
Κωστής Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

H MOPΦΟΥ ΣTHN KYΠPIAKH IΣTOPIOΓPAΦIA TOY 19ου αι. 

 

 H ανάπτυξη των ελληνικών γραµµάτων, που παρατηρήθηκε στην Kύπρο 

κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, συνέτεινε ώστε να πραγµατοποιηθεί την 

περίοδο αυτή αριθµός εκδόσεων για το νησί, που διέσωσαν µοναδικές πτυχές των 

ενασχολήσεων των κατοίκων του και σηµαντικές πληροφορίες για την ιστορία και 

τις παραδόσεις πολλών κοινοτήτων του τόπου. H έρευνά µας στις έντυπες 

εκδόσεις της περιόδου αυτής απέδωσε εννέα σχετικά κείµενα για την κωµόπολη 

της Mόρφου, τα οποία και παρουσιάζονται στη συνέχεια. Πέντε από αυτά 

προέρχονται από βιβλία που εκδόθηκαν στην Αθήνα, ένα που τυπώθηκε στη 

Ρουµανία, ένα στην Αλεξάνδρεια και δύο στην Κύπρο. 

 

Δηµήτριος Mαργαρίτης 

 O πρώτος, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, που αναφέρεται στη Mόρφου είναι ο 

υποπρόξενος της Eλλάδας στην Kύπρο τη δεκαετία του 1840, Δηµήτριος 

Mαργαρίτης, στο βιβλίο «Περί Kύπρου διατριβή», που εξέδωσε στην Aθήνα, το 

1849. O Mαργαρίτης εντάσσει τη Mόρφου στην οµώνυµη επαρχία, µία από τις 

δεκατέσσερις, που υπήρχαν την περίοδο αυτή. Όπως σηµειώνει, η επαρχία 

αποτελείτο από 44 χωριά και εκατοικείτο από 6,000 άτοµα, τα 4/5 των οποίων 

ήταν χριστιανοί. Aκόµη αναφέρει, ότι η ευρύχωρη πεδιάδα της Mόρφου ποτιζόταν 

από πολλούς χειµάρρους, κατά τη διάρκεια του χειµώνα, εστερείτο όµως νερού 

για άρδευση, κατά τη θερινή περίοδο. Ως γνωστόν, το πρόβληµα αυτό λύθηκε 

µετά από πενήντα περίπου χρόνια, όταν άρχισε η εκµετάλλευση του πλούσιου 

υδροφόρου στρώµατος της περιοχής, που επέτρεψε την αλµατώδη ανάπτυξη της 

γεωργίας, µε τη καλλιέργεια µεγάλης ποικιλίας καρποφόρων δέντρων1. 

                                                
1. Για παράδειγµα, το 1896 εξορύχθηκαν σε τέσσερα σηµεία γύρω από την 

κωµόπολη φρέατα µε ικανοποιητική παροχή νερού. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

24/5.1.1897· Kώστα Kαλαθά, Mυθιστορία του Mόρφου παραλειπόµενα, Λευκωσία 

2002, σ. 18· Kωστή Kοκκινόφτα, «H Mόρφου στα τέλη του 19ου αιώνα (1878-

1900)», Kυπριακαί Σπουδαί 72(2010)68, όπου στην ίδια µελέτη (σ. 47-51) 

αξιοποιούνται 81 δηµοσιεύµατα της περιόδου 1879-1900, που έχουν εντοπιστεί 
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 O Έλληνας υποπρόξενος σηµειώνει, ωστόσο, ότι, παρά την έλλειψη νερού 

για άρδευση, η πεδιάδα ήταν πλούσια σε προϊόντα παραγωγής, όπως αρίστης 

ποιότητας ερυδρόδανο, δηλαδή ριζάρι, το γνωστό προϊόν βαφής των παλαιότερων 

χρόνων2, βαµβάκι, λινάρι, σησσάµι και διάφορα είδη οσπρίων. Eπίσης, σε αυτήν 

εκτρέφονταν πολλά κοπάδια προβάτων, ενώ στις ορεινές περιοχές 

καλλιεργούνταν αµπέλια για κρασί και φρουτόδεντρα. 

 Για την κωµόπολη της Mόρφου, ο Mαργαρίτης σηµειώνει ότι απείχε ενάµισυ 

λεύγα από τη θάλασσα και εκατοικείτο από 200 οικογένειες χριστιανών και 40 

περίπου οθωµανούς. Kάνει δε ιδιαίτερη µνεία στη µονή, όπως την ονοµάζει, του 

Aγίου Mάµα και στην εκκλησία της, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην 

ύπαρξη του τάφου του οµώνυµου Aγίου, «εκ σκληρού µονολίθου», όπως αποκαλεί 

τη γνωστή σαρκοφάγο του3. 

 

Aθανάσιος Σακελλάριος 

                                                                                                                                                  
στον κυπριακό τύπο της εποχής και στα οποία απεικονίζονται οι συνθήκες του βίου 

των κατοίκων της Mόρφου και τα ήθη και έθιµά τους. 

2. Για το ερυθρόδανο βλ. Παναγιώτη Γεννάδιου, Λεξικόν Φυτολογικόν, Aθήνα 

1914, σ. 311-313. 

3. «\Eπαρχία Mόρφου: Συνορεύει δυτικ΅ς µέ τήν τÉς Λεύκας, àνατολικ΅ς τήν τÉς 

Λαπήθου, µεσηµβριν΅ς τήν τÉς \OρεινÉς καί àρκτικ΅ς βρέχεται àπό τήν θάλασσαν. 

‰ Eχει περιφέρειαν 28 λεύγας, àριθµεÖ δέ 44 χωρία καί πληθυσµόν 6,000 ½ς öγγιστα 

κατοίκων, τά 4/5 τ΅ν ïποίων εrναι χριστιανοί. ^H εéρύχωρος πεδιάς αéτÉς 

ποτίζεται τόν χειµ΅να àπό πολλούς χειµάρρους, àλλά τό θέρος στερεÖται 

παντάπασιν •δάτων. MολαταÜτα âν γένει εrναι καρποφόρος καί πλουσία, 

προάγουσα µεγάλην ποσότητα γεννηµάτων, καί âρυθρόδανον àρίστης ποιότητος, 

βαµβάκια, λινάριον, σησσάµιον καί ùσπρια ξηρά. Tρέφει δέ καί πολλά ποίµνια 

προβάτων, καί ε¨ς τά çρεινά µέρη της, àνατολικ΅ς καί δυτικ΅ς, προάγει οrνον 

κοινόν, çπώρας, µέταξαν καί çλίγα γεννήµατα. Tό χωρίον Mόρφου, µητρόπολις τÉς 

âπαρχίας, κείµενον ε¨ς τό πλουσιώτερον τÉς πεδιάδος µέρος, àπέχον 1 1/2 λεύγας 

àπό τÉς θαλάσσης, κατοικεÖται àπό 200 ο¨κογενείας χριστιαν΅ν καί 40 περίπου 

çθωµαν΅ν. ‰ Eχει µονήν τοÜ ^Aγίου Mάµαντος καί ½ραίαν âκκλησίαν παλαιάν, 

¬που •πάρχει καί ï τάφος τοÜ êγίου âκ µονολίθου σκληροÜ». Bλ. Δηµήτριου 

Mαργαρίτου, Περί Kύπρου διατριβή, Aθήνα 1849, σ. 26. Για τον Mαργαρίτη βλ. 

N.Θ. Kλαδά, «Mαργαρίτης», Mεγάλη Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια, τ. 16ος, χ.χ.έ., σ. 

670. 



3 

 Tο 1855, έξι χρόνια µετά τα γραφέντα του Mαργαρίτη, ο εξ Aγίου Πέτρου 

Kινουρίας, σχολάρχης της Eλληνικής Σχολής Λάρνακας την περίοδο 1849-1854, 

Aθανάσιος Σακελλάριος, εξέδωσε, επίσης στην Aθήνα, τον πρώτο τόµο του έργου 

του «Tα Kυπριακά», που επανέκδωσε εµπλουτισµένο και ογκωδέστερο στην ίδια 

πόλη, το 1890, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την κυπρολογική έρευνα. Στο πρώτο 

από τα δύο κείµενά του, ο Σακελλάριος αναφέρεται αρχικά στον ναό του Aγίου 

Mάµα, που θεωρεί ότι ανάγεται στα χρόνια των Λουζινιανών4. Σηµειώνει επίσης, 

ότι είχε πριν από µερικά χρόνια διασωθεί από επικείµενη καταστροφή, µετά που 

                                                
4. «\EντεÜθεν, δύο µίλια πρός àνατολάς, διά τ΅ν κωµ΅ν Kαζιβερά, Πραστιό καί 

Nικήτα, φθάνοµεν ε¨ς τήν κωµόπολιν Mόρφου. Tό àξιολογώτατον ταύτης εrναι ï 

ναός τοÜ ^Aγίου Mάµαντος, âπί τ΅ν Λουζινιαν΅ν ο¨κοδοµηθείς. Oyτος öτεινεν ε¨ς 

καταστροφήν, àλλ’ ï àποθανών Kυρηνείας περί τÉς αéτοÜ βελτιώσεως εrχε 

φροντίσει âν µέρει. ^H âν τ΅ τοίχω τοÜ ναοÜ âκ σκληροÜ λίθου λάρναξ, ¦δη δέ 

τάφος τοÜ ^Aγίου Mάµαντος, εrναι σαρκοφάγος τ΅ν Pωµαϊκ΅ν χρόνων. Oî 

καλόγηροι, διά νά κερδίζωσι πλείονα, çπήν τινά öκαµον âπί τοÜ πώµατος τοÜ 

σαρκοφάγου· ¬θεν καί µέχρι νÜν ε¨σέτι, µÜρον, ü τοÜ θαύµατος, âξέρχεται· àλλά 

τοÜτο κοινόν εrναι ε¨ς ±παντας τούς τάφους τ΅ν êγίων. \EνταÜθα πιθανώτατα 

πόλις ¦ καί κώµη •πÉρχεν, âν Fw ™ \Aφροδίτη, •πό τήν âπίκλησιν Mορφώ, âτιµÄτο· 

καί âκ ταύτης καί τό πεδίον ±παν öσχε τό ùνοµα. “Mορφώ παροικήσουσι τήν 

Zηρυνθίαν”. \AνÉκε δέ αéτό ±παν ε¨ς τό βασίλειο τÉς Λαπήθου, τό •πό τ΅ν 

Λακώνων âν τFÉ βορεί÷α παραλί÷α τÉς Kύπρου îδρυθέν· âπειδή οéδείς ôλλος ¦θελε 

µεταφέρει •πό τό αéτό ùνοµα âνταÜθα τήν θεάν πλήν τ΅ν Λακώνων, ο¥τινες ο≈τως 

αéτήν âτίµων. ≠Oθεν ï Παυσανίας (Παυσαν. Λακων. IE΄) περί ταύτης λέγει· “Nα΅ν 

δέ, zν οrδα, µόνω τούτω (τÉς \Aφροδίτης) καί •περ΅ον ôλλο âπωκοδόµηται 

MορφοÜς îερόν. \Eπίκλησις µέν δή τÉς \Aφροδίτης âστίν ™ Mορφώ, κάθηται δέ 

καλύπτραν τε öχουσα καί πέδας περί τοÖς ποσί· περιθεÖναι δέ οî Tυνδάρεων τάς 

πέδας φασίν, àφοµιοÜντα τοÖς δεσµοÖς τό âς τούς συνοικοÜντας τ΅ν γυναικ΅ν 

βέβαιον”. Kαί παρά µέν τοÜ Λυκόφρονος θηλυκ΅ς τό πεδίον παραδίδεται Mορφώ, 

•πό τÉς λέξεως Zηρυνθία, πάνυ εéφυ΅ς, ½ς ε€δοµεν, àκολουθούµενον· •πό δέ τ΅ν 

νÜν Kυπρίων οéδετέρως τό τε πεδίον καί ™ κώµη λέγεται». Bλ. Aθανάσιου 

Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1855, σ. 122-123. Για τον Σακελλάριο βλ. 

Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 
62010, σ. 532-533. 
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επιδιορθώθηκε µερικώς από τον αποθανόντα Mητροπολίτη Kυρηνείας5 και 

προσθέτει επίσης, ότι σε τοίχο του ναού ήταν ενσωµατωµένη σαρκοφάγος των 

ρωµαϊκών χρόνων, που εφέρετο ως τάφος του Aγίου. Aµφισβητεί δε την κατά 

θαυµαστό τρόπο ροή µύρου από οπή της σαρκοφάγου, αναφέροντας µε λεπτή 

ειρωνεία πως για τη διάνοιξή της είχαν µεριµνήσει οι καλόγηροι, έτσι ώστε να 

αυξηθούν οι προσκυνητές και τα έσοδά τους6. Συµπληρώνει ακόµη ότι η ροή µύρου 

ήταν σύνηθες φαινόµενο σε όλους τους τάφους αγίων. 

 Στη συνέχεια, ο Σακελλάριος αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου 

του στην αναζήτηση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος της Mόρφου και 

κατέγραψε τα σχετικά µε την αναφορά του Παυσανία για τη λατρεία της 

Aφροδίτης στη Λακωνία, όπου είχε το επίθετο Mορφώ και παριστάνετο να φέρει 

καλύπτρα και να φορεί πέδιλα7. Yποθέτει δε, ότι στην περιοχή όπου βρισκόταν η 

Mόρφου υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια κωµόπολη, στην οποία ελατρεύετο η θεά 

από τους Λάκωνες, που την ίδια περίοδο είχαν ιδρύσει το βασίλειο της Λαπήθου. 

Aς σηµειωθεί ότι αναφορά στην Aφροδίτη µε την ονοµασία Mορφώ γίνεται και από 

τον αρχαίο συγγραφέα Λυκόφρονα, σε σχετικό σχόλιό του στην Kύπρο, γεγονός 

που συνέτεινε ώστε να εδραιωθεί η άποψη πως µε το όνοµα αυτό η θεά 

λατρευόταν στο νησί και πως από αυτό προήλθε η ονοµασία της Mόρφου8. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η αρχαιολογική 

σκαπάνη επιβεβαίωσε την υπόθεση για λατρεία της θεάς Aφροδίτης στην περιοχή, 

µετά τον εντοπισµό ιερού, που αποδόθηκε σε αυτή, σε τοποθεσία πλησίον του 

                                                
5. Πρόκειται για τον Xαρίτωνα (1844-1851), ο οποίος στους καταλόγους της 

Eκκλησίας της Kύπρου αναφέρεται ότι διετέλεσε Mητροπολίτης Kυρηνείας από το 

1844 έως το 1849. Bλ. Eκκλησίας Kύπρου, Eορτολόγιον, Λευκωσία 2011, σ. 67. 

Ωστόσο, σε έγγραφο του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής σηµειώνεται ότι ζούσε µέχρι 

το 1851, οπότε απεβίωσε µετά που έπεσε από µουλάρι. Bλ. Aρχείο Iεράς 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον A΄, Mέρος B΄, αρ. 300. 

6. Aς σηµειωθεί, ότι στη ροή µύρου από τη σαρκοφάγο του Aγίου αναφέρεται ήδη 

από τον 15ο αιώνα ο Kύπριος χρονικογράφος Λεόντιος Mαχαιράς. Bλ. Άντρου 

Παυλίδη, Λεοντίου Mαχαιρά Xρονικόν, Λευκωσία 21995, σ. 28. 

7. Tη σχετική αναφορά παραθέτει ο Kυριάκος Xατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος εις 

τας ελληνικάς πηγάς, τ. ΣT΄, Λευκωσία 1992, σ. 54-55. 

8. Bλ. K. Xατζηιωάννου, H Aρχαία Kύπρος εις τας ελληνικάς πηγάς, τ. A΄, 

Λευκωσία 21985, σ. 46-47· τ. B΄, Λευκωσία 21985, σ. 166-167, 258-259. 
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αρχαιολογικού χώρου της «Tούµπας του Σκούρου», όπου εντοπίστηκε και µικρό 

ωραιότατο άγαλµά της από λευκό µάρµαρο9. 

 Στο δεύτερο κείµενό του για τη Mόρφου, που δηµοσίευσε το 1890, ο 

Σακελλάριος επαναλαµβάνει τα όσα έγραψε το 1855 και παραθέτει επίσης µερικά 

νεότερα στοιχεία για την κωµόπολη, όπως ότι εκατοικείτο από 2,360 κατοίκους10, 

οι οποίοι ασχολούνταν αποκλειστικά µε τη γεωργία, και πως διέθετε 

αρρεναγωγείο, παρθεναγωγείο και σχολαρχείο. Tέλος, διατυπώνει κατά πολύ 

διαφορετικό τρόπο την προηγούµενη αναφορά του στη ροή µύρου από τη 

σαρκοφάγο του Aγίου Mάµα, σηµειώνοντας µόνο ότι τούτο επιστεύετο από τους 

απλουστέρους11. 

                                                
9. Kυριάκου Nικολάου, «Iερόν Aφροδίτης Mόρφου», Report of the Department of 

Antiquties Cyprus (1963)14-27. 

10. Σύµφωνα µε την επίσηµη απογραφή πληθυσµού, το 1891 διέµεναν στη 

Mόρφου 2,548 κάτοικοι, από τους οποίους 2,429 ήταν χριστιανοί και 119 

µουσουλµάνοι. Bλ. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, 

London 1893, σ. 31. 

11. «Tό Ξηροπόταµον δέ διαβάντες ε¨σερχόµεθα ε¨ς τό εéφορώτατον πεδίον τοÜ 

Mόρφου. \EντεÜθεν, µετά δύο œρας πρός àνατολάς τ΅ν κωµ΅ν Kαζιβερά, 

ΠραστειοÜ καί Nικήτα, φθάνοµεν ε¨ς τήν κωµόπολιν Mόρφου, οsσαν τήν ≤δραν τοÜ 

διαµερίσµατος καί öχουσαν δηµοτικά ëλληνικά σχολεÖα àρρένων καί θηλέων, 

ëλληνικόν ΣχολαρχεÖον καί 2,360 κατοίκους, àσχολουµένους ε¨ς τήν γεωργίαν. \Eν 

αéτFÉ •πάρχει ™ µονή τοÜ ^Aγίου Mάµαντος, wς ï ναός εrναι βυζαντινÉς 

àρχιτεκτονικÉς. \Eν τFÉ αéλFÉ δέ τÉς µονÉς •πάρχουσιν âρριµένα âκ µαρµάρου 

κιονόκρανα κορινθιακοÜ ρυθµοÜ, öτι δ’ εrνε âντετειχισµένος âν τ΅ να΅ 

σαρκοφάγος âκ σκληροÜ λίθου τ΅ν ρωµαϊκ΅ν χρόνων, θεωρούµενος •πό τ΅ν 

χριστιαν΅ν τÉς Kύπρου ½ς τάφος τοÜ ^Aγίου Mάµαντος. \Eκ τούτου δέ πιστεύεται, 

•πό τ΅ν êπλουστέρων, ¬τι καί µέχρι νÜν àναβλύζει µÜρον· àλλά τοÜτο συµβαίνει 

καί ε¨ς ±παντας âν γένει τούς τάφους τ΅ν âν Kύπρω êγίων. \EνταÜθα πιθανώτατα 

πόλις ¦ καί κώµη Mορφώ καλουµένη •πÉρχεν, âν Fw ™ \Aφροδίτη •πό τήν 

âπίκλησιν Mορφώ âτιµÄτο, καί âκ ταύτης καί τό πεδίον ±παν, ½ς ε€δοµεν, öσχε τό 

ùνοµα· “Mορφώ παροικήσουσι τήν Zηρυνθίαν”. \AνÉκε δέ πιθαν΅ς αéτό ε¨ς τό 

βασίλειο τÉς Λαπήθου, τό •πό τ΅ν Λακώνων âν τFÉ βορεί÷α παραλί÷α τÉς Kύπρου 

îδρυθέν· διότι οéδείς ôλλος ¦θελε µετενέγκει •πό τό αéτό âπίθετον âνταÜθα τήν 

θεάν âκτός τ΅ν Λακώνων, ο¥τινες ο≈τως αéτήν âτίµων âν τFÉ πατρίδι των· διό ï 

Παυσανίας περί αéτήν λέγει· “να΅ν δέ zν οrδα µόνω τούτω (τÉς \Aφροδίτης) καί 
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 Για την ίδρυση των πρώτων σχολείων της Mόρφου, στα οποία αναφέρεται ο 

Σακελλάριος, διασώζονται αρκετές πληροφορίες από την προφορική παράδοση 

των κατοίκων, που καταγράφηκαν από τους πρωτοπόρους ερευνητές Λοΐζο 

Φιλίππου και Iερώνυµο Περιστιάνη, και από διάφορες εκδοµένες και ανέκδοτες 

πηγές. Σύµφωνα µε αυτές, το πρώτο κοινοτικό σχολείο ιδρύθη από τον 

Mητροπολίτη Kυρηνείας (1852-1862) Mελέτιο το 1852 και λειτούργησε στα κελλιά 

της Mονής του Aγίου Mάµα. Tους χώρους που στέγασαν το σχολείο επιδιόρθωσε 

αργότερα ο εκ Mόρφου, µέγας ευεργέτης των ελληνικών γραµµάτων της 

κωµόπολης και δυστυχώς πλήρως ξεχασµένος από τους µεταγενέστερους, 

Iεροµόναχος Xριστοφόρος Mελετιάδης, ο οποίος διέθεσε για τον σκοπό αυτό, το 

1867, το πολύ µεγάλο για την εποχή ποσό των 240 λιρών. Tο καλοκαίρι του 1879, 

ο Xριστοφόρος προσέφερε επιπλέον 50 χιλιάδες γρόσια, για την ίδρυση και 

λειτουργία σχολαρχείου και παρθεναγωγείου, και πέντε χρόνια αργότερα διέθεσε 

µε διαθήκη του άλλες 45 χιλιάδες γρόσια, υπέρ των εκπαιδευτηρίων της 

γενέτειράς του. Aµφότερα, σχολαρχείο και παρθεναγωγείο, πρωτολειτούργησαν 

κατά το σχολικό έτος 1884-8512. 

 

Eυρυβιάδης Φραγκούδης 

 Πολύ σύντοµη είναι η αναφορά στην κωµόπολη του εµπόρου Eυρυβιάδη 

Φραγκούδη στον πρώτο τόµο του έργου του «Eγχειρίδιον Xωρογραφίας και 

                                                                                                                                                  
•περ΅ον ôλλο âπωκοδόµηται. MορφοÜς îερόν. \Eπίκλησις δέ τÉς \Aφροδίτης âστίν 

™ Mορφώ, κάθηται δέ καλύπτραν τε öχουσα καί πέδας περί τοÖς ποσί· περιθÉναι δέ 

οî Tυνδάρεων τάς πέδας φασίν, àφοµιοÜντα τοÖς δεσµοÖς τό âς τούς συνοικοÜντας 

τ΅ν γυναικ΅ν βέβαιον” (Παυσαν. 3, 15, 11). Tό πεδίον τοÜτο παρά µέν τοÜ 

Λυκόφρονος θηλυκ΅ς παραδίδεται καλούµενον Mορφώ, •πό τÉς λέξεως Zηρυνθία, 

½ς âρρήθη, ακολουθούµενον· •πό δέ τ΅ν νÜν Kυπρίων οéδετέρως τό τε πεδίον καί 

™ κώµη λέγεται». Bλ. Aθ. Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1890, σ. 137-

138. 

12. Για τον Mητροπολίτη Kυρηνείας Mελέτιο και την εκπαιδευτική του δράση βλ. 

Kωστή Kοκκινόφτα, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ 

µισό 19ου - αρχές 20ού αι.)», Επετηρίδα Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 

8(2008)78-80. Eιδικότερα για τις απαρχές της εκπαίδευσης στη Mόρφου και την 

ιστορία της κατά τον 19ο αιώνα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H Mόρφου στα τέλη του 

19ου αιώνα (1878-1900)», Kυπριακαί Σπουδαί 72(2010)51-61 
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Γενικής Iστορίας της Kύπρου», που εξέδωσε στην Aλεξάνδρεια, το 1885. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, η Mόρφου ήταν έδρα του οµώνυµου διαµερίσµατος, 

ενός των δεκαέξι του νησιού, η δε γύρω πεδιάδα παρήγαγε ερυθρόδανο και 

σιτηρά. Σηµειώνει ακόµη, ότι σε παλαιότερα χρόνια αποκαλείτο Mορφώ, χωρίς να 

δίνει περισσότερες λεπτοµέρειες, και προσθέτει ότι την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας ανήκε στην οικογένεια ντε Mόρφου, υπονοώντας προφανώς είτε 

τον Φράγκο ευγενή Λωράν ντε Πλεσσί, είτε τη µεσαιωνική οικογένεια ντε 

Γκρινιέρ, που προσέθεσαν τον τίτλο ντε Mόρφου στο όνοµά τους, όταν κατείχαν 

την κωµόπολη, ως ιδιωτικό φέουδο13. Tέλος αναφέρει, ότι ήταν κτισµένη στην 

πλέον προσοδοφόρα περιοχή της πεδιάδας και πως εκατοικείτο από 350 

οικογένειες14.  

 

Περικλής Mιχαηλίδης 

 O δάσκαλος και δηµοσιογράφος Περικλής Mιχαηλίδης στο βιβλίο 

«Στοιχειώδης Tοπογραφία ή Πολιτική Γεωγραφία της Nήσου Kύπρου», που 

εξέδωσε στην πόλη Tούλτση της Pουµανίας, το 1887, σηµειώνει αρχικά ότι το 

διαµέρισµα της Mόρφου αποτελείτο από 44 χωριά µε 11,306 κατοίκους και πως 

παρήγαγε ερυθρόδανο, λινάρι, πολλά δηµητριακά και αρκετά άλλα προϊόντα. Για 

τη Mόρφου αναφέρει ότι βρισκόταν στο πλουσιότερο µέρος της πεδιάδας και πως 

είχε 551 σπίτια και 2,267 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνταν αποκλειστικά µε τη 

γεωργία. Aπό αυτούς οι 2,112 ήταν Xριστιανοί (1,062 άνδρες και 1,050 γυναίκες) 

                                                
13. Aνωνύµου, «Mόρφου», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 10ος, Λευκωσία 

1989, σ. 124, 127. 

14. «Διαµέρισµα Mόρφου: Tό öδαφος àρδευόµενον τοÜ χειµ΅νος •πό διαφόρων 

χειµάρρων στερεÖται τέλεον ≈δατος τοÜ θέρους· εrναι ¬µως γονιµώτατον καί τό 

âρυθρόδανον εéστοχεÖ ¨διαζόντως· σÖτος, κριθή παράγονται àφθόνως, ½ς καί ≤τερα 

διάφορα προϊόντα· τό çρεινόν µέρος νοτιοδυτικ΅ς τοÜ \Oλύµπου δίδωσιν ο€νους 

âλαφρούς καί ξυλείαν... Mόρφου (κατά τούς àρχαίους Mορφώ), ≤δρα τοÜ 

διαµερίσµατος, âπί Λουζινιάνων κτÉµα τοÜ στέµµατος Le Morf· κεÖται âν τ΅ 

δαψιλεστέρω τµήµατι τÉς κοιλάδος, µίαν καί ™µίσειαν λεύγαν àπό τÉς àκτÉς καί 

àριθµεÖ περί τάς 350 ο¨κογενείας». Bλ. Eυρυβιάδου Φραγκούδη, Eγχειρίδιον 

Xωρογραφίας και Γενικής Iστορίας της Kύπρου, τ. A΄, Aλεξάνδρεια 1885, σ. 25-26. 

Για τον Φραγκούδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

624. 
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και οι 147 Oθωµανοί (68 άνδρες και 79 γυναίκες)15. Tέλος σηµειώνει ότι η 

κωµόπολη διέθετε ελληνικό σχολείο, όπως επίσης αρρεναγωγείο και 

παρθεναγωγείο, καθώς και κωµοδικείο και ταχυδροµείο16. 

 

Λουκάς Παϊσίου 

 Tο ίδιο έτος µε την έκδοση του βιβλίου του Mιχαηλίδη αναφέρεται άλλη µία 

σύντοµη µαρτυρία για τη Mόρφου. Προέρχεται από το βιβλίο «Τοπογραφία και 

Iστορία της Νήσου Κύπρου» του δάσκαλου Λουκά Παϊσίου, που εξέδωσε στην 

Aθήνα, το 1887. Tην έκδοση αυτή δεν κατέστη δυνατόν να εντοπίσουµε και αντί 

αυτής µελετήθηκε η επανέκδοσή της, που κυκλοφόρησε στην ίδια πόλη το 1894. O 

Παϊσίου αναφέρει ότι το διαµέρισµα της Mόρφου ήταν ένα από τα τέσσερα, στα 

οποία ήταν διαχωρισµένη η επαρχία της Λευκωσίας και σηµειώνει πως τα 

υπόλοιπα ήταν αυτά της Kυθρέας, της Oρεινής και της Λεύκας. Aναφέρει επίσης, 

                                                
15. O Mιχαηλίδης αντλεί τον αριθµό των κατοίκων της κωµόπολης από την πρώτη 

απογραφή που έγινε το 1881 στην Kύπρο, τρία χρόνια µετά την καθεστωτική 

αλλαγή του 1878. Bλ. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 

1881, London 1884, σ. 24. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στην απογραφή αυτή δεν έγινε 

διαχωρισµός των κατοίκων, ως προς τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, όπως 

έγινε στις επόµενες, και είναι άγνωστο από που άντλησε ο Kύπριος συγγραφέας 

τα σχετικά αριθµητικά στοιχεία για τους χριστιανούς και µουσουλµάνους 

κατοίκους της κωµόπολης. 

16. «Tό διαµέρισµα Mόρφου ïρίζεται πρός B. àπό τήν âπαρχίαν Kηρυνείας, πρός A. 

àπό τό διαµέρισµα \OρεινÉς, πρός N. àπό τό τÉς ΛεµησσοÜ καί Kοιλανίου καί πρός 

Δ. àπό τό τÉς Λεύκας καί τοÜ κόλπου τοÜ Mόρφου ¦ Πενταγίας· ï πληθυσµός 

αéτοÜ àνέρχεται ε¨ς 11,306 κατοίκους àσχολουµένους ε¨ς τήν γεωργίαν, öχει 

öκτασιν 28 λευγ΅ν τετραγωνικ΅ν καί 44 χωρία καί κώµας, ±τινα περιέχουσι 2,677 

ο¨κίας, παράγει àφθόνους καρπούς, âρυθρόδανον, λινάριον κτλ. Πρωτεύουσα δέ 

αéτοÜ εrναι ™ κωµόπολις Mόρφου, κειµένη ε¨ς τό πλουσιώτατον τÉς πεδιάδος 

µέρος, àπέχουσα τÉς θαλάσσης τέσσερα ≥µισυ σχεδόν µίλια \Aγγλικά µέ 2,267 

κατοίκους, àσχολουµένους ε¨ς τήν γεωργίαν, âξ zν Xριστιανοί εrναι 1,062 ôνδρες 

καί 1,050 γυναÖκες. \Oθωµανοί δέ 68 ôνδρες καί 79 γυναÖκες καί 551 ο¨κίαι, öχει 

σχολεÖον ^Eλληνικόν καί δηµοτικόν καί παρθεναγωγεÖον, öτι δέ κωµοδικεÖον καί 

ταχυδροµεÖον». Bλ. Περικλή Mιχαηλίδη, Στοιχειώδης Tοπογραφία ή Πολιτική 

Γεωγραφία της Nήσου Kύπρου, Tούλτση 1887, σ. 67-68. Για τον Mιχαηλίδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 372. 
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ότι στην κωµόπολη κατοικούσαν 2,643 άτοµα και πως υπήρχε δηµοτικό σχολείο, 

δηλαδή αρρεναγωγείο, καθώς και παρθεναγωγείο, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε 

αναφορά στην ύπαρξη ελληνικού σχολείου, που, όπως σηµειώθηκε, είχε 

λειτουργήσει από το σχολικό έτος 1884-8517. 

 

Γεώργιος Φραγκούδης 

 H επόµενη αναφορά στην κωµόπολη προέρχεται από τον πολιτευτή και 

συγγραφέα Γεώργιο Φραγκούδη και περιλαµβάνεται στον τόµο «Kύπρις», που 

εξέδωσε στην Aθήνα, το 1890. Aρχικά, ο εκ Λεµεσού λόγιος αναφέρεται στη 

µεγάλη πεδιάδα της Mόρφου και σηµειώνει, ότι η κωµόπολη εκατοικείτο από 2,500 

άτοµα και πως ήταν η µεγαλύτερη του νησιού.  

 Στη συνέχεια, επαναλαµβάνει την υπόθεση, που πρωτοδιατύπωσε ο 

Σακελλάριος, ότι στην περιοχή αυτή ήταν κτισµένη κατά την αρχαιότητα πόλη µε 

την ονοµασία Mορφώ και σηµειώνει πως στις µέρες του δεν σωζόταν οτιδήποτε 

από την παλιά αίγλη, παρά µόνο ο ναός του Aγίου Mάµα, κτίσµα της εποχής των 

Λουζινιανών. Aναφέρει δε, ότι υπήρχε, στον αριστερό τοίχο για τον εισερχόµενο 

στον ναό προσκυνητή, ρωµαϊκή σαρκοφάγος, µε οπή από την οποία έρρεε µύρο, 

κατά θαυµαστό τρόπο. Παρέχει δε την ανεπιβεβαίωτη από άλλες πηγές 

πληροφορία, ότι σε αυτή φυλασσόταν τότε το λείψανο του Aγίου18. 

                                                
17. «^H âπαρχία τÉς Λευκωσίας συνίσταται âκ 4 διαµερισµάτων, τÉς Kυθραίας, 

Mόρφου, \Oρεινής καί Λεύκας... TοÜ διαµερίσµατος Mόρφου κειµένου ε¨ς τά BΔ 

τÉς νήσου âπίσηµαι κ΅µαι εrναι Mόρφου, ≤δρα νÜν τοÜ διαµερίσµατος, 8 µίλια 

µακράν τÉς Λευκωσίας, öχουσα 2,643 κατοίκους, δηµοτικόν σχολεÖον καί 

παρθεναγωγεÖον». Bλ. Λουκά Παϊσίου, Τοπογραφία και Iστορία της Νήσου Κύπρου, 

Aθήνα 21894, σ. 20-22. Για τον Παϊσίου βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 433-434.  

18. «Mετ’ çλίγον κατερχόµεθα ε¨ς τήν µεγάλην πεδιάδα τοÜ Mόρφου, ëνουµένην 

µετά τÉς Mεσαορίας, καί µετά τρεÖς œρας φθάνοµεν ε¨ς τήν κωµόπολιν τÉς 

Mόρφου, τήν µεγαλυτέραν τÉς νήσου, öχουσαν 2,500 κατοίκους· παρ’ αéτήν ρέει 

τόν χειµ΅να καί ï πλατεÖαν öχων τήν κοίτην ποταµός τοÜ Mόρφου. \Eνταύθα 

φαίνεται ¬τι öκειτο àρχαία πόλις, àνήκουσα ε¨ς τό •πό Λακώνων îδρυθέν βασίλειον 

τÉς Λαπήθου καί Mορφώ καλουµένη, âπίθετον ¬περ öδιδον οî Λάκωνες ε¨ς τήν 

\Aφροδίτην, ε¨ς ≥ν φαίνεται ¬τι qν àφιερωµένη καί ™ πόλις α≈τη, ε¨ς τήν Mορφώ 

(½ραίαν) \Aφροδίτην, ≥τις âν Λακεδαίµονι âτιµÄτο φέρουσα καλύπτραν καί πέδας 

περί τούς πόδας. \Eν τFÉ σηµερινFÉ κώµFη àξιοθέατος εrναι µόνον ï âν τ΅ µετοχίω 
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Nικόλαος Iερείδης 

 Eκτενέστερη, από όλους τους ιστοριογράφους της εποχής, είναι η 

αναφορά στη Mόρφου του απόφοιτου του Διδασκαλείου Aθηνών, Nικόλαου 

Iερείδη, στο βιβλίο του «Iστορία της Κύπρου», που εξέδωσε στη Λευκωσία, το 

1893. Στο κείµενό του, ο Kύπριος δάσκαλος σηµειώνει ότι πλησίον της Mόρφου 

διερχόταν ο πλατύτερος και ίσως µεγαλοπρεπέστερος χείµαρρος του νησιού 

Σεράχης, ο οποίος διέσχιζε και πότιζε την εύφορη πεδιάδα της περιοχής. 

Aναφέρει ακόµη, ότι το διαµέρισµα της Mόρφου παρήγαγε τα περισσότερα 

προϊόντα από τα υπόλοιπα διαµερίσµατα της Kύπρου, όπως δηµητριακά, διάφορα 

όσπρια, βαµβάκι, κρασί, λάδι, λινάρι, σησσάµι, πατάτες, κολοκάσι, άνηθο, σύκα, 

βερύκοκκα, αχλάδια, µήλα και εσπεριδοειδή19. 

                                                                                                                                                  
τοÜ ^Aγίου Mάµαντος ½ραÖος ναός, âπί Λουζινιάνων ο¨κοδοµηθείς. \Aριστερά τ΅ 

ε¨σερχοµένω âν τ΅ τοίχω, âντός ρωµαϊκÉς σαρκοφάγου, κεÖται τό σ΅µα τοÜ ^Aγίου 

Mάµαντος, öκ τινος δέ τοÜ µνηµείου çπÉς âξέρχεται ½ς âκ θαύµατος µÜρον». Bλ. 

Γεώργιου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 454-455. Για τον Φραγκούδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 622-623. 

19. «Διαµέρισµα Mόρφου: Tό διαµέρισµα τοÜτο κεÖται πρός Δ. τοÜ διαµερίσµατος 

τÉς \OρεινÉς. ‰ Eχει πρός B. τήν διοίκησιν Kηρυνείας, πρός Δ. καί N. τό διαµέρισµα 

Λεύκας καί πρός A. τό διαµέρισµα \OρεινÉς. Φυσική âξέτασις. Xείµαρροι: \Eπίσηµος 

χείµαρρος εrναι ï Σεράχης, ¬στις διέρχεται çλίγον öξωθεν τÉς Mόρφου· εrναι ï 

πλατύτερος καί µεγαλοπρεπέστερος €σως τ΅ν χειµάρρων τÉς Kύπρου· δεχόµενος 

δέ τούς χειµάρρους τοÜ Παλαιοµετόχου, τόν \Aκάκην, τόν τÉς Περιστερώνας, τόν 

\Oβγόν καί ôλλους τινάς καί κατευθυνόµενος κατ’ àρχάς µέν âκ Nότου πρός 

BορρÄν, εrτα δέ στρεφόµενος πρός Δ. ποτίζει τάς εéφόρους γαίας τÉς Mόρφου καί 

χύνεται ε¨ς τόν κόλπον τÉς Mόρφου, πλησίον τοÜ Συριανοχωρίου. Kλίµα: Πρός µέν 

τά B. εrναι çλίγον θερµόν, πρός δέ τόν N. δροσερόν· âν γένει ¬µως εrναι •γιεινόν. 

Προϊόντα: Tό διαµέρισµα τοÜτο παράγει τά περισσότερα προϊόντα ¬λων τ΅ν 

διαµερισµάτων. Παράγει πλείστους δηµητριακούς καρπούς, ùσπρια πολλά, 

βάµβακα, οrνον, öλαιον, λίνον, σήσσαµον, γεώµηλα, κολοκάσιον, ôνηθον 

(γλυκάνισον) - ôλλοτε âξÉγε καί πολύ âρυδρόδανον (ριζάρι) - καί ½ραίας çπώρας, 

οxον σÜκα, βερύκοκκα, àππίδια, µÉλα, âσπεριδοειδεÖς καρπούς (λεµονοπορτόκαλλια) 

κλπ.». Bλ. Νικόλαου Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 81. Για τον 

Iερείδη βλ. Xρήστου Aνδρέου (εκδόσεις), Kύπριοι συγγραφείς από την αρχαιότητα 

µέχρι σήµερα, τ. A΄, Λευκωσία 1982-83, σ. 335-336. 
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 Στη συνέχεια αναφέρεται στην κωµόπολη και επαναλαµβάνει τα σχετικά µε 

τη λατρεία της Aφροδίτης. Προσθέτει, επίσης, ότι επί Eνετοκρατίας ήταν φέουδο 

του κόµη ντε Mόρφου, που, όπως έχει αναφερθεί, πρόκειται για τίτλο, τον οποίο 

προσέθεσαν στο όνοµά τους οικογένειες Φράγκων ευγενών της εποχής. 

Aναφέρεται ακόµη στον ναό του Aγίου Mάµα, που πιθανολογεί ότι κτίστηκε στα 

τέλη του 12ου αιώνα από τους Kοµνηνούς. Σηµειώνει επίσης, ότι υπήρχαν αρκετοί 

κίονες κορινθιακού ρυθµού στο προαύλιό του, όπου είχαν µεταφερθεί από την 

τοποθεσία «Γναφειά», στην οποία υπήρχαν πολλά ερείπια και είχαν βρεθεί 

παρόµοιοι στο πρόσφατο παρελθόν, γεγονός που επέτρεπε σε κάποιον να 

πιθανολογήσει ότι εκεί ήταν κτισµένος, κατά την αρχαιότητα, ναός αφιερωµένος 

στην Aφροδίτη20.  

 Aναφέρει ακόµη, ότι η κωµόπολη εκατοικείτο από 2,548 κατοίκους, στην 

πλειοψηφία τους Xριστιανούς (2,429 έναντι 119 Tούρκων) και σηµειώνει πως 

συνδεόταν µε τη Λευκωσία µε µεγάλη και πλατειά για την εποχή οδό. Προσθέτει 

δε, ότι το κλίµα της ήταν δροσερό και υγιεινό και πως διέθετε τρεις ναούς, 

                                                
20. «Πολιτική âξέτασις: Tό διαµέρισµα τοÜτο περιλαµβάνει 47 κώµας καί χωρία, 

öχει 3,070 ο¨κίας καί 12,239 κατοίκους, âξ zν 10,755 Xριστιανοί καί 1,484 

Mωαµεθανοί· âξ ¬λων τούτων 6,368 ôρρενες καί 5,871 θήλεις. \Eπισηµοτέρα 

κωµόπολις εrναι ™ Mόρφου (Mορφώ), πρωτεύουσα τοÜ διαµερίσµατος, κειµένη âπί 

ïµαλÉς καί εéφορωτάτης πεδιάδος, çλίγον τι πρός τό B. µέρος τοÜ διαµερίσµατος 

περί τά 3 àγγλικά µίλια µακράν τÉς θαλάσσης· öχει δέ περιφέρειαν (γÜρον) σχεδόν 

3 àγγλικά µίλια. \Ωνοµάσθη δέ Mόρφου, διότι τόν παλαιόν καιρόν âν αéτFÉ 

âλατρεύετο ™ \Aφροδίτη •πό τήν âπωνυµία Mορφώ, δηλαδή ½ραία. \Eπί 

^Eνετοκρατίας qτο φέουδον τοÜ κόµητος δέ Mόρφω· âν αéτFÉ •πάρχει ½ραÖος ναός 

τοÜ ^Aγίου Mάµαντος, BυζαντιακοÜ ρυθµοÜ, κτισθείς πιθανόν âπί τ΅ν Kοµνην΅ν, 

κατά τό 1190 περίπου µ.X., âπί τÉς παραµονÉς δηλαδή τÉς πτώσεώς των, καθότι 

καί àτελής φαίνεται ¬τι εrναι, καί χρονολογία οéδεµία •πάρχει ε¨ς οéδέν µέρος 

αéτοÜ. \Eν τFÉ αéλFÉ τοÜ ναοÜ •πάρχουσι πολλά κιονόκρανα KορινθιακοÜ ρυθµοÜ, 

àνευρεθέντα πιθαν΅ς öν τινι τοποθεσία «Γναφειά» νÜν καλουµένη, περί τό 1/4 BΔ 

τÉς Mόρφου· διότι âνταÜθα καί πολλά âρείπια •πάρχουσι καί ≤τερα ¬µοια 

κιονόκρανα àνεκαλύφθησαν· προσέτι δέ καί τινες •ψηλοί κίονες âσκαλισµένοι âκ 

τ΅ν ôνω πρός τά κάτω ε¨ς αéλάκια çφιοειδÉ. TαÜτα πάντα καί ôλλα πείθουσιν 

™µÄς, ¬τι âνταÜθα πολύ πιθανόν νά •πÉρχεν ï ναός τÉς MορφοÜς \Aφροδίτης. 

\Eπίσηµοι àνασκαφαί δέν öγιναν, ¥να βεβαιωθ΅µεν περί τούτου τελείως». Bλ. Ν. 

Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 82. 



12 

προφανώς αυτούς του Aγίου Mάµα, της Aγίας Παρασκευής και του Aγίου 

Γεωργίου, καθώς και δηµοτικό σχολείο, δηµαρχείο, κωµοδικείο, ταχυδροµείο και 

αναγνωστήριο.  

 Για την ύπαρξη και λειτουργία δηµαρχείου, κωµοδικείου και αναγνωστηρίου 

αντλούµε πολύτιµες πληροφορίες από διάφορες πηγές και τον κυπριακό τύπο της 

εποχής. Για παράδειγµα, από σχετικά έγγραφα γνωρίζουµε ότι η ίδρυση 

δηµαρχείου ανάγεται στο έτος 1883, οπότε εξεδόθη σχετικό διάταγµα, 

ηµεροµηνίας 5 Δεκεµβρίου, πως το κωµοδικείο λειτούργησε τουλάχιστον από τον 

Σεπτέµβριο του 1885, ενώ τα Aναγνωστήρια µε τα ονόµατα «Oµόνοια» και 

«Πρόοδος», ιδρύθηκαν το πρώτο, τον Iανουάριο του 1885, και το δεύτερο, σε 

διαδοχή του προηγούµενου, το 1893, µε πρωτοβουλία των δασκάλων της 

κωµόπολης. Στα Aναγνωστήρια αυτά, διδάσκονταν δωρεάν διάφορα µαθήµατα 

στους αναλφάβητους ενήλικες και παραδίδονταν µαθήµατα εκκλησιαστικής 

µουσικής, κατά τις βραδυνές ώρες21. 

 O Iερείδης αναφέρει ακόµη, ότι οι κάτοικοι της Mόρφου ασχολούνταν µε τη 

γεωργία, τα εµπόριο, τη δενδροκοµία και τις τέχνες, δηλαδή µε τα τεχνικά 

επαγγέλµατα του κωµοδρόµου, του πελεκάνου, του οικοδόµου και διάφορα άλλα. 

Θεωρεί πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους προσδιορίζονταν από το γεγονός 

ότι αγαπούσαν την παιδεία, ήταν εργατικοί και φηµίζονταν για τη σωµατική τους 

δύναµη. Σηµειώνει ακόµη, ότι το νερό της κωµόπολης, αν και αντλείτο από βαθειά 

φρέατα, δεν ήταν και τόσο κατάλληλο προς πόση, όσο των δύο πηγαίων υδάτων, 

που βρίσκονταν σε κοντινή  απόσταση από αυτήν, προς τα δυτικά. Προσθέτει δε, 

ότι παράγονταν πολλά προϊόντα, όπως σιτηρά, όσπρια, βαµβάκι, λινάρι, σησσάµι, 

άνηθο, καρπούζια, όλων των ειδών τα λαχανικά και διάφορα φρούτα, όπως σύκα, 

ρόδια και εσπεριδοειδή. Tέλος, αναφέρει ότι κάθε Kυριακή γινόταν αγορά στη 

                                                
21. Για την ίδρυση του δηµαρχείου, του κωµοδικείου και των αναγνωστηρίων της 

Mόρφου βλ. K. Kοκκινόφτα, «H Mόρφου στα τέλη του 19ου αιώνα (1878-1900)», 

ό.π., σ. 62, 65 και 61 (για το δηµαρχείο, το κωµοδικείο και το αναγνωστήριο). 

Eπίσης βλ. Xαράλαµπου Στρόππου, «H ίδρυση και τα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του Δήµου Mόρφου», Tαχυδρόµος Πάφου, Nοέµβριος 2011 (για το 

δηµαρχείο, όπου αξιοποιείται ανέκδοτο υλικό από το Kρατικό Aρχείο Kύπρου)· 

Φωνή της Kύπρου, 14/26.9.1885, 29/11.5.1892 (για το κωµοδικείο)· Φωνή της 

Kύπρου, 12/24.5.1893, 2/14.6.1893, 28/9.11.1899 και Eυαγόρας, 27.3.1899 (για το 

αναγνωστήριο). 
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Mόρφου, όπου προσέρχονταν κάτοικοι από τα γύρω χωριά, οι οποίοι αγόραζαν και 

πωλούσαν διάφορα προϊόντα22. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι η αγορά αυτή είχε τη µορφή λαϊκής 

εµποροπανήγυρης και συγκέντρωνε παραγωγούς από τα γύρω χωριά, καθώς και  

από τη Mαραθάσα και την Πιτσιλιά. H σηµασία της για την οικονοµική ζωή της 

Mόρφου ήταν τεράστια, γι’ αυτό και ένα από τα πρώτα έργα του νεοσύστατου 

δηµαρχείου της κωµόπολης ήταν να µεριµνήσει, κατά τη δεκαετία του 1890, για 

την αναβάθµισή της23. 

 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης - Ιωάννης Iωαννίδης 

 H τελευταία αναφορά στη Mόρφου, που εντοπίζεται στις έντυπες εκδόσεις 

του 19ου αιώνα, προέρχεται από το βιβλίο των διδασκάλων Γεώργιου 

Κωνσταντινίδη και Ιωάννη Iωαννίδη «Τοπογραφία της Νήσου Κύπρου», το οποίο 

εξεδόθη στη Λάρνακα το 1897. Oι δύο συγγραφείς επαναλαµβάνουν τις 

προηγούµενες αναφορές για την ύπαρξη δηµαρχείου και κωµοδικείου στην 

κωµόπολη, καθώς και για τη αγορά, που πραγµατοποιείτο κάθε Kυριακή. Eπίσης, 

                                                
22. «^H κωµόπολις Mόρφου öχει 648 ο¨κίας καί 2,548 κατοίκους, âξ zν 2,429 

Xριστιανοί καί 119 TοÜρκοι. \Eκ τ΅ν Xριστιαν΅ν 1,309 εrναι ôρρενες καί 1,120 

θήλεις· καταγίνονται ε¨ς τήν γεωργίαν, τό âµπόριον, τάς τέχνας καί δενδροκοµία· 

öχει δηµοτικόν σχολεÖον àρρένων καί θηλέων, κωµοδικεÖον, δηµαρχεÖον, 

ταχυδροµεÖον, àναγνωστήριον καί 3 ναούς· àπέχει τÉς Λευκωσίας 24 àγγλικά 

µίλια· ïδός πλατεÖα καί ïµαλή. Tό κλίµα εrναι δροσερόν καί •γιεινόν· τό δέ ≈δωρ 

àντλούµενον âκ βαθέων φρεάτων δέν εrναι τόσον καλόν· öχει ¬µως νÜν περί τό 1/4 

öξω τÉς κωµοπόλεως πρός Δ. αéτÉς 2 πηγαÖα ≈δατα, καταλληλότατα πρός πόσιν. 

Προϊόντα: Πολλά σιτηρά, ùσπρια, λίνον, σήσσαµον, βάµβακα, ôνηθον, µεγάλους καί 

γλυκεÖς •δροπέπονας (παττίχας)· ≤ν τέταρτον τÉς œρας πρός Δ. αéτÉς •πάρχουσι 

πολλοί κÉποι, παράγοντες ½ραίας çπώρας, οxον σÜκα, ρόδια, βερύκοκκα, 

λεµονοπορτόκαλλια καί παντοειδÉ λαχανικά. Kαθ’ ëκάστην Kυριακήν γίνεται 

àγορά (παζάρι) καθ’ ≥ν οî κάτοικοι τ΅ν πέριξ µερ΅ν συναθροιζόµενοι àγοράζουσι 

καί πωλοÜσι διάφορα προϊόντα. Xαρακτήρ: Oî MορφÖται εrναι ïπωσοÜν 

πεπαιδευµένοι, âργατικοί καί φηµίζονται διά τήν σωµατικήν των δύναµιν». Bλ. Ν. 

Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 83. 

23. Για την αγορά της Mόρφου βλ. Φωνή της Kύπρου, 2/14.12.1899· Kώστα 

Kαλαθά, Mυθιστορία του Mόρφου, Λευκωσία 2002, σ. 370-374· K. Kοκκινόφτα, «H 

Mόρφου στα τέλη του 19ου αιώνα (1878-1900)», ό.π., σ. 63. 
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σηµειώνουν ότι ήταν κτισµένη κοντά στον χείµαρρο Σεράχη και πως είχε σε 

κοντινή απόσταση πηγαία ύδατα και κήπους µε οπωροφόρα δέντρα και λαχανικά, 

προσθέτοντας ότι ήταν φηµισµένη για τα καρπούζια της. Tέλος, αναφέρουν ότι 

εκατοικείτο από 2,550 άτοµα, 2,430 από τα οποία ήταν Xριστιανοί και πως είχε 

τρεις ναούς µε κυριότερο αυτόν του Aγίου Mάµα24. 

 

 Oι µαρτυρίες των Mαργαρίτη, Σακελλάριου, Eυρυβιάδη Φραγκούδη, 

Mιχαηλίδη, Παϊσίου, Γεώργιου Φραγκούδη, Ιερείδη και Kωνσταντινίδη - Iωαννίδη 

αποτελούν πολύτιµες πηγές πληροφόρησης για την ιστορία της Mόρφου και τη 

ζωή των κατοίκων της και διασώζουν τις πρώτες προσπάθειες για σύνδεσή της µε 

το αρχαιοελληνικό και βυζαντινό παρελθόν της. Aπό τα κείµενα αυτά 

πληροφορούµαστε ακόµη για τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτιζε η Mόρφου 

στην περιοχή, ως διοικητικό και εµπορικό κέντρο στα τέλη της Tουρκοκρατίας και 

στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, καθώς και για τις προσπάθειες των κατοίκων 

της για πρόοδο και πνευµατική προκοπή µε την ίδρυση σχολείων και 

αναγνωστηρίων. Σε συνάρτηση δε µε τις υπόλοιπες πηγές της εποχής, όπως 

έγγραφα, περιηγητικά κείµενα, δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου και άλλα, µας 

επιτρέπουν να ανασυνθέσουµε της ιστορίας της, κατά το δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα. 

 

                                                
24. «\Eκ KατωκοπιÄς διευθυνόµενοι BΔ φθάνοµεν πρ΅τον ε¨ς τό \Aρκάκι (445 

κατοίκους, âξ zν 330 χριστιανοί), ¬περ παράγει πολλά κουκκιά, καί öπειτα ε¨ς τό 

Mόρφου· τοÜτο κεÖται âντός τÉς ïµωνύµου πεδιάδος καί παρά τόν Σεράχην, 

παράγει πολλά καί διάφορα προϊόντα καί öχει δηµαρχεÖον, κωµοδικεÖον, 3 ναούς, 

τ΅ν ïποίων κυριώτερος εrναι ï τοÜ ^Aγίου Mάµαντος, καί 2,550 κατοίκους, âξ zν 

2,430 χριστιανοί· 20΄ πρός Δ. τοÜ χωρίου •πάρχουν πηγαÖα ≈δατα, κÉποι âξ 

çπωροφόρων δένδρων καί λαχανικ΅ν, καί λιβάδια, παράγοντα µεγάλους καί 

γλυκεÖς •δροπέπονας. E¨ς Mόρφου καθ’ ëκάστην Kυριακήν συναθροίζονται πολλοί 

âκ τ΅ν πέριξ χωρίων, πρός àγοράν καί πώλησιν διαφόρων προϊόντων». Bλ. Γ.Μ. 

Κωνσταντινίδου - Ι. Iωαννίδου, Τοπογραφία της Νήσου Κύπρου, Λάρνακα 1897, σ. 

19. Για τον Γ.Μ. Κωνσταντινίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 284. Για τον Ι. Iωαννίδη δεν έχουµε υπόψη µας βιογραφικά 

στοιχεία. 
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Δηµοσιεύτηκε στο ειδικό αφιέρωµα του περιοδικού «Η Φωνή της Μόρφου» µε 

τίτλο «Μόρφου: Περιδιαβάζοντας τις µνήµες. Η ιστορία της πόλης µου και των 

κατεχόµενων χωριών του µορφίτικου κάµπου» (Λευκωσία 2012), σ. 49-52. 

 


