
Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

H MONH THΣ AXEIPOΠOIHTOY ΣTIΣ APXEΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 

 

 H ιστορία της Mονής της Αχειροποιήτου, όπως άλλωστε και των 

περισσότερων κυπριακών Mονών, χάνεται µέσα στον χρόνο. Tο µοναστηριακό 

οικοδόµηµά της είναι κτισµένο στο βορειοδυτικό άκρο της αρχαίας Λάµπουσας και 

αποτελείται από ένα διώροφο κτήριο του 18ου αιώνα σε σχήµα Γ, στο κέντρο της 

αυλής του οποίου είναι κτισµένο το καθολικό, που είναι αφιερωµένο στη Θεοτόκο. 

Πανηγυρίζει τη 15η Αυγούστου, εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, καθώς και 

την αµέσως επόµενη, 16η του ιδίου µηνός, οπότε εορτάζεται «η ανακοµιδή της 

αχειροποιήτου Eικόνος του Kυρίου ηµών Iησού Xριστού, ήτοι του Aγίου 

Mανδηλίου». 

 Σύµφωνα µε τα ναοδοµικά του στοιχεία, το καθολικό της Μονής 

χρονολογείται στον 11ο ή στις αρχές του 12ου αιώνα και, όπως έδειξε σχετική 

αρχαιολογική έρευνα, είναι κτισµένο στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 

6ου αιώνα. Διέσωζε δε, µέχρι την τουρκική εισβολή του 1974, µισοκατεστραµµένες 

τοιχογραφίες του 12ου και του 14ου αιώνα1. Σήµερα, όµως, είναι άγνωστη η 

γενικότερη κατάσταση της Μονής, αφού η περιοχή, στην οποία βρίσκεται, µαζί µε 

τον παρακείµενο ναό του Aγίου Eυλαλίου, στρατοκρατείται και είναι 

απροσπέλαστη2. 

 H παλαιότερη αναφορά στην ιστορία της Mονής της Aχειροποιήτου, από ό,τι 

έχουµε υπόψη, χρονολογείται στα 1473, οπότε, σύµφωνα µε τον µεσαιωνικό 

χρονικογράφο, Γεώργιο Βουστρώνιο, πανηγύριζε στις 15 Aυγούστου και οι 

κάτοικοι της Kερύνειας προσέρχονταν σε αυτή µαζικά3. Στη Mονή αναφέρεται 

επίσης ο Pώσος µοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ, ο οποίος σηµειώνει στο οδοιπορικό 

του, το 1735,  ότι η Aδελφότητά της αποτελείτο από εννέα έως δέκα µοναχούς, 

                                                
1. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Αχειροποιήτου µοναστήρι», Μεγάλη Κυπριακή 

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3ος, Λευκωσία 1985, σ. 96-97. 

2. Ανδρέα Φούλια, «Καραβάς. Η Μονή της Αχειροποιήτου», στον τόµο: Iεράς 

Mητρόπολης Kυρηνείας (έκδ.), Οδοιπορικό στα χριστιανικά µνηµεία της 

µητροπολιτικής περιφέρειας Κυρηνείας, Λευκωσία 2006, σ. 211-212. 

3. Γιώργου Κεχαγιόγλου, Τζώρτζης (Μ)πουστρούς (Γεώργιος Βο(σ)τρ(υ)ηνός ή 

Βουστρώνιος), Διήγησις Κρονίκας Κύπρου, Λευκωσία 1997, σ. 165-166. 
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γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε σηµαντική κτηµατική περιουσία, ώστε να 

συντηρούνται4, όπως επιβεβαιώνεται, άλλωστε, τρία χρόνια αργότερα από τον 

Άγγλο περιηγητή Pίτσαρντ Πόκοκ, που την αποκαλεί «πλούσιο µοναστήρι»5. 

Σύµφωνα µε τον Γερµανό ανατολιστή Χένρικ Τζούλιους Πέτερµαν, ο οποίος 

κατέγραψε, το 1852, σχετική παράδοση, η Mονή υπέστη µεγάλη καταστροφή γύρω 

στα 1760 από Tούρκους κακοποιούς, οι οποίοι αφίχθηκαν στο νησί από την περιοχή 

της Kαραµανιάς και, αφού λήστεψαν τους πατέρες, την πυρπόλησαν µαζί µε τη 

βιβλιοθήκη της6. 

 Aς αναφερθεί ακόµη, ότι ανάµεσα στους εκτελεσθέντες από τους Tούρκους 

κατακτητές εκκλησιαστικούς ηγέτες και προκρίτους του νησιού, τον Iούλιο του 

1821, περιλαµβάνονταν ο Hγούµενός της, ο οποίος ήταν γνωστός µε το παρωνύµιο 

Φασούλας, καθώς και ο υπέργηρος Προηγούµενος Mελέτιος7. Τότε, σύµφωνα µε 

την τοπική λαϊκή παράδοση, δηµεύθηκε και η περιουσία της8. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν η Mονή σταδιακά παρήκµασε, πιθανότατα εξαιτίας των 

µακροχρόνιων επιπτώσεων, που προκάλεσαν στην εκκλησιαστική ζωή του νησιού 

τα τραγικά γεγονότα του 1821, οπότε εγκατελείφθη από τους µοναχούς της µε 

αποτέλεσµα να αναλάβει τη διαχείρισή της η Mητρόπολη Kυρηνείας, που ενοικίαζε 

την κτηµατική της περιουσία σε κληρικούς και λαϊκούς της περιοχής. 

 Σε προηγούµενα τεύχη του περιοδικού είχαµε παρουσιάσει αρκετά 

δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου των πρώτων χρόνων της Αγγλοκρατίας, που 

αφορούσαν στην κωµόπολη του Καραβά9. Στο παρόν τεύχος αναδηµοσιεύουµε 

άλλα τέσσερα, που προέρχονται από την εφηµερίδα της Λευκωσίας «Φωνή της 

                                                
4. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 687. 

5.  A. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, ό.π., σ. 746. 

6. Πολυχρόνη Eνεπεκίδη, Κύπρος 1800-1878. Τα τελευταία χρόνια της 

Τουρκοκρατίας στη Γερµανική έρευνα και κριτική, Αθήνα 2000, σ. 219. 

7. Χρ. Λίβα [= Xρίστος Eξαδάκτυλος], «Ιστορικά γεγονότα από τους µάρτυρες του 

1821», Πάφος 8 (1943) 125-127 

8. Κ. Φυλακτού, «Ο Χατζή Νικόλας Λαυρεντίου Πρωτοσυγκέλλου», Κυπριακά 

Χρονικά 2 (1924) 223. 

9. Βλ. Καραβιώτικα Δρώµενα 3 (2010) 13-15, 4 (2011) 9-12, 5 (2012) 10-13, 7 (2014) 

8-11, 8 (2015) 8-11. 
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Κύπρου» των αρχών του 20ού αιώνα και τα οποία αναφέρονται στη Μονή της 

Αχειροποιήτου και στην άµεση σχέση της µε την κωµόπολη.  

 Tο πρώτο από αυτά, ηµεροµηνίας 20/2 Σεπτεµβρίου 1905, αφορά στην 

πανήγυρη της 16ης Aυγούστου, η οποία, όπως σηµειώνεται, είχε καταστεί µία από 

τις σπουδαιότερες του νησιού και σε αυτήν προσέρχονταν όχι µόνο κάτοικοι από 

τα γύρω χωριά, αλλά και από τις πόλεις Λευκωσία και Kερύνεια. Σύµφωνα µε τον 

ανώνυµο αρθρογράφο, κατά τη θεία λειτουργία κήρυξε τον θείο λόγο ο Iωάννης 

Παπαπορφυρίου (1874-1945), ο οποίος, όπως γνωρίζουµε, καταγόταν από τον 

Kαραβά και ήταν απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών10. 

Στο ίδιο δηµοσίευµα διασώζεται επίσης η παράδοση για έλευση στην Kύπρο από 

τον Eπίσκοπο Λαµπούσης Άγιο Eυλάλιο του αχειροποίητου αγίου µανδηλίου, στο 

οποίο είχε αποτυπώσει το πρόσωπό του ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το απέστειλε 

προς θεραπεία του βασιλιά Άβγαρου της Έδεσσας της Συρίας. Tο άγιο µανδήλιο, 

σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, βρισκόταν κάτω από την αργυρή επένδυση της 

εικόνας της Θεοτόκου, που βρισκόταν στον ναό της Mονής. Τέλος προστίθεται, ότι 

από την παρακείµενη γη της Λάµπουσας είχαν εξαχθεί την περίοδο αυτή πολλά 

αρχαία αντικείµενα. 

 Το δεύτερο δηµοσίευµα, ηµεροµηνίας 16/2 Σεπτεµβρίου 1908, προέρχεται 

από ανώνυµο κάτοικο της Λαπήθου, ο οποίος επικρίνει τους διαχειριστές της 

Mονής της Aχειροποιήτου, διότι, όπως σηµειώνει, δεν είχαν καταστήσει την 

περιοχή ελκυστική για τους επισκέπτες µε δενδροφύτευση και έργα 

ανοικοδόµησης των µοναστηριακών κτηρίων, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήµατά 

της ανέρχονταν στις 300 λίρες. Aκόµη σηµειώνει, ότι µπορούσε να ιδρυθεί στη 

Mονή Eλληνική Σχολή, ώστε να φοιτούν σε αυτήν τα παιδιά από τις παρακείµενες 

κωµοπόλεις Kαραβά και Λαπήθου.  

 Το επόµενο δηµοσίευµα, ηµεροµηνίας 23/5 Σεπτεµβρίου 1908, αφορά στις 

εντυπώσεις επισκέπτη µε τα αρχικά Xρ. T., ο οποίος περπάτησε, για να φτάσει στη 

Mονή, από τη Mόρφου, για πέντε περίπου ώρες. Όπως αναφέρει, τόσο η Λάπηθος, 

όσο και ο Καραβάς, είχαν µαγευτική θέα, κατάφυτους αγρούς και διαυγέστατες 

πηγές υδάτων, γεγονός που τον είχε εντυπωσιάσει. Σηµειώνει επίσης, ότι το 

καθολικό της Mονή είχε κτιστεί πριν από 250 χρόνια, όπως µπορούσε να υποθέσει, 

                                                
10. Για τη ζωή του Παπαπορφυρίου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 454-455. 



4 

παρά το γεγονός ότι δεν σωζόταν καµιά σχετική χρονολογία. Aκόµη αναφέρει ότι 

στην εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν κρυµµένο το άγιο µανδήλιο και ότι κατά τη 

γιορτή της Kοιµήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Aυγούστου, είχε κηρύξει τον θείο 

λόγο ο προαναφερθείς Iωάννης Παπαπορφυρίου. Προσθέτει επίσης, ότι στο 

εκκλησίασµα περιλαµβάνονταν πολλοί πιστοί, οι οποίοι είχαν προσέλθει από την 

Kερύνεια, όπου παραθέριζαν, γεγονός που υπογραµµίζει την ευρεία φήµη της 

Μονής. Tέλος αναφέρει, όπως και ο προηγούµενος αρθρογράφος, ότι στην 

παρακείµενη αρχαία πολιτεία Λάµπουσα είχαν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά 

αντικείµενα, τα οποία µεταφέρθηκαν στην αγγλική πρωτεύουσα, υπογραµµίζοντας 

έτσι, έµµεσα, την κλοπή που γινόταν σε βάρος των πολιτιστικών θησαυρών του 

νησιού11. 

 Τέλος το τέταρτο σχετικό δηµοσίευµα, ηµεροµηνίας 30/12 Σεπτεµβρίου 

1908, αποτελεί απάντηση από ανώνυµο κάτοικο του Καραβά στο δεύτερο από τα 

ανωτέρω κείµενα. Υποκρύπτει δε τις διαφορετικές αντιλήψεις των κατοίκων των 

δύο γειτονικών κωµοπόλεων για την ανάπτυξή τους και την αξιοποίηση των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής. Κατ’ αρχάς, ο εκ Καραβά αρθρογράφος 

απορρίπτει τα όσα αναφέρει ο συνάδελφός του από τη Λάπηθο για το ζήτηµα της 

δνεδροφύτευσης και της συντήρησης των µοναστηριακών οικοδοµηµάτων, 

σηµειώνοντας, αφενός ότι υπήρχαν πολλά δένδρα και κήποι στην περιοχή, και 

αφετέρου ότι τα τελευταία δώδεκα χρόνια είχαν πραγµατοποιηθεί αρκετά έργα στη 

Μονή, όπως ανέγερση νέων δωµατίων, επιδιόρθωση των παλαιοτέρων, καθώς και 

λειτουργία αλευροµηχανής και ελαιοπιεστηρίου προς όφελος των αγροτών. Επίσης 

σηµειώνει, ότι το εισόδηµα της Μονής ανερχόταν στις 140 λίρες, και όχι στις 300, 

και ότι, µαζί µε το αντίστοιχο της Μονής της Μελανδρίνας, αποτελούσαν την κύρια 

πηγή εσόδων της Μητρόπολης Κυρηνείας. Τέλος συµφωνούσε ότι η ίδρυση 

Ελληνικής Σχολής στην περιοχή ήταν επιβεβληµένη, αλλά διαφωνούσε ως προς 

την τοποθεσία, αφού θεωρούσε ότι η Μονή της Αχειροποιήτου βρισκόταν σε 

µεγάλη απόσταση από τις δύο κωµοπόλεις. Υπενθύµιζε δε, ότι ο Μητροπολίτης 

Κυρηνείας είχε διατυπώσει επανειληµµένως την πρόταση για ίδρυση Σχολής µε τη 

                                                
11. Για τα αρχαιολογικά αντικείµενα, που είχαν βρεθεί στη Λάµπουσα στα τέλη του 

19ου αιώνα και το έτος 1902, και τα οποία φυγαδεύθηκαν κρυφά από την Κύπρο, 

βλ. Ανδρέα Στυλιανού, «Οι θησαυροί της Λάµπουσας», στον τόµο: Ανδρέα και 

Ιουδήθ Στυλιανού - Καλλιόπης Χαρµαντά, Καραβάς, Λευκωσία 1969, σ. 45-111. 
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διαβεβαίωση, ότι θα συνέδραµε την όλη προσπάθεια, αλλά οι προύχοντες των δύο 

κωµοπόλεων δεν συµφωνούσουν, λόγω των µεταξύ τους ανταγωνισµών. 

 Tα τέσσερα αυτά δηµοσιεύµατα είναι τα ακόλουθα: 

1 

H ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ. Η 

ΣΥΡΡΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

 ^H πανήγυρις τÉς \Aχειροποιήτου τείνει ν’ àποβFÉ µία àπό τάς µεγαλυτέρας 

πανηγύρεις τÉς ™µετέρας νήσου. Kατά τήν τελευταίαν πενταετίαν παρατηρεÖται àπό 

öτους ε¨ς öτος µεγαλυτέρα ïλονέν âπαύξησις τοÜ àριθµοÜ τ΅ν πανηγυριστ΅ν. ^H 

πανήγυρις âπιτελεÖται τήν 16ην Aéγούστου πρός τιµήν τοÜ êγίου µανδηλίου, âφ’ 

οy àπετυπώθη ™ ε¨κών τοÜ ΣωτÉρος καί οy τεµάχιον öφερεν âν Kύπρω ï ≠Aγιος 

Eéλάβιος, \Eπίσκοπος τÉς παρά τήν Mονήν \Aχειροποιήτου µεγάλως ôλλοτε 

àκµασάσης πόλεως Λαµπούσης. Tό τεµάχιον τοÜ êγίου µανδηλίου âναπετέθη 

öκτοτε κάτωθεν τÉς àργυρÄς πλακός τÉς ε¨κόνος τÉς Θεοτόκου, τÉς νÜν 

ε•ρισκοµένης âν τFÉ ôνω MονFÉ. Σώζεται δέ âν καλFÉ καταστάσει παρά τήν Mονήν καί 

ï ναός τοÜ ^Aγίου Eéλαβίου âν µέσω τ΅ν âρειπίων τÉς πλουσίας Λαµπούσης, âκ 

τ΅ν âγκάτων τÉς γÉς τÉς ïποίας πολλοί θησαυροί âξήχθησαν κατά τά τελευταÖα 

¨δίως öτη. 

 \Aπό τÉς προτεραίας τÉς πανηγύρεως πολλοί συνέρρεον âκ Λευκωσίας, 

Kυρηνείας, τ΅ν âγγύς κωµοπόλεων KαραβÄ καί Λαπήθου καί τ΅ν πέριξ χωρίων, 

•πέρτερος δέ παντός ôλλου öτους qν ï àριθµός τ΅ν πανηγυριστ΅ν, µεταξύ τ΅ν 

ïποίων διεκρίνοντο πολλά âξέχοντα πρόσωπα âκ Λευκωσίας, οxον βουλευταί, 

âπιστήµονες, καθηγηταί, öµποροι καί ôλλοι. Mετά λύπης παρετηρήθη ™ âκ τÉς 

πανηγύρεως àπουσία τοÜ Πανιερωτάτου Mητροπολίτου Kυρηνείας κ. Kυρίλλου, 

ε•ρισκοµένου âν περιοδεί÷α πρός εéλογίαν καί διδασκαλίαν τοÜ ëαυτοÜ ποιµνίου. 

Oéχ wττον οî πανηγυρισταί µετά χαρÄς εrδον τόν àξιότιµον δήµαρχον Λευκωσίας κ. 

Λιασίδην καί àθρόοι προσήρχοντο παρ’ αéτ΅ âκδηλοÜντες τόν σεβασµόν καί τήν 

âκτίµησίν των. Kατά τήν θείαν λειτουργίαν ½µίλησε πρός τό πυκνότατον 

âκκλησίασµα λίαν âποικοδοµητικ΅ς ï κάλλιστος îεροκÉρυξ τοÜ MητροπολιτικοÜ 

Θρόνου Kυρηνείας κ. I. Παπαπορφυρίου. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 20/2.9.1905. 

2 

ΛΑΠΗΘΟΣ 

 Λαβών τήν γραφίδα ε¨ς χεÖρας, ¥να γράψω κôτι τι •πέρ τοÜ •φ’ ¬λων 

âγκαταλελειµµένου τούτου τόπου, öρριψα τό βλέµµα âκ τοÜ παραθύρου καί εrδον 

τήν àρχαιοτάτην Μονήν τÉς \Αχειροποιήτου, ≥τις ôλλοτε, ½ς λέγουσιν, qτο 

^ΗγουµενεÖον, ï ξενών τ΅ν διαβατ΅ν καί τό ôσυλον τ΅ν πτωχ΅ν καί 
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καταδιωκοµένων. Μυρίαι σκέψεις qλθον τότε ε¨ς τόν νοÜν µου, π΅ς àλλάζουν 

µορφήν τά πάντα ε¨ς τόν κόσµον τοÜτον καί π΅ς παρεξηγήθη ïλοτελ΅ς •πό τ΅ν 

σηµεριν΅ν ï σκοπός τÉς îδρύσεως τ΅ν Μον΅ν. ^Η Μονή τÉς \Αχειροποιήτου öχει 

âτήσιον ε¨σόδηµα περί τάς 300 λίρας, καί οûτε δέκα δένδρα δέν âφυτεύθησαν ε¨ς 

τήν αéλήν, πρός σκιασµόν καί àνάπαυσιν τ΅ν πανηγυριστ΅ν, ο¥τινες àναγκάζονται 

νά âπιστρέφουν ε¨ς τά χωρία των πρό µεσηµβρίας, âντός àφορήτου καύσωνος. Τά 

δωµάτια εrνε ½ς νά âκτίσθησαν κατά τήν Βυζαντινήν âποχήν. ^Η âκκλησία 

στενόχωρος καί àκαλλώπιστος âσωτερικ΅ς, ρυθµοÜ γοτθικοÜ, ™ αéλή χρησιµεύει ½ς 

µάνδρα. Θά qτο κέντρον âξοχÉς, καί διά τε θαλάσσια λουτρά, καί διά τό •γιεινόν 

τοÜ κλίµατος, καί διά τούς πλησίον παραδείσους Λαπήθου καί ΚαραβÄ, καί αéτοί οî 

Κερυνει΅ται öπρεπεν âδ΅ νά κάµνουν τήν âξοχήν των, âάν âφυτεύοντο πέριξ τÉς 

ΜονÉς, ½ς ε€ποµεν, àρκετά δένδρα, âάν διετηρεÖτο ôκρα καθαριότης καί φιλοξενία 

σύµφωνος µέ τό σηµερινόν πνεÜµα τοÜ πολιτισµοÜ. 

 \Εκ τ΅ν ε¨σοδηµάτων τÉς ΜονÉς âδίδοντο συνδροµαί ε¨ς τά ΣχολεÖα περί τάς 

30 λίρας καί àπό δεκαετίας καί πλέον οûτε çβολός µÄς âδόθη. Εrναι δέ öργον 

κοινωφελές καί θεάρεστον, καί âθνωφελέστατον, âάν παρεχωροÜντο καί δωµάτια 

καί ™ συνδροµή α≈τη πρός σύστασιν âν \Αχειροποιήτω ^ΕλληνικÉς ΣχολÉς καί τ΅ν 

πόλεων Λαπήθου καί ΚαραβÄ, καί âν γένει ¬λης τÉς \Επαρχίας. Διά τ΅ν ε¨σιτηρίων 

τ΅ν µαθητ΅ν, καί τ΅ν συνδροµ΅ν τ΅ν φιλοµούσων καί âκκλησι΅ν εéκόλως 

συντηρεÖται ™ âν λόγω Σχολή, àρκεÖ νά •πάρξFη καλή θέλησις, φιλόµουσος ζÉλος καί 

çλίγη âνέργεια âκ µέρους τ΅ν τά πρ΅τα φερόντων Λαπήθου καί ΚαραβÄ, µή 

παραγκωνίζοντες, ¬µως, àνθρώπους δυναµένους καί δι’ öργων κôτι νά πράξωσιν, 

¥να àναπτύξωσι καί διαδώσωσι τά γράµµατα καί âφαρµόσωσι τούς Δηµαρχιακούς 

Νόµους. 

 Φωνή τÉς Κύπρου, 16/2.9.1908. 

3 

MΙΚΡΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ. AΠΟ ΜΟΡΦΟΥ ΕΙΣ ΛΑΠΗΘΟΝ. Η ΛΑΠΗΘΟΣ, Ο ΚΑΡΑΒΑΣ 

ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 

 \Aνεχωρήσαµεν πρό τινων ™µερ΅ν àπό τÉς ½ραίας Mόρφου καί µετά 

πεντάωρον περίπου πορείαν, διά µέσου àφθόνων πευκ΅ν καί συσκίων κερατε΅ν, 

àπό τοÜ ½ραιοτάτου ¨δί÷α •πό φυσικήν öποψιν καί •γιεινοτάτου •πό 

κλιµατολογικήν Διορίου, àφικόµεθα ε¨ς τήν θαυµασίαν Λάπηθον, wς τά φυσικά 

θέλγητρα φοβοÜµαι µή àδικήσω, προσπαθ΅ν νά σκιαγραφήσω διά τοÜ àσθενοÜς µου 

καλάµου. Tόσον πολλά καί âκπάγλου ½ραιότητος εrναι, «œστε καί ψευδόµενος 

çλιγώτερα τÉς àληθείας θά ε€πω», ¥να καί âγώ φράσιν τινά τοÜ Λυσίου 

µεταχειρισθ΅. 
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 ^H Λάπηθος, àµφιθεατρικ΅ς âπί τÉς B.A. τοÜ àποτόµου, πευκοσπάρτου καί 

σχεδόν πάντοτε ïµιχλοστεφοÜς λειβαδίου κλιτύος âκτισµένη, πρός A. öχει 

êπλουµένην τήν κυανÉν καί àτέρµονα θάλασσαν, διά λευκ΅ν πεποικιλµένην 

ταινι΅ν τ΅ν προδιδόντων τήν γλυκεÖαν τÉς θαλάσσης αûραν àφριζόντων κυµάτων. 

Συνδυάζουσα, ™ ëπτά âνορίας öχουσα κωµόπολις α≈τη, τό πράσινον τÉς 

πλουσιωτάτης τÉς φυτείας χρ΅µα µέ τό κυανοÜν τÉς äρέµου θαλάσσης µαγευτική 

àποβαίνει καί θελκτικωτάτη. 

 \Aπό τοÜ διαυγεστάτου κεφαλοβρύσου καί çλίγον δεξιόθεν καί ôνω 

παρατηρ΅ν ï âπισκέπτης τήν ½ραίαν κωµόπολιν, βλέπει µόνον ≤να καταπράσινον 

δίσκον, ¬ν διατρυπ΅σιν ποÜ καί ποÜ αî çξεÖαι τ΅ν κωδωνοστασίων καί τινων 

•ψηλ΅ν ο¨κι΅ν κορυφαί, κεκλιµένον καί àπολήγοντα ε¨ς εéφορωτάτους καί 

µορεοφύτους àγρούς, διακοπτοµένους καί τούτους τόσον θελκτικ΅ς •πό τÉς 

πολυφλοίσβου θαλάσσης, τÉς àδιακόπως τυπτούσης τήν πλήρη ½ραιοτάτων 

κολπίσκων βραχώδη καί •πό διαυγεστάτων πηγ΅ν διαρρεοµένην àκτήν. Aî ο¨κίαι, 

àόρατοι âν µέσω τÉς πλουσιωτάτης τÉς λαµπρÄς κωµοπόλεως βλαστήσεως, 

ïµοιάζουσι, κατά τόν εéφυÄ àγαπητοÜ ξεναγοÜ χαρακτηρισµόν, πρός φωλεάς 

πτην΅ν, καί τά âκπαιδευτήρια, âν οxς ™ χρυσÉ âκτρέφεται νεότης, âπί •ψηλ΅ν καί 

àποκρήµνων βράχων, εéάερα καί •γιεινά, •ποµιµνήσκοντα τά Mετέωρα τÉς 

âριβώλακος Θεσσαλίας. 

 Πλησίον τÉς λαµπρÄς Λαπήθου κεÖται ï ½ραÖος KαραβÄς, κατάφυτος καί 

αéτός καί πολυανθής, µέ ïδούς κανονικάς καί τό γλυκύ τοÜ λευκοÜ καί εéόσµου 

¨άσµου ôρωµα àναδιδούσας, öχων πρός B., ε¨ς µικράν àπόστασιν, παρά τήν τÉς 

γαληνιαίας θαλάσσης àκτήν τήν πλουσίαν Mονήν τÉς \Aχειροποιήτου, καί πλησίον 

ταύτης τήν âκκλησίαν τοÜ ^Aγίου Eéλαλίου. ^O ναός τÉς ΜονÉς, âκτισµένος κατά 

τάς µÄλλον πιθανάς ε¨κασίας πρό 250 περίπου âτ΅ν, ±τε οéδεµιÄς σωζοµένης 

χρονολογίας, µικράν καί σχετικ΅ς ôκοµψον öχει ε¨κόνα τÉς Θεοτόκου, wς κάτωθεν 

λέγεται ¬τι •πάρχει τεµάχιον τοÜ µανδηλίου âκείνου ¬περ τ΅ τοπάρχFη τÉς \Eδέσης 

(\Aσίας) öφερον Aéγάρω, καί âφ’ οy ™ σεπτή τοÜ \Eσταυρωµένου µορφή 

àπεικονίζετο, καί κάτωθεν αî λέξεις, ΘεοÜ Θέα ΘεÖον ΘαÜµα. Παραπλεύρως πρός A. 

τÉς MονÉς κεÖται καί ™ Λάµπουσα, µία τ΅ν ëστι΅ν àρχαίων ε•ρηµάτων, âν Fw 

φαίνονται τά µέρη öνθα ï πολύς Tσαµπερλέϋν πολλάς διενυκτέρευσε νύκτας, ¬πως 

τόν Kύπριον Θησαυρόν διαφυλάξFη, àπό τούς âν Kύπρω âννοεÖται... îεροσύλους, καί 

τόν παραδώσFη àκέραιον τοÖς παρά τόν Tάµεσιν àρχαιολάτραις, καί zν ëκάστη 

σπιθαµή πλήρης àνεκδότων τοÜ µακαρίτου ΔιοικητοÜ τυγχάνει. 

 ^H τFÉ 15Fη Aéγούστου âν τFÉ ρηθείσFη MονFÉ τελεσθεÖσα πανήγυρις, καθ’ ≥ν 

âποικοδοµητικ΅ς πρός τό πυκνόν âκκλησίασµα ½µίλησεν ï κ. Παπαπορφυρίου, 

•πÉρξεν àρκούντως πολυπληθής, συρρευσασ΅ν πολλ΅ν âκ τ΅ν âν Kυρηνεί÷α 
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παραθεριζουσ΅ν ο¨κογενει΅ν, µεταξύ τ΅ν ïποίων πρωτεύουσαν κατεÖχε θέσιν τό 

½ραÖον φÜλον. ^Ωραιότατον κατά τήν πανήγυριν παρεÖχον θέαµα οî µικροί παÖδες 

τ΅ν µερ΅ν âκείνων, ο¥τινες παρά τήν àκτήν κατά δεκάδας, γυµνούµενοι âρρίπτοντο 

ε¨ς τά µυκώµενα νερά, πεισµατωδ΅ς êµιλλώµενοι τίς τόν ≤τερον νά •περνικήσFη, âν 

µέσω τ΅ν âπευφηµι΅ν τοÜ παρά τήν παραλίαν πλήθους, τοÜ τόσον δικαίως 

âπευφηµοÜντος τούς µικρούς çπαδούς τοÜ ναυµάχου Mιαούλη. 

 Xρ. T. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 23/5.9.1908. 

4 

EΚ ΚΑΡΑΒΑ 

 Mετά λύπης παρετηρήσαµεν, ¬τι ï âν τFÉ φίλFη «ΦωνFÉ» àναλαβών àγ΅να •πέρ 

τ΅ν συµφερόντων τÉς κωµοπόλεως Λαπήθου περιέπεσεν âν τF΅ προπαρελθόντι 

φύλλω ε¨ς λάθη καί µοµφάς ¬λως àδικαιολογήτους, γράφων, ¬τι, âν z ™ ^Iερά Mονή 

τÉς \Aχειροποιήτου öχFη ε¨σόδηµα 300 λίρας, ε•ρίσκεται α≈τη παραµεληµένη, ôνευ 

δενδροφυτείας χάριν σκιÄς διά τούς πανηγυριστάς, καί ¬τι πρό δεκαετίας διεκόπη ™ 

συνδροµή, ≥ν ™ ôνω Mονή öδιδεν ε¨ς τά σχολεÖα KαραβÄ καί Λαπήθου. 

 Erναι βέβαιον, ¬τι οéχί πρό δεκαετίας àλλά πολύ πρότερον διεκόπη ™ 

συνδροµή τÉς MονÉς πρός τά σχολεÖα, ¬τε âδέησε να γίνFη δι’ αéτό καί ™ γνωστή 

δίκη âν Kυρηνεί÷α. ‰ Aπορον δέ τFÉ àληθεί÷α π΅ς ™ πυκνή σκιά καί τά εéάερα τοπία 

τ΅ν ½ραίων καί πολυπληθ΅ν κήπων, οéχί µακράν τÉς \Aχειροποιήτου, âν τFÉ 

θελκτικωτάτFη κωµοπόλει Kαραβ÷Ä, φαίνονται àνεπαρκÉ ε¨ς τόν γράφοντα, διά τά 

ïποÖα οî πανηγυρισταί καί λοιποί ξένοι ε¨ς ôκρον εéχαριστηµένοι διαµένουσι. 

 Δέν εrναι δέ àκριβές τό ε¨σόδηµα τÉς ^IερÄς MονÉς, ¬περ àναφέρει ï γράφων 

ε¨ς 300 λίρας· τό àληθές εrναι 140 λίραι, ¬περ µετά τοÜ ε¨σοδήµατος τÉς MονÉς 

Mελανδρίνης àποτελεÖ τήν κυρίως •λικήν δύναµιν τÉς Mητροπόλεως Kυρηνείας· ï 

öχων àνοικτούς τούς çφθαλµούς καί âπισκεπτόµενος τήν Mονήν καί âξετάζων τά 

κατ’ αéτήν θά πεισθFÉ, ¬τι κατά τήν τελευταίαν δωδεκαετίαν âτελέσθησαν âν τFÉ ôνω 

MονFÉ öργα πλειότερα τοÜ δέοντος· νέα δωµάτια âγένοντο, τά παλαιά θαυµασίως 

âπεδιωρθώθησαν, îδρύθη àλευροµηχανή καί âλαιοπιεστήριον νέου συστήµατος, πρός 

µεγίστην èφέλειαν τÉς MονÉς καί τ΅ν àγροτ΅ν· παραλείποµεν ôλλας 

λεπτοµερείας, δι’ zν καταδεικνύεται πόση µέριµνα τελευταίως κατεβλήθη •πέρ τ΅ν 

συµφερόντων τÉς MονÉς. 

 \Aναφέρει δέ ï γράφων καί περί ëλληνικοÜ σχολείου âν \Aχειροποιήτω. ≠Oτι 

δέ εrναι àνάγκη τοιούτου σχολείου τ΅ν δύο κωµοπόλεων KαραβÄ καί Λαπήθου 

οéδείς ï àρνούµενος· àλλά νοµίζοµεν, ¬τι ½ς τοιοÜτον µέρος, χρησιµεÜον δι’ 

ëλληνικόν σχολεÖον, εrναι àκατάλληλον τό κτίριον âν \Aχειροποιήτω, καθ’ ¬τι 

µεµακρυσµένη πως α≈τη τυγχάνει àπό τ΅ν δύο κωµοπόλεων. ^Yπέρ îδρύσεως 
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ëλληνικοÜ σχολείου µεταξύ τ΅ν δύο κωµοπόλεων πολλάκις âµερίµνησεν ï πρώην 

Mητροπολίτης Kυρηνείας, Mακαριώτατος Kύπρου, καί êδράν συνδροµήν προτείνας, 

καί âπανειληµµένως προτείνας τοÖς êρµοδίοις, ¥να συσκεφθ΅σι καί âργασθ΅σι πρός 

τοÜτο, àλλά δυστυχ΅ς âν ταÖς τοιαύταις περιστάσεσι δέν κατεδείχθη ™ φιλοµουσία 

τ΅ν προéχόντων τ΅ν δύο κωµοπόλεων, περισπωµένων ε¨ς κοµµατικούς 

àνταγωνισµούς. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 30/12.9.1908. 

 

Δηµοσιεύτηκε στό περιοδικό τοÜ Δήµου ΚαραβÄ «Καραβιώτικα Δρώµενα», τχ 9 

(Λευκωσία 2016), σ. 10-13. 


