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Η έκθεση
Στην έκθεση που συνδιοργανώνουν το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και η
Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού
Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό
σημαντικά κειμήλια, τα οποία προέρχονται
από το ναό της Παναγίας της Φανερωμένης.
Η έκθεση «Η Κυρά της Λευκωσίας. Η
Φανερωμένη και τα κειμήλιά της» και ο
συνοδευτικός ομότιτλος κατάλογος που
κυκλοφορεί επιχειρούν να παρουσιάσουν
διαχρονικά την ιστορία και την προσφορά του
ναού της Παναγίας Φανερωμένης στην εντός
των τειχών πόλη της Λευκωσίας και στον
τόπο γενικότερα.

Τα εκθέματα
Στην έκθεση παρουσιάζονται 100 και πλέον
αντικείμενα από το 13ο έως και τον 20ό
αιώνα, όπως φορητές εικόνες, ξυλόγλυπτα,
χρυσοκεντήματα, έργα μεταλλοτεχνίας,
χειρόγραφα και παλιά βιβλία. Επίσης
εκτίθενται εικόνες που προέρχονται από τη
Φανερωμένη και παραχωρήθηκαν από το
Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στη Λευκωσία.
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Ιστορικό ναού Παναγίας
Φανερωμένης
Ο ναός της Φανερωμένης βρίσκεται στο
κέντρο της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Στο
χώρο που είναι κτισμένος ο ναός υπήρχε στα
μεσαιωνικά χρόνια ορθόδοξο γυναικείο
μοναστήρι.
Το μοναστήρι φαίνεται ότι διαλύθηκε μετά την
κατάληψη της Λευκωσίας από τους Τούρκους
το 1571 και ο ναός του μετατράπηκε σε
ενοριακό. Η παράδοση αναφέρει ότι οι
Τούρκοι επιχείρησαν να μετατρέψουν το ναό
σε τζαμί. Εγκατέλειψαν όμως την προσπάθειά
τους, γιατί οι ιμάμηδες που τοποθετούνταν
πέθαιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα από
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Μια
δεύτερη προσπάθεια μετατροπής του ναού
σε τζαμί επιχειρήθηκε από τον Τούρκο
Διοικητή της Κύπρου Κουτσιούκ Μεχμέτ
Πασά το 1821, την οποία εμπόδισε με
θαυματουργή επέμβαση η Παναγία.

Βιβλιοθήκη Φανερωμένης
Το 1933 ιδρύθηκε στη Λευκωσία η Βιβλιοθήκη
Φανερωμένης, η οποία στεγάστηκε σε κτήριο
που κτίστηκε για τον σκοπό αυτό. Η Βιβλιο θήκη περιέχει πολλά συγγράμματα, σπάνιες
συλλογές και βιβλία που φτάνουν γύρω στις
είκοσι χιλιάδες τόμους. Τα βιβλία της
Βιβλιοθήκης της Φανερωμένης μεταφέρ θηκαν και βρίσκονται σήμερα στη Βιβλιοθήκη
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
στη Λευκωσία.

Ο λόγιος Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ο οποίος
έζησε τον 18ο αιώνα, περιλαμβάνει τη
Φανερωμένη ανάμεσα στις εννέα ορθόδοξες
εκκλησίες της Λευκωσίας και την θεωρεί
αρχαία και πολύ παλιά. Με τη σημερινή
μορφή της κτίστηκε το 1872 – 73. Ο ναός
ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με
τρούλο, και έχει επιδράσεις από τη δυτική
αρχιτεκτονική.
Ο ναός της Παναγίας Φανερωμένης
πανηγυρίζει στις 25 Μαρτίου τον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου και στις 28 Οκτωβρίου την Αγία
Σκέπη της Θεοτόκου.

Μαυσωλείο Εθνομαρτύρων
Στην αυλή του ναού, πίσω από το Ιερό
κατασκευάστηκε το 1930 μαρμάρινο
μαυσωλείο, στο οποίο φυλάσσονται τα
λείψανα των κληρικών και λαϊκών που
σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους το 1821.
3
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Εικόνες με σκηνές από τη ζωή του
Χριστού
Στην έκθεση παρουσιάζονται εικόνες από το
Δωδεκάορτο, όπως η Βάπτιση του Χριστού
και η Εις Άδου Κάθοδος [1], που χρονολογούν ται στον 17ο αιώνα. Ακόμη, η εικόνα της
Αναστάσεως του Χριστού η οποία ζωγραφί στηκε το 1820, θαυμάσιο έργο της Σχολής
ζωγραφικής του Ιωάννου Κορνάρου του
Κρητός.

1

Από τη σειρά εικόνων με τις Κυριακές του
Πεντηκοστάριου παρουσιάζεται η εικόνα της
Κυριακής της Σαμαρείτιδος, δηλαδή της
συνομιλίας του Χριστού στο Φρέαρ του
Ιακώβ με την αγία Φωτεινή και τέλος η εικόνα
με το Ι΄ Εωθινό «Τιβεριάδος θάλασσα».
Ξεχωριστή θέση κατέχει ο Εσταυρωμένος [2],
ο οποίος ζωγραφίστηκε το 1659 από τον
ζωγράφο ιερέα Παύλο από τη Λευκωσία. Στις
άκρες των κεραιών του σταυρού είναι
ζωγραφισμένα τα σύμβολα των τεσσάρων
Ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και
Ιωάννη.

1. Κυκλώστε τις εικόνες από το Δωδεκάορτο που
παρουσιάζονται στην έκθεση.
Ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Υπαπαντή,
η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση, η Βαϊοφόρος,
η Έγερση του Λαζάρου, η Σταύρωση,
η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Κοίμηση της
Θεοτόκου και η Πεντηκοστή.

2. Αφού παρατηρήσετε τον Εσταυρωμένο, να
αντιστοιχίσετε τα σύμβολα των Ευαγγελιστών
με τα ονόματά τους.

2
4

Βόδι
Λιοντάρι
Άγγελος
Αετός

Λουκάς
Ματθαίος
Ιωάννης
Μάρκος
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Eικόνες με την Παναγία και
τον Χριστό

1.
2.
3.
4.

Οι εικόνες αυτές παρουσιάζουν την
Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο σε διάφορους
εικονογραφικούς τύπους και με διάφορα
επίθετα, όπως:
της Οδηγήτριας
της Madre della Consolazione (Παρηγορήτριας)
της Φανερωμένης
της Χρυσορροϊάτισσας

1

2

4

3
5
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Η εικόνα της Παναγίας
Φανερωμένης
Η εικόνα της Παναγίας είναι πολύ παλιά.
Πιθανώς να ζωγραφίστηκε το 12ο αιώνα. Στην
εικόνα η Παναγία εικονίζεται στον τύπο της
Οδηγήτριας. Σύμφωνα με την παράδοση η
εικόνα βρέθηκε – φανερώθηκε – μέσα στα
ερείπια του ναού, όταν κάποτε αυτός
καταστράφηκε γι’ αυτό ονομάστηκε
Φανερωμένη.
Η εικόνα αυτή θεωρείται θαυματουργή.
Επιγραφές που είναι γραμμένες στην εικόνα
αναφέρουν ότι η Παναγία φέρνει τις βροχές
και διώχνει τις ακρίδες, οι οποίες
καταστρέφουν τη γεωργική παραγωγή.
Οι πιστοί στα τάματα που αφιέρωναν στην
Παναγία την αποκαλούσαν «Κυρία
Φανερωμένη». Η αναφορά αυτή έδωσε και
τον τίτλο στην έκθεση, αφού η Παναγία η
Φανερωμένη θεωρείται η προστάτιδα της
πόλης της Λευκωσίας.

Γιατί η Παναγία πήρε την επωνυμία Φανερωμένη;

6
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Εικόνες Αγίων της Λευκωσίας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εικόνες
αγίων, οι οποίοι τιμώνται ιδιαίτερα στην πόλη
της Λευκωσίας, αλλά και στα γύρω χωριά, τα
οποία ενώθηκαν με την πρωτεύουσα και είναι
σήμερα προάστιά της. Η παρουσία των
συγκεκριμένων εικόνων είναι μια διαχρονική
μαρτυρία για την ευλάβεια των κατοίκων της
Φανερωμένης στους εικονιζόμενους αγίους,
αλλά και μια πολύτιμη πηγή σημαντικών
αναφορών ακόμη και σε ναούς που δεν
υπάρχουν σήμερα.

Τοπικοί άγιοι, μονές και ναοί της
Λευκωσίας

Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις που βρίσκονται στην
παρένθεση (Τριφύλλιος, Γεώργιος, Πολύδωρος).

1

Συλλογή Στυλιανού Περδίκη

Η Λευκωσία υπήρξε κέντρο τιμής του αγίου
Τριφυλλίου [1], πρώτου Επισκόπου Λήδρας
(Λευκωσίας), (4ος αιώνας) και ο τόπος γέννησης του αγίου Νεομάρτυρος Πολυδώρου [2]
(18ος αιώνας). Όσον αφορά τις μονές που
υπήρχαν στη Λευκωσία, σημειώνουμε την
γυναικεία Μονή της Παναγίας Φανερωμένης,
τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Πίπη και τη
Μονή των Ανδρείων. Οι Μονές του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων και της Παναγίας Παλλουριώτισσας, καθώς και ο ναός της Αγίας
Θέκλας καταστράφηκαν από τους Βενετούς το
1567 και τα υλικά τους χρησιμοποιήθηκαν για
την ανοικοδόμηση των τειχών της Λευκωσίας.

2

Ο πρώτος επίσκοπος Λήδρας (Λευκωσίας) ήταν ο
άγιος
Ο άγιος
γεννήθηκε στη Λευκωσία και μαρτύρησε στην
Έφεσο της Μ. Ασίας το 18ο αιώνα.
Ο Άγιος
των Μαγγάνων ήταν ένα από τα μοναστήρια που
υπήρχαν στη Λευκωσία
7
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Οι ορθόδοξοι ναοί της Λευκωσίας
σήμερα
Στην εντός των τειχών πόλη σήμερα
βρίσκονται οι ακόλουθοι ορθόδοξοι ναοί:
1. ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου (ή Πίπη)
2. της Παναγίας Χρυσοδεήστριας (βρίσκεται στη
νότια πλευρά του λατινικού καθεδρικού ναού
της Αγίας Σοφίας, γνωστός κατά την
Τουρκοκρατία ως Μπετεστάν), (κατεχόμενος)
3. της Παναγίας Φανερωμένης
4. της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας
5. του Αγίου Κασσιανού
6. του Αγίου Ιακώβου του Πέρση (κατεχόμενος)
7. του Αγίου Γεωργίου (κατεχόμενος)
8. του Αγίου Λουκά (κατεχόμενος)
9. του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη
10. του Αγίου Αντωνίου
11. του Αγίου Σάββα
12. του Αγίου Νικολάου (σε ερείπια ναού των
Ιακωβιτών)
13. του Αγίου Ελευθερίου (μετόχι της Ιεράς
Μονής Μαχαιρά)
14. του Αγίου Ευτυχίου (παρεκκλήσιο του ναού
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη)

8
7
5
6
4
2
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2

8

Ποιες εκκλησίες της Λευκωσίας είναι σήμερα
τουρκοκρατούμενες;

6

Γράψετε τρία επίθετα της Παναγίας από τους
ναούς της Λευκωσίας που είναι αφιερωμένοι σε
αυτήν.

9
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Εικόνες με βίους Αγίων
Στις εικόνες αυτές ο άγιος παριστάνεται
στο κέντρο όρθιος ή καθισμένος ή κάποιο
σημαντικό γεγονός της ζωής του. Από τις
παλαιότερες είναι η εικόνα του αγίου
Γεωργίου Διασορίτη [4] του 13ου αιώνα.
Η παράδοση αυτή, να ζωγραφίζονται
σκηνές από τη ζωή και τα μαρτύρια αγίων,
συνεχίστηκε και στα χρόνια της Τουρκο κρατίας όπως φαίνεται από την παραγωγή
των εικόνων
1. του Αποστόλου Παύλου,
2. του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και
3. του αγίου Παντελεήμονος.
1

Αφού δείτε ξανά τις εικόνες με τις σκηνές από
τη ζωή των Αγίων να γράψετε ποια σας έκανε τη
μεγαλύτερη εντύπωση.
2

3
10
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Ενθύμια Αρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανού
Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός καταγόταν από
τον Στρόβολο. Έγινε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
το 1810. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα
του ήταν η ίδρυση της Ελληνικής Σχολής
Κύπρου το 1812, η οποία αργότερα
μετεξελίχθηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο
Λευκωσίας.

1

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, μυήθηκε στην
Φιλική Εταιρεία γι’ αυτό όταν ξέσπασε η
Ελληνική Επανάσταση το 1821 συνελήφθηκε
από τους Τούρκους μαζί με άλλους αρχιερείς
και πρόκριτους του νησιού και εκτελέσθηκαν
όλοι μαζί στις 9 Ιουλίου 1821. Το λείψανό του
μαζί με εκείνα των σφαγιασθέντων επισκόπων
και ορισμένων λαϊκών τάφηκαν στον περίβολο
του ναού της Φανερωμένης στη Λευκωσία.
Σήμερα φυλάσσονται σε μαυσωλείο στην
αυλή του ναού [1].
Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός αναφέρεται σε
επιγραφές στον Εσταυρωμένο και στα Λυπη ρά (1810), καθώς και στις εικόνες του αγίου
Τρύφωνα [2] (1820) και του αγίου Φανουρίου [3]
(19ος αιώνας) .

2

Ο άγιος Τρύφωνας καταπολεμά τα έντομα
που προκαλούν καταστροφές στους
λαχανόκηπους και στα αμπέλια και ο άγιος
Φανούριος φανερώνει τα χαμένα αντικείμενα.

Κυκλώστε στις πιο κάτω προτάσεις αν είναι
ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ.
Ο άγιος Τρύφωνας καταπολεμά τα έντομα που
προκαλούν καταστροφές στους λαχανόκηπους
και στα αμπέλια.
ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Ο άγιος Φανούριος δεν φανερώνει τα χαμένα
αντικείμενα.
3
12

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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