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Εικόνα 01: Δυτική Όψη του 
μνημείου 
Συγγραφείς, 2019 
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Αντικείμενο μελέτης  
 

Ο Σταυρός του Μισσιρίκου ή αλλιώς τέμενος Αραμπλάρ, είναι μια μικρή εκκλησία στην ανατολική 

πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου της Φανερωμένης (βλ. Εικόνα 01 & Εικόνα 02). Οι ιστορικές πηγές 

που αναφέρονται στο μνημείο δεν είναι αρκετές και αυτό κάνει τη μελέτη του μνημείου ακόμη πιο 

δύσκολη. Αρχικά υπάρχει μεγάλη περιπλοκότητα  από πού πηγάζει η ονομασία Σταυρός του Μισσιρίκου 

και αν ακόμη αυτό ήταν το αρχικό του όνομα. Όπως επίσης ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν το μέγεθος 

που έχει σήμερα το μνημείο ήταν η αρχική του ή κατά την πάροδο του χρόνου για άγνωστους λόγους 

το μνημείο έχει μικρύνει. Παρόλα αυτά ο ναός αυτός κατέχει μια κεντρική θέση στην εντός των τειχών 

πόλη της Λευκωσίας και βρίσκεται κοντά στην Αγία Σοφία η οποία δεσπόζει μέσα στα τείχη. Με τη 

πάροδο του χρόνου το μνημείο έχει υποστεί διάφορες μετατροπές ειδικά μετά τον ερχομό των 

Οθωμανών το  1570 μ.Χ., οπόταν και μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος. Η αρχιτεκτονική, η 

τυπολογία αλλά και ο αρχιτεκτονικός διάκοσμος του μνημείου το τοποθετούν γύρω στο 16ο αιώνα. Ως 

τέμενος, το μνημείο κηρύσσεται μνημείο Β’ Πίνακα το 1935, για το οποίο ενημερωθήκαμε μετά από 

επικοινωνία με τον Έφορο Αρχαίων Μνημείων κύριο Γιώργο Φιλοθέου 1, καθώς θεωρείται ιδιοκτησία 

του Εφκαφ. Μετά το 1974, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναλαμβάνει πλήρως την συντήρηση και προστασία 

του μνημείου.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Προσωπική επικοινωνία στις 20 Μαΐου, 2019. 

1.2 Στόχος μελέτης  
 

Η μελέτη αυτή έχει πρόθεση να εξετάσει και προ πάντως να κατανοήσει το μνημείο και τη πορεία του 

στο χρόνο. Ο λόγος αυτής της εμβάθυνσης είναι η γνώση, όπως και όταν ερευνάς μέσα από πηγές ή 

μελετάς ένα σύγχρονο βιβλίο. Πάντα ο στόχος είναι η γνώση, κάποτε για ένα αντικείμενο, κάποτε για 

κάποια ιδέα. Ως ακολούθως με την γνώση της ιστορίας του μνημείου αυτού είναι πλέον εφικτό να γίνει 

κατανοητή η πορεία του μνημείου μέσα από την πάροδο του χρόνου, και να γίνουν αντιληπτά διάφορα 

στοιχεία της ιστορίας γενικότερα. Ένας από τους στόχους αυτής της μελέτης είναι αυτό να μνημείο να 

βγει από την αφάνεια, ένα μνημείο από το οποίο πολλοί μπορεί να περνούν από δίπλα του καθημερινά 

χωρίς όμως να του δίνουν σημασία, ή ακόμη και να μην γνωρίζουν καν την ύπαρξή του. Έχει όμως τόσα 

πολλά να προσφέρει και πρόσφερε μέσα από αυτή την έρευνα, παρόλο που ο αρχικός στόχος της 

έρευνας ήταν για πανεπιστημιακούς λόγους και θα προσφέρει στη συνέχεια της μελέτης για το μνημείο 

αυτό με νέες μεθοδολογίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



  
 

Εικόνα 03: Περιοχή Μελέτης  
Συγγραφείς, 2019 
 

Εικόνα 04: Μνημείο Μελέτης «Ο Σταυρός του Μισσιρίκου»  
Συγγραφείς, 2019 
 

Εικόνα 02: Δυτική Όψη του 
μνημείου  
Συγγραφείς, 2019 
 

1.3 Μεθοδολογία 
 

Η μεθοδολογία της μελέτης βασίζεται στην θεωρητική, ιστορική και αρχιτεκτονική προσέγγιση όπου 

σκοπός είναι η κατανόηση της διαμόρφωσης του μνημείου. Αρχικά θα μελετηθούν διάφορες ιστορικές 

αναφορές, η διαχρονική ανάλυση του περιβάλλοντα χώρου και τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά λείψανα 

που αφορούν την ιστορία, τη κατασκευαστική μεθοδολογία και το διαφορετικό αρχιτεκτονικό διάκοσμο 

σε δεύτερη φάση. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι μετατροπές του μνημείου κατά την μετατροπή του σε 

τέμενος και οι σύγχρονες επεμβάσεις.   

Αρχικά, οι πληροφορίες που μαζεύτηκαν, είτε πρωτογενής είτε δευτερογενής πηγές, για την ιστορική 

προσέγγιση του μνημείου ήταν αρκετά περιορισμένες. Για την ολοκληρωμένη μελέτη ενός μνημείου 

απαραίτητο στοιχείο φέρει και ο περιβάλλοντας χώρος, όπου και έγινε εκτεταμένη έρευνα μέσα από 

παλιούς αλλά και σύγχρονους χάρτες της περιοχής. Μετά από την ιστορική ανάλυση του κτηρίου και 

της σχέσης του με τον περιβάλλοντα χώρο, γίνεται μια λεπτομερή αναφορά στο μνημείο σε σχέση με 

την αρχιτεκτονική του. Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση έγινε μέσα από την μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων 

που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το μνημείο, καθώς και μέσα από πηγές, σε συνδυασμό πάντοτε με 

την επιτόπου παρατήρηση αλλά και την τεκμηρίωση διαφόρων αρχιτεκτονικών στοιχείων. Κατόπιν, 

γίνεται ανάλυση των οθωμανικών στοιχείων που προστέθηκαν στο ναό με την μετατροπή του σε 

τέμενος. Τέλος, καταγράφηκαν οι μέχρι στιγμής σύγχρονες επεμβάσεις που έχουν γίνει κυρίως για 

σκοπούς συντήρησης του μνημείου, οι οποίες πηγάζουν μέσα από την Ετήσια Έκθεση άλλα και από το 

αρχείο του το Τμήματος Αρχαιοτήτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2. Ιστορική Περιγραφή 
 

Ο ναός Σταυρός του Μισσιρίκου ή τέμενος Αραμπλάρ, αν και έχει μία μεγάλη πορεία μέσα στο χρόνο 

δυστυχώς πληροφορίες για αυτόν είναι λιγοστές. Το μνημείο δεν έχει ποτέ μελετηθεί διεξοδικά και τα 

στοιχεία για αυτό είναι αρκετά συγκεχυμένα.  Παρόλες όμως τις δυσκολίες έχουν εντοπιστεί αρκετές 

πληροφορίες για αυτό το μνημείο που μπορούν να μας δώσουν μια  πληρέστερη. Πριν αρχίσουμε την 

εις βάθος ιστορική ανάλυση των πηγών μας θα αναφερθούμε στα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε με 

σχετική  σιγουριά για το μνημείο. Το μόνο στοιχείο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σε κάποια χρονική 

στιγμή μετά τα τέλη του 16ου αιώνα παύει να λειτουργεί ως χριστιανικός ναός και μετατρέπεται σε 

μουσουλμανικό τέμενος. Πότε ακριβώς γίνεται αυτή η μετατροπή είναι επίσης άγνωστο, όπως άγνωστο 

είναι το πότε ακριβώς οικοδομείται ο χριστιανικός ναός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jeffery 1935, 36 
3 Enlart 1899, 44  
4 Dapper 1635, 27 

2.1 Εκδοχές ερμηνείας του ονόματος  

 

Το μνημείο σήμερα είναι γνωστό ως Σταυρός του Μισσιρίκου ή τέμενος Αραμπλάρ. Φαίνεται λοιπόν ότι 

με την μετατροπή του σε μουσουλμανικό τέμενος, μετά την κατάληψη της Λευκωσίας από τους 

Οθωμανούς (τέλος 16ου) ονομάζεται Αραμπλαρ2. Η αρχική ονομασία του παραμένει άγνωστη και μόνο 

εικασίες και υποθέσεις γίνονται, αφού όπως θα δούμε δεν αναφέρεται πουθενά ως Σταυρός του 

Μισσιρίκου πριν τον 19ο αιώνα άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είχε άλλο όνομα προηγουμένως.  

Για να  μπορέσουμε να φανερώσουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε θα αναφερόμαστε στο μνημείο μας 

με το όνομα Σταυρός του Μισσιρίκου για σκοπούς συνοχής. Αρχίζοντας πρέπει να αναφερθούμε στο 

όνομα του και στις διάφορες εκδοχές ερμηνείας του τις οποίες απόκτησε μέσα στο χρόνο, οι οποίες 

έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία του. Η πρώτη εκδοχή3 για το όνομα του είναι ότι προέρχεται 

από το βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Ά ή ΄Β το πιο πιθανόν από των Ερρίκο ΄Β όπως υποστηρίζουν οι 

μελετητές αυτής της εκδοχής.  

Η δεύτερη εκδοχή που υπάρχει είναι ότι το πήρε από ένα τάγμα το οποίο ήρθε από τα Ιεροσόλυμα με 

την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από των Salah ad-Din. Αυτό το τάγμα ονομαζόταν Croix des Missionaires4.  

Η τρίτη εκδοχή5 συσχετίζεται με την πρώτη εκδοχή, γιατί οι Αρμένιοι λένε ότι κτίστηκε σαν ναός για τον 

Ερρίκο τον Β’, αλλά μετά την ίδρυση άλλου ναού του Άγιου Δομινίκου έγινε ο καθεδρικός τους ναός.  

Η τέταρτη και τελευταία εκδοχή6 λέει για του Αιγυπτίους σκλάβους, όπου στο θρήσκευμα ήταν κόπτες 

και στα αιγυπτιακά το missir σημαίνει σκλάβος και λόγο αυτού ονομάστηκε ο Σταυρός των Αιγυπτίων.   

 

 

 

 

 

 

5 Enlart 1899, 39 
6 Jeffery 1918, 45 
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2.2 Ιστορικές αναφορές στο Σταυρό του Μισσιρίκου  
 

Στη συνεχεία θα ασχοληθούμε με το ποιος αναφέρεται στον Μισσιρίκο και το πότε αναφέρεται σε αυτόν 

με χρονολογική σειρά. Στον πρώτο τον οποίο θα αναφερθούμε είναι ο Ολλανδός Olfert Dapper7. Ο 

συγκεκριμένος έζησε κατά των 17ον αιώνα και πιο συγκεκριμένα από το 1635 μέχρι το 1689. Το 

πρόβλημα με τον συγκεκριμένο συγγραφέα είναι το γεγονός ότι δεν έφυγε πότε από την Ολλανδία αλλά 

έχει γράψει για πολλές τοποθεσίες που επισκεφτήκαν άλλοι περιηγητές. Ακόμα μια δυσκολία που 

συναντήθηκε σε αυτόν τον συγγραφέα ήταν το γεγονός ότι το κείμενο του γράφτηκε στα ολλανδικά και 

μια μετάφρασή στα γαλλικά. Παρόλα αυτά τα εμπόδια ο Dapper στο κείμενο του αναφέρει ένα τάγμα 

μοναχών το οποίο ήρθε στην Κύπρο από τα Ιεροσόλυμα χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες περί 

του θέματος και έτσι θεωρείτε άγνωστο για πια εκκλησία μιλάμε. Παρόλο που αν μιλάμε για την δική 

μας θα ήταν αρκετά εντυπωσιακό γιατί είναι η πιο κοντινή  χρονολογία που έχουμε προς την ασαφή 

μακρινή του πορεία το οποίο όμως δεν μπορούμε να το πούμε γιατί οι πληροφορίες που έχουμε δεν 

είναι αρκετές για κάνουμε τέτοιες εικασίες.  

Το ενδιαφέρον με τον μνημείο μας είναι ότι όλες επόμενες αναφορές για αυτό χρονολογούνται τέλος 

του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό γεγονός γιατί αποδεικνύεται η 

απουσία ξεκάθαρων γραπτών αναφορών στο μνημείο πριν τον 19ο αιώνα γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στην έρευνα.  

Συνεχίζοντας χρονολογικά ο επόμενος που συναντάμε και αναφέρεται στο μνημείο μας είναι ο  Louis  

Salvador8 όπου επισκέπτεται το νησί το 1873 και είναι ο πρώτος που ανέφερε το μνημείο μας και το 

ονομάζει Σταυρός του Μισσιρίκου. Δεν γνωρίζουμε βέβαια γιατί το ονομάζει έτσι αλλά μας δίνει και 

κάποια ενναλακτικά ονόματα για το πως μπορεί αλλιώς να ονομαζόταν αυτό το μνημείο. Τα ονόματα 

τα οποία δίνει σαν εναλλακτικές προτάσεις είναι το Τέμενος Σταυρός του Μισσιρίκου, Τέμενος Μεχμετ 

Σείτ και η εκκλησιά του Τίμιου Σταυρού. Είναι περίεργο το γεγονός ότι μετά το Louis  Salvador αρχίζουμε 

να μιλάμε για των Σταυρό του Μισσιρίκου χωρίς να έχουμε την όποια απόδειξη αν είναι όντως το 

πραγματικό όνομα του ναού.  

O Emile Deschamps όπου το 1897 αναφέρεται στον μνημείο μας και το ταυτίζει με το Ερρίκο τον Β΄ λόγω 

του ονόματός του όπου το ερμηνεύει το Μισσιρίκος με το missir eriko. Το θέμα είναι όμως ότι γράφει 

7 Dapper 1965 σελ. 28 
8 Παυληδης 1993-1995 σελ.1131 
9 Enlard 1899 σελ. 36 

για το μνημείο μας, αλλά επισκέπτεται αργότερα το νησί δηλαδή γράφει πριν να δει το μνημείο για το 

οποίο αναφέρεται. Ο Deschamps είναι ο πρώτος ο οποίος συνδέει το μνημείο μας με τον Ερρίκο και 

αυτό είναι αρκετά σημαντικό γεγονός για το πως επηρεάζονται οι επόμενοι μελετητές. 

Ο επόμενος που ασχολήθηκε με το μνημείο μας είναι ο Camille Enlart 9(1899) όπου μας δίνει κάποιες  

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ναό. Συνδέει το όνομα του ναού του Σταυρού του Μισσιρίκου με το 

βασιλιά της Κύπρου των Ερρίκο το ΄Β. Ακόμα αναφέρει ότι ήταν το προσωπικό παρεκκλήσιο του και 

ακόμη ότι μέσα σε αυτό θαφτήκαν κάποιοι απόγονοί του μέχρι που κτίστηκε το μοναστήρι του αγίου 

Δομίνικου. Μετά το κτίσιμο του μοναστηριού  αναφέρεται ότι περνά στα χέρια των Αρμενίων αλλά αυτό 

το ζήτημα θα το δούμε πιο κάτω και θα αναλυθεί περισσότερο 

Στην συνεχεία έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία συνυπάρχουν την ίδια χρονική περίοδο 

και γράφουν για αυτά. Το γεγονός τοποθετείται το 1910 όπου έχουμε τον George Jeffery και τον 

Ιερώνυμο Περιστιάνη. Και οι δυο δίνουν κάποιες από τις σημαντικότερες πληροφορίες που έχουμε για 

το μνημείο.  Επειδή ο καθένας έχει τη δική του σημασία θα αναφερθούμε πρώτα στο Περιστιάνη10. 

Αυτός ο συγγραφέας είναι αρκετά σημαντικός για τον λόγο ότι την ημέρα όπου έγιναν ανασκαφές στο 

εσωτερικό του τεμένους βρισκόταν εκεί και κατέγραψε το τι έβλεπε. Το γεγονός ότι μας αναφέρει για 

δυο ταφόπλακες τις οποίες βρήκαν πιθανόν in situ, αφού αναφέρει τα οστά που βρέθηκαν από κάτω, 

μας βοηθάει πάρα πολύ στη χρονολόγηση του ναού. Ακόμα μέσα στο έργο του αναφέρει ότι κάτω από 

το ναό βρέθηκε μια σήραγγα όπου μέσα σε αυτή βρέθηκε μια επιγραφή που έγραφε misia Erriko (αυτό 

ο Περιστιάνης το γνωρίζει μέσω του βιβλίου του Θεοχάρη). Και από αυτό φανερώνεται ότι ο 

Περιστιάνης θα συνδέσει το μνημείο μας με το των Ερρίκο ΄Β. Ακόμα ο Περιστιάνης αντλεί πληροφορίες 

και από ένα άλλο βιβλίο του Θ. Θεοχαρίδου < δυο σκηναι της Κυπριακής Ιστορίας> 1884 sel. 101,  το 

οποίο δεν έχει εντοπιστεί. 

Ο Jeffery11 είναι ακόμα πιο σημαντικός από των Περιστιάνη για το λόγο ότι είναι αυτός που ανάσκαψε 

το ναό στην προσπάθεια του να τον συντηρήσει αφού ήταν ο υπεύθυνος στο τμήμα αρχαιοτήτων αυτή 

την περίοδο. Το γεγονός όμως ότι αυτοί οι δυο συγγράφεις αναφέρονται σε κάποια κοινά πράγματα 

όπως τις ταφόπλακες μας κάνει αυτό το δεδομένο ακόμα πιο σημαντικό, το άλλο όμως ότι ο Jeffery δεν 

δίνει καμία σημασία στην υπόγεια σήραγγα είναι κάπως περίεργο. Ακόμα μια μεγάλη διαφορά αυτών 

των δυο είναι το γεγονός ότι δεν ταυτίζουν το μνημείο με της ιδίες θεωρίες, ο Jeffery μας δίνει δυο 

10 Περιστιανης 1910 σελ.788 
11 Jeffery 1918 σελ.45 

                                                            



  
 

Εικόνα 07: Επιτύμβια Πλάκα  
Συγγραφείς, 2019 
 

Εικόνα 08: Αναγραφή επιτύμβια 
πλάκας  
Jeffery, 1935 

εκδοχές για το πως έχει κτιστεί ο ναός η μια είναι ότι ήταν μοναχοί που έφτασαν στην Κύπρο μετά την 

κατάληψη της Ιερουσαλήμ και έφεραν το όνομα The Cross of the Missionarios, η δεύτερη εκδοχή του 

είναι ότι το όνομα το πηρέ από τους τους Αιγυπτίους σκλάβους γιατί το missir σημαίνει Αιγύπτιος.  

Όλα αυτά συμβαίνουν πριν μετατραπεί ο ναός μας σε τζαμί όπου αυτό δεν γνωρίζουμε με ακρίβειά το 

πότε γίνεται αλλά σίγουρα γίνεται μετά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς. Το όνομα του 

τζαμιού που έχουμε μέχρι σήμερα είναι το Αραμπλάρ όπως μας το λέει ο Jeffery δεν γνωρίζουμε αν 

ήταν το αρχικό του όνομα αλλά με αυτό το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ακόμα επικρατεί μεγάλη σύγχυση 

από τη στιγμή που γίνεται τζαμί, αφού συγχέεται με το τέμενος Arab Ahmet το οποίο βρίσκεται στην 

ομώνυμή συνοικία της Λευκωσίας.  

 

2.3 Προσπάθειες ταύτισης του μνημείου  

 

Αφού εξαντλήσαμε το θέμα πως μπορεί να έχει πάρει το όνομα του ο ναός θα προχωρήσουμε με το πως 

κάποιοι προσπαθήσαν να το ταυτίσουν με μνημεία που αναφέρονται σε ιστορικές πηγές. Ο πρώτος που 

προσπαθεί να ταυτίσει το μνημείο μας είναι ο Εnlart12 όπου στο βιβλίο του αναφέρει ότι στην αρχή το 

μνημείο ήταν το βασιλικό παρεκκλήσι του βασιλιά Ερρίκου ΄Β ενώ στη συνέχεια γίνεται ο Αρμενικός 

καθεδρικός ναός στην Κύπρο μέχρι το τέλος του 16ον αιώνα όταν γίνεται η κατάληψη της Κύπρου από 

τους Οθωμανούς. 

Η δεύτερη και η τρίτη άποψη ανήκουν στον Πάνο Λεβέντη13 που προσπάθησε μέσα από τους 

περιηγητές να ταυτίσει το μνημείο. Η πρώτη ταύτιση ήταν με το ότι θεωρεί ότι ήταν ο ναός ο οποίος 

υπήρχε μέσα στο βυζαντινό κάστρο που δεν γνωρίζουμε όμως την ακριβή του θέση λόγω των πολλών 

καταστροφών αλλά γνωρίζουμε ότι ήταν σε εκείνη την περιοχή. Η δεύτερη ερμηνεία η όποια μας δίνει 

είναι ότι ο ναός πιθανότατα να ήταν αφιερωμένος στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο αφού ο δρόμος 

που περνούσε δίπλα από το ναό και προχωρούσε προς τη γέφυρα που οδηγούσε στην Αγία Σοφία 

ονομαζόταν του Πέτρου και Παύλου. Έτσι πιθανολογείται ότι ο δρόμος και η γέφυρα πήραν το όνομα 

από την εκκλησία.  

 

12 Enlart 1899, 36 
13  

2.4 Χρονολογικά στοιχεία  

 

Παρά την απουσία γραπτών πηγών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη χρονολόγηση του μνημείου, 

υπάρχουν κάποια μεμονωμένα αλλά σημαντικά στοιχεία χρονολόγησης για το ναό. Αυτά προέρχονται 

από τις επιγραφικές μαρτυρίες και από τη στιλιστική ανάλυση των επιτύμβιων πλακών που 

εντοπίστηκαν στο δάπεδο του ναού. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η επιγραφή που απεικονίζει ένα 

ιππότη και αναφέρεται στην χρονολογία του 140214 <ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΙΥΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 

Ο ΒΙΟΛΑΣΟ ΣΤΡΑΤΟΕΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΡΙΓΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΤΟΙ ΧΥ 1402> (βλ. Εικόνα 08) και όπως γνωρίζουμε από τον Περιστιάνη αυτή πιθανότατα 

βρέθηκε in situ, αφού ο ίδιος λέει ότι είδε οστά κάτω από την πλάκα. Άρα γνωρίζουμε ότι ο ναός 

λειτουργούσε το 15ο αιώνα σαν εκκλησία. Η δεύτερη πλάκα, η οποία βρίσκεται ακόμα στο δάπεδο του 

ναού, δεν έχει επιγραφή αλλά μπορεί να χρονολογηθεί βάση της στυλλιστικής ανάλυσης των 

ενδυμάτων των δύο ατόμων που απεικονίζονται. Σύμφωνα λοιπόν με τον Jeffery15 ο τύπος αυτός της 

ενδυμασίας τους χρονολογείται στα τέλη του 16ου  Elizabeth style (βλ. Εικόνα 07) άρα αποδεικνύεται η 

χρήση του ναού τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Με βάσει τα πιο πάνω αποδεικνύεται ότι ο ναός 

είναι σε λειτουργία τουλάχιστον από το 1402 και μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

14 Jeffery 1935, 37 
15 Jeffery 1935, 37 

                                                            



  
 

3. Ιστορία της Έρευνας 
 

Η πρώτη επιστημονική προσέγγιση του ναού του Σταυρού του 

Μισσιρίκου γίνεται από τον Γάλλο αρχαιολόγο και ιστορικό της 

τέχνης Camille Enlart (1862-1927). Μετά την πρώτη επίσκεψη 

του στην Κύπρο έγραψε το  βιβλίο «L’  Art  Gothique  et  la  

Renaissance  en  Chypre» (1899) του οποίου ο ρόλος  υπήρξε 

καθοριστικός στη μελέτη της γοτθική αρχιτεκτονικής του νησιού. 

Ένα από τα πολλά μνημεία που έχει μελετήσει ο Enlart είναι και 

ο Σταυρός του Μισσιρίκου, στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία, κυρίως όσο αφορά την ποικιλόμορφη αρχιτεκτονική 

της εκκλησίας.  

Μαρτυρείται μια καθαρή βυζαντινή κάτοψη όπου σε συνδυασμό 

με τις αντηρίδες, τη διακόσμηση στις υδρορροές, και το 

οκταγωνικό τύμπανο του τρούλου δίνουν μια γοτθική πινελιά στο 

κτήριο. Μετά τη κατοχή του νησιού από τους Οθωμανούς το 

1570, επικρατεί μια κυριαρχία από οθωμανικά στοιχεία όπως ο μιναρές, η βρύση για το πλύσιμο των 

ποδιών, το «μιχράμπ», το «μινμπάρ»  και διάφορα άλλα διακοσμητικά μοτίβα.16 Μετέπειτα, γίνεται μια 

συσχέτιση του δομικού αλλά και διακοσμητικού στοιχείου των αντηρίδων της εκκλησίας  (βλ. Εικονα 

09) με άλλες εκκλησίες της ίδιας χρονικής περιόδου, όπως ο Άγιος Γεώργιος των Λατίνων στη Λευκωσία, 

ο Άγιος Μάμας στο Δάλι, και η εκκλησία στην Αγία Νάπα.17  

Το 1918 και 1935 γίνεται η επόμενη αναφορά στο μνημείο από τον Άγγλο ιστορικό George H. Everett 

Jeffery (1855-1935) ο οποίος από το 1903 μέχρι το 1935, ήταν ο Επιμελητής Αρχαίων Μνημείων στην 

Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του στη Κύπρο συνείσφερε στη συγγραφή διάφορων βιβλίων που 

αφορούν τα ιστορικά μνημεία της Κύπρου. Δύο σημαντικά βιβλία που έχει γράψει είναι το «A 

Description of the Historic Monuments of Cyprus: A Studies in the Archaeology and Architecture of the 

Island» το οποίο έχει εκδοθεί το 1918  και το 1935 μετά το θάνατό του, έχει εκδοθεί το «The mosques 

of Nicosia» το No 7 από την σειρά Cyprus monuments: Historical & architectural buildings. Μέσα από τα 

16 Enlart, 1899, 165. 
17 Enlart 1899, 39&44. 
18 Jeffery, 1935, 36. 

δυο του βιβλία περιγράφεται η ιστορία αλλά και η αρχιτεκτονική του Σταυρού του Μισσιρίκου, ειδικά 

μετά το 1570.  

Αρχικά επισημαίνεται η σύγχυση που επικρατεί σχετικά με την ιστορία της εκκλησίας και ειδικά με την 

προέλευση της ονομασίας Μισσιρίκος μέσα από τις διαφορετικές ιστορικές πηγές. Ακολούθως, 

περιγράφεται η αρχιτεκτονική, τα διάφορα γοτθικά χαρακτηριστικά στοιχεία, και συνεχώς 

σκιαγραφείται η οθωμανική αρχιτεκτονική της εκκλησίας και οι διάφορες μετατροπές που υπέστη η 

εκκλησία μετά την μετατροπή της σε οθωμανικό τέμενος.18  

Μετέπειτα, γίνεται αναφορά σε κάποιες εργασίες αποκατάστασης, που έχουν γίνει το 1910 από τον ίδιο 

το συγγραφέα, με στόχο την αντικατάσταση του παλιού γύψινου επιχρίσματος της εσωτερικής 

τοιχοποιίας.19 Εκείνη την εποχή ήταν συνιθισμένο φαινόμενο να σοβατίζουν εσωτερικά τα τζαμία με 

γύψινο επίχρισμα πράγμα το οποίο αναφέρεται από τον ίδιο το συγγραφέα και επιβεβαιώθηκε μετά 

από επικοινωνία με τον Έφορο Αρχαίων Μνημείων κύριο Γιώργο Φιλοθέου.20 Κατά τη διάρκεια της 

αποκατάστασης ανακαλύφθηκαν δυο ταφόπλακες στο πάτωμα της εκκλησίας όπου η μια εκ των δυο 

ταφόπλακων μετακινήθηκε από την εκκλησία και πήγε στα κεντρικά γραφεία του Εvkaf και μετέπειτα 

μεταφέρθηκε στο Μουσείο Lapidary. 

Το 2009 η έφορος Μουσείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, Δέσποινα Πηλείδου, δημοσίευσε τη 

μονογραφία «George  Jeffery:  His  diaries  and  the  Ancient  Monuments  of  Cyprus» η οποία αποτελεί 

αντίγραφο του ημερολογίου που κρατούσε ο  George Jeffery κατά την διάρκεια των χρόνων που ζούσε 

στο νησί ως Επιμελητής Αρχαίων Μνημείων. Μέσα από το ημερολόγιο του υπάρχουν διάφορες 

αναφορές στο Σταυρό του Μίσσιρίκου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1926, 1927 και το 1931, 

όπου επιβεβαιώνεται εμπλοκή που είχε ο Jeffery στην αποκατάσταση και συντήρηση της εκκλησίας.21   

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, τοποθετείται και η 

αναφορά στο υπό εξέταση μνημείο από τον  Κύπριο λόγιο Ιερώνυμο Περιστιάνη (1870-1931) ο οποίος 

είχε σημαντικό ρόλο στην μελέτη αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της Κύπρου μιας και ήταν 

συγγραφέας  πολλών έργων με αυτό το περιεχόμενο. Ένα από τα πολλά του έργα είναι και η «Γενική 

Ιστορία της  Νήσου Κύπρου- Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αγγλικής κατοχής» το οποίο αρχικά 

εκδόθηκε το 1910 με επανέκδοση το 1995. 

19 Jeffery, 1918, 44. 
20 Προσωπική επικοινωνία στις 20 Μαΐου, 2019. 
21 Pilides, 2009,220-221,225,293,296-297.  

Εικόνα 09: Νοτιοανατολική αντηρίδα, 
Συγγραφείς, 2019. 

 

                                                            



  
 

Στη μελέτη αυτή γίνεται εκτενής αναφορά και στο Σταυρό του Μισσιρίκου η οποία αποτελεί την πρώτη 

ιστορική πηγή που χρονολογικά τοποθετεί το ναό πριν από το 16ο αιώνα και συγκεκριμένα αρχές του 

15ου αιώνα αφότου επισημάνει πώς στην αποκατάσταση του Jeffery, το 1910, κάτω από τις δυο 

ταφόπλακες που ανακάλυψε υπήρχαν ανθρωπινά οστά που συνεπάγεται πως η εκκλησία προϋπήρχε 

του 1402μ.Χ.22 Ξέχωρα αναφέρεται σε διάφορα τοπογραφικά στοιχεία τα οποία υπήρχαν στον περίγυρο 

της εκκλησίας όπως ο χώρος στάθμευσης αμαξών απέναντι από την εκκλησία, και η ανακάλυψη μιας 

υπόγειας σήραγγάς η οποία οδηγούσε στο προαύλιο της Αγίας Σοφίας.23    

Η επόμενη επισήμανση του ναού γίνεται από τον διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου 

(1989-1991), Αθανάσιος Παπαγεωργίου, συγγραφέας πολλών βιβλίων που αφορούν τη τέχνη και 

αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας και των Βυζαντινών Χρόνων στη Κύπρο.  Γύρω στο 1989 έγραψε 

το κείμενο «Μισσιρίκου Σταυρού Εκκλησία» στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια Vol10 όπου 

περιγράφει με πλήρη λεπτομέρεια την αρχιτεκτονική αλλά και τα διακοσμητικά στοιχεία της εκκλησίας 

του Σταυρού του Μισσιρίκου.24 

Το 1991 ο Vincenzo Lucchese επισκέφθηκε τη Λευκωσία μαζί με το καθηγητή αρχιτεκτονικής Co rrado 

Balistreri και συγκεκριμένα το Σταυρό του Μισσιρίκου στα πλαίσια ενός προγράμματος το οποίο ήταν 

αφιερωμένο στη πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ της Βενετίας και της Κύπρου.25 Το 2012 εκδόθηκε το 

άρθρο του «Famagusta  from  a  Latin  Perspective  :  Venetian  Heraldic  Shields  and  Other  Fragmentary  

Remains». Μέσα από το άρθρο του αναφέρεται στην γοτθική αρχιτεκτονική της εκκλησίας όπου και 

κάνει σύγκριση των γοτθικών αντηρίδων της εκκλησίας με εκκλησίες οι οποίες βρίσκονται στην 

κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπως ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων και 

των Λατίνων αλλά και ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στην 

κατεχόμενη Λευκωσία.26   

Ο Τουρκοκύπριος αρχαιολόγος Tuncer Bağışkan, ασχολείται με 

την ιστορία αλλά και την μοντέρνα αρχιτεκτονική της Κύπρου. Το 

2009 δημοσιεύει το βιβλίο του «Ottoman Islamic  and Islamized 

Monuments in Cyprus» το οποίο αποτελεί μια πλήρη καταγραφή 

και τεκμηρίωση των ιστορικών τζαμιών της Κύπρου.  

22 Περιστιάνης, 1995, 787-788. 
23 Περιστιάνης, 1995, 775-776. 
24 Παπαγεωργίου, 1989, 81-82. 
25 Lucchese, 2012, 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ένα από τα πολλά τζαμιά της Κύπρου είναι και ο Σταυρός του Μισσιρίκου (βλ. Εικονα 10). Ο Bağışkan 

αρχικά εξιστορεί και αυτός με τη σειρά του τις διάφορες θεωρίες που επικρατούν γύρω από την 

προέλευση της ονομασίας του Μισσιρίκου27 και ακολούθως επικεντρώνεται στη τεκμηρίωση της 

αρχιτεκτονικής του οθωμανικού τζαμιού και στις διάφορες μετατροπές που είχε υποστεί η εκκλησία.28 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα σκαλιά που βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του μνημείου αρχικά 

λειτουργούσαν σαν μιναρές και πως ο μικροσκοπικός μιναρές προστέθηκε σε μια μεταγενέστερη 

περίοδο. Ο Bağışkan με τη σειρά του τελειώνοντας την έρευνα του καταγράφει διάφορες εργασίες 

αποκατάστασης εργασίες που έγιναν στο μνημείο, κατά την πάροδο του χρόνου και οι οποίες θα 

αναφερθούν λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο.29  

Το προσεχές έτος, 2010, δημοσιεύεται ένα άρθρο, «3D documentation in architectural history: A case 

study  of  the  16th  c.  Church  of  Stavros  toy  Missirikou  in  Nicosia,  Cyprus» το οποίο παρουσιάζει τη 

προσπάθεια που έγινε για τη τρισδιάστατη απεικόνιση της εκκλησίας του Μίσσιρίκου με τη χρήση του 

laser scanner (σαρωτή λέιζερ) από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία 

με το Αρχαιολογικό Ερευνητικό Κέντρο της Κύπρου (STARC) και το 

Πανεπιστήμιο της Νάπολης.  

Το Νοέμβριο του 2009 ξεκίνησαν οι εργασίες σάρωσης των εξωτερικών 

όψεων της εκκλησίας με τη χρήση του σαρωτή. Το πρόγραμμα αυτό 

αποτελείται από 14 σαρώσεις οι οποίες ενδεικνυόταν να διεξαχθούν μόνο 

σε μια ημέρα, και για να είναι εφικτό με σωστά αποτελέσματα πρώτα 

έπρεπε να γίνει συγκεκριμένη προετοιμασία.  Αρχικά, έπρεπε να εκλεχθούν 

οι επιφάνειες της εξωτερικής τοιχοποιίας της εκκλησίας για τυχόν σημεία 

που θα μπορούσαν να δώσουν σκίαση στην σάρωση, ακολούθως ήταν 

σημαντικό όλες οι σαρώσεις να είναι ευθυγραμμισμένες γι’ αυτό 

τοποθετήθηκαν σημεία αναφοράς στο έδαφός, τα οποία ήταν 

ευθυγραμμισμένα και με απόσταση 10 μέτρων μακριά από την εκκλησία. 

Πριν γίνει η τελική σάρωση των τελικών λήψεων είχε γίνει μια γρήγορη 

δοκιμασία με 14 λήψεις χαμηλής ανάλυσης ώστε να ελεγχθεί ότι ολόκληρη 

η διαδικασία κινείται σε σωστά πλαίσια.  

26 Lucchese, 2012, 167. 
27 Bağışkan, 2009, 98. 
28 Bağışkan, 2009, 99. 
29 Bağışkan, 2009,  99-100. 

Εικόνα 11: 
4) Colored Point Cloud 
5) Texture Mesh 
6) Sectioned Planes with different 
angles  
Solomidou-Ieronymidou et al., 
2010,303. 

Εικόνα 10: «The mosque of Alablar, Nicosia, 
1928-1929, postcard, (Vahan Avedissian)»,  
Tuncer, 2009, 98. 

                                                            



  
 

Για το τελικό αποτέλεσμα ο σαρωτής  τοποθετήθηκε στα σημεία αναφοράς και κατέγραφε με μεγάλη 

ανάλυση φωτογραφίες από διάφορα σημεία της εκκλησίας σε χωρικές συντεταγμένες δηλαδή στους 

άξονες x, y και z όπου η ανάλυση τους εκφράζονται σε διαφορετικούς τόνους του γκρι 30 (βλ. Εικόνα 11).    

Αφού τελείωσε η  επιτόπου διαδικασία το επόμενο βήμα ήταν στο εργαστήριο όπου όλες οι σαρώσεις 

εισάχθηκαν σε ένα λογισμικό πρόγραμμα το 3D Reconstructor όπου μέσα σε αυτό το πρόγραμμα έγινε 

μια εκκαθάριση αχρείαστων πληροφορίων και ακολούθως με την βοήθεια των ευθυγραμμισμένων 

σημείων αναφορών που είχαν οι σαρώσεις, ήταν εφικτό να  συγχωνευθούν με μεγάλη επιτυχία και να 

δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο με χρώμα και υφή.31   

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η σωστή χρήση της τεχνολογίας μπορεί 

να κάνει πιο εύκολή και γρήγορη την αποτύπωση των ιστορικών μνημείων και στην προκειμένη 

περίπτωση, η χρήση του Laser scanner έχει κάνει εφικτή τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού τρισδιάστατου 

μοντέλου που καταγραφεί την πολυπλοκότητα του ιστορικού ιστού και την ανάλυση του δομικού 

στοιχείου μαζί με τις διακοσμητικές λεπτομέρειες της εκκλησίας. Το μοντέλο αυτό θα μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί σαν ένας εικονικός καμβάς με στόχο την αρχιτεκτονική ανάλυση της εκκλησίας και 

ακόμα,  την οποιαδήποτε σύγκριση με άλλα οικοδομήματα 

της ίδιας χρονικής περιόδου. Πράγμα εφικτό αφού μετά από 

οκτώ χρόνια το τρισδιάστατο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε 

ξανά με σκοπό να καταγραφούν διάφορες αλλαγές οι οποίες 

είχαν συμβεί με την πάροδο του χρόνου στην εξωτερική 

τοιχοποιία της εκκλησίας. 

Tο 2018 ο ερευνητής Dante Abate σε συνεργασία με το 

Αρχαιολογικό Ερευνητικό Κέντρο της Κύπρου (STARC) 

δημοσίευσε το άρθρο «Built- Heritage Multi-temporal 

Monitoring through Photogrammetry and 2d/3D Change 

Detection Algorithms» που βασίστηκε στην δημιουργία μιας 

νέας σειράς σαρώσεων της εξωτερικής τοιχοποιίας της 

εκκλησίας, οι οποίες μετά συγκρίθηκαν με το τρισδιάστατο 

μοντέλο που είχε δημιουργηθεί το 2010. Με βάση το άρθρο 

του Dante τα ιστορικά κτίρια εκτίθενται καθημερινά σε ένα 

30 Solomidou-Ieronymidou et al. 2010, 301-304. 
31 Solomidou-Ieronymidou et al. 2010, 301-304.  
32 Abate, 2018, 1-12. 

ευρύ φάσμα από φυσικές και ανθρώπινες φθορές οι οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση αλλά και την μελλοντική 

διατήρηση των κτιρίων. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η 

αξιολόγηση των διάφορων αλλαγών της εξωτερικής επιφάνειας 

ενός κτιρίου κατά την πάροδο του χρόνου με την χρήση της 

φωτομετρίας και ενός αλγόριθμού λογισμικού.32 

Το 2015 με 2016 ο Σταυρός του Μίσσιρίκου υποβλήθηκε σε μια 

σειρά από εργασίες συντήρησης με σκοπό να σταματήσει η 

υποβάθμιση της εξωτερικής τοιχοποιίας. Το γεγονός όμως, ότι 

υπήρχαν δεδομένα από την ερευνά του 2010,  η θέση που 

κατέχει στο κέντρο της Λευκωσίας δηλαδή δίπλα από ένα 

πολυσύχναστο δρόμο, όπου οι συνεχείς κραδασμοί μπορούν 

εύκολα να προκαλέσουν στατικά προβλήματα, και τέλος το γεγονός ότι είναι εκτεθειμένο συνεχώς  στην 

ατμοσφαιρική αλλά και στην ανθρώπινη ρύπανση, αποτέλεσαν σημαντικούς λόγους ώστε το μνημείο 

αυτό να επιλεχθεί ως αντικείμενο έρευνας. Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η βόρεια 

πρόσοψη της εκκλησίας λόγω της καλής κατάστασης της τοιχοποιίας, η πρόσβαση της,  ήταν 

εκτεθειμένη στο πολυσύχναστό δρόμο και δεν υπήρχαν εμπόδια μπροστά της    με αποτέλεσμα να ήταν 

πιο εύκολο να παρθούν τα δεδομένα που χρειάζονται για αν γίνει η έρευνα.33 

Η συγκεκριμένη έρευνα για να επιτευχθεί και να δώσει αρκετά στοιχεία, ώστε να μπορέσει να συγκριθεί 

με την έρευνα του 2010 χρειάστηκε να γίνει μια φωτογραμμετρική έρευνα της βόρειας πλευράς της 

εκκλησίας με την βοήθεια του total station και μιας φωτογραφικής κάμερας υψηλής απόδοσης. Αφού 

τέλειωσε η επιτόπου έρευνα τα δεδομένα εισάχθηκαν σε ένα λογισμικό πρόγραμμα (Orthophoto 

Production & Dense Point Cloud) με σκοπό να συγχωνευθούν ώστε να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο 

μοντέλο με χρώμα και υφή (βλ. Εικονα 12), όπου αργότερα το καινούργιο μοντέλο μαζί με το μοντέλο 

του 2010 τοποθετήθηκαν σε ένα λογισμικό (2d &3d multi temporal change detection) το οποίο με 

μεγάλη ακρίβεια σύγκρινε τα δυο τρισδιάστατα μοντέλα και με τη χρήση χρωμάτων παρουσίασε τις 

διάφορες αλλαγές της βόρειας πλευράς της εκκλησίας κατά την πάροδο του χρόνου34  (βλ. Εικονα 13).     

 

33 Abate 2018, 3. 
34 Abate 2018, 5-10. 

Εικόνα 12: Orthophoto 2010 / Orthophoto 2018,  
Dante, 2018, 6. 

Εικόνα 13: Cloud Comparison, Dante, 2018, 8-9. 

                                                            



  
 

Δυο εκλαϊκευμένες εργασίες για τον Σταυρό του Μισσιρίκου δημοσιεύτηκαν από τη Βασιλεία Γρηγορίου 

και τον Αλέξανδρο Μιχαήλ-Χατζηλύρας. Η Βασιλεία Γρηγορίου το Φλεβάρη του 1992, κατά την διάρκεια 

του International Tourist Guide Day, σύνθεσέ ένα μικρό ενημερωτικό έντυπο για το Σταυρό του 

Μισσιρίκου το οποίο βασίστηκε στις έρευνες του Enlart, Jeffery, Περιστιάνη και Παπαγεωργίου, όπου 

αρχικά αναφέρεται στις διάφορες εκδοχές της ονομασίας της εκκλησίας, ακολούθως περιγράφει την 

αρχιτεκτονική της εκκλησίας και τελειώνει με την αποκατάσταση που έγινε το 1910 και την ανακάλυψη 

των δυο  ταφόπλακων. Το άρθρο του Αλέξανδρου Μιχαήλ-Χατζηλύρα για το Σταυρό του Μισσιρίκου 

βασίστηκε και αυτό στις έρευνες που έχουν κάνει ο Jeffery, ο Tuncer αλλά επίσης και στους φακέλους 

του Εvkaf όπου και αυτός με τη σειρά του, αναφέρεται στην ονομασία της εκκλησίας, στην 

αρχιτεκτονική και στην μετατροπή της εκκλησίας σε τέμενος και καταλήγει στις διάφορες εργασίες 

αποκατάστασης που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη εκκλησία από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.35    

Με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει 3 προσπάθειες σχεδιαστικής τεκμηρίωσης του μνημείου. Η                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

πρώτη προσπάθεια αρχιτεκτονικής αποτύπωσης του μνημείου έγινε το 1983 από το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων (βλ. Εικονα 14).    χωρίς όμως 

ιδιαίτερη προσοχή στις κατασκευαστικές και 

διακοσμητικές λεπτομέρειες του μνημείου. 

Το 1992 ο Vincenzo Lucchese μετά την 

επίσκεψη του στο μνημείο το 1991 και τη 

έκδοση του άρθρο του ακολούθησε και μια 

δημοσίευση σειράς σχεδίων της 

αποτύπωσης του Σταυρού του Μισσιρίκου 

(βλ. Εικονα 15). Και τέλος το 2013 οι 

αρχιτέκτονες Μαρία Κωστή και David 

Castrillo εκδώσαν μια πλήρης αρχιτεκτονική 

αποτύπωση η οποία επικεντρώθηκε στην 

καταγραφή των διακοσμητικών 

λεπτομέρειών του μνημείου (βλ. Εικονα 16).   

  

35 Χατζηλύρας, 19-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Ανατολική Όψη 
Lucchese, 1992,178. 

Εικόνα 16: Λεπτομέρεια του Μιχράμπ 
Μαρία Κωστή & David Castrillo, 2013, 20. 

Εικόνα 14: Κάτοψη μνημείου 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, 1983. 

                                                            



  
 

4. Διαχρονική Ανάλυση του Περιβάλλοντα Χώρου 
 

Ο «Σταυρός του Μισσιρίκου» αποτελεί ένα από τα πολλά μνημεία της εντός 

των τειχών Λευκωσίας με άγνωστη αρχική μορφή, ονομασία και χρονολογία 

ανέγερσης με αρκετούς ιστορικούς να εκφέρουν διαφορετικές παραδοχές. 

Τα ιστορικά τεκμήρια της περιοχής και συγκεκριμένα του Μισσιρίκου είναι 

περιορισμένα με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη η 

ακριβή τους προσέγγιση. Αίτια μπορεί να αποτελούν οι πολλές καταστροφές 

και λεηλασίες είτε φυσικής προέλευσης είτε ανθρώπινης, όπως είναι οι 

διάφορες κατακτήσεις ανά τους αιώνες ή ακόμη και η εξέλιξη της πόλης με 

βάσει τις ανάγκες της κάθε εποχής. Έτσι για μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη 

του μνημείου όσο αφορά την αρχική του μορφή και την μετέπειτα του 

εξέλιξη, πέρα των ιστορικών και κατασκευαστικών τεκμηρίων, έγινε μια 

διαχρονική γεωγραφική ανάλυση του περιβάλλοντα χώρου, όσον αφορά την 

λειτουργία, τις χρήσεις και γενικότερα τη  σχέση του μνημείου με την 

ευρύτερη περιοχή ξεκινώντας ενδεικτικά από τη Βυζαντινή περίοδο χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι ο «Σταυρός του Μισσιρίκου» ανάγεται στη φάση αυτή. 

Βέβαια, η μέχρι σήμερα γνωστή βιβλιογραφία χρονολογεί το υφιστάμενο 

μνημείο κατά τον 16ο αιώνα ενώ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που 

προέκυψαν, όπου αναλύονται και στη συνέχεια, φαίνεται ότι η φάση αυτή 

αποτελεί μια δραστική ανακατασκευή, γεγονός που προϋποθέτει ότι το 

μνημείο προϋπάρχει πριν τον 16ο αιώνα.  Γενικότερα, η μελέτη της περιοχής 

διαχρονικά, συμβάλει στη καθολική κατανόηση του μνημείου μέσα στο χώρο 

και στο χρόνο (βλ. Εικόνα 13).   

  

 

 

 

36 Μαραγκού, Κούτας 2009, 9 

4.1  Η  ιστορική εξέλιξη της εντός των τειχών Λευκωσία σε σχέση με τον Σταυρό του Μισσιρίκου 
 

Το μνημείο βρίσκεται στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας κοντά από την εκκλησία της 

Φανερωμένης (βλ. Εικόνα 14). Η Λευκωσία, είναι μια πόλη ιστορική με πλούσιο παρελθόν. Σύμφωνα 

με τα ιστορικά γεγονότα, οι καταστροφές που υπέστη από διάφορους κατακτητές είναι πολλές και 

επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα της πόλης. Επίσης, η εξέλιξη της για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της κάθε εποχής και με την ανθρώπινη φιλοδοξία να κυριαρχεί, η πόλη 

μεταμορφώνεται. Η αρχική μορφή της Λευκωσίας χάνεται στο βάθος των αιώνων και της «σιωπής» 

που επιβάλλουν οι τόνοι του τσιμέντου.36 

Ως εκ τούτου, η παρατήρηση των αλλαγών με βάσει την εξέλιξη της περιοχής διαχρονικά καθίσταται 

επιθυμητή για την κατανόηση των διαφόρων φάσεων στο μνημείο και τον λόγο και τη χρονολόγηση 

τους. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να αντιπαραβάλουμε θεωρίες και πιθανές εξηγήσεις για το 

«Σταυρό του Μισσιρίκου» του σήμερα σύμφωνα με γραπτές πηγές και χάρτες.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 :  Ανάλυση της 
εντός των τειχών Λευκωσίας 
από το Βυζάντιο μέχρι την 
Ενετοκρατία.  
Πάνος Λεβέντης, 2005  
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Εικόνα 18: Αναφορά του μνημείου σε χάρτες 
Αριστερά:  Χάρτης του Abraham ORTELIUS, 1600 μ.Χ. 
Δεξιά: Χάρτης Kitchener, 1882 μ.Χ. 
Φωτογραφία: Συγγραφείς, 2019 
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4.1.1 Βυζαντινή Περίοδος (395 – 1191 μ.Χ.) 
 

Αν και δεν είναι ξεκάθαρη τόσο η ύπαρξη όσο και η μορφή του μνημείου κατά την περίοδο αυτή, γίνεται 

προσπάθεια  ώστε να γίνει κατανοητή η προηγούμενη χρήση στη συγκεκριμένη θέση. Τι υπήρχε πριν; 

Τι υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή; Συνδέεται καθόλου με την σημερινή περιοχή και το Σταυρό του 

Μισσιρίκου;  

Σύμφωνα με την μελέτη του Πάνου Λεβέντη στην θέση που βρίσκεται ο «Μισσιρίκος» σήμερα μάλλον 

υπήρχε το βυζαντινό κάστρο και σε πολύ κοντινή απόσταση, στα βόρεια, ο Πεδιαίος ποταμός και η 

γέφυρα των Αγίων Αποστόλων ή του Αγίου Πέτρου και Παύλου που συνδεόταν με τον καθεδρικό της 

Αγίας Σοφίας (βλ. Εικόνα 19).37 Κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπήρχε η βυζαντινή Αγία Σοφία, βασιλική 

της πρώιμης περιόδου (5ο αιώνα) όπου εικάζεται ήταν το Μοναστήρι της Παναγίας Οδηγήτριας 

(σημερινό Μπετεστάν).38 Γενικότερα, η σημερινή θέση του «Σταυρού του Μισσιρίκου» συνδέεται 

γεωγραφικά με το κέντρο του Βυζαντινού οικισμού. 

Σύμφωνα με τον Λεβέντη εντός του βυζαντινού κάστρου υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι το οποίο είχε 

βυζαντινή προέλευση και στη συνέχεια επέμβηκε με μεταγενέστερές προσθήκες.39 Η αναφερθείσα 

εκκλησία δεν αποκλείεται να ταυτίζεται με τον «Σταυρό του Μισσιρίκου» λόγω της πιθανής θέσης με το 

βυζαντινό κάστρο. Επίσης η ταύτιση του με το παρεκκλήσι του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου είναι 

εξίσου πιθανή λόγω της ευρύτερης του περιοχής.40 Σύμφωνα με τον Simon de Montolif η εκκλησία 

βρίσκεται στον ίδιο κεντρικό δρόμο, κοντά από την ίδια γέφυρα, την άνω πλατεία και τους 

καθεδρικούς.41 

Κατά την Βυζαντινή περίοδο σύμφωνα με τον Στέφανο Λουζινιανό υπήρχαν τέσσερα μοναστήρια, ένα 

εκ των οποίων ήταν το Μοναστήρι της Φανερωμένης.42 Το μοναστήρι τοποθετείτο στην θέση όπου 

υπάρχει η εκκλησία της Φανερωμένης σήμερα. Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για την χρονολογία 

ανέγερσης της μονής αλλά εικάζεται ότι υπήρχε πριν το 1191 μ.Χ., εφόσον θα ήταν δύσκολο να ιδρυθεί 

μετά το 1191 μ.Χ. μια ορθόδοξη μονή στο κέντρο της πρωτεύουσας των Λουζινιάν.  Πρόκειται ίσως για 

τη Μεγάλη Μονή που αναφέρεται κατά τους Μεσοβυζαντινούς χρόνους (1231 μ.Χ.). 43Η μετονομασία 

σε Φανερωμένη πιθανώς να προέκυψε κατά τον 13ο αιώνα. 44 

37 Λεβέντης 2005, 187  
38 Papakostas  2005,14-17; Μαραγκού, Κούτας 2009; Michaelides 2012 
39 Λεβέντης 2005, 187  
40 Λεβέντης 2005, 187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

41  Rudt de Collenberg 1977, 251-252; Λεβέντης 2005, 187 
42 Χατζηγαβριήλ 1995, 26 
43 Deschamps, Λαζαρίδης 2005, 213 
44 Μιχαηλίδου, Χατζηχριστοδούλου 2012, 15-19 
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Εικόνα 19 :  Πιθανή θέση βυζαντινών ανακτόρων ( 1: Βυζαντινό Κάστρο, 2: Γιοφύρι Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 3: Βυζαντινή Αγία Σοφία, 4: 
Βυζαντινό Παλάτι.) 
Χάρτης: Πάνος Λεβέντης, 2006 
Σχέδιο Μισσιρίκου: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 1926 

                                                            



  
 

Εικόνα 22 :  Σχέση Πεδιαίου Ποταμού με τον Σταυρό του Μισσιρίκου 
Γεωαναφορά και Ψηφιοποίηση: Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Camocio Giovanni 1574 

Εικόνα 23 :  Απεικόνιση του 
ψηφιοποιημένου ποταμού στον 
χάρτη σε σχέση με τον «Μισσιρίκο» 
Ψηφιοποίηση: Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, 1926 

Εικόνα 24 : Υπολογισμός και Απεικόνιση του ψηφιοποιημένου ποταμού σε σημερινή αεροφωτογραφία  
Άσπρη Γραμμή: Ψηφιοποιημένος Ποταμός από τον Χάρτη του Camocio Giovanni; Μπλε Γραμμή: Ένδειξη ποταμού 

μέσω προγράμματος; Κίτρινη Γραμμή: Υπολογίζουσα τοποθεσία ποταμού; Κόκκινο Αστέρι: ο Σταυρό του Μισσιρίκου 
Ψηφιοποίηση και Απεικόνιση: Συγγραφείς 2019 

 

 Πεδιαίος Ποταμός κατά την Φραγκοκρατία/Ενετοκρατία 
 Η σημερινή Θέση του Σταυρού του Μισσιρίκου 

4.1.2 Φράγκικη Περίοδος (1192-1489 μ.Χ.)   
 

Κατά την περίοδο των Λουζινιανών οι Φράγκοι βασιλιάδες προσπάθησαν να δώσουν χαρακτήρα 

ευρωπαϊκής πόλης διαμορφώνοντας κατάλληλα και την πολεοδομία της.45 Το 1209 μ.Χ. ξεκίνησε η 

κατασκευή του νέου καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας δίπλα από το βυζαντινό καθεδρικό ναό της 

Λευκωσίας αναδεικνύοντας την ισχύ και την υπεροχή του λατινικού βασιλείου.46 Βεβαία δεν υπάρχουν 

αρκετά στοιχεία για την χαρτογράφηση της πόλης των Λουζινιανών αφότου οι Ενετοί κατάστρεψαν ένα 

πολύ μεγάλο μέρος της μεσαιωνικής πόλης.47 Ο χάρτης του Λεωνίδα Αττάρ (βλ. Εικόνα 20) παρουσιάζει 

αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον εφόσον αποτελεί τη μοναδική απεικόνιση των φράγκικων οχυρώσεων. Το 

σχέδιο μιας πιθανής θέσης και μεγέθους της οχύρωσης γίνεται σε σύγκριση με τη μεταγενέστερη 

ενετική οχύρωση από μελετητές (βλ Εικόνα 21). Ο Πεδιαίος ποταμός διαπερνούσε τη μεσαιωνική πόλη, 

ξεκινώντας κοντά από την πύλη Πάφου και καταλήγοντας στη πύλη της Αμμοχώστου. Αποτελούσε 

παράγοντα δόμησης και κατοίκησης της Λευκωσίας από την αρχαιότητα. Λόγω αυτού η πόλη 

διαχρονικά κτιζόταν γύρω από τον ποταμό προσφέροντας νερό για ύδρευση, κάτι που διαφαίνεται 

εξίσου και από την γεωγραφική επιλογή του βυζαντινού κέντρου (βλ. Εικόνα 19). 48                                                                                                                                                                                       

Ο «Σταυρός του Μισσιρίκου» σύμφωνα με τον χάρτη του Camocio Giovanni (βλ. Εικόνα 22) τοποθετείται 

σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ποταμό. Λόγω ότι ο «χάρτης» δεν βρίσκεται σε ακριβή κλίμακα, η 

θέση του ποταμού έχει κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι με τη χρήση 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) ακολουθήθηκε αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει 

ανάλογα με την κλίση του εδάφους πιθανή ύπαρξη ποταμού η ρυακιού στην περιοχή. Σύμφωνα με την 

Εικόνα 24, η μπλε γραμμή προσδιορίστηκε από τον αλγόριθμό ενώ η άσπρη από τον χάρτη. Εντούτοις, 

δε μπορούσε να παραληφθεί η υπόθεση ότι στην περιοχή που βρισκόταν ο ποταμός πιθανότατα να 

δημιουργήθηκε δρόμος και να μη κτίστηκαν νέες οικοδομές λόγω της ευαισθησίας του εδάφους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω υπόθεση δημιουργήθηκε μια τρίτη γραμμή που υποδεικνύει τον 

πλησιέστερο δρόμο, όπου εμπίπτει ανάμεσα στους δύο άλλους υπολογισμούς, ούτως ώστε να έχουμε 

όσο δυνατό πιο ακριβή τη θέση του ποταμού (κίτρινη γραμμή)(βλ. Εικόνα 24). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λεόντιο Μαχαιρά προέκυψαν πολλές πλημμύρες του Πεδιαίου Ποταμού με 

μεγαλύτερη την πλημμύρα το 1330 μ.Χ.49 Γνωρίζοντας πλέον ότι ο «Μισσιρίκος» βρίσκεται πολύ κοντά 

45 Μαραγκού, Κούτας 2009 , 101 
46 Papakostas  2005, 14 
47 Μαραγκού, Κούτας 2009, 50-53 

από τον ποταμό, δε μπορούμε να αγνοήσουμε την πιθανότητα επιρροής, ίσως και καταστροφής, 

κάποιων «κομματιών» του Μισσιρίκου και γενικότερα της περιοχής στην οποία ευρίσκετε.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Μαραγκού, Κούτας 2009, 52  
49 Makhairas 1932, 433; Χατζηγαβριήλ 1995, 37 

Εικόνα 20 :  Χάρτης που έγινε σε 
μεταγενέστερη φάση και απεικονίζει τα 
φράγκικα τείχη 
Λεωνίδα Αττάρ, 1542 

Εικόνα 21 :  Υποθετική απεικόνιση των 
Φράγκικων Οχυρώσεων 

Μαραγκού, Κούτας 2009 

                                                            



  
 

  ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

Εικόνα 26 :  Ψηφιοποίηση Φράγκικών ανακτόρων στην 
σημερινή τους θέση έχοντας ως βάση τον χάρτη του 

Marathefti, 1977 
Υπόβαθρο: Δορυφορική Εικόνα από Εφαρμογή ( ArcGIS) 

Συγγραφείς, 2019 

 

Εικόνα 25:  Φράγκικη Λευκωσία 
Ψηφιοποίηση και Φωτογραφία: Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Maratheftis 1977 

 Μνημεία Φράγκικης Περιόδου 
 Θέση Μισσιρίκου (Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε κατά την Φράγκικη Περίοδο ) 



  
 

4.1.3 Ενετική Περίοδος ( 1489-1570 μ.Χ.)  
 

Η Ενετική περίοδος της Λευκωσίας αν και μικρή σε χρονική διάρκεια, ήταν καταλυτική για το μέλλον της 

πόλης.50 Οι στρατιωτικές ανάγκες των Ενετών κατάστρεψαν την τοπογραφία της φράγκικης πόλης και 

κατεδαφίστηκαν πολλά υφιστάμενα κτίρια και κτίρια κληρονομιάς από προηγούμενους οικισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και οχυρώσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της 

Φραγκοκρατίας.51 Η απόφαση για ανέγερση των τειχών έρχεται κυρίως από την Βενετία το 1567 μ.Χ., 

τρία χρόνια πριν την Τουρκοκρατία. Η κατασκευή των τειχών επέφερε την καταστροφή ενός μεγάλου 

μέρους της Μεσαιωνικής Πόλης (1500 σπίτια, 80 εκκλησίες) και έγινε για προστασία των περιουσιών 

των αξιωματούχων τους κράτους, των ιπποτών και των εμπόρων που κατοικούσαν στη Λευκωσία. Κατά 

την ανέγερση τειχών οι Αρμένιοι έχασαν τον Καθεδρικό τους ναό.52 

Ενώ γνωρίζουμε λίγα για την φράγκικη οχύρωση, για την Ενετική οχύρωση ισχύει το αντίθετο. Αυτό 

οφείλεται κυρίως λόγω των πολλών χειρόγραφων του ίδιου του αρχιτέκτονα και δημιουργού Giulio 

Savorgnan.53 Η κατασκευή των νέων οχυρώσεων γίνεται με κέντρο τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας 

(βλ. Εικόνα 27). Ο «Σταυρός του Μισσιρίκου» βρίσκεται σχεδόν κεντρικά των νέων τειχών σε πολύ 

κοντινή απόσταση με τον Καθεδρικό (βλ. Εικόνα 28). 

H εκκλησία της Φανερωμένης, σύμφωνα με τον Λουζινιάν, δεν ήταν στην λίστα των κατεστραμμένων 

εκκλησιών το 1567 μ.Χ. Έχοντας αυτό το τεκμήριο μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εκκλησία παρέμεινε 

στην ίδια τοποθεσία μέσα στα νέα τείχη μαζί με το Μεσαιωνικό Μοναστήρι.54 Αξιοσημείωτη η αναφορά 

και στο μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής όπου σύμφωνα με τις παραδόσεις βρισκόταν στην περιοχή 

της Φανερωμένης. Βέβαια αυτή η παράδοση καταρρίπτεται από τους ιστορικούς οι οποίοι αναφέρουν 

ότι το Μοναστήρι είναι η εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής έξω από τον προμαχώνα Νταβίλα το οποίο 

καταστράφηκε το 1567 μ.Χ. 

Επίσης, κατά την Ενετική περίοδο υπήρχε ένα παρεκκλήσι ονομαζόμενο Μισσερικόρδια. Δεν είναι 

βέβαιο εάν υπήρχε από την Φράγκική περίοδο ή αν κατασκευάστηκε αργότερα από τον Ιάκωβο Ι. 55  

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές που αναφέρει ο Μιχαηλίδης, ο Βασιλιάς Πέτρος ολοκλήρωσε την 

κατασκευή της, η οποία αρχικά θα χρησιμοποιείτο ως φυλακή, μετατρέποντας την σε εκκλησία. 

Σύμφωνα με περιγραφή η εκκλησία βρισκόταν ανάμεσα στους Προμαχώνες Τρίπολη και Νταβίλα. Το 

50 Μαραγκού, Κούτας 2009 , 130 
51 Keshishian 1978, 74-76 
52 Μαραγκού, Κούτας 2009 , 104-131; Michaelides 2012 
53 Keshishian 1978, 74-76 

γεγονός ότι ο Σταυρός του Μισσιρίκου βρίσκεται ανάμεσα στους ίδιους προμαχώνες (βλ. Εικόνα 

28,29,30), το ότι πιθανόν να έχει μια υπόγεια σήραγγα (αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο) όπως 

και η Μισσερικόρδια έχει υπόγεια μια φυλακή56 δεν αποκλείει την πιθανότητα οι δύο εκκλησίες να 

ταυτίζονται. Σημαντικό λόγο ταύτισης έχει και η ονομασία τους,  όπου η ονομασία Μισσιρίκος ίσως  να 

προέρχεται από το Missericors (=εύσπλαχνος) συγγενική λέξη της «Μισσερικόρδιας» (=ευσπλαχνία). 

Βέβαια η συγκεκριμένη υπόθεση μάλλον καταρρίπτεται καθώς πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι 

ταυτίζεται με την σημερινή Καστελλιώτισα, λόγω ότι της τοποθεσίας της κοντά στο Φράγκικο Κάστρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Michaelides 2012, 171 
55 Enlart 1987, 521-522; Enlart 1987, 388-389; Michaelides 2012, 179 
56Μαραγκού, Κούτας 2009 , 91 

Ναοί του Σήμερα 

Μισσιρίκος 

Εικόνα 27:  Ενετικά τείχη με κέντρο τον 
Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας 
Η Λευκωσία του Στέφανου Λουζινιανού, 
Χωρογραφία, 1573 

Εικόνα 28:  Σχεσιακός Χάρτης των Ναών του Σήμερα  σε σχέση με τις οικοδομές της Ενετικής 
Περιόδου 
Ψηφιοποίηση και Γεωαναφορά : Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Camocio Giovanni 1574 

                                                            



  
 

 

 

 

 

 

  

ΕΝΕΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

Εικόνα 29:  Ενετική Λευκωσία 
Ψηφιοποίηση και Φωτογραφία: Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Maratheftis 1977 

Εικόνα 30 :  Ψηφιοποίηση Ενετικής και Προηγουμένης Περιόδου Μνημεία, 
τα οποία υπήρχαν κατά την Ενετική Περίοδο. Τα σημεία προβάλλονται στην 

σημερινή τους θέση έχοντας ως βάση τον χάρτη του Marathefti, 1977 
Υπόβαθρο: Δορυφορική Εικόνα από Εφαρμογή ( ArcGIS) 

  

           Μνημεία Ενετικής Περιόδου 
 Μνημεία Φράγκικης Περιόδου κατά την Ενετοκρατία 
 Ο Σταυρός του Μισσιρίκου 



  
 

4.1.4 Τουρκοκρατία (1570-1878 μ.Χ.)   
 

Κατά τη διάρκεια των Οθωμανών η Λευκωσία υφίσταται μεγάλες κοινωνικό-πολιτικές αλλαγές. Οι 

αλλαγές αυτής της περιόδου είναι ορατές στην τεκτονική της περιτοιχισμένης πόλης. Το βόρειο τμήμα 

της πόλης χαρακτηριζόταν από τις μουσουλμανικές συνοικίες και την οθωμανική αρχιτεκτονική (βλ. 

Εικόνα 31). Το νότιο τμήμα της πόλης ήταν το μέρος που υπέστη τις περισσότερες κατεδαφίσεις από 

την οθωμανική επιδρομή ενάντια στους Χριστιανούς Βενετούς. Για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών 

αναγκών χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι γοτθικοί ναοί.57 Η Αγία Σοφία με την προσθήκη δύο 

μιναρέδων μετατράπηκε στο Σελιμιγιέ Τζαμί (1566–1574 μ.Χ.) (βλ. Εικόνα 32), η ορθόδοξή μητρόπολή 

της ενετικής περιόδου, η εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας, σε κλειστό παζάρι το γνωστό ως 

«Μπετεστάν» και ο «Σταυρός του Μισσιρίκου» με την προσθήκη ενός μικρού μιναρέ σε τζαμί 

Αραμπλάρ.58 Τα τεμένη που εντοπίζονται αυτή την περίοδο σύμφωνα με τον Λουίς Σαλβατόρ είναι: Το 

Χαιντάρ Πασά (Αγ. Αικατερίνη), Μπαιρακτάρι, Ταχτακαλά, Γενί, Λαλελί, Ιπλίκ Παζαρί, Αραμπαχμετ, 

Τουρουντσλού, Ομεριέ, Τουκιανναρ και ο Σταυρός του Μισσιρίκου (βλ. Εικόνα 34 & 35).59 Παράλληλα, 

η πόλη αποκτά σημαντική εμπορική  θέση με μικρές βιοτεχνίες, το παζάρι και τα χάνια να προσελκύουν 

τους επισκέπτες. Οι Οθωμανοί προσθέτουν στην πόλη τα δικά τους κτίρια, νέα τζαμιά με κοιμητήρια 

στις αυλές τους, δεξαμενές και λουτρά.60 Οι μεταρρυθμίσεις του 1857/58 έδωσαν στη Λευκωσία μια 

«ελευθερία» και εμφανίζονται αρκετές χριστιανικές εκκλησίες και ελληνικά σχολεία. Κτίζονται και 

ανακαινίζονται οι εκκλησίες της Φανερωμένης (βλ. Εικόνα 33), του Τρυπιώτη, του Αγ. Σάββα, του Αγ. 

Αντωνίου, του Αγ. Ιάκωβου, η Χρυσαλιννιώτισσα, ο Αγ. Κασσιανός, ο Αγ. Λουκάς (βλ. Εικόνα 34 & 35). 

Επίσης υπάρχει η Αρμένικη εκκλησία της Παναγιάς και το Ρωμαϊκό Καθολικό μοναστήρι του Τίμιου 

σταυρού. 61 Σύμφωνα και με τον Στέφανο Λουζινιανό το μοναστήρι της Φανερωμένης καταστράφηκε 

κατά την περίοδο αυτή. Στη συνέχεια, ο ναός εξαγοράστηκε από τους Τούρκους και μετατράπηκε σε 

ενοριακό ναό.62 Η περιοχή της Φανερωμένης κατά την Τουρκοκρατία περιείχε κήπους με την ονομασία 

«Κήποι Orta Odasi» με πηγάδι στη μέση. Στην αυλή της «νέας» εκκλησίας της Φανερωμένης  

κατασκευάστηκε το Μαυσωλείο όπου εναποτέθηκαν τα λείψανα των ιερομαρτύρων Αρχιεπισκόπου 

Κυπριανού, αρχιερέων και ιερών που μαρτύρησαν την 9η Ιουλίου 1821.63  

 

57 Μιχαηλίδης 2012, 233-247; Bagiskan 2009 
58 Μαραγκού, Κούτας 2009. 142 
59 Salvador 1983, 65-70 
60 Μαραγκού, Κούτας 2009 143,154 

 

 

  

61 Μαραγκού, Κούτας 2009, 160 
62 Γερασίμου et al. 2012, 15-19 
63 Keshishian 1978, 140-141 

Εικόνα 31:  Χάρτης που απεικονίζει τον διαχωρισμό Μουσουλμανικών/ Χριστιανικών Συνοικιών κατά την Οθωμανική Περίοδο 
Ιερείδης 

Εικόνα 32:  Σελιμιγιέ Τζαμί κατά την Οθωμανική Περίοδο 
Franz von Löher, 1878 

 

Εικόνα 33:  Εκκλησία Φανερωμένης 
Αρχείο Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης, 1938 

 

                                                            

http://www.globalfolio.net/main/modules/gallery2/v/FAMOUS+SITES/CYPRUS/Nicosia/st_sophia_01.jpg.html


  
 

 
  ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

          Μνημεία Ενετικής Περιόδου κατά την Τουρκοκρατία 
 Μνημεία Φράγκικης Περιόδου κατά την Τουρκοκρατία 
 Μνημεία Οθωμανικής Περιόδου 
 Σταυρός του Μισσιρίκου 

Εικόνα 35 :  Ψηφιοποίηση Οθωμανικής και Προηγουμένης Περιόδου 
Μνημεία, τα οποία υπήρχαν κατά την Τουρκοκρατία. Τα σημεία 

προβάλλονται στην σημερινή τους θέση έχοντας ως βάση τον χάρτη του 
Marathefti, 1977 

       

  

Εικόνα 34:  Οθωμανική Λευκωσία 
Ψηφιοποίηση και Φωτογραφία: Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Maratheftis 1977 



  
 

4.1.5 Αγγλοκρατία (1878-1959 μ.Χ.) 
 

H πόλη κατά τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας φαίνεται να εξακολουθούσε να είναι 

«αραιοκατοικημένη» και εντός των ενετικών τειχών. Πυκνότερη δόμηση παρατηρείται στο παζάρι 

ανάμεσα στο Τζαμί της Αγίας Σοφίας (Σελιμιγιέ) και την Πύλη Πάφου, και ανάμεσα από την διοικητική 

περιοχή Σεράι και την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή (βλ. Εικόνα 38).64   Η πόλη μετατρέπεται σε ένα 

κέντρο εμπορίου. Η οχύρωση της περιτοιχισμένης πόλης έχει χάσει τον αρχικό της ρόλο και έχει 

κατακερματιστεί για να δώσει χώρο στους δρόμους που συνδέουν την περιτειχισμένη πόλη με τις 

εξωτερικές αστικές επεκτάσεις.65 Οι Άγγλοι προσπάθησαν να αναμορφώσουν την πόλη και να την 

αναπτύξουν και εκτός των ενετικών τειχών. Έτσι πρώτο τους μέλημα ήταν η κατασκευή διόδων ανάμεσα 

στην περίκλειστη πόλη και την έξω από τα τείχη δημιουργώντας δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι 

ο άξονας της οδού Λήδρας (νότια) που ακολουθείται από την οδό Κερύνειας (βόρεια) και συνδέονται 

με τους εξωτερικούς δρόμους. Ο δεύτερος άξονας είναι κάθετος προς τον πρώτο και ακολουθεί την 

κοίτη του ποταμού, η οποία είναι πλέον εντελώς ξηρή. Η οδός Ερμού και ο δρόμος Πάφου γίνονται οι 

κύριοι δρόμοι του δεύτερου κύριου άξονα και συνδέουν τα πλούσια δυτικά προάστια με την 

περιφραγμένη πόλη. Και οι δύο άξονες λειτουργούν ως κύριοι εμπορικοί δρόμοι (βλ. Εικόνα 36).  

Από την τουρκοκρατία έως το 1958 λειτουργούσε το «Γυναικοπάζαρο» των Ελληνίδων ή «Τζουμαά 

Παζαρί» (Παζάρι της Παρασκευής) όπου ήταν μια μεγάλη λαϊκή αγορά.66 Το 1924, μεταφέρθηκε στη 

περιοχή της Φανερωμένης (βλ. Εικόνα 38).67 

Στην περιοχή του Μισσιρίκου κτίστηκε η βιβλιοθήκη της Φανερωμένης η οποία ιδρύθηκε από τον Ιερό 

Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας (1934) και το διοικητικό κτίριο της Τράπεζας Κύπρου (1936) .68 

Επίσης  το σχολείο θήλεων (Παρθεναγωγείο)  πήρε τη σημερινή του  νεοκλασική μορφή γύρω το 1924 

με έντονο νεοκλασικό ρυθμό και  κίονες ιωνικού ρυθμού (βλ. Εικόνα 36).69 

 

 

 

 

 

64 Michaelides 2012, 327 
65 Μαραγκού, Κούτας 2009, 188 ; Michaelides 2012, 331 
66 Μαραγκού, Κούτας 2009, 142 
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67 Keshishian 1978, 140; Michaelides 2012, 372 
68 Μαραγκού, Κούτας 2009, 281, 290 
69 Μαραγκού, Κούτας 2009, 287 

Εικόνα 36:  Οι δύο κύριοι άξονες που κατευθύνονται από την περιτειχισμένη πόλη προς την έξω από τα τείχη πόλη. 
Ιερείδης 

Εικόνα 37:  Γυναικοπάζαρο στην περιοχή της Φανερωμένης 
Χάρτης: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Kitchener 1897 
Φωτογραφίες: Michaelides 2012 
 

                                                            



  
 

 

 

 

  

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

Εικόνα 38:  Ψηφιοποίηση Βρετανικών και Προηγουμένης Περιόδου 
Μνημεία, τα οποία υπήρχαν κατά την Αγγλοκρατία. Τα σημεία 

προβάλλονται στην σημερινή τους θέση έχοντας ως βάση τον χάρτη του 
Kitchener, 1882 

Υπόβαθρο: Δορυφορική Εικόνα από Εφαρμογή ( ArcGIS) 
Συγγραφείς, 2019 

          Μνημεία Ενετικής Περιόδου κατά την Αγγλοκρατία 
 Μνημεία Φράγκικης Περιόδου κατά την Αγγλοκρατία 
 Μνημεία Οθωμανικής Περιόδου κατά την Αγγλοκρατία 
 Μνημεία Αγγλοκρατίας 
 Ο Σταυρός του Μισσιρίκου 

Εικόνα 37:  Βρετανική Λευκωσία 
Ψηφιοποίηση και Φωτογραφία: Συγγραφείς 2019 
Χάρτης: Kitchener, 1882 



  
 

4.1.6 Ίδρυση Κυπριακής Δημοκρατίας (1960 μ.Χ.- Σήμερα ) 
 

Η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1960 και όλες οι εθνικές ομάδες του νησιού ενώθηκαν κάτω από 

την ταυτότητα των Κυπρίων. Αυτή η ένωση δεν κράτησε πολύ καιρό, οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο 

ομάδων κλιμακώθηκαν και οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα του 1974. Η Κύπρος ως κράτος και οι 

Κύπριοι ως άνθρωποι διαιρούμενοι από το 1974  μέχρι και σήμερα (βλ. Εικόνα 39 & 40). H νεκρή ζώνη 

της περιτοιχισμένης πόλης διατηρήθηκε και πάλι για να παρέχει πρόσβαση σε Κύπριους και άλλους 

πολίτες που είναι πρόθυμοι να περάσουν στην «άλλη πλευρά». 70  

O ρυθμός οικοδομικής ανάπτυξης αυξήθηκε (βλ. Εικόνα). Το 1977 εντάχθηκε το «Ενιαίο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Λευκωσίας» με χορηγία του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του 

UNHCS το οποίο χορηγεί μια ομάδα ειδικών επιστημόνων Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων με σκοπό 

να συντηρεί αξιοσήμαντα μνημεία και στις δυο μεριές της Πράσινης Γραμμής.71 

Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές εγκαταλειμμένες οικοδομές και ουσιώδεις ελλείψεις στην παροχή 

κοινοτικών και άλλων υπηρεσιών οι οποίες απειλούν τη δυνατότητα λειτουργικής επιβίωσης ευρύτερων 

αστικών συνόλων, αλλά και τη δυνατότητα συντήρησης αξιόλογων δειγμάτων αρχιτεκτονικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 72 Γενικότερα, η περιτειχισμένη πόλη ως ενιαίο σύνολο, αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς με εξαιρετική ιστορική, πολιτιστική, 

αρχιτεκτονική και πολεοδομική σημασία. Πλέον ανήκει σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα με εφαρμογή 

έργων αποκατάστασης και συντήρησης για την διατήρηση της. 73 

Στην περιοχή της Φανερωμένης λειτουργεί Έργο Αναζωογόνησης της Περιοχής, το οποίο αναλαμβάνει 

την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, την συντήρηση όψεων των οικοδομών, αναβάθμιση 

των υποδομών και πλακόστρωσή των δρόμων (Βλ. Εικόνα 41). 74 Η μετατροπή του δρόμου σε 

πεζοδρομιακό έγινε στην νότια πλευρά του Μισσιρίκου (βλ. Εικόνα 70 & 71) 

 

 

 

 

70Μαραγκού, Κούτας 2009, 192 
71 Μαραγκού, Κούτας 2009, 193 
72 Υπουργείο Εσωτερικών 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Υπουργείο Εσωτερικών 1996 
74 Μαραγκού, Κούτας 2009, 195 

Εικόνα 39:  Ο χάρτης της περιτοιχισμένης Λευκωσίας του 
σήμερα. (με κίτρινο η πράσινή γραμμή που χωρίζει τους 
Ελληνοκύπριους με τους Τουρκοκύπριους από το 1974, με 
κόκκινο η θέση του Μισσιρίκου 
Ανώνυμος, 2015 

Εικόνα 40:  Ελληνοκυπριακή «Πλευρά»  
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

Εικόνα 41:  Περιοχή Φανερωμένης. Ανατολική Πλευρά Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 
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Χρήσεις  

Η ζωή στην ευρύτερη περιοχή είναι έντονη στην περιοχή του Σταυρού του «Μισσιρίκου» μετατράπηκαν 

σε εστιατόρια, καφετέριες και γενικότερα κτίρια ψυχαγωγίας, τα οποία προσελκύουν τουρισμό (βλ. 

Εικόνα 42). Έντονη η ανθρώπινη δραστηριότητα με πολλές εκδηλώσεις (φιλανθρωπιστικές, πολιτικές, 

ψυχαγωγικές κ.α.) (βλ. Εικόνα 43-45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρ’ όλ’ αυτά το μνημείο δείχνει «παραμελημένο» με αρκετά «κακή» χρήση από τους ανθρώπους. 

Περιμετρικά του μνημείου σταθμεύουν αυτοκίνητα και μηχανάκια, κάδοι αποβλήτων, γκράφιτι στο 

μνημείο. Αίτια αυτού είναι ότι το μνημείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον δρόμο, σε περιοχή με 

πλήθος  ανθρώπων, με αποτέλεσμα το μνημείο απλά  «προσπερνάτε» και να μην εκτιμάται (βλ. Εικόνα 

46-49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάστημα 

Κατοικία 

Βιβλιοθήκη 

Σταυρός του Μισσιρίκου 

Παρθεναγωγείο 

Καφετέριες/ Εστιατόρια 

Εικόνα 42: Χρήσεις στην Ευρύτερη Περιοχή της Φανερωμένης 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 43: Περιοχή Φανερωμένης. 
Ανατολική Πλευρά Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

 

Εικόνα 44: Περιοχή Φανερωμένης. 
Νότια Πλευρά Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

 

Εικόνα 45: Περιοχή Φανερωμένης. Νότια Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς 2019 

Εικόνα 48: Νότια Όψη Μισσιρίκου, γκράφιτι 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 49: Ανατολική Όψη Μισσιρίκου, 
Σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 47: Βόρεια Όψη 
Μισσιρίκου, Απόβλητα 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 46: Δυτική Όψη Μισσιρίκου, Απόβλητα 
Συγγραφείς 2019 



  
 

4.2 Εξέλιξη του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα 
4.2.1 Διαχρονική Ανάλυση Περιβάλλοντα Χώρου μέσω Φωτογραφιών  

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 

1897 1918 

1958 Εικόνα 50: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Emile Deschamps, 1897 

Εικόνα 51: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Jeffery, 1935 

Εικόνα 52: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Maratheftis 1977 

Εικόνα 53: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

*Παρατηρήσεις :  

Περιμετρικά του Μνημείου από το 1897 μέχρι το 1918 μ.Χ. παρατηρείται ένα ψηλό περιτείχισμα ωμόπλινθου με πέτρινη βάση. Από το 

1918 μ.Χ. μέχρι το 1958 μ.Χ.  παρατηρείται η μετατροπή του περιτειχίσματος σε χαμηλότερο με λαξευτή  πέτρα και κάγκελο. Πλέον 

(2019) δεν υπάρχει περιτείχισμα. 

Δυτικά του Μνημείου παρατηρείται η κατασκευή ενός νεότερου κτιρίου μεταξύ του 1918 και 1958. Το νεότερο κτίριο εξακολουθεί να 

έχει την ίδια μορφή από το 1958 μέχρι σήμερα. 

 

 



  
 

  

2019 1927/28 2013 

Εικόνα 54: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Vahan Avetissian, 1927/28 

Εικόνα 55: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Ανώνυμος, 2013 

*Παρατηρήσεις :  

Νότια του Μνημείου παρατηρείται η μετατροπή του δρόμου σε πεζοδρομικό από το 1927/28 & 1989 στο 2013- Σήμερα (2019). 

Νοτιοανατολικά του Μισσιρίκου παρατηρείται ότι το σχολείο θηλέων είχε περιτείχισμα (1927/28). 

 

1989 

Εικόνα 56: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Παπαγιωργίου, 1989 

Εικόνα 57: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 58: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 



  
 

 
 

  
2019 2013 2013 

2013/14 2017 2019 

Εικόνα 62: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Louis Coutas, 2017 

Εικόνα 60: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Beautiful Mosque, 2013 

Εικόνα 59: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Beautiful Mosque, 2013 

Εικόνα 61: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Ανώνυμος 2013/24 

Εικόνα 63: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 64: Βόρεια Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

*Παρατηρήσεις :  

Τα κτίρια βόρεια του μνημείου από το 2013/24 – 2017 φαίνεται να έχουν συντηρηθεί και κατά τις ίδιες χρονολογίες έγινε η αφαίρεση 
του δέντρου στην ανατολική πλευρά του μνημείου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 
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ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 

1992 

2019 

2019 

Εικόνα 67: Δυτική Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

Εικόνα 68: Δυτική Όψη Μισσιρίκου 
Συγγραφείς, 2019 

*Παρατηρήσεις :  

Το 1992 παρατηρείται το περιτείχισμά  βόρειο-ανατολικά του μνημείου άλλα όχι νότια, πιθανόν να είχε αφαιρεθεί.  

 

 

Εικόνα 65: Δυτική  Όψη Μισσιρίκου 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, 1992 

Εικόνα 66: Δυτική Όψη Μισσιρίκου 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, 1992 



  
 

4.2.2 Διαχρονική Ανάλυση Περιβάλλοντα Χώρου Μέσω Κτηματικών Σχεδίων και Αεροφωτογραφιών 

 

1882 1897 1928 1945 1949 
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

Εικόνα 69: Διαχρονική Ανάλυση με την χρήση 
Κτηματικών Σχεδίων και Αεροφωτογραφιών 

(1882-1949) 
Συγγραφείς, 2019 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 1963 1970 2014 
    

    

    

    

Εικόνα 70: Διαχρονική Ανάλυση με 
την χρήση Κτηματικών Σχεδίων και 
Αεροφωτογραφιών (1957-2014) 
Συγγραφείς, 2019 



  
 

1. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση  

1.1 Περιγραφή τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ναός του Σταυρού του Μισιρίκου ή τέμενος Αραμπλάρ αποτελείται από τρία κλίτη, το κεντρικό κλίτος 

με πλάτος 4,50μ. και δύο μικρότερα κλίτη βόρεια και νότια του κεντρικού κλίτους. Το βόρειο και νότιο 

κλίτος έχουν πλάτος 3,10μ. και 2,60μ. αντίστοιχα. Έχει ορθογώνιο σχήμα με εσωτερικές διαστάσεις 

7.40μ. Χ 11.88μ. χωρίς όμως την αψίδα του Ιερού Βήματος. Παραδόξως είναι τονισμένος ο κατά πλάτος 

άξονας του ναού, παρά ο κατά μήκος όπως συμβαίνει συνήθως. Επίσης κάτι το οποίο δεν συναντάμε 

σχεδόν καθόλου, ο τρούλος δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του ναού, αντιθέτως σχεδόν εφάπτεται 

του δυτικού τοίχου. Το κεντρικό κλίτος καλύπτεται από τρούλο, ο οποίος εδράζεται σε τύμπανο, 

εξωτερικά οκτάπλευρο και φέρει τέσσερα στενά παράθυρα, ένα σε κάθε του όψη (βλ. Εικόνα 72). Το 

φέρον σύστημα της κατασκευής αποτελούν οι δύο ανατολικοί ορθογώνιοι πεσσοί, διαστάσεων 

75 Παπαγεωργίου 1987, 81-82 

0,60 Χ 1,25μ. και 0,80 Χ 1,70μ, ο νοτιοδυτικός πεσσός με τη 

μορφή προεξεχούσης παραστάδας διαστάσεων 0,85 Χ 

0,85μ. και ο εντοιχισμένος κίονας στον δυτικό τοίχο με 

διάμετρο 0,55μ. Τα φέροντα αυτά στοιχεία συνδέονται 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τους περιμετρικούς τοίχους με 

οξυκόρυφα τόξα άνισου ύψους και πλάτους. Αυτό το 

σύστημα αναλαμβάνει τα φορτία της ανωδομής του ναού. 

Στην δυτική όψη των προαναφερθέντων ανατολικών 

ορθογώνιων πεσσών, είναι ορατοί εντοιχισμένοι κίονες 

διαμέτρου 0,55μ., οι οποίοι εδράζονται σε απλές 

κυβόσχημες βάσεις 0,55 Χ 0,55μ. (βλ. Εικόνα 73). Στην 

αντίστοιχη ανατολική όψη του δυτικού περιμετρικού τοίχου 

μόνο ο βόρειος κίονας είναι ορατός κατά το ήμισι, ενώ ο 

νότιος, αν υπήρξε, ενσωματώθηκε εντελώς στην 

παραστάδα και δεν είναι πλέον ορατός. Στο βόρειο τοίχο 

του ναού απέναντι από τον βορειοανατολικό πεσσό 

υπάρχει ακόμη ένας ημικίονας ενσωματωμένος στην 

τοιχοποιία. Ο κίονας αυτός ενώνεται με οξυκόρυφο τόξο με 

την τοιχοποιία μεταξύ του βόρειου κλίτους και του 

βήματος. Στη νότια απόληξη αυτού του οξυκόρυφου τόξου, 

υπάρχει διακοσμημένος με φυτικά μοτίβα κιλλίβαντας 

(φουρούσι) το οποίο πιθανότατα να μπορεί να θεωρηθεί ως 

σπόλιο καθώς είναι το μοναδικό που εντοπίζεται σε 

ολόκληρο το ναό. Αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση στη 

στέγαση των δύο πλαϊνών κλιτών, καθώς το βόρειο κλίτος 

καλύπτεται από δύο άνισα σταυροθόλια ενώ το νότιο κλίτος 

με δύο άνισες καμάρες.75 Ο χώρος μεταξύ του 

τεταρτοσφαιρίου της αψίδας και του ανατολικού τόξου που 

φέρει τον τρούλο στεγάζεται επίσης από σταυροθόλιο.  

Εικόνα 71: Κάτοψη +1.50μ, Μαρία Κωστή & David Castrillo 2013, σχέδιο 03. 

 

Εικόνα 72: Άνοψη τρούλου, Συγγραφείς, 2019. 

Εικόνα 73: Χώρος Ιερού Βήματος, Συγγραφείς 2019. 
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Η εσωτερική ημικυκλική αψίδα του Ιερού Βήματος έχει 

διάμετρο 3,15μ., χορδή 3,19μ. και βέλος 1,83μ.76 Στα 

βόρεια της αψίδας του Ιερού Βήματος υπάρχει ημικυκλική 

κόγχη (βάθος 0,35μ. και πλάτος 0,60μ.) εγγεγραμμένη στο 

πάχος του τοίχου. Τα πλάγια κλίτη απολήγουν στα 

ανατολικά σε ευθύγραμμο τοίχο (απουσία πλάγιων 

αψίδων). Στο ανατολικό άκρο των δύο κλιτών και του 

βήματος υπάρχουν δύο τοξωτά ανοίγματα, το βόρειο 

άνοιγμα έχει πλάτος 0,80μ. και το νότιο 1,10μ. για σκοπούς 

επικοινωνίας των δύο κλιτών με το χώρο του Ιερού 

Βήματος (βλ. Εικόνα 74). 

Εφαπτόμενο της δυτικής τοιχοποιίας, μπροστά από την 

τοιχισμένη δυτική είσοδο του ναού βρίσκεται σήμερα το 

ξύλινο Μινμπάρ, στοιχείο που προστέθηκε όταν ο ναός 

μετατράπηκε σε οθωμανικό τέμενος. Πάνω στο νότιο 

περιμετρικό τοίχο κτίστηκε το Μιχράμπ (βλ. Εικόνα 75), 

δηλαδή η κόγχη προσευχής, ακόμη ένα εκ των 

Οθωμανικών στοιχείων στο ναό, το οποίο βρίσκεται 

σήμερα στο σημείο όπου βρισκόταν η νότια είσοδος του 

ναού.  

Η αψίδα του ναού, η οποία βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά, είναι ημικυκλική στο εσωτερικό και πεντάπλευρη 

στο εξωτερικό, με παράθυρο ορθογώνιου σχήματος στη 

μέση. Το ανώφλι που διασώζεται στο άνω μέρος του 

παραθύρου μοιάζει να άνηκε σε τρίλοβο παράθυρο το 

οποίο ενδεχομένως να είναι αρχιτεκτονικό μέλος σε 

δεύτερη χρήση.  

Εφαπτόμενος της βόρειας πλευράς της αψίδας και του 

ανατολικού τοίχου του βόρειου κλίτους είναι ο μιναρές, ο 

οποίος είναι προσβάσιμος από μια ημιτελή σκάλα. 

 Η σκάλα είναι προσβάσιμη από ένα ψηλότερο άνοιγμα, το 

οποίο σε πλάτος φαίνεται πιο στενό από τα υπόλοιπα 

ανοίγματα του ναού. Ο οκταγωνικός μιναρές έχει ύψος 

10,25μ. και περιφέρεια 4,90μ. Η πλατφόρμα και το κωνικό 

καπάκι του μιναρέ προστέθηκαν σε μεταγενέστερη φάση, 

και αυτό υπολογίζεται να ήταν μετά το 1910.77 Θεωρείται 

ο μικρότερος και πιο καλοδουλεμένος μιναρές στην 

Κύπρο.78 Η κορυφή του μιναρέ, είναι από μεταλλικό κωνικό 

καπάκι (βλ. Εικόνα 76). 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εξωτερικής μορφής του 

μνημείου είναι η παρουσία αντηρίδων στην δυτική και 

νότια πλευρά. Δύο αντηρίδες ενισχύουν την δυτική 

τοιχοποιία, μια την νότια και μια γωνιακή αντηρίδα την 

νοτιοδυτική γωνιά του ναού. Οι αντηρίδες αποτελούν 

αναμφίβολα στοιχείο γοτθικής αρχιτεκτονικής.79 Έχουν 

ορθογώνια διατομή, με πλάτος μεταξύ 0,90μ. – 1,10μ. και 

υψώνονται μέχρι το γείσο της οροφής. Χαρακτηριστικό των 

αντηρίδων είναι τα δύο κεκλιμένα επίπεδα (set-backs) στα 

οποία διαχωρίζονται, όπου η διατομής τους από το 

επίκρανο μέχρι και το γείσο της οροφής είναι μικρότερη. 

(βλ.Εικόνα 77) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 74: Εσωτερική όψη ημικυκλικής αψίδας, Συγγραφείς, 
2019. 

Εικόνα 75: Εσωτερική όψη Μιχράμπ, Συγγραφείς, 2019. 

 

Εικόνα 76: Ανατολική όψη, Συγγραφείς, 2019. 

 

Εικόνα 77: Αντηρίδα σε νότια τοιχοποιία, Συγγραφείς, 2019. 
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Εικόνα 78: Ανοίγματα (θύρες & παράθυρα), Συγγραφείς 2019 

Βόρεια είσοδος Τοιχισμένη δυτική θύρα Τοιχισμένη νότια θύρα 

Ανατολικό παράθυρο αψίδας Ανατολικό παράθυρο νότιου 
κλίτους 

Κάτω: Τοιχισμένο δυτικό παράθυρο 
βόρειου κλίτους                    Πάνω: 
Μεταγενέστερο παράθυρο 

1.1.1 Ανοίγματα (θύρες/παράθυρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ναό παρατηρούνται τρεις θύρες εισόδου, η βόρεια είσοδος, η οποία είναι και η μοναδική είσοδος 

του ναού σήμερα και ακόμη δύο τοιχισμένες θύρες, η δυτική η οποία ήταν η κύρια είσοδος του 

χριστιανικού ναού, και η θύρα του νότιου κλίτους. Αν και η δυτική είσοδος έχει τοιχιστεί με την 

μετατροπή του ναού σε τέμενος, το λοξότμητο περιθύρωμα και το τυφλό ανακουφιστικό τόξο, το οποίο 

προεξέχει της τοιχοποιίας πάνω από το οριζόντιο λίθινο ανώφλι, παραμένουν εμφανή στην δυτική όψη 

του ναού. Η κατασκευή ανακουφιστικού τόξου γινόταν συνήθως για προστασία του μονολιθικού 

οριζόντιου υπερθύρου. Παρατηρείται ότι οι αρχικές θύρες περιβάλλονται με απλό ορθογώνιο λίθινο 

πλαίσιο.80 (βλ. Εικόνα 78) 

76 Παπαγεωργίου 1987, 81-82 
77 Bağışkan 2009, 100 
78 Bağışkan 2009, 100 & Jeffrey 1935, 37 

Ανοίγματα παραθύρων παρατηρούνται στο σύνολο έξι (εξαιρουμένων αυτών του τρούλου), το ένα από 

τα οποία είναι τοιχισμένο και το δεύτερο είναι αυτό της αψίδας. Ακόμη τρία βρίσκονται σε ψηλότερο 

σημείο της τοιχοποιίας (δύο στη δυτική όψη και ένα στην ανατολική) με χαμηλωμένο τόξο σε αντίθεση 

από τα υπόλοιπα ανοίγματα ορθογώνιου σχήματος. Επίσης με χαμηλωμένο τόξο είναι και το ανατολικό 

άνοιγμα του νότιου κλίτους, δίπλα από το παράθυρο της αψίδας.  Το χαμηλωμένο τόξο στα παράθυρα 

εισάγεται στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.81 Τα τρία ψηλότερα παράθυρα κλείνουν 

με ξύλινα, γεμάτα σανιδωτά παντζούρια. Όλα τα παράθυρα του ναού εκτός από το ανατολικό άνοιγμα 

του βόρειου κλίτους, το οποίο οδηγεί στο μιναρέ, προστατεύονται επίσης από χοντρές σιδεριές. Η 

συνύπαρξη ανοιγμάτων διαφόρων μορφολογικών χαρακτηριστικών και αναλογιών είναι αποτέλεσμα 

αλλά και μαρτυρία της μετατροπής του ναού από χριστιανική εκκλησία σε οθωμανικό τέμενος. 

1.1.2 Στέγαση / Οροφή 

 

Αξιοσημείωτη είναι η ασυμμετρία που παρατηρείται στην οροφή της βόρειας όψης καθώς στο 

ανατολικό άκρο υπάρχουν δύο ομοιόμορφα και συμμετρικά μεταξύ τους χαμηλωμένα τόξα, σε 

αντίθεση με το δυτικό άκρο της στέγη όπου το γείσο είναι ευθύγραμμο. Τα δύο πλαϊνά κλίτη του ναού, 

βόρειο και νότιο, έχουν αετωματικές απολήξεις  προς ανατολή και δύση, με εξαίρεση την ανατολική 

απόληξη του βόρειου κλίτους, η οποία είναι παρόμοια με την ανατολική πλευρά της βόρειας όψης της 

οροφής.  

 

79 Jeffrey 1918, 44 
80 Παπαγεωργίου 1987, 81-82 
81 Χρυσοχού 2014, 109 

Εικόνα 79: Βόρεια Όψη, Μαρία Κωστή & David Castrillo, 2013. 
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1.2 Τρόπος Κατασκευής / Υλικά 

Η εκκλησία είναι δομημένη με τη χρήση τετραγωνισμένων 

πωρόλιθων και το πάχος των φερόντων τοιχοποιιών είναι περίπου 

0,80μ. Ο νότιος τοίχος του ναού είναι παραδόξως μεγαλύτερος σε 

πάχος, έχοντας πάχος 1,00μ., από ότι οι υπόλοιποι εξωτερικοί τοίχοι, 

οι οποίοι είναι 0,80μ. Αν και αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με 

την οπτική παρατήρηση, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε από τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια. Ορατή από το εσωτερικό, είναι η τοιχισμένη 

καμάρα του νότιου τοίχου, μπροστά από την τοιχισμένη νότια είσοδο 

(ορατή εξωτερικά) και πίσω από το Μιχράμπ.  

Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό είναι αισθητή η 

ποικιλομορφία στο τρόπο δόμησης ως αποτέλεσμα των διάφορων 

ιστορικών επεμβάσεων αλλά και των σύγχρονων συντηρήσεων που 

έχουν γίνει στο μνημείο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η διαφοροποίηση 

στον τρόπο δόμησης των τοιχισμένων ανοιγμάτων, όπου η 

τοιχοδομία φαίνεται να είναι από ακανόνιστους πωρόλιθους και 

μικρότερους σε μέγεθος. Αυτή η διαφοροποίηση είναι αισθητή 

εσωτερικά της εκκλησίας και όχι τόσο εξωτερικά. Αρκετά ευδιάκριτη 

είναι και η διαφοροποίηση στους πωρόλιθους περιμετρικά από τα 

οθωμανικά ανοίγματα. (βλ. Εικόνα 81) 

Στη κατασκευή του μνημείου παρατηρείται η χρήση αρχιτεκτονικών 

μελών σε δεύτερη χρήση, όπως το ανώφλι στο ανατολικό παράθυρο 

της αψίδας το οποίο μοιάζει να άνηκε σε τρίλοβο παράθυρο και ο 

κιλλίβαντας στην νότια απόληξη του οξυκόρυφου τόξου στο βόρειο 

κλίτος όπως προαναφέρθηκαν. 

82 Jeffrey 1918, 44 

                                                                                                                                                                                       

Εσωτερικά υπάρχουν στοιχεία ύπαρξης κονιάματος 

στη λιθοδομή, κάτι το οποίο εξηγείται από την 

πληροφόρηση ότι το εσωτερικό του ναού ήταν κάποτε 

επιχρισμένο από γύψινο κονίαμα82, το οποίο 

αφαιρέθηκε κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης 

του μνημείου.83 Επίσης, σημάδια από εσοχές ξύλινων 

δοκαριών είναι εμφανή στο εσωτερικό της βόρειας 

τοιχοδομίας, υποδηλώνοντας πιθανή ύπαρξη 

γυναικωνίτη, χωρίς αυτό να έχει εξακριβωθεί.  

Εκατέρωθεν του τρούλου, υπάρχουν μεταλλικοί 

ελκυστήρες οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα 

σύγχρονων επεμβάσεων με σκοπό την συντήρηση του 

μνημείου (βλ. Εικόνα 82). Ο δυτικός ελκυστήρας 

διαπερνά το κτήριο από τη βόρεια τοιχοδομία μέχρι 

την δυτική. Υπάρχουν ακόμη δύο ελκυστήρες οι οποίοι 

ενώνουν το βόρειο τόξο με την νότια τοιχοποιία και το 

ανατολικό τόξο με την δυτική τοιχοποιία. Επίσης 

στοιχείο μεταγενέστερης επέμβασης είναι η ύπαρξη 

τόξου κάτω από τόξο, πιθανόν με σκοπό την ενίσχυση 

του αρχικού. Αυτό είναι αρκετά ευδιάκριτο στην 

ανατολική, βόρεια και νότια οξυκόρυφη καμάρα λόγω 

της διαφοράς στη λιθοδομή μεταξύ των δύο. (βλ. 

Εικόνα 13). 

 

 

 

 

83 Φάκελος 21.01.1984 (72-73) 

Εικόνα 80: Δυτική όψη μνημείου, Συγγραφείς, 2019. 

 

Εικόνα 81: Δυτικό παράθυρο νότιου κλίτους, Συγγραφείς, 2019. 

 

Εικόνα 82: Μεταλλικοί ελκυστήρες, Συγγραφείς, 2019. 

 

Εικόνα 83: Τόξο κάτω από τόξο: νότια οξυκόρυφη καμάρα, 
Συγγραφείς, 2019. 
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1.2.1 Δάπεδο 

Το δάπεδο στο εσωτερικό του ναού είναι από λίθινες ασβεστολιθικές πλάκες, κομμένες και 

τοποθετημένες με ακανόνιστη μέθοδο. Περισσότερο έντονη είναι η ασυμμετρία του λίθινου δαπέδου 

στο ανατολικό μέρος του εσωτερικού, στο σημείο όπου βρίσκεται το Ιερό Βήμα. Στο δάπεδο εσωτερικά 

του ναού εντοπίζονται σήμερα τρεις ταφόπλακες, μια στην ολότητά της, η οποία βρίσκεται στο μεσαίο 

κλίτος και προστατεύεται από ξύλινη κατασκευή με γυαλί και δύο ημιτελή στο νότιο κλίτος, οι οποίες 

παραμένουμε εκτεθειμένες, πολύ πιθανόν γιατί δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ναό. Το εσωτερικό του 

ναού βρίσκεται σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από το εξωτερικό υπόστρωμα. Στο βόρειο τμήμα 

υπάρχει υψομετρική διαφορά της τάξης των 0,30μ. ενώ στο νότιο τμήμα η υψομετρική διαφορά είναι 

περίπου 0,45 - 0,50μ. 

 

1.3 Γλυπτός Διάκοσμος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο εσωτερικό του ναού διακρίνονται τρεις ημικίονες (Κ05, Κ07, Κ09) εφαπτόμενοι κατά το ένα τέταρτο 

τους στη τοιχοδομία, και ακόμη δύο οι οποίοι έχουν τοιχιστεί ο ένας στην δυτική τοιχοδομία (Κ08) και 

ο άλλος (Κ06) στο νοτιοανατολικό πεσσό (βλ. Εικόνα 84). Οι τρεις ευδιάκριτοι κίονες εδράζονται σε 

κυβόσχημες βάσεις και ο κορμός τους έχει διάμετρο 0,40μ. Ως προς το διάκοσμο, μοιάζουν και οι πέντε 

εσωτερικοί κίονες να έχουν παρόμοια διακόσμηση, ο κάλαθος του κιονοκράνου είναι απλός και 

πολύπλευρος. Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητο το αρχιτεκτονικό μέλος στη 

νότια απόληξη της οξυκόρυφης καμάρας του βόρειου κλίτους καθώς είναι το μοναδικό που 

παρατηρείται στο ναό με περίτεχνη φυτική διακόσμηση, συμπεραίνοντας πως πιθανόν να έχει 

χρησιμοποιηθεί ως σπόλιο στο ναό του Μισσιρίκου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 84: Κάτοψη +1.50μ, Μαρία Κωστή & David Castrillo 2013, σχέδιο 03. Επεξ. από 
συγγραφείς. 

Εικόνα 85: Εσωτερικοί ημικίονες, Ουρανία 
Αψερού.  
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84 Enlart 1899, 44 & 158 

 

 

 

Εξωτερικά, και στις τέσσερις γωνιές βρίσκονται ενδομημένοι στην τοιχοδομία δύο ημικίονες καθ’ ύψος 

σε κάθε γωνιά του ναού. Τα κιονόκρανα τα οποία διαχωρίζουν τους δύο κίονες σε κάθε γωνιά, έχουν 

οκταγωνικό σχήμα με διακόσμηση από επαναλαμβανόμενο περιμετρικό διάκοσμο από μικρές 

ανάποδες πυραμίδες με σχήματα σφαίρας στη κορυφή τους. Το μοτίβο αυτό υπάρχει και στους τέσσερις 

ημικίονες με εξαίρεση τον νοτιοδυτικό ημικίονα. Στο σημείο αυτό το κιονόκρανο δεν αποτελεί μέρος 

του ημικίονα αλλά είναι λαξευμένο στο γωνιόλιθο. Ο λαξευμένος γωνιόλιθος μιμείται τα διακοσμητικά 

μοτίβα που συναντούμε στα κιονόκρανα των ημικιόνων Κ1, Κ2 και Κ4 (βλ. Εικόνα 86). Το κιονόκρανο 

στον βορειοδυτικό ημικίονα παρουσιάζει αρκετή φθορά με αποτέλεσμα να έχει χαθεί σχεδόν όλος ο 

διάκοσμός του. Κίονες με παρόμοιο διάκοσμο υπάρχουν επίσης στον Άγιο Γεώργιο των Λατίνων στη 

Λευκωσία (des Poulains), στις δυτικές γωνιές του μνημείου. 84 Σύμφωνα με τον Camille Enlart, τα 

κιονόκρανα αυτά αποτέλεσαν συχνή τάση στην Κύπρο κατά τον 15ο αιώνα.85 

Οι ημικίονες μικρότερης διατομής, που βρίσκονται στο άνω μέρος είναι διακοσμημένοι με διαφορετικό 

μοτίβο από αυτό που αναφέρεται πιο πάνω. Το μοτίβο διαφέρει επίσης μεταξύ των τεσσάρων, οι δύο 

βόρειοι ημικίονες (Κ01, Κ04) μοιάζουν να είναι διακοσμημένοι με πανομοιότυπο μοτίβο, όπου 

παρατηρούνται δύο έλικες, ένας σε κάθε άκρο, οι οποίοι συνδέονται με γεωμετρικό κόσμημα από 

τεθλασμένη γραμμή. Ο νοτιοανατολικός διάκοσμος είναι σχεδόν παρόμοιος με αυτό των δύο βόρειων 

ημικιόνων, με ελαφρώς διαφορετικά φυτικά μοτίβα. Σε αντίθεση, ο διάκοσμος που παρατηρείται στον 

νοτιοδυτικό ημικίονα (Κ03) διαφέρει από τους υπόλοιπους τρεις και φέρει δύο φύλλα ακάνθου σε κάθε 

πλευρά του.  

 

 

 

 

85 Enlart 1899, 44 

Εικόνα 87: Εξωτερικοί ημικίονες, Συγγραφείς, 2019.  

Κ01 Βορειοανατολικός ημικίονας  

 

Κ02 Νοτιονατολικός ημικίονας  

 

Κ03 Νοτιοδυτικός ημικίονας  

 

Κ04 Βορειοδυτικός ημικίονας  

 

Εικόνα 86: St George of the Latins, Nicosia, 
Enlart 1899, 44, fig.2. 
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«Οι αετωματικές απολήξεις του βόρειου και του νότιου κλίτους διακοσμούνται με 

σπειρομαιάνδρους»86, εξαίρεση αποτελεί η ανατολική απόληξη του βόρειου κλίτους η οποία δεν 

διαφέρει μόνο ως προς τη μορφή, αλλά αισθητή είναι και η απουσία στο διάκοσμο του γείσου. Εκτός 

από τις αετωματικές απολήξεις, το διακοσμημένο γείσο με σπειρομαιάνδρους και γεισίποδες 

προεκτείνεται κατά μήκος του νότιου τοίχου, ενώ στα υπόλοιπα σημεία το γείσο της οροφής είναι απλό, 

χωρίς περίτεχνο διάκοσμο (βλ. Εικόνα 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 Παπαγεωργίου 1987, 81-82 

Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό είναι επίσης οι μονόλιθες υδρορροές με ραβδωτό διάκοσμο.87 

Παρατηρούνται στο σύνολο εννέα πανομοιότυπες υδρορροές, τρεις στην ανατολική όψη (Y01, Y02, 

Υ03), τρεις στην δυτική (Υ06, Υ07, Υ08), δύο στη νότια (Υ04, Υ05) και μια στη βόρεια όψη (Υ09) (βλ. 

εικόνα 91). Παρατηρώντας την κάθε μια ξεχωριστά, φαίνεται πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη συνοχή ως 

προς το σημείο τοποθέτησής τους, μερικές είναι ενσωματωμένες στις τοιχοποιίες ενώ κάποιες άλλες 

στις αντηρίδες. Παρόλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις βρίσκονται εκατέρωθεν του περιμετρικού γείσου. 

Οι δύο εκ των τριών υδρορροών στη δυτική όψη, Υ06 και Υ07, είναι ελαφρώς και αρκετά 

κατεστραμμένες αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 Παπαγεωργίου 1987, 81-82 

Εικόνα 88: (Αριστερά) Σπειρομεάνδροι, Συγγραφείς, 2019. 

Εικόνα 89: (Δεξιά) Κάτοψη +6.00μ, Μαρία Κωστή & David Castrillo 2013, σχέδιο 04. Επεξ. από συγγραφείς. 

Εικόνα 90: (Αριστερά) Φωτογραφική τεκμηρίωση – μονόλιθων υδρορροών, Ουρανία Αψερού. 

Εικόνα 91: (Δεξιά) Κάτοψη +6.00μ, Μαρία Κωστή & David Castrillo 2013, σχέδιο 04. Επεξ. από συγγραφείς. 
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1.4 Επιτύμβιες πλάκες δαπέδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιτύμβια πλάκα στο δάπεδο του κεντρικού κλίτους (T01) (βλ. εικόνα 92), έχει διαστάσεις 0,92μ. Χ 

1,22μ. Παρόλο που δεν φέρει οποιανδήποτε ονομασία ή χρονολογική ένδειξη, παρουσιάζει δύο 

ανδρικές φιγούρες. Οι φιγούρες αυτές, είναι ντυμένες με ενδυμασία του 16ου αιώνα, (βλ. Εικόνα 93) 

πρωτόγνωρο γεγονός καθώς είναι η πρώτη φορά που υπάρχει χαραγμένη σε ταφόπλακα αυτή η 

ενδυμασία.88 Οι δύο αρτιμελή επιτύμβιες (T02, T03) (βλ. εικόνα 92) που εντοπίζονται διάσπαρτα στο 

νότιο κλίτος, μοιάζει να συμπληρώνουν η μια την άλλη (βλ. εικόνα 94). Η ταφόπλακα αυτή φέρει την 

επιγραφή « + ΕΚΗΜΗΘΙ, Υ ΔΟΥΛΗ , ΤΟΥ Θ[Υ]...Ε ΔΟΥΛΕ» και χαραγμένη είναι μια γυναικεία φιγούρα με 

επίσημη ενδυμασία. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιτύμβια βρίσκεται διάσπαρτη στο δάπεδο, 

πιθανό να είναι ένδειξη χρήσης της ως σπόλιο, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να εφαρμοστεί στο δάπεδο, χωρίζοντας την σε δύο ή και περισσότερα μέρη. Επίσης, δεν υπάρχει 

χρονολογική ένδειξη για την τοποθέτησή της στο ναό. 

88 Jeffrey 1935, 37. 
89 Jeffrey 1935, 37. 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για την ύπαρξη τρίτης ταφόπλακας, η οποία απομακρύνθηκε από το ναό 

μετά από πρόσφατη αποκατάσταση το 191089, άγνωστο το σημείο που βρισκόταν στο εσωτερικό του 

ναού. Στην επιτύμβια αυτή είναι χαραγμένη η χρονολογία 1402μ.Χ. και η φιγούρα ενός ιππότη με 

πανοπλία.90  

 

 

 

 

 

90 Jeffery 1918, 44-45. 

Εικόνα 92: Κάτοψη +1.50μ, Μαρία Κωστή & David Castrillo 2013, σχέδιο 03. Επεξ. από συγγραφείς. 

 

Εικόνα 93: Τάφος 1, Μαρία Κωστή & David Castrillo 2013, σχέδιο 19.  

 

Εικόνα 94: Τάφος 2 και 3, Μαρία Κωστή & David 
Castrillo 2013, σχέδιο 19.  

38 
 

                                                            



  
 

Εικόνα 95: Αντηρίδα Δυτική 
Όψη του μνημείου  
Συγγραφείς, 2019 
 

1.5 Ιδιόμορφα στοιχεία  

Οι χρονολογικές ενδείξεις αλλά και τα ιδιόμορφα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που παρατηρούμε, μας 

επιτρέπουν, χωρίς όμως αυτό να είναι βασισμένο σε ανασκαφικά δεδομένα, να υποθέσουμε ότι το 

μνημείο αυτό ίσως να αποτελεί την ανακατασκευή κάποιου προϋπάρχοντος ναού μεγαλύτερων 

διαστάσεων. Αρχικά, η ύπαρξη επιτύμβιας πλάκας με χρονολογία 1402μ.Χ αλλά και η επιβεβαίωση 

ύπαρξης ταφής στο σημείο αυτό91, επιβεβαιώνουν την κτίση του ναού πριν τον 15ο αιώνα. Οι δύο 

χρονολογικές ενδείξεις των επιτύμβιων, η μια που φέρει την χρονολογία 1402μ.Χ και η δεύτερη την 

ενδυμασία που χρονολογείται τέλη 16ου αιώνα υποδηλώνουν την συνέχεια ταφικής χρήσης του ναού 

κατά την περίοδο αυτή και κατ’ επέκταση την χρήση του ως Χριστιανικός ναός.  

Στο ναό παρατηρούνται αρκετά ιδιόμορφα αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία μας προϊδεάζουν για την 

ύπαρξη προϋπάρχοντος ναού μεγαλύτερων διαστάσεων. Ο τρούλος δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο 

του ναού, αλλά εφάπτεται του δυτικού τοίχου, κάτι το οποίο δεν παρατηρείτε σε άλλους ναού του 

νησιού, αλλά ούτε και είναι σύνηθες. Δημιουργεί, την αίσθηση ότι ο ναός πιθανόν να προεκτεινόταν 

δυτικά. Αυτό, πιθανόν να μπορεί να στηριχτεί ως υπόθεση, μέσα από τις μετρήσεις που μπορούμε να 

εξάγουμε από τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Η απόσταση από την ανατολική μεριά του τρούλου μέχρι και το 

εξωτερικό του ανατολικού τοίχου είναι 3μ., υποθετικά ίσως υπήρχε ισάριθμη απόσταση μεταξύ του 

δυτικού άκρους του τρούλου με τον προϋπάρχον δυτικό τοίχο. Επίσης, οι ημικίονες που υπάρχουν στο 

εσωτερικό του ναού, οι δύο ενσωματωμένοι στους ανατολικούς πεσσούς και οι υπόλοιποι στην δυτική 

τοιχοποιία, μοιάζουν να ήταν κάποτε ελεύθεροι.  

 

 

 

 

  

 

 

91 Jeffrey 1918, 44 & Jeffrey 1935, 37 
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2. Περιγραφή Οθωμανικών Στοιχείων 
 

Κατά την Οθωμανική περίοδο, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής και 

πολιτιστικής ζωή της Κύπρου, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Οθωμανοί σαν κατακτητές ήθελαν 

να τονίσουν και να επιβάλουν την κυριαρχία τους στους κατακτημένους μέσω της δικής τους 

κουλτούρας αλλά και αρχιτεκτονικής.  Ως ακολούθως, διάφορα εκκλησιαστικά μνημεία τα οποία είχαν 

σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και βρίσκονταν σε κεντρικά σημεία της πόλης μετατρέπονται σε τζαμιά, 

όπως για παράδειγμα η Αγία Σοφία όπου από καθεδρικός ναός μετατρέπεται σε τζαμί λόγω της 

επιβλητικότητας του μνημείου στον χώρο.  

Ακόμη ένα παράδειγμα είναι και το Σταυρός του Μισσιρίκου,  όπου μετά το 1570 με την άφιξή των 

Οθωμανών στη Λευκωσία η εκκλησία μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τζαμί με το όνομα «τέμενος 

Αραμπλάρ». Η πρώτη ιστορική αναφορά στο όνομα Αραμπλάρ γίνεται από το George H. Everett Jeffery, 

παρόλο που το όνομα προϋπήρχε, εντός του βιβλίου του92 και του δημοσιευμένου  ημερολογίου93 που 

γίνονται αναφορές των εργασιών αποκατάστασης του τζαμιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

αρχιτεκτονικής μετατροπής συμβάλλουν διάφορες αλλαγές όπως το κλείσιμο ανοιγμάτων, η προσθήκη 

του χαρακτηριστικού μιναρέ και άλλων οθωμανικών στοιχείων.  

Εστιάζοντας την προσοχή προς το Αραμπλάρ, αρχικά διακρίνεται με 

μεγάλη ευκολία οι πρώτες μετατροπές, παρόλο που δεν 

χρονολογούνται με ακρίβεια, αναγνωρίζεται ότι ανήκουν στην 

Οθωμανική περίοδο. Για παράδειγμα το κλείσιμο των υφιστάμενων 

θυρών (βλ. Εικόνα 96), παρόλο που διατηρούσαν τα αρχικά πλαίσια 

και τις διακοσμήσεις των θυρών, καθώς και το άνοιγμα νέας θύρας 

στη βόρεια πλευρά, όπως επίσης και το συμπλήρωμα του 

χαρακτηριστικού μιναρέ στη ανατολική πλευρά του τζαμιού, και στο 

εσωτερικό γίνεται η προσθήκη δυο οθωμανικών στοιχείων.  

Αρχικά η θύρα που βρισκόταν στην νότια πλευρά περιτοιχίστηκε ώστε να τοποθετηθεί από την 

εσωτερική πλευρά του μνημείου το μιχράμπ.94  Το μιχράμπ είναι μια διακοσμητική, ημικυκλική 

κατασκευή η οποία είναι τοποθετημένη στον τοίχο ενός τζαμιού και είναι στραμμένη προς τη Μέκκα, 

92 Jeffery, 1935, 36. 
93 Pilides, 2009,220-221,225,293,296-297. 
94 Παπαγεωργίου, 1989, 82. 
95 Huda, 2019, 1. 

Σαουδική Αραβία, όπου και είναι η κατεύθυνση που διακατέχουν οι 

μουσουλμάνοι κατά τη διάρκεια της προσευχής τους.  Το  κάθε 

μιχράμπ είναι ξεχωριστό και ποικίλλει σε μέγεθος και χρώμα, αλλά 

συνήθως είναι κατασκευασμένο σαν ένα άνοιγμα (πόρτα) το οποίο 

διακοσμείται με μωσαϊκά κεραμικά και ιδιαίτερη καλλιγραφία για να 

ξεχωρίζει.95 Το μιχράμπ, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο μνημείο 

πρόκειται για μια ημικυκλική κόγχη πλάτους 1.35μ. περίπου και 

ύψος σχεδόν 3.10μ. το οποίο είναι φτιαγμένο από πέτρινη 

κατασκευή. Το μιχράμπ εδράζεται πάνω σε χαμηλό κτιστό βάθρο 

ύψους 0.27μ., το τόξο του ανοίγματος είναι μυτερό και στην κορυφή 

της κατασκευής παρουσιάζεται μια ημικυκλική πλάκα στην οποία 

διακρίνεται λαξευμένος διάκοσμος 

ενός λουλουδιού ή αλλιώς ροζέτα96 (βλ. Εικόνα 97). 

Στο μέσο της δυτικής πλευράς του τζαμιού υπήρχε μια θύρα η οποία 

εντοιχίστηκε97 και από την εσωτερική πλευρά τοποθετήθηκε η ξύλινη 

κατασκευή του μινμπάρ. Το μινμπάρ είναι μια ανυψωμένη πλατφόρμα 

η οποία βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας του τζαμιού όπου 

πάνω σε αυτή ανεβαίνει ο Ιμάμης, και απαγγέλει κηρύγματα ή ομιλίες. 

Συνήθως, είναι κατασκευασμένο από ξυλόγλυπτο ξύλο, πέτρα ή τούβλο 

και αποτελείται από μια μικρή σκάλα που καταλήγει στην πλατφόρμα. 

Μερικές φορές η πλατφόρμα είναι καλυμμένη με ένα μικρό θόλο.98 Το 

μινμπάρ που βρίσκεται στο Αραμπλάρ είναι φτιαγμένο από ξύλο 

περιλαμβάνει μια σκάλα από 8 σκαλιά και μια πλατφόρμα με ολικό 

ύψος και πλάτος 2.90μ. Η κατασκευή δεν  παρουσιάζεται ιδιαίτερο διάκοσμο παρά μόνο στο πάνω 

μέρος του κιγκλιδώματος της πλατφόρμας και το περιθώριο του ανοίγματος, που βρίσκεται στο 8ο  

96 Tuncer, 2009, 99. 
97 Παπαγεωργίου, 1989, 82. 
98 Huda, 2019, 2. 

Εικόνα 96: Δυτική Οψη, Συγγραφείς, 2019. 

 

 

Εικόνα 97: Οψη μιχράμπ, Συγγραφείς, 
2019. 

 

 

Εικόνα 98: Οψη μινμπάρ, Συγγραφείς, 2019. 
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σκαλί σχηματίζονται έξι μυτερά αστέρια τα οποία αποτελούνται από ισόπλευρα τρίγωνα όπως την 

Σφραγίδα του Σολομώντα ή το αστέρι του Δαβίδ99 (βλ. Εικόνα 98). 

Η νέα θύρα που ανοίχτηκε στη βόρεια πλευρά, 

εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι η είσοδος του 

μνημείου. Πολλές φορές η είσοδος των πιστών μέσα 

στο τζαμί γινόταν μέσο προθάλαμου ο οποίος χώριζε το 

χώρο προσευχής με το προαύλιο αλλά ταυτόχρονα 

λειτουργούσε σαν διαχωριστικός χώρος μεταξύ ανδρών 

και γυναικών.100 Μέσα από τις ιστορικές πηγές γίνεται 

αναφορά στην ύπαρξη ενός επίμηκες στεγασμένου 

προστώου μπροστά από την βόρεια είσοδο του 

μνημείου η οποία με τη πάροδο του χρόνου είχε 

καταστραφεί και απομακρύνθηκε εντελώς το 1927101 

(βλ. Εικονα 99). Πριν εισέλθουν στο εσωτερικό του 

χώρου προσευχής ήταν απαραίτητο πρώτα να πλύνουν το πρόσωπο και το σώμα τους γι’ αυτό το λόγο 

ήταν πολύ σημαντική η ύπαρξη σιντριβανιού ή βρύσης.102 Αριστερά της εισόδου αναφέρεται η 

εγκατάσταση μιας βρύσης, το 1987, (βλ. Εικονα 100) πάνω στο περιμετρικό τοίχο του κήπου, για το 

πλύσιμο των ποδιών των πιστών, πριν την εισέλευση τους στον χώρο προσευχής ο οποίος πιθανόν να 

συνδεόταν με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης.103  

Ιδιαίτερο οθωμανικό στοιχείο είναι και ο μιναρές ο οποίος 

κατασκευάστηκε στην βορειοανατολική πλευρά του 

μνημείου. Ο μιναρές είναι ένας λεπτός πύργος με μπαλκόνι 

στον οποίο ανεβαίνει ο Ιμάμης με σκοπό να καλέσει τους 

πιστούς πέντε φορές κάθε μέρα. Είναι  ευδιάκριτο 

παραδοσιακό χαρακτηριστικό πολλών τζαμιών το οποίο 

ποικίλει στο ύψος αλλά και στα μορφολογικά του στοιχεία. 

Μπορεί να έχει τετραγωνική, στρογγυλή, οκταγωνική ή 

9999 Tuncer, 2009, 99. 
100 Rudolf, 2008, 52. 
101 Tuncer, 2009, 99. 
102 Rudolf, 2008, 52. 
103 Tuncer, 2009, 100. 

ακόμα και σπειροειδή μορφή και συνήθως καλύπτονται 

με μια μυτερή οροφή. 104 Στη περίπτωση του Αραπλάρ, 

είναι χαρακτηριστικό ότι αρχικά προστέθηκε μια σειρά 

από σκαλιά στην βορειοανατολική πλευρά όπου για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτο σαν μιναρές 

μέχρι πολύ αργότερα όπου κατασκευάστηκε ο 

χαρακτηριστικός μιναρές του τζαμιού. Ένα μνημείο για 

να θεωρηθεί τέμενος δεν είναι απαραίτητο να 

περιλαμβάνει μιναρέ και για το λόγο αυτό θεωρούνται 

«μετζήτια», και από την στιγμή που συμπληρώνεται ο 

μιναρές ονομάζεται «καμί». Υπολογίζεται ότι ο μιναρές 

είχε προστεθεί μετά την αποκατάσταση του George 

Jeffery το 1910, καθότι σε σχέδιο που υπάρχει στο 

αρχείο του Evkaf το οποίο χρονολογείται του 1894 δεν 

υπάρχει ο μίναρες.105 Όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο στην αρχιτεκτονική τεκμηρίωση ο μιναρές λόγω της μορφολογίας και 

διαστάσεις του αποτελεί ένα σπάνιο είδος μιναρέ ο οποίος αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα ως ο πιο μικρός 

και καλοδουλεμένος μιναρές που έχει χτιστεί στην Κύπρο. Οι αναλογίες που γενικά χρησιμοποιούνται 

στη προκείμενη περίπτωση  δεν  εφαρμόστηκαν και η  πλατφόρμα παρουσιάζεται ασυνήθιστα πιο 

μεγάλη σε σχέση με το ολικό του ύψος του ενώ ο κορμός είναι πιο παχύς από το συνηθισμένο σε σχέση 

με τη βάση (βλ. Εικόνα 101).  

Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι προσκυνητές γονατίζουν στο έδαφος με ταπεινότητα ενώπιον του 

Θεού και γι’ αυτό ο χώρος στον οποίο γίνονται οι προσευχές πρέπει να είναι καθαρός. Συνήθως τα χαλιά 

είναι ένας παραδοσιακός τρόπος για να παρέχεται η καθαριότητα αλλά και άνεση στον χώρο 

προσευχής.106 Το 1910, ο Περιστιάνης107 αναφέρεται σε ψάθινο δάπεδο όπου κάτω από αυτό είχαν 

βρεθεί οι ταφόπλακες. Στα σχέδια αποτύπωσης (βλ. Εικόνα 102) του Vincenzo Lucchese, το 1992, και σε 

φωτογραφικό υλικό του 2010, που ανήκει στο αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, υποδεικνύεται η 

ύπαρξη ξύλινου δάπεδού στο νότιο κλίτος του τζαμιού (βλ. Εικόνα 103).  

104 Huda, 2019, 1. 
105 Tuncer, 2009, 100. 
106 Huda, 2019, 2. 
107 Περιστιάνης, 1995, 787 

Εικόνα 99: Τμήμα Κτηματολογίου Και Χωρομετρίας,Kitchener 
1897.  
 

Εικόνα 100: Τμήμα Κτηματολογίου Και Χωρομετρίας, 
1926  

Εικόνα 101: Μιναρές, Συγγραφείς, 2019. 
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Εικόνα 105: Νοτιοανατολική 
Όψη του μνημείου 
Συγγραφείς, 2019 
 

Σε νεότερο (2012) φωτογραφικό υλικό του Τμήματος είναι 

εμφανής η απομάκρυνση του ξύλινου δάπεδού. Πιθανότατα  

η απομάκρυνσή να διεκπεραιώθηκε κατά τις εργασίες 

αποκατάστασης του τζαμιού το 2011 (βλ. Εικόνα 104). 

Μετά από επικοινωνία με τον Έφορο Αρχαίων Μνημείων 

κύριο Γιώργο Φιλοθέου108  επιβεβαιώθηκε ότι το τζαμί 

εντάχθηκε στη κατηγορία αρχαίου μνημείου Β Πίνακα όπου 

την ευθύνη είχε το Evkaf ενώ μετά το 1974 μετά την Τούρκικη 

εισβολή την ευθύνη του μνημείου φέρει το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων.  

 

 

 

 

 

108 Προσωπική επικοινωνία στις 20 Μαΐου, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 102: Κάτοψη μνημείου, Lucchese, 1992,174. 

Εικόνα 103: : Φάκελος Τ.Α., 2010. 
 

Εικόνα 104: : Φάκελος Τ.Α, 2012. 
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3. Σύγχρονες επεμβάσεις στο μνημείο  
 

 Η πρώτη επίσημη αναφορά εργασιών 

αποκατάστασης του τεμένους Αραμπλάρ ήταν το 

1910 όταν έγινε και η αποκάλυψη των δυο 

ταφόπλακων κάτω από το ψάθινο δάπεδο του 

μνημείου από τον George H. Everett Jeffery.109 Η  

συγκεκριμένη αποκατάσταση μαρτυρείται από 

τον ίδιο τον Jeffery, ο οποίος εξιστορεί τις 

εργασίες αποκατάστασης που έκανε μέσα από τα 

βιβλία του,110 από το Ιερώνυμο Περιστιάνη ο 

οποίος τεκμηρίωσε την ύπαρξη ανθρώπινων 

οστών κάτω από τις δυο ταφόπλακες111 και από τον Tuncer Bağışkan. Ο  Bağışkan μέσα από την έρευνα 

του στα αρχεία του Εvkaf αναφέρεται ότι, στις 7 του Απρίλη του συγκεκριμένου χρόνου, ο Νικολάκης 

Κάλλας, μάστορας διαφόρων τζαμιών της Λευκωσίας, ανέλαβε να εξετάσει το μνημείο για τυχόν φθορές 

και πρότεινε την ενδυνάμωση της  εξωτερικής τοιχοποιίας με σφικτήρες. Ενδεχομένως, αυτός να ήταν 

και ο λόγος που ο Bağışkan ανάφερε ότι οι κάθετοι μεταλλικοί ελκυστήρες στις εξωτερικές όψεις της 

βόρεια και νότιας πλευράς του τζαμιού, οι οποίοι φαίνονται μέχρι και σήμερα, να έχουν εγκατασταθεί 

στην αποκατάσταση του 1910112 (βλ. Εικόνα 106).  Ο 

Αλέξανδρος Μιχαήλ-Χατζηλύρας, χωρίς να 

διευκρινίζει από που άντλησε αυτή τη πληροφορία, 

αναφέρεται ότι το 1910 κατά την επιδιόρθωση του 

λευκού σοβατίσματος  της εσωτερικής τοιχοποιίας 

βρέθηκαν από κάτω τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία άλλη ιστορική 

πηγή δεν αναφέρεται η ύπαρξη τοιχογραφιών.113  

109 Jeffery 1918, 44-45.  
110 Jeffery 1935, 36-37. 
111 Περιστιάνης, 1995, 787-788. 
112 Bağışkan, 2009, 99. 
113 Μιχαήλ-Χατζηλύρας, 20. 

Ο Bağışkan αναφέρεται ότι από το 1893 μέχρι και το 1926 υπήρχε 

κήπος στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της εκκλησίας 

ο οποίος περιφραζόταν από ένα περιμετρικό τοίχο, που αποτελείτο 

από πλινθάρι πάνω σε πέτρινη βάση (βλ. Εικόνα 107). Σιγά σιγά, ο 

τοίχος αυτός με τη πάροδο του χρόνου άρχισε να καταστρέφεται χωρίς 

καμία ενέργεια επισκευής, ώσπου το 1913 καταστράφηκε εντελώς και 

μετά από χρόνια, το 1926, ανακατασκευάζεται χρησιμοποιώντας 

μέρος της υφιστάμενης πέτρινης βάσης μέχρι  1.20μ. ύψος και από 

πάνω τοποθετήθηκε μεταλλικό κιγκλίδωμα με αιχμηρές κάθετες 

ράβδους114 (βλ. Εικόνα 108). Την ίδια περίοδο ο κήπος πλέον 

δημιουργείται εκ νέου μέσα σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον όπου 

αντικαθιστά το ξεχασμένο και άθλιο κήπο που υπήρχε στο παρελθόν και το μνημείο πλέον 

ενσωματώνεται μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο της Φανερωμένης.115 Κατά τη διάρκεια των εργασιών 

της ανοικοδόμησης του περιμετρικού τοίχου, το ανοικτό 

προστώο που ήδη προϋπήρχε στη βόρεια πλευρά του 

μνημείου (βλ. Εικόνα 109), είχε αφαιρεθεί αφού, με την 

πάροδο του χρόνου, είχε καταστραφεί εντελώς.116 Μέσα 

από τη Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του 

επόμενου χρόνου, επιβεβαιώνεται η αφαίρεση του 

κατεστραμμένου προστώου, όπως επίσης αναφέρεται η 

αποκατάσταση της κατεστραμμένης τοιχοποιίας του 

μνημείου κατά την ίδια χρονική περίοδο και επιπλέον 

εξιστορεί πιο παλιές εργασίες αποκατάστασης που 

χρησιμοποίησαν μεταλλικούς ελκυστήρες για την στήριξη 

της τοιχοποιία του τρούλου και των καμαροσκέπαστων οροφών.117   

Σε προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναφορά στην δημοσίευση του ημερολόγιου του George H. Everett 

Jeffery (2009) από την έφορο Μουσείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, Δέσποινα Πηλείδου όπου 

114 Bağışkan, 2009, 99. 
115 ARDAC 1927, 2. 
116 Bağışkan, 2009, 100. 
117 ARDAC 1927, 2. 

Εικόνα 106: Βόρεια Οψη, Συγγραφείς, 2019. 

 

 

Εικόνα 109: «The mosque of Alablar, Nicosia, 1897, 
engraving, from the book Emile Deschamps - Le Tour du 
Monde».  
Tuncer, 2009, 98, Επεξ. από συγγραφείς 

 

Εικόνα 108: Φάκελος Τ.Α., 1957. 

Εικόνα 107:  «Alablar Mosque», Jeffery, 1935,36. 
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επιβεβαιώνει ότι το Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1926118 και Φλεβάρη του 1927119 είχαν γίνει διάφορες 

εργασίες αποκατάστασης. Περαιτέρω, μαρτυρείται ότι το Μάρτιο και Απρίλη του 1931120  είχαν γίνει 

επιπλέον ασήμαντες εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο. 

Το Γενάρη 1949, στάλθηκε επιστολή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, από τον επιστάτη του Τμήματος ο οποίος 

είχε πληροφορηθεί από τον κτίστη του Εvkaf ότι πρόκειται να επιδιορθώσουν το γύψινο  επίχρισμα της 

εσωτερικής τοιχοποιίας καθότι βρισκόταν σε 

κακή κατάσταση. Κατά την επίσκεψη του στο 

μνημείο, ο επιστάτης παρατήρησε ότι υπήρχε 

πρόβλημα υγρασίας στην τοιχοποιία αλλά και 

στο πάτωμα. Για τους λόγους αυτούς, εισηγείται 

ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να απομακρυνθεί 

τελείως η επικάλυψη του γύψου από τις 

τοιχοποιίες με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση 

του προβλήματος.121  

Μέσα από την Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων (1955) αναφέρεται, αν και είναι παράξενο 

γεγονός για την δεδομένη χρονολογική στιγμή, ότι οι συνέχεις κραδασμοί από το δρόμο προκάλεσαν 

στατικά προβλήματα σε ολόκληρη τη τοιχοποιία του μνημείου.122 Μέσα στο αρχείο του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων υπάρχει επιστολή από τον επιστάτη του Τμήματος ο οποίος αναφέρει ότι οι εργασίες 

αποκατάστασης αρχικά ξεκίνησαν το 1952 από το Εvkaf.123 Στην Ετήσια Έκθεση του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων (1955) αναφέρεται ότι έγιναν επισκευές 

στη κατεστραμμένη τοιχοποιία της νότιας και ανατολικής 

τοιχοποιίας της εκκλησίας με τη χρήση ενεμάτων, όπως 

επίσης άρχισε η κατασκευή της περιμετρικής ιμάντωσης 

της εκκλησίας από οπλισμένο σκυρόδεμα και για αυτό το 

λόγο τοποθετήθηκαν προσωρινοί μεταλλικοί ελκυστήρες 

στο τρούλο μέχρι να τελειώσει η περιμετρική 

118 Pilides, 2009, 220-221. 
119 Pilides, 2009, 225. 
120 Pilides, 2009, 293&296-297. 
121 Φακελος 26.01.49(I). 
122 ARDAC 1955, 9. 
123 Φακελος 17.01.1956 (14). 

ιμάντωση124 (βλ. Εικόνα 110).  Ο επιστάτης μέσω της  

προηγούμενης επιστολής αναφέρει τις παραπάνω εργασίες 

αποκατάστασης αλλά επιπλέον αναφέρει την επείγον 

επισκευή ενός από τους κίονες και μιας από τις καμάρες 

λόγω κίνδυνου υποχώρησης.125   

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίστηκαν μέχρι και τον 

Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς (1956), όπου 

ολοκληρώθηκε η επισκευή της ανατολικής πλευράς (βλ. 

Εικόνες 111&112), αλλά δυστυχώς, η επισκευή των άλλων δυο πλευρών της εκκλησίας, βόρειας και 

δυτικής, αναβλήθηκε.126  Ως επακόλουθο το Γενάρη του 1962, ο οργανισμός του Εvkaf παραλαμβάνει 

επιστολή από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Αρχαιοτήτων  Πορφύριο Δίκαιο όπου επισημάνεται η ανάγκη 

για επιπρόσθετες επισκευές με σκοπό την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μνημείου. Γίνεται 

αναφορά στην ολοκλήρωση της περιμετρικής ιμάντωσης, στην επισκευή της κατεστραμμένης 

τοιχοποιίας με τη χρήση ενεμάτων, των άλλων δυο πλευρών της εκκλησίας, του τρούλου και των 

καμαροσκέπαστων οροφών.127  

Η Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων (1962), επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της περιμετρικής 

ιμάντωσης της εκκλησίας από οπλισμένο σκυρόδεμα, και το γενικό καθαρισμό της εσωτερικής 

τοιχοποιίας του μνημείου.128 Στη Ετήσια Έκθεση της 

επόμενης χρονιάς (1963) αναφέρεται η κατεδάφιση 

και ανακατασκευή της καμαροσκέπαστης οροφής 

τού βόρειου κλίτους του μνημείου και η χρήση 

ενεμάτων για την αποκατάσταση των καμάρων  και 

της κατεστραμμένης τοιχοποιίας129 (βλ. Εικόνα 113). 

Σε επιστολή μέσα στο αρχείο του Τμήματος που 

χρονολογείται τον Ιανουάριο του 1984 υπάρχει 

επιστολή η οποία αναφέρει ότι το 1962-1963 κατά 

124 ARDAC 1955, 9. 
125 Φακελος 17.01.1956 (14). 
126 ARDAC 1956, 11. 
127 Φακελος 23.01.1962. 
128 ARDAC 1962, 11. 
129 ARDAC 1963, 8. 

Εικόνα 110: Annual Report 1955: Μεταλλικοί ελκυστήρες στο τρούλο. 

Εικόνα 112: Φάκελος Τ.Α., 1957. 
 

Εικόνα 113: Annual Report 1963: Κατά τη διάρκεια των 
επισκευών.  

Εικόνα 111: Annual Report 1956: Μετά τις επισκευές.  
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την διάρκεια των εργασιών της αποκατάστασης έγινε και η οριστική αφαίρεση του γύψινου 

επιχρίσματος από την εσωτερική τοιχοποιία.130 

Γύρω στο 1970 ο μιναρές βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση και παρουσίαζε στατικά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα στις 16 Μαΐου ο Δήμος Λευκωσίας έστειλε επιστολή προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την 

επισήμανση του προβλήματος.131 Ως επακόλουθο, τον ίδιο χρόνο μαρτυρείται και στην Ετήσια Έκθεση 

η αποκατάσταση της κατεστραμμένης τοιχοποιίας αλλά και του στηθαίου του εξώστη του μιναρέ.132 

Σύμφωνα με τη Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων του 1978, διάφορες επισκευές είχαν 

εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου σε 

διάφορα τζαμιά της Λευκωσίας, όπου ένα 

από αυτά ήταν και το τέμενος Αραμπλάρ.133 

Μέσα στον επόμενο χρόνο, το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων επιθεώρησε τζαμιά 

τα οποία ανήκουν στη κατηγορία του Β’ 

Πίνακα και ακολούθως, μέσω επιστολής στο 

Τμήμα Αρχαιοτήτων, επισήμανε 

επιδιορθώσεις που χρειάζονταν να γίνουν, 

όπως η αντικατάσταση της πέτρινης 

πατούδας στο δυτικό παράθυρο, η 

απομάκρυνση φυτών τα οποία είχαν φυτρώσει πάνω στον τρούλο και στις καμαροσκέπαστες οροφές, 

και το βάψιμο του του οξειδωμένου κιγκλιδώματος του  περιμετρικού τοίχου.134 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η επιστολή του Ιανουάριου, 1984, εκτός από την περιγραφή των εργασιών 

αποκατάστασης του 1962-1963,  καταγράφει τη κατάσταση διατήρησης του μνημείου τη δεδομένη 

χρονική περίοδο (βλ. Εικονα 114) και τέλος αναφέρεται σε επιπλέον εργασίες αποκατάστασης που είχαν 

γίνει στο παρελθόν (1962-1963), καθώς προτείνει διάφορες εργασίες αποκατάστασης του μνημείου 

όπως τη σταθεροποίηση και την αντικατάσταση της κατεστραμμένης πέτρας της εσωτερικής 

τοιχοποιίας, την αντικατάσταση των υφιστάμενων παραθύρων και την τοποθέτηση παραθύρων στα 

περιμετρικά ανοίγματα του τρούλου.135 Μέσα στο αρχείο υπάρχει μια δεύτερη επιστολή η οποία 

130 Φακελος 21.01.1984 (72-73). 
131 Φακελος 16.05.1970 (37). 
132 ARDAC 1970, 9. 
133 ARDAC 1978, 13. 
134 Φακελος 10.12.1979 (69). 

χρονολογείται λίγες μέρες μετά από την πρώτη, και στάλθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων προς την 

Υπηρεσία Διαχειρίσεως των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για 

τις πιο πάνω επιδιορθώσεις.  

Το Μάρτιο του 1985, η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Τουρκοκυπριακών Περιουσιών μαζί με το Υπουργείο 

Οικονομικών συμφώνησαν να καταθέσουν από κοινού το χρηματικό ποσό που χρειαζόταν για την 

αποκατάσταση του μνημείου,136 και ακολούθως ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης. Κατά τις 

εργασίες αυτές αντικαταστάθηκαν οι 

διαβρωμένες πέτρες και επιδιορθώθηκε το 

δάπεδο. Το ασβεστοκονίαμα του τρούλου και 

των καμάρων επιδιορθώθηκε και ταυτόχρονα 

ολόκληρη  η λιθοδομή του μνημείου 

στεγανοποιήθηκε και συντηρήθηκε με 

φάρμακα για προστασία από τη διάβρωση.137  

Το 1989 με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, έγιναν διάφορες εργασίες 

αποκατάστασης στα μουσουλμανικά τεμένη τα οποία θεωρούνται Αρχαία Μνημεία και βρίσκονται στην 

ελεύθερη περιοχή.138   Ένα από αυτά τα μνημεία ήταν και το τέμενος Αραμπλάρ όπου οι σιδερένιες 

σχάρες των παραθύρων καθώς η πόρτα και τα παράθυρα συντηρήθηκαν και βάφτηκαν από την αρχή.139  

Το 1992, ο επιστάτης του Τμήματος επισκέφτηκε το Σταυρό του Μισσιρίκου (βλ. Εικονα 115) και 

ακολούθως έστειλε επιστολή προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων για επείγουσες επισκευές μιας και 

παρατήρησε ότι εντός του μνημείου υπήρχε εισροή νερού, λόγω των ρωγμών που υπήρχαν στην 

εσωτερική τοιχοποιία της νοτιοδυτικής πλευράς της οροφής και των ανοικτών παραθύρων του τρούλου. 

Για ακόμα μια φορά γίνεται αναφορά ότι τα παράθυρα του τρούλου πρέπει να κλείσουν με ξύλινο 

παράθυρο ή με τελάρο με τέλι και στην προκειμένη περίπτωση, το δυτικό παράθυρα μιας και γίνεται 

135 Φακελος 21.10.1984 (69). 
136 Φακελος 14.03.1985 (81). 
137 ARDAC 1985, 15. 
138 Φάκελος 22.02.1991(126) & 18.03.1991(127). 
139 ARDAC 1989, 21. 

Εικόνα 115: Annual Report 1992 

Εικόνα 114:  «Η εκκλησία (τώρα τζαμί) του Σταυρού του Μισσιρίκου στη  
Λευκωσία», Παπαγωργίου,1989, 81. 
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συσχέτιση με την ύπαρξη εστιατορίου στην δυτική πλευρά του μνημείου με αποτέλεσμα το μνημείο να 

έχει μετατραπεί σε καταφύγιο πουλιών και αδέσποτων ζώων.140    

Κατα το Μάρτιο του 1994, υπήρξαν βανδαλιστικές επιθέσεις εναντίων μουσουλμανικών τζαμιών που 

υπήρχαν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.141 Μέσα από την Ετήσια Έκθεση, μαρτυρούνται 

επισκευές που πραγματοποιήθηκαν στα παράθυρα, όπως η 

αντικατάσταση των γυαλιών και η τοποθέτηση νέων σιδερένιων 

ράβδων.142  

Τον Απρίλη143 και Νοέμβριο144 του 1999, μέσα στο αρχείο του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων, βρέθηκαν Δελτία Εκτίμησης Δαπάνης τα οποία προτείνουν 

αρκετές εσωτερικές εργασίες αποκατάστασης του μνημείου.  Επίσης το 

Νοέμβριο145 του 2008 βρέθηκε ακόμη ένα Δελτίο κοστολόγησης 

εξωτερικών εργασιών. Δεν φαίνεται όμως αυτές οι προτάσεις να 

υλοποιήθηκαν τότε, αφού δεν υπάρχουν οι σχετικές αναφορές εκτέλεσης 

των έργων. 

Κατα τη διάρκεια του ίδιου χρόνου (2008), μήνα Δεκέμβριο, η συντηρήτρια Άντρη Μελή έστειλε 

επιστολή προς την Έφορο Αρχαίων Μνημείων Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου σχετικά με την άμεση 

αντιμετώπιση του προβλήματος των γκράφιτι στη νότια εξωτερική 

πλευρά του μνημείου.  Επισημάνει ότι η πέτρινη τοιχοποιία του 

μνημείου χρειάζεται ειδική συντήρηση με στεγνό καθαρισμό  αφού 

κατά την απομάκρυνση των γκράφιτι αλλοιώνεται και το χρώμα της 

πέτρας. Επιπλέον αναφέρει ότι η βόρεια ξύλινη θύρα χρειάζεται 

επειγόντος συντήρηση λόγω πρόσληψης ξυλοφάγων εντόμων146 (βλ. 

Εικονα 116).  Το Μάρτιο του επόμενου χρόνου η Ελένη Λοιζίδου, 

αναφορικά με το πρόβλημα των γκράφιτι, απευθύνθηκε με τη σειρά της 

στην κυρία Ιερωνυμίδου με σκοπό να την ενημερώσει πως λόγω των 

δομικών χαρακτηριστικών της πέτρας η ολική αφαίρεση των γκράφιτι 

είναι αδύνατη και γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ πιο σημαντικό να 

140 Φάκελος 22.05.1992(12). 
141 Φακελος 21.03.1994 (130-131). 
142 ARDAC 1994, 18. 
143 Φακελος 05.04.1999 (145). 
144 Φακελος 02.11.1999 (149).  

ληφθούν μέτρα κατά αυτής της συνήθειας με απώτερο σκοπό την 

προστασία όλων των αρχαίων μνημείων της Λευκωσίας147 (βλ. Εικονα 

117). 

Μέσα στο αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων υπάρχει φωτογραφικό 

υλικό το οποίο χρονολογείται το 2011 και φανερώνει εργασίες 

αποκατάστασης. Μέσα από τις φωτογραφίες φαίνονται ξεκάθαρα 

εργασίες συντήρησης της λιθοδομής του τρούλου(βλ. Εικόνα 118)  και 

στεγανοποίηση της οροφής του(βλ. Εικόνα 119 ). Όπως επίσης 

φαίνεται να έχουν δημιουργήσει κανάλι αποστράγγισης στην 

ανατολική πλευρά του μνημείου. (βλ. Εικόνα 120)  

 Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το 2015-2016 έγιναν εργασίες 

αποκατάστασης στον μνημείο.  Ύστερα από επικοινωνία με τον Έφορο 

Αρχαίων Μνημείων κύριο Γιώργο Φιλοθέου, επιβεβαιώθηκε η 

συντήρηση της στεγανοποίησης και υγρομόνωσης της οροφής, και η 

συντήρηση της λιθοδομής του 

μνημείου.148   

Τον ίδιο χρόνο, 2016, ο Δημοτικός Μηχανικός κ. Γιώργος Τσαγγαρίδης 

έστειλε επιστολή προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την ενημέρωση των 

σχεδίων που υπήρχαν, σε σχέση με την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου 

του μνημείου. Μέσα στο σχέδιο, είναι αρχικά η δημιουργία δυο νέων 

πατωμάτων, που το πρώτο θα βρίσκεται περιμετρικά του μνημείου και θα 

κατεβεί μέχρι και το υψόμετρο του αυθεντικού πατώματος του μνημείου 

και το δεύτερο θα έχει το ίδιο ύψος με το νέο υψόμετρο, που θα δοθεί, στο 

δρόμο και την υφιστάμενη πλατεία του σχολείου της Φανερωμένης., 

Επίσης το σχέδιο προβλέβει τη δημιουργία προσβάσεων ΑμεΑ από το δρόμο προς την πλατεία και την 

ανάδειξη του μνημείου με τον κατάλληλο φωτισμό. Επιπλέον ενημερώνει ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες 

ανασκαφών και συντήρησης θα πρέπει να γίνουν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.149 Η απαντητική επιστολή 

145 Φακελος 02.11.2008 (28-29). 
146 Φακελος 23.12.2008 (34-35). 
147 Φακελος 27.01.2009 (37-38). 
148 Προσωπική επικοινωνία στις 20 Μαΐου, 2019. 
149 Φακελος 17.02.2016 (102) 

Εικόνα 116: Φάκελος Τ.Α. 2008 

Εικόνα 117: Φάκελος Τ.Α. 2009 

Εικόνα 119: Φάκελος Τ.Α. 2011 

Εικόνα 120: Φάκελος Τ.Α. 2011 

Εικόνα 118: Φάκελος Τ.Α. 2011 
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της  Μαρίνας Ιερωνυμίδου στο Δημοτικό Μηχανικό διευκρινίζει πως το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποδέχεται 

το αίτημα με θέμα την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου, υπό κάποιους όρους οι οποίοι 

απαιτούν οι οποιεσδήποτε εργασίες ανασκαφών και συντήρησης να γίνουν μόνο υπό την ευθύνη του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων και πως τα νέα πατώματα πρέπει να είναι τα ίδια με τα υφιστάμενα και θα 

πρέπει να δημιουργηθούν πορείες για τους ΑμεΑ. 150 

3.1 Χρήσεις του μνημείου 

Το Φεβρουάριο του 1986 ο τότε Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων έστειλε επιστολή προς τον 

Δήμαρχο της Λευκωσίας Λέλλο Δημητριάδη σχετικά με προβλήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό 

περίγυρο της εκκλησίας όπως η στάθμευση αυτοκινήτων και η ύπαρξη φυτών ακριβώς δίπλα από την 

δυτική πλευρά του μνημείου, τα οποία βρίσκονται εκεί μέχρι και σήμερα, όπου εξαιτίας τους 

μεταφέρεται υγρασία από την εξωτερική τοιχοποιία μέσα στο μνημείο. Ακολούθως προειδοποιεί ότι η 

οποιαδήποτε αξιοποίηση του μνημείου πρέπει να γίνει με προσεκτικό τρόπο και σεβασμό λόγο του 

θρησκευτικού του χαρακτήρα.151  

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων  απαντά σε επιστολή προς τον Πρόεδρου 

της Βουλής Αντιπροσώπων κ. Βάσο Λισσαρίδη όπου τον ενημερώνει ότι το μνημείο έχει ήδη κηρυχθεί 

σε αρχαίο μνημείο και πως δεν προσφέρεται να ανοίξει για τουριστικούς λόγους γιατί το εσωτερικό του 

μνημείου δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο να προσφέρει.152 

Το 2009 το μνημείο είχε χρησιμοποιηθεί για τη παρουσίαση ζωγραφικής έκθεσης με αποτέλεσμα να 

προκαλέσει τη διαμαρτυρία της Πρεσβείας της Λιβύης, προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου 

εναντιωνόταν στην οποιαδήποτε χρήση του μουσουλμανικού τεμένους για πολιτιστικούς σκοπούς. Με 

τη σειρά της η Έφορος κα. Σολομίδου-Ιερωνυμίδου έστειλε επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή 

Υπουργείου Εξωτερικών που τον ενημερώνει πως το συγκεκριμένο μνημείο είχε χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν για πολιτιστικούς σκοπούς όπως το Ιούλιο του 2008 για τη Διεξαγωγή της Θερινής Ακαδημίας, 

αργότερα το Νοέμβριο για τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Δήμαρχου Λευκωσίας και πιο παλιά το 

2000 από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Όλες οι εκδηλώσεις διεξάχθηκαν χωρίς 

κανένα πρόβλημα, πόσο μάλλον βοήθησαν στην προσπάθεια αναβάθμισης του ίδιου του μνημείου 

αλλά και της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Παρόλο αυτά η χρήση του μνημείου δημιουργεί 

150 Φάκελος 02.03.2016 
151 Φακελος 19.02.1986 (84) 
152 Φάκελος 03.01.1990 (115) 
153 Φάκελος 12.05.2009 (47) 

προβλήματα,  γι αυτό και ενημερώνει τον Διευθυντή του Υπουργείου πως το μνημείο δεν θα 

χρησιμοποιηθεί ξανά για πολιτιστικές εκδηλώσεις.153 Με τη σειρά του ο Υπουργός Εξωτερικών προωθεί 

το μήνυμα στην Πρεσβεία τις Λιβύης, ότι δεν θα διεξαχθεί άλλη εκδήλωση στο συγκεκριμένο τέμενος.154   

Το Δεκέμβρη του 2009 η Δήμαρχος Λευκωσίας  Ελένη Μαύρου ζήτησε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

και Έργων να δοθεί η άδεια για τη χρήση του μνημείου από τη Λατινική κοινότητα ως εκθεσιακός χώρος. 

Το Υπουργείο αρνήθηκε το αίτημα για το λόγο ότι η χρήση των μνημείων με θρησκευτικό χαρακτήρα 

είναι ευαίσθητο θέμα αφού έχει σχέση με τις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες της Κύπρου και μίας 

και στο παρελθόν μια παρόμοια εκδήλωση έφερε αντίδραση από μια ομάδα μουσουλμάνων της 

Κύπρου θα ήταν καλύτερα να μη γίνει χρήση του τεμένους.155 Το ίδιο έγινε λίγα χρόνια αργότερα όταν 

ο κ. Γιωρκάτζης Δήμαρχος της Λευκωσίας ζήτησε άδεια για τη χρήση του τεμένους για έκθεση όπου και 

πάλι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αρνήθηκε το αίτημα του για πολιτικούς λόγους.156  

  

154 Φάκελος 20.05.2009 (49) 
155 Φάκελος 25.01.2010 (63) 
156 Φάκελος 23.04.2013 (80) 
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Εικόνα 121: Αρχιτεκτονική 
Λεπτομέρεια Μνημείου 
Συγγραφείς, 2019 
 

4. Επίλογος  
 

Ο Σταυρός του Μισσιρίκου ή αλλιώς τέμενος Αραμπλάρ, αν και μικρή εκκλησία εντούτοις κουβαλάει 

μεγάλη ιστορική αξία. Γενικά η εκκλησία παρουσιάζει μια ανάμειξη βυζαντινών, μεσαιωνικών και 

γοτθικών στοιχείων αρχιτεκτονικής είτε στη δομή είτε στο διάκοσμό της. Το μνημείο έχει υποστεί 

μεγάλες αλλαγές ειδικά μετά την μετατροπή του από εκκλησία σε μουσουλμανικό τέμενος. 

Η έρευνα είχε σκοπό την κατανόηση του μνημείου μέσω της θεωρητικής, ιστορικής, περιβαλλοντικής,  

και αρχιτεκτονική προσέγγισης. Όπου αρχικά έγινε μελέτη των ιστορικών αναφορών από περιηγητές 

και ιστορικούς μελετητές, ερμηνεία της σχέσης του μνημείου με τον περιβάλλοντα χώρου,  ανάλυση 

των αρχιτεκτονικών λειψάνων του μνημείου καθώς και τον διαφορετικών φάσεων όπως την μετατροπή 

του σε οθωμανικό τέμενος. Και τέλος έγινε μια αναφορά στις σύγχρονές επεμβάσεις που έγιναν στο 

μνημείο από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Τελικός στόχος της έρευνας αυτής είναι να μπορέσει να βοηθήσει 

στο επόμενο στάδιο το οποίο είναι η επιτόπου αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και οι μελλοντικές προτάσεις 

συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου.   
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