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ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ 

Γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέας 

το έτος 1917 από γονε~ το 

Χατζηχριστόδουλο Κώστα Ταλιαδώρο 

και τη Χατζημερόπη Κεπέ Ττοουλή και 

Ελένη από τη Χρυσίδα. Οι γενάρχες 

των Τ αλιαδώρων κατάγονταν αυτό 

την Αθηένου, επαρχ. Λάρνακας και 

ήταν τρεις γιούδες και μια κόρη: Ο 

Χατζηανδρέας, ο Λουκάς, ο Χατζη

κώστας και η Μαρίτσα. 

Ο Χατζηανδρέας όταν τέλειωσε το 

δημοτικό σχολείο στο χωριό του ο 

πατέρας του το μετέφερε στη 

Λάρνακα όπου τον οδήγησε στην τέ

χνη του ξυλογλύπτη. Βρισκόμαστε 

στην αρχή της δεκαετίας του 1860 
και μαθήτευσε σ' ένα τεχνίτη Αθηναίο 

που κλήθηκε τότε από την Αθήνα να 

κατασκευάσει το τέμπλο μιας από τις 

δυο εκκλησίες του Σωτήρας ή του 

Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. 

Μεγάλη εργασία που κράτησε 5-6 
χρόνια. "Ετσι δόθηκε η ευκαιρία στο 

Χατζηανδρέα να μάθει στην εντέλεια 

την τέχνη του ξυλογλύπτη και ν' ανα

δειχθεί ένας εξαιρετικός τεχνίτης. 

Ο Αθηναίος μετά την αποπεράτωση 

του έργου θέλησε να επιστρέψει 

στην Ελλάδα παρ' όλες τις παρακλή

σεις διαφόρων εκκλησιαστικών επι

τρόπων να παρατείνει την παραμο-

νήν του και να 

δεχθεί προ-

σφορές από 

εκκλησιαστι

κές επιτροπές, 

αυτός όμως 

εμμένει στην 

αναχώρησή 

του με τη δι

Χριστόδουλος Πέτσας 

καιολογία ότι αφήνει πίσω του το 

Χατζηανδρέα ισάξιο μ' αυτό στην τέ

χνη. 

Ο Χατζηανδρέας επιστρέφοντας 

στην Αθηένου ανέλαβε την κατα

σκευή του τέμπλου της εκκλησίας 

Άσσιος, επαρχ. Αμμοχώστου. "Ετσι 

δόθηκε η ευκαιρία στους μικρότε

ρους αδελφούς Λουκά και Κώστα να 

μάθητεύσουν κοντά του και να τους 

μεταδώσει ολάκερη την τέχνη του. 

Γιατί και το τέμπλο της Άσσιος, με

γάλη και αυτή εκκλησία χρειάστηκαν 

5-6 χρόνια να το αποπερατώσουν. 

Ξακουστός πια τέλειος τεχνίτης ο 

Χατζηανδρέας δεν πρόφθασε να τε

λειώσει το τέμπλο της Άσσιος και 

ανέλαβε την κατασκευή του τέμπλου 

της εκκλησίας Αγίου Ανδρονίκοu 

Κυθρέας. Ο Χατζηανδρέας με τα δυο 

του αδέλφια Χατζηκώστα και Λουκά 

μετοίκησαν στην Κυθρέα. Μεγάλη η 
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εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου χρει

άστηκαν και οι τρεις μαζί 5-6 χρόνια 

και αποπεράτωσαν το έργο το 1872. 

Τα δύο αδέλφια Χατζηανδρέας και 

Λουκάς επέστρεψαν στην Αθηένου, ο 

Χατζηκωστής συνήψε γάμο με τη 

Χρυσταλλού Χατζηαθανάση μιας 

έγκριτης και πατριαρχικής οικογέ

νειας των Χατζηαθανάσηδων της 

Χρυσίδας, όπου εγκαταστάθηκαν. 

Ο Χατζηκωστής εξασκούσε το επάγ

γελμα του μαραγκού και πελεκάνου 

και επιπρόσθετα στην εποχή του 

έκαμε το τέμπλο της εκκλησίας 

Αγίου Χαραλάμπους στο Νέο Χωρίο 

Κυθρέας. 

Ο Χατζηκωστής και η Χρυσταλλού 

(ταλιαδωρού) έκαμαν από το γάμο τους 

πέντε γιους και μια κόρη. Το 

Χατζηαθανάση, το Χατζηχριστόδουλο, 

τον Αντώνη, το Μιχάλη, το Χατζηλούκα 

και τη Χατζηελέγκω. Οι τρεις πρώτοι 

μάλιστα έμαθαν την τέχνη του πελεκά

νου από τον πατέρα τους και την εξα

σκούσαν για σειρά χρόνια όχι μόνο στη 

Χρυσίδα αλλά και στα γειτονικά της χω

ριά στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

πλησιόχωρα τούρκικα. Με την πάροδο 

του χρόνου όμως την εγκατέλειψαν και 

περιορίστηκαν στη γεωργική παρα

γωγή. Ο Κώστας είναι γιος του 

Χατζηχριστόδουλου και εγγονός του 

Χατζηκωστή Ταλιαδώρου. 

Μετά την παρέκκλιση αυτή που σκοπό 
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έχει τη διείσδυση στις οικογενειακές ρί· 

ζες του Κώστα, συνεχίζουμε την πορεία 

της ζωής του. Ο Κώστας αρχικά φοί

τησε για δυο χρόνια μόνο στο δημοτικό 

σχολείο της Χρυσίδας στην πρώτη και 

δευτέρα τάξη με δασκάλα τη Φιλία 

Χριστοφή Ιακωβίδου από την ενορία 

Χρυσαλινιώτισσα της Λευκωσίας και εν

θυμάται μάλιστα ο Κώστας πως είχε συμ

μαθητές τον Ανδρέα Χατζηδημητρίου και 

τον Ανδρέα Παύλου (Καμπούρη). Τις υπό

λοιπες τάξεις φοίτησε στο Δημοηκό 

Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας 

(Αρρεναγωγείο) και μάλιστα στο νέο σχο

λικό κτίριο της Τούμπας (όπως απεκαλείτο 

λόγω του ύψους της τοποθεσίας) που άρ

χισε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 

1927-1928. 

Ο λόγος της μετακινήσεως του 

Κώστα σε τούτο το σχολείο είναι ότι 

το τότε Γραφείο Παιδείας εηί διακυ

βερνήσεως των Άγγλων θέλησε το 

σχολείο τούτο του Αγίου Ανδρονίκοu 

να το αναβαθμίσει σε σχολείο πρώ

της τάξεως με τέσσερις δασκάλους 

γι' αυτό συγκέντρωσε τους μαθητές 

όλων των ενοριών (από τη Σuρκανιά 

μέχρι τη Χρυσίδα) να φοιτούν από 

την τρίτη τάξη στο νέο τούτο σχολικό 

κτίριο που βρισκόταν περίπου στο 

μέσο της όλης αποστάσεως. 

Ο Κώστας θυμάται τους τέσσερις δασκά

λους που είχε στο Αρρεναγωγείο Αγίου 

Ανδρονίκου Κυθρέας: Τον Ιωάννη 

Πασικράτη (διευθυντή) από τη Λάρνακα, 



Ελευθέριο Γοργίδα από τη Λευκωσία, 

Γαβριήλ Ζάρκο από το Καιμακλί, 

Χαράλαμπο Χατζηδά από την Κuθρέα. 

Συμμαθητές είχε το Δημήτρη Κόκκινο και 

το Χριστάκη Φραγκούδη και άλλους. 

Μετά την αποφοίτησή του από το 

Αρρεναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας πόθος του ήταν να τραπεί 

στην προγονική τέχνη του ξυλογλύ

πτη. Εσωτερική παρόρμηση τον 

ωθούσε προς αυτή την τέχνη και διαι

σθανόταν πως είχε τις φυσικές δεξιό

τητες για την επεξεργασία του ξύ

λου. Είχε επίσης τη σταθερή πεποί

θηση πως θα μάθει την τέχνη των 

προγόνων και δεν θα υστερήσει απ' 

αυτούς. 

Ευτύχησε να μαθητεύσει μάλιστα σε 

εξαιρετικό τεχνίτη της ξυλογλυπτικής 

τον Φυλακτή Τ αλιαδώρο που ήταν 

συγγενής του γιατί καταγόταν και αυ

τός από τους γενάρχες Αθηενίτες 

Τ αλιαδώρους. Οι τρεις προαναφερθέ

ντες Τ αλιαδώροι όπως έχουμε αναφέ

ρει στην αρχή, είχαν και μια αδελφή 

την Μαρίτσα που παντρεύτηκε και 

εγκαταστάθηκε στην Ομορφίτα. Ένας 

από τους aπογόνους που άφησε η 

Μαρίτσα ήταν και ο Φυλακτής που εξε

λίχθηκε και αυτός σ' έναν εξαιρετικό 

ξυλογλύπτη. 

Αλλά πού οφειλόταν η εξύψωση αυτή 

των Ταλιαδώρων της Αθηένου να 

φθάσουν μέχρι το βαθμό να κρατούν 
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τα σκήπτρα της ξυλογλυπτικής τέ

χνης; Ο Αθηναίος όπως έχουμε ανα

φέρεt στην αρχή, μετέδωσε στο 

Χατζηανδρέα σ' ένα βαθμό εξυψω

τικό την τέχνη. Ο Χατζηανδρέας την 

μετέδωσε με τη σειρά του στον 

αδελφό του Λουκά. Ο Λουκάς δεξιό

τερος του αδελφού του στα χέρια 

του την εξύψωσε σε ύψιστο βαθμό 

που έγινε ο μαέστρος της τέχνης. 

Όσοι μαθητεύουν στον Λουκά διακρί

νονται από τους άλλους τεχνίτες. 

Στο Λουκά μαθήτευσε και ο 

Φυλακτής που ήταν αδελφότεχνος 

του (γιος της αδελφής του 

Μαρίτσας). Στο Λουκά μαθήτευσε και 

ο Γεώργιος Κυριακού από τη Χρυσίδα 

(βραδύτερο γιατρός και δήμαρχος 

Κυθρέας) που άφησε πίσω του aξιο

ζήλευτα έργα τέχνης σε διάφορες 

εκκλησίες της Κύπρου μας με αποκο

ρύφωμα το τέμπλο της εκκλησίας της 

μονής Παναγίας του Μαχαιρά που θε

ωρείται αριστούργημα τέχνης για το 

πολυσύνθετο σχέδιό του και τη λε

πτότητα και φυσικότητα της τέχνης. 

Οι δύο τούτοι μαθητές του Λουκά 

Γεώργιος και Φυλακτής θα έρθουν το 

1916 με σχέδια και προσφορές αντα
γωνιστές και διεκδικητές για την κα

τασκευή του τέμπλου της εκκλησίας 

Αγίας Βαρβάρας στο Καψακλί. Θα 

φέρουν την εκκλησιαστική επιτροπή 

σε δύσκολη θέση ποιο να εκλέξουν 

και ποιο ν' απορρίψουν με τελική 
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απόφαση να δοθεί το έργο εξ ημι

σείας και στους δυο ως ισάξιους τε

χνίτες. Και οι δυο άριστοι τεχνίτες 

ανέδειξαν την υψηλή ποιότητα της 

τέχνης τους και παρουσίασαν το 

έργο να φαίνεται πως έγινε από τα 

χέρια ενός τελείου τεχνίτη της επε

ξεργασίας του ξύλου. 

Στο Φυλακτή έρχεται και ο Κώστας 

να μάθει την τέχνη του ξυλογλύπτη. 

Ο Φυλακτής Ταλιαδώρος είναι θείος 

του Κώστα αφού ο πατέρας του 

Χατζηχριστόδουλος και Φυλακτής εί

ναι πρώτα ξαδέλφια (τέκνα δυο αδελ

φών του Χατζηκωστή ο πρώτος και 

της Μαρίτσας ο δεύτερος). 

Ο Κώστας στη διάρκεια της μαθη

τείας του στο θείο του Φυλακτή με τη 

καθοδήγηση του θα διεισδύσει εύ

κολα στα μυστικά της τέχνης του ξυ

λογλύπτη και το 1941 θα βγει ένας 
ολοκληρωμένος τεχνίτης. Το όνειρο 

που έτρεφε από τα παιδικά του χρό

νια για την προγονική τέχνη γίνεται 

πραγματικότης και με τη σειρά έρχε

ται να τιμήσει με τα έργα του τους 

Αθηεν~εςπρογόνουςτου. 

Ο Κώστας με όλους τους άλλους τε

χνίτες που αναφέρουμε θα αναδει

χθούν οι πρωτοπόροι τεχνίτες για να 

στολίσουν με τα έργα τους τους ιε

ρούς ναούς της Κύπρου μας. Τα πρό

χειρα και κακοφτιαγμένα στασίδια 

των αγίων που έφτιαχναν μέχρι το 
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19ο αιώνα με κάθε αδεξιότητα οι πε

λεκάνοι θα αφαιρεθούν από τις εκ

κλησίες και στη θέση τους θα μπουν 

τα σκαλιστά τέμπλα που ανταποκρί

νονται στην ιερότητα του χώρου. Θα 

στολιστούν ακόμη οι εκκλησίες μας 

με άγιες τράπεζες, με άμβωνες και 

δεσποτικούς θρόνους με θρονιά και 

προσκυνητάρια που θα αποτελέσουν 

όλα μαζί τη θρησκευτική μας κληρο

νομιά. 

Αυτή η θρησκευτική μας κληρονομιά 

μαζί με την αρχαιολογική και πολιτι

στική μας κληρονομιά γίνονται πόλος 

έλξεως του τουρισμού και των άλλων 

επισκεπτών της Κύπρου μας. Το του

ριστικό ρεύμα με το ρυθμό που αυξά

νεται κάθε χρόνο 8-1 0% φέτος θα ξε
περάσει τα 2 1/2 εκατομμύρια τουρί

στες και μέχρι το 201 Ο θα φθάσει το 
1 Ο εκατομμύρια. Βέβαια αξιόλογα 

συμβάλλουν στην αύξηση του τουρι

στικού μας προιόντος το μεσογειακό 

μας κλίμα, οι φυσικές ομορφιές των 

βουνών και των ακρογιαλιών μας, η 

ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων, 

τα πολυτελή ξενοδοχεία και άλλα. 

Ο Κώστας που εργάστηκε από το 

1941-1974 (Εισβολή Τούρκων στην 

Κύπρο) παρουσίασε μια αξιόλογη 

προσφορά σε τέμπλα, άγιες τράπε

ζες, δεσποτικούς θρόνους, θρονιά 

και προσκυνητάρια, άμβωνες που κα

λύπτουν όλες τις επαρχίες της 



Κύπρου μας εκτός εκείνη της 

Λάρνακας αξίζει να αναφέρουμε με-
Γ\11/;., 
μι"u. 

Πρέπει ακόμη ν' αναφερθεί πως ο 

Κώστας διατηρούσε εργαστήρι στην 

Κυθρέα, στο Σεράγια την κεντρικό

τερη περιοχή και εργαζόταν όλα τα 

χρόνια ολομόναχος, χωρίς συνε

ταίρο, χωρίς μαθητευόμενο από πρω

ίας μέχρι βαθείας νυκτός. 

1. τέμπλο, δεσποτικό θρόνο, προ

σκυνητάρι, άμβωνα στην εκκλη

σία Αγίου Μηνά στο Νέο Χωρίο 

Πάφου. 

2. τέμπλο, δεσποτικό θρόνο, προ

σκυνητάρι στην εκκλησία Αγίου 

Ευξιβίου στον Πωμό Πάφου. 

3. τέμπλο στην εκκλησία Παναγίας 

Χρυσοπατερίτισσας στον Πωμό 

Πάφου. 

4. τέμπλο στην εκκλησία Αγίου 

Χαραλάμπους στο χωριό 

Πηγαίνια, επαρχ. Λευκωσίας. 

5. Τέμπλο, δεσποτικό θρόνο, προ

σκυνητάρι, τρία θρονιά στην εκ

κλησία της Παναγίας στο χωριό 

Ποταμίτισσα επαρχ. Λεμεσού. 

6. τέμπλο, δεσποτικό θρόνο, προ

σκυνητάρι και δυο θρονιά στην 

εκκλησία Ρηγίνου και Ορέστη 

στο χωριό Απλίκι, επαρχ. 

Λευκωσίας. 

7. Τέμπλο στην εκκλησία Παναγίας 
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στο Γυμνάσιο Θηλέων στην 

Παλουριώτισσα. 

8. Τέμπλο στην εκκλησία Αγίας 

Μαρίνας στο χωριό Πέλλα ΠΟίς 

επαρχ. Κυρηνείας. 

9. Τέμπλο, δεσποτικό θρόνο στην 

εκκλησία Αγίας Άννας στην ενο

ρία Συρκανιά Κυθρέας. 

10. Τέμπλο στην εκκλησία Αγίου 

Γεωργίου τους Μάντουδους 

στην ενορία Συρκανιά Κυθρέας. 

11. Τέμπλο, αγία τράπεζα, θρονί 

στην εκκλησία Αποστόλου 

Λουκά στη Χρυσίδα Κυθρέας. 

12. Τέμπλο στην εκκλησία Παναγίας 

στο Τραχώνι επαρχ. Λευκωσίας. 

13. Τέμπλο στην εκκλησία Παναγίας 

στο χωριό Νέτα, επαρχ. Αμμο

χιi)στου. 

14. Τέμπλο στην εκκλησία Αγίου 

f<ωvσταvτίvου στο Βαθύλακα 

επαρχ. Αμμοχώστου. 

15. Τέμπλο και ένα θρονί στην εκ

κλησία Αγίου Πολυχρονίου στη 

Μελάναρκα επ. Αμμ. 

16. Τέμπλο, αγία τράπεζα στην εκ

κλησία Αγίου Γεωργίου στο Μα

ραθόβουνο επαρχίας Αμμο

χώστου. 

17. Προσκυνητάρι και -τέσσερα θρο

νιά στην εκκλησία Αγίου 

Γεωργίου στο χωριό Αρεδιού 

ετταρχ. Λευκωσίας. 
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Εδώ, πρέπει ν' αναφερθεί ότι τα 

πρώτα έργα που έκαμε ο Κώστας εί

ναι τα άνω που αναφέρονται στον 

αρ~μ. 17, Προσκυνητάρικαιτέσσερα 
θρονιά στην εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου στο Αρεδιού, επαρχ. Λευκ. 

είναι τα πρωτόλεια όπως λέγονται. 

Το πρώτο τέμπλο που κατασκεύασε ο 

Κώστας είναι αυτό που αναφέρεται 

στην αρχή υπ' αριθ. 1 στην εκκλησία 
Αγίου Μηνά στο Νέο Χωρίο Πάφου. 

Είναι το πρωτόλειο. 

Ο Κώστας μετά την παράδοση του 

έργου στο Νέο Χωρίο Πάφου δεν 

μπόρεσε να εξασφαλίσει εργασία και 

έμεινε άνεργος για 6 μήνες. Είναι τα 

πρώτα χρόνια του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου δυσανασχετούσε βέβαια 

για την ανεργία του. Στο διάστημα 

τούτο της ανεργίας του επισκεπτόμε

νος το μάστρο του Φυλακτή τον πα

ρώτρυνε ν' αναλάβει εργασία κοντά 

του. Όμως ο Κώστας aρνείτο επίμονα 

γιατί μάστρος πια το θεωρούσε υπο

τιμητικό να εργοδοτείται με μεροκά

ματο και ανέμενε εναγωνίως να πα

ρουσιασθεί ευκαιρία αυτοεργοδότη

σης. 

Μετά την πάροδο των έξη μηνών 

ανενέργειας είδε στην εφημερίδα 

πως η εκκλησιαστική επιτροπή 

Νέτος, επαρχ. Αμμοχώστου ζητούσε 

προσφορές για κατασκευή τέμπλου. 

Δεν χάνει καιρό και ετοιμάζεται να 

98 

πάει στη Νέτα για να ζητήσει εξηγή

σεις και υποβάλει σχετική προσφορά 

με σχέδιο. 

Η μητέρα του βρισκόταν στο σπίτι και 

της ζήτησε: «Δος μου μητέρα το χέρι 

σου να το φιλήσω και δος μου την 

ευχή σου να μ' αξιώσει ο Άγιος Θεός 

να πάρω την προσφορά και να συνε

χίσω στο μέλλο να βρίσκω εργασία 

και ποτέ να μείνω ανενεργός.» Με 

ιδιαίτερη συγκίνηση με φίλησε και με 

δάκρυα στα μάτια μου είπε: «Να πας 

στην ευχrΊ μου, Κώστα μου, και στην 

ευχή του Μεγάλου μας πατέρα και 

είθε η επιθυμία μας να εκπληρωθεί». 

Ήταν πράγματι τη στιγμή αυτή τα 

επουράνια ανοικτά και η χάρις του 

Πανάγαθου Πατέρα ευδόκησε όχι 

μόνο να πάρει την εργολαβία της εκ

κλησίας Παναγίας στη Νέτα αλλά να 

συνεχίσει διαρκώς και ασταμάτητα 

να εξασφαλίζει εργασία μέχρι το 
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Τούρκων στην Κύπρο οπότε οδηγη

θήκαμε στην προσφυγιά μαζί με 

όλους τους πρόσφυγες του κατε~ 

λημμένου τμήματος της Κύπρου μας. 

Νέοι και Νέες προσέξετε την άνω συ

γκινητική στιγμή που βρέθηκε ο 

Κώστας να ζητήσει την ευχή της μη

τέρας για να πετύχει το σκοπό του, 

την εξασφάλιση εργασίας την οποία 

στερήθηκε για έξη συνεχείς μήνες. 

Στηρίχθηκε πάντως στη ρήση της εκ-



κλησίας μας - «ευχαί γονέων στηρί

ζουν θεμέλια οίκων» - και στο λαικό -
~~ευχήν γονέων έπαιρνε και μεσj τα 

όρη γύριζε» -. Αυτά καταδεικνύουν 

τη δύναμη που έχει η ευχή των γο

νέων. Ποτέ να μη θέλετε είτε με λό

για είτε με πράξεις να πικραίνετε 

τους γονείς γιατί και απλή στενοχώ

ρια εξαιτίας σας θα έχει αρνητικά 

αποτελέσματα στο διάβα της ζωής 

σας. Περιβάλλετε τους πάντοτε με 

στοργή και αγάπη παρόμοια με αυτή 

που τρέφουν πάντοτε για σας. 

Ζητάτε σε δύσκολες στ~μές την 

ευχή τους που είναι όπλο ακατανί

κητο στη σταδιοδρομία σας. 

Ο Κώστας με την προσφυγοποίηση 

του εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία. 

Δεν επαναδραστηριοποιήθηκε όμως 

στην κατασκευή εκκλησιαστικών έρ

γων γιατί δεν είχε τα απαιτούμενα 

εργαλεία, όλα έμειναν στο εργαστήρι 

του στην Κυθρέα. Ύστερα από τις 

τραγικές μέρες που ζήσαμε όλοι 

στην Κύπρο ο Κώστας φοβόταν την 

ανάληψη έργων μακράς διαρκείας 

όπως ήταν τα τέμπλα των εκκλησιών 

λόγω της ανώμαλης και αβέβαιης 

ζωής που όλοι ζούσαμε στην Κύπρο. 

Δεν έμεwε όμως ανενεργός αλλά 

εξασφάλιζε έπιπλα από εμπόρους τα 

οποία σκάλιζε με τη χαρακτηριστική 

λεπτότητα μέχρι τις 20.9.1998, οπότε 
σταμάτησε κάθε απασχόληση εξαι

τίας της προχωρημένης του ηλικίας. 
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Κοντά στις μεγάλες εργασίες που 

έχουμε απαριθμήσει προηγουμένως 

πρέπει να σημειωθεί πως καταπιά

στηκε και σε μικρότερες εργασίες σε 

πολλές εκκλησ~ς της Κύπρου μας 

ανάμεσα σ' αυτές αναφέρει την εκ

κλησία της Φανερωμένης στη 

Λευκωσία, την εκκλησία του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ (τρυπιώτη) στη 

Λευκωσία, την εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη στην Αρχιεπισκοπή. 

Ο Κώστας χαρακτηριστικά αναφέρει 

πως για την εκκλησία του Τρυπιώτη 

του ανετέθηκε να κατασκευάσει ένα 

θρονί με δωρητή κάποιο επιχειρημα

τία Χριστάκη Χριστοφίδη. Την ημέα 

που το παρέδωσε ο Κώστας ανάμεσα 

σε συγκέντρωση ενοριτών ο 

Χριστοφίδης από πληροφορίες που 

είχε ανεφώνησε αυθόρμητα και με

γαλοφώνως στη συγκέντρωση: 

«Κύριοι, ο κατασκευαστής του νέου 

στολίσματος της εκκλησίας μας είναι 

aπόγονος του μεγάλου ξυλογλύπτη 

Λουκά.» 

Ο Κώστας αναφέρει πως για την ανά

ληψη κάποιου έργου έπρεπε να πα

ρακολουθούμε τον ημερήσιο τύπο. 

Μόλις εδημοσιεύετο Ανακοίνωση 

Εκκλησιαστικής Επιτροπής για ένα 

έργο αμέσως υπεβάλλαμε προσφο

ρές με σχέδιο και τιμή πάντοτε σε δι

πλούν (ένα για την εκκλησιαστική 

επιτροπή και το άλλο για την οικεία 

θρησκευτική Αρχή (Αρχιεπισκοπή ή 
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Μητρόπολη) και ορίζουμε ακόμη 

έργα που είχαμε κατασκευάσει για 

επίσκεψη και σχηματισμού γνώμης. 

Μετά την εξέταση των προσφορών 

και της εκλογής του καταλλήλου τε

χνίτη από την Εκκλησιαστική Επιτροπή 

εζητείτο και η γνώμη της οικείας Αρχής 

(Μητρόπολη, Αρχιεπισκοπή) που είχε βα

ρύνουσα θέση. 

Ο Κώστας θυμάται μια περίπτωση της 

Εκκλησιαστικής Επιτροπής για 

Δεσποτικό Θρόνο και Προσκυνητάρι 

στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στο 

Αρεδιού. Είχαν υποβάλει προσφορές 

παλαιοί μάστορες και δυο νέοι. Η εκ

κλησιαστική Επιτροπή προτίμησε ένα 

από τους παλαιούς μάστορες. 

Αντίθετα ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνας 

Γεννάδιος προτίμησε τον Κώστα με 

το δικαιολογητικό πως είχε επισκε

φθεί το τέμπλο στο Νέο Χωρίο 

Πάφου όταν υπηρετούσε Αρχι

μανδρίτης την Ιερά Μητρόπολη 

Πάφου και το έκρινε πολύ καλό. 

Παρόντος εκεί και του υπαλλήλου 

της Αρχιεπισκοπής Νίκου Οικονομίδη 

του οποίου ο Χωρεπίσκοπος ζητούσε 

τη γνώμη του, προσθέτοντας εάν σε 

όλες τις προφορές προτιμούμε τους 

παλαιούς τότε πότε οι νέοι θα ανα

δείξουν και αυτοί έργα και θα προτι

μηθούν. 

Σκέψη με την οποία συμφώνησε και ο 

Ν. Οικονομίδης. Έτσι δόθηκε η εργο-
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λαβία στον Κώστα. 

Μετά την απόφαση αυτή ο Φυλακτής 

Ταλιαδώρος που είχε υποβάλει προ

σφορά πλησίασε τον Κώστα και του 

πρότεινε να τη μοιράσουν ν' αναλά

βει έκαστος ανά ένα έργο. Ο Κώστας 

δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη ανα

γνωρίζοντας την οφειλή που χρεω

στεί στο θείο του και μάστορά του. 

Μετά την καταχώρηση της προσφο

ράς από την εκκλησιαστική επιτροπή 

και την τελική έγκριση από την οικεία 

Αρχή (Αρχιεπισκοπή ή Μητρόπολη) 

υπεγράφετο συμφωνητικό έγγραφο 

μεταξύ της εκκλησιαστικής αρχής και 

του Κώστα εις το οποίο ανεγραφόταν 

το ποσό της εργολαβίας οι όροι πλη

ρωμής (προκαταβολή, δόσεις στη 

διάρκεια της κατασκευής και υπό

λοιπο που θα έμενε μετά την παρά

δοση του έργου και εξόφληση του). 

Εάν υπήρχαν και άλλοι όροι συμφω

νίας μπορούσαν ν' αναφερθούν στο 

έγγραφο. 

Όλα τα έξοδα μετακίνησης του έρ

γου και εγκατάστασης στην εκκλησία 

εβάρυναν πάντοτε τον Κώστα. 

Οι τιμές με τις οποίες άρχισε να κα

τασκευάζει τέμπλα μιας μονόχωρης 

εκκλησίας κυμαίνονταν ανάμεσα σε 

f300-400 λίρες ανάλογα με τις δια~ 

στάσεις της εκκλησίας. Τα ποσά 

τούτα των $300-400 με την εμπόλεμη 
κατάσταση που άρχισε ο Κώστας ου-




