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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
του ναού κτίστnκε στα σύγχρονα χρόνια νέο

ρειών σε έξι (μαζί με τnν αρχιεπισκοπι'Ί και

οικοδόμnμα που εχρnσιμοποιείτο ως χώρος

τις επισκοπές Πάφου, Κιτίου και Κυρnνείας)

διαμονnς

και

αποφασίστnκε ύστερα από τnν εκκλnσιαστι

άλλων κλnρικών. Μετά τnν εισβολι'Ί των Τούρ

κι'Ί συνωμοσία των επισκόπων Πάφου, Κιτίου

κων το

του

1974

επισκόπου

Κερύνειας

και Κυρnνείας (Γενναδίου, Ανθίμου και Κυ

και τnν κατοχι'Ί τnς Μόρφου, ο

ναός του Αγίου

Μάμο υπέστn λεnλασία και

πριανού αντιστοίχως) κατά του αρχιεπισκό

καταστροφές. Κοντό σ' αυτόν οι Τούρκοι έκτι

που Μακαρίου Γ' κατό τn διάρκεια τnς περιό

σαν ένα μεγάλο, μοντέρνο και ιδιαίτερα κα

δου

1971-1973.

κόγουστο τέμενος.

Η επισκοπι'Ί Μόρφου απέσπασε μεγά

Η σωζόμενn εκκλnσία του μοναστn

λο τμι'Ίμα τnς επισκοπι'Ίς Κυρnνείας καθώς

ριού είναι μια από τις πιο σnμαντικές εκκλn

και τμr'ψα τnς Αρχιεπισκοπικι'Ίς περιφέρειας.

σίες

φραγκοβυζαντινού

ρυθμού

στnν

Πρώτος επίσκοπος

Μόρφου εξελε'γn στις

ο Χρύσανθος, που εγκαθιδρύθn

17.11.1973

Κύπρο. Σε κότοψn και όψεις ομοιάζει με το

καθολικό του μοναστnριού του Αγίου Νεοφύ

κε τnν επομένn. Πλι'Ίρnς τίτλος του είναι: Μn

του στnν Πάφο.

τροπολίτnς Μόρφου και πρόεδρος Σολέας.

Η επισκοπή Μόρφου

Η επισκοπι'Ί Μόρφου στεγαζόταν στο

Η επισκοπι'Ί Μόρφου είναι

n

μnτροπολιτικό

μια από

τις δυο νεότερες τnς Κύπρου. Μαζί με τnν
επισκοπn Λεμεσού αποτελούν εκκλnσιαστι

κές περιφέρειες που ιδρύθnκαν πρόσφατα.

οποίες

13

Αυγούστου

1973.

εκκλnσιαστικών

Η ίδρυσn δυο

περιφερειών,

αύξnσαν τον αριθμό των

στnν εκκλnσία

1974

και τnν κατο

χι'Ί τnς Μόρφου από τους Τούρκους,

Και οι δυο ιδρύθnκαν με απόφασn τnς Ιερός

μnνίας

κοντό

τnν τουρκικι'Ί εισβολι'Ί του

οι

περιφε-

n

επι

σκοπι'Ί μετεφέρθn στnν Ευρύχου.

Αφιερωμένος σε όλους τους Μορφίτες

Συνόδου τnς Εκκλnσίας τnς Κύπρου, nμερο

ακόμn

κτίριο

(πρώπν μοναστι'Ίρι) του Αγίου Μάμο. Μετά

με τnν ελπίδα και τnν ευχι'Ί να μπορέσουμε
να ξαναλειτουργι'Ίσουμε το μεγάλο πανnγύρι
στις

2 του

Σεπτέμβρn.

Νομοτέλεια

Σι'Ίμερα πρόσεξα, σnμερα συνειδnτοποίnσα
τις αποχρώσεις του λευκού

σnμερα που κοίταξα το φως που εισεχώρnσε
σ' αναβαθμίδες βάθους μέσα στα σύγνεφα
κι' Έφτιαξε τις λευκές του διαφάνειες,
σι'Ίμερα, μόλις σnμερα που κατάφερα

να λευτερωθώ από τnν κυριαρχία του θεάματος
KOI να ΤΟ ΚΟΙΤάξω πεζά
να το κοιτάξω αμέτοχα

αναζnτώντας μονάχα τn νομοτέλεια

Τάκnς Νικολdίδnς

