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Ἡ χριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης
τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγ-

κες. Ἔτσι διαχωρίζεται ἡ θέση τοῦ κλήρου στὸ ναὸ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ
χριστιανικοῦ πληρώματος. Τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ ναοῦ, στὸ ὁποῖο
βρίσκεται ἡ ἁγία τράπεζα, χωρίζεται ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο ναὸ τὸν
ὁποῖο καταλαμβάνει τὸ ἐκκλησίασμα. Τὸ τμῆμα αὐτὸ ὀνομάζεται
ἱερὸ βῆμα καὶ καταλαμβάνει τὴν ἁψῖδα καὶ τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ
μέσου κλίτους τῶν βασιλικῶν. Σ’ ὁρισμένες μάλιστα βασιλικὲς ἡ
θέση τοῦ ἐκκλησιάσματος περιορίζεται στὰ πλάγια κλίτη τὰ ὁποῖα
διαχωρίζονται ἀπὸ τὸ μέσον κλῖτος μὲ θωράκια στηριγμένα στοὺς
στυλοβάτες. Μόνο τὸ δυτικότερο διάστυλο εἶναι ἐλεύθερο καὶ στὸ
σημεῖο αὐτὸ ὁ στυλοβάτης καλύπτεται μὲ μωσαϊκὸ δάπεδο, ὅπως
στὴ βασιλικὴ στὴν Ἁγία Τριάδα τῆς Γιαλούσας. Στὶς περισσότερες
ὅμως βασιλικὲς ἡ ἔκταση τοῦ ἱεροῦ βήματος ἐκτείνεται μέχρι τοὺς
δύο ἢ τρεῖς καὶ τέσσερες ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ κίονες. Στὶς μικρότερες
βασιλικὲς ἐκτείνεται μέχρι τοὺς δύο ἀπὸ τ’ ἀνατολικὰ κίονες, ὅπως
στὴ βασιλικὴ τῆς Ἁγίας Τριάδας. Στὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου
ἐκτείνεται μέχρι τοὺς τρεῖς πρώτους κίονες ἀρχικὰ γιὰ νὰ ἐπεκταθῆ
τὸν ἕκτο αἰώνα μέχρι τὸν τέταρτο κίονα, ὅπως καὶ τὸ βῆμα τῶν βα-
σιλικῶν τῶν Σόλων καὶ τοῦ Κουρίου. 

Τὸ πλάτος τοῦ πειόσχημου τέμπλου ἦταν μικρότερο τοῦ μέσου
κλίτους (βασιλικὲς Ἁγίου Ἐπιφανίου, Καμπανόπετρας, Σόλων, Ἁγίας
Τριάδας) καὶ εἶχε εἰσόδους καὶ στὶς τρεῖς πλευρές. Ἀργότερα ἐπε-
κτάθηκε μέχρι τοὺς στυλοβάτες, ὅπως στὴ βασιλικὴ τοῦ Κουρίου.
Στὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου μπροστὰ ἀπὸ τὴ δυτικὴ εἴσοδο
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τοῦ τέμπλου βρέθηκε στενόμακρος σολέας καταστρεμμένος στὸ δυ-
τικὸ ἄκρο, ποὺ φαίνεται ἐπηρεασμένος ἀπὸ τοὺς ἄμβωνε τῆς Συρίας,
ἐνῶ στὴ βασιλικὴ τοῦ Κουρίου τὸ βῆμα φαίνεται ὅτι κατελάμβανε
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅλο τὸ πλάτος τοῦ μέσου κλίτους ὅπως καὶ στὴ βασι-
λικὴ ἔξω τῶν τειχῶν τοῦ Κουρίου.

Στὸ μέσο τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ τέμπλου ὑπῆρχε εἴσοδος.
Εἴσοδοι ὅμως ὑπῆρχαν καὶ στὴ βόρεια καὶ στὴ νότια πλευρὰ τοῦ
τέμπλου. Στὴ βασιλικὴ τῆς Ἁγίας Τριάδας σώθηκαν σκαλοπάτια καὶ
στὴ μιὰ καὶ τὴν ἄλλη πλευρά. Ὅταν ἐπεκτάθηκε τὸ τέμπλο σ’ ὅλο
τὸ πλάτος τοῦ μέσου κλίτους τότε τὰ σκαλοπάτια αὐτὰ καλύφθηκαν
καὶ κατασκευάσθηκαν ἄλλα πάνω στοὺς στυλοβάτες. Θῦρες στὴ βό-
ρεια καὶ στὴ νότια πλευρὰ τοῦ τέμπλου ὑπῆρχαν καὶ στὶς βασιλικὲς
τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου καὶ τῆς Καμπανόπετρας στὴ Σαλαμῖνα κ.ά.

Ὁ χῶρος τοῦ ἱεροῦ βήματος περιωρίζετο ἀπὸ τὸ χαμηλὸ τέμπλο,
τὸ ὁποῖο ἀπετελεῖτο ἀπὸ πεσσίσκους στοὺς ὁποίους ἐστερεώνοντο
τὰ θωράκια. Οἱ πεσσίσκοι καὶ τὰ θωράκια ἦσαν κατασκευασμένα
ἀπὸ διάφορα ὑλικά. Ὁ ἀνασκαφέας τῆς βασιλικῆς τῶν Σόλων πι-
στεύει ὅτι τὰ κάγκελλα ἢ δρύφακτα (τέμπλο) τῆς πρώτης βασιλικῆς
ἦσαν κατασκευασμένα ἀπό ξύλο. Συνήθως ὅμως στὴν Κύπρο τόσο
οἱ πεσσίσκοι ὅσο καὶ τὰ θωράκια ἦσαν κατασκευασμένα ἀπὸ ἀσβε-
στόλιθο ἢ μάρμαρο. Συνηθέστερα ἦσαν ἀπὸ μαλακὸ ἀσβεστόλιθο,
ὅπως στὶς βασιλικὲς τῆς Ἁγίας Τριάδας, τοῦ Μαραθοβούνου, τῶν
Γόλγων, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου.

Στὶς μεγάλες ὅμως βασιλικὲς τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου καὶ τῆς Καμ-
πανόπετρας στὴ Σαλαμῖνα, τοῦ καθεδρικοῦ τῆς Ἀμαθοῦντος, τοῦ
Κουρίου καὶ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καὶ τῆς Λιμενιώτισσας στὴν Πάφο,
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Πέγειας καὶ τῆς Ἀχειροποιήτου στὴ Λάμ-
πουσα οἱ πεσσίσκοι καὶ τὰ θωράκια ἦσαν μαρμάρινα. Μαρμάρινοι
φαίνεται ὅτι ἦσαν οἱ πεσσίσκοι καὶ τὰ θωράκια τοῦ τέμπλου τῶν
βασιλικῶν τοῦ Ἁγίου Φίλωνος, τῆς Ἀφέντρικας καὶ τῆς Συκᾶς στὸ
Ριζοκάρπασο.

Κατὰ κανόνα τὰ δρύφακτα ἢ κάγκελλα ἦσαν χαμηλὰ στὴν Κύπρο.
Δὲν ἔχουν βρεθῆ στὴν Κύπρο πεσσίσκοι ἢ κιονίσκοι ψηλοὶ ποὺ
ἔφεραν ἐπιστύλιο, ὥστε νὰ σχηματίζονται κενὰ διάστυλα ποὺ ἐκα-
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λύπτοντο μὲ βῆλα. Οἱ δύο μαρμάρινες στυλίδες ποὺ ἐκτίθενται στὸ
Μεσαιωνικὸ Μουσεῖο στὸ κάστρο τῆς Λεμεσοῦ ἀνήκουν σὲ παλαι-
οχριστιανικὸ τέμπλο, ἀλλὰ προφανῶς ἐπεῖχαν θέση ὀρθοστατῶν τῆς
κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ τέμπλου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ τέσσερες κίονες

Δύο πεσσίσκοι παλαιοχριστιανικοῦ τέμπλου, Κάτω Πάφος: 
α. βασιλικῆς Ἁγίας Κυριακῆς, 

β. βασιλικῆς Παναγίας Λιμενιώτισσας.
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Τὸ εἰκονοστάσιο τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ἀχειροποιήτου, 
Λάμπουσα Καραβάς.
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ποὺ εἶναι ἐνσωματωμένοι στὸ εἰκονοστάσιο τοῦ δέκατου ὄγδοου
αἰώνα στὸ καθολικὸ τῆς Ἀχειροποιήτου στὴ Λάμπουσα, ὅπως καὶ τὸ
μαρμάρινο θωράκιο μεταξύ τῶν δύο νοτίων κιόνων, ἀνήκουν πιθα-
νότατα στὴ μεγάλη πεντάκλιτη βασιλική, στὸ μεσαῖο κλῖτος τῆς
ὁποίας κτίστηκε τὸ βυζαντινὸ καθολικό, ἀλλὰ δὲν εἶναι στὴν ἀρχική
τους θέση. Ἄλλωστε οἱ παλαιοχριστιανικοὶ κίονες δὲν ἀνήκουν σὲ
παλαιοχριστιανικὸ τέμπλο, διότι δὲν φέρουν ἐγκοπὲς γιὰ στερέωση
θωρακίων.

Σταθμὸς στὴν ἐξέλιξη τοῦ τέμπλου, ὅπως γενικὰ γιὰ τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ ἀρχιετεκτονικὴ τῆς Κύπρου, ἀπετέλεσαν οἱ ἀραβικὲς ἐπι-
δρομὲς ἐναντίον τῆς Κύπρου (649-912) καὶ ἡ εἰκονομαχία ποὺ συμ-
πίπτει μὲ τὴν περίοδο αὐτή: Οἱ μεγάλες ξυλόστεγες βασιλικὲς
ἐγκαταλείπονται καὶ γιὰ λόγους οἰκονομικοὺς καὶ λόγω ἐλάττωσης
τοῦ πληθυσμοῦ. Τὴν περίοδο αὐτὴ εἰσάγονται νέοι ἀρχιτεκτονικοὶ
τύποι ἐκκλησιῶν πολὺ μικροτέρων διαστάσεων μὲ κτιστὴ κάλυψη,
καμάρα (Ἁγία Σολομονή στὴν Κώμη τοῦ Γιαλοῦ, Ἁγία Ἀθανασία
στὸ Ριζοκάρπασο κ.ἄ.) ἢ παλαιότερες ξυλόστεγες βασιλικὲς μετα-
τρέπονται σὲ καμαροσκέπαστες (Παναγία καὶ Ἀσώματοι Ἀφέντρικας,
Παναγία Συκᾶς στὸ Ριζοκάρπασο κ.ἄ.) ἢ κτίζονται ἐκκλησίες σὲ
ἐντελῶς νέους ἀρχιτεκτονικοὺς τύπους, ὅπως οἱ βασιλικὲς μὲ τρεῖς
τρούλλους (ἡ μικρὴ βασιλικὴ στὸ διάδρομο ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸν κυ-
ρίως ναὸ πρὸς τὸ βαπτιστήριο τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου),
ἢ πεντάτρουλλες (Ἁγία Παρασκευή Γεροσκήπου, Ἁγίων Βαρνάβα
καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερώνα Μόρφου) ἢ καὶ ἐγγεγραμμένοι
σταυροειδεῖς μὲ τροῦλλο (Ἅγιος Ἀντώνιος στὰ Κελλιά, Ἅγιος Προ-
κόπιος στὴ Σύγκραση). Ὅπως ἦταν ἑπόμενο καὶ τὸ ἱερὸ βῆμα πε-
ριορίζεται καὶ ἀλλάζει μορφή. Ἔτσι στὴ μικρὴ ἐκκλησία, ποὺ δημι-
ουργεῖται στὸ διάδρομο ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ νάρθηκα στὸ βαπτιστήριο
τῆς βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Τριάδας, σχηματίζεται ἀπὸ τὰ κατάλοιπα
τῆς βασιλικῆς (πεσσίσκος, θωράκια) καὶ διατηρεῖται χαμηλό. Ἀντί-
θετα στὴ μικρὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Ἀθανασίας στὸ Ριζοκάρπασο
ὑπῆρχε κτιστὸ τέμπλο, ὅπως αὐτὰ στὶς μικρὲς ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας, τμῆμα τοῦ ὁποίου ἐσώζετο μέχρι τὸ 1974. Στὴ μικρὴ βασιλικὴ,
ποὺ ἀντικατέστησε τὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, τὸ βῆμα πε-
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ριορίσθηκε ἀρχικὰ στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ μέσου κλίτους ἀλλὰ
ἀργότερα ἐπεκτάθηκε μέχρι τὸ δυτικὸ ἄκρο τῶν δύο τοίχων ποὺ
ἦταν κτισμένοι στὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῶν στυλοβατῶν, καὶ περιέλαβε
καὶ τὰ ἀνατολικὰ τμήματα τῶν πλαγίων κλιτῶν. Τὸ τέμπλο ἦταν
εὐθύγραμμο καὶ καθ’ ὅλο τὸ πλάτος τῆς μικρῆς βασιλικῆς.

Πρὸς τὸ τέλος τῆς περιόδου αὐτῆς τὸ τέμπλο τοῦ ὑπόσκαφου
παρεκκλησίου-ἀσκηταριοῦ κοντὰ στὸ ναὸ τῆς Παναγίας Περγαμη-
νιώτισσας εἶναι λαξευτὸ στὸ βράχο καὶ ἔχει τὴ μορφὴ κανονικοῦ
τέμπλου τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου μὲ μία κεντρικὴ καὶ μία πλά-
για εἴσοδο καὶ δύο ὀρθογώνια ἀνοίγματα ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς
εἰσόδου σὲ ὕψος 1μ. περίπου ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Εὐθύγραμμο ἦταν καὶ
τὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ-βασιλικῆς, στὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας εἶναι κτισμένη
ἡ σημερινὴ ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περι-
στερώνα. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ (ὄγδοος – δέκατος αἰώνας) τὸ
τέμπλο γίνεται εὐθύγραμμο καὶ καταλαμβάνει ὅλο τὸ πλάτος τοῦ
ναοῦ μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἁψίδα. Ἡ ἀκριβὴς μορφή του δὲν εἶναι
γνωστὴ ἀφοῦ τὰ κατάλοιπά του εἶναι ἐλάχιστα. Φαίνεται ὅμως ὅτι
γίνεται πιὸ ψηλὸ μὲ ἐπιστύλιο καὶ ὀρθογώνια ἀνοίγματα ποὺ καλύ-
πτονται μὲ βῆλα.

Κατὰ τὴ Μέση Βυζαντινὴ περίοδο (965-1191) οἱ ναοὶ ποὺ κτίζονται
εἶναι κατὰ κανόνα μικρῶν διαστάσεων καὶ διαφόρων τύπων. Κτίζονται
ἀκόμη καμαροσκέπαστοι ναοί (Ἀσίνου, Ἅγιος Νικόλαος στὸν Οἶκο
κ.ἄ.), εἰσάγονται ὅμως οἱ ὀκταγωνικοὶ ναοί (καθολικὸ Μονῆς Χρυσο-
στόμου, ναὸς τοῦ κάστρου τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνος, Παναγίας στὸ Μαργὶ
καὶ Ἀντιφωνητῆ, καὶ ὁ ἑξαγωνικὸς τῆς Παναγίας Ἀψινθιώτισσας), πολ-
λαπλασιάζονται οἱ ἐγγεγραμμένοι σταυροειδεῖς μὲ τροῦλλο (Ἅγιος
Νικόλαος τῆς Στέγης, Ἀχειροποιήτου Λάμπουσας, καθολικὸ Μονῆς
Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ, Ἁγίου Φίλωνος καὶ Ἁγίου Συνεσίου, Πα-
ναγίας Περγαμηνιώτισσας, Ἀγγελόκτιστη κ.ἄ.) καὶ αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς
τῶν συνεπτυγμένων σταυροειδῶν μὲ τροῦλλο (μετὰ τὸν Ἅγιο Φώτιο
Γιαλούσας, Ἁγία Τριάδα Μονῆς Κουτσοβέντη, Παναγία Τρικώμου, Αρ-
χαγγέλου Γιαλούσας, Ἁγίου Θεοδώρου τῶν Χορτακιῶν Σωτήρας Ἀμμο-
χώστου, Ἁγίου Γεωργίου Φαράγγου, Παναγίας τοῦ Ἄρακος κ.ἄ.) καὶ
ναοὶ σὲ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ (Παναγία Κυρά κ.ἄ.). Δυστυχῶς σὲ
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καμμία ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες αὐτὲς δὲν ἔχει διασωθῆ τέμπλο. Μόνον
στὴν ἐκκλησία τῆς Ἀχειροποιήτου στὴ Λάμπουσα, στὸ μεταγενέστερο
εἰκονοστάσιο τοῦ δέκατου ὄγδοου αἰώνα εἶναι ἐνσωματωμένοι τέσσερες
κίονες καὶ ἕνα θωράκιο, ποὺ πιθανῶς νὰ εἶναι τμῆμα τοῦ μεσοβυζα-
ντινοῦ τέμπλου. Τόσο οἱ κίονες ὅσο καὶ τὸ θωράκιο ἀνήκουν στὴν πα-
λαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ, στὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας εἶναι κτισμένος ὁ
μεσοβυζαντινὸς ναός. 

Τεμάχια τοῦ μεσοβυζαντινοῦ τέμπλου ἀπὸ γῦψο εἶχαν βρεθῆ κτι-
σμένα στὸν τοῖχο ποὺ ἔφραξε τὴν εἴσοδο στὸ διακονικὸ τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης, στὸν ὁποῖο ζωγραφίσθηκε ἡ τοιχογραφία
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς ἀρχὲς τοῦ δωδέκατου αἰώνα, μὲ δωρεὰ
ἡγουμένου τῆς Μονῆς, ποὺ μετὰ τὸ θάνατό του ὑπέστη damnation
memoriae. Τὰ τεμάχια αὐτὰ μαζὶ μὲ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς τοιχο-
γραφίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποὺ εἶχε ἀποτοιχισθῆ ἀπὸ τὸ νάρθηκα
ἐξαφανίσθηκαν τὸ 1967. Γύψινα τεμάχια τέμπλου βρέθηκαν καὶ στὸ
ναὸ τῶν Ἁγίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερώνα Μόρφου.
Τὰ τεμάχια ὅμως αὐτὰ δὲν βοηθοῦν στὴν ἀναπαράσταση τοῦ μεσο-
βυζαντινοῦ τέμπλου στὴν Κύπρο. Μαρτυροῦν ὅμως ὅτι ὑπῆρχαν γύ-
ψινα τέμπλα. Ὑπῆρχαν ὅμως καὶ μαρμάρινα τέμπλα, ὅπως φαίνεται
ἀπὸ διασωθέντα τεμάχιά τους, ὅπως τὸ μαρμάρινο θωράκιο ποὺ εἶναι
ἐντοιχισμένο στὸ κωδωνοστάσιο τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας στὸ Τρίκωμο
καὶ τὸ μαρμάρινο θωράκιο ποὺ χρησίμευε ὡς ἁγία τράπεζα τοῦ ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Γύψου. Ἀναμφίβολα ὑπῆρχαν καὶ ξύλινα
τέμπλα ποὺ δὲν ἔχουν σωθῆ. Πιθανώτατα ὅμως ἡ μορφὴ τῶν μεσοβυ-
ζαντινῶν τέμπλων νὰ εἶναι παραπλήσια, ἂν ὄχι ἡ ἴδια ὅπως τῶν τέμ-
πλων τοῦ δέκατου τρίτου – δέκατου τέταρτου αἰώνα, ποὺ σώθηκαν
σ’ ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς τοῦ Τροόδους.

Τὰ τέμπλα αὐτὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τέσσερες πολυγωνικοὺς στύ-
λους ποὺ τὰ μεταξύ τους διάστυλα, πλὴν τοῦ μέσου, κλείονται κάτω
μὲ ξύλινα θωράκια, ποδέες, σὲ ὕψος 1μ. περίπου καὶ στὴν κορυφὴ
φέρουν ὁριζόντια δοκό. Στὸ κεντρικὸ τμῆμα ὑπάρχει ἡ Ὡραία Πύλη,
ἡ ὁποία κλείεται μὲ βημόθυρα, τὸ ἀρχαιότερο ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι
ἐκεῖνο τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ Πάνω Λεύκαρα, ποὺ χρο-
νολογεῖται στὰ τέλη τοῦ δωδέκατου αἰώνα. Τὸ μόνο τέμπλο μεσο-
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βυζαντινῆς περιόδου, ποὺ ἔχει σωθῆ εἶναι ἐκεῖνο τῆς Ἐγκλείστρας
τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, τοῦ τέλους τοῦ δωδέκατου αἰώνα. Τὸ τέμπλο
ὅμως αὐτὸ δέχθηκε ἐπεμβάσεις στὰ τέλη τοῦ δέκατου ὄγδοου αἰώνα.

Τὸ τέμπλο τοῦ καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου 
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ, Καλοπαναγιώτης.
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Ἂν καὶ ὁ ξύλινος σκελετὸς τοῦ τέμπλου παρέμεινε ὁ ἴδιος, ἡ πλευρά
του πρὸς τὸ ναὸ τῆς Ἐγκλείστρας ἔχει ἀναδιακοσμηθῆ σύμφωνα μὲ
τὶς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς. Τὰ θωράκια τοῦ τέμπλου εἶναι λίθινα
διακοσμημένα μὲ γραπτὸ διάκοσμο. Τὸ τέμπλο δὲν εἶναι εἰκονοστά-
σιο. Οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ποὺ χρονολογοῦνται
στὸ τέλος τοῦ δωδέκατου αἰώνα, ἀρχικὰ ἐστηρίζοντο ἐπὶ πασσάλου
καὶ δὲν εἶχαν θέση στὸ τέμπλο. Στὸ τέμπλο τοποθετήθηκαν, πιθανῶς,
τὸ δέκατο ὄγδοο αἰώνα. Τὰ διάστυλα ἐκλείοντο μὲ βῆλα τὰ ὁποῖα
ἀνεσύροντο σὲ ὁρισμένες στιγμὲς τῆς Θείας Λειτουργίας.

Τὰ ξύλινα τέμπλα ἐξακολούθησαν νὰ χρησιμοποιοῦνται σ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς Φραγκοκρατίας. Τὸ παλαιότερο ἀπὸ τὰ τέμπλα αὐτὰ
εἶναι ἐκεῖνο τοῦ καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου τῆς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη, στὸ πάνω
μέρος τοῦ ὁποίου ἔχουν προστεθῆ τρία τεμάχια ποὺ ἀνήκουν σὲ
ἄλλα τέμπλα. Τὸ τέμπλο εἶναι πλούσια διακοσμημένο μὲ ζῶα (λιον-
τάρια, καμῆλες, καμηλοπαρδάλεις), πτηνὰ (ἀετούς, δικέφαλο ἀετό,
ἁρπακτικὸ πτηνὸ ποὺ κρατεῖ λαγό κ.ἄ.) καὶ ἐραλδικὲς ἁσπίδες μὲ
ἐμβλήματα τῶν Λουζινιανῶν καὶ τῶν Φράγκων εὐγενῶν, σταυροὺς
κ.ἄ. Τὸ τέμπλο χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ δέκατου τρίτου αἰώνα -
ἀρχὲς δέκατου τέταρτου αἰώνα. Ἕνα ἄλλο τέμπλο τοῦ δέκατου
πέμπτου αἰώνα εἶναι τὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ
στὸν Πεδουλᾶ, ποὺ εἶναι σύγχρονο μὲ τὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ
ποὺ ζωγραφίσθηκαν τὸ 1474. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερες στυλίδες
πολυγωνικές, στὸ κάτω μέρος τῶν ὁποίων εἶναι στερεωμένες ποδέες
μὲ γραπτό, ὅπως καὶ οἱ στυλίδες, διάκοσμο. Τὸ γεῖσο τοῦ κοσμήτη
χωρίζεται σὲ ἑπτὰ τμήματα μὲ γεισίποδες. Τὰ τμήματα αὐτὰ εἶναι
ζωγραφισμένα μὲ διαφορετικὰ θέματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων δικέφαλο
ἀετὸ καὶ τὸ θυρεὸ τῶν Λουζινιανῶν, μὲ καθαρὸ διακοσμητικὸ χαρα-
κτήρα. Τὰ διάστυλα ἔφεραν βῆλα. Ἀργότερα ὅμως δημιουργήθηκαν
τριγωνικὲς ἐγκοπὲς στὴ δοκό, στὴν ὁποία στερεώνονται οἱ ποδέες,
γιὰ νὰ τοποθετοῦνται οἱ λιτανευτικὲς εἰκόνες. Στὸ δέκατο πέμπτο
αἰώνα χρονολογεῖται καὶ τὸ τέμπλο στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος
στὸ Λουβαρᾶ (δὲν εἶναι βέβαιο ἂν πρέπει νὰ χρονολογηθῆ στὰ 1455
ἢ στὰ 1495). Στὴν πίσω πλευρὰ τῆς ποδέας τοῦ τέμπλου, νοτίως τῆς
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Ὡραίας Πύλης, ὑπάρχει ὑποδοχὴ γιὰ στερέωση λιτανευτικῆς εἰκόνας,
ὅπως ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀφαιρέθηκε ἀργότερα ὁ
πάσσαλος καὶ στερεώθηκε στὸ ἄνοιγμα τοῦ τέμπλου. Ὑπολείμματα
γραπτοῦ τέμπλου τοῦ 1494 σώζονται πίσω ἀπὸ τὸ ξυλόγλυπτο εἰκο-
νοστάσιο τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι. Μόνο τὸ
ἐπιστύλιο τοῦ τέμπλου αὐτοῦ μένει ἀκάλυπτο ἀπὸ τὸ ξυλόγλυπτο
τέμπλο. Τὸ γεῖσο τοῦ κοσμήτη στηρίζεται σὲ δώδεκα γεισίποδες.
Στὰ μεσοδιαστήματα εἰκονίζονται στηθαῖοι σὲ μετάλλια δώδεκα
Ἅγιοι. Ὑπολείμματα γραπτῶν τέμπλων σώζονται καὶ σὲ ἄλλα τέμπλα
τοῦ δέκατου πέμπτου – δέκατου ἕκτου αἰώνα.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ δέκατου ἕκτου αἰώνα εἰσάγονται γιὰ πρώτη φορὰ
στὴν Κύπρο τὰ ψηλὰ ξυλόγλυπτα εἰκονοστάσια. Δυστυχῶς ἀκριβῶς
χρονολογημένα ξυλόγλυπτα εἰκονοστάσια τοῦ δέκατου ἕκτου αἰώνα
δὲν ὑπάρχουν. Μόνο τὸ εἰκονοστάσιο τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ

Τὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ τοῦ  Ἀρχαγγέλλου Μιχαήλ, Πεδουλᾶς.
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Ἁγίου Νεοφύτου μπορεῖ να θεω-
ρηθῆ χρονολογημένο, γιατὶ πίσω
ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ τῆς
Μεγάλης Δέησης ὑπάρχει τὸ
ὄνομα τοῦ ζωγράφου καὶ ἡ χρο-
νολογία 1544. Τὸ βόρειο τμῆμα
τοῦ εἰκονοστασίου εἶναι νεώτερο
(εἰκοστὸς αἰώνας).

Τὰ ξυλόγλυπτα εἰκονοστάσια
εἶναι ψηλὲς κατασκευὲς, μὲ θέ-
σεις γιὰ τὶς Δεσποτικὲς εἰκόνες,
τὶς εἰκόνες τοῦ Δωδεκαόρτου καὶ
τὶς εἰκόνες τῆς Μεγάλης Δεή-
σεως. Στὴν κορυφὴ εἶναι μεγάλος
ξυλόγλυπτος Σταυρὸς μὲ ζωγρα-
φισμένο τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ
ἑκατέρωθεν τὰ Λυπηρά, ξυλό-
γλυπτα πλαίσια στὰ ὁποῖα εἶναι
ζωγραφισμένοι ἡ Θεοτόκος καὶ ὁ
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γυρισμένοι πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο. Σὲ σχετικὰ
μεγάλους ναοὺς, ὅπως τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου,
στὰ πλάγια τμήματα τῆς κορυφῆς τοῦ εἰκονοστασίου εἶναι τοποθε-
τημένες εἰκόνες τῆς Ἄκρας Ταπείνωσης ἢ Ἀποκαθήλωσης καὶ τῆς
Ἀνάστασης (δυτικοῦ τύπου) σὲ ξυλόγλυπτα πλαίσια ἢ Ἄγγελοι.

Τόσο οἱ στυλίδες, ὅσο καὶ οἱ δοκίδες εἶναι διακοσμημένες μὲ
ἀνάγλυφο βλαστὸ στὸν ὁποῖο παρεμβάλλονται ἀνθέμια ἢ κληματίδες
καὶ ἀνεμιζόμενα φῦλλα.Τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὡραίας Πύλης πάνω κατα-
λήγει σὲ τρίλοβη ἀπόληξη. Τὰ ἀνοίγματα στὰ ὁποῖα τοποθετοῦνται
οἱ εἰκόνες τοῦ Δωδεκαόρτου καὶ ἐνίοτε καὶ τῆς Δεήσεως ἐπιστέφονται
μὲ ξυλόγλυπτες ἀχηβάδες ἄλλοτε ἡμικυκλικὲς καὶ ἄλλοτε τρίλοβες.
Οἱ ποδέες τοῦ εἰκονοστασίου ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι γραπτές. Ἄλλα
εἰκονοστάσια τοῦ δέκατου ἕκτου αἰώνα εἶναι τοῦ Ἀντιφωνητῆ, τὸ
ὁποῖο κατέστρεψαν οἱ Τοῦρκοι εἰσβολεῖς ἤδη ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο
τῆς κατοχῆς, τῆς Παναγίας Καθολικῆς στὸ Πελένδρι καὶ τμήματα

Τὸ εἰκονοστάσιο τοῦ καθολικοῦ 
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου.



τοῦ εἰκονοστασίου τοῦ ναοῦ τῆς
Παναγίας τῆς Ποδίθου. Καὶ σὲ
ἄλλα εἰκονοστάσια ὑπάρχουν τμή-
ματα ξυλογλύπτων εἰκονοστασίων
τοῦ δέκατου ἕκτου αἰώνα (Πανα-
γίας Κούρδαλι, Παναγίας τοῦ
Ἄρακος, Παναγίας (Ἀρχαγγέλου)
καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς Γαλάτας
κ.ἄ.). Ἔχει ἐκφρασθῆ ἡ γνώμη ὅτι
τὰ πρωιμότερα εἰκονοστάσια τοῦ
δέκατου ἕκτου αἰώνα εἶναι τὰ
εἰκονοστάσια τῶν ναῶν τῆς Πα-
ναγίας τοῦ Μουτουλλᾶ καὶ τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Γαλάτας,
μὲ ἁπλουστευμένο ξυλόγλυπτο
διάκοσμο στὶς στυλίδες. Τὸ πρῶτο
εἶναι κολοβομένο καὶ μοιάζει
μᾶλλον μὲ τέμπλο. Τὸ δεύτερο
ἔχει ἁπλουστευμένο διάκοσμο
στὶς στυλίδες καὶ ξυλόγλυπτες
ἀχηβάδες πάνω ἀπὸ τὶς Δεσπο-
τικὲς εἰκόνες καὶ τὶς εἰκόνες τοῦ
Δωδεκαόρτου καὶ δείχνει νὰ εἶναι
μπαλωματικό.

Τὸ δέκατο ἕβδομο αἰώνα τὰ εἰκονοστάσια ἁπλουστεύονται καὶ οἱ
ἐπάλληλες εἰκόνες περιορίζονται πολλὲς φορὲς σὲ δύο, στὶς θέσεις
τῶν δεσποτικῶν εἰκόνων καὶ στὶς θέσεις τῶν εἰκόνων τοῦ δωδεκαόρτου.
Ὁ γλυπτὸς διάκοσμος ἐξακολουθεῖ νὰ περιορίζεται στὶς στυλίδες, στὴν
κάτω ὁριζόντια δοκὸ καὶ τοὺς κεταπέδες, στὶς ἀχηβαδόμορφες ἐπι-
στέψεις τῶν εἰκόνων καὶ τὸ ἐπιστύλιο. Οἱ ποδέες ἐξακολουθοῦν νὰ
εἶναι γραπτές. Στὴν κορυφὴ τοποθετοῦνται ὁ Σταυρὸς καὶ τὰ Λυπηρά.
Εἰκονοστάσια τοῦ δέκατου ἕβδομου αἰώνα σώθηκαν στοὺς ναοὺς
Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης, Παναγίας τοῦ Ἄρακος 1673, Ἁγίου Νικο-
λάου στὸ Κλωνάρι, Ἀρχαγγέλου Λακατάμειας (Μετόχιο Κύκκου),
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Τὸ εἰκονοστάσιο τῆς Μονῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἀντιφωνητοῦ,

Καλογραία.
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Ἁγίου Γεωργίου Καλοῦ Χωριοῦ Κλήρου κ.ἄ.
Τὸ δέκατο ὄγδοο αἰώνα τὸ ξυλόγλυπτο βελτιώνεται καὶ τὰ θέματα

τοῦ διακόσμου ἐμπλουτίζονται μὲ τὴν προσθήκη πτηνῶν, ζώων ἀλλἀ
καὶ σκηνῶν ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπως οἱ
Πρωτόπλαστοι ἑκατέρωθεν τοῦ Δένδρου τῆς Ζωῆς, ἡ Θυσία τοῦ
Ἀβραάμ, ἡ Βάπτισις τοῦ Χριστοῦ κ.ἄ. Τὸ ξυλόγλυπτο ἐπιχρυσώνεται
καὶ οἱ ἐπάλληλες σειρὲς τῶν εἰκόνων ἐπανέρχονται στὶς τρεῖς
(Δεσποτικές, Δωδεκάορτο, Μεγάλη Δέηση ἢ Ἀποστολικό). Στὴν
κορυφὴ πάντοτε τοποθετοῦνται ὁ Ἐσταυρωμένος στὸν Σταυρὸ καὶ
τὰ Λυπηρά. Οἱ ποδέες σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐξακολουθοῦν νὰ
εἶναι γραπτές, ἀλλὰ στὸ διάκοσμο παρεμβάλλεται καὶ ἡ μικρογραφία
τῆς Δεσποτικῆς εἰκόνας, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία βρίσκεται ἡ ποδέα.
Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ παρουσιάζονται καὶ οἱ πρῶτες ξυλόγλυπτες ποδέες.

Τὸ εἰκονοστάσιο τοῦ καθολικοῦ 
τῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Ἄρακος,

Λαγουδερά.

Τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ εἰκονοστασίου
τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 

Πάνω Λεύκαρα.



Γιὰ πρώτη φορὰ στὶς ποδέες παρουσιάζονται ἐπιγραφὲς ποὺ
ἀναφέρονται στοὺς δωρητὲς τῶν εἰκόνων καὶ τῆς ἐπιχρύσωσης τοῦ
τέμπλου-εἰκονοστασίου καὶ στοὺς ζωγράφους ποὺ ζωγράφιζαν τὶς
εἰκόνες καὶ ἐπιχρύσωναν τὸ εἰκονοστάσιο. Μόνο σὲ μία περίπτωση,
στὸ εἰκονοστάσιο τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ Λεύκαρα, μαζί
μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ζωγράφου ἀναγράφεται καὶ τὸ ὄνομα τοῦ
ξυλογλύπτη, τοῦ Ροδίου Κυριακοῦ, τὸ 1749.

Ἀπὸ τὸ δέκατο ὄγδοο αἰώνα σώθηκαν πολλὰ ξυλόγλυπτα εἰκονο-
στάσια (ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας, Παναγίας
Χρυσελεούσης Ἔμπα 1747, Ἁγίας Θέκλας Μοσφιλωτή 1748, Παναγίας
στοὺς Καπέδες 1753, Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Ἀγροῦ
1757, Ἁγίου Ἡρακλειδίου στὸ Πολιτικό, Σταυροῦ τῆς Μίθθας κ.ἄ.)

Τὸ δέκατο ἔνατο αἰώνα τὸ ξυλόγλυπτο τῶν εἰκονοστασίων ἁπλου-
στεύεται, εἶναι ἀβαθὲς καὶ τὸ εἰκονοστάσιο εἴτε ἐπιχρυσώνεται εἴτε
παραμένει ἀχρύσωτο. Τότε παρουσιάζονται καὶ τὰ ὀνόματα τῶν
πρώτων «ταλλιαδώρων» (ξυλογλυπτῶν) τῆς Λευκωσίας. Στὴν ποδέα
κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἀρχαγγέλου
Μιχαὴλ τοῦ Τρυπιώτου στὴ Λευκωσία ἀναγράφεται τὸ ὄνομα τοῦ
Χατζησάββα Ταλλιαδώρου: Χεὶρ Χατζησάββα Ταλλιαδώρου υοῦ
Ἱερονύμου ἀπὸ ὀνορία Τριπιότου οὗ μνήσθητι Κύριε. Ὁ Ν. Κυριαζῆς
ἀποδίδει στὸν Χατζησάββα Ταλλιαδῶρο καὶ τὸ τέμπλο τοῦ Ἁγίου
Λαζάρου στὴ Λάρνακα μὲ βάση πληροφορία ἀπὸ ἐγγονὸ τοῦ Χα-
τζησάββα Ταλλιαδώρου τὸ 1928. Ἐν τούτοις εἶναι πολύ διαφορετικὴ
ἡ μορφὴ καὶ ἡ τέχνη τοῦ εἰκονοστασίου τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου
Λαζάρου ἀπὸ τὴν τέχνη τοῦ εἰκονοστασίου τοῦ Τρυπιώτη. Ἐπιγραφὴ
στὸ ὑπέρθυρο τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Πα-
ναγίας Τροοδίτισσας ἀναφέρει: † Ἐδουλεύθη τὸ παρὸν τέμπλος
χυρὸς Χ(ατζη)Δημητρίου Ταληαδόρου Λευχοσιάτη ἐπὶ ἡμερὸν Χα-
ρίτονος Αρχιερέος καὶ Μελετίου Καθηγουμένου ΑΩΝΔ (=1854). Ὁ
Χατζηδημήτρης Ταλλιαδῶρος ἀναφέρεται καὶ σὲ βημόθυρο τοῦ ναοῦ
τῆς Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στὴ Λάρνακα.
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