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 ΣΚΕΠΤΙΚΟ- Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ 



  Αρχιτεκτονική ναού 

• Κτίστηκε τον 15ο αιώνα 

 

• Δίκλιτη εκκλησία- τα δύο κλίτη 
καταλήγουν σε αψίδες 

 

• Το 1854 όπως αναφέρει 
κτητορική επιγραφή, προστέθηκε 
το νότιο κλίτος 

 

• Το εικονοστάσιο κατασκευάσθηκε 
το 1780 και χρυσώθηκε από τον 
Πρωτοσύγκελλο Νεκτάριο. 



Η ιδιαιτερότητα του ναού- Δύο Άγιες Τράπεζες 

 

 

• Δύο Άγιες Τράπεζες με ένωση 
δύο τέμπλων 

 

• Η μία είναι αφιερωμένη στην 
Παναγία και η άλλη στον Άγιο 
Κασσιανό , γι’ αυτό έχει δύο 
Ωραίες Πύλες.  

 



Το Κουκούλιο ή «η Κορόνα του Αγίου Κασσιανού»  

• Aσημένιο κράνος του Αγίου -  
το πολυτιμότερο κειμήλιο 
της εκκλησίας (αποκαλείται 
και σκούφια) 

 

• Θεωρείται θαυματουργό 



Το ρολόι του τυφλού ορφανού 

• Η συγκινητική ιστορία του τυφλού και 
ορφανού Νικολή, που μεγάλωσε με τη 
φροντίδα των ενοριτών του Αγίου 
Κασσιανού. 

 

•  Για να τον θυμούνται και μετά το θάνατό 
του ο Νικολής χάρισε στην εκκλησία αυτό 
το ρολόι. 

 

•  Τοποθετήθηκε στο μέρος που πάντα 
στεκόταν ο Νικολής.  



Μαρία Παπαδοπούλου, 
 μια γνήσια Ελληνίδα που φύλαξε Θερμοπύλες 

Η μάνα, η αδελφή, η δασκάλα, 

η κοινοτάρχης, η επίτροπος 

του ναού, η πρόεδρος της 

Φιλοπτώχου Αδελφότητας, 

μια γνήσια Ελληνίδα, που 

στάθηκε στον τόπο που τη 

γέννησε. 

 



Η Παναγία η Ποϋριστιτζιή 

 

Η πανέμορφη εικόνα της Βρεφοκρατούσας Παναγίας που την λένε Ποϋριστιτζιή 
γιατί απογυρίζει, ποϋρίζει, τα κακά.  



 Ευτζιή μου προς τον Άγιο, ποίημα του μαθητή Γρηγόρη Μιχαήλ             
 

Εμπήκα μεσ’ στην εκκλησιά τζ΄ εζήτησα 
σου χάρη 

κάμε πάλαι το θαύμα σου τζιαι πέψε το 
χαπάρι 

πως έν να πάμε πίσω στο χώμα που επιάσιν 

που κόψασιν την Κύπρο μας, που κάμαν 
την να χάσει 

πως έν να την πιντώσουμε με ήρεμο όμως 
τρόπο 

ξέρω πως θέλει δουλειά κάμποσιν ιδρώταν 
μα τζιαι κόπον 

δώκε τζιαι σου βοήθειαν για το καλό του 
κόσμου 

αφού ο καμός για να στραφώ έννεν μόνον 
δικός μου 

έλα την νύκτα στο όνειρο μου να μου 
απαντήσεις 

τζιαι έχω απορίες κάμποσες που θέλω να 
μου  λύσεις… 

έννα πιάμεν άραγε το σπίτι των γονιών 
μου; 

έννα ζήσω μια στιγμή ξανά το 
παρελθόν μου; 

Λαλούν πως η ελπίδα τελευταία πάντα 
μεινίσκει 

δηλαδή το πλάσμα πιο γλήορα που 
τζιείνην πεθανίσκει; 

αλλά ξέρω πως άγιε το θαύμα σου θα 
κάμεις 

όπως το ξανάκαμες τζιει είσιεν να τους 
πελλάνεις 

τριάντα μέτρα απόσταση πίσω μακρά 
εμείναν 

τζιαι ο πρώτος τους ο αρχηγός 
θαρκούμαι επαραμίλαν 

γι’ αυτό τζιαι στες 28 θάρτω πάλαι 
κοντά σου 

να δοξάσω την χάρη σου τζιαι τη 
βοήθειά σου. 



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ... ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ 

Δ Ε Ν  Ξ Ε Χ Ν Ω  

ΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕ… 



 

 

 

Έργο εμπνευσμένο από το ναό του Αγίου Κασσιανού της μαθήτριας Ζησίμου Αθηνάς 


