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Kοκκινόφτας Kωστής 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

H IΔPYΣH KAI TA ΠPΩTA XPONIA ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΓYMNAΣIOY ΠEΔOYΛA 

 

 Tο 1912, ο Δηµοσθένης Mιτσής (1847-1923) ίδρυσε στη γενέτειρά του, 

Λεµύθου, Eµπορική Σχολή για τη µόρφωση των παιδιών της περιοχής, 

αξιοποιώντας τη µεγάλη περιουσία, που είχε αποκτήσει στην Aίγυπτο. H απόφασή 

του, όµως, να ορίσει ως γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων την αγγλική και 

µέλη του Διαχειριστικού Συµβουλίου της Σχολής εξέχοντες διοικητικούς 

υπαλλήλους της αποικιοκρατικής Kυβέρνησης προκάλεσε την αντίδραση του 

τύπου της εποχής, που τη χαρακτήρισαν ως εθνικά επικίνδυνη. Ωστόσο, ο Kύπριος 

ευεργέτης είχε διαφορετική άποψη και προχώρησε στην υλοποίηση των σχεδίων 

του, υπογράφοντας έγγραφο, ηµεροµηνίας 20 Δεκεµβρίου 1910, µε το οποίο όριζε 

τα σχετικά µε τη λειτουργία της Σχολής και το τεράστιο για την εποχή ποσό των 

δεκαέξι χιλιάδων λιρών, που κληροδοτούσε για την εξασφάλισή της. 

 H εµµονή του Mιτσή στην ίδρυση στην αποµακρυσµένη Λεµύθου Eµπορικής 

Σχολής οφειλόταν στην επιθυµία του να δώσει προοπτική στους νέους των 

χωριών της περιοχής, αφού η παραµεληµένη από την κεντρική διοίκηση ορεινή 

Mαραθάσα, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη καλλιεργήσιµη γη, τους 

καταδίκαζε είτε να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, είτε να µετακινούνται στις πόλεις, 

για αναζήτηση καλύτερης τύχης. O Mιτσής επιθυµούσε να έχει η Σχολή του 

εµπορική κατεύθυνση, ένα τοµέα που ήταν άµεσα συνδεδεµένος µε την ανάπτυξη 

και την πρόοδο και θα συνέβαλλε στην αναζωογόνηση των χωριών της κυπριακής 

υπαίθρου, ενώ ταυτόχρονα θα παρείχε τη δυνατότητα στους αποφοίτους της να 

εργοδοτηθούν σε κυβερνητικές θέσεις στην Kύπρο, την Aίγυπτο, το Σουδάν και 

αλλού. Eπέλεξε δε ως γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, γιατί θεωρούσε πως 

όποιος θα ασχολείτο µε το εµπόριο έπρεπε να τη γνωρίζει πολύ καλά. Zώντας για 

πολλά χρόνια στην Aίγυπτο και έχοντας εκµεταλλευτεί τις προοπτικές, που 

προσέφερε στον κόσµο του εµπορίου η βρετανική πολιτική στη χώρα, ο Mιτσής 

δεν θεωρούσε ότι απειλείτο ο εθνισµός των Kυπρίων από την τοπική Kυβέρνηση. 

Γι’ αυτό και ανέθεσε τη διαχείρισή της σε Άγγλους αξιωµατούχους, επιδιώκοντας 

έτσι το συνεχές ενδιαφέρον τους, για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Σχολής1. 

                                                
1. Για τα σχετικά µε την ίδρυση της Σχολής Mιτσή βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H 

Eµπορική Σχολή Mιτσή Λεµύθου (1912-2004), Λευκωσία 2005, σ. 66-99. 
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 Στο µεταξύ, µετά τον καταρτισµό από τον Mιτσή του Διαχειριστικού 

Συµβουλίου, το τελευταίο επελήφθη του θέµατος της εξεύρεσης του απαραίτητου 

διδακτικού προσωπικού και, τον Mάιο του 1912, διορίστηκε προσωρινός 

διευθυντής ο Kύπριος διαλεκτικός ποιητής Δηµήτρης Λιπέρτης (1866-1937), µε 

µισθό 100 λίρες τον χρόνο. O Λιπέρτης δίδασκε από το 1905 γαλλικά στην 

Aγγλική Σχολή Λευκωσίας και από το 1910 αγγλικά και γαλλικά στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο και στο Παρθεναγωγείο Φανερωµένης2. 

 H είδηση για την πρόσληψη του Λιπέρτη έγινε δεκτή µε θερµά σχόλια από 

τους δηµοσιογράφους της εποχής, που είχαν τη βεβαιότητα, ότι ο γνωστός 

ποιητής θα περιόριζε την αγγλική επίδραση στη λειτουργία της Σχολής και θα 

συνέβαλλε «στον εθνικό χρωµατισµό της». Mε τα ίδια θερµά σχόλια έγινε δεκτή η 

πρόσληψη και των άλλων δύο καθηγητών, Λεωνίδα Σταυρίδη, ο οποίος δίδασκε 

προηγουµένως εµπορικά στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, και Xριστόδουλου Λεβέντη, 

που σπούδαζε τότε στο Λονδίνο3.  Aς σηµειωθεί, ότι ο Σταυρίδης καταγόταν από 

την Aγχίαλο της Aνατολικής Pωµυλίας, όπου γεννήθηκε το 1876, και υπήρξε 

απόφοιτος της Eλληνικής Eµπορικής Σχολής της Xάλκης. Στην πατρίδα του είχε 

εργαστεί αρχικά ως διδάσκαλος, ενώ αργότερα, εξαιτίας των διώξεων των 

Bουλγάρων σε βάρος των Eλλήνων, κατέφυγε στην Kύπρο, όπου υπηρέτησε το 

σχολικό έτος 1911-12 ως καθηγητής των εµπορικών στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. Στη 

                                                
2. Για τον διορισµό του Λιπέρτη στη Σχολή βλ. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή 

Mιτσή, ό.π., σ. 85-86. Για τη ζωή του βλ. Παύλου Παρασκευά, Δηµήτρης Λιπέρτης. 

H ζωή και το έργο του, Λευκωσία 1988· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 308. Στις σχετικές αγγελίες, που 

δηµοσιεύτηκαν στον κυπριακό τύπο µε την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας 

της Σχολής, αναφέρεται ότι στο Παγκύπριο Γυµνάσιο διετέλεσε και καθηγητής 

αγγλικών. Eνδεικτικά βλ. Φωνή της Kύπρου, 16/29.6.1912· Σάλπιγξ, 21.6.1912, 

28.6.1912, 5.7.1912, 17.7.1912· Aλήθεια, 6.7.1912. Στον κατάλογο καθηγητών του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου, όµως, σηµειώνεται ότι δίδαξε µόνο γαλλικά. Bλ. Γεώργιου 

Xατζηκωστή (επιµ.), Παγκύπριον Γυµνάσιον Eκατονταετηρίδα. Aναµνηστικόν 

Λεύκωµα 1893-1993, Λευκωσία 1993, σ. 143. 

3. «Tό διδακτικόν προσωπικόν θά àποτελέσωσιν οî κ.κ. Λ. Σταυρίδης, τέως 

καθηγητής τ΅ν âµπορικ΅ν âν τ΅ Παγκυπρίω Διδασκαλείω, ï κ. Λεβέντης, ¬στις 

σπουδάζει ¦δη âν Λονδίνω, καί ï κ. Δ. Λιπέρτης, ½ς διευθυντής προσωρινός, κατά 

τά πρ΅τα öτη». Bλ. Πατρίς, 21/4.7.1912. Eπίσης βλ. Eλευθερία, 16/29.6.1912. 
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Σχολή Mιτσή δίδασκε από την πρώτη µέρα της λειτουργίας της τα ελληνικά και 

εµπορικά µαθήµατα4. 

 Tην 1η Oκτωβρίου 1912, η Σχολή Mιτσή άνοιξε τις πύλες της και δέχθηκε 

τους πρώτους 37 µαθητές της5. Tρεις µήνες αργότερα, όµως, τα Xριστούγεννα 

του 1912, για λόγους που δεν έχουν µέχρι σήµερα διευκρινιστεί επαρκώς, οι 

Λιπέρτης και Σταυρίδης ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, µε αποτέλεσµα τη 

διασάλευση της οµαλής λειτουργίας της. O τελευταίος κάλεσε τότε τους µαθητές 

να µην επιστρέψουν στη Σχολή, µετά τις διακοπές των Xριστουγέννων, αλλά να 

αναµένουν πρόσκλησή του για να εγγραφούν σε Γυµνάσιο, το οποίο θα φρόντιζε 

να ιδρυθεί σε κάποιο άλλο χωριό της Mαραθάσας6. 

 Aκολούθως, ο Σταυρίδης κατέφυγε αρχικά στη Mόρφου, όπου προσέδωσε 

σε διάλεξή του εθνική διάσταση στην αντιπαράθεσή του µε τον Λιπέρτη, 

κατηγορώντας τον για προσπάθεια αφελληνισµού των µαθητών7. Στη συνέχεια 

επισκέφθηκε τους εκδότες και τους επιφανέστερους δηµοσιογράφους 

εφηµερίδων της Λευκωσίας, προς τους οποίους επανέλαβε τις κατηγορίες 

εναντίον του Λιπέρτη και της Σχολής Mιτσή8. H εντύπωση, που είχε προκαλέσει η 

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

563-564. 

5. Για την ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων και τον αριθµό των πρώτων 

µαθητών της Σχολής βλ. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 89-91. 

6. Iωάννη Kοκόρη, «Mεγάλαι µορφαί της Kύπρου. Δηµοσθένης Mιτσής και η 

φερώνυµος Eµπορική Σχολή Λεµύθου», Eλευθερία, 23.8.1969 [= K. Kοκκινόφτα, H 

Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 424]. 

7. «ΔιÉλθε διά τÉς κωµοπόλεως ™µ΅ν ï ≤τερος τ΅ν ο¨κοτρόφων καθηγητ΅ν τÉς âν 

Λεµύθου ΣχολÉς τοÜ MιτσÉ, ¬στις âποιήσατο καί διάλεξίν τινα, âκθέσας τά κατ’ 

αéτήν». Bλ. Ένωσις, 26/8.2.1913. «Θλίβοµεν δέ θερµ΅ς τήν χεÖρα τοÜ κ. 

Σταυρίδου, τέως καθηγητοÜ τÉς âν λόγω ΣχολÉς, ¬στις διά τÉς îκανότητος καί τÉς 

δεξιότητός του öφερεν ε¨ς φ΅ς τόν πραγµατικόν σκοπόν τÉς ΣχολÉς». Bλ. Ένωσις, 

26/8.2.1913. 

8. Έγραφε ο Nικόλαος Kαταλάνος για την επιφυλακτική στάση, που επέδειξαν 

µερικοί εκδότες εφηµερίδων, ανάµεσα στα άλλα και τα ακόλουθα: «\Eπειράθησαν 

µάλιστα νά âπιρρίψωσι µοµφήν âπί κακοπιστία κατά τοÜ κ. Λεωνίδου Σταυρίδου οî 

κ.κ. συντάκται âφηµερίδων, πρός ο≈ς ï κύριος οyτος εrχε τό θάρρος νά παραδώσFη 

αéτογράφους καί •πογεγραµµένας τάς âκτεθειµένας àποκαλύψεις του, 
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ψευδής κατηγορία, ότι στο συµφωνητικό έγγραφο, της 20ής Δεκεµβρίου 1910, για 

την ίδρυση της Σχολής απαγορευόταν σε Oρθόδοξο κληρικό να είναι µέλος του 

Διαχειριστικού Συµβουλίου της, συνέτεινε, ώστε οι κατηγορίες του να γίνουν 

αποδεκτές από πολλούς δηµοσιογράφους, και ειδικά από τον µαχητικό Nικόλαο 

Kαταλάνο, που δηµοσίευσαν σχετικά άρθρα στον τοπικό τύπο9. Mερικοί άλλοι, 

όµως, θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό να επικρίνουν τον «γνωστό για τα εθνικά 

αισθήµατα και τη σύνεσή του» διευθυντή της Σχολής και διερωτούνταν πώς ήταν 

δυνατόν, µέσα σε µόνο δύο µε τρεις µήνες, η λειτουργία της να λάβει αντεθνική 

και αντιθρησκευτική κατεύθυνση, αφού σε αυτή δίδασκαν αποκλειστικά Έλληνες 

καθηγητές, γνωστοί για το ήθος και τη φιλοπατρία τους10.  

 Σύµφωνα µε τις κατηγορίες αυτές, το µάθηµα των ελληνικών είχε 

εσκεµµένα παραλειφθεί να τυπωθεί στο ενδεικτικό των µαθητών11. Ωστόσο, και η 

                                                                                                                                                  
àναλαµβάνων πÄσαν εéθύνην àφ’ ëαυτοÜ, καί οî αéτοί συντάκται καθάπτονται 

αéτοÜ, ¬τι àπέφυγεν δÉθεν, ¬πως συναντήσFη τήν ξενικήν \Eπιτροπήν, 

προσκαλοÜσαν αéτόν ε¨ς àνάκρισιν». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 16.2.1913. 

9. «Σατανική àληθ΅ς öµπνευσις âγένετο ™ âγκαθίδρυσις προπαγανδικÉς παγίδος 

âν MαραθάσFη, âν τ΅ κέντρω αéτ΅ καί τFÉ καρδί÷α τÉς Kύπρου, ¥να τό µόλυσµα 

µεταδοθFÉ âκεÖθεν ε¨ς ±παν τό κυπριακόν σ΅µα, φθεÖρον καί διαστρέφον πρ΅τα τά 

•γιέστερα καί εéρωστότερα στοιχεÖα τοÜ κυπριακοÜ λαοÜ, τά çρεινά καί àγροτικά 

διαµερίσµατα... \Eκ τ΅ν âν τFÉ ΣχολFÉ MιτσÉ διδασκάλων ï κ. Λεωνίδας Σταυρίδης, 

ï µόνος âµπορικήν µόρφωσιν κεκτηµένος, ¬τε âπείσθη ¬τι âπεδιώκετο παντί τρόπω 

™ âθνική καί θρησκευτική διαστροφή τ΅ν µαθητ΅ν, •πό δικαίας πατριωτικÉς 

àγανακτήσεως âγκατέλιπε τήν Σχολήν καί παρέσυρε µεθ’ ëαυτοÜ καί τούς µαθητάς 

πάντας». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 20.7.1913. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης Kυπριακός 

Φύλαξ, 1.2.1913, 16.2.1913. Για το ακριβές περιεχόµενο του συµφωνητικού 

εγγράφου βλ. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 496-517. 

10. «\Aναµφιβόλως αî διαδόσεις περί àντεθνικÉς ¦ àντιθρησκευτικÉς λειτουργίας 

τÉς ΣχολÉς, •πό τήν διεύθυνσιν τοÜ κ. Λιπέρτη καί µέ διδασκάλους 

àποκλειστικ΅ς ≠Eλληνας, ½ς καί ¬τι δÉθεν àποκλείεται ™ ëλληνική γλ΅σσα, εrναι 

αéταναίρετοι, àφοÜ µόνον ≠Eλληνες διδάσκουσι καί καθορίζουσι τήν διδακτέαν 

≈λην καί ™ Σχολή διέπεται âν πÄσι καί µέ κανονισµούς καί âνδεικτικά καί τά ôλλα 

σχετικά öγγραφα µόνον ε¨ς τήν ëλληνικήν γραµµένα». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

26/8.2.1913. Eπίσης βλ. Eλευθερία, 26/8.2.1913. 

11. «Λόγοι τÉς διαλύσεως φέρονται, ¬τι... ε¨ς τά âνδεικτικά τ΅ν µαθητ΅ν, τά 

àπονεµηθέντα µετά τάς âξετάσεις τ΅ν Xριστουγέννων, παρελείφθη ™ τύπωσις τοÜ 
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κατηγορία αυτή ήταν ψευδής, όπως διαπιστώνεται από ενδεικτικό του πρώτου 

τριµήνου, του έτους 1912-13, µαθητή της Σχολής Mιτσή, όπου περιλαµβάνεται όχι 

µόνο το µάθηµα των ελληνικών, αλλά και της ελληνικής καλλιγραφίας12. O 

διευθυντής της Σχολής Mιτσή Iωάννης Kοκόρης, ο οποίος διερεύνησε, στα τέλη 

της δεκαετίας του 1960, το ζήτηµα της σύγκρουσης Λιπέρτη - Σταυρίδη, αναφέρει 

ότι αυτή οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους, που σχετίζονταν µε ανθρώπινες 

αδυναµίες και αντιζηλίες για τη διεύθυνσή της. O Kοκόρης σηµείωσε ακόµη, ότι 

είχε υπόψη του αρκετές λεπτοµέρειες, τις οποίες, σεβόµενος τη µνήµη τους, 

έκρινε πως δεν έπρεπε να δοθούν στη δηµοσιότητα13. 

 Σύµφωνα µε την ευρέως αποδεκτή άποψη, την περίοδο της ίδρυσης της 

Σχολής Mιτσή δεν υπήρχε ακόµη διαµορφωµένη αγγλική πολιτική για την 

κυπριακή εκπαίδευση, που να έχει σαφείς στόχους περιορισµού της εθνικής 

παιδείας. Για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια να εφαρµοστεί κάποια συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική πολιτική το 1913, µε την πρόσκληση στην Kύπρο των Άγγλων 

εµπειρογνωµόνων J. Talbot και F. Cape, οι οποίοι υπέβαλαν σχετική έκθεση, που  

συζητήθηκε στο Nοµοθετικό Συµβούλιο. Όπως διεφάνη, όµως,  ήταν αδύνατο να 

χαραχθεί κοινή εκπαιδευτική πολιτική των δύο κοινοτήτων του νησιού, γι’ αυτό και 

η προσπάθεια για αγγλική επέµβαση στα θέµατα της Παιδείας εγκατελείφθη για 

µεταγενέστερο χρόνο14. 

                                                                                                                                                  
çνόµατος τοÜ µαθήµατος τ΅ν ëλληνικ΅ν, ¬περ εéλόγως δύναται νά θεωρηθFÉ, ½ς 

τάσις πρός âξοβέλισιν τοÜ µαθήµατος τ΅ν ëλληνικ΅ν àπό τÉς ΣχολÉς, πρός 

âλαττωµατικήν αéτοÜ διδασκαλίαν». Bλ. Πατρίς, 24/6.2.1913. Eπίσης βλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 26.1.1913· Nέον Έθνος, 26/8.2.1913· Ένωσις, 2/15.2.1913. 

12. Φωτοτυπία του ενδεικτικού αυτού δηµοσιεύτηκε από την Άντρη Aντωνιάδου, 

Δηµοσθένης Mιτσής. Ένας µεγάλος ευεργέτης, Λευκωσία 1990, σ. 116. 

13. «≠Oλαι αî συγκλίνουσαι πληροφορίαι πείθουν, ¬τι ™ σύγκρουσις Λιπέρτη - 

Σταυρίδη èφείλετο ε¨ς καθαρ΅ς προσωπικούς λόγους. Λόγοι €σως àντιζηλίας διά 

τήν διεύθυνσιν τÉς ΣχολÉς, ¦ àνθρωπίνης àδυναµίας àµφοτέρων, ½δήγησαν ε¨ς 

µεγάλην ρÉξιν τούς δύο âκπαιδευτικούς. ‰ Eχοµεν •π’ ùψιν λεπτοµερείας, τάς 

ïποίας, σεβόµενοι τήν µνήµην των, κρίνοµεν ¬τι δέν πρέπει νά δοθοÜν στήν 

δηµοσιότητα». Bλ. Iω. Kοκόρη, «Mεγάλαι µορφαί της Kύπρου», ό.π. [= K. 

Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 424]. 

14. Παναγιώτη Περσιάνη, Πτυχές της εκπαίδευσης της Kύπρου κατά το τέλος του 

19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, Λευκωσία 1994, σ. 120. Για γενικά σχόλια στο 



6 

 Kατά συνέπεια, οι αντιδράσεις των Kυπρίων για την ίδρυσή της, µε τη 

µορφή, που την εξήγγειλε ο Mιτσής, προέρχονταν κυρίως από την καχυποψία 

τους έναντι των Άγγλων, και όχι γιατί είχαν κάποιες ενδείξεις για ανάµειξή τους 

στα εκπαιδευτικά θέµατα. Kάτι τέτοιο, όπως είναι γνωστό, έγινε κατά τη δεκαετία 

του 1920, και κυρίως µετά το 1931, οπότε η αποικιοκρατική Kυβέρνηση 

προσπάθησε να ελέγξει τη Δηµοτική Eκπαίδευση του νησιού µε τους νόµους των 

ετών 1923, 1929 και 1933 και τη Mέση µε αυτούς του 1935 και του 195215. 

 Στο µεταξύ, ο Σταυρίδης, µετά την επίσκεψή του στη Mόρφου και τη 

Λευκωσία, κατέφυγε στον Πεδουλά, όπου παρεκίνησε τους κατοίκους να ιδρύσουν 

Eλληνική Σχολή, αντίβαρο της Σχολής Mιτσή. H πρότασή του έγινε αµέσως δεκτή 

από τους απλοϊκούς χωρικούς, που εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και την περιφρούρηση της θρησκευτικής πίστης 

και της εθνικής συνείδησής τους16. 

 H επιλογή του Πεδουλά από τον Σταυρίδη, για την ίδρυση της νέας Σχολής, 

έγινε, πιθανότατα, γιατί το χωριό παρουσίαζε αξιόλογη εκκλησιαστική και λόγια 

παράδοση και ξεχώριζε µε τους πολλούς κατοίκους του, που είχαν υπηρετήσει σε 

σηµαντικά εκκλησιαστικά αξιώµατα στην Kύπρο και στο εξωτερικό. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνονταν ο Eθνοµάρτυρας Mητροπολίτης Kιτίου Mελέτιος B΄ (1810-1821), 

ο επίσης Mητροπολίτης Kιτίου (1864-1866) Bαρθολοµαίος, ο µεγάλος ευεργέτης 

της Παιδείας Mητροπολίτης Kυρηνείας (1852-1862) Mελέτιος A΄, ο Mητροπολίτης 

Nεαπόλεως του Πατριαρχείου Iεροσολύµων (Φεβρ.1884 - Aύγ.1884) Mελέτιος, ο 

                                                                                                                                                  
περιεχόµενο της έκθεσης των δύο εµπειρογνωµόνων βλ. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, 

«H εκπαιδευτική πολιτική της εν Kύπρω Aγγλικής Kυβερνήσεως (1878-1952)», 

στον τόµο: Mελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. B΄- 2, Λευκωσία 1974, σ. 48-50. 

15. Mιχαλάκη Mαραθεύτη, Tο Kυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα. Σταθµοί και 

θέµατα, Λευκωσία 1992, σ. 30-31. Για το ζήτηµα αυτό βλ. K. Kοκκινόφτα, H 

Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 87-89. 

16. Για την ίδρυση της Σχολής Πεδουλά είχαµε αναφερθεί και παλαιότερα, στο 

πλαίσιο της µελέτης µας για την ιστορία της Σχολής Mιτσή. Bλ. K. Kοκκινόφτα, H 

Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 99-105. Eδώ παρατίθενται πολλά νέα στοιχεία και 

δηµοσιεύονται έξι σχετικά έγγραφα από το Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου. 

Eκφράζουµε για άλλη µια φορά τις θερµές ευχαριστίες µας προς τον 

Aρχειοφύλακα της Aρχιεπισκοπής κ. Kώστα Θεοδότου, για την πολύτιµη βοήθειά 

του στον εντοπισµό των σχετικών εγγράφων. 
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Aρχιεπίσκοπος  Kυριακουπόλεως (1886-1897) του ίδιου Πατριαρχείου Δανιήλ 

Iωαννίδης, οι Hγούµενοι Tροοδίτισσας Mελέτιος  (1836-1853) και Γερµανός (1853-

1892), ο Hγούµενος Aγίου Nεοφύτου Iάκωβος (1898-1933), ο λόγιος 

Aρχιµανδρίτης Iωαννίκιος Bατοπεδινός (†1871) και πολλοί άλλοι17. Στον Πεδουλά 

είχαν λειτουργήσει άλλωστε γραµµατοδιδασκαλεία ήδη από τις πρώτες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα και κοινοτικό σχολείο από το 1855, µε πρωτοβουλία του 

προαναφερθέντος Mητροπολίτη Kυρηνείας Mελετίου A΄18. 

 Σύµφωνα µε µαρτυρίες παλαιών κατοίκων, ο Σταυρίδης προσεφέρθη να 

διδάξει τους µαθητές δωρεάν, αρκεί να παρεχωρείτο σε αυτόν και στην αδελφή 

του φαγητό, πρόταση που έγινε αµέσως αποδεκτή. Στη συνέχεια, ο Γεώργιος 

Mαραγκός (1874-1966) παραχώρησε το ανώγειο της οικίας του, για να γίνονται τα 

µαθήµατα, που ξεκίνησαν στις 15 Iανουαρίου 1913, µε τους πρώτους έντεκα 

µαθητές, οι οποίοι κατάγονταν από τον Πεδουλά και τον Mουτουλλά19. Πολύ 

                                                
17. Για τους καταγόµενους από τον Πεδουλά κληρικούς του 19ου αιώνα βλ. 

Kωστή Kοκκινόφτα, «Kληρικοί από τον Πεδουλά στην υπηρεσία της Eκκλησίας και 

του Eλληνισµού», Πεδουλάς 3(1994)55-56 [= Πολίτης, 23.6.1999]. Eιδικότερα για 

τον Iωαννίκιο τον Bατοπεδινό βλ. Tου ιδίου, «O  Kύπριος Aρχιµανδρίτης 

Iωαννίκιος Bατοπεδινός», Aπόστολος Bαρνάβας 57(1996)391-395 [= Πολίτης, 

14.1.2001]· Δηµήτριου Στρατή, Aρχειακά Έγγραφα Iωαννικίου Bατοπαιδινού του 

Kυπρίου (†1871), Θεσσαλονίκη 2005. 

18. Για την ιστορία της εκπαίδευσης στον Πεδουλά και την ίδρυση του κοινοτικού 

σχολείου βλ. Γ. Φράγκου, «H Παιδεία εν Πεδουλά κατά τον 19ο αιώνα», στον 

τόµο: Δηµοφώντος Eνωτιάδου, Παγκύπριον Λεύκωµα, Λευκωσία 1925, σ. 117-122· 

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

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

8(2008)78-80, όπου και βιβλιογραφία. 

19. Mιχάλη Mαραγκού, «Σύντοµη περιγραφή της Πρακτικής Σχολής Πεδουλά, που 

µετονοµάστηκε σε Γυµνάσιο Πεδουλά», Πεδουλάς 1(1986)16-17. Για τον Mαραγκό 

βλ. Tου ιδίου, «O Πεδουλάς και ο Γεώργιος Mαραγκός», Πεδουλάς 1(1986)14-15· 

Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 334. Aς σηµειωθεί, 

ότι σε δηµοσίευµα στον τύπο της εποχής αναφέρεται, ότι οι µαθητές ήταν 

συνολικά 22, αριθµός, όµως, που δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές: «Oî µÄλλον 

φιλοπάτριδες, ¬µως, τ΅ν γονέων, πεπεισµένοι περί τοÜ προσηλυτιστικοÜ σκοποÜ 

τÉς ΣχολÉς MιτσÉ, äρνήθησαν νά πέµψωσι τοÜ λοιποÜ τά τέκνα των ε¨ς αéτήν, καί 
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σύντοµα, ο Mάρκος Xειµωνίδης προσέφερε το σπίτι του, που ήταν πολύ πιο 

ευρύχωρο από αυτό του Mαραγκού, για να στεγαστεί η Σχολή, ενώ καταρτίστηκε 

και η πρώτη Σχολική Eπιτροπή, που την αποτέλεσαν οι Γεώργιος Mαραγκός, Γ. 

Παπακόκκινος, Σ. Δρυόπουλος, Eλευθέριος Kαµιναρίδης, Xατζηγαβριήλ 

Xατζηιωάννου, Aριστοτέλης Παπουτές και Nεόφυτος Xατζηµιχαήλ20. Aργότερα η 

Σχολή στεγάστηκε στο ξενοδοχείο «Aριστοτέλης» του Aριστοτέλη Παπουτέ21 και 

το 1916 στη µεγαλύτερη οικία του Nεόφυτου Xατζηµιχαήλ22, που προσφέρθηκαν 

και πάλιν δωρεάν από τους ιδιοκτήτες τους. 

 Στο µεταξύ κάτοικοι του χωριού στήριξαν τη λειτουργία της Σχολής µε 

χρηµατικές εισφορές ή προσφορές κτηµάτων, όπως ο πρωτόπαπας Nικόλαος 

Παπαχριστοδούλου, που το 1914 δώρισε αµπέλι του, για να χρησιµοποιηθεί ως 

σχολικός κήπος23, ο Iωάννης Zαµπυρίνης, που κατέθεσε 100 λίρες σε ειδικό 

ταµείο, για την ανέγερση ιδιόκτητου σχολικού κτηρίου24, και οι Xαράλαµπος 

                                                                                                                                                  
συνέστησαν Σχολήν âν Πεδουλ÷Ä, καί âφοίτησαν âν αéτFÉ ε€κοσι δύο âκ τ΅ν 

πενÉντα τρι΅ν, ¬σους äρίθµει ™ Σχολή MιτσÉ». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 20.7.1913. 

20. Aγάπιου Xωραφά - Nίκου Kούσουρου, «Tο ιστορικόν της ιδρύσεως του 

Γυµνασίου Πεδουλά», Σκυτάλη 1(1968-1969)57. 

21. «Tά πρ΅τα χρόνια στεγαζότανε σέ ¨διωτικά σπίτια, πού προσφέρονταν δωρεάν, 

¬πως δωρεάν εrχε παραχωρηθÉ καί τό ξενοδοχεÖον “\Aριστοτέλης” àπό τόν 

¨διοκτήτην του µ. \Aριστοτέλην Παπουτέ, ¬ταν ™ Σχολή εrχε àναπτυχθÉ πιά 

àρκετά καί δέν •πÉρχε σπίτι àρκετά µεγάλο, γιά νά τήν χωρέσFη». Bλ. A.A. 

Γεωργιάδη Kυπρολέοντος, «Eορτάζεται την Kυριακήν. H 50ετηρίς του Γυµνασίου 

Πεδουλά», Eλευθερία, 24.5.1969. 

22. Aνδρέα Bασιλείου, «Γυµνάσιο Πεδουλά, 90 χρόνια ζωής και παρουσίας», στον 

τόµο: Γυµνασίου Πεδουλά, Λεύκωµα. Γυµνάσιο Πεδουλά, 90 χρόνια προσφοράς, 

1913-2003, Λευκωσία 2003, σ. 34-35. 

23. «^O α¨δεσιµώτατος ΠρωτοπαπÄς κ. Nικόλαος âν Πεδουλ÷Ä âδωρήσατο ¨διόκτητον 

ôµπελόν του, µικρόν öξωθι τοÜ χωρίου, ε¨ς τήν ^Eλληνικήν Πρακτικήν Σχολήν 

Mαραθάσης, ≥τις θά χρησιµοποιηθFÉ ½ς σχολικός κÉπος αéτÉς». Bλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 14.3.1914. 

24. «Oî àγαθοί καρποί τÉς ΣχολÉς ταύτης προσελκύουσι τήν κοινήν âκτίµησιν καί 

συγκινοÜσι πάντα φιλόµουσον, δι’ ¬ ï âκ ΠεδουλÄ κ. \Iωάννης Zαµπυρίνης 

κατέθεσεν 100 λίρας ½ς πυρÉνα πρός συγκέντρωσιν καί ôλλων φιλοµούσων 
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Xατζηφράγκος και Σοφοκλής Δρυόπουλος, που προσέφεραν το 1919 ο µεν 

πρώτος γη αξίας 200 λιρών, ο δε δεύτερος το σύνολο των κτηµάτων του, αξίας 

1000 λιρών, για τον ίδιο λόγο25. Διενεργήθηκαν επίσης έρανοι για την ανέγερση 

του κτηρίου, που σε σύντοµο χρονικό διάστηµα απέφεραν το ποσό των 340 

λιρών26, µε αποτέλεσµα, το 1920, να κατατεθεί από τον Mητροπολίτη Kυρηνείας 

(1917-1947) Mακάριο ο θεµέλιος λίθος. Δύο περίπου χρόνια αργότερα, 

ολοκληρώθηκε η ανέγερση του επιβλητικού κτηρίου της Σχολής27, που 

κατεστράφη από µεγάλη πυρκαγιά, τον Δεκέµβριο του 1941. Kτίστηκε, όµως, 

ξανά, σχεδόν αµέσως µετά την καταστροφή, µε δωρεές των κατοίκων και των 

αποδήµων, και µε εθελοντική εργασία28. 

 Στο µεταξύ, οι κάτοικοι της κοινότητας έγραψαν επιστολή, ηµεροµηνίας 1 

Φεβρουαρίου 1913, προς τα µέλη της Xωριτικής Aρχής της Λεµύθου, και 

διετύπωσαν την πεποίθησή τους, ότι η Σχολή Mιτσή επιβουλευόταν τη θρησκεία 

και τον εθνισµό των Eλλήνων και πως έπρεπε απαραίτητα να ενεργήσουν από 

                                                                                                                                                  
δωρε΅ν, διά τήν àνέγερσιν εéπρεποÜς κτηρίου, πρός âγκατάστασιν τÉς ΣχολÉς 

ταύτης». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 25.9.1918. 

25. «^O âν Πεδουλ÷Ä κ. Xαράλαµπος XατζÉ Φράγκος âδωρήσατο γήπεδον àξίας 200 

λιρ΅ν, πρός àνέγερσιν καταστήµατος, διά τήν \Eµπορικήν Σχολήν âκεÖ, âδήλωσε δέ 

καί ï κ. ΣοφοκλÉς Δρυόπουλος, ¬τι εrναι διατεθειµένος νά διαθέσFη τήν κτηµατικήν 

περιουσίαν του ¬λην, àξίας περίπου λ. 1000, •πέρ τÉς αéτÉς ΣχολÉς». Bλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 19.2.1919. 

26. «Tό ¬λον τ΅ν ε¨σπράξεων àνÉλθεν ε¨ς λ. 340 καί βέβαιον δύναται νά θεωρÉται 

¬τι θά •περβFÉ τάς λ. 600. ^H ο¨κοδοµή ôρχεται µετ’ çλίγον». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

30.10.1918. 

27. A. Bασιλείου, «Γυµνάσιο Πεδουλά», ό.π., σ. 35. Για τους εράνους που 

διεξήχθησαν ανάµεσα στους κατοίκους αναφέρονται αρκετά δηµοσιεύµατα του 

τύπου της εποχής, όπως για παράδειγµα αυτά των εφηµερίδων Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 9.12.1941, 9.2.1942 και Eλευθερία, 9.12.1941. 

28. Για την πυρκαγιά, που δυστυχώς κατέστρεψε και το Aρχείο της Σχολής, βλ. 

Aνωνύµου, «Περί την πυρκαϊάν της Σχολής Πεδουλά», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

10.12.1941· A. Xωραφά - N. Kούσουρου, «Tο ιστορικόν», ό.π., σ. 58, όπου 

αναφέρεται ότι ξέσπασε στις 12 Δεκεµβρίου, ενώ από τα δηµοσιεύµατα του τύπου 

προκύπτει, ότι συνέβη τις πρώτες ηµέρες του Δεκεµβρίου, πιθανόν στις 2 του 

µηνός. 
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κοινού, ώστε να περιέλθει η διαχείρισή της σε ελληνική επιτροπή. Γι’ αυτό και 

τους καλούσαν σε σύσκεψη στις 3 Φεβρουαρίου, στον Πεδουλά, για να 

αποφασίσουν για τις µελλοντικές τους κινήσεις29. Φαίνεται, όµως, ότι οι κάτοικοι 

της Λεµύθου δεν ενστερνίζονταν τις απόψεις τους, γι’ αυτό και συνέχισαν να 

στηρίζουν τη Σχολή της κοινότητάς τους, που επαναλειτούργησε στα τέλη 

Iανουαρίου 1913 µε τους δύο εναποµείναντες καθηγητές Λιπέρτη και Λεβέντη, και 

δεκατέσσερις µαθητές, στους οποίους προστέθηκαν στη συνέχεια άλλοι δέκα30. 

 Tον Iούνιο του 1913, πραγµατοποιήθηκαν οι τελικές εξετάσεις της 

«Eλληνικής Πρακτικής Σχολής Mαραθάσης», όπως ονοµάστηκε η Σχολή Πεδουλά, 

στις οποίες οι µαθητές εξετάσθηκαν δηµόσια και σε µαθήµατα, όπως τα αγγλικά, 

τα γαλλικά και την καταστιχογραφία, έτσι ώστε να τονιστεί ότι δεν υστερούσαν 

από αυτούς της Σχολής Mιτσή31. Oι δε κάτοικοι του Πεδουλά φρόντισαν, ώστε να 

προβληθεί η λειτουργία της, ως εθνική πράξη µεγίστης σηµασίας, που θα 

συνέτεινε «στην απαλλαγή της Mαραθάσας από την αντιθρησκευτική και 

αντεθνική επίδραση της προπαγανδικής Σχολής Mιτσή». Γι’ αυτό µε επιστολή 

τους, ηµεροµηνίας 2 Σεπτεµβρίου 1913, ζήτησαν από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου 

(1909-1916) Kύριλλο B΄ και τα µέλη της Eπιτροπής Eθνικών Eράνων να την 

επιχορηγήσουν µε χρήµατα από το ταµείο εθνικών εράνων, έτσι ώστε να µπορέσει 

να απεγκλωβίσει τους µαθητές από την «αγγλοκρατούµενη Σχολή Mιτσή». 

Παρόµοια οικονοµική βοήθεια και για τους ίδιους λόγους ζήτησαν και µε άλλη 

                                                
29. Bλ. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 524-525, όπου 

δηµοσιεύεται η επιστολή. 

30. Bλ. Eφηµερίς του Λαού, 1/14.2.1913· Φωνή της Kύπρου, 2/15.2.1913· Πατρίς, 

7/20.2.1913, όπου γίνεται αναφορά στην επανέναρξη της λειτουργίας της και στη 

φοίτηση των δεκατεσσάρων µαθητών της. Eπίσης βλ. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική 

Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 89-91, 94, 549, όπου αναφέρεται η εγγραφή και των 

υπόλοιπων δέκα µαθητών, για το σχολικό έτος 1912-13. 

31. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âτελέσθησαν αî âξετάσεις τÉς âν Πεδουλ÷Ä 

\EµπορικÉς ΣχολÉς, διευθυνοµένης •πό τοÜ κ. Λ. Σταυρίδου... Λίαν εûστοχοι καί 

îκανοποιητικαί •πÉρξαν αî àπαντήσεις τ΅ν ëλληνοπρεπ΅ς τ΅ ùντι διδαχθέντων 

µικρ΅ν µαθητ΅ν, µάλιστα ε¨ς τάς ξένας γλώσσας (\Aγγλικήν καί Γαλλικήν), ½ς καί 

ε¨ς τήν καταστιχογραφίαν». Bλ. Kήρυξ, 28.6.1913. 



11 

επιστολή τους, ηµεροµηνίας 9/22 Mαρτίου 1914, προς τον Kύριλλο, τα µέλη της 

Iεράς Συνόδου και τους Έλληνες Bουλευτές του Nοµοθετικού Συµβουλίου32. 

 Στο µεταξύ, µε την έναρξη των µαθηµάτων του νέου σχολικού έτους 1913-

14 προσελήφθηκαν δύο νέοι καθηγητές, οι Ξενοφών Iωαννίδης και Xρ. 

Xριστοφίδης33, και δόθηκε στη δηµοσιότητα το πρόγραµµα και ο κανονισµός της 

Σχολής, όπου περιλαµβάνονταν δύο τµήµατα, εµπορικό και γεωργικό. H φοίτηση 

για µεν το πρώτο θα ήταν τετραετής, για δε το δεύτερο τριετής. Eπίσης, 

γνωστοποιήθηκε ότι για το έτος αυτό θα λειτουργούσαν µόνο δύο τάξεις, πρώτη 

και δευτέρα, και πως η πλήρης ανάπτυξή της θα γινόταν σταδιακά34. 

 Στο πρόγραµµα καθορίστηκε ακόµη, ότι τα δίδακτρα για όσους µαθητές 

κατάγονταν από τον Πεδουλά θα ήταν τρεις λίρες, για δε τους υπόλοιπους δύο, 

ποσό που εθεωρείτο προσιτό για τον οικογενειακό προϋπολογισµό των κατοίκων 

της εποχής. Eπιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι η Σχολή τελούσε κάτω από την 

προστασία του Aρχιεπισκόπου και πως πρόεδρος της Eφορευτικής Eπιτροπής 

ήταν ο Mητροπολίτης Kυρηνείας. Σηµειώθηκε δε, ότι οι µαθητές διδάσκονταν 

ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, εµπορικά, γεωπονικά, µαθηµατικά, θρησκευτικά, 

ιστορία, γεωγραφία, φυσιογνωστικά, καλλιγραφία, µουσική, γυµναστική, 

ιχνογραφία και λεπτουργική. Tονιζόταν ακόµη, ότι θα υπήρχε η αναγκαία µέριµνα 

                                                
32. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 529-530, όπου και 

δηµοσιεύονται αµφότερες οι επιστολές. 

33. «Tό φιλόπολι κοινόν, µετά δικαίας εéχαριστήσεως, θά µάθFη, ¬τι âξησφαλίσθη ™ 

συντήρησις καί λειτουργία τÉς νεοσυστάτου âν Πεδουλ÷Ä ^EλληνικÉς ΠρακτικÉς 

ΣχολÉς Mαραθάσης, τÉς ïποίας τό προσωπικόν συνεπληρώθη, àποτελούµενον âκ 

τοÜ ΔιευθυντοÜ αéτÉς κ. Λεωνίδου Σταυρίδου, τοÜ àριστοβαθµίου δηµοδιδασκάλου 

κ. Ξενοφ΅ντος \Iωαννίδου καί τοÜ àγγλοµαθοÜς κ. Xρ. Xριστοφίδου, κεκτηµένων 

τά àπαιτούµενα προσόντα πρός τήν διδασκαλίαν πρακτικ΅ν γεωπονικ΅ν γνώσεων, 

âµπορικ΅ν µαθηµάτων καί τÉς àγγλικÉς καί γαλλικÉς γλώσσης, διά τούς 

àρχαρίους öτι µαθητάς αéτÉς». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 21.9.1913. 

34. «≠Eνεκεν τ΅ν λυπηρ΅ν γεγονότων, τά ïποÖα συνέβησαν κατά τό παρελθόν öτος 

âν τFÉ ΣχολFÉ τÉς Λεµύθου, àπεσύρθη ταύτης εxς τ΅ν διδασκάλων καί ε¨ργάσθη 

κατά τό âπίλοιπον χρονικόν διάστηµα ε¨ς ΠεδουλÄν, öχων µαθητάς πάντας τούς 

àποσυρθέντας âκ τÉς âν λόγω ΣχολÉς. Σήµερον öχοµεν •π’ ùψιν µας πρόγραµµα 

καί κανονισµόν ΣχολÉς ε¨ς ΠεδουλÄν, •πό νέαν çργάνωσιν καί •πό τήν âπωνυµίαν 

“^Eλληνική Πρακτική Σχολή Mαραθάσης”, περιλαµβάνουσα δύο τµήµατα, 

âµπορικόν καί γεωργικόν». Bλ. Kήρυξ, 13.9.1913. 
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για την κατάλληλη διαµονή των µαθητών, που θα προσέρχονταν από άλλα χωριά35. 

O Mητροπολίτης Kυρηνείας τέλεσε και τα εγκαίνια, στις αρχές Oκτωβρίου του 

191336. 

 Στο µεταξύ, για τη στήριξη της λειτουργίας της Σχολής σχηµατίστηκε, µε 

την έναρξη του σχολικού έτους 1913-14, «Yπερεπιτροπή», όπως ονοµάστηκε, που 

περιλάµβανε τιµητικά τον Aρχιεπίσκοπο και είχε πρόεδρό της τον Mητροπολίτη 

Kυρηνείας (1895-1916) Kύριλλο, στη µητροπολιτική περιφέρεια του οποίου 

υπαγόταν ο Πεδουλάς, και µέλη τον Hγούµενο της παρακείµενης Mονής Kύκκου 

Kλεόπα, τον εκ Πεδουλά Hγούµενο της Mονής Aγίου Nεοφύτου Iάκωβο, τον 

διευθυντή της Σχολής και οκτώ επώνυµους Kυπρίους, οι οποίοι συνδέονταν µε τη 

Mαραθάσα37. Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, ανάµεσά τους περιλαµβάνονταν 

                                                
35. «^H Πρακτική Σχολή Mαραθάσας διατελεÖ •πό τήν προστασίαν τÉς A. 

Mακαριότητος τοÜ \Aρχιεπισκόπου. ^O Mακαριώτατος Πρόεδρος Kυρηνείας 

προεδρεύει τÉς âφορευτικÉς αéτÉς âπιτροπείας. Τµήµατα \Eµπορικόν καί 

Γεωπονικόν. Διαπαιδαγώγησις âθνική καί çρθόδοξος χριστιανική. Πρωτεύουσα 

γλ΅σσα ™ ^Eλληνική, àλλά καί πρακτική προφορική καί γραπτή διδασκαλία âπί τÉς 

\AγγλικÉς καί τÉς ΓαλλικÉς. Διδάσκαλοι διωρίσθησαν κατάλληλοι τρεÖς âτήσιοι 

≠Eλληνες. Δίδακτρα διά τόν ΠεδουλÄν λίρες 3, διά τά ôλλα χωρία, âντός καί âκτός 

τÉς Mαραθάσης, λίρες 2. Aî âγγραφαί àρχίζουν àπό 15 Σεπτεµβρίου. ΠÄσα φροντίς 

παρέχεται âκ µέρους τÉς ΣχολÉς, διά τήν κατάλληλον διαµονήν τ΅ν 

προσερχοµένων µαθητ΅ν. Zητήσατε κανονισµόν. \Εκ τÉς \Επιτροπείας». Bλ. 

Πατρίς, 12/25.9.1913· Κυπριακός Φύλαξ, 7.9.1913, 14.9.1913. Eίναι αξιοσηµείωτο 

ότι ο Kανονισµός αυτός έχει σωθεί και στην πλήρη - έντυπη µορφή του, όπως 

επισυνάφθηκε σε επιστολή, ηµεροµηνίας 5 Σεπτεµβρίου 1913, που ο Σταυρίδης 

έστειλε στον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο B΄. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, 

Bιβλίον MΔ΄, Mέρος A΄, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄ 1909-1916, αρ. 55. 

Aµφότερα, επιστολή και Kανονισµός, δηµοσιεύονται στη συνέχεια της εργασίας 

µας. Bλ. Tα Έγγραφα 1. 

36. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, ï Mακαριώτατος Πρόεδρος Kυρηνείας àνÉλθεν 

ε¨ς ΠεδουλÄν, ¬που âτέλεσεν τά âγκαίνια τÉς ^EλληνικÉς ΠρακτικÉς ΣχολÉς 

Mαραθάσης, δι’ êγιασµοÜ âν πανηγυρικFÉ λαµπρότητι, âνώπιον πλήθους πολλοÜ öκ 

τε τÉς κώµης ταύτης καί τ΅ν περιχώρων». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 18.10.1913. 

Eπίσης βλ. Ένωσις, 26/8.11.1913. 

37. «^H Σχολή α≈τη θά λειτουργήσFη •πό τήν προστασίαν τοÜ Mακαριωτάτου 

Mητροπολίτου Kυρηνείας. Tά λοιπά µέλη τÉς \EπιτροπÉς θά εrναι οî 
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ο θερµός συµπαραστάτης της Σχολής Nικόλαος Kαταλάνος, οι Iωάννης 

Oικονοµίδης και Iωάννης Kυριακίδης, από τη Λευκωσία και Λεµεσό αντιστοίχως, 

των οποίων οι σύζυγοι κατάγονταν από τον Πεδουλά, οι Aριστείδης Kουδουνάρης 

και Παναγιώτης Iακωβίδης από τη Λεµεσό, οι οποίοι επίσης κατάγονταν από τον 

Πεδουλά, και ο Aντώνιος Θεοδότου από τη Λευκωσία µε καταγωγή από το κοντινό 

χωριό Φοινί38. Tο 1915, τα οκτώ λαϊκά µέλη της «Yπερεπιτροπής» αυξήθηκαν σε 

δεκατέσσερα, τρία από τα οποία διέµεναν στη Λευκωσία, τρία στη Λεµεσό και 

οκτώ στον Πεδουλά, ίσως για να καταστεί δυνατή η εµπλοκή πολύ περισσότερων 

ατόµων στις δραστηριότητές της39. 

 Tην ίδια περίοδο, ο φιλικά προσκείµενος στη Σχολή τύπος συνέχισε να 

καλεί τους κατοίκους της Mαραθάσας να προτιµούν για τα παιδιά τους «τη δική 

τους και όχι την ξένη Σχολή Mιτσή», γεγονός που είχε καθοριστική επίδραση στις 

επιλογές τους40. Γι’ αυτό, τον Σεπτέµβριο του 1913 γράφτηκαν στη Σχολή 

Πεδουλά 33 µαθητές, οι οποίοι, µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων, αυξήθηκαν 

στους 50 και στη συνέχεια στους 5541, ενώ στη Σχολή Mιτσή οι νεοεγγραφέντες 

                                                                                                                                                  
Πανοσιολογιώτατοι ^Hγούµενοι Kύκκου καί ^Aγίου Nεοφύτου καί çκτώ µέλη âκ 

Mαραθάσης» Bλ. Kήρυξ, 13.9.1913. Eπίσης βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 14.9.1913. 

38. A. Xωραφά - N. Kούσουρου, «Tο ιστορικόν», ό.π., σ. 57. 

39. «^Yψηλός προστάτης ταύτης φέρεται ï Mακαριώτατος \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου, 

™ δέ âφορευτική âπιτροπεία àπαρτίζεται âκ τοÜ Mακαριωτάτου Προέδρου 

Kυρηνείας, τ΅ν Πανοσιολογιωτάτων ^Hγουµένων Kύκκου καί ^Aγίου Nεοφύτου, 

τρι΅ν µελ΅ν âκ Λευκωσίας, τρι΅ν âκ ΛεµεσοÜ καί çκτώ âκ ΠεδουλÄ». Bλ. Kήρυξ, 

25.9.1915. Για τη συµπερίληψη του διευθυντή στα µέλη της Eπιτροπής γίνεται 

αναφορά στον προαναφερθέντα Kανονισµό της Σχολής. Bλ. Tα Έγγραφα 1. 

40. «Tώρα δυνάµεθα νά ε€µεθα ≥συχοι. \Eάν λειτουργήσFη καί εéδοκιµήσFη ™ νέα 

Πρακτική Σχολή τοÜ ΠεδουλÄ, ™ \Aγγλική Σχολή τÉς Λεµύθου µάτην θά περιµένFη 

µαθητάς, διότι οî φανατικοί - •πό τήν καλλίστην τÉς λέξεως σηµασίαν - πληθυσµοί 

τÉς Mαραθάσης θά προτιµ΅σι βεβαίως τήν δικήν των àπό τήν ξένην Σχολήν, διότι 

θά εrναι βέβαιοι, ¬τι âκεÖ οûτε ™ θρησκεία, οûτε ï âθνισµός, οûτε τά α¨σθήµατα τ΅ν 

παιδι΅ν των κινδυνεύουν». Bλ. Aλήθεια, 13.9.1913. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης 

Kυπριακός Φύλαξ, 14.9.1913· Ένωσις, 26/8.11.1913. 

41. «Oî µέχρι τÉς παρελθούσης Tετάρτης âγγραφέντες µαθηταί àνÉλθον ε¨ς 

τριάντα τρεÖς». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 21.9.1913. «Oî µαθηταί τÉς νεοσυστάτου 

^EλληνικÉς ΠρακτικÉς ΣχολÉς, •πέρ τούς πεντήκοντα». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 
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ήταν µόνο δύο42. Tρεις µήνες αργότερα, πραγµατοποιήθηκαν οι εξετάσεις των 

µαθητών, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης του πρώτου τριµήνου διδασκαλίας για 

το σχολικό έτος 1913-14, όπου τονίστηκε ότι το πρόγραµµα των µαθηµάτων 

ακολουθείτο, όπως είχε σχεδιαστεί, µε τους τρεις καθηγητές, Σταυρίδη, Iωαννίδη 

και Xριστοφίδη, να εργάζονται µε ζήλο43. Όπως πληροφορούµαστε από επιστολή 

του Σταυρίδη προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο, ηµεροµηνίας 1ης Δεκεµβρίου 1913, 

µε την οποία τον προσκαλούσε να παραστεί στις εξετάσεις, το πρόγραµµα 

διδασκαλίας είχε εγκριθεί από τον πρόεδρο της Σχολικής Eφορείας, Mητροπολίτη 

Kυρηνείας Kύριλλο. Σηµειωνόταν επίσης, ότι οι 55 µαθητές της Σχολής 

κατάγονταν από 15 διαφορετικά χωριά, γεγονός που φανέρωνε και τη σηµαντική 

επίδρασή της στην κυπριακή ύπαιθρο: 18 προέρχονταν από τον Πεδουλά, 13 από 

τον Mουτουλλά, 7 από τον Kαλοπαναγιώτη, 3 από τον Πρόδροµο, ανά 2 από τον 

Παλαιόµυλο, την  Kοράκου και τις Tρεις Eλιές, και ανά 1 από τον Στατό, την Kάτω 

Zώδεια, τη Λεύκα, την Eυρύχου, την Aνώγυρα, την Πενταλιά, τον Άγιο Iωάννη και 

τον Άγιο Θεράποντα44. 

 Aυτά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η Σχολή είχε να αντιµετωπίσει 

αρκετές δυσκολίες, αφού εκαλείτο να οργανώσει εκ του µηδενός την εσωτερική 

της ζωή και να καταρτίσει κατάλληλο πρόγραµµα µαθηµάτων, ώστε να προτιµάται 

                                                                                                                                                  
12.10.1913. «^H Σχολή MιτσÉ àριθµεÖ µόλις δεκαπέντε µαθητάς καί ™ ^Eλληνική 

Πρακτική Σχολή Mαραθάσης περί τούς πεντήκοντα πέντε». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

18.10.1913. 

42. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 102, 549. 

43. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, 22 Δεκεµβρίου, ™ ^Eλληνική Πρακτική Σχολή 

Mαραθάσης ëώρτασε πανηγυρικ΅ς τό âπ’ α¨σίοις λÉξαν α΄ τρίµηνον τοÜ ¦δη 

àρξαµένου σχολικοÜ öτους. Kατά ταύτην οî µαθηταί àπήγγειλαν ½ραÖα ποιήµατα 

^Eλληνιστί, \Aγγλιστί καί Γαλλιστί, öψαλαν µελωδικώτατα ÷ôσµατα καί öδειξαν 

λαµπράν âπίδοσιν καί ε¨ς τάς τρεÖς γλ΅σσας, ½ς καί τά γεωπονικά... \Eκ τÉς ¬λης 

âργασίας καταφαίνεται ï ζÉλος καί ™ προθυµία τ΅ν διδαξάντων âν τFÉ ΣχολFÉ τρι΅ν 

διδασκάλων κ.κ. Σταυρίδου, \Iωαννίδου καί Xριστοφίδου, ο≈ς συνεχάρησαν 

±παντες οî παρευρεθέντες». Bλ. Kήρυξ, 27.12.1913. 

44. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον MΔ΄, Mέρος A΄, Aρχείον 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄ 1909-1916, αρ. 104. Bλ. Tα Έγγραφα 2. 
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από τους υποψήφιους µαθητές45. Aκόµη, έπρεπε να εξεύρει πόρους για την 

απρόσκοπτη λειτουργία της, αφού οι εισφορές των κατοίκων του Πεδουλά και τα 

εισιτήρια των µαθητών, µαζί µε τη µικρή χορηγία της εκκλησίας του Tιµίου 

Σταυρού της κοινότητας και της Mητρόπολης Kυρηνείας, δεν επαρκούσαν για την 

κάλυψη των αναγκών της46. Όπως πληροφορούµαστε από επιστολή, ηµεροµηνίας 

12 Mαρτίου 1914, των µελών της Σχολικής Eφορείας, Λεωνίδα Σταυρίδη, 

Eλευθέριου Kαµιναρίδη, Γεώργιου Kαµιναρίδη, Σοφοκλή Δρυόπουλου και 

Xρύσανθου Xατζηιωάννου, προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο, συνδροµή προσέφερε 

και ο τελευταίος τον Mάρτιο του 191447, ενώ δόθηκε και σχετική υπόσχεση για 

οικονοµική ενίσχυση της Σχολής, µετά από µεσολάβηση του Nικόλαου Kαταλάνου, 

από την Eπιτροπή των Eλληνικών Eκπαιδευτηρίων Λευκωσίας48. Φαίνεται, όµως, 

ότι η συνδροµή του Kυρίλλου δεν ανταπροκρινόταν στις προσδοκίες των 

κατοίκων, αφού από απολογητική επιστολή των µελών της Eφορείας, Xρύσανθου 

Xατζηιωάννου, Xατζηγαβριήλ Xατζηιωάννου, Eλευθέριου Kαµιναρίδη, Xρύσανθου 

Xαραλάµπους, Γεώργιου Λοΐζου και Γεώργιου Kαµιναρίδη, προς τον Kύπριο 

Aρχιεπίσκοπο, ηµεροµηνίας 11 Δεκεµβρίου 1914, ο τελευταίος φαινόταν 

                                                
45. «^H Σχολή α≈τη γνωρίζοµεν ¬τι âπάλαισε µέχρι σήµερον διά τήν ≈παρξίν της, 

êµιλλωµένη πρός τήν οéχί µακράν αéτÉς \Eµπορικήν Σχολήν τοÜ κ. MιτσÉ, 

λειτουργοÜσαν µέ 16 χιλ. λίρας κεφάλαια. ‰ Eπρεπε νά âξασφαλίσFη τήν •λικήν 

αéτÉς συντήρησιν, νά προσηλυτίσFη µαθητάς, νά στερεώσFη τάς •πέρ αéτÉς 

πεποιθήσεις καί νά κατορθώσFη τήν âξοµάλυνσιν τ΅ν ëκάστοτε àναφυοµένων 

προσκοµµάτων καί µικροζητηµάτων, ±τινα παρέβλαπτον τήν τε âσωτερικήν 

διοργάνωσιν καί τήν καθόλου αéτÉς λειτουργίαν». Bλ. Kήρυξ, 24.7.1915. 

46. Για τις µικρές αυτές εισφορές γνωρίζουµε από την προφορική παράδοση των 

κατοίκων, όπως καταγράφηκε από τον Aνδρέα Bασιλείου, «Γυµνάσιο Πεδουλά», 

ό.π., σ. 32-33. 

47. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄, Eκπαιδευτικά 1909-1916, 

αρ. 118. Bλ. Tα Έγγραφα 3. 

48. Στο Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄, Eκπαιδευτικά 1909-

1916, αρ. 119, σώζεται σχετική επιστολή, ηµεροµηνίας 12 Mαρτίου 1914, των 

µελών της Σχολικής Eπιτροπής Πεδουλά προς την Eπιτροπή των Eκπαιδευτηρίων 

Λευκωσίας, η οποία και δηµοσιεύεται στη συνέχεια. Bλ. Tα Έγγραφα 4. 
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δυαρεστηµένος µαζί τους, από πληροφορίες του για δυσµενή σχόλια σε βάρος 

του για το θέµα αυτό, εκ µέρους του διευθυντή, Λεωνίδα Σταυρίδη49. 

 Oπωσδήποτε, τα συλλεγέντα ποσά δεν επαρκούσαν για την οµαλή 

λειτουργία της Σχολής και για τον λόγο αυτό, λίγες βδοµάδες πριν από τη λήξη 

του σχολικού έτους 1913-14, ο Σταυρίδης µετέβη στην Aίγυπτο µε σκοπό την 

είσπραξη συνδροµών από τους εκεί Kυπρίους, και ειδικά από όσους κατάγονταν 

από τον Πεδουλά50. Όπως πληροφορούµαστε από επιστολή του προς τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο, ηµεροµηνίας 15 Iουλίου 1914, που προσυπέγραψαν τα 

µέλη της Σχολικής Eφορείας Eλευθέριος Kαµιναρίδης, Γεώργιος Kαµιναρίδης, 

Xρύσανθος Xατζηιωάννου, Xατζηγαβριήλ Xατζηιωάννου, Nεόφυτος Xατζηµιχαήλ, 

Σοφοκλής Δρυόπουλος και Γεώργιος Λοΐζου, το ταξίδι του στη χώρα του Nείλου 

υπήρξε επιτυχές, αφού κατάφερε να συλλέξει το ποσό των 50 λιρών, 12 από τις 

οποίες αποτελούσαν την ετήσια εισφορά του ευεργέτη της κοινότητας 

Xαράλαµπου Mαυροσκούφη (1843-1916)51. 

                                                
49. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον MA΄. Mέρος A΄, 

Mεσοαρχιεπισκοπεία ή το Aρχιεπισκοπικόν Zήτηµα (1900-1910) εκ του Aρχείου 

Kυρίλλου B΄, αρ. 59. Bλ. Tα Έγγραφα 6. 

50. «Mετ’ εéχαριστήσεως πληροφορούµεθα, ¬τι ™ Πρακτική Σχολή ΠεδουλÄ, χάρις 

ε¨ς τόν àκάµατον ζÉλον τοÜ διευθυντοÜ αéτÉς κ. Σταυρίδου προχωρεÖ 

àπροσκόπτως καί âπωφελ΅ς ε¨ς τό öργον της. ^H âπιτελουµένη âν αéτFÉ πρόοδος 

εrνε àρκούντως îκανοποιητική, κατά τήν µαρτυρίαν πλείστων Λεµεσίων 

âπισκεπτ΅ν. TοÜτο συνετέλεσεν ε¨ς τήν öνδειξιν µείζονος προθυµίας πρός •λικήν 

•ποστήριξιν τÉς ΣχολÉς âκ µέρους τ΅ν δυναµένων, καί ¨δί÷α τ΅ν âν A¨γύπτω 

Kυπρίων, öνθα εrχεν âσχάτως µεταβÉ ï κ. Σταυρίδης». Bλ. Kήρυξ, 6.6.1914. 

51. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄, Eκπαιδευτικά 1909-1916, 

αρ. 119. Bλ. Tα Έγγραφα 5. Aς σηµειωθεί, ότι ο Mαυροσκούφης είχε προσφέρει, 

το 1898, το ποσό των 200 λιρών για την υδροδότηση της κοινότητας, ενώ το 1915 

προσέφερε άλλες 200 λίρες, που χρησιµοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 

1930 για την ανέγερση της εκκλησίας του Tιµίου Σταυρού. Για τη ζωή του βλ. 

Kωστή Kοκκινόφτα, «O Πεδουλιώτης ευεργέτης Xαράλαµπος Mαυροσκούφης και 

η µεταφορά πόσιµου νερού στον Πεδουλά», Πεδουλάς 3(1994)71-72 [= Πολίτης, 

4.6.2000]· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 346-347. 
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 Στο µεταξύ, το ζήτηµα της αντιπαράθεσης των δύο Σχολών συντηρείτο από 

τα συνεχή δηµοσιεύµατα του Mανιάτη δηµοσιογράφου Nικόλαου Kαταλάνου52, ο 

οποίος τόνιζε το σηµαντικό έργο, που κατά τη γνώµη του επιτελούσε η Σχολή 

Πεδουλά µε την καλλιέργεια του θρησκευτικού και εθνικού φρονήµατος των 

µαθητών, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε στην «κοσµοπολίτικη και 

αγγλοκρατούµενη» Σχολή της Λεµύθου53. O Kαταλάνος αφιέρωσε αρκετές στήλες 

στην εφηµερίδα του, για να προβάλει την τελετή λήξης των µαθηµάτων του 

σχολικού έτους 1913-14 και να χαρακτηρίσει άκρως επιτυχηµένη τη λειτουργία 

της Σχολής54. Eπίσης, τον Σεπτέµβριο του 1914 επανέλαβε τις κατηγορίες του 

εναντίον της Σχολής Mιτσή και τα θετικά σχόλιά του υπέρ της Σχολής Πεδουλά55. 

Tην ίδια περίοδο, παρόµοια επαινετικά κείµενα για το έργο της τελευταίας 

γράφτηκαν και από άλλους δηµοσιογράφους, που ασχολούνταν µε την πορεία της 

κυπριακής εκπαίδευσης56. 

                                                
52. Έχουν εντοπιστεί στον ολιγοσέλιδο και εβδοµαδιαίο «Kυπριακό Φύλακα», από 

τον Σεπτέµβριο του 1913 µέχρι τον ίδιο µήνα του αµέσως επόµενου έτους, έντεκα 

εκτενή σχετικά δηµοσιεύµατα, που αποδίδονται στον Nικόλαο Kαταλάνο. Bλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 14.9.1913, 21.9.1913, 12.10.1913, 18.10.1913, 29.11.1913, 

7.2.1914, 4.7.1914, 11.7.1914, 18.7.1914, 29.8.1914, 12.9.1914. 

53. «Πάντως, ™ ^Eλληνική α≈τη Σχολή οé µόνον περισσοτέρας καί χρησιµοτέρας θά 

παρέχFη γνώσεις ε¨ς τούς τροφίµους αéτÉς, àλλά καί τό θρησκευτικόν καί âθνικόν 

φρόνηµα θά âνισχύFη καί θά âξυψώνFη, àντιδρ΅σα εéεργετικ΅ς κατά τÉς 

κοσµοπολιτικÉς âπιδράσεως τÉς àγγλοκρατουµένης ΣχολÉς MιτσÉ». Bλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 21.9.1913. 

54. Eνδεικτικά βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 18.7.1914. 

55. «^H Σχολή MιτσÉ οéδέν âδηµοσίευσε πρόγραµµα µέχρι τοÜδε, ™ διδασκαλία 

γίνεται âν κρυπτ΅, µή âπιτρεποµένης τÉς ε¨ς αéτά âπισκέψεως γονέων, 

κηδεµόνων ¦ ôλλων ξένων. ^H ^Eλληνική Πρακτική Σχολή Mαραθάσης καί 

προγράµµατα âδηµοσίευσε, καί διένειµεν àνά τά χωρία πάντα. ^H µεγάλη α≈τη 

àντίθεσις µόνη πρέπει νά πείσFη καί τόν µÄλλον δύσπιστον περί τ΅ν àντιθέτων 

σκοπ΅ν, ο≈ς âπιδιώκει ëκατέρα τούτων». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 12.9.1914. 

56. Bλ. για παράδειγµα το ακόλουθο δηµοσίευµα: «\Eγένοντο âσχάτως αî âξετάσεις 

τοÜ εéαγοÜς τούτου îδρύµατος, ¬περ προώρισται πολλάς καί σπουδαίας èφελείας 

νά παράσχFη ε¨ς ïλόκληρον τό φιλοπρόοδον âκεÖνο διαµέρισµα τοÜ ΠεδουλÄ καί τά 

πέριξ. \Eκ τ΅ν àποτελεσµάτων τ΅ν γενοµένων âξετάσεων δύναταί τις νά κρίνFη 

àσφαλ΅ς περί τÉς εéδοκιµωτάτης λειτουργίας τÉς ΣχολÉς ταύτης καί τÉς 
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 Tην ίδια περίοδο δόθηκε στη δηµοσιότητα το πρόγραµµα και ο κανονισµός 

της Σχολής για το νέο σχολικό έτος 1914-15, όπου σηµειωνόταν ότι τα δίδακτρα 

που καλούντο να καταβάλουν οι µαθητές παρέµεναν όπως και παλαιότερα, 

δηλαδή τρεις λίρες για όσους κατάγονταν από τον Πεδουλά και δύο για τους 

υπόλοιπους. Σηµειωνόταν ακόµη, ότι το πρόγραµµα των µαθηµάτων περιλάµβανε 

ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, εµπορικά, γεωπονικά, µαθηµατικά, θρησκευτικά, 

υγιεινή, ιστορία, γεωγραφία, τεχνικά, µουσική, γυµνασική, φυσιογνωστικά, 

κοσµογραφία, γεωλογία και µαθήµατα γενικής µόρφωσης57. 

 Tον Σεπτέµβριο του 1915 η Σχολή εισερχόταν στον τέταρτο χρόνο της 

διδασκαλίας της και η Eφορεία της Σχολής εξακολούθησε να τονίζει στις 

εξαγγελίες της, ότι παρείχε «µόρφωσιν ελληνοπρεπή και ωφελιµωτάτην», 

προφανώς για να καταδειχτεί η διαφορετικότητά της από τη Σχολή Mιτσή. 

Διατηρούσε επίσης τα εισιτήρια των µαθητών, όπως και κατά τα προηγούµενα 

χρόνια58. Tο έτος αυτό δίδαξαν, εκτός από τον Σταυρίδη, και οι διδάσκαλοι Γ.A. 

Συµεωνίδης και Aνδρέας Ποταµίτης, ενώ µε τη λήξη του αποφοίτησαν επτά 

µαθητές, οι Mιχαήλ Xαραλάµπους, Iωάννης Kαµιναρίδης, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, 

Kυριακός Παπακυριακού, Λοΐζος Λοΐζου, Iωάννης Παπουής και Θεόδωρος  

                                                                                                                                                  
καρποφόρου διδασκαλίας τ΅ν âν αéτFÉ διδασκόντων, âφ’ z καί συγχαίροµεν τόν 

κάλλιστον αéτÉς Διευθυντήν κ. Λ. Σταυρίδην, µεθ’ ¬λων τ΅ν λοιπ΅ν 

συνδιδασκόντων». Bλ. Σάλπιγξ, 18/31.7.1914. 

57. «\Aπεστάλη ™µÖν τό τε πρόγραµµα καί ï κανονισµός τÉς ^EλληνικÉς ΠρακτικÉς 

ΣχολÉς ΠεδουλÄ. \Eν τFÉ ΣχολFÉ ταύτFη διδάσκονται ^Eλληνικά, \Aγγλικά, Γαλλικά, 

\Eµπορικά, Γεωπονικά, Mαθηµατικά, Θρησκευτικά, ^Yγιεινή, ^Iστορία, Γεωγραφία, 

Tεχνικά, Mουσική, Γυµναστική, Φυσιογνωστικά, Kοσµογραφία, Γεωλογία καί 

µαθήµατα γενικÉς µορφώσεως. Tά δίδακτρα ½ρίσθησαν λίαν χαµηλά, œστε νά εrναι 

προσιτά ε¨ς ¬λα τά βαλάντια, ≥τοι διά µέν τόν ΠεδουλÄν λίρες 3 âτησίως, διά δέ τά 

ôλλα χωρία λίρες 2». Bλ. Eλευθερία, 30/12.9.1914. Eπίσης βλ. Aλήθεια, 5.9.1914· 

Kυπριακός Φύλαξ, 29.8.1914. 

58. «\Eγγραφαί àπό τήν 15 Σεπτεµβρίου. E¨σιτήριον âτήσιον πληρωτέον ε¨ς τρεÖς 

δόσεις. Διά τόν ΠεδουλÄν λίρες 3. Διά τά ôλλα χωρία λίρες 2. ^H Σχολή α≈τη, 

εéδοκίµως λειτουργοÜσα, ε¨σέρχεται âφέτος ε¨ς τό Δ΄ öτος. Παρέχει µόρφωσιν 

ëλληνοπρεπÉ καί èφελιµωτάτην. Πρόγραµµα - Kανονισµός στέλλεται δωρεάν τ΅ 

α¨τοÜντι. \Eκ τÉς \Eφορείας τÉς ΣχολÉς». Bλ. Aλήθεια, 18.9.1915. Eπίσης βλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 11.8.1915. 
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Mιχαηλίδης59. Eίναι άγνωστο, όµως, αν αυτοί ήταν οι πρώτοι απόφοιτοι και αν η 

Σχολή διατηρούσε στο πρόγραµµα διδασκαλίας της τους δύο κλάδους, εµπορικό 

και πρακτικό, τους οποίους ανακοίνωνε στην εξαγγελία των µαθηµάτων της, κατά 

το σχολικο έτος 1913-14. Δυστυχώς, η καταστροφή του Aρχείου της από την 

πυρκαγιά του Δεκεµβρίου του 1941 και η απουσία αναφορών στον τύπο της 

εποχής αποτελούν ανυπέρβλητο εµπόδιο στη διευκρίνηση της λεπτοµέρειας 

αυτής. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το 1969, κατά τους εορτασµούς για τα 

πενηντάχρονα του Γυµνασίου Πεδουλά60, καταγράφηκαν προφορικές µαρτυρίες 

για το ιστορικό της ίδρυσής του, οπότε επαναδιατυπώθηκαν οι κατηγορίες 

εναντίον της Σχολής Mιτσή, ως «Aγγλικής» και όργανο της αποικιοκρατικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Γράφτηκε τότε, ότι οι Άγγλοι κυβερνώντες 

εκµεταλλεύτηκαν την ίδρυση της τελευταίας, ώστε να αφελληνίσουν τους νέους 

της Mαραθάσας, και απαγόρευσαν µε τον ιδρυτικό κανονισµό της την έκφραση 

των εθνικών αισθηµάτων τους. 

 Tονίστηκε επίσης, ότι η Σχολή Mιτσή ήταν προτεσταντική και επεδίωκε τον 

θρησκευτικό προσηλυτισµό των µαθητών και πως η διεύθυνσή της είχε ορίσει τις 

διακοπές των Xριστουγέννων, σύµφωνα µε το Nέο και όχι µε το Παλαιό 

Hµερολόγιο, που ακολουθούσε η Oρθόδοξη Eκκλησία µέχρι το 1924. Aναφέρθηκε 

ακόµη, ότι στις ενέργειες αυτές αντέδρασε ο καθηγητής των εµπορικών Λεωνίδας 

Σταυρίδης, που εγκατέλειψε τη Λεµύθου και κατέφυγε στον Πεδουλά, όπου 

ίδρυσε τη νέα Σχολή. Προστέθηκε δε, ότι οι µαθητές πλήρωναν 25 σελίνια, για να 

φοιτήσουν στη Σχολή Πεδουλά, ενώ η φοίτηση στη Σχολή Mιτσή ήταν δωρεάν, 

προφανώς για να είναι πιο ελκυστική και να πετυχαίνει ευκολότερα την υλοποίηση 

των προσηλυτιστικών της στόχων61. Στις παλαιότερες κατηγορίες δηλαδή, που 

                                                
59. Tα ονόµατα των δύο διδασκάλων και των επτά πρώτων αποφοίτων 

δηµοσιεύονται σε άρθρο εφηµερίδας της εποχής. Bλ. Eλευθερία, 30/12.8.1916. 

60. H πεντηκονταετηρίδα της Σχολής γιορτάστηκε το 1969, επειδή οι πολιτικές 

συνθήκες των προηγούµενων χρόνων δεν επέτρεψαν να τιµηθεί η επέτειος αυτή 

το 1963. 

61. Oι σχετικές µαρτυρίες διασώζονται σε κείµενα, που παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον για την ιστορία της εκπαίδευσης της Mαραθάσας και των Σχολών 

Λεµύθου και Πεδουλά. Eνδεικτικά βλ. A. Xωραφά - N. Kούσουρου, «Tο ιστορικόν», 

ό.π., σ. 57-58· A.A. Γεωργιάδη Kυπρολέοντος, «Eορτάζεται την Kυριακήν», ό.π.· 
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είχαν διατυπωθεί εναντίον της Σχολής Mιτσή το 1912-13, προστέθηκαν και πολλές 

άλλες, τις οποίες είχε δηµιουργήσει η τοπική µυθολογία. Oι περισσότερες από 

αυτές επαναλήφθηκαν στα νεότερα χρόνια από διάφορους συγγραφείς, που 

ανέτρεχαν στα κείµενα αυτά62. Όπως, όµως, έχει αναφερθεί καµία από αυτές δεν 

τεκµηριώνεται από τις γραπτές µαρτυρίες της εποχής.  

 Kατά τα πρώτα χρόνια της ζωής της Σχολής Πεδουλά, το πρόγραµµα 

διδασκαλίας παρέµενε σταθερά προσανατολισµένο προς τις εµπορικές σπουδές, 

µε παράλληλη διδασκαλία των αγγλικών και γαλλικών µαθηµάτων, που 

θεωρούνταν απαραίτητα για τους εµπορευόµενους63. Ωστόσο, µερίδα κατοίκων 

εξέφραζε κατά καιρούς τη διαφωνία της, όπως στις αρχές του σχολικού έτους 

1915-16, και ζητούσε να τροποποιηθεί και να λάβει πρακτικό και γεωργικό 

περιεχόµενο. Όπως υποστήριζαν, µε τη διαφοροποίησή του, οι απόφοιτοι θα 

απέβαιναν πολλαπλά χρήσιµοι για την περιοχή και δεν θα την εγκατέλειπαν, για 

να εργαστούν ως έµποροι, ή σε άλλα σχετικά επαγγέλµατα, στις πόλεις ή στο 

εξωτερικό64.  

                                                                                                                                                  
Tου ιδίου, «O Δηµοσθένης Mιτσής και η Σχολή του», Eλευθερία, 29.5.1969· 

Kωνσταντίνου Γιαλλουρίδη, «H 50ετηρίς του Γυµνασίου Πεδουλά», Eθνοφρουρός 

12(1969)9-10. 

62. Eνδεικτικά βλ. M. Mαραγκού, «Σύντοµη περιγραφή», ό.π., σ. 16-17· Iωάννη 

Θεοδότου, «Iστορικό της ίδρυσης του Γυµνασίου Πεδουλά», Σκυτάλη 2(1987-

1988)8-9· A. Bασιλείου, «Γυµνάσιο Πεδουλά», ό.π., σ. 30-42. 

63. «Πλήν τÉς γενικÉς µορφώσεως, τήν ïποίαν παρέχει ™ Σχολή ε¨ς τούς µαθητάς, 

âπαρκ΅ς διδάσκεται ™ \Aγγλική καί ™ Γαλλική, ¨δί÷α δέ τά âµπορικά». Bλ. Ένωσις, 

13/26.11.1915. 

64. Eνδεικτικό για τις διαφωνίες, που είχαν δηµιουργηθεί ανάµεσα στους 

κατοίκους της κοινότητας, είναι το ακόλουθο απόσπασµα άρθρου εφηµερίδας της 

εποχής: «Erνε àνάγκη ™ âφορεύουσα âπιτροπεία νά σκεφθFÉ σοβαρ΅ς ôν ™ Σχολή 

α≈τη, ½ς σήµερον λειτουργεÖ, âκτελFÉ προορισµόν τινα, àντάξιον τÉς •πάρξεώς της. 

Erνε àνάγκη πρό παντός νά âννοήσουν οî Πεδουλι΅ται, ¬τι ™ κατεύθυνσις, τήν 

ïποίαν âπÉρεν ™ Σχολή α≈τη, δέν εrνε âκείνη, τήν ïποίαν àπαιτεÖ τό συµφέρον τÉς 

Mαραθάσης, οéδ’ âκείνη ™ ïποία θά δώσFη ε¨ς τά παιδιά των τήν àληθ΅ς πρακτικήν 

καί âπωφελÉ µόρφωσιν. ^H MαραθÄσα θέλει µίαν γεωργικήν âπαγγελµατικήν 

Σχολήν». Bλ. Kήρυξ, 25.9.1915. 
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 Oι διαφωνίες αυτές φαίνεται ότι µε την πάροδο του χρόνου διογκώθηκαν, 

µε αποτέλεσµα ο ιδρυτής και διευθυντής της, Λεωνίδας Σταυρίδης, να υποβάλει 

παραίτηση και να αποχωρήσει, αµέσως µετά τη λήξη των εξετάσεων, τον Iούλιο 

του 191665. Σύµφωνα µε τον τύπο της εποχής, σε αυτές είχε προστεθεί και το 

ζήτηµα της επάρκειας του διδάσκοντος προσωπικού, γι’ αυτό και εκαλείτο ο 

Aρχιεπίσκοπος, ως επίτιµος πρόεδρος της Eφορευτικής Eπιτροπής, να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα για την επίλυσή τους 66. 

 Mετά την παραίτησή του, ο Σταυρίδης εγκατέλειψε τον Πεδουλά και 

εγκαταστάθηκε στη Λεµεσό, όπου ίδρυσε φροντιστήριο εµπορικών και λογιστικών 

µαθηµάτων67 και ακολούθως εργάστηκε στην Eταιρεία N.Π. Λανίτης και στην 

                                                
65. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν παρέστηµεν ε¨ς τάς διεξαχθείσας âξετάσεις âν τ FÉ 

\EµπορικFÉ ΣχολFÉ ΠεδουλÄ, τάς ïποίας âτίµησαν καί ±παντες σχεδόν οî âν Πεδουλ÷Ä 

παραθερίζοντες ξένοι. ^O διευθυντής τÉς ΣχολÉς κ. Σταυρίδης, àφοÜ προεÖπε τήν 

παραίτησίν του, ½µίλησε δι’ çλίγων, àλλά περιεκτικώτατα, περί âµπορίου, 

καταστρέψας τόν λόγον του διά συµβουλ΅ν πρός τούς àποφοιτοÜντας ëπτά 

µαθητάς... Φαίνεται δυστυχ΅ς, ¬τι ™ \Eµπορική α≈τη Σχολή διαλύεται, καί τοÜτο 

διότι παρεισέφρησεν καί âκεÖ τό µικρόβιον τÉς διαιρέσεως καί τ΅ν 

µικροφιλοτιµι΅ν». Bλ. Aιών, 9/22.7.1916. 

66. «\Eγνωρίζοµεν µερικάς àνωµαλίας, γενοµένας âν τFÉ λειτουργί÷α τÉς ΠρακτικÉς 

ΣχολÉς τοÜ ΠεδουλÄ, àλλ’ àπεφύγοµεν νά δηµοσιεύσωµεν αéτάς, δι’ εéνοήτους 

λόγους. Tώρα, ¬µως, ïπότε öληξε τό σχολικόν öτος, θεωροÜµεν καθÉκον νά 

συστήσωµεν θερµ΅ς ε¨ς τήν •πό τήν âπίτιµον προεδρίαν τοÜ M. \Aρχιεπισκόπου 

διατελοÜσαν âπιτροπείαν τÉς âν λόγω ΣχολÉς νά µεριµνήση πρός àποφυγήν âν τ΅ 

µέλλοντι πάσης τυχόν àνωµαλίας, καί νά φροντίσFη περί τοÜ διορισµοÜ καταλλήλου 

καί âπαρκοÜς, κατά τό δυνατόν, προσωπικοÜ, διά τήν παροχήν καλ΅ν âφοδίων ε¨ς 

τάς ξένας γλώσσας καί τάς âµπορικάς καί πρακτικάς γνώσεις ε¨ς τούς 

^Eλληνόπαιδας τÉς Mαραθάσης». Bλ. Hχώ της Kύπρου, 19.7.1916. 

67. «^O τέως διευθυντής τÉς ΣχολÉς ΠεδουλÄ κ. Λ. Σταυρίδης, âγκατασταθείς ε¨ς 

τήν πόλιν µας, àγγέλλει ¬τι îδρύει Φροντιστήριον âµπορικόν καί λογιστικόν, 

âξέδωκε δέ καί σχετικήν πρός τοÜτο àγγελίαν. \Eλπίζοµεν, ¬τι θά τύχFη θερµÉς 

•ποστηρίξεως, •πό τ΅ν âπιθυµούντων νά âκµάθουν âµπορικά». Bλ. Σάλπιγξ, 

28/11.10.1916. Eπίσης βλ. Σάλπιγξ, 1/14.1.1920, όπου δηµοσιεύεται αγγελία για τη 

συνέχιση της λειτουργίας του φροντιστηρίου. 
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καπνοβιοµηχανία A.Γ. Πατίκης, µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το 194268. Στη 

διεύθυνση της Σχολής τον διαδέχθηκε ο Mάρκος Γαβριηλίδης (1893-1950), 

απόφοιτος Eµπορικού Kολλεγίου της Bηρυτού και αυτόν τον Aπρίλιο του 192069 ο 

διδάσκαλος Nικόλαος Aγγελίδης. Aκολούθως υπηρέτησαν ως διευθυντές οι 

Iωάννης Πασχαλίδης (1920-1932), Γεώργιος Xατζηαντωνάς (1932-1943), Γεώργιος 

Mατσάκης (1943-1947) και άλλοι70. Aς σηµειωθεί, ότι λίγα χρόνια αργότερα, 

πολλοί µαθητές και καθηγητές της Σχολής συµµετείχαν στον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και ένας από αυτούς, ο Aριστείδης 

Xαραλάµπους (1938-1956) βρήκε ηρωικό θάνατο, στις 11 Mαρτίου 195671.  

 Στο µεταξύ, σταδιακά στις τέσσερις τάξεις προστέθηκε κατά το σχολικό 

έτος 1940-41 πέµπτη και κατά το 1954-55 έκτη τάξη, γεγονός που την κατέστησε 

ισότιµη προς τα Eλληνικά εξατάξια Γυµνάσια72. Aς σηµειωθεί ότι η ονοµασία της 

Σχολής διαφοροποιείτο κατά καιρούς, ανάλογα µε την προσθήκη νέων τάξεων και 

τον προσανατολισµό των µαθηµάτων. Aρχικά, όπως έχει αναφερθεί, ονοµάστηκε 
                                                
68. «\Aπέθανεν âν Λεµεσ΅, κατόπιν µακρÄς àσθενείας, θερµός πατριώτης καί 

φιλήσυχος πολίτης, ï Λεωνίδας Σταυρίδης. ^O µεταστάς κατήγετο âξ \Aγχιάλου 

(τÉς Bουλγαρίας), κατέφυγε δέ ε¨ς τήν NÉσον µας πρό πολλ΅ν âτ΅ν, µετά τÉς 

ο¨κογενείας  του, λόγω τ΅ν βουλγαρικ΅ν θηριωδι΅ν καί κακουργηµάτων, κατά 

τοÜ ^EλληνισµοÜ. ^YπÉρξεν ï πρ΅τος διευθυντής τÉς ΣχολÉς ΠεδουλÄ, διά τήν 

ïποίαν οéδέποτε öπαυσε νά δεικνύFη ζωηρόν âνδιαφέρον. \Aπό ε¨κοσιπενταετίας 

περίπου âγκατεστάθη ε¨ς Λεµεσόν, ¬που •πηρέτησε µέχρι τέλους τÉς ζωÉς του, ½ς 

àρχιλογιστής τοÜ ο€κου A.Γ. Πατίκη καί Σία». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

24.1.1942. Για τη βιογραφία του Σταυρίδη βλ. τη σηµείωση υπ’ αριθµόν 4. 

69. «^H Διεύθυνσις [τÉς ^EλληνικÉς ΠρακτικÉς ΣχολÉς Mαραθάσης] àνετέθη ε¨ς 

τόν δόκιµον καθηγητήν τοÜ \EµπορικοÜ Tµήµατος τοÜ Παγκυπρίου κ. M. 

Γαβριηλίδην». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 6.9.1916. «^Yπέβαλε παραίτησιν àπό τÉς 

θέσεώς του ï εéπαίδευτος καί îκανός διευθυντής τÉς \EµπορικÉς ΣχολÉς ΠεδουλÄ 

κ. M. Γαβριηλίδης, προτιθέµενος νά àπέλθFη ε¨ς Γαλλίαν, δι’ εéρυτέρας âµπορικάς 

σπουδάς». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 11/24.4.1920. Για τον Mάρκο Γαβριηλίδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 83. 

70. Γυµνασίου Πεδουλά, Λεύκωµα, ό.π., σ. 101, όπου παρατίθεται ο κατάλογος 

των διευθυντών της Σχολής. 

71. Για τη ζωή του βλ. Xρυστάλλας Bοσκού, «Aριστείδης Xαραλάµπους, ο ήρωας 

του Πεδουλά», Kοινόν Kυπρίων 36-37(1991)15-16. 

72. A. Bασιλείου, «Γυµνάσιο Πεδουλά», ό.π., σ. 37. 
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«Eλληνική Πρακτική Σχολή Mαραθάσης»73. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, 

όµως, όταν άρχισαν οι έρανοι για την ανέγερση ιδιόκτητου σχολικού κτηρίου και 

δεν υπήρξε ανταπόκριση από κατοίκους άλλων χωριών της Mαραθάσας, η Σχολική 

Eπιτροπή αποφάσισε τη µετονοµασία της σε «Eλληνική Πρακτική Σχολή 

Πεδουλά»74. Σε µεταγενέστερο χρόνο ονοµάστηκε «Πρακτική και Eµπορική Σχολή 

Πεδουλά», το 1954-55 «Eµπορικόν Λύκειον Πεδουλά», το 1959 «Eλληνικόν 

Γυµνάσιον Πεδουλά» και τελικά το 1965-66 «Γυµνάσιον Πεδουλά»75. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αποφασίστηκε η 

σταδιακή µετατροπή της σε σχολείο γυµνασιακού κύκλου, µε την ταυτόχρονη 

µετεξέλιξη της Σχολής Mιτσή σε λύκειο, σε µια προσπάθεια επιβίωσης των δύο 

σχολείων, που είχαν πληγεί από την αστυφιλία. H σχετική απόφαση άρχισε να 

υλοποιείται από το σχολικό έτος 1991-92, οπότε καταργήθηκε η πρώτη λυκειακή 

τάξη, το αµέσως επόµενο σχολικό έτος η δευτέρα και ακολούθως η τρίτη, µε 

αποτέλεσµα από το 1994-95 να παραµείνουν µόνο οι τρεις γυµνασιακές τάξεις76. 

Δυστυχώς, όµως, ο αριθµός των µαθητών εξακολουθούσε να λιγοστεύει, γεγονός 

                                                
73. Mε το όνοµα αυτό αναφέρεται στον τύπο της εποχής. Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

7.9.1913, 14.9.1913, 21.9.1913, 12.10.1913, 11.8.1915· 6.9.1916· Πατρίς, 

12/25.9.1913· Σάλπιγξ, 20.9.1913· Kήρυξ, 27.12.1913· Aλήθεια, 5.9.1914, 

18.9.1915. Ωστόσο αναφέρεται καταχρηστικά και ως «Πρακτική Σχολή Πεδουλά» 

(βλ. Kήρυξ, 6.6.1914, 4.5.1918), «Εµπορική Σχολή Πεδουλά» (βλ. Σάλπιγξ, 

18/31.7.1914, 31/13.9.1916, 24/6.6.1917· Kήρυξ, 24.7.1915, 8.9.1917, 18.5.1918· 

Eλευθερία, 30/12.8.1916· Πατρίς, 24/6.5.1917, 7/20.6.1917, 6/19.9.1917, Kυπριακός 

Φύλαξ, 29.5.1918, 19.6.1918, 26.6.1918, 18.6.1919· Φωνή της Kύπρου, 

10/23.8.1919) και «Eλληνική Πρακτική Σχολή Πεδουλά (βλ. Eλευθερία, 

30/12.9.1914· Kυπριακός Φύλαξ, 13.6.1917). 

74. Για παράδειγµα βλ. σχετικά δηµοσιεύµατα στις ακόλουθες εφηµερίδες της 

εποχής: Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 4.8.1926, 20.7.1927, 9.4.1930· Aλήθεια, 

29.6.1928, 18.9.1930· Xρόνος, 29.6.1928, 4.7.1930, 23.8.1930· Παρατηρητής, 

22.6.1929· Eλευθερία, 27.8.1930, 17.9.1930. 

75. Για τις διάφορες ονοµασίες της Σχολής βλ. A. Bασιλείου, «Γυµνάσιο 

Πεδουλά», ό.π., σ. 37-38. 

76. K. Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή, ό.π., σ. 148. 
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που επέφερε, το 2004, µετά από ενενήντα περίπου χρόνια πνευµατικής 

καρποφορίας,  την αναστολή της λειτουργίας της77. 

 

TA EΓΓPAΦA 

1 

 Πρός τόν Mακαριώτατον \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου, Προστάτην τÉς  

^EλληνικÉς ΠρακτικÉς ΣχολÉς Mαραθάσης, 

 \EνταÜθα. 

 

 Mακαριώτατε, 

 Mετά πολλÉς χαρÄς µεταδίδω τFÉ ^Yµετέρ÷α Mακαριότητι τό âκδοθέν 

πρόγραµµα τÉς ΣχολÉς. ^H âν τFÉ âξοχFÉ διαµονή τινων µελ΅ν âκ τ΅ν \Eπιτροπει΅ν 

âπί τ΅ν \Eράνων καί τÉς \EκπαιδευτικÉς âµποδίζει τόν προσπορισµόν τ΅ν 

συνδροµ΅ν τ΅ν âν λόγω σωµατείων πρός τήν Σχολήν. Διωρίσθη ¦δη ï ≤τερος τ΅ν 

συναδέλφων µου, âντός δέ τÉς ëβδοµάδος ταύτης âλπίζω νά προσληφθFÉ καί ï 

δεύτερος. TαÜτα καί διατελ΅ àσπαζόµενος τήν δεξιάν τÉς ^Yµετέρας Πανσεβάστου 

µοι Mακαριότητος. 

 Λ.Σ. Σταυρίδης. 

 \Eν Λευκωσί÷α, τFÉ 5Fη Σεπτεµβρίου 1913. 

 

EΛΛHNIKH ΠPAKTIKH ΣXOΛH MAPAΘAΣHΣ EN ΠEΔOYΛA 

ΠPOΓPAMMA - KANONIΣMOΣ 

 1. ^H Σχολή α≈τη çνοµάζεται τÉς Mαραθάσης, âπειδή εrναι κτισµένη âντός 

αéτÉς, âν΅ àποβλέπει ε¨ς τήν πραγµατικήν èφέλειαν καί πρόοδον ¬λων τ΅ν 

περικειµένων ^Eλληνικ΅ν χωρίων. Περιλαµβάνει δύο τµήµατα, \Eµπορικόν καί 

Γεωπονικόν. ^H φοίτησις διαρκεÖ τέσσαρα öτη âν τ΅ \Eµπορικ΅ τµήµατι, τρία δέ âν 

τ΅ Γεωπονικ΅. ^H πρώτη τάξις εrνε κοινή, ½ς προπαρασκευαστική, αî δέ λοιπαί 

ε¨δικαί δι’ ≤καστον τµÉµα. 

 2. ^H AéτοÜ Mακαριότης ï \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου àνέλαβε τήν πατρικήν 

µέριµναν âπί τήν Σχολήν. ^H âφορευτική δέ αéτÉς âπιτροπεία, âνεργοÜσα •πό τήν 

âπωνυµίαν ^Eλληνική \Eφορεία Mαραθάσης, διατελεÖ •πό τήν προεδρίαν τÉς AéτοÜ 

Mακαριότητος τοÜ Mητροπολίτου Kυρηνείας ½ς Προέδρου, àποτελεÖται δέ âκ τ΅ν 

Πανοσιολογιωτάτων ^Hγουµένων Kύκκου καί ^Aγίου Nεοφύτου, àνά τρι΅ν µελ΅ν 

                                                
77. Για το κλείσιµο του Γυµνασίου Πεδουλά βλ. τα σχετικά δηµοσιεύµατα στις 

εφηµερίδες της εποχής, και ειδικά στην εφηµ. Φιλελεύθερος, ηµεροµηνίας 4 και 8 

Iουλίου και 17 Aυγούστου 2004. 
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âκ Λευκωσίας καί ΛεµεσοÜ, τοÜ ΔιευθυντοÜ τÉς ΣχολÉς καί çκτώ µελ΅ν âκ 

Mαραθάσης. 

 3. Mαθήµατα θά διδαχθ΅σιν ε¨ς τάς δύο τάξεις, αî ïποÖαι θά λειτουργήσωσιν 

âφέτος· ^Eλληνικά, \Aγγλικά, Γαλλικά, \Eµπορικά, Γεωπονικά, Mαθηµατικά, 

Θρησκευτικά, ^Iστορία, Γεωγραφία, Φυσιογνωσία, Kαλλιγραφία, Mουσική, 

Γυµναστική, \Iχνογραφία, Λεπτουργική. 

 4. ^Ως µαθηταί γίνονται δεκτοί µόνον ^Eλληνόπαιδες ôνευ ïρίου ™λικίας, 

κατέχοντες δέ τάς γνώσεις τελειοφοίτων τοÜ ΔηµοτικοÜ σχολείου, 

àποδεικνυοµένας δι’ ε¨σιτηρίων âξετάσεων âν âλλείψει πιστοποιητικοÜ. 

 5. Oî µαθηταί θά παιδαγωγ΅νται καί θά µορφώνωνται ëλληνοπρεπ΅ς καί 

çρθοδόξως χριστιανικ΅ς. Θά àναπτύσσωνται προσηκόντως âν τFÉ χρήσει τÉς 

µητρικÉς των γλώσσης, τÉς ^EλληνικÉς, àλλά καί τήν àπαιτουµένην πεÖραν θά 

àποκτ΅σιν öν τε τFÉ προφορικFÉ καί τFÉ γραπτFÉ χρήσει τ΅ν ξένων γλωσσ΅ν. Πρός 

τούτοις θά àπολαµβάνωσι τήν δέουσαν ε¨ς ≤καστον τµÉµα γενικήν µόρφωσιν µέ 

τρόπον πρακτικόν, àπηλλαγµένον δηλαδή τ΅ν περιττ΅ν θεωρι΅ν, συµφώνως πρός 

τόν χαρακτÉρα τÉς ΣχολÉς. 

 6. Tό σχολικόν öτος διαρκεÖ àπό 15 Σεπτεµβρίου µέχρι τέλους \Iουνίου.  

ΔιαιρεÖται δέ ε¨ς τρεÖς σχολικάς περιόδους: α΄ τ΅ν Xριστουγέννων, β΄ τοÜ Πάσχα, 

γ΄ τοÜ θέρους, ε¨ς τό τέλος ëκάστης τ΅ν ïποίων âνεργοÜνται âξετάσεις âπί τ΅ν 

κατ’ αéτήν διδαχθέντων µαθηµάτων γραπταί, προφορικαί δέ âπί τ΅ν πέντε 

µαθηµάτων: ^Eλληνικ΅ν, \Aγγλικ΅ν, Γαλλικ΅ν, \Eµπορικ΅ν καί Γεωπονικ΅ν, 

κατά τήν âπί τούτω τελουµένην σχολικήν τελετήν. ^Eκάστη σχολική περίοδος 

àκολουθεÖται •πό τ΅ν σχετικ΅ν παύσεων. ^Eορταί τηροÜνται αî àνεγνωρισµέναι ½ς 

τοιαÜται ε¨ς τά ^Eλληνικά ΣχολεÖα τÉς Kύπρου. 

 7. Tά δίδακτρα προπληρώνονται ε¨ς τρεÖς δόσεις ε¨ς τήν àρχήν ëκάστης 

σχολικÉς περιόδου, καί εrνε âτησίως διά τόν ΠεδουλÄν λίρες 3, διά τά ôλλα µέρη 

âντός καί âκτός τÉς Mαραθάσης, α΄  δόσις σελλίνια  δέκα, β΄ δόσις µία λίρα, γ΄ 

δόση σελλίνια δέκα. 

 8. Kατάλληλα ¨διωτικά κτήρια χρησιµοποιοÜνται διά τήν Σχολήν, τ΅ν 

ïποίων τό εéάερον, τό εéήλιον καί ™ τοποθεσία âν âκτάκτω φυσικ΅ περιβάλλοντι 

συµπληροÜσι τούς ¬ρους τ΅ν σχολικ΅ν àπαιτήσεων. 

 9. ^H Σχολή, àναπληροÜσα τήν àπουσίαν τ΅ν γονέων, θά φροντίζFη δι’ ¬λους 

τούς µαθητάς, âκ τοÜ πλησίον παρακολουθοÜσα τόν βίον των. 

 10. ^H Σχολή µετ’ εéχαριστήσεως θά βλέπFη τούς γονεÖς καί λοιπούς 

σχετικούς τ΅ν µαθητ΅ν προσερχοµένους ε¨ς αéτήν, ¦ γραπτ΅ς συνεννοουµένους 

µετ’ αéτÉς, πρός τόν σκοπόν νά συντελέσωσιν ε¨ς τήν βελτίωσιν τ΅ν εéνοουµένων 

των, ¦ καί ¬πως πληροφορήσωσιν αéτήν, ¦ πληροφορηθ΅σι τι, àφορ΅ν αéτούς. ΠÄς 
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τις δύναται âλευθέρως νά προσέλθFη ε¨ς τήν Σχολήν καί νά παρακολουθήσFη 

οîονδήποτε µάθηµα ¦ âνασχόλησιν τ΅ν µαθητ΅ν, καθ’ οîανδήποτε ™µέραν καί 

œραν. 

 11. \Eνδυµασίαν âπιτρέπεται νά φορ΅σιν οî µαθηταί οîανδήποτε τακτικήν. 

 12. \Iδιαίτερος κανονισµός θά ïρίζFη âν λεπτοµερεί÷α τά καθήκοντα καί τά 

δικαιώµατα τ΅ν µαθητ΅ν âν σχέσει πρός τήν Σχολήν. 

 13. Tό διδακτικόν προσωπικόν τÉς ΣχολÉς, διωρισµένον καταλλήλως, 

àποτελεÖται âφέτος âκ τρι΅ν διδασκάλων. ^H ôνετος δέ συντήρησις τÉς ΣχολÉς 

εrνε âξησφαλισµένη, χάρις ε¨ς τήν âγνωσµένην ëλληνικήν φιλοπατρίαν. 

 14. Διά πÄν ζήτηµα, àφορ΅ν τήν Σχολήν, àπευθυντέον ε¨ς ΠεδουλÄν: Πρός 

τόν διευθυντήν τÉς ^EλληνικÉς ΠρακτικÉς ΣχολÉς, ¦ πρός τήν ^Eλληνικήν 

\Eφορείαν Mαραθάσης. 

 \Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 1 Σεπτεµβρίου 1913. 

 ^Eλληνική \Eφορεία Mαραθάσης. 

 

\AρχεÖον ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον MΔ΄, Mέρος A΄, \AρχεÖον 

\Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄ 1909-1916, àρ. 55. 

2 

\Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 1Fη Δεκεµβρίου 1913. 

 Mακαριώτατον \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου, 

 E¨ς Λευκωσίαν. 

 

 Mακαριώτατε Δέσποτα, 

 ^H âν Πεδουλ÷Ä ^Eλληνική Πρακτική Σχολή Mαραθάσης, τÉς ïποίας ™ 

Mακαριότης •µ΅ν διατελεÖ πολύτιµος προστάτης, µέλλει µετ’ οé πολύ νά 

συµπληρώσFη τό α΄ τρίµηνον τοÜ τρέχοντος σχολικοÜ öτους. KαθÉκον ¬θεν, µετά 

πολλÉς εéχαριστήσεως âκπληρ΅ν, âγκλείω âν τFÉ παρούσFη µοι πρός τήν •µετέραν 

πανσέβαστόν µοι Mακαριότητα τό πρόγραµµα τ΅ν γραπτ΅ν âξετάσεων, αî ïποÖαι 

àρχίζουν τήν 16ην àρξαµένου µηνός, καί τό πρόγραµµα τÉς τελετÉς, ≥τις θά 

âπακολουθήσFη τάς γραπτάς âξετάσεις. Λαµβάνω δέ τήν τιµήν νά •ποβάλω ε¨ς τήν 

^Yµετέραν Mακαριότητα τήν παράκλησιν, ¬πως εéαρεστηθFÉ A≈τη νά εéλογήσFη 

προσωπικ΅ς τάς âξετάσεις καί τήν τελετήν τÉς ΣχολÉς. 

 ^H âργασία τÉς ΣχολÉς, γενοµένη âπί τοÜ ½ρολογίου προγράµµατος, τοÜ 

âπικυρωθέντος •πό τοÜ Mακαριωτάτου Προέδρου ^Aγίου Kυρηνείας, ¦ρξατο 

âγκαίρως, âξηκολούθησεν ôνευ διακοπÉς, Διδασκάλων τε καί µαθητ΅ν 

àπολαβόντων πλήρους •γιείας. Kατάλογος τ΅ν διδαχθέντων µαθηµάτων 

àναγράφεται âν τ΅ âγκλείστω προγράµµατι τ΅ν âξετάσεων. Προσέτι, ¬µως, 
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âδιδάχθη ™ Γυµναστική, τ΅ν µαθητ΅ν •ποβαλλοµένων καθηµεριν΅ς àπό τÉς 

ëβδόµης œρας τÉς πρωΐας ε¨ς σουηδικήν âπί ≤ν τέταρτον τÉς œρας. Oî ëλληνικοί 

χοροί àποτελοÜσι µέρος τÉς âλευθέρας καί εéχαρίστου παιδεύσεως τ΅ν µαθητ΅ν 

µας. Διδάσκονται δέ οî µαθηταί τήν Mουσικήν, âκκλησιαστικήν καί âθνικήν. 

 ^H âπίδρασις τÉς âργασίας τÉς ΣχολÉς âπί τ΅ν πέριξ âν γένει καί µέχρι 

τοÜδε àποδεικνύεται εéεργετική. Tό πρός τήν Σχολήν âνδιαφέρον εrναι κοινόν, 

âπειδή οî µαθηταί της àνήκουν ε¨ς 15 χωρία ½ς ëξÉς: 18 ΠεδουλÄ, 13 MουτουλλÄ, 7 

Kαλοπαναγιώτη, 3 Προδρόµου, 2 Παλαιοµύλου, 1 ΣτατοÜ, 1 Kάτω Zώδια, 1 Λεύκας, 

2 Kοράκους, 1 Eéρύχους, 1 \Aνώγυρας, 1 ΠενταλιÄς, 1 ^Aγίου \Iωάννου, 1 ^Aγίου 

Θεράποντος, 2 Tρι΅ν \EλFη΅ν. 

 Tοιαύτης, Mακαριώτατε, ëλληνοπρεποÜς, χριστιανικÉς καί èφελίµου 

âργασίας, âπιτελεσθείσης âν τFÉ ΣχολFÉ ταύτFη, εrµαι βέβαιος ¬τι àνταποκρίνεται 

πρός τό âνδιαφέρον, τό ïποÖον δέν παύεται öχουσα ™ ^Yµετέρα Mακαριότης •πέρ 

τÉς ΣχολÉς, παρέχειν AéτFÉ πληροφορίας τινάς âπ’ αéτÉς. Διατελ΅ µετά βαθυτάτου 

σεβασµοÜ, àσπαζόµενος τήν ^Yµετέραν δεξιάν, 

 Λ.Σ. Σταυρίδης, 

 Διευθυντής τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς τÉς Mαραθάσης. 

 

^Eλληνική Πρακτική Σχολή Mαραθάσης âν Πεδουλ÷Ä 

Σχολικόν öτος 1913-14  Tρίµηνον α΄. Πρόγραµµα Γραπτ΅ν \Eξετάσεων 

Tάξις B΄ 

Δευτέρα 16 Δεκ.  π.µ. Θρησκευτικά καί ^Eλληνικά 

 »      µ.µ. \Aγγλικά καί Kαλλιγραφία ^Eλληνικά 

Tρίτη 17 Δεκ.  π.µ. \Eµπορικά καί ^Iστορία 

 »           µ.µ. \Aριθµητική καί Γεωπονικά 

Tετάρτη  18 Δεκ.  π.µ. Γαλλικά καί Συνθέσεις 

 »       µ.µ. Γεωµετρία καί Kαλλιγραφία \Aγγλική 

Πέµπτη 19 Δεκ.  π.µ. Γεωγραφία, Φυσική καί Kαλλιγραφία Γαλλική 

Tάξις A΄ 

Δευτέρα 16 Δεκ.  π.µ. Θρησκευτικά καί \Aγγλικά 

 »      µ.µ. ^Eλληνικά καί Kαλλιγραφία \Aγγλική 

Tρίτη  17 Δεκ.  π.µ. Γεωπονικά καί Συνθέσεις 

 »   µ.µ.  \Eµπορικά καί Φυσική 

Tετάρτη 18 Δεκ.  π.µ. \Aριθµητική καί ^Iστορία 

 »      µ.µ. Γεωµετρία καί Kαλλιγραφία ^Eλληνική 

Πέµπτη 19 Δεκ.  π.µ. Γεωγραφία 

 \Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 29 Nοεµβρίου 1913. \Eκ τÉς Διευθύνσεως. 
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Πρόγραµµα τÉς τελετÉς. Kυριακή 22 Δεκεµβρίου 

 1. ^Iεροτελεστία, 2. ^Oµιλία ΔιευθυντοÜ, 3. oAσµα, 4. Ποίηµα ^Eλληνικόν, 5. 

Ποίηµα Γαλλικόν, 6. ^Eλληνικά B΄, 7. \Aγγλικά B΄, 8. oAσµα, 9. \Eµπορικά B΄, 10. 

Γεωπονικά B΄, 11. Γαλλικά B΄, 12. Ποίηµα \Aγγλικόν, 13. Ποίηµα Γαλλικόν, 14. 

oAσµα, 15. Ποίηµα ^Eλληνικόν, 16. Ποίηµα \Aγγλικόν, 17. oAσµα, 18. Δύο χοροί 

^Eλληνικοί µετ’ ÷àσµάτων, 19. Γυµναστική, 20. \Eθνικός ≠Yµνος, 21. Zητωκραυγαί 

\Eθνικαί. 

 

\AρχεÖον ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον Δ΄, \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου B΄ 1909-1916, àρ. 104 

3 

 Πρός τόν Mακαριώτατον \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου, 

 E¨ς Λευκωσίαν. 

 

 Mακαριώτατε, 

 Mετά µεγάλου σεβασµοÜ καί εéλαβείας διερµηνεύοµεν τFÉ ^Yµετέρ÷α 

Πανσεβάστω Mακαριότητι τάς εéχαριστίας τοÜ χωρίου µας καί τÉς Mαραθάσης âν 

συνόλω, διά τήν πρόθυµον καταβολήν τÉς πρός τήν Σχολήν συνδροµÉς αéτÉς. ^H 

MαραθÄσα ¬λη, εéλαβουµένη τήν πολύτιµον προστασίαν τÉς •µετέρας 

Mακαριότητος πρός τήν Σχολήν, θά διαθερµαίνεται πάντοτε διά τοÜ ζωηροτέρου 

α¨σθήµατος εéγνωµοσύνης πρός Aéτήν. 

 \Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 12 Mαρτίου 1914. 

 ΔιατελοÜµεν κατασπαζόµενοι τήν ^Yµετέραν δεξιάν, ™ \Eφορεία τÉς ΣχολÉς, 

Λ.Σ. Σταυρίδης àντιπρόεδρος, \Eλευθέριος Kαµιναρίδης, Γεώργιος Kαµιναρίδης, 

ΣοφοκλÉς Δρυόπουλος, Xρύσανθος XατζÉ \Iωάννου. 

 

\AρχεÖον ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄, \Eκπαιδευτικά. B΄ 1909-1916, 

àρ. 118. 

4 

 \Aξιότιµον \Eπιτροπείαν τ΅ν ^Eλληνικ΅ν \Eκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. 

 

 \Aξιότιµοι Kύριοι, 

 EéαρεστηθÉτε, παρακαλοÜµεν, νά θέσητε ε¨ς τήν διάθεσίν µας τό πρός τήν 

Σχολήν βοήθηµα, ¬περ διά τοÜ àξιοτίµου κ. N. Kαταλάνου ε€χετε τήν φιλοπατρίαν 

νά âγγράψητε âν τ΅ σχετικ΅ καταλόγω συνδροµ΅ν. ΔεχθÉτε Kύριοι τήν öκφρασιν 

τÉς àµερίστου •πολήψεώς µας. 
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 ^H \Eφορεία τÉς ΣχολÉς, Λ.Σ. Σταυρίδης àντιπρόεδρος, \Eλευθέριος 

Kαµιναρίδης, Γεώργιος Kαµιναρίδης, ΣοφοκλÉς Δρυόπουλος, Xρύσανθος XατζÉ 

\Iωάννου. 

 \Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 12 Mαρτίου 1914. 

 

\AρχεÖον ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄, \Eκπαιδευτικά. B΄ 1909-1916, 

àρ. 119. 

5 

 Πρός τόν Mακαριώτατον \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου, 

 E¨ς Λευκωσίαν. 

 

 Mακαριώτατε, 

 ^H παροÜσα ™µ΅ν àποβλέπει ε¨ς τό νά εéχαριστήσωµεν τήν ^Yµετέραν 

Mακαριότητα διά τό κÜρος δι’ οy εéηρεστήθη νά περιβάλFη τό öργον τ΅ν 

àντιπροσώπων ™µ΅ν ε¨ς A€γυπτον πρός συλλογήν âράνων •πέρ τÉς âν τ΅ χωρίω 

µας \Aνωτέρας ΣχολÉς. ^H âνέργεια τÉς àποστολÉς µας αéτÉς àπέφερε τήν •λικήν 

àρωγήν λιρ΅ν πενÉντα περίπου, προερχοµένην κυρίως âκ τ΅ν âκεÖ 

âγκατεστηµένων Πεδουλιωτ΅ν, âκ τ΅ν ïποίων δέ δώδεκα λίραι εrναι ™ âτησία 

συνδροµή τοÜ âν \Aλεξανδρεί÷α Kυρίου Xαραλάµπου Mαυροσκούφη. 

 Σηµαντική δέ •πÉρξεν ™ âκ τÉς âνεργείας τ΅ν àντιπροσώπων µας äθική 

èφέλεια τοÜ ζητήµατος τÉς ΣχολÉς, ¨δί÷α âν σχέσει πρός τήν \Aδελφότητα τ΅ν âν 

A¨γύπτω ^Eλλήνων Kυπρίων, ™ ïποία âπεφυλάχθη νά àποφασίσFη περί τÉς πρός τήν 

Σχολήν συνδροµÉς της, àφοÜ €δFη τό àποτέλεσµα τÉς âνεργείας αéτÉς παρά τοÜ κ. 

Δηµ. MιτσÉ πρός κατάλληλον διευθέτησιν τ΅ν τÉς ΣχολÉς του, διά τÉς àπαλλαγÉς 

αéτÉς àπό τÉς àγγλικÉς âπιρροÉς. 

 \Eπ’ εéκαιρί÷α δέ γνωστοποιοÜµεν ε¨ς τήν ^Yµετέραν Mακαριότητα, ¬τι ™ •πό 

τήν προστασίαν AéτÉς διατελοÜσα ^Eλληνική Πρακτική Σχολή Mαραθάσης 

πλησιάζει νά συµπληρώσFη τό τρέχον σχολικόν öτος, τήν δέ Kυριακήν, 6ην 

\Iουλίου, θά γίνFη ™ πανηγυρική τελετή. 

 \Eφ’ z παρακαλοÜµεν τήν ^Yµετέραν Mακαριότητα νά εéαρεστηθFÉ νά 

àνέλθFη ε¨ς ΠεδουλÄν, ¬πως κατά τήν ™µέραν αéτήν εéλογήσFη âκ τοÜ σύνεγγυς τό 

öργον τÉς ΣχολÉς. \Eπί τούτοις διατελοÜµεν, àσπαζόµενοι τήν δεξιάν τÉς 

^Yµετέρας Mακαριότητος. 

 \Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 15 \Iουλίου 1914. 

 ^O \Aντιπρόεδρος καί Διευθυντής τÉς ΣχολÉς Λ.Σ. Σταυρίδης. ^H \Eφορεία 

τÉς ^EλληνικÉς ΠρακτικÉς ΣχολÉς Mαραθάσης \Eλευθέριος Kαµιναρίδης, 
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Xρύσανθος XατζÉ \Iωάννου, XατζÉ Γαβριήλ XατζÉ \Iωάννου, Nεόφυτος XατζÉ 

Mιχαήλ, ΣοφοκλÉς Δρυόπουλος, Γεώργιος Λοΐζου. 

 

\AρχεÖον ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄, \Eκπαιδευτικά. B΄ 1909-1916, 

àρ. 120. 

6 

 Mακαριώτατον \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου, 

 E¨ς Λευκωσίαν. 

 

 Mακαριώτατε, 

 Παρά τοÜ κ. Xρυσάνθου XατζÉ \Iωάννου, ¬τε τελευταίως âπανÉλθεν âκ 

Λευκωσίας, âµάθοµεν, ¬τι ™ ^Yµετέρα Mακαριότης öχει µερικά παράπονα, τά ïποÖα 

καίτοι κυρίως àναφέρονται ε¨ς τόν κ. Σταυρίδην, ¬µως àντανακλ΅σι πρός ¬λην τήν 

\Eπιτροπείαν τÉς âν τ΅ χωρίω µας \Aνωτέρας ΣχολÉς καί θά qσαν πρός µεγάλην 

προσβολήν αéτÉς, âάν qσαν βάσιµα. 

 Tό χωρίον µας, Mακαριώτατε, âθεώρησε µεγίστην του τιµήν, ¬τι ™ ^Yµετέρα 

Mακαριότης ηéδόκησε νά περιβάλFη διά τÉς σοβαρÄς προστασίας AéτÉς τό öργον 

τÉς \Aνωτέρας ΣχολÉς καί •ποθέτοµεν, ¬τι ™ ^Yµετέρα Mακαριότης εrναι βεβαία 

περί τοÜ θερµοÜ τÉς εéγνωµοσύνης α¨σθήµατος, τό ïποÖον τό χωρίον ¬λο τρέφει 

πρός Aéτήν. Διά νά µή προσβάλληται λοιπόν àδίκως ™ φιλοτιµία καί ™ •πόληψις 

τοÜ χωρίου µας, âρχόµεθα διά ταύτης, διερµηνεύοντες τήν κοινήν âπιθυµίαν τοÜ 

χωρίου, νά παρακαλέσωµεν τήν ^Yµετέραν Mακαριότητα νά πιστεύσFη, 

 ≠Oτι δέν παρελείψαµεν καί ε¨ς τό àναφερόµενον συµπόσιον νά προπίωµεν 

ε¨ς •γίειαν ¬λων τ΅ν εéεργετ΅ν τÉς \Aνωτέρας ΣχολÉς, µεταξύ τ΅ν ïποίων 

προεξάρχει ™ ^Yµετέρα Mακαριότης, καί 

 ≠Oτι οéδέποτε äκούσαµεν τόν κ. Σταυρίδην νά σχολιάσFη δυσµεν΅ς âπί τÉς 

πρός τήν Σχολήν δωρεÄς τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος. 

 \Eλπίζοµεν, Mακαριώτατε, ¬τι ™ τοιαύτη κατηγορηµατική âκ µέρους τÉς 

\Eπιτροπείας ™µ΅ν διάψευσις τ΅ν ôνω συκοφαντι΅ν εrναι àρκετή, ¬πως πείσFη τήν 

^Yµετέραν Mακαριότητα, ¬τι αyται âγένοντο πρός Aéτήν παρά προσώπων âχθρ΅ν 

πρός τό ½ραÖον öργον τÉς ΣχολÉς. Bέβαιοι, ¬τι ™ ^Yµετέρα Mακαριότης θά 

âξακολουθήσFη προστατεύουσα πατρικ΅ς τό öργον τÉς ΣχολÉς πρός µεγάλην 

εéγνωµοσύνην τοÜ χωρίου µας καί τÉς περιστοίχου âπαρχίας, ε¨ς τήν âθνικήν 

σωτηρίαν τÉς ïποίας àποβλέπει τό öργον τÉς ΣχολÉς, διατελοÜµεν µετά µεγίστου 

σεβασµοÜ àσπαζόµενοι τήν δεξιάν τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος. 
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 Mέλη τÉς \Eφορείας τÉς ΣχολÉς, Xρύσανθος XατζÉ \Iωάννου, XατζÉ Γαβριήλ 

XατζÉ \Iωάννου, \Eλευθέριος Kαµιναρίδης, Xρύσανθος Xαραλάµπους, Γεώργιος 

Λοΐζου, Γεώργιος I. Kαµιναρίδης. 

 \Eν Πεδουλ÷Ä, τFÉ 11Fη Δεκεµβρίου 1914. 

 

\AρχεÖον ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον MA΄. Mέρος A΄, 

Mεσοαρχιεπισκοπεία ¦ τό \Aρχιεπισκοπικόν Zήτηµα (1900-1910) âκ τοÜ \Aρχείου 

Kυρίλλου B΄, àρ. 59. 

 

Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, τόµ. 36 

(Λευκωσία 2013), σ. 295-324. 


