Η πόρτα του Εθνομάρτυρα
Μητροπολίτου Κυρηνείας Λαυρεντίου

Η πόρτα του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτου Κυρηνείας
Λαυρεντίου, ο οποίος αποκεφαλίστηκε από τους
Τούρκους την 9η Ιουλίου 1821 μαζί με άλλους ιεράρχες
και προύχοντες, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της
εκκλησίας της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας στην
Κερύνεια. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Τούρκοι
συνέλαβαν τον Μητροπολίτη, ενώ βρισκόταν στην
εκκλησία της Χρυσοπολίτισσας. Οι πιστοί, για να
τιμήσουν το μαρτύριό του, έκτισαν με πέτρες την πόρτα
από την οποία βγήκε για να οδηγηθεί στη Λευκωσία.
Ο Μητροπολίτης Λαυρέντιος γεννήθηκε στο χωριό
Καλοπαναγιώτης το 1750.
Υπηρέτησε ως δόκιμος σε ηλικία δεκαπέντε ετών στη
Μητρόπολη Κυρηνείας στη Σκουριώτισσα, πριν αυτή
μεταφερθεί στη Μύρτου το 1800. Το 1811 χειροτονήθηκε
Χωρεπίσκοπος Λαμπούσης και το 1816 εξελέγη
επίσκοπος Κυρηνείας.
Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία.

Bishop Lavrentios entrace at the Chrysopolitissa church

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
Πάνω Κερύνειας
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
στην Πάνω Κερύνεια κτίστηκε πάνω
στα ερείπια παλαιότερου πιθανώς
μεσαιωνικού ναού. Αρχιτεκτονικά είναι
μονόκλιτη βασιλική. Σύμφωνα με την
κτιτορική επιγραφή που βρίσκεται πάνω
από τη βόρεια είσοδο, η εκκλησία αυτή
θεμελιώθηκε από
τους κατοίκους
της Πάνω Κερύνειας το 1917 και
ολοκληρώθηκε το 1924 με τη χορηγία
του Γεωργίου Μιχαηλίδη (Χατζηγιώρκη)
και της συζύγου του Μαρίας από τη
Θέρμια, όταν Μητροπολίτης Κερύνειας
ήταν ο Μακάριος Μυριανθεύς, μετέπειτα
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Β’.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού είναι
έργο του Κερυνειώτη ξυλογλύπτη
Θρασύβουλου Μιχαηλίδη και δωρεά
του Σπύρου και Μαρίας Χαραλαμπίδη.
Μετά την τουρκική εισβολή και
κατοχή της Κερύνειας, η εκκλησία
ανακαινίστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας
του Κερυνειώτη Τάκη Νεοφύτου και
με οικονομική ενίσχυση κα άλλων
Κερυνειωτών το 2006.

St. George’s church of Upper Kyrenia

Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου

Το εκκλησάκι αυτό (του Manifold) βρίσκεται πίσω από το παλιό ταχυδρομείο της Κερύνειας, απέναντι από το αρχοντικό
του Sir Caurtney Manifold. Απ’ αυτό παρέμενε μέχρι το 1974 ένα μικρό ημιυπόγειο κτίσμα. Οι Κερυνειώτες ήταν πολύ
συνδεδεμένοι με αυτό το εκκλησάκι και ιδιαίτερα οι μαθητές και οι μαθήτριες συνήθιζαν να περνούν για να προσκυνήσουν
και να ανάψουν το καντήλι.
Μετά το 1974 ενσωματώθηκε σε μια πολυκατοικία και σήμερα διασώζεται μόνο ο μικρός τρούλλος του.

St. George’s chapel (Manifold)

Η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας

Κτίστηκε λίγα χρόνια πριν το 1974 πάνω στα ερείπια παλαιότερης μεσαιωνικής εκκλησίας με χορηγία του Γεωργίου
Ρωσσίδη. Βρίσκεται σε μικρό ύψωμα στη δυτική πλευρά της Κερύνειας στον δρόμο προς τον Καραβά. Αρχιτεκτονικά
είναι μονόχωρη καμαροσκέπαστη. Μετά την τουρκική εισβολή μετατράπηκε σε τζαμί.

St. Barbara’s chapel

Η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου
Θεολόγου στο κοιμητήριο

Το ελληνικό κοιμητήριο της Κερύνειας βρίσκεται στα
ανατολικά της πόλης στον δρόμο προς τον Άγιο Επίκτητο.
Η μικρή εκκλησία του κοιμητηρίου, μονόκλιτη με δίρριχτη
κεραμωτή στέγη, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον
Θεολόγο.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη κοιμητηρίου από
την αγγλική κοινότητα Κερύνειας. Στο εσωτερικό της
διασώζονται δύο μεγάλες εικόνες του εικονοστασίου του
Χριστού και της Παναγίας.

St. Gregory’s chapel in the Kyrenia cemetary

Το ξωκκλήσι της Παναγίας
της Γλυκιώτισσας

Το ξωκκλήσι βρίσκεται μερικά
χιλιόμετρα έξω από την Κερύνεια,
στα δυτικά, κοντά στην παραλία.
Είναι μικρός μονόχωρος ναός,
καμαροσκέπαστος, που χρονολογείται
στον 16ο αιώνα. Σύμφωνα με την
παράδοση ονομάστηκε Γλυκιώτισσα
ή επειδή πάντα γλύκαινε τον πόνο
των πιστών που κατέφευγαν σ’ αυτήν
ή από το γλυκό νερό του αγιάσματός
της. Υπήρχε και η παράδοση ότι
σε επιδημία λοιμού στα μέσα του
19ου αιώνα κατέφυγαν εκεί εκατόν
Κερυνειώτες που τους έσωσε η
Παναγία και επέστρεψαν πίσω εκατόν
ένας. Γιόρταζε στις 8 Σεπτεμβρίου,
ημέρα των Γενεθλίων της Θεοτόκου,
οπότε γινόταν και μεγάλο πανηγύρι.
Αποτελούσε
το
πιο
αγαπητό
προσκύνημα των Κερυνειωτών.
Σήμερα ο χώρος αποτελεί μη
προσπελάσιμη ζώνη του τουρκικού
στρατού.

The church of Virgin Mary of Glykiotissa

Το ξωκκλήσι της Παναγίας
της Xρυσοκάβας και η Αγία Μαύρη

Το μεσαιωνικό καμαροσκέπαστο ξωκκλήσι της Παναγίας της Χρυσοκάβας, όπως είναι γνωστό στους Κερυνειώτες,
βρίσκεται κοντά στην ακτή στα ανατολικά του κάστρου της Κερύνειας. Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές ήταν αφιερωμένο
στην Αγία Αικατερίνη.

Στην περιοχή της Χρυσοκάβας βρίσκεται πρωτοχριστιανικό νεκροταφείο στο χώρο παλιών λατομείων, όπου και πολλοί
λαξευτοί τάφοι, καθώς και το ημιλαξευμένο στον βράχο παρεκκλήσι της Αγίας Μαύρης.

St. Catherine’s and «Agias Mavris» church of Chrysocava

Μητροπολιτικό Μέγαρο
της Κερύνειας

Η Επισκοπή Κυρηνείας αναφέρεται από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους. Πρώτος γνωστός επίσκοπος αναφέρεται ο
Άγιος Θεόδοτος, ομολογητής και ιερομάρτυρας, ο οποίος διώχθηκε επί Διοκλητιανού περί τα τέλη του Γ΄ μ.Χ. αιώνα. Στη
συνέχεια και άλλοι γνωστοί άγιοι κόσμησαν την τοπική Εκκλησία της Κερύνειας.
Η έδρα της Μητρόπολης στεγαζόταν κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές, στη Σκουριώτισσα, στην Ασίνου, στην κωμόπολη
της Μόρφου, μέχρι το 1800 που μεταφέρθηκε στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στη Μύρτου.
Στην πόλη της Κερύνειας η έδρα της Μητρόπολης μεταφέρθηκε το 1922, όταν αποπερατώθηκε το Μητροπολιτικό Μέγαρο
στην Κερύνεια, επί Αρχιερατείας του Επισκόπου Μακαρίου Μυριανθέως (1916-1947), κατόπιν Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Β΄. Η απόφαση για τη μετακίνηση της έδρας είχε ληφθεί από το 1911 από τον Επίσκοπο Κύριλλο Βασιλείου, που είχε
διατελέσει επίσκοπος Κυρηνείας μέχρι το 1916.
Σε όλα τα χρόνια η Μητρόπολη της Κερύνειας διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη χριστιανική, αλλά και
στην πνευματική και εθνική ζωή της πόλης και ιδιαίτερα στο ενωτικό κίνημα της Κύπρου.

The Bishopric of Kyrenia

«Σεβέρειος» Αστική Σχολή

Ένα σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο για την πόλη, με πολλούς φωτισμένους δασκάλους με ξεχωριστή
δράση, υπήρξε η «Σεβέρειος» Αστική Σχολή στην Κερύνεια, το γνωστό «Σεβέρειον». Κτίστηκε με δωρεά του Δημοσθένη
Σεβέρη και τα εγκαίνια έγιναν το 1912. Αρχικά λειτούργησε ως Αρρεναγωγείο. Για χρόνια στις αίθουσες του «Σεβερείου»
γίνονταν πολλές σημαντικές πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με χορωδίες και μαντολινάτες, ενώ στα προπύλαιά
του πραγματοποιούνταν θεατρικές σχολικές παραστάσεις και στο γήπεδό του αθλητικοί αγώνες.
Σύμφωνα με σωζόμενες πληροφορίες ελληνικό σχολείο η Κερύνεια είχε αποκτήσει από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αι.,
που αρχικά λειτούργησε σε δωμάτιο της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας, αργότερα σε δωμάτια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
και της Μητρόπολης, καθώς και σε διάφορες κατοικίες.

«Severion» Elementary School

Το Παρθεναγωγείο

Το κτήριο του Παρθεναγωγείου της Κερύνειας, που άρχισε να κτίζεται το 1925 και ολοκληρώθηκε σε σύντομο
χρονικό διάστημα, βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το «Σεβέρειον», στην οδό Πραξάνδρου, που μετονομάστηκε
σε οδό Ανδρέα Λιβέρδου. Αρχικά λειτούργησε ως Παρθεναγωγείο, ενώ αργότερα στέγαζε τις τρεις μικρότερες
τάξεις του δημοτικού σχολείου και ήταν γνωστό ως Πάνω Σχολείο.

The Girls-Elementary School

