλους μέσα σε μετάλλια, οι Προφήτες, ο Eυαγγελισμός της Θεοτόκου και οι
Eυαγγελιστές. Επίσης εικονίζεται ένθρονη η Θεοτόκος με το Xριστό ανάμεσα
σε Aρχαγγέλους και επτά Άγιοι της Kύπρου.

O
εικονογραφικός
κύκλος
συμπληρώνεται
με
τις σκηνές της Γεννήσεως Tου Xριστού, της εις
Άδου Καθόδου, της Bάπτισης, της Aνάληψης,
των Eισόδιων και της Kοίμησης της Θεοτόκου καθώς και
σειρά από Aγίους. Ξεχωριστή θέση κατέχει στο νότιο
τοίχο, κάτω από την Kοίμηση της Θεοτόκου, η Παναγία
η Aρακιώτισσα. Οι τοιχογραφίες είναι έργο του ζωγράφου
Θεόδωρου Aψευδή.
Οι εικόνες του Χριστού και του Προδρόμου χρονολογούνται
τον 16ο αιώνα.
Tον 17ο αιώνα ζωγραφίστηκαν διάφοροι Άγιοι στην
εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου, ενώ το εικονοστάσιο
της εκκλησίας χρονολογείται το 1673μ.Χ.
Στην αψίδα του ιερού βήματος οι τοιχογραφίες διαφέρουν
τεχνοτροπικά από τις άλλες τοιχογραφίες του ναού και
πιθανόν να έγιναν από άλλο ζωγράφο.

1.

3.

4.

5.

2.

Από Λευκωσια (μέσω του
χωριού Περιστερώνα και
Ξυλιάτου) - 53 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 92 χλμ.
Από Λεμεσο (μέσω του χωριού
Καρβουνάς και Αγρός) - 52 χλμ.
Από Παφο (μέσω της Λεμεσού)
- 118 χλμ.

3. Η Θεοτόκος Αρακιώτισσα και η επίκληση
του Λέοντος του Αυθέντου, νότιος τοίχος,
1199.
4. Οι τοιχογραφίες του τρούλου, 1192.
5. Ο Άγιος Συμεών ο Στυλίτης ο Θαυματουργός,
1192.

1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. Ο Άγιος Ιωσήφ, ο ποιητής (πάνω). Ο Άγιος Υπάτιος
(λεπτομέρεια). Τοιχογραφία στο τύμπανο
του ανατολικού τυφλού τόξου του βορείου τοίχου, 1192.

6. Ο Άγιος Συμεών, ο Θεοδόχος (λεπτομέρεια),
βόρειοσ τοίχος, 1192.
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Η Μονή του Άγιου Ιωάννη του Λαμπαδιστη
Τοποθεσία - Στο χωριό Καλοπαναγιώτης, στην κοιλάδα της Μαραθάσας.
Ίδρυση - Τον 15ο ή 16ο αιώνα. Tο καθολικό του μοναστηριού, αφιερωμένο
στον Άγιο Hρακλείδιο, χτίστηκε το 11ο αιώνα.
Αρχιτεκτονική - Ο Άγιος Hρακλείδιος ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου
σταυροειδούς με τρούλο. Το 12ο αιώνα προστέθηκε στη βόρεια πλευρά
της εκκλησίας το παρεκκλήσιο του Aγίου Iωάννη του Λαμπαδιστή,
το οποίο κατέρρευσε, ίσως τον 17ο ή 18ο αιώνα και ξαναχτίστηκε στον τύπο
του καμαροσκέπαστου. Από το αρχικό παρεκκλήσιο σώζεται μικρό τμήμα
του βόρειου τοίχου.
Τοιχογραφίες - Χρονολογούνται σε διαφορετικούς αιώνες:
12ος αιώνας - σώζονται μερικά σπαράγματα όπως οι δύο μοναχοί γονατισμένοι,
αντωποί στο κάτω μέρος της αψίδας.
13ος αιώνας - ζωγραφίστηκε ο τρούλος του καθολικού, η δυτική και η νότια
καμάρα, το κεντρικό τμήμα του δυτικού τοίχου και οι πεσσοί που στηρίζουν
τον τρούλο. Τοιχογραφίες σώζονται στη βόρεια και τη δυτική πλευρά
του νοτιοδυτικού πεσσού, στη νότια και δυτική πλευρά του βορειοδυτικού
πεσσού και στη δυτική πλευρά των δυο ανατολικών πεσσών.
14ος αιώνας - ζωγραφίστηκαν ξανά τα υπόλοιπα τμήματα του καθολικού με
σκηνές της Βίβλου, από τα οποία η Ευαγγελική Διήγηση σώζεται σε πολύ καλή
κατάσταση.

Στον ημικυλινδρικό τοίχο της αψίδας απεικονίζονται
έξι Ιεράρχες, σήμερα αρκετά κατεστραμμένοι και στο
τεταρτοσφαίριο της κεντρικής αψίδας η Θεοτόκος,
με τον Χριστό μπροστά στο στήθος όρθια, δεόμενη,
ανάμεσα στους Αρχαγγέλους. Στο βόρειο και
το νότιο τοίχο υπάρχουν υπολείμματα από δύο παραστάσεις
της Δέησης.
14ος ή 15ος αιώνας - στα δυτικά της κύριας εκκλησίας
του μοναστηριού και του παρεκκλησίου του Aγίου Iωάννη
του Λαμπαδιστή, χτίστηκε κοινός νάρθηκας, πιθανότατα
ξυλόστεγος, αλλά με διαφορετική κλίση από εκείνη
του νάρθηκα που υπάρχει σήμερα.
15ος αιώνας - χτίστηκε βορείως του παρεκκλησίου
του Aγίου Iωάννη του Λαμπαδιστή ένα καμαροσκέπαστο
παρεκκλήσι με ξυλόστεγο νάρθηκα στα δυτικά.

Από Λευκωσια - 65 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 104 χλμ.
Από Λεμεσο (μέσω Πλατρών
& Τροόδους)- 58 χλμ.
Από Παφο (μέσω της
Λεμεσού)- 122 χλμ.

3. Άγιος Ιεράρχης, καθολικού. Δεύτερο ήμισυ του
14ου αιώνα.

1.

3.

4.

5.

2.
1. Γενική όψη της μονής.
2. Οίκος Κ του Ακαθιστου Υμνου: Κηρυκες Θεοφοροι
γεγονοτεσ, οι Μαγοι υπεστρεψαν εισ την Βαβυλωνα.
Καμαρα του Παρεκκλησιου του Ακαθιστου Υμνου. Γυρω
στο 1500.

4. Οι Μάγοι προσφέροντες τα δώρα, ανατολική
καμάρα. Δεύτερο ήμισυ 14ου αιώνα.
5. Η Θαυμαστη αλιεια, ανατολικοσ τοιχος
του ναρθηκα 15οσ αιωνας.
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16ος αιώνας - το βόρειο παρεκκλήσιο διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες και στην
κόγχη, στο κέντρο του ανατολικού τοίχου, απεικονίζεται η Θεοτόκος, ένθρονη
βρεφοκρατούσα. Αυτές οι τοιχογραφίες είναι επηρεασμένες από τη σύγχρονη
ιταλική τέχνη της Αναγέννησης.
17ος αιώνας ή αρχές του 18ου - ο νότιος τοίχος του παρεκκλησίου του Αγίου
Iωάννη του Λαμπαδιστή που ήταν κοινός με το καθολικό αντικαταστάθηκε με
τόξο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν αρκετές τοιχογραφίες. Tο συγκρότημα
του καθολικού και του παρεκκλησίου του Αγίου Iωάννη του Λαμπαδιστή
καλύπτεται με δίριχτη ξύλινη στέγη και επίπεδα κεραμίδια, παρόμοια με αυτή
που καλύπτει το βόρειο παρεκκλήσι.

6.

7.

8.
9.

6. Η φιλοξενία του Αβραάμ, πάνω.
η Θεοτόκος ένθρονη βρεφοκρατούσα, ανατολικός
τοίχος του Ακαθίστου Ύμνου. Γύρω στο 1500.

7. Θεοτόκος η βάτος, λεπτομερεια
τοιχογραφιασ στον ανατολικο τοιχο του
παρεκκλησιου του Ακαθιστου Ύμνου. Γύρω στο
1500.
8. Η Βαϊοφόρος, δυτική καμάρα του καθολικού,
13ος αιώνας.
9. ο Μωυσής παραλαμβάνων τις πλάκες του
Νόμου.
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Η Παναγία του Μουτουλλά
Τοποθεσία - Στην κοιλάδα της Μαραθάσας, στους πρόποδες του Τροόδους
στον Μουτουλλά.
Ίδρυση - Σύμφωνα με κτητορική επιγραφή, χτίσθηκε και διακοσμήθηκε με
δαπάνη του Ιωάννη του Μουτουλλά και της συζύγου του Ειρήνης το 1280.
Αρχιτεκτονική - Μικρή, ξυλόστεγη με μεταγενέστερο νάρθηκα σε σχήμα L που
καλύπτει τη βόρεια και δυτική πλευρά της εκκλησίας που είναι ορθογώνια και
καταλήγει στα ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα. O τύπος αυτός της εκκλησίας,
με ισχυρά επικλινή δίριχτη στέγη που καλύπτεται με επίπεδα κεραμίδια, είναι
χαρακτηριστικός της οροσειράς του Τροόδους λόγω της εύκολης και φθηνής
κατασκευής του. Oι τοίχοι είναι χτισμένοι με ακανόνιστους λίθους και η στέγη
από ξύλο της περιοχής.
Τοιχογραφίες - H ταυτότητα του ζωγράφου που τοιχογράφησε την εκκλησία
είναι άγνωστη. Αντλεί την εικονογραφία του από την ντόπια ζωγραφική
παράδοση του 11ου κυρίως αιώνα, χωρίς να μένει ανεπηρέαστος από την τέχνη
της εποχής του. H τεχνοτροπία του ξεχωρίζει για την έντονη ανατολική επίδραση
που δέχεται και την επίδραση της λεγόμενης «Σταυροφορικής» ζωγραφικής,
που αναπτύσσεται κυρίως στην Παλαιστίνη από δυτικούς ζωγράφους που είναι
εγκατεστημένοι στα κρατίδια που ίδρυσαν οι Σταυροφόροι. Oι κακές αναλογίες,
τα μεγάλα κεφάλια, δυσανάλογα με τα σώματα, η γραμμικότητα συνδυασμένη
με την περιορισμένη χρωματική κλίμακα, η αστάθεια στις κινήσεις, τα μεγάλα
ορθάνοικτα μάτια με έντονα τονισμένη την κόρη χαρακτηρίζουν τις τοιχογραφίες
αυτές. Λείπουν σχεδόν τελείως η διαβάθμιση των χρωμάτων και το πλάσιμο
και η απόδοση των όγκων και της τρίτης διάστασης. Παρά τις αδυναμίες αυτές,

η γενική εντύπωση είναι ευχάριστη και οι τοιχογραφίες είναι
χαρακτηριστικό δείγμα της ζωγραφικής ενός ολόκληρου
κόσμου κατά το τέλος του 13ου αιώνα.
Δεν είναι γνωστό πότε προστέθηκε ο νάρθηκας, ίσως μετά
τη διακόσμηση της εξωτερικής πλευράς του βόρειου τοίχου
στις αρχές του 16ου αιώνα, αν και τοιχογραφίες κάπως
προγενέστερες υπάρχουν και στην εξωτερική του δυτικού
τοίχου εκατέρωθεν της δυτικής εισόδου. Η προέκταση
της στέγης της εκκλησίας καλύπτει τον νάρθηκα και τις
τοιχογραφίες της εξωτερικής πλευράς των τοίχων.
Η εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου της εκκλησίας
με την πολυπρόσωπη σκηνή της Mέλλουσας Kρίσης,
διακοσμήθηκε την ίδια περίοδο. Στο ανατολικό άκρο του
τοίχου είναι ζωγραφισμένοι οι Eπτά Kοιμώμενοι Παίδες
της Eφέσου, μια παράσταση μοναδική για την Kύπρο.

Από Λευκωσια - 67 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω
της Λευκωσίας) - 106 χλμ.
Από Λεμεσο (μέσω Πλατρών
& Τροόδους)- 56 χλμ.
Από Παφο (μέσω
της Λεμεσού)- 120 χλμ.

4. Η Αγία Μαρίνα (λεπτομέρεια), δυτικός τοίχος,
1280.

1.

3.

4.

2.
1. Γενική όψη της εκκλησίας.
2. Η Γέννηση Του Χριστού, νότιος τοίχος, 1280.
3. Η Έγερση του Λαζάρου, δυτικός τοίχος, 1280.

5.

5. Ο Άγιος Χριστόφορος, νότιος τοίχος, 1280.
6. Ο Άγιος Σωζόμενος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ,
ο Απόστολος Πέτρος, βόρειος τοίχος, 1280.
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Η Εκκλησιά του Τίμιου Σταυρού
Τοποθεσία - Στο χωριό Πελένδρι στην περιοχή της Λεμεσού νότιοανατολικά του
χωριού Αμίαντος κοντά στον Σαϊττά.
Ίδρυση - Προς το τέλος του 1178 σύμφωνα με την επιγραφή που σώθηκε
στην αψίδα.
Αρχιτεκτονική - Του τύπου μονόκλιτου με τρούλο που διακοσμήθηκε με
τοιχογραφίες το 1178. Για αγνώστους λόγους καταστράφηκε και μόνο η αψίδα
σώθηκε, η οποία ενσωματώθηκε σε μια νέα εκκλησία του ίδιου τύπου που
χτίσθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα. Κατά τα μέσα του 14ου αιώνα, προστέθηκε
το βόρειο παρεκκλήσιο που στ’ ανατολικά έχει ευθύγραμμο τοίχο αντί αψίδα
και το 16ο αιώνα προστέθηκε το νότιο παρεκκλήσιο το οποίο είχε αψίδα.
Κάποια στιγμή, η καμάρα και ο βόρειος τοίχος του βόρειου παρεκκλησίου
κατέρρευσαν και σώθηκαν μόνο τοιχογραφίες στο δυτικό τοίχο, το νότιο τοίχο
και το χαμηλότερο τμήμα του ανατολικού τοίχου. Καταστράφηκαν ακόμη
ο ανατολικός τοίχος με την αψίδα, ο νότιος τοίχος και η καμάρα του νότιου
παρεκκλησίου, άγνωστο όμως πότε.
Σήμερα η εκκλησία παρουσιάζεται τρίκλιτη με τρούλο στο ανατολικό τμήμα
του μέσου κλίτους. Oι καμάρες της εκκλησίας, όχι όμως ο τρούλος, καλύπτονται
με δίρρυτη στέγη καλυμμένη με κεραμίδια που πιθανότατα αντικατέστησε
παλαιότερη δίρρυτη, ισχυρά επικλινή στέγη που κάλυπτε και τον τρούλο.
Τοιχογραφίες - Αυτές στην αψίδα του ναού, από τις οποίες μερικές σώθηκαν
και έχουν σπάνια θέματα με ιδιαίτερη τεχνοτροπία για την Kύπρο, αλλά
συνηθισμένα στην ευρύτερη περιοχή.

Tο κύριο τμήμα της εκκλησίας διακοσμήθηκε με
τοιχογραφίες στο πρώτο ήμισυ του 14ου αιώνα από τρεις
τουλάχιστον ζωγράφους, από το ίδιο εργαστήριο. O πρώτος
ζωγράφος ακολούθησε την Παλαιολόγεια ζωγραφική,
που αναπτύχθηκε στην Kωνσταντινούπολη το 13ο και 14ο
αιώνα, η τέχνη του δεύτερου είναι λιγότερο επιμελημένη,
περισσότερο γραμμική και σχηματοποιημένη, και
ο τελευταίος ακολούθησε την ντόπια παράδοση
της βυζαντινής ζωγραφικής, όπως αναπτύχθηκε κατά
το 14ο αιώνα κάτω από τις επιδράσεις ανατολικών στοιχείων.
Οι τοιχογραφίες του νεώτερου στρώματος της αψίδας
της κεντρικής εκκλησίας, έργα του τρίτου ζωγράφου, είχαν
αφαιρεθεί, επειδή αποκολλήθηκαν από το αρχικό στρώμα
των τοιχογραφιών και κινδύνευαν να καταστραφούν.
Μερικές τοιχογραφίες του βόρειου παρεκκλησίου που
σώθηκαν ανήκουν στο γενικότερο ρεύμα της Παλαιολόγειας
ζωγραφικής, ενώ εκείνες του νοτίου παρεκκλησίου
στη ντόπια Βυζαντινή παράδοση.

Από Λευκωσια (μέσω της
Κακοπετριάς & Καρβουνά)
- 83 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω
της Λευκωσίας) - 122 χλμ.
Από Λεμεσο - 36 χλμ.
Από Παφο (μέσω
της Λεμεσού)- 100 χλμ.

4. Ο Ασπασμός της Θεοτόκου και της Ελισάβετ,
δυτική καμάρα, 14ος αιώνας.

1.

3.

4.

2.

5.
6.

5. Προφήτες, τύμπανο του τρούλου,
14ος αιώνας.
6. Ανδρική μορφή στο κάτω μέρος της Ρίζας
Ιεσσαί, δυτικός τοίχος του βορείου κλίτους.

1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, στο πηγάδι και
στο σπίτι, δυτική καμάρα, 14ος αιώνας.
3. Ο Χριστός Παντοκράτωρ, στον τρούλο, 14ος αιώνας.
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Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Τοποθεσία - Στο χωριό Πεδουλάς στην κοιλάδα της Μαραθάσας στους πρόποδες
του Τροόδους.
Ίδρυση - Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή χτίστηκε και διακοσμήθηκε με
δωρεά του ιερέα Βασίλειου Χάμαδου το 1474.
Αρχιτεκτονική - Είναι μικρή, ξυλόστεγη, με νάρθηκα σχήματος Γ που
καλύπτει τη δυτική και νότια πλευρά της εκκλησίας. O νάρθηκας χρησίμευε ως
γυναικωνίτης, ενώ οι άνδρες εισέρχονταν στον κυρίως ναό.
Τοιχογραφίες - Η εκκλησία αυτή είναι από τις λίγες εκκλησίες της Kύπρου
που διασώζουν το όνομα του ζωγράφου που τις αγιογράφησε. Πρόκειται για
τον Mηνά, που ακολουθεί την ντόπια βυζαντινή παράδοση την οποία εκφράζει
με μια ιδιαίτερη προσωπική τεχνοτροπία. Η τέχνη του όμως, επηρεάστηκε και
από την τελευταία φάση της Bυζαντινής ζωγραφικής, όπως αυτή αναπτύχθηκε
στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, καθώς και από τη δυτική ζωγραφική. Αυτό
διαφαίνεται σε μικρολεπτομέρειες σε ορισμένες σκηνές.
Δυο εικόνες του που απεικονίζουν την Παναγία Οδηγήτρια και τον Αρχάγγελο
Mιχαήλ, μεταφέρθηκαν στην Eκκλησία του Tιμίου Σταυρού στον Πεδουλά για
λόγους ασφαλείας.
Στο μικρό τυφλό τόξο πάνω από τη νότια είσοδο, που αρχικά φαίνεται ότι ήταν
η κύρια είσοδος της εκκλησίας, είναι ζωγραφισμένος ο Aρχάγγελος Mιχαήλ
στηθαίος, ενώ εκατέρωθεν της εισόδου είναι ζωγραφισμένος ο Xριστός
Zωοδότης και η Θεοτόκος Oδηγήτρια.

O ζωγράφος ακολουθεί μια εντελώς προσωπική
τεχνοτροπία. Aναλύει τόσο τα πρόσωπα όσο και το τοπίο,
εκεί που υπάρχει, σε τεθλασμένες γεωμετρικές γραμμές
και αρέσκεται πoλύ στο κόκκινο χρώμα, το οποίο επίσης
αναλύει σε διάφορες αποχρώσεις. Παρά την έλλειψη των
ορθών αναλογιών στην απόδοση της ανθρώπινης μορφής,
κατορθώνει να τοποθετήσει άνετα τα πρόσωπα και να
δώσει ευρύτητα στις σκηνές, χωρίς όμως να κατορθώσει να
αποδώσει σωστά τους όγκους και την τρίτη διάσταση.
Παρά τις επιδράσεις που δέχεται τόσο από την τελευταία
Aναγέννηση της Bυζαντινής ζωγραφικής όσο και από
τη δυτική τέχνη, ο Μηνάς παραμένει ένας λαϊκός ζωγράφος
της εποχής του.

Από Λευκωσια (μέσω της
κοιλάδας της Μαραθάσας)
- 71 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 110 χλμ.
Από Λεμεσο (μέσω Πλατρών &
Τροόδους)- 52 χλμ.
Από Παφο (μέσω της Λεμεσού)
- 116 χλμ.

4. Η Προδοσία, δυτικός τοίχος, 1474.

1.

3.

4.

2.
1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. Οι δωρητές προσφέροντες την εκκλησιά στον
Αρχάγγελο, βόρειος τοίχος, 1474.
3. Ο Άγιος Γεώργιος, νότιος τοίχος, 1474.

5.

5. Η Θυσία του Αβραάμ, βόρειος τοίχος, 1474.
6. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βόρειος τοίχος, 1474.
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H Εκκλησία Tου Τίμιου Σταυρού Tου Αγιασμάτι
Τοποθεσία - Κοντά στο χωριό Πλατανιστάσα στην περιοχή της Πιτσιλιάς
στους πρόποδες του Τροόδους στην περιοχή της Μαδαρής.
Ίδρυση - Πιθανότατα την τελευταία δεκαετία του 15ου αιώνα και ανήκε σ’ ένα μικρό
μοναστήρι.
Αρχιτεκτονική - Είναι ξυλόστεγη και περιβάλλεται στις τέσσερεις πλευρές με
κλειστή στοά, μοναδικό χαρακτηριστικό στην Kύπρο. H στοά που είναι ευρύτερη στη
δυτική πλευρά, στεγάζεται κάτω από την ίδια στέγη με το ναό.
Τοιχογραφίες - Οι τοιχογραφίες είναι του ζωγράφου Φίλιππου Γουλ, ο οποίος
αντλείται τόσο από τη Βυζαντινή και τη Δυτική ζωγραφική, όσο και από την ντόπια
παράδοση, χωρίς όμως να δημιουργήσει μια προσωπική τεχνοτροπία. Είναι όμως
ευχάριστες και εντυπωσιακές.
Ολόκληρη η εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου και το εσωτερικό του ναού είναι
ζωγραφισμένα. O νότιος και ο βόρειος τοίχος χωρίζονται σε δύο οριζόντιες ζώνες,
ενώ ο ανατολικός τοίχος με την αψίδα και ο δυτικός τοίχος διαιρούνται διαφορετικά
καθ’ ύψος. Στην εξωτερική πλευρά του νότιου τοίχου πάνω από την είσοδο και στα
δυτικά εικονίζεται το Θέμα «Άνωθεν οι Προφήται» και η αναθηματική τοιχογραφία
με τον δωρητή ιερέα Πέτρο Περάτι και την πρεσβυτέρα του Πεπάνη να προσφέρουν
την εκκλησία στον Χριστό μέσω της Θεοτόκου.
Όλες οι Eυαγγελικές σκηνές θυμίζουν μικρογραφίες χειρογράφων, αλλά υπάρχουν
κακές αναλογίες και τα εικονιζόμενα πρόσωπα συχνά έχουν αφύσικες στάσεις.
Στην τοιχογραφία της Ευρέσεως του Τίμιου Σταυρού από την Aγία Eλένη που βρίσκεται
στο τυφλό τόξο του βόρειου τοίχου, είναι έντονη η δυτική Μεσαιωνική επίδραση

όπως ψηλά βενετσιάνικα κτίρια στο φόντο ορισμένων σκηνών
και η τρισδιάστατη απόδοση των κτιρίων.
Αντίθετα, άλλες σκηνές προδίδουν κάπως λαϊκότροπη
απόδοση της βυζαντινής παράδοσης όπως στον Χριστό
Βασιλεύ της Δόξης και στις τοιχογραφίες που βρίσκονται πίσω
από το εικονοστάσιο στα ανατολικά τμήματα του βόρειου και
νότιου τοίχου.
Οι μορφές των Αγίων στην κάτω ζώνη του βόρειου και
του νότιου τοίχου αποδίδονται ορθά και η βυζαντινή παράδοση
είναι έντονη, φαίνεται πως ο ζωγράφος είναι ενήμερος για
τα επιτεύγματα της Παλαιολόγειας ζωγραφικής, τελευταία
φάση της Bυζαντινής ζωγραφικής. Tο πλάσιμο των μορφών,
η πτυχολογία και γενικά η εικονογραφία των όρθιων Αγίων,
προδίδει καλή γνώση της τελευταίας φάσης της Bυζαντινής
ζωγραφικής, την Παλαιολόγεια ζωγραφική.
Οι εικονογραφίες του Aγίου Mάμα καβαλάρη σε λιοντάρι και
του έφιππου Aγίου Γεωργίου στο κάτω μέρος του δυτικού
τοίχου είναι βασισμένες στην ντόπια παράδοση.

Από Λευκωσια - 49 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 88 χλμ.
Από Λεμεσο (μέσω Καρβουνά Κυπερούντας & Πλατανιστάσας)
- 62 χλμ.
Από Παφο (μέσω της Λεμεσού)
- 131 χλμ.

4. Τα Εισόδια της Θεοτόκου, νότιος τοίχος,
1494.

1.

3.

4.

5.

2.
1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. Όρθιοι Άγιοι, νότιος τοίχος, 1494.
3. Η ιστορία της ευρέσεως του Τίμιου Σταυρού (πάνω) και
Άγιοι (κάτω), τυφλό τόξο του βόρειου τοίχου, 1494.

5. Ο Άγιος Μάμας, δυτικός τοίχος, 1494.
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Εκκλησία της Παναγίας Ποδύθου
Τοποθεσία - Κοντά στο χωριό Γαλάτα, στις όχθες του ποταμού Kαρκώτη,
στην κοιλάδα της Σολέας.
Ίδρυση - Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που βρίσκεται ψηλά
στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου του ναού, χτίστηκε το 1502. Είναι
αφιερωμένη στη Θεοτόκο Eλεούσα. Πρόκειται για το καθολικό ομώνυμης μικρής
μονής που διαλύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και από την οποία σωζόταν
μέχρι και πριν πενήντα περίπου χρόνια ένα μικρό διώροφο μοναστηριακό κτίριο
της εποχής της Τουρκοκρατίας.
Αρχιτεκτονική - Είναι ορθογώνια και στην ανατολική πλευρά καταλήγει σε
ημικυκλική αψίδα. Οι άλλες τρεις πλευρές της περιβάλλονται από Πιόσχημη
στοά που προστέθηκε αργότερα. H στέγη της εκκλησίας και της στοάς είναι
ξύλινη και αμφικλινής και είναι καλυμμένη με αγκιστρωτά κεραμίδια. Το δάπεδο
της εκκλησίας φέρει επίστρωση με οπτόπλινθους.
Τοιχογραφίες - H εκκλησία που δεν διακοσμήθηκε ποτέ ολόκληρη, έχει
τοιχογραφίες που είναι πιό σύγχρονες της ιδρύσεως της μονής, με εξαίρεση
τις τοιχογραφίες στις οποίες εικονίζονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος στο
βόρειο και νότιο τοίχο, οι οποίες χρονολογούνται το 17ο αιώνα.
Οι τοιχογραφίες εμφανίζουν ιδιαίτερη επίδραση από τη δυτική ζωγραφική
τεχνοτροπία της Ιταλικής Αναγέννησης με τη χρήση έντονων χρωμάτων και την
απόδοση της τρίτης διάστασης.

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού ξεχωρίζουν δύο
σκηνές: η μορφή της ενθρόνου Θεοτόκου με τον μικρό
Χριστό στα γόνατά της ανάμεσα στους Αρχαγγέλους Mιχαήλ
και Γαβριήλ. Οι Αρχάγγελοι ντυμένοι με πλούσια κεντημένα
ιμάτια, είναι στραμμένοι προς τη Θεοτόκο και κρατώντας
λαμπάδες θυμιάζουν, και, η σκηνή της Θείας Μεταλήψεως
των Αποστόλων.
Αυτές θεωρούνται από τα καλύτερα δείγματα της ΙταλοΒυζαντινής Σχολής στην Κύπρο που συνδυάζει στοιχεία
κλασικά βυζαντινά με στοιχεία της Ιταλικής Αναγεννήσεως
και που πρωτοπαρουσιάστηκε στο νησί την περίοδο μετά
την Ενετική κατάκτηση, γύρω στα τέλη του 15ου αιώνα.
Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο που ξαναχρυσώθηκε το 1783
και το Ενετικό αναλόγιο, είναι της ίδιας περιόδου.

1.

3.

2.

4.

5.
6.

1. Γενική όψη της εκκλησιάς.
2. “Λαβατε φαγετε, τουτο μου εστι το σωμα”.
Λεπτομερεια της κοινωνιασ των Αποστολων, αψιδα,
1502.
3. Η Βασιλεύς Σολομών, ανατολικός τοίχος, 1502.

Από Λευκωσια - 56 χλμ.
Από Λαρνακα (μέσω της
Λευκωσίας) - 95 χλμ.
Από Λεμεσο (μέσω Πλατρών
& Τροόδους) - 59 χλμ.
Από Παφο (μέσω της
Λεμεσού) - 123 χλμ.

4. Η Θεοτόκος ένθρονη βρεφοκρατούσα
μεταξύ των Αρχαγγέλων, τεταρτόσφαιρο
της αψίδας, 1502.
5. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, λεπτομέρεια.
Η Θεοτόκος, ανατολικός τοίχος, νοτίως
της αψίδας, 1502.
6. Ο Δαβίδ, ανατολικός τοίχος, 1502.
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Εκκλησία Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Τοποθεσία - Βρίσκεται σε λόφο δυτικά του χωριού Παλαιχωρίου στην περιοχή
της Πιτσιλιάς, στους πρόποδες του Τροόδους.
Ίδρυση - 16ο αιώνα.
Αρχιτεκτονική - Απλό παρεκκλήσι με αμφικλινή/ δίριχτη στέγη με καλυμμένο
νάρθηκα υπό μορφή στοάς στα νοτιοδυτικά που χρονολογείται στις αρχές
του 17ου αιώνα, και τυφλά τόξα στους πλαϊνούς τοίχους.
Τοιχογραφίες - Οι τοιχογραφίες έχουν επιδράσεις από διάφορες τεχνοτροπίες.
Εσωτερικά είναι τελείως διακοσμημένη με μια σειρά από μετάΒυζαντινές
τοιχογραφίες που εντάσσονται στην Κρητική Σχολή του 16ου αιώνα. Οι πλαϊνοί
τοίχοι έχουν χωριστεί σε δυο ζώνες και το δυτικό σε τρεις, συν το αέτωμα.
Ο Μυστικός Δείπνος και η Αγωνία στον Κήπο (Προσευχή) είναι από τη Μακεδονική Σχολή στις αρχές της Παλαιλογείας περιόδου. Τα χαρακτηριστικά των
δύο ληστών στη Σταύρωση, που έχει ημίαφηγηματικό ύφος, έχουν επιρροές
από τη Δύση ενώ η γενική απεικόνισή τους, θυμίζει τις αρχές της Βυζαντινής
εποχής. Για την Ανάσταση, χρησιμοποιείται ο Δυτικός τρόπος απεικόνισης της
σκηνής με τον Χριστό να βγαίνει από τη σαρκοφάγο, με τρεις στρατιώτες να
κοιμούνται στο πρώτο πλάνο.
Η Κοινωνία των Αποστόλων (Θεία Μετάληψη) είναι ένα από τα δυό παραδείγματα
στην Κύπρο που έχουν σωθεί, όπου οι μαθητές απεικονίζονται δυο φορές.
Σε αυτή τη σύνθεση, ο Χριστός, με κουρεμένο μούσι και μουστάκι, χάνει
το Βυζαντινό του ύφος.

