
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑ AEONTIQ ΜΑΧΑΙΡΑ

Ή παρούσα μελέτη σκοπόν έχει νά καθορίση τοπογραφικώς τά παρά 
Λεοντίφ Μαχαίρι τοπωνυμία. Δεν άσχολεΐται, εΐ μή έν παρόδφ, με την ετυ
μολογίαν καί την ιστορίαν των τοπωνυμίων τούτων. Χάρτης προσηρτημένος 
καθορίζει έπακριβέστερον τήν θέσιν των τοπωνυμίων, ών κατέστη δυνατή ή 
τοποθέτησις. Τούτων αρκετά εΐχον προηγουμένως υπό άλλων διακριβωθή, 
άλλ’ άλλα έσφαλμένως έτοποθετήθησαν. ’Ιδιαιτέρως αναφορά γίνεται είς τήν 
υπό Dawkins γενομένην έκδοσιν τοΰ Χρονικού τού Λεοντίου Μαχαιρά, διότι 
αύτη ό'χι μόνον είναι ή νεωτέρα πασών, αλλά καί συγχρόνως θεωρείται ή 
πληρεστέρα καί έν πολλοΐς όρθοτέρα. ’Αλλά διά τον λόγον τούτον ακόμη 
περισσότερον έπεβάλλετο ή διόρθωσις των έν τή έκδόσει ταύτη έσφαλμένως 
άναγραφέντων τοπωνυμίων, ϊνα μή διαιωνίζωνται τά ανακριβή ως εκ τοΰ 
κύρους τής έκδόσεως καί τού συγγραφέως.

Έν τή προκειμένη μελέτη έπεχειρήθη ή έπανόρθωσις κατά τό δυνατόν 
των έσφαλμένων καί ή συμπλήρωσις άλλων, περί ών ό Dawkins δηλοϊ ό'τι 
δεν ήδύνατο νά εΐπη τι άτε άγνοών τά πράγματα. Προς ορθήν τοποθέτησιν 
των τοπωνυμίων έχρησιμοποιήθησαν πλήν τής έκ προσωπικής πείρας γνώ- 
σεως καί πληροφορίαι ληφθεΐσαι παρ’ αξιόπιστων προσώπων. Πολλήν βοή
θειαν παρέσχον προς τούτο καί οί χάρται τής Κύπρου, οΐον τού Ortelius 
των ετών 1570, 1575 καί 1595, τοΰ Blseu τού έτους 1635, τοΰ Mercator 
τοΰ έτους 1636, τοΰ Jonsson τού έτους 1654 κ.ά. Έχρησιμοποιήθη ωσαύ
τως 6 τριγωνομετρικός χάρτης τής Κύπρου συνταχθείς καί έκδοθείς τφ 1882 
υπό Η. Kitchener, δ έπί τή βάσει τούτου έκδοθείς βραδύτερον μικρότερος 
χάρτης τής νήσου υπό Stanford καί δ προσφάτως έκδοθείς χάρτης τοΰ Κτη
ματολογίου Κύπρου, δ δποΐος είναι δ πληρέστερος πάντων.

Πλήν τής έκδόσεως τού Λεοντίου Μαχαιρά υπό R. Dawkins (L,eon- 
tios Makhairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus enti
tled «Chronicle» edited with a translation and notes by R. M. Daw
kins vol. I — II, Oxford 1932), είς ήν κατωτέρω γίνεται συντομογραφι- 
κώς παραπομπή διά τοΰ Dawkins, έχρησιμοποιήθησαν ωσαύτως αί προη
γούμενοι έκδόσεις, ή υπό Miller καί Σάθα γενομένη έν Παρισίοις τφ 1882 
καί ή υπό Κ. Σάθα έν τή Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη αυτού τόμ. Β', γενομένη 
έν Βενετία τφ 1873. Πολλής χρησιμότητος υπήρξε καί τό Τοπωνυμικόν τής 
Κύπρου τό έκδοθέν υπό Σίμου Μενάρδου έν τφ περιοδικφ «Άθηνά» (18.
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τομ.) τοΰ έτους 1907 σελ. 315-421. Εις τοΰτο γίνονται συντομογραφικώς 
παραπομπα'ι δια τοΰ Μεν. 'Ιστορικός και αρχαιολογικός πληροφορίας παρέ
χει τό εργον τοΰ G. Jeffery, A description of the Historic Monuments 
of Cyprus, Cyprus 1918, εις τό όποιον αΐ παραπομπα'ι γίνονται διά τοΰ 
Jeff. Όλιγωτέρας αξίας και χρησιμότητος είναι τό εργον τοΰ R. Gunnis, 
Historic Cyprus, London 1936, εις τό όποιον αί παραπομπα'ι γίνονται 
διά τοΰ Gunnis. Τό εργον τοΰ Mas Latrie, Histoire de File de 
Chypre sous le regne de la Maison de Lusignan, Paris 1861-52-51, 
τόμ. I —III, εις τό όποιον ωσαΰτως γίνονται παραπομπαί, σημειοΰται διά 
τοΰ Μ. L· Τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως έχρησιμοποιήθη τό εργον Notice sur la 
construction d’une carte de Pile de Chypre, Paris 1862, ωσαΰτως δέ τό 
τοΰ Sir George Hill, A History of Cyprus, I, εις τό όποιον γίνον
ται παραπομπα'ι διά τοΰ Hill. Χρήσις έγένετο ωσαΰτως της υπό Χάκεττ — 
Παπαϊωάννου γενομένης μεταφράσεως της 'Ιστορίας της ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας τής Κΰπρου, Πειραιεΰς 1927, ή οποία αναγράφεται διά των ονομάτων 
τοΰ συγγραφέως κα'ι τοΰ μεταφράστου. ’Άλλη χρησιμοποιηθεΐσα βιβλιογρα
φία αναγράφεται έκασταχοΰ.

Ή αναγραφή τών τοπωνυμίων άκολουθοΰσα αμέσως κατωτέρω έγένετο 
κατ’ αλφαβητικήν σειράν. Δεν έγένετο προσπάθεια αναγωγής των τοπωνυ
μίων τοΰτων εις παλαιοτέρους τοΰ Μαχαιρά χρόνους, πράγμα τό όποιον διά 
πλεϊστα τουλάχιστον εξ αυτών πρέπει νά γίνη δεκτόν. Τα ειδικά ονόματα 
των πυλών καί τών γεφυρών τών πόλεων τής νήσου, ιδίως τής Λευκωσίας, 
ως καί άλλων τοποθεσιών έν αυτή, οιον έκκλησιών, μοναστηρίων κ.ά., ανα
γράφονται έν τή αλφαβητική των σειρά, αλλά δεν έπεχειρηθη η τοπογραφική 
έξακρίβωσίς των, ή οποία δεν είναι εΰκολον πράγμα. 'Ωσαΰτως πρέπει νά 
σημειωθή δτι ιδιαιτέρα εμφασις έδόθη εις τά τοπωνΰμια τής υπαίθρου, ένφ 
τά τών πόλεων δεν άπησχόλησαν ιδιαιτέρως ημάς έν τή μελέτη ταΰτη, διότι 
τοπογραφικώς αΰται είναι άπολΰτως καθωρισμέναι. Έν τέλει σημειοΰμεν 
δτι ή παραπομπή εις τήν έκδοσιν τοΰ Μαχαιρά γίνεται κατά παραγράφους 
επί τή βάσει τής ανωτέρω σημειωθείσης έκδόσεως τοΰ Dawkins.

’Αβρά. § 67. 'Υπό τοΰ Dawkins αναγράφεται Avra έσφαλμένως ως τοπω- 
νΰμιον. ΙΙαρά Μαχαιρά κεΐται «εις την τερατζίαν τον Άβράν εις το 
χωρίον Καλαμονλλιν». Είναι φανερόν δτι ένταΰθα πρόκειται ουχί περί 
τοπωνυμίου, αλλά περί κυρίου ονόματος ’Αβραάμ, ό όποιος ήτο ό ιδιο
κτήτης τής χαρουπιάς, εις τήν οποίαν έκρΰβη ό υπό τών Φράγκων κατά 
τον Μαχαιράν κλαπείς τίμιος σταυρός. Ή αυτή παρερμηνεία τοΰ Daw
kins καί εις τον index τοΰ έργου του.

Άγρίνου. § 658. Ό Dawkins ούδέν σημειώνει περί τής θέσεως αυτής. 
'Ωσαΰτως αγνοεί τό τοπωνΰμιον ό Μ. L·, ό όποιος δεν κάμνει μνείαν
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αύτοϋ εις to έ'ργον του Notice sur la construction d’une carte de 
Tile de Chypre 1862. Ό Μεν. ωσαύτως δεν τό αναφέρει, αν και ανα
γράφει Άγρινιάν, την οποίαν ετυμολογεί έκ τοϋ έρινεοϋ ! Έκ των παρά 
Μαχαιρά συμφραζομένων προκύπτει δ'τι ή Άγρίνου εύρίσκετο παρά 
την Άλικήν (σημερινήν Λάρνακα) κα'ι δή μεταξύ αυτής και τής Βρωμο- 
λαξιάς. Ό σχηματισμός τοΰ τοπωνυμίου κατά γενικήν σύμφωνος κα'ι 
προς άλλα Κυπριακά τοπωνύμια τής αυτής περιοχής Λάρνακος, οΐον 
Κοφίνου, Σκαρίνου κ.ά. Κα'ι πράγματι εις τον χάρτην τής Κύπρου τοϋ 
Ortelius και τούς άλλους ανωτέρω σημειωθέντας χάρτας ή Άγρίνου 
τοποθετείται παρά τήν Άλικήν. Φαίνεται δτι ή κιόμη αύ'τη έξηφανίσθη 
εις πολύ μεταγενεστέρους χρόνους, διότι κα'ι εις τούς χάρτας τοϋ τέλους 
τοΰ 17. αΐ. ακόμη σημειοΰται. Έδηώθη υπό των Σαρακηνών τφ 1425 
μετά των Κελλίων, τής Άραδίππου, τής Βρωμολαξιάς, τοϋ Κιτίου κα'ι 
άλλων άπλικίων παρά τήν Άλικήν.

Αγρός. § 389. Μεταξύ Λευκωσίας κα'ι Αμμόχωστου, ως συνάγεται έκ των 
παρά Μαχαιρά συμφραζομένων, και δή μάλλον προς τήν Λευκωσίαν κεί
μενος. Άναφέρεται ως «πραστεϊον τον Άγρον», ως και άλλα πραστεΐα 
εν τή νήσω. Ταϋτα έδωσαν τό δνομα εις πολλά χωρία τής νήσου ονομα
ζόμενα οΰτω μέχρι σήμερον. Ή θέσις τοΰ πραστείου τοΰ Άγροΰ δεν 
διαπιστοΰται έκ των χαρτών, έκτος αν άναζητήση τις τοΰτο εις τα έν 
αύτοίς σημειούμενα «Άγρίδια». Περί τής παλαιάς χρήσεως τοϋ τοπω
νυμίου Αγρός βεβαιούμεθα κα'ι έκ τής σημερινής ορεινής κοόμηζ, οϋτω 
ακόμη καλουμένης κα'ι σημειουμένης εις τούς ανωτέρω άναφερθέντας 
χάρτας από τοΰ 6. αίώνος. Βλ. και Μεν. σ. 371 κ.έ. Παρά τφ αύτφ 
άναφέρεται και «Άγρίν» τής Κώμας τοΰ Γιαλού ε’ις Καρπασίαν. Ή 
λέξις σημαίνει αγροτικά κτήματα, δπου διέμενον κομήτες Φράγκοι.

Αϋ'ίένου. § 34. Τό σημερινόν μεγάλον χωρίον Άθιαίνου εις άπόστασιν 
13 μιλλίων έκ Λευκωσίας προς τήν Λάρνακα. Άναφέρεται υπό Μαχαιρά 
διά τήν μνείαν τοΰ πραστείου Αγίου Φώτη. «’Ακόμη δ °Αγιος Φώ
τιος πλησίον ’ ΑΑιένον, καί κράζουν τό πραστεϊον Άγιος Φώτης·»· 
Σήμερον σφζεται ήρειπωμένη εκκλησία τοΰ Αγίου Φώτη εις άπόστασιν 
2 μιλίων άπό τήν Άθιένου. Έσφαλμένως ό Dawkins σ. 185 άναγράφει 
δτι ή έκκλησία έχει παντελώς έξαφανισθή. Λύτη σημειοΰται κα'ι εις τον 
χάρτην τοΰ Κτηματολογίου Κύπρου.

Ακάκι. § 261. Εις άπόστασιν 13 μιλλίων έκ Λευκωσίας έπ'ι τοΰ δρόμου 
προς τοΰ Μόρφου, ονομαζόμενου ούτω και σήμερον. Τό τοπωνύμιον 
προφραγκικόν Μεν. 395 έκ τίνος Ακακίου. Ύπήρχεν αυτόθι βασιλική 
αυλή καί ό βασιλεύς έξήρχετο έκεΐ εις κυνήγιον.

Ακάμας. § 645. Τό τοπωνύμιον πολύ παλαιόν, Στράβ. XIV, 6, 2, καί σήμε
ρον οΰτω. Έκ τοϋ άρχαίου ήρωος Άκάμαντος. Ό Μαχαιράς παρετυ-
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μολογών ερμηνεύει εκ τοϋ καίω «δτι δεν εμεινεν ακαγον παρά το δρος 
τό λεγόμενον Άκάμα, και έλογίσΰι^ν Άκάμας» κατά τήν επιδρομήν 
των Σαρακηνών. Καί σήμερον εΰρίσκεται τοποθεσία εν Πάφφ «Λάκκος 
Σαρακηνοϋ». Τδ τοπωνόμιον Άκάμας άπαντά καί εις τα Άσσυριακά 
κείμενα τοϋ 7. αΐ. π.Χ. Βλ. Oberhummer, Die Insel Cypern, 
σ. 88.

Άκανΰ·οϋ. § 620. Άναφέρεται ως δώρον τοϋ βασιλέως τής Κόπρου ’Ιακώ
βου Λ' δοθέν κατά τό 1892 εις Σίρ Τζοάν Γοράπ μετά άλλων χωρίων 
δωρηθέντων εις άλλους Φράγκους άξιωματουχους. Τό τοπιονόμιον φυτω- 
νυμικόν. Βλ. Μεν. 351. Πλεΐστα τοιαϋτα τοπωνυμία άπαντώσιν έν 
Κυπρφ, οΐον Δρόμου, Μόρτου, Πεντάσκοινον κ.ά. Βλ. Dawkins II, 
§ 620, σημ. 9, λεπτομερέστερου Jeff. σ. 247. ’Άκανθος πόλις έν τή 
άρχαιότητι παρά τον Στρυμόνα. 'Ωσαύτως Άκανθων πόλις. Βλ. Ben- 
seler, Λεξικόν κυρίων ονομάτων έν λέξει.

Άκροτίκη. § 34. 191. 448. 654. Μνημονεύεται έπανειλημμένως ως ευρι
σκόμενη εις τήν περιοχήν τοϋ Καρπασίου καί παρά τήν πόλιν. § 191. 
Έν § 654 «άρματώννονσιν κάτεργα και ϊ'ιρτασιν προς τάς Χελώνας, 
προς την Άκρωτίκην, και τό Σάββατον ηρτασιν εις την Άμμόχον- 
στον». Έν § 448 δηοΰται υπό των Γενουηνσίων «ίλωρώντα τους Γενον- 
βίοονς πώς εξολοϋ·ρενγαν την Άκροτικήν». Κατά Dawkins πρόκειται 
περί ολοκλήρου διαμερίσματος καί ό'χι περί πόλεως. Είναι πιθανόν νά 
ονομάζεται οΰτω ολόκληρος ή χερσόνησος τής Καρπασίας ή τό βορειότε
ρου τμήμα αυτής διά τό σχήμά της. Οΰτω καί ή έν τή άκρμ τοϋ Ακρω
τηρίου λατρευομένη έν τή άρχαιότητι Αφροδίτη εκαλείτο «ακραία», 
Στράβ. XIV, 682. Παρά τφ αύτφ αυτόθι «Ή δ’ ακρώρεια καλείται 
’Όλυμπος·». Άν εκ τοϋ άκρου οΰτω καλήται, ή γραφή τοΰ τοπωνυμίου 
πρέπει νά είναι διά τοϋ ο «Άκροτίκη». Παρά Μαχαιρά (εκδοσις Daw
kins) υπάρχουν τρεις τόποι μέ τονισμόν εις τήν λήγουσαν καί τήν παρα
λήγουσαν μέ ο καί εις τήν παραλήγουσαν μέ ω. Έν § 34 τοΰ λόγου 
δ'ντος περί αγίων τής νήσου άναφερεται ή Αγία Φωτεινή έν Άγίφ 
Άνδρονίκφ τής Κανακαρίας κειμένφ έν Άκροτίκη. Έκ τής έκφράσεως 
κρίνοντες πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν Άκροτίκην μεγαλύτερου διαμέ
ρισμα έξικνοόμενον μέχρι Καρπασίου, τοΰ σημερινοϋ Ριζοκαρπάσου, 
καί άρχόμενον τουλάχιστον έκ τής παρά τό Λεονάρισσον Λυθράγκωμης, 
εις ήν έξετείνετο ή περιοχή τής Κανακαρίας ή περιλαμβανομένη εις τήν 
Άκροτίκην. Περί τής Κανακαρίας βλ. κατωτέρω έν λέξει.

Άκρωτήριν. § 613. Κατά τον Dawkins τό παρά τό Cavo Gata άκρωτή- 
ριον. Άντιθέτως ό M.D. θεωρεί ό'τι πρόκειται περί τοϋ παρά τήν 
Ελαίαν εις τήν νοτίαν πλευράν τής Καρπασίας. Βλ. Dawkins II, 
§ 613, σημ. 2. Ή άποψις δμως αυτή πρέπει νά άποκλεισθή έκ των
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παρά Μαχαιρά συμφραζομένων. Δεδομένου δέ δη ό Μαχαιράς αναφέρει 
τό Άκρωτήριν έν συσχετισμφ προς τήν Πενταγίαν κα'ι τον "Αγιον 
Εύξίφην εις τον κόλπον τοϋ Μόρφου, δπου λέγει δτι δέν θά έπρεπε νά 
κατευθύνωνται τά εκ Μικράς ’Ασίας ερχόμενα πλοία, άλλ’ εις τήν Κερύ- 
νειαν, είναι δΰσκολον νά δεχθώμεν ενταύθα δτι πρόκειται περί τοϋ 
ακρωτηρίου τής Λεμεσού, ως είσηγεϊται ό Dawkins. ’Ίσως πρέπει να 
σκεφθώμεν άκρωτήριον εγγύτερον προς τήν Πενταγίαν καί τούτο πιθα
νόν νά είναι τό τού Κορμακίτου, τό όποιον ό Στράβων ήδη έκάλει 
«Κυπρίων άκρωτήριον», ή τό μικρόν παρά τον Βαβιλάν άκρωτήριον. 
Άναφέρομεν επίσης καί τό έν τοϊς προμνημονευθεϊσι χάρταις τής νήσου 
παρά τήν Χρυσοχοΰν αναγραφόμενοι' τοπωνύμιον «Κρωτήρι» κείμενον 
δμως ολίγον εις τό εσωτερικόν τής περιοχής.

Άλέκτορα. § 32. Τόπος λατρείας τού 'Αγίου Κασσιανοϋ περί τά 5 μίλλια 
δυτικώς τής Αυδήμου, δπου άλλος ά'γιος Κασσιανός εΐχεν ωσαύτως τό 
κοιμητήριν του. «Προς ’Αλέκτοραν εις εναν τόπον λεγόμενον εις την 
Γλνφίαν τό κοιμητήριν τοϋ 'Αγιον Κασσιανοϋ και τό σώμάν του». 
Περί τών δύο τούτων αγίων Κασσιανών βλ. Χάκεττ — Παπαϊωάννου 
Β', σ. 283 κ.ε., σημ. 316, ένθα εσφαλμένως συνάπτεται ή λατρεία τοϋ 
αγίου Κασσιανοϋ μετά τής Ά'ξύλου εξ εσφαλμένης στίξεως τού κειμένου. 
Περί τής ετυμολογίας βλ. Μεν. 335. Τά χωρία Άλέκτορα καί Αύδή- 
μου, παρ’ δλον δτι είναι έλληνικώτατα τοπωνύμια, σήμερον είναι εξ 
ολοκλήρου τουρκικά χωρία.

’Αλίκη, passim. Τό μεσαιωνικόν δνομα τής Λάρνακος εκ τής παρακειμένης 
αλυκής. Ουτω καί παρά Μαχαιρά, § 618 «εναν μόδιν άλας τής Άλι
κης». Περί τών ονομάτων τής τοποθεσίας βλ. Dawkins II, § 30.

Άμαϋ·οϋς. § 30. 'Η παλαιά γνωστή πόλις. ’Ετυμολογία παρά Μεν. 349. 
Πρβλ. Engel, Kypros I, σ. 110 κ.έ. Περί τά 5 αγγλικά μίλλια άνα- 
τολικώς τής σημερινής Λεμεσού, ή παλαιά Λεμεσός καλούμενη. Περί 
τής επισκοπής Άμαθοϋντος βλ. Χάκεττ - Παπαϊωάννου Β', σ. 87.

Αμμόχωστος. 'Η γνωστή παρά τήν άρχαίαν Σαλαμίνα καί τήν Κωνσταν- 
τίαν σημαντικωτάτη πόλις κατά τήν φραγκικήν καί τήν ενετικήν κυριαρ
χίαν επί τής νήσου.

Άνδρέας "Αγιος. Πύργος καί πύλη έν Λευκωσία αγνώστου μάλλον θέσεως, 
πιθανόν δέ παρά τήν Πύλην ’Αμμόχωστου. Μνημονεύεται πολλάκις παρά 
Μαχαιρά. 'Η σημερινή ενορία ‘Αγίου Άνδρέου ωνομάσθη τυχαίως καί 
ανεξαρτήτως προς τον πύργον καί τήν πύλην.

Ανδρόνικος "Αγιος. § 34. Τό χωρίον εις τήν Καρπασίαν περί τά 4 μίλλια 
νοτίως τής Γιαλούσης φέρον καί σήμερον τό αυτό δνομα. Δεικνύε
ται και σήμερον αυτόθι ό τάφος τής 'Αγίας Φωτεινής, τον όποιον 
μνημονεύει ό Μαχαιράς. Περί τούτου βλ. Κυπρ. Σπ. ΙΑ', κη', έν
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τη ήμετέρα εισαγωγή είς την έκδοσιν του συναξαριού τής 'Αγίας.
’Αντώνιος "Αγιος. § 470. Εκκλησία παρά τό Καζάφανι πλησίον τής Κερυ- 

νείας. Τό όνομα φέρουσι πλεΐσται έκκλησίαι καί είς πόλεις και είς χω
ρία τής νήσου.

’ Ανύχια. § 460. Μεταξύ Λευκωσίας καί Κερυνείας παρά τό Δίκωμον ή γνω
στή καί σήμερον άγρέπαυλις ή ονομαζόμενη «Όνίσια». Βλ. Dawkins 
II, § 460, σημ. 2.

Άξύλου. § 32. Χωρίον 10 μίλλια βορειοανατολικές τής Πάφου. Άναφέ- 
ρεται υπό Μαχαιρά διά την λατρείαν τοϋ 'Αγίου “Αλεξάνδρου, τοϋ 
'Αγίου Χαρίτωνος καί ετέρου Έπιφανίου.

’ Απαλαίοτρα. § 620. "Εν έκ των δώρων τοΰ βασιλέως Ιακώβου Α' προς 
τους άξιωματοΰχους, περί των οποίων έγένετο καί προηγουμένως λόγος. 
Άρχαΐον όνομα προχριστιανικόν σωζόμενον είς έπιγραφάς. Βλ. Μεν. 33 
κ.έ. Έπί τοϋ Πεδιαίου ποταμού παρά την Πυργάν τής Μεσαρίας (περιοχή 
Λευκονοίκου). Παρά Μαχαιρά γράφεται Άπαλέστρα καί ήτο τιμάριον. 
Σήμερον άγρέπαυλις. Σημειοΰται εις τούς χάρτας τοΰ Ortelius κ.ά'.

’Αποστόλων γέφυρα. § 434 — 436. Έν Λευκωσίφ. ’Άγνωστος ή θέσις της. 
Μεταξύ τής γεφΰρας ταύτης καί τής γέφυρας τής Πιλλιρής διεξήχθη τήν 
8 Δεκεμβρίου τοϋ 1373 σφοδρός αγών έπί 9 ώρας προς έκδίωξιν των 
Γενουατών έκ τής Λευκωσίας.

Άρά. § 505 — 508. Κατά τον Dawkins II, § 505, σημ. 1 πρέπει νά έκειτο 
μεταξύ Λευκωσίας καί Διάβα (σημερινοΰ Μπογαζιοϋ), περί τοΰ οποίου 
βλ. κατωτέρω. Είς τούς χάρτας τούς προαναφερθέντας σημειοΰται προς 
νότον των Μανδρών καί βορείως τής Λευκωσίας. ’Έκειτο έν πάση περι- 
πτοόσει πέραν τοΰ σημερινού προαστίου τής Λευκωσίας Τράχωνα. Τό 
τοπωνΰμιον Άρά άπαντά καί εν Πάφιμ, ως έμφαίνεται είς τούς αυτούς 
χάρτας. Ό Dawkins δεν τοποθετεί ακριβώς τό τοπωνΰμιον τοΰτο, έξ 
οΰ διαπιστοΰται ότι οΰτος δεν είχε κάμει χρήσιν χαρτών πλήν τοΰ υπό 
Κίτσενερ έκδοθέντος.

Άραδίππου. § 345. 656. 657. Δεσποτικόν άπλίκιν (τόπος διαμονής) τοΰ 
βασιλέως έχοντος αυτόθι αυλήν. Βλ. Dawkins II, § 34, σημ. 1. 3. 
Έκάη υπό τών Σαρακηνών τήν 9 Αύγουστου τοΰ 1425 μετ’ άλλων 
άπλικίων καί χωρίων. Βλ. ανωτέρω έν λέξει Άγρίνου. Τό τοπωνΰμιον 
άπλίκι διατηρείται σήμερον εις τινα χωρία τής νήσου.

Άρό<5α. § 32. Άναφέρεται διά τήν αυτόθι λατρείαν αγίων, ήτοι τοΰ Κα- 
λανδίου, τοΰ ’Αγαπίου καί τοΰ Βαρλαάμ. Σήμερον καλούνται Άρόδες 
είς τον πληθυντικόν. Κεϊνται είς τον δρόμον μεταξύ Άκάμαντος καί 
πόλεως Χρυσοχοΰς. Περί τής έτυμολογίας βλ. Μεν. σ. 408. Περί τών 
άλαμάνων τοΰτων αγίων βλ. Χάκεττ - Παπαϊωάννου Β', σ. 277. 279. 
282. Πρβλ. Μεν. έ'.ά., σ. 411.
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’Αρσινόη. § 30. Άναφέρεται μόνον ως επισκοπική έ'δρα. Αΰτη τοποθετεί
ται ένθα καί ή σημερινή πόλις τής Χρυσοχοΰς, παρά τό άρχαϊον Μά
ριον. Περί τής ύπάρξεως αυτόθι επισκοπής μαρτυρεί καί ή φήμη τοϋ 
μητροπολίτου Πάφου, τιτλοφορούμενου «ΰπερτίμου καί έξάρχου ’Αρσι
νόης καί Ρωμαίων». Ό Κυπριανός ('Ιστορία Χρονολογική τής 
νήσου Κόπρου σ. 582) μνημονεύει μεταξύ των 14 επισκοπών τής νήσου 
καί την τής ’Αρσινόης. Πρβλ. Χάκεττ - Παπαϊωάννου Β', 12 κ.έ. 
Έσφαλμένως ό Dawkins II, § 30, σημ. 14, άντιθέτως προς τον Μίλ- 
λερ καί Σάθαν, θεωρεί τήν Άρσινόην ταυτην ως τήν παρά τήν Σαλα
μίνα. Ύπό τό δ'νομα τοΰτο φέρεται καί άλλη ’Αρσινόη έν Κυπρω. Άλλ’ 
ιδιαιτέρα επισκοπή μόνον έν Πάφφ υπήρχε καί μόνον αΰτη ήτο δυνα
τόν εν τφ χωρίω τοϋ Μαχαιρα νά έννοήται.

’Άσχια. § 426 — 429. 454. Ή σημερινή ’Άσσια μεταξύ Λευκωσίας - Άμμο- 
χώστου. Πρβλ. Dawkins II, § 426, σημ. 1. Περί τοΰ ονόματος βλ· 
Μεν. 335. Ό παρά Μαχαιρα καί άλλοις τόπος ’Άσκια δεικνύει δτι ή έκ 
τοΰ τοπωνυμίου ’Άσσος τής Μυσίας παραγωγή, ως είσηγεΐται 6 Μενάρ- 
δος, δεν είναι δυνατή. Ή μετατροπή έν τή Κυπριακή προφορμ τών σκ 
εις sh κατά τήν ιταλικήν προφοράν είναι συνήθης. Βλ. καί έν τή λέξει 
ασκί - ashi. Καί σήμερον έν Κόπρφ είναι συνήθη τά έπώνυμα Άσκώ- 
της - Άσσιώτης. 'Η σκιά έν Κόπρφ λέγεται εΐιός. Ή ’Άσκια ήτο κατά 
τούς φραγκικούς καί ένετικούς χρόνους κέντρον. Τό τοπωνόμιον προήλθε 
πιθανώτατα έκ τοΰ ά-σκιος λόγφ τής υπερβολικής θερμότητος τής έπι- 
κρατοόσης εις τήν περιοχήν ταυτην τής Μεσαρίας, όπου δεν υπάρχουν 
καί δένδρα. Είναι γνωστόν ότι παρ’ άρχαίοις έλέγοντο «άσκιοι» οί κά
τοικοι τής θερμής ζώνης διά τήν υπερβολικήν θερμότητα. Βλ. R. Ε. II, 
σ. 1615 κ.έ. Ουδόλως άπίθανον συνεπώς καί τό έν Κόπρφ τοπωνόμιον 
νά έχη άνάλογον προέλευσιν.

Αύδήμου. § 32. 672. Βλ. καί ανωτέρω έν λέξει Άλέκτορα. Χωρίον έν Πάφφ, 
σήμερον τουρκικόν. Ένταΰθα υπήρχε λατρεία καί κοιμητήριν τοΰ 
Αγίου Κασσιανοΰ κατά τον Μαχαιράν. 5Ητο φραγκικόν τιμάριον. Βλ. 
Μεν. 333 περί τής έτυμολογίας τοΰ ονόματος έκ τής Εύδήμου. Παρά 
Μαχαιρα § 672 «πραστεΐον τής Αϋδήμου». ’Εκεί έστρατοπέδευσαν τον 
’Ιούνιον τοΰ 1426 οί Σαρακηνοί. Σφζονται καί έρείπια χριστιανικής 
έκκλησίας. Βλ. Jeff. σ. 385.

Άχερα. § 32. 639. Άναφέρεται παρά Μαχαιρα ως τόπος λατρείας τοΰ 
Αγίου Ήλιοφώτου. *0 Dawkins II, § 32, σημ. 12 λέγει ότι δεν γνω
ρίζει, ποΰ ή Άχερά εύρίσκεται. Είναι γνωστός όμως καί σήμερον ό 
"Αγιος Παντελεήμων τής Άχεράς, μονή παρά τήν Άγροκηπιάν (περιοχή 
Μιτσεροΰ), πλησίον τής οποίας είναι ή Κάτω Μονή, όπου ή λατρεία 
τών Αγίων 'Ηλιοφώτων. Συνεπώς τά παρά Μαχαιρα διαπιστοϋνται
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εκ των ανωτέρω. Τοποθεσία Άχερίτου έν τη επαρχία ’Αμμόχωστου καί 
σήμερον φέρει τό δνομα τοϋτο.

ΆχΧιόντας. § 36. Κατά τον Dawkins II, § 36, σημ. 1, τοποθεσία εις 
Πάφον μεταξύ Κουκλιών καί Πάφου, έν τή πραγματικότητι "Αγιος 
Λιόντης. ’Όχι πιθανόν καί τό παρά Miller —Σάθα δτι πρόκειται περί 
τοϋ ’Άνω Λιόντα, τοϋ σήμερον επομένως Άναλιόντα. Έν τή επαρχία 
Λάρνακος καί σήμερον τοπωνύμιον "Αγιος Λεόντιος παρά τά Περιβό
λια τοΰ Κιτίου. Καί ή μνεία παρά τον Άχλιόνταν τούτον εις τον Μα- 
χαιράν καί τοϋ Πεντασκοίνου δικαιολογεί την πιθανότητα δτι πρόκειται 
ίσως περί τοπωνυμίου εγγύς αυτού, έν τή επαρχία Λάρνακος.

Βαβατζινιά. § 580. Φέουδον. Σήμερον ορεινόν χωρίον εις τήν επαρχίαν 
Λάρνακος παρά τά Λεΰκαρα, δθεν πηγάζει δ Βασιλοπόταμος. Βλ. 
Μεν. 366.

Βαρβάρα ’Αγία. § 521. Παρά τήν γέφυραν τοΰ Αγίου Δομίνικου έν Λευ
κωσία. «Καί δνταν έφάνηοαν εις τό γιοφύριν τοϋ Σάν Τεμένικον προς 
τήν ’Αγίαν Βαρβάραν άνεφάνη ό Άλεξόπουλλος». Δεν δύναται νά όρι- 
σθή επακριβώς ή θέσις έν τή πόλει.

Βααα. § 32. 167. Μνημονεύεται διά τήν έν αυτή λατρείαν τοϋ Αγίου Βαρ
νάβα μοναχού. Κεΐται 7 μίλλια δυτικώς τής Χοιροκοιτίας. Μεν. 336. 
Dawkins II, § 32, σημ. 17. Τό τοπωνύμιον καί αλλαχού έν τή έπαρ- 
χία Λεμεσού.

Βασιλοπόταμος. § 8. Ό γνωστός ποταμός όνομασθείς έκ τής παραδόσεως 
περί τής Αγίας Ελένης έν Κύπριο.

Βοδιών νησί. § 362. Κατά τον Dawkins II, § 362, σημ. 1, πιθανόν τά 
έξωθεν τής ’Αμμόχωστου νησία. Τά συμφραζόμενα δεν έπιτρέπουσι νά 
σκεφθώμεν τήν Βοός Ουράν.

Βόνη. § 436. Κάτοικος Βονιάτης. Χωρίον παρά τήν Κυθρέαν περί τά 8 

μίλλια άπέχον τής Λευκωσίας. Οϋτω καί σήμερον. Dawkins II, § 436, 
σημ. 3. Μεν. 336. Ή συνεργασία τών κατοίκων τοϋ Τράχωνα μετά 
τών Βονιατών, περί τής οποίας όμιλεΐ έν τώ χωρίφ τούτφ δ Μαχαιράς, 
φαίνεται ευεξήγητος, διότι καί ούτος εύρίσκεται παρά τήν Κυθρέαν καί 
είναι τό σημερινόν Τραχιόνι. Δεν πρόκειται περί τοϋ παρά τήν Λευκω
σίαν Τράχωνα. Περί τούτου βλ. εν λέξει.

Γαλάτα. § 238. Τό σημερινόν χωρίον εις τάς υπώρειας τοΰ Τροόδους προς 
νότον τής κωμοπόλεως Εύρύχου. Jeff. 285. Περί τών ναών τοΰ χωρίου, 
οί όποιοι είναι σημαντικοί από άπόψεως τέχνης τοιχογραφιών, βλ. προ- 
χείρως Ν. Κυριαζήν, Κυπρ. Χρον. ΙΒ', 57'κ.έ., 185 κ.έ.

Γέναγρα. § 620. Έκ τών δώρων ’Ιακώβου Λ’ προς τούς «καβαλλάριδες». 
Παρά τό Λευκόνοικον εις τήν Μεσαρίαν. Οϋτω καί σήμερον.

Γεώργιος "Αγιος. § 36. Ό «Μαχαιρωμένος» έν Άχλιόντα. Βλ. έν λέξει.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:07 EEST - 3.236.241.27



’Άγνωστον ό,τιδήποτε περ'ι τούτου. Καί ό «Των Μαγγάνων» εν Λευ
κωσία. Κατεκρημνίσδη τφ 1567 υπό των Ενετών κατά την επισκευήν 
των τειχών τής Λευκωσίας. Βλ. Dawkins II, § 711, σημ. 1.

Γλυφία. § 32. Βορείως τής Άλέκτορας. Τό τοπωνύμιου εκ τοΰ γλυφός. 
Dawkins II, § 32, σημ. 18. Έκεΐ ήτο ό τάφος τοΰ Αγίου Κασσια- 
νοΰ. Jeff. 385.

Δάδάς. § 192. Τό παρά τό Κίτιον ακρωτήριου Δάδες (ΙΙτολ.). Dawkins 
II, § 192, σημ. 2. «Καί τό κάτεργόν του έραξεν (τοΰ ρηγός) εις τον 
°Αγιον Γεώργιον τής Δάδάς».

Διάβα. § 466 καί αλλαχού έν τοΐς εξής. Ή παρά τό Δίκωμον οχυρά διάβα- 
σις μεταξύ τών δρέων εκ Λευκωσίας προς την Κερύνειαν εις άπόστασιν 
11 περίπου μιλλίων εκ τής πρώτης. Ούτω καί ό Dawkins II, § 468, 
σημ. 1. Έκ τοΰ διαβαίνω. «Τό Διάβαν είναι στενόν καί λάς πολλά 
έβλεπαν και άπώδε κα'ι από κεϊ&εν. και πολλά εσφίκτησα νά διαβονν 
οι Γενοβίσοι και δεν ήμπορήσαν». Δυνατόν νά νοήται καί άλλη ορεινή 
διάβασις ύπερδεν τοΰ Δικώμου προς τό Πέλλα-παΐς. ’Αλλά ή δεύτερα 
αυτή διάβασις πρέπει νά είναι τό μονοπάτιν, περί τοΰ οποίου όμιλε! δ 
Μαχαιράς έν § 468. Πλήν τούτου τό γεγονός δ'τι ύποχωροΰντες οι Βούλ
γαροι ΰπερασπισταί τής διόδου μετά τήν σύγκρουσιν προς τούς Γενουά- 
τας τφ 1373 καταφεύγουν εις "Αγιον Τλαρίωνα συνηγορεί υπέρ τής 
πρώτης εκδοχής, τοΰ σημερινού δηλ. Μπογαζίου ως τοΰ Διάβα τοΰ Μα- 
χαιρά. Περί τών Βουλγάρων έν Κύπρφ βλ. Δ. Γεωργακάν έν Κυπρ. 
Σπουδ. ΙΔ', σελ. 12 κ.έ.

Δίκωμον. § 466. Τό σημερινόν χωρίον μεταξύ Λευκωσίας — Κερυνείας. 
Τοπωνύμια έν Κύπρφ μέ δεύτερον συνδετικόν τήν κώμην υπάρχουν 
αρκετά : Τρίκωμον, Πεντάκωμον, Έπτακώμη. Μεν. 347.

Δομενίκον Γέφυρα. § 151 κ.ά. Εις τήν Λευκωσίαν παρά τήν Αγίαν Βαρ
βάραν. Μεν. 413. Περί τοΰ βασιλικού μοναστηριού τοΰ Αγίου Δομε- 
νίκου βλ. Μαχ. 63. 86. 289. 554 κ.ά.

Δομέτιος "Αγιος. § 76. "Οπου τό γνωστόν σημερινόν προάστιον τής Λευ
κωσίας «Άϊς Δεμέτις». Μεν. 387. Τοΰ μνημονευόμενου παρά Μαχαιρά 
αύτόδι ναοΰ τοΰ Σταυρού τοΰ Φανερωμένου ούδέν ίχνος σφζεται σήμε
ρον, φαίνεται δέ δτι ούτος είχε καταστραφή κατά τήν έπισκευήν τών 
τειχών τής Λευκωσίας υπό τών Ενετών τφ 1567, ως συνέβη καί μέ 
πλείστους άλλους ναούς τής Λευκωσίας. eO Steffano Ensi
gn a η ο, έν τή Chorographia, αγνοεί τον ναόν. Βλ. καί Jeff. σ. 31. 
281. 35. Πρβλ. Μ.Ε., III, σ. 556.

Δρομολαξία. § 657. Παρά Μαχαιρά άπαντά ό παλαιότερος τύπος Βρωμο- 
λαξία. Μεταξύ τών υπό τών Σαρακηνών κατά τήν τελευταίαν έπιδρομήν 
των καέντων χωρίων τής έπαρχίας Λάρνακος. Περί τής ετυμολογίας βλ.

ΕΠΕΤΗΡΙΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτ«5 ΚΓ' 12
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Μεν. 359 και Dawkins II, § 657, σημ. 2. Βλ. καί ανωτέρω Άγρί- 
νου, Άραδίππου κτλ.

Έγκλείστρα. § 38. Ή γνωστή καί σήμερον μονή τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου 
παρά τό Κτήμα τής Πάφου. Βλ. Dawkins II, § 38, σημ. 1. 
A. Indianos-G. Thomson, Κυπρ. Σπουδ. Γ", σ. 155 κ.έ., Γ. Σω
τηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Κΰπρου Α'. Τό ό'νομα καί αλλαχού 
εν Κύπρφ. Μεν. 379 καί Άγκλεισίδες εκ τού Έγκλεισι έν τή επαρχία 
Λάρνακος.

Ελευθέριος ’Άγιος. § 407. Τόπος καί εκκλησία έν Λευκωσίςι. Πιθανόν τό 
σημερινόν μετόχι τής Μονής Μαχαιρα.

Έλία. § 565. 566. Χωρίον εις τό διαμέρισμα Μόρφου παρά τήν Πέτραν. 
Σήμερον τουρκικόν χωρίον. Άναφέρεται παρά Μαχαιρα § 566 καί ως 
«Αία». Τό τοπωνύμιον καί έν τή έπαρχίφ Κερυνείας. Φυτωνυμικά 
τοπωνύμια έν Κύπρφ, ως καί ανωτέρω άνεφέρθη, άφθονούν. Μηλιά, 
Λεύκα, Τριμύθι, Κάτω Δρυς κτλ.

"Εμπα. § 129. Χωρίον έγγύς τού Κτήματος Πάφου άπέχον αυτού περί τά 
δύο μίλλια. Περιοχή κυνηγίου των βασιλέων τής νήσου. ’Ενταύθα 
υπήρχε καί βυζαντινή έκκλησία. Βλ. Jeff. 407. Gunnis 223. Έκ τοΰ 
έμβαίνω σημαίνει τήν είσοδον εις τό κτήμα. Μεν. 41. Δεν δύναται νά 
σημαίνη τόπον έπιβιβάσεως, ως φρονεί 6 Dawkins, αύτ. II, § 129, 
σημ. 3. Πλήν τούτου είναι μάλλον μεσογειακός τόπος. Όμοίως έσχη- 
ματίσθη κατά τούς φραγκικούς χρόνους καί τό όνομα τοΰ παρακειμένου 
χωρίου Λέμπα. Συχνά λέγεται έν Κύπρφ «τό έμπαν τοΰ χωριού». Έκ 
τούτου ωνομάσθη καί τό χωρίον τούτο, ως αποτελούν τό «έμπαν» εις 
τήν Πάφον (Κτήμα σήμερον), ιδίως διά τούς έρχομένους έκ τής πόλεως 
Χρυσοχοΰς.

('Έ)Ξωμετόχι. § 620. Ό Dawkins II, § 620, σημ. 8 καθορίζει τήν τοπο
θεσίαν ως άπέχουσαν 20 μίλλια έκ τής Λευκωσίας. Είς τήν πραγματι
κότητα ή άπόστασις δεν είναι πλέον των 8 μιλλίων. Βλ. Μεν. 379. 
Πρβλ. διά τήν σύνθεσιν Παλιομέτοχον, Μετόχια μονών κτλ.

’Επίκτητος "Αγιος. § 611. ”Η Πίκτητος. Τό καί σήμερον παρά τήν Κερύ- 
νειαν χωρίον είς άπόστασιν 4 μιλλίων έξ αυτής εις τον δρόμον προς τον 
"Αγιον ’Αμβρόσιον έν τή βορείοί παραλίφ τής νήσου.

(Έ)Πισκοπεϊον. § 620. Με τό όνομα Επισκοπή ονομάζονται πολλοί τόποι 
έν Κύπρφ. Ό Dawkins II, § 620, σημ. 4 θεωρεί δτι ένταΰθα διά 
τοΰ Πισκοπείου δηλοΰται ή τής Λεμεσού ’Επισκοπή. Άντιθέτως ό 
Μεν. θεωρεί τό παρά τήν άρχαίαν Ταμασόν (σημερινόν Πολιτικόν) 
Έπισκοπειόν, χωρίς όμως νά συζητή τά πράγματα. 'Ο Dawkins 
ήγνόησε τήν γνοόμην τοΰ Μεν. εντελώς άδικαιολογήτως. ’Όχι μόνον 
έκ τών παρά Μαχαιρα συμφραζομένων καί έκ τοΰ τύπου τοΰ τοπωνυ-
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μίου συνάγεται δτι μόνον τό παρά την Ταμασόν σημερινόν Έπισκο- 
πειόν δΰναται νά νοήται ενταύθα, άλλ’ επί πλέον τοΰτου παρατηρητέον 
δτι καί εις τους χάρτας τοϋ Ortelius καί τους λοιπούς προμνημονεύ
οντας σημειοΰται μόνον ή τοποθεσία αΰτη διά τοϋ Pischopio άναμ- 
φισβητήτως ως ή σημαντικωτέρα.

Εύξίφης "Αγιος. § 377. 613. “Αγιος Άξίβιος Μαχ. § 30 και “Αγιος Αύξί- 
βιος 709. «Και έστράφησαν εις τον "Αγιον Ευξίφην και εις την 
Πενταγίαν». «Και μηδέν πηγαίνουν ονδε εις τό Άκρωτήριν, ουδέ εις 
την Πενταγίαν ονδε εις τον “Αγιον Ευξίφην». Παρά τό σημερινόν 
Καραβοστάσι. Σήμερον καλείται «"Αϊς Ξίφιος». Σφζονται και ερείπια 
παλαιάς εκκλησίας. Τιμάται ως "Αγιος Αύξίβιος καί εις τον Άστρομε- 
ρίτην παρά την κωμόπολιν Μόρφου. Βλ. γενικά περί αύτοΰ Dawkins 
II, § 30, σημ. 15.

Ζωτία. § 32. “Οπου καί τό σημερινόν χωρίον Ζώδια παρά τό Μόρφου.
Η lag ίων "Αγιος. § 32 καί αλλαχού passim § 425-553. Τό γνωστόν ση- 

μαντικώτατον φρούριον επί τής βόρειας οροσειράς τής νήσου. Παρά 
Μαχαιρά καλείται καί “Αγιος Λαρίος. Σήμερον «"Αϊς Λαρκός». Περί 
τοϋ φρουρίου διέλαβεν ό Jeffery εις είδικήν μελέτην. Βλ. καί Hill I, 
σ. 245. 248.

Κάβα. § 597. “Οπου τό σημερινόν βουνό τοϋ Λεονταρίου εις την Άθαλάσ- 
σαν, 3 μίλλια εξωθι τής Λευκωσίας. Βλ. Dawkins II, § 597, σημ. 1. 
Μετά τής Ποταμιάς κτίσμα τοϋ βασιλέως Πέτρου Β'.

Καζά Πιφάνη. § 32. 36. Τό σημερινόν Καζάφανι παρά την Κερΰνειαν, 
δπου καί οί "Αγιοι Φανέντες. Dawkins II, § 32, σημ. 4. Μεν. 408.

Κακορακία. § 69. Τοποθεσία εις τον δρόμον μεταξύ Λευκωσίας καί Λεμε
σού νΰν καλουμένη «Κακορατζιά». Μολονότι τό δεύτερον συνθετικόν 
τής λέξεως δεν είναι σαφές, είναι φανερόν δτι ή σημασία τοϋ τοπωνυ
μίου σχετίζεται μέ τό δύσβατον τής τοποθεσίας. ’Ανάλογα τό «Κακοπε- 
τριά», «Κακομάλλης», καί έ'τερα τοπωνύμια έν Κύπριρ. Ό Dawkins 
δεν τοποθετεί τό τοπωνύμιον, δ δέ Μεν. δεν τό αναφέρει, αν καί οΰτος 
αναφέρει πλεΐστα τοπωνύμια όνομασθέντα εκ τοϋ τόπου.

Καλαμούλλιν. § 67. 69. 637. Χωρίον παρά την Κακορακιάν, δπου έκρύβη 
υπό Λατίνου ίερέως ό ύπ’ αύτοΰ κλαπείς σταυρός τής Τόχνης. Βλ. ανω
τέρω ’Αβρά. Τό δνομα διατηρείται μέχρι σήμερον εις την τοποθεσίαν 
ταύτην περί τά 23 μίλλια από τής Λευκωσίας. Παρά Μαχαιρά, § 639, 
δ τύπος καί Καλαμούνιν, ό δποϊος φαίνεται νά είναι δ παλαιότερος. Ή 
λέξις εκ τοϋ καλάμου. Ή περιοχή τοϋ χωρίου, κατά τον Μαχαιράν, 
εύ'φορος μέ αμπελώνας καί περιβόλια, από ελαίας, κερατέας, κιτρομη- 
λέας κ.ά. 'Ο κάτοικος παρά τφ αύτφ Καλαμουνιώτης. Μαχ. 640. 'Ο 
Dawkins, § 67, σημ. 4, στηριζόμενος εις τον Jeffery σ. 410, συγχέει
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τό τοπωνύμιον τοϋτο προς τούς «Καραμούλλιδες» τούς κειμένους παρά 
την πόλιν τής Χρυσοχοϋς. ’Αλλά δ'χι μόνον ούδέν κοινόν προς τό τουρ
κικόν τοϋτο τοπωνΰμιον (Καρά - Μουλλά, Μεν. 416) δύναται νά ύπαρξη, 
άλλ’ ούδ’ ή τοπογραφία επιτρέπει τήν τοιαύτην συνταύτισιν, έφ’ όσον 
ρητώς δηλοϋται ό'τι τό Καλαμούλλιν τοϋτο γειτνιάζει προς τήν Κακορα- 
κιάν. Άλλ’ 6 Dawkins, ως εΐπομεν, ήγνόει καί ταύτην. ’Ανάλογα 
τοπωνύμια υπάρχουν καί άλλαχοϋ τής Κύπρου, οιον παρά τήν Κερύ- 
νειαν «τό νησίν τό Καλαμούλλιν» καί παρά τήν Γιαλοϋσαν τής Καρπα- 
σίας «Καλαμούλια» εις τήν βορείαν παραλίαν.

Καλοψίδα. § 654. Τό γνωστόν καί σήμερον χωρίον εν τή επαρχία Άμμο- 
χώστου, δυτικώς ταύτης. Dawkins II, § 654, σημ. 4.

Κανακαρία. § 34. Περιοχή εις τήν Άκροτίκην τής Καρπασίας. Βλ. καί 
ανωτέρω έν λέξει Άκροτίκη. Σήμερον ή έν Λυθράγκωμη τής Καρπα
σίας παρά τό χωρίον Λεονάρισσον εκκλησία τής Παναγίας περίφημος 
διά τά έν αυτή -ψηφιδωτά εις τήν κόγχην τοΰ ίεροΰ καί τήν προσφάτως 
άποκαλυφύεΐσαν αψίδα αύτοϋ. Dawkins II, § 34, σημ. 2. Μεν. 381. 
Περί τής ετυμολογίας τής λέξεως ήσχολή-θησαν πολλοί. Βλ. Κυπρ. Χρον. 
υπό Γ. Παπαχαραλάμπους, τόμ. 1 (1934), σ. 311. Τό τοπωνύμιον ση- 
μειοΰται καί εις τούς προμνημονευ-θέντας χάρτας τής Κύπρου, δπου καί 
σήμερον ή εκκλησία εις Λυϋράγκωμην. 'Ομώνυμος εκκλησία καί παρά 
τά «Τρία Τεράτσα» βορειοανατολικούς τής Άκανθοϋς εις τήν βορείαν 
οροσειράν τής νήσου. Σημειοΰται εις τον τελευταϊον λεπτομερειακόν 
χάρτην τής Κύπρου τον έκδούέντα υπό τοϋ Κτηματολογίου Κύπρου. 
Πιύανώτατα τό όνομα τής Παναγίας έκ τοΰ τόπου, ό'πως καί πλεΐστα 
επώνυμα τής Παναγίας έν Κύπρφ προέρχονται.

Καντάρα. § 419. 425. 516. 521. Τό γνωστόν φρούριον εις τήν βορείαν 
οροσειράν τής νήσου. Jeff. 245 κ.έ. Ε n 1 a r t, E’art gothique et 
la renaissance en Chypre, 648 κ.ε. Εις τούς χάρτας σημειοΰται 
’Αντάρα.

Καρπάβι. § 30. 64. 139. 191. Ή μακρά Χερσόνησος προς τό άκρωτήριον 
’Αποστόλου Άνδρέου καί τό κυριώτερον έν αυτή χωρίον, ή αρχαία 
Καρπασία ή σημερινόν Ριζοκάρπασον. Παρά Στράβωνι, XIV, 3, Καρ- 
πασία πόλις. Τό τοπωνύμιον πολύ παλαιότερον άπαντών ήδη εις τά 
Ελληνικά τής Όξυρύγχου. Έξετείνετο μέχρι τής Άκροτίκης κατεχού- 
σης κατά τά ανωτέρω (βλ. λέξιν) τό κέντρον τής Χερσονήσου.

Κατομηλία. § 700. Χωρίον εις τήν Μεσαρίαν. Σήμερον απλώς Μηλιά. 'Ο 
Dawkins II, § 700, σημ. 1 λέγει οτι δεν δύναται νά εύρη, ποϋ έκειτο 
τό χωρίον τοϋτο. Τό τοπωνύμιον έξηγεϊ δ Μεν., 369, έκ τού εκατόν — 
μηλιές καί θεωρεί τοϋτο διάφορον τής Μηλιάς Άμμοχώστου, παραβάλ
λει δέ προς τό Μιά μηλιά, χωρίον κείμενον παρά τήν Λευκωσίαν, τό
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τοπωνυμίου δέ τοϋτο εξηγεί οΰτος εκ τοϋ εννέα μηλιές. Μεν. 362. Ή 
τοιαΰτη σΰγκρισις δεν είναι αναγκαία, ουδέ διδακτική. Τό επίρρημα 
κάτω είναι σΰνηθες εν Κΰπρφ προς καθορισμόν τόπων, οιον Κάτω Δεύ
τερα, Κάτω Λακατάμια, Κάτω Ζώδια, ωσαύτως δέ κα'ι επί φυτωνυμι- 
κών τοπωνυμίων, οιον Κάτω ’Αράδες, Κάτω Λεΰκαρα, Κάτω Δρϋς κτλ. 
Δεδομένου δέ δτι καί άλλο τοπωνύμιον Μηλιά υπάρχει βορειότερου τής 
υφ’ ημών προτεινομένης Κάτω Μηλιάς (σήμερον Μηλιάς Άμμοχώστου), 
δΰναται να θεωρηθή ή συνταΰτισις ταΰτης προς την Μηλιάν Άμμοχώ- 
στου λίαν πιθανή. Συνηγοροϋσιν υπέρ τής άπόψεως ταΰτης καί τά ιστο
ρικά γεγονότα δι’ ά ή Κατομηλία μνημονεύεται. Ταΰτα είναι ή τφ 1425 
γενομένη αποστασία τοΰ άνακηρυχθέντος βασιλέως έν Λευκονοίκφ 
Άλέξη, περί τής οποίας πρβλ. κατωτέρω καί έν τή λέξει Λευκά.

Κελλία. § 657. Κεΐται εις άπόστασιν πέντε μιλλίων βορείως τής Λάρνακος. 
Έκάη υπό των Σαρακηνών τφ 1426. Βλ. Dawkins § 657, σημ. 1· 
Μεν. σ. 193.

Κερυνία passim. Ή καί σήμερον Κερΰνεια.
Κλανδία. § 33. Σήμερον Τουρκικόν χωρίον οκτώ μίλλια δυτικώς τής Λάρ

νακος. Βλ. Dawkins § 33, σημ. 6. Μεν. σ. 333.
Κλίρου. § 119. Μνημιονεΰεται μόνον «Ό νιος τον ΣΙρ Τονμας τε Νοντο- 

λ'ιφ της Κλίρου». Πιθανώτατα πρόκειται περί τοϋ σημερινού χωρίου 
τής ’Ορεινής, Κλήρου, έν τή επαρχία Λευκωσίας.

Κόκας ή Κονκας. § 38. Ό Σταυρός τοϋ λεγομένου Κουκά (Κοκά). Χωρίον 
παρά τό Κιλάνι εις άπόστασιν εξ αύτοϋ 7 μιλλίων. Μεν. 398 κ.έ. 
Dawkins II, § 38, σημ. 5. Χάκεττ — Παπαϊωάννου Β', σ. 317. 
Κυπριανό ΰ, Χρονολογική 'Ιστορία, σ. 534. «Εις χωρίον Κουκά 
κάτωθεν τον Κιλανίου». Βουστρώνιος Γ., 468. «Έχάρισεν τά χωργιά, 
τον Κουκαν». Έν τφ χωρίφ τοΰτω σφζεται καί σήμερον βυζαντινή 
εκκλησία τοϋ Σταυροϋ. Βλ. Gunnis, σ. 284. Πρβλ. καί Μ.Β·> I, 78. 
«τό χωρίον τοϋ Κουκά».

Κολότας δ, ή. § 419. 452. Έρειπωμένον νΰν χωρίον βορείως τής ’Αμμό
χωστου παρά τήν Σαλαμίνα. Dawkins II, § 119, σημ. 5. Ύπήρχεν 
έκεΐ πραστεΐον. Μαχ. § 419. Παρήγε κριθάρι. «Καί είπεν νά δώση τά 
μόδια κρι&άριν άπδ την Κολόταν».

Κόννος. § 692. Ό Dawkins II, § 692, σημ. 2, θεωρεί τό Κόννος ως 
προελθόν έκ τοϋ Κόνων. Συνεπώς ένταϋθα «'Αγίου Μαρίνα τοϋ Κόν- 
νου» σημαίνει τοϋ Κόνωνος. Έν τοΰτοις ό'μως τό ό'νομα "Αγιος Κόνων 
διατηρείται έν Κΰπρφ άνευ τής τοιαΰτης μεταβολής τοϋ ονόματος, οιον 
Άγ. Κόνων παρά τήν Χοΰλου τής Πάφου. ’Αλλά καί έν Πάφφ τοπω- 
νΰμιον «Σταυροκόνου» παρά τήν Χολέτραν. Πρόκειται μάλλον περί τοϋ 
άργιλλώδους εδάφους (κόννου).
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Κορμακίτης. § 64. 140. Τό γνωστόν χωρίον παρά το ομώνυμον άκρω- 
τήριον. Σήμερον εν έκ των τεσσάρων μαρωνιτικών χωρίων τής 
νήσου.

Κονβονκλία. § 652. Τά σημερινά Κουκλιά, δπου ή Παλαιά Πάφος και τά 
ερείπιά της. Ένταΰθα έγένοντο πρόσφατοι άνασκαφαί υπό Mitford και 
Iliffe. Βλ. Κυπρ. Σπ. ΙΔ', σ. 187 κ.ε. καί ΙΕ', σ. 153 κ.ε. Μεν. 376, 
ετυμολογεί έκ τοϋ cubiculum των Βυζαντινών, τό όποιον σημαίνει 
πλούσια έπαυλις. Τό αυτό όνομα καί μέ άνάλογον σημασίαν εις Μεσα
ριάν εις τον δρόμον Λευκωσίας - ’Αμμόχωστου πλησιέστερον προς 
ταΰτην. ’Εντελώς απίθανος ή παρά Engel, Kypros I, σ. 125, 
ετυμολογία έκ τοϋ κουνοΰκλια, είδους θάμνου, τοϋ κίστου. Έν τα> χωρίο) 
τοϋ Μαχαιρά πρόκειται άναμφισβητήτως περί τοϋ πρώτου παρά την 
Παλαίπαφον. Βλ. Λεξικόν Σοφοκλέους έν λέξει. Πρβλ. Du Ca n g e, 
Glossarium infimse Graecitatis έν λέξει.

Κούρδακας. § 32. Βορειοανατολικούς τοϋ Κτήματος τής Πάφου εις άπόστα- 
σιν 12 μιλλίων. Είναι σήμερον τουρκικόν χωρίον. Ένταϋθα έτιμώντο 
οι “Αγιοι Πήγων καί Χριστόφορος. Κατά τούς Χάκεττ - Παπαϊωάννου, 
έπί τή βάσει τής έκδόσεως Miller—Σάθα, οΰτοι έτιμώντο εις ’Αράδες. 
Βλ. ανωτέρω έν λέξει.

Κούριον. § 60. Ή γνωστή αρχαία πόλις, όπου υπήρχε καί έπισκοπή. Καί 
εις τήν φήμην τοϋ Μητροπολίτου Κιτίου άναφέρεται ότι οΰτος είναι 
έπίσκοπος «Νέας πόλεως Λεμεσοϋ καί Κουρίου». Εύρέθησαν διά τών 
άνασκαφών τής έν Κΰπρφ ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής ’Αποστολής 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Πενσυλβανίας σπουδαιότατα αρχαιολογικά λεί
ψανα τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Βλ. Bulletin, University 
Museum Pensylvania 1937. 1938.

Κουτοουβέντης. § 32. To γνωστόν χωρίον παρά τήν Μονήν 'Αγίου Ίωάν- 
νου τοϋ Χρυσοστόμου εις τήν βορείαν οροσειράν τής νήσου. ’Εκεί ή 
κάρα τοϋ 'Αγίου Έπιφανίου. Εύρίσκεται έν αύτφ ναός ήρειπωμένος. 
Διά τήν τοιχογραφίαν τής άποκαθηλώσεως τοϋ 12 πιθανώς αί. βλ. 
Hill I, σ. 305, σημ. 1, 323 pi. XV. ’Ανάλογος τοιχογραφία τοϋ 
αύτοΰ αΐώνος έν τή έκκλησία τών 'Αγίων ’Αναργύρων Καστορίας. Βλ. 
Στ. Πελεκανίδη, Καστοριά I, πίν. 17 β. Τό ό'νομα κατά Μεν. 
399, έκ τοϋ αύθέντης- Κουτσαφέντης. Βλ. καί Γ. Σωτηρίου, Τά 
Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, είκ. 33—34, πίν. 29. 30. 77.

Κοφίνου. § 32. ’Ενταύθα έτιμώντο πολλοί άγιοι, οιον Ηράκλειος, Λαυρέν
τιος, Έλπίδιος, Χριστόφορος, Όρέστης, Δημητριανός. Κεΐται καί σήμε
ρον μεταξύ Λευκωσίας καί Λεμεσού παρά τήν Χοιροκοιτίαν. Βλ. Μεν. 
345, διά τήν παραγωγήν έκ τοϋ κοφίνου, τοϋ οποίου ή περιοχή έχει το 
σχήμα. Βλ. Dawkins II, § 32, σημ. 8. Πρβλ. καί Ψημολόφου, Λόφου
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κ.ά. Ή κατάληξις -νου ώς καί εις τά τοπωνύμια Άγρίνου, Σκαρίνου, 
Τερσεφάνου της αυτής επαρχίας Λάρνακος.

Κρίτου. § 620. Έδόθη ως δώρον εις τον Σέρ Τζουάν Σφζόμενον. Dawkins 
II, § 620, σημ. 10. Ό Μεν. 393 ετυμολογεί εκ τοϋ Έρωτοκρίτου. 
Εις την επαρχίαν Πάφου υπάρχουν δυο κώμαι μέ τό δνομα τοΰτο. Ή 
Κρίτου Τέρρα καί ή Κρίτου Μαρόττου.

Κυϋ'ρέα. § 32. Κυθηραίων εν § 30 καί Κυθριώτην εν § 657. Σήμερον 
Τζυρκά. Βλ. Dawkins II, § 32, σημ. 6. Μεν. 324. Κ. Σπυριδάκιν, 
Κυπρ. Σπ. Δ', σ. 113 κ.έ., Δ. Γεωργακΰν εν Glotta 1951, σ. 232. 
Έσφαλμένως ό Dawkins έ'.ά. τοποθετεί ταΰτην 20 μίλλια βορειοανα
τολικούς τής Λευκωσίας, ένφ εν τή πραγματικότητι πρόκειται μόνον 
περί 8-9 μιλλίων. 'Ωσαύτως τά ύπ’ αύτοϋ λεγάμενα πολλά χωρία τά 
άπαρτίζοντα ταΰτην είναι ένορίαι τής αυτής κωμοπόλεως. Τοΰτο δέν 
είναι ασυνήθες εν Κΰπρορ, οιον εν Λαπήθφ, Ριζοκαρπάσφ κ.ά. 'Η 
κατάτμησις αυτή οφείλεται εις τήν διαμόρφωσιν τοϋ εδάφους καί εις 
τούς πολλούς κήπους των χωρίων τούτων.

Κύκκος. § 37. ’Ενταύθα εκθέτει ό Μαχαιράς συντόμως τήν ιστορίαν τής 
ίδρύσεως τής περιφήμου μονής Κύκκου. Dawkins II, § 37, σημ. 1. 
Πλήρης περιγραφή υπό τοΰ Εύφραίμ εις πολλάς εκδόσεις. Νέα χειρό
γραφα έδημοσιεύθησαν εις τάς Κυπριακάς Σπουδάς ΙΓ', σ. 1 κ.έ. υπό 
Κ. Σπυριδάκι καί υπό Κ. Χατζηψάλτη έν τόμ. ΙΔ', σ. 33 κ.έ. Τρίτον 
χειρόγραφον θά δημοσιευθή προσεχώς υπό τοϋ τελευταίου, πλήρης δέ 
ιστορία τής μονής Κύκκου ετοιμάζεται υπό τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών προς έκδοσιν προσεχώς.

ΛάπηϋΌς. § 30. 632. Τό γνωστόν χωρίον εις τήν βορείαν παραλίαν τής 
νήσου. Ήτο αρχαία πόλις, μέ πολλά ευρήματα εκ πασών τών περιόδων 
τής Κυπριακής ιστορίας. Παρ’ αυτήν σώζεται σήμερον ναός τοΰ 'Αγίου 
Εύλαλίου επισκόπου αυτής. Βλ. Dawkins II, § 30, σημ. 16. Gunnis 
σ. 313 κ.έ. Jeff. 321.

Λάριος "Αγιος. § 447. Βλ. ανωτέρω “Αγιος 'Ιλαρίων.
Λάρνακα. § 36. Χωρίον ένθα ελατρεύετο ό "Αγιος Όλφ(β)ιανός. Βλ. Jeff, 

σ. 163 κ.έ. Εις τούς φραγκικούς χρόνους κυρίως 'Αλική, περί ής βλ. 
ά. έν λέξει. Ό λιμήν τής Λάρνακος, τής κατόπιν Σκάλας, αναπτύσσεται 
μετά τήν κατάληψιν τής ’Αμμόχωστου υπό τών Γενουατών.

Λεμεσός. § 30 καί passim. ’Επισκοπική έδρα Νέας Πόλεως Λεμεσού. Οϋτω 
καί σήμερον έν τή φήμη τοϋ Μητροπολίτου Κιτίου. Βλ. ανωτέρω Κού- 
ριον. Περί τής ετυμολογίας βλ. Hill I, σ. 265 καί Journal Warburg 
Inst. II, pt. 4. Πρβλ. Ίντιάνον, Κυπρ. Γρ. Δ' (1939), 438 κ.έ., αύτ. 
Ε' (1940), σ. 326 κ.ε.

Λεύκα. § 696. 697. "Εν εκ τών κέντρων τής έπαναστάσεως τών χωρικών
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τφ 1426, οπού και ίδρύθη ύπ’ αυτών καπετανάτον. Τά άλλα κέντρα τής 
έξεγέρσεως ήσαν ή Λεμεσός, ή ’Ορεινή, ή Περιστερώνα, τοϋ Μόρφου 
καί τό Λευκόνοικον. Ή Λευκά εύρίσκετο δπου καί τό σημερινόν ομώ
νυμον χωρίον. Περί τής ετυμολογίας τοΰ τοπωνυμίου έκ τοϋ ονόματος 
τοϋ δένδρου λευκής βλ. Μεν. 368.

Λεύκαρα. § 30. 38. 71. "Εδρα τοϋ επισκόπου Άμαθοΰντος κατά τούς 
φραγκικούς χρόνους. Τόπος καταγωγής τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου τής Έγ- 
κλείστρας. Περί τής έκ τής λεύκης παραγωγής τοΰ ονόματος βλ. Μεν. 
368. Ή θέσις, δπου καί τό σημερινόν χωρίον εν τή επαρχία Λάρνακος. 
Βλ. Jeff. σ. 347.

Λευκομιάτης. § 35. Ό Dawkins II, § 35, σημ. 3, τοποθετεί πιθανώς τό 
χωρίον τοϋτο, ακολουθών τον Jeff. σ. 198, άνατολικώς τής Λευκωσίας 
μεταξύ αυτής καί τής ’Άσσιας, εις την σημερινήν τοποθεσίαν Λουκ- 
κουμιάτης. Κατά τον Jeff., έ.ά., σφζονται ελάχιστα ίχνη τοΰ έξαφανι- 
σθέντος χωρίου. Βλ. καί χάρτην Kitchener. Εις τον χάρτην δμως τοΰ 
Ortelius καί λοιπούς άναφερθέντας ανωτέρω σημειοϋται πλησιέστερον 
προς την Λευκωσίαν ή τό προάστιον Άγλαντζιά τό άπέχον μόλις δύο 
μίλλια έκ Λευκωσίας.

Λευκόνοικον. § 32. 665. 696. Χωρίον δπου καί τό σημερινόν εις την 
Μεσαρίαν. ’Απέχει 24 μίλλια έκ Λευκωσίας κείμενον άνατολικώς αυτής. 
Άναφέρεται διά την λατρείαν τοΰ 'Αγίου Εύφημιανοΰ καί διά την 
αποστασίαν τών χωρικών τφ 1426, περί τής οποίας έγινε λόγος καί 
ανωτέρω. Πρβλ. Hill I, σ. 217. Μεν. 348. Τόπος αρχαίου συνοικι
σμού με ένδιαφέροντα ευρήματα. Βλ. Hill I, σ. 212.

Λευκωσία passim. Ή σημερινή πρωτεύουσα τής νήσου. Dawkins II, 
§ 30, σημ. 22 καί Hill I, σ. 265.

Λία. § 566. Βλ. ανωτέρω Έλία.
Λιμνάτης. § 659. Χωρίον 13 μίλλια βορειοδυτικώς τής Λεμεσοΰ. Βλ. 

Dawkins II, § 659, σημ. 4. Εις τούς χάρτας Λιμνάτης καί έτερον 
Λιμάτης. Jeff. 371.

Λινιδία. § 672. Παράλιος τοποθεσία παρά τό πραστεΐον τής Αύδήμου, 
δπου προσωρμίσθησαν οί Σαρακηνοί τφ 1426. Ό Strambaldi ανα
γράφει Λιβάδια. Βλ. Dawkins II, § 672, σημ. 4. Εις τούς χάρτας 
δεν σημειοϋται ουδέ σφζεταί τι σήμερον.

Λιόντας. § 258. 516. 610. 611. ’Ονομάζεται καί κάστρον τοΰ Λιόντα. Τό 
σημερινόν φρούριον Βουφαβέντο ύπεράνω τοΰ Κουτσουβέντη. Dawkins 
II, § 258, σημ. 1. Πρβλ. αύτ. § 611, σημ. 1. Jeff. 274. Παρά ταΰτα 
εις τον χάρτην τοΰ Ortelius τοΰ 1570 ό Λιόντας σημειοϋται χωριστά 
από τό Βουφαβέντο καί δυτικώς αύτοϋ. Δεν υπάρχουν δμως εις τήν 
σημειουμένην κορυφήν τοΰ βουνοΰ λείψανα κάστρου σήμερον.
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Λόφου. § 620. Βασιλικόν δώρον δοθέν υπό τοϋ βασιλέως ’Ιακώβου Α' εις 
τον αδελφόν του κόρην τοϋ Βερουτίου. Κεϊται περί τά 10 μίλλια νοτίως 
τοϋ Τροόδους. Ώνομάσθη εκ τής γενικής τοϋ λόφος, Μεν. 345, ό'πως 
και Ψημολόφου, τό χωρίον παρά την Δευτέράν νοτίως τής Λευκωσίας.

Μάμας ” Α γιος. § 429. Κώμη μεταξύ Άμμοχώστου καί ’Άσσιας. Dawkins 
II, § 429, σημ. 1. Βλ. Μεν. 387 ένθα καί τά σχετικά προς την παρά- 
δοσιν περί τοϋ 'Αγίου Μάμαντος εις Κύπρον καί τής λατρείας αύτοϋ 
εις παρεκκλήσια καί χωρία. Μαχ. 33. Βλ. Α. Χατζηνικολάου 
Μαράβα, Ό 'Άγιος Μάμας, σ. 70 κ.ε. Χάκεττ - Παπαϊωάννου, Β', 
σ. 267 κ.ε. Εκκλησία τοϋ Αγίου Μάμαντος τοϋ 16. αΐ. παρά τό Δάλι. 
Jeff. σ. 202. Χωρία μέ τό ό'νομα τοϋτο καί άλλαχοϋ τής νήσου.

Μαραΰ-ααα. § 36. 37. Ή περιοχή ή καί σήμερον ουτω καλούμενη παρά τό 
Τρόοδος. Dawkins II, § 36, σημ. 2 καί 3. Μεν. 351 καί Έπετ. Βυζ. 
Σπουδ. V, 285. Έν § 36 γίνεται μνεία τής καί σήμερον σφζομένης 
μονής τοϋ Αγίου Ίωάννου τοϋ Λαμπαδιστοΰ.

Μαργαρίτα. § 260. 265. 524. Dawkins II, § 260, σημ. 1. Πύργος έν 
Λευκωσία. Ό Dawkins τον τοποθετεί έ'ξωθι τοϋ σημερινού ανοίγμα
τος τοϋ Αγίου ’Αντωνίου εις τά ανατολικά τής πόλεως.

Μαρίνα ’Αγία. § 692. 693. Εκκλησία παρά την Λευκωσίαν. Βλ. άνωτ. έν 
λέξει Κόννος.

Μαχαιρας. § 74. 624. 677. Τό γνωστόν μοναστήρι εις την νοτίαν οροσει
ράν εις άπόστασιν 25 περίπου αγγλικών μιλλίων προς νότον τής Λευ
κωσίας. Περί τοϋ ονόματος βλ. Μεν. 394. Χάκεττ — Παπαϊάννου, Β', 
137 κ.ε., Κυπρ. Χρον. I (1934), σ. 110 κ.ε. υπό Γ. Παπαχαραλάμπους. 
Σ. Με νάρδου, Ή έν Κύπρω ιερά μονή τής Παναγίας τοϋ Μαχαιρά, 
ΙΊειραιεύς 1929.

Μένικο. § 39. 261. Χωρίον παρά τό Άκάκι γνωστόν καί σήμερον διά τήν 
λατρείαν τοϋ Αγίου Κυπριανού. Τόπος κυνηγίου τών Φράγκων βασι
λέων. § 262.

Μεσαρία. § 32. Ή κεντρική πεδιάς τής νήσου, σήμερον Μεσαρκά καλου- 
μιένη. Έκ τούτου έπλάσθη ό τύπος τών λογίων Μεσαορία.

Μιζερικόρδια. § 260. 265. ’Εκκλησία έν Λευκωσίφ. Βλ. άνωτ. έν λέξει 
Μαργαρίτα.

Μόρφου. § 32. 33. 444. 447. 696. 697. "Οπου καί ή σημερινή κωμόπολις. 
Ένταΰθα λατρεία τοϋ Αγίου Μάμαντος.

Μύλοι. § 119. 120. 129. 151. 163. 180. Λιμήν. Ό Dawkins II, § 119, 
σημ. 4 λέγει δτι είναι αγνώστου τοποθεσίας σήμερον. Άντιθέτως ό 
M.D., σ. 46, τον τοποθετεί εις τήν βορείαν παραλίαν. Στηριζόμενος εις 
τήν § 163 ό Dawkins συνάγει δ'τι πρέπει νά εύρίσκετο εις τά νοτιο
δυτικά παράλια τής νήσου. Ή άποψις τοϋ Dawkins φαίνεται δρθο-
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τέρα. Σήμερον Μόλοι καλούνται τοποθεσία παρά τήν Κισσόνεργαν τής 
Πάφου έχουσα δρμον, ούτως ονομαζόμενη έκ των πρότερον αυτόθι 
υπαρχόντων, νϋν δ’ έγκαταλειφθέντων μυλών τής μονής 'Αγίου Νεο
φύτου. Δεν δόναται δμως πέραν τής απλής ταυτης ύποθέσεως τίποτε νά 
διαπιστωθή.

Νάπα Άγια. § 174. 549. Άκρωτήριον καί λιμήν νοτίως τής Αμμόχω
στου. Καί σήμερον ουτω. Περί τοϋ ονόματος ως φυτωνυμικοΰ τοπω
νυμίου καί επώνυμου τής Παναγίας βλ. Μεν. 381. Έν Αεμεσώ οΰτω 
καλείται ένοριακή εκκλησία.

Νικόλαος "Αγιος. § 104. 127. 147. 324. 416. Εκκλησία εν Άμμοχόίστφ, 
ένθα έστέφοντο οι βασιλείς τής Κόπρου. Ή περιφημοτέρα των έν Κυ- 
πρφ> εκκλησιών γοτθικού ρυθμού. Ό βασιλεύς Πέτρος έστέφθη εν αυτή 
ρήγας τής 'Ιερουσαλήμ τφ 1360.

Νούφρης "Αγιος. § 693. ’Ήτοι Όνουφριος. Τόπος περιβαλλόμενος κατά 
τον Μαχαιράν υπό αμπελώνων. Δεν καθορίζεται ή θέσις του, αλλά μία 
εκκλησία τού 'Αγίου Όνουφρίου σώζεται παρά τον Μαχαιράν. Βλ. 
Gunnis 335 κ.έ. Παρεκκλήσιον τού 'Αγίου Όνουφρίου εύρίσκεται καί 
εις Τίμην τής Πάφου.

’Οδηγήτρια. § 35. Πρέπει νά ήτο έν Λευκωσίςι, διότι εκεί εύρίσκετο τό 
μνημονευόμενον αυτόθι κοιμητήριον τού 'Αγίου Τριφυλλιού, έπισκό- 
που, ως γνωστόν, Λήδρας, τής παλαιάς Λευκωσίας. Dawkins Ιΐ, § 
35, σημ. 5.

’Ολυμπία. § 8. 67. Κατά Μαχαιράν «τό βοννδν τό καλονμενον ’Ολυμπία». 
Είναι τό άλλως καλούμενον Σταυροβουνι σήμερον. 'Ωσαύτως «Σταυρός 
των Λυμπίων» § 68. ’Άλλως «Σταυρός 6 Μέγας» § 695. Λεπτομέ
ρειας βλ. παρά Dawkins II, § 8, σημ. \ καί Μεν. 325 κ.έ. Δεν δύνα- 
ται νά νοήται ένταΰθα τό χωρίον (Ό)Λύμπια, παρ’ δλον δτι καί αυτόθι 
Σταυρός.

"Ομοδος. § 620. Τό σημερινόν χωρίον κάτωθεν τού Τροόδους. Dawkins 
II, § 620, σημ. 2. Μεν. 345 κ.έ.

’Ορεινή. § 696. "Εν έκ των επαναστατικών κέντρων τού 1426, βλ. ανωτέρω 
έν Λευκοί, Λευκόνοικον, Μόρφου κτλ. Κέντρον αυτής τό Έπισκοπεΐον 
παρά τήν παλαιάν Ταμασόν, περί τοϋ οποίου βλ. έν λέξει. Έκκλησια- 
στικώς σήμερον τό διαμέρισμα ’Ορεινής αρχίζει από τούς Αγίους Όμο- 
λογητάς.

Όρμετία. § 32. Ενταύθα έτιμάτο ό Άγιος Κωνσταντίνος 6 Στρατιώτης 
(άλαμάνος άγιος). Σήμερον Όρμίδια. Κεΐται παρά τήν παραλίαν βορείως 
τής Λάρνακος. Βλ. Dawkins II, § 32, σημ. 1. Χάκεττ — Παπαϊωάν- 
νου Β', σ. 285 κ.έ.

’Ορνίθια. § 65. Άγιος Γεώργιος τών Όρνιθίων έν Λευκωσία· Άναφέρε-
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ται εξ αφορμής τής πλημμύρας τού Πεδιαίου— τοϋ ποταμού τής χώρας 
κατά τον Μαχαιράν — εν Λευκωσία, δτε τό ύψος τού νερού έσημειώθη, 
ώς λέγει οΰτος, μέ ένα καρφί εις "Αγιον Γεώργιον τών Όρνιθίων. ΙΙοΰ 
εύρίσκετο δ "Αγιος Γεώργιος οΰτος, δεν γνωρίζομεν. Ό Μεν. σ. 418 
τοποθετεί αυτόν παρά την Κυθρέαν. Τοποθεσία «Όρνίθι» άναφέρεται 
καί εν Μεσαρία. Σημειούται εις τούς διαφόρους χάρτας καί εύρίσκεται 
παρά τήν Άφάνειαν. Βλ. Gunnis 359. Έκ τής παρά Μαχαιρά περι
γραφής προκύπτει ό'τι πρέπει δ ναός οΰτος νά εύρίσκετο παρά τήν Λευ
κωσίαν, διότι ή πλημμύρα εις ταύτην άναφέρεται.

Παλαμίδα. § 620. 659. Έδόθη ως δώρον υπό τού βασιλέως ’Ιακώβου Α' 
εις τον αδελφόν του κύρην τού Βερουτίου. Βλ. ανωτέρω Λόφου.

Παλατία. § 620. Καί τούτο δώρον τού αυτού βασιλέως. Σήμερον υπάρχει 
χωρίον Παλόδκια βορείως τής πόλεως Λεμεσού.

Παλιομάααρα. § 555. Έκ τών δώρων τού βασιλέως Πέτρου Β' προς τον 
Νικόλ Ζαχαρίαν Βενέτικον.

Παλόκνϋ·ρον ή Παλαίκυθρον σήμερον. § 40. Εις άπόστασιν 8 μιλλίων 
βορειοανατολικούς τής Λευκωσίας.

Παλλουρόκαμπος. § 620. Καί ταΰτα έκ τών δώρων ’Ιακώβου Λ', περί ών 
λόγος ανωτέρω. II, § 620, σημ. 5 χωρίον Παλλούρα υπάρχει εις τό 
μέσον τού δρόμου μεταξύ Μόρφου καί Τροόδους. Μαζόκαμπος εύρί- 
σκεται εις τήν επαρχίαν Λεμεσού. Μαζιά λέγονται έν Κύπρφ ακανθώ
δεις θάμνοι. Τοιοΰτος θάμνος καί ή παλλούρα. Παρά τήν Λευκωσίαν 
καί τήν Τύμπου «Παναγία ή Παλλουριώτισσα». Άντιθέτως Γ. Καργώ- 
της έν Κυπρ. Σπ. ΙΓ', σ. 49 κ.έ.

Παρασκευή ‘Αγία. § 623. 701. ’Εκκλησία έν Λευκωσία. Καί σήμερον ούτω. 
Πύλη τής 'Αγίας Παρασκευής § 395. 408. 434. 594. Βλ. Dawkins 
II, § 623, σημ. 2. Jeff. 97 καί Dawkins II, § 594, σημ. 1. Ό 
Dawkins θεωρεί δτι ή πύ?α] αύτη εύρίσκετο εις τήν περιοχήν τού 
'Αγίου Δομετίου. Τά περί τής θέσεως τών πυλών τής Λευκωσίας, ως 
καί έν τή εισαγωγή άνεφέρθη, δεν έξετάζομεν ένταΰθα ώς στερούμενοι 
επαρκών στοιχείων προς καθορισμόν τής θέσεως αυτών.

Πάφος. § 30. Ούτω καί σήμερον. Άναφέρεται παρά Μαχαιρά συχνά. Βλ. 
Dawkins II έν πίνακι.

Πενταγία. § 137. 377. 427. 444. 447· 613. Ή καί σήμερον Πεντάγυια 
καλουμένη παρά τον κόλπον Μόρφου. Dawkins II, § 137, σημ. 3. Αί 
παρ’ αύτφ έτυμολογίαι στηρίζονται εις τον Jeff. 224 έκ τού πέντε άγιοι 
ή έκ τού battaille καί battaglia καί είναι απολύτως έσφαλμέναι. Περί 
τής ορθής έτυμολογίας έκ τού άγυιά βλ. Μεν. 334 κ.έ. Πρβλ. Κ. Σπυ- 
ριδάκιν έν Κυπρ. Σπουδ. Τ', σ· 93 κ.έ. Έν Μεσαρία τοπωνύμιον 
Άγυιά. Εις τον χάρτην τού Ortelius κ.ά. σημειούται Pentaja.
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Πεντάσχοινον. § 36. Ενταύθα έλατρεύετο ό "Αγιος ’Αθανάσιος 6 ΙΙεντα- 
σχοινίτης, θαυματουργός άγιος. Εΰρίσκεται εις την επαρχίαν Λάρνακος 
παρά την Άλαμινόν καί σημειοΰται επί των προμνημονευθέντων χαρ
τών τής Κύπρου. Καί ποταμός πλησίον φέρων τό αυτό δ'νομα. Βλ. Μεν. 
339. Χάκεττ - Παπαϊωάννου Β', σ. 171.

Πέρα. § 32. Παρά τό Έπισκοπείον τής Ταμασοϋ. ’Ενταύθα λατρεία των 
'Αγίων Βασιλείου καί Δημητριανού. Μεν. 356 κ.ε. Jeff. σ. 20 κ.έ. 
Οΰτω καί σήμερον ως κείμενα πέραν τού ποταμού Πεδιαίου. Περί τού 
παρεκκλησίου τού 'Αγίου Δημητριανού βλ. Jeff. σ. 209 κ.ε.

Περιστερόνα. § 32. 696. Χωρίον εις την Μεσαριάν, ένθα ή λατρεία τού 
'Αγίου ’Αναστασίου. Περί τού ονόματος βλ. Μεν. 374. 'Ο Dawkins 
II, § 32, σημ. 11 έν τή απαριθμήσει των χιορίων των φερόντων τό 
ό'νομα Περιστερόνα τής Μεσαρίας, όπου έτίμάτο ό "Αγιος Αναστά
σιος, λέγει δτι εύρίσκετο εις άπόστασιν 8 μιλλίων προς τά νοτιοδυτικά 
τού Μόρφου. Τό χωρίον όμως τούτο παρά τού Μόρφου είναι τό σημε
ρινόν Περιστερωνάριν. Ή Περιστερόνα τής Μεσαρίας είναι ή παρά 
την Πηγήν τής αυτής πεδιάδος, διό καί Περιστερονοπηγή καλείται. 
’Ενταύθα τιμάται, ως ε’ίπομεν, ό "Αγιος ’Αναστάσιος. Βλ. καί Gunnis 
σ. 377. Ή έτέρα Περιστερόνα είναι περί τά 7 μίλλια νοτιοανατολικώς 
καί ούχί νοτιοδυτικούς τού Μόρφου, ό'που τό Περιστερωνάριν. Ταύτην 
καλέ! δ Μαχαιράς Περιστερόναν τού κόμητος τής Γιάφας § 44. Έν 
αυτή έλατρεύοντο οί "Αγιοι Βαρνάβας καί 'Ιλαρίων καί μέχρι σήμερον 
σορζεται περίφημος βυζαντινός ναός εν αυτή προς τιμήν τούτων. Ή 
Περιστερόνα, εις τήν οποίαν έγινεν ή έπανάστασις τού 1426 βλ. § 696 
καί τήν οποίαν αναφέρει άορίστως δ Dawkins II, § 32, σημ. 11 ως 
«κάποιαν Περιστερόναν» δύναται μόνον ή παρά τήν Πηγήν τής Μεσα
ρίας να είναι. Αύτη έκειτο πλησίον τού Λευκονοίκου, τό όποιον καί 
ήτο τό κύριον κέντρον τής έξεγέρσεως τού έτους εκείνου. Ή ΰπ’ άρ. 5 
άλλη Περιστερόνα ή άναφερομένη υπό Dawkins έ.ά. είναι ή αυτή μέ 
τήν παρά τήν Πηγήν τής Μεσαρίας. Έτέρα Περιστερόνα υπήρχε παρά 
τήν Πόλιν τής Χρυσοχούς έν Πάφφ.

Πέτρα. § 565. 566. Φέουδον φραγκικόν, δπου καί τό σημερινόν χωρίον. 
Μεν. 360.

Πιλλιρή. § 423. 432. 435. 436. 510. Έν Λευκωσία «τό γιοφύριν τής Πιλ- 
λιρής» κείμενον εΐς άπόστασιν τινα από τό γιοφύριν τού 'Αγίου ’Απο
στόλου, διότι μεταξύ αυτών διεξάγεται πόλεμος τφ 1373 μεταξύ τού 
λαού τού Τράχωνα (Κυθρέας) καί τών Βονιατών άφ’ ενός καί τών Γε- 
νουηνσίων άφ’ ετέρου.

Πλακουντούδι. § 36. Χωρίον εις τήν επαρχίαν Πάφου. Πρέπει νά εύρί
σκετο ούχί μακράν τής Μαραθάσης, ως συνάγεται έκ τών παρά Μαχαιρά
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συμφραζομένων. Dawkins II, § 36, σημ. 5. Βλ. Μεν. 350. Λατρεία 
αυτόθι τοϋ 'Αγίου Σφζοντος.

Πολεμιδία. § 620. Έκ των δωρηθέντων εις τον κόρην τοϋ Βερουτίου. Τό 
σημερινόν χωρίον Πολεμίδια παρά την Λεμεσόν. Σημειοΰται και εις 
τους χάρτας τοΰ Ortelius κτλ.

Πάλι. § 152. Ή σημερινή Πόλις τής Χρυσοχοϋς παρά τον ομώνυμον κόλπον.
Ποτάμιά. § 32. 597. 620. 672. 692. Τό γνωστόν φεουδον παρά τό Ίδά- 

λιον, σήμερον Ποταμιά. Σφζονται μεσαιωνικά ερείπια. Έτιμάτο αυτόθι 
ό "Αγιος Σφζόμενος, τοΰ οποίου λατρευτικόν σπήλαιον μετά μνήματος 
εΰρίσκεται πίιησίον καί σήμερον εν πολλή τιμή. Άναφέρεται πραστεΐον 
τής Ποταμίας καί άπλίκιν τής Ποταμίας. Άπλίκια σήμερον καλούνται 
χωρία παρά την Λεύκαν καί τό Παλαιχώριν. Μεν. 358. Βλ. καί άνωτ. 
Dawkins II, § 620, σημ. 20. Jeff. 203.

Πραστεΐον passim. Πολλαχοϋ τής Κόπρου. Έκ τούτων πολλά χωρία τής 
Κόπρου φέρουσι τό δ'νομα τοϋτο καί σήμερον, οιον εν Μεσαρία, Μόρ- 
φου, Πάφφ. Βλ. Μεν. 372 κ.έ.

Πνλα. § 656. Χωρίον μεταξύ ’Αμμόχωστου καί Λάρνακος. Μεν. 339. Περί
φημος αρχαιολογικός τόπος. Φεουδον των φραγκικών χρόνων.

Πυρία. § 674. Τό σημερινόν χωρίον ΓΙυρκά. Τόπος μνημονευόμενος κατά 
την εκστρατείαν τής Χοιροκοιτίας τοϋ 1426. Μεν. 360. Κεϊται εις την 
επαρχίαν Λάρνακος παρά τό Σταυροβοόνι καί προς βορραν αύτοΰ. 
Υπήρξε σταθμός τοϋ βασιλέως Ίανοΰ κατά την μετάβασίν του έκ Λευ
κωσίας διά Ποταμίας εις Χοιροκοιτίαν. Ήτο μικρόν χωρίον, ως καί 
σήμερον. Διά τοϋτο ήναγκάσθησαν οι έν πορεία; προς την Χοιροκοιτίαν 
νά κοιμηθοΰν εις τούς κάμπους.

Σκουτελλα γούφα. § 257. Φυλακή έν Κερυνεία. Τούφες καί τοπωνόμιον 
Βλ. Μ. D- Carte etc. σ. 47.

Σέργιος ‘Άγιος. § 448. 654. Χωρίον παρά τήν ’Αμμόχωστον, όπου καί 
σήμερον. «Και από κεΐ ή τον τό διάβαν τους Άμμοχωστ ιανούς». Μνη
μονεύεται έν τφ άγώνι κατά των Σαρακηνών τφ 1426. Βλ. Μεν. 388. 
’Αξιόλογος βυζαντινός ναός. Gunnis 203 κ.έ.

Σίβονρη. § 454. 654. Καί Σί(γ)ουρη. Ένταΰθα «άπλίκιν δεσποτικόν» 10 
μίλλια δυτικώς τής ’Αμμόχωστου. Ώχυρώθη υπό ’Ιακώβου Α'. 
Μεν. 373.

Σίνδα. § 32. 454. 455. 654. ’Αρχαίος συνοικισμός ενταύθα τών μυκηναϊ
κών χρόνων. Κεϊται έν Μεσαρίφ 15 μίλλια δυτικώς τής Άμμοχώστου. 
Άνασκαφαί διενεργήθησαν καί πρό τινων χρόνων υπό τοϋ Σουηδού 
Furumark. Έσφαλμένως ό Μεν. θεωρεί τον άρχαΐον τούτον συνοι
κισμόν ως προερχόμενον έκ τών ρωμαϊκών χρόνων. Dawkins II, § 32, 
σημ. 2.
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Σολία, § 30. Επισκοπική έδρα § 444. Διαμέρισμα τής νήσου δπως και 
σήμερον.

Στέφανο ΒατιΧή. § 570. 607. Το γνωστόν καί σήμερον χωρίον. Μεν. 412. 
Εις τούς χάρτας Ortelius κ.ά. τοποθετούνται χωριστά χωρία.

Στρόβιλος. § 61. 63. 624. "Οπου καί τό σημερινόν χωρίον, προάστιον τής 
Λευκωσίας. Dawkins II, § 61, σημ. 1. Μεν. 340.

Στρογγυλός. § 631. Εις τό μέσον τού δρόμου Λευκωσίας καί Άμμοχώστου, 
δ'που τό σημερινόν χωρίον Στρογγυλό. Έκεΐ κατά τούς φραγκικούς 
χρόνους εύρίσκετο πραστεΐον. Μεν. 358. Dawkins II, § 631, σημ. 2.

Στνλάρια. § 80. 364. Πρέπει νά εύρίσκετο πλησίον τής Άμμοχώστου. 
Dawkins II, § 80, σημ. 1. Πιθανώς ή έν τοΐς χάρταις σημειουμένη 
τοποθεσία Salari δ'που ό σημερινός Σανταλάρης. Εις τον κατάλογον 
τού Talaat Effendi άνεγράψετο Schitalari, κατά Μ. Ε· Construction 
d’une carte etc. σ. 47. Πρόκειται πιθανώς περί παρετυμολογίας έκ 
τού «στον Άη Λάρη» ή περί εσφαλμένης αντιγραφής εκ τού Santo 
Dario.

Στύλλοι. § 654. "Οπου καί 6 σημερινός Στύλος. Dawkins II, § 654, 
σημ. 6.

Ταμαοία. § 30. 32. "Οπου ή αρχαία Ταμασός παρά τό σημερινόν χωρίον 
Πολιτικόν. Παρά Μαχαιρά § 30 καί Δαμασία. ’Ονομάζεται ούτω καί ή 
περιοχή ολόκληρος. Διό «εις Ταμασίαν, εις τά Πέρα» § 32.

Ταρτούζα. § 265. 266. 388. Φραγκικόν μοναστήριον έν Λευκωσία. Βλ. 
Dawkins II, § 265, σημ. 5. Τόπος ταφής ιπποτών.

Τόγνη. § 8. 67 — 77. 680. Τό γνωστόν χωρίον Τόχνη μεταξύ Λευκωσίας — 
Λεμεσού παρά τον Βασιλοπόταμον. Βλ. έν λέξει. Dawkins II, § 8, 
σημ. 2. Τό χωρίον καί ή έκκλησία αυτού σχετίζονται μέ τήν παράδοσιν 
περί τής Αγίας Ελένης έν Κύπρφ καί τού Τιμίου Σταυρού έν αυτή. 
Περί ταύτης τής παραδόσεως βλ. πρόσφάτως Θ. Παπαδόπουλλον έν 
«Νέα Σιών», 1952, σ. 210 κ.έ. Καί άλλη τοποθεσία Τοχνί έν Καρ- 
πασία.

Τράχωνας. § 436. 508 καί Τράχανος. Τό παρά τήν Κυθρέαν σημερινόν 
χωρίον Τραχώνι καί ό'χι δ παρά τήν Λευκωσίαν Τράχωνας. "Οτι περί 
τούτου πρόκειται συνάγεται έκ τής μνείας τού παρ’ αυτόν άφθονου ύδα- 
τος. 'Ο παρά τήν Λευκωσίαν Τράχωνας είναι έντελώς ξηρός. Καί ή 
μνεία τών Βονιατών ένισχυτική τής άπότΙιεως. Βλ. ανωτέρω έν λέξει 
Βόνη. Ό πύργος τού Τράχωνα έν Λευκωσία μνημονεύεται έν § 510, 
σημ. 6. Βλ. Dawkins II, § 510, σημ. 2. Έσφαλμένως ό Dawkins 
αφήνει νά νοηθή ό'τι πρόκειται περί τού Τράχωνα τής Λευκωσίας. 
Τούτο προκύπτει καί έκ τών συμφραζομένων- «και πήγαιννεν το νερδν 
’ς τον Τράχανον, και διάβην άπου μέσα και ’ποντίστην μέ τά βόρβο-
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ρα, καϊ επήγεν εις τον Άράν καί εγδνϋ·ην καί επλννναν τον, και έκα- 
βαλλίκεψεν και επήγεν εις την Κερυνίαν», § 508. Τό τοπωνυμιον Τρά- 
χωνας — Τραχώνιν και αλλαχού τής Κόπρου, οΐον παρά τό Πισσοΰριν 
τής επαρχίας Λεμεσού και παρά την Ερήμην τής αυτής επαρχίας.

Τράπεζα. § 654. Ή σημερινή Τραπέζου, κώμη τής επαρχίας’Αμμόχωστου. 
Μεν. 840. Έκάη υπό τών Σαρακηνών τφ 1426. Βλ. καί Στράβωνα, 
XIV, 6, «τραπεζοειδής λόφος». Τράπεζα εΰρίσκεται καί εν τή επαρχία 
Κερυνείας παρά την Κλεπίνην.

Τρικουκκιά. § 37. Ή Θεοτόκος ή Τρικουκκιώτισσα. Dawkins II, § 37, 
σημ. 2. "Οπου καί τό σημερινόν μοναστήρι παρά τον Πρόδρομον. Δεν 
λειτουργεί πλέον ως μονή, άλλ’ απλώς ως έξωκκλήσι άνήκον εις την 
Μητρόπολιν Κερυνείας. 'Η περιοχή αποτελεί κυβερνητικόν φυτώριον. 
Μεν. 383. Κυπρ. Χρον. ΙΑ' 320. ΙΒ' 193.

Τρίκωμον. § 191. Χωρίον τής Καρπασίας, ένθα καί τό σημερινόν. Ό κά
τοικος Τρικωμίτης. § 430. Βλ. καί ανωτέρω Δίκωμον.

ΤριμύϋΊ. § 620. Τριμιθεία. § 566. 'Η τελευταία είναι έν πάση περιπτώσει 
ή σημερινή ΚοκκινοτριμιυΟιά ούτως όνομαζομένη έκ τοϋ κοκκίνου χώ
ματος τοϋ εδάφους. Αυτή κειμένη 8 μίλλια δυτικώς τής Λευκωσίας άνα- 
φέρεται παρά Μαχαιρά μετά τής Πέτρας καί τής Έλίας. Δεν γνωρίζο- 
μεν, αν τό Τριμΰθι πρέπει νά συνταυτίσωμεν προς ταυτην, ως φρονεί 
6 Dawkins. Επειδή μνημονεύεται μετά τοΰ Όμόδους καί τής Κρίτου 
τής Πάφου, πρέπει μάλλον νά ταυτισθή προς τήν Τριμυθοΰσαν τής 
Πάφου- Αϋτη δεν εΰρίσκεται εις μεγάλην άπόστασιν έκ τής Κρίτου Τέρ- 
ρας τής Πάφου. Άμφότεραι αί τοποθεσίαι διάφοροι τής Τριμυθοΰν- 
τος, τής γνωστής επισκοπικής έ'δρας. Μαχ. § 30, παρά τήν ΆΟιαίνου.

Τρυπημένη. § 456. Παρά τό Λευκόνοικον, οθεν ή οδός προς τήν Κερΰ- 
νειαν. Dawkins II, § 456, σημ. 2. Μεν. 370.

Φανέντες ’Άγιοι. § 36. Παρά τό Καζάφανι τής Κερυνείας. Βλ. ανωτέρω έν 
λέξει.

Φωτεινή Άγια. § 237. Μοναστήριον έν Λευκωσίφ. Dawkins II, § 237, 
σημ. 2, πρβλ. 248, 265. Βλ. καί ανωτέρω έν λέξει "Αγιος ’Ανδρόνικος 
περί έτέρας 'Αγίας Φωτεινής. Καί έτέρα έκκλησία έπ’ δνόματι αυτής 
παρά τήν Άκανθοΰν.

Φωτολαμποϋ. § 30. Ό Κυπριανός τήν ταυτίζει προς τήν Λευκωσίαν. Τό 
παρά Μαχαιρά χωρίον αμφίβολον. Βλ. Dawkins II, § 30, σημ. 21. 
Φωτολαμποϋσα καί έν Πάφφ.

Χελώναι. § 654. "Οπου καί σήμερον ό μικρός όρμος εις τήν Άκροτίκην 
νοτίως τοΰ Ριζοκαρπάσου ’Ονομάζεται οΰτω διά τάς πολλας θαλασσιας 
χελώνας τής περιοχής.

Χεροκοιτία. § 674. "Οπου καί τό σημερινόν χωρίον κοινώς προφερομενον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:07 EEST - 3.236.241.27



192 Κ. Σπυριδάκι

Σιεροϊθκιά. Γνωστή διά την μάχην τοΰ βασιλέως Ίανού προς τους 
Σαρακηνούς τφ 1426. Βλ. Dawkins II, § 674, σημ. 2, ένθα και ή 
βιβλιογραφία. Προσθετέα τά παρά Gunnis, σ. 263 κ.έ. Παρά Μαχαιρά 
passim, Ιδία 675. 768. 682. 683.

Χιτός. § 620. Έκ των ύπύ ’Ιακώβου Α' δωρηθέντων τφ 1392 εις τον 
κύρην τοΰ Βερουτίου. Ό Dawkins II, § 620, σημ. 18 λέγει δ'τι ούδέν 
δύναται νά εύρη περί τοΰ τόπου τούτου. ’Αλλά τό τοπωνύμιον τοϋτο 
εύρίσκεται σαφώς σημειωμένον εις τον χάρτην τοΰ Ortelius και εις τούς 
λοιπούς ανωτέρω μνημονευθέντας. Σημειοϋται έν αύτοΐς υπό τό όνομα 
Chito καί εύρίσκεται δυτικώς τοΰ Στροβίλου καί ούχί μακράν τοΰ Άρά. 
Ό Kitchener τό σημειώνει μεταξύ Λευκωσίας καί Γερολάκκου ως 
Shietos.

Ψώπα. § 38. Σταυρός τής Ψώκας. Dawkins II, § 38, σημ. 5. "Οπου καί 
σήμερον.

Ή ανωτέρω γενομένη καταγραφή καί ερμηνεία των παρά Λεοντίφ Μα
χαίρι 158 Κυπριακών τοπωνυμίων συμπεριλαμβανομένων καί ονομάτων 
εκκλησιών, μοναστηρίων, γεφυρών καί πυλών συνεπλήρωσεν ή διώρθωσεν 
έσφαλμένας τοποθετήσεις αυτών γενομένας υπό άλλων προηγουμένως, έξ 
άγνοιας ή παρερμηνείας. Παραλλήλως δμως έ'δειξε καί κάτι άλλο σημαντικόν. 
"Οτι δηλ. παρά τήν υπό τούς Φράγκους διαβίωσιν τών κατοίκων τής νήσου 
επί 250 περίπου έτη μέχρι τών χρόνων τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά δχι μόνον 
πλεΐστα αρχαία τοπωνύμια ήσαν έν χρήσει, άλλα καί άλλα νεώτερα Ελληνικά 
έν τφ μεταξύ έδημιουργήθησαν καί έπεβλήθησαν. Ή έλληνικότης τών τοπω
νυμίων τούτων είναι πολύ φανερά, ώστε νά μή είναι ανάγκη άναλύσεως αυτής 
λεπτομερώς. Ή άντίστασις τοΰ Ελληνικού Κυπριακού λαού κατά τών Φράγ
κων κατά τήν μακράν Φραγκικήν περίοδον άποτυπούται αναμφισβήτητος 
εις τά Ελληνικά ταύτα τοπωνύμια. Άντιθέτως ελάχιστα ξένα προς τήν 
Ελληνικήν τοπωνύμια έχρησιμοποιοΰντο κατά τήν περίοδον ταύτην. Καί 
τούτο είναι μεγάλης έθνολογικής σημασίας διά τον υπό τούς Φράγκους δου- 
λωθέντα Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν. Πολλά τοιαύτα Ελληνικά τοπωνύμια 
διετηρήθησαν καί βραδύτερον κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας καί δια
τηρούνται μέχρι σήμερον. ’Άλλα δμως διέγρα-ψεν έκ τοΰ χάρτου καί τής άνα- 
μνήσεως τών κατοίκων ό χρόνος· Διά τούτο δεν είναι παντελώς δυνατή ή 
διακρίβωσις τούτων σήμερον.
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