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Περιοχή Σεραγίοu Κuθρέας. Διακρfνεται το σπίτι του γιατρού Εuέλθοντος Ιακω8ίδου 

και τα ακίνητα Παναγιώτη Κανικλίδη 

Θέα της Κωμόπολης Κuθρέας από το Δημοτικό Σχολείο Αγiου Αvδρονiκοu 



ΜΕ ΛΑΝ 

Από Γενική Ιστορiα 

(Συνέχεια και τέλος aπό το 

ΤΟ 

σαν τοποθεσίαv 

26ηv Σεπτεμβρίου 1909 και 
σαμεv των θελγήτρων άτιvα περι

στοιχίζουσιν αυτήν. Αύτη κείται 

τας υπωρείας της uπερι<:ειμένης 

βορείου οροσειράς εν τω 

πυκνοτάτου εκ πεuκών δάσους περί 

τα 500 μέτρα την 

της θαλάσσης. Ενθάδε 

μονόθολος Βuζαvτιvο-γοτθικοίΙ 

μού αρχαία 

πύλη του 

ιε την 

Το 

Μοναστήριον να 

χροvολογήται από του ΙΔ · αιώνος 1l 
και πρότερον. Η θέσις ευρίσκετω υπό 

καλλιέργειαν. τα 100 βτjματα 

δυτικώς της εκκλησίας είδομεν 

σματα καλύμματος πηλίνου σαρκο

φcιγου ως και 

δε του περιβόλου της εκκλη

σίας είδομεν θραύσμα κυλινδρικής 

εξ αμμολίθου φερούσης λίαν 

εφθαρμένην επιγραφrΊν ης 

έκτυποv επί χόρτου και aντίγραφον 

ελόβομεν ως εξής: 
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Χ ΑΙ ΡΕ 

Το στόμιον 

ην r<εκαλuμμένοv δια πλακός, εντός 
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δ' αυτού ηυρέθησαν οστά του vεκροι) 

και πήλινα αγγεία. Αι του 

τάφου είνε εκτισμέvαι δια πελεκητών 

λίθων και aσβέστου είνε δε καθ' όλα 

τα φαινόμενα τελευταίας ορειχα·· 

λικίνης περιόδου. 

Το 6νομα Υπάτη να εδ6θη 

υπ6 των πρt.ίηων οικίΟτών τη αρχαία 

πόλει ως εκ της εν Ελλάδι πόλεως, 

Υηάτης ή εκ της Υπάτης θεάς ή ανάσ

σης Αφροδίτης. 

Εν τω Λειξικώ του F:-. Passow ii-2. ρ. 

2058· απαντά Υπάτη=Υηάτα, η Πόλις 

των Αινιάνων. Πολuβ. 20, 9, 6. Στεφ. 

Β. ενλ. Υπάτη. Υπάτης, ο Θηβαίος, 

Ξενοφ. Ελλ. 7,2,7. κλπ. 

Ημίσειαν ώραν βορείως της 

παρά την ακτήν, κείται η Μονη 

Μελανδρύνης εις ην αφικνούμεθα 

Υπάτης μέου του εκ πεύκων 

πυκνού δι':ισοuς τη ταύτη 

κοντος και δια μαγευτικcλJν 

Την λέξιν «Μελανδρύνα» ηαρcΊγομεν 

εκ της συνθέσεως 'Ψέλαν δρυός:•> 

δηλαδή, ο μέλος πupijv rΊ μυελός της 

δρυός (και μελαvόχρους φλοιός). (1) 

Μελάνδρuος σημαίνει σκοτεινόν 

μέρος εκ πυκνών 

δρυός. Αλλά Μέλανδρυς-υος 

είvε και μέγας θύννος, έ;ν 

ιχθύος Ώστε διότι η 

εττλεόναζε κατά την παναρχαiαv επο-

χήν εν τη περιοχή ει<εlvη, ήτις νυν 

φαίνεται εκλιπουσα, είτε ως εκ της 

πληθύος των εν τη θαλάσση της 

84 

θέσεως εκείνης θύννων η πόλις ωνο

μάσθη Μελάvδρuον και η νυν Μονr1 

το αρχαίοv αυτής όνομα. 

Οι Αινιάνες ήσαν φύλον όπερ κατώ

κει την Οίτην. (Κοuρτίου Α·. 

158 Β .. 372). 

Όθεν το όνομα της ημετέρας εrΊιyρα

φής Μεννέας σuνδuαζόμεvον με το 

όνομα της πόλεως Υπάτης ουδεμίαν 

αφίησιν αμφιβολiαν ότι ενταί;θα εuρι

σκόμεθα προ Θεσσαλικού aποικι

σμού. 

Προ της εις την Μελανδρύναν αφίξε

ως μας συναντώμεν αριστερά της 

ατραπού ερειπωμέ:νην αρχαίαv 

εκκλησίαν του Αγ. Γεωργίου πέριξ 

της οποίας φαίνονται ίχνη ηρειπωμέ

vης Μικρόν νοτίως και δυτι

κώς των οικημάτων της Μονής παρα

τηρούμεν πολλοιΊς 

τάφους εν βράχοις λελατομημένους 

με το στόμιον προς 

βορράν. μέγας τάφος κείμενος 

πλησίον του δυτικού φραγμού του 

κήπου της Μονής ενεποiησεν ημίν 

ιδιαιτέραν εντύπωσιν δια το καvονι

κόν του aψιδωτού στομίου όπερ είvε 

Οι 

τάφοι ούτΟί είνε όμοιοι τοις της Αγίας 

Τα και η νεκρό-

πολις της αρχαίας ταύτης Αρκαδικής 

αποικί.ας κείνται επί του οροπεδίου 

του δεσπόζοντος της ακτής, απεχού

σης τούτων περί τα 5 λεπτά. Η πόλις 
των Βυζαντινών χρόνων φαίνεται ότι 



έκειτο κάτωθι του οροπεδίου ένθα και 

η αρχαία εκκλησία ην ο κ. Ανλάρ ανά

γει εις τον 14ον ή 15ον αιώνα. Ο δε κ. 

Geo. Jeffery λέγει ότι φαίνεται αύτη 

ούσα εργον του 15ου αιώνος. (1) 

Βορείως της εκκλησίας υφίσταται 

διώροφος σειρά μοναστικών ενδιαι

τημάτων, δυτικώς δέ, νοτίως και ανα

τολικώς η εκκλησία περιβάλλεται υπό 

φυσικού περιτειχίσματος του υπερ

κειμένου βουνού. Την εκκλησίαν τού

την επεσκέφθημεν την 26ην 

Σεπτεμβρίου 1909. Επί του οροπεδί
ου ευρίσκονται οι Οικίσκοι των κατοί

κων της Μονής τω Μητροπολιτικώ 

της Κερύνειας θρόνω ανηκούσης, 

ενοικιαζομένης δ' ανά πενταετίαν. Εν 

τω κέντρω των ενδιαιτημάτων τού

των ευρίσκεται μέγα τετράγωνον 

όπερ πρότερον εχρησιμοποιείτο από 

αμνημονεύτων χρόνων ως μάνδρα 

προβάτων. Ο νέος ενοικιαστής κ. 

Χ· Θωμάς Γεωργίου φρονίμως σκε

πτόμενος ότι ηδύνατο να χρησιμοποι

ήση επωφελώς τον αφθόνως λιπα

σθέντα εκείνον χώρον εδίωξε τα 

πρόβατα εκείθεν και ήρξατο τω 1908 
καλλιεργών την μάνδραν. Προς 

εκπληξιν όμως αυτού τε και των 

εργατών η σκαπάνη και το άροτρον 

προσέκρουσαν εις ερείπια άτινα 

ερευνηθέντα προχείρως απέδωκαν 

πήλινα και λίθινα ειδώλια, και βάσεις 

ανδριάντων. Εν τω αυτώ χώρω κατά 

την βορειοανατολικήν γωνίαν ανεκα-
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λύφθη μέγας τάφος εις όν κατέρχε

ται τις δια πολλών βαθμίδων. Το έδα

φος αυτού είνε τεταρρατσωμένον, 

κατά δε τους εξερευνητάς αυτού 

ουδέν aντικείμενον εντός αυτού 

ηυρέθη! Ο τάφος είνε νυν κεκαλυμ

μένος και υπό κc:ιλλιέργeιαν. Ο κ. 

Χ· Θωμάς μετατρέψας ούτω την 

πρώην μάνδραν εις γόνιμον κήπον, 

κατασκεύασε δύο δεξαμενάς, την 

μεν μεγάλην εις την νοτιοδυτικήν, 

την δε μικράν εις την νοτιοανατολι

κήν γωνίαν του κήπου και ούτω κατέ

στησεν εν aχρηστία την μεγάλην 

αρχαίαν δεξαμενήν ήτις έκειτο εν τη 

κοιλάδι βορείως των της εκκλησίας 

οικημάτων. Εν τη αρχαία ταύτη δεξα

μενή υπήρχε λιθίνη υδρορροή ήν ο κ. 

Χ· Θωμάς μετέφερε και εχρησιμοποί

ησεν ως τοιαύτην εν τη νέα μικρά 

δεξαμενή. Περί των ανωτέρω ευρη

μάτων επληροφορήθημεν παρά του 

κ. Σ. Οικονομίδου μεθ' ου και μετέβη

μεν εις Μελανδρύναν όπως εκ τους 

σύνεγγυς εξετάσωμεν τα πράγματα. 

Χαίρομεν δε λέγοντες ότι η επίσκε

ψις μας εστέφθη υπό πλήρους επιτυ

χίας, θα σημειώση δε νέον στάδιον 

εν τη ιστορία της Κύπρου. 

Εν τω κήπω (πρώην μάνδρα) είδομεν 

βάθρον ανδριάντος ή βάσιν αναθημα

τικής στήλης εκ λευκού αμμολίθου ης 

αι τρεις πλευραί είνε πεπεληκημέναι 

επιμελώς, της οπισθίας σχεδόν ακα

τεργάστου ούσης, φέρουσι δε πλαί-
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σια εν τω άνω και κάτω περιθωρίω. 

Εν τη προσθία όψει το βάθρον φέρει 

επιγραφήν ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ην δημοσιεύομεν εν σελ. 508 μετά 
της αναγκαίας ερμηνείας. 

Εν τω νοτίω τοίχω του κήπου είδομεν 

στρογγύλον ακατέργαστον λίθον 

φέροντα οπήν σχήματος μεγάλης 

σφύρας επί της άνω επιφανείας. Εν 

τη οπή ταύτη υπήρχε μόλυβδος δι' ου 

ανδριάς εστερεούτο επί του βάθρου. 

Όμοιον βάθρον, μεγαλύτερον τού

του, με ταυτόσχημον οπήν, περιγρά

φομεν εν τω Κεφαλαίω των Χύτρων 

(σελ.852). Εν τω κήπω, παρά την 

μεγάλην δεξαμενήν εύρομεν το 

ήμισυ πηλίνου τρίποδος μεγάλης δια

μέτρου και επί του φραγμού είδομεν 

σπάνιον εκ γρανίτου μικρόν χειρόμυ

λον της Ελληνο-ρωμα'ίκής περιό

δου(1 ). 
Εντός δε του δρόμου και πλησίον 

των οικημάτων, έξωθεν του φραγμού 

του κήπου, είδομεν μικρόν θραύσμα 

πλακός εξ όπτης γης υπερύθρου 

χρώματος εφ' ου διεκρίνομεν μετά 

χαράς στοιχεία Κυπριακής επιγρα

φής. Λαβόντες δ' αυτό με τας χείρας 

παρετηρήσαμεν προς μεγαλητέραν 

μας χαράν ότι και η ετέρα πλευρά 

έφερε παρόμοια στοιχεία γραφής. 

Επί μεν της μιας όψεως υπάρχουσι 

βαθέως εγκεχαραγμένα δύο 

Κυπριακά συλλαβικά στοιχεία άτινα 

ανεγνώσαμεν ••το- ρι, εκ δεξιών 
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προς τ' αριστερά ήτοι ... ρ ι τω ... 
Η συλλαβή •<ρι» ενδέχεται να ανήκη 

εις την προηγούμενην λέξιν, το δε 

άρθρον «Τω>>, όπερ Αιολικώς είναι και 

γενικής και δοτικής mώσεως, ανήκει 

εις επομένην λέξιν. Επί της ετέρας 

πλευράς ενεγνώσαμεν το γράμμα 

"τι'' δι' ου υποθετικώς συμπληρούμεν 

την λέξιν «δί[πας»=-=δί[παις ημί, ή 

«θ ι[ »==θε[ώ». Πλησίον του τοίχου 

του μαγειρίου είδομεν θραύσμα 

μεγάλης κυλινδρικής στήλης φέρον 

επί της άνω επιφανείας εγχάρακτον 

Κυπριακόν γράμμα «λα>>. Εντός του 

δρόμου είδομεν επίσης μικράν κυλιν

δρικήν επιτύμβιον στήλην "cίppus} 

φέρουσαν Ελληνικήν επιγραφήν 

λίαν εφθαρμένην δυστυχώς, ώστε 

δεν ηδυνήθημεν να την αναγνώσω

μεν. Οι εργάται της Μονής παρέδω

καν ημίν λίθινον γυναικείον ειδώλιον 

ακέφαλον, ευρεθέν μετά τινων 

άλλων καταστραφέντων, όπερ κατα

θέσαμεν εν τω Κ. Μουσείω μετά του 

υφ' ημών ευρεθέντος ενεπιγράφου 

θραύσματος πλακός, αμφοτέρων των 

αντικειμένων τούτων αποτελεσά

ντων ούτω τον πυρήνα μεγαλυτέρας 

και πλουσιωτέρας μελλούσης αρχαι

ολογικής συλλογής εκ της θέσεως 

ταύτης. Εν τω υδραγωγείω της 

μικράς δεξαμενής είδομεν μεγάλην 

λιθίνην υδρορρόην εκ σκληρού επιτο

πίου λίθου περί ης ο κ. Σ. Οικονομίδης 

είπεν ημίν εν Λευκωσία ότι φέρει 



σημεία τινα. Επί μεν της βορείου 

πλευράς αυτής υπάρχει Κυπριακή 

επιγραφή εκ 4 αποτελουμένη στοι
χείων υφ' ημών αναγνωσθέντων εκ 

δεξιών προς τ' αριστερά ως εξής: 

[σε]. ja. νυ. λε. πα==Φαληνύjα[s]. Το 
5ον συλλαβικόν γράμμα «σε» ελλεί

πει. Φαληνίας ή Φαλήνιος είνε 

Ελληνικόν όνομα ανδρών απαντών 

εν Αριστοφάνει παρ' Ησυχίω. (Ίδε 

Λεξικόν Fr. Passow τομ. ii, 2, σελ. 
2205, εν λέξει). Εν τω αυτώ Λεξικώ 

βλέπομεν το όνομα Φαλίνος όπερ 

απαντά παρά Ξενοφ. Αναβ. 2, 1. 7. 
59. και Φαλλίνος ή Φάλυνος παρά 

Διοδ. Σίκελ. 14.25. Πάντα δε ταύτα 
έχουσι κοινήν την ρίζαν εκ του Φάω. 

Ώστε η δια του «υ» γραφή του «νυ» 

της ημετέρας επιγραφής έχει τοιαύ

την σχέσιν οίον η γραφή Φαλλίνος με 

το Φάλυνος ένθα το «υ» μακρόν τρέ

πεται εις «υ» βραχύ, 

Εάν όμως το τελευταίον σωζόμενον 

στοιχείον της επιγραφής ταύτης ανα

γνωσθή ως ••μΟ» όπερ λίαν απίθανον, 

τότε θα έχωμεν το όνομα Φαλήνυμος 

αντί του Φαληνύας. 

Επί δε της νοτίου πλευράς υπάρχει 

δίστιχος επιγραφή λίαν εφθαρμένη, 

ης την πρώτην γραμμήν εξελάβομεν 

εκ πρώτης όψεως ως Ελληνικήν, την 

δε δευτέραν εθεωρήσαμεν ως Κυ. 

ριακήν αναγνώσαντες ορθώς το 

πρώτο στοιχείον ως «λε». Έκτυπα 

της επιγραφής τ-αύτης, ανεπιτυχή 
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όμως δυστυχώς δια το ακατάλληλον 

του χάρτου, ελάβομεν, και καθυπεβά

λομεν μετά των εκτύπων των δύο 

ανωτέρω Κυπριακών αποσπασμάτων 

επιγραφών υπό την πεφωτισμένην 

μελέτην του πολυτίμου φίλου ήμών 

Καθηγητού Διδάκτορος Ρ. Μάϊστερ, 

όστις εν επιστολή του ημερολογου

μένη 16 Οκτωβρίου 1909 επικυροί 

μεν την ανάγνωσίν μας των επί του 

κεραμείου θραύσματος Κυπριακών 

στοιχείων αλλά διάφορον δίδει ερμη

νείαν εις τας επί της υδρορρόης επι~ 

γραφάς. Και την μεν επί της βορείου 

πλευράς εκλαμβάνων ως αποτελου

μένην εκ πέντε στοιχείων, αντί 4 ως 
πράγματι αποτελείται, αναγινώσκει 

ως εξής: pa. le. ro. se. mο==Φάληρος 
Μό[μω] λέγων ότι ••το όνομα 

Φάληρος είνε γνωστόν επί της βορεί

ου (!) ακτής της Κύπρου· ο ιδρυτής 

των Σόλων λέγεται ότι ην Φάληρος 

εξ Αθηνών )πρβλ. Στράβ. 14, 683)». 
Λυπούμεθα ότι έχοντες ενώπιον 

ημών το πρωτότυπον της επιγραφής 

είμεθα ηναγκασμένοι να μη σuμφω

νήσωμεν με την τοιαύτην ανάγνωσιν 

του Καθηγητού Ρ. Μάϊστερ όστις 

παραγκωνίζων το 3ov στοιχείον ••Vυ» 
εισάγει αντ' αυτού το «ΡΟ» και μετ' 

αυτό το ••σε» προς συμπλήρωσιν του 

ονόματος ••Φάληρος». Επίσης 

εσφαλμένως νομίζομεν εκλαμβάνει 

ως μο [μω] το 4ο στοιχείον όπερ δεν 

δύναται να αναγνωσθή άλλως, ή «jα» 
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καθ' ότι εν τω κέντρω αυτού 

την κάθετοv ιi οριζόντιον γραμμήν 

ήτις μετατρέπει αυτό εις 'ΨΟ". Όθεν 

η ανάγνωσις των 4 στοιχείων ως 

έχουσιν της uδρορρόης 1Ίθελε 

διλ}σει ημίν ακριβώς το 

Φαλυνύjος ως ημείς αvαγνι:i1σαμεν 

αυτό. Η μεσημβρινι') του 

λίθου, ο Μάιστερ, φέρει, 

όσον δύναμαι να γνωρίσω, ομοίως 

επιγραφήν εν επιχωρίω αλφαβήτω εν 

δυσί γραμμαίς. Φαίνεται αρχομένη 

από τούτο (ν. r. h. 1.): pi. lo ta. mo== 

Φιλοδάμω, περαιτέρω τελευτά η δευ

τέρα γραμμή αριστερά κάτωθι δι' 

ενός σαφούς "κα''· 

Την ενεπίγραφον ταύτην υδρορρόην, 

μετά του ενεπιγραφοu βάθρου του 

Πτολεμαίου και του χειρομωωυ 

μεσολαβήσει ημών πάνυ ευμενιίJς 

εδωρήσατο τω ΚuπριακciJ Μουσείω η 

Α. μουσοτραφής Μακαριότης 

Πρόεδρος Κερυνείας, εις ου την 

δικαιοδοσίαν η Μονή Μελανδρύνης 

υπάγεται, και ταύτα ευρίσΙωνται 

ευτυχώς σήμερον (23 Απριλίου 191 Ο) 
εν τω Κυπριακci.J Μουσείω. Η μεν 

υδρορρόη μJΊκος 42 δακτ. και 

πλάτος 21 δοκτ., οι δε επιγραφαί αίτι

νες εuρίσΙ<οντα του στενωτέροu 

λαιμού της υδρορρόης, κατά την 

εκροrΊν, (όπερ σημαίνει ότι αρχικώς ο 

λιθος ούτος κατεσκευάσθη δια τον 

σκοπόν αυτόν), έχουσι μτΊκος 171/2 

δακτ. και πλάτος 8 δακτ. Το του 
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Πτολεμαίου βάθρον έχει ύψος 19 
δακτ. κ.αι πλάτος "171/2 δακτ. και πλά
τος 8 δακτ. Ο δε χειρόμυλος, 

σύγκειται εκ δύο της βάσεως, 

rΊης είvε κωνοειδής και της χοάνης 

χωνοειδούς ούσης, ύψος 19 
δακτύλων και διάμετρον 19 δακτύ
λων. 

Το μοναδικόv τούτο εν τω Μουσείω 

και περiεργον λiθινον εργαλείον των 

Ελληνορωμαίκών χρόνων φέρει επί 

της εξωτερικής επιφανείας της χοά

νης μικράν τετράγωνον αβαθrΊ οπήν 

προς εφαρμογήν ξυλίνης λαβτ)ς 

χάριν ταχuτέροu και ευκολωτέροu 

χειρισμού του μύλου προς άλεσμα 

γεννημάτων, κλπ. 

ΜελετtJσαντες εν τω Μοuσείω την 

επί της uδρορρόης δίστιχον επιγρα

φήν εις θέσιν να δηλώσωμεν 

ποιας τινος επιφuλακτικοτητος 

η του σεβαστοΙJ Καθηγητού 

Μάίστερ ανάγνωσις, 1Ίτις εγένετο, 

ως ήδη είπομεν, εξ εκτύηοtJ τω όντι 

λlav ανεπιτυχούς, δύναταί να 

υηοστηριχθή υπ' αυτής της επιγρα

φης, διότι εν μεν τη πρcί.Jτη γραμμή 

και αναγινώσκομεν 

τα εξής στοιχεία, εκ δεξιιίJν προς 

μι.ε.τα.πε.τα.ο.σε.jα 

ημί" rι [ jα. κι. σι] jα. 
σε--[!αξί]ας ο ταφώτα ==δα ή δηφώτα 

rι Ταφώταυ(;) ημί, και ουχί 

«Φtλοδάμω, (ιJς εκείνος ανέγνωσεν, 



εν δε τη δευτέρα γραμμή αναγινώ

σκομεν μετά τινος εμφιβολίας, άτε 

της επιγραφής λίαν εφθαμένης 

ούσης, τάδε εκ δεξιών προς τ' αρι

στερά. 

πα. το. κο. πο. [πο ή πε] ρα. σε. μο. λε. 

[ja] 
==[lά]λεμος Ρα[πε ή πο]βώκου (;) του 
βασ[ σιλέως]. 

Ώστε η επιγραφή αύτη αναγινωσκο

μένη εν τω συνόλω πληροφορεί 

ημάς ότι ο «Ιασεώτης, (εκ της πόλε

ως Ιασαίας εν Αρκαδία), (κατά το 

Ηρακλεώτης εκ της πόλεως 

Ηρακλείας) μετά του Ιαλέμου του 

υιού του Ρα[πε ή πο}βώκου (η ανά

γνωσις αύτη είνε λίαν αμφίβολος) 

του βασιλέως» ενίδρυσαν το δημό

σιον μνημείον δι όπερ η επιγραφή 

αύτη αφιερώθη. Ιασαία, πόλις εν 

Αρκαδία, αναφέρεται υπό του 

Παυσανίου (8, 27, 3.) (Όρα Λεξικόν 
Fr. Passow i-2 ρ. 1452) 
Κυπριακή επιγραφή εν Σαλαμίνι ευρε

θείσα αναφέρει το όνομα Ιάλεμος 

(όρα Deecke ρ. 49, 140). Ο Ιάλεμος ην 
υιός του Απόλλωνος και της Μούσης 

Καλλιόπης, ποιητής δε του άσματος 

ή θρηνωδίας Ιαλέμου καλουμένου, 

όπερ εν τοις μετέπειτα εγελωτοποιή

θη εξ ου και το γνωστόν «Ιαλέμου 

ψυχρότερος και οικτρότερος». 

Αύτη η επιγραφή πρόκειται ημίν 

τρανή aπόδειξις περί Αρκαδικής αποι

κίας εν τη θέσει ταύτη και στενής 
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σχέσεως μετά της Σαλαμίνας. 

Όθεν η δευτέρα γραμμή δεν τελειώ

νει εις έν σαφές «Κα·~ κατά την 

δήλωσιν του Μάϊστερ, αλλά εις τα 

γράμματα «Το πα==τώβα-[σιλέFος] 

όπερ είνε σημαντικώτaτον γεγονός 

δια την ιστορίαν της Κύπρου και δια 

την της αρχαίας πόλεως της 

Μελανδρύνης, ή μάλλον 

Μελανδρύου, καθ' ότι δια τούτου 

κατάδηλον γίγνεται ότι η αρχαία 

αύτη πόλις είχε ποτε βασιλέα. 

Η θέσις αύτη απέχει της αρχαίας 

πόλεως της Μακαρίας, κειμένης ανα

τολικώς και παραλίως εν τη θέσει τη 

νυν •• Μούλοι» καλουμένη περί τα δύο 
Κυπριακά μίλια. Οι Μούλοι κείνται 

εντός των κτημάτων της Ακανθούς. 

Εν τοις ερειπίοις της Μακαρίας ανε

καλύφθησαν εσχάτως νομίσματα 

ΠτολεμΟ:ίκά και εν χρυσούν νόμισμα 

Νικοκλέους, Βασιλέως της 

Σαλαμίνας (373-361 π.Χ.) όπερ είδο· 
μεν εν τινι ιδιωτική συλλογή. Τούτο 

εν μεν τη προσθία όψει φέρει την 

προτομήν της Αφροδίτης φερούσης 

πλουσίως κεκοσμημένον στέφανον 

και εν τη οπισθία την προτομήν της 

Αθηνάς φερούσης Κορινθιακόν κρά

νος. (1) Τα τεκμήρια ταύτα ουδέν 
ίχνος αμφιβολίας αφίησιν ότι η 

αρχαία Μακαρία πράγματι έκειτο 

όπου ο οξυδερκής Άγγλος αρχαιολό· 

γος Χόγαρθ έθεσεν aυτήν, ήτοι εις 

την τοποθεσίαν «Μούλους••, Η 
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Μελανδρύνα απέχει της Καλογραίας 

1/2 ώραν, του Αvτιφωνητού 1 ώρανν 
του Αγ. Αμβροσίου 1/2 ώραν, της 

Υπάτης 1/2 ώραν, της Χαλκίας 

(Χάρτζιας) 1 ώραν, του Αρμενικού 
Μοναστηρίου 1 1/2 ώραν και της 

Πλατανιωτίσσης 21/2 ώρας. Η 

Μελαvδρύνα, κέκτηται ευφορωτάτας 

γαίας και λαμπρούς ευθαλείς κήπους 

με άφθονα πηγαία ύδατα. Εν τοις 

κήποις τούτοις, κειμένοις εν κοιλάσι 

μεταξύ της Μονής και Α γ. Αμβροσίου, 

παράγονται τα περίφημα πρώιμα 

βερύκοκα (χρυσόμηλα ή χροuσόμη

λα) του Άη Γροσιού ή ~1\η 

Βροσιού==(Αγ. Αμβροσίου) ως κοι

νώς οι Κύπριοι καλούσιν αυτά. Ταύτα 

πωλούνται εν τη αγορά κατ' αρχάς 5-
6 γρόσια κατ' οκάν.(2) 
Επειδή η πόλις Μακαρiας περιελάμ-

τας μακαρίους ταύτας θέσεις 

του Μελανδρύου, της Υπάτης, του 

Αγ. Αμβροσίου και των πέριξ μαγευτι

κών τοπείων δικαίως ωνομάσθη εκ 

το(ηου Μακαρία και όλη η Νήσος, 

εναντίον της θεωρίας τινες προέ

βαλαν όη κρίνοντες εκ της θέσεως 

της πόλεως Μακαρίας δεν ηδύναvτο 

να εννοήσωσι πως η Κύπρος έλαβε 

τον μακάριον τούτον τίτλον! 

Εάν εν τοις ειρημέναις θέσεσι διε

νεργηθώσιν ανασκαφαί συστηματικοί 

είμεθα βέβαωι όη τοιαύτα κω τοσαι)~ 

τα θέλοuσι προκύψει ευρήματα οία 

θα ήνε ικανά να εκπλήξωσι τον 
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αρχαιολογικόν κόσμον και πολλάς 

άχρι τούδε κρατησάσας 

θεαφίας περί των πnv<-vπl!ι 

κων της 

πολιτισμού αυτής, να καταστήσωσιν 

εώλους, αν μη αύται ήδη κατέστησαν 

τοιαυται ανατραηείσαι των νεω~ 

τάτωv εν Κι:ιπρω ανακαλύψεων των 

εν τω περιγραφομένων 

και των εν τω του Sir Evans νεωτάτω 

και σποuδαιστάτω 

Minoa" περιγραφεισιi.Jν 

αvακαλι:ιψεωv, εν ω ο 

γραφεύς εμβριθέστατα 

τα δυο μεγάλα κύματα των εν Κύπρω 

μεταναστεύσεων των Αχαιών, 

Αιολέων, Αρκάδων, Αθηναίων εκ 

της κυρίως κατά 

χαίαν περίοδον και μετά τον 

πόλεμον. 

ηαναρ-


