
Η άρρωστη πριγκίπισσα 
 Μια φορά κι έναν καιρό στη Λευκωσία ζούσε η Μαρία Ντε Μολίνο ξέγνοιαστα 
μαζί με την οικογένειά της.  Έπαθε μια αγιάτρευτη  μεταδοτική αρρώστια.  Το σώμα της 
γέμισε φουσκάλες, που έσπαγαν και γίνονταν βαθιές αιμάτινες πληγές. 

Unce upon a time in Nicosia there was a princess Maria De Molino.  She lived 
carelessly with her family.  One day she felt sick with a serious disease.  All her body 
filled blisters they bleed. 

 

Αναγκάστηκε να κλειστεί στο Κάστρο του Βουφαβέντο στον Πενταδάχτυλο.  
Αγνάντευε τον κάμπο της Μεσαορίας.  Ήταν καταπράσινος την άνοιξη και χρυσαφένιος 
το καλοκαίρι. 

Because her disease was contagious she went to Voufavento Castle near 
Pentadaxtilos to live alone.  She was looking down the villages the plain valley of 
Mesaoria.  Was green during spring and golden during summer. 

 

Στα βόρεια έβλεπε την πανέμορφη ακρογιαλιά της Κερύνειας. 
In the north she saw the beautiful beach of Keryneia.  

 

Η μόνη της συντροφιά ήταν το πιστό σκυλί της.  Επειδή το χάιδευε, κόλλησε κι 
αυτό την αρρώστια της.  Μια μέρα το σκυλάκι χάθηκε.  Έψαξαν παντού και δεν το 
βρήκαν.  Ψόφησε;  Ξάφνου πριν σουρουπώσει, επέστρεψε χαρούμενο και ζωηρό!  
Χαϊδεύοντας το ένιωσε πως ήταν βρεγμένο.  Οι πληγές άρχισαν να θεραπεύονται.  Την 
επομένη το ακολούθησε.  Έφτασε σε μια δροσερή πηγή.  Η Μαρία βούτηξε στο νερό.  Η 
ελπίδα της γιάτρευε τα σωθικά.  Μέσα σε ένα μήνα έγινε εντελώς καλά.  Ετοιμάζεται να 
επιστρέψει στη Λευκωσία, μαζί με το σκυλί. 



The only friend she had was her faithful dog.  Because was hugging it all the time 
it stuck her disease.  One day the dog was missing.  The servants looked everywhere and 
didn’t find it.  Did it dye?  All the sudden came back happy and lively!  While she was 
hugging it felt it was wet.  The injuries began to cure.  The next day follow it.It went in a 
cool source.  Maria slipped into water.  Hope filled her.  In one month all the wounds 
were cured.  They were preparing to go back to Nicosia. 

 

Μια νύχτα εμφανίζεται στο όνειρό της ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και της 
λέει, να χτίσει ένα εκκλησάκι και ένα μοναστήρι με το όνομά του και να μείνει εκεί για 
πάντα. 

One night St. John Crisostomos appeared to her dreams and ask her to built a 
monastery to his name and stay there the rest of her life. 

 

Έτσι κι έγινε.  Έζησε εκεί με τους υπηρέτες της ήσυχα και ειρηνικά.! 
That’s what happened.  Lived there with her servants and the doggy peaceful and 

quiet ever after! 

 

 


