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 Άγιος Γεώργιος Άρπερας,   Άγιος Δημητριανός, 

 Παναγία η Ελεούσα  

( Τερσεφάνου ) 

 





Στο χωριό Τερσεφάνου υπάρχουν αρκετές 

 Εκκλησίες και Εξωκλήσια:  

 

•  Αγία Μαρίνα (17ος  αι.)  

•  Άγιος Γεώργιος Άρπερας (1745)  

•  Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Αθανασία (16ου αι.)  

•  Άγιος Γεώργιος του Ποταμού (16ου αι.)  

•  Άγιος Δημητριανός 

•  Άγιος  Παντελεήμονας 

•  Άγιος  Νεκτάριος  

•  Παναγία η Ελεούσα  

 



Στα πλαίσια του προγράμματος  

«Θρησκευτικές περιηγήσεις 2016-17»  

επισκεφθήκαμε τα Εξωκλήσια:  

 

    Άγιος Γεώργιος Άρπερας  

    Άγιος Δημητριανός 

    Παναγία η Ελεούσα 



Η Τερσεφάνου απέχει 14 χλμ 

 από την Λάρνακα.  

 



Ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου 

 της Άρπερας 



 
1745 μ.Χ 

Η χρονολογία 
ανέγερσης 

αναγράφεται   
στις αντηρίδες του 

αρχιτεκτονικού 
προτύπου της 
Εκκλησίας που 
προσφέρεται  

από την οικογένεια 
στον Άγιο Γεώργιο  

 



Η τοιχογραφία  των δωρητών του Ναού 
Οικογένεια  Χριστοφάκη 

 

Ενδυμασία 
Μεσαιωνικών χρόνων 



Αρχιτεκτονική 

Ο ναός είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος , 

 χωρίς πολλά παράθυρα και μεγάλες πόρτες 

 



Αντερείσματα του Ναού 



    Οι πόρτες 

 και ο θόλος του 
ναού  

ακολουθούν το 
φραγκοβυζαντινό 

τύπο με 
οξυκόρυφα τόξα 

 

 



Ο γυναικωνίτης  στηρίζεται 

πάνω σε ξύλινα δοκάρια 

στο δυτικό άκρο 

 του ναού  

 

Είναι από τους λίγους που 

διασώζονται 

 από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας  



    Το καμπαναριό του 

ναού χρονολογείται 

μετά τον 18ον αι.,  

   αφού οι καμπάνες 

απαγορεύονταν κατά 

την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας 



Γενική εσωτερική όψη του Ναού 



Το εικονογραφημένο τέμπλο 



Αγιογράφοι του Ναού 

• Φιλάρετος ιερομόναχος 

• Ιωαννίκιος ιερομόναχος 

• Λεόντιος ιερομόναχος 

• Θεοφάνης Καισαρείας 



 Σημαντικότερες  
αγιογραφίες- τοιχογραφίες 

 

  Ο Άγιος Γεώργιος 

  Ο Αρχάγγελος  Μιχαήλ 

  Ο Άγιος Συμεών ο Στυλίτης 

  Ο Άγιος Τρύφων   

  Ο Άγιος Χριστόφορος,  

         ο «Κυνοκέφαλος»  



Άγιος Γεώργιος  
 

Αγιογράφου Φιλάρετου 
( 1747 μ.Χ )  

 
 

Εικονίζονται δύο 
θαύματα:  
 
α. Ο θάνατος του       
δράκοντα 
β. Η διάσωση του 
παιδιού με την υδρία  



 
 

 
Αρχάγγελος Μιχαήλ 

 
Η μορφή του Αγίου είναι σε 

υπερφυσικό μέγεθος 
 

Στο αριστερό χέρι κρατά 
 μια γυάλινη σφαίρα με τη 

μορφή του Χριστού 
 

Είναι ντυμένος με μακρύ 
χιτώνα , διακοσμημένο 

 με κεντήματα  
και πολύτιμες πέτρες 

 
 



Ο Άγιος Συμεών ο Στυλίτης  
και ο Άγιος Τρύφων 

Οι προστάτες των αγρών 



Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χριστόφορος 
ο «Κυνοκέφαλος» 

 

 

 

Ο Άγιος Χριστόφορος 

παριστάνεται ως 

«Kυνοκέφαλος» 

 



Η θυσία του 
        Αβραάμ 

 
 H αποκαθήλωση 
     στην Πρόθεση 
 



Βημόθυρα 

Παριστάνεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 



Διακοσμημένο  

προσκυνητάρι 



O Εσταυρωμένος με τα ‹‹λυπητερά›› 



Εντύπωση  

προκαλούν οι  

αιωνόβιοι 

τρίμιθοι 

 της  αυλής  

και οι ελιές 



 Τάματα προς τον Άγιο Γεώργιο 





Ά γ ι ο ς  Δ η μ η τ ρ ι α ν ό ς 



Ο ναός κτίστηκε  

το 2000  

και είναι 

αφιερωμένος στον 

Άγιο Δημητριανό 

επίσκοπο Κυθρέας  



Απομεινάρια  του παλαιού Ναού   



Το καμπαναριό στην αυλή 





Το επιχρυσωμένο τέμπλο  
και τα «λυπηρά»  



Το εσωτερικό του Ιερού 



    Τοιχογραφίες 

 του Ναού 



    Ο Χριστός Παντοκράτορας 
 στον τρούλο 



 

Οι όσιοι απεικονίζονται όρθιοι  
στη νότια πλευρά του ναού  



 Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλούν οι 
τοιχογραφίες των δυο 

τελευταίων Αγίων, 
 του Αγίου Πορφυρίου 
και του Αγίου Παϊσίου  

 



Απέναντι από 

τους οσίους 

ζωγραφίζονται 

οι Αγίες 

 











 

 

Παναγία  η   «Ελεούσα» 

( 2014  μ.Χ ) 

 





     Ένας πολύ 

όμορφος και σε 

Βυζαντινό ρυθμό 

Ιερός Ναός, 

αφιερωμένος 

στην Παναγία  την 

Ελεούσα 

 



Στην τοποθεσία 
«Παναγία»,  
ήταν γνωστό 

στους χωριανούς 
ότι υπήρχε 

παλαιός ναός της 
Παναγίας 

 (12ος -13ος αι.)  



Η Εκκλησία 
ξαναοικοδομήθηκε 

πάνω από τα 
θεμέλια του 

παλαιού Ναού 



Βυζαντινός ρυθμός, 
σταυροειδής με τρούλο  

Αντί για καμπαναριό έχει 
σήμαντρο που του 

προσδίδει μια διαφορετική 
αίσθηση 

 



ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 

 Κτισμένη σε ένα 
πανέμορφο, 

καθαρά Κυπριακό 
τοπίο και σε 

τοποθεσία όπου 
υπάρχει 

απρόσκοπτη θέα 
πολλών 

χιλιομέτρων και 
που φθάνει μέχρι 

τις ακτές του 
νησιού 



Ξεχωρίζει για το μαρμάρινο 
τέμπλο που δεν συνηθίζεται 

 στην Κύπρο  
Είναι χαρακτηριστικό των Ναών 

της βυζαντινής περιόδου  
(12ος αι.) 

 

Τέμπλο 



Ο Ναός κτίστηκε με τη βοήθεια 
των εθελοντών του χωριού 
 
Στις 7 Σεπτεμβρίου  ο 
Μητροπολίτης  Κιτίου τέλεσε 
 τα θυρανοίξια και 
 τελέστηκε η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στο Ναό 
 
 Η Εκκλησία γιορτάζει 
 στις 8 Σεπτεμβρίου, 
 τα γενέθλια της Θεοτόκου 
 
 
 





Στιγμές και Σκέψεις  
από την   

«Θρησκευτική 
Περιήγησή» μας 

Βίντεο 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ NEO.mp4


Σας ευχαριστούμε 
πολύ  

για την προσοχή σας 


