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Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

TΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ 

 

 H ιστορία των ελληνικών γραµµάτων στον Kαραβά έχει τις απαρχές της στα 

µέσα του 19ου αιώνα, οπότε, µετά την έκδοση των µεταρρυθµιστικών 

διαταγµάτων Xάττι Σιερίφ (1839) και Xάττι Xουµαγιούν (1856), ιδρύθηκαν, µε 

πρωτοβουλία της Kυπριακής Eκκλησίας, αρκετά σχολεία στις πόλεις και τα χωριά 

του νησιού. Tην περίοδο αυτή λειτούργησε και το πρώτο σχολείο στον Kαραβά µε 

ενέργειες του φιλόµουσου Mητροπολίτη Kυρηνείας (1852-1862) Mελετίου A΄, ο 

οποίος πρωτοστάτησε στην ίδρυση και διαφόρων άλλων σχολείων στην 

εκκλησιαστική του περιφέρεια, όπως στην Eυρύχου, στη Mόρφου και αλλού1. 

Προηγουµένως τα παιδιά της κωµόπολης µάθαιναν λίγα γράµµατα, συνήθως 

γραφή και ανάγνωση, από τους µοναχούς της παρακείµενης Mονής της 

Aχειροποιήτου, µε την οποία ο Kαραβάς ήταν στενά συνδεδεµένος, ή από 

µερικούς εγγράµµατους κατοίκους, που δίδασκαν, ενώ ασχολούνταν και µε τις 

καθηµερινές εργασίες τους2. 

 Πολύτιµες πληροφορίες για αυτά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 

σχολείου στην κωµόπολη διασώζουν οι Λοΐζος Φιλίππου και Iερώνυµος 

Περιστιάνης, οι οποίοι κατέγραψαν, στα πλαίσια του A΄ Φιλολογικού Διαγωνισµού 

του Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1916-1933) Kυρίλλου Γ΄, κατά τα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας του 1920, τη σχετική προφορική παράδοση των κατοίκων. Aυτή, όµως, 

                                                
1. Aπό την έκθεση για την κυπριακή εκπαίδευση, που συνέταξε ο κυβερνήτης του 

νησιού Iσχαάκ πασάς, το 1860, πληροφορούµαστε ότι οι δαπάνες για τη 

λειτουργία των τριών αυτών σχολείων καλύπτονταν από τον Mητροπολίτη 

Mελέτιο. Bλ. Iερώνυµος Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της 

Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 

1930, σ. 98. 

2. «\Eν τ΅ χωρίω τούτω âδίδασκον τό πρ΅τον στοιχειώδη γράµµατα ε¨ς τά µαγαζιά 

καί τάς κατοικίας των µερικοί âγγράµµατοι κάτοικοι.... \Aλλά καί πρίν îδρυθFÉ 

σχολεÖον âν Kαραβ÷Ä ™ ^Iερά Mονή τÉς \Aχειροποιήτου âχρησίµευεν ½ς ëστία 

παιδείας καί âν αéτFÉ προσήρχοντο µαθηταί âκ KαραβÄ καί âδιδάσκοντο τά 

âκκλησιαστικά γράµµατα». Bλ. Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω 

κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 337. 
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παρουσιάζεται µε διάφορες εκδοχές και, τουλάχιστον ως προς ορισµένες 

χρονολογίες, δεν επιβεβαιώνεται από τα εντοπισθέντα έγγραφα3. Σύµφωνα µε την 

επικρατέστερη άποψη, το σχολείο πρωτολειτούργησε, το 1855, στο συνοδικό της 

Aχειροποιήτου, που παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Mητροπολίτη 

Mελέτιο, τον άµεσο προϊστάµενο της Mονής4. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το ίδιο έτος, 

µε πρωτοβουλία και πάλιν του Mελετίου, ιδρύθηκε σχολείο και στη γειτονική 

Λάπηθο, στην ενορία της Aγίας Παρασκευής, όπως µαρτυρείται σε έγγραφο, το 

οποίο φυλασσόταν σε κώδικα της οµώνυµης εκκλησίας και δηµοσιεύτηκε από τον 

Περιστιάνη5. Eπίσης, σε αυτά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και µέχρι το 1914, 

που ιδρύθηκε στον γειτονικό Παλαιόσοφο µεικτό µονοδιδάσκαλο εκπαιδευτήριο, 

το σχολείο του Kαραβά, όπως αναφέρεται στην προφορική παράδοση των 

                                                
3. O Φιλίππου άντλησε τις πληροφορίες του από τους Nικόλαο Σιακαλλή και 

Γεώργιο Σπουρδή, ενώ ο Περιστιάνης από τον Iωάννη Γεωργιάδη, τον 

επονοµαζόµενο «Σχολαστικό». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 

337· I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 366. 

4. 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, îδρυθέν •πό 

τοÜ τότε ^Hγουµένου τÉς MονÉς, ¬στις âδίδαξεν τά θρησκευτικά καί ôλλα 

µαθήµατα βοηθόν öχων τό “δασκαλοÜδι”». Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 365. 

5. «1855 9βρίου. Bοηθεί÷α θεί÷α âσυστήσαµεν παιδαγωγικόν σχολεÖον ε¨ς τήν âνορίαν 

τÉς ^Aγίας ^Oσιοπαρθενοµάρτυρος ΠαρασκευÉς διά νά µανθάνωσιν οî παÖδες τÉς 

αéτÉς âνορίας, καθώς καί οî τÉς âνορίας ^Aγίας \Aναστασίας νά àναγινώσκουν, νά 

γράφουν καί νά àριθµοÜν. Παιδοδιδάσκαλον δέ διωρίσαµεν τόν τιµιώτατον Kύρ 

\Aνδρέαν Σάββα, âκ τÉς πρώτης ρηθείσης âνορίας, νέον κόσµιον, σεµνόν τά ¦θη καί 

στολισµένον µέ προκοπήν, ï δέ µισθός τοÜ διδασκάλου ï âτήσιος νά πληρώνηται 

àπό τάς ε¨ρηµένας δύο âκκλησίας γρόσια 750, πληρωνόµενα âκ τ΅ν δύο âκκλησι΅ν 

âξ ™µισείας. Kαί µηδείς öστω àνθιστάµενος τό σύνολον. ^O Kυρηνείας Mελέτιος 

àποφαίνεται». Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 363. 
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κατοίκων του, εξυπηρετούσε και τους µικρούς µαθητές των χωριών Παλαιόσοφος, 

Φτέρυχα, Eληά και Mότηδες6. 

 Πρώτος δάσκαλος στο σχολείο του Kαραβά διορίστηκε ο Aθανάσιος 

Tριανταφυλλίδης από το Mεσολόγγι, απόφοιτος πιθανότατα κάποιου Σχολαρχείου 

της Eλλάδας, τον οποίο οι κάτοικοι αποκαλούσαν µε το παρανόµι «δασκαλούδι», 

εξαιτίας, µάλλον, της σωµατικής του διάπλασης7. O Tριανταφυλλίδης διετέλεσε 

αρχικά δάσκαλος των θυγατέρων του υποπρόξενου της Eλλάδας στη Λευκωσία 

Σταυράκη. Στη συνέχεια, όµως, υπηρέτησε στο σχολείο του Kαραβά, όπου 

νυµφεύτηκε και έζησε µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη γύρω στο 19108. 

 Aρκετά διαφωτιστικό για επί µέρους πληροφορίες ως προς την εκπαίδευση 

στην κωµόπολη είναι αχρονολόγητο έγγραφο που φυλάσσεται στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής και το οποίο υπογράφουν οι επίτροποι του σχολείου και ο 

διάδοχος του Tριανταφυλλίδη, Δηµήτριος Oικονοµίδης. Aνάµεσα στα ονόµατα των 

επιτρόπων περιλαµβάνεται και αυτό του Oικονόµου της Aχειροποιήτου Iωακείµ 

ενδεικτικό της άµεσης εµπλοκής και στήριξης του Mητροπολίτη Kυρηνείας 

Mελετίου, µέσω του εκπροσώπου του - διαχειριστή της Mονής, στην εκπαίδευση 

                                                
6. Iωάννης Xαρµαντάς, «Tα πρώτα σχολεία του Kαραβά», στον τόµο: Aνδρέας 

Στυλιανού - Kαλλιόπη Xαρµαντά (επιµ.), Kαραβάς, Λευκωσία 1969, σ. 157. 

7. «Πρ΅τος δάσκαλος âν Kαραβ÷Ä διετέλεσεν ï \Aθανάσιος Tριανταφυλλίδης 1855-

63, καταγόµενος âκ Mεσολογγίου, ¬στις εrναι γνωστός •πό τό ùνοµα “δασκαλοÜδι”. 

\Eσπούδασε ε¨ς τά σχολεÖα τÉς πατρίδος του καί àπέθανεν âν Kαραβ÷Ä πρό 

δεκαπενταετίας ε¨ς ™λικίαν 95-100 âτ΅ν». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, 

ό.π., σ. 337. Όπως διαπιστώνουµε, όµως, από έγγραφα, στα οποία θα γίνει λόγος 

στη συνέχεια, ο Tριανταφυλλίδης απεχώρησε από το σχολείο του Kαραβά πριν 

από το 1860. 

8. «Πρίν îδρυθFÉ ™ Δηµοτική Kοινοτική Σχολή âν Kαραβ÷Ä τά παιδία âδιδάσκοντο âν 

τFÉ MονFÉ \Aχειροποιήτου •πό τοÜ διδασκάλου \Aθανασίου Tριανταφυλλίδου, 

Mεσολογγίτου, τοÜ âπονοµασθέντος “ΔασκαλοÜδι”. Tό âπώνυµον τοÜτο âδόθη τ΅ 

TριανταφυλλίδFη, ½ς öµαθον •πό τοÜ Σταυράκη, •ποπροξένου τÉς ^Eλλάδος âν 

Λευκωσί÷α, ¬τε ï Tριανταφυλλίδης διετέλει ½ς ¨διαίτερος διδάσκαλος τ΅ν δύο 

θυγατέρων τοÜ •ποπροξένου. Kατόπιν âκλήθη ½ς δηµοδιδάσκαλος ε¨ς KαραβÄν, 

öνθα âνυµφεύθη τήν θυγατέρα τοÜ \Aθανάση, τοÜ πρώτου προύχοντος τοÜ χωρίου, 

âτεκνοποίησε καί τά τέκκνα αéτοÜ εrδον τέκνα τέκνων των, àπεβίωσε δέ âν 

Kαραβ÷Ä». Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 367. 
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της κωµόπολης. Πρόκειται, όπως µετά βεβαιότητος µπορεί να ειπωθεί από τη 

µελέτη αρκετών άλλων παρόµοιων εγγράφων, για ειδική αναφορά, που εστάλη το 

1860 στον τότε Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1854-1865) Mακάριο A΄, για να συµβάλει 

στη σύνταξη της γνωστής έκθεσης για την κυπριακή εκπαίδευση, την οποία  ο 

κυβερνήτης του νησιού Iσχαάκ πασάς απέστειλε προς την Πύλη. Όπως 

αναφέρεται σε αυτό, στο σχολείο φοιτούσαν σαράντα, αποκλειστικά άρρενες, 

µαθητές, που διδάσκονταν από τον Δηµήτριο Oικονοµίδη στην ιδιόκτητη κατοικία 

του µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή οι µεγαλύτεροι σε 

ηλικία και τάξη µαθητές βοηθούσαν στα µαθήµατα τους µικρότερους. Tις δαπάνες 

λειτουργίας και τον ετήσιο µισθό του διδασκάλου, που ανερχόταν στα 2.500 

γρόσια, κάλυπτε ο Mητροπολίτης Mελέτιος9. 

 Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, ο Δηµήτριος Oικονοµίδης καταγόταν 

από τον Kαραβά και σε µεταγενέστερο χρόνο ιερώθηκε και υπηρέτησε στην 

εκκλησία της κωµόπολης10. Δεν έχουµε υπόψη µας οτιδήποτε σχετικό για τη 

µόρφωσή του, γνωρίζουµε όµως ότι οι δάσκαλοι της εποχής ήταν συνήθως 

απόφοιτοι των σχολαρχείων, που λειτουργούσαν σε ορισµένες πόλεις του νησιού 

και κατά συνέπεια από τον κανόνα αυτό δεν πρέπει να διαφοροποιείτο και ο εκ 

Kαραβά διδάσκαλος. 

 Aς σηµειωθεί, ότι για κάποιο διάστηµα, είτε πριν, είτε µετά τη 

χρησιµοποίηση της ιδιόκτητης οικίας του Oικονοµίδη, το σχολείο στεγάστηκε στο 

µετόχιο της Mονής Kύκκου, το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία, όπου αργότερα 

κτίστηκε ο ναός της Παναγίας της Eυαγγελίστριας11. Tελικά, πιθανότατα το 1865, 

                                                
9. Βλ. Έγγραφο 1. Για το ίδιο έγγραφο βλ. επίσης I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 94-95. Για δε τη σχετική αναφορά της έκθεσης του 

Iσχαάκ Πασά στο σχολείο του Kαραβά βλ. Ό.π., σ. 98. 

10. «TοÜτον [τόν \Aθανάσιον Tριανταφυλλίδην] διεδέχθη ï Kαραβιώτης ΠαπÄ 

Δηµήτρης O¨κονοµίδης, ¬στις âδίδασκε τ΅ 1860 âν νεοδµήτω ¨διοκτήτω Σχολείω» 

και ο οποίος «κατόπιν îερώθη •πό τό ùνοµα ΠαπÄ Δηµήτριος». Bλ. I. Περιστιάνης, 

Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 365, 366, αντιστοίχως. 

11. «Kατόπιν τό ΣχολεÖον µετεφέρθη ε¨ς KαραβÄν, λειτουργÉσαν âπί τινα χρόνον 

âν τ΅ Mετοχίω Kύκκου, ¬περ öκειτο öνθα νÜν âκτίσθη ™ Eéαγγελίστρια». Bλ. I. 

Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 365. Όπως έχει 

αναφερθεί, ο Φιλίππου θεωρεί ότι το σχολείο πρωτολειτούργησε στο Mετόχιο του 

Kύκκου. 
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η κωµόπολη ανήγειρε µε δαπάνες των κατοίκων της ιδιόκτητο σχολικό κτίριο12. Tη 

χρονολογία αυτή µαρτυρεί έµµεσα επιστολή, ηµεροµηνίας 21 Nοεµβρίου 1865, 

του διάδοχου του Mελετίου, νέου Mητροπολίτη Kυρηνείας (1862-1872) 

Xρυσάνθου, προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Mακάριο A΄, όπου σηµειώνεται ότι το 

σχολείο είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του, στις 9 Mαρτίου 1865, εννοώντας 

προφανώς σε νέο οίκηµα. Στην ίδια επιστολή, ο Mητροπολίτης Kυρηνείας 

βεβαιώνει τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου, ότι θα εξακολουθήσει, όπως και οι 

προκάτοχοί του, να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στο σχολείο Kαραβά και να 

καλύπτει τις δαπάνες µισθοδοσίας του Oικονοµίδη, που ανέρχονταν ετησίως στα 

3.500 γρόσια13. 

 Ωστόσο, ο Xρύσανθος, λόγω πιθανότατα των δύσκολων συνθηκών της 

εποχής και των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η Mητρόπολη 

Kυρηνείας, δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι 

απηύθυναν επιστολή, ηµεροµηνίας 6 Mαρτίου 1867, στον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου 

(1865-1900) Σωφρόνιο Γ΄, και κατάγγειλαν τόσο τον Mητροπολίτη Kυρηνείας για 

αθέτηση της υπόσχεσής του, όσο και τον παλαιό διδάσκαλο Aθανάσιο 

                                                
12. Tην ίδια χρονολογία δέχεται και ο Λοΐζος Φιλίππου: «Kατά τό 1865 îδρύθη τό 

µέχρι σήµερον •πάρχον σχολεÖον δαπάναις τ΅ν κατοίκων». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 337. O Περιστιάνης, όµως, καταγράφει ως έτος 

ανέγερσης το 1863, και σηµειώνει,  λανθασµένα, ότι διδάσκαλος ήταν τότε ο 

Aθανάσιος Tριανταφυλλίδης: «[Kατόπιν τό ΣχολεÖον µετεφέρθη], τ΅ 1863, ε¨ς τό 

πρ΅τον îδρυθέν Kοινοτικόν ΣχολεÖον, öνθα ï \Aθανάσιος Tριανταφυλλίδης, 

τοéπίκλιν “τό ΔασκαλοÜδιν”, συνέχισε τήν διδασκαλίαν του ½ς Διευθυντής âπί 

τινα öτη, διδάσκων τήν \Aλληλοδιδακτικήν µέθοδον». Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία 

των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 365. 

13. Βλ. Έγγραφο 2. Aναφορά στο σχετικό έγγραφο γίνεται από τον Φιλίππου, στο 

κείµενο του οποίου, από τυπογραφική αβλεψία, αναφέρεται ως έναρξη της 

λειτουργίας του σχολείου η 9η Mαρτίου 1863, αντί της ορθής 9ης Mαρτίου 1865: 

«Mετά τοÜτον âδίδαξεν ï Δηµήτριος O¨κονοµίδης. E¨ς öγγραφον τοÜ Mητροπολίτου 

Kυρηνείας Xρυσάνθου πρός τόν \Aρχιεπίσκοπον Mακάριον, ™µεροµηνίας 21.11.1865 

(àνέκδοτον âν τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ) àναφέρεται, ¬τι âγένετο öναρξις τÉς λειτουργίας 

τοÜ σχολείου âν Kαραβ÷Ä τFÉ 9.3.1863, µέ διδάσκαλον τόν Δηµήτριον O¨κονοµίδην, 

àντί âτησίου µισθοÜ γρ. 3.500». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 

337. 
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Tριανταφυλλίδη για κατακράτηση δύο σχετικών εγγράφων, µε τα οποία ο 

Mητροπολίτης δεσµευόταν για τη στήριξη της σχολικής εκπαίδευσης της 

κωµόπολης14. Δεν έχουµε υπόψη µας οτιδήποτε σχετικό για την εξέλιξη της 

ιστορίας αυτής και ούτε γνωρίζουµε αν ο Mητροπολίτης Kυρηνείας έθεσε ξανά 

υπό την προστασία του το σχολείο του Kαραβά, που παρά τα οικονοµικά του 

προβλήµατα εξακολούθησε να λειτουργεί και κατά τα επόµενα χρόνια. 

 H προφορική παράδοση των κατοίκων διέσωσε τα ονόµατα και των 

υπόλοιπων διδασκάλων του Kαραβά των χρόνων της Tουρκοκρατίας, µε 

διαφορετικές, όµως, εκδοχές, σε ορισµένες περιπτώσεις, για τον τόπο καταγωγής 

τους. Πρόκειται για δάσκαλους προσοντούχους, µερικοί από τους οποίους 

κατάγονταν από περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Eλλάδας, και που η 

εργοδότησή τους απαιτούσε υψηλές δαπάνες, τις οποίες, όπως φαίνεται, οι 

κάτοικοι του Kαραβά δεν δίσταζαν να αναλάβουν, έτσι ώστε να επιτύχουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τα παιδιά τους. Πρόκειται για τους Σωκράτη 

Bακιρτζίδη ή Παπαδόπουλο από τη Λευκωσία, Γεώργιο Λάιο από τη Σάµο, Γεώργιο 

Παπαδόπουλο από τη Λάρνακα, Γεώργιο Ψύλλο από την Παλλουριώτισσα (µία 

δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ότι γεννήθηκε στον Kαραβά), Λάµπρο Bασιλειάδη, 

επονοµαζόµενο Σοφτά, από τον Bόλο (διασώζεται και παράδοση για καταγωγή 

του από τον Kαραβά), απόφοιτο του ελληνικού διδασκαλείου του Nαυπλίου, 

Γεώργιο Λοϊζίδη από  την Kερύνεια (µία διαφορετική εκδοχή υποστηρίζει ότι 

γεννήθηκε στον Kαραβά, αλλά διέµενε στην Kερύνεια), και Kωνσταντίνο 

Φυλακτού από τον Kαραβά, ο οποίος όµως διέµενε στη Λευκωσία15. 

                                                
14. Βλ. Έγγραφο 3. Aς σηµειωθεί, ότι η αναφορά στο σχετικό έγγραφο του 

ονόµατος του Tριανταφυλλίδη δεν σηµαίνει και επαναδιορισµό του στο σχολείο 

της κωµόπολης, αφού όπως είναι γνωστό από άλλο έγγραφο της εποχής, στο 

οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια, δάσκαλος ήταν τότε ο Γεώργιος Λάιος. 

15. Oι σχετικές πληροφορίες για την καταγωγή των διδασκάλων καταγράφονται 

στα προαναφερθέντα έργα των Φιλίππου και Περιστιάνη. Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 337-338· I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 365-366. Για την εξ Eλλάδος καταγωγή του Bασιλειάδη βλ. 

Πίτσα Πρωτοπαπά, «Άνθρωποι των γραµµάτων και επιστήµονες του Kαραβά», 

Kαραβάς 2(1990)57, η αναφορά δε για γέννησή του στον Bόλο προέρχεται από 

µαρτυρία απογόνων του. Aναφέρεται επίσης, ότι ο Γεώργιος Λοϊζίδης σπούδασε 

αργότερα νοµικά στη Γαλλία και εξάσκησε το δικηγορικό επάγγελµα στην 
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 H διαγωγή ενός τουλάχιστον από τους πρώτους δασκάλους του Kαραβά, 

του Γεώργιου Λάιου, αποτέλεσε αιτία σοβαρής αντιπαράθεσης ανάµεσα στους 

κατοίκους της κωµόπολης, όπως και της γειτονικής Λαπήθου, τα παιδιά των 

οποίων φοιτούσαν στο σχολείο Kαραβά, αφού µερικοί από αυτούς τον 

κατηγόρησαν για ανάρµοστη συµπεριφορά. Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου 

σώζονται τρεις σχετικές επιστολές τους προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο Γ΄, µε 

τις οποίες ζητούσαν την παρέµβασή του, ως γενικού υπεύθυνου της σχολικής 

εκπαίδευσης των Eλλήνων της Kύπρου, για την επίλυση του ζητήµατος. 

 H πρώτη από τις επιστολές αυτές, ηµεροµηνίας 1 Iουνίου 1867, 

υπογράφεται από δεκατρείς κατοίκους της Λαπήθου και του Kαραβά, οι οποίοι 

ανέφεραν ότι ο Λάιος εργαζόταν στο σχολείο της κωµόπολης για περισσότερο 

από ένα χρόνο και µε τη συµπεριφορά του είχε συντελέσει ώστε από τους εκατόν 

τριάντα πέντε µαθητές, που υπήρχαν αρχικά, να παραµείνουν µόνο σαράντα. 

Eπίσης, κατάγγελλαν τον Σαµιώτη δάσκαλο ότι «συνέτρωγε µε τους µεθύοντας 

εις τα καφενεία» και πως ήταν ο κύριος υποκινητής των διενέξεων ανάµεσα στους 

κατοίκους16. 

 Ωστόσο, εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Λάιο δίνουν οι άλλες δύο 

επιστολές προς τον Σωφρόνιο, µε ηµεροµηνίες 4 και 5 Iουνίου 1867, που 

υπογράφονται η µεν πρώτη από τους σχολικούς επιτρόπους Kαραβά, η δε δεύτερη 

από εκατόν δεκατρείς κατοίκους της κωµόπολης. Σε αυτές αναφέρεται ότι οι 

κατήγοροι του Λάιου είχαν απευθυνθεί αρχικά στον Aρχιµανδρίτη της 

Mητρόπολης Kυρηνείας, Mελέτιο, ο οποίος διέµενε στη Mονή της Aχειροποιήτου. 

O τελευταίος ζήτησε τότε από τον Λάιο να παύσει να διδάσκει, πιθανότατα µέχρι 

να εξεταστούν τα γεγονότα, ενέργεια που δεν βρήκε σύµφωνη την πλειονότητα 

των κατοίκων, που απέρριπτε τις εναντίον του κατηγορίες, µε αποτέλεσµα να 

απειληθούν επεισόδια17. Φαίνεται τελικά, ότι ο Σωφρόνιος δικαίωσε τον Λάιο, που 

                                                                                                                                                  
Kερύνεια. Bλ. Kλεόβουλος Mυριανθόπουλος, H παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλκρατίας 

1878-1946, Λεµεσός 1946, σ. 247. 

16. Βλ. Έγγραφο 4. 

17. Βλ. Έγγραφα 5-6. Aς σηµειωθεί, ότι ο Φιλίππου είχε υπόψη του τις δύο από τις 

επιστολές, µε ηµεροµηνίες 1 και 4 Iουνίου 1867, που εστάλησαν από τους 

κατοίκους του Kαραβά και της Λαπήθου προς τον Σωφρόνιο. Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 338. 
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παρέµεινε στον Kαραβά και εξακολούθησε να διδάσκει τους µικρούς µαθητές 

µέχρι το 1870, οπότε και ανεχώρησε από την Kύπρο18. 

 Aρκετά ενδιαφέρουσα για την ιστορία της εκπαίδευσης στον Kαραβά κατά 

τα πρώτα χρόνια µετά την καθεστωτική αλλαγή του 1878 είναι έκθεση, που 

υπέβαλε, το 1881, στον Mέγα Aρµοστή ο επιθεωρητής της Παιδείας Άγγλος 

ιερωµένος Iωσίας Σπένσερ, ο οποίος αναφέρεται µε θερµά σχόλια στο ενδιαφέρον 

των κατοίκων για τη λειτουργία του σχολείου και στα πολύ καλά αποτελέσµατα, 

που παρουσίασαν τα παιδιά, κατά την εκεί επίσκεψή του. O Σπένσερ σηµειώνει 

επίσης, ότι τα περισσότερα από τα βιβλία των µαθητών προέρχονταν από τη 

Σµύρνη, ενδεικτικό των σχέσεων που είχαν αναπτύξει οι κάτοικοι των βορείων 

παραλίων του νησιού µας µε την πρωτεύουσα της Iωνίας. Όπως αναφέρει όµως, 

τα προµήθευαν στα παιδιά οι δάσκαλοί τους σε αρκετά ψηλή τιµή, µε αποτέλεσµα 

µερικά από αυτά, που δεν είχαν τα απαιτούµενα χρήµατα για την αγορά τους, να 

προµηθευτούν από περιοδεύοντα πωλητή την Kαινή Διαθήκη, σε νεοελληνική 

απόδοση και να τη χρησιµοποιούν ως αναγνωστικό. Eπίσης, σηµειώνει ότι ο 

ετήσιος µισθός του δασκάλου ανερχόταν στα 5.000 γρόσια, 2.000 από τα οποία 

καταβάλλονταν από την τοπική εκκλησιαστική επιτροπή, ενώ τα υπόλοιπα 

«καλύπτονταν από τη Mονή», δηλαδή την παρακείµενη Aχειροποίητο19. Όπως 
                                                
18. Tη χρονολογία αναχώρησης του Λάιου από την Kύπρο αναφέρει ο µαθητής 

του Iωάννης Γεωργιάδης. Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, 

ό.π., σ. 366. Σύµφωνα µε τον Περιστιάνη, ο Λάιος είχε νυµφευτεί στον Kαραβά. 

Bλ. Ό.π., σ. 365. 

19. «^H àγορά τ΅ν àπαιτούµενων βιβλίων φαίνεται ¬τι εrναι ε€ς τινας περιπτώσεις 

•περτέρα τ΅ν µέσων, ¦ µÄλλον τÉς θελήσεως τ΅ν γονέων. Tά ¦δη âν χρήσει βιβλία 

προµηθεύονται âκ Σµύρνης àπ’ εéθείας •πό τ΅ν διδασκάλων καί πωλοÜνται •π’  

αéτ΅ν µέ κέρδος ε¨ς βάρος τ΅ν παιδίων. \Eπειδή καί ταÜτα εrναι πολύ àκριβά 

πολλά παιδία εéχαρίστως àγοράζουν τήν εéθηνήν Bίβλον τÉς ëταιρείας, ¦τοι 

öκδοσιν âν τFÉ NεοελληνικFÉ τÉς KαινÉς Διαθήκης, àπό τόν περιοδεύοντα πράκτορα· 

διά τοÜτο εyρον ε¨ς πολλά σχολεÖα µίαν τάξιν öχουσαν αéτήν ½ς àναγνωστικόν. ^H 

àνάγνωσις qτο àρκετά καλή καί δέν παρετήρησα τά συνήθη λάθη: τήν àµέλειαν, 

τήν öµφασιν ¬λων τ΅ν φράσεων, τήν àπελπιστικήν σπουδήν. \Oκτώ παιδία εrπον 

µικρά àποσπάσµατα γραµµατικÉς τÉς àρχαίας ^EλληνικÉς, χωρίς νά σταµατήσουν.  

^H γραφή τ΅ν àνωτέρων τάξεων qτο îκανοποιητική. ^H àριθµητική âποίκιλλεν àπό 

τούς πρώτους àριθµούς, τούς ïποίους öγραφον âπί τοÜ πίνακος τά µικρά παιδία, 

µέχρι τÉς µεθόδου τ΅ν τρι΅ν, ≤ν πρόβληµα τÉς ïποίας öλυσε καλ΅ς âπί τοÜ 
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γνωρίζουµε, όµως, η τελευταία ήταν στην πραγµατικότητα άµεσα εξαρτηµένη από 

τη Mητρόπολη Kυρηνείας, που έστελλε εκεί κάποιο ιερωµένο - αντιπρόσωπό της 

για να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία20. Kατά συνέπεια, χορηγός της 

παιδείας του Kαραβά, κατά τα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, εξακολούθησε να 

είναι η Mητρόπολη Kυρηνείας. 

 O Σπένσερ αναφέρει επίσης ότι ο διδάσκαλος του σχολείου υπηρετούσε 

προηγουµένως στη Λάπηθο και λόγω κάποιας διαφοράς του µε την τοπική σχολική 

επιτροπή, εγκατέλειψε την κωµόπολη και προσήλθε στον Kαραβά, µαζί µε 

αρκετούς απο τους νεαρούς µαθητές του, µε αποτέλεσµα, από τους σαράντα που 

φοιτούσαν προηγουµένως, ο αριθµός τους να ανέλθει στους ενενήντα21. O 

Άγγλος επόπτης της Παιδείας σηµειώνει ακόµη, ότι η πλειονότητα των µαθητών 

στο σχολείο Kαραβά ήταν αγόρια: ογδόντα πέντε συνολικά έναντι πέντε 

κοριτσιών22. Όπως είναι γνωστό, οι κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής δεν 

παρείχαν τη δυνατότητα στις γυναίκες να διαδραµατίσουν άλλο ρόλο από αυτόν 

                                                                                                                                                  
πίνακος εxς µαθητής τÉς πρώτης τάξεως µέ πολυλογίαν, âπανάληψιν τ΅ν κανόνων 

µέ àστραπιαίαν ταχύτητα, καί χρÉσιν περιττ΅ν àριθµητικ΅ν πράξεων. ^O µισθός 

τοÜ διδασκάλου, Γεωργίου Kυριακίδου, àνέρχεται ε¨ς 5.000 γρόσια· âκ τούτων ™ 

τοπική âκκλησιαστική âπιτροπεία πληρώνει 2.000 καί ™ Mονή 3.000. ^O λαός τοÜ 

KαραβÄ âνδιαφέρεται πολύ διά τήν πρόοδον τοÜ σχολείου». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 338. Eπίσης βλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 369. 

20. Όπως αναφέρεται στα Έγγραφα 5-6, ήδη από το 1867 στην Aχειροποίητο ήταν 

εγκατεστηµένος «υπάλληλος» της Mητρόπολης Kυρηνείας, ο Aρχιµανδρίτης 

Mελέτιος. 

21. «Nέος τις διδάσκαλος öφθασεν âσχάτως διά τό σχολεÖον καί âφαίνετο 

àγαπώµενος πολύ •πό τ΅ν κατοίκων. oHλθεν âκ Λαπήθου, ≥τις δέν àπέχει πλέον 

τ΅ν δύο µιλίων âκ KαραβÄ καί öφερε µαζύ του àρκετούς âκ τ΅ν τέως µαθητ΅ν του 

ε¨ς τό νεόν σχολεÖον του. ^H περίπτωσις α≈τη, •ποθέτω, κάµνει τήν öκθεσίν µου, 

½ς πρός τούς àριθµούς, νά διαφέρFη σηµαντικ΅ς τÉς τοÜ ΔιοικητοÜ, τοÜ λήξαντος 

Nοεµβρίου. Oî àριθµοί του qσαν 80 παιδία âν Λαπήθω καί 40 âν Kαραβ÷Ä, âν z 

εyρον 90 ε¨ς KαραβÄν καί µόνον 56 ε¨ς Λάπηθον». Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 368. 

22. «\Eκ τ΅ν 90 παιδίων, ±τινα qσαν παρόντα, 5 qσαν µικρά κοράσια». Bλ. I. 

Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 368. 
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της αγρότισσας, της συζύγου και της µητέρας. Γι’ αυτό και οι γονείς απέφευγαν 

να στέλλουν τις θυγατέρες τους στα σχολεία, αφού θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση 

δεν είχε µεγάλη αξία στη ζωή τους. Όσα κορίτσια φοιτούσαν σε δηµοτικά 

σχολεία, τις περισσότερες φορές διέκοπταν µετά από δύο έως τρία χρόνια τα 

µαθήµατά τους και ασχολούνταν µε τη φροντίδα των µικρότερων παιδιών της 

οικογένειας ή µε τη βοσκή των οικιακών ζώων. 

 Φαίνεται, όµως, ότι η βασική αυτή αρχή, που είχε καθολική εφαρµογή στα 

χωριά της Kύπρου, παρουσίαζε αποκλίσεις στον Kαραβά, όπου ο κύριος λόγος για 

τον οποίο δεν φοιτούσαν µαθήτριες στο σχολείο της κωµόπολης οφειλόταν στην 

άρνηση των γονέων τους να επιτρέψουν τη φοίτησή τους στα ίδια θρανία µε τους 

άρρενες συµµαθητές τους. Γι’ αυτό και απηύθυναν έκκληση προς τον Σπένσερ, για 

να τους βοηθήσει, ώστε να ιδρυθεί  Παρθεναγωγείο στην κωµόπολη, όπου θα 

µπορούσαν να φοιτούν οι θυγατέρες τους23, κάτι που πραγµατοποιήθηκε τελικά το 

1882. H αίθουσα, όµως, που παραχωρήθηκε από την κοινότητα για τη στέγασή 

του, αποδείχτηκε πολύ µικρή, για να φιλοξενήσει τον µεγάλο αριθµό των 

κοριτσιών, που γράφτηκαν, για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά του, γι’ αυτό 

και δύο χρόνια αργότερα, στα 1884, ανηγέρθη, µε δαπάνη των εκκλησιών του 

Kαραβά, νέο κτίριο24. 

                                                
23. «\EνταÜθα µοί âγένετο ™ ¨δία ½ς καί âν Kερυνεί÷α παράκλησις, ¬πως 

προσπαθήσω νά âπιτύχω τήν ¥δρυσιν Παρθεναγωγείου δι’ αéτούς: µέ διεβεβαίωσαν 

¬τι θά προσήρχοντο 80 κοράσια». Bλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 369. 

24. Oι ακριβείς χρονολογίες ίδρυσης του Παρθεναγωγείου και ανέγερσης του 

κτιρίου του καταγράφονται σε δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής: «^O KαραβÄς, 

µία τ΅ν µεγαλυτέρων κωµοπόλεων τÉς Kύπρου, ηéτύχησε νά öχFη σχολεÖον πρό 

τριάκοντα πέντε âτ΅ν· τούτου ≤νεκεν çλίγοι âκ τ΅ν κατοίκων οî µή γνωρίζοντες 

àνάγνωσιν καί γραφήν, καί çλίγοι οî µή α¨σθανόµενοι τήν âκ τ΅ν γραµµάτων 

èφέλειαν. ≠Oθεν πρό δύο âτ΅ν îδρύθη καί ΠαρθεναγωγεÖον καί âπειδή ™ πρός 

τοÜτο χρησιµεύουσα α€θουσα qτο στενόχωρος, µή âπαρκοÜσα ε¨ς τόν àριθµόν τ΅ν 

µαθητρι΅ν, εéηρεστήθη ™ àξιότιµος âπιτροπή, τFÉ προτροπFÉ τοÜ α¨δεσίµου Σπένσερ, 

καί τοÜ λίαν àγαπητοÜ ™µÖν Mεγάλου ^AρµοστοÜ νά àνεγείρFη âκ θεµελίων âπί 

καταλλήλου ο¨κοπέδου, àγορασθέντος àντί ëκατόν ε¨κοσαφράγκων, εéρύχωρον 

α€θουσαν, δι’ ≥ν θά χρειασθ΅σιν ôνω τ΅ν τριακοσίων λιρ΅ν, συµπεριλαµβανοµένης 

καί τÉς àξίας τοÜ ο¨κοπέδου. Tό ρηθέν ποσόν âξοδεύεται âκ τοÜ ταµείου τ΅ν 
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 Aπό σκόρπια δηµοσιεύµατα στον κυπριακό τύπο της εποχής, από τις 

ετήσιες εκδόσεις των αγγλικών αποικιακών αρχών, καθώς και από διάφορες άλλες 

αναφορές, αντλούµε αρκετές πληροφορίες για την ιστορία της εκπαίδευσης της 

κωµόπολης στα τέλη του 19ου αιώνα. Σύµφωνα µε αυτές, το επίπεδο διδασκαλίας 

των µαθηµάτων, τόσο στο Aρρεναγωγείο, όσο και στο Παρθεναγωγείο, ήταν 

αρκετά ψηλό, γεγονός που οφείλεται στην εργοδότηση προσοντούχων δασκάλων. 

Eίναι ενδεικτικό το σχόλιο του Άγγλου Aρµοστή Pόµπερτ Bίδωλφ, ο οποίος 

δήλωνε στα 1885, πως κανένα σχολείο από όσα είχε επισκεφθεί δεν µπορούσε να 

συγκριθεί µε αυτό του Kαραβά25. 
 Aπό τη µελέτη των βιογραφικών στοιχείων επιφανών Kαραβιωτών της 

εποχής διαπιστώνουµε ότι πολλοί µαθητές, µετά την αποφοίτησή τους από το 

σχολείο της γενέτειράς τους, συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Eλληνική Σχολή 

της Λευκωσίας, ή αργότερα, µετά την ίδρυσή του το 1893, στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο. Eπίσης, ορισµένοι από αυτούς µετέβαιναν στην Eλλάδα και σε άλλες 

χώρες για ευρύτερες σπουδές, όπως ο γιατρός Iωάννης Πηγασίου (1884-1939) και 

ο θεολόγος Iωάννης Παπαπορφυρίου (1874-1945). Kάποιες αναφορές για φοίτησή 

τους σε Σχολαρχείο που λειτουργούσε την περίοδο αυτή στον Kαραβά, ως 

                                                                                                                                                  
âκκλησι΅ν, διότι παρ’ αéτοÖς τό ταµεÖον τοÜτο εrναι τό αéτό ταµεÖον τ΅ν 

σχολείων». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 3/12.11.1884. 

25. Σχετικό µε την επίσκεψη του Aρµοστή στον Kαραβά είναι το ακόλουθο 

δηµοσίευµα: «Tήν 1ην \Aπριλίου περί τήν 11ην καί ™µίσειαν œρα π.µ. âπεσκέψατο 

τήν Σχολήν ™µ΅ν ™ A.E. ï Mέγας ^Aρµοστής µετά τÉς κυρίας του, ¬στις 

εéηρεστήθη νά àκροασθFÉ τάς δύο µεγαλυτέρας ½ς καί τάς δύο µικροτέρας τάξεις 

ε¨ς τήν àνάγνωσιν, âξετάσας καί τρεÖς µαθητάς τÉς δευτέρας τάξεως ε¨ς τήν 

àριθµητικήν, τόν µέν πρ΅τον ε¨ς τόν πολλαπλασιασµόν τ΅ν κλασµάτων, τόν δέ 

δεύτερον ε¨ς τήν µέθοδον τÉς ëταιρείας ¦ συντροφίας καί τόν τρίτον ε¨ς τήν 

βάσανον τÉς πράξεως ταύτης. Mετά τό πέρας τÉς âξετάσεως ï δηµοτικώτατος 

^Aρµοστής καί ™ εéγενής αéτοÜ κυρία, συγχαίροντες τούς διδασκάλους διά τε τήν 

καθαριότητα, •γείαν καί ζωηρότητα τ΅ν µαθητ΅ν καί προσθέσαντες ¬τι οéδέν 

σχολεÖον âξ ¬σων ôχρι τοÜδε âπεσκέφθησαν εyρον ¬µοιον πρός τό âν Kαραβ÷Ä, 

àπÉλθον πρός âπίσκεψιν τοÜ Παρθεναγωγείου, àφοÜ δέ καί âκεÖ äκροάσθη τινάς 

τ΅ν µεγαλυτέρων µαθητρι΅ν ε¨ς τήν àνάγνωσιν, θεωρήσας δέ καί τά 

χειροτεχνήµατα âπFήνεσεν τήν Διευθύντριαν καί εrπεν ε¨ς αéτήν ¬τι öτι 

περισσότερον θά èφελήσFη τάς µαθητρίας της âάν συνηθίσFη αéτάς νά ράπτωσιν τά 

âνδύµατά των». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 20/2.5.1885. 
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ενδιάµεσο σταθµό της συνέχισης των σπουδών τους στην πρωτεύουσα, δεν 

φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, αφού κάτι τέτοιο δεν έχει 

επισηµανθεί σε κείµενα της εποχής. 

 Σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα, µερικοί από τους µαθητές, που είχαν 

έφεση στα γράµµατα, πρετοιµάζονταν συστηµατικότερα από τον διδάσκαλο του 

Aρρεναγωγείου Iωάννη Kωνσταντινίδη, ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν 

στις σχετικές εξετάσεις για σπουδές στα σχολεία της Λευκωσίας. Όπως 

αναφέρεται σχετικά, ο Kωνσταντινίδης εργοδοτήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1886, 

µε βοηθό ένα δεύτερο δάσκαλο, τον Σάββα Aντωνιάδη26, και πολύ σύντοµα 

κέρδισε την εµπιστοσύνη των κατοίκων µε την εργατικότητα και τη µεθοδικότητά 

του. Προετοίµαζε δε τους µαθητές του µε «ανώτερα ελληνικά µαθήµατα» µε 

µεγάλη επιτυχία, αφού ένας από αυτούς κατόρθωσε, το 1888, να εγγραφεί στην 

τετάρτη τάξη της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας. Ωστόσο, η ενέργειά του αυτή δεν 

βρήκε σύµφωνους αρκετούς από τους κατοίκους, που έκριναν ότι οι µαθητές δεν 

χρειάζονταν επιπρόσθετα µαθήµατα από αυτά που τους παρείχοντο µέχρι τότε και 

ο νεαρός δάσκαλος έπρεπε να περιοριστεί αυστηρά στα καθήκοντά του. Aς 

σηµειωθεί, ότι βοηθός του, κατά το σχολικό έτος 1888-89, ήταν ο παλαίµαχος 

πρώτος δάσκαλος της κωµόπολης Aθανάσιος Tριανταφυλλίδης27, ο οποίος 
                                                
26. Για την πρόσληψή του το σχολικό έτος 1886-87 στο Aρρεναγωγείο Kαραβά, 

αρθρογράφος της εποχής σηµείωνε τα ακόλουθα: «\Eφέτος àπό τινος ¦ρξατο τό 

σχολεÖον τÉς κωµοπόλεως ™µ΅ν λειτουργοÜν, προσελήφθη δέ ½ς διδάσκαλος ï 

συνεγχώριος µας κ. \Iωάννης Kωνσταντινίδης, ï καί πέρυσιν ≤ν µόνον öτος 

διδάξας ε¨ς τό παλαιόν σχολεÖον Λαπήθου· âδόθη δ’ αéτ΅ ½ς βοηθός ï κ. Σάββας 

\Aντωνιάδης». Bλ. Aλήθεια, 20/2.10.1886. 

27. «^H σχολή KαραβÄ ¦ρξατο λειτουργοÜσα καί âφέτος •πό τήν διεύθυνσιν τοÜ 

αéτοÜ, τοÜ âπί διετίαν λίαν âπιτυχ΅ς διδάσκοντος καί àξίου πολλ΅ν âπαίνων διά 

τούς àτρύτους κόπους, ο≈ς καταβάλλει πρός µόρφωσιν τÉς νεολαίας, κ. \Iωάννου 

K. \Eγγλέζου. Mαθητής τοÜ àξίου τούτου διδασκάλου κατετάχθη ε¨ς τήν τετάρτην 

τάξιν τοÜ ^EλληνικοÜ Λευκωσίας! Kαί ¬µως, ½ς παντοÜ, δέν öλειψαν καί âνταÜθά 

τινες, àµαθίας ≤νεκεν, νά καταπολεµήσωσι τήν διδασκαλίαν àνωτέρων ëλληνικ΅ν 

µαθηµάτων, âπί τFÉ προφάσει ¬τι ï διδάσκαλος δαπανÄ πολύν καιρόν ε¨ς αéτά, πλήν 

âφιµώθησαν οî τοιοÜτοι καί öχοµεν δι’ âλπίδος ¬τι ™ àξιότιµος \Eφορία θά κλείFη τά 

tτα πρός τοιαύτας κακοβούλους ε¨σηγήσεις, µεριµν΅σα µόνον ¬πως εéκολύνFη τόν 

διδάσκαλον ε¨ς τό öργον του. Bοηθός ε¨ς τήν σχολήν ταύτην προσελήφθη ï κ. A. 

Tριανταφυλλίδης, ï πρ΅τος του KαραβÄ πρό 30 âτ΅ν, καί κατά συνέπειαν πολλ΅ν 
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προσελήφθη για το αµέσως επόµενο σχολικό έτος 1889-90 στη γειτονική Λάπηθο, 

τη δε θέση του στο Aρρεναγωγείο Kαραβά κατέλαβε ο µετέπειτα αφηγητής του 

Iερώνυµου Περιστιάνη, Γεώργιος Σπουρδής28. Aργότερα, ο Tριανταφυλλίδης 

επανήλθε στον Kαραβά και για τα έτη 1894-95 και 1895-96 δίδαξε στο 

Παρθεναγωγείο της κωµόπολης29. 

 H πρόσληψη δεύτερου δασκάλου και αργότερα και τρίτου συνέβαλε στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της δηµοτικής εκπαίδευσης και στην ανάδειξη των σχολείων 

της κωµόπολης σε κέντρα εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις των αποικιακών αρχών, 

από το σχολικό έτος 1886-87 έως το 1892-93 και από το 1896-97 έως το 1901-

1902 το Aρρεναγωγείο λειτούργησε µε δύο δασκάλους, ενώ την περίοδο 1893-94 

έως 1895-96 και από τις αρχές του 20ού αιώνα και στη συνέχεια µε τρεις. Για την 

περίοδο 1886-87 έως 1901-1902, που διασώζονται στοιχεία, ο αριθµός των 

µαθητών κυµαινόταν µεταξύ των 115 και 163, ενώ ο ετήσιος µισθός των δασκάλων 

ήταν από 10 λίρες και άνω για αυτούς που εκτελούσαν βοηθητικά καθήκοντα και 

έφτανε µέχρι τις 43 λίρες για τον διευθυντή. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι για τα 

                                                                                                                                                  
µεσηλίκων âγγραµµάτων, διδάσκαλος». Bλ. Σάλπιγξ, 8.10.1888. O «Iωάννης K. 

Eγγλέζου» του δηµοσιεύµατος ταυτίζεται µε τον Iωάννη Kωνσταντινίδη, αφού, 

όπως αναφέρεται, ο Eγγλέζος εργαζόταν στο Aρρεναγωγείο από διετίας, χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο, σύµφωνα µε προαναφερθέν δηµοσίευµα, δάσκαλος στο 

ίδιο σχολείο ήταν ο Kωνσταντινίδης. Tούτο επιβεβαιώνεται και από τις ετήσιες 

αποικιοκρατικές εκθέσεις, όπου για τα σχολικά έτη 1887-88 και 1888-89 

αναφέρεται ως διδάσκαλος ο Iωάννης Kωνσταντινίδης. Bλ Cyprus Blue Book  for 

the year 1888, σ. 438· Cyprus Blue Book  for the year 1888-89, σ. 438. 

28. «\Aξιότιµε Kύριε Συντάκτα, πρό δύο περίπου µην΅ν τό σχολεÖον ™µ΅ν ¦νοιξε 

τάς θύρας διευθυνόµενον •πό τοÜ καλοÜ διδασκάλου I.K. \Eγγλέζου, ½ς βοηθός δέ 

αéτοÜ προσελήφθη ï κ. Γ.X. ΣπουρδÉς, τοÜ πέρυσι τοιούτου µετατεθέντος ε¨ς τό 

ΠαρθεναγωγεÖον Λαπήθου, καθότι ½ς çγδοηκοντούτης γέρων δέν äδύνατο ε¨ς 

KαραβÄ, ≤νεκα τοÜ πληθυσµοÜ τ΅ν µαθητ΅ν, νά •πηρετήσFη οûτε ½ς βοηθός. 

Συγχαίροµεν καί âπαινοÜµεν τούς φίλους Λαπηθίους, διότι •πεστήριξαν, ½ς 

üφειλον, τόν âνδεÉ πρό τριακονταετίας διδάσκαλόν των, τόν φωτίσαντα τούς τά 

πρ΅τα φέροντας σήµερον âν Λαπήθω». Bλ. Aλήθεια, 21/2.11.1889. 

29. Bλ. Cyprus Blue Book  for the year 1895-96, σ. 278· Cyprus Blue Book  for the 

year 1896-97, σ. 262. 
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σχολικά έτη 1887-88 έως 1901-02, που διασώζονται στοιχεία, το Aρρεναγωγείο 

λάµβανε κυβερνητική χορηγία, που ανερχόταν στο ποσό των 20 έως 33 λιρών. 

Eξαίρεση παρουσιάζει το έτος 1893-94, οπότε για άγνωστο λόγο δεν δόθηκε 

χορηγία30. 

 Tην ίδια περίοδο υπηρετούσε µία δασκάλα στο Παρθεναγωγείο, εκτός της 

περιόδου 1894-96, που, όπως έχει αναφερθεί, δίδαξε ο παλαιός διδάσκαλος 

Aθανάσιος Tριανταφυλλίδης. Tο 1911, σύµφωνα µε δηµοσίευµα, που αναφέρεται 

στις δηµόσιες εξετάσεις, στις οποίες παρέστη ο τότε Mητροπολίτης Kυρηνείας 

(1895-1916) µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Kύριλλος Γ΄, ο αριθµός των 

δασκαλισσών αυξήθηκε στις δύο31. Για την περίοδο 1886-87 έως 1901-1902, που 

                                                
30. Για τα ονόµατα των δασκάλων, τον αριθµό τους ανά σχολικό έτος, τις 

απολαβές τους και το ποσό της κυβερνητικής επιχορήγησης βλ. Cyprus Blue Book  

for the year 1888, σ. 438-439· Cyprus Blue Book  for the year 1888-89, σ. 438-439· 

Cyprus Blue Book  for the year 1889-90, σ. 420-421· Cyprus Blue Book  for the year 

1890-91, σ. 402-403· Cyprus Blue Book  for the year 1891-92, σ. 284-285· Cyprus 

Blue Book  for the year 1892-93, σ. 278-279· Cyprus Blue Book  for the year 1893-94, 

σ. 274-275· Cyprus Blue Book  for the year 1894-95, σ. 280-281· Cyprus Blue Book  

for the year 1895-96, σ. 278-279· Cyprus Blue Book  for the year 1896-97, σ. 262-

263· Cyprus Blue Book  for the year 1897-98, σ. 268-269· Cyprus Blue Book  for the 

year 1898-99, σ. 268-269· Cyprus Blue Book  for the year 1899-1900, σ. 268-269· 

Cyprus Blue Book  for the year 1900-1901, σ. 274-275· Cyprus Blue Book  for the 

year 1901-1902, σ. 272-273· Cyprus Blue Book  for the year 1902-1903, σ. 258-259. 

Για τον διορισµό και τρίτου δασκάλου στο Aρρεναγωγείο γίνεται αναφορά σε 

δηµοσίευµα του κυπριακού τύπου του 1918, από όπου όµως εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι το σχολείο λειτουργούσε ως τριδιδάσκαλο εδώ και αρκετά 

χρόνια: «^H \Eπιτροπεία âπαναδιώρισε τούς τρεÖς διδασκάλους τÉς \AστικÉς 

ΣχολÉς KαραβÄ µέ τήν συµφώνως πρός τά •πό τοÜ \EπαρχιακοÜ ΔιδασκαλικοÜ 

Συνδέσµου Kυρηνείας καθορισθέντα àνάλογον αûξησιν τÉς µισθοδοσίας των». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 30/13.7.1918. 

31. «Xθές âγένοντο αî θεριναί âξετάσεις τοÜ Παρθεναγωγείου KαραβÄ âνώπιον τοÜ 

\Aρχιερέως καί πολλ΅ν àκροατ΅ν, καθ’ ±ς αî µαθήτριαι àπήντησον λίαν εéστόχως. 

Παρετηρήθη ¬τι οî διδάσκαλοι τοÜ \Aρρεναγωγείου àπουσίαζον, καί τοÜτο διότι 

φρονοÜν ¬τι οî âξετάσεις εrναι µία âπίδειξις καί οéδέν πλέον. Erναι εéχάριστον, ¬τι 

™ \Eπιτροπή âφέτος διώρισεν àκόµη µίαν διδασκάλισσαν βοηθόν, ¥να τό 
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διασώζονται σχετικές καταγραφές στις ετήσιες εκθέσεις των αποικιακών αρχών, ο 

αριθµός των µαθητριών κυµαινόταν µεταξύ των 50 και 91, ενώ ο ετήσιος µισθός 

της δασκάλας ήταν από 8 έως 29 λίρες. Tο Παρθεναγωγείο, όπως και το 

Aρρεναγωγείο, λάµβανε για τα σχολικά έτη 1887-88 έως 1901-02 κυβερνητική 

χορηγία, η οποία ανερχόταν στο ποσό των 7.12 έως 16 λιρών32. 

 Tα πολλά οικονοµικά προβλήµατα, που αντιµετώπιζε η κυπριακή κοινωνία 

στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν τις επιπτώσεις τους και στη λειτουργία των 

σχολείων των χωριών και των πόλεων της Kύπρου. Eντούτοις, οι κάτοικοι του 

Kαραβά, παρά τους περιορισµένους οικονοµικούς τους πόρους, κατάφεραν να τα 

διατηρήσουν σε λειτουργία. Tο 1890, όµως, οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά 

δύσκολες, λόγω αφενός της αδυναµίας των τοπικών εκκλησιαστικών επιτροπών 

να αναλάβουν µέρος των δαπανών, εξαιτίας των χρεών, που είχαν προκύψει από 

την ανέγερση του Παρθεναγωγείου, και αφετέρου της οικονοµικής δυσπραγίας 

των κατοίκων, που καθιστούσε αδύνατη την τακτική συνεισφορά τους. Mόνο 

σταθερό έσοδο παρέµενε η εισφορά των ιερωµένων, που υπηρετούσαν στην 

Aχειροποίητο, η οποία, όµως, δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εξόδων. H 

κατάσταση επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο, όταν ο τότε Mητροπολίτης 

Kυρηνείας (1889-1893) και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-1916) 

                                                                                                                                                  
ΠαρθεναγωγεÖον âκπληροÖ κάλλιον τόν  προορισµόν του». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

16/29.7.1911. 

32. Για τα ονόµατα των διδασκαλισσών, τις απολαβές τους και το ποσό της 

κυβερνητικής επιχορήγησης βλ. Cyprus Blue Book  for the year 1888, σ. 438-439· 

Cyprus Blue Book  for the year 1888-89, σ. 438-439· Cyprus Blue Book  for the year 

1889-90, σ. 420-421· Cyprus Blue Book  for the year 1890-91, σ. 402-403· Cyprus 

Blue Book  for the year 1891-92, σ. 284-285· Cyprus Blue Book  for the year 1892-93, 

σ. 278-279· Cyprus Blue Book  for the year 1893-94, σ. 274-275· Cyprus Blue Book  

for the year 1894-95, σ. 278-279· Cyprus Blue Book  for the year 1895-96, σ. 278-

279· Cyprus Blue Book  for the year 1896-97, σ. 262-263· Cyprus Blue Book  for the 

year 1897-98, σ. 268-269· Cyprus Blue Book  for the year 1898-99, σ. 268-269· 

Cyprus Blue Book  for the year 1899-1900, σ. 268-269· Cyprus Blue Book  for the 

year 1900-1901, σ. 274-275· Cyprus Blue Book  for the year 1901-1902, σ. 272-273· 

Cyprus Blue Book  for the year 1902-1903, σ. 258-259. 



16 

Kύριλλος B΄ , λόγω κάποιας διαφοράς του µε τους κατοίκους της κωµόπολης, 

καθυστερούσε να καταβάλει την ετήσια συνδροµή της Mητρόπολης33. 

 Tο οικονοµικό αδιέξοδο, στο οποίο περιήλθε η σχολική εφορεία, την 

υποχρέωσε, όχι χωρίς αντιδράσεις, να θέσει υπό συζήτηση τη µείωση των µισθών 

των δασκάλων των σχολείων της κωµόπολης. Tο ζήτηµα, που προέκυψε, έλαβε 

ευρύτερες διαστάσεις και απασχόλησε τον τύπο της εποχής, αφού συνδεόταν 

άµεσα µε τη διάθεση των τοπικών αρχών να εξασφαλίσουν στους δασκάλους 

ικανοποιητικές απολαβές και αξιοπρεπή διαβίωση34. Aπασχόλησε δε για αρκετό 

διάστηµα τους κατοίκους της κωµόπολης, αφού στη διένεξη ενεπλάκη και ο τότε 

                                                
33. «Kαί âφέτος ¦ρξατο λειτουργοÜν τό ™µέτερον \AρρεναγωγεÖον, ½ς καί τό 

ΠαρθεναγωγεÖον, •πό τήν διεύθυνσιν τ΅ν αéτ΅ν διδασκάλων· οéχ wττον ¬µως ε¨ς 

οéχί àρκετά εéάρεστον θέσιν ε•ρίσκονται τά ο¨κονοµικά των, καθότι αî âκκλησίαι 

™µ΅ν, ≤νεκα τÉς ο¨κοδοµÉς τοÜ Παρθεναγωγείου, κατεχρεώθησαν καί οéδέ çβολόν 

δύνανται νά συνεισφέρουν, âν΅ πρό çκταετίας αéταί καί µόναι διετήρουν τά 

σχολεÖα. \Aπό τά ε¨σιτήρια âλάχιστον ποσόν ε¨σπράττεται, πολλοί δέ οéδέ 10 γρόσια 

εéποροÜν νά δώσουν, καί τό ≤ν τρίτον τ΅ν µαθητ΅ν àναγκάζεται ™ âπιτροπή νά 

δέχηται δωρεάν. ^H τοÜ \Aρχιερέως συνδροµή, ≤νεκα φαίνεται ψυχρότητος αéτοÜ 

πρός τήν âπαρχίαν µας, καθυστερεÖται, καθ’ ± δέ πληροφοροÜµαι âπιστολή τ΅ν 

âπαρχιωτ΅ν âστάλη πρός τήν A. Πανιερότητα, διό καί âλπίζοµεν ïσονούπω νά 

àποσταλFÉ ™ συνδροµή, διότι ôνευ αéτÉς τά σχολεÖα µας θά πνέουν κατά τό âπιόν 

öτος τά λοίσθια. \Eκτός τÉς κυβερνητικÉς âπιχορηγήσεως οéδένα ôλλον πόρον 

öχοµεν ε¨µή µόνον ≤ξ λίρας κατ’ öτος, τάς ïποίας οî πατέρες τÉς MονÉς 

\Aχειροποιήτου συνεισφέρουν •πέρ τ΅ν σχολείων âκ τοÜ ¨δίου βαλαντίου, âφ’ z 

καί τυγχάνουσιν ôξιοι παντός δηµοσίου âπαίνου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

21/3.10.1890. 

34. «Kαί âφέτος τό σχολεÖον ™µ΅ν ¦νοιξε τάς θύρας âν τ΅ µέσω καταιγίδος κατά 

τ΅ν διδασκαλικ΅ν µισθ΅ν, τούς ïποίους âπέµενον νά âλαττώσουν κατά τό ≥µισυ.... 

\Aλλ’ âνόσω, κ. Συντάκτα, ï διδασκαλικός µισθός τίθεται ε¨ς µειοδοσίαν καί ™ 

NÉσος ±πασα βρίθει θεσιθηρ΅ν διδασκάλων, àρκουµένων ε¨ς εéτελεστάτους 

µισθούς, âνόσω ™ κατά τό âπιόν öτος προµελετωµένη âλάττωσις τοÜ µισθοÜ ¥σταται, 

½ς φάσµα, àκίνητος öµπροσθεν τÉς διδασκαλικÉς ≤δρας καί ™ âκτίµησις τοÜ 

διδασκάλου àφίεται ε¨ς τήν κρίσιν àναλφαβήτου χωρικοÜ, µή ζητεÖτε, πρός ΘεοÜ, 

àκραιφνÉ διδασκαλικόν ζÉλον, διότι ôδικον öχετε· µή ζητεÖτε àλλαγήν τοÜ 

παλαιοÜ àλληλοδιδακτικοÜ συστήµατος, διότι κρÖµα öχετε». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

13/25.9.1891. 
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δάσκαλος Λαπήθου, ο οποίος υπηρέτησε και στο σχολείο του Kαραβά, στα χρόνια 

της Tουρκοκρατίας, Γεώργιος Ψύλλος35. 

 Σταδιακά, τα προβλήµατα που προέκυψαν ξεπεράστηκαν και τα σχολεία της 

κωµόπολης συνέχισαν απρόσκοπτα το έργο τους, µορφώνοντας τους κατοίκους 

και συµβάλλοντας στη διαµόρφωση του εθνικού τους φρονήµατος. Στον τύπο των 

πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα αναφέρονται αρκετές εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στην κωµόπολη µε πρωτοβουλία των δασκάλων των 

σχολείων του Kαραβά, οι οποίες για τον τοπικό µικρόκοσµο αποτελούσαν 

σηµαντικό µέρος από τις λιγοστές πολιτιστικές του δραστηριότητες. Πρωτεύοντα 

ρόλο ανάµεσα σε αυτές είχε ο εορτασµός της 25ης Mαρτίου 1821, που 

γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1902, µε πανηγυρική δοξολογία, οµιλίες και 

απαγγελίες ποιηµάτων στο Aρρεναγωγείο, όπου πρωτοστατούσαν οι δύο 

διδάσκαλοι, οι Mιχαήλ Tσιάκας και Nικόλαος Ξενής, αµφότεροι από τον Kαραβά36. 

Στα νεότερα χρόνια, το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων του σχολείου 

                                                
35. «Mετά χαρÄς àγγέλλοµεν, ¬τι τό σχολεÖον KαραβÄ äνέωξε καί âφέτος τάς 

θύρας, παρά τάς εéχάς πολλ΅ν, τFÉ âνεργεί÷α καί καλFÉ διαθέσει τÉς âπιτροπÉς καί 

τοÜ µουκτάρου. \Aπήρεσεν ¬µως τό τοιοÜτον ε¨ς πολλούς καί àµέσως δι’ àναφορÄς 

πρός τόν διοικητήν •πό τινων •πογεγραµµένης συνίστατο αéτ΅ “νά γείνFη 

παρατήρησις ε¨ς τόν µουκτάρην âπί τFÉ κακFÉ διαγωγFÉ του”, διότι âσφράγισεν 

öγγραφον, δι’ οy àνεγνωρίζετο πρόεδρος τÉς ΣχολÉς, âπίσης δέ àπFητεÖτο “νά µή 

âπικυρωθ΅σι τά àδικαιολόγητα öγγραφά των”. ^H àναφορά αéτή öφερεν 

•πογεγραµµένον âπικεφαλÉς τόν κάτοικον âν Kαραβ÷Ä καί διδάσκαλον âν Λαπήθω 

κ. Γεώργιον Ψύλλον». Bλ. Eυαγόρας, 22.9.1893. 

36. «Kατά τήν θείαν λειτουργίαν, κατάλληλον τFÉ ëορτFÉ λόγον âξεφώνησεν âν τ΅ 

îερ΅ να΅ τÉς \Aχειροποιήτου ï îεροκÉρυξ κ. \Iωάννης Παπαπορφυρίου καί ≤τερον 

ï διδάσκαλος κ. Nικόλαος I. ΞενÉς. Oî κάτοικοι, µετά τήν θείαν λειτουργίαν, 

συνÉλθον âν τ΅ σχολείω, λαµπρ΅ς δι’ ε¨κόνων, ρητ΅ν, καί σηµαι΅ν καί àνθέων 

ηéτρεπισµένω, öνθα âψάλη δοξολογία, ï δέ διευθυντής τοÜ σχολείου κ. Mιχαήλ 

Tζάκας ½µίλησε πρ΅τος, βάσιν λαβών τό τοÜ \Aρχαγγέλου Γαβριήλ “XαÖρε 

κεχαριτωµένη” καί οî µαθηταί öψαλαν âκκλησιαστικόν ÷pσµα, µεθ’ ¬ ï διδάσκαλος 

κ. Nικόλαος ΞενÉς àπήγγειλεν âνθουσιώδη öµµετρον λόγον, öχων βάσιν τόν ¬ρκον 

“Θάνατος ¦ \Eλευθερία” καί οî µαθηταί öψαλαν διάφορα âθνικά ÷ôσµατα. Mετά 

µεσηµβρίαν, τό πλÉθος συνηθροίσθη καί πάλιν ε¨ς τό σχολεÖον ï δέ îεροκÉρυξ κ. 

Παπαπορφυρίου ½µίλησε καί πάλιν âξάρας τό µεγαλεÖον τÉς ëορτÉς». Bλ. Kύπριος, 

6.4.1902. 
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εµπλουτίστηκε µε τη διοργάνωση περιφερειακών αγώνων στίβου, εκθέσεων 

Tέχνης και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, που καλλιεργούσαν τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών και την ευγενή άµιλλα ανάµεσά τους.  

 O κυπριακός τύπος της εποχής διασώζει και πολλές άλλες πληροφορίες για 

τα σχολεία του Kαραβά, τα ονόµατα των κατά καιρούς εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

υπηρέτησαν σε αυτά και το επίπεδο διδασκαλίας των µαθητών, αφού οι εξετάσεις 

στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού διεξήγοντο δηµόσια και 

καλύπτονταν από τους τοπικούς ανταποκριτές των εφηµερίδων. Eνδεικτικό 

παράδειγµα αποτελεί δηµοσίευµα εφηµερίδας του Iουλίου του 1901, όπου γίνεται 

αναφορά στις εξετάσεις του Παρθεναγωγείου, τις οποίες παρακολούθησε, 

ανάµεσα σε άλλους, ο Mητροπολίτης Kυρηνείας Kύριλλος. Όπως αναφέρεται, 

διευθύντρια ήταν τότε η εκ Kαραβά Kυριακή Nικολάου, η οποία παρουσίασε επίσης 

έκθεση χειροτεχνιών των µαθητριών της37. Aς σηµειωθεί, ότι µετά τον γάµο της, η 

Nικολάου απεχώρησε από την εκπαίδευση, όπως την υποχρέωνε ο 

αποικιοκρατικός νοµος, και, αφού ειδικεύτηκε στη µαιευτική, εργάστηκε στον 

Kαραβά ως «µαµµού» για πολλά χρόνια38. 

 Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη της δηµοτικής εκπαίδευσης, παρέµενε σε 

εκκρεµότητα το ζήτηµα της ίδρυσης Eλληνικής Σχολής, που θα παρείχε τη 

δυνατότητα ευρύτερων σπουδών στους µαθητές, και το οποίο απασχολούσε τους 

κατοίκους ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωνε 

αρθρογράφος εφηµερίδας της εποχής, η ορθολογιστική διαχείριση των πόρων των 

ταµείων των εκκλησιών και των Δηµαρχείων των δύο γειτονικών κωµοπόλεων 

Λαπήθου - Kαραβά θα καθιστούσε κάτι τέτοιο εφικτό και θα συνέτεινε στην 

                                                
37. «^H A.Π. παρέστη ε¨ς τάς âξετάσεις τοÜ •πό τÉς âγχωρίου àρίστης διδασκάλου 

δ. KυριακÉς Nικολάου διευθυνοµένου Παρθεναγωγείου. ΠλÉθος ôπειρον, âν z καί 

™ àξιότιµος τÉς γείτονος Λαπήθου διδάσκαλος καί πολλοί âν Kαραβ÷Ä διατρίβοντες 

χάριν âξοχÉς ξένοι, εrχε συρρεύση ε¨ς τήν α€θουσαν τ΅ν âξετάσεων τό µέν ¥να 

χορτάσFη βλέπον τόν γαλήνιον καί σεµνόν îεράρχην, τό δέ ¥να âπαινέσFη τόν ζÉλον 

τÉς διδασκάλου δ. K. Nικολάου. Tήν α€θουσαν âστόλιζον λαµπρά âκ µετάξης 

κεντήµατα τ΅ν µαθητρι΅ν, ±τινα τ΅ ùντι εrναι ôξια πολλ΅ν âπαίνων». Bλ. 

Kύπριος, 21.7.1901. 

38. Π. Πρωτοπαπά, «Άνθρωποι των γραµµάτων», ό.π., σ. 57. 
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υπερπήδηση των οικονοµικών προβληµάτων, που αποτελούσαν τροχοπέδη για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης39. 

 Tελικά, η ίδρυση Aνωτέρας Eλληνικής Σχολής πραγµατοποιήθηκε αρκετά 

χρόνια αργότερα, στα 1910, µετά από κοινή συµφωνία των κατοίκων των δύο 

κωµοπόλεων. Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της Σχολής, το οποίο διασώθηκε 

σε κατάστιχο της Eπιτροπής της Aνωτέρας Eλληνικής Σχολής Λαπήθου, οι 

κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στις 17 Iουλίου του 1910 και αφού επιβεβαίωσαν την 

πρόθεσή τους για ίδρυση Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης, εξέλεξαν οµάδα 

αντιπροσώπων για την υλοποίησή της. Tην αµέσως επόµενη ηµέρα, οι 

αντιπρόσωποι αυτοί συνήλθαν σε σύσκεψη στο Aρρεναγωγείο της ενορίας 

Aποστόλου Λουκά Λαπήθου υπό την προεδρία του Mητροπολίτη Kυρηνείας 

Kυρίλλου και απεφάσισαν τις βασικές διατάξεις λειτουργίας της Σχολής, που 

διαµόρφωσαν σε τελική µορφή και ψήφισαν στις 23 Aυγούστου του ίδιου έτους. 

 Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Kαταστατικό, η Σχολή ανεµένετο να 

λειτουργήσει στην ολοκληρωµένη της µορφή µε τρεις τάξεις και πρόγραµµα 

διδασκαλίας παρόµοιο µε αυτό των τριών κατωτέρων τάξεων του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου και µε επιπρόσθετα µαθήµατα γεωργικής φύσεως, για πρακτική 

µόρφωση των µαθητών. Kαθοριζόταν επίσης, ότι ο διευθυντής θα έπρεπε να είναι 

κατά προτίµηση θεολόγος ή φιλόλογος και να πλαισιώνεται από δύο διδασκάλους 

ή καθηγητές, από τους οποίους ο ένας να έχει δίπλωµα της Γεωργικής Σχολής. 

Σηµειωνόταν ακόµη, ότι οι πόροι της Σχολής θα προέρχονταν από τις συνδροµές 

της Mητρόπολης Kυρηνείας, των εκκλησιών Λαπήθου - Kαραβά και των γύρω 

χωριών, από τυχόν ιδιωτικές εισφορές και από τα εισιτήρια των µαθητών. Tέλος, 

οριζόταν να διοικείται η Σχολή από Eπιτροπή, που θα αποτελείτο από ίσο αριθµό 

                                                
39. «Aî δύο κωµοπόλεις Λάπηθος καί KαραβÄς δύνανται, καλ΅ς διαχειριζόµεναι 

τούς πόρους τ΅ν âκκλησι΅ν των καί τ΅ν Δηµαρχείων των, οé µόνον τά €δια 

ëκάστη δηµοτικά σχολεÖα νά προαγάγωσιν, àλλά καί ≤ν κοινόν διά àµφοτέρας 

ëλληνικόν σχολεÖον νά συστήσωσιν, ™ δέ σύστασις ëλληνικοÜ σχολείου âπιβάλλεται 

αéτοÖς •πό τε τ΅ν περιστάσεων καί τοÜ àριθµοÜ τ΅ν ^Eλλήνων κατοίκων, ¬στις 

εrναι €σος πρός τόν àριθµόν τ΅ν ^Eλλήνων κατοίκων τÉς Λευκωσίας». Bλ. 

Eυαγόρας, 22.9.1893. 
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µελών των δύο κωµοπόλεων, ο οποίος δεν θα ήταν λιγότερος από δώδεκα και 

µεγαλύτερος από είκοσι άτοµα40. 

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολικής Eπιτροπής, που 

δηµοσιεύτηκε στον κυπριακό τύπο, η Σχολή λειτούργησε το 1910 και είχε αρχικά 

µία τάξη και διευθυντή τον πτυχιούχο δάσκαλο και «γεωπόνο» Nικόλαο Ξενή41. Tο 

αµέσως επόµενο σχολικό έτος προσετέθη και δευτέρα τάξη, προσελήφθησαν δύο 

νέοι καθηγητές, οι οποίοι υπηρετούσαν προηγουµένως στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, 

ο Mακεδόνας φιλόλογος και θεολόγος Δηµήτριος Παπαδόπουλος, που ανέλαβε 

και τη διεύθυνσή της, και ο γεωπόνος Xριστόδουλος Iερωνύµου42. Σύµφωνα µε τα 

                                                
40. Kώστας Kύρρης, «Aνέκδοτα έγγραφα σχετικά προς την Mέσην Eκπαίδευσιν εν 

Λαπήθω 1910-1935», Xρονικά της Λαπήθου 4(1975-1977)5-7. 

41. «ΠοιοÜντες γνωστόν τ΅ φιλοµούσω κοιν΅ τήν ¥δρυσιν Σχολαρχείου •πό τ΅ν 

κωµοπόλεων Λαπήθου καί KαραβÄ, περιλαµβάνοντος διά τό àρξάµενον σχολικόν 

öτος 1910-1911 τήν πρώτην ëλληνικήν τάξιν, •πό ëλληνοδιδάσκαλον τόν 

πτυχιοÜχον διδάσκαλον καί γεωπόνον κ. Nικόλαον I. ΞενÉν, δηλοÜµεν ¬τι αî 

âγγραφαί ôρχονται àπό τÉς προσεχοÜς Δευτέρας 13 Σεπτεµβρίου καί λήγουσιν τFÉ 

20FÉ ¨δίου, ¬τε θά γένηται öναρξις τακτικ΅ν µαθηµάτων. \Eν Λαπήθω - Kαραβ÷Ä, τFÉ 

7Fη Σεπτεµβρίου 1910. \Eκ τÉς \Eπιτροπείας». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 11/24.9.1910· 

Πατρίς, 16/29.9.1910. H αναφορά στον Ξενή ως γεωπόνο οφείλεται πιθανότατα σε 

πιστοποιητικό, που εξασφάλισε, µετά που παρακολούθησε κάποια επιµορφωτικά 

µαθήµατα του Tµήµατος Γεωργίας. 

42. «Λίαν ïµαλή χωρεÖ ™ λειτουργία τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς Λαπήθου - KαραβÄ 

•πό διευθυντήν τόν Δηµήτριον Παπαδόπουλον καί µέ γεωπόνον τόν κ. 

Xριστόδουλον ^Iερωνύµου. ΠροσÉλθον ε¨ς αéτήν µαθηταί καί âκ διαφόρων χωρίων 

τοÜ ¬λου διαµερίσµατος Kυρηνείας·  âνεγράφησαν δέ περί τούς 25 µέχρι τοÜδε. 

\AποτελεÖται ¦δη α≈τη âκ δύο τάξεων». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 1/14.10.1911. Στην 

Eλληνική Σχολή Λαπήθου - Kαραβά και στα προσόντα των δύο καθηγητών της 

αναφέρεται επίσης δηµοσίευµα εφηµερίδας του αµέσως επόµενου έτους: «Πρό 

δύο âτ΅ν ¦ρξατο α≈τη [™ Σχολή] λειτουργοÜσα µέ µίαν τάξιν, τήν πρώτην, µέ 

καθηγητήν τόν φιλόπονον γεωπόνον κ. Nικόλαον ΞενÉν. \Aπό τοÜ παρελθόντος 

öτους κατηρτίσθη µέ δύο τάξεις µέ διευθυντήν τόν εéπαίδευτον καί àκούραστον κ. 

Δ. Παπαδόπουλον, πρώην καθηγητήν τοÜ Παγκυπρίου, καί µέ καθηγητήν τόν 

κάλλιστον γεωπόνον κ. Xριστόδουλον ^Iερωνύµου, διακρινόµενον καί âν τFÉ 

διδασκαλί÷α τ΅ν µαθηµάτων âν ταÖς τάξεσιν ^EλληνικÉς ΣχολÉς. TαÜτα âδίδαξε καί 
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πρακτικά συνεδρίας της Eπιτροπής της Σχολής, που επίσης καταγράφονται στο 

προαναφερθέν κατάστιχο, ο αριθµός των µαθητών, που γράφτηκαν για φοίτηση 

κατά το σχολικό έτος 1911-12, ανήλθε τελικά στους είκοσι επτά, όλοι άρρενες. 

Ένας από αυτούς, προφανώς άπορος, δεν κατέβαλλε δίδακτρα, ενώ οι υπόλοιποι 

πλήρωναν ποσό χρηµάτων, το οποίο κυµαινόταν µεταξύ µιάς και δύο λιρών43. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο Παπαδόπουλος, παρά το ολιγόχρονο της 

παραµονής του στην περιοχή, συγκέντρωσε και κατέγραψε τις τοπικές 

παραδόσεις για άφιξη στη Λάπηθο και στον Kαραβά του Ψαριανού επαναστάτη 

Kωνσταντίνου Kανάρη, που µετασχηµάτισε σε θεατρικό έργο, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε επανειληµµένως από τους µαθητές των δηµοτικών 

εκπαιδευτηρίων της περιοχής στις σχολικές παραστάσεις της 25ης Mαρτίου44. 

Eπίσης, η περίοδος της παραµονής του στον Kαραβά συνέπεσε µε το γεγονός της 

ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης του ναού της Παναγίας της 

Eυαγγελίστριας, µε αποτέλεσµα να πανηγυρισθεί η 25η Mαρτίου του 1912 µε 

εορταστικές εκδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστάτησαν οι µαθητές των σχολείων 

των δύο κωµοπόλεων. O δε Παπαδόπουλος εξεφώνησε τον πανηγυρικό της 

ηµέρας, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας, που ετελέσθη στον νεόδµητο ναό45. 

                                                                                                                                                  
âπί τινα öτη âν ταÖς πρώταις τάξεσι τοÜ Παγκυπρίου Γυµνασίου». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 30/13.7.1912. 

43. K. Kύρρης, «Aνέκδοτα έγγραφα», ό.π., σ. 16. 

44. O πλήρης τίτλος του θεατρικού έργου για τον Kανάρη είναι: «Σχολικόν 

Θέατρον. ^O Kανάρης âν Kύπρω. Σχολικόν ΔρÄµα Πατριωτικόν ε¨ς πράξεις δύο 

µεθ’ ^Eλληνικ΅ν ÷àσµάτων καί •ποκρούσεως, •πό τοÜ âκ Γενιτσ΅ν (àρχαίας 

Πέλλης) τÉς Mακεδονίας Δηµ. Σ. Παπαδοπούλου, âν Λαπήθω (Kύπρου) 1912». 

45. «Aî δύο âνθουσιώδεις κωµοπόλεις συνεώρτασαν καί συνεπανηγύρισαν âν 

àδελφικFÉ àγάπFη καί µετά θρησκευτικÉς κατανύξεως καί πατριωτικÉς âξάρσεως 

τήν διττήν \Aνάστασιν âν τ΅ νεοδµήτω να΅ âν Kαραβ÷Ä, τελέσασαι 

κατανυκτικωτάτην δοξολογίαν âν συνωστισµ΅ πυκνοτάτω, àµφοτέρων τ΅ν 

κωµοπόλεων, καθ’ ≥ν ï Σχολάρχης κ. Δ. Παπαδόπουλος ½µίλησεν 

âνθουσιωδέστατα. E¨ς àµφοτέρας τάς κωµοπόλεις âγένοντο ποµπώδεις παρελάσεις 

καί âδιδάχθησαν πατριωτικά δράµατα καί àπηγγέλθησαν ποιήµατα âθνικά καί 

προσφωνήσεις âγένοντο âνθουσιώδεις, •πό τε τ΅ν διδασκάλων καί ¨διωτ΅ν». BÏ. 
K˘ÚÈ·Îfi˜ º‡Ï·Í, 31.3.1912. 
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 Bασική επιδίωξη της Aνωτέρας Eλληνικής Σχολής ήταν η προετοιµασία των 

µαθητών, για να ασχοληθούν µελλοντικά µε διάφορα γεωργικά επαγγέλµατα, 

όπως αυτά της σηροτροφίας, της µελλισσοκοµίας και της κηπουρικής. Για τον 

σκοπό αυτό, τα µέλη της Σχολικής Eπιτροπής προσεκάλεσαν, τον Aύγουστο του 

1911, τον καθηγητή των παιδαγωγικών µαθηµάτων του Παγκυπρίου Γυµνασίου 

Iωακείµ Παυλίδη, για να βοηθήσει στη διαµόρφωση κατάλληλου προγράµµατος46. 

 Δυστυχώς, τον Aύγουστο του 1912, και ενώ οι βάσεις για την ανάπτυξη της 

Σχολής είχαν τεθεί και σχεδιάστηκε η προσθήκη τρίτης τάξης47, οι διαφωνίες των 

µελών της Σχολικής Eφορείας συνέτειναν, ώστε να κλείσει οριστικά48. Στο 
                                                
46. «^H âπιτροπεία τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς KαραβÄ - Λαπήθου προσεκάλεσε 

τελευταίως τόν καθηγητήν τ΅ν παιδαγωγικ΅ν κ. \Iωακείµ Παυλίδην, ¬πως 

προσφέρFη τήν πολύτιµον αéτοÜ πεÖραν, καί âπί τό πρακτικώτερον συνταχθFÉ τό 

πρόγραµµα αéτÉς, ο≈τως œστε οî âξερχόµενοι âξ αéτÉς τρόφιµοι νά δύνανται νά 

εrναι âπιδέξιοι καλλιεργηταί τÉς σηροτροφικÉς, µελισσουργίας καί κηπουρικÉς». 

Bλ. Φωνή της Kύπρου, 6/19.8.1911. Στους σκοπούς αυτούς αναφέρεται και 

δηµοσίευµα της ίδιας εφηµερίδας, του Iουνίου του 1912: «Σηµειωτέον, ¬τι ™ 

^Eλληνική Σχολή Λαπήθου - KαραβÄ âν τFÉ διοργανώσει αéτÉς τείνει ε¨ς πρακτικήν 

µόρφωσιν τ΅ν τροφίµων αéτÉς ε¨ς πρακτικά öργα, προφαν΅ς συµφυÉ καί èφέλιµα 

ε¨ς τούς ½ραίους τόπους τ΅ν ôνω κωµοπόλεων». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

30/13.7.1912. H απόφαση για πρόσκληση του Παυλίδη ελήφθη σε συνεδρία της 

Σχολικής Eπιτροπής, στις 25 Aυγούστου 1911. Bλ. K. Kύρρης, «Aνέκδοτα 

έγγραφα», ό.π., σ. 15. 

47. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âγένοντο αî âξετάσεις, καθ’ ±ς παρίσταντο ™ A. 

Mακαριότης ï Πρόεδρος Kυρηνείας, ï Πανοσιολογιώτατος \Aρχιµανδρίτης ΣινÄ κ. 

Προκόπιος, ï âπόπτης τ΅ν ëλληνικ΅ν σχολείων κ. \Aράπης καί οî καθηγηταί τοÜ 

Παγκυπρίου κ.κ. I. Παυλίδης καί I. Παπαπορφυρίου. Kατ’ αéτάς àπεδείχθη ùντως, 

¬τι λίαν φιλοπόνως ε¨ργάσθησαν οî καθηγηταί τÉς ΣχολÉς. ^H àξιότιµος âπιτροπεία 

τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς, •πό τήν προεδρείαν τÉς A.M. τοÜ Προέδρου Kυρηνείας 

συνεδριάσασα τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν, àπεφάσισε νά ïρίσFη καί τρίτην τάξιν âν 

τFÉ ΣχολFÉ, ¬πως ο≈τως àποβFÉ α≈τη πλήρης ^Eλληνική Σχολή». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 30/13.7.1912. 

48. «Mετά λύπης πληροφορούµεθα, ¬τι διελύθη ™ τόσον εéδοκίµως λειτουργήσασα 

âπί µακρόν χρονικόν διάστηµα ^Eλληνική Σχολή Λαπήθου - KαραβÄ. Kαί ½ς 

πληροφορούµεθα, ™ Σχολή α≈τη διελύθη ≤νεκεν àσυµφωνι΅ν τ΅ν κατοίκων, 

κυρίως δέ âλλείψει âπαρκ΅ν πόρων». Bλ. Eλευθερία, 18/31.8.1912. 
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προαναφεθέν κατάστιχο διασώζονται αντίγραφα τριών εγγράφων, τα οποία 

αναφέρονται στη διένεξη, που ξέσπασε τότε, χωρίς όµως να διευκρινίζονται τα 

γεγονότα και να αναφέρονται µε σαφήνεια στα όσα διαδραµατίστηκαν49. 

 Tο σχετικό ζήτηµα της λειτουργίας Σχολής Mέσης Παιδείας εξακολούθησε 

να απασχολεί τους κατοίκους και στα αµέσως επόµενα χρόνια και το 1918, µε 

πρωτοβουλία του προέδρου της Σχολικής Eφορείας Kαραβά, παλαιού εθελοντή 

των Bαλκανικών πολέµων Iωάννη Πηγασίου, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την 

ανασύσταση του Σχολαρχείου50, που όµως δεν τελεσφόρησαν. Tελικά, τούτο 

κατέστη δυνατόν για τη διετία 1920-1922 από την ιδιωτική πρωτοβουλία του 

προαναφερθέντος διδασκάλου Nικόλαου Ξενή, ενέργεια που δεν βρήκε την 

αναγκαία κοινοτική στήριξη, γι’ αυτό και δεν είχε συνέχεια51. 

 Παρόµοια προσπάθεια για ίδρυση ιδιωτικής Σχολής, µε διαφορετικό όµως 

προσανατολισµό, επανελήφθη και κατά τη δεκαετία του 1930. Tότε λειτούργησε 

στην κωµόπολη Aνώτερη Aγγλική Σχολή, µε ιδιοκτήτη - διευθυντή τον Σάββα 

Σεργίου και κύριο στόχο την καλύτερη προετοιµασία των µαθητών για τις 

κυβερνητικές εξετάσεις και την εργοδότησή τους στο κυπριακό δηµόσιο52. Eίναι 

αξιοσηµείωτο να αναφερθεί, ότι στον Kαραβά λειτούργησε άλλη µία ιδιωτική 

Σχολή, που ήταν πολύ πιο οργανωµένη και η οποία είχε επίσης στόχο της τη 

διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς και την εµπορική και οικονοµική 

εκπαίδευση των µαθητών της. Πρόκειται για την εξατάξια Σχολή Aγγλικών και 

                                                
49. K. Kύρρης, «Aνέκδοτα έγγραφα», ό.π., σ. 18-19. 

50. «^H •πό τήν προεδρίαν τοÜ âγκρίτου ¨ατροÜ κ. \Iωάννου Πηγασίου διατελοÜσα 

Σχολική \Eπιτροπεία KαραβÄ, ≥τις πολλά τοÜ φιλοπροόδου της πνεύµατος öχει 

παράσχει δείγµατα, προέβη ε¨ς τήν ¥δρυσιν \Aνωτέρας ΣχολÉς, ≥τις, 

περιλαµβάνουσα δύο τάξεις, àντιστοιχούσας πρός τάς δύο κατωτέρας τάξεις τοÜ 

Παγκυπρίου Γυµνασίου, θά àρχίσFη λειτουργοÜσα àπό τοÜ προσεχοÜς σχολικοÜ 

öτους. ^Ως διευθυντήν τÉς ΣχολÉς ταύτης διώρισε τόν âκ τ΅ν âφετειν΅ν 

àριστούχων àποφοίτων τοÜ Διδασκαλείου τοÜ Παγκυπρίου κ. Γεώργιον 

Xρυσούλην». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 30/13.7.1918. Eπίσης βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

3.7.1918. 

51. Βλ. Π. Πρωτοπαπά, «H εκπαίδευση στον Kαραβά», ό.π., σ. 43, όπου γίνεται 

αναφορά στη λειτουργία της Σχολής αυτής, για την οποία δεν εντοπίστηκε 

οτιδήποτε σχετικό στον τύπο της εποχής. 

52. Π. Πρωτοπαπά, «H εκπαίδευση στον Kαραβά», ό.π., σ. 43. 
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Eµπορικών Σπουδών, που ιδρύθηκε το 1969 από τον Kώστα Kαραβία και η οποία 

εξακολουθούσε να λειτουργεί, µέχρι τα τραγικά γεγονότα του 1974. Όπως 

αναφέρεται, κατά το σχολικό έτος 1973-74 φοιτούσαν στη Σχολή 235 µαθητές, 

110 από τους οποίους παρακολουθούσαν τα µαθήµατα της εξατάξιας πρωινής 

Σχολής και 125 του απογευµατινού και νυκτερινού Iνστιτούτου53. 

 Στο µεταξύ, οι κάτοικοι της γειτονικής Λαπήθου ίδρυσαν το 1917, µετά από 

προτροπή του τότε Mητροπολίτη Kυρηνείας (1917-1947) και µετέπειτα 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1947-1950) Mακαρίου B΄54, την Aνωτέρα Σχολή Λαπήθου, 

µε µία τάξη διδασκαλίας αρχικά, στην οποία προσετέθη, τον αµέσως επόµενο 

χρόνο, και δευτέρα τάξη55. Πρώτος διευθυντής της Σχολής ανέλαβε ο Mενέλαος 

Πάροικος, ο οποίος, όµως, τον επόµενο χρόνο προτίµησε να εργοδοτηθεί στην 

Aνωτέρα Σχολή Pιζοκαρπάσου, οπότε προσελήφθησαν στη θέση του οι 

διδάσκαλοι Στυλιανός Kλυτίδης από την Tσακίστρα και Mιχαήλ Tσιάκκας από τον 

Kαραβά56. 

                                                
53. Kώστας Kαραβίας, «H Σχολή Aγγλικών και Eµπορικών Σπουδών εις Kαραβά», 

Kαραβάς 3(1991)36-38. 

54. Στον ρόλο που διαδραµάτισε ο Mακάριος για την ίδρυση της Σχολής 

αναφέρεται, ένα χρόνο αργότερα, εκτενής επιστολή του Iωάννη Kωνσταντινίδη σε 

εφηµερίδα της εποχής: «^H A. Πανιερότης πέρυσι κατά τήν ποιµαντορικήν 

περιοδείαν του, âπί 8 ™µέρας âκήρυττε τόν λόγον ε¨ς ¬λας τάς âνορίας τÉς 

Λαπήθου... E¨ς τάς συσκέψεις δέ ταύτας καί τάς âνθαρρυντικάς παροτρύνσεις τοÜ 

\Aρχιερέως χρεωστοÜµεν τήν ¥δρυσιν \Aνωτέρας ΣχολÉς µέ δύο τάξεις... ^H Σχολή 

ëσυστήθη καί âλειτούργησε µέ µίαν τάξιν λίαν εéδοκίµως. I. Kωνσταντινίδης». Bλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 18.9.1918. 

55. «Kαθίσταται γνωστόν, ¬τι ε¨ς τήν àπό τοÜ παρελθόντος öτους îδρυθεÖσαν 

\Aνωτέραν Σχολήν Λαπήθου προσετέθη âφέτος καί δευτέρα τάξις. Περιττόν νά 

τονίσωµεν, ¬τι ¨δίως οî öξωθεν τÉς Λαπήθου µαθηταί θά τύχωσι µεγάλων εéκολι΅ν 

½ς καί ¬τι οyτοι θά διατελ΅σιν •πό τήν ôγρυπνον φροντίδα καί âποπτείαν τÉς τε 

âπιτροπείας καί τ΅ν διδασκάλων. Aî âγγραφαί âν αéτFÉ ôρχονται àπό τÉς 10ης 

Σεπτεµβρίου â.ö. Διά περαιτέρω πληροφορίας àπευθυντέον πρός τόν Πρόεδρον τÉς 

ΣχολικÉς \Eπιτροπείας κ. Xαρίτωνα \Aθανάση. Λάπηθος, τFÉ 19.8.1918. \Eκ τÉς 

\Eπιτροπείας». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 21.8.1918. 

56. «E¨ς τήν \Aνωτέραν Σχολήν διωρίσθη διά µέν τήν çγδόην τάξιν ï κ. Kλυτίδης 

διά δέ τήν ëβδόµην ï κ. Tσιάκκας, àντί τοÜ παραιτηθέντος κ. Mενελάου Παροίκου. 
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 H Aνώτερα Σχολή Λαπήθου έµελλε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 

ιστορία της Mέσης Eκπαίδευσης στην περιοχή και να κερδίσει, σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, την εµπιστοσύνη των κατοίκων µε τις επιτυχίες των µαθητών 

της. Aπό δηµοσίευµα στον τύπο της εποχής πληροφορούµαστε ότι ήδη στο 

δεύτερο έτος της λειτουργίας της φοιτούσαν µαθητές από τη Λάπηθο, τον 

Kαραβά και τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής57. Aπό σχετικές καταγραφές στο 

προαναφερθέν κατάστιχο, το οποίο διασώζει επίσης τα πρακτικά της Aνωτέρας 

Eλληνικής Σχολής Λαπήθου των ετών 1923-1935, πληροφορούµαστε ότι σε αυτήν 

φοιτούσε και αριθµός κοριτσιών, γεγονός ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την εποχή. 

Για παράδειγµα, κατά το σχολικό έτος 1924-25 φοίτησαν στη Σχολή συνολικά 

επτά µαθήτριες και δεκαοκτώ µαθητές58. Παρά δε τα διάφορα προβλήµατα που 

αντιµετώπισε, εξαιτίας προστριβών µεταξύ των κατοίκων, που οφείλονταν κυρίως 

στην άρνηση κάποιων να συνδράµουν στη λειτουργία της59, η Σχολή σταδιακά 
                                                                                                                                                  
^O κ. Πάροικος διωρίσθη •πό τÉς XωριτικÉς ΣχολικÉς \EπιτροπÉς, καί ï διορισµός 

του âπεκυρώθη •πό τÉς \EπαρχιακÉς \EκπαιδευτικÉς \EπιτροπÉς. \Eπειδή ¬µως τ΅ 

προσεφέρθη ™ θέσις Pιζοκαρπάσου µέ µεγαλύτερον µισθόν τάς τελευταίας ™µέρας, 

παραδόξως ï κ. Πάροικος, χάριν çλίγων χρηµάτων, µÄς âγκατέλειψε, µή σεβασθείς 

τάς âγγράφους συµφωνίας». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 22/5.10.1918. 

57. «Tά σχολεÖα µας λειτουργοÜν καλ΅ς. ^H \Aνωτέρα Σχολή àριθµεÖ 37 µαθητάς, 

τούς ïποίους στέλλει ™ Λάπηθος, ï KαραβÄς καί τά περίχωρα. Δέν âκανονίσθη 

ε¨σέτι τό πρακτικόν πρόγραµµα τÉς ΣχολÉς, καί âφαρµόζεται âπί τοÜ παρόντος τό 

πρόγραµµα τ΅ν δύο γυµνασιακ΅ν τάξεων, καθότι οî πόροι τÉς ΣχολÉς δέν 

âπιτρέπουν νά προστεθFÉ καί διδάσκαλος πρακτικ΅ν µαθηµάτων». Bλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 11.12.1918. 

58. K. Kύρρης, «Aνέκδοτα έγγραφα», ό.π., σ. 23. 

59. «Tό  öτος 1917 διά τήν Λάπηθον εrναι σταθµός, àπό τόν ïποÖον ¦ρχισε νά 

κινÉται γοργ΅ τ΅ βήµατι πρός àνωτέραν πνευµατικήν πρόοδον, καθότι κατά τό 

öτος τοÜτο îδρύθη ™ \Aνωτέρα Σχολή καί τό àναγνωστήριον “^H Πρόοδος”, ™ µέν 

Σχολή διά πνευµατικήν µόρφωσιν παίδων, ™ δέ “Πρόοδος” διά τήν πνευµατικήν 

καί κοινωνικήν πρόοδον τÉς νεολαίας. \Eάν ïµονοήσωµεν, θά •ποστηριχθ΅µεν 

καλ΅ς, ½ς âδηλώθη πολλάκις καί àπό τήν Kυβέρνησιν, καί àπό τόν \Aρχιερέα, καί 

àπό ¨διώτας. ^O κ. \Aράπης qλθεν ε¨ς Λάπηθον âπίτηδες καί προσεπάθησεν âπί 

τρεÖς ™µέρας νά πείσFη ¬λην τήν Λάπηθον ε¨ς συνεργασίαν διά τήν \Aνωτέραν 

Σχολήν καί öφυγεν ôπρακτος... I. Kωνσταντινίδης». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

25.9.1918. 
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αναπτύχθηκε και, το 1935, λειτούργησε και µε τρίτη τάξη, το 1938 προστέθηκε 

τετάρτη, οπότε και µετονοµάστηκε σε Hµιγυµνάσιο Λαπήθου, και το 1948 πέµπτη. 

Aπό δε το αµέσως επόµενο σχολικό έτος 1949-50 λειτούργησε ως εξατάξιο 

γυµνάσιο, το γνωστό Eλληνικό Γυµνάσιο Λαπήθου, αρχικά, µέχρι το 1965, µε 

κλασική κατεύθυνση και στη συνέχεια, µέχρι την αναστολή της λειτουργίας του, 

το καλοκαίρι του 1974, εξαιτίας της εισβολής των τουρκικών στρατευµάτων, και 

µε πρακτικό κύκλο σπουδών60. 

 Tην ίδια περίοδο µε την ίδρυση της Aνωτέρας Σχολής Λαπήθου, η δηµοτική 

εκπαίδευση στον Kαραβά γνώρισε σταδιακή και σταθερή ανάπτυξη. Aρχικά, το 

1927 το Aρρεναγωγείο λειτούργησε σε καινούργιο κτίριο, στον κύριο δρόµο 

Kαραβά - Λαπήθου61, και στη συνέχεια, γύρω στο 1940, ανηγέρθη το νέο 

Παρθεναγωγείο σε παραπλήσια περιοχή. Aµφότερα ενοποιήθηκαν το 1944, οπότε 

το µεν πρώην Παρθεναγωγείο φιλοξένησε την πρώτη, δευτέρα και τρίτη τάξη του 

Δηµοτικού Σχολείου Kαραβά, το δε πρώην Aρρεναγωγείο την τετάρτη, πέµπτη και 

έκτη τάξη. Στη συνέχεια, όµως, κατά το σχολικό έτος 1959-60, λόγω του µεγάλου 

αριθµού των µαθητών της κωµόπολης, που ανερχόταν στους 434, το µέχρι τότε 

ενιαίο σχολείο διαχωρίστηκε σε δύο ισότιµα και ανεξάρτητα σχολεία και στο µεν 

πρώην Aρρεναγωγείο στεγάστηκε η A΄ Aστική Σχολή, στο δε πρώην 

Παρθεναγωγείο η B΄ Aστική Σχολή Kαραβά62. Στα κτίρια αυτά εξακολουθούσαν να 

λειτουργούν µέχρι την αποφράδα εκείνη ηµέρα του Iουλίου του 1974. 

 

TA EΓΓPAΦA 

1 

                                                
60. Πίτσα Πρωτοπαπάς, «Γυµνάσιο Λαπήθου», στον τόµο: Γυµνάσιο 

Παλουριώτισσας (έκδ.), Tα Kατεχόµενα Γυµνάσιά µας, Λευκωσία 1984, σ. 107-120. 

Για την Aνωτέρα Σχολή Λαπήθου βλ. επίσης Kλ. Mυριανθόπουλος, H παιδεία εν 

Kύπρω, ό.π., σ. 266. 

61. «\Aπό τήν ™µέραν τÉς âνάρξεως τοÜ τρέχοντος σχολικοÜ öτους, οî µικροί 

µαθηταί KαραβÄ ε¨σÉλθον ε¨ς τό νέον σχολικόν µέγαρον, τό ïποÖον âκτίσθη ε¨ς 

θαυµασίαν τοποθεσίαν, παρά τόν êµαξιτόν δρόµον πρός δυσµάς τοÜ KαραβÄ». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 5.11.1927. 

62. Για σχετικές πληροφορίες ως προς τα σχολεία του Kαραβά στα νεότερα 

χρόνια βλ. Π. Πρωτοπαπά, «H εκπαίδευση στον Kαραβά», ό.π., σ. 43· Kώστας 

Kύρκου, «Aπό τις δραστηριότητες των σχολείων», Kαραβάς 3(1991)34. 



27 

 ΣχολεÖον Δηµοτικόν τÉς \AλληλοδιδακτικÉς διά τά àρσενικά παιδία, 

διατηρούµενον àπό τά ε¨σοδήµατα τÉς \Eπαρχίας τοÜ Mητροπολίτου Kυρηνείας 

Mελετίου. 

 \Eπαρχία Kυρηνείας, ΔÉµος Kυρηνείας, âν KώµFη Kαραβ÷Ä, Λαπίθους. 

ΣχολεÖον, ¨διοκτησία τοÜ νÜν διδάσκοντος Δηµητρίου. Oî φοιτ΅ντες âν αéτ΅ 

µαθηταί ε¨σί τεσσαράκοντα àριθµ. 40. Tό ΣχολεÖον, νεόδµητον •λικόν, καλόν, 

âλλείπουν αî πινακίδες \AριθµητικÉς µόνον. Διδάσκαλος: Δηµήτριος O¨κονοµίδης. 

^O µισθός τοÜ Διδασκάλου διά ≤να öτος Γρόσια δύω χιλιάδας καί πεντακόσια 

\Aριθµ. 2500. 

 Oî \Eπίτροποι \Iωακείµ O¨κονόµος \Aχειροποιήτου, ΠαπÄ \Iωάννης 

O¨κονόµος KαραβÄ, ΠαπÄ \Iγνάτιος, \Aθανάσιος Xριστοδουλίδης, Φυλακτός 

Xριστοδουλίδης, XατζÉ ΠαναγÉς Σωτηρίου. ^O \Aλληλοδιδάκτης Δηµήτριος 

O¨κονοµίδης. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον B΄, Mέρος B΄. \Aρχιεπίσκοπος 

Mακάριος,  àρ. 171β. 
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 ^H ταπεινότης ™µ΅ν διά τοÜ παρόντος δηλοποιεÖ καί àποφαίνεται, ¬τι πρός 

πνευµατικήν èφέλειαν τ΅ν εéσεβ΅ν τέκνων τοÜ ™µετέρου ποιµνίου, τήν àπό τούς 

προκατόχους µας κατασταθÉσαν \Aλληλοδιδακτικήν Δηµόσιον Σχολήν, κατά τήν 

Kωµόπολιν KαραββÄ τÉς ™µετέρας \Eπαρχίας, ε¨ς τÉς ïποίας τήν ≈παρξιν καί 

στερέωσιν àπεφασίσαµεν τά ëπόµενα.  

 ‰ Aρθον Aον΄. TÉς προειριµένης \AλληλοδιδακτικÉς Δηµοσίου Σχολήν, 

θέλουν ôρχεσθαι àπό τήν 9 Mαρτίου τοÜ τρέξαντος 1865 öτους. 

 Bον΄. Θέλοµεν διατηρήσει τήν περί wς ï λόγος Σχολήν πάντοτε καί 

διαδοχικ΅ς. 

 Γον΄. Θέλοµεν χορηγεÖ τ΅ âκλεχθέντι καί ε¨ς αéτήν διορισθέντι διδασκάλω 

Kυρίω Δηµητρίω O¨κονοµίδFη µισθόν âτήσιον χιλιάδας τρεÖς καί ≥µισυ, àριθµ. 3500, 

πληρονοµένας àνά πÄσαν ëξαµηνίαν. 

 TαÜτα âπιθυµοÜµεν καί •ποσχόµεθα καί πρός βεβαίωσιν •πογραφόµεθα. 

 \Eν \Aχειροποιήτω, τFÉ 21 Nοεµβρίου 1865. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. \Eκπαιδευτικά 

\AρχιεπισκοπικÉς Περιφερείας, \Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, àρ. 47. 
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 T΅ Mακαριωτάτω, θειοτάτω τε καί Σεβασµιωτάτω Δεσπότι εéσεβάστως 

προσκυνοÜµεν. 

    Mακαριώτατε! 

 ≠Aµα προσφέροµεν πρ΅τον τFÉ ^Yµ[ετέρ÷α] Mακαριότητι τούς ≤ως âδάφους 

προσκυνησµούς µας, δεύτερον àναγέλλοµεν AéτFÉ τά ëξÉς: ≠Oτι µεταξύ ™µ΅ν καί 

τοÜ Πανιεροτάτου Kυρηνείας προéπÉρξε öγγραφος συµφωνία, ¬τι δηλαδή νά δίδ Fη 

κατ’ öτος ε¨ς τό âνταÜθα Δηµοτικόν µας ΣχολεÖον συνδροµήν γρ. 3,500 œς 

διαλαµβάνουσι τά συνταχθέντα âν \Aχιροποιήτω δύο öγγραφα, φέροντα 

™µεροµηνίαν τό µέν 10 \Iουλίου, τό δέ 25 Nοεµβρίου τοÜ öτους 1865, ± ε¨σί öν 

γνώσει καί τοÜ âνταÜθα •παλλήλου του (\Aρχιµανδρίτου \Aχιροποιήτου) καί 

ôλλων πολλ΅ν· ½ς καί ≤τερον öγγραφον àφορ΅ν τά ¨διαίτερά του δικαιώµατα, ¦τοι 

λειτουργικά, ζητήας καί κανονικά, ¬ συνταχθέν κατ’ ¨δίαν του εéχαρίστησιν ε¨ς 

Γρ[όσια] 2,000. 

 \Eπειδή πρό τινος καιροÜ ™ ^Yµ[ετέρα] Πανιερότης àφίχθη ε¨ς τόν ΔÉµον 

µας, καί ζητήσαντες παρ’ αéτÉς τάς ε¨ρηµένας συνδροµάς, ¬χι µόνον àπεποιήθην 

αéτάς, àλλ’ äρνήθη καί τήν σύνταξιν τοÜ περί οy ï λόγος âγγράφου. 

 \Eπειδή τά ε¨ς τήν ^Yµ[ετέραν] Πανιερότητα •φ’ ™µ΅ν çφειλόµενα 

δικαιώµατα öκτοτε τFÉ âµβιβάσαµεν, χωρίς κôν οéδ’ çβολόν νά τFÉ •στερήσωµεν, 

âκτός µόνον τά τοÜ ΠE διά τόν λόγον ¬τι âπληρώσαµεν µισθούς τοÜ Διδασκάλου 

κτλ. 

 \Eπειδή ùχι µόνον τήν ≈παρξιν τ΅ν ®ηθέντων âγγράφων àποποιήτε, àλλ’ 

àρνÉτε καί Γρ. 1,000 τά ïποÖα âπέµψαµεν µέ τόν •πασπιστήν του. 

 \Eπειδή δέ, τά περί οy ï λόγος öγγραφα δέν àπολέσθησαν, àλλ’ ¦δη 

ε•ρίσκονται ε¨ς χεÖρας τοÜ âνταÜθα àθανασίου Tριανταφυλλίδου, ¬στις 

àντενδεικνύµενος πρός τό συµφέρον τοÜ Δήµου, καί τÉς φοιτώσης νεολαίας 

àρνÉται τήν àπόδοσιν τ΅ν περί οy ï λόγος âγγράφων, καίτοι πολλάκις ζητήσαντες 

παρ’ αéτοÜ ταÜτα. 

 \Eπειδή ™ σύνταξις τ΅ν τοιούτων âγγράφων εrναι öν γνώσει πολλ΅ν 

πολιτ΅ν, ο¥τινες πληροφορηθέντες τάς σκευωρίας τοÜ ε¨ρηµένου Tριανταφυλλίδου, 

çµοθυµαδόν ±παντες àπεφάσισαν ¥να µεταβ΅σιν αéτόθι, îκετεύοντες θερµ΅ς τήν 

^Yµ[ετέραν] Mακαριότητα, ¬πως εéαρεστηθεÖσα •ποχρεώσFη τόν διαλειφθέντα 

αéτόν, ε¨ς τήν àπόδοσιν τ΅ν παρανόµως κατακρατουµένων âγγράφων, àλλ’ ¥να µή 

πληρώσωµεν τά tτα •µ΅ν µέ τάς φωνασκίας διαφόρων προσώπων, àναθέσαµεν 

ïµοφώνως τήν àποπεράτωσιν τ΅ν διαµφισβητήσεων αéτ΅ν ε¨ς τούς συνδηµότας 

µας Kυρίους Δ. O¨κονοµίδην, K. O¨κονοµίδην καί Σάββαν XατζÉ Mιχαήλου, καί 

 \Eπειδή œς καλ΅ς ο€δατε ™ στέρησις τ΅ν τοιούτων âγγράφων εrναι ™ 

καταστροφή τÉς ΣχολÉς, καί ï ùλεθρος τÉς φοιτώσης νεολαίας. 



29 

 Διά ταÜτα παρακαλοÜµεν τήν ^Yµετέραν Mακαριότητα ¬πως εéαρεστηθεÖσα 

διατάξFη τόν ε¨ρηµένον ε¨ς τήν πρός ™µÄς àπόδοσιν τ΅ν περί οy ï λόγος âγγράφων 

διά τά περαιτέρω. 

 Eûελπις τ΅ν α¨τήσεών µας αéτ΅ν, ^Yποσηµειούµεθα µέ ¬λον τό àνÉκον 

σέβας. 

 \Eν Kαραβ÷Ä, τFÉ 6 Mαρτίου 1867. 

 TÉς τρισεβάστου ™µÖν Mακαριότητος πρόθυµοι καί •ποκλινεÖς θεράποντες 

ΠαπÄ \Iωάννης O¨κονόµος, ΠαπÄ \Iγνάτηος, ΠαπÄ Γεώργιος Mιχ. ΦιεροÜ, Λοΐζος 

XατζÉ Σάββα, Λούκας XατζÉ ΠιερÉ, Eéαγγέλης ΨαθÄ, Kυπριανός XατζÉ \Iωάννου, 

XατζÉ Γ. Tτέλλου, XατζÉ Λούκας Eéθυµίου, Λούκας XατζÉ ΓιακουµÉ, Σταυρινός 

\Eπιφανείου. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. \Eκπαιδευτικά 

\AρχιεπισκοπικÉς Περιφερείας, \Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, àρ. 46. 
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 TFÉ 1Fη \Iουνίου 1867, \Eν Kαραβ÷Ä. 

 Πρός τήν A.Σ. Mακαριότητα ταποινοί καταπροσκυνοÜµεν. 

 Oî •ποφαινόµενοι κάτοικοι τÉς κωµοπόλεως KαραβÄ καί πάσης Λαπήθου 

λαµβάννοµεν τήν τιµήν ¥να πικρ΅ς καί µέ µεγίστην λύπην µας καθυποβάλωµεν 

•π’ ùψιν της τά âφεξÉς: 

 Mακαριώτατε Δέσποτα, Erναι γνωστόν πρός ^YµÄς τό âν Kαραβ÷Ä πρό χρόνων 

δηµοτικόν àλληλοδιδακτικόν ΣχολεÖον, τό ïποÖον ¦δη διευθύνεται παρά τοÜ κ. Γ. 

Λαΐου Σαµίου ≤ν öτος καί âπέκεινα, ε¨ς τόν ïποÖον âνεπιστεύθηµεν κατ’ àρχάς τÉς 

διδασκαλίας του ëκατόν τριάκοντα πέντε µαθητάς, οyς ε≈ρε παρά τοÜ προκατόχου 

του· αéτός οyτος σήµερον Mακαριότατε ≤νεκα τÉς µεγάλης του àσωτίας καί 

παραλυσίας διευθύνει αéτό τό €διον σχολεÖον µέ µόνον τεσσαράκοντα µαθητάς, 

καθόσον οî πλεÖστοι àνεχώρησαν, ½ς âκ τÉς διαγωγÉς του. 

 Aî πράξεις του εrναι ôπειροι καί οéδέ χάρτης ¦θελεν ε•ρεθεÖ νά τάς 

âκθέσωµεν âν τάξει, ™ συναναστροφή του εrναι πάντοτε νά συντρώγFη ε¨ς τά 

καφενεÖα µέ τούς µεθύοντας, àλλά τί ποιητέον; Aéτός âστάθη ùχι µόνον ôσωτος 

àλλά καί κοµµατάρχης •περασπισθείς τούς χυδαίους καί àµαθεÖς öφερε τήν 

κωµόπολίν µας ε¨ς àντιπολίτευσιν. 

 Περιµένοντες ™µέραν παρ’ ™µέραν τήν διόρθωσίν του βλέποµεν ëαυτούς 

àπατωµένους, διότι àντί νά διορθωθFÉ âξέκλινε περισσότερον· διά τοÜτο 

συσκεφθέντες âκρίναµεν εûλογον νά àναφέρωµεν τά γεγονότα πρός τήν 

^Yµ[ετέραν] Mακαριότητα καί ™ ^Yµ[ετέρα] Mακαριότης, ½ς γενικός διευθυντής 
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¬λων τ΅ν Σχολείων, ôς λάβFη πρόνοιαν πρ΅τον περί τÉς êνυποµόνου âξώσεως τοÜ 

τοιούτου διδασκάλου, ¬στις äθέλησε καί νά βιάσFη τινάς τ΅ν µαθητ΅ν. E¨δήµων 

τούτων εrναι καί ï âνταÜθα \Aρχιµανδρίτης. ≠Iνα µή περιέλθωµεν ε¨ς τήν àνάγκην 

ν’ àναφερθ΅µεν διά δικαστικÉς ïδοÜ, ôς λάβFη λέγοµεν πρόνοιαν πρ΅τον περί τÉς 

âξώσεώς του καί δεύτερον περί τÉς βελτιώσεως τÉς ΣχολÉς ταύτης, ¥να µή 

χάσωµεν τήν πρό χρόνων µακράν âκπαίδευσιν τ΅ν τέκνων µας. Διά ταÜτα πάντα 

διευθύνοµεν âπίτροπόν µας τόν κ. Nικόλαον Σολοµ΅ντος, αéτός δέ θέλει âξηγήσει 

πρός τήν ^Yµ[ετέραν] Mακαριότητα καί διά ζώσης. 

 Y.Γ.  Eéέλπιδες λοιπόν ε¨ς τήν δικαίαν α≈την α€τησίν µας διαµένοµεν µέ 

¬λον τό àνÉκον σέβας Oî εéπειθέστατοι Λαπήθιοι (àκολουθοÜν 23 •πογραφές). 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. \Eκπαιδευτικά 

\AρχιεπισκοπικÉς Περιφερείας, \Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, àρ. 48. 
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 Mακαριώτατε καί Σεβ[ασµιώτατε] Δέσποτα, Eéσεβάστως προσκυνοÜµεν Σας! 

 ^O âνταÜθα •πάλληλος τοÜ Γέροντός µας ^Aγίου Kυρηνείας, Mελέτιος, χθές 

µÄς âζήτησε ¬πως πληροφορηθÉ καί àπό ™µÄς, διά τάς ¬σας τινές τ΅ν κατοίκων 

µας, συνεννοηθέντες µετά τινων Λαπιθίων, âξέθεσαν τFÉ ^Yµ[ετέρ÷α] Mακαριότητι 

κατά τοÜ διδάσκοντος âν τFÉ Kωµοπόλει µας Γ. Λαΐου àπείρους κατηγορίας. Περί 

τούτων οéδέ ε€δησιν öχοµεν, οéδέ γνωρίζοµεν, τοιαÜτα κινήµατα, µήτε παρ\ ôλλοις 

äκούσθη µέχρι τήν σήµερον, àπαντήσαντες ο≈τω πως, διά νά καθησυχάσωσιν τά 

τοιαÜτα. ^O διαληφθείς \Aρχιµανδρίτης, διέταξε νά παύσFη τάς παραδόσεις του, 

καθώς καί τό τοÜ Σχολείου κλειδίον νά τ΅ âνεχειρισθFÉ. TαÜτα µαθόντες οî 

κάτοικοί µας, âξόχως οî öχοντες τά τέκνα των ε¨ς τό ΣχολεÖον, περίλυποι 

γινόµενοι, àπεφάσισαν ¥να öλθωσι πρός •µÄς µετά τοÜ Διδ[ασκάλου] καί 

διαψεύσωσι τάς τοιαύτας κατηγορίας. \Aλλά τούς âµποδίσαµεν, µέχρις οy 

àνηγγείλοµεν τό àπό µέρους µας, ¬τι δέν γνωρίζοµεν τοιοÜτον τόν Λάϊον· αéτός 

àνεξαιρέτως διδάσκει τούς παÖδας. Oî σκοποί τ΅ν τοιούτων διά νά φέρωσι τοιαÜτα 

àνήκουστα πράγµατα âν τ΅ µέσω, διεγείραντες τόν µέν καί δέ, ¥να àµαυρώσωσι 

τήν •πόληψίν του, παύσει àδίκως κερδίζοντες τό πεÖσµα των, καί λίγον τούς 

µέλλει ôν οî σήµερον φοιτ΅ντες µαθηταί, ≤ως ëβδοµήκοντα, φέρωνται ε¨ς τήν 

διάκρισιν τοÜ àέρος. Tοιαύτην φωτοσβεσίαν προσπαθοÜν οî çλίγοι αéτοί νά 

φέρωσιν ε¨ς τήν Kωµόπολίν µας. 

 ΘερµοπαρακαλοÜµεν λοιπόν, M[ακαριώτατε] Δέσποτα, νά καθυσηχάσωσιν 

≤ως γίνουν κατ’ αéτάς αî ëξάµηναι âξετάσεις, ¬που µετ’ αéτάς ôς συγκεντρωθ΅σιν, 

ε¨ς ¬που àγαπÄτε, πρόσωπα πρός àνάκρισιν τ΅ν ¬σων σήµερον πράξεων καί ôς 
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àποδειχθFÉ οéχί ½ς τοιοÜτος ï Λάϊος ε¨µή καί âλαφροτέρου âγκλήµατος,  ôς 

•ποφέρει τήν àνήκουσαν ποινήν τοÜ Nόµου, καί ôς µÄς δοθFÉ ôλλος διδ[άσκαλος], 

àλλά διστάζωµεν νά πιστεύσωµεν, ¬τι θά öλθFη ôλλος àφοÜ τούς προκατόχους των, 

Σωκράτην καί Γ. Λάϊον, µέ τοιαÜτα âγκόµια τούς àποστέλλουν.  TαÜτα καί µένω 

µέ τό βαθύ καί ôπειρον πρός •µÄς Σέβας 

 \Eν Kαραβ÷Ä, \Iουνίου 4, 1867. 

 TÉς τρισεβάστου Mακαριότητος ταπεινή \Eπιτροπή, τοÜ εéτελοÜς Σχολείου 

KαραβÄ Mιχαήλ \Ιω. Φιερός, XατζÉ Φραντζέσκος Mαρκαντώνης, Λοΐζος XατζÉ 

Σάββα, ΛουκÄς XατζÉ Πιερής, Kυπριανός XατζÉ \Iωάννου, KωνσταντÖνος 

O¨κονοµίδης, Σάββας XατζÉ Mιχαήλ. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. \Eκπαιδευτικά 

\AρχιεπισκοπικÉς Περιφερείας, \Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, àρ. 49. 
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 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Δέσποτα, Eéσεβάστως ΠροσκυνοÜµεν Σας 

 Mετά τάς ≤ως âδάφους προσκυνήσεις µας ε¨δοποιοÜµεν τήν τρισέβαστον 

™µÖν ^Aγίαν Mακαριότητα τά ëξÉς. Mέ µεγάλην µας λύπην καί àπορίαν 

âπληροφορήθηµεν σήµερον ¬τι τό âν τFÉ Bορίω πόλει µας σχολεÖον θέλει παύσει τάς 

παραδώσεις καί ¬τι τό τοιοÜτον προέκυψεν àπό ®αδιουργίαν (καθώς µÄς εrπεν καί 

™ τοÜ σχολείου µας âπιτροπή). ≠Oτι τινές τ΅ν κατοίκων µας •πό πάθους 

κινούµενοι µετά τινων λαπιθείων συνενωηθέντες âξέφρασαν κατά τοÜ 

Δ[ιδασκάλου] Γ. Λαΐου τάς τοιαύτας συκοφαντίας. 

 ^HµεÖς M[ακαριώτατε] Δέσποτα, âν ¬λω τ΅ διαστήµατι τÉς διδασκαλίας του, 

δέν âγνωρήσαµεν τοιοÜτον τόν Λάϊον. Oî πρωτείναντες λοιπόν τάς τοιαύτας 

κατηγορίας θερµοπαρακαλοÜµεν νά âµφανισθ΅σιν âνώπιον ™µ΅ν καί àποδείξωσιν 

τετραγονικ΅ς τάς τοιαύτας, διότι καί ôλλοτε âκινήθησαν ο≈τω π΅ς καί γινοµένης 

àνακρίσεως •πό τÉς âπιτροπÉς τοÜ σχολείου, προεδρεύοντος τοÜ âνταÜθα 

\Aρχιµανδρείτου κ. Mελετίου, δέν âξεχνήασαν τί ε¨ς ¬σα τ΅ν âκατοιγώρησαν. 

 E¨ς τοιαÜτα àρκούµεθα âν΅ àµέσως äθέλαµεν αéτοπροσώπως νά 

àναγγείλωµεν ôν ™ âπιτροπή δέν µάς âµπόδιζεν καί µάς •πόσχετω ¬τι οûτε µίαν 

™µέραν θέλει παύσει ï διδάσκαλος µας, ≤ως ¬του γίνουν αî âξετάσεις καί νά δώσFη 

àπολογίαν ε¨ς ¬σα τ΅ν κατοιγωροÜν. 

 TαÜτα καί µένοµεν. KαραβÄς, τFÉ 5 \Iουνίου 1867. 

 Oî ταποινοί δοÜλοι σας (àκολουθοÜν 115 •πογραφές). 
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\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. \Eκπαιδευτικά 

\AρχιεπισκοπικÉς Περιφερείας, \Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, 

Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, àρ. 50. 

 

GREEK EDUCATION IN KARAVAS 

 

 The history of Greek education in Karavas has its origins in the middle of the 

19th century, when the first school of the community started to operate. It was 

founded in 1855, in the synodicon of the Monastery of Acheiropoiitos, by the Bishop 

of Kyreneia Meletios I. Afterwards, for a period, the school operated in the Metochion 

of the Monastery of Kykkos, which used to de situated on the site, where later the 

church of Panagia Evangelistria was built. Later, probably in 1865, the community 

erected its own school building. In 1882 a Girls’ School operated in a different 

building, but in 1884 it moved to new premises. Much later, the two schools moved to 

new buildings: the Boys’ School in 1927 and the Girls’ School around 1940. The two 

schools were unified in 1944. Finally, in 1959, due to the large number of pupils, two 

schools were created: in the buildings of the former Boys’ School operated the First 

Elementary School, while in those of the former Girls’ School operated the Second 

Elementary School of Karavas. 

 A high - school was founded in the community in 1910, after an agreement 

with the inhabitants of the neighbouring community of Lapithos. However, it closed 

down in 1912 due to disagreements among the members of the School Committee. A 

few years later, in 1917, the inhabitants of Lapithos solved definitively the problem of 

high school education by founding the Higher School of Lapithos, which was renamed 

Lapithos Greek High School in 1949. In this school a large number of pupils from 

Karavas studied as well. It should be noted that a private high school operated in 

Karavas in the period 1920-1922, with the initiative of teacher Nikolaos Xenis. Also, in 

the 1930’s, an English High School operated in the community, which was founded 

and directed by Savvas Sergiou. Finally, in the period 1969-1974, operated in Karavas 

a six - class high school for the teaching of English and commercial classes, under 

Kostas Karavias. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Κυπριακαί Σπουδαί 69 (2008), σ. 111-135. 


