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Μόρφου μας αγαπημένη, ποτέ δεν σε ξεχνούμε 

14 Αυγούστου 197 4: 

23 χρόνια από τη μέρα που η Μόρφου τουρκοποιήθηκε 

Α ν άμεσα στα πολλά διαμάντια 

που χάσαμε, όταν έγινε το πραξικόπη

μα και η βάρβαρη εισβολή του Αττίλα, 

είναι η καταπράσινη και γραφική πεδιά

δα της Μόρφου, η μάνα της πορτοκο

λιάς και της λεμονιάς. Ο ιερός χώρος 

της περιοχής Μόρφου, με τη χιλιόχρο

νη ιστορική παράδοση, με τα ιερά μνη

μεία και τους τόπους λατρείας μας, με 

την πλούσια πνευματική και πολιτιστική 

του ακτινοβολία, είναι ανεξίτηλα χα

ραγμένα στην καρδιά μας. Ζήλεψε ο 

Ντενκτάς και οι όμοιοι του σωβινιστές 

και επεκτατιστές την εύφορη μορφίτικη 

γη, που η φιλεργία και η επινοητικότη

τα των Μορφιτών και των περιοίκων με

τέτρεψαν σ' ένα πραγματικό παράδεισο 

υλικού και πνευματικού πλούτου. Συ

μπληρώνονται αυτό τον Αύγουστο 23 
χρόνια από τη μέρα που η Μόρφου 

τουρκοποιήθηκε. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η κωμόπολη της Μόρφου είναι 

κτισμένη στη δυτική κεντρική πεδιάδα 

της Κύπρου, κοντά στη δυτική όχθη 

του ποταμού Σερράχη σε μέσο υψόμε

τρο 65 μέτρων. η διοικητική της έκταση 
ανέρχεται στα 5.636 εκτάρια περίπου. 
Η κωμόπολη, ως εμπορικό, βιομηχανι

κό, εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό κέ

ντρο της δυτικής κεντρικής πεδιάδας, 

έδωσε το όνομά της στην πεδιάδα 

αυτή, η οποία είναι περισσότερο γνω

στή σαν πεδιάδα Μόρφου. Η πεδιάδα 

αυτή ορίζεται στα βόρεια από τον Πε-

νταδάκτυλο, στα νότια από το πυριγε

νές σύμπλεγμα του Τροόδους, στα δυ-
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τικά από τον κόλπο της Μόρφου και 

στα ανατολικά από τη διαχωριστική 

γραμμή των λεκανών απορροής των 

ποταμών Πηδιά και Σερράχη - Οβγού. 

Τόσο η Μόρφου όσο και η γύρω πεδινή 

έκταση είναι το δημιούργημα των δελ

ταικών αποθέσεων των ποταμών Σερ

ράχη και Οβγού που, κρίνοντας από τις 

τεράστιες ποσότητες εζημάτων και τις 

μεγάλες κροκάλες που μετέφεραν, θα 

πρέπει να ήσαν πολύ πιο ορμητικοί και 

μεγαλύτεροι σε όγκο νερού απ' ό,τι 

είναι σήμερα. Η Μόρφου δέχεται μια 

χαμηλή μέση ετήσια βροχόπτωση που 

κυμαίνεται περί τα 300 χιλιοστόμετρα. 
Ωστόσο βρίσκεται στην περιοχή του 

μεγαλύτερου και σημαντικότερου υδρο

φόρου στρώματος της ΚίJπρου, εκείνου 

της Δυτικής Μεσαορίας ή Μόρφου. 

Στην περιοχή της ανορύχθηκαv αρκε

τές διατρήσεις, η αξιοποίηση των 

οποίων συνέβαλε στην άρδευση μεγά

λων εκτάσεων της. Το υδροφόρο 

στρώμα υπέστη, πριν από την τουρκική 

εισβολή του 197 4, εντατική εκμετάλ

λευση με αποτέλεσμα να προκληθεί 

εισροή θαλάσσιου νερού μέσα σ' αυτό. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η στάθμη 

του υπόγειου νερού ήταν 1-25 μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Για να αποτραπεί η καταστροφή των 

aπέραντων φυτειών των εσπεριδοει

δών που αρδεύονταν από τα υπόγεια 

νερά το κράτος άρχισε να ετοιμάζει 

σχέδια για τη μεταφορά πλεοναζόντων 

νερών από την περιοχή Τηλλuρίας, τα 



οποία όμως διέκοψε η τουρκική εισβο

λή και κατοχή. Εξάλλου η κατασκευή, 

το 1962, του φράγματος Μόρφου "χω
ρητικότητας 1.879.000μ3) στα βορειοα

νατολικά της, συνέβαλε σημαντικά 

στην επέκταση των αρδευομένων εκτά

σεων. 

Στη διοικητική έκταση της Μόρ

φου βρισκόταν, πριν από την τουρκική 

εισβολή, η μεγαλύτερη αρδευόμενη 

έκταση της Κύπρου. Στα εύφορα 

εδάφη της κωμόπολης καλλιεργούνταν 

κυρίως τα εσπεριδοειδή που αποτελού

σαν τη σπονδυλική στήλη της οικονο

μίας της και ταυτόχρονα σημαντική 

πηγή ξένου συναλλάγματος. Η εσπερι

δοκαλλιέργεια άρχισε να αναπτύσσεται 

στη Μόρφου τις πρώτες δεκαετίες του 

αιώνα μας με την ανεύρεση και εκμε

τάλλευση του πλουσιότατοu υπόγειου 

υδροφόρου στρώματος. Στις δεκαετίες 

του 1950 και 1960 η καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών έφθασε σε τέτοια επι

τήδευση που οδήγησε στο μέγιστο 

βαθμό της απόδοσης. 

Η επιτήδευση ξεκινούσε από την καλ

λιέργεια και έφθανε ως την εμπορία και 

είχε άριστα αμειπτικά αποτελέσματα. Η 

εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής 

εσπεριδοειδών στη Μόρφου και η μεγά

λη ζήτηση που άρχισε να εκδηλώνεται 

από ευρωπα·ικές χώρες, δημιούργησαν 

την ανάγκη ιδρύσεως υποκαταστημά

των και γραφείων εκ μέρους διαφόρων 

εξαγωγέων της Αμμοχώστου, οι οποίοι 

εμπορεύονταν τα εσπεριδοειδή. Εξάλ

λου, οι εσπεριδοκαλλιεργητές δημιούρ

γησαν το Συνεργατικό Οργανισμό Δια

θέσεως Εσπεριδοειδών Μόρφου 

(ΣΟΔΕΜ) το 1963. 

Πολύ σύντομα ο ΣΟΔΕΜ με τη φι

λοπρόοδη πολιτική του κατέστη το 

στέγαστρο που συvέvι;)σε όλους τους 
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εσπεριδοκαλλιεργητές της περιοχής 

και υπεράσπιζε τα συμφέροντα τους. 

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγο

νός ότι στα επόμενα λίγα χρόνια χρειά

στηκε δεύτερο υπερσύγχρονο εργο

στάσιο συσκευασίας εσπεριδοειδών 

που διεκπεραίωνε 200 τόνους πορτο
κάλια το 8ωρο και εργαζόταν επί 

24ώρου βάσεως (3 βάρδιες), δηλαδή 

600 τόνους την ημέρα. Η παραγωγή τα 
τελευταία χρόνια πριν την εισβολή ξε

περνούσε τις 300.000 τόνους και ήδη 
είχε πάρει τα σκήπτρα από την Αμμό

χωστο. 

Μάλιστα εθεωρείτο βέβαιον ότι 

στα επόμενα χρόνια η παραγωγή της 

περιοχής Μόρφου σε εσπεριδοειδή θα 

ξεπερνούσε και την Ελλάδα ολόκληρη 

και τον Ισραήλ. Δικαιοληγημένα λοιπόν 

τα εσπεριδοειδή χαρακτηρίστηκαν «Ο 

κίτρινος χρυσός>> για τις 40 χιλιάδες 
πληθυσμό της κωμόπολης και των 26 
χωριών του διαμερίσματος Μόρφου. 

Εκτός από τη γεωργία οι κάτοικοι 

της Μόρφου ασχολούνταν σε κάποιο 

βαθμό και με την κτηνοτροφία. Μια 

άλλη σημαντική δραστηριότητα της κω

μόπολης ήταν και η βιομηχανική. τ ο 

1973 υπήρχαν στη Μόρφου 160 βιομη
χανικές μονάδες διαφόρων ειδών. Ο 

αριθμός των βιομηχανιών ήταν ο τέταρ

τος μεγαλύτερος της επαρχίας Λευκω

σίας, μετά την πρωτεύουσα, το Καlμα

κλί και τον Άγιο Δομέτιο. 

Η Μόρφου εξυπηρετείται από ένα 

πυκνό οδικό δίκτυο, αποτελεί δε συ

γκοινωνιακό κόμβο μεταξύ Λευκωσίας -
Τηλλυρίας - Πάφου καθώς και μεταξύ 

της Λευκωσίας και της μεταλλευτικής 

περιοχής Ξερού-Μαυροβουνίου. Στα 

βορειοανατολικά συνδέεται με το Καλό 

Χωριό Μόρφου (περί τα 7 χλμ.), στα βο
ρειοδυτικά με το χωριό Κυρά (περί τα 
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6χλμ), στα νοτιοδυτικά με το χωριό 

Πραστειό Μόρφου (περί τα 5,5 χλμ.). 

Κατωκοπιά (περί τα 6 χλμ.) και Κάτω 

Ζώδια (περί τα 4χλμ) και μέσω τους με 

την πόλη της Λευκωσίας. 

Τα εύφορα εδάφη της κωμόπο

λης, οι μεγάλες αρδευόμενες εκτάσεις 

με τις προσοδοφόρες καλλιέργειες 

των εσπεριδοειδών, η συσκευασία και 

εμπορία φρούτων και λαχανικών, που 

αναπτύχθηκε βασισμένη στις καλλιέρ

γειες της περιοχής, και η πολύ καλή 

οδική της σύνδεση, υπήρξαν οι κύριοι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην αξιό

λογη πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 
μέχρι το 1973. Σύμφωνα με τις επίση
μες απογραφές πληθυσμού των ετών 

1881,1891,1901,1911,1921,1931 και 
1946 η Μόρφου ήταν ο δεύτερος μεγα
λύτερος σε πληθυσμό οικισμός της 

επαρχίας του μετά τηνπόλη της Λευκω

σίας. Το 1881 οι κάτοκοι της κωμόπο

λης ήταν 2.267 που αυξήθηκαν στους 
2.548 το 1891, στους 2.762 το 1901, 
στους 3.228 το 1911, στους 4.250 το 
1921 και στους 4.335 το 1931. 

Το 1946 οι κάτοικοι ανrΊλθαν στις 
5.460 (5.267 Ελληνοκύπριοι, 179 Τουρ
κοκύπριοι και 14 άλλων εθνικοτήτων). 
Μετά το 1964 εξαιτίας των διακοινοτι
κών ταραχών του ακολούθησαν την 

τουρκοκυπριακή ανταρσία, οι ολίγιστοι 

Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Μόρφου 

εγκατέλειψαν το χωριό τους και μετακι

νήθηκαν σε γειτονικά αμιγή τουρκοκυ

πριακά χωριά, στο πλαίσιο οδηγιών της 

Άγκυρας για δημιουργία στο νησί ισχυ

ρών τουρκοκυπριακών θυλάκων. 

Το 1973 οι κάτοικοι της Μόρφου 
ήσαν 7.466 Και η κωμόπολη ήταν ο 

πέμπτος μεγαλύτερος σε πληθυσμό οι

κισμός της επαρχίας του μετά την 

πόλη της Λευκωσίας και τα προάστια 
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του Στροβόλου, του Αγίου Δομετίου και 

του Καιμακλίου. Μετά την τουρκική ει

σβολή το 197 4 ο πληθυσμός της Μόρ
φου σκορπίστηκε σε διάφορες περιο

χές του ελεύθερου τμήματος της 

Κύπρου, κυρίως όμως στις επαρχίες 

Λευκωσίας και Λεμεσού και σε μικρότε

ρο βαθμό στην επαρχία Πάφου. 

Η Μόρφου λόγω της μεγάλης της 

ανάπτυξης αποτέλεσε, πριν από την ει

σβολή, το διοικητικό, οικονομικό, εμπο

ρικό, εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό 

κέντρο ολόκληρης της περιοχής του 

λεκανοπεδίου Μόρφου. 

Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και πο

λυτελείς κατοικίες με ωραιότερους κή

πους, καταστήματα, τράπεζες, κέντρα 

αναψυχής και κινηματογράφοι άρχισαν 

να ανεγείρονται παντού και ν' αλλά

ζουν την όψη της παλιάς μικρής κωμό

πολης μετατρέποντας την σε ευρωπαι

κή κηπούπολη. Για την εξυπηρέτηση 

της γύρω περιοχής εγκαταστάθηκαν 

στην κωμόπολη αρκετές κρατικές υπη

ρεσίες, όπως επαρχιακό δικαστήριο, 

γραφείο επιθεώρησης γεωργικών προι

όντων, νοσοκομείο, ταχυδρομείο. 

Αστυνομία, επαρχιακή διοίκηση, και 

επαρχιακά γραφεία των Τμημάτων Γε

ωργίας (με Κέντρο Γεωργικής Εκπαι

δεύσεως), Αναπτύξεως Υδάτων, Κτη

νιατρικών Υπηρεσιών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ευημερίας, 

Παιδείας και Εσωτερικών Προσόδων. 

Εξάλλου στη δεκαετία του 1930 ιδρύ
θηκε στη Μόρφου από την τότε αποι·· 

κιακή κυβέρνηση η «Κεντρική Πειραμα

τική Έπαυλη», σκοπός της οποίας ήταν 

η διεξαγωγή πειραμάτων και ερευνών 

για τη βελτίωση των διαφόρων ποικι

λιών δέντρων και ζώων. 

Στην κωμόπολη λειτουργούσαν, 

πριν από την τουρκική εισβολή του 



197 4, τέσσερις σχολές μέσης εκπαί

δευσης, μεταξύ των οποίων και το Γε

ωργικό Γυμνάσιο, και δυο δημοτικά 

σχολεία. Εξάλλου, στη Μόρφου λει

τουργούσε μέχρι το τέλος του 1957 το 
Διδασκαλικό Κολέγιο, το οποίο στη συ

νέχεια μετακινήθηκε στηνπόλη της 

Λευκωσίας. Σαν παράρτημα του Κολε

γίου λειτούργησε επίσης Γεωργική 

Σχολή, στην οποία όσοι απόφοιτοι εν

διαφέρονταν μπορούσαν να επιμορφω

θούν σε γεωργικά θέματα για ένα 

χρόνο. Μετά το 1960 η Γεωργική 

Σχολή λειτούργησε σαν πλήρες εξατά

ξιο Γεωργικό Γυμνάσιο. Μετά τη μετα

κίνηση του Διδασκαλικού Κολεγίου στη 

Λευκωσία, το οίκημα του χρησιμοποιή

θηκε από τη Σχολή Κωφαλάλων από το 

1958 μέχρι το 1970, οπότε μετακινήθη
κε στη Λευκωσία. Η πολιτιστική ζωή 

στη Μόρφου ήταν πολύ ικανοποιητική. 

Τα δημοτικά σχολεία, οι σχολές μέσης 

εκπαίδευσης, οι συντεχνίες, οι τοπικοί 

εθνικοί και πνευματικοί σύλλογοι και οι 

τακτικές επισκέψεις θεατρικών ομίλων 

δημιουργούσαν μια πολιτιστική κίνηση 

που είχε περιθώρια ανάπτυξης και 

εντατικοποίησης. Μετά την τουρκική ει

σβολή του 197 4, αρκετά πνευματικά, 

πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα που 

ανθούσαν στη Μόρφου διαλύθηκαν ή 

περιόρισαν σημαντικά τις δραστηριότη

τές τους. Η Πνευματική Εστία και ο 

Όμιλος Φίλων Μόρφου διαλύθηκαν ενώ 

ο αθλητικός μουσικοφιλολογικός σύλ

λογος «Διγενής Ακρίτας», που άλλοτε 

αποτελούσε πόλο έλξης της αθλητικής 

και πολιτιστικής ζωής της κωμόπολης, 

περιόρισε τις δραστηριότητές του 

στον αθλητικό τομέα (ποδόσφαιρο). Σε 

παρόμοια θέση βρίσκεται και το άλλο 

αθλητικό σωματείο της Μόρφου, η 

Αθλητική Ένωση (ΑΕΜ) που συνεχίζει 

να αγωνίζεται με έδρα τη Λεμεσό. 
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Το σωματείο «Διγενής Ακρίτας» 

ιδρύθηκε το 1931 και πέτυχε περίλα

μπρες νίκες. Μάλιστα γρήγορα ανέβη

κε στην Α' κατηγορία και διέπρεψε τι

μώντας την Κύπρο με τη συμμετοχή 

του στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ αφού αναδεί

χθηκε δευτεραθλητής. Τώρα αγωνίζε

ται στη Β' κατηγορία και η έδρα του 

είναι στη Λευκωσία. 

Ο Αθλητικός Μουσικοφιλολογικός 

Σύλλογος Αθλητική Ένωσις Μόρφου 

(ΑΕΜ) ιδρύθηκε το 1960, προήλθε από 
τη συγχώνευση δυο παλαιοτέρων Σω

ματείων της Μόρφου: Του «Νέου Αστέ

ρος» και του <<Απόλλωνος>>. Ο «Νέος 

Αστέρας>> είχε ιδρυθεί το 1944 και ο 

«Απόλλων>> το 1958. 

Η ΑΕΜ επέλεξε ως χρώματά της 

το άσπρο και το κόκκινο, Έμβλημά της 

είναι ένα αστέρι με τον κιθαρωδό 

Απόλλωνα, εμβλήματα που ανήκαν στα 

δυο Σωματεία από τα οποία προήλθε η 

ΑΕΜ. Το 1970, ύστερα από μαζική 

ενεργοποίηση των μελών και φίλων 

της ΑΕΜ, κατορθώθηκε η ανέγερση 

σύγχρονου οικήματος του Σωματείου, 

που αποτέλεσε τον πόλο έλξεως και 

ενδυναμώσεως των μελών για δημιουρ

γική δουλειά και αρτιότερη αντιπροσώ

πευση. 

Μετά την τουρκική εισβολή του 

1974 και την προσφυγοποίησή του, το 
Σωματείο προσπάθησε μέσα στις aντί

ξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν να 

ανασυγκροτηθεί, ψάχνοντας να βρει τα 

μέλη και τους φίλους του σ' όλες τις 

πόλεις και την ύπαιθρο της ελεύθερης 

Κύπρου. Με έδρα τώρα τη Λεμεσό η 

ΑΕΜ χωρίς εφόδια, χωρίς οικονομικούς 

πόρους, συνεχίζει τις υπεράνθρωπες 

προσπάθειες της να κρατηθεί. Ενώ 

στην έδρα της η ΑΕΜ ήταν μια από τις 

καλές και σταθερές ομάδες της Β· κα

τηγορίας μετά την προσφυγοποίηση 
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υποβιβάστηκε στην Γ· κατηγορία και 

στη συνέχεια στην Δ· κατηγορία. Δυ

στυχώς αναγκάστηκε να αναστείλει τις 

δραστηριότητες του ποδοσφαιρικού 

της τμήματος. Αυτό το γεγονός δεν 

φάνηκε να συγκίνησε ιδιαίτερα τους 

αθλητικούς φορείς ΚΟΑ, ΚΟΠ αλλά και 

το ίδιο το κράτος. Είναι λυπηρό ιστορι

κά αθλητικά σωματεία να εγκαταλείπο

νται έτσι χωρίς καμιά βοήθεια. 

Το 1973 η Μόρφου απέκτησε για 

πρώτη φορά στην ιστορία της τη δική 

της μητρόπολη με πρώτο επίσκοπο τον 

Χρύσανθο. Το γεγονός αυτό ήταν το 

αποτέλεσμα της αποφάσεως της Μεί

ζονος ιεράς Συνόδου, πουσυγκροτήθη

κε τον Ιούνη του 1973 για την αναδιάρ
θρωση των μητροπολιτικών περιφε

ρειών και την αύξηση του αριθμού τους 

από 3 σε 5. Μετά την τουρκική εισβο
λή, η έδρα της μητρόπολης μεταφέρ

θηκε στην Ευρύχου. Στο χωριό αυτό 

μεταφέρθηκαν επίσης η επαρχιακή διοί

κηση και η αστυνομική διεύθυνση της 

Μόρφου. Η Μόρφου συγκαταλέγεται 

στους δήμους της επαρχίας Λευκω

σίας. 

Από τη Μόρφου καταγόταν ο 

γνωστός λογοτέχνης και πολιτικός 

Λουκής Ακρίτας. 

Από το 1969 (χρόνο κατά τον 

οποίο η Μόρφου ξεπέρασε την Αμμό

χωστο στη παραγωγή εσπεριδοειδών) 

άρχισε να οργανώνεται στην κωμόπολη 

το ετήσιο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού που 

συνέχισε μέχρι το 197 4. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονομασία: Η ονομασία της Μόρ

φου σχετίζεται άμεσα προς το αρχαίο 

παρελθόν της, αφού θεωρείται ότι δια

σώζει ονομασία της θεάς Αφροδίτης, 

απ' όπου και προέρχεται. Μια από τις 
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ονομασίες με τις οποίες η Κυπρία θεά 

του έρωτα λατρευόταν στον αρχαίο ελ

ληνικό κόσμο ήταν η Μορφώ*, όπως 

μαρτυρούν αρχαίοι συγγραφείς (Ησύ

χιος, Παυσανίας, Λυκόφρων, Τζέτζης). 

Η ονομασία αυτή της θεάς Αφροδίτης 

προήλθε, κατά τον Τζέτζη, από το 

ρήμα μορφούμαι, δηλαδή παίρνω 

μορφή. Συνεπώς από τη θεά Μορφώ 

προήλθε το θεομόρφου (πόλις), απ' 

όπου, τελικά, Μόρφου. Είναι χαρακτη

ριστικό ότι στο «Χρονικόν» του ο Λεό

ντιος Μαχαιράς ( 15ος αιώνος) γράφει 
Μόρφου αλλά και Θεομόρφου σε μια 

περίπτωση. 

Με την ονομασία Μορφώ αναφέ

ρεται στις aρχαίες πηγές ότι λατρευό

ταν η θεά Αφροδίτη κυρίως στη Λακω

νία της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα δε με 

Λάκωνες απο~ους που ενδεχομένως 

είχαν κατοικήσει στο δυτικό τμήμα της 

μεγάλης κεντρικής πεδιάδας της Κύ

πρου σε εποχή που δεν μπορεί να κα

θοριστεί με ακρίβεια. 

Είναι βέβαια γνωστόν ότι η δυτική 

κεντρική πεδιάδα της Κύπρου ήταν κα

τοικημένη από τα αρχαιότατα προίστο

ρικά χρόνια, τούτο δε αποδεικνύεται 

από τους πολλούς οικισμούς που 

έχουν ανασκαφεί η εντοπιστεί ιδιαίτερα 

σ' ό,τι αφορά την ίδια τη Μόρφου, 

υπάρχει και εκεί σημαντικός αρχαιολο

γικός χώρος των προιστορικών χρό

νων, η λεγόμενη Τούμπα του Σκούρου. 

Μία ερμηνεία για την ονομασία της 

Μόρφου, ήταν ότι αυτή προήλθε από 

το χαρακτηρισμό όμορφη. Έτσι, οι 

Τούρκοι απλώς <ψετέφρασαν» την 

ονομασία της κωμόπολης σε Guzelyurt. 
Ο συσχετισμός της ονομασίας Μόρφου 

προς την ονομασία Μορφώ της θεάς 

Αφροδίτης κατά την αρχαιότητα στην 

περιοχή της Μόρφου, όπου υφίστατο 



και ιερό αφιερωμένο σ' αυτήν. Σε αγρό 

όπου, γίνονταν εργασίες ισοπέδωσης, 

προς τα βορειοανατολικά της Μόρφου 

και δίπλα στο δρόμο Μόρφου - Καλού 
Χωριού, όχι μακριά από τον αρχαιολογι

κό χwρο της Τούμπας του Σκούρου κω 

τον άλλο αρχαιολογικό χwρο της Χρυ

σηλιού, βρέθηκαν το 1960 αρχαία ερεί
πια. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων διεξήγαγε 

τότε στην περιοχή ανασκαφικές εργα

σίες, υπό τη διεύθυνση του αρχαιολό

γου Κυριάκου Νικολάου. Η ανασκαφική 

έρευνα έφερε σε φως αρχαίο ιερό 

αφιερωμένο, σύμφωνα προς τα ανευρε

θέντα στοιχεία, στη θεά Αφροδίτη. Με

ταξύ των διαφόρων ευρημάτων, σημα

ντικότερο ήταν μικρό περίοπτο άγαλμα 

από λευκό μάρμαρο της θεάς Αφροδί

της, από το οποίο όμως ελλείπουν η 

κεφαλή και άλλα μέλη του σwματος. Το 

ύψος του είναι περίπου 40 εκατοστόμε
τρα. η θεά παριστάνεται γυμνή, πλην 

του κάτω οπίσθιου μέρους το οποίο κα

λύπτεται με ιμάτιο. "Ολες οι γραμμές 

του αγαλματίου είναι καμπύλες, η δε 

επιφάνεια πολύ απαλή και διαφανής. 

Το αγαλμάτιο της Αφροδίτης της Μόρ

φου ήταν; πιθανι!)ς, λατρειηικn. 

Συνεπwς μπορούμε να θεωρήσου

με ότι στην περιοχή υφίστατο κατά την 

αρχαιότητα κάποια πόλη ή κwμη. Σύμ

φωνα δε προς συλλογισμό του Αθ. Σα

κελλαρίου, είναι πιθανόν αυτή η πόλη ή 

κwμη να ονομαζόταν Μορφw (από το 

όνομα της Αφροδίτης), απ' όπου βέ

βαια και η μεταγενέστερη ονομασία 

Μόρφου. Η περιοχή ευρισκόμενη από 

το 197 4 υπό τουρκική στρατιωτική κα
τοχή, δεν είναι, δυστυχwς, δυνατόν να 

διερευνηθεί επί του παρόντος περισσό

τερο. 

Βυζαντινά χρόνια. Η λατρεία του 

αγίου Μάμο στη Μόρφου, όπου υφίστα

το και φημισμένο ομwνυμο μοναστήρι, 

συνδέεται άμεσα με το βυζαντινό πα-
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ρελθόν της περιοχής. Ο άγιος Μάμας, 

που δεν ήταν Κύπριος τοπικός άγιος, 

λατρεύθηκε ιδιαίτερα στη Μόρφου. 

Κατά τα βυζαντινά χρόνια ο άγιος 

Μάμας ήταν ο προστάτης ακριτικού πο

λεμικού σώματος, των Απελατώv ~ν1αρ

δαίτwν, που είχαν μάλιστα αποτυπωμέ

νη τη μορφή του στο τρομερό όπλο 

τους, το aπελατίκι. Πιστεύεται ότι γύρω 

στον Ίο- 8ο μ.Χ. αιwνα (μετά την έναρ

ξη των ιδιαίτερα καταστροφικwν αραβι

κwν επιδρομwν), σωμα Μαρδαιτwν πο

λεμιστων είχε μεταφερθεί στην Κύπρο 

κι είχε εγκατασταθεί στην περιοχή της 

Μόρφου. Οι Μαρδαιτες αυτοί εισήγα

γαν στην Κύπρο και την ιδιαίτερη λα

τρεία του προστάτη αγίου τους, του 

αγίου Μάμο. Αργότερα δημιουργήθηκε 

και η τοπική θρησκευτική παράδοση για 

την θαυματουργό άφιξη στην περιοχή 

της Μόρφου από τα μικρασιατικά παρά

λια της σαρκοφάγου με τα οστά του 

αγίου. Η λατρεία του καθιερwθηκε εκεί, 

όπου κτίστηκε εκκλησία, ιδρύθηκε αρ

γότερα μοναστήρι και υφίσταται ως σή

μερα ο ναός του. 

Από την αρχή της περιόδου της 

Αγ{λοκρατίας η Μόρφου κηρύχθηκε σε 

αγροτικό δήμο και πρwτος δήμαρχός 

της διορίστηκε Τούρκος, ο Σμυρνιός 

Αζίζ. 

Μπορεί ητουρκική εισβολή και κα

τοχή εδw και 22 προς 23 χρόνια να 
σταμάτησε τη ραγδαία ανάπτυξη της 

Μόρφου, όμως δεν τα κατάφερε να ξε

θωριάσει το νόστο της επιστροφής στα 

αγαπημένα χwματα και τα σπίτια μας. 

Δύσκολες και κρίσιμες wρες 

περνά η πατρίδα μας. Σ' αυτές τις στιγ

μές απαιτείται απ' όλους ομοψυχία, σύ

νεση και υπευθυνότητα, για να αποφύ

γουμε τους κινδύνους. Η Μόρφου και 

τα άλλα κατεχόμενα χωριά μας μας πε

ριμένουν. 




