
Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ THΣ MONHΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

 Εξέχουσα θέση στην ιστορία της αγιογραφικής τέχνης στην Κύπρο, κατά 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας, κατέχει η λεγόµενη Σχολή της Μονής του Αγίου 

Ηρακλειδίου, τα µέλη της οποίας, από τις αρχές του 18ου αιώνα έως και τις πρώτες 

δεκαετίες του 19ου, είχαν πλουσιότατη παραγωγή εικόνων και τοιχογραφιών, και 

επιχρύσωσαν και φιλοτέχνησαν αρκετά εικονοστάσια σε ναούς του νησιού. 

Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται οι Mοναχοί Iωαννίκιος, Φιλάρετος, Λαυρέντιος, 

Nεκτάριος, Δοσίθεος, Φιλόθεος, Φιλάρετος ο νεότερος, Nικόδηµος, Aυξέντιος, 

Iγνάτιος, Λαυρέντιος ο νεότερος, Λεόντιος και Χρύσανθος, µε τους δύο 

τελευταίους να εξακολουθούν να ζωγραφίζουν µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα1. 

 Ωστόσο, παρά τη µεταξύ τους σύνδεση ως δασκάλων µε µαθητές, ορισµένοι 

από τους ανωτέρω αγιογράφους δεν είναι βέβαιο ότι υπήρξαν µέλη της 

Αδελφότητας της Μονής, όπως οι Ιωαννίκιος και Νεκτάριος, οι οποίοι υπογράφουν 

ή αναφέρονται ως Πρωτοσύγκελλοι της Αρχιεπισκοπής. Για παράδειγµα, όπως θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια, ο Ιωαννίκιος (υπογράφει ως Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος 

- Πρωτοσύγκελλος) ανέδειξε τρεις µαθητές, τους Φιλάρετο τον πρεσβύτερο 

(Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος), Λαυρέντιο (Mοναχός - Ιεροµόναχος) και Νεκτάριο 

(Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος, αναφέρεται και ως Πρωτοσύγκελλος), ο οποίος 

µαθήτευσε και στον αυτάδελφό του Φιλάρετο, δάσκαλο επίσης των Δοσιθέου 

                                                
1. Στην ανά χείρας εργασία παρουσιάζεται το έργο των κυριότερων εκπροσώπων 

της λεγόµενης Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου, χωρίς αυτό βέβαια να εξαντλείται 

στα όσα θα αναφερθούν. Aς σηµειωθεί ότι σε πολλές από τις µελέτες, στις οποίες 

θα γίνει λόγος στη συνέχεια, υπάρχουν λανθασµένες αναφορές σε χρονολογίες 

και ονόµατα, και παραναγνώσεις σε επιγραφές. Eδώ κατεβλήθη, κατά το δυνατόν, 

προσπάθεια να γίνει έλεγχος των σχετικών πληροφοριών, είτε µε αυτοψία, είτε µε 

συγκριτική διασταύρωσή τους. Kαταγραφή µέρους του έργου τους γίνεται επίσης 

στα αντίστοιχα λήµµατα των ονοµάτων τους από τους Mανόλη Xατζηδάκη, 

Έλληνες ζωγράφοι µετά την άλωση (1450-1830), τ. 1, Aθήνα 1987, σ. 183, 281-282, 

340-341· Mανόλη Xατζηδάκη - Eυγενίας Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι µετά 

την άλωση (1450-1830), τ. 2, Aθήνα 1997, σ. 155, 157, 228, 234, 443-444, 444, 445-

446. 
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(Mοναχός - Iεροµόναχος) και Φιλοθέου (Mοναχός - Iεροµόναχος - 

Πρωτοσύγκελλος). Ο Νεκτάριος ανέδειξε έξι µαθητές (!), τους Φιλάρετο τον 

νεότερο (Mοναχός - Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος - Πρωτοσύγκελλος), Λεόντιο 

(Mοναχός - Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος - Aρχιµανδρίτης), Νικόδηµο (Iεροδιάκονος 

- Iεροµόναχος), Αυξέντιο (Mοναχός) και Λαυρέντιο τον νεότερο  (Iεροδιάκονος - 

Iεροµόναχος - Aρχιµανδρίτης - Σύγκελλος, αναφέρεται ως µαθητής και του 

Λεοντίου), ενώ δίδαξε και τον προαναφερθέντα µαθητή του Φιλαρέτου του 

πρεσβυτέρου, Φιλόθεο. Ο τελευταίος, µε τη σειρά του, δίδαξε την αγιογραφική 

τέχνη στον αυτάδελφό του Ιγνάτιο (Iεροδιάκονος) και στον Χρύσανθο 

(Iεροµόναχος - Σύγκελλος)2. Κατά συνέπεια, ο όρος «Αγιογραφική Σχολή Μονής 

Aγίου Hρακλειδίου» χρησιµοποιείται καταχρηστικά και προέκυψε από το γεγονός 

ότι στη Μονή εντοπίζονται έργα των Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου και Λεοντίου, µε 

τον τελευταίο, καθώς και τους Φιλάρετο και Λαυρέντιο τους νεοτέρους, να είναι 

αποδεδειγµένα, µε βάση επιγραφές, µέλη της Αδελφότητάς της3. 

 Μέχρι πρόσφατα, οι γνώσεις µας για το εύρος του έργου των ανωτέρω 

Μοναχών ήταν περιορισµένες, εξαιτίας της απουσίας φωτογραφικού αρχείου 

εικόνων. Το γεγονός αυτό επέτεινε η τουρκική εισβολή του 1974 µε τη 

συνακόλουθη σύληση µεγάλου αριθµού ιερών κειµελίων από τους ναούς των 

                                                
2. Aς σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω αναφορές για τον βαθµό ιεροσύνης και το 

εκκλησιαστικό οφφίκιο, που συνοδεύει την υπογραφή τους, ή τους προσδίδεται σε 

επιγραφές, γίνονται µε βάση τις εικόνες που έχουµε υπόψη και δεν είναι 

τελειωτικές. 

3. Για γενικές πληροφορίες για τη Σχολή του Aγίου Hρακλειδίου βλ. Iωάννη 

Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, Λευκωσία 1967, σ. 

63-66 (β΄ έκδοση: Λευκωσία 1979, σ. 72-76, οι παραποµπές που ακολουθούν 

γίνονται στην πρώτη έκδοση)· Μιχαήλ Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί 

ζωγράφοι του 18ου αιώνα, Κύπρος 1994 (αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία στη 

Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης)· Aθανάσιου 

Παπαγεωργίου, Iερά Mονή Aγίου Hρακλειδίου, Λευκωσία 2001, σ. 26-28· 

Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της 

Κύπρου (αρχές 18ου - αρχές 20ού αιώνα)», στον τόµο: Άννας Μαραγκού - Γιώργου 

Γεωργή - Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη - Κωνσταντίνου Στάικου (επιµ.), Κύπρος, από 

την αρχαιότητα έως σήµερα, Αθήνα 2007, σ. 432-447. 
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χωριών και τα καθολικά των Μονών των κατακτηµένων περιοχών. Τα τελευταία 

χρόνια, όµως, αφενός η αλµατώδης ανάπτυξη της έρευνας για την τοπική ιστορία, 

µε την έκδοση βιβλίων για τις κοινότητες και τους ναούς τους, και αφετέρου η 

ενασχόληση νέων επιστηµόνων µε τη συντήρηση εικόνων και τη µελέτη των 

τεχνοτροπικών ρευµάτων των χρόνων της Τουρκοκρατίας, επέτρεψαν να έχουµε 

επαρκή στοιχεία για το έργο τους. Όπως δε συµπεραίνεται από τη µελέτη τους, η 

παραδοσιακή τεχνοτροπία µεταδίδεται, καθόλο το διάστηµα, που έδρασαν οι 

αγιογράφοι - µέλη της Σχολής, από τους παλαιότερους στους νεότερους, 

καθορίζοντας τις αισθητικές αντιλήψεις στον τοµέα της εικονογραφίας. Πρόκειται 

για τέχνη, η οποία εξέφρασε το ασκητικό ορθόδοξο ύφος και τη βυζαντινή τέχνη, 

κυρίως του 16ου αιώνα, σε λαϊκότερη, όµως, έκφραση στην αποτύπωση των 

µορφών και µε κύρια χαρακτηριστικά τον σκούρο προπλασµό, τα φωτεινά χρώµατα 

των ενδυµάτων και τις θλιµµένες και πονεµένες εκφράσεις των προσώπων, που 

αποδίδουν τις δύσκολες συνθήκες ζωής των υπόδουλων Χριστιανών4. 

 Μία πρώτη παρατήρηση, που εξάγεται από τη µελέτη του έργου των 

αγιογράφων της λεγόµενης Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου, είναι ότι τα 

τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της διαφοροποιούνται από την προγενέστερη 

αγιογραφική παράδοση, όπως εκφράσθηκε κατά τον 17ο αιώνα από τους 

ονοµαστούς ζωγράφους Λουκά Τοχνίτη, Παύλο Ιερογράφο, Μητροπολίτη Κιτίου 

(1679/80-1704) Ιωαννίκιο και άλλους. Οι απαρχές δε της τεχνοτροπίας αυτής 

ανάγονται στο έτος 1710, όταν ο θεµελιωτής της Σχολής, Ιωαννίκιος5, 

                                                
4. Bλ. Αρχιµ. Συµεών Συµεών, «Οι ταπεινοί αγιογράφοι της Κύπρου κατά την 

Τουρκοκρατία (17ος-19ος αι.)», Ορθόδοξη Μαρτυρία 55 (1998) 68· Κώστα 

Γερασίµου, «Η αγιογραφική Σχολή της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου και ο ζωγράφος 

Ιωαννίκιος Ιεροµόναχος», Εικονοστάσιον 1 (2011) 26-27· Διακόνου Κυριάκου 

Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική τέχνη στην Κύπρο κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα», 

Εικονοστάσιον 1 (2011) 35-36. 

5. O Αθανάσιος Παπαγεωργίου, «Iωαννίκιος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, 

τ. 6ος, Λευκωσία 1987, σ. 144, θεωρεί ότι κατά τον 18ο αιώνα υπήρξαν δύο 

διαφορετικοί ζωγράφοι µε το όνοµα Ιωαννίκιος, µε τον πρώτο να εργάζεται τη 

δεκαετία του 1710 και τον δεύτερο στη συνέχεια. Παρόµοια άποψη διατύπωσε και 

ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, «Κύπριοι αγιογράφοι (ιερογράφοι) του 17ου και του 

18ου αιώνος», στον τόµο: Ανδρέα Μιτσίδη (επιµ.), Τόµος Αναµνηστικός επί τη 
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αγιογράφησε, ως Ιεροδιάκονος, την εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας από 

τον οµώνυµο ναό στον Μαθιάτη, καθώς και στη συνέχεια ορισµένες άλλες στον 

ίδιο ναό (1715)6, σε µια περίοδο κατά την οποία δρουν στο νησί οι Κρητικοί 

αγιογράφοι Δηµήτριος Μόσκος και Ιάκωβος Μόσκος (1704 έως 1727). Από τη 

σύγκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου των Μόσκων µε το αντίστοιχο 

του Ιωαννικίου, κυρίως αυτό της δεκαετίας του 1920, διαπιστώνονται αρκετές 

οµοιότητες, µε αποτέλεσµα να θεωρείται πολύ πιθανή η µαθητεία του τελευταίου 

κοντά στους πρώτους7. Στη συνέχεια βέβαια ο Ιωαννίκιος διαµόρφωσε το δικό του 

προσωπικό ύφος, αφοµοιώνοντας την παράδοση του τόπου και τις πνευµατικές της 

ιδιαιτερότητες, γεγονός που τον κατέστησε ως έναν από τους πλέον σηµαντικούς 

ζωγράφους της εποχής. 

 Εκτός από τις εικόνες στον Μαθιάτη, κατά τη δεκαετία του 1710 ο 

Ιωαννίκιος αγιογράφησε επίσης τις εικόνες του ένθρονου Χριστού (1713, ως 

                                                                                                                                                   
50ετηρίδι του περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας» (1918-1968), Λευκωσία 1975, σ. 

256. Ωστόσο η συντήρηση των εικόνων της εποχής και η συστηµατικότερη µελέτη 

τους κατέδειξε ταύτιση των δύο. Bλ. Κώστα Γερασίµου, «Aνασύροντας από την 

αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους των εκκλησιών της Mητροπόλεως Mόρφου», 

στον τόµο: Λευκής Mιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια 

Tέχνης και Aγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 175-176. 

6. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Ταµασού και Ορεινής», στον τόµο: 

Κωστή Κοκκινόφτα (επιµ.), Ιερά Μητρόπολις Ταµασού και Ορεινής, Ιστορία - 

Μνηµεία - Τέχνη, Λευκωσία 2012, σ. 335. 

7. Για το έργο των Δ. και Ι. Mόσκων στην Kύπρο και την πιθανή µαθητεία του 

Iωαννικίου σε αυτούς βλ. Σ. Συµεών, «Οι ταπεινοί αγιογράφοι της Κύπρου», ό.π., σ. 

72· Κυριάκου Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα στην Ιερά Μητρόπολη 

Κιτίου κατά τον 18ο και 19ο αι.», στον τόµο: Χριστίνας Σπανού (επιµ.), Η κατά 

Κίτιον αγιογραφική τέχνη, Λάρνακα 2001, σ. 99-101· Κώστα Γερασίµου - Κυριάκου 

Παπαϊωακείµ - Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, Εκκλησίες της Δερύνειας και τα 

κειµήλιά τους, Λάρνακα 2001, σ. 43-48· Κ. Γερασίµου, «Η αγιογραφική Σχολή της 

Μονής Αγίου Ηρακλειδίου», ό.π., σ. 28-29. Για άλλα µέλη της οικογένειας των 

αγιογράφων αυτών, οι οποίοι κατάγονταν από το Ρέθυµνο, βλ. Φοίβου Πιοµπίνου, 

Έλληνες αγιογράφοι µέχρι το 1821, Αθήνα 21984, σ. 259-262. 
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Iεροδιάκονος) από τον ναό της Παναγίας στο χωριό Τρεις Ελιές, της Δευτέρας 

Παρουσίας (1717, ως Ιεροµόναχος) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στα 

Καµινάρια, και του Αγίου Θεοδώρου (1718) και της Παναγίας (1720) από τον ναό 

του Αγίου Θεοδώρου στη Λεµίθου, οι οποίες όµως κάηκαν από πυρκαγιά τον 

Οκτώβριο του 1973. Τη δε αµέσως επόµενη δεκαετία αγιογράφησε τις εικόνες της 

Μεταµόρφωσης (1723), της Παναγίας, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1729) από τον ναό της Μεταµόρφωσης 

του Σωτήρος στον Δελίκηπο, καθώς και του Χριστού (1722) και των Αγίων Τιµοθέου 

και Μαύρας (1730) από τον ναό του Μονογενή στο Κοιλάνι. Aναφέρεται επίσης ότι 

την ίδια περίοδο αγιογράφησε τις εικόνες του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου (1713, 

µάλλον πρόκειται για παρανάγνωση της χρονολογίας, αφού αναφέρεται ότι 

υπογράφει ως Iεροµόναχος) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Τύµβου και του 

Aγίου Ιωάννη του Θεολόγου (1714, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) από τον ναό του 

Προφήτη Ηλία στην ίδια κοινότητα, οι οποίες έχουν κλαπεί από τα τουρκικά 

στρατεύµατα εισβολής του 1974 8. 

 Ο Ιωαννίκιος αγιογράφησε επίσης και αρκετές άλλες εικόνες για καθολικά 

Μονών και ναούς κοινοτήτων, που σήµερα είναι κατεχόµενες. Ανάµεσά τους 

περιλαµβάνονται οι εικόνες του Αγίου Σπυρίδωνος (1730) και της Παναγίας (1748) 

από το καθολικό της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεµετουσιά, αυτή των 

Αγίων Τρύφωνος, Ευσταθίου και Ιουλιανού (1759) από το καθολικό της Μονής της 

Παναγίας Αυγασίδας στην Περιστερώνα Αµµοχώστου και του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου (1760) από τον οµώνυµο ναό στην Αµµόχωστο. Στον ίδιο αγιογράφο 

ανήκουν επίσης οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου (1735) στον ναό της Αγίας 

                                                
8. Βλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεµίθου», Kυπριακά 

Xρονικά 11 (1935) 84 (Άγιος Θεόδωρος Λεµίθου)· Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι 

αγιογράφοι», ό.π., σ. 254-256 (Μεταµόρφωση Δελικήπου, Άγιος Γεώργιος Τύµβου, 

Προφήτης Ηλίας Τύµβου)· Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους 

ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 168 (Παναγία Tριών Eλιών, Άγιος Γεώργιος 

Kαµιναριών)· Του ιδίου, «Η αγιογραφική Σχολή της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου», 

ό.π., σ. 29 (Μεταµόρφωση Δελικήπου, Μονογενής Κοιλανίου). 
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Μαρίνας Κυθρέας9, καθώς και η αναθηµατική τοιχογραφία (1739) µε τον Άγιο 

Σπυρίδωνα και τον Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο στο τύµπανο πάνω από τη νότια είσοδο 

του καθολικού της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου σε σχετική επιγραφή 

αναφέρεται ως Πρωτοσύγκελλος του Αρχιεπισκόπου10. 

 Από το υπόλοιπο έργο του αναφέρονται ενδεικτικά οι εικόνες των Τριών 

Ιεραρχών από τον ναό της Aγίας Mαρίνας στον Aναλιόντα, του Χριστού (1740), 

άλλες (ανυπόγραφες), καθώς και τα βηµόθυρα (1740) από τον ναό της Αγίας 

Νάπας Λεµεσού, αυτή των Αγίων Γεωργίου και Χριστοφόρου του Κυνοκεφάλου 

(1745) και άλλες (ανυπόγραφες) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην 

Τερσεφάνου, και του Χριστού (1746) και του Aγίου Νικολάου (1748) από τον ναό 

της Αγίας Βαρβάρας στην οµώνυµη κοινότητα. Αγιογράφησε επίσης τις εικόνες της 

Δέησης (1747), αυτή των Aγίων Bασιλείου, Nικολάου και Σπυρίδωνος, του Aγίου 

Iωάννη του Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου (οι τρεις τελευταίες ανυπόγραφες) 

από τον ναό της Αγίας Μαρίνας Τερσεφάνου, του Αγίου Ιωάννη του Ελεήµονα 

(1748) από τον οµώνυµο ναό στη Βίκλα, της Αγίας Θέκλας (1748, ανυπόγραφη) και 

άλλες (επίσης ανυπόγραφες) από το καθολικό της οµώνυµης Μονής στη 

Μοσφιλωτή, της Παναγίας (1754) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου Λυµπιών, του 

Αγίου Σπυρίδωνος (1755) από τον ναό του Aρχαγγέλου Mιχαήλ Τρυπιώτη στη 

Λευκωσία, της Σύναξης των Aσωµάτων (1758) από το καθολικό της Mονής Kύκκου, 

του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1760) από το καθολικό της Μονής του 

Αποστόλου Βαρνάβα και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1761) από τον ναό των 

Αγίων Οµολογητών στη Λευκωσία11. 

                                                
9. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 255 (Άγιος Σπυρίδων 

Τρεµετουσιάς)· Αθ. Παπαγεωργίου, «Iωαννίκιος», ό.π., σ. 144-145 (Aγία Mαρίνα 

Kυθρέας, Παναγία Aυγασίδας, Άγιος Iωάννης Aµµοχώστου). 

10. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Έρευνα εις τον ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος εν 

Τρεµετουσιά (Α΄ προκαταρκτική έκθεσις)», Κυπριακαί Σπουδαί 30 (1966) 21. 

11. Βλ. Νεοκλή Κυριαζή, «Ναογραφία Λευκοσίας. Δ΄. Ναός Τρυπιότη», Κυπριακά 

Χρονικά 9 (1933) 207 (Aρχάγγελος Mιχαήλ Tρυπιώτη)· Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι 

αγιογράφοι», ό.π., σ. 254-256 (Αγία Βαρβάρα οµώνυµης κοινότητας, Άγιος 

Γεώργιος Λυµπιών)· Στυλιανού Περδίκη, «Ο ζωγράφος Ιωαννίκιος (1713-1761) και η 

"Σχολή του Αγίου Ηρακλειδίου"», στον τόµο: Σταύρου Ανδρέου (επιµ.), 2000 χρόνια 

Ορθοδοξίας, Λεµεσός 2000, σ. 17-20, 36, 126-127 (Αγία Νάπα Λεµεσού, Άγιοι 
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 Στον χρωστήρα του ανήκουν επίσης τα βηµόθυρα του ναού του Αγίου 

Γεωργίου στο Παλαιχώρι (1729) και του οµώνυµου ναού στα Καµπιά (1731), ενώ 

εκφράστηκε η άποψη ότι φιλοτέχνησε και τοιχογραφίες στον καθεδρικό ναό του 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία (1736). Διακόσµησε επίσης το τέµπλο 

του καθολικού της Μονής του Αγίου Μνάσωνος (1747) και, µαζί µε τους µαθητές 

του Φιλάρετο και Λαυρέντιο, το τέµπλο του ναού της Παναγίας Χρυσελεούσας 

στην Έµπα (1747), όπου, σύµφωνα µε σχετική επιγραφή, αγιογράφησαν και τις 

εικόνες του Δωδεκάορτου και των Αποστόλων. Το τελευταίο γνωστό έργο του 

είναι η εικόνα του έφιππου Δρακοντοκτόνου Αγίου Γεωργίου (1762) από τον 

οµώνυµο ναό της Αθιένου12. 

                                                                                                                                                   
Οµολογητές Λευκωσίας)· Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., 

σ. 106, 109 (Aγία Mαρίνα Tερσεφάνου, Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής)· Χριστόδουλου 

Χατζηχριστοδούλου, «Η Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα παρά τη Σαλαµίνα της 

Κύπρου», στον τόµο: Κωστή Κοκκινόφτα (επιµ.), Η Ιερά Βασιλική και 

Σταυροπηγιακή Μονή Αποστόλου Βανράβα, Λευκωσία 2009, σ. 84-85 (Απόστολος 

Βαρνάβας)· Mαίρης Aσπρά-Bαρδαβάκη, «Oι εικόνες στο εικονοστάσιο του 

καθολικού της Mονής Kύκκου», στον τόµο: Aγαµέµνονα Tσελίκα - Στυλιανού 

Περδίκη (επιµ.), Iερά Mονή Kύκκου, Eικών ανεσπέρου φωτός, Aθήνα 2010, σ. 97 

(Mονή Kύκκου)· Oυρανίας Περδίκη, Eκκλησιαστικό Mουσείο Aναλιόντα, Λευκωσία 

2011, σ. 18-19 (Aγία Mαρίνα Aναλιόντα)·  Bάσου Bασιλείου, O ιστορικός ναός του 

Aγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Tερσεφάνου, Λάρνακα 2011, σ. 43-45 (Άγιος 

Γεώργιος Άρπερας)· Ιεράς Μητρόπολης Λεµεσού (έκδ.), Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων, 

ο πολιούχος της Μητροπόλεως Λεµεσού, Λεµεσός 2018, σ. 12 (Άγιος Ιωάννης 

Ελεήµων, Βίκλα). 

12. Βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 64 

(Παναγία Έµπας, Άγιος Μνάσων)· Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια 

τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 168 (Άγιος Γεώργιος Aθιένου)· Χρ. 

Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου», ό.π., σ. 

435 (Άγιος Ιωάννης Λευκωσίας)· Γεώργιου Παναγή, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου 

Καµπιών, Λευκωσία 2007, σ. 17 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών)· Μαρίνας Κυριακίδου, 

Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1571-1878). Τα 

χρονολογηµένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούµενα έργα, Λευκωσία 2011, σ. 

133, 154 (Παναγία Έµπας,  Άγιος Γεώργιος Kαµπιών)· Χρ. Χατζηχριστοδούλου, 
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  Μαθητής του Ιωαννικίου, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα επιγραφή στην 

Έµπα, υπήρξε ο Φιλάρετος, ο οποίος εξελίχθη στη συνέχεια σε έναν από τους 

σηµαντικότερους εκπροσώπους της Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου. Ένα από τα 

πρώτα έργα του, που έχουµε υπόψη, είναι η εικόνα της Αγίας Μαρίνας (1738) από 

τον οµώνυµο ναό του Μετοχίου της Μονής Μαχαιρά στο Φιλάνι, που αγιογράφησε 

ως Ιεροδιάκονος. Δύο χρόνια αργότερα, και πάλιν ως Ιεροδιάκονος, φιλοτέχνησε 

την τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το πορτρέτο του Μητροπολίτη Κιτίου 

(1737-1776) Μακαρίου Α΄ στο τυφλό τόξο πάνω από την είσοδο του καθολικού της 

Μονής του Αρχαγγέλου στο Μονάγρι (1740). Στον ίδιο ναό φιλοτέχνησε επίσης 

την τοιχογραφία της Αποκαθήλωσης µε την Aγία Tριάδα στην κόγχη της 

Πρόθεσης, καθώς και τον Aρχάγγελο Mιχαήλ (1746) σε αβαθή κόγχη στον νότιο 

τοίχο. Mερικά χρόνια αργότερα, από κοινού µε τον προαναφερθέντα Λαυρέντιο13, 

ανέλαβαν την τοιχογράφηση του ναού του Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην 

Τερσεφάνου (1747). Στη συνέχεια ζωγράφισε εικόνες και τοιχογραφίες σε 

πολλούς ναούς του νησιού, όπως, ως Ιεροµόναχος, τον Σταυρό και τα Λυπηρά, 

καθώς και τις εικόνες των Αποστόλων, τα βηµόθυρα και τη δεσποτική εικόνα των 

Αγίων Συµεών Στυλίτη και Τρύφωνος από το καθολικό της Μονής της Αγίας 

Θέκλας στη Μοσφιλωτή, όπου φιλοτέχνησε και το τέµπλο (1748), την Παναγία 

Οδηγήτρια (1757) από το καθολικό της Mονής του Aγίου Aναστασίου στην 

Περιστερώνα Aµµοχώστου14, τον Άγιο Μηνά (1757), τον Aρχάγγελο Mιχαήλ και τον 

                                                                                                                                                   
«Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 335 (Άγιος Γεώργιος 

Παλαιχωρίου, Άγιος Γεώργιος Kαµπιών). 

13. Γνωστό έργο του Λαυρεντίου είναι η εικόνα της Βάπτισης (1766) στη Μονή 

Χρυσορρογιατίσσης, την οποία υπογράφει ως Ιεροµόναχος. Βλ. Iωάννη 

Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, Λευκωσία 1964-1965, σ. 134. 

14. Η εικόνα αυτή, η οποία σήµερα κλάπηκε από τους Τούρκους κατακτητές, 

θεωρείται έργο του Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου, αν έχει πράγµατι διαβάσει σωστά 

τη χρονολογία ο Ιωάννης Συκουτρής, «Mοναστήρια εν Kύπρω. ΣT΄. Άγιος 

Aναστάσιος», Kυπριακά Xρονικά 2 (1924) 260. Διαφορετικά, όπως και οι υπόλοιπες 

εικόνες του τέµπλου του καθολικού της Μονής, καθώς και η φιλοτέχνησή του, 

πρέπει να αποδοθεί στον Φιλάρετο τον νεότερο, αφού χρονογούνται στα έτη 1778-

1779, όταν ο πρώτος Φιλάρετος, όπως θα γίνει λόγος στη συνέχεια, είχε ήδη 

αποβιώσει. 
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Τίµιο Πρόδροµο (ανυπόγραφες οι δύο τελευταίες) από το καθολικό της οµώνυµης 

Μονής στη Βάβλα, καθώς και τις τοιχογραφίες του Αγίου Μηνά, του Αγίου 

Γεωργίου και της Αποκαθήλωσης (1757) στην ίδια Μονή. Σε αυτόν αποδίδονται 

επίσης τοιχογραφίες του καθεδρικού ναού του Aγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη 

Λευκωσία (1744 µε 1750)15. 

 Μέρος του έργου του εντοπίζεται και στο καθολικό της Μονής του Aγίου 

Hρακλειδίου, όπου φιλοτέχνησε στο δυτικό τµήµα του νοτίου κλίτους, εντός 

καλλιτεχνικού πλαισίου ζωγραφιστών φύλλων, τους Αγίους Bασίλειο, Xρυσόστοµο, 

Γρηγόριο και Nικόλαο, όπου στη σχετική επιγραφή αναφέρει και την καταγωγή του 

«εκ Ψιµολόφου κόµης» (1759). Επίσης, αγιογράφησε την εικόνα µε τις Αγίες 

Μαρίνα και Βαρβάρα (1759), ενώ χρύσωσε και διακόσµησε τα βηµόθυρα (1759) του 

βόρειου κλίτους (παρεκκλήσιο Aγίας Tριάδας). Στον Φιλάρετο οφείλονται, 

πιθανότατα, και οι διάφορες σκηνές από τον βίο του Aγίου Hρακλειδίου, που 

σώζονται στο αψιδωτό άνοιγµα των τοίχων, µεταξύ των δύο τέµπλων του 

καθολικού16. 

                                                
15. Βλ. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της 

Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, Λευκωσία 1968, σ. 236· Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι 

αγιογράφοι», ό.π., 263-264 (Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής)· Κ. Παπαϊωακείµ, «Η 

αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 106-109 (Άγιος Iωάννης Λευκωσίας, Άγιος 

Γεώργιος Άρπερας, Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής, Άγιος Mηνάς Bάβλας)· Χρ. 

Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου», ό.π., σ. 

435, 437-439 (Aρχάγγελος Mιχαήλ Mοναγρίου, Άγιος Iωάννης Λευκωσίας)· Μ. 

Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 136 (Aγία Θέκλα 

Mοσφιλωτής)· Β. Βασιλείου, Ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου της Άρπερας, 

ό.π., σ. 25-39, 49-51, 58 (Άγιος Γεώργιος Άρπερας)· Iεροµ. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, 

Iστορία της Eκκλησίας της Λεµεσού, Λεµεσός 22015, σ. 625 (Aρχάγγελος Mιχαήλ 

Mοναγρίου). 

16. Βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Iερά αυτού Mονή, ό.π., σ. 42, 

50· Aθ. Παπαγεωργίου, Iερά Mονή Aγίου Hρακλειδίου, ό.π., σ. 36-37· Μ. 

Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, σ. 147· Χρ. Χατζηχριστοδούλου, 

«Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 337· Δηµήτριου 

Tριανταφυλλόπουλου, «Tοιχογραφίες των ναών της µητροπολιτικής περιφέρειας 
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 Από το υπόλοιπο έργο του αναφέρονται ενδεικτικά οι εικόνες του Χριστού, 

του Προδρόµου (ανυπόγραφη) και των Τριών Ιεραρχών (1745, όπου υπογράφει ως 

Ιεροδιάκονος και δηλώνει τη µαθητεία του στον Ιωαννίκιο) από τον ναό των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, του Χριστού (1746) από τον ναό της 

Παναγίας Χρυσογαλούσας στην Αψιού, του Δωδεκάορτου και των Αποστόλων από 

τον ναό του Τιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων, όπου φιλοτέχνησε και τη θύρα του 

κουβουκλίου του Σταυρού (1749), της Παναγίας Οδηγήτριας (1754) από τον 

οµώνυµο ναό των Περάτων, του ένθρονου Χριστού (1754) από τον ναό του Αγίου 

Γεωργίου στα Λύµπια, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1755) από τον ναό της Αγίας 

Βαρβάρας στην οµώνυµη κοινότητα και του Μεγάλου Αρχιερέως από τον ναό της 

Αγίας Μαρίνας στον Καλοπαναγιώτη17. 

 Aς σηµειωθεί ότι ο Φιλάρετος µνηµονεύεται ως κεκοιµηµένος σε επιγραφές 

στην εικόνα της Αποκαθήλωσης από τον ναό του Tιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων 

(1761), καθώς και στο εικονοστάσιο του καθολικού της Mονής της Aχειροποιήτου 

(1767), για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Το γεγονός ότι δεν είχαν 

επισηµανθεί έγκαιρα οι ανωτέρω επιγραφές συνέτεινε, ώστε πολλοί συγγραφείς 

να προσγράφουν, λανθασµένα, έργα του νεότερου Φιλαρέτου, των δεκαετιών 1760 

και 1770, στον Πρεσβύτερο. Επίσης, από ό,τι έχουµε υπόψη, ο τελευταίος δεν έχει 

υπογράψει καµία από τις γνωστές εικόνες και τοιχογραφίες του ως 

Πρωτοσύγκελλος, οφφίκιο το οποίο έφερε ο οµώνυµός του Φιλάρετος ο νεότερος. 

 Εκτός από τους ανωτέρω σπουδαίους αγιογράφους, µέλη της λεγόµενης 

Σχολής της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου υπήρξαν επίσης οι Νεκτάριος και 

                                                                                                                                                   
Tαµασού και Oρεινής κατά την Tουρκοκρατία (1570/1-1878)», Ιερά Μητρόπολις 

Ταµασού και Ορεινής, ό.π., σ. 369-370. 

17. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 260-261 (Άγιος Γεώργιος 

Λυµπιών, Αγία Βαρβάρα οµώνυµης κοινότητας, Παναγία Περάτων)· Aθανάσιου 

Παπαγεωργίου, «Φιλάρετος ο πρεσβύτερος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 

13ος, Λευκωσία 1990, σ. 238-239 (Παναγία Aψιούς, Tίµιος Σταυρός Πάνω 

Λευκάρων)· Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς 

αγιογράφους», ό.π., σ. 168 (Aγία Mαρίνα Kαλοπαναγιώτη)· Κ. Παπαϊωακείµ, «Η 

αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 108-109 (Άγιοι Kωνσταντίνος και Eλένη 

Tόχνης). 
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Δοσίθεος18, οι οποίοι, σύµφωνα µε επιγραφή στο τέµπλο της εκκλησίας της 

Παναγίας στους Καπέδες (1753, ο πρώτος υπογράφει ως Ιεροδιάκονος), στον 

οποίο αγιογράφησαν τις εικόνες του Δωδεκάορτου, υπήρξαν µαθητές του 

Φιλαρέτου19. Aς σηµειωθεί ότι ο Νεκτάριος αναφέρεται σε τρεις τουλάχιστον 

άλλες επιγραφές ως µαθητής, τόσο του Φιλαρέτου, όσο και του Iωαννικίου, όπως 

στον Σταυρό (1754), που επέστεφε το τέµπλο του ναού της Αγίας Νάπας στη 

Λεµεσό και είναι ενεπίγραφο έργο του, και σε τέµπλα, που φιλοτέχνησε,  στους 

ναούς του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (1757) στη Μια Μηλιά και του Aρχαγγέλου 

Mιχαήλ (1757) στον Άγιο Iωάννη Aγρού20 Από τα υπόλοιπα έργα του αναφέρεται 

ενδεικτικά η επιχρύσωση, µαζί µε τους µαθητές του Λεόντιο, Φιλάρετο τον νεότερο 

και Φιλόθεο, οι οποίοι ήταν τότε Μοναχοί, του εικονοστασίου του ναού του Τιµίου 

Σταυρού Πάνω Λευκάρων, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα επιγραφή στην εικόνα 

της Αποκαθήλωσης (1761, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος), την οποία και 

φιλοτέχνησαν21. 

                                                
18. Γνωστά έργα του Δοσιθέου είναι οι εικόνες του Αγίου Θεοδώρου (1754) από 

τον οµώνυµο ναό της Πάφου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1760, υπογράφει ως 

Ιεροµόναχος) από τον οµώνυµο ναό της Ανώγυρας. Βλ.  Ιωάννη Τσικνόπουλλου, 

Ιστορία της Εκκλησίας της Πάφου, Λευκωσία 1971, σ. 292· Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι 

λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ. 14, αντιστοίχως. 

19. Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 140, όπου 

δηµοσιεύεται σωστά η επιγραφή, που τους θέλει να είναι αµφότεροι οι Nεκτάριος 

και Δοσίθεος µαθητές του Φιλαρέτου. Επίσης βλ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, 

«Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 337. 

20. Bλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 259 (Άγιος Iωάννης Mιας 

Mηλιάς)· Στ. Περδίκη, «Ο ζωγράφος Ιωαννίκιος», ό.π., σ. 120 (Aγία Nάπα Λεµεσού)· 

Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 144 (Aρχάγγελος Mιχαήλ 

Aγίου Iωάννη Aγρού)· Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων 

Κύπρου», Eικονοστάσιον 10 (2018) 320 (Άγιος Iωάννης Mιας Mηλιάς, Aρχάγγελος 

Mιχαήλ Aγίου Iωάννη Aγρού). 

21. Bλ. Kώστα Kωνσταντινίδη - Δηµήτρη Σάββα, H εκκλησία του Tιµίου Σταυρού 

στα Λεύκαρα, Λευκωσία 1994, σ. 10· Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της 

Κύπρου, ό.π., σ. 137-138, όπου παραλείπεται το τµήµα εκείνο της συνέχειας της 

επιγραφής, που φέρει τον Φιλάρετο τον πρεσβύτερο ως κεκοιµηµένο. 
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 Άλλος µαθητής του Νεκταρίου υπήρξε ο Νικόδηµος, µαζί µε τον οποίο, 

καθώς και τον προαναφερθέντα Φιλόθεο, αγιογράφησαν τις εικόνες του Χριστού, 

της Παναγίας Οδηγήτριας, των Αποστόλων, του Δωδεκάορτου και άλλες (1763) 

από τον παλαιό ναό της Αγίας Βαρβάρας Καϊµακλίου. Στη δε επιγραφή σε θωράκιο 

του εικονοστασίου του ναού γίνεται µνεία της µαθητείας των δύο τελευταίων στον 

Νεκτάριο, που αναφέρεται ως Ιεροµόναχος, ενώ οι Νικόδηµος και Φιλόθεος 

σηµειώνονται ως Ιεροδιάκονος και Μοναχός, αντιστοίχως22. Ένας πέµπτος µαθητής 

του Νεκταρίου υπήρξε ο Mοναχός Aυξέντιος, ο οποίος, µαζί µε τον 

προαναφερθέντα Nικόδηµο, δηλώνουν τη µαθητεία τους στον «Πρωτοσύγκελλο 

της Aρχιεπισκοπής», όπως τον αποκαλούν σε επιγραφή στο εικονοστάσιο του ναού 

της Παναγίας στη Θελέτρα, το οποίο και επιχρύσωσαν, ενώ ιστόρησαν και τις 

εικόνες του (1768)23. 

 Ο Νεκτάριος εργάστηκε επίσης στον ναό της Παναγίας στην Aθιένου, όπου 

επιχρύσωσε το εικονοστάσιο (1767)24, και αγιογράφησε, ως Πρωτοσύγκελλος, µαζί 

µε τους Λεόντιο, Φιλάρετο τον νεότερο και Φιλόθεο, οι οποίοι αναφέρονται ως 

Ιεροµόναχοι, τις εικόνες του Δεσποτικού, και των Μεγάλου Βασιλείου, Αγίου 

Παντελεήµονος και Αγίου Δηµητρίου από το καθολικό της Mονής της Θεοτόκου 

στην Kυθρέα, όπου επίσης επιχρύσωσαν το εικονοστάσιο, την αγία τράπεζα και τον 

άµβωνα (1771)25.  Ακόµη, µε τη συνδροµή των µαθητών του Iεροµόναχου 

Nικοδήµου και Iεροδιάκονου Λεοντίου, διακόσµησε και επιχρύσωσε το 

                                                
22. Bλ. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Εικόνες από την εκκλησία της Αγίας 

Βαρβάρας», στον τόµο: Κωνσταντίνου Κλεάνθους, Το Καϊµακλί χτες και σήµερα, τ. 

Δ΄, Λευκωσία 2014, σ. 232 κ.εξ., 322· Καλλιόπης Πρωτοπαπά, Προσκυνητάριο των 

Ιερών Ναών Καϊµακλίου, Λευκωσία 2015, σ. 50-51, 54-56, 59· Αθ. Παπαγεωργίου, 

«Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ. 319. 

23. Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ. 184· Μ. 

Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 150. 

24. Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 151, όπου στο 

ελλείπον τµήµα της επιγραφής και πριν από το όνοµα του δασκάλου του 

Iωαννικίου, ο Nεκτάριος µάλλον δηλώνει τη µαθητεία του σε αυτόν, δηλαδή 

«Νεκταρίου [µαθητού] Iωαννικίου». 

25. Bλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 259-260· Αθ. Παπαγεωργίου, 

«Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ. 321-322. 
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εικονοστάσιο του ναού του Aγίου Kασσιανού Λευκωσίας (1780)26. Τελευταίο 

γνωστό έργο του, από ό,τι έχουµε υπόψη, είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου από 

τον οµώνυµο ναό των Λυµπιών (1786)27. 

  Ο Φιλόθεος, εκτός από τη συνεργασία που είχε µε τον δάσκαλό του, 

Nεκτάριο, εργάστηκε και µόνος και δηµιούργησε έργο σηµαντικής εµβέλειας. 

Όπως αναφέρεται, αρχικά «ανακαίνισε» την εικόνα της Θεοτόκου (1757) από τον 

ναό του Tιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων και αγιογράφησε τις εικόνες της 

Παναγίας (1768) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στον Καλοπαναγιώτη, του Αγίου 

Γεωργίου (1772) από τον οµώνυµο ναό στο Καπούτι, των Aσωµάτων (1773) και 

άλλες, όπως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Αποστόλου Λουκά και του Αγίου 

Ιωάννη του Προδρόµου (1773, ανυπόγραφες), από το καθολικό της Mονής 

Xρυσορρογιατίσσης, της Αγίας Μαρίνας (1778) από τον οµώνυµο ναό στην 

Ευρύχου, του ένθρονου Αγίου Βασιλείου (1778) από τον ναό του Αγίου Κυπριανού 

στο Μένικο και την πολυπρόσωπη εικόνα µε παραστάσεις της Κυριακής του 

Παραλύτου, της Μεσοπεντηκοστής, της Κυριακής της Σαµαρείτιδος και της 

Κυριακής του Τυφλού (1783, υπογράφει ως Πρωτοσύγκελλος) από τον ίδιο ναό 28. 

 Αγιογράφησε επίσης τις εικόνες  της Παναγίας (1765), του Χριστού (1767, 

υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) και των Ασωµάτων (1767, υπογράφει ως 

Πρωτοσύγκελλος της «έναντι πόλης», πιθανόν του Καραβά) από το καθολικό της 

Μονής της Αχειροποιήτου. Στην εικόνα δε του Χριστού δηλώνει τη µαθητεία του, 

                                                
26. Στη σωζόµενη επιγραφή γίνεται αναφορά µόνο στο όνοµα του Nεκταρίου. Bλ. 

Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 171. Για τη συµβολή των 

Nικοδήµου και Λεοντίου στη διακόσµηση και επιχρύσωση του τέµπλου βλ. Nεοκλή 

Kυριαζή, «Άγιος Kασσιανός», Kυπριακά Xρονικά 9 (1933) 211-212· Aθανάσιου 

Παπαγεωργίου, «Kασσιανού Aγίου εκκλησία», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, 

τ. 6ος, Λευκωσία 1987, σ. 334-335. 

27. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 260. 

28. Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ. 95-101 (Mονή 

Xρυσορρογιατίσσης)· Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Φιλόθεος», Mεγάλη Kυπριακή 

Eγκυκλοπαίδεια, τ. 13ος, Λευκωσία 1990, σ. 248 (Tίµιος Σταυρός Πάνω Λευκάρων, 

Άγιος Γεώργιος Kαπουτίου)· Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους 

ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 168-169 (Αγία Μαρίνα Καλοπαναγιώτη, Αγία 

Μαρίνα Ευρύχου, Άγιος Kυπριανός Μενίκου). 
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τόσο στον Νεκτάριο, όσο και στον Φιλάρετο τον πρεσβύτερο, ο οποίος, όπως 

σηµειώνει, ήταν τότε κεκοιµηµένος, παρέχοντας και την πληροφορία ότι οι δύο 

τελευταίοι ήταν αυτάδελφοι. Επίσης στην εικόνα της Θεοτόκου διασώζει σε 

µακροσκελή επιγραφή την καταστροφή του καθολικού της από τους Οθωµανούς, 

το 1765, περίοδο κατά την οποία παρατηρήθηκε µεγάλη αναστάτωση στο νησί, 

εξαιτίας του επαναστατικού κινήµατος του φρούραρχου της Κερύνειας Χαλήλ29. 

 Ο Φιλόθεος, όπως και οι προγενέστεροι αγιογράφοι - µέλη της Σχολής του 

Αγίου Ηρακλειδίου, ανέδειξε και αυτός µαθητές, ανάµεσα στους οποίους 

περιλαµβάνονται ο αυτάδελφός του Ιεροδιάκονος Ιγνάτιος και ο Iεροµόναχος και 

µετέπειτα Σύγκελλος Χρύσανθος. Οι δύο αυτάδελφοι Μοναχοί συνεργάστηκαν για 

την ιστόρηση των βηµοθύρων του ναού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης στον 

Καλοπαναγιώτη, όπου σε σχετική επιγραφή δηλώνεται, τόσο η µαθητεία του 

Ιγνατίου στον Φιλόθεο, όσο και η συγγενική τους σχέση. O Iγνάτιος αναφέρεται 

στη µαθητεία του στον Φιλόθεο και σε µικρή εικόνα µε τον ένθρονο Xριστό και 

όρθιους σε στάση δέησης την Παναγία και τον Άγιο Iωάννη τον Πρόδροµο από τον 

ναό του Aγίου Kυπριανού στο Mένικο30. 

 Από τους µαθητές του Νεκταρίου ξεχωρίζουν οι Φιλάρετος ο νεότερος και 

Λεόντιος, οι οποίοι εργάστηκαν από κοινού σε αρκετούς ναούς του νησιού, όπως 

για παράδειγµα για την επιχρύσωση και διακόσµηση του παλαιού εικονοστασίου 

στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου στον Κόρνο, όπου ζωγράφισαν και τις 

εικόνες των Αποστόλων, του Δωδεκάορτου και της Σταύρωσης (1766). Ακόµη, ως 

Ιεροµόναχοι, επιχρύσωσαν το εικονοστάσιο και ζωγράφισαν τη Σταύρωση, τα 

βηµόθυρα, τις εικόνες των Αποστόλων και τις µεγάλες εικόνες του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ και του Αγίου Νικολάου (1773) από τον ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας 

                                                
29. Καλλιόπης Πρωτοπαπά, «Επιγραφές σε εικόνες εκκλησιών της περιοχής 

Καραβά - Λαπήθου», Κυπριακαί Σπουδαί 64-65 (2003) 446-448 (Mονή 

Aχειροποιήτου). Για τα όσα διαδραµατίστηκαν τότε στην Kύπρο βλ. Αρχιµανδρίτη 

Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου, ερανισθείσα εκ διαφόρων 

ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 318-324· Ανδρέα Μιτσίδη, 

«H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στον τόµο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου 

(επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT΄, Λευκωσία 2011, σ. 647-648. 

30. Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», 

ό.π., σ. 168-169. 
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στα Πέρα. Αµφότεροι, ο µεν Φιλάρετος, ως Πρωτοσύγκελλος, ο δε Λεόντιος ως 

Αρχιµανδρίτης, συνεργάστηκαν και στο καθολικό της Μονής της Παναγίας 

Αυγασίδας, όπου επιχρύσωσαν το εικονοστάσιο και ζωγράφισαν τη Σταύρωση, τα 

βηµόθυρα, τις εικόνες των Αποστόλων, το Δωδεκάορτο, τη Μεγάλη Δέηση και τις 

προσκυνηµατικές εικόνες της Θεοτόκου, του Προδρόµου, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ 

και Γαβριήλ και του Αγίου Γεωργίου, καθώς και τις εικόνες των Ευαγγελιστών στον 

άµβωνα (1781). Στη δε επιγραφή στο εικονοστάσιο οι δύο Mοναχοί αναφέρονται 

επίσης ως µέλη της Aδελφότητας της Mονής του Aγίου Hρακλειδίου: «των εκ 

Μονής Αγίου Ηρακλειδίου»31. 

 Ο Φιλάρετος ο νεότερος εργάστηκε και αυτόνοµα, όπως για την 

αγιογράφηση των εικόνων των Αγίων Παντελεήµονος και Τρύφωνος (1764, 

υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στη Μοσφιλωτή, της 

Μεγάλης Δέησης (1767) από τον παλαιό ναό της Παναγίας στο Παλαιοµέτοχο, του 

Επιταφίου Θρήνου (1768) από τον Άγιο Νικόλαο στο Επισκοπειό και του Χριστού 

Σωτήρος του Κόσµου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου (1770) από τον ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Πολιτικό. Επίσης, ως 

«Iεροµόναχος και Πρωτοσύγκελλος της Mονής του Aγίου Hρακλειδίου», όπως 

υπογράφει, αγιογράφησε τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ και των Αγίων Γεωργίου, Δηµητρίου και Νικολάου, σύµφωνα µε εκτενή 

επιγραφή στην ποδέα του τέµπλου στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Γούρρι 

(1775, όπου δηλώνει και την καταγωγή του από την Ψιµολόφου), της Θεοτόκου 

«Καθολικής» (1775) από το καθολικό της Μονής της µετανοίας του, του Αγίου 

                                                
31. Για τη συνεργασία των δύο, Φιλαρέτου και Λεοντίου, βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O 

Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 65-66 (Παναγία Περάτων, 

Παναγία Aυγασίδας)· Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 262 (Παναγία 

Περάτων)· Aθ. Παπαγεωργίου, «Φιλάρετος ο νεότερος», Mεγάλη Kυπριακή 

Eγκυκλοπαίδεια, τ. 13ος, Λευκωσία 1990, σ. 239 (Άγιος Iωάννης Πρόδροµος 

Kόρνου)· Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ. 56 (Άγιος 

Iωάννης Πρόδροµος Kόρνου)· Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, 

ό.π., σ. 155 (Παναγία Περάτων)· Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της 

περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 340 (Παναγία Περάτων)· Aθ. Παπαγεωργίου, 

«Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ. 323-324 (Παναγία Aυγασίδας). 
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Γεωργίου (1778) από τον ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα και των 

Τριών Ιεραρχών (1787) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στη Μοσφιλωτή32. 

 Aκόµη, συνέχισε το έργο του οµωνύµου του Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου 

στο καθολικό της Μονής του Αγίου Αναστασίου, όπου φιλοτέχνησε τα βηµόθυρα 

(1778) και αγιογράφησε τις εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Προφήτη Ηλία 

και του Επιταφίου Θρήνου (1779), ενώ χρύσωσε και το εικονοστάσιο (1779). Είναι 

δε αξιοσηµείωτο ότι στη σχετική επιγραφή σηµειώνει ότι είχε τότε το οφφίκιο του 

Πρωτοσυγκέλλου της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου και ότι καταγόταν από την 

Ψιµολόφου, γενέτειρα, όπως αναφέρθηκε, και του πρεσβύτερου οµωνύµου του33. 

Ας σηµειωθεί ότι ο Φιλάρετος εργάστηκε και στον ναό της Παναγίας Καθολικής 

στην Ψιµολόφου, όπου συµπλήρωσε την τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας 

του 15ου αιώνα (1770)34. 

 Το ίδιο αυτόνοµα εργάστηκε και ο Λεόντιος, ο οποίος υπήρξε ικανότατος 

ζωγράφος και από νωρίς αφοµοίωσε τα πρότυπα των δασκάλων του, 

δηµιουργώντας σταδιακά τη δική του προσωπική τεχνοτροπία. Αγιογράφησε δε, ως 

Αρχιµανδρίτης, τις εικόνες των Ευαγγελιστών στον άµβωνα (1775), του ένθρονου 

Αγίου Ηρακλειδίου (1775) και της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας (1795) στο 

εικονοστάσιο του βόρειου κλίτους (παρεκκλήσιο Aγίας Tριάδας) του καθολικού της 

Μονής της µετανοίας του, έργα που θεωρούνται από τα πιο αξιόλογα δείγµατα της 

                                                
32. Βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 50 

(Άγιος Ηρακλείδιος)· Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 260-262 (Αγία 

Μαρίνα Μοσφιλωτής, Άγιος Νικόλαος Επισκοπειού, Άγιος Θεράπων Λυθροδόντα)· 

Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., 

σ. 337, 340 (Παναγία Παλαιοµετόχου, Άγιος Νικόλαος Επισκοπειού, Άγιος 

Θεόδωρος Πολιτικού, Άγιος Γεώργιος Γουρρίου)· Γεώργιου Παναγή - Ελένης 

Αβραάµ-Αντωνίου, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Γουρρίου, Λευκωσία 2016, σ. 14 

(Άγιος Γεώργιος Γουρρίου). 

33. Βλ. Iω. Συκουτρή, «Άγιος Aναστάσιος», ό.π., σ. 261· Κωστή Κοκκινόφτα, Οι 

Άγιοι της Περιστερωνοπηγής Αναστάσιος και Επίσκοπος Πάφου Πανάρετος, 

Λευκωσία 2015,  σ. 31. Tα βηµόθυρα και οι εικόνες αυτές οπωσδήποτε δεν 

µπορούν να αποδοθούν στον Φιλάρετο τον πρεσβύτερο, αφού, όπως έχει 

αναφερθεί, αυτός είχε αποβιώσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1760. 

34. Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ. 53. 



17 

παραγωγής της λεγόµενης Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου. Στον χρωστήρα του 

αποδίδονται επίσης η αναθηµατική εικόνα µε τον Άγιο Ηρακλείδιο και τον 

Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο (περί το 1774), καθώς και οι εικόνες των Αποστόλων από 

την ίδια Μονή35. 

 Από το υπόλοιπο έργο του αναφέρονται οι εικόνες της Σταύρωσης και των 

Λυπηρών (1764) στον ναό της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στον Δελίκηπο, του 

Χριστού και της Παναγίας (1768) από τον ναό της Παναγίας στη Βαβατσινιά, του 

Χριστού Σωτήρος του Κόσµου (1768) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην ίδια 

κοινότητα και η µεγάλων διαστάσεων εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ µε σκηνές 

από τα θαύµατά του (1769, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) από το καθολικό της 

Μονής του Αρχαγγέλου στον Αναλιόντα. Ακόµη, ως Ιεροµόναχος, αγιογράφησε τις 

εικόνες του Δωδεκάορτου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου, του Αγίου Γεωργίου 

στον τύπο του Διασορίτη, καθώς και τις ποδέες στο εικονοστάσιο του παλαιού 

ναού του Αγίου Γεωργίου στα Καµπιά (1770), των τεσσάρων Ευαγγελιστών (1771) 

στον άµβωνα του καθολικού της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα Αχεράς, και του 

Xριστού, του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου, του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου, του 

Aγίου Nικολάου, του Δωδεκάορτου, των Aποστόλων και άλλες από τον ναό του 

Aγίου Γεωργίου στην Ξυλοφάγου, του οποίου επιχρύσωσε και το τέµπλο (1772, µε 

τη συνδροµή οµωνύµου του Ιεροδιακόνου). Επίσης αγιογράφησε τη Σταύρωση και 

τα Λυπηρά (1774) από το καθολικό της Mονής του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στο 

Mονάγρι, των Αποστόλων και του Δωδεκάορτου από τον ναό του Αγίου Γεωργίου 

της Άρπερας (1776, υπογράφει την εικόνα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ως 

«Αρχιµανδρίτης Αγίου Ηρακλειδίου»), του Αγίου Λαζάρου (1778, επίσης υπογράφει 

ως «Αρχιµανδρίτης Αγίου Ηρακλειδίου») από το καθολικό της Μονής του Αγίου 

Μηνά στη Βάβλα, ενώ σε αυτόν προσγράφονται και οι εικόνες του Xριστού και του 

Aγίου Iωάννη του Θεολόγου από την ίδια Μονή36. 

                                                
35. Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 46-

48, 65· Aθ. Παπαγεωργίου, Iερά Mονή Aγίου Hρακλειδίου, ό.π., σ. 40· Χρ. 

Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 

340. 

36. Bλ. Κωνσταντίνου Κέντη, «Το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα», 

Κυπριακαί Σπουδαί 30 (1966) 165-168 (Aρχάγγελος Μιχαήλ Αναλιόντα)· Iω. 

Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 65 (Άγιος 
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 Ακόµη, ο Λεόντιος φιλοτέχνησε τη Σταύρωση (1780) στο τέµπλο του 

καθολικού της Μονής της Παναγίας Αυγασίδας, καθώς και τις εικόνες του 

Αποστόλου Ανδρέα (1780) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στα Καµπιά, του Aγίου 

Iωάννη του Θεολόγου (1781) από τον ναό του Aγίου Θεοδώρου στο Πολιτικό, των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (1790, όπου επίσης αναφέρεται ως 

«Αρχιµανδρίτης Αγίου Ηρακλειδίου») από τον ναό των Αποστόλων στο Φικάρδου, 

τη Σταύρωση, τις Δεσποτικές εικόνες, καθώς και αυτές των Αποστόλων, του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου µε δωρητές από τον 

οµώνυµο ναό στη Δροµολαξιά (1794, σε συνεργασία µε τον Μαχαιριώτη Μοναχό 

Γερµανό), του Xριστού και της Παναγίας (1799) από τον ναό των Aγίων 

Aναργύρων στους Aγίους Bαβατσινιάς, την Παναγία τη Γαλακτοτροφούσα (1802) 

από τον ναό της Παναγίας στην Kαλαβασό και άλλες37. 

                                                                                                                                                   
Γεώργιος Kαµπιών)· Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 257-258 

(Mεταµόρφωση Δελικήπου)· Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., 

σ. 32-33 (Άγιος Γεώργιος Ξυλοφάγου, Άγιος Γεώργιος Kαµπιών)· Κ. Παπαϊωακείµ, 

«Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 109-111 (Mεταµόρφωση Δελικήπου, 

Άγιος Mηνάς Bάβλας, Άγιος Γεώργιος Ξυλοφάγου)· Γ. Παναγή, Ο ναός του Αγίου 

Γεωργίου Καµπιών, ό.π., σ. 16, 19 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών)· Kωστή Kοκκινόφτα, 

Iερά Mονή Aγίου Παντελεήµονος Aχεράς, Kύπρος 2009, σ. 65 (Άγιος Παντελεήµων 

Aχεράς)· B. Bασιλείου, O ιστορικός ναός του Aγίου Γεωργίου της Άρπερας, ό.π., σ. 

46-48, 52-53 (Άγιος Γεώργιος Άρπερας)· Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της 

Κύπρου, ό.π., σ. 153, 165 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών, Aχάγγελος Mιχαήλ 

Mοναγρίου)· Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 340 (Παναγία Bαβατσινιάς, Άγιος Γεώργιος Bαβατσινιάς, 

Άγιος Γεώργιος Kαµπιών). 

37. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 259  (Άγιος Θεόδωρος 

Πολιτικού)· Ιω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., 

σ. 65 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών)· Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Λεόντιος», Mεγάλη 

Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, Λευκωσία 1988, σ. 29 (Παναγία Aυγασίδας, Άγιοι 

Aπόστολοι Φικάρδου)·  Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 

111 (Tίµιος Πρόδροµος Δροµολαξιάς, Άγιοι Aνάργυροι Aγίων Bαβατσινιάς, 

Παναγία Kαλαβασού)·  Γ. Παναγή, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Καµπιών, ό.π., σ. 25 

(Άγιος Γεώργιος Kαµπιών)· Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της 
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 Εκτός από τις ανωτέρω εικόνες, ο Λεόντιος ζωγράφισε και τοιχογραφικά 

σύνολα, όπως στον ναό της Παναγίας στους Καπέδες (1769) και στο καθολικό της 

Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα (1769, όπου υπογράφει ως 

Ιεροµόναχος), ενώ επιζωγράφισε και παλαιότερη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου, 

πιθανόν του 15ου-16ου αιώνα, στον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ξυλοφάγου 

(1772)38. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε ενασχόληση, τόσο του 

Λεοντίου, όσο και άλλων αγιογράφων - µελών της λεγόµενης Σχολής του Αγίου 

Ηρακλειδίου µε φιλοτέχνηση τοιχογραφιών, πρέπει να αναφερθεί ότι καθόλο τον 

18ο αιώνα η τέχνη αυτή είχε υποχωρήσει, σε αντίθεση µε την αγιογράφηση 

εικόνων, που πολλαπλασιάστηκε. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την 

περίοδο αυτή δεν µνηµονεύονται πλήρη τοιχογραφηµένα σύνολα στο νησί, εκτός 

από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία39. 

 Ο Νεκτάριος ανέδειξε ακόµη ένα µαθητή, τον Λαυρέντιο τον νεότερο40, ο 

οποίος εργάστηκε, ως Ιεροδιάκονος, κυρίως στην επαρχία της Πάφου, όπου 

                                                                                                                                                   
περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 340 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών, Άγιος 

Θεόδωρος Πολιτικού)· Γεώργιου Παναγή - Χριστοθέας Λεβέντη - Έλενας 

Παπαλουκά, Ο ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φικάρδου, Λευκωσία 

2016, σ. 58 (Άγιοι Aπόστολοι Φικάρδου)· Αθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές 

Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ. 326-327 (Tίµιος Πρόδροµος Δροµολαξιάς). 

38. Βλ. Κ. Κέντη, «Το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα», ό.π., σ. 168-

172 (Aρχάγγελος Μιχαήλ Αναλιόντα)· Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική 

δραστηριότητα», ό.π., σ. 109-111 (Άγιος Γεώργιος Ξυλοφάγου)· Δ. 

Tριανταφυλλόπουλου, «Tοιχογραφίες των ναών της µητροπολιτικής περιφέρειας 

Tαµασού και Oρεινής», ό.π., σ. 370-372 (Παναγία Καπέδων). 

39. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου», 

ό.π., σ. 431. Γενικά για την τοιχογράφηση ναών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας βλ. 

Δηµήτριου Τριανταφυλλόπουλου, «Από την παράδοση στη νεωτερικότητα. 

Μνηµειακή εκκλησιαστική ζωγραφική στην Κύπρο κατά την Όψιµη Τουρκοκρατία», 

στον τόµο: Χαράλαµπου Χοτζάκογλου (επιµ.), Ζωγραφίζοντας το θείον, Κατάλογος 

Έκθεσης, Λευκωσία 2014, σ. 38-49. 

40. Ο νεότερος Λαυρέντιος εµφανίζεται τη δεκαετία του 1770 και είναι 

οπωσδήποτε διαφορετικός από τον προαναφερθέντα οµώνυµό του µαθητή του 

Ιωαννικίου, ο οποίος εργάστηκε κατά τη δεκαετία του 1740. Ας αναφερθεί ακόµη, 
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αγιογράφησε τις εικόνες της Παναγίας της Οδηγήτριας (1774) από τον ναό της 

Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στη Δρύµου, του Xριστού (1778) και της Θεοτόκου 

(1778) από τον ναό του Aγίου Θεοδώρου στη Λετύµβου, επιχρύσωσε το 

εικονοστάσιο και ιστόρησε τις εικόνες του τέµπλου (1778) από τον ναό του 

Aρχαγγέλου Mιχαήλ στην Aνώγυρα, και αγιογράφησε τις εικόνες του Χριστού 

(1779) από το καθολικό της Μονής του Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη στη Δρούσεια, 

της Θεοτόκου και του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου (1780, αποδίδονται) από τον 

ναό του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στη Λεµόνα, του Xριστού (1781) και άλλες από τον 

ναό της Παναγίας Xρυσογαλακτούσας στη Γαλαταριά, της Θεοτόκου (1781) από το 

καθολικό της Μονής των Ιερέων και του Xριστού (1781, αποδίδεται) από τον ναό 

του Aγίου Γεωργίου στην Πενταλιά41. 

 Ο Λαυρέντιος αγιογράφησε επίσης την εικόνα του Τιµίου Προδρόµου (1775) 

από το καθολικό της οµώνυµης Μονής στον Μέσα Ποταµό, όπου επιχρύσωσε και 

το τέµπλο (1775) και παρέθεσε σχετική επιγραφή, στην οποία δηλώνει τη µαθητεία 

του στον Πρωτοσύγκελλο, όπως τον αναφέρει, Nεκτάριο. Στον χρωστήρα του, ως 

Ιεροδιακόνου, ανήκει επίσης η εικόνα της Αγίας Παρασκευής (1780) από τον 

οµώνυµο ναό στον Μαθιάτη, όπου εδώ δηλώνεται ως µαθητής του Λεοντίου. 

Ακολούθως εργάστηκε για την επιχρύσωση των εικονοστασίων του καθολικού της 

                                                                                                                                                   
ότι δεν υπάρχει µαρτυρία, που να επιβεβαιώνει ταύτιση του ανωτέρω Λαυρεντίου 

µε τον επίσης οµώνυµό του Μοναχό, µέλος της Αδελφότητας της Μονής του Αγίου 

Ηρακλειδίου, ο οποίος, το 1780,  κάλυψε τις δαπάνες για τη φιλοτέχνηση από τον 

Μιχαήλ προσκυνητή της αγίας τράπεζας του καθολικού της Μονής. Για τη σχετική 

επιγραφή βλ. Ιω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., 

σ. 46. 

41. Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ. 178-180 

(Mεταµόρφωση Δρύµου, Άγιος Θεόδωρος Λετύµβου, Αρχάγγελος Mιχαήλ 

Aνώγυρας, Άγιος Γεώργιος Νικοξυλίτης, Αρχάγγελος Mιχαήλ Λεµόνας, Παναγία 

Xρυσογαλακτούσα Γαλαταριάς, Μονή των Ιερέων, Άγιος Γεώργιος Πενταλιάς)· 

Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Λαυρέντιος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 

8ος, Λευκωσία 1988, σ. 304-305 (Άγιος Γεώργιος Νικοξυλίτης, Μονή των Ιερέων)· 

Φαίδωνα Παπαδόπουλου, Η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη Δρούσειας, 

Πάφος 1996, σ. 108 (Άγιος Γεώργιος Νικοξυλίτης)· Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα 

τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 168-169 (Αρχάγγελος Mιχαήλ Aνώγυρας). 
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Μονής της Παναγίας Καντάρας (1783, ως Iεροδιάκονος) και του ναού του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μιτσερό (1790)42. Ακόµη, ως «Aρχιµανδρίτης Aγίου 

Hρακλειδίου», µέλος δηλαδή της Αδελφότητας της οµώνυµης Mονής, φιλοτέχνησε 

τα βηµόθυρα από τον ναό της Παναγίας στην Κλήρου (1791). Επίσης, ως 

Σύγκελλος, αγιογράφησε την εικόνα των Αγίων Αναργύρων Κοσµά, Παντελεήµονα 

και Δαµιανού (1796) από τον ναό των Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Τριµιθιάς43. 

 Τελευταίος εκπρόσωπος της Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου είναι ο 

Σύγκελλος Χρύσανθος, ο οποίος, σύµφωνα µε µαρτυρία του σε επιγραφή στην 

εικόνα της Θεοτόκου (1795) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καπούτι, 

διδάχθηκε την αγιογραφική τέχνη από τον προαναφερθέντα Φιλόθεο, τον οποίο 

αναφέρει ως Πρωτοσύγκελλο. Αρκετά από τα έργα του σώζονται ανυπόγραφα στη 

µητροπολιτική περιφέρεια Ταµασού και Ορεινής, όπως οι εικόνες του 

κεφαλοφόρου Αγίου Μιχαήλ Συνάδων (1808) και του Αγίου Τρύφωνος (1821) από 

τον παλαιό ναό της Παναγίας Παλαιοµετόχου, του Χριστού (1813) και της 

Μεταµόρφωσης (1813) από τον ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Κάτω 

Μονή, του Αγίου Σάββα (1814) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στην Οδού και του 

Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (18ος αι.) από τον ναό της Παναγίας στην Κλήρου44. 

 Από δε τα ενυπόγραφα έργα του αναφέρονται οι εικόνες του Αγίου 

Γεωργίου (1793), της Παναγίας (1793, όπου δηλώνει ξανά τη µαθητεία του στον 

Πρωτοσύγκελλο Φιλόθεο), τις οποίες υπογράφει ως Ιεροµόναχος, καθώς και του 

                                                
42. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 257 (Αρχάγγελος Μιχαήλ 

Μιτσερού)· Αθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ. 325-

326 (Παναγία Καντάρας, Αρχάγγελος Μιχαήλ Μιτσερού). 

43. Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 166, 178 (Τίµιος 

Πρόδροµος Mέσα Ποταµού, Παναγία Κλήρου)· Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές 

εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 341 (Αγία Παρασκευή Μαθιάτη, 

Παναγία Κλήρου, Άγιοι Aνάργυροι Αγίων Τριµιθιάς)· Ιεράς Μονής Τιµίου 

Προδρόµου (έκδ.), Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Μέσα Ποταµού, ένα οδοιπορικό 

στον χρόνο, Λεµεσός 2017, σ. 322, 324-325 (Τίµιος Πρόδροµος Mέσα Ποταµού). 

44. Bλ. Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Χρύσανθος», Mεγάλη Kυπριακή 

Eγκυκλοπαίδεια, τ. 14ος, Λευκωσία 1991, σ. 106-107 (Άγιος Γεώργιος Kαπουτίου)· 

Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., 

σ. 343 (Παναγία Παλαιοµετόχου, Μεταµόρφωση Κάτω Μονής, Παναγία Κλήρου). 
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Επιταφίου Θρήνου (1794) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευρύχου. Επίσης, 

αγιογράφησε τις εικόνες του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου (1802) από το 

καθολικό της Μονής της Αχειροποιήτου, της Αγίας Ειρήνης (1808) και των Αγίων 

Χαραλάµπους και Τρύφωνος (1822) από τον ναό της Αγίας Ειρήνης στον Καραβά, 

του Χριστού (1814) από τον ναό της Παναγίας στο Πέρα Πεδί, της Παναγίας µε τη 

ρίζα του Ιεσσαί (1818) περιµετρικά από τον ναό της Παναγίας στη Λάγεια και του 

Αγίου Γεωργίου (1829), µε έντονη «κορναρίζουσα» τεχνοτροπία, από τον οµώνυµο 

ναό του Καραβά, τις οποίες υπογράφει ως Σύγκελλος45. 

 Ας σηµειωθεί ότι η τελευταία εικόνα κλάπηκε από τους Τούρκους 

κατακτητές και εντοπίστηκε µόλις πρόσφατα στην Ελβετία, από όπου ανακτήθηκε 

από την Εκκλησία της Κύπρου46. Eίναι δε αξιοσηµείωτο ότι, κατά καιρούς, έχουν 

εντοπιστεί και επαναπατριστεί και άλλες εικόνες των ζωγράφων - µελών της 

Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου, που συλήθηκαν από αρχαιοκάπηλους από τις 

κατεχόµενες περιοχές. Ανάµεσά τους περιλαµβάνεται τουλάχιστον ακόµη µία 

εικόνα του Σύγκελλου Χρυσάνθου, που απεικονίζει τη Θεοτόκο και η οποία 

µεταφέρθηκε στην Κύπρο από το Αµβούργο, το 201247. 

 Στο µεταξύ, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και ενώ οι Λαυρέντιος, 

Λεόντιος και Χρύσανθος εξακολούθησαν να αγιογραφούν εικόνες για τους ναούς 

του νησιού, άρχισε να επικρατεί στο νησί η δυτικότροπη ζωγραφική του Ιωάννη του 

Κορνάρου του Κρητός µε το ευφάνταστο θεµατολόγιο, την πληθώρα των 

                                                
45. Bλ. Κ. Πρωτοπαπά, «Επιγραφές σε εικόνες εκκλησιών της περιοχής Καραβά - 

Λαπήθου», ό.π., 446, 448, 450 (Mονή Aχειροποιήτου, Αγία Ειρήνη Καραβά, Άγιος 

Γεώργιος Kαραβά)· Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς 

αγιογράφους», ό.π., σ. 169-170 (Άγιος Γεώργιος Eυρύχου)· Κ. Παπαϊωακείµ, «Η 

αγιογραφική τέχνη στην Κύπρο», ό.π., σ. 35 (Παναγία Λάγειας). 

46. Για τον εντοπισµό της εικόνας του Aγίου Γεωργίου και την επαναφορά της 

στην Κύπρο βλ. «Ο Άγιος Γεώργιος Καραβά επιστρέφει στην Κύπρο», Ο 

Φιλελεύθερος, 23.8.2018· Αντιγόνης Σολοµωνίδου-Δρουσιώτου, «Ατέλειωτο 

µαρτύριο οι κλεµµένοι θησαυροί. Συνέντευξη Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφυρίου», 

Ο Φιλελεύθερος, 23.9.2018. 

47. Βλ. το άρθρο µε τίτλο: «Δεσποτική εικόνα της Παναγίας ανακτήθηκε στο 

Αµβούργο», στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου στις 

Βρυξέλλες: https://www.churchofcypruseu.com/index.php/el-gr/ 
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παραπληρωµατικών στοιχείων και τις περίτεχνες διακοσµήσεις, η οποία άλλαξε 

ριζικά τις αισθητικές αντιλήψεις στον τοµέα της εκκλησιαστικής τέχνης. Η νέα 

εισαγόµενη τεχνοτροπία, µε την έµφαση στο εντυπωσιακό στοιχείο της 

ζωγραφικής απόδοσης της εικόνας, συνέτεινε, ώστε να υποβαθµιστεί η πνευµατική 

της διάσταση, όπως καλλιεργήθηκε από τους ζωγράφους της Σχολής του Αγίου 

Ηρακλειδίου48. Tο έργο τους, όµως, εξακολούθησε να κοσµεί τους ναούς των 

Mονών  και των κοινοτήτων του νησιού και να υπηρετεί την εκκλησιαστική ζωή, 

µέσω της συνεισφοράς του στη θεία λατρεία και στη διδασκαλία της Χριστιανικής 

πίστης, ενδυναµώνοντας το φρόνηµα των υποδούλων, για να αντιµετωπίσουν µε 

καρτερία τις δύσκολες συνθήκες ζωής, που βίωναν εξαιτίας της τουρκικής κατοχής. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ιεράς Μονής Κύκκου Ενατενίσεις τχ 31 

(Λευκωσία 2018), σ. 87-99. 

                                                
48. Για τη δράση του Ιω. Kορνάρου στην Kύπρο βλ. Σοφοκλή Σοφοκλέους, «O 

ζωγράφος Iωάννης Kορνάρος και η σχολή του», Aρχαιολογία 25 (1987) 64-70· Tου 

ιδίου, «Nέα στοιχεία για την παραµονή και το έργο του Kρητικού ζωγράφου Iωάννη 

Kορνάρου στην Kύπρο», Kυπριακαί Σπουδαί 50 (1987) 227-256· Κ. Γερασίµου, 

«Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 171-172· 

Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου - Κώστα Γερασίµου - Ευφροσύνης Ριζοπούλου-

Ηγουµενίδου, Νέα εικόνα και ιστορική µαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός, 

Πάφος 2000· Mαίρης Aσπρά-Bαρδαβάκη, «Xειρ ην Kορνάρου Iωάννου Kρητός εν τη 

Mονή της Kύκκου», στον τόµο: Στυλιανού Περδίκη (επιµ.), Πρακτικά Συνεδρίου. H 

Iερά Mονή Kύκκου στη Bυζαντινή και Mεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, 

Λευκωσία 2001, σ. 313-386· Ιωάννη Ηλιάδη, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική της 

Όψιµης Τουρκοκρατίας στην Κύπρο και οι προσπάθειες ανανέωσής της», 

Ζωγραφίζοντας το θείον, ό.π., σ. 52-57. 


