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Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 

Με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής 

Στις 2 Σεπτεμβρίου π εκκλnσία μας 

γιορτάζει τn μνnμn του Αγίου Μόμαντος, 

που είναι πολιούχος άγιος τnς κατεχόμενnς 

μας κωμόπολnς Μόρφου. Ο Άγιος Μάμας 

και n εκκλnσία του στn μαγευτικn κnπούπολn 
έχουν καταστεί σύμβολο και σπμαία του 

αγώνα των Μορφιτών και των κατοίκων τnς 

περιοχnς για επιστροφn. 

Η λατρεία του Αγίου Μάμο στπ Μόρ

φου, όπου υφίστατο και φnμισμένο ομώνυμο 

μοναστnρι, συνδέεται άμεσα με το βυζαντινό 

παρελθόν τnς περιοχnς. Ο άγιος Μάμας, 

που δεν nταν Κύπριος τοπικός άγιος, λα

τρεύθnκε ιδιαίτερα στn Μόρφου. Κατά τα Βυ

ζαντινό χρόνια ο άγιος Μάμας nταν ο προ

στότnς ακριτικού πολεμικού σώματος, των 

Απελατών Μαρδαϊτών, που είχαν μάλιστα 

αποτυπωμένn τn μορφn του στο τρομερό 

όπλο τους, το aπελατίκι το aπελατίκι. Πιστεύ

εται ότι γύρω στον 7ο-8ο μ.Χ. αιώνα (μετά 

τnν έναρξn των ιδιαίτερα καταστροφικών 

αραβικών επιδρομών) σώμα Μαρδαϊτών πο

λεμιστών είχε μεταφερθεί στnν Κύπρο κι είχε 

εγκατασταθεί στnν περιοχι'ι τnς Μόρφου. Οι 

Μαρδαϊτες αυτοί εισnγαγαν στnν Κύπρο και 

τnν ιδιαίτερn λατρεία του προστότn αγίου 

τους, του Αγίου Μάμο. Αργότερα δnμιουργn

θnκε και n τοπικn θρnσκευτικn παρόδοσn 
για τn θαυματουργό όφιξn στnν περιοχn τnς 

Μόρφου από τα μικρασιατικό παράλια τnς 

σαρκοφάγου με τα οστό του αγίου Η λα

τρεία του καθιερώθnκε εκεί όπου κτίστnκε 

εκκλnσία, ιδρύθnκε αργότερα μοναστnρι και 

υφίσταται ως σnμερα ο ναός του. 

Ο Κωνσταντίνος Σάθας (Μεσαιωνικn 

βιβλιοθnκn) υποστnρίζει ότι ζωnρn είναι n 

του Δρ Χάρη Χαραλάμπους Α ντρικκή 

παρόδοσn για τnν εις Κύπρο μεταφορά των 

λειψάνων του Αγίου Μάμο, που nταν προ

στότnς των Μαρδαϊτών- aπελατών. 

Οι Χόκκεττ -Παπαϊωάννου (Ιστορία 

Ορθοδόξου Εκκλnσίας τnς Κύπρου, τόμος Β', 

1927, σ.σ. 270-273) συσχετίζουν τπν όφιξn 
στnν Κύπρο Μαρδαϊτών προς τn διόδοσn 

τnς λατρείας του Αγίου Μάμο, ιδίως στnν πε

ριοχn τnς Μόρφου όπου οι πολεμιστές αυτοί 

φαίνεται ότι είχαν εγκατασταθεί και ιδρύσει 

το στρατόπεδο τους, κι όnου ιδρύθnκε και το 

μοναστnρι το αφιερωμένο στον άγιο προ

στότn τους. Τοποθετούν όμως χρονικό ενω

ρίτερα τnν άφιξn των Μαρδαϊτών στnν 

Κύπρο θεωρώντας ότι το στρατιωτικό τους 

σώμα είχε πιθανώς nδπ διαλυθεί με τn συμ

φωνία Ιουστινιανού Β' Αρόβων του 688 μ.Χ. 

Και προσθέτουν: 

... Εκ του περί τον ναόν τούτον στρατο
·πέδου των Μαρδαϊτών προέκυψεν αναμφι

βόλως n κωμόπολις Μόρφου, nς οι κάτοικοι 
διατnρούσι μέχρι σnμερον τον ρωμαλέον χα

ρακτnρα των προγόνων τους. Ότε οι Μαρ

δαϊται απέβαλαν τον στρατιωτικόν αυτών χα

ρακτnρο. το δε στρατόπεδον αυτών εγένετο 

πόλις φυσικώ τω λόγω ο άγιος Μάμας μετά 

των περί το ναόν οικnμότων των κλnρικών 

εγένετο μοναστnριον, και διετέλεσε τούτο εν 

ενεργεία μέχρι των αρχών τnς ιθ' εκατονταε

τίδος. 

Ο Άγιος Μάμας είναι μάρτυρας που 

aπαριθμείται μεταξύ των αγίων τnς Κύπρου. 

Αν και δεν nταν Κύπριος κι ούτε αναφέρεται 

ότι είχε ζnσει στnν Κύπρο, ωστόσο συνδέθn-



κε στενώτατα με το νnσί στnν εκκλnσιαστικn 

παρόδοσn και τιμάται ιδιαίτερα. Ένα κυπρια

κό χωρίο, ο Άγιος Μάμας στnν επαρχία Λε

μεσού, φέρει το όνομα του. Σ' αυτόν είναι 

αφιερωμένες σnμερα στnν Κύπρο πάνω από 

45 εκκλnσίες σε διάφορα μέρn εκ των 

οποίων εκείνn τnς Μόρφου ανnκε σε παλαιό 

φnμισμένο μοναστnρι. Ετιμότο ιδιαίτερα 

στnν Κύπρο και κατά τα Μεσαιωνικό χρόνια. 

όπως προκύπτει και από αναφορές σε χρονι

κό. Κατά τον Μεσαίωνα, εκκλnσία (n μονα
στnρι) στο όνομα του αγίου Μάμο υφίστατο 

και στnν πρωτεύουσα Λευκωσία. όπως προ

κύπτει από κάποιες παλαιές αναφορές. Η Εκ

κλπσία τιμά τn μνnμn του στις 2 του Σεπτέμ
βρn. 

Ο μεγαλομάρτυρας άγιος Μαμας κα

ταγόταν από τnν πόλn Γόγγρα τnς Παφλαγο

νίας. Οι γονείς του nσαν Χριστιανοί και ρί

φθnκαν στn φυλακn όπου και γεννnθnκε ο 

άγιος το πρώτο μισό του 3ου μ.Χ. αιώνα. 

Ανετρόφn από (3ετn μnτέρα που λεγόταν 

Αμμία. κι επειδn τnν αποκαλούσε μαμά, ονι:>-

μόστnκε Μάμας. Σε νεαρn nλικία υπέστn 

μαρτύρια, ως Χριστιανός, αλλά ως εκ θαύ

ματος εσώθn από πνιγμό όταν ερρίφθn τελι

κό στn θάλασσα με βόρn δεμένα στο λαιμό 

του. Στn συνέχεια κρυβόταν σε σπnλαια 

όπου ετρέφετο με γάλα ελαφιών. Κάποτε συ

νελrlφθn και υπέστn πολλά μαρτύρια. Μετα

ξύ άλλων ρίφθnκε σε καμίνι αλλό και στα 

θnρία. Τελικό του διαπέρασαν το σώμα με 

σιδnρό τρίαινα και πέθανε. 

Η σχέσn του αγίου προς τnν Κύπρο αρ

χίζει μετά το θάνατο του. Σε ακαθόριστο 

χρόνο αναφέρεται ότι το λείψανο του είχε το

ποθετnθεί σε λάρνακα και ριφθεί στn θά

λασσα, από τις απέναντι τnς Κύπρου μικρα

σιατικές ακτές. Σύμφωνα προς τnν 

εκκλnσιαστικn παρόδοσn, n λάρνακα με το 
λείψανο του αγίου μεταφέρθn από τα κύμα-
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τα στnν Κύπρο κι εξεβρόσθn στnν παραλία 

του κόλπου τnς Μόρφου (αρκετές άλλες πα

ραδόσεις ομιλούν για εικόνες και άλλα αντι

κείμενα που είχαν μεταφερθεί από τα κύμα

τα στnν Κύπρο από τn Μικρό Ασία). Όπως 

διnγείται και ο μεσαιωνικός χρονογράφος 

Λεόντιος Μαχαιράς στο Χρονικόν του (πα

ραθέτοντας τnν παρόδοσn που θd πρέπει, 

συνεπώς, να nταν παλαιό), ένας χωρικός 

βρnκε τn λόρνακα και μαζί με τους γιούς 

του, τn μετέφεραν με πολλn ευκολία προς το 

εσωτερικό του νnσιού, παρά το βάρος τnς. 

Όταν έφθασαν στο σnμείο όπου βρίσκεται ο 

ναός του αγίου, στn Μόρφου, n λάρνακα με 
το άγιο λείψανο έγινε ξαφνικό τόσο βαριά 

που nταν αδύνατο να μετακινnθεί. Τnν όφn

σαν τότε εκεί και έκτισαν ναό στο όνομα του 

αγίου, που εξελίχθnκε σε ακμόζον μοναστn

ρι. 

Αργότερα δnμιουργnθnκαν πολλές 

παραδόσεις για το θαυματουργό άγιο 

Μάμο. μερικές από τις οποίες προσαρμό

στnκαν σύμφωνα προς τα δεδομένα τnς 

εποχnς τους για παράδειγμα, σε μερικές πα

ραδόσεις αντίπαλοι και τελικό, φονείς του 

αγίου παρουσιάζονται οι Τούρκοι τnς Αλλα

γίας (Μικρό Ασία). Γνωστότατn είναι n παρό
δοσn ότι ο Άγιος όρμεγε λιοντάρια και έφτια

χνε τυρί με το οποίο έτρεφε τους φτωχούς. 

Μια όλλn παρόδοσn αναφέρει ότι αυτός 

nταν βοσκός που το κοπάδι του φύλαγαν 

λιοντάρια αντί σκύλοι. Tn σχέσn του αγίου 
προς τα άγρια αυτό θnρία δείχνουν και οι ει

κόνες του, που τον παριστάνουν να είναι κα

βαλλόρnς σε ένα λιοντάρι. 

Στn Μόρφου ιδιαίτερα, πολλές παρα

δόσεις σχετίζονται με τον άγιο. Μια απ' 

αυτές αναφέρει, πως όταν κτιζόταν εκεί ο 

ναός του, τις πέτρες κουβαλούσε ο ίδιος ο 

άγιος τις νύκτες. Πόλι αναφέρεται ότι κατά 

τnν nμέρα τnς γιορτnς του κατέβαιναν στnν 
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εκκλnσία τρία αγρινό εκ των οποίων τα δυο 

εθυαόζοντο και ετρώγοντο από τους συμμε

τέχοντες στο πανnγύρι , ενώ το τρίτο αφnνό
ταν να επιστρέψει στο βουνό κάποτε όμως 

εσφόγnσαν και τα τρία, οπότε δεν επανελn

φθn πλέον το θαύμα αυτό. 

Ο Κωνσταντίνος Σάθας, στον πρόλογο 

του Β' τόμου τnς σειράς του με τίτλο Μεσαι

ωνικn Βιβλιοθnκn (1873), προσπαθεί να 

δώσει μια εξnγnσn στn σχέσn του αγίου 

προς τnν Κύπρο. Αφού χαρακτnρίζει τον 

άγιο ως τον Ηρακλέα του Χριστιανισμού, 

υποδεικνύει ότι, βάσει των ακριτικών επών, 

αυτός Γιταν ο προστότnς άγιος των Απελα

τών Γι Μαρδαϊτών. 

Η σύνδεσn του αγίου Μόμα με τους -
για λογαριασμό τnς Βυζαντινnς αυτοκρατο

ρίας - φύλακες του νnσιού, Γιταν αρκετός 

λόγος για να καταστnσει τον άγιο αυτόν 

ιδιαίτερα δnμοφιΜ στnν Κ'υπρο αλλά και να 

τον συσχετίσει με πολλούς θρύλους και πα

ραδόσεις. Από αναφορές των μεσαιωνικών 

χρονογράφων, καταδεικνύεται ότι Mn από 
τα Μεσαιωνικά χρόνια ο άγιος Μάμας ετιμά

το ιδιαίτερα οτnν Κύπρο και εθεωρείτο θαυ

ματουργός. Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονι

κόν, παρ. 33, γράφει χαρακτnριοτικό: 

. .. Όμοιως ο άγιος Μάμας εις του 
Μόρφου ο οποίος nρτεν απε'τnν Αλλαγίαν, 

και εις τnν ζωn του επίαννεν τους λέοντας 

και εγόλευέν τους .. . και πολομό μεγάλα 

θαύματα εις ούλον τον κόσμον, πλnγές αγιά

τρευτες και οπού τον ζωγραφίζουν βρύει ιά

ματα εις τnν Λευκωσίαν, εις τnν Λεμεσόν, εις 

τr1ν Αμμόχωστο, εις τnν Κλαυδίαν αν nτον να 

γράψω τες γιόσες του ως του νόζουν δεν 

έφταννα ... 

Μπορούμε να θεωρnσουμε από το κεί

μενο αυτό του Μαχαιρό, ότι κατά τα Μεσαιω

νικόχρόνια υπnρχαν εικόνες του αγίου Μόμα 

που εθεωρούντο θαυματουργές στn Λευκω-
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σία, στn Λεμεσό, στnν Αμμόχωστο, στο χωριό 

Κλαυδιό. Περίπου παρόμοιες προς τον Μα

χαιρό αναφορές για τον άγιο Μόμα δίνουν 

και ο Στέφανος Λουζινιανός, κι ο Στραμβόλ

δι, κι ο αρχιμανδρίτnς Κυπριανός. 

Ο άγιος Μάμας πιθανώς είχε ριφθεί 

(ως μονομάχος), σε αμφιθέατρο όπου νίκn

σε θnρία (απ' όπου και n σχέσn του προς το 
λιοντάρι) αλλά ως Χριστιανός τελικό εκτελέ

στnκε με τρfαινα. Το λείψανο του πιθανώς με

τέφεραν μαζί τους στnν Κύπρο από τn 

Μικρό Ασία οι Μαρδαϊτες που, όπως φαίνε

ται είχαν εγκατασταθεί κυρίως στnν περιοχn 

τnς Μόρφου, όπου και ενίσχυσαν τον εκεί 

μικρό οικισμό. 

Ο Αλεξάντερ Ντρόμμοντ (Aiexander 

Drummond) που επισκέφθn τnν Κύπρο το 

1750 αναφέρει και τn Μόρφου ως πολύ ευ
χάριστο μέρος, περί τnν μιόμισn λεύγα από 

τn θάλασσα που n εκκλnσία τnς (=του Αγίου 
Μόμα) είναι από τα ωραιότερα κτίρια που 

έχω δει σ' ολόκλnρο το νnσί. 

Το πρώτο ελλnνικό σχολείο τnς Μόρ

φου ιδρύθnκε το 1848 και στεγόστnκε στο 
μοναστnρι του Αγίου Μάμο. Πρώτος δάσκα

λος Γιταν ο Μιχαnλ Ιωαννίδnς από τnν Ευρύ

χου, που είχε σπουδάσει στnν Αθnνα κι είχε 

αναλάβει το σχολείο τnς Μόρφου ύστερα 

από πρόσκλnσn του μnτροπολίτn Μελετίου. 

Κατά το τέλος τnς τουρκικnς κατοχnς (1878) 
το σχολείο αυτό είχε περίπου 180 μαθnτές. 

Το μοναστήρι του Αγίου Μάμα 

Σύμφωνα προς τnν παρόδοσn, το μο

ναστnρι είχε οικοδομnθεί επί των θεμελίων 

ειδωλολατρικού ναού τnς Αφροδίτnς/ 

Αστόρτnς επί Κομνnνών, περί τα τέλn του 

12ου αιώνα, nταν δnλαδn σύγχρονο τnς Πα

ναγίας του Κύκκου και άλλων κυπριακών μο

ναστnρίων. Ήταν αφιερωμένο στον μn Κύ

πριο μάρτυρα άγιο Μόμα, του οποίου το 



λείψανο αναφέρεται ότι διέπλευσε τn θάλασ

σα με θαυμαστό τρόπο και βρέθnκε στnν 

Κύπρο, οπότε και κατετέθn στον ναό που είχε 

κτιστεί προς τιμnν του στn Μόρφου. 

Παλαιοί επισκέπτες που είχαν επισκε

φθεί το μοναστnρι του αγίου Μάμο στn 

Μόρφου, που αναβρύζει μύρα κάνουν λόγο 

ο Nicole le Huen (1487) και ο Tommaso 
Porcacchi (1576). Ο Richard Pococke (1738) 
γρόφει ότι κατά τn γνώμn του n εκκλnσία 
του μοναστnριού είχε κτιστεί από κάποια ευ

γενn οικογένεια τnς Κύπρου λίγο πριν από τn 

βενετικn κατοχn του νnσιού (1489). Γράφει 
ότι το μοναστnρι είναι μεγαλοπρεπές, όπως 

μεγαλοπρεπnς εfναι και n εκκλnσfα του, 

προσθέτει δε ότι το μοναστnρι φαίνεται να 

είχε οικοδομnθεf με βόσn ευρύτατο σχέδιο. 

Ωστόσο όταν το επισκέφθn, κάποια κτίρια 

του μοναστnριού δεν nσαν ακόμn τελειωμέ

να, σnμειώνει δε ότι υπnρχαν δυο εσωτερικές 

αυλές που χωρίζονταν από τnν εκκλnσία. 

Επίσnς ο Aleχander Drummond (1750) 
θεωρεί τnν εκκλnσία του μοναστnριού ως 

τnν καλύτερn του είδους τnς στnν Κύπρο και 

τnν ονομάζει «ιταλικού ρυθμού». Το μοναστn

ρι συνfστατο από κτίρια που αποτελούσαν 

τετράγωνο περίβολο, με δυο εσωτερικές 

αυλές. Ο αρχιμανδρίτnς Κυπριανός (1788) 
περιλαμβάνει το μοναστnρι μεταξύ εκείνων 

που υπάγονταν στn μnτροπολιτικn περιφέ

ρεια τnς Κερύνειας.Λεπτομερέστατα αναφέ

ρεται στο μοναστnρι του Αγίου Μάμο ο 

Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπόρσκυ που το 

είχε επισκεφθεί δυο φορές, το 1727 και το 

1735. Ο Μπόρσκυ είχε μάλιστα σχεδιάσει το 
μοναστnρι. Γρόφει δε ότι το οικοδομικό σύ

μπλεγμα έχει τn μορφn πόλεως περιλαμβα

νομένnς από τέσσερις χαμnλούς τοίχους με 

δυο μεγάλους εισόδους. Ο ναός του αγίου 

μάρτυρος Μόμαντος γράφει ο Μπόρσκυ, 

είναι λαμπρός αρχιτεκτονικnς όσο και κανέ

νας άλλος (στnν Κύπρο) απ' όσους εξακο-
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λουθούν να ευρfσκονται στnν κατοχn των 

Χριστιανών .... Ο ναός αυτός είναι πρόγματι 
λαμπρός από κάθε όποψn ... 

Ο Μπόρσκυ περιγρόφει επfσnς το 

εσωτερικό του ναού και τον τάφο του αγίου 

Μάμο που αναβλύζει άγιον έλαιον .. προσθέ
τει δε ότι το μοναστnρι υπnρξε κάποτε. όταν 

κυριαρχούσε ο Χριστιανισμός, πριν από τnν 

:rουρκικn κατοχn, πλούσιο και με πολλούς 

μοναχούς τώρα είναι φτωχό και έχει λίγους 

μοναχούς διότι βρίσκεται. δυστυχώς, μέσα σε 

χωριό και όχι μακριά από τnν πόλn, και επει

δrl οι Τούρκοι φορολογούν βαριά το μονα

στι'φι από φθόνο για τnν ωραία αρχιτεκτονι

κn του. 

Ο Μπόρσκυ γράφει ακόμn ότι οι Τούρ

κοι θέλnσαν να αρπάξυν το μοναστnρι και 

να το μετατρέψουν σε τέμενος, αλλά αυτό 

δεν έγινε επειδn ο nγούμενος του Αγίου 

Μάμο ικέτευσε να μnν πάρουν το μοναστnρι 

του κι υπεσχέθn να τους κτίσει ο ίδιος τέμε

νος, πράγμα που έκαμε. 

Τέλος, ο Μπόρσκυ γράφει ότι παλαιό

τερα το μοvαστnρι αποτελούσε τnν έδρα 

του επισκόπου Κερύνειας. αυτός όμως 

έφυγε προς το παρόν, για να βρει nσυχία, 

εξαιτίας των τουρκικών καταδιώξεων. 

Κάποτε το μοναστnρι του Αγίου Μάμο 

στn Μόρφου nταν από τα πιο σnμαντικό 

στnν Κύπρο. Είναι επi του προκειμένου, χα

ρακτnριστικό το ότι στις αρχές τnς τουρκο

κρατίας πατριαρχικό έγγραφα από τnν Κων

σταντινούπολn εκοινοποιούντο στους nγου

μένους του Αγίου Μόμαντος και του Αγίου 

Παντελεnμονος Μύρτου, αλλά όχι και στον 

nγούμενο του Κύκκου. 

Το μοναστnρι βρισκόταν σε λειτουργία 

μέχρι και τον 18ο αιώνα. Σnμερα δεν σώζο

νται από τα παλαιό οικοδομnματα του παρό 

ελάχιστα ίxvn και βέβαια, ο ναός. Στα δυτικό 




