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Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου 

Παρατηρήσεις στη σημασία και στη σχέση του μνημείου με την Κωνσταντινούπολη ι 

Ο βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου αποτελεί αντικείμενο με

λέτης και αναφοράς Ελλήνων και ξένων βυζα

ντινολόγων και ερευνητών. Το μνημείο βρίσκε

ται στο δρόμο προς την Πάφο, εντούτοις είναι 

αξιοσημείωτο ότι δεν μνημονεύεται -από όσο 

γνωρίζω- στις μεσαιωνικές πηγές. Αρχαιολογικά 

ζητήματα που αφορούν την ονομασία του μνη

μείου, τη χρονολόγηση καθιος και την καταγωγή 

του αρχιτεκτονικού του τύπου εξακολουθούν να 

παραμένουν ανοικτά στην έρευνα. 

Ο ναός είναι σήμερα γνωστός ως Αγία Παρα

σκευή, ωστόσο παραμένει άγνωστο εάν ήταν ε

ξαρχής αφιερωμένος στη μάρτυρα του 20υ αι., 

καθιος καμία παράδοση δεν μνημονείJει πως ετά

φη στη Γεροσκήπου, ούτε υπάρχει ομώνυμη το

πική Αγ. Παρασκευή.2 Κατά το 130 αιci:ινα και ύ
στερα άλλωστε, η λατρεία της Αγ. Παρασκευής 

στην Κύπρο διαμορφώθηκε, παίρνοντας τοπικό 

χαρακτήρα, οπότε συναντούμε στην εικονογρα

φία της Αγίας Παρασκευής -τόσο σε τοιχογρα

φίες όσο και σε φορητές εικόνες του νησιού- την 

προσωποποίηση της Μεγάλης Παρασκευής, της 

ημέρας δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας.3 

Τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερο ενδια

φέρον στην έρευνα πότε ακριβci:ις ανεγέρθη ο να

ός στη Γεροσκήπου και γιατί οι κατασκευαστές ή 

οι κτήτορες του μνημείου -που μας είναι άγνω

στοι, καθώς δεν διασώζεται κτητορική επιγραφή 

ή άλλη μαρτυρία- επέλεξαν έναν αρχιτεκτονικό 

τύπο που δεν είχε εφαρμοστεί προηγουμένως 

στο νησί. 

Όπως είναι γνωστό, στην Κύπρο βρίσκεται α

κόμη ένα μνημείο με παρόμοιο τρόπο στέγασης, 

ο ναός των Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ 
Φιλόλογος - ΥποΨήφια διδάκτωρ 

Βυζαντινής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Περιστεριονα Μόρφου. Στη γειτονική με την Κύ

προ όμως βυζαντινή περιφέρεια δεν διασ(Ωζεται 

άλλο παρόμοιο μνημείο σίJγχρονο με την Αγ. 

Π αρασκευή. Η μορφή στέγασης ωστόσο που υιο

θέτησαν οι κατασκευαστές του ναού εφαρμόστη

κε στην ΚωνσταντινοίJπολη πριν από αι(Ωνες σε 

μνημεία με συγκεκριμένη ιδεολογική σημασία. 

Έτσι οι κτήτορες του μνημείου στη Γεροσκήπου 

επέλεξαν ένα τύπο από το παρελθόν και όχι σύγ

χρονό τους. Ενδιαφέρον πάντως θα είχε να πι

στοποιηθεί αν η επιλογή προς το συγκεκριμένο 

αρχιτεκτονικό τύπο τεκμαίρει κάποια ιδιαίτερη 

σχέση της περιοχής με την Κωνσταντινούπολη 

κατά την περίοδο της ανέγερσής του. 

Πρόκειται όμως για τοπική επινόηση-εξέλιξη 

παλαιότερου αρχιτεκτονικού τύπου, που επιχω

ριάζει στην ΚίJΠΡΟ; Θέτω αυτό τον προβληματι

σμό γνωρίζοντας, -όπως και οι συνάδελφοι φι

λόλογοι, που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας 

στη Β' τάξη του Ενιαίου Λ υκείου- πως στο σχο

λικό εγχειρίδιο Ιστορία της Κύπρου. Βυζαντινή 

περίοδος , έκδ . Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση 

Μέσης Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Ανάπτυξης 

Προγραμμάτων, Λευκωσία 2005, στις σελίδες 

42-43 γίνεται λόγος για τοπική εξέλιξη του αρχι
τεκτονικού τύπου . Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

«Ένας άλλος ιδιαίτερος τύπος ναού είναι και ο 

πεντάτρουλος ναός που αποτελεί μεταβατικό 

τι/πο από την παλαιότερη εκκλησιαστική αρχιπ

κτονΙΚ/1 στη νέα ... Ο πεντάτρουλος ναός είναι 
πιθανό να δημιουργήθηκε στην Κι/προ και απο

τελεί εξέλιξη της ιουστινιάνειας βασιλικής με 

τρεις τροιίλους... Τέτοιοι ναοί είναι της Α Υίας 

Παρασκευής στη Γεροσκήποu (90ς αι. μ.Χ) και 

των Αγ. Ιλαρίωνα και Βαρνά(Jα στην Περιστε-


