
Κωστής Κοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

H ΑΚΑΝΘΟΥ ΣTHN KYΠPIAKH IΣTOPIOΓPAΦIA TOY 19ου αι.

H ανάπτυξη των ελληνικών γραµµάτων, που παρατηρήθηκε στην Kύπρο 

κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, συνέτεινε στην καταγραφή και διάσωση της 

ιστορίας και των παραδόσεων των κατοίκων πολλών κοινοτήτων του τόπου, 

ανάµεσά τους και της Aκανθούς, για τις οποίες µέχρι τότε ελάχιστες πληροφορίες 

ήταν γνωστές. H έρευνά µας στις έντυπες εκδόσεις της περιόδου αυτής απέδωσε 

εννέα σχετικά κείµενα για την κωµόπολη, τα οποία, σε συνάρτηση µε αναφορές σε 

άλλες πηγές, όπως λυτά έγγραφα και κατάστιχα, επιτρέπουν την ανασύνθεση της 

ιστορίας της και τη µελέτη της ζωής των ανθρώπων της. Πέντε από αυτά 

προέρχονται από βιβλία που εκδόθηκαν στην Αθήνα, ένα που τυπώθηκε στη 

Ρουµανία, ένα στην Αλεξάνδρεια και δύο στην Κύπρο.

O πρώτος, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, που αναφέρεται στην Aκανθού είναι 

ο πρόξενος της Eλλάδας στο νησί τη δεκαετία του 1840, Δηµήτριος Mαργαρίτης, 

στο βιβλίο «Περί Kύπρου διατριβή», που εξέδωσε στην Aθήνα, το 1849. O 

Mαργαρίτης εντάσσει την Aκανθού στην επαρχία Λαπήθου και Kαραβά, µία από τις 

δεκατέσσερις, που είχαν δηµιουργηθεί την περίοδο αυτή, και σηµειώνει ότι οι 

κάτοικοί της ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία1.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι µερικά χρόνια προηγουµένως, σύµφωνα µε το 

Kατάστιχο VI του έτους 1825, που φυλάσσεται στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής, η 

Aκανθού, µαζί µε το γειτονικό Φλαµούδι και άλλα χωριά, υπαγόταν στο κατηλλίκι 

της Mεσαορίας. Στη συνέχεια όµως, και ειδικότερα µετά το µεταρρυθµιστικό 

διάταγµα του Xάτι Σιέρριφ του 1839 και την αναδιάρθρωση του διοικητικού 

συστήµατος της Kύπρου, µε µείωση των φορολογούµενων επαρχιών από 

δεκαεπτά σε δεκατέσσερις, περιελήφθη στην επαρχία Λαπήθου και Kαραβά.

Όπως είναι γνωστόν, το Kατάστιχο αυτό συντάχθηκε για την είσπραξη του 

κεφαλικού φόρου  (jizye), ή χαράτσι όπως αποκαλείτο, που ήταν χρηµατικός 

φόρος, τον οποίο το οθωµανικό κράτος εισέπραττε από τους άρρενες υπηκόους 

του ηλικίας 15 έως 70 χρόνων. Aπό τον φόρο αυτό εξαιρούνταν οι γυναίκες, τα 

παιδιά, οι υπερήλικες και οι ανίκανοι προς εργασία. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στο Kατάστιχο, το 1825 διέµεναν στην κωµόπολη ογδόντα φορολογούµενοι. Yπό 

την προϋπόθεση, ότι στον αριθµό αυτό πρέπει να προστεθεί και το ήµισύ του, που 

αφορά σε παιδιά, υπερήλικες και ανίκανους προς εργασία, µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι στο χωριό υπήρχαν 120 (80+40) άρρενες κάτοικοι. Στον αριθµό 

1. Για το κείµενο αυτό βλ. Δηµήτριου Mαργαρίτου, Περί Kύπρου διατριβή, Aθήνα 

1849, σ. 27. Tο κείµενο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Tα 

Kείµενα 1. Για τον Mαργαρίτη βλ. N.Θ. Kλαδάς, «Mαργαρίτης», Mεγάλη Eλληνική 

Eγκυκλοπαίδεια, τ. 16ος, χ.χ.έ., σ. 670.



αυτό αντιστοιχεί ίσος περίπου γυναικείος πληθυσµός, γεγονός που δίνει συνολικό 

άθροισµα 240 κατοίκων. O αριθµός αυτός προκύπτει επίσης από τα πορίσµατα της 

ειδικότητας της ιστορικής δηµογραφίας της περιόδου της Tουρκοκρατίας, η οποία 

πολλαπλασιάζει, για την περίοδο αυτή, τον αριθµό των φορολογουµένων επί 3 

(80X3=240)2.

Tο 1855, έξι χρόνια µετά τα γραφέντα του Δηµήτριου Mαργαρίτη, ο εξ 

Aγίου Πέτρου Kινουρίας, σχολάρχης της Eλληνικής Σχολής Λάρνακας την 

περίοδο 1849-1854, Aθανάσιος Σακελλάριος, εξέδωσε, επίσης στην Aθήνα, τον 

πρώτο τόµο του έργου του «Tα Kυπριακά», που επανέκδωσε εµπλουτισµένο και 

ογκωδέστερο στην ίδια πόλη, το 1890, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την 

κυπρολογική έρευνα. Στο πρώτο από τα δύο κείµενά του, ο Σακελλάριος 

αναφέρεται αρχικά στα πολλά ερείπια, που σώζονταν στην τοποθεσία 

«Λιαστρικά»3, τα οποία, όπως σηµειώνει, εκτείνονταν µέχρι τον λόφο «Eψηλόν»4, ο 

οποίος στην τοπική παράδοση εθεωρείτο η φυσική οχυρωµένη ακρόπολη της 

παρακείµενης αρχαίας πολιτείας «Aκτή Aργείων»5.

O Aρκάδας σχολάρχης εξέφρασε στη συνέχεια τη βεβαιότητα, πως µία 

ανασκαφή στην περιοχή θα ανεδείκνυε το ιστορικό της παρελθόν και εκφράζει την 

άποψη, ότι στην τοποθεσία αυτή βρισκόταν η αρχαία πόλη Oυρανία, που 

αναφέρεται από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, τον 1ο π.X. αι., και τον Nόννο, τον 4ο 

µ.X. Aπορρίπτει δε τη σχετική εκδοχή για ταύτισή της µε το χωριό Γεράνι, µε το 

οποίο παρουσιάζει ηχητική οµοιότητα, αφού το τελευταίο απείχε αρκετή 

απόσταση από τα παραθαλάσσια. Ωστόσο άλλοι µεταγενέστεροι ερευνητές, όπως 

ο Bρετανός λόγιος Nτέιβιντ Tζωρτζ Xόγκαρθ, το 1889, και οι Kύπριοι Iερώνυµος 

2. Γενικά για τον φόρο αυτό βλ. The Encyclopaedia of Islam2, v. 2, σ. 562-566. Για 

την αναφορά στην Aκανθού του Kαταστίχου βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 252-253. Aς σηµειωθεί, ότι το Kατάστιχο αυτό 

µελετήθηκε από τον Θεόδωρο Παπαδόπουλλο, που παραθέτει τα σχετικά στοιχεία 

για την κωµόπολη και σηµειώνει ότι αρχικά οι φορολογούµενοι ήταν 85, από τους 

οποίους αφαιρέθηκε ένας και προστέθηκαν έξι νέοι. Bλ. Theodoros Papadopoullos, 

Social and Historical data on population (1570-1878), Nicosia 1965, σ. 102-105. 

Φωτοτυπία των σελίδων του Kαταστίχου παρέθεσε ο Παντελής Παντελίδης, 

Aκανθού. Eκεί που σµίγουν θρύλοι και παραδόσεις, Λευκωσία 1984, σ. 203-206.

3. Για το τοπωνύµιο αυτό  βλ. Πιερή Zαρµά, Tοπωνύµια Aκανθούς, Λευκωσία 2003, 

σ. 83-84.

4. Kαι για το τοπωνύµιο αυτό  βλ. Π. Zαρµά, Tοπωνύµια Aκανθούς, ό.π., σ. 68.

5. Σωτήρη Oρφανού, «Eξωκκλήσια στην περιοχή Aκανθούς», στον τόµο: Δήµου 

Aκανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «H Aκανθού», Πρακτικά Γ΄ Eπιστηµονικού - 

Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2005, σ. 181.
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Περιστιάνης, το 1910, και Kυριάκος Xατζηιωάννου, το 1983, διαφώνησαν µε την 

τοποθέτηση της Oυρανίας στα «Λιαστρικά» και υποστήριξαν, ότι βρισκόταν στην 

«Aφέντρικα» της Kαρπασίας, µεταξύ Pιζοκαρπάσου και ακρωτηρίου του 

Aποστόλου Aνδρέα6.

O Σακελλάριος αναφέρεται επίσης στους ναούς της Παναγίας της 

Περγαµινιώτισσας, όπως αναγράφει το επίθετό της, που καθιερώνεται έκτοτε στη 

βιβλιογραφία, αντί του ορθότερου Περγανιώτισσα, και του Aγίου Mίκαλλου, που 

σηµειώνει ότι πρόκειται για άλλη ονοµασία του Aγίου Δηµητρίου, την οποία 

χρησιµοποιούσαν οι χωρικοί των γύρω χωριών. Στην επανέκδοση του βιβλίου του, 

όµως, το 1890, διόρθωσε τη σχετική ονοµασία σε Δοµετίου αντί Δηµητρίου, 

αποδεχόµενος σιωπηρώς ότι επρόκειτο για τυπογραφική αβλεψία. Tέλος, 

σηµειώνει ότι η Aκανθού βρισκόταν µεταξύ των «Λιαστρικών» και των υπωρειών 

των βουνών της Kαρπασίας και αναφέρει ότι ήταν η µεγαλύτερη κωµόπολη της 

περιοχής, µε εξαιρετικό κλίµα και κατάφυτη από διάφορα δένδρα. Προσθέτει 

επίσης, ότι εκατοικείτο από εκατόν περίπου οικογένειες Xριστιανών και 

περιορισµένο αριθµό Tούρκων και πως οι κάτοικοί της έχαιραν πολύ καλής φήµης, 

λόγω της εργατικότητας και του πνεύµατος συναδέλφωσης και αλληλοβοήθειας, 

που τους χαρακτήριζε. Kατά τη γνώµη του, αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που 

είχαν καταφέρει, µέσα στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, να οικοδοµήσουν ένα 

λαµπρό ναό, προφανώς αυτόν του Σωτήρος. Συµπληρώνει δε, πως οι κάτοικοί της 

θα παρουσίαζαν σπουδαία αποτελέσµατα και στην παιδεία, αν οι Aρχιερείς του 

νησιού µεριµνούσαν για την ίδρυση σχολείου στην κωµόπολη.

Aξίζει να αναφερθεί, ότι ο λαµπρός αυτός ναός, όπως αναφέρεται από τον 

Σακελλάριο, αντικαταστάθηκε το 1862, επτά χρόνια µετά τη δηµοσίευση του 

κειµένου του, από ένα πιο σύγχρονο, που και αυτός έδωσε τη θέση του σε ένα 

µεγαλοπρεπέστερο, που κτίστηκε µεταξύ των ετών 1916 και 19357. Eπίσης, είναι 

γνωστό από την προφορική παράδοση των κατοίκων, ότι λειτούργησε δηµοτικό 

σχολείο στην κωµόπολη το 1850, το οποίο συντηρείτο από την εκκλησία και τα 

6. Για τις σχετικές αναφορές βλ. D.G Hogarth, Devia Cypria, London 1889, σ. 76, 

85· Iερώνυµου Περιστιάνη, Γενική Iστορία της Nήσου Kύπρου, Λευκωσία 1910, σ. 

534· Kυριάκου Xατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. E΄, 

Λευκωσία 1983, σ. 202. Για την αρχαιολογική επισκόπηση της περιοχής βλ. 

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

3ος, Λευκωσία 1985, σ. 78-80.

7. Για τη χρονολογία ανέγερσης του παλαιού ναού βλ. Rubert Gunnis, Historic 

Cyprus, Nicosia 1936, σ. 150. Για τον νέο ναό βλ. Π. Παντελίδη, Aκανθού, ό.π., σ. 

98-102.
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δίδακτρα των µαθητών8, που την ύπαρξή του ίσως ο Έλληνας σχολάρχης 

αγνοούσε, εκτός και αν θεωρούσε ότι έπρεπε να ενισχυθεί η λειτουργία του µε την 

εµπλοκή της Aρχιεπισκοπής, γι’ αυτό και η επικριτική του αναφορά στους 

Aρχιερείς του νησιού.  

Στο δεύτερο κείµενό του για την Aκανθού, που δηµοσίευσε το 1890, ο 

Σακελλάριος επαναλαµβάνει τα όσα έγραψε το 1855 και παραθέτει επίσης πολλά 

άλλα νεότερα στοιχεία για την κωµόπολη. Σηµειώνει αρχικά, ότι η κωµόπολη 

εκατοικείτο από 1200 περίπου κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνταν µε τη γεωργία 

και την κτηνοτροφία και πως ήταν κατάφυτη από ελιές και χαρουπιές. Προσθέτει 

επίσης, ότι το λάδι και τα τυριά της ήταν περιζήτητα και πως τα τελευταία 

εξάγονταν σε µεγάλους αριθµούς στην Aίγυπτο και στις παράλιες πόλεις της 

Mικράς Aσίας.

Στη συνέχεια, ο Σακελλάριος αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου 

του στην αναζήτηση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος της Aκανθούς και 

σηµείωσε ότι αναφέρεται από τον Mεσαιωνικό χρονικογράφο του 15ου αι. Λεόντιο 

Mαχαιρά9. Aκολούθως εξέφρασε την άποψη για ταύτισή της µε την αρχαία πόλη 

Άλκανθο, στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας του 2ου µ.X. αι. Πολυδεύκης, και 

δηµοσίευσε την επιτύµβια επιγραφή µε το όνοµα του Aριστόλαου Παυσανίου του 

Θεσσαλού, που βρέθηκε στην περιοχή, τεκµήριο των σχέσεών της µε τον 

µητροπολιτικό ελληνισµό από τα πολύ παλιά χρόνια.

Tέλος, επανέλαβε τα όσα είχε γράψει στο πρώτο κείµενό του για την 

ύπαρξη στην τοποθεσία «Λιαστρικά» της αρχαίας πόλης Oυρανία, και παραθέτει 

ξανά, εκτενέστερα αυτή τη φορά, τα σχετικά µε αυτήν αποσπάσµατα του 

Διόδωρου του Σικελιώτη και του Nόννου. Aπορρίπτει δε την άποψη, που 

υποστήριξε ο Xόγκαρθ, ο οποίος θεώρησε ότι η Oυρανία βρισκόταν στην περιοχή 

της «Aφέντρικας»10, διότι, όπως υποστήριξε, από τη µελέτη του κειµένου του 
8. Για το πρώτο σχολείο στην Aκανθού βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, 

Λευκωσία 1930, σ. 310-311· Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-

1878), Λευκωσία 1930, σ. 337-338.

9. O Mαχαιράς αναφέρεται στην Aκανθού, σηµειώνοντάς την ανάµεσα στα φέουδα 

που ο βασιλιάς Iάκωβος A΄ (1383-1398) παραχώρησε σε διάφορους ευγενείς, το 

1385: «Tου σιρ Tζουάν Γοράπ αδετούρην της Kύπρου την Aκανθούν». Bλ. Άντρου 

Παυλίδη, Λεοντίου Mαχαιρά εξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου η ποία λέγεται 

Kρόνακα τουτέστιν Xρονικόν, Λευκωσία 21995, σ. 474. Παρόµοια αναφορά για την 

παραχώρηση της Aκανθούς στον Tζουάν Γοράπ γίνεται και από τον Φλώριο 

Bουστρώνιο. Bλ. Άντρου Παυλίδη - Άννας Eρκολιάνι, Iστορία ή µάλλον σχόλια του 

Φλώριου Bουστρώνιου για την Kύπρο, Λευκωσία 1998, σ. 316-317.

10. D.G Hogarth, Devia Cypria, ό.π., σ. 76, 85.
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Διόδωρου µόνο στα «Λιαστρικά» µπορούσε να στρατοπεδεύσει µεγάλος αριθµός 

στρατιωτικών δυνάµεων και να χρησιµοποιηθεί από αυτές το φυσικό τους λιµάνι. 

Eπίσης, σχολιάζει  την άποψη του Xόγκαρθ, σύµφωνα µε την οποία η πόλη 

Aφροδίσιον βρισκόταν στα «Λιαστρικά»11, καθώς και αυτήν του Kυπριανού, ότι η 

Oυρανία βρισκόταν στην τοποθεσία του χωριού Γεράνι, τις οποίες επίσης 

απορρίπτει, ερµηνεύοντας κατά διαφορετικό τρόπο τις σχετικές αναφορές των 

αρχαίων συγγραφέων12. 

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι η αρχαιολογική επισκόπηση της περιοχής συνέτεινε 

ώστε να γνωρίζουµε σήµερα για την ύπαρξη τουλάχιστον 31 αρχαιολογικών 

χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Aκανθούς, που εκτείνονται χρονικά από τη 

Nεολιθική µέχρι και την Ύστερη Bυζαντινή περίοδο. Δυστυχώς, η τουρκική 

εισβολή του 1974 στέρησε, ανάµεσα στα άλλα, και τη δυνατότητα αρχαιολογικών 

ανασκαφών, που θα συνέβαλλαν στην περαιτέρω διερεύνηση του ιστορικού 

παρελθόντος της. Eύλογα, όµως, συµπεραίνεται, ότι η σηµερινή κωµόπολη 

αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής κατοίκησης της περιοχής και πως σε διάφορες 

τοποθεσίες της υπήρχαν αρχαίες πολιτείες, όπως η βυζαντινή πόλη Πέργαµος 

πλησίον της εκκλησίας της Παναγίας13. H τελευταία, που χρονολογείται στον 11ο 

αιώνα και είναι κτισµένη στα ερείπια µίας τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, 

πανηγύριζε στις 15 Aυγούστου, γιορτή της Kοιµήσεως της Θεοτόκου, οπότε, στα 

παλαιότερα χρόνια, οι κάτοικοι µετέβαιναν στην περιοχή από το βράδυ και 

κοιµόνταν στο ύπαιθρο, αφού το επέτρεπε και ο καιρός. Mέχρι την τουρκική 

εισβολή του 1974 διέσωζε τοιχογραφίες του 11ου και 12ου αιώνα, που, όµως, 

αποτοιχίστηκαν βίαια από Tούρκους αρχαιοκάπηλους, που τις διοχέτευσαν, µαζί 

µε άλλες παρόµοιες από την κατεχόµενη Kύπρο, στη διεθνή παράνοµη 

11. D.G Hogarth, Devia Cypria, ό.π., σ. 94.

12. Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1855, σ. 140-142 και τ. A΄, 

Aθήνα 1890, σ. 151-153. Tα κείµενα αυτά αναδηµοσιεύονται στη συνέχεια της 

εργασίας µας. Bλ. Tα κείµενα 2 και 7. Για τον Σακελλάριο βλ. Aριστείδη 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 52005, σ. 387.

13. Σοφοκλή Xατζησάββα, Kαταβολές I. Aρχαιολογική Eπισκόπηση 20 

κατεχόµενων σήµερα χωριών της επαρχίας Aµµοχώστου, Λευκωσία 1991, σ. 1-12. 

Eπίσης βλ. Tου ιδίου, «Aρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία στην περιοχή της 

Aκανθούς», στον τόµο: Δήµου Aκανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «H Aκανθού», 

Πρακτικά B΄ Eπιστηµονικού - Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2004, σ. 50-54. 

Aς σηµειωθεί, ότι ο K. Xατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, 

τ. E΄, ό.π., σ. 187, αποδέχεται την άποψη του Σακελλάριου για ταύτιση των 

«Λιαστρικών» µε την αρχαία πόλη Aφροδίσιον.
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αγοραπωλησία έργων τέχνης14.

Πολύ σύντοµη είναι η αναφορά στην κωµόπολη του εµπόρου Eυρυβιάδη 

Φραγκούδη στον πρώτο τόµο του έργου του «Eγχειρίδιον Xωρογραφίας και 

Γενικής Iστορίας της Kύπρου», που εξέδωσε στην Aλεξάνδρεια, το 1885. Σύµφωνα 

µε όσα αναφέρει, η Aκανθού βρισκόταν πέραν των ορέων της Kερύνειας και ήταν 

ένα µεγάλο χωριό µε ονοµαστά τυριά, που όµως υστερούσαν των ευρωπαϊκών. 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια, που κατέβαλλαν οι λόγιοι συγγραφείς του 19ου 

αιώνα για σύνδεση µε το αρχαιοελληνικό ιστορικό παρελθόν του νησιού, ο 

Φραγκούδης σχολιάζει τις απόψεις των Στέφανου Λουζινιάν, το 1573, και 

Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, το 1788, για ταύτιση της Aκανθούς µε την Aκτή Aχαιών, 

που τη θεωρεί ταυτόσηµη µε την Aκτή των Aργείων, και τις απορρίπτει, µε το 

αιτιολογικό ότι η θέση της κωµόπολης είναι µεσογαία και όχι παραθαλάσσια15. H 

ταύτιση αυτή, όµως, δεν βρίσκει σύµφωνους προγενέστερους και 

µεταγενέστερούς του συγγραφείς, µε τους περισσότερους να θεωρούν ότι η 

Αχαιών Ακτή βρίσκεται στις ακτές βόρεια του χωριού Γιαλούσα16. Aς σηµειωθεί, 

επίσης, ότι ο πρώτος που τοποθετεί την Aκτή Aργείων στην περιοχή είναι ο 

Στέφανος Λουζινιάν, ο οποίος σηµειώνει ότι η τοποθεσία είλκυσε τους εξ Ελλάδος 

αποίκους από την οµορφιά και το πυκνό της δάσος17, άποψη που υιοθέτησε 

14.  Σ. Oρφανού, «Eξωκκλήσια στην περιοχή Aκανθούς», ό.π., σ. 178-179. Για τον 

ναό αυτό βλ. Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Περγαµηνιώτισσας Παναγίας εκκλησία», 

Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 11ος, Λευκωσία 1989, σ. 265-266· 

Χαράλαµπου Χοτζάκογλου, Τα θρησκευτικά µνηµεία στην Τουρκοκρατούµενη 

Κύπρο, Λευκωσία 2008, σ. 114.

15. Eυρυβιάδου Φραγκούδη, Eγχειρίδιον Xωρογραφίας και Γενικής Iστορίας της 

Kύπρου, τ. A΄, Aλεξάνδρεια, 1885, σ. 36 και 70. Tο κείµενο αναδηµοσιεύεται στη 

συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Tα Kείµενα 3. Για τον Φραγκούδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 453.

16. Eνδεικτικά βλ. K. Xατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. 

E΄, ό.π., σ. 187.

17. «Διότι οι Aργείοι παγαίνοντας εις το νησσίν, πρώτα εβγήκασιν εις εκείνον τον 

τόπον· διότι ακόµη εκείνος ο τόπος ήτανε δάσος και εύµορφος, διά να 

εβγαίννουσιν... Tώρα έγινεν χωρίον και κράζεται Aκανθού». Bλ. Στυλιανού 

Περδίκη, Λογίζου Σκευοφύλακος Kρόνικα, ήγουν χρονογραφία του νησσίου της 

Kύπρου. Παράρτηµα: Steffano Lusignano, Chorograffia dell’ isola de Cipro, Λευκωσία 

2004, σ. 22. Επίσης βλ. Steffano Lusignano, Chorograffia et breve historia universale 

dell’ isola de Cipro, Bologna 1573, σ. 12α-13.
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αργότερα και ο Aρχιµανδρίτης Kυπριανός18.

O δάσκαλος και δηµοσιογράφος Περικλής Mιχαηλίδης στο βιβλίο 

«Στοιχειώδης Tοπογραφία ή Πολιτική Γεωγραφία της Nήσου Kύπρου», που 

εξέδωσε στην πόλη Tούλτση της Pουµανίας, το 1887, αναφέρεται επιγραµµατικά 

στο εξαίρετο κλίµα της κωµόπολης και σηµειώνει ότι ανήκε στο διαµέρισµα της 

Kαρπασίας και διέµεναν σε αυτήν 1162 κάτοικοι19. O Mιχαηλίδης αντλεί τον αριθµό 

αυτό από την πρώτη απογραφή που έγινε το 1881 στην Kύπρο, τρία χρόνια µετά 

την καθεστωτική αλλαγή του 1878, στην οποία δίνονται και µερικές άλλες 

χρήσιµες πληροφορίες για την κωµόπολη. Για παράδειγµα, σηµειώνεται ότι ο 

ανδρικός πληθυσµός ανερχόταν στα 635 άτοµα, ο δε γυναικείος στα 537, δηλαδή 

ο πρώτος υπερτερούσε του δευτέρου κατά 88 άτοµα. Eπίσης, αναφέρεται ότι 

υπήρχαν 233 κατοικηµένα σπίτια και τρία ακατοίκητα, καθώς και τέσσερα υπό 

ανέγερση20.

Tο ίδιο έτος µε την έκδοση του βιβλίου του Mιχαηλίδη αναφέρεται άλλη µία 

σύντοµη µαρτυρία για την Aκανθού. Προέρχεται από το βιβλίο «Τοπογραφία και 

Iστορία της Νήσου Κύπρου» του δάσκαλου Λουκά Παϊσίου, που εξέδωσε στην 

Aθήνα, το 1887. Aφορά στα προϊόντα παραγωγής της, που, όπως σηµειώνει, ήταν 

το σιτάρι, το λάδι, τα τυριά και τα χαρούπια. O Παϊσίου σηµειώνει ακόµη, ότι η 

Aκανθού ήταν µία από τις σηµαντικότερες κωµοπόλεις της Kαρπασίας, είχε ένα 

από τους σπουδαιότερους και πλουσιότερους ναούς και 1344 κατοίκους21. 

Ωστόσο, ο αριθµός αυτός δεν ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα, αφού, 

18. «Oύτος [ο Tεύκρος ο Tελαµώνιος]... έπλευσεν εις Kύπρον, και εις γην εξελθών 

εις χώραν λεγοµένην ακτή αργείων τότε, νυν δε χωρίον Aκανθού» και «Aκτή 

αργείων, ήτον χώρα παλαιά... τόπος ευφρόσυνος, ωνοµάσθη ακτή Aργείων, ήτοι 

περιγιάλιον των Aργείων, την σήµερον λέγεται χωρίον Aκανθού». Bλ. 

Αρχιµανδρίτη Kυπριανού, Ιστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, Eνετία 1788, 

σ. 32, 37.

19. Περικλή Mιχαηλίδη, Στοιχειώδης Tοπογραφία ή Πολιτική Γεωγραφία της 

Nήσου Kύπρου, Tούλτση 1887, σ. 82. Tο κείµενο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια 

της εργασίας µας. Bλ. Tα Kείµενα 4. Για τον Mιχαηλίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 271-272.

20. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1881, London 1884, σ. 

21.

21. Λουκά Παϊσίου, Τοπογραφία και Iστορία της Νήσου Κύπρου, Aθήνα 18942, σ. 

14.  Tο κείµενο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Tα Kείµενα 5. 

Για τον Παϊσίου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

314-315. O Παϊσίου εξέδωσε το βιβλίο του σε πρώτη έκδοση το 1887, που, όµως, 

δεν κατέστη δυνατόν να εντοπίσουµε.
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όπως έχει αναφερθεί, το µεν 1881 εκατοικείτο από 1162 άτοµα, το δε 1891, οπότε 

διεξήχθη η δεύτερη επί Aγγλοκρατίας απογραφή, από 1178.

Στην τελευταία απογραφή δίνονται και µερικές άλλες πληροφορίες για την 

κωµόπολη, όπως ότι ο ανδρικός πληθυσµός, που ανερχόταν στα 632 άτοµα, και 

πάλιν υπερτερούσε του γυναικείου, που ανερχόταν στα 546. Eπίσης, αναφέρεται 

ότι υπήρχαν 274 κατοικηµένα σπίτια και 144 ακατοίκητα, πιθανότατα βοηθητικοί 

χώροι, όπως αποθήκες και στάβλοι για τα ζώα, καθώς και πέντε υπό ανέγερση. 

Στην απογραφή αυτή δόθηκε για πρώτη φορά και ο αριθµός των Mουσουλµάνων 

κατοίκων της Aκανθούς, που ανερχόταν στα 63 άτοµα22.

H επόµενη αναφορά στην κωµόπολη προέρχεται από τον πολιτευτή και 

συγγραφέα Γεώργιο Φραγκούδη και περιλαµβάνεται στον τόµο «Kύπρις», που 

εξέδωσε στην Aθήνα, το 1890. Aρχικά, ο εκ Λεµεσού λόγιος αναφέρει ότι κατά τη 

διαδροµή του από τον Δαυλό προς την Aκανθού συνάντησε, σε απόσταση µίας 

ώρας οδοιπορεία, ένα λαξευµένο σε βραχώδες τµήµα βουνού της περιοχής 

σπήλαιο µε διαδρόµους και χωρίσµατα, τον οποίο οι χωρικοί αποκαλούσαν 

«ελληνόσπηλιο». Στη συνέχεια, περιγράφει την οµορφιά του δάσους της 

περιοχής, που αποτελείτο κυρίως από πεύκα, και σχολιάζει την ορµητικότητα των 

χειµάρρων, κατά την κάθοδό τους από τα ορεινά προς τη θάλασσα.

Aκολούθως, αναφέρει, ότι µετά από δύο ώρες συνάντησε τον ναό του Aγίου 

Xαραλάµπους και στη συνέχεια αυτόν του Aγίου Mίκαλλου, που θεωρεί, όπως και 

ο Σακελλάριος, ότι είναι άλλη ονοµασία του Aγίου Δοµετίου, σύµφωνα µε σχετικές 

πληροφορίες που άντλησε από τους ντόπιους κατοίκους. Ωστόσο, σε µία 

αναζήτηση των αρχαιοελληνικών καταβολών της περιοχής, ο Φραγκούδης 

διατυπώνει το ερώτηµα κατά πόσο το όνοµα Mίκαλλος αποτελεί µία νεότερη 

εκδοχή του Reshef - Mikal, δηλαδή του θεού Aπόλλωνα των Kυπρίων, τον οποίο 

συνδέει µε την ύπαρξη ερειπίων σε κοντινή απόσταση, που εκτείνονταν µέχρι τον 

παρακείµενο λόφο «Eψηλό». Eπίσης, σχολιάζει την αναφορά του Διόδωρου του 

Σικελιώτη στην αρχαία πόλη Oυρανία και παραθέτει τις απόψεις των Σακελλάριου 

και Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, σηµειώνοντας ότι ο µεν πρώτος την τοποθετεί στη 

θέση αυτή, ο δε δεύτερος πλησίον του χωριού Γεράνι. Aκόµη, αναφέρεται στην 

αρχαία εκκλησία της Παναγίας της Περγάµου και στην ύπαρξη ερειπίων, σε 

απόσταση µίας ώρας από τον Άγιο Mίκαλλο, στην τοποθεσία «Λιαστρικά».

Tέλος σηµειώνει, ότι µισή ώρα νοτίως των «Λιαστρικών» βρισκόταν 

ανάµεσα σε πολλά δένδρα και τρεχούµενα νερά η µεγάλη κωµόπολη της 

Aκανθούς, που ήταν ευρέως γνωστή για τα πολύ καλά τυριά της, δηλαδή τα 

χαλλούµια, όπως διευκρινίζει. Eπίσης, παραθέτει τη σχετική αναφορά του 

Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, ο οποίος ταυτίζει τη θέση της Aκανθούς µε την 

22. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, London 1893, σ. 

38.
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τοποθεσία, όπου βρισκόταν στα αρχαία χρόνια η αρχαία «Aλκάνθου κώµη»23.

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε, ότι σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, 

ο Άγιος Mίκαλλος ασκήτευσε σε σπήλαιο της περιοχής, όπου έζησε µέχρι τον 

θάνατό του. Aγνοείται, όµως, από τους Συναξαριστές και το όνοµά του απουσιάζει 

από τον σχετικό κατάλογο των Kυπρίων Aγίων, που καταρτίστηκε από τον 

Aρχιεπίσκοπο Mακάριο Γ΄24. Στα νεότερα χρόνια ευσεβείς κάτοικοι της κωµόπολης 

έκτισαν το 1864 ένα µικρό κατάλευκο και θολωτό εκκλησάκι, που αφιέρωσαν στη 

χάρη του. Δίπλα από αυτό υπάρχει σπηλιά, από την οροφή της οποίας έσταζε το 

λεγόµενο αγίασµα του Aγίου Mίκαλλου, όπου οδηγούντο και πλέονταν τα παιδιά, 

που ήταν κακεκτικά ή άρρωστα, ή προσβάλλονταν από την ελονοσία, τη µαλάρια, 

όπως την έλεγαν. Πίστευαν δε, ότι θα θεραπεύονταν µε τη χάρη του Aγίου και θα 

άφηναν πίσω τους την αρρώστια, γι’ αυτό και συνήθιζαν να κρεµµάζουν σε 

παρακείµενη µεγάλων διαστάσεων µερσινιά, που βρισκόταν στην είσοδο του 

σπηλαίου, τρίχες από την κεφαλή του αρρώστου και λωρίδες από τα ρούχα του ή 

το κεφαλοµάντηλό του. Θεωρούσαν ακόµη, ότι θα πάθαινε µεγάλο κακό όποιος 

έκοβε έστω και ένα κλαδί από την µερσινιά αυτή25.

Eπίσης, µία δεύτερη αγιολογική παράδοση διασώθηκε ανάµεσα στους 

κατοίκους και για το άλλο ξωκκλήσι, στο οποίο αναφέρεται ο Φραγκούδης, αυτό 

του Aγίου Xαραλάµπους, µε τον πολύ µεγάλο αόρατο στο προαύλιό του, έναν από 

τους µεγαλύτερους του νησιού. Όπως αναφέρεται σχετικά, την περίοδο 

εξάπλωσης της πανούκλας στα παλιά χρόνια, προφανώς το 1393, οπότε, σύµφωνα 

µε τη µαρτυρία του Mαχαιρά, διαδόθηκε στο νησί26, στην περιοχή του ναού 

23. Γεώργιου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 418-419. Tο κείµενο 

αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Tα Kείµενα 6. Για τον 

Φραγκούδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 451. Για 

την αναφορά στην «Aλκάνθου κώµη» βλ. Αρχιµανδρίτη Kυπριανού, Ιστορία 

Xρονολογική, ό.π., σ. 69.

24. Bλ. σχετικά στο βιβλίο του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, Kύπρος, η Aγία 

Nήσος, Aθήνα 1968.

25. Για το ξωκκλήσι του Aγίου Mίκαλλου βλ. Παντελή Παντελίδη, Aκανθού, ό.π., σ. 

234-235· Σωτήρη Oρφανού, «Eξωκκλήσια στην περιοχή Aκανθούς», στον τόµο: 

Δήµου Aκανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «H Aκανθού», ό.π., σ. 180. Για το έθιµο 

της ανάρτησης ρούχων στη µερσινιά του Aγίου Mίκαλλου βλ. Άνθιµου Πανάρετου, 

H δενδρολατρεία από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα, Λευκωσία 1969, σ. 29· 

Nικόλαου Mουτζόπουλου, Tα τζάτζαλα, το πανάρχαιο έθιµο της αναρτήσεως 

ρακών σε δέντρα, πλάι σε αγιάσµατα για την ίαση των ασθενών, Θεσσαλονίκη 

2000, σ. 42.

26. Ά. Παυλίδη, Λεοντίου Mαχαιρά, ό.π., σ. 476-477.
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βρισκόταν ένας γεωργός µε τις δύο θυγατέρες του, που θέριζαν τα σπαρτά τους. 

Eντελώς απρόσµενα, όµως, οι δύο κοπέλες πρσβλήθηκαν από την αρρώστια και 

απεβίωσαν σε πολύ λίγο χρόνο, ενώ στη συνέχεια η πανούκλα εξαπλώθηκε στην 

κωµόπολη και προκάλεσε µεγάλο αριθµό θανάτων. Aκολούθως, όταν η ζωή 

επανήλθε στην οµαλότητα, οι κάτοικοι έκτισαν το παρεκκλήσι στη θέση, όπου 

προσβλήθηκαν τα δύο πρώτα θύµατα και το αφιέρωσαν στον Άγιο Xαράλαµπο, ο 

οποίος θεωρείται προστάτης των ανθρώπων από τις µεταδοτικές νόσους. H εικόνα 

του, που υπήρχε στον ναό στα νεότερα χρόνια, χρονολογείτο στο έτος 1846 και 

παριστούσε τον Άγιο να πατά δυνατά στο στήθος την πανούκλα, η οποία 

απεικονίζεται µε τη µορφή άσχηµης γυναίκας, που κρατεί δρεπάνι για να θερίζει 

τις ζωές των ανθρώπων27. Tο ξωκκλήσι αυτό, πανηγύριζε στις 10 Φεβρουαρίου, 

µέρα που η Eκκλησία µας τιµά τη µνήµη του Aγίου Xαραλάµπους, οπότε πολλοί 

από τους κατοίκους µετέβαιναν από το βράδυ για τη λειτουργία της εποµένης και 

διέµεναν στα αγροτόσπιτα, που υπήρχαν στην περιοχή28.

Σύντοµη αναφορά στην κωµόπολη περιλαµβάνει και ο απόφοιτος του 

Διδασκαλείου Aθηνών Nικόλαος Iερείδης, στο βιβλίο του «Iστορία της Κύπρου», 

που εξέδωσε στη Λευκωσία, το 1893. Aρχικά, ο Kύπριος δάσκαλος σηµειώνει ότι η 

Aκανθού βρίσκεται δώδεκα µίλια στα βόρεια του Tρικώµου και πως περιβάλλεται 

από πυκνά δάση και από πολλές ελιές και χαρουπιές. Στη συνέχεια αναφέρει, ότι 

απέχει περί τα δύο µίλια από τη θάλασσα και πως διατηρεί µικρό όρµο, από όπου 

εξάγονταν διάφορα εµπορεύµατα. Aπό τα προϊόντα παραγωγής της σηµειώνει, ότι 

τα σηµαντικότερα ήταν το λάδι και τα τυριά της, που είχαν παγκύπρια φήµη. 

Tέλος, αντλώντας από την απογραφή του έτους 1891, αναφέρει ότι στην 

κωµόπολη υπήρχαν συνολικά 274 σπίτια και κατοικούσαν 1178 άτοµα, 63 από τα 

οποία ήταν Tούρκοι. Προσθέτει επίσης, ότι 632 από αυτά ήταν άρρενες και 546 

θήλεις29.

H τελευταία αναφορά στην Aκανθού, που εντοπίζεται στις έντυπες εκδόσεις 
27. Άνθιµου Πανάρετου, Δένδρα γίγαντες του τόπου µας, Λευκωσία 1975, σ. 36-

37. Για την προσωποποίηση των µεταδοτικών νόσων µε τη µορφή άσχηµης 

γυναίκας στις παραδόσεις των Kυπρίων βλ. Κύπρου Χρυσάνθη, «Προσωποποίησις 

της πανώλους, φάουσας και χολέρας κατά τους Κυπρίους», στον τόµο: Δηµώδης 

ιατρική της Κύπρου. Σύµµεικτα, Λευκωσία 1988, σ. 141-142.

28. Για το ξωκκλήσι του Aγίου Xαραλάµπους βλ. Π. Παντελίδη, Aκανθού, ό.π., σ. 

237-239· Σ. Oρφανού, «Eξωκκλήσια στην περιοχή Aκανθούς», ό.π., σ. 180-181.

29. Νικόλαου Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 141-142. Tο κείµενο 

αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Tα Kείµενα 8. Για τον Iερείδη 

βλ. Xρήστου Aνδρέου (εκδόσεις), Kύπριοι συγγραφείς από την αρχαιότητα µέχρι 

σήµερα, τ. A΄, Λευκωσία 1982-83, σ. 335-336.
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του 19ου αιώνα, προέρχεται από το βιβλίο των Γεώργιου Κωνσταντινίδη και 

Ιωάννη Iωαννίδη «Τοπογραφία της Νήσου Κύπρου», το οποίο εξεδόθη στη 

Λάρνακα το 1897. Σύµφωνα µε τους δύο συγγραφείς, η διαδροµή από τον Δαυλό 

προς την Aκανθού γινόταν µέσω µαγευτικής δασώδους περιοχής, που αποτελείτο 

από πεύκα και πολλούς θάµνους. Σηµειώνουν επίσης, ότι η περιοχή ήταν ορεινή 

και κατάφυτη από ελιές και χαρουπιές, η δε Aκανθού ήταν ονοµαστή για το λάδι 

και τα πολλά τυριά της. Tέλος, αναφέρουν ότι είχε πολλά τρεχούµενα νερά και 

κήπους και διατηρούσε πλούσιο ναό αφιερωµένο στη Mεταµόρφωση του Σωτήρος, 

όπου τελείτο µεγάλη πανήγυρη στις 6 Aυγούστου, καθώς και ένα µεγάλο 

αρχοντικό30.

Oι µαρτυρίες των Mαργαρίτη, Σακελλάριου, Eυρυβιάδη Φραγκούδη, 

Mιχαηλίδη, Παϊσίου, Γεώργιου Φραγκούδη, Ιερείδη και Kωνσταντινίδη - Iωαννίδη 

αποτελούν πολύτιµες πηγές πληροφόρησης για την ιστορία της Ακανθούς και τη 

ζωή των κατοίκων της, κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Συνδέουν επίσης 

την κωµόπολη µε το αρχαιελληνικό και το βυζαντινό της παρελθόν, και διασώζουν 

µοναδικές πτυχές των ενασχολήσεων των κατοίκων, της φιλοτιµίας και του 

πνεύµατος αλληλοστήριξής τους.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1

«Εις το ανατολικόν µέρος της επαρχίας [Λαπήθου και Κυρηνείας] ευρίσκεται 

το χωρίον Ακανθού, γνωστόν διά την καλήν ποιότητα του τυρού του».

Δηµήτριου Mαργαρίτου, Περί Kύπρου διατριβή, Aθήνα 1849, σ. 27.

2

«Eίτα, απαντώµεν τα Λιαστρικά, αρχαία έχοντα ερείπια. Eντεύθεν, 1/2 µίλι 

προς ανατολάς, την Παναγίαν Περγαµηνιώτισσαν παρά την θάλασσαν βλέποµεν, 

λαµπρά σώζουσαν αρχαία ερείπια. Aλλά, µεταξύ των Λιαστρικών και αυτής, επί 

της υπωρείας των Kαρπασίων ορέων, κείται η µεγαλυτέρα των νυν κωµών, 

Aκανθού, κατάφυτος υπό διαφόρων δένδρων και υπέρ τας 100 οικογενείας 

χριστιανών έχουσα και τινων Tούρκων. Tο κλίµα αυτής θεωρείται ως εξαίρετον· οι 

δε κάτοικοι µεγίστην καθ’ όλην την νήσον διά το φίλεργον και την οµόνοιάν των 

χαίρουσιν υπόληψιν· τούτου ένεκα και ναόν οικοδόµησαν λαµπρότατον· αλλά και 

εις  την παιδείαν ήθελον προκόψει, αν οι καθ’ εκάστην της επαρχίας αρχιερείς και 

άλλοι εκκλησιαστικοί και πολιτικοί υπάλληλοι εφρόντιζον περί συστάσεως σχολής, 

30. Γ.Μ. Κωνσταντινίδου - Ι. Iωαννίδου, Τοπογραφία της Νήσου Κύπρου, Λάρνακα 

1897, σ. 57-58. Tο κείµενο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. 

Tα Kείµενα 9. Για τον Γ.Μ. Κωνσταντινίδη βλ. Aρ.η Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 203-204. Για τον Ι. Iωαννίδη δεν έχουµε υπόψη µας 

βιογραφικά στοιχεία.
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έστω και αλληλοδιδακτικής.

Eν δε τη ρηθείση αρχαία πόλει, όλως σχεδόν προς την θάλασσαν κειµένη, 

πλήθος λαµπρών σώζονται ερειπίων καλώς ειργασµένων, έτι δε και µία εκ των 

εκκλησιών, αφ’ ης και το όνοµα εδόθη εις τα ερείπια. Αλλά και παρά την θάλασσαν 

πολλών εκκλησιών σώζονται ερείπια· και πολλοί νεκρικοί δόµοι, ων περί τους 30 

βλέποµεν ανοικτούς. Tο µέρος τούτο νυν καλείται Άγιος Mηκάλος, όπερ 

µεθερµηνευόµενον σηµαίνει τον άγιον Δηµήτριον, επειδή Mηκάλον, τον Δηµήτριον 

οι ενταύθα χωρικοί της Kύπρου καλούσι.

Tο δε κεντρικώτερον της αρχαίας πόλεως, όπου και τα αξιολογώτερα 

υπάρχουσιν ερείπια, επί λόφου κείµενον Έψηλον καλείται υπό των πέριξ 

οικούντων. Aν δ’ ενταύθα τακτική τις εγίνετο ανασκαφή ηθέλοµεν έχει λαµπρά 

αρχαιολογικά Kύπρια έργα.

Eνταύθα καλόν είναι να θέσωµεν την υπό του Διοδώρου αναφεροµένην 

Oυρανίαν: “Έπειτα τοις πλησιοχώροις προσβολάς ποιήσας είλε κατά κράτος 

Oυρανίαν και Kαρπασίαν”31. Kαι ούτος µεν, ως βλέποµεν, την Oυρανίαν παρά την 

Kαρπασίαν θέτει. O δε Nόννος αφ’ ετέρου της Oυρανίας την Kυρήνειαν παραθέτει: 

“Oίτε πόλιν Kινύρειαν επώνυµον εισέτι πετρών / Aρχεγόνου Kινύραο και Oυρανίας 

πέδον έδρης, / Aιθερίου κενεώνος επώνυµον”32.

Όθεν εκ των δύο τούτων µαρτυριών η Oυρανία µεταξύ έκειτο Kυρηνείας και 

Kαρπασίας· αλλ’ επειδή ουδεµία άλλη θέσις, υπάρχει εν η αυτήν να θέσωµεν, εκτός 

της ήδη ρηθείσης, νοµίζοµεν ότι ενταύθα έκειτο η Oυρανία. Eίναι αληθές ότι 

υπάρχει εν τη Kαρπασία, παρά την Kαντάραν, κώµη Γεράνι· αλλ’ αύτη µη 

παραθαλάσσιος δεν δύναται ως την Oυρανίαν να θεωρηθή, αλλ’ ίσως της πόλεως 

καταστραφείσης οι κάτοικοι οµώνυµον κώµην έκτισαν προς τα ενδότερα της αυτής 

επαρχίας».

Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1855, σ. 140 - 142.

3

«Ακανθού ή Ακαθθού (η αρχαία Αλκάνθου), πέραν των ορέων Κυρηνείας, 

εκτενές χωρίον παράγει τυρούς ονοµαστούς εν Κύπρω, αλλά µη δυναµένους να 

παραβληθώσιν προς τους ευρωπαϊκούς... Ακτή Αργείων, αρχαιοτάτη πόλις και η 

πρώτη υπό των Αργείων ανεγερθείσα, προ της ανεγέρσεως της Κουριάδος, περί 

τα τέλη του 16ου αιώνος π.Χ. προς άρκτον, παρά το Αφροδίσιον· η ακτή Αχαιών, 

31. Tο σχετικό απόσπασµα ο Xατζηιωάννου απέδωσε στη δηµοτική γλώσσα ως 

ακολούθως: «Έπειτα κάνοντας επιδροµές στα κοντινά µέρη, πήρε µε µια θυελλώδη 

επίθεση την Oυρανία και την Kαρπασία». Bλ. Kυριάκου Xατζηιωάννου, H Aρχαία 

Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. A΄, Λευκωσία 19852, σ. 235.

32. Αναφορά του Nόννου στην Ουρανία µνηµονεύει και ο Κυριάκος Χατζηιωάννου, 

H Aρχαία Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. B΄, Λευκωσία 1985, σ. 341.
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περί ης µνηµονεύει ο Στράβων, καθ' α φαίνεται, τυγχάνει αυτή ταύτη η ακτή 

Αργείων. Ότι την θέσιν αυτής κατέχει σήµερον το χωρίον Ακαθθού, καθ' α 

διατείνεται Στέφανος Λουζινιάν και Κυπριανός, είναι υπόθεσις όλως ηµαρτηµένη, 

διά τον απλούστατον λόγον, ότι η Ακαθθού είναι µεσογεία».

Eυρυβιάδου Φραγκούδη, Eγχειρίδιον Xωρογραφίας και Γενικής Iστορίας της 

Kύπρου, τ. A΄, Aλεξάνδρεια, 1885, σ. 36 και 70.

4

«Ακανθού, εις την µεσοδυτικήν εσχατιάν του διαµερίσµατος [Καρπασίας] µε 

1162 κατοίκους, έχει δε κλίµα εξαίρετον και είναι κατάφυτος εκ διαφόρων 

δένδρων».

Περικλή Mιχαηλίδη, Στοιχειώδης Tοπογραφία ή Πολιτική Γεωγραφία της Nήσου 

Kύπρου, Tούλτση 1887, σ. 82. 

5

«Του Καρπασίου επίσηµαι κώµαι: Ακανθού, προς βορράν του Λευκωνίκου, 

παράγουσα αξιόλογον σίτον, έλαιον, τυρόν και κεράτια· έχουσα πλούσιον ναόν 

του Σωτήρος και 1.344 κατοίκους».

Λουκά Παϊσίου, Τοπογραφία και Iστορία της Νήσου Κύπρου, Aθήνα 18942, σ. 14.

6

«Mίαν ώραν µετά τον Δαυλόν απαντώµεν εν τω µέσω της οδού µέγα 

σπήλαιον, εντός βραχώδους εδάφους λελαξευµένον, έχον διαδρόµους και 

διαχωρίσµατα, καλούµενον δε υπό των χωρικών ελληνόσπηλιος, ήτοι ελληνικόν 

σπήλαιον. Ωραίον δάσος εκ πευκών και άλλων δένδρων εκτείνεται ενταύθα, και 

διάφοροι χείµαρροι διασχίζουσιν αυτό, κατερχόµενοι βιαίως εκ των ορέων εις την 

θάλασσαν, ως συχνάκις βλέποµεν καθ’ όλην την βορείαν της νήσου παραλίαν. Δύω  

ώρας µετά ταύτα φθάνοµεν εις θέσιν τινά παρά την θάλασσαν, ένθα υπάρχει ναός 

του Aγίου Xαραλάµπους, και µετ’ ολίγον έτερος του Aγίου Mηκάλου, ήτοι Aγίου 

Δεµετίου, διότι ενταύθα τον Δεµέτιον Mήκαλον αποκαλούσι. Mη, όµως, ο Mήκαλος 

ούτος έχει σχέσιν τινά προς τον Reshef-Mikal, τον αρχαίον Aπόλλωνα των 

Kυπρίων, και ελατρεύετο εν πόλει τινί ενταύθα, ης βλέποµεν ερείπιά τινα; Παρά 

τους προς την παραλίαν βράχους υπάρχει και πηγή γλυκέος ύδατος, δι’ ου 

ποτίζεται µικρός κήπος.

Ως εκ των ενταύθα ερειπίων εικάζεται, ότι αρχαία έκειτο πόλις, κατά τον 

Σακελλάριον η υπό του Διοδώρου αναφεροµένη Oυρανία, ην όµως ο Kυπριανός 

θέτει εν τη παρά την Kαντάραν κώµη Γεράνι. H πόλις φαίνεται, ότι εξετείνετο 

µέχρι λόφου τινός, “Εψηλού” (Yψηλού) καλουµένου, ένθα πλείστα βλέποµεν 

ερείπια· επίσης τοιαύτα απαντώµεν και εν τη παρακειµένη αρχαιοτάτη εκκλησία 

της Παναγίας της Περγάµου λεγοµένης.

Eντεύθεν, µετά 1 ώραν, φθάνοµεν εις θέσιν τινά Λιαστρικά, ένθα επίσης 
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βλέποµεν ερείπια τινα. Aπέναντι αυτών ηµίσειαν ώραν προς νότον µεσογείως εις 

τας υπωρείας των ορέων της Kυρηνείας κείται η µεγάλη, κατάφυτος και καλά 

έχουσα ύδατα κώµη Aκανθού, ένθα, κατά τον Kυπριανόν, έκειτο αρχαία τις κώµη 

Aλκάνθου. Eνταύθα κατασκευάζουσι τους αρίστους των κυπρίων τυρών 

(χαλούµια)».

Γεωργίου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 418-419.

7

«Tων Kορωνειών ηµίσειαν ώραν προς ανατολάς κείνται τα Λιαστρικά. 

Tούτων δε ηµίσειαν ώραν προς ανατολάς, παρά την θάλασσαν, κείται η Mονή της 

Παναγίας της Περγαµηνιωτίσσης, εν η υπάρχουσι πολλά αρχαίας πόλεως ερείπια. 

Tούτων δε µεταξύ και περί τα είκοσι λεπτά της ώρας από της θαλάσσης εν ταις 

υπωρείαις του όρους κείται η κώµη Aκαθθού, υπό δε του Λεοντίου Mαχαιρά 

Aκανθού καλουµένη, έχουσα αγρούς καταφύτους υπό ελαιών και κερατεών και 

1200 κατοίκους, ασχολουµένους εις την  γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν. Tο δ’ 

έλαιον και ο τυρός αυτής είνε καθ’ άπασαν την νήσον περιζήτητα. Tυρός δ’ αυτής, 

καίτοι πήσσεται διά δυσόσµου πιτύας, εξάγεται αρκετός εις την Aίγυπτον και εις 

τας απέναντι της κώµης παραλίους πόλεις της Aσίας.

Mη δε η Aκαθθού είνε η αρχαία Άλκαθος, ης µνείαν ποιείται ο Πολυδεύκης 

λέγων: “ει δε δει τι και παραµίξαι και της γλυκείας ιστορίας προς το της ακοής 

επαγωγόν, Πύρρον µεν φασι τον Hπειρώτην συµφυείς τους οδόντας έχειν, εν 

οστούν γραµµαίς επιπολής εις οδόντων σχήµα τετυπωµένον, ταυτό δε τούτο και 

Eυρυφυεί τω Kηρυναίω συµπεσείν. Περί δε την Aλκάθου κώµην εν Kύπρω Mήστορι 

τω Kυπρίω τοιούτον βρέφος τεχθέν εκτεθήναι τέρως υποψία, αίγα δ’ αυτώ µαστόν 

παρασχείν, και κληθήναι τραφέν το µεν πρώτον Aιγινόµαν, αύθις δ’ Eυρυπτόλεµον, 

και βασιλεύσαι Kυπρίων” (Πολυδ. 2, 95)33.

Eν δε τοις παρά την Aκαθθούν ερειπίοις ευρέθη η ακόλουθος επιγραφή: 

“Aριστ[ό]λ[α]ος Παυσανίου Θεσσαλός”. Eν τοις Λιαστρικοίς υπάρχουσι πολλά 

αρχαία ερείπια· οίον µικροί τινες κίονες, µεταγενέστερά τινα κιονόκρανα, τα 

ερείπια του χριστιανικού ναού του Aγίου Mηκάλου, ήτοι του Aγίου Δεµετίου, κατά 

τους πέριξ οικούντας, τέσσαρες τετρυπηµένοι µονόλιθοι, ως οι δύο είνε 

ενωκοδοµηµένοι εν τινι περιφράγµατι, οι δε δύο άλλοι ίστανται εγγύς αλλήλων, 3 

33. Tο σχετικό απόσπασµα για την «Aλκάνθου κώµη», ο Xατζηιωάννου επίσης 

απέδωσε στη δηµοτική γλώσσα: «Kαι γύρω στου Aλκάθου το χωριό στην Kύπρο 

λένε πως επειδή γεννήθηκε στον Mήστορα τον Kύπριο ένα τέτοιο βρέφος, µε την 

υποψία πως ήταν τέρας το’ ριξαν έξω κι όταν µια αίγα το έτρεφε µε το γάλα της κι 

έτσι στην αρχή αυτό το παιδί το είπαν Aιγινόµαν, µα ύστερα Eυρυπτόλεµο, και 

πως έγινε βασιλιάς των Kυπρίων». Bλ. Kυριάκου Xατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος 

εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. A΄, ό.π., σ. 439.
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1/2 πόδας αλλήλων απέχοντες, αι δ’ εντοµαί, άτινας φέρουσιν, ούτως είναι 

εσκαµµέναι, ώστε δοκός δύναται δι’ αυτών να διαπερασθή, ως τούτο και εν τοις 

νυν ελαιοτριβείοις γίνεται. Παρ’ αυτούς δε κείται λελαξευµένη εν τω βράχω  

δεξαµενή ύδατος.

Έχει δε αύτη και ακρόπολιν επί λόφου κειµένην και καλουµένην “Eψηλόν”, 

αντί Yψηλόν δηλ. µέρος, υπό των εγχωρίων. Eκ του λόφου τούτου ελατοµήθησαν 

άπαντες οι αναγκαίοι λίθοι προς οικοδοµήν της πόλεως ταύτης. Eπ’ αυτού δε 

ίσταται συµφυής τω βράχω στύλος, έχων 7 1/2 ποδών ύψος, κατά το κέντρον της 

κορυφής του λόφου. Παρά τον στύλον υπάρχουσι λελαξευµένα εν τω βράχω δύο 

επιµήκη κοιλώµατα, συγκοινωνούντα διά βαθµίδων προς άλληλα και προς το 

υψηλότερον µέρος του βράχου (Hogarth, Devia Cypria, p. 96). Eις τι δε ταύτα 

εχρησίµευον είνε ηµίν άγνωστον.

Eνταύθα δε υπεθέσαµεν άλλοτε, την γεωγραφίαν της νήσου εκδόντες, ότι 

έκειτο η πόλις της Kύπρου Oυρανία,  ην αναφέρει ο Διόδωρος λέγων τάδε: “Ο δε 

Δηµήτριος παραπλεύσας εις Kιλικίαν, κακείθεν ναυς και στρατιώτας 

προσλαβόµενος, διέπλευσεν εις την Kύπρον έχων πεζούς µεν µυρίους 

πεντακισχιλίους, ιππείς δε τετρακοσίους, ναυς δε ταχυναυτούσας µεν τριήρεις 

πλείους των εκατόν δέκα, των δε βαρυτέρων στρατιωτίδων πεντήκοντα και τρεις, 

και πορεία των παντοδαπών ικανά τω πλήθει των ιππέων τε και πεζών. Kαι το µεν 

πρώτον κατεστρατοπέδευσεν εν τη παραλία της Kαρπασίας, και νεωλκήσας τα 

σκάφη χάρακι και τάφρω βαθεία την παρεµβολήν ωχύρωσεν· έπειτα τοις 

πλησιοχώροις προσβολάς ποιησάµενος είλε κατά κράτος Oυρανίαν και Kαρπασίαν, 

των δε νεών την ικανήν φυλακήν απολιπών ανέζευξε µετά της δυνάµεως επί την 

Σαλαµίνα” (Διοδ. Σικ., 20, 47)34. Tαύτης δε µνείαν ποιείται και ο Nόννος λέγων τάδε: 

“Oι τε πόλιν Kινύρειαν επώνυµον εισέτι πετρών / αρχεγόνου Kινύρας και Oυρανίας 

34. Tο σχετικό απόσπασµα ο Xατζηιωάννου απέδωσε στη δηµοτική γλώσσα ως 

ακολούθως: «Kι ο Δηµήτριος πλέοντας όλο παραλία ως την Kιλικία, κι απ’ εκεί, 

αφού πήρε κι’ άλλα πλοία και στρατιώτες, πέρασε στην Kύπρο µε δεκαπέντε 

χιλιάδες πεζούς, τετρακόσιους ιππείς, και καράβια πάνω από εκατό δέκα 

ταχύπλοες τριήρεις, κι από τα βαρύτερα µεταγωγικά πενήντα τρία και µε 

µεταφορικά µέσα κάθε είδους, αρκετά για το πλήθος των ιππέων και των πεζών. 

Kαι στην αρχή εστρατοπέδευσε στην παραλία της Kαρπασίας κι αφού τράβηξε στη 

στεριά τα σκάφη ωχύρωσε το στρατόπεδό του µε χαράκωµα κα βαθειά τάφρο· 

έπειτα κάνοντας επιδροµές στα κοντινά µέρη, πήρε µε µια θυελλώδη επίθεση την 

Oυρανία και την Kαρπασία κι αφού αφήκε αρκετή φρουρά για τα καράβια, τράβηξε 

µε τις δυνάµεις του εναντίον της Σαλαµίνας». Bλ. Kυριάκου Xατζηιωάννου, H 

Aρχαία Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. A΄, ό.π., σ. 235.
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πέδον έδρης, / αιθερίου κενεώνος επώνυµον” (Nόνν. Διονυσ., 14, 451)35.

Eκ του χωρίου δε του Nόννου, θέτοντος την Oυρανίαν παρά την Kηρύνειαν 

και ουχί µετά την Kαρπασίαν, και εκ των χωρίων του Διοδώρου εξάγεται ότι η 

Oυρανία κείται εν η θέσει ηµείς αυτήν εθέσαµεν, και ουχί όπου αυτήν ο Hogarth 

(Hogarth, Devia Cypria, p. 85) εις την Aφέντρικαν αυτήν έθεσεν.

Δηµήτριος ο πολιορκητής εκ της Kιλικίας πλέον προς την Kύπρον δεν 

εστρατοπέδευσεν εις την απέναντι της Kιλικίας κειµένην Oυρανίαν, ήτοι εις τα νυν 

Λιαστρικά· διότι δεν είχεν αύτη καλόν λιµένα, αλλά προχωρήσας προς ανατολάς 

κατέλαβε τα παράλια της Kαρπασίας και εκεί έστησε το ναυτικόν του 

στρατόπεδον· διότι εν τη παραλία ταύτη υπήρχε και κατάλληλος θέσις προς 

στρατοπεδείαν. Eκείθεν δε δεν εκυρίευσεν αµέσως την παρακειµένην πόλιν 

Kαρπασίαν ούτε την προς ανατολάς αυτής Mαχαιρκώναν, την υπό του Hogarth 

Oυρανίαν, αλλά προς δυσµάς της Kαρπασίας, στρατεύσας και προσβαλών τα 

πλησιόχωρα µέρη, ήτοι την Aχαιών Ακτήν, το Aφροδίσιον και άλλα µέρη κυριεύει 

µετ’ αυτά την Oυρανίαν, κειµένην προς δυσµάς του Aφροδισίου· είτα δ’ 

επιστρέψας εις τα παράλια της Kαρπασίας κυριεύει και την πόλιν Kαρπασίαν, και 

βαδίζει µετά των στρατευµάτων του κατά της εν Kύπρω Σαλαµίνος.

Eις τα Λιαστρικά θέτει ο Hogarth (Hogarth, Devia Cypria, p. 96, 98) την πόλιν 

Aφροδίσιον, η θέσις όµως εν η άλλοτε εν τη γεωγραφία της Kύπρου αυτήν 

εθέσαµεν, είνε η µόνη πραγµατική και αµετακίνητος, ως αµέσως κατωτέρω τούτο 

θέλει δειχθή. O λιµήν δε της πόλεως ταύτης κείται επί της δυτικής πλευράς του 

ακρωτηρίου, πανταχόθεν υπό βουνών περικεκυκλωµένος και µη υπό των ανέµων 

προσβαλλόµενος. Παρά δε την πόλιν ταύτην υπάρχουσι πολλοί τάφοι, ων τινες 

είνε των νεωτέρων χρόνων, ως διά πλακών εσκεπασµένοι».

Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1890, σ. 151-153.

8

«Ακανθού: 12 µίλια βόρεια του Τρικώµου, ολίγον τι προς δυτικά, εις τας 

υπωρείας του ανατολικού Ολύµπου· έχει λαµπρά πέριξ δάση και πολλάς ελαίας 

και κερατέας· απέχει της θαλάσσης περί τα δύο µίλια· έχει µικρόν όρµον, οπόθεν 

εξάγονται διάφορα εµπορεύµατα· το έλαιον αυτής και τυρός είναι περίφηµα· έχει 

274 οικίας και 1178 κατοίκους, εξ ων 63 Τούρκοι· εξ όλων τούτων είνε 632 

άρρενες και 546 θήλεις».

Νικόλαου Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 141-142.

9

«Εκ Δαυλού, νοτιοδυτικά βαίνοντες, φθάνοµεν διά µέσου ωραίου δάσους εκ 

35. Όπως έχει αναφερθεί, αναφορά του Nόννου στην Ουρανία µνηµονεύει και ο 

Κυριάκος Χατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος εις τας Eλληνικάς πηγάς, τ. B΄, ό.π., σ. 

341.
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πεύκων και θάµνων α΄ εις το Φλαµούδι (230 κατοίκους Χριστιανούς) και είτα εις 

την Ακανθούν, ήτις έχει 1115 κατοίκους Χριστιανούς, συντηρούντας δηµοτικόν 

σχολείον, και 60 Τούρκους. Και τα τρία τελευταία χωρία είνε ορεινά, έχουσι 

πολλάς κερατέας και ελαίας, τούτων δε η Ακανθού είναι ονοµαστή διά τους 

πολλούς τυρούς και το ωραίον έλαιόν της. Εν αυτή υπάρχει εκκλησία του 

Σωτήρος πλουσία, εν η γίνεται πανήγυρις την 6 Αυγούστου, µία λαµπρά οικία και 

αρκετά πηγαία ύδατα και κήποι».

Γ.Μ. Κωνσταντινίδου - Ι. Iωαννίδου, Τοπογραφία της Νήσου Κύπρου, Λάρνακα 

1897, σ. 57-58.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Δήµου Ακανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «Η 

Ακανθού» (έκδ.), Πρακτικά Ε΄ Επιστηµονικού Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 

2010, σ. 50-66.
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