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Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη 
στήριξη τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, όλους 
όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του 
εντύπου και ιδιαίτερα το Χορηγό μας.



Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου βρίσκε- 
ται στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα στο παλιό και το νέο Αρχιε- 
πισκοπικό Μέγαρο και απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Ο ναός κτίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Νικηφόρο μεταξύ 1662 
και 1673. Η εκκλησία είναι μονόκλιτη, καμαροσκέπαστη με 
νάρθηκα στα δυτικά που κτίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο 
Χρύσανθο το 1779. Είναι ο μόνος ναός της τουρκοκρατίας 
που είναι εσωτερικά κατάγραφος, με τοιχογραφίες που χρονο- 
λογούνται στο 18ο και 19ο αιώνα. Το εικονοστάσιο είναι ένα 
από τα πιο ωραία ξυλόγλυπτα εικονοστάσια που έχουμε στην 
Κύπρο και κατασκευάστηκε το 18ο αιώνα. Ο ναός είναι 
κτισμένος στη θέση της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Πίπη 
που ιδρύθηκε στα βυζαντινά χρόνια ίσως τον 11ο αιώνα και 
λειτούργησε μέχρι και το 17ο αιώνα οπότε στις αρχές του 18ου 
αιώνα εγκαταστάθηκε στο χώρο ο Αρχιεπίσκοπος και έκτοτε 
έγινε η έδρα των Αρχιεπισκόπων της Κύπρου. 

Το Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται στην αυλή του Καθεδρικού 
Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και θεωρείται ως το 
πιο σημαντικό μουσείο εκκλησιατικής τέχνης. Σ’ αυτό φυλά- 
σσονται πολύ σημαντικές εικόνες από τον 8ο αιώνα μέχρι και 
το 19ο αιώνα με αποτοιχισμένες τοιχογραφίες και τα τμήματα 
από το ψηφιδωτό της εκκλησίας της Παναγίας Κανακαρίας 
του 6ου αιώνα μ.Χ. και τοιχογραφίες της εκκλησίας του Αγίου 
Ευφημιανού στη Λύση που αποτοιχίστηκαν από Τούρκους 
αρχαιοκάπηλους μετά το 1974 και επαναπατρίστηκαν.      

Ο Ναός του Αγίου Σάββα είναι παλαιά εκκλησία, η οποία 
δέχθηκε ανακαινίσεις και επεκτάσεις μέσα στους αιώνες. 
Σύμφωνα με παλαιότερες μαρτυρίες ο ναός ανακαινί- 
σθηκε το 1781 και παλαιότερα το 1608, όπως αναφέρεται 
σε επιγραφή. Σύμφωνα με εντοιχισμένη πλάκα στη νότια 
πλευρά του ναού φαίνεται ότι ο σημερινός ναός οικο- 
δομήθηκε το 1851. Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο κατα- 
σκευάστηκε το 1801. Το 1870 έγινε επέκταση του εικο- 
νοστασίου, ώστε δημιουργήθηκε και δεύτερο Ιερό Βήμα, 
όπως είναι ο ναός του Αγίου Κασσιανού. Η εκκλησία του 
Αγίου Σάββα έχει δύο πολύτιμα κειμήλια: το Σταυρό του 
παλαιού εικονοστασίου, του 1659, έργο του Παύλου ιερο- 
γράφου και το χρυσό Άγιο Ποτήριο, που χρονολογείται 
στα 1596. 

Ο Τίμιος Σταυρός του Μισσιρίκου βρίσκεται στα ανατο- 
λικά της εκκλησίας της Φανερωμένης. Είναι μία μικρών 
διαστάσεων εκκλησία που χρονολογείται στα χρόνια της 
Ενετοκρατίας, δηλαδή στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα. 
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε  μουσου- 
λμανικό τέμενος με την ονομασία Αραπλάρ, δηλαδή των 
Αράβων. Ο Ναός είναι τρίκλιτος με τρούλο, αλλά δεν 
διασώζονται σ’ αυτό τοιχογραφίες.  

Ο Ναός του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε πολύ κοντινή απόστα- 
ση από την Αρχιεπισκοπή, τον Καθεδρικό ναό και το αρχοντικό του Δραγουμάνου 
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο των μονόχωρων κερα- 
μοσκέπαστων ναών, που συνήθως κτίζονταν στην περίοδο της όψιμης τουρκοκρατίας, 
αφού ο ναός χρονολογείται στον 18ο αιώνα. Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι το ξυλόγλυπτο 
εικονοστάσιο και το περίτεχνα σκαλιστό πέτρινο κωδωνοστάσιο του ναού. 

Ο Ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη είναι τρίκλιτη βασιλική 
με τρούλο που έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη. Είναι κτισμένη με 
ωραίους πελεκητούς πωρόλιθους και περισσότερο μας παραπέμπει σε 
αρχιτεκτονικούς τύπους και έχει μορφολογικές ομοιότητες με εκκλη- 
σίες του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα, δηλαδή των χρόνων της 
Βενετοκρατίας, όπως είναι το καθολικό της Μονής του Αγίου Νεοφύτου 
στην Πάφο, η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Κρήτου Τέρα και 
η εκκλησία του Αγίου Μάμα στη Μόρφου. Σύμφωνα με μια επιγραφή 
που βρίσκεται στα ανατολικά της νότιας εισόδου, η εκκλησία του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη κτίστηκε με δωρεά του Ιερέα 
Ιακώβου και χριστιανών ενοριτών το 1695, επί τουρκο-κρατίας. Όμως 
είναι τέτοια η κατασκευή της εκκλησίας που μάλλον θα υπονοεί 
κάποια επισκευή πολύ μεγάλης έκτασης ή προσθήκες στον υφιστάμενο 
ναό του 16ου αιώνα. Αν όμως η επιγραφή είναι ακριβής, πρόκειται για 
δείγμα αρχιτεκτονικής ιδιαίτερα ξεχωριστό και ασυνήθιστο για τα δεδομένα 
της Τουρκοκρατίας. Πιθανώς όμως στη θέση του ναού να ήταν παλιότερα 
ορθόδοξο μοναστήρι, κατάλοιπα του οποίου είναι μόνο ο ναός. Εδώ, σώ- 
ζονται μια πολύ αξιόλογη εικόνα επηρεασμένη από την ιταλική 
ζωγραφική του 15ου αιώνα και άλλες εικόνες των χρόνων της τουρκοκρατίας. 


