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Ο Όσιος Θεόδωρος ο Ταμασέας 
  
Έζησε τον πρώτο αιώνα μ.Χ. 
κι είναι ένας από τη μικρή 
εκείνη ιεραποστολική ομάδα, 
- οι άλλοι είναι οι άγιοι 
Ηρακλείδιος και Μνάσων - 
που με κατοικία και 
ορμητήριο τους μια σπηλιά 
στην πολυάνθρωπη 
Ταμασό, ανέλαβαν πρώτοι 
να διαλύσουν τα βαθιά 
σκοτάδια της ειδωλομανίας, 
και στη θέση τους να 
υψώσουν το σωστικό φως 
του Χρίστου, το ιλαρό φως 
της νέας ζωής. 
Πατρίδα είχε τη μεγάλη 
πολιτεία της Ταμασού, την 
περίφημη τότε για το χαλκό 
της και των πλουσίων σε 
τούτο το μέταλλο, 
μεταλλείων της. Οι γονείς 
του ήταν ειδωλολάτρες. Ο 

πατέρας του μάλιστα είχε ως έργο την αγαλματοποιία. Κατασκεύαζε 
αγάλματα θεών, τα οποία όταν μεγάλωσε ο γιος του Θεωνάς - αυτό ήταν 
τ' όνομα του πριν να βαπτισθεί - τα έπαιρνε και τα πωλούσε στην αγορά 
κι από τα χρήματα που έπαιρναν αποζούσαν. 
Στη νεανική ηλικία βρίσκουμε τον Θεωνά να' ναι συνδεδεμένος στενά με 
τον Μνάσωνα, που ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του Πράξεις των 
Αποστόλων αποκαλεί «αρχαίον μαθητήν». Με το Μνάσωνα μάλιστα 
είχαν αναλάβει κι ένα ταξίδι στη Ρώμη, για να λύσουν κάποιες διαφορές 
που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των ειδωλολατρών του Πολιτικού και του 
χωρίου Πέρα όσον αφορά το ποιος από τους ψευδώνυμους θεούς τους 
ήταν μεγαλύτερος. Εκεί στην πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
που ήταν και το κέντρο του ειδωλολατρικού κόσμου, οι δύο φίλοι 
γνωρίστηκαν με μερικούς αποστόλους από τους εβδομήκοντα. Ποιοι 
ήταν αυτοί οι απόστολοι δε γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε από την 
ακολουθία του Οσίου είναι, πως οι δύο Κύπριοι ταξιδιώτες είχαν έρθει σε 
ιδιαίτερη επαφή μ' αυτούς. Στις συναντήσεις που ακολούθησαν οι 



απόστολοι μίλησαν στους δύο 
φίλους για την καινούργια 
πίστη. Η διψασμένη για την 
αλήθεια ψυχή τους δε 
χόρταινε ν' ακούει το λόγο για 
τον Ιησού τον Ναζωραίο. 
Αυτή η δίψα τους έκανε να 
εγκαταλείψουν πολύ γρήγορα 
τη μεγάλη πόλη Ρώμη, κι αντί 
να γυρίσουν στην πατρίδα 
τους, την Κύπρο, να 
τραβήξουν στα Ιεροσόλυμα. 
Πήγαν εκεί για να 
συναντήσουν τον κορυφαίο 
απ' τους αποστόλους, τον 
Πέτρο, έτσι τους τον είπαν, 
και τον αγαπημένο μαθητή 
του Χριστού, τον Ιωάννη το 
Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Η 
αγάπη του Θεού ευλόγησε 
τον πόθο τους κι αντάμειψε 
την αγαθή διάθεσή τους. Κι 

αφού δέχτηκαν στο τέλος και το βάπτισμα, αναχώρησαν για την Κύπρο, 
για να συναντήσουν εδώ τους αποστόλους Παύλο, Βαρνάβα και Μάρκο 
και τον ακόλουθό τους τον Ηρακλείδιο, τον οποίον είχαν ήδη κατηχήσει 
και βαπτίσει. Οι δύο νεοφώτιστοι χριστιανοί χαίροντες και αγαλλόμενοι 
για την ευλογημένη συνάντηση με τους αποστόλους και τον άγιο 
Ηρακλείδιο αντάλλαξαν μαζί τους χαιρετισμό αγάπης και παρέμειναν 
κοντά τους. 
Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση οι απόστολοι αναχώρησαν για την Πάφο. 
Τότε, σύμφωνα με το συναξάρι του οσίου, ο μεν άγιος Μνάσων έμεινε 
μαζί με το δάσκαλο του, τον άγιο Ηρακλείδιο, ο δε όσιος Θεόδωρος 
αποχωρίστηκε κι απ' τους δύο, κι έζησε μια ασκητική ζωή. 
Για τριάντα οκτώ χρόνια ο ιερός αθλητής πάλεψε έχοντας σαν κανόνα 
την αυστηρή εγκράτεια, στήριγμα την αδιάλειπτη προσευχή, 
περικεφαλαία την ταπεινοφροσύνη και σκοπό του την επικράτηση της 
βασιλείας Του Χριστού στην αγαπημένη του πατρίδα.  



 
Ένας συνεχής αγώνας υπήρξε ολόκληρη η ζωή του. Τα λόγια του 
Κυρίου «αγωνίζεσθε εισελθείν δια της στενής πύλης» αντηχούσαν κάθε 
στιγμή στ' αυτιά του. Έτρωγε πολύ λίγο. Κι αυτό το  
νερό ακόμα το χρησιμοποιούσε κατά αραιά διαστήματα. Ήθελε τον εαυτό 
του ελεύθερο κι απ' αυτές τις φυσικές ανάγκες. Το πνεύμα Του Θεού τον 
είχε φωτίσει απ' την αρχή ν' αντιληφθεί, πως η εγκράτεια στην τροφή 
είναι ένα γερό χαλινάρι, για να μπορεί ο άνθρωπος να συγκρατεί τις 
κατώτερες ορμές του.  
Για ενίσχυση τούτου του αγώνα του χρησιμοποιούσε πλούσια το 
στήριγμα κάθε ευγενικής προσπάθειας, την προσευχή. Ζωσμένος με 
σίδερα στη μέση περνούσε τις περισσότερες ώρες της νύχτας και της 
μέρας με τη σκέψη του στραμμένη στο θέλημα του Θεού και τα χέρια 
υψωμένα σε προσευχή. 
Το οικοδόμημα της χριστιανικής ζωής του, ο άγιος στήριζε στην 
ταπεινοφροσύνη. «Πας ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται», έλεγε συχνά 
στους ακροατές του. «Μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου 
έκαστος», πρόσθετε με αγάπη και καλοσύνη. Έτσι η ζωή του έγινε μια 
επίμονη πορεία προς την αρετή, προς την τελειότητα, προς την 
αγαθότητα. Αλλά και το καλύτερο, το ζωντανότερο κήρυγμα για κείνους 
που τον επισκέπτοντο ή που επισκεπτόταν ο ίδιος. 
Έτσι έζησε ο όσιος. Με σύνθημα την αρετή και βοήθεια τα πολλά 
θαύματα, που έκαμνε με τη χάρη Του Θεού, πρόβαλλε πειστικά το ιερό 
έργο που επιτελούσε, το έργο της σωτηρίας ψυχών. 
Όταν έφτασε η ώρα ν' αφήσει την πρόσκαιρη τούτη ζωή, ο άγιος 



προαισθάνθηκε το θάνατο του, κάλεσε κοντά του το Ροδώνα, ένα από 
την ιεραποστολική ομάδα και τρίτο κατά σειρά επίσκοπο της αρχαίας 
Ταμασού, και του ανέθεσε να συγγράψει τα έργα του αγίου Ηρακλειδίου 
και του Μνάσωνος.  «Εγένετο τον όσιο πατέρα Θεόδωρον εν ασθενεία 
περιπεσόντα μεταπέμψασθαι με, και είπεν προς με.  Τέκνος εμόν 
πεποθημένον, άκουσον των εμών ρημάτων και γενού άϋπνος και 
νηφάλεος, γενού πρόθυμος εν πάσι τοις έργοις σου.  Έχε την καδρίαν 
σου τα του θεού προστάγματα και δωρήματα, και μη παρακούσης των 
εμών ρημάτων ων μέλλω λέγειν προς σε, και γαρ εγώ, τέκνον, 
κατανυσσόμενος υπό πνεύματος αγίου, συνεγραψάμην πάντα όσα 
εποίει δια δια του θεούο πατήρ Μνάσων.  Και συ ούν τέκνον Ρόδων, 
θέμενος τον νούν προς τον θεόν και ακοίμητον όμμα έχων, όσα 
επιτελούσιν οι άγιοι πατέρες ημών Ηρακλείδης ο ιερεύς και Μνάσων ο 
διδάσκαλος γενού συγγραφόμενος, ίνα μετά σε μνήμην αιώνιον 
καταλείψης.   Ταύτα αυτού ειπόντος προς με, παρέδωκεν μοι τα 
υπομνήματα του κοινού πατρός και διδασκάλου Μνάσωνος». 
   Ύστερα φώναξε κοντά του μερικά απ' τα πνευματικά του παιδιά, τα 
νουθέτησε, τα στήριξε με την τελευταία διδασκαλία του και γαλήνιος 
παρέδωσε τη μακαρία ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 4 του 
Οκτώβρη. 
Οι άγιοι Ηρακλείδιος και Μνάσων, μαζί με τους άλλους πιστούς 
αδελφούς, με πολλή λύπη κήδευσαν το άγιο λείψανο και το έθαψαν στον 
ίδιο τάφο, που είχαν θάψει πρωτύτερα και τον πατέρα αγίου Μνάσωνα   
Χρύσιππο.  
Επί του τάφου του Οσίου,  όπου ανευρέθηκε και η αγία κάρα του, 
ανεγέρθηκε κάποια στιγμή, άγνωστο το πότε ακριβώς, ναός. 
 
Με την ψυχή νοερά γονατισμένη μπροστά στον άγιο Θεόδωρο ας ψάλλει 
ευλαβικά και κάθε πιστός μαζί με τον υμνογράφο το απολυτίκιο, το οποίο 
συνοψίζει και εξυμνεί τις πνευματικές αρετές του αγίου: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα, 
λαβών γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας Τον Χριστόν 

και πράττων εδίδασκες 
υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ, 

επιμελείσθε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. 
Διό και μετά αγγέλων συναγάλλεται 

Όσιε Θεόδωρε το πνεύμα σου. 

        

 

 

 

 

 



 

 

Ο ναός του Αγίου Θεοδώρου Ταμασού στο Πολιτικό 

 

Η εκκλησία του Πολιτικού είναι αφιερωμένη στον τοπικό άγιο Θεόδωρο –

άγιο του πρώτου χριστιανικού αιώνα- και πανηγυρίζει στις 4 Οκτωβρίου, 

ημέρα μνήμης της κοίμησης του αγίου.  

 

Από την παλιά εκκλησία στο σύγχρονο ναό: Από πολύ παλιά και 

άγνωστο ακριβώς πότε, κτίστηκε στο Πολιτικό μικρός ναός προς τιμήν 

του αγίου Θεοδώρου, ο οποίος κατά καιρούς ανεκαινίζετο. Το 1777 

διορθώθηκε εκ βάθρων από τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Ο ναός αυτός 

–διαστάσεων 5 μ. πλάτους και 15 μ. μήκους περίπου- είχε στέγη  «με τα 

βολίτζια τζιαι με το δώμα, τζιαι μες στον σιειμώνα που έβρεσιεν 

έστασσεν πάνω μας», όπως ανέφερε ο μακ. Γεώργιος Χ’Αποστολής 

στον αείμνηστο μελετητή-ερευνητή Ι.Π. Τσικνόπουλο.   Γι’ αυτό το λόγο 

αποφασίστηκε απ’ τους κατοίκους του Πολιτικού γύρω στα μέσα του 19ου 



αιώνα, να επιδιορθωθεί σε μεγάλη κλίμακα και να διευρυνθεί ο ναός. Η 

παλαιότερη μαρτυρία για τούτο βρίσκεται στον «Κώδικα της Ιεράς 

Εκκλησίας του χωρίου Πολιτικού» (κάτι σαν βιβλίο πρακτικών και 

λογιστικού ελέγχου), όπου στη χρονιά 1850 στη στήλη των εξόδων 

βρίσκουμε τις ακόλουθες σημειώσεις: 

 

 

*16 βολίκια δια τα Κατηχούμενα προς 6 γρ.   … 96 

*9 σανίδια κέδρινα 2/ μαντοσιάς πρ. 2 τετρ   … 28 

*εις βολίκια δια τα στασίδια                           … 35 

*εις μαστορικά                                               …302 

*έξοδα τροφής μαστόρων 18 ημέρας άνθρ.3   … 90 

 

 

Ακολουθούν και σε αρκετές άλλες χρονιές και μέχρι τα επίσημα εγκαίνια 

το 1910,  ανάλογες πληροφορίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1874: έξοδα καμηλάρηδες                       …  41 

1888: πελέκημαν πετρών και φέρμαν     … 600 

          αγορά κεραμιδιών                         ..2184 

          τροφήν μαστόρων                          .1223 

          μιστόν κτιστών                              . 839 

          εργατικά                                           74 

 

Στη χρονιά 1894 βρίσκουμε και την πρώτη αναφορά τόσο για το 

καμπαναριό όσο και για την καμπάνα. Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

1894: δια κτίσμα κωδωνοστασίου                    …1417 

           κώδωνας 84 κιλών                                …2912 



Επιπλέον τη χρονιά 1899 έχουμε και την πρώτη μαρτυρία για πληρωμή 

ζωγράφων, και μάλιστα με το σημαντικό ποσό των 637 γροσίων, 

πράγμα που συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά με το πολύ μεγαλύτερο 

ποσόν των 3185 γροσίων. Προφανώς η «εις ζωγράφους» αναφορά στα 

έξοδα του Κώδικα θα αναφέρεται στην αγιογράφηση των νέων φορητών 

εικόνων του ναού. 

Οι αναφορές σε παρόμοιας φύσης έξοδα που δεικνύουν διεύρυνση, 

ουσιαστικά ξανακτίσιμο του ναού, υπάρχουν και μέχρι το 1910, χρονιά 

που έγιναν και τα εγκαίνια του ναού –συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου 

1910- από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κύριλλο Β’, όπως μαρτυρεί 

σχετική μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται στο ναό.  

 

Η κάλυψη των εξόδων της επέκτασης του ναού, όπως φαίνεται και πάλι 

μέσα από τον «Κώδικα», γινόταν από τα έσοδα του ναού κι από άλλες 

πηγές, ως ακολούθως: 

*εισφορές πιστών (δίσκος, γιορτές, τέλεση μυστηρίων) 

*από ενοικίαση κτημάτων 

*από πώληση κτημάτων 



*από πώληση προϊόντων (κυρίως ελιών και λαδιού, αλλά και σιταριού, 

κρασιού ακόμη    

  και ξύλων) 

*από τη χρήση του καμινιού της εκκλησίας 

*από μεγάλες δωρεές του απόδημου Ν. Αποστολίδη, η 1η δόση της 

οποίας δόθηκε το 1887 (1851 γρόσια/Δες και πιο κάτω 

 

Περιγραφή του ναού: O σύγχρονος ναός είναι μονόκλιτος, 

κεραμοσκέπαστος.  Πρόκειται ακριβώς για ένα  μονόχωρο ναό, 

ορθογώνιο στην κάτοψη με προεξέχουσα αψίδα στα ανατολικά, 

πεντάπλευρη εξωτερικά και ημικυκλική εσωτερικά.  Στεγάζεται με 

σταυροθόλια που ανέχουν οξυκόρυφα ενισχυτικά σφενδόνια, ενώ 

εξωτερικά διαμορφώνονται τριγωνικά  αετώματα.  Οι μακροί τοίχοι της 

εκκλησίας φέρουν εξωτερικά ανά έξι ενισχυτικές αντηρίδες υπό μορφή 

παραστάδων, οι οποίες σχηματίζουν τοξοστοίχια.  Έχει διαστάσεις 17 μ. 

μήκος και 7,5 πλάτος, ενώ ο χώρος που καταλαμβάνει είναι γύρω στα 

130 τετρ.μέτρα.   



Τέσσερις πόρτες οδηγούν στο εσωτερικό του ναού. Η κύρια είναι η 

βόρεια, άλλες δύο βρίσκονται στα νότια και δυτικά με τις ίδιες διαστάσεις 

με την πρώτη.  Μία μικρότερη  στα βορειοδυτικά, μας φέρνει κοντά στην 

σκάλα που οδηγεί στον γυναικωνίτη. Τέλος υπάρχει και η πόρτα του 

Ιερού που οδηγεί, όπως και η νότια στο παλιό κοιμητήριο στον περίβολο 

της εκκλησίας, όπου σώζεται πέτρινη σαρκοφάγος, η οποία σύμφωνα με 

μια παράδοση, ανήκει στον άγιο Θεόδωρο.  Δύο μεγάλα παράθυρα 

υπάρχουν στον νότιο τοίχο και άλλα δύο στον βόρειο τοίχο. Ένα 

μικρότερο παράθυρο υπάρχει στην αψίδα του ιερού.  Μικρότερα 

παράθυρα διατρυπούν τα αετώματα ενισχύοντας τον φυσικό φωτισμό  

στο εσωτερικό της εκκλησίας. 

  Η ίδια η κάρα του αγίου σώζεται μέσα σε επίχρυση αρχιερατική μίτρα, 

που βρίσκεται κοντά στο τέμπλο και είναι προσιτή για προσκύνηση απ’ 

τους πιστούς.   

Μέχρι τη δεκαετία 

του 50-60, υπήρχε 

προ της βόρειας-

κύριας εισόδου του 

ναού κτισμένο αίθριο 

–νάρθηκας όπως τον 

αποκαλούσαν τότε οι 

πιστοί- ο οποίος και 

ξανακτίστηκε πολύ 

πρόσφατα, το 2009, 

μάλιστα αυτή τη 

φορά παρόμοιος 

πυλώνας έγινε τόσο στη δυτική όσο και στη νότια είσοδο. 

Το σύγχρονο καμπαναριό που έχει χρονολογία κατασκευής το 1942 και 

είναι έργο του Μ.Θ. Γρούτα, βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του ναού. 

Το εσωτερικό του ναού: Στο εσωτερικό του ναού δεσπόζει το τέμπλο ή 

εικονοστάσιο, ένα αριστούργημα ξυλογλυπτικής, κατασκευής 1906 

«έργο του Σοφοκλέους Κ. Χαραλάμπους εκ Λάρνακος, δι εξόδων Ν. 

Αποστολίδη», όπως μαρτυρεί σχετική επιγραφή που βρίσκεται κάτω 

από την ωραία πύλη(Το συνολικό κόστος του τέμπλους και του 

Αρχιερατικού θρόνου ανήλθε στα 20,680 γρόσια) . Η διακόσμησή του 



αποτελείται από ανάγλυφες παραστάσεις της αμπέλου, πτηνών και 

ανθέων. Απ’ τις εικόνες του, η παλαιότερη είναι αυτή της Παναγίας της 

Οδηγήτριας (1573), που μαζί με τις μεγάλες εικόνες του αγίου 

Θεοδώρου (1825, ευρισκόμενη σήμερα στο ιδιαίτερο ξυλόγλυπτο 

προσκυνητάρι, γνωστό ως «Θρονί του αγίου», κατασκευής 1920), του 

Άρχοντος Μιχαήλ, του Σωτήρος του κόσμου, του Ιωάννη του Προδρόμου  

και του Ιωάννη του Θεολόγου, βρίσκονταν στο εικονοστάσι της 

παλαιότερης εκκλησίας. Ακόμη, ξυλόγλυπτη εικόνα του αγίου Θεοδώρου 

(1888), βρισκόταν παλαιότερα στο «νάρθηκα» και σήμερα είναι 

τοποθετημένη δίπλα απ’ τον αρχιερατικό θρόνο. 

 

 Koντά σ’ αυτή και πάνω ακριβώς από τη νότια, εσωτερική σύγχρονη 

πόρτα, είναι τοποθετημένο το λάβαρο της εκκλησίας, άγνωστης 

χρονολογίας κατασκευής, που  παριστάνει τον άγιο Θεόδωρο μέσα σε 

σφαίρα, με το δεξί χέρι να βαστά ειλητάριο    

και το αριστερό να ευλογεί. Η σφαίρα βρίσκεται στο κεντρικό σημείο 

γαλάζιου σταυρού, που με τη σειρά του βρίσκεται πάνω  σε λευκό πανί. 

Η επιγραφή αναφέρει:“ Άγιος Θεόδωρος ο Ταμασού” Το Λάβαρο του 

Αγίου Θεοδώρου του Ταμασέα, έχει λάβει την τιμητική θέση να είναι, 

σύμφωνα με απόφαση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και 



ορεινής Ησαϊα, το Εθνικό λάβαρο της μητροπολιτικής περιφέρειας 

Ταμασού.  Το λάβαρο θα παρελαύνει πρώτο στις παρελάσεις που θα 

γίνονται για τις εθνικές επετείους.  

 

Επιπλέον, αρκετές άλλες εικόνες του 19ου και του  20ου αιώνα, διαφόρων 

 μεγεθών, βρίσκονται τοποθετημένες σε σύγχρονα προσκυνητάρια 

σε υπερυψωμένα σημεία του ναού, όπως και χρυσοκέντητοι επιτάφιοι 

Tου Χριστού και της Παναγίας. 

 Στα βημόθυρα της ωραίας πύλης, έργο 

του 1920, εικονίζεται ο Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου .  

Μέσα στο Ιερό η Αγία Τράπεζα είναι, 

κατά πάσα πιθανότητα, η ίδια που 

υπήρχε στην προηγούμενη εκκλησία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα 

αργυρόδετο Ευαγγέλιο του 1801, ένα 

ξυλόγλυπτο αρτοφόριο  στο οπoίο 

αναγράφεται η ημερομηνία “14   Ιουλίου  

1847”, καθώς  και μερικές εικόνες του 

19ου  αιώνα. Tα υπόλοιπα  ιερά σκεύη, η 

αγία πρόθεση, τα εξαπτέρυγα και πολλές 

εικόνες που βρίσκονται στο ιερό είναι του 

20ου αιώνα.   

 Ο αρχιερατικός θρόνος, στον οποίο αναγράφεται ως χρονολογία 

κατασκευής το  1909 επί Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β’, είναι παρόμοιας 

τεχνικής με το τέμπλο, ξυλόγλυπτος  με ανάγλυφες παραστάσεις 

πτηνών, ανθέων, αγγέλων, λιονταριών και άλλων θηρίων και με το 

σταυρό φυσικά στο πιο ψηλό σημείο.  

Στο προσκυνητάρι, ξυλόγλυπτο και αυτό έργο του 1911, δεσπόζει σε 

κεντρική θέση, αετός που πατά πάνω σε ένα φίδι, όπου και μπαίνει η  

κύρια εικόνα εορταζόμενου αγίου.  Η υπόλοιπη θεματογραφία της 

διακόσμησής του, είναι παρόμοια μ’ αυτήν του αρχιερατικού θρόνου. Στο 

πίσω μέρος της εκκλησίας είναι τοποθετημένο και το προσκυνητάρι της 



παλιάς εκκλησίας με πιο απλή διακόσμηση, από χρωματιστά άνθη και 

γεωμετρικά σχήματα. 

Στενό κι απότομο κλιμακοστάσιο, στο βορειοδυτικό άκρο του ναού, 

οδηγεί στο γυναικωνίτη –κατηχούμενα όπως τον αποκαλεί ο λαός- το 

πάτωμα του οποίου  είναι ξύλινο και στηρίζεται σε βολίτζια. 

 

ΔΩΡΗΤΕΣ: 

Δωρητές του ναού  του αγίου Θεοδώρου είναι το ζεύγος των απόδημων 

Πολιθκιατών Νικόλαου και Αικατερίνης Αποστολίδη, που έζησαν και 

πέθαναν στην Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, 

με μαρτυρίες του «Κώδικα» αλλά και 

τις επιγραφές που υπάρχουν στο ναό,  

το τέμπλο, το προσκυνητάρι και το 

«θρονί του αγίου» κατασκευάστηκαν 

με έξοδα των προαναφερθέντων 

αποδήμων χωριανών μας.  Ο Νικόλας 

Αποστολίδης έδινε για σειρά ετών 

δωρεές σε χρήματα. Το 1899 δίνει για 

την ανακαίνηση της εκκλησίας 1820 

γρόσια, το 1900 δίνει ξανά το ίδιο 

ποσό, 1820 γρόσια. Κάποιος Ιωάννης 

Δημητρίου έδωσε 182 γρόσια.  

Υπάρχουν και άλλοι σύγχρονοι 

δωρητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να 

αναφερθούμε στο όνομα τους.  

Παράληψη μας όμως θα ήταν εάν δεν 

κάναμε αναφορά στον πατέρα 

αρχιμανδρίτη Φώτιο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έκανε δωρεά την 

αγιογράφιση της παντάνασσας στο ιερό του ναού του αγίου Θεοδώρου.  

 

Τελευταίες ανακαινίσεις – επιδιορθώσεις του ναού: To 1985 έγινε 

επισκευή των εσωτερικών τοίχων της εκκλησίας, που ήταν γύψινοι, με 

σουβά. Το 1992 κατασκευάστηκαν δεξιά κι αριστερά της κύριας εισόδου 

του ναού τα δύο ψηφιδωτά των αγίων Θεοδώρου και Μνάσωνος, έγινε 



εξωτερική επιδιόρθωση με σουβά και εξωτερικό μπογιάτισμα της 

εκκλησίας. Το 2001 μπήκε εσωτερικά νέο πάτωμα, μάρμαρο αντί 

μωσαϊκό, μπογιατίστηκε εσωτερικά η εκκλησία και αντικαταστάθηκε το 

τσιμεντένιο δάπεδο του προαυλίου με πλάκες. Τέλος εντελώς πρόσφατα 

το 2009, έγινε η τελευταία ανακαίνιση της εκκλησίας, η  οποία 

περιλάμβανε, αλλαγή των κεραμιδιών της στέγης, βάψιμο του 

εσωτερικού και του εξωτερικού της εκκλησίας και αντικατάσταση των 

τριών τσιμεντένιων αιθρίων στις τρείς εισόδους με στέγαστρο από 

κεραμίδι.  

 

 

 

OI ANΘΡΩΠΟΙ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Σε μία έκδοση η οποία είναι αφιερωμένη στην εκκλησία του χωριού μας, 

θα ήταν μεγάλη παράληψη εάν δεν κάναμε αναφορά στους ανθρώπους 

που την υπηρέτησαν αλλά και στους μεγάλους δωρητές. 

ΙΕΡΕΙΣ: 

Έχοντας λοιπόν στα χέρια μας τον κώδικα της Ιεράς Εκκλησίας του 

Χωρίου Πολιτικού, την Εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου και 

ανασκαλίζοντας τις μνήμες των ηλικιωμένων κατοίκων του χωριού μας, 

κάναμε μία προσπάθεια εντοπισμού των ανθρώπων που υπηρέτησαν 

τον Άγιο Θεόδωρο από το λειτούργημα του Ιερέως. 

Ο πρώτος ιερέας σύμφωνα με  τον Κώδικα το 1833  είναι ο ΠαπαMιχαήλ  

χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες ο οποίος  ήταν 

ταυτόχρονα και ταμίας της εκκλησίας. Σύμφωνα με σκορπιστές 

μαρτυρίες και σύμφωνα με τον κώδικα, παιδιά του ήταν τα ακόλουθα:  Ο  

μετέπειτα ΠαπαNικόλαος και  ο Κυπριανός Παπάμιχαηλ, ο οποίος 

υπηρέτησε και σαν επίτροπος της εκκλησίας.  Το αρχικό επίθετο της 

οικογένειας αυτής ήταν Παπαδόπουλοι, αλλά αργότερα έπερναν σαν 

επώνυμο το όνομα του πατέρα τους.  



Το 1860 όπως αναφέρει ο Κώδικας της εκκλησίας μας, αναλαμβάνει  

Ιερέας και επίτροπος  ο « κύρ.  ΠαπαΝικόλαος».  Ούτε γι’ αυτόν 

αναφέρονται περισσότερα στοιχεία, αλλά γνωρίζοντας την συνέχεια της 

οικογένειας, μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι  ήταν γιός του 

ΠαπαΜιχαήλη.  

Το 1864, πάντοτε σύμφωνα με τον Κώδικα, βρίσκουμε τον 

ΠαπαΓεώργιο να αναλαμβάνει και αυτός σαν ιερέας και επίτροπος της 

εκκλησίας. 

Το 1900 ιερέας ήταν ο ΠαπάΓιαννης Χατζημιχαήλ.  Η σύζυγος του 

ονομαζόταν Παρασκευού και είχαν 4 παιδιά.  Τον Κωστή, τον Ηρακλή, 

την Ευδοκία και την Μαρίνα. Ο ΠαπάΓιαννης πέθανε σε σχετικά σύντομο 

χρονικό από την εκλογή του σαν ιερέας  και ο θάνατος του σχετίζεται με 

το πιο κάτω  περιστατικό.  Σε νεαρή ηλικία είχε πεθάνει ο γιός του, ο 

οποίος ετάφη στο Πολιτικό, φορώντας μάλιστα, πλουμιστό ζυμπούνι 

όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες μας .  Όταν είχε πεθάνει κάποιος άλλος 

χωριανός, κατά λάθος λόγω ηλικίας υπέδειξε σαν χώρο ταφής του το 

σημείο που ετάφη ο γιός του.  Όταν κατάλαβε το λάθος που έκανε, 

έπεσε σε μεγάλη θλίψη και πολύ σύντομα απέθανε.  Το ίδιο συνέβηκε 

και με την παπαδιά του.  

Το 1906 διορίζεται ιερέας 

ο Παπάμιχαήλ 

Κωνσταντίνου ο οποίος 

υπηρέτησε την εκκλησία 

μέχρι το 1948.  Η σύζυγος  

του ονομαζόταν Ευδοκία 

Κυπριανού και απέκτησαν 

8 παιδιά.  Τον Νικόλα, τον 

Δημοσθένη, την Ελένη, 

την Χρυσταλλού τον 

Κωστή την Μαργαρίτα τον 

Ηρακλή και την Όλγα. 

Μετά τον θάνατο του 

ΠαπάΜιχαήλ διορίζεται ιερέας ο γιός του ΠαπαΝικόλας Παπάμιχαήλ.  Η 

σύζυγος του ονομαζόταν Ευγενία Γεωργίου.  Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά. 

Την Ευδοκία, την Μυροφόρα, τον Σταύρο και την Χριστίνα.   Ο 



ΠαπάΝικόλας 

χειροτονήθηκε 

διάκονος στον Άγιο 

Αντώνιο στην 

Λευκωσία  στις 17 

Ιαννουαρίου 1948 

από τον επίσκοπο 

Σάρδεων Μάχιμο 

και τον Ιούνιο του 

1948 

χειροτονήθηκε 

ιερέας από τον 

Μακάριο τον 

Δεύτερο στον Άγιο 

Ιωάννη στην Αρχιεπισκοπή.  Τον ΠαπάΝικολα τον θυμόμαστε και εμείς 

σαν ένα πράο γαλήνιο ιερέα,  πάντα πρόθυμο, μα βοηθήσει τον κάθε 

χωριανό μας.  Σημαντική υπήρξε η συμβολή του ΠαπάΝικολα στον 

απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59.  Το σπίτι  του έγινε πολλές φορές 

χώρος φιλοξενίας ανταρτών, ολόκληρης της περιφέρειας ορεινής.  

Συνεργαζόταν στενά με τον ΠαπάΝικολα από το Επισκοπειό. Ο 

ΠαπάΝικολας πέθανε  το 1983 σε ηλικία 82 ετών. 

 

Το 1981 διορίστηκε 

ιερέας του ιερού μας 

ναού ο ΠαπαΓεώργιος 

Κωνσταντίνου από το 

Συγχαρί της Κερύνειας. 

Η σύζυγος του είναι η 

Μαρία Παπαγέωργίου 

και μαζί απέκτησαν 4 

παιδιά, την Κωνσταντίνα  

τον Μιχάλη, την 

Ροδούλα και την 

Χρυστάλλα. Ο 

ΠαπαΓεώργιος 

Κωνσταντίνου υπηρετεί 



την εκκλησία μας μέχρι σήμερα.  

 

 

 

ΙΕΟΡΟΨΑΛΤΕΣ: 

Πάντοτε σύμφωνα με μαρτυρίες χωριανών μας  οι ιεροψάλτες που 

υπηρέτησαν την εκκλησία μας από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν οι 

ακόλουθοι : Θεόδωρος Γρουτίδης, Ξενοφών Χατζηλαζάρου, Χριστοφής 

Λευτέρη, Ο Ττοουλαράς, (οι οποίοι διδάχθηκαν την μουσική τέχνη από 

τον ιερομόναχο Νικόδημο, μόνιμο κάτοικο της ιεράς μονής του αγίου 

Ηρακλειδίου)  ο Νεόφυτος Γρουτίδης, ο ΠαπάΝικολας Παπάμιχαήλ, ο 

Μελής Κωνσταντίνου Χατζηματθαίου, ο Λεωνίδας Μιχαηλίδης, ο Κωστής 

ο Κούκος ( ο οποίος έμαθε την 

μουσική τέχνη στην μονή 

Μαχαιρά) ο Μιχάλης 

Στρατουράς, ο Λαζαρής 

Ξενοφώντος, ο Γιαννακός 

Δημητρίου (από το Δίκωμο) ο 

Χριστόδουλος 

Αναστασίου(Ττοουλής), ο 

Μιχάλης Νεοφύτου Σουρούπιας 

(από την Δευτερά) ο 

Χριστόφορος  Βοσκαρής, και ο 

Πάρης Περικλέους. 

 

 

ΝΕΩΚΟΡΟΙ: 

 Νεωκόροι της εκκλησίας μας σύμφωνα με τι μαρτυρίες που έχουμε 

μαζέψει, υπηρέτησαν οι πιο κάτω: ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ 

(Στρατουράς),ο  Αντώνης Παναγή, ο Κωνσταντίνος Παναγή (Ξιούρος), ο  

Χατζηματθαίος Κωσταρής και ο Σταύρος Παπανικολάου   

ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ: 



 

Από ότι φαίνεται από τον κώδικα 

της εκκλησίας μας, πρέπει η 

εκκλησία να είχε σημαντική 

περιουσία, γιατί είχε 

ικανοποιητικό αριθμό εσόδων.  

Τα έσοδα λοιπόν αυτά έπρεπε 

να τα διαχειρίζεται σωστά  

κάποια επιτροπή. 

Ο πρώτος που αναφέρεται είναι 

κάποιος Λοϊζής  ο οποίος  αφού 

παραιτήθηκε ανέλαβε χρέη 

επιτρόπου ο Παπάμιχαήλης. Το 

1842  διορίζεται παρεπίτροπος ο 

Ιωάννης Πιερή. Το 1852 

διορίζεται επίτροπος  ο 

Χριστόδουλος Ανδρέου.  Από το 

1856 φαίνεται ότι οι επίτροποι 

γίνονται δύο και αυτό σύμφωνα με τον κώδικα  φαίνεται το  1856, όταν 

διορίζεται συνεπίτροπος του Χριστόδουλου Ανδρέου ο Χριστόδουλος 

Πιερή.   Αποχωρούντος του Χριστόδουλου Ανδρέου διορίζεται 

επίτροπος ο  Θεοφάνης Ιωάννου και αποχωρούντος του Θεοφάνη 

Ιωάννου μαζί με τον Χριστόδουλος Πιερή διορίζεται επίτροπος ο 

παπάνικολας Παπαδόπουλος ή παπάμιχαήλ. Το 1864  διορίζονται 

επιτρόποι οι κ.κ. παπαγεώργιος και κωνσταντίνος Παπανικολάου. Το 

1880 φαίνεται να είναι επίτροπος ο Γεώργιος  Χατζηαποστολής  ο 

οποίος αποχώρησε το 1882 και διορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Φιλίππου. 

Το 1887 μαζί με τον παπαγέωργιο διορίζεται και ο Κωνσταντίνος 

Κυριάκου. Το 1888 επαναδιορίζεται  επίτροπος ο Γεώργιος  

χατζηαποστολής.  Το 1891 διορίζονται επίτροποι οι Γεώργιος  

χατζηαποστολής και Νικόλας Κυπριανού.  Το 1898 και σε μια  

προσπάθεια να αρχίσουν οι εργασίες ανακαίνησης της εκκλησίας, 

διορίζονται τρείς επιτρόποι.  Ο Γεώργιος  Χατζηαποστολής ταμίας ο 

Θεόδωρος Γρουτίδης γραμματέας και ο Κωνσταντίνος φιλίππου στο 

παγκάρι. Το 1904 διορίζονται επιτρόποι  οι κύριοι Χατζηαποστολής, 

ταμίας ο Νικόλας Κυπριανού βοηθός και ο Σταύρος Κωνσταντίνου  



γραμματέας.  Το 1906 ταμίας αναλαμβάνει ο Νικόλαος Μιχαηλίδης με  

τον παπάμιχαήλ Κωνσατνίνου. Το 1913 βρίσκουμε για πρώτη φορά 

υπογραμμένο  χειρόγραφο κείμενο του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου    στο 

οποίο φαίνονται οι επίτροποι Αντώνης Παναγή ταμίας, Κωνσταντίνος 

Ιωάννου γραμματέας και Κωνσταντίνος Μιχαήλ συνεπίτροπος.  Το 1927 

ως φαίνεται στον Κώδικα, επίτροποι ήταν οι ΠαπάΜιχαήλ Κωνσταντίνου 

,ο  Λεωνίδας Κυπριανού ή Μιχαηλίδης, ο Μιχάλης Κωνσταντή και ο 

Αντώνης Παναγή.  Από το 1929 μέχρι το 1932, επίτροποι ήταν ο 

ΠαπάΜιχαήλ  Κωνσταντίνου, ο Λεωνίδας Μιχαηλίδης και ο Νικόλας 

Παπάμιχαήλ. Από το 1935 μέχρι το 1938 ήσαν οι ΠαπάΜιχαήλ 

Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου και ο Μιχαήλ 

Κωνσταντίνου.  Από το 1938 μέχρι το 1940 ήταν οι ΠαπάΜιχαηλ 

Κωνσταντίνου, ο Κωστής Ξιουρής και ο Νεόφυτος Γρουτίδης.  Από το 

1940 μέχρι το 1942 ήταν οι ΠαπάΜιχαήλ Κωνσταντίνου, ο Κωστής 

Παναγιώτου και ο Νεόφυτος Γρουτίδης.  Από το 1942 μέχρι το 1944 

επίτροποι ήταν οι ΠαπάΜιχαηλ Κωνσταντίνου, ο Κώστας Παναγιώτου o 

Νεόφυτος Γρουτίδης και ο Απόστολος Γεωργίου.  Από το 1945 μέχρι  το 

1948  χρονολογία που πέθανε ο ΠαπάΜιχαηλ Κωνσταντίνου , επίτροποι 

ήταν ο ΠαπάΜιχαηλ, ο Νεόφυτος Γρουτίδης και ο Χατζημαατθαίος 

Κωνσταντίνου.   Μετά τον Θάνατο του ΠαπάΜιχαηλ, την θέση του ως 

πρόεδρος της επιτροπής, πήρε  νέος Ιερέας, ΠαπάΝικολας Παπαμιχαήλ. 

Έτσι λοιπόν έχουμε από το1948- 1952 ΠαπαΝικόλας Παπάμιχαήλ 

Πρόεδρος, μέλη  Νεόφυτος Γρουτίδης,  Χατζηματθαίος Κωνσταντίνου 

και Μιχαήλ Χαραλάμπους. Από το 1953 μέχρι το 1961 τους ΠαπάΝικολα 

παπάμιχαηλ, Μιχαήλ Χαραλάμπους, Μιχαήλ Ξενοφώντος και Απόστολο 

Γεωργίου. Από το 1961και σε συνεχή υπηρεσία στο ναό μέχρι το 1972 

τους ΠαπάΝικολα Παπάμιχαηλ Πρόεδρο και μέλη τους  Μιχαήλ 

Ξενοφώντος και Απόστολος Γεωργίου.   Από το 1973 μέχρι το 1976 

πρόεδρος ήταν ο ΠαπάΝικολας Παπάμιχαήλ και μέλη οι Γεώργιος 

Αποστόλου και Λάζαρος Ξενοφώντος. Από το 1977μέχρι το 1980 

Πρόεδρος ο ΠαπάΝικολας Παπάμιχαηλ και μέλη Γεώργιος Αποστόλου 

και Θεόδωρος Ξενοφώντος.  Από το 1981 μέχρι το 1983 ημερομηνία 

που πέθανε ο ΠαπάΝικολας Παπάμιχαήλ  ήταν ο ίδιος πρόεδρος και 

μέλη οι Γεώργιος Αποστόλου, Θεόδωρος Ξενοφώντος και  Χριστόφορος 

Μιχαήλ. Το 1983 την θέση του μακαριστού ΠαπάΝικλολα Παπάμιχαήλ, 

σαν πρόεδρος  εκλέγετε ο υιός του και για πολλά χρόνια υπηρέτης του 

ναού του αγίου Θεοδώρου Σταύρος Παπανικολάου. Με την διάταξη αυτή 



συνέχισαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1984. Από το 1985 μέχρι το 1992 

παρέμεινε πρόεδρος ο Σταύρος Παπανικολάου και μέλη οι Γεώργιος 

Αποστόλου Θεόδωρος Ξενοφώντος, Χριστόφορος Μιχαήλ. Μετά τον 

θάνατο του Θεόδωρου Ξενοφώντος το 1990,   στις 21 Ιανουαρίου 1992 

την θέση του παίρνει το  ο Χριστόφορος Βοσκαρής. Από το 1993 μέχρι 

το 2003 Πρόεδρος εκλέγετε και πάλι ο Σταύρος Παπανικολάου και μέλη 

οι Γεώργιος Αποστόλου Χριστόφορος Μιχαήλ, Χριστόφορος Βοσκαρής 

και Γρηγόρης Ιωάννου. Το 2003 ο Χριστόφορος Μιχαήλ υποβάλλει 

παραίτηση και την θέση του παίρνει ο Θεόδουλος Λοϊζίδης.  Η υπηρεσία 

τους συνεχίζει μέχρι το 2007.  Το 2007 η επιτροπή πλαισιώνεται με μία 

πολύ καλή κυρία, την Ευφροσύνη (Σούλλα) Στεφάνου,  η οποία λόγω και 

της μόρφωσης της καλείται να βοηθήσει την εκκλησία να συνεχίσει το 

έργο της στην κοινωνία του Πολιτικού.  Η επιτροπή συνεχίζει μέχρι 

σήμερα.        

      

Αντικείμενα του ναού 

με ιδιαίτερη ιστορική 

και χρονολογική αξία. 

Η ύπαρξη εντός του 

ναού, αρχαίων εικόνων, 

επίπλων και 

αντικειμένων δίνει την 

ευκαιρία σε μας να 

μάθουμε περισσότερα 

στοιχεί για την ζωή των 

κατοίκων του Πολιτικού 

της τότε εποχής, την 

ιστορία της εκκλησίας, 

αλλά ταυτόχρονα είναι  

ένα σοβαρό εργαλείο 

στα χέρια του 

μελλοντικού 

ιστοριογράφου της 

εκκλησίας ο οποίος θα 

παραδώσει στις νέες 

γενιές, ένα κομμάτι από 



την ιστορία του τόπου τους.  Δίνει την ευκαιρία  σε μας να δούμε και να 

ζήσουμε από κοντά μέσω των αντικειμένων αυτών την κουλτούρα τους 

και τον τρόπο σκέψης των προγόνων μας έναντι στην μακραίωνη 

θρησκευτική μας παρακαταθήκη, η οποία εάν αναλογιστούμε ότι το 

Πολιτικό ήταν από τις πρώτες κοινότητες  που ασπάσθηκαν τον 

Χριστιανισμό, μέσω των αγίων Ηρακλειδίου,  Μνάσωνα , Ρώδονα και 

Θεοδώρου είναι  πάρα πολύ βαριά.      

Τέτοια αντικείμενα βρίσκουμε αρκετά στην εκκλησία μας σήμερα.  Για 

μερικά από αυτά δεν γνωρίζουμε   την ιστορία, αλλά  τα παραθέτουμε 

γιατί υπάρχουν στην εκκλησία μας.   Για τα πιο πολλά όμως  τα οποία  

αναφέρουμε,  μάθαμε την ιστορία τους μέσα από τις σελίδες  του Κώδικα 

της εκκλησίας. 

ΕΙΚΟΝΕΣ: 

Η πιο παλιά εικόνα στην 

εκκλησία μας είναι η εκκλησία 

της Παναγίας η οποία 

χρονολογείται από το 1573. Η 

εικόνα του Σωτήρος Χριστού, 

ανάγεται στο 1770.    Οι 

εικόνες των Αγίων Ιωάννου 

του θεολόγου και Ιωάννου του 

προδρόμου πάνε πίσω στο 

1781 .  Η Εικόνα του 

Αρχαγγέλου είναι πολύ παλιά 

και ίσως της ίδιας ηλικίας με 

αυτή του Σωτήρος Χριστού.  

Το ίδιο συμβαίνει με την 

εικόνα του αγίου μανδιλίου.  

Μία άλλη σημαντική αναφορά 

στο κώδικα είναι η 

αγιογράφηση της εικόνας του 

αγίου Τρύφωνα η οποία έγινε 

το 1820.  Η εικόνα αυτή δεν 

έχει μόνο την χρονολογική της αξία, αξία μεγάλη δίνεται και στο γεγονός, 

ότι οι κάτοικοι του Πολιτικού, σεβόμενοι τον προστάτη της γεωργίας, 

θέλησαν πρώτου να κάνουν την εικόνα.  Η σημαντική αναφορά του 



Κώδικα ότι η επιτροπή της εκκλησίας τότε,  ξόδεψε  3185 γρόσια εις 

ζωγράφους  για κατασκευή των εικόνων, δίνει την μαρτυρία ότι οι εικόνες 

του εικονοστασίου χρονολογούνται τουλάχιστο από το1900.  Το 1901 

είχαν δοθεί 409 γρόσια για όλες τις εικόνες των αγίων παθών οι οποίες 

βρίσκονται στο  εικονοστάσιο της εκκλησίας μας. 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ :Το 

πρώτο Ιερό Ευαγγέλιο της 

εκκλησίας του αγίου θεοδώρου 

χρονολογείται από το 1588.  Η 

συγγραφή το ευαγγελίου αυτού 

έγινε από τον Εμμανουήλ 

Γλυζωνίου και τυπώθηκε στην 

Βενετία. 

Το επόμενο ευαγγέλιο που 

βρίσκουμε στην εκκλησία μας 

συντάχθηκε από τον πατριάρχη 

Ιεροσολύμων Χρύσανθο Νοταρά 

και χρονολογείται από το 1801.  

Υπάρχουν άλλα τρία χρυσόδετα 

ευαγγέλια μεταγενεστέρων 

ημερομηνιών. 

Μεγάλος αριθμός μηναίων βρίσκονται φυλαγμένα στην βιβλιοθήκη του 

ναού. Από το 1783 μέχρι το 1905 αλλά και πιο σύγχρονα.  Φυλαγμένα 

βρίσκουμε το μέγα αγιασματάριο του 1853, θεοτοκάριο του 1784, 

παρακλητική του 1819, τριώδιο του 1793, Ωρολόγιο το μέγα του 1851, 

βιβλίο πράξεων των αποοτόλων του 1805.  Στην βιβλιοθήκη αυτή 

βρίσκουμε και μεγάλο αριθμό άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων. 

 

 

 

 



 

ΚΑΜΠΑΝΑ: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω στην παλιά 

καμπάνα της εκκλησίας μας, αυτή 

έγινε στην Τριέστη της  Ιταλία το 

1895.  Πολύτιμο για μελέτη είναι και 

το κείμενο της καμπάνας  «ΚΟΔΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΗΝ ΤΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ 

1895».  Εκτός του κειμένου μελέτης 

σοβαρής θα πρέπει ο μελλοντικός 

μελετητής, να δώσει και στα 

υπέροχα σκαλίσματα και τις εικόνες 

που έχει η καμπάνα. Η καμπάνα 

αυτή στοίχισε 2,912 γρόσια ενώ το 

κτήσιμο του κοδωνοστασίου  

στοίχισε μόλις  1,417 γρόσια. 

 

 

ΚΟΛΥΜΒΙΘΡΑ:  

  Σημαντικό στοιχείο για την εκκλησία μας ήταν η κατασκευή το 1851 

μίας κολυμβίθρας πέτρινης η οποία στοίχισε μόλις 5  γρόσια. Η 

κολυμβΙθρα ευρίσκεται φυλαγμένη στην αποθήκη της εκκλησίας.   

ΑΛΛΑ: 

Η χειρόγραφη φυλλάδα του Αγίου η οποία έγινε το 1851  στοίχισε την 

τότε εποχή 5 γρόσια.  

 

Το 1904 αγοράσθηκε ένα σταυρούδι 

αγιασμού αξίας 182 γροσιών  αριθμός 

κανδυλιών αξίας 915 γροσίων.  Την ίδια 



χρονιά αγοράσθηκαν δύο εξαπτέρυγα αξίας 1896 γροσίων. 

Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει για το προσκυνητάριο της εκκλησίας 

μας το οποίο χρονολογείται από το 1906 .  την ίδια χρονολογία έχει και ο 

αρχιεπισκοπικός θρόνος.  Το κόστος και των δύο αυτών υπέροχων 

ξυλόγλυπτων αντικειμένων ανήλθε στα 20,680 γρόσια.  Το θρονί του 

Αγίου όπως λέγει ο Σταύρος Παπανικολάου έγινε τι 1920 και ήταν δωρεά 

της Αικατερίνης Ν. Αποστολίδη.  

Το 1874 είναι μια άλλη σημαντική 

ημερομηνία γιατί οι κάτοικοι του πολιτικού 

κατασκεύασαν το ζωγραφιστό, 

ξυλόγλυπτο αρτοφόριο της αγίας 

τράπεζας το οποίο βρίσκεται ακόμα στην 

θέση αυτή. 

 

  

   

    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Το Εσωτερικό της Εκκλησίας 


