
Εικόνες από το φρούριο  
του Αγίου Ιλαρίωνα

Views from St. Hillarion castle



Το παράθυρο της Ρήγαινας  
στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα

Είναι πολλές οι παραδόσεις που σώζονται για το παράθυρο της Ρήγαινας στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα. Σύμφωνα 
με τον λαό σ’ αυτό καθόταν η Ρήγαινα και έκανε τη ρόκα της κι απ’ αυτό έπεσε και σκοτώθηκε για να μην πέσει στα 
χέρια των εχθρών. Το παράθυρο αυτό βρισκόταν στο δυτικό μέρος του φρουρίου, που είχε πανοραμική θέα όλη την 
παραλία και την περιοχή από το Κάρμι ως τον Καραβά, τη Λάπηθο και τη Βασίλεια.

The Queen’s Window at St. Hillarion castle



Η εκκλησία του Αγίου Ιλαρίωνα

Η εκκλησία του Αγίου Ιλαρίωνα, που θεωρείται σπάνιου αρχιτεκτονικού ρυθμού, ανήκει στην κατηγορία των οκταγωνικών 
τρουλλαίων ναών. Χρονολογείται γύρω στον 12ο αιώνα και δεν αποκλείεται να κτίστηκε στη θέση παλαιότερου ναού.

Part of St. Hillarion’s Byzantine church



Η εκκλησία της Παναγίας  
της Καρμιώτισσας

Στο χωριό Κάρμι, που είναι κτισμένο στις πλαγιές του 
Πενταδάκτυλου στα δυτικά της Κερύνειας, βρίσκεται η 
εκκλησία της Παναγίας της Καρμιώτισσας. Η εκκλησία που 
επισκευάστηκε τον 19ο αιώνα ανήκει στον τύπο του απλού 
μονόχωρου ναού με δίρρυτη επικλινή σκέπη με κεραμίδια. 
Σήμερα η εκκλησία έχει μετατραπεί από τους Τούρκους 
κατακτητές σε μουσείο εικόνων. Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο 
Κάρμι διέσωσαν την εικόνα της Παναγίας Καρμιώτισσας του 
1736 και την μετέφεραν στις ελεύθερες περιοχές.

Virgin Mary’s church at Karmi village



Η εκκλησία της Παναγίας 
της Ποταμίτισσας

Ένα αξιόλογο μεσαιωνικό μνημείο είναι η Παναγία η Ποταμίτισσα 
στο χωριό Καζάφανι στα ανατολικά της Κερύνειας. Μονόχωρη 
καμαροσκεπής, είναι κτισμένη στις όχθες του χειμάρρου «του  
Βαλιαντή». Στο εσωτερικό του κυρίως ναού σώζονται σπαράγματα 
τοιχογραφιών  που απεικονίζουν μορφές αγίων. Αναφέρεται ότι οι 
εικόνες του εικονοστασίου ήταν του 18ου και 19ου αιώνα.

Virgin Mary’s «Potamitissa» church at Kazaphani village



Η εκκλησία της Παναγίας 
της Θερμιώτισσας

Λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της Κερύνειας, στο κοιμητήριο 
του μικρού χωριού της Θέρμιας, βρίσκεται η εκκλησία 
της Παναγίας της Θερμιώτισσας. Το ανατολικό τμήμα της 
εκκλησίας που φέρει τρούλλο ανάγεται στον μεσαίωνα, 
ενώ το δυτικό τμήμα που είναι καμαροσκέπαστο, 
πιθανόν να αποτελεί επέκταση που έγινε στην εποχή 
της Τουρκοκρατίας.
Η Παναγία η Θερμιώτισσα θεωρείται από τον λαό 
πολύ θαυματουργή και σύμφωνα με την παράδοση 
ονομάστηκε έτσι γιατί πάντοτε θεράπευε τις θέρμες 
(πυρετούς).
Το 1974 η εκκλησία λεηλατήθηκε από τους Τούρκους 
εισβολείς, η εικόνα όμως της Παναγίας που είναι του 
19ου αιώνα έχει σωθεί.

Virgin Mary’s «Τhermiotissa» church at Thermia village



Το Αββαείο του Μπέλλαπαϊς 
με την εκκλησία της Παναγίας 
Ασπροφορούσας

Ένα μοναδικό δείγμα μοναστηριού γοτθικού ρυθμού στην 
Ανατολή αποτελεί το μεσαιωνικό Αββαείο που βρίσκεται στο 
χωριό  Μπέλλαπαϊς, ανατολικά της Κερύνειας. Το μοναστήρι 
αυτό κτίστηκε από τους Λουζινιανούς και γνώρισε μεγάλη 
ακμή. Περιλαμβάνει εκκλησία, τραπεζαρία, συνοδικό, 
κοιτώνες, εργαστήρια, αποθήκες, θησαυροφυλάκιο, 
μαγειρείο. Χρησιμοποιήθηκε και ως κατοικία των Λουζινιανών 
βασιλιάδων. Μετά το τέλος της Φραγκοκρατίας η εκκλησία 
του μοναστηριού μετατράπηκε από καθολική σε ορθόδοξη 
και αφιερώθηκε στην Παναγία την Ασπροφορούσα, ίσως 
γιατί οι καθολικοί μοναχοί που ήταν στο Αββαείο φορούσαν 
άσπρα. 

Bellapais Abbey



Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους 
στο Τριμίθι

Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στο χωριό Τριμίθι στις πλαγιές του Πενταδάκτυλου δυτικά της Κερύνειας. 
Είναι μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με αμφικλινή στέγη, καλυμμένη με κεραμίδια. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το διώροφο 
καμπαναριό που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά.
Από τις τουρκικές λεηλασίες του 1974 διασώζεται στο εσωτερικό μόνο ο σκελετός του εικονοστασίου.

St. Charalambos church at Trimithi village



Η εκκλησία της Παναγίας 
της Χρυσοτριμιθιώτισσας

Η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοτριμιθιώτισσας 
βρίσκεται στα βόρεια του χωριού Τριμίθι δυτικά της 
Κερύνειας. Είναι σταυροειδής ναός εγγεγραμμένος 
με τρούλλο  και θεωρείται ότι ανήκει στη μεσοβυζαντινή 
εποχή. Το 1906, που έγιναν διάφορες ανακατασκευές 
στην εκκλησία, προστέθηκε καμαροσκεπές τμήμα 
που αποτέλεσε τον κυρίως ναό, ενώ το παλαιότερο 
τμήμα παρέμεινε ολόκληρο ως Ιερό Βήμα.
Γιόρταζε τη Δευτέρα του Πάσχα, οπότε και γινόταν 
μεγάλο πανηγύρι με πλήθος προσκυνητών απ’ όλη 
την επαρχία. 
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση η εκκλησία κτίστηκε 
εκεί, γιατί στο σημείο αυτό βρέθηκε η εικόνα της 
Παναγίας κάτω από μια τριμιθιά. 

Virgin Mary’s «Chryssotrimithiotissa» church near Trimithi village



Το ξωκκλήσι του Αγίου Δημητρίου 

Μικρό ξωκκλήσι στους πρόποδες του βουνού στην τοποθεσία Πεύκος στα νότια της Κερύνειας, βορειοανατολικά του Αγίου 
Ιλαρίωνα. Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι εκεί βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Το γεγονός όμως ότι υπήρχε το 
τοπωνύμιο Άγιος Δημήτριος σημαίνει ότι πρέπει εκεί να υπήρχε από παλιά εκκλησία. Το ξωκκλήσι με το γύρω κτήμα ήταν 
ιδιοκτησία της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Πάνω Κερύνειας.

St. Demetrios chapel outside Kyrenia
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