Το Διοικητήριο

Το οίκημα όπου στεγάζονταν το Διοικητήριο και τα Δικαστήρια της Κερύνειας. Κτίσμα της εποχής της Αγγλοκρατίας.
Βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

The public administration buildings

Αγώνες στο Γήπεδο του Πραξάνδρου

Athletic activities at «Praxandros» stadium

Το ξωκκλήσι του Αγίου Φανουρίου

Το ξωκκλήσι του Αγίου Φανουρίου είναι κτισμένο πάνω από τη σπηλιά του αγίου στην παραλία του Αγίου Γεωργίου
προς τα βορειοδυτικά. Είναι νεόκτιστος μικρός ναός, μονόχωρος, καμαροσκέπαστος. Στη σπηλιά βρισκόταν το εικόνισμα
του αγίου. Οι βράχοι γύρω από τη σπηλιά είναι γεμάτοι με απολιθώματα πυγμαίων ιπποποτάμων, τα οποία η λαϊκή
παράδοση της περιοχής θεωρεί ότι είναι τα κόκκαλα του αλόγου του Αγίου Φανουρίου. Εορτάζει στις 27 Αυγούστου και
υπάρχει το έθιμο οι γυναίκες να φτιάχνουν «την πίτταν του Αγίου Φανουρίου» από εφτά υλικά και να προσφέρουν σε
εφτά μονοστέφανες γυναίκες «για να μακαρίσουν τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Πίστευαν ότι ο άγιος τους φανέρωνε
κάτι που έχασαν ή που ήθελαν να μάθουν.

St. Phanourios chapel at St. George village

Το Δημοτικό Μέγαρο της Κερύνειας

Η Κερύνεια το 1969 απέκτησε το δικό της
Δημοτικό Μέγαρο, που βρισκόταν στην είσοδο
του δημοτικού κήπου της πόλης και ήταν δωρεά
της πριγκίπισσας Ζήνας Κάνθερ ντε Τύρας. Τα
παλαιότερα χρόνια το Δημαρχείο στεγαζόταν
πάνω από τη δημοτική αγορά της Κερύνειας..
Τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Μεγάρου
έγιναν στην παρουσία της δωρήτριας, του
τότε Δημάρχου Στέλιου Κατσελλή και πολλών
επισήμων το 1970.

The Kyrenia Municipality building

H γιορτή των Θεοφανείων

Με πολλή λαμπρότητα γιορταζόταν στην Κερύνεια η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Θεοφανείων, τα γνωστά Φώτα,
στις έξι Ιανουαρίου. Μετά τη θεία λειτουργία σχηματιζόταν πομπή προς το λιμάνι, με τα εξαπτέρυγα και την εικόνα να
προηγούνται, για να ρίξει ο Δεσπότης τον Σταυρό στη θάλασσα και να ευλογηθούν τα νερά.
Ο Φρίξος Βράχας γράφει στο βιβλίο του Νοσταλγία της Κερύνειας: « …Και τα Φώτα, κι ας φυσομανούσε πότε - πότε η
τραμουντάνα, με τα θεόρατα κύματα που καβαλίκευαν τις προκυμαίες και τον φάρο, δέρνοντας κατάριζα το ασάλευτο
κάστρο, ο λαός όλος, με τον Δεσπότη και τους παπάδες του, κατέβαινε στο λιμάνι για την κατάδυση του Σταυρού…».

Epiphany celebrations at Kyrenia harbour

