
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

KYΠPIOI KΛHPIKOI KTHTOPEΣ ΣXOΛEIΩN ΣTΗ ΓENETEIPΑ TOYΣ 

(β΄ µισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα) 

 

 Ένας από τους µεγαλύτερους κινδύνους που αντιµετώπισε ο Eλληνισµός 

της Kύπρου κατά τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας (1571-1878) ήταν αυτός της 

άµβλυνσης των πνευµατικών του αντιστάσεων, εξαιτίας της σχεδόν παντελούς 

έλλειψης σχολείων. Tο αποτέλεσµα ήταν µεγάλο µέρος του να ζει στην αµάθεια 

και σηµαντικό τµήµα του να γίνει φορέας δεισιδαιµονικών αντιλήψεων, ενώ ένα 

άλλο, σε συνδυασµό µε τις αυθαιρεσίες των τοπικών διοικητών και τη βαριά 

φορολογία, να εξισλαµισθεί και σταδιακά να εκτουρκισθεί. 

 Mοναδικό καταφύγιο και πηγή της παραµυθίας των υποδούλων, καθόλο το 

χρονικό διάστηµα της περιόδου αυτής, ήταν η Eκκλησία, στην πνευµατική ζωή της 

οποίας διασφάλιζαν την εθνική τους υπόσταση. Στο φιλόξενο περιβάλλον των 

πολυάριθµων µοναστηριών, που ήταν διάσπαρτα στο νησί  - για παράδειγµα, 

καταµετρήθηκαν από ανέκδοτο κατάστιχο της Iεράς Aρχιεπισκοπής να είναι σε 

λειτουργία εξήντα επτά µοναστήρια, το 18251 - εύρισκαν καταφύγιο και 

ενισχύονταν για να αντέξουν τα δεινά της σκλαβιάς. Σε αυτά καλλιεργήθηκαν η 

αγιογραφία, η ξυλογλυπτική, η βυζαντινή µουσική, οι τέχνες και τα ελληνικά 

γράµµατα. Ήδη από τον 18ο αιώνα σε ορισµένες Mονές, όπως στην ιστορική Mονή 

της Παναγίας του Kύκκου, λειτουργούσαν σχολεία µε κύρια µαθήµατα 

διδασκαλίας τα ελληνικά γράµµατα και τη βυζαντινή µουσική και µαθητές, κυρίως, 

τους νεαρούς δοκίµους, καθώς και άλλους νέους από τα γύρω χωριά. H Σχολή 

αυτή διέκοψε για µερικά χρόνια τη λειτουργία της, εξαιτίας των τραγικών 

γεγονότων του 1821, και επαναλειτούργησε γύρω στα 1840, ή, κατά την 

προφορική παράδοση των µελών της αδελφότητάς της, το 1856, και 

εξακολούθησε να προσφέρει συνεχώς τις υπηρεσίες της µέχρι τις αρχές της 

                                                
1. Για το κατάστιχο αυτό και τις Mονές που υπήρχαν τότε σε λειτουργία στο νησί 

βλ. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, «Mοναστηριακά δεδοµένα σύµφωνα 

µε το κατάστιχο VI της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1825)», Eπετηρίδα Kέντρου 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 4(1999)241-309. 
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δεκαετίας του 19702. Aς σηµειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, πολλοί 

από τους αποφοίτους της υπηρέτησαν ως ιεροδιδάσκαλοι σε διάφορα χωριά του 

νησιού, όπως ο µοναχός Σάββας στο Πολέµι (1833-1863), οι ιεροµόναχοι Παΐσιος 

στο Kίτι (1838-1843), Δοσίθεος στην Aµµόχωστο και τη Γύψου (1850-1860), 

Iεζεκιήλ στα Kελοκέδαρα (1866), Δαµασκηνός στον Άγιο Δοµέτιο (1861-1877), 

Aγαθάγγελος στο Άρσος Λεµεσού (1878)3 και Kύριλλος στον Στρόβολο (1894)4. 

 Eιδικότερα, από τα µέσα περίπου του 18ου αιώνα, καταβλήθηκε εκ µέρους 

της Eκκλησίας προσπάθεια για ίδρυση µερικών σχολείων, κυρίως στις πόλεις, 

ώστε να διαδοθεί το αγαθό της παιδείας και να ενισχυθεί πνευµατικά ο λαός. 

Tέτοια σχολεία ίδρυσαν ο Mητροπολίτης Kιτίου (1727-1737) Iωαννίκιος Γ΄ στη 

Λάρνακα το 1733, µε δάσκαλο τον διάκονο Φιλόθεο5, ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου 

(1734-1759) Φιλόθεος στη Λευκωσία το 1742, µε δάσκαλο τον Eφραίµ τον 

Aθηναίο, µετέπειτα Πατριάρχη Iεροσολύµων (1766-1770)6, ο Aρχιεπίσκοπος (1767-

1810) Xρύσανθος στη Λευκωσία, γύρω στο 17747 και ξανά το 18088, ο διάδοχός 

                                                
2. Για τις εκπαιδευτικές προσπάθειες της Mονής Kύκκου κατά την υπό εξέταση 

περίοδο βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «H Iερά Mονή Kύκκου και η µόρφωση του 

κυπριακού κλήρου κατά την Tουρκοκρατία και Aγγλοκρατία», Eπετηρίδα Kέντρου 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001)69-77. 

3. Για τους µοναχούς αυτούς βλ. Σταύρου Φωτίου, H συµβολή της Iεράς Mονής 

Kύκκου στην κυπριακή εκπαίδευση, Λευκωσία 1996, σ. 31-33. 

4. Eρασιτεχνικού Oµίλου Στροβόλου ο Aισχύλος (επιµ. Kωνσταντίνου 

Xριστοφίδου), Πανηγυρικόν λεύκωµα επί τη τελετή των αποκαλυπτηρίων της 

προτοµής του Eθνοµάρτυρος Kυπριανού εν τη γενετείρα αυτού Στροβόλω, 

Λευκωσία 1929, σ. 64. 

5. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 

134-136. 

6. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της 

Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 130-141. Για τον 

Aρχιεπίσκοπο Φιλόθεο βλ. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί 

Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 94-108. Για την περίοδο που δίδαξε στη Σχολή 

αυτή ο Eφραίµ, από το 1742 έως το 1760, βλ. Πολύβιου Στράντζαλη, O 

Πατριάρχης Iεροσολύµων Eφραίµ B΄ ο Aθηναίος, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 38-58. 

7. Για τη Σχολή αυτή µαρτυρεί σχετική επιγραφή σε αίθουσα της Aρχιεπισκοπής. 

Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 87. Σε αυτήν δίδασκε, 



3 

του, Aρχιεπίσκοπος (1810-1821) Kυπριανός, επίσης στη Λευκωσία, το 18129, ο 

επίσης Aρχιεπίσκοπος (1854-1865) Mακάριος A΄ το Παρθεναγωγείο Λευκωσίας το 

185910, και πολλοί άλλοι Aρχιερείς σε διάφορες περιοχές του νησιού. 

 Σταδιακά, και κυρίως στα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας, µετά την 

έκδοση των µεταρρυθµιστικών διαταγµάτων Xάττι Σιερίφ (1839) και Xάττι 

Xουµαγιούν (1856), ιδρύθηκαν, µε πρωτοβουλία της Eκκλησίας και πάλιν, αρκετά 

σχολεία στις πόλεις και τα χωριά του νησιού. Aπό την έκθεση προς την Πύλη που 

υπέβαλε το 1860 ο κυβερνήτης Iσχαάκ πασάς  πληροφορούµαστε ότι τα 

περισσότερα από τα είκοσι δύο σχολεία, που υπήρχαν τότε, λειτουργούσαν µε 

συνδροµή της Aρχιεπισκοπής και των οικείων Mητροπόλεων11. Eπίσης, την ίδια 

περίοδο λειτούργησαν σχολεία σε κελλιά Mονών, όπως του Tιµίου Σταυρού, των 

Aγίων Aναργύρων, της Kαντάρας, του Aγίου Aναστασίου και του Aγίου 

                                                                                                                                                  
πιθανότατα, ο διδάσκαλος Γεράσιµος, µετέπειτα Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης, οι 

οποίος είχε κληθεί για τον σκοπό αυτό στην Kύπρο. Για τον Γεράσιµο βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1788-1810) και µετέπειτα 

Xαλκηδόνος (1810-1820) Γεράσιµος», Eπετηρίς Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 

20(1994)297-307· Tου ιδίου, «O διδάσκαλος Γεράσιµος και η Kύπρος», Πολίτης, 

18.11.2001. 

8. Για τη λειτουργία της Σχολής, ο Iεροµόναχος Iωαννίκιος προσέφερε µία οικία 

για να χρησιµοποιηθεί ως σχολικό κτίριο, ο δε δραγουµάνος Xατζηγεωργάκης 

Kορνέσιος το ποσό των 10.000 γροσίων. Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα 

εν Kύπρω, ό.π., σ. 88-92, όπου δηµοσιεύονται τα έγγραφα των δύο δωρεών. 

9. Βλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 93-97, όπου 

δηµοσιεύεται το σχετικό έγγραφο για την ίδρυση της Σχολής σε κήπο, που ανήκε 

στη Mονή Mαχαιρά. Για τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό βλ. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία 

Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ. 135-142. 

10. Βλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 100-109, όπου 

δηµοσιεύονται και διάφορα έγγραφα για την εκπαιδευτική δράση του Mακαρίου. 

Eπίσης βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ σχολείων Λευκωσίας, Λευκωσία 

1971, σ. 3-114, όπου δηµοσιεύονται τα έγγραφα που αφορούν τη συµβολή του στη 

διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στο νησί. 

11. Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 97-98· 

Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 175-176. 
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Παντελεήµονα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακείµενων κοινοτήτων 

Όµοδος, Φοινί, Άγιος Hλίας, Περιστερωνοπηγή και Mύρτου αντιστοίχως12, και σε 

αίθουσες εκκλησιών στα χωριά Kαϊµακλί, Kυθρέα, Λύµπια, Mόρφου, Στρόβολος, 

Λεύκαρα, Oρόκλινη, Xοιροκοιτία, Bουνί, Kολόσσι, Tριµίκλινη, Kάθηκας, Kώµα του 

Γιαλού και Λύση, καθώς και του Aγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Aγίας Nάπας στη 

Λεµεσό, Aγίου Kενδέα στην Πάφο, Xρυσοπολίτισσας και Aρχαγγέλου Mιχαήλ 

στην Kερύνεια, που κάλυπταν και τις δαπάνες λειτουργίας τους13. Σε αρκετά από 

τα πρώτα σχολεία δίδασκαν, κυρίως ανάγνωση, ιερείς, οι οποίοι ήταν στην 

πλειονότητά τους ολιγογράµµατοι. H αµοιβή τους περιοριζόταν σε λίγα χρήµατα 

που τους προσφέρονταν από τους γονείς των παιδιών ή, µερικές φορές, 

αποτελείτο από διάφορα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Aργότερα, όµως, στα 

σχολεία εργοδοτούνταν έµµισθοι δάσκαλοι, οι οποίοι ακολουθούσαν κάποιο 

υποτυπώδες πρόγραµµα διδασκαλίας, όπου ενσωµατώθηκαν και άλλα µαθήµατα, 

όπως γραφή, βυζαντινή µουσική και αριθµητική14. 

 Στα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας, αρκετοί κληρικοί, ενισχύοντας τις 

προσπάθειες για τη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στο νησί, ανήγειραν 

σχολεία στις γενέτειρές τους, όπως ο Mητροπολίτης Kυρηνείας (1852-1862) 

Mελέτιος A΄ στον Πεδουλά το 1855, ο Oικονόµος Xρύσανθος στο Δάλι το 1860, ο 

Aρχιεπίσκοπος Mακάριος A΄ στον Πρόδροµο το 1863, ο Aρχιεπίσκοπος Γάζης 

(1837-1860) του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Φιλήµων στην Aθηαίνου, πιθανότατα 

το 1865, ο Mητροπολίτης Σεβαστείας (1836-1838) και µετέπειτα Πέτρας (1838-

1867) του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιος Mαττέος στη Λεµύθου το 1867 και 

ο Iεροµόναχος του Oικουµενικού Πατριαρχείου Mελέτιος (1816-1902) στον 

Λυθροδόντα το 1872. Tο ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε και κατά την Aγγλοκρατία, 

                                                
12. Βλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 269, 273, 308, 318 

και 342, αντιστοίχως. 

13. Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 164, 168, 173, 

174-175, 189, 230, 236, 237, 268, 271, 283, 314, 339, 341, 345, 200, 242-243, 286 

και 353, αντιστοίχως. 

14. Πολύτιµες πληροφορίες για το θέµα αυτό καταγράφηκαν από τους Λοΐζο 

Φιλίππου και Iερώνυµο Περιστιάνη στις προαναφερθείσες πρωτοποριακές µελέτες 

τους για την ιστορία των ελληνικών γραµµάτων κατά την περίοδο της 

Tουρκοκρατίας, όπου διέσωσαν τη σχετική προφορική παράδοση των κατοίκων 

δεκάδων χωριών της Kύπρου. 
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οπότε και πάλιν αρκετοί κληρικοί ίδρυσαν σχολεία στις γενέτειρές τους, όπως ο 

Aρχιµανδρίτης του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Iερώνυµος Mυριανθέας (1838-

1898) στα Kαµινάρια το 1882, ο Hγούµενος της Mονής της Tροοδίτισσας (1892-

1915) Eπιφάνιος στον Άγιο Aµβρόσιο Λεµεσού το 1909, ο Aρχιεπίσκοπος 

Kυριακουπόλεως (1898-1908) και µετέπειτα Iορδάνου (1908-1918) του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιος Kρονίδης στην Oµορφίτα το 1910, ο 

Hγούµενος της Mονής Kύκκου (1911-1937) και µετέπειτα Mητροπολίτης Πάφου 

(1948-1951) Kλεόπας και οι Iεροµόναχοι της ίδιας Mονής Mακάριος (1855-1921), 

Φιλόθεος (1851-1937) και Eπιφάνιος (1864-1944) στα χωριά Πολέµι το 1923, 

Tσακίστρα το 1917, Γαλάτα το 1919 και Mηλικούρι το 1931 αντιστοίχως, 

αναδεικνύοντας την Eκκλησία ως τον µεγαλύτερο ευεργέτη της ελληνικής 

παιδείας της Kύπρου. Όπως διαπιστώνουµε, τέσσερις από τους δεκατρείς αυτούς 

κληρικούς υπηρετούσαν στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων, ένας στο Oικουµενικό 

Πατριαρχείο, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ στην Eκκλησία της Kύπρου: δύο σε 

αρχιερατικούς θρόνους, ένας στον ενοριακό και πέντε στον µοναστηριακό κλήρο. 

Tέσσερις από τους τελευταίους προέρχονταν από την ιστορική Mονή Kύκκου και 

ένας από τη Mονή της Tροοδίτισσας. 

 

Tο σχολείο στον Πεδουλά (1855) 

 H προφορική παράδοση των κατοίκων διέσωσε πληροφορίες για την ύπαρξη 

ιδιωτικών σχολείων, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, στον Πεδουλά, 

όπου µορφώθηκαν αρκετοί από τους νεαρούς κατοίκους της κοινότητας, οι οποίοι 

υπηρέτησαν στη συνέχεια σε ανώτερες θέσεις της Oρθόδοξης Eκκλησίας στην 

Kύπρο και στο εξωτερικό. Δύο δε από αυτά υπήρχαν σε λειτουργία ακόµη και µετά 

το 1870-71, που κτίστηκε το αλληλοδιδακτικό σχολείο της κοινότητας15. 

Oργανωµένο σχολείο, όµως, ιδρύθηκε για πρώτη φορά στα 1855, από τον 

Mητροπολίτη Kυρηνείας Mελέτιο Α΄. O Γ. Φράγκος, καταγράφοντας την τοπική 

παράδοση, αναφέρει ότι το σχολείο αυτό πρωτολειτούργησε, το 1848, µαζί µε 

τρία άλλα σχολεία, που ίδρυσε ο Mελέτιος: στην Kερύνεια, τη Mόρφου και την 

Eυρύχου. Σηµειώνει δε ότι υπηρέτησε σε αυτό ο διδάσκαλος Aντώνιος από τη Σια, 

                                                
15. Γ. Φράγκου, «H Παιδεία εν Πεδουλά κατά τον 19ο αιώνα», στον τόµο: 

Δηµοφώντος Eνωτιάδου, Παγκύπριον Λεύκωµα, Λευκωσία 1925, σ. 117-118. 
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ο οποίος εστάλη στην κοινότητα από τον ιδρυτή του σχολείου, το 185516. 

Oπωσδήποτε, η χρονολογία 1848 είναι λανθασµένη, αφού ο Mελέτιος ανήλθε 

στον µητροπολιτικό θρόνο το 1852. Πλέον ορθό είναι, µάλλον, το έτος 1855, 

οπότε, όπως αναφέρεται, ανέλαβε τα διδασκαλικά καθήκοντά του ο Aντώνιος από 

τη Σια, ο οποίος, όπως γνωρίζουµε από άλλες πηγές, ήταν ο πρώτος διδάσκαλος 

του σχολείου του Πεδουλά17. 

 O Mητροπολίτης Kυρηνείας Mελέτιος υπήρξε ένας από τους 

σηµαντικότερες υποστηρικτές της διάδοσης των ελληνικών γραµµάτων στα χωριά 

του νησιού, στα µέσα του 19ου αιώνα. Tο µεγάλο αυτό ενδιαφέρον του φαίνεται 

από την απαντητική επιστολή του, ηµεροµηνίας 16 Σεπτεµβρίου 1859, στην 

έκκληση του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου, για να συµβάλει οικονοµικά η Mητρόπολη 

Kυρηνείας στην αναβάθµιση των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας και στην ίδρυση 

Παρθεναγωγείου, όπου δηλώνει την ολοπρόθυµη υποστήριξή του18. Κατά τη 

δεκαετία του 1850, ο Mελέτιος ίδρυσε αρκετά σχολεία στα χωριά της 

µητροπολιτικής του περιφέρειας, όπως στην Kερύνεια, τη Mύρτου, την Eυρύχου, 

τη Λάπηθο, τον Kαραβά, τη Mόρφου και τον Πεδουλά. Για τα περισσότερα από 

αυτά σώζονται µερικές επιγραµµατικές αναφορές, που στηρίζονται κυρίως στην 

                                                
16. «^O àοίδιµος Mητροπολίτης Kυρηνείας Mελέτιος ï âκ ΠεδουλÄ συνέστησεν ε¨ς 

τήν âπαρχίαν του, περί τό öτος 1848, 4 σχολεÖα ε¨ς Kυρήνειαν, Mόρφου, Eéρύχου 

καί ΠεδουλÄν, öστειλε δέ ε¨ς τόν ΠεδουλÄν τόν Mουζεβίρ \Aντώνην âκ ΣιÄς, τ΅ 

1855». Bλ. Γ. Φράγκου, «H Παιδεία εν Πεδουλά», ό.π., σ. 117. Για τον Mελέτιο βλ. 

Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, H συµβολή της Mαραθάσης εις την Eκκλησίαν, 

Λεµεσός 1939, σ. 60-63. 

17. «^H πρώτη âν MαραθάσFη îδρυθεÖσα Σχολή qτο ™ âπί Mητροπολίτου Kυρηνείας 

Mελετίου τοÜ âκ ΠεδουλÄ (1852-1862), •π’ αéτοÜ îδρυθεÖσα καί συντηρηθεÖσα. ^O 

πρ΅τος γνωστός διδάσκαλος τÉς ΣχολÉς ταύτης qτο ï \Aντώνιος âκ ΣιÄς τÉς 

âπαρχίας Λευκωσίας, ¬ν διώρισεν ï ρηθείς îδρυτής - εéεργέτης Mητροπολίτης 

Mελέτιος περί τό 1855». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, 

ό.π., σ. 179-180. 

18. Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 78-80· Λ. 

Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 102-103· Kλ. 

Mυριανθόπουλου, H συµβολή της Mαραθάσης, ό.π., σ. 61-63, όπου και στους τρεις 

τόµους δηµοσιεύεται η επιστολή, η οποία φυλάσσεται στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου. 
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προφορική παράδοση, αφού δεν έχουν διασωθεί τυχόν έγγραφα ή άλλες 

µαρτυρίες που να διαφωτίζουν περαιτέρω το θέµα. Για παράδειγµα, για την 

Kερύνεια19 και τη Mύρτου20 απλώς γνωρίζουµε για την ίδρυση του σχολείου, ενώ 

για την Eυρύχου διασώζεται η χρονολογία ίδρυσής του 1854, καθώς και ότι σε 

αυτό φοιτούσαν επίσης παιδιά από τα γύρω χωριά και πως τις δαπάνες κατέβαλλε 

η Mητρόπολη Kυρηνείας21. Tο σχολείο στη Λάπηθο, όπως µαρτυρείται σε έγγραφο 

το οποίο φυλασσόταν σε κώδικα της εκκλησίας της Aγίας Παρασκευής, ιδρύθηκε 

στην οµώνυµη ενορία το 185522, ενώ το σχολείο στον Kαραβά πρωτολειτούργησε, 

επίσης πιθανότατα το 1855, στο συνοδικό της παρακείµενης Μονής της 

Aχειροποιήτου23. Περισσότερες πληροφορίες σώζονται για το σχολείο της 

Mόρφου, το οποίο, σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, ιδρύθηκε, το 1852, από 

                                                
19. «\Eν Kυρηνεί÷α... ï Mητροπολίτης Mελέτιος ¥δρυσε καί συνετήρει ΣχολεÖον τ΅ 

1852-1862». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 411. 

20. «\Eπί τ΅ν ™µερ΅ν του [τοÜ Mελετίου] îδρύθη âν τFÉ ^Iερ÷Ä Mητροπόλει 

Kυρηνείας âν Mύρτου µικρόν àλληλοδιδακτικόν». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 112. 

21. «\Aπό τοÜ 1854 ¦ρξατο ™ λειτουργία σχολείου âν Eéρύχου. ^H τιµή τÉς 

πρωτοβουλίας πρός σύστασιν αéτοÜ àνήκει ε¨ς τόν Mητροπολίτην Kυρηνείας 

Mελέτιον... oHτο δέ τοÜτο σχολεÖον οé µόνον τÉς Eéρύχου, àλλ’ ïλοκλήρου τÉς 

Σολέας καί συνετηρεÖτο δαπάναις τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως Kυρηνείας». Bλ. Λ. 

Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 223. 

22. Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 363, όπου 

δηµοσιεύεται το σχετικό έγγραφο. 

23. O Φιλίππου αναφέρει ως έτος ίδρυσης του σχολείου το 1855, θεωρεί όµως ότι 

λειτούργησε στο Mετόχιο του Kύκκου και όχι στην Aχειροποίητο: «\Aπό τοÜ 1855-

1863 âχρησιµοποιεÖτο ½ς σχολεÖον τό µετόχι τοÜ Kύκκου, ¬που σήµερον ε•ρίσκεται 

ï ναός τÉς Eéαγγελιστρίας». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 337. 

Aντίθετα, ο Περιστιάνης τοποθετεί την ίδρυσή του στα 1860 και σηµειώνει ότι ως 

αίθουσα διδασκαλίας χρησιµοποιείτο το συνοδικό της Aχειροποιήτου: «Kατ’ àρχάς 

âλειτούργει ΣχολεÖον âντός τοÜ ΣυνοδικοÜ τÉς MονÉς, περί τό 1860». Bλ. I. 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 365. Για το θέµα αυτό βλ. 

Κωστή Κοκκινόφτα, «Τα ελληνικά Γράµµατα στον Καραβά», υπό δηµοσίευση στον 

69ο τόµο του Δελτίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 
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τον Mελέτιο, ο οποίος κάλυπτε και τα έξοδα για τη λειτουργία του24. Mερικά 

χρόνια αργότερα, ο εκ Mόρφου Iεροµόναχος Χριστοφόρος επιδιόρθωσε το 

σχολικό κτίριο και προικοδότησε το σχολείο µε το ποσό των 300 λιρών για την 

κάλυψη των αναγκών του25. Σύµφωνα µε τον Φιλίππου, η επιδιόρθωση 

πραγµατοποιήθηκε το 1867 και κόστισε 240 συνολικά λίρες. Ο ίδιος συγγραφέας 

σηµειώνει επίσης, ότι σχολείο στην κοινότητα λειτουργούσε από το 1848, σε 

αίθουσα της Mονής του Aγίου Mάµαντος26, πριν δηλαδή από την ίδρυση του 

σχολείου του Μελετίου. 

 Για τρία από τα προαναφερθέντα σχολεία, αυτά του Kαραβά, της Mόρφου 

και της Eυρύχου, γίνεται αναφορά στον πίνακα των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, 

που κατήρτισε ο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος A΄ και υπέβαλε προς τον Διοικητή του 

νησιού, Iσχαάκ πασά, τον Mάρτιο του 1860, από όπου πληροφορούµαστε ότι 

λειτουργούσαν µε συνδροµή του Mελετίου27. Υπήρχαν, όµως, και άλλα, που δεν 

περιλαµβάνονταν, όπως τα τρία προηγούµενα, στην κατηγορία των 

Aλληλοδιδακτικών, όπως αυτό της Mαραθάσας που, όπως αναφέρει ο Μελέτιος σε 

σηµείωµά του προς τον Mακάριο το 1860, εξυπηρετούσε δέκα χωριά και 

                                                
24. «Tό πρ΅τον Kοινοτικόν \Aλληλοδιδακτικόν ΣχολεÖον îδρύθη περί τό 1852 καί 

συνετηρεÖτο •πό τοÜ τότε φιλοµούσου Mητροπολίτου Kυρηνείας καί πάσης Σολέας 

Kύρ Mελετίου τοÜ âκ ΠεδουλÄ». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 175. 

25. «Tό κτίριον τÉς ΣχολÉς ταύτης âπεδιορθώθη καί âπροικοδοτήθη •πό τοÜ 

âγχωρίου ^Iεροµονάχου Xριστοφόρου διά 300 λίρες, âκ τοÜ ε¨σοδήµατος τοÜ ïποίου 

νά âνισχύηται τό ταµεÖον τÉς συντηρήσεως τÉς σχολÉς». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία 

των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 176. 

26. «Tό πρ΅τον ëλληνικόν σχολεÖον îδρύθη âν Mόρφου κατά τό 1848, âν τFÉ Mον FÉ 

τοÜ ^Aγίου Mάµαντος... Tό σχολεÖον σώζεται µέχρι σήµερον, âπιδιορθωθέν τ΅ 1867 

δαπάναις τοÜ ^Iεροµονάχου Xριστοφόρου âκ Mόρφου, δαπανήσαντος 240 λίρες καί 

προικίσαντος αéτό µέ 300 λίρες, ο≈τως œστε οî τόκοι τοÜ ποσοÜ τούτου νά 

•ποβοηθ΅σι τήν συντήρησιν τοÜ Σχολείου». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 229. 

27. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 98· Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 176. 
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περιλάµβανε έξι δασκάλους και εκατόν µαθητές28. Δεν έχουµε περισσότερες 

πληροφορίες για το σχολείο αυτό, ούτε και για τυχόν σύνδεσή του µε το σχολείο 

του Πεδουλά, κεντρικού χωριού της Μαραθάσας, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί, 

ιδρύθηκε, πιθανότατα, το 1855. Aς σηµειωθεί, ότι το σχολείο στον Πεδουλά 

συνέχισε τη λειτουργία του για µερικά ακόµη χρόνια, µέχρι την ίδρυση του 

κοινοτικού σχολείου, το 1870-7129. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ο Λοΐζος Φιλίππου, που επίσης κατέγραψε τα 

σχετικά µε την προφορική παράδοση των κατοίκων για τα σχολεία του Πεδουλά, 

δεν κάνει καµία αναφορά στον Mελέτιο και στο σχολείο του. Σηµειώνει δε, ότι 

δίδαξαν στην κοινότητα, σε ιδιωτικούς χώρους, διάφοροι δάσκαλοι, µεταξύ των 

ετών 1860 και 1874, οπότε κτίστηκε το πρώτο σχολείο µε δαπάνες των κατοίκων30.  

 

Tο σχολείο στο Δάλι (1860) 

 Η παλαιότερη αναφορά που έχουµε υπόψη µας για λειτουργία σχολείου 

στο Δάλι οφείλεται στον Αµερικανό ιεραπόστολο Λορέντζο Πις, ο οποίος 

σηµείωσε στο ηµερολόγιό του, ότι το 1838 δίδασκε στους δέκα µαθητές του ο 

παπά Χριστόδουλος31. Φαίνεται, όµως, ότι στη συνέχεια  διέκοψε τη λειτουργία 

του, µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι, τον Ιανουάριο του 1858, να απευθύνουν επιστολή 

προς τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο µε την παράκληση να διορίσει διδάσκαλο στην 

κοινότητα32. Σύµφωνα µε την προφορική τους παράδοση, που καταγράφηκε 

εβδοµήντα χρόνια αργότερα, το χρονικό διάστηµα 1858-1860 υπηρέτησε στο 

                                                
28. «Tό κατά τήν MυριανθοÜσαν Παιδαγωγικόν ΣχολεÖον εrναι διFηρηµένον ε¨ς 

δέκα χωρία, διευθυνόµενον •πό ≤ξ παιδαγωγ΅ν Διδασκάλων, καί συµπεριλαµβάνει, 

½ς öγγιστα, Mαθητάς ëκατόν. \Eλλείπεται δέ Γενικόν κατάστηµα διά νά γένFη 

\Aλληλοδιδακτικόν». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 

95. 

29. «[^H Σχολή τοÜ Mελετίου] öπαυσε λειτουργοÜσα, ε€τε µετά τόν θάνατο τοÜ 

îδρυτοÜ της (1862), ε€τε καί µετά τήν ¥δρυσιν τοÜ KοινοτικοÜ \AλληλοδιδακτικοÜ 

Σχολείου (1870-1871)». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., 

σ. 180. 

30. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 230. 

31. Rita Severis, The diaries of Lorenzo Warriner Pease, 1834-1839, v. II, Nicosia 

2002, σ. 899-900. 

32. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 222. 
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σχολείο που ιδρύθηκε τότε ο γραµµατοδιδάσκαλος Kουτσαλέξαντρος. Eίναι 

άγνωστο, όµως, αν η ίδρυσή του συνδέεται µε το αίτηµα των κατοίκων προς τον 

Mακάριο, ή αν αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και εντάσσεται σε παρόµοιες 

ενέργειες, που αναλάµβαναν κατά καιρούς οι κάτοικοι στα χωριά της κυπριακής 

υπαίθρου33. 

 Σαφέστερες πληροφορίες για τη λειτουργία σχολείου στο Δάλι αντλούµε 

από απαντητική επιστολή, ηµεροµηνίας 23 Iανουαρίου 1860, του Oικονόµου 

Xρυσάνθου (1810-1891) προς τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο, όταν ο τελευταίος 

επεχείρησε να συλλέξει πληροφορίες για την κυπριακή εκπαίδευση, ώστε να 

υποβάλει προς τον Tούρκο διοικητή Iσχαάκ πασά τον προαναφερθέντα κατάλογο 

για τα ελληνικά σχολεία, που υπήρχαν τότε στο νησί. Όπως αναφέρει σε αυτήν, 

λειτουργούσε τότε στην κοινότητα σχολείο µε είκοσι ένα µαθητές, ανάµεσα στους 

οποίους περιλαµβανόταν και ένας νεαρός µουσουλµάνος. Σηµειώνει επίσης, ότι το 

σχολείο ήταν δυναµικότητας πέραν των σαράντα µαθητών και πως διδάσκαλος 

ήταν ο ίδιος. Aν κρίνουµε, όµως, από την επιστολή του ήταν ανορθόγραφος και, 

µάλλον, περιορισµένης µόρφωσης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από 

µεταγενέστερη παραδοχή του στον πρόλογο φυλλάδας, που εξέδωσε στην 

Αλεξάνδρεια, το 188734. Aναφέρει επίσης, ότι το σχολικό κτίριο τού ανήκε και πως 

το είχε δωρίσει στην εκκλησία, ενώ δεν δίνει καµία πληροφορία για το έτος 

ίδρυσης του σχολείου, που µπορεί να ανάγεται στα 1859 ή και σε προγενέστερο 

έτος35. 

                                                
33. «Πρό τοÜ Xρυσάνθου âδίδαξαν τά Kοινά Γράµµατα γραµµατοδιδάσκαλοι τινες, 

µεταξύ τ΅ν ïποίων ï Kουτσαλέξανδρος 1858-60». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 156. 

34. Χρυσάνθου Ιερέως της κώµης Ιδαλίου, Ιερόν Εγκόλπιον, ήτοι ποιήµατα εις την 

Σταύρωσιν του Χριστού, Αλεξάνδρεια 1887, σ. α΄-β΄, όπου επίσης αναφέρει ότι το 

1816 ήταν ηλικίας έξι ετών. 

35. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 162. Bλ. Έγγραφο 1. Tην επιστολή του Xρυσάνθου προς τον 

Mακάριο δηµοσιεύει µε αρκετές επεµβάσεις στη γραφή και τη στίξη ο Iερώνυµος 

Περιστιάνης, ενώ το περιεχόµενό της αξιοποιήθηκε από τον Λοΐζο Φιλίππου. Bλ. I. 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 87-88· Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 222. Το σχολείο του Δαλιού 

περιλαµβάνεται στον κατάλογο που υπέβαλε ο Μακάριος προς τον Ισχαάκ πασά. 
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 O Xρύσανθος υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες φυσιογνωµίες κληρικών 

του Δαλιού, κατά τον 19ο αιώνα. Σύµφωνα µε τοπική παράδοση, το όνοµά του 

ήταν αρχικά Χριστόδουλος, που αντικατέστησε µε το Χρύσανθος, όταν του 

απενεµήθη το εκκλησιαστικό αξίωµα του Οικονόµου36, γεγονός που δηµιουργεί 

εύλογες υποψίες για ταύτισή του µε τον ιερέα - διδάσκαλο του Δαλιού, τον οποίο 

αναφέρει ο Αµερικανός Ιεραπόστολος Πις, στα 1838. Όπως αναφέρεται σε 

σχετική επιγραφή, το 1841 ο Χρύσανθος πρωτοστάτησε και κάλυψε µεγάλο µέρος 

της δαπάνης, µε χρήµατα και εκποίηση κτηµάτων του, για την ανοικοδόµηση του 

ναού του Aγίου Aνδρονίκου και της Aγίας Aθανασίας στη γενέτειρά του37. Yπήρξε 

επίσης αντιγραφέας διάφορων εκκλησιαστικών χειρογράφων, όπως  των 

ακολουθιών του Αγίου Θεράποντος, το 185338, των Aγίων Aνδρονίκου και 

Mάµαντος, το 1865, καθώς και άλλου χειρογράφου µε ποικίλη εκκλησιαστική ύλη, 

το 186939. Eίναι γνωστός δε για το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο διαφόρων 

θρησκευτικών λαϊκών στιχουργηµάτων ποιητάρικης νοοτροπίας και τεχνικής, που 

κυκλοφόρησαν στην Aλεξάνδρεια το 188740, και στη Λευκωσία το 189041. Aς 

σηµειωθεί, ότι κοντά του κατέφυγε σε νεαρή ηλικία, στα τέλη της δεκαετίας του 

                                                                                                                                                  
Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 97· Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 175. 

36. Nέαρχου Kληρίδη, «Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», 

Kυπριακά Γράµµατα 5/62(1940)88. 

37. N. Kληρίδη, «Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 87. 

38. Θεοχάρη Σχίζα (επιµ.), Κύπρια Μηναία. Ακολουθίαι Οκτωβρίου, τ. Β΄, Λευκωσία 

1995, σ. 328. 

39. N. Kληρίδη, «Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 91-92. 

Για την ακολουθία των Αγίων Μάµαντος και Ανδρονίκου και Αθανασίας βλ. επίσης: 

Θεοχάρη Σχίζα (επιµ.), Κύπρια Μηναία. Ακολουθίαι Σεπτεµβρίου, τ. Α΄, Λευκωσία 

1994, σ. 28· Του ιδίου, Κύπρια Μηναία. Ακολουθίαι Οκτωβρίου, ό.π., σ. 140, 

αντιστοίχως. 

40. Πρόκειται για τη φυλλάδα «Ιερόν Εγκόλπιον, ήτοι Ποιήµατα εις την σταύρωσιν 

του Χριστού». Βλ. Γιάννη Kατσούρη, «H φυλλάδα του Xρύσανθου Παπακονόµου 

από το Δάλι», O Kύκλος 13(1982)17-20· Φοίβου Σταυρίδη, Βιβλιογραφία Κυπριακής 

Λαϊκής Ποίησης, Λευκωσία 2002, σ. 638. 

41. Πρόκειται για τη φυλλάδα «Διάφοροι συµβουλαί προς την νεολαίαν». Βλ. Φ. 

Σταυρίδη, Βιβλιογραφία Κυπριακής Λαϊκής Ποίησης, ό.π., σ. 639. 
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1850 ή στις αρχές της δεκαετίας του 1860, ο ανεψιός του, ποιητής Bασίλης 

Mιχαηλίδης (1849-1917), µετά τον θάνατο της µητέρας του και αδελφής του 

Xρυσάνθου, Aννέττας. Στον εκ Δαλίου ιερωµένο οφείλονται, πιθανότατα, οι 

ποιητάρικες επιδράσεις του Μιχαηλίδη, αφού έζησε κοντά του σε µια πολύ νεανική 

και εύπλαστη ηλικία42. Eίναι δε πολύ πιθανόν, ο Mιχαηλίδης να φοίτησε στο 

σχολείο του Χρυσάνθου, το οποίο ήταν ένα µεγάλο δωµάτιο δίπλα από την 

εκκλησία του Aγίου Aνδρονίκου και της Aγίας Aθανασίας, που στα µεταγενέστερα 

χρόνια επεκτάθηκε και χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών της κοινότητας43.  

 Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, ο Xρύσανθος υπηρέτησε ως διδάσκαλος 

µέχρι το 1865, οπότε προσελήφθη, πιθανόν από τον ίδιο, ο πολύ πιο εγγράµµατός 

του Mιχαήλ Kαλλονάς44. Aπεβίωσε, το 1891, σε ηλικία ογδόντα δύο ετών, 

αφήνοντας µνήµη αγαθού και σεβάσµιου κληρικού45. 
                                                
42. N. Kληρίδη, «Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 96-97· 

Γιάννη Kατσούρη, Bασίλης Mιχαηλίδης. H ζωή και το έργο του, τ. Α΄, Λευκωσία 
22002, σ. 97-99. 

43. «Tό σχολικό κτίριο qταν ≤να δικό του δωµάτιο δίπλα στήν αéλή τÉς âκκλησίας 

τοÜ ^Aγίου \Aνδρονίκου, πού àργότερα µεγάλωσε àπό τήν àνατολική του πλευρά 

καί χρησιµοποιήθηκε γιά σχολεÖο τοÜ χωριοÜ œς σήµερα». Bλ. N. Kληρίδη, «Ποιος 

ήταν ο πρώτος δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 88. 

44. «\Eν \Iδαλίω âλειτούργει Kοινοτικόν ΣχολεÖον àπό τοÜ 1860 âφεξÉς, âν z 

âδίδαξεν ï îδρυτής καί εéεργέτης αéτοÜ O¨κονόµος Xρύσανθος... Mετ’ αéτόν 

âδίδαξεν ï Mιχαήλ KαλλονÄς àπό 1865 µέχρι τοÜ 1872». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία 

των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 155. 

45. «\Eξ \Iδαλίου γράφουσιν ™µÖν ¬τι τήν 12ην îσταµένου àπεδήµησεν âν Kυρίω 

πλήρης ™µερ΅ν καί àρετ΅ν, âν ™λικί÷α âτ΅ν 82, σεβάσµιος καί îεροπρεπής τοÜ 

^Yψίστου λειτουργός, ï τοÖς πÄσι γνωστός διά τά χριστιανικώτατα α¨σθήµατά του, 

Xρύσανθος O¨κονόµος. Zηλευτής τ΅ν χριστιανικ΅ν καθηκόντων καί àρετ΅ν, 

αéστηρός âλεγκτής πάσης äθικÉς παρεκτροπÉς, καί àγαθός σύµβουλος πρός 

πάντας, âθεωρεÖτο καί âτιµÄτο •πό τ΅ν συγχωριαν΅ν του καί τ΅ν πέριξ ½ς àληθής 

πατήρ, εéεργετήσας τό χωρίον του δι’ îδρύσεως âκκλησίας καί σχολείων, zν ï 

ζÉλος κατέτρωγεν αéτόν κατά τό προφητικόν λόγιον. Kούφη öστω αéτ΅ ™ γαία, αî 

δέ àρεταί του τοÖς συγγενέσι του παρηγορία». Bλ. Σάλπιγξ, 17.8.1891. Για τον 

Χρύσανθο βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, 

Λευκωσία 52005, σ. 495, όπου και βιβλιογραφία. 
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Tο σχολείο στον Πρόδροµο (1863) 

 Aπό την προφορική παράδοση των κατοίκων του χωριού Πρόδροµος είναι 

γνωστό ότι, στα µέσα του 19ου αιώνα, ο ιερέας της κοινότητας παπά Mάρκος, 

πατέρας του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1909-1916) Kυρίλλου B΄, δίδασκε 

ανάγνωση και εκκλησιαστική µουσική στους µικρούς µαθητές46. Tελικά, το 1863 

ιδρύθηκε δηµοτικό σχολείο από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Mακάριο A΄, που το 

συντηρούσε και πλήρωνε τον µισθό του διδασκάλου Nικόλαου Xριστοδουλίδη από 

το χωριό Παναγιά. 

 O Mακάριος γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στον Πρόδροµο και 

απεβίωσε στις 4 Aυγούστου του 1865 στη Λευκωσία από χολέρα, αρνούµενος να 

εγκαταλείψει την πόλη και στηρίζοντας τους κατοίκους της, οι οποίοι 

αποδεκατίζονταν από την επιδηµία. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε ως δόκιµος στη 

γειτονική στη γενέτειρά του Mονή της Tροοδίτισσας και ακολούθως υπηρέτησε 

στη Mητρόπολη Πάφου, όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος από τον Mητροπολίτη 

Πανάρετο. Στη συνέχεια, όταν ο τελευταίος ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο 

του νησιού το 1827, ο Mακάριος τον ακολούθησε στην Aρχιεπισκοπή, όπου και 

εξακολούθησε να υπηρετεί µέχρι το 1854, που εξελέγη νέος Aρχιεπίσκοπος του 

νησιού. Kατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του επετέλεσε σηµαντικότατο 

εκπαιδευτικό έργο και ίδρυσε, το 1859, σε χώρο πλησίον του ναού της 

Φανερωµένης, το πρώτο παρθεναγωγείο του νησιού. Aναδιοργάνωσε επίσης την 

Eλληνική και την Aλληλοδιδακτική Σχολή Λευκωσίας και µερίµνησε για τις 

σπουδές µεγάλου αριθµού νέων, όπως του οµοχώριού του Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου B΄. Eπίσης, έθεσε κάτω από την προστασία του και χρηµατοδότησε τις 

σπουδές στο Πανεπιστήµιο Aθηνών του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1865-

                                                
46. O γιος του παπά Mάρκου, Xαράλαµπος Παπαδόπουλος (†1929), αναφέρει τα 

ακόλουθα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων στον Πρόδροµο: «Tά πρ΅τα 

γράµµατα, τά “Kοινά”, ¦τοι Παιδαγωγίαν, \Oκτώηχον καί ôλλα âκκλησιαστικά 

βιβλία, öµαθον παρά τ΅ πατρί µου παπÄ Mάρκω, ôνευ γραφÉς, àλλά µέ µουσικά». 

Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 278-279. Σύµφωνα 

δε µε τις πληροφορίες, που παρέσχε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 στον 

Λοΐζο Φιλίππου ο διδάσκαλος Γεώργιος Hλιάδης, «κατ’ àρχάς âδίδασκον âν 

Προδρόµω οî îερεÖς στοιχειώδη γράµµατα». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 271. 
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1900) Σωφρονίου Γ΄ και του µετέπειτα Mητροπολίτη Kιτίου (1868-1886) Kυπριανού 

Oικονοµίδη47. 

 Στην ίδρυση του σχολείου του Προδρόµου από τον Mακάριο αναφέρονται 

αµφότεροι οι µελετητές της ιστορίας των ελληνικών γραµµάτων στο νησί Λοΐζος 

Φιλίππου και Iερώνυµος Περιστιάνης. O πρώτος σηµειώνει, ότι το σχολείο 

ιδρύθηκε το 1860 µε διδάσκαλο τον Xατζή Nικολάκη, ο οποίος καταγόταν από το 

εξωτερικό και ήταν νυµφευµένος στο χωριό Παναγιά48. Αναφέρει επίσης, ότι ο ο 

διδάσκαλος αυτός δίδαξε µέχρι το 1865, οπότε τον αντικατέστησε ο Aποστόλης 

από το χωριό Λινού49, καθώς και ότι ο Mακάριος, µαζί µε τον θείο του, 

Mητροπολίτη Πάφου (1855-1869) Λαυρέντιο50, πλήρωναν από κοινού τον µισθό 

του διδασκάλου και πως ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος κατέβαλλε και όλα τα άλλα 

έξοδα του σχολείου, όπως τη δαπάνη για την αγορά των βιβλίων των µαθητών51. 

Σύµφωνα δε µε όσα σηµειώνει, ένα χρόνο µετά τον θάνατο του ιδρυτή του, που 

                                                
47. Για τον Mακάριο A΄ βλ. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, 

ό.π., σ. 156-162· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 237-238, 

όπου και βιβλιογραφία. 

48. «Kατά τό 1860 îδρύθη τό πρ΅τον σχολεÖον âν z âδιδάσκοντο àνώτερα 

µαθήµατα. Πρ΅τος διδάσκαλος διετέλεσεν ï XατζÉ Nικολάκης, ¬στις κατήγετο âκ 

τοÜ âξωτερικοÜ καί âφαίνετο κεκτηµένος àρκετήν µόρφωσιν. Erχε νυµφευθÉ ε¨ς 

Παναγιάν τÉς Πάφου, καί ¬ταν ¥δρυσε τό σχολεÖον Προδρόµου qτο ¦δη γέρων». 

Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 271. 

49. «^O XατζÉ Nικολάκης âδίδαξε µέχρι τοÜ 1865, ¬τε διεδέχθη αéτόν ≤τερος 

διδάσκαλος, ï \Aποστόλης âκ ΛινοÜς». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν 

Kύπρω, ό.π., σ. 271. 

50. Για τον Λαυρέντιο βλ. Kλ. Mυριανθόπουλου, H συµβολή της Mαραθάσης, ό.π., 

σ. 35-36· Iωάννη Tσικνόπουλλου, Iστορία της Eκκλησίας της Πάφου, Λευκωσία 

1971, σ. 95. 

51. «Tήν σχολήν Προδρόµου •πεστήριζεν âνθέρµως καί µέ πατρικόν âνδιαφέρον ï 

àείµνηστος \Aρχιεπίσκοπος Mακάριος, ¬στις κατήγετο âκ τÉς κώµης ταύτης. Aéτός 

•πÉρξεν ï îδρυτής τÉς σχολÉς. \Eπλήρωνε τόν µισθόν τοÜ διδασκάλου âξ ™µισείας 

µετά τοÜ θείου του Mητροπολίτου Πάφου Λαυρεντίου, καί ¬λα τά σχολικά öξοδα 

και âπροµήθευε δωρεάν ε¨ς τούς µαθητάς βιβλία, γραφικήν ≈λην, καί πÄν ¬,τι ôλλο 

διά τήν µόρφωσιν αéτ΅ν âχρειάζοντο». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν 

Kύπρω, ό.π., σ. 271. 



15 

συνέβη το 1865, το σχολείο ανέστειλε τη λειτουργία του52, προφανώς λόγω 

έλλειψης πόρων. 

 Παρόµοιες πληροφορίες κατέγραψε και ο Περιστιάνης, ο οποίος σηµειώνει 

ότι το σχολείο ιδρύθηκε το 1861-62 και συντηρείτο αποκλειστικά από τον 

Mακάριο53. Αναφέρει επίσης, ότι ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος πλήρωνε τον µισθό του 

διδασκάλου Nικολάτζη, δηλαδή του προαναφερθέντος Xατζή Nικολάκη, για τον 

οποίο σηµειώνει ότι καταγόταν από την Παναγιά και πως παρέµεινε στο σχολείο 

του Προδρόµου µέχρι το 1865-6654. 

 Για την ίδρυση και λειτουργία του σχολείου στον Πρόδροµο από τον 

Mακάριο αναφέρονται οκτώ έγγραφα των ετών 1863-1865 από το Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου. O εντοπισµός τους διευκρινίζει αρκετές πτυχές της 

λειτουργίας του σχολείου, που είναι ενδεικτικές των µεγάλων δυσκολιών, τις 

οποίες αντιµετώπιζαν τα εκπαιδευτήρια της εποχής. Eπίσης, διορθώνει και την εκ 

παραδόσεως αναφορά για το έτος ίδρυσης του σχολείου, που είναι το 1863, αντί 

του 1860 και του 1861-62, τα οποία σηµειώνονται στα κείµενα των Φιλίππου και 

Περιστιάνη, αντιστοίχως. 

 Mε το πρώτο από αυτά, ηµεροµηνίας 1 Mαρτίου 1863, οι προύχοντες και 

ιερείς της κοινότητας ενηµέρωναν τον Mακάριο, ότι έλαβαν την επιστολή του, της 

22ας Φεβρουαρίου και σηµείωναν ότι ανταποκρίθηκαν στις προτροπές του και 

βρήκαν το κατάλληλο κτίριο για τη στέγαση του υπό ίδρυση σχολείου, καθώς και 

                                                
52. «Mετά τόν θάνατον τοÜ µεγάλου προστάτου τÉς σχολÉς, âπισυµβάντα τ΅ 1865, 

™ Σχολή âλειτούργησεν âπί ≤ν µόνον öτος». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 271. 

53. H µαρτυρία προέρχεται και πάλιν από τον γιο του παπά Mάρκου, Xαράλαµπο 

Παπαδόπουλο, ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα: «^O πατήρ µου διετέλεσε συνεχ΅ς 

διδάσκαλος τÉς κοινότητος Προδρόµου, µέχρι τÉς îδρύσεως δηµοτικοÜ σχολείου, 

περί τό 1861-62, •πό τοÜ \Aρχιεπισκόπου Mακαρίου, ¬στις qτο âκ Προδρόµου καί 

συνετήρει τό ΣχολεÖον ¨δίαις δαπάναις». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 278-279. 

54. «^O \Aρχιεπίσκοπος Mακάριος, ï Mέγας Eéεργέτης τÉς γενετείρας του καί 

πολλ΅ν ôλλων κωµ΅ν, πόλεων καί χωρίων, διώρισε τόν Nικολάτζην âκ ΠαναγιÄς 

Διδάσκαλον Προδρόµου, ¬ν καί âπλήρωνεν ï €διος... Oyτος âδίδαξε µέχρι τοÜ 1865-

66 âν Προδρόµω». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 

279. 



16 

οικία για τον διδάσκαλο Νικόλαο Χριστοδουλίδη, τον προαναφερθέντα Xατζή 

Nικολάκη ή Nικολάτζη, που τους παρέδωσε την επιστολή. Eπίσης, τον 

πληροφορούσαν ότι θα αναλάµβαναν από κοινού τα έξοδα διατροφής του και πως 

γράφτηκαν για σπουδές είκοσι επτά µαθητές και δύο µαθήτριες. Tέλος, στο ίδιο 

έγγραφο παρατίθεται σύντοµο σηµείωµα του διδασκάλου, µε το οποίο υπενθύµιζε 

στον Mακάριο ότι ανέµενε να του στείλει µικρή ποσότητα σιταριού και τον 

παρακαλούσε να γράψει στον Mητροπολίτη Πάφου, πιθανότατα για το ίδιο θέµα. 

Όπως διαπιστώνεται, ολόκληρη η επιστολή γράφτηκε από τον Χριστοδουλίδη, ο 

οποίος δεν πρέπει να ήταν κάτοχος µεγάλης µορφώσεως, αν κρίνουµε από τα 

πολλά ορθογραφικά του λάθη55. 

 Tο δεύτερο από τα έγγραφα, ηµεροµηνίας 5 Iουνίου 1863, είναι και πάλιν 

επιστολή των ιερέων και προυχόντων του Προδρόµου προς τον Mακάριο, µε την 

οποία τον ενηµέρωναν ότι παρέλαβαν τους τρεις τόµους βιβλίων, που τους 

έστειλε για το σχολείο. Eίναι προφανές από όσα αναφέρουν, ότι για το µάθηµα 

της ανάγνωσης χρησιµοποιούνταν κατά κύριο λόγο εκκλησιαστικά βιβλία και πως 

οι µαθητές διδάσκονταν επίσης βυζαντινή µουσική56. 

 Tο επόµενο έγγραφο είναι επιστολή, του Mαΐου του 1863,  του διδάσκαλου 

Xριστοδουλίδη προς τον Mακάριο, µε την οποία τον παρακαλούσε να καταβάλει 

τον µισθό του στον εφηµέριο της ενορίας του Aρχαγγέλου Mιχαήλ Tρυπιώτη της 

Λευκωσίας, Aρχιµανδρίτη Mητροφάνη57. Όπως σηµειώνει, είχε παρακαλέσει τον 

τελευταίο να διευθετήσει κάποιο χρέος του και να του στείλει τα εναποµείναντα 

χρήµατα. Eπίσης, πληροφορούσε τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, ότι ήταν πολύ 

ευχαριστηµένος από τη φιλοξενία και τη συµπεριφορά των κατοίκων της 

κοινότητας και πως ήταν απαραίτητο για τη βελτίωση των αναγνωστικών 

ικανοτήτων των µαθητών να διευθετήσει να του αποσταλεί ένα «Ωρολόγιο». Όπως 

έµµεσα εξάγεται από όσα αναφέρει ο Χριστοδουλίδης, εδίδετο µεγάλη σηµασία 

                                                
55. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 391. Bλ. Έγγραφο 2. 

56. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 392. Bλ. Έγγραφο 3. 

57. O Mητροφάνης καταγόταν επίσης από τον Πρόδροµο. Bλ. Kλ. 

Mυριανθόπουλου, H συµβολή της Mαραθάσης, ό.π., σ. 37. 
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στην εκµάθηση από τους µαθητές της «ψαλτικής», που εθεωρείτο ένα από τα 

σηµαντικότερα µαθήµατα διδασκαλίας58. 

 Tρία άλλα έγγραφα, µε ηµεροµηνίες 30 Mαΐου 1863, 22 Iουνίου 1864 και 30 

Mαΐου 1865, είναι αποδείξεις είσπραξης του ποσού των 500 γροσίων κάθε φορά, 

που υπογράφει ο Nικόλαος Xριστοδουλίδης και αντιστοιχούν σε µέρος της 

µισθοδοσίας του. Στο  δε πρώτο από αυτά υπογράφει ως «Πάφιος» και σηµειώνει 

ότι ήταν από το χωριό Παναγιά, κάτι που επαναλαµβάνει και στο τρίτο έγγραφο, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τη µαρτυρία του Περιστιάνη για τον τόπο καταγωγής του59. 

 Tο έβδοµο έγγραφο είναι και πάλιν επιστολή του Nικόλαου Xριστοδουλίδη 

προς τον Mακάριο, ηµεροµηνίας 25 Iουλίου 1865, µερικές δηλαδή µέρες πριν από 

τον τραγικό θάνατο του τελευταίου, που συνέβη στις 4 Aυγούστου 1865. Mε 

αυτήν του ζητεί να του καταβάλει το ποσό των 500 γροσίων, που, όπως σηµειώνει, 

αντιστοιχεί στον µισθό του της προηγούµενης τριµηνίας. Eπίσης, τον παρακαλεί, 

λόγω του επικείµενου γάµου της τρίτης θυγατέρας του, να του χορηγήσει 

ποσότητα σιταριού και κριθαριού και να γράψει στον Hγούµενο του Aγίου 

Nεοφύτου και στον Aρχιµανδρίτη της Mητρόπολης Πάφου να πράξουν το ίδιο60. 

 Tο τελευταίο έγγραφο, ηµεροµηνίας 28 Nοεµβρίου 1865, είναι επιστολή 

αριθµού κατοίκων του Προδρόµου προς τον διάδοχο του Mακαρίου, νέο 

Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Με αυτήν τον πληροφορούσαν, ότι λόγω του θανάτου 

του Mακαρίου, ο µισθός του διδασκάλου δεν είχε πληρωθεί, γι’ αυτό και ζητούσαν 

να διευθετήσει την καταβολή του. Eπίσης, τον παρακαλούσαν να µεσολαβήσει 

προς τον Mητροπολίτη Πάφου Λαυρέντιο, για να αναλάβει την κάλυψη των 

δαπανών της λειτουργίας του σχολείου, ώστε να ολοκληρώσει τον τριετή κύκλο, 

που είχε προγραµµατίσει και συµφωνήσει ο ιδρυτής του µε τον διδάσκαλο61. Όπως  

διαπιστώνουµε δηλαδή από το έγγραφο αυτό δεν ανταποκρίνονται προς την 

πραγµατικότητα τα σχετικά µε την από κοινού κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 

                                                
58. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 394. Bλ. Έγγραφο 4. 

59. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 393 και 395-396. Bλ. Έγγραφα 5-7. 

60. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 397. Bλ. Έγγραφο 8. 

61. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, αρ. 398. Bλ. Έγγραφο 9. 
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του σχολείου από τους Mακάριο και Λαυρέντιο, αφού, σύµφωνα και µε τα άλλα 

έγγραφα, καταβάλλονταν από τον Mακάριο. Eπίσης, όπως αναφέρεται, 

διδάσκαλος στο χωριό εξακολούθησε να παραµένει, µέχρι τουλάχιστον τον 

Nοέµβριο του 1865, ο Nικόλαος Xριστοδουλίδης. O διδάσκαλος Aποστόλης από τη 

Λινού δεν είναι γνωστό αν εργάστηκε τελικά στο χωριό, όπως σηµειώνει ο Λοΐζος 

Φιλίππου, ενώ άγνωστο είναι επίσης αν το σχολείο συνέχισε τη λειτουργία του 

µέχρι το 1866, αφού δεν τεκµηριώνεται κάτι τέτοιο από οποιαδήποτε σχετικά 

έγγραφα. 

 
Tο σχολείο στην Aθηαίνου (περίπου 1865) 

 Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των κατοίκων, όπως καταγράφηκε 

από τους Φιλίππου και Περιστιάνη, οι πρώτοι δάσκαλοι στην Aθηαίνου ήταν οι 

ιερείς της κοινότητας και κάποιοι άλλοι εγγράµµατοι κάτοικοι, οι οποίοι δίδασκαν 

τους νεαρούς µαθητές από τη δεκαετία του 1830 και στη συνέχεια62. H 

εκπαίδευση συστηµατοποιήθηκε γύρω στο 1865, όταν λειτούργησε κοινοτικό 

σχολείο µε χρήµατα από το κληροδότηµα του Mητροπολίτη Γάζης του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Φιλήµονα. 

 O Φιλήµων γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στην Aθηαίνου και σε 

νεαρή ηλικία µετέβη στην Παλαιστίνη, όπου εντάχθηκε στην αγιοταφική 

αδελφότητα. Eκεί είχε την ευκαιρία να µορφωθεί και σταδιακά να δηµιουργήσει 

αξιόλογη συλλογή από παλαιά χειρόγραφα, απαραίτητη για τις µελέτες του. 

Σύµφωνα µε ιδιόχειρο σηµείωµά του, Mητροπολίτης Γάζης εξελέγη στις 11 

Iανουαρίου 1837, θέση από την οποία υπηρέτησε το Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

µέχρι τον θάνατό του. O Φιλήµων επέδειξε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στην Kύπρο και ανταποκρίθηκε στην 

παράκληση του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου για τη στήριξη της λειτουργίας των 

                                                
62. «Πρ΅τοι διδάσκαλοι àναφέρονται ï Παπανικόλαος âκ τοÜ χωρίου τούτου, 

âπαγγελλόµενος τόν γεωργόν καί τόν διδάσκαλον. \Eπίσης ï Παπαγιαννακός âκ 

τÉς ο¨κογενείας ΠρωτοπαπÄ ΣτεφανÉ âξ \Aθηαίνους... \Eπίσης âδίδαξεν ï âκ τοÜ 

¨δίου χωρίου \Aρχιµανδρίτης Σωφρόνιος». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα 

εν Kύπρω, ό.π., σ. 221. Παρόµοια αναφορά στους προαναφερθέντες ιερείς, καθώς 

και σε άλλους δασκάλους της κοινότητας, γίνεται και από τον I. Περιστιάνη, 

Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 151. 
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σχολείων της πρωτεύουσας, στέλλοντας το 1860 το ποσό των δέκα ρωσικών 

λιρών, δηλαδή 1000 τουρκικών γροσίων63. 

 Aρχικά, θεωρήθηκε ότι ο Kύπριος Mητροπολίτης Γάζης απεβίωσε γύρω στο 

1869, αφού σε κώδικα της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου είχε εντοπιστεί ποίηµα 

µε τίτλο «Eπιτύµβιον εις τον επίσκοπο Γάζης Φιλήµονα, τον ποτέ γέροντα του κ. 

Mατθαίου, εις µέτρον ηρωελεγείον», που αντέγραψε το έτος εκείνο ο Σωφρόνιος 

ο Λέσβιος, γεγονός που υπεδείκνυε ότι ο θάνατός του ήταν πρόσφατος64. Aπό 

επιστολή, όµως, ηµεροµηνίας 26 Aυγούστου 1860, του Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

Mακαρίου A΄ προς τον Mητροπολίτη Πέτρας (1846-1867) του Πατριαρχείου 

Iερσολύµων Mελέτιο Mαττέο πληροφορούµαστε ότι ο Φιλήµων είχε αποβιώσει 

λίγες µέρες προηγουµένως65. 

 Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από την προφορική παράδοση των 

κατοίκων της Aθηαίνου, ο αγιοταφίτης Aρχιερέας µερίµνησε, προ του θανάτου 

του, για την ίδρυση του κοινοτικού σχολείου στη γενέτειρά του και αφησε για τον 

σκοπό αυτό µε τη διαθήκη του  σηµαντικό ποσό χρηµάτων, που χρησιµοποιήθηκε 

για τη λειτουργία του, πιθανότατα το 1865, και την εν συνεχεία ανέγερση του 

σχολικού οικήµατός του στην αυλή της εκκλησίας. Eκτελεστή δε της διαθήκης του 

όρισε τον αδελφό του, Xατζηγεώργιο, ο οποίος προσέφερε επίσης στον ναό της 

Aθηαίνου ιερά σκεύη και άµφια, υλοποιώντας, πιθανότατα, κάποια διάταξή της66. 

                                                
63. Για τον Φιλήµονα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα,  «O Kυπριακός κλήρος και το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων», Kυπριακαί Σπουδαί  57-58(1993-1994)25-26· Tου 

ιδίου, «O Kύπριος Mητροπολίτης Γάζης Φιλήµων», Πολίτης, 13.5.2001. 

64. Aθανάσιου Παπαδόπουλου Kεραµέως, Iεροσολυµίτικη Bιβλιοθήκη, τ. Δ΄, 

Πετρούπολη 1899, σ. 184. 

65. Θεοχάρη Σταυρίδη, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος. Eπιστολές 1731-

1884, Λευκωσία 2007, σ. 270-271, 522-523. 

66. «Oyτος [ï Φιλήµων], πλήν τÉς ôνωθι χρηµατικÉς àρωγÉς •πέρ τοÜ σχολείου, 

âδώρησεν ε¨ς τήν âκκλησίαν τÉς γενέτειράς του κώµης διάφορα îερά ôµφια καί 

σκεύη µέσον τοÜ àδελφοÜ του XατζÉ Γεωργίου, πατρός τοÜ λογίου Φιλίππου 

Γεωργίου, µεταβάντος ε¨ς Παλαιστίνην âπί τούτω». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 152. O γιος του Xατζηγεώργιου, Φίλιππος 

Γεωργίου, συγγραφέας του βιβλίου Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας 

Kύπρου, υπήρξε υπότροφος του Φιλήµονα στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού. Για 
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 Oι σχετικές πληροφορίες για τη συµβολή του Φιλήµονα στην εκπαίδευση 

της γενέτειράς του καταγράφηκαν από τους Φιλίππου και Περιστιάνη, οι οποίοι, 

όµως, δεν συµφωνούν για την ακριβή χρονολογία ανέγερσης του σχολικού 

κτιρίου.O µεν Φιλίππου αναφέρει ότι το κοινοτικό σχολείο ιδρύθηκε το 1865 και 

πως το κτίριο ανηγέρθη το 187367, ο δε Περιστιάνης θεωρεί ως έτος ανέγερσης και 

λειτουργίας του το 186968. Aς σηµειωθεί, ότι νεότερος µελετητής της ιστορίας της 

εκπαίδευσης της κοινότητας δέχεται το έτος 1865 ως χρονολογία για την ίδρυση 

και ανέγερσή του69. Tο ζήτηµα οπωσδήποτε παραµένει ανοικτό για την ιστορική 

έρευνα και ίσως διασαφηνιστεί µελλοντικά µε τον εντοπισµό συγκεκριµένων 

γραπτών µαρτυριών. 

 

Tο σχολείο στη Λεµύθου (1867) 

 Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των κατοίκων, στη Λεµύθου 

λειτουργούσε ιδιωτικό σχολείο από το 1857 µε διδάσκαλο τον Xατζηγιάννη 

Παπαδόπουλο (†1911) από τον Πρόδροµο, αδελφό του Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου 

B΄, τον οποίο διαδέχθηκε ο διδάσκαλος Aντώνιος από τη Σια, που, όπως 

αναφέρθηκε, υπηρέτησε και στο σχολείο του γειτονικού Πεδουλά. Σε αυτό, κύρια 

µαθήµατα διδασκαλίας ήταν η ανάγνωση από διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία, η 

                                                                                                                                                  
τον Φίλιππο Γεωργίου βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

69, όπου και βιβλιογραφία. 

67. «Περί τό 1865 îδρύθη κοινοτικόν ΣχολεÖον. Πρ΅τος δέ διδάξας âν αéτ΅ 

àναφέρεται ΠαναγÉς τις âκ Λευκοσίας... ^O \Eπίσκοπος Γάζης Φιλήµων, 

καταγόµενος âκ τÉς κοινότητος \Aθηένους, •λικ΅ς συνέδραµε τήν àνοικοδόµησιν 

σχολείου âν τFÉ ¨διαιτέρ÷α του Πατρίδι, ≥τις âγένετο τ΅ 1873». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 221. 

68. «Kατά τό öτος 1869 âκτίσθη âν τ΅ περιβόλω τÉς âκκλησίας Kοινοτική 

\Aλληλοδιδακτική Σχολή δαπάναις τÉς Kοινότητος καί διά τÉς χρηµατικÉς àρωγÉς 

τοÜ âξ \Aθηαίνου καταγοµένου Mητροπολίτου Γάζης Φιλήµονος». Bλ. I. 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 152. 

69. «Στα 1865 κτίστηκε στην αυλή της εκκλησίας η Kοινοτική Aλληλοδιδακτική 

Σχολή, µε έξοδα της κοινότητας και µε χρηµατική βοήθεια του Mητροπολίτη Γάζης 

Φιλήµονα... Mε δικά του έξοδα κτίστηκε η πρώτη από τις τρεις µεγάλες αίθουσες 

του πρώην Παρθεναγωγείου Aθηαίνου». Bλ. Mιχάλη Zαννετή, «H εκπαίδευση στην 

Aθηαίνου τον περασµένο αιώνα», H Aθηαίνου 1(1990)82. 



21 

γραφή και µερικές στοιχειώδεις πράξεις της αριθµητικής70. Tελικά, το 1867, 

ιδρύθηκε Aλληλοδιδακτική Σχολή µε δαπάνες του Mητροπολίτη Πέτρας του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελετίου Mαττέου. 

 O Mελέτιος γεννήθηκε στη Λεµύθου το 1785 και σε νεαρή ηλικία µετέβη 

στο Πατραρχείο Iεροσολύµων, όπου εντάχθηκε στην αγιοταφική αδελφότητα και 

ανεδείχθη σε ένα από τα επιφανέστερα µέλη της, κατά τον 19ο αιώνα. Yπηρέτησε 

διαδοχικά ως Aρχιεπίσκοπος Σεβαστείας (1836-1838) και Mητροπολίτης Πέτρας 

(1838-1867) και προσέφερε µεγάλες υπηρεσίες στο Πατριαρχείο, ως επίτροπος 

των Πατριαρχών Aθανασίου (1828-1844) και Kυρίλλου B΄ (1845-1872), οι οποίοι 

διέµεναν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην Kωνσταντινούπολη. Eπίσης, έθεσε 

υπό την προστασία του µεγάλο αριθµό νέων από την Kύπρο, οι οποίοι διακρίθηκαν 

στη συνέχεια για την προσφορά τους στα γράµµατα και στην Oρθόδοξη Eκκλησία, 

όπως τον λόγιο Aρχιµανδρίτη Iερώνυµο Mυριανθέα (1838-1898), τον Πατριάρχη 

Aντιοχείας (1891-1898) Σπυρίδωνα, τον Aρχιεπίσκοπο Iορδάνου (1881-1908) 

Eπιφάνιο Mαττέο και πολλούς άλλους. Όπως και ο Γάζης Φιλήµων, ο Mελέτιος 

ανταποκρίθηκε στην παράκληση του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου για τη 

στήριξη της λειτουργίας των σχολείων της πρωτεύουσας και τη διάδοση των 

ελληνικών γραµµάτων στο νησί και έστειλε το 1860 ποσό χρηµάτων, το ύψος του 

οποίου, όµως, δεν διασώθηκε. O Mελέτιος µερίµνησε επίσης, στα 1862, για την 

ανοικοδόµηση του κυρίως ναού της γενέτειράς του, που είναι αφιερωµένος στην 

Παναγία την Iαµατική71. 

 O Mελέτιος κατέβαλε το σύνολο της δαπάνης για την ανέγερση του 

σχολείου και κατέθεσε επίσης στη Mονή Kύκκου το ποσό των 30.000 γροσίων για 

να χρησιµοποιούνται οι τόκοι τους για τη συντήρησή του και τη µισθοδοσία του 

διδασκάλου. Tο απαιτούµενο ποσό για τη λειτουργία του συµπλήρωναν η 

κοινότητα της Λεµύθου και οι γονείς των µαθητών των παρακείµενων χωριών 

                                                
70. «\Eν Λεµύθου àπό τοÜ 1857 îδρύθη σχολεÖον âν z âδιδάσκοντο àνάγνωσιν âξ 

âκκλησιαστικ΅ν βιβλίων, γραφήν καί στοιχειώδεις πράξεις τÉς \AριθµητικÉς οî 

µικροί παÖδες τοÜ χωρίου τούτου, παρά τ΅ν γραµµατοδιδασκάλων XατζÉ \Iωάννου 

Παπαδοπούλου âκ Προδρόµου, àδελφοÜ τοÜ àποθανόντος àειµνήστου 

\Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου τοÜ B΄, καταγοµένου âκ Προδρόµου, καί τοÜ âκ ΣιÄς 

\Aντωνίου». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 266. 

71. Για τη ζωή του Mελετίου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. 

A΄, Λευκωσία 1997, σ. 79-105, όπου και βιβλιογραφία. 
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Πρόδροµος, Kαµινάρια, Tρεις Eλιές, Παλαιόµυλος και Άγιος Δηµήτριος72 που, κατά 

ρητή εντολή του ιδρυτή του, επιτρεπόταν να φοιτούν σε αυτό73. Aς σηµειωθεί, ότι 

το έργο της ανέγερσης του σχολείου επέβλεψε ο γιος του αδελφού του 

Mελετίου, Xατζηµιχαήλ Mαττέος, σύζυγος της αδελφής του Iερωνύµου 

Mυριανθέα, Mαρίας, και αδελφός του Aρχιεπισκόπου Iορδάνου Eπιφάνιου 

Mαττέου74. 

 Για την ίδρυσή του και τα προβλήµατα που προέκυψαν τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας του αναφέρεται επιστολή, ηµεροµηνίας 12 Mαρτίου 1868, των 

κατοίκων της Λεµύθου προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο75. Όπως σηµειώνεται, 

µέχρι τότε οι µικροί µαθητές της κοινότητας και των γύρω χωριών φοιτούσαν στο 

σχολείο του διδάσκαλου Aντώνιου Mιχαηλίδη, προφανώς του προαναφερθέντος 

Αντώνιου από τη Σια. Mε την ίδρυση του νέου σχολείου, όµως, και µε προτροπή 

του Aρχιεπισκόπου οι κάτοικοι έστειλαν τα παιδιά τους σε αυτό, όπου διδάσκαλος 

είχε διοριστεί από τον πρόεδρο της Σχολικής Eπιτροπής, Xατζηµιχαήλ Mαττέο, ο 
                                                
72. «\EνταÜθα [âν Λεµύθου] îδρύθη τ΅ 1867 Δηµοτικόν ΣχολεÖον διά δωρεÄς τοÜ 

^Aγίου Πέτρας Mελετίου, âκ Λεµύθου, ¬τε καί κατηργήθη τό âν Προδρόµω 

ΣχολεÖον. Oyτος κατέθηκεν κληροδότηµα âκ 30 χιλιάδων γροσίων παρά τFÉ MονFÉ 

Kύκκου, âξ οy προέκυπτε ποσόν τι χρησιµοποιούµενον öναντι δαπάνης τÉς 

συντηρήσεως τÉς ΣχολÉς, ≥ν συνεπλήρουν ™ Kοινότητα Λεµύθου καί οî γονεÖς τ΅ν 

παιδίων âκ Προδρόµου, Παλαιοµύλου, ^Aγίου Δηµητρίου, Tρι΅ν \EλFη΅ν καί 

Kαµιναρίων, ±τινα προσήρχοντο ε¨ς Λεµύθου, καταργηθείσης τÉς âν Προδρόµ ω 

ΣχολÉς, ε¨ς ≥ν âφοίτων ταÜτα». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 271-272. 

73. «Kατά τό 1867 îδρύθη εéπρόσωπος \Aλληλοδιδακτική Σχολή, δαπάναις τοÜ âκ 

τοÜ αéτοÜ χωρίου καταγοµένου àειµνήστου Mητροπολίτου Πέτρας Mελετίου... \Eν 

ταύτFη âφοίτων, κατά ρητήν τοÜ îδρυτοÜ âντολήν, µαθηταί âκ τ΅ν πέντε 

παρακειµένων κωµ΅ν: Προδρόµου, Παλαιοµύλου, ^Aγίου Δηµητρίου, Tρι΅ν \EλFη΅ν 

καί Kαµηναρι΅ν». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 266. 

74. K. Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 88. 

75. Aρχείο Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IΣT΄. Eκπαιδευτικά της πόλεως 

Λευκωσίας και τινων χωρίων της νήσου. Aλληλογραφία µετά της Kυπριακής 

Aδελφότητος και της Kυβερνήσεως επί Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου. Tα προς 

ίδρυσιν Iερατικής Σχολής. Aιτήσεις και συστάσεις διά πρόσληψιν διδασκάλων,  αρ. 

144. Bλ. Έγγραφο 10. Για τον Σωφρόνιο βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 419-420, όπου και βιβλιογραφία. 
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απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων Kωνσταντίνος 

Oικονοµίδης (1845-1921) από το Άρσος, γαµπρός του Xατζηµιχαήλ από τη 

θυγατέρα του Aννέττα76. Διαφώνησαν, όµως, µε τον τρόπο διδασκαλίας του που, 

όπως αναφέρουν, ήταν για Eλληνικό Σχολείο µε περιορισµένο αριθµό δέκα έως 

δεκαπέντε ατόµων και όχι για Aλληλοδιδακτική Σχολή των εκατόν και πλέον 

µαθητών. Γι’ αυτό και απέσυραν τα παιδιά τους από το νεοϊδρυθέν σχολείο και 

επαναπροσέλαβαν τον Mιχαηλίδη. Όπως ανέφεραν στην επιστολή τους, 

επιθυµούσαν τα παιδιά τους να φοιτούν για µικρό χρονικό διάστηµα για να µάθουν 

απλώς να γράφουν και να διαβάζουν και στη συνέχεια να τους βοηθούν στις 

γεωργικές εργασίες τους και όχι να παραµένουν στο σχολείο για πολλά χρόνια. 

 Σύµφωνα µε όσα σηµειώνουν, ως αποτέλεσµα της όλης κατάστασης που 

δηµιουργήθηκε ήταν να λειτουργούν δύο σχολεία στην κοινότητα: του Πέτρας 

Mελετίου µε 28 µαθητές (5 από τη Λεµύθου, 16 από τον Πρόδροµο και 7 από τις 

Tρεις Eλιές) και του διδάσκαλου Μιχαηλίδη µε 47 µαθητές (35 από τη Λεµύθου, 8 

από τον Παλαιόµυλο και 2 από τους Tορνάρηδες). Zητούσαν δε την παρέµβαση 

του Σωφρόνιου, ώστε ο Xατζηµιχαήλ να διαµοιράσει το ετήσιο ποσό από το 

κληροδότηµα του Mελετίου στα δύο σχολεία, γεγονός που, κατά τη γνώµη τους, 

θα συνέτεινε στον τερµατισµό των µεταξύ τους διενέξεων. Διαφορετικά, όπως 

σηµείωναν, ήταν υποχρεωµένοι να αποµακρύνουν τον Oικονοµίδη από την 

κοινότητά τους και να µην δέχονται παιδιά από τα γύρω χωριά στο σχολείο τους. 

 O εντοπισµός της επιστολής αυτής διορθώνει την εκ παραδόσεως µαρτυρία 

που φέρει τον εκ Kαλοπαναγιώτη Γεώργιο Σαζεΐδη και όχι τον Kωνσταντίνο 

Oικονοµίδη ως τον πρώτο διδάσκαλο του σχολείου του Mελετίου77. Kατά 

συνέπεια, όπως άλλωστε προκύπτει και έµµεσα από αυτήν, ο Oικονοµίδης 

                                                
76. Για τη ζωή του Oικονοµίδη βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Kωνσταντίνος 

Oικονοµίδης (1845-1921), ο δάσκαλος», στον τόµο: Hλία Iωακείµ, Άρσος, 

Λευκωσία 2004, σ. 239-242. 

77. «Πρ΅τος διδάσκαλος •πÉρξεν ï Γεώργιος Σαζεΐδης âκ Kαλοπαναγιώτη, 

τελειόφοιτος τοÜ Σχολαρχείου Λευκοσίας. Δεύτερος ï âξ ‰ Aρσους KωνσταντÖνος 

O¨κονοµίδης, τελειόφοιτος τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ ΣταυροÜ, γαµβρός âπί 

θυγατρί τοÜ Xατζηµιχαήλ Mαττέου». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, 

ό.π., σ. 267. «^O πρ΅τος, ¦ âκ τ΅ν πρώτων, διδάσκαλος •πÉρξε, νοµίζω, ï Γεώργιος 

\Aζεΐδης, âκ Kαλοπαναγιώτου». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 22. 
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ξεκίνησε να διδάσκει στη Λεµύθου το 1867 και όχι το 1868 ή 69 που αναφέρεται 

στην προφορική παράδοση των κατοίκων. Σύµφωνα µε την ίδια παράδοση, ο 

τελευταίος παρέµεινε στο σχολείο του Mελετίου µέχρι το 1879, γεγονός που 

φανερώνει ότι ο Σωφρόνιος στήριξε τελικά τη λειτουργία του και δεν 

ενστερνίστηκε τα αιτήµατα των κατοίκων78. Ας σηµειωθεί, ότι στην επιστολή δεν 

διασαφηνίζεται αν ο Αντώνιος Mιχαηλίδης δίδασκε προηγουµένως σε ιδιωτικό 

σχολείο, που λειτουργούσε µε την ευθύνη ορισµένων κατοίκων, ή αν υπηρετούσε 

στο σχολείο του Μελετίου, που, στην περίπτωση αυτή, προφανώς είχε ιδρυθεί 

πριν από το 1867, χρονολογία η οποία αναφέρεται από την τοπική παράδοση. 

 
Tο σχολείο στον Λυθροδόντα (1872) 

 Aπό τις υπάρχουσες µαρτυρίες είναι γνωστό ότι οι πρώτοι δάσκαλοι στον 

Λυθροδόντα ήταν οι ιερείς της κοινότητας, οι οποίοι δίδασκαν γραφή και 

ανάγνωση στους νεαρούς µαθητές. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν ο παπά 

Xριστόδουλος, ο οποίος δίδασκε ανάγνωση στο σπίτι του από την Oκτώηχο, τον 

Aπόστολο και το Ψαλτήρι, την περίοδο 1858 έως 1870, και ο πρωτόπαπας του 

χωριού από το 1870 έως το 1872, το όνοµα του οποίου δεν διεσώθη79. Tελικά, το 

1872 λειτούργησε το πρώτο κοινοτικό σχολείο σε κτίριο που ανήγειρε ο 

εφηµέριος του Oικουµενικού Πατριαρχείου Mελέτιος Xατζηαντωνίου, στην αυλή 

της εκκλησίας του Aγίου Θεράποντα80. 

 O Mελέτιος γεννήθηκε το 1816 στον Λυθροδόντα και υπηρέτησε για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα ως εφηµέριος στο Oικουµενικό Πατριαρχείο, όπου 

                                                
78. «Oyτος [ï KωνσταντÖνος O¨κονοµίδης] τυχών âν ^Iεροσολύµοις àκόλουθος 

Kαλογήρου τινός âστάλη •π’ αéτοÜ ε¨ς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοÜ ΣταυροÜ âν 

^Iεροσολύµοις καί τελειοφοιτήσας qλθεν ε¨ς τήν πατρίδα του καί διωρίσθη 

Διευθυντής τÉς ΣχολÉς Λεµύθου, διδάξας âπί σειράν âτ΅ν àπό τοÜ 1868 ¦ 69 µέχρι 

τοÜ 1879». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 271-272. 

79. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 170. 

80. «T΅ 1872 âκτίσθη µεγάλη α€θουσα πλησίον τÉς âκκλησίας τοÜ χωρίου δαπάναις 

τοÜ âγχωρίου Mελετίου XατζÉ \Aντωνίου, âφηµερίου τ΅ν Πατριαρχείων 

Kωνσταντινουπόλεως. Πρός συντήρησιν τοÜ σχολείου καί πληρωµήν τοÜ µισθοÜ 

τοÜ διδασκάλου, οyτος âκληροδότησε τό ποσόν λιρ΅ν çθωµανικ΅ν χιλίων, ¬περ 

κατατέθηκεν öκτοτε παρά τFÉ TραπέζFη ^Eλλάδος». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 170-171. 
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απέκτησε σηµαντική περιουσία. Aπεβίωσε σε  ηλικία ογδόντα έξι χρόνων, στις 13 

Φεβρουαρίου του 1902, αφήνοντας φήµη αγαθού και ενάρετου κληρικού81. Σχετική 

επιγραφή, που υπήρχε στην είσοδο του σχολείου της γενέτειράς του, υπενθύµιζε 

τη δωρεά του: «ΤΗι ΓΕΝΕΤΕΙΡΑι / ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΑΥΤΗΝ / ΙΔΙΟΙΣ 

ΑΝΑΛΩΜΑΣΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΣ / ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ / ΠΡΩΗΝ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ / ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ ΑΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΑΣ 

/ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗι ΕΘΝΙΚΗι ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗι / ΥΠ\ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ 

ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, / ΕΥΧΕΤΑΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ / 

1872»82. 

 Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής έχουν εντοπιστεί τέσσερα έγγραφα που 

αναφέρονται στην ίδρυση του σχολείου του Λυθροδόντα και είναι 

αντιπροσωπευτικά της διαδικασίας που ακολουθείτο για την ανέγερση και 

λειτουργία ενός σχολείου στα χωριά της κυπριακής υπαίθρου και του σηµαντικού 

ρόλου που διαδραµάτιζε για τον σκοπό αυτό ο εκάστοτε Aρχιεπίσκοπος του 

νησιού. 

                                                
81. «\Eν Λιθροδόντ÷α âξεµέτρησε τό ζÉν εéλαβέστατος καί χριστιανικώτατος 

λευίτης, ï îεροµόναχος Mελέτιος XατζÉ \Aντωνίου, ôγων τό 86ον öτος τÉς ™λικίας 

του, âκ τÉς κώµης δέ ταύτης καταγόµενος. Erχε χρηµατίσει πολλά öτη âφηµέριος 

παρά τοÖς O¨κουµενικοÖς Πατριαρχείοις καί àπέκτησε σηµαντικήν περιουσίαν, ≥ν 

διέθεσεν •πέρ σκοποÜ χριστιανικωτάτου καί πατριωτικωτάτου. \Aνήγειρε âν τFÉ 

γενεθλίω του κώµFη Σχολήν εéπρεπεστάτην, âπροικοδότησε δ’ αéτήν διά 

κληροδοτήµατος 1,000 λιρ΅ν çθωµανικ΅ν, ±ς κατέθηκεν âντόκως ε¨ς τήν 

^Eλληνικήν \Eθνικήν Tράπεζαν πρός συντήρησιν τÉς ΣχολÉς ταύτης, àνεγείρας 

ο≈τω µνηµεÖον àθάνατον, ¬περ θά προκαλFÉ τάς εéλογίας πασ΅ν τ΅ν âπερχοµένων 

γενε΅ν ε¨ς τήν îεράν αéτοÜ µνήµην». Bλ. Eυαγόρας, 1.3.1902. Eπίσης βλ. Φωνή 

της Kύπρου, 30/12.4.1902. Για τη ζωή του βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 260· Πίτσας Κέντη, «Από το ανέκδοτο έργο του 

Κωνσταντίνου Κέντη "Η διαθήκη του Ιεροµόναχου Χατζηαντωνίου"», Κυπριακαί 

Σπουδαί 56(1993)291-296. 

82. Tην επιγραφή διασώζουν ο Iερώνυµος Περιστιάνης, ανώνυµος επισκέπτης του 

Λυθροδόντα το 1927 και η Πίτσα Kέντη. Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 170· Aνωνύµου, «Iστορικαί σηµειώσεις. Λυθροδόντας», 

Iσότης, 26.11.1927· Π. Κέντη, «Από το ανέκδοτο έργο του Κωνσταντίνου Κέντη», 

ό.π., σ. 293. 
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 Tο πρώτο από τα έγγραφα αυτά είναι επιστολή, ηµεροµηνίας 16 Iουνίου 

1871, του Mελετίου προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, µε την οποία τον 

πληροφορούσε ότι η ανέγερση του σχολείου στον Λυθροδόντα προχωρούσε 

οµαλά και πως είχε στείλει για τον σκοπό αυτό από την Kωνσταντινούπολη, όπου 

διέµενε, το ποσό των 20 λιρών στον κάτοικο της Λάρνακας Γεωργάκη Mάστρο 

Bασίλη. Tον παρακαλούσε δε να δώσει οδηγίες στην επιτροπή ανέγερσης να 

µεταβεί στη Λάρνακα και να παραλάβει τα χρήµατα83. 

 Tο δεύτερο έγγραφο είναι αντίγραφο επιστολής, ηµεροµηνίας 24 

Φεβρουαρίου 1872, του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου προς τον Mελέτιο, απαντητική 

δικής του ειστολής, που όµως δεν εντοπίστηκε στο Aρχείο. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται σε αυτήν, είναι προφανές ότι ο εκ Λυθροδόντα Iεροµόναχος 

προβληµατιζόταν για τον τόπο και τον τρόπο που θα κληροδοτούσε τα χρήµατά 

του στο σχολείο της γενέτειράς του. Όπως συµπεραίνεται, ο Kύπριος 

Aρχιεπίσκοπος είχε εισηγηθεί την κατάθεση των χρηµάτων στα ταµεία της 

Eκκλησίας της Kύπρου και την εν συνεχεία ασφαλή και µε τόκο διάθεσή τους προς 

τον ναό και το σχολείο του Λυθροδόντα, θέµα για το οποίο, όµως, δεν έτυχε 

απαντήσεως από τον Mελέτιο. Eπίσης, τον πληροφορούσε, ότι αδυνατούσε να 

καταβάλει το ποσό των 20 λιρών, που χρειάζονταν για τη στέγαση του σχολείου, 

και του υπεδείκνυε τρόπο για να αποστείλει το απαιτούµενο ποσό των χρηµάτων 

από την Kωνσταντινούπολη, το οποίο θα µεριµνούσε στη συνέχεια για να 

παραδοθεί στην επιτροπή ανέγερσης84. 

 Tο επόµενο έγγραφο είναι βεβαίωση, µε την οποία ο Mελέτιος ανελάµβανε 

την υποχρέωση να παρέχει ετησίως, µέχρι τον θάνατό του, στον πρώτο δάσκαλο 

του σχολείου, Mιχαήλ X. Kαλλονά, το ποσό των χιλίων γροσίων, όταν αυτός λόγω 

γήρατος ή κάποιας ασθένειας απεσύρετο από τη διδασκαλία. Tο έγγραφο είναι 

αχρονολόγητο, αλλά είναι βέβαιο ότι γράφτηκε µεταξύ των ετών 1872, που 

                                                
83. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IΣΤ΄. Eκπαιδευτικά της πόλεως 

Λευκωσίας και τινων χωρίων της νήσου. Aλληλογραφία µετά της Kυπριακής 

Aδελφότητος και της Kυβερνήσεως επί Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου. Tα προς 

ίδρυσιν Iερατικής Σχολής. Aιτήσεις και συστάσεις διά πρόσληψιν διδασκάλων, αρ. 

123. Bλ. Έγγραφο 11. 

84. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛΣτ΄. Aλληλογραφία των 

Aρχιεπισκόπων Mακαρίου και Σωφρονίου και εισηγήσεις τινές του Σωφρονίου, αρ. 

106. Bλ. Έγγραφο 12. 
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πρωτολειτούργησε το σχολείο, και 1876, οπότε απεβίωσε ο Kαλλονάς85. Aπό αυτό 

πληροφορούµαστε επίσης, ότι τελικά ο Mελέτιος κατέθεσε τα χρήµατά  του στην 

Eθνική Tράπεζα Aθηνών, από την οποία θα αποστέλλονταν οι τόκοι «αεννάως και 

τακτικώς» δύο φορές τον χρόνο στην επιτροπή της Σχολής86.   

 Tο τελευταίο από τα σχετικά έγγραφα, ηµεροµηνίας 30 Aπριλίου 1876, 

αφορά την κατοχύρωση της δωρεάς του Mελετίου και είναι καταχωρηµένο στον 

Mεγάλο Kώδικα του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής. Yπογράφεται από τον Mελέτιο 

και τους δηµογέροντες Λευκωσίας Xατζηκυριάκο Πιερίδη, Xριστοφάκη Γαβριήλ και 

Xριστόδουλο Oικονοµίδη και επικυρώνεται από τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. 

Όπως αναφέρεται σε αυτό, στις 23 Mαρτίου 1872, ο Mελέτιος είχε καταθέσει 

χίλιες λίρες Tουρκίας στην Eθνική Tράπεζα των Aθηνών, ώστε οι τόκοι να 

χρησιµοποιούνται για τη µισθοδοσία του διδασκάλου και τη συντήρηση του 

σχολείου. Σύµφωνα µε το έγγραφο, ο Kύπριος Iεροµόναχος εδικαιούτο να 

λαµβάνει, ενόσω ζούσε, τους τόκους από το κληροδότηµα και να τους 

χρησιµοποιεί για τη διαβίωσή του και τη λειτουργία του σχολείου. Mετά δε τον 

θάνατό του, οι τόκοι θα χρησιµοπούντο αποκλειστικά για τη συντήρηση του 

σχολείου και στην περίπτωση που περίσσευε κάποιο ποσό χρηµάτων θα 

αξιοποιείτο για τη µόρφωση στα εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας ενός νέου της 

κοινότητας, ο οποίος θα υπηρετούσε στη συνέχεια ως διδάσκαλος του σχολείου. 

Στο ίδιο έγγραφο οριζόταν, ότι πρόεδρος της σχολικής επιτροπής θα ήταν ο 

εκάστοτε Aρχιεπίσκοπος, αντιπρόεδρος ο κατά καιρούς Hγούµενος Mαχαιρά και 

µέλη οι «καταλληλότεροι» από τους κατοίκους του Λυθροδόντα. Eπίσης, µε αυτό 

ο Mελέτιος κληροδοτούσε στο σχολείο, µετά τον θάνατό του, όσα ελαιόδεντρα 

είχε στην κατοχή του για να χρησιµοποιούνται τα εισοδήµατά τους για τη 

λειτουργία και συντήρησή του87. 

                                                
85. Για τον θάνατο του Kαλλονά, το 1876, αναφέρεται ο Περιστιάνης: «^O Mιχαήλ 

KαλλονÄς qτο ¦δη γέρων, περίπου 65 âτ΅ν, âδίδαξε δέ àπό τοÜ 1872 µέχρι τοÜ 

1876, ¬τε àπεβίωσεν α¨φνιδίως âν τ΅ παρά τFÉ σχολικFÉ α¨θούσFη δωµατίω του, κατά 

τό µεσηµβρινόν διάλειµµα τοÜ σχολείου». Bλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 170. 

86. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. Eκπαιδευτικά 

Aρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, αρ. 67. Bλ. Έγγραφο 13. 

87. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Κώδικας Α΄, σ. 348. Bλ. Έγγραφο 14. 
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 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής σώζονται επίσης 

µερικά έγγραφα των πρώτων δύο δεκαετιών του 20ού αιώνα, που αναφέρονται 

στην αποστολή των τόκων του κληροδοτήµατος από την Eθνική Tράπεζα των 

Αθηνών στον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου, ως πρόεδρο της σχολικής επιτροπής 

Λυθροδόντα, για να χρησιµοποιηθούν για τη µισθοδοσία του διδασκάλου και τη 

συντήρηση του σχολείου88. 

 

Tο σχολείο στα Kαµινάρια (1882) 

 Tο δηµοτικό σχολείο στα Kαµινάρια ιδρύθηκε το 1882 από τον λόγιο 

Aρχιµανδρίτη Iερώνυµο Mυριανθέα, που ακολούθησε το παράδειγµα του ευεργέτη 

του, Mητροπολίτη Πέτρας Mελετίου Mαττέου, ο οποίος ανήγειρε, µερικά χρόνια 

προηγουµένως, σχολικό οίκηµα στη γειτονική Λεµύθου. Mέχρι τότε, όσοι από τους 

νεαρούς κατοίκους της κοινότητας επιθυµούσαν να µάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν ήταν υποχρεωµένοι, όπως έχει αναφερθεί, να φοιτούν στα δηµοτικά 

σχολεία, είτε του Προδρόµου, είτε της Λεµύθου, που λειτουργούσαν από το 1863 

και το 1867 αντιστοίχως. Aντιµετώπιζαν δε πολύ µεγάλες δυσκολίες, αφού ήταν 

υποχρεωµένοι να πηγαινοέρχονται στα γειτονικά χωριά, διανύοντας, κάτω από 

αντίξοες καιρικές συνθήκες, µεγάλες αποστάσεις, ή να διαµένουν κοντά σε 

συγγενείς τους, που ζούσαν στα χωριά αυτά89. 

 O Iερώνυµος γεννήθηκε το 1838 στα Kαµινάρια, όπου και έζησε τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του. Tο 1851, µετέβη στα Iεροσόλυµα, όπου τέθηκε κάτω από την 

προστασία του Mελετίου και φοίτησε διαδοχικά στην Aλληλοδιδακτική Σχολή του 

Πατριαρχείου και στη νεοϊδρυθείσα, το 1855, Θεολογική Σχολή του Σταυρού, από 

όπου αποφοίτησε το 1859. Tο ίδιο έτος χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και 

προσελήφθη στο προσωπικό της Σχολής, όπου δίδαξε διάφορα µαθήµατα στις 

µικρότερες τάξεις. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια και τη στήριξη του Mελετίου, 

συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών 

(1862-1864) και στα πανεπιστήµια του Στρασβούργου, της Xαϊδελβέργης και της 

                                                
88. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IH΄. Eκπαιδευτικά. Σχολεία 

Λευκωσίας. Bικτωριανή Yποτροφία Aρµοστού Σένδαλ (1896) από του 1909-1916, 

αρ. 52-53, 56 και 58· Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄. 

Eκπαιδευτικά. B΄ (1909-1916), αρ. 97-100. 

89. Για τις σχετικές µαρτυρίες για φοίτηση των παιδιών στα δύο σχολεία του 

Προδρόµου και της Λεµύθου βλ. τα όσα προαναφέρθηκαν για την ίδρυσή τους. 
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Bόννης (1864-1867), αποκτώντας µοναδική για την εποχή µόρφωση. Στα 

Iεροσόλυµα επέστρεψε το 1867 και εργάστηκε ως καθηγητής (1867-1872) και 

ακολούθως ως διευθυντής (1872-1874) της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού. Στο 

µεταξύ, το 1870, χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και αµέσως µετά χειροθετήθηκε 

Aρχιµανδρίτης. Mερικά χρόνια αργότερα, το 1874, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, 

όπου υπηρέτησε ως ιερατικώς προϊστάµενος στον ναό του Σωτήρος και 

ακολούθως στον νεόκτιστο ναό της Aγίας Σοφίας, ενώ δίδαξε και στο σχολείο της 

ελληνικής κοινότητας. Στην αγγλική πρωτεύουσα, ο Kύπριος Aρχιµανδρίτης 

παρέµεινε µέχρι το 1886, οπότε, λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας και εξαιτίας 

κάποιου ατυχήµατος, που του προκάλεσε εκτεταµένα εγκαύµατα, υποχρεώθηκε 

να καταφύγει στη Γενεύη, πόλη µε υγιεινότερο κλίµα. Yπήρξε πολυγραφότατος 

και εξέδωσε αρκετά βιβλία, ενώ δηµοσίευσε σηµαντικό αριθµό µελετών σε 

διάφορα έντυπα, που συγκεντρώθηκαν από τον νυν Mητροπολίτη Kένυας Mακάριο 

Tηλλυρίδη και περιελήφθηκαν, µαζί µε τα αυτοτελή δηµοσιεύµατά του, σε ογκώδη 

τόµο, που εξεδόθη από το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου το 199890. 

Aπεβίωσε το 189891. 

 Tο ενδιαφέρον του Iερωνύµου για τη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων 

στην Kύπρο εκδηλώθηκε µε τη χρηµατοδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας του 

πρώτου σχολείου της γενέτειράς του, το 1882, γεγονός που προβλήθηκε µε θερµά 

σχόλια στον τύπο, τόσο της Kύπρου όσο και του εξωτερικού. Σύµφωνα µε σχετικό 

δηµοσίευµα, το κόστος της ανέγερσης του σχολικού κτιρίου ανήλθε στις 100 

λίρες. Aνέθεσε δε την εποπτεία του στον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Σωφρόνιο, στον 

Mητροπολίτη Kυρηνείας (1880-1889) Χρύσανθο Ιωαννίδη και στον έµπορο 

Θεοχάρη Mιτσή (†1917), ο οποίος καταγόταν από τη Λεµύθου92. 

                                                
90. Mακάριου Tηλλυρίδη, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως (1838-1898), 

Λευκωσία 1998. 

91. Για τη ζωή του βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

135. 

92. «^O τήν πατρίδα του τιµ΅ν λίαν εéπαίδευτος κληρικός κ. ^Iερώνυµος 

Mυριανθεύς àφιέρωσεν 850 àγγλικάς λίρας, âκ τ΅ν τόκων τ΅ν ïποίων θά 

συντηρÉται ^Eλληνική Σχολή âν τFÉ γενετείρ÷α αéτοÜ κώµFη Kαµινάρια τÉς âπαρχίας 

Mυριανθούσης. \Eκτός τούτου œρισε καί 100 λίρας πρός ο¨κοδόµησιν τÉς ΣχολÉς. 

\Eφόρους τÉς ΣχολÉς œρισε τήν A.M. τόν \Aρχιεπίσκοπον, τήν A.Π. τόν 

Mητροπολίτη Kυρηνείας καί τόν κ. Θ.X. MιτζÉν, âφ’ ¬ρου ζωÉς. TοιαÜται εéγενεÖς 
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 Πρώτος δάσκαλος στο σχολείο αυτό ανέλαβε ο Kωνσταντίνος Oικονοµίδης, 

ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, υπηρέτησε προηγουµένως στο σχολείο του 

Mελετίου στη Λεµύθου93. Σε αυτό φοιτούσαν, σύµφωνα µε την επιθυµία του ιδρυτή 

του, και παιδιά από τα γειτονικά χωριά Tρεις Eλιές και Άγιος Δηµήτριος94, γεγονός 

για το οποίο οι κάτοικοι εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους µε επιστολή, που 

δηµοσιεύτηκε στον τύπο της εποχής95. 

 O Iερώνυµος έλαβε επίσης πρόνοια για τη συντήρηση και τη συνέχιση της 

λειτουργίας του σχολείου και κατέθεσε στην Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος 750 

λίρες, ώστε από τους τόκους να πληρώνεται ο εκάστοτε διδάσκαλος. Δυστυχώς, 

όµως, εξαιτίας των οικονοµικών δυσκολιών του ελληνικού κράτους και της 

υποτίµησης του νοµίσµατός του στα τέλη του 19ου αιώνα, το ποσό αυτό µειώθηκε 

στις 300 λίρες, µε αποτέλεσµα να λάβει πρόνοια στη διαθήκη του, που συνέταξε 

                                                                                                                                                  
πράξεις ε¨σίν ôξιαι παντός âπαίνου». Bλ. Aλήθεια, 29/10.6.1882. Eπίσης βλ. Nέον 

Kίτιον, 3/15.5.1882· Eκκλησιαστική Aλήθεια (Kωνσταντινουπόλεως), 19.5.1882 

(έτος 2ον, τόµος 3ος, σ. 505)· Έσπερος (Λειψία), 15/27.6.1882, (αρ. 28, σ. 63). Για 

τον Θεοχάρη Mιτσή βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή Λεµύθου 

(1912-2004), Λευκωσία 2005, σ. 18-21. 

93. Για τον Oικονοµίδη βλ. K. Kοκκινόφτα, «Kωνσταντίνος Oικονοµίδης», ό.π., σ. 

239-242. Στην παρουσία του στο σχολείο των Kαµιναριών και στην επιτυχή 

επιτέλεση του διδασκαλικού του ρόλου αναφέρονται αρκετά δηµοσιεύµατα της 

εποχής. Eνδεικτικά βλ. Aλήθεια, 10/22.8.1885. 

94. O Iερώνυµος σηµείωσε σε σχετικό άρθρο της διαθήκης του τα ακόλουθα: «T΅ 

1882 ¥δρυσα âν τFÉ κώµFη τÉς Kύπρου “Kαµινάρια” ≤ν ^Eλληνικόν Δηµοτικόν 

ΣχολεÖον... E¨ς τό ΣχολεÖον τοÜτο θά φοιτ΅σιν οî παÖδες τ΅ν τρι΅ν Kωµ΅ν: 

“Kαµιναρίων”, “Tρι΅ν \Eλαι΅ν” καί “^Aγίου Δηµητρίου”». Bλ. Andreas Tillyrides, 

«Hieronymos Myriantheus (1838-1898)», Texts and Studies 3(1984)119. 

95. «Xρέους îεροÜ καί ïσίου âκπληροÜντες âκφράζοµεν καί δηµοσί÷α τάς 

âγκαρδίους ™µ΅ν εéχαριστίας πρός τόν καλόν πατριώτην, τόν µέγαν εéεργέτην 

™µ΅ν, \Aρχιµανδρίτην ^Iερώνυµον Mυριανθέα, τόν àφιερώσαντα •πέρ τÉς 

âκπαιδεύσεως τ΅ν τέκνων ™µ΅ν ïλόκληρον περιουσίαν, ≥ν µετά πολλ΅ν κόπων 

καί îδρώτων, öτι δέ καί διά τÉς θυσίας τÉς πολυτίµου αéτοÜ •γιείας, àπέκτησεν, 

àποφασίσαντα, ½ς γνωστόν ¦δη, νά îδρύσFη καί διηνεκ΅ς νά συντηρFÉ σχολεÖον âν 

τ΅ µέσω τ΅ν τρι΅ν τÉς Mυριανθούσης χωρίων Kαµιναρίων, Tρι΅ν \Eλαι΅ν καί 

^Aγίου Δηµητρίου». Bλ. Nέον Kίτιον, 5/17.6.1882. 
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στις 12 Mαΐου 1894, για να προστεθούν στο σχολικό κληροδότηµα άλλες 400 

λίρες96. Mε την ίδια διαθήκη άφησε επίσης το ποσό των 250 λιρών για τις ανάγκες 

του Παγκυπρίου Γυµνασίου, γεγονός για το οποίο συµπεριελήφθη ανάµεσα στους 

δωρητές των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας97. 

 

Tο σχολείο στον Άγιο Aµβρόσιο (1909) 

 H ιστορία της εκπαίδευσης στο χωριό Άγιος Aµβρόσιος Λεµεσού έχει τις 

ρίζες της στα τέλη της Tουρκοκρατίας, οπότε αναφέρεται ότι ο παπά Iωάννης 

Iακώβου από τον Άγιο Δηµητριανό Πάφου δίδασκε από διάφορα εκκλησιαστικά 

βιβλία γραφή και ανάγνωση σε οκτώ - εννέα µαθητές98. Eίναι γνωστό επίσης από 

                                                
96. H σχετική πληροφορία αντλείται και πάλιν από τη διαθήκη του, το δε ποσό των 

750 λιρών διαφέρει κατά 100 λίρες από αυτό που αναφέρεται στα 

προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα: «E¨ς τά 1882 öκτισα ε¨ς τό χωρίον Kαµινάρια τÉς 

Kύπρου προκαταρκτικήν σχολήν, διά τήν öναρξιν τÉς ïποίας âπροµήθευσα καί 

œρισα λίρας 750, τάς ïποίας âτοποθέτησα ε¨ς ^Eλληνικάς ^Oµολογίας.  Δυστυχ΅ς 

¬µως δι’ αéτό τό ποσόν τ΅ν χρηµάτων καί συνεπεί÷α πτωχεύσεως τοÜ ^EλληνικοÜ 

Kράτους κατά τό παρελθόν öτος, µένουσι πρός τό παρόν λίρες 300.  Διατάσσω ¬θεν, 

¬πως προστεθ΅σιν àκόµη λίρες 400, α¥τινες θέλουσι ληφθFÉ âκ τÉς περιουσίας µου, 

¥να σχηµατισθFÉ κεφάλαιον λιρ΅ν 700, οî τόκοι τ΅ν ïποίων θέλουσι χρησιµεύσει 

πρός διατήρησιν τοÜ ^EλληνικοÜ προκαταρκτικοÜ Σχολείου Kαµιναρίων». Bλ. A. 

Tillyrides, «Hieronymos Myriantheus», ό.π., σ. 117. 

97. Tο ποσό που προσέφερε προς το Παγκύπριο Γυµνάσιο αναφέρεται και πάλιν 

στη διαθήκη του: «Διαθέτω διακοσίας πεντήκοντα λίρας πρός τό àρτισύστατον 

^Eλληνικόν Γυµνάσιον âν Λευκωσί÷α τÉς Kύπρου». Bλ. A. Tillyrides, «Hieronymos 

Myriantheus», ό.π., σ. 115. Για τη συµπερίληψή του στους δωρητές των 

εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας βλ. Παγκυπρίου Γυµνασίου, Aναµνηστικόν 

Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυµνασίου (1893-1943), 

Λευκωσία 1943, σ. 103· Γεώργιου Xατζηκωστή (επιµ.), Kληροδοτήµατα, δωρεές 

και βραβεία στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, Λευκωσία 1993, σ. 17. 

98. «E¨ς τήν κοινότητα ταύτην âλειτούργει ¨διωτικόν σχολεÖον µέ διδάσκαλον τόν 

Παπαϊωάννην \Iακώβου âξ ^Aγίου ΔηµητριανοÜ Πάφου. E¨ς τό σχολεÖον âφοίτων 8-

9 µαθηταί πληρώνοντες ½ς δίδακτρα 8 γρόσια µηνιαίως ≤καστος µαθητής. 

\Eδίδασκε Παιδαγωγίαν, \Oκτώηχον, Ψαλτήρι, \Aπόστολον καί \Aνθολόγιον». Bλ. 

Λ. Φιλίππου, Tα ελληνικά γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 259. 
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έκθεση, που η σχολική επιτροπή Πάφου υπέβαλε προς τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο 

το 1860, ότι µερικά παιδιά από το χωριό φοιτούσαν στο σχολείο, που 

λειτουργούσε µε δεκαεννέα µαθητές στο σχετικά αποµακρυσµένο χωριό Άρσος, 

µε διδάσκαλο τον εκ Kαϊµακλίου ψάλτη και ράπτη Mιχαήλ Πρωτοπαπαγιαννή99. 

Στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα, όµως, το χωριό έµεινε χωρίς 

ιδιωτικούς διδασκάλους και όσα από τα παιδιά επιθυµούσαν να µάθουν να 

διαβάζουν και να γράφουν ήταν υποχρεωµένα να πηγαινοέρχονται στο γειτονικό 

χωριό Άνω Kυβίδες, όπου υπήρχε οργανωµένο σχολείο100. H κατάσταση αυτή 

συνεχίστηκε µέχρι το 1909, οπότε ο Hγούµενος της Iεράς Mονής της 

Tροοδίτισσας (1892-1915) Eπιφάνιος ανήγειρε το πρώτο σχολείο στην κοινότητα. 

 O Eπιφάνιος γενήθηκε το 1850 στον Άγιο Aµβρόσιο και σε νεαρή ηλικία 

εισήχθη ως δόκιµος στη Mονή της Tροοδίτισσας, όπου παρέµεινε µέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1870, οπότε ανέλαβε καθήκοντα Iεροδιακόνου στον ναό της 

Aγίας Nάπας Λεµεσού. Tαυτόχρονα, φοίτησε στην Eλληνική Σχολή της πόλης, 

κοντά στον φηµισµένο δάσκαλο Aνδρέα Θεµιστοκλέους (1843-1918)101, και 

συµπλήρωσε τις γραµµατικές γνώσεις, που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της 

παραµονής του στην Tροοδίτισσα. Στη συνέχεια δίδαξε στη Σχολή, ως βοηθός του 

Θεµιστοκλέους, για διάστηµα πέντε χρόνων, και ακολούθως, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1880, εστάλη από τον Mητροπολίτη Kιτίου Kυπριανό Οικονοµίδη 

                                                
99. Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 93, όπου στον 

σχετικό πίνακα αναφέρεται το όνοµα του διδασκάλου ως Mιχαήλ Παπά Γεωργίου. 

Πρόκειται για παρανάγνωση του ορθού ονόµατος Mιχαήλ Πρωτοπαπαγιαννή, 

όπως διαπιστώνουµε από άλλες αναφορές του ίδιου συγγραφέα στις 

διδασκαλικές του δραστηριότητες στο Kαϊµακλί και στο Άρσος. Για τον Mιχαήλ 

Πρωτοπαπαγιαννή βλ. Ό.π., σ. 164-165, 264. 

100. Στο σχολείο των Άνω Kυβίδων, που λειτουργούσε ως σύµπλεγµα του χωριού 

αυτού µε τον Άγιο Aµβρόσιο, αναφέρεται δηµοσίευµα εφηµερίδας του έτους 

1909: «^O îερολογιώτατος καί κάλλιστος διδάσκαλος τοÜ συµπλέγµατος ‰ Aνω 

Kυβίδων καί ^Aγίου \Aµβροσίου κ. Θ. Xριστοδουλίδης âτέλεσεν µετά πάσης 

µεγαλοπρεπείας τήν ëορτήν τ΅ν γραµµάτων, âξυµνήσας διά καταλλήλου λόγου τό 

µεγαλεÖον τÉς ™µέρας, âν΅ οî µαθηταί öψαλλον διάφορα ÷ôσµατα». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 9/20.2.1909. 

101. Για τον Aνδρέα Θεµιστοκλέους βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 121. 
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στο χωριό Mονάγρι, όπου υπηρέτησε για τρία χρόνια ως ιερέας και διδάσκαλος 

στη Σχολή, που ίδρυσε εκεί η Kυπριακή Aδελφότητα της Aιγύπτου102. 

 Aργότερα, για κάποιο διάστηµα, ο Eπιφάνιος διετέλεσε διαχειριστής της 

ιεράς κτηµοσύνης της εγκαταλελειµµένης Μονής του Tιµίου Σταυρού Oµόδους. 

Tελικά, το 1888, µετά από παράκληση των παλαιών συµµοναστών του, επέστρεψε 

στη Mονή της Τροοδίτισσας και ανέλαβε τη διεύθυνση της Eλληνικής Σχολής, που 

λειτουργούσε στα µοναστηριακά της κτίρια103. Tο πρακτικό του διορισµού του, 

ηµεροµηνίας 28 Iουλίου 1888, που σώζεται σε Kώδικα της Mονής, είναι ενδεικτικό 

της µεγάλης σηµασίας, την οποία απέδιδαν οι Kύπριοι µοναχοί στη λειτουργία 

σχολείων, τόσο για τη µόρφωση των ιδίων, όσο και των υπόλοιπων κατοίκων του 

νησιού: «Oî •πογεγραµµένοι Mοναχοί Πατέρες τÉς ^IερÄς MονÉς Tροοδιτίσσης, 

àποτελοÜντες τήν σύνοδον αéτÉς, λαβόντες •π’ ùψιν ¬τι πολλοί âξ ™µ΅ν öχουσιν 

àνάγκην τÉς σπουδÉς τÉς γλώσσης, καί ¬τι ™ σύστασις ΣχολÉς δύναται ν’ àποβFÉ 

χρήσιµος καί ε¨ς τούς πέριξ κατοίκους, âκ συµφώνου πάντες διορίζοµεν 

διδάσκαλον τÉς MονÉς τόν Πανοσιώτατον ^Iεροµόναχον \Eπιφάνιον A. Mιχαηλίδην 

âπί µίαν τριετίαν µέ âτήσιον µισθόν ε€κοσι λιρ΅ν στερλιν΅ν... ^O διδάσκαλος θ’ 

àπολαµβάνFη âν τFÉ MονFÉ καί âλευθέρας κατοικίας, τροφοδοσίας, πλύσεως καί 

•πηρεσίας»104. Tο 1892, µετά τον θάνατο τού µέχρι τότε ηγουµένου Γερµανού, η 

                                                
102. Mοναδική µαρτυρία για τη λειτουργία του σχολείου στο Mονάγρι αποτελεί το 

ακόλουθο δηµοσίευµα εφηµερίδας του έτους 1884: «TFÉ προπαρελθούσFη 

ΠαρασκευFÉ âγένοντο αî δηµόσιαι âξετάσεις τÉς âν Mοναγρίω \AλληλοδακτικÉς 

ΣχολÉς τÉς “KυπριακÉς \Aδελφότητος”, τÉς •πό τοÜ îκανωτάτου διδασκάλου 

(¬στις τυγχάνει καί âφηµέριος âν τ΅ χωρίω) Πανοσιωτάτου ^Iεροµονάχου κ. 

\Eπιφανίου àπό ëνός περίπου öτους διευθυνοµένης. Tό àποτέλεσµα τ΅ν âξετάσεων 

•πÉρξε κατά πάντα λίαν εéάρεστον, âφ’ z καί πολλ΅ν âπαίνων τυγχάνει ôξιος ï 

àγαθοÜ ζήλου öµπλεως διδάσκαλος». Bλ. Aλήθεια, 4/16.8.1884. 

103. «^O τέως διδάσκαλος τÉς A΄ τάξεως τοÜ ^EλληνικοÜ τÉς πόλεώς µας 

^Oσιολογιώτατος ^Iεροµόναχος κ. \Eπιφάνιος, âνδώσας ε¨ς τάς παρακλήσεις τοÜ 

Σεβασµίου ^Hγουµένου τÉς MονÉς Tροοδιτίσσης καί τοÜ O¨κονόµου τÉς MονÉς κ. 

\Iωαννικίου, âδέχθη νά µείνFη πλέον âν τFÉ MονFÉ, διευθυντής αéτÉς, διδάσκαλος âν 

αéτFÉ καί διάδοχος τοÜ γηραλέου ^Hγουµένου». Bλ. Σάλπιγξ, 27.8.1888. 

104. Iω. Tσικνόπουλλου,  H Iερά Mονή της Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 1954, σ. 52. 
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αδελφότητα της Mονής τον εξέλεξε νέο Hγούµενο, αξίωµα στο οποίο υπηρέτησε 

µε ιδιαίτερη επιτυχία, µέχρι τον θάνατό του, το 1915105. 

 Kατά τη διάρκεια της ηγουµενίας του, ο Eπιφάνιος δεν λησµόνησε τη 

γενέτειρά του, την οποία ευεργέτησε µε την ίδρυση σχολείου το 1909106. Tο 

σχολικό κτίριο, που αποτελείτο από µία αίθουσα διδασκαλίας, κτίστηκε σε χώρο 

δίπλα από την εκκλησία και για την ανέγερσή του προσέφεραν εθελοντική 

εργασία οι κάτοικοι της κοινότητας. Tα εγκαίνια έγιναν τον Oκτώβριο του ίδιου 

έτους από τον Eπιφάνιο, ο οποίος ανέλαβε τα έξοδα συντήρησής του και την 

πληρωµή του µισθού της διδασκάλισσας Eλένης Mονιάτη, απόφοιτου του 

Παρθεναγωγείου Λεµεσού107. Tο σχολείο αυτό εξακολούθησε να εξυπηρετεί τις 

                                                
105. Για τη ζωή του βλ. Iωάννη Tσικνόπουλλου, H Iερά Mονή της Tροοδιτίσσης, 

ό.π., σ. 57-61 · Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 100-

101. Eπίσης, πολύτιµες πληροφορίες για τις διάφορες δραστηριότητές του, τόσο 

πριν την εκλογή του στην ηγουµενία, όσο και στη συνέχεια, αντλούµε από τις 

νεκρολογίες που δηµοσιεύτηκαν µε την ευκαιρία του θανάτου του. Eνδεικτικά βλ. 

Aλήθεια, 10.7.1915· Σάλπιγξ, 10/23.7.1915· Kήρυξ, 10.7.1915· Eλευθερία, 

11/24.7.1915· Φωνή της Kύπρου, 11/24.7.1915· Πατρίς, 15/28.7.1915· Ένωσις, 

17/30.7.1915· Nέον Έθνος, 18/31.7.1915. 

106. «^O Πανοσιολογιώτατος Kαθηγούµενος τÉς ^IερÄς MονÉς Tροοδιτίσσης κ. 

\Eπιφάνιος, àνταποκρινόµενος ε¨ς εéγενÉ πόθον τ΅ν κατοίκων τοÜ ^Aγίου 

\Aµβροσίου καί πληρ΅ν οéσιωδεστάτων àναγκ΅ν τοÜ χωρίου, àνεγείρει ¦δη âκ 

θεµελίων Δηµοτικόν ΣχολεÖον». Bλ. Σάλπιγξ, 7.5.1909. 

107. «\Eν τ΅ παρά τήν Λεµεσόν χωρίω ^Aγίω \Aµβροσίω îδρύθη, τFÉ πατρικFÉ 

φροντίδι καί φιλοµούσω δαπάνFη τοÜ Πανοσιολογιωτάτου Kαθηγουµένου τÉς ^IερÄς 

MονÉς Tροοδιτίσσης κ. \Eπιφανίου, εéρύχωρον καί εéπρεπέστατον σχολεÖον, ε¨ς 

½ραίαν θέσιν κείµενον, âν τ΅ ïποίω θά διδάσκωνται τοÜ λοιποÜ τά παιδία τÉς 

προοδευτικÉς τούτης κώµης, ≥τις µέχρι τέως àπετέλη σχολικόν σύµπλεγµα µετά 

τοÜ γειτονικοÜ χωρίου Kυβίδων, ¬που καί äναγκάζοντο νά µεταβαίνωσι τά παιδία 

µή κατορθώνοντα τοιουτοτρόπως νά µανθάνωσι τίποτε. TFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ 

âγένοντο καί τά âγκαίνια τοÜ σχολείου. Διδασκάλισσα τοÜ χωρίου διωρίσθη ™ 

âπιµελεστάτη àπόφοιτος τοÜ Παρθεναγωγείου τÉς ΛεµεσοÜ δίς ^Eλένη N. 

Mονιάτη». Bλ. Σάλπιγξ, 15.10.1909. 
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εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινότητας µέχρι το 1960, οπότε πωλήθηκε και 

µετατράπηκε αρχικά σε κατοικία και στη συνέχεια σε σύλλογο108. 

 

Tο σχολείο στην Oµορφίτα (1910) 

 H Oµορφίτα είναι κτισµένη στα βορειοανατολικά της εντός των τειχών 

πόλης της Λευκωσίας και είναι ένα από τα προάστιά της, που από το 1974 

βρίσκονται κάτω από τουρκική στρατιωτική κατοχή. Παλαιότερα, ήταν µικρό χωριό 

άµεσα συνδεδεµένο µε το γειτονικό Kαϊµακλί, όπου φοιτούσαν οι µικροί µαθητές 

της κοινότητας, µέχρι το 1910, που ο Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου (1908-1918) του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιος Kρονίδης ανήγειρε σχολικό κτίριο και 

ανέλαβε τις δαπάνες για τη λειτουργία του. 

 O Mελέτιος γεννήθηκε στην Oµορφίτα το 1849, και σε νεαρή ηλικία µετέβη 

στην Παλαιστίνη, όπου εντάχθηκε στην αγιοταφική αδελφότητα και φοίτησε στην 

Aλληλοδιδακτική Σχολή του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και, για κάποιο χρονικό 

διάστηµα, στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού. Στη συνέχεια, το 1872 

χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και το 1883 Iεροµόναχος, ενώ το 1886 προχειρίστηκε 

Aρχιµανδρίτης. Mεταξύ δε των ετών 1883-1895, υπηρέτησε στο Iεροσολυµιτικό 

Mετόχιο της Mόσχας και ακολούθως, µετά την επιστροφή του στα Iεροσόλυµα, 

άσκησε διάφορα διοικητικά καθήκοντα και ανήλθε διαδοχικά στους 

αρχιεπισκοπικούς θρόνους Kυριακουπόλεως (1898-1908) και Iορδάνου (1908-

1918). Kατά τη διάρκεια των υπηρεσιών του αυτών επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την παιδεία και ανέλαβε τα έξοδα των σπουδών στα Ιεροσόλυµα αρκετών 

Kυπρίων νέων, όπως του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού 

Aρχιµανδρίτη Nικόλαου Xριστοδούλου, του αρχιγραµµατέα της Iεράς Συνόδου της 

Eκκλησίας της Kύπρου Aρχιµανδρίτη Iππόλυτου Mιχαηλίδη και του αρχιγραµµατέα 

του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Aρχιµανδρίτη Παλλάδιου Γαλήνιου. Eυεργέτησε 

επίσης πολλούς ναούς της ιδιαίτερής του πατρίδας µε δωρεές ιερών σκευών και 

αµφίων και, το 1908, κατέθεσε στη Mονή Kύκκου το ποσό των 800 λιρών για την 

ανέγερση Oρφανοτροφείου σε περιοχή µεταξύ Oµορφίτας και Λευκωσίας, κάτι 

που, όµως, δεν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. 

 O Mελέτιος διατηρούσε καθόλο τον βίο του στενούς δεσµούς µε τη 

γενέτειρά του Oµορφίτα, την οποία επισκέφθηκε τουλάχιστον τέσσερις φορές, τα 

                                                
108. Δήµου Bύρωνος, Γυρισµός στη γενέθλια γη µου. Άγιος Aµβρόσιος, Λεµεσός 

χ.χ., σ. 100. 



36 

έτη 1895, 1898, 1905 και 1909. Διέθετε δε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1900, 

100 λίρες ετησίως για να διανέµονται τα Xριστούγεννα και το Πάσχα στους 

άπορους συγχωριανούς του, Xριστιανούς και Mουσουλµάνους109. Επίσης, το 1902 

µερίµνησε για την ανέγερση του ναού του Αγίου Δηµητριανού, στη θέση όπου 

παλαιότερα υπήρχε µικρή ετοιµόρροπη εκκλησία110, και κατέβαλε για τον σκοπό 

αυτό το ποσό των 400 λιρών, ενώ κατέθεσε άλλες 205 λίρες στον ναό της 

Φανερωµένης Λευκωσίας, για να χρησιµοποιούνται οι τόκοι τους για τη 

µισθοδοσία του ιερέα111. Σε παρακείµενο χώρο του ναού, αγόρασε µερικά χρόνια 

αργότερα οικία, την οποία διασκεύασε σε µικρό σχολικό οίκηµα112, όπου 

λειτούργησε το 1910 χρόνο το πρώτο δηµοτικό σχολείο της κοινότητας113. Έλαβε 

                                                
109. H σχετική πληροφορία προέρχεται από Kώδικα, που φυλασσόταν στον ναό 

του Aγίου Δηµητριανού, στην κατεχόµενη από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής 

Oµορφίτα. Bλ. Nέαρχου Kληρίδη, «Mεγάλοι κοινοτικοί ευεργέτες. O ευεργέτης  

της Oµορφίτας», Times of Cyprus 3/35(1958)31. 

110. Σηµείωνε χαρακτηριστικά εφηµερίδα της εποχής για την ανέγερση του ναού 

τα ακόλουθα: «Mίαν öτι γενναίαν δωρεάν καί θεάρεστον πράξιν çφείλοµεν κατά 

καθÉκον νά âξάρωµεν, τήν âκ βάθρων àνέγερσιν καί διά πολυτελ΅ν àµφίων 

κατακόσµησιν τοÜ ναοÜ \Oµορφίτας, παρά τήν Λευκωσίαν, δαπάναις τοÜ âκ τοÜ 

αéτοÜ χωρίου καταγοµένου Πανιερωτάτου ^Aγίου Kυριακουπόλεως κ. Mελετίου 

Kρονίδου. Kοµψοπρεπέστατος ναός, µεθ’ ¬λων τ΅ν àναγκαίων, γυναικωνίτου, 

κωδωνοστασίου, κώδωνος κλπ, àνηγέρθη âκεÖ öνθα ëτοιµόρροπος ναΐσκος •πÉρχε 

τό πρίν». Bλ. Σάλπιγξ, 5.7.1903. Για το ίδιο θέµα βλ. Eυαγόρας, 1.2.1903· Ένωσις, 

17/30.7.1903· Φωνή της Kύπρου, 5/18.6.1904. 

111. N. Kληρίδη, «Mεγάλοι κοινοτικοί ευεργέτες», ό.π., σ. 31. 

112. Aναφορά στην ανέγερση του σχολείου γίνεται και στον τύπο της εποχής: «^O 

Mακαριώτατος \Aρχιεπίσκοπος \Iορδάνου κ. Mελέτιος Kρονίδης, µετά τήν ¨δίαις 

δαπάναις àνέγερσιν µεγαλοπρεποÜς ναοÜ âν τFÉ γενετείρ÷α αéτοÜ κώµFη \Oµορφίτ÷α, 

προβαίνει ¦δη ε¨ς τήν ¥δρυσιν εéπρεποÜς σχολείου». Bλ. Eλευθερία, 19/2.7.1910. 

113. Για τη λειτουργία του σχολείου αυτού και τις εκάστοτε τελικές εξετάσεις των 

µαθητών του, όπου γίνεται αναφορά στη συµβολή του Mελετίου για τη συντήρησή 

του, κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1910, βλ. Πατρίς, 14/27.7.1911· 

Eλευθερία, 13/26.7.1913· 12/25.7.1914 και 18/31.7.1915. 
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δε πρόνοια για τη συντήρησή του και τη µισθοδοσία του διδασκάλου και κατέθεσε 

για τον σκοπό αυτό το ποσό των 300 λιρών στη Mονή Mαχαιρά114. 

 Ο Μελέτιος απεβίωσε τον Δεκέµβριο του 1918 στη Δαµασκό, όπου είχε 

εξοριστεί από τα Tούρκους, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου πολέµου115. 

 

Tο σχολείο στην Tσακίστρα (1917) 

 Tο πρώτο σχολείο στην Tσακίστρα ιδρύθηκε το 1917 από τον Kυκκώτη 

Iεροµόναχο Mακάριο, σε γη που δώρισε για τον σκοπό αυτό η Mονή Kύκκου. 

Mέχρι τότε όσα από τα µικρά παιδιά της κοινότητας επιθυµούσαν να µάθουν να 

γράφουν και να διαβάζουν πηγαινοέρχονταν στο γειτονικό χωριό Kάµπος, όπου 

λειτουργούσε σχολείο από τα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας116. H ενέργεια 

                                                
114. Στον προαναφερθέντα Kώδικα, που φυλασσόταν στον ναό του Aγίου 

Δηµητριανού, σηµειώνονταν τα ακόλουθα: «\Hγόρασεν âν \Oµορφίτ÷α ο¨κίαν, τήν 

ïποίαν διεσκεύασεν ε¨ς Δηµοτικόν ΣχολεÖον τÉς κοινότητος. Πρός µισθοδοσίαν τοÜ 

διδασκάλου κατέθεσεν ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν MαχαιρÄ âντόκως πρός 5% λίρας 

\Aγγλίας τριακοσίας (\Aρ. 300), ¬πως ï âτήσιος τόκος τούτων χρησιµοποιεÖται διά 

τόν µισθόν τούτου». Bλ. N. Kληρίδη, «Mεγάλοι κοινοτικοί ευεργέτες», ό.π., σ. 31. 

Eιδική αναφορά στην εκπαιδευτική του δράση γίνεται επίσης σε κείµενα στον 

τύπο της εποχής, που δηµοσιεύτηκαν µε την ευκαιρία του θανάτου του: «\Eν τ΅ 

γενεθλίω του χωρίω \Oµορφίτ÷α àνήγειρε περικαλλÉ ναόν âκ θεµελίου, καί παρ’ 

αéτοÜ εéπρεπεστάτην σχολήν. \Eπροίκισεν δέ àµφότερα δι’ ¬λων τ΅ν χρειωδ΅ν 

καί öχει κατατεθειµένα ποσά τινά âντόκως πρός âνίσχυσιν τ΅ν µισθ΅ν τοÜ 

âφηµερίου καί τοÜ διδασκάλου». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 18.12.1918. Eπίσης βλ. 

Kήρυξ, 21.12.1918. 

115. Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Mελέτιος 

Kρονίδης (1849-1918)», Aπόστολος Bαρνάβας 54(1993)18-26· Tου ιδίου, «O 

Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Mελέτιος Kρονίδης», Πολίτης, 2.9.2001· Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 258. Πολλά στοιχεία για τη 

σχέση του µε την Kύπρο αντλούµε από τις νεκρολογίες, που δηµοσιεύτηκαν µε 

την ευκαιρία του θανάτου του. Eνδεικτικά βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 18.12.1918· 

Kήρυξ, 21.12.1918· Eλευθερία, 22/4.1.1919· Φωνή της Kύπρου, 22/4.1.1919· 

Ένωσις, 24/6.1.1919· Σάλπιγξ, 25/7.1.1919· Πατρίς, 26/8.1.1919· Aλήθεια, 

28.12.1918· Nέον Έθνος, 29/11.1.1919. 

116. Kυπριανού Σάββα, H Tσακκίστρα, Λευκωσία 2002, σ. 99. 
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αυτή του Mακαρίου για την ίδρυση σχολείου στην κοινότητα προβλήθηκε από τον 

τύπο της εποχής ως παράδειγµα προς µίµηση117. 

 O Mακάριος γεννήθηκε στην Tσακίστρα το 1855 και σε νεαρή ηλικία 

εισήλθε ως δόκιµος στη Mονή Kύκκου, όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος σε 

άγνωστο χρόνο και Iεροµόναχος, στις 21 Nοεµβρίου 1883. Yπηρέτησε για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στο Mετόχιο της Mονής στο χωριό Aυλώνα, όπου εφάρµοσε 

πρωτοποριακές µεθόδους καλλιέργειας της γης και συνέβαλε στη γεωργική 

ανάπτυξη της περιοχής Λευκωσίας. Συµµετείχε επίσης ενεργά στη διεξαγωγή των 

εθνικών εράνων, κατά τη διάρκεια των Bαλκανικών πολέµων του 1912-13 και πριν 

από την έναρξη της Mικρασιατικής εκστρατείας του 1919-22. Aπεβίωσε στις 7 

Iανουαρίου 1921, σε ηλικία 66 χρόνων118. 

 H ανέγερση του σχολικού κτιρίου της Tσακίστρας ολοκληρώθηκε τον 

Aύγουστο του 1917 και τα µαθήµατα ξεκίνησαν στις αρχές Oκτωβρίου του ίδιου 

έτους119 µε διδασκάλισσα την Aθανασία Xρίστου. O Mακάριος µερίµνησε επίσης 

για τον εφοδιασµό του σχολείου µε τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, όπως 

                                                
117. «Eéτυχής ™ κοινότης τÉς Tσακκίστρας, ≥τις âπροικίσθη διά καλλιµαρµάρου 

τεµένους τ΅ν Mουσ΅ν, τFÉ δωρε÷Ä εéγενοÜς καί γενναίου τέκνου αéτÉς, τοÜ 

^Oσιωτάτου ^Iεροµονάχου Kύκκου κ. Mακαρίου. Λίαν δέ εéλόγως καί δικαίως 

àπένειµε τιµάς καί öπαινον ε¨ς τόν φιλόµουσον ^Iεροµόναχον, âπισκεφθέντα 

âσχάτως τήν γενέθλιον κώµην του καί πολύ εéστόχως θά ëορτάσFη µεθαύριον τά 

âγκαίνια τοÜ πολυτιµοτάτου îδρύµατος. ^O ^Oσιώτατος δωρητής προβάλλει ½ς 

τρανότατον παράδειγµα àγαθοεργοÜ καί εéεργέτου. ‰ Aς µιµηθ΅σι τοÜτον οî 

δυνάµενοι». Bλ. Eλευθερία, 30/3.10.1917. 

118. Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 88· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 83-84· Tου ιδίου, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 76-77· Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 240. 

119. «^O Πανοσιολογιώτατος ^Iεροµόναχος Kύκκου κ. Mακάριος, ™ àγαθότης καί 

εéγένεια τοÜ ïποίου κατεδείχθη καί ôλλοτε λίαν περιτράνως âκ τ΅ν πρός τήν 

Mονήν, ε¨ς ≥ν àνήκει, ™γεµονικ΅ν δωρε΅ν του, àνήγειρε ¨δίαις δαπάναις âν 

Tσακκίστρ÷α, τFÉ γενετείρ÷α του κώµFη, εéπρεπές σχολικόν κτίριον, ¬περ 

περατούµενον âντός τοÜ µηνός τούτου θά στεγάζFη àπό τοÜ προσεχοÜς σχολικοÜ 

öτους τήν µαθητι΅σαν νεότητα τοÜ χωρίου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 12/25.8.1917. 
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γεωγραφικούς άτλαντες, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας120. 

Eπισκέφθηκε δε µε την ευκαιρία της έναρξης των µαθηµάτων τη γενέτειρά του, 

όπου οι κάτοικοι τον υποδέχθηκαν µε θερµές εκδηλώσεις121.     

 

Tο σχολείο στη Γαλάτα (1919) 

 Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των κατοίκων της κοινότητας, το 

πρώτο σχολείο στη Γαλάτα λειτούργησε στο µικρό διώροφο κτίριο, που σωζόταν 

µέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα στον περίβολο της παρακείµενης Mονής της 

Παναγίας της Ποδύθου. Διδάσκαλος στο σχολείο αυτό αναφέρεται στα µέσα του 

19ου αιώνα ο Iεροµόναχος Σωφρόνιος, ο οποίος ενοικίαζε και καλλιεργούσε τα 

κτήµατα της Mονής από το 1842 έως το 1876122. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 

κοινότητα αντιµετώπισε αρκετά προβλήµατα από την έλλειψη κατάλληλου 

σχολικού κτιρίου, µέχρι που το έτος 1919 ο Kυκκώτης Iεροµόναχος Φιλόθεος 

(1851-1937) ανήγειρε νέο σχολικό οίκηµα. 

 O Φιλόθεος γεννήθηκε στη Γαλάτα το 1851 και σε νεαρή ηλικία εισήλθε ως 

δόκιµος στη Mονή Kύκκου, όπου σε άγνωστο χρόνο χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος 
                                                
120. «ΔεÖγµα τÉς πρός τήν γενέτειραν αéτοÜ Tσακκίστραν àγάπης του παρέσχε 

καί πάλιν âν ταÖς ™µέραις ταύταις ï φιλοπρόοδος ^Iεροµόναχος Kύκκου κ. 

Mακάριος. Oé µόνον ¥δρυσεν ¨δίαις δαπάναις καλλιµάρµαρον σχολικόν κτίριον, 

àλλά âφρόντισε καί φροντίζει περί τοÜ πλήρους καταρτισµοÜ τούτου. \Hγόρασεν 

âσχάτως διά τήν Σχολήν ταύτην καταλλήλους γεωγραφικούς ôτλαντας, πρός δέ 

καί ½ραίαν θερµάστραν, χρησιµωτάτην διά τήν θέρµανσιν τ΅ν µαθητ΅ν». Bλ. 

Eλευθερία, 19/1.2.1919. 

121. «Tό σχολεÖον προβάλλει âπί λαµπρÄς θέσεως, ½ς ôριστον κτίριον καί 

àθάνατον µνηµεÖον àγαθοεργίας. Tελευταίως, ¬λη ™ κοινότης àφÉκε τάς âργασίας 

της καί öσπευσεν âντός τοÜ χωρίου νά •ποδεχθFÉ τόν εéεργέτην της. E¨ς τό εéαγές 

¥δρυµα âγένετο ™ δεξίωσις τοÜ ^Oσιωτάτου. \EκεÖ ™ διδασκάλισσα τοÜ χωρίου, 

δεσποινίς \Aθανασία Xρήστου, καί ï κ. Στυλιανός X. Kλυτίδης δι’ ½ραίων λόγων 

™ρµήνευσαν τήν εéγνωµοσύνην τÉς κοινότητος πρός τόν εéεργέτην». Bλ. 

Eλευθερία, 7/20.10.1917. 

122. «Tό παρά τήν Γαλάταν µοναστήριον τÉς Θεοτόκου (Ποδύθου) âχρησίµευε καί 

½ς σχολεÖον âν z κατά τό 2ον ≥µισυ τοÜ IΘ΄ α¨΅νος ï µοναχός Σωφρόνιος 

âδίδασκεν àνώτερα τινα µαθήµατα». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Ελληνικά Γράµµατα εν 

Kύπρω, ό.π., σ. 116. Για την περίοδο που ο Σωφρόνιος υπηρέτησε στη Mονή της 

Ποδύθου βλ. Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 139. 
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και τον Nοέµβριο του 1883 Iεροµόναχος. Yπηρέτησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

στο Mετόχιο της Mονής Kύκκου Ξηροπόταµος στην Πεντάγυια, όπου εκτελούσε 

επίσης, από το 1929,  χρέη πνευµατικού. Aπεβίωσε στις 15 Nοεµβρίου 1937, σε 

ηλικία 86 χρόνων123. 

 O Kυκκώτης Iεροµόναχος εξήγγειλε την απόφασή του να ανεγείρει 

κατάλληλο σχολικό κτίριο στη γενέτειρά του, τον Nοέµβριο του 1918124. Διέθεσε 

δε για τον σκοπό αυτό, τον Mάιο του επόµενου έτους, το ποσό των 180 λιρών125, 

που αξιοποίησε κατάλληλα η σχολική επιτροπή της κοινότητας και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσε την ανέγερση του νέου κτιρίου, το οποίο 

ονοµάστηκε «Φιλοθέειο», πρός τιµή του κτήτορά του126. Tο σχολείο αυτό 

εξυπηρέτησε τις ανάγκες της κοινότητας για πολλά χρόνια, µέχρι που ο επίσης εκ 

Γαλάτας Oικονόµος Kύκκου Πανάρετος (1902-1978) ανήγειρε νέο σχολικό κτίριο, 

το «Παναρέτειο», τα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις 24 Mαΐου 1980, από τον 

Mητροπολίτη Mόρφου (1973-1996) Xρύσανθο127. 

 

Tο σχολείο στο Πολέµι (1923) 

                                                
123. Για τη ζωή του βλ. Aνδρέα Kουλέντη, Oι βυζαντινοί ναοί της Γαλάτας, 

Λευκωσία 1966, σ. 34-35· Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά 

Aποικιακά Aρχεία 1930-1939, Λευκωσία 1999, σ. 104-105· Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 447· K. Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου 

στον κυπριακό τύπο (1912-1920), ό.π., σ. 95· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1921-1930), ό.π., σ. 83-84. 

124. «^O γηραιός καί àξιοσέβαστος ^Iεροµόναχος Kύκκου κ. Φιλόθεος àνήγγειλεν, 

¬τι àναλαµβάνει τήν δι’ ¨δίων δαπαν΅ν àνέγερσιν καταλλήλου σχολικοÜ κτιρίου 

âν Γαλάτ÷α, ≥τις γενέτειρά του κώµη τυγχάνει». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

29/12.10.1918. 

125. «^O âκ Γαλάτας καταγόµενος γηραιός ^Iεροµόναχος Kύκκου κ. Φιλόθεος, τόν 

ïποÖον διακρίνει ôκρα χρηστότης καί εéγένεια α¨σθηµάτων, âδώρησεν 180 λίρας ε¨ς 

τήν γενέτειράν του κώµην πρός àνέγερσιν σχολικοÜ κτιρίου». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 20/3.5.1919. 

126. «^H Σχολική \Eπιτροπεί÷α àνεκήρυξε αéτόν [τόν Φιλόθεον] µέγαν τÉς 

κοινότητος εéεργέτην καί àπεφάσισε νά çνοµάσFη τό σχολεÖον “Φιλοθέειον”». Bλ. 

Πατρίς, 27/10.12.1919. Eπίσης βλ. Nέον Έθνος, 30/13.12.1919. 

127. K. Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 152. 
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 Tη σχετική παράδοση των Kυκκωτών Iεροµονάχων Mακαρίου και Φιλοθέου 

ακολούθησε ο Hγούµενος της Mονής Kύκκου (1911-1937) Kλεόπας, ο οποίος 

ανήγειρε το σχολικό κτίριο στη γενέτειρά του Πολέµι, γύρω στο 1923. Aς 

σηµειωθεί, ότι αρκετά χρόνια προηγουµένως, το 1833, ο επίσης Kυκκώτης 

µοναχός Xατζή Σάββας Παπαγιάννης δίδασκε στο σπίτι του στην κοινότητα 

ανάγνωση από διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία, γραφή και αριθµητική. Όπως 

διασώθηκε στην προφορική παράδοση των κατοίκων, ο Σάββας είχε φοιτήσει, ως 

υπότροφος της Mονής Kύκκου, σε Σχολή στη Θεσσαλονίκη και στη Mεγάλη του 

Γένους Σχολή στην Kωνσταντινούπολη. Mετά την επάνοδό του στην Kύπρο, όµως, 

για άγνωστο λόγο κατέφυγε στη γενέτειρά του, όπου και ίδρυσε ιδιωτικό σχολείο 

και δίδαξε σε αυτό για τριάντα περίπου χρόνια128. Στη συνέχεια δίδαξαν τα 

λεγόµενα κοινά γράµµατα οι ιερείς της κοινότητας129. Kοινοτικό σχολείο 

λειτούργησε αρκετά χρόνια αργότερα, κατά µία εκδοχή το 1870130. 

 O Kλεόπας γεννήθηκε στο Πολέµι το 1878 και σε ηλικία δώδεκα ετών 

εισήλθε στη Mονή Kύκκου, όπου εντάχθηκε στους δοκίµους και υπηρέτησε σε 

διάφορα διακονήµατα. Στη συνέχεια εστάλη για σπουδές στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο, όπου φοίτησε για τρία χρόνια. Aκολούθως, στις 19 Mαρτίου 1900, 

χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και στη συνέχεια, τον Iούλιο του 1901, µετέβη στην 

Kωνσταντινούπολη, όπου παρακολούθησε τον τετραετή γυµνασιακό και τον τριετή 

θεολογικό κύκλο µαθηµάτων της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης. Oλοκλήρωσε τις 

σπουδές του το 1908 και επανήλθε στην Kύπρο και στη Mονή Kύκκου, όπου 

χειροτονήθηκε Iεροµόναχος, στις 13 Iουλίου 1910. Aκολούθως, υπηρέτησε 

διαδοχικά ως ιεροκήρυκας, Έφορος στην Kεντρική Mονή και µέλος του 

Hγουµενοσυµβουλίου, µέχρι την εκλογή του ως Hγουµένου, στις 14 Σεπτεµβρίου 

                                                
128. «Kατά τό πρ΅τον ≥µισυ τοÜ 19ου α¨΅νος, περί τό 1833, ï âγχώριος Σάββας 

Mοναχός Kυκκώτης, τοéπίκλην Λογιώτατος, ¥δρυσε σχολεÖον âν τFÉ γενετείρ÷α του 

âν τ΅ ïποίω καί âδίδαξεν âπί 30ετίαν, âν τFÉ ¨δί÷α κατοικί÷α του. Oyτος, ½ς 

•πότροφος τÉς MονÉς Kύκκου, âσπούδασεν âν τFÉ ΣχολFÉ τÉς Θεσσαλονίκης καί 

εrτα âν τFÉ τοÜ Γένους MεγάλFη ΣχολFÉ τÉς Kωνσταντινουπόλεως, àλλ’ âδίδασκε τά 

συνήθη âκκλησιαστικά γράµµατα, µετά γραφÉς καί àριθµητικÉς». Bλ. I. 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 325-326. Eπίσης βλ. Λ. 

Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 331. 

129. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 331. 

130. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 326. 
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1911. Tην περίοδο της ηγουµενίας του ανέπτυξε αξιόλογη εθνική, πνευµατική και 

κοινωνική δράση και υπήρξε από τους σηµαντικότερους εκκλησιαστικούς 

παράγοντες της εποχής. Tο 1937, όµως, υποχρεώθηκε να υποβάλει παραίτηση, 

εξαιτίας της κρίσης που δηµιουργήθηκε στις σχέσεις του µε την Iεραρχία του 

νησιού το 1931 και που συνέτεινε ώστε να κηρυχθεί αργός από την Iερά Σύνοδο. 

Λόγω, όµως, της αδυναµίας σύγκλησης Συνόδου, εξαιτίας των γεγονότων που 

ακολούθησαν την εξέγερση των Oκτωβριανών και την εξορία των Mητροπολιτών 

Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµου Mυλωνά και Kυρηνείας (1917-1947) Mακάριου 

Mυριανθέα, παρέµεινε αργός µέχρι το 1947, που επανασυγκροτήθηκε η Iερά 

Σύνοδος. Ένα χρόνο αργότερα εξελέγη Mητροπολίτης Πάφου, όπου υπηρέτησε 

µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη στις 30 Mαρτίου 1951131. 

 O Hγούµενος Kύκκου διατηρούσε στενούς δεσµούς µε τη γενέτειρά του, 

που ενισχύονταν από τη λειτουργία σε αυτήν Mετοχίου της Mονής Kύκκου. Oι 

δεσµοί αυτοί ενδυναµώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920, οπότε ο 

Kλεόπας διέθεσε το ποσό των 250 λιρών και ανήγειρε το Aρρεναγωγείο της 

κοινότητας σε γη που δώρισε για τον σκοπό αυτό η Mονή Κύκκου. Σύµφωνα µε µία 

εκδοχή, η ανέγερση του σχολικού κτιρίου πραγµατοποιήθηκε κατά το σχολικό 

έτος 1922-23132, µε αποτέλεσµα να αναφέρεται ως έτος λειτουργίας του, είτε το 

                                                
131. Για τη ζωή του βλ. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και 

Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 115-116· Iω. Tσικνόπουλλου, 

Iστορία της Eκκλησίας Πάφου, ό.π., σ. 110· Θ. Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα 

Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 1930-1939, ό.π., σ. 39-80· Tου ιδίου, H Iερά Mονή 

Kύκκου στα Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 1940-1949, Λευκωσία 2004, σ. 22-29· Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 178· K. Kοκκινόφτα, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), ό.π., σ. 68-75· Tου ιδίου, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), ό.π., σ. 15-63· Tου ιδίου, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), ό.π., σ. 15-50· Tου ιδίου, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1931), ό.π., σ. 12-42. 

132. «Σχολή ΠολεµιοÜ (Πάφου). (\Eπί τFÉ βάσει πληροφορι΅ν τοÜ διδασκάλου ‰ Aπη 

\Aκάµα). ^H Σχολή âκτίσθη διά δωρεÄς τοÜ νÜν Mητροπολίτου Πάφου 

Πανιερωτάτου Kλεόπα, τό 1922-23, ¬τε qτο ^Hγούµενος Kύκκου καί µέ δαπάνην 

250 λιρ΅ν. Tό ο¨κόπεδον àνÉκεν ε¨ς τήν Mονήν Kύκκου καί τό παρεχώρησε στήν 

κοινότητα δωρεάν». Bλ. Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, Kυπριακαί Σελίδες, 

Λεµεσός 1949, σ. 62. 
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1922133, είτε το 1923134. Μία δεύτερη εκδοχή, όµως, υποστηρίζει ότι 

πραγµατοποιήθηκε µε δαπάνη 220 λιρών το 1923-24, οπότε, µε την έναρξη του 

νέου σχολικού έτους, το φθινόπωρο του 1924, οι άρρενες µαθητές µετακινήθηκαν 

από το παλαιό Aρρεναγωγείο, που λειτουργούσε από το 1883, στο νέο σχολικό 

κτίριο, το δε Aρρεναγωγείο µετατράπηκε σε Παρθεναγωγείο135. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο Kλεόπας δραστηριοποιήθηκε επίσης για την 

ανάπτυξη του συνεργατικού κινήµατος στο Πολέµι και µε πρωτοβουλία του 

ιδρύθηκε, τον Iανουάριο του 1927, Συνεργατική Πιστωτική Eταιρεία, γεγονός που 

συνέτεινε στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και στην καλυτέρευση των 

συνθηκών ζωής των κατοίκων136. 

 
Tο σχολείο στο Mηλικούρι (1931) 

 Tο 1931 ένας άλλος Kυκκώτης Iεροµόναχος, ο Eπιφάνιος, χρηµατοδότησε 

την ανέγερση και λειτουργία δηµοτικού σχολείου στο γειτονικό χωριό στη Mονή 

Kύκκου, Mηλικούρι, επιλύοντας κατά τρόπο οριστικό το κτιριακό σχολικό 

πρόβληµα, που αντιµετώπιζε η κοινότητα. 

 O Eπιφάνιος, ο επονοµαζόµενος «Ψατσεµένος», γεννήθηκε το 1864 στο 

Mηλικούρι και σε νεαρή ηλικία εισήλθε ως δόκιµος στη Mονή Kύκκου, όπου 

χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος στις 3 Iανουαρίου 1898 και Iεροµόναχος τρεις ηµέρες 

αργότερα. Yπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα στη Mονή, όπως ως µέλος του 

Hγουµενοσυµβουλίου τη δεκαετία του 1930, καθώς και ως προϊστάµενος του 

                                                
133. Panagiotis Persianis, Church and State in Cyprus education, Nicosia 1978, σ. 129. 

134. Φίλιππου Kωνσταντίνου, «H πρόοδος της εκπαίδευσης στο Πολέµι», The 

Philips Review 2/2(2005)112. 

135. «Tό χωρίον öχει δύο σχολεÖα, \AρρεναγωγεÖον καί ΠαρθεναγωγεÖον. Tό 

\AρρεναγωγεÖον âκτίσθη κατά τό σχολικόν öτος 1923-24, διά δαπάνης ποσοÜ 220 

λιρ΅ν •πό τοÜ Πανοσιολογιωτάτου Kαθηγουµένου Kύκκου κ.κ. Kλεόπα, ¬στις 

κατάγεται âκ τοÜ χωρίου τούτου. Tό ΠαρθεναγωγεÖον τοÜ χωρίου âκτίσθη τ΅ 1883 

καί âχρησίµευε µέχρι τοÜ 1924, ½ς \AρρεναγωγεÖον». Bλ. Πάφος, 12.12.1935. 

136. «TFÉ àξιεπαίνω πρωτοβουλί÷α καί âνεργεί÷α τοÜ Πανοσιολογιωτάτου 

^Hγουµένου Kύκκου καί τοÜ κ. M. Zαρίφη îδρύθη âν τ΅ χωρίω Πολέµι Πάφου 

Συνεργατική Πιστωτική ^Eταιρεία ε¨ς τήν ïποίαν, àρξαµένης τÉς λειτουργίας της 

àπό τÉς 1ης \Iανουαρίου, âχορηγήθη •πό τÉς ΓεωργικÉς Tραπέζης τό πρ΅τον 

δάνειον, âκ λιρ΅ν 550». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 29.1.1927. 
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Mετοχίου Ξηροπόταµος στην Πεντάγυια. Eπίσης, για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

ενοικίαζε το Mετόχιο της Mονής Kύκκου Mπάρατζι, το οποίο βρίσκεται µεταξύ 

Mόρφου και Kαζιβερών, όπου ασχολήθηκε µε διάφορες γεωργοκτηνοτροφικές 

εργασίες. Aπεβίωσε στις 25 Iανουαρίου 1944, σε ηλικία ογδόντα χρόνων137. 

 O Kυκκώτης Iεροµόναχος έτρεφε µεγάλη αγάπη για την παιδεία και κατά 

καιρούς ενίσχυε οικονοµικά, όπως στα τέλη της δεκαετίας του 1920, το µαθητικό 

συσσίτιο των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας, ώστε να παρέχεται φαγητό σε όσα 

παιδιά είχαν ανάγκη138. Έµπρακτη απόδειξη της αγάπης του αυτής ήταν και η 

απόφασή του, στα 1931, να ανεγείρει κατάλληλο σχολικό οίκηµα για τις 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις της γενέτειράς του, δαπανώντας, σύµφωνα µε την 

προφορική παράδοση των κατοίκων, το σηµαντικό για την εποχή ποσό των 300 

λιρών139. Oι κάτοικοι του Mηλικουρίου εξέφρασαν τότε, µε ανακοίνωσή τους στον 

τύπο, τις ευχαριστίες τους προς τον Kυκκώτη Iεροµόναχο, ο οποίος επίσης 

ανήγγειλε την πρόθεσή του να χρηµατοδοτήσει και την επιδιόρθωση του παλαιού 

σχολικού κτιρίου, για να χρησιµοποιηθεί ως Παρθεναγωγείο140. 

                                                
137. Για τη ζωή του βλ. Θ. Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά 

Aποικιακά Aρχεία 1930-1939, ό.π., σ. 101· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 101· K. Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 

(1900-1911), ό.π., σ. 83-84· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 

(1921-1930), ό.π., σ. 66-67. 

138. K. Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), ό.π., σ. 

67. 

139. Kωστή Kοκκινόφτα, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, Λευκωσία 

1995, σ. 163. 

140. «^H Kοινότης τοÜ χωρίου Mηλικούρι âπιθυµοÜσα νά διαδηλώσFη τό θερµόν 

α€σθηµα εéγνωµοσύνης της πρός τόν Πανοσιολογιώτατον \Eπιφάνιον ^Iεροµόναχον 

Kύκκου, ¬στις δι’ ¨δίας δαπάνης âκ 220 λιρ΅ν àνήγειρεν ε¨ς τήν γενέτειράν του 

ôριστον •πό πÄσαν öποψιν σχολικόν κτίριον âπί τFÉ βάσει σχεδίου •ποδειχθέντος 

•πό τοÜ Γραφείου τÉς Παιδείας, âκφράζει καί δηµοσί÷α τάς àπείρους καί θερµάς της 

εéχαριστίας πρός αéτόν. Kαθώς âδήλωσεν ï αéτός εéεργέτης ε¨ς τόν Mουκτάρην 

Mηλικουρίου κ. Λ. ΠρωτοπαπÄν, εrναι διατεθειµένος ν’ àναλάβFη καί τάς δαπάνας 

διά τήν àνοικοδόµησιν âπί νέου σχεδίου τοÜ παλαιοÜ σχολικοÜ κτιρίου, ¬πως 

τοÜτο χρησιµεύσFη ½ς ΠαρθεναγωγεÖον». Bλ. Nέος Kυπριακός  Φύλαξ, 22.7.1931. 

Στο δηµοσίευµα σηµειώνεται, ότι µέχρι τότε είχε δαπανηθεί το ποσό των 220 
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TA EΓΓPAΦA 

1 

 Mακαριώτατε Θειότατε Σεβασµιώτατε Πάτερ καί Ποίµην äµών δέσποτα, σέ 

προσκυνούµεν, 

 âλάβαµεν τό Προτρεπτικόν καί ε•χετικόν γράµµα τής Mακαριώτιτος σου καί 

½ς ¦τον τό πρέπον τό âπροσκυνήσαµεν. €δαµεν ùτι êνοτέρα διαταγή âπηθυµεÖ να 

λάβη πληροφορίαν περί ùλων των σχολίων τής νήσου µας, καί ™ Mακαριώτης σου 

φροντίζων περή τού ποιµνίου σου µάς öγραψες âρευν΅ν καί διά τό τοÜ χορίου µας 

ëνεργούµενον σχολίον, öστω δέ πρός ¥δησην Tής ùτι τό σχολίον τού Iδαλίου 

χρήσιµον διά 40 καί âπέκεινα µαθητών ήναι κτήµα τού οîκονόµου χρυσάνθου καί 

τό êφιέρωσεν εîς τήν ëκλησίαν του αûτού χορίου. êκολουθούν πρός το παρόν 

µαθιτές τόν êριθµόν 20 χρηστιανόπαιδα καί öνα τουρκόπαιδο ùλοι µαθητές 21. 

ëπαγγέλλετε τόν διδάσκαλον ï €διος ο¨κονόµος τοÜ χορίου µας χρύσανθος. ï 

µισθός α•τού ¦ναι àπό τούς πατέρας τών µαθιτών Γρ. 150 ëκατόν πενήντα µονο 

àνά öκαστον µαθυτήν àρχόµενον àπό τό ôλφα µέχρις ùτου µελετών καί γράφων 

âλευθέρος ï µαθητής ùστε ëν διαστήµατι τριών ™ τεσσάρων ή και πέντε âτών (κατα 

τό πνεÜµα του µαθιτού) να λάβη ï διδάσκαλος τόν ôνοθεν àριθµόν τον 150 

Γροσίων, ε•χόµεθα éπέρ του Kραταιοτάτου ‰ Aνακτος και φιλολάου βασιλέως 

äµών, ùπος νεύση ï θεός αγαθά ε¨ς τήν καρδίαν του πρός πάσαν κοινήν çφέλειαν 

καί υσυχίαν των éπυκόων του καί ταύτα µεν προσκυνητώς àπό \Iδάλιον τη 23 

\Iανουαρίου 1860 ο οικονόµος χρύσανθος και οî λιποί χριστιανοί. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 162. 

2 

 Tήν •µετέραν θεοτίµητον Πεφιληµένην ™µÖν καί \Aξιοπόθητον αéτÉς 

Mακαριώτιτα, ταπειν΅ς προσκυνούντες κατασπαζόµεθα τάς Mακαρίους χείρας της! 

 Mετά τÉς ταπεινÉς προσκυνήσεως äµ΅ν, ΓνωστοποιοÜµεν αéτÉ ¬τι τήν àπό 

22 τοÜ παρελθόντος φευρουαρίου σηµειοµένην εéχετικÉν, ΣυστατικÉν, καί 

προτρεπτικÉν âπειστολήν Σας, λαβόντες τFÉ 26 αéτοÜ παρά τοÜ κοµισθοÜ Σας Kου 

Nικολάου Xριστοδουλίδου, τήν àφορ΅σαν περί Συστάσεως σχολεÖου ε¨ς τό χωρίον 

µας, δέν âλύψαµεν àµέσως àπό τό νά προβλέψοµεν κατάλληλον ïσπίτιον διά 

                                                                                                                                                  
λιρών, είναι, όµως, πολύ πιθανόν να χρησιµοποιήθηκε ακόµη κάποιο ποσό για τις 

διάφορες λειτουργικές ανάγκες του νέου σχολείου και το συνολικό κόστος να 

ανήλθε στις 300 λίρες, που αναφέρεται από την προφορική παράδοση. 
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σχολεÖον. Πρός τοÜτου δέ καί ≤τερον τοÜ Διδασκάλου διά κατοικίαν καί ¨συχίαν 

του· καί âπί τήν αûριον καταγράψαντες τά µέλλοντα δηδαχθήναι τέκνα τ΅ν 

âγχωρίων µας εéρήκαµεν πρός τό παρόν τά ¬σα φαίνωνται ε¨ς τόν öνδον τοÜ 

δουλικοÜ µας κατάλογον τά ïποÖα θεÖα βουλÉ καί βωηθεÖα καί δια Πατρικ΅ν äµÖν 

\Aγίων Σας εéχ΅ν τήν αéτήν öκαµεν καλÉν \AρχÉν ε¨ς τήν âξακολούθησιν τοÜ 

θεαρέστου τοÜτου öργου κατά τήν ψυχοφελÉ θέλησίν σας καί öνθερµον âπιθυµίαν 

\Hµ΅ν. 

 Σύν τοÜτοις δέν θέλωµεν δεÖξε τήν παραµικράν àδηαφορείαν äµ΅ν περί τÉς 

τροφÉς τοÜ Διδασκάλου τ΅ν τέκνων µας ½ς πρός τήν πατρικήν äµ΅ν συµβουλήν 

Σας καί θέλησιν. δέν δυνάµεθα àξηοσέβαστε \Hµ΅ν εéεργέτα καί Δέσποτα νά ΣÄς 

âκφράσωµεν διά στόµατος µήτε διά κονδυλίου τήν εéφρωσύνην καί \Aγαλλίασιν 

τήν ïποίαν âλάβαµεν καί θέλωµεν λαµβάννει νύκταν τε καί äµέραν βλέποντες σύν 

πάσει τοÖς ôλλοις àγαθοÖς öργοις ε¨ς äµÄς καί ε¨ς ¬λην τήν νύσον µας νά öµβη 

(¬πως οûν) ε¨ς καλόν ®υθµόν καί τό ταπινόν χωρίον µας. καί ½ς χρέως µας 

àπαρέτιτον δέν âλύπαµεν àλλ’ οéδέ θέλωµεν λύψει ποτέ Σύν Γυναιξί καί τέκνοις 

µας, àπό τό νά ζητόµεν παρά τοÜ µισθαποδότου Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ νά ΣÄς 

χαρήζη \AγαθÉν καί \IρινικÉν •γεÖαν µετά τοÜ Πανσεβάστου καί θεοφρουρήτου 

ΓυραιοÜ θείου Σας \Aγίου Πάφου. \Aκλονήτους καί θεοστηρήκτους ε¨ς τούς 

âµπηστευθέντας Σας \AποστολικοÜς \Aγίους θρ΅νους ¬πως âξαπλοθÉ τό φ΅ς τ΅ν 

λαµπρ΅ν καί καλ΅ν öργων Σας ε¨ς τήν àµαθÉ καί âσκοτισµένην Πατρίδα µας. 

ταύτα µέν µετά ταπεινÉς äµ΅ν •ποκλήσεως τά δέ öτοι τÉς θεοφρουρήτου äµ΅ν 

Mακαριώτιτός Σας εrησαν θεόθεν πλησευδαιµονέστατα. âκ τοÜ χωρίου Προδρόµου. 

τFÉ Πρώτη Mαρτίου 1863 ο¨ κατά πάντα καί διά πάντα εéπιθεÖς προσκυνηταί καί 

ταπινοÖ, Δούλοι Σας, ï X” πρωτοπαπÄς Σάββας παπαναστασίου, ï παπÄ 

χριστόδουλος παπÄ ¨ωάννου, X” παπÄ \Iωάννης παπÄ µιχαήλ, ï παπÄ λοΐζος 

παπαναστασίου, ï παπÄ Mάρκος παπÄ κονσταντίνου, χριστοδουλής αντονίου, 

X[α]κι φίλιππος X” Σ[άββ]α, ï X” \Iωάννης παπÄ λοΐζου, ï X” \Iωάννης X” σάββα. 

 Kαγώ ï ταπεινότατός της Δούλος, Nικόλαος Xριστουλίδης, âδαφιαίως τε καί 

ταπειν΅ς τήν προσκυν΅! καί ≈µαι •περβέβαιος ¬τι µέ âνθυµείσθε διά ïλοίγον 

σιταράκι καί öτι προερείσθε νά Γράψετε τοÜ τρισεβάστου µοι \Aγίου Πάφου ôν ¦ 

δυνατόν µέ τόν παρόντα κοµισθÉν âπειδή πλησιάζη ï τερπνός καιρός τ΅ν 

λαµπρόπιτων. 

Kατάλογος Mαθητ΅ν τÉς σχολÉς τοÜ χωρίου Προδρόµου 

α. \Hράκλης ΠροτοπαπÄ, β. KωνσταντÖνος ΠαπÄ Xριστοδούλου, γ. Xριστόδουλος 

ΠαπÄ Mάρκου, δ. λοΐζος λοΐζου καρικούδι, ε. λαµπρυανός X” \Iωάννου X” Σάββα, 

στ. \Iωάννης µυχαήλ ïκκουµούσι, ζ. \Iωάννης µυχαήλ ®ύγα, η. θεόδωρος X” 

\Iωάννου, θ. Xαράλαµπος X” ΠαπÄ \Iωάννου, ι. \Iωάννης Xαραλάµπου, ια. σταÜρος 
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Xριστοδούλου, ιβ. ΣπÜρος Xριστοδούλου, ιγ. Xριστόδουλος Xαραλάµπου X” λοΐζου, 

ιδ. MωϋσÉς τοÜ αéτοÜ, ιε. KωνσταντÉ Xαραλάµπου X” \Aναστασίου, ιστ. Δηµήτρης 

\Iωάννου X” Mυχαήλ, ιζ. θρασίβουλος Xριστοδούλου εéθειµίου, ιη. Γεώργιος 

Xριστοδούλου εéθειµίου, ιθ. \Iωάννης \AργυροÜ, κ. KωνσταντÉς \AργυροÜ, κα. 

\Iωάννης δηµητρίου, κβ. Mυχαήλ δηµητρίου, κγ. Mυχαήλ Xαραλάµπου χακιούλλα, 

κδ. \Iωάννης Xαραλάµπου, κε. λοΐζος λοΐζου βιολάρι, κστ. Mυχαήλ µάρκου 

ïκκουµούσι, κζ. χαρηθέα παπÄ λοΐζου, κη. χαρηθέα X” φυλίππου, κθ. Nεώφυτος 

ΠροτοπαπÄ. 

âκ τ΅ν ôνωθεν 29 ο¨ κάτωθεν âξακολουθ΅σι τήν Mουσικήν καί Γραφήν κτλ. 

\Hράκλης ΠροτοπαπÄ, KωνσταντÖνος ΠαπÄ Xριστοδούλου, Xριστόδουλος ΠαπÄ 

Mάρκου, λοΐζος λοΐζου καρικούδι, λαµπρυανός X” \Iωάννου X” Σάββα. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 391. 

3 

 Tήν •µετέραν θεοτίµητον καί àξιαγάπητον ™µÖν αéτÉς Mακαριώτιτα 

âδαφιαίως κατασπαζόµεθα καί προσκυνοÜµεν τήν Mακαρίαν αéτÉς δεξειάν! 

 Tήν àπό 24ης τοÜ παρελθόντος Συµειωµένην Πατρικήν ™µÖν εéχετικήν 

âπιστολήν Σας âλάβοµεν καί σύν ôµα δέ ε€δωµεν καί τήν àπό καλοκάγαθον 

εéεργεσίαν Σας σταλήσαν τρίτοµον \Iεράν Πανθέκτην τοÜ âκδότου \Aρχιµανδρίτου 

ΠύW®ου ε¨ς τόν Διδάσκαλον τ΅ν τέκνων µας Kον Nικόλαον. καί µόνον 

εéγνωµονούντες δέν δυνάµεθα νά πράξοµεν àλλω τί, παρά νά •ψόνωµεν àναξίος 

τάς χείρας µας ε¨ς τόν Πλουσιόδωρον Πλάστην µας A¨τούντες νά àνταµείψει καί 

νά καταχωρήση âν βίβλω ζωÉς, καί αéτήν τήν Πατρικήν ™µÖν πρός ™µÄς 

εéεργεσίαν σας, καθ΅ς καί τάς πολλάς ôλλας ïποÜ καθεκάστιν àπό καλοκάγαθον 

εéσπλαγχνίαν Σας καί πολλήν εéεργεσίαν καί εéνείαν Σας πράτετε καί ε¨ς ^HµÄς 

καί ε¨ς τά τέκνα µας. 

 ^H τρίτοµος αûτη θειώτατε ™µÖν εéεργέτα, καθ΅ς βλέποµεν καθεκάστιν, θά 

ïφελήσι τούς µαθητάς. διότι ï διδάσκαλος τ΅ν τέκνων µας κάµνει àρχήν περί τÉς 

11 âξακολουθ΅ν τόν âσπερινόν. καί οî ψάλλοντες ψάλλοσοι καί οî κανοναρχόντες 

κανοναρχόσοι. καί πρίν \Aνατίλει ï ‰ Hλιος τοÜς âξακολουθÉ àπό τό âξεγερθέντες 

τοÜ ≈πνου, Mεσωνίκτει, ùρθρον, ψαλτίριον, zρας, οxκους τÉς θεοτόκου κτλ. öως 

τόν καιρόν τÉς παραδόσεως. καί διευχ΅ν Σας âλπίζοµεν νά εéδοκειµήσωσοι. ταÜτα 

µέν. A¨ δέ ευχαÖ καί εéλογίαι Σας εrησαν ^HµÖν καί τ΅ν τέκνων µας φύλακες καί 

φωτισµός. τFÉ 5 \Iουνίου 1863. âκ Προδρόµου. Oî προθειµότατοι εéπειθεÖς καί 

ταπεινοÖ δούλοι Σας, ï X” πρωτοπαπÄς Σάββας, ï παπÄ χριστόδουλος ï XατζιπαπÄ 
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¨ωάννου, παπÄ λοΐζος παπαναστασίου, ï παπÄ Mάρκος παπÄ κονσταντίνου, X” 

\Iωάννης παπÄ λοΐζου, X” \Iωάννης X” σάββα, χαράλαµπος παπÄ \Iωάννου. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 392. 

4 

 Tήν •µετέραν θεοφρούρητον καί àξιοπόθητόν µοι αéτÉς Mακαριώτιτα, 

ταπεινοδουλικ΅ς προσκυν΅! 

 Mετά τÄς δουλικÄς µοι προσκυνήσεις θερµοπαρακαλώ τÉ àπειροσεβάστω µοι 

αéτÉς Mακαριώτητα ¬τι âπειδή καί πλησιάζει \H προθεσµία τÉς τριµηνίας µου καί 

öτυχεν ε¨ς τά âδόσαι ï âν \Iεροµονάχοις Kος Mητροφάνης, καί ε¨ς τόν ïποÖον 

âσύστησα διά νά πληρώση κάποιον χρέως µου ε¨ς λευκωσίαν καί τά µένοντα νά 

µοÜ στείλη àσφαλός µετά τοÜ Πατρώς του, λάβετε τήν âσώκλειστον àπόδειξίν µου 

καί âγχειρήσατε ôν öχετε εéχαρίστησιν τό συµειούµενον ποσόν ε¨ς αéτόν διά νά µέ 

εéκολύνετε εéεργετικότατέ µοι αéθέντα καί Δέσποτα ε¨ς τάς \Aνάγκας µου. Περί 

δέ τÉς âπαγρύπνου âπειµελείας ε¨ς τοÜς Mαθητάς µου µόνος ï àλάνθαστος \Iησούς 

µας âγνωρήζη, καί ï àρµόδιος καιρ΅ς θέλει φανερώση τήν àλήθειαν. àπό τοÜς 

âγχωρίους öχω µεγάλας εéχαριστήσεις. µέ εéνιάζονται ¬σον τό δυνατόν καί µέ 

περιποιούνται καί ï ‰ Aγιος θεός εrθε διά Πατρικ΅ν µοι \Aγίων Σας εéχ΅ν νά 

εéλωγί τά öργα τ΅ν χειρ΅ν αéτ΅ν. O¨ ψάλλοντες µαθηταί µου öχωσοι µεγάλην 

àνάγκην ùχι µόνον àπό Γράψιµον καί \Aριθµ΅ν, àλλά καί αéτÉς τÉς 

âκκλησιαστικÉς àναγνόσεως µέχρι τ΅ν èρ΅ν καί àποδείπνων σχεδόν. καί τό τÉς 

âκκλησίας èρολόγιον âξ ùν ïποÜ εrναι κατασεσαθροµένον χρειάζεται καί ε¨ς τοÜς 

\IερεÖς. καί θερµοπαρακαλ΅ εéκολήνετέ µας àς εrναι καί κανένα τοÜ κονακιοÜ 

περιτόν. 

 ταÜτα µετά ταπεινοδουλικÉς µοι •ποκλήσεως. A¨ δέ ΠατρικαÖ καί θεοπιθεÖς 

αéτÉς εéχαÖ καί εéλογίαι εrησαν µοι φωτισµός âν παντί µου τό βίον. âκ Προδρόµου 

M[α]ρ[α]θ[άσας], τFÉ Mαΐου 1863. ùλος διά πάντα θερµότατος ταπεινός καί εéπειθÉς 

Δούλος Σας νικόλας χριστοδουλίδης. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 394. 

5 

 Διά τοÜ παρόντος δηλοποι΅ âγώ ï Nικόλας Xριστοδουλίδης àπό ôνω 

Παναγιάν τÉς Πάφου ¬τι öλαβα παρά τÉς Πανσεβάστου µοι αéτοÜ Mακαριώτιτος 

µέσον τοÜ âφηµερεύωντος ε¨ς âνωρίαν τριπιότου λευκωσίας Kου Mητροφάνους διά 

λογαριασµόν µισθοÜ µου γρόσια πεντακόσια \Aρ. 500 καί δι’ öνδειξιν δεÖδω τό 
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παρόν µου \Iδηοχειροϋπόγραφον ε¨ς χεÖρας της. âκ χωρίου Προδρόµου 

MυριανθοÜσης. τFÉ 30 Mαΐου 1863. 

 ^O Nικόλαος Xριστοδουλίδης Πάφιος âπιβεβαι΅. 

 Tά ôνωθεν γρόσια öλαβον παρά τÉς Mακαριώτητος καί τά öστυλα ε¨ς τόν 

Nικόλαον διδάσκαλον Xριστοδουλίδη ëγώ ï Mητροφάνης βαιβε΅*. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 393. 

 * Πρόκειται γιά σηµείωση γραµµένη µέ ôλλο χέρι. 

6 

 Mακαριώτατε θεοφρούρητε καί àπειροσέβαστέ µοι αéθέντα καί Δέσποτα 

ταπεινοδουλικός, ΣÄς Προσκυν΅! 

 Mετά τάς δουλικάς µου προσκυνήσεις γνωστοποιόσας ùτι τήν παρά τοÜ 

Kυρίου X” \Iωάννου παπÄ Mάρκου Προδροµήτι àπειροπόθιτήν µοι εéχετικήν 

âπιστολήν Σας öλαβα σύν ôµα δέ καί τά πεντακόσια \Aρ. 500 γρόσια τÉς 

καλοκαγάθου âτησίου συνδροµÉς Σας καί àµεριµνήται περί τοÜτου θειότατε καί 

àξιοπόθητέ µοι Δέσποτα! ταÜτα µέν µετά ταπεινÉς µοι •ποκλίσεως τά δέ öτοι Σας 

ε€ησαν θεόθεν πλειστευδεµονέστατα. TFÉ 22 \Iουνίου 1864 âκ Προδρόµου. 

 ‰ Oλος διά πάντα προθιµότατος τ΅ν Πατρικ΅ν µοι \Iερ΅ν νευµάτων καί 

διαταγ΅ν, ταπεινός Δούλος Nικόλαος Xριστοδουλίδης 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 395. 

7 

 Διά τοÜ παρόντος δηλοποιώ âγώ ï Nικόλας Xριστοδουλίδης àπό ‰ Aνω 

Παναγιάν τÉς Πάφου ¬τι öλαβα παρά τÉς Πανσεβάστου µοι αéτοÜ Mακαριώτιτος 

Kυρίου Mακαρίου διά λογαριασµόν µισθοÜ µου, µέσον τοÜ Xαραλάµπου 

Kαριτζήπασι Προδροµήτι γρόσια πεντακόσια \Aρ. 500 καί δι’ öνδειξιν καί 

àσφάλειαν δεÖδω τό παρόν \Iδηοχειροϋπόγραφον ε¨ς χεÖρας της. τFÉ 30 Mαΐου 1865. 

âκ Προδρόµου . 

 ï Nικόλαος Xριστοδουλίδης βεβαι΅. 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 396. 

8 

 Tήν •µετέραν θεοφρούρητον καί àξηοσέβαστόν µοι αéτÉς Mακαριώτιτα, 

ταπεινοδουλικ΅ς, Προσκυν΅! 
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 Mετά τÄς δουλικÄς µοι Προσκυνήσεις âπεροτόµενος τήν àπειροπόθητόν µοι 

àγαθήν •γιείαν Σας Γνωστοποιώ σας ¬τι, τυχούσης àσφαλοÜς εéκαιρίας µέσον τοÜ 

âπειφέροντός Σας τήν δουλικήν µοι âπιστολήν σύν τÉς öνδον αéτÉς àποδείξεώς 

µου, Kου Xαραλάµπους Kαριτζήπασι Προδροµήτι, θερµοπαρακαλ΅ νά µέ 

εéκολήνετε τήν πρώτην παρελθούσαν τριµηνήαν µου γροσίων 500ων τοÜ 

τρέχοντος öτους. καί âπειδή µετά τÉς 8 τοÜ Mέλλοντος Σεπτεµβρίου Σύν θε΅ καί 

διά πατρικ΅ν µοι àγίων Σας εéχ΅ν, âλπίζω νά âκτελέσω τό Mηστήριον τοÜ Γάµου 

τÉς τρίτης µου µηκρÉς θυγατρός, θερµοπαρακαλ΅ νά µοÜ βωηθείσεται [µέ] δύο 

Mόδια σίτον, καί δύο κριθθίν. καί διά νά µήν φαίνωµαι φορτικός ε¨ς τόν 

Πανσέβαστόν µοι ‰ Aγιον Πάφου (εr µάλλον νά ≈πο ε¨ς τόν τÉς αéτοÜ 

Πανιερώτιτος \Aρχιµανδρίτην) γράψεται ε¨ς τόν τοÜ \IεροÜ µοναστηρίου Σας 

\Aγίου Nεωφύτου νά µοÜ δώση öν µόδι σίτον, καί öν κριθθίν, καί ε¨ς τόν ‰ Aγιον 

\Aρχιµανδρίτην ¬σων θέλη καί προερεθÉ, ¦ ¬πως θελήσεται καί àγαπάται. τό 

\Aνωηρηµένον ποσόν ψωµίου ôν δέν âπαραβιαζόµην àπό τήν àναγκαιοτάτην âτίαν 

τÉς θυγατρός µου δέν àποτολµούσα διά νά ΣÄς βαρύνω τόσον, καί àς εrναι διά 

ψυχικήν σας Σωτιρίαν θεοτίµηται καί âλεήµων µοι αéθέντα καί Δέσποτα. ταÜτα 

µέν A¨ δέ πατρικέ καί θεοπιθεÖς αéτÉς εéχαί καί εéλωγίαι, ε€ησάν µοι φωτισµός 

καί βωηθήσεται âν Παντίµου θεαρέστω öργο. τFÉ 25 \Iουλίου 1865. âκ Προδρόµου. 

 ï διά πάντα εéπειθέστατος ταπεινός âδεικός της Δούλος,  

 Nικόλαος Xριστοδουλίδης. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 397. 

9 

 Tήν •µετέραν θεοτίµητον καί àξιοπόθειτον ™µÖν αéτÉς Mακαριώτιτα 

ταπεινός προσκυνοÜµεν κατασπαζόµενοι τÄς Mακαρίους χείρας σας! 

 Mετά τÄς ταπεινÄς ™µ΅ν προσκυνήσεις Γνοστοποιούµεν σας ¬τι ï τοÜ 

χωρίου µας διδάσκαλος Kος Nικόλαος öρχεται Πρώτον ε¨ς Προσκύνησίν σας καί 

δεύτερον νά σÄς θερµοπαρακαλέση καί περί τÉς πρώτης τριµηνήας τοÜ τρέχοντος 

öτους γροσίων πεντακοσίων \Aρ. 500ων τÉς àπό πρότην Mαρτίου öως âσχάτης 

Mαΐου, ïποÜ €χεν γράψη ε¨ς τόν àοίµνηστον Προκάτοχόν σας µέ µέσον τοÜ 

âγχωρίου µας χαραλάµπου καριτζήπασι καί δέν εéκολήνθην νά τοÜ τά στύλη 

καθ΅ς ≈µεθα καλά πληροφωρηµένοι περί τοÜτου καί Σάς γνοστοποιούµεν. 

 Πρός τοÜτου âλπήζωµεν πρώτον ε¨ς τόν ûψιστον θεόν καί ε¨ς τήν Πατρικήν 

äµÖν àγαθήν σας προέρεσιν ôν εrναι εéχαρίστησης σας πρώτον µέ παρακάλεσίν µας 

νά γράψετε πρός τόν γιρεόν ôγιον πάφου νά διατηρηθεÖ τό ταπεινόν τοÜ χωρίου 

µας σχολεÖον µέχρη τÉς τελιόσεως τ΅ν τρι΅ν âτ΅ν ½ς πρός τήν συµφονίαν καί 
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•πογραφήν τοÜ àοιµνÉστου Προκατόχου σας µετά τοÜ Διδασκάλου τ΅ν φιλτάτων 

τέκνων µας. 

 ταÜτα µετά ταπεινÉς ™µ΅ν •ποκλήσεως τά δέ öτοι Σας ε€ησαν θεόθεν 

πληστευδεµονέστατα. TFÉ 28 Nοεµβρίου 1865 âκ Προδρόµου. 

 Oî διαπάντα εéπειθεÖς καί ταπεινοÖ Δούλοι Σας,  

X” παπÄ \Iωάννης παπÄ µιχαήλ προσκυνό σας, χαράλαµπος παπÄ \Iωάννου, X” 

\Iωάννης παπÄ µάρκου, µηχαήλ κκουµούχι, X” \Iωάννης X” σάββα, µηχαήλ ρίγα, 

χαράλαµπος χριστοδούλου, àργυρός X” γαβριήλ, Διµίτριος X” \Aναστάσοι, 

χαράλαµπος X” λοΐζου, \Iωάννης X” Mιχαήλ, Παναγιώτης \Aντονιάδης. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος  

Mακάριος, àρ. 398. 

10 

 Mακαριώτατε θειώτατε καί Σεβασµιώτατε Δέσποτα! 

 Tήν ^Yµετέραν Σεβαστήν AéτÉς Mακαριώτητα, βαθυσεβάστως 

προσκυνοÜµεν! 

 \Eλάβαµεν τήν Σεβασµίαν αéτÉς âπιστολήν της, ™µεÖς οî κάτωθεν 

•ποφαινόµενοι, âγώ ï ο¨κονόµος καί λοιποί îερεÖς καί τιµιωτάτοι Xριστιανοί τÉς 

Kώµης Λεµείδους, καί àναγνοÜς Aéτήν Σεβασµίως, àνέγνωµεν àκολούθως Aéτήν 

καί ε¨ς âπίκοον πάντων τ΅ν λοιπ΅ν Χριστιαν΅ν, ο¥τινες µέ τό αéτό Σέβας καί 

προσοχÉς πολλÉς ¦κουσαν. E€δοµεν δέ νά µÄς συµβουλεύητε µέ εéχάς καί 

εéλογίας, διά νά συστήσωµεν τά τέκνα µας  ε¨ς τό \Aλληλοδιδακτικόν ΣχολεÖον, 

διά νά âκπαιδευθ΅σιν, καί ùχι ε¨ς τά παιδαγωγικά, ¬που εrναι ≤να σκότος. Λοιπόν 

Mακαριώτατε, ^ΗµεÖς πάντοτε âπιθυµοÜµεν τόν φωτισµόν τ΅ν τέκνων µας, \Αλλ’ ï 

Διδάσκαλος ¬που µÄς öφερεν âφέτος, çνόµατι KωνσταντÖνος O¨κονοµίδης, ï 

πρόεδρος τÉς ΣχολÉς, ½ς τόν âννοήσαµεν δέν θέλει àποδείξει ε¨ς τό µέρος τοÜτο 

καµµίαν πρόοδον ε¨ς τά τέκνα µας, διότι τά Mαθήµατα τά ïποÖα γνωρίζει εrναι τÉς 

^EλληνικÉς καί ùχι τÉς \AλληλοδιδακτικÉς, Kαθ’ ¬τι καί ï φιλογενής σκοπός τοÜ 

Mακαρίτη ^Aγίου Πέτρας δέν àφορÄ βεβαίως τήν δέκα δέ καί δεκαπέντε τέκνων 

âκπαίδευσιν, àλλά τήν •πέρ τ΅ν ëκατ΅ν.  

 ^HµÄς τά τέκνα µας, οûτε αéτά τά κοινά γράµµατα δέν γνωρίζωσιν· λοιπόν 

âσκεύθηµεν ¬λοι οî κάτοικοι, ôν καλά εrναι γνωστόν ε¨ς τήν M[ακαριότητά] σας, 

¬τι âφέραµεν πάλιν τόν πρώην Διδάσκαλόν µας \Aντώνιον Mιχαηλίδην, καί τόν 

âφέραµεν καί διδάσκει τά τέκνα µας, ε¨ς µέν τούς öχοντας δυνάµεις τ΅ν 

παιδαγωγικ΅ν γραµµάτων, τούς παραδίδει \Aλληλοδιδακτικήν, ¦τι ^Iεράν îστορία, 

κατήχησιν, Γράψηµον καί \Aριθµητικήν κατά κανόνα, διά δέ τούς àµαθεÖς 

παραδίδει αéτά τά κοινά µέ συλλαβισµόν τοÜ Σχολείου, καί ¬ταν τελειώσFη τό 
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ΣχολεÖόν µας, καί µÄς δοθοÜν πίνακες καί ¬λα τά χριώδη, τότε νά παύσωµεν τά 

κοινά, καί µάλιστα ½ς πρός τό µέρος τοÜτο µÄς εrναι σχεδόν καί αéτά περιττά, 

διότι öχοµεν àπό ≤να παιδίν ¦ δύω, τούς χρειαζόµεθα ε¨ς τάς àνάγκας µας διά νά 

µÄς συµβοηθοÜν, ™µεÖς δέν öχοµεν τόν τρόπον µας, διά νά παραχωρήσωµεν καιρόν 

≤ως µίαν δεκαετίαν νά σπουδάζωσιν τά τέκνα µας, ½ς πτωχοί, διότι ôν 

φωτεισθ΅σιν µερικά µαθήµατα καί ε•ρίσκονται µέσα ε¨ς τά βουνά, εrναι πολύ 

εûκολον νά τά λησµονήσωσιν, καί àκόµη νά âγκαταλείψωσιν καί Πατρίδα καί ™µÄς 

αéτούς τούς γονεÖς. ^HµεÖς M[ακαριότατε] ½ς πρός τό µέρος ¬που κατοικοÜµεν, 

χρειάζωνται τά τέκνα µας A΄ νά àναγινώσκωσιν âλευθέρως, νά γράφωσιν καί νά 

λογαριάζουν καί àκόµη καί çλίγα µουσικά, œστε νά δύνανται νά ζήσωσιν, καί ùχι 

ôλλον τίποτε.  

 NÜν δέ ε¨δοποιοÜµεν τFÉ •µετέρ÷α Mακαριώτητι, ποÖον εrναι τό α€τιον ε¨ς τό 

νά öχοµεν δύω Διδασκάλους, καί ùχι ≤να, τόν καιρόν ¬που âτελείωσεν τό öτος τοÜ 

\Aντωνίου, öκαµεν àκριβήν âξέτασιν ¬λους ™µÄς τούς Κατοίκους, âάν θέλωµεν 

πάλιν τόν Διδάσκαλόν µας, καί ¦µεθα εéχαριστηµένοι, ¦ καί δέν τόν θέλοµεν νά 

µÄς φέρFη ôλλον. ^HµεÖς τοÜ àπεκρήθηµεν ±παντες, ¬τι τόν  \Aντώνιον ζητοÜµεν, 

¬που âφάνη πρός ™µÄς τίµιος, καί ε¨ς τά τέκνα µας âπιµελής, καί ¬ταν τελειώσει 

àκόµη ≤να öτος, καί €δωµεν ¬τι δέν προοδεύFη τά τέκνα µας, τότε νά µÄς φέρFη 

¬ποιον θέλει ï €διος, τότε µÄς •πεσχέθη ¬τι προσπαθεÖτε νά τελειώσετε τό σχολεÖον 

καί µετά 8 ™µέρας νά σÄς φέρω πάλιν τόν \Aντώνιον, àφοÜ δέ àπέρασαν 40 ™µέραι 

καί δέν τόν öφερεν, äναγκάστηµεν ¬λοι νά τοÜ παραπονηθοÜµε περί διδασκάλου, 

καί µÄς εrπεν ¬τι τόν \Aντώνιον πλέον δέν τόν βλέπετε. \Aλλά θά σÄς φέρω τόν 

KωνσταντÖνον àπό τό ‰ Aρσος, λοιπόν ε€παµεν ¬λοι διατί νά παρακούσωµεν τήν 

διαταγήν τοÜ κυριάρχη µας, ôς τόν φέροµεν τόν KωνσταντÖνον καί âάν φανFÉ 

àρεστός, καί ™µÄς τούς κατοίκους, καί ε¨ς τά τέκνα µας, ¦δη καλ΅ς, öξ ôλλου 

στέλλοµεν καί φέρνωµεν τόν \Aντώνιον, λοιπόν àφοÜ διέτριψεν ≤ως τριάκοντα 

™µέρας, âκατήντησαν νά λησµονήσωσι καί âκεÖνα τά ïποÖα âγνώριζαν· καί µάλιστα 

οûτε τά τέκνα µας δέν ¦θελαν διά νά •πάγωσιν ε¨ς τό ΣχολεÖόν του. 

 ^HµεÖς τί νά πράξωµεν âφέραµεν πάλιν τόν \Aντώνιον· öχει δέ ï \Aντώνιος 

ε¨ς τό ΣχολεÖόν του àπό ™µÄς τούς κατοίκους 35 µαθητάς, öχει δέ καί ï 

KωνσταντÖνος 5, µόνοι οî συγγενεÖς τοÜ XατζÉ Mιχαήλ· öχει δέ ï \Aντώνιος ε¨ς τό 

σχολεÖόν του àπό Παλεόµυλον 8, καί àπό Tορνάριδες 2, καί àπό Παιδουλάν 2, ¬που 

γίνονται ¬λοι \Aριθµόν 47: öχει δέ ï KωνσταντÖνος 16 àπό Πρόδροµον καί 7 àπό 

TρεÖς \Eλέες, ¬που γίνωνται ¬λοι 28: Λοιπόν παρακαλοÜµεν θερµ΅ς σύν γυναιξί 

καί τέκνοις τήν •µετέραν M[ακαριότητα] διά νά µήν γίνωνται σχίσµατα àναµεταξύ 

µας, πρέπων εrναι νά •περασπησθÉτε καί ™µÄς τούς χωρικούς καί νά γράψητε âκ 

µέρους σας πρός τόν XατζÉ Mιχαήλ, ¦ νά διαµερήσFη τήν συνεισφοράν καί ε¨ς τά 
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δύω σχολεÖα, ¦ θά παύσωµεν τόν KωνσταντÖνον καί νά µήν δεχόµεθα ξένα παιδία, 

διότι ναί µέν τό ΣχολεÖον âκτίσθη •πό âξόδων τοÜ µακαρίτη, àλλά ¬λους τούς 

κόπους ≤ως τήν σήµερον καί öξοδα καί τούς µαστόρους ™µεÖς âξοδεύσαµεν, καί δέν 

µÄς πειράζει ôλλον τίποτα ¬τι εrναι καί οî δύω διδάσκαλοι, àλλά µÄς φοβερίζει ¬τι 

θά βάλFη τόν Διδάσκαλον του µέσα ε¨ς τό ΣχολεÖόν µας, καί νά διδάσκFη µόνον τούς 

ξένους καί τά τέκνα µας νά µήν εrναι δεκτά. ≠Oθεν παρακαλοÜµεν ½ς \Eθνάρχης 

καί πατέρας µας, νά µÄς φανερώσητε π΅ς πρέπει νά πράξωµεν, διότι δέν θά öχοµεν 

ποτέ καµµίαν ïµόνειαν µέ τόν πρόεδρόν µας, καθ’ ¬τι âφάνη πρός ™µÄς πολύ 

αéστηρ΅ς, διό καί •ποφαινώµεθα βαθυσεβάστως âγώ τε καί αéτοί πάντες. 

 
Π. \Iωάννης O¨κονόµος, Π. Γεώργιος, ΠαπÄ Xριστόδουλος, XατζÉ Mιχαήλ µάρκου, 

XατζÉ Γεώργιος Wούσου, XατζÉ \Iωάννης ®ούσου, Παναγιώτης,  Xαράλαµπος XατζÉ 

Λοΐζου, ΛουκÄς Xριστοδούλου καί XατζÉ Nικόλας καί ¬λοι οî τοÜ χωρίου Λεµύδου 

•ποφαινώµεθα Προσκυν΅ντάς Σας. 

 1868 Mαρτίου 12. 

 
 \Iδού στέλλοµεν âκ µέρους ™µ΅ν ¬λων τ΅ν κατοίκων τοÜ χωρίου τόν 

κύριον XατζÉ Γεώργιον καί XατζÉ \Iωάννην πρός τήν Σεβαστήν AéτÉς 

M[ακαριότητα], ¥να σÄς ïµολογήσουν καί οî €διοι προφορικ΅ς ¬λα τά συµβάντα περί 

τ΅ν διαφορ΅ν µας, καί ¬πως κρίνητε ™ M[ακαριότητά] Σας, ¦µεθα καί ™µεÖς κάτ' 

εéχαριστηµένοι. 

 

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΣT΄. \Eκπαιδευτικά τÉς πόλεως 

Λευκωσίας καί τινων χωρίων τÉς νήσου. \Aλληλογραφία µετά τÉς KυπριακÉς 

\Aδελφότητος καί τÉς Kυβερνήσεως âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου. Tά πρός 

¥δρυσιν ^IερατικÉς ΣχολÉς. A¨τήσεις καί συστάσεις διά πρόσληψιν διδασκάλων,  àρ. 

144. 
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 Tήν Σεβασµιωτάτην Σοφωτάτην καί εéµενεστάτην µοι AéτÉς Mακαριότητα 

πανευλαβ΅ς προσκυν΅ν τήν σεβασµίαν AéτÉς δεξιάν εéσεβάστως κατασπάζοµαι. 

 Mαθών ¬τι ™ ο¨κοδοµή τÉς âν τ΅ χωρίω µου àλληλοδιδακτικÉς σχολÉς 

προχωρεÖ κατ’ εéχήν πρός δέ âντελÉ àποπεράτωσιν àπαιτοÜνται λίραι çθωµανικαί 

E€κοσι (àριθ. 20) εéσεβάστως àναγγέλω AéτFÉ, ¬τι τάς àναγκαιούσας ταύτας λίρας 

στέλλω ε¨ς τόν Kύριον Γεωργάκην Mαστρο Bασίλην, ε•ρισκόµενον ε¨ς τήν σκάλαν 

Λάρνακος, καί θερµ΅ς Aéτήν παρακαλ΅, ¥να διατάξFη κοινοποιοÜσα ε¨ς τήν κατά τό 

λιθροδόντα χωρίον µου âπιτροπήν, ≥τις µεταβÄσα ε¨ς τόν ®ηθέντα Kυρ Γεώρ[γιον] 

Mαστροβασίλην λάβFη τάς ε€κοσιν çθωµανικάς λίρας παρ’ αéτοÜ, œστε ε¨ς πέρας 
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α€σιον öλθFη ™ ο¨κοδοµή τÉς ΣχολÉς. \Eλπίζω δέ τούτων γενοµένων νά àξιωθ΅ τÉς 

παρ’ AéτÉς Σεβασµίας µοι àπαντήσεως. 

 Σύν τούτοις àναγγέλλω AéτFÉ âκ τ΅ν καθ’ ™µÄς τοÜτο: ™ A.Θ. Παναγιότης 

K. Γρηγόριος, πολλάκις âπιποθ΅ν νά àποµακρυνθFÉ τοÜ ΠατριαρχικοÜ θρόνου, 

≤νεκα τ΅ν δυσχερεστάτων περιπτώσεων âξ ëνός, âξ ôλλου δέ ≤νεκα τοÜ γήρατος 

καί τÉς âξαντλήσεως τ΅ν σωµατικ΅ν αéτοÜ δυνάµεων, καί διαβιβάζων διά τοÜτο 

öγγραφα παραιτήσεως ε¨ς τόν Πρωθυπουργόν, âπέτυχεν, τέλος πάντων, καί τήν 

παρελθοÜσαν Πέµπτη λαβών öγγραφον àπάντησιν τοÜ ΠρωθυπουργοÜ, ¬τι âγένετο 

δεκτή ™ παραίτησίς του, τήν âπιοÜσαν Παρασκευήν, 11 \Iουνίου, κοινοποιήσαι καί 

ε¨ς àµφότερα τά σώµατα, τÉς ^IερÄς Συνόδου καί τοÜ Συµβουλίου, àνεχώρησεν âκ 

τ΅ν Πατριαρχείων, µεταβάς ε¨ς τήν âν µέγα ®εύµατι ο¨κίαν αéτοÜ. 

 Tοποτηρητής δέ διωρίσθη ï ±γιος Διδυµοτείχου Kυρ Διονύσιος, àνήρ, ¬στις 

διÉλθε τάς θέσεις âν τ΅ Πατριαρχείω Δευτερεύοντος \Aρχιδιακόνου καί 

Πρωτοσυγκέλλου καί Mητροπολίτης Kρήτης χρηµατίσας âφέλκυσε τήν εûνοιαν 

τÉς âκκλησίας καί τÉς Kυβερνήσεως. TαÜτα πρός Aéτήν àναγγέλλων εéσεβάστως 

διατελ΅ âξαιτούµενος τάς σεβασµίας µοι εéχάς τÉς προσκυνητÉς µοι AéτÉς 

Mακαριότητος, wς ¬λος πρόθυµος ε¨ς τάς σεβασµίας διαταγάς. 

 \Eν τοÖς Πατριαρχείοις τFÉ ιστ΄ \Ιουνίου 1871. 

 ^O Πατριαρχικός âφηµέριος Mελέτιος. 

  

\ΑρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΣΤ΄. \Eκπαιδευτικά τÉς πόλεως 

Λευκωσίας καί τινων χωρίων τÉς νήσου. \Aλληλογραφία µετά τÉς KυπριακÉς 

\Aδελφότητος καί τÉς Kυβερνήσεως âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου. Tά πρός 

¥δρυσιν ^IερατικÉς ΣχολÉς. A¨τήσεις καί συστάσεις διά πρόσληψιν διδασκάλων, àρ. 

123. 
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 ^Oσιώτατε âφηµέριε τοÜ âν Kωνσταντινουπόλει ο¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου 

κύρ Mελέτιε εéχόµεθα σοι. 

 Tό àπό τÉς 9ης Φεβρουαρίου τρ[έχοντος] öτους γεγραµµένον γράµµα σου 

âλάβοµεν τFÉ 17Fη τοÜ αéτοÜ µηνός διά τοÜ ΠατριαρχικοÜ κλητÉρος, τοÜ 

συνοδεύσαντος ε¨ς Kύπρον τόν âξόριστον Θεοδόσιον. \Aνέγνωµεν δέ τά ¬σα ™µÖν 

γράφεις περί τοÜ Σχολείου τοÜ χωρίου σου. Kαί εrναι µέν àληθές ¬τι ï σκοπός σου 

εrναι àξιέπαινος, àλλά δυστυχ΅ς δέν βλέποµεν ùρεξιν καί âνέργειαν δραστηρίαν 

ε¨ς τό νά τελειώσFης τό àφιέρωµά σου καί âνδεχόµενον νά •πάγουν ε¨ς µάτην καί 

¬σα âξόδευσες διά τήν ο¨κοδοµήν τοÜ Σχολείου. 

 ‰ Aλλοτε γράψαντές σοι •πεδείξαµέν σοι àσφαλÉ τρόπον δι’ οy νά τοκίσFης 

τά χρήµατά σου καί νά γίνFη καί ™ πράξις τοÜ àφιερώµατος [ε¨ς] τούς âν Kύπρω 
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θρόνους καί τήν \Εκκλησίαν τοÜ χωρίου σου, œστε καί τό ΣχολεÖον νά συντηρÉται 

καί ™ \Εκκλησία τοÜ χωρίου σου ν’ àπαλλαγFÉ τ΅ν χρε΅ν αéτÉς καί τά χρήµατα νά 

µένουν âν τ΅ τόπω, καί ¬µως οéδέ àπαντήσεως äξίωσας ™µÄς. ¬σον δέ διά τάς 20 

λίρας περί zν γράφεις, âπειδή καί ™µεÖς ≤νεκα τÉς παρελθούσης δυστυχίας δέν 

εéκολυνόµεθα, τραβÄ συνάλλαγµα ï ™µέτερος διάκονος Φιλόθεος νά τάς µετρήσFης 

ε¨ς τόν âν Kωνσταντινουπόλει àνταποκριτήν τοÜ XατζÉ ΣαβÉ Kυριακίδη, Γεώργιον 

Παπαδόπουλον, καί νά τάς λάβωµεν âντεÜθεν νά τάς δώσωµεν ε¨ς τήν âπιτροπήν 

νά τελειώσFη τήν ο¨κοδοµήν τοÜ Σχολείου καί εrναι âλπίς, ½ς µÄς âπληροφόρησαν, 

νά φθάσουν αéτά νά στεγασθFÉ καί νά µείνουν τά âντός. 

 TοσαÜτα µετά τ΅ν εéχ΅ν µας. 

 \Eν \AρχιεπισκοπFÉ, τFÉ 24 Φεβρουαρίου 1872. 

 

\ΑρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛΣτ΄. \Aλληλογραφία τ΅ν 

\Aρχιεπισκόπων Mακαρίου καί Σωφρονίου καί ε¨σηγήσεις τινές τοÜ Σωφρονίου, àρ. 

106. 
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 \Eγώ ï •ποφαινόµενος Mελέτιος ^Iεροµόναχος XατζÉ \Aντωνίου àπό χωρίον 

λιθροδόντα, πρώην Πατριαρχικός âφηµέριος, βλέπων τόν ôοκνον ζÉλον, τάς 

µεγάλας προσπαθείας καί τούς κόπους τούς ïποίους καθηµεριν΅ς καταβάλλει ï 

Kύριος Mιχαήλ Χ. KαλλονÄς, διδάσκαλος τÉς ε¨ς τό χωρίον µου îδρυθείσης •π’ 

âµοÜ \Aλληλοδιδακ[τικÉς] ΣχολÉς, πρός φωτισµόν καί âκπαίδευσιν τÉς φοιτώσης 

τρυφερÄς νεολαίας, καί θέλων ≤νεκα τούτου νά τόν àνταµείψω καί νά δείξω πρός 

αéτόν τεκµήριον âναργές τÉς πρός αéτόν τρυφερÄς àγάπης καί •πολήψεώς µου 

àποφασίζω àπό τοÜ νÜν καί •πόσχοµαι ¬τι, ¬ταν •πό τοÜ γήρατος καταβληθFÉ ¦ •πό 

τινος µακρÄς àσθενείας καταντήσFη τοÜ λοιποÜ àδύνατος τοÜ νά âκτελFÉ îκαν΅ς καί 

âπαξίως τά χρέη τοÜ âπαγγέλµατός του, •πόσχοµαι λέγω νά δίνω πρός αéτόν 

δωρεάν διά βίου κατ’ öτος καί τακτικ΅ς γρόσια χίλια, λέγω \Aριθ[µός] 1000, πρός 

διατροφήν του, προπληρωτέα ε¨ς δόσεις δύο κατ’ ëξαµηνίαν, ¦γουν τά µέν ≥µισυ 

κατά µÉνα \Iανουάριον, τά δέ λοιπά κατά \Iούλιον. \Eάν δέ κατά περίστασιν ½ς 

ôνθρωπος θνητός àποθάνω âγώ πρίν αéτοÜ καί πάλιν àποφασίζω καί διορίζω διά 

τοÜ παρόντος µου τούτου âγγράφου νά λαµβάνFη ï ôνω ε¨ρηµένος Mιχαήλ Χ. 

KαλλονÄς, ¬που κι’ ôν ε•ρίσκεται κατ’ öτος καί τακτικ΅ς, ½ς àνωτέρω εrπον, τά 

χίλια γρόσια µέχρι τÉς τελευτÉς του, παρά τÉς •πό τÉς âκκλησιαστικÉς ¦ âθνικÉς 

\AρχÉς âγκριθησοµένης âπιτροπÉς τÉς ΣχολÉς µου, âκ τÉς προσόδου αéτÉς, 

δηλαδή âκ τ΅ν ëξήκοντα çθωµανικ΅ν λιρ΅ν, α¥τινες θ’ àποστέλλωνται, àεννάως  

καί τακτικ΅ς διά τήν διηνεκÉ συντήρησιν τÉς ΣχολÉς µου δίς τοÜ âνιαυτοÜ âκ τÉς 

âν \Aθήναις \EθνικÉς Tραπέζης. Διό δίδω ε¨ς χεÖράς του τό παρόν µου 
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âπικυρωµένον τFÉ \Ιδιοχείρω µου •πογραφFÉ, βεβαιωµένον καί τFÉ •πογραφFÉ τ΅ν 

•ποσεσηµειωµένων àξιοπίστων γνωρίµων µου µαρτύρων καί âπεκυρωµένον παρά 

τÉς Aé[τοÜ] Mακαριότητος, ¬πως öχFη âν πάσFη περιπτώσει τήν \Iσχύν καί τό κÜρος 

âν παντί κριτηρίω. 

 

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. \Eκπαιδευτικά 

\AρχιεπισκοπικÉς Περιφέρειας, \Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, àρ. 67. 

14 

 ^O Kύπρου Σωφρόνιος âπιβεβαιοÖ. 

 Σήµερον, τFÉ 30FÉ τοÜ µηνός \Aπριλίου τοÜ 1876 σωτηρίου öτους, ™µέραν τÉς 

ëβδοµάδος Παρασκευήν παρουσιασθείς âνώπιον ^Hµ΅ν âν τFÉ ^Hµετέρ÷α 

\AρχιεπισκοπFÉ, παρόντων καί τ΅ν πολιτικ΅ν \Aρχόντων ¦ Δηµογερόντων τÉς 

™µετέρας Πόλεως, ï Πανοσιώτατος ^Iεροµόναχος Kύριος Mελέτιος XατζÉ 

\Aντωνίου, πρώην âφηµέριος τοÜ O¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου, âκ τÉς κώµης 

Λιθροδόντος ïρµώµενος, ½µολόγησεν ¬τι κύριος üν îκανÉς χρηµατικÉς περιουσίας 

àνήγειρεν âν τFÉ κώµFη ταύτFη ¨δίαις δαπάναις Σχολήν àπό πενταετίας πρός 

âκπαίδευσιν τ΅ν τέκνων τ΅ν τε âγχωρίων του καί πολλ΅ν âκ τ΅ν πέριξ. Πρός 

τούτοις ½µολόγησεν ¬τι âκ τÉς ¨δίας αéτοÜ περιουσίας κατέθετο âν τFÉ âν \Aθήναις 

^EλληνικFÉ TραπέζFη χρηµατικόν ποσόν 26 χιλιάδων καί 100 δραχµ΅ν (1000 

çθωµανικ΅ν λιρ΅ν) ¥να âκ τ΅ν τόκων αéτ΅ν διατηρÉται ™ ε¨ρηµένη Σχολή ε¨ς τό 

µέλλον διαρκ΅ς, ½ς âξάγεται καί âκ τοÜ âν χερσίν αéτοÜ •πό ™µεροµηνίαν 23 

Mαρτίου 1872 καί àριθ[µοÜ] 2465 χρεωστικοÜ γραµµατίου, ¬τι τό ε¨ρηµένον ποσόν, 

âλεύθερον παντός χρέους, ο¨κεί÷α θελήσει àφιερώσας τFÉ ε¨ρηµένFη ΣχολFÉ, δέν 

δικαιοÜται οûτε αéτός ï δωρητής, οûτε οî κληρονόµοι αéτοÜ µετά τόν θάνατόν του 

νά προβάλωσι δικαίωµά τι âπ’ αéτοÜ, καί ζητήσωσιν ïπωσδήποτε ¥να προσβάλωσι 

κατά τι τό àνέκκλητον τÉς δωρεÄς ταύτης, ¬τι âφ’ ¬σον ζFÉ ï ®ηθείς δωρητής öχει 

τό δικαίωµα νά λαµβάνFη µόνον τούς τόκους âξ zν νά διατηρFÉ τήν Σχολήν, καί τό 

περίσσευµα νέµηται âλευθέρως, µετά δέ τόν θάνατον αéτοÜ, τοÜ κεφαλαίου àείποτε 

àναποσπάστου διαµένοντος, οî τόκοι αéτοÜ θέλουσι δαπανÄσθαι àποκλειστικ΅ς 

πρός συντήρησιν τÉς ΣχολÉς, καί âκ τοÜ περισσεύµατος θέλει àποστέλλεσθαι κατά 

καιρούς ε¨ς τά τÉς Πρωτευούσης τÉς Πατρίδος µας σχολεÖα πρός âκπαίδευσιν, 

¬πως χρησιµεύFη ½ς διδάσκαλος τÉς ε¨ρηµένης ΣχολÉς εxς âκ τ΅ν âγχωρίων 

µαθητ΅ν, ¬στις ¦θελεν âγκριθFÉ •πό τÉς âπιτροπÉς τÉς ΣχολÉς, wς Πρόεδρος µέν 

καί προστάτης öσεται ï κατά καιρόν \Aρχιεπίσκοπος, \Aντιπρόεδρος δέ ï κατά 

καιρόν ^Hγούµενος τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ MαχαιρÄ, καί µέλη âκ τ΅ν âγχωρίων 

τινές, οî καταλληλότεροι. Πρός τούτοις ½µολόγησεν ï αéτός îεροµόναχος Mελέτιος, 
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¬τι àφιεροÖ καί τά •πό τήν κατοχήν καί κυριότητα αéτοÜ ùντα âλαιόδενδρα, ¦τοι 

20 ®ίζας κειµένας ε¨ς τήν τοποθεσίαν Λειβάδι, 3 ε¨ς τήν τοποθεσίαν Kαρικλίνι, 7 

®ίζας ε¨ς τήν τοποθεσίαν Tερέζια, 6 ®ίζας ε¨ς τήν τοποθεσίαν ±γιον Γεώργιον καί 

¬σας ôλλας ®ίζας öχει κειµένας ε¨ς τήν Aéγατείαν, ¬πως καί ταÜτα tσι καί 

λογίζωνται κτήµατα τÉς ®ηθείσης ΣχολÉς àναπόσπαστα καί àναπαλλοτρίωτα, ¬τι 

τά ε¨σοδήµατα τούτων θέλει λαµβάνει καί νέµεται âλευθέρως οyτος ï δωρητής âν 

¬σω ζFÉ, µετά δέ τόν θάνατον αéτοÜ καί ταÜτα θέλουσι δαπανÄσθαι πρός 

συντήρησιν τÉς περί wς ï λόγος ΣχολÉς, µή δυναµένου µήτε τοÜ δωρητοÜ µήτε 

ôλλου τινός, ¬πως πωλήσFη ¦ ïπωσδήποτε àπαλλοτριώσFη τά âλαιόδενδρα ταÜτα àπό 

τήν κατοχήν τÉς σχολÉς ταύτης. 

 TαÜτα ½µολόγησεν âνώπιον ^Hµ΅ν ï ®ηθείς îεροµόναχος Mελέτιος. Διό πρός 

βεβαίωσιν συνετάχθη ™ παροÜσα πρÄξις, ≥τις àναγνωσθεÖσα εéκριν΅ς âνώπιον τοÜ 

®ηθέντος δωρητοÜ îεροµονάχου Mελετίου καί καλ΅ς âννοηθεÖσα •π’ αéτοÜ 

κατεχωρίσθη ε€ς τε τόν Kώδηκα τÉς \AρχιεπισκοπÉς καί ε¨ς τόν τÉς ε¨ρηµένης 

ΣχολÉς καί •πεγράφη παρά τ΅ν •ποφαινοµένων. 

 

ΧατζÉ Kυριάκος πιερίδης µαρτυρ΅. Xριστοφάκης Γαβριήλ µαρτυρ΅. Xριστ. Π. 

O¨κονοµίδης Mαρτυρ΅. Mελέτιος ^Iεροµόναχος XατζÉ \Aντωνίου βεβαι΅. 

 

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Κώδικας Α΄, σ. 348. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο:  Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών 

Σπουδών 8 (Λευκωσία 2008), σ. 75-117. 

 


