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ΚωστÉς Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου 

ΠPOΣHΛYTIΣTIKH ΔPAΣH KAΘOΛIKΩN ΣTA XΩPIA THΣ 

ΛEMEΣOY ΣTA TEΛH TOY 19ου AIΩNA 

 

 Kατά τή διάρκεια τοÜ 19ου α¨ώνα, ™ Kύπρος βρέθηκε στό âπίκεντρο τÉς 

âπεκτατικÉς πολιτικÉς àρκετ΅ν χωρ΅ν τÉς Eéρώπης πού âπεδίωκαν τήν 

àπόσπασή της àπό τήν \Oθωµανική κυριαρχία. \Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν καί 

™ \Aγγλία, ™ ïποία τελικά κατάφερε νά àποκτήσει τό νησί, τό 1878, στό περιθώριο 

τοÜ Συνεδρίου τοÜ Bερολίνου, µετά àπό συµφωνία µέ τήν Πύλη1. \Eρείσµατα στήν 

Kύπρο προσπάθησε νά àποκτήσει καί ™ Γαλλία, πού öθεσε, àπό τό 1840, κάτω àπό 

τήν προστασία τοÜ προξένου της στή Λάρνακα τά µέλη τÉς çλιγάριθµης 

MαρωνιτικÉς κοινότητας πού ζοÜσαν στό νησί2. Στή συνέχεια, οî âκπρόσωποί της 

àναζήτησαν πληροφορίες γιά τούς Λινοβάµβακους, δηλαδή τούς 

Kρυπτοχριστιανούς κατοίκους τÉς Kύπρου, προφαν΅ς γιά νά τούς προσηλυτίσουν 

στό Kαθολικό δόγµα καί νά τούς χρησιµοποιήσουν ½ς προγεφύρωµα τÉς 

âπεκτατικÉς πολιτικÉς της. \Aπό âπιστολή, ™µεροµηνίας 20 Δεκεµβρίου 1863, τοÜ 

•ποπρόξενου τÉς Γαλλίας στή Λεµεσό, Γεωργίου \Aκάµα, πληροφορούµαστε ¬τι ï 

τελευταÖος διεξήγαγε τήν περίοδο αéτή σχετική öρευνα, τήν ïποία θά •πέβαλλε 

στόν προϊστάµενό του, µετά τήν ïλοκλήρωσή της3. Δυστυχ΅ς, στά öγγραφα τοÜ 

àρχείου τοÜ ΓαλλικοÜ προξενείου, πού µελετήθηκαν àπό τόν Λαρνακέα 

îστοριοδίφη NεοκλÉ KυριαζÉ, δέν öχει âπισηµανθεÖ ïτιδήποτε ôλλο γιά τό σχετικό 

ζήτηµα. Erναι γνωστό, ¬µως, ¬τι στήν âπαρχία ΛεµεσοÜ •πÉρχαν àρκετά χωριά µέ 

Kρυπτοχριστιανούς κατοίκους, οî περισσότεροι àπό τούς ïποίους âπέστρεψαν στήν 

πίστη τ΅ν πατέρων τους, µετά τήν öκδοση τ΅ν µεταρρυθµιστικ΅ν διαταγµάτων 

                                                
1. \Aπό τήν πλούσια βιβλιογραφία γιά τά παρασκήνια πού ïδήγησαν στήν öλευση 

τ΅ν ‰ Aγγλων στό νησί âνδεικτικά βλ. Γεωργίου Γεωργαλλίδη, «Tά τελευταÖα 

χρόνια τÉς Tουρκοκρατίας στήν Kύπρο, ™ µεταβίβαση τοÜ νησιοÜ àπό τήν Tουρκία 

στή Mεγάλη Bρετανία καί οî âπιπτώσεις της», στόν τόµο: Δήµου Λευκωσίας, ^H ζωή 

στήν Kύπρο τό IH΄ καί IΘ΄ α¨΅να, Λευκωσία 1984, σ. 15-31. 

2. \Iωάννου Xάκκεττ, ^Iστορία τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, τ. Γ΄, 

ΠειραιÄς 1932, σ. 71. Γιά τή Mαρωνιτική κοινότητα βλ. Nεοκλέους KυριαζÉ, «Oî 

MαρωνÖται âν Kύπρω», Kυπριακά Xρονικά 11(1935)282-307· \Aντώνη Φραγκίσκου, 

^Iστορία καί Λαογραφία Mαρωνιτ΅ν Kύπρου, Λευκωσία 1989. 

3. Βλ. Nεοκλέους KυριαζÉ, «Προξενικά ‰ Eγγραφα», Kυπριακά Xρονικά 12(1936)78-

79, ¬που δηµοσιεύεται ™ âπιστολή τοÜ \Aκάµα. 
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Xάττι Σιερίφ τοÜ 1839 καί Xάττι Xουµαγιούν τοÜ 1856, καί, κυρίως, µετά τήν 

καθεστωτική àλλαγή τοÜ 18784.  

 Tούς πληθυσµούς αéτούς öθεσε στό στόχαστρό του ï Kαθολικός îερέας τÉς 

ΛεµεσοÜ π. TσελεστÖνο, ï ïποÖος, µετά τήν ôφιξή του στήν πόλη τό 18605, àνέπτυξε 

öντονη προσηλυτιστική δράση. Δέν öχουµε, ¬µως, •πόψη µας κάποια öγγραφα πού 

νά τόν συνδέουν µέ τήν âπεκτατική πολιτική τÉς Γαλλίας καί €σως οî âνέργειές 

του νά àπέρρεαν àπό τόν θρησκευτικό φανατισµό του. Erναι âπίσης πιθανόν νά 

συνέχιζε καί τήν παλιά πρακτική τοÜ BατικανοÜ γιά διείσδυση στίς χ΅ρες τÉς 

Mέσης \AνατολÉς µέ τή µορφή τοÜ προσηλυτισµοÜ τοÜ ντόπιου πληθυσµοÜ 

^Ωστόσο γνωρίζουµε ¬τι τά àποτελέσµατα τ΅ν âνεργει΅ν του qταν àρχικά ¨διαίτερα 

àπογοητευτικά. ≠Oπως πληροφορούµαστε àπό âπιστολή καί πάλιν τοÜ Γεωργίου 

\Aκάµα, ™µεροµηνίας 18 \Iουλίου 1876, πρός τόν τότε πρόξενο τÉς Γαλλίας, οî 

προσήλυτοι στόν Kαθολικισµό àπό τή δράση τοÜ Tσελεστίνο qταν µέλη δύο - τρι΅ν 

ο¨κογενει΅ν πτωχ΅ν Λινοβαµβάκων, οî ïποÖοι, ¬πως àναφέρει, âµπορεύονταν τή 

θρησκεία τους, œστε νά àποκοµίζουν ο¨κονοµικά çφέλη6. 
                                                
4. ^O ΣÖµος Mενάρδος àναφέρει ¬τι •πÉρχαν Λινοβάµβακοι στά χωριά τÉς ΛεµεσοÜ 

≠Aγιος Γεώργιος, \AκροÜντα, Kορφή, Λιµνάτι, Mονάγρι, Mοναγρούλλι, Mονιάτη, 

Πύργο, Σπιτάλι, Tριµήκληνη καί Φασούλα. Bλ. Σίµου Mενάρδου, Tοπωνυµικαί καί 

Λαογραφικαί Mελέται, Λευκωσία 1970, σ. 264. \Eπίσης βλ. Φαίδωνος 

Παπαδοπούλου, TοÜρκοι, Mουσουλµάνοι ¦ Kρυπτοχριστιανοί (Λινοβάµβακοι), 

Λευκωσία 2002, σ. 145. 

5. ^H χρονολογία ôφιξής του στή Λεµεσό δίνεται στή νεκρολογία του. Bλ. τά 

σχετικά στή σηµείωση 49. Γιά τήν προσηλυτιστική δράση τοÜ Tσελεστίνο ε€χαµε 

δηµοσιεύσει παλαιότερα δύο σχετικά κείµενα. Bλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^H δράση 

τοÜ ΠαπισµοÜ στή Λεµεσό κατά τά τέλη τοÜ περασµένου α¨ώνα», Σύναξη  

46(1993)57-66· «^O π. TσελεστÖνο καί ™ προσηλυτιστική δράση του στή Λεµεσό στά 

τέλη τοÜ 19ου α¨ώνα», Πολίτης, 25.2.2001. ^O âντοπισµός, ¬µως, στόν κυπριακό 

τύπο καί στό \AρχεÖο τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου περαιτέρω πληροφορι΅ν 

συνέτεινε, œστε νά διευκρινιστοÜν πολλές àπό τίς διάφορες πτυχές τ΅ν σχετικ΅ν 

γεγονότων, πού παρουσιάζονται πληρέστερα στήν àνά χεÖρας µελέτη. 

6. «Πράγµατι ï R. P. Celestin âπέδειξε πολύν τόν ζÉλον àπό τÉς àφίξεώς του ε¨ς 

προσηλυτισµόν ε¨ς τόν καθολικισµόν. \Aλλ’ ™ πραγµατωθεÖσα âπιτυχία µέχρι 

σήµερον δέν àντεπεκρίθη δυστυχ΅ς καθόλου ε¨ς τήν ≥ν κατέβαλε προσπάθειαν καί 

ε¨ς τάς χρηµατικάς θυσίας ε¨ς ±ς •πεβλήθη ....». Bλ. Nεοκλέους KυριαζÉ, 

«Προξενικά ‰ Eγγραφα», ¬.π., σ. 77-78, ¬που δηµοσιεύεται ïλόκληρη ™ âπιστολή τοÜ 

\Aκάµα. Erναι àξιοσηµείωτο, ¬τι τό öγγραφο αéτό ôν καί àναφέρεται στόν 

TσελεστÖνο καί προέρχεται àπό τό àρχεÖο τοÜ ΓαλλικοÜ προξενείου, âντούτοις δέν 
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 Mερικά χρόνια àργότερα, τό 1879, ïλοκληρώθηκε ™ àνέγερση τÉς ^Aγίας 

A¨κατερίνης, τÉς γνωστÉς στούς Λεµεσιανούς «ΦραγκοκκλησιÄς»7, ™ ïποία 

àποτέλεσε öκτοτε τό κέντρο τ΅ν δραστηριοτήτων τοÜ KαθολικοÜ îερέα. Kαλός 

γνώστης τÉς ëλληνικÉς γλώσσας καί τÉς νοοτροπίας τ΅ν κατοίκων, ï TσελεστÖνο 

¥δρυσε στή Φραγκοκκλησιά σχολεÖο καί ο¨κοτροφεÖο, πού λειτούργησε µέ àρκετούς 

µαθητές πτωχ΅ν çθωµανικ΅ν καί χριστιανικ΅ν ο¨κογενει΅ν. Mεταγενέστερες 

àναφορές àνεβάζουν τόν àριθµό τ΅ν µαθητ΅ν σέ ëκατόν µέ ëκατόν πενÉντα, πού 

εrναι, µÄλλον, •περβολικός. \Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν àρκετά öκθετα, πού οî 

µητέρες τους âγκατέλειπαν öξω àπό τήν καθολική âκκλησία, ïπότε ï TσελεστÖνο 

àναλάµβανε τήν κηδεµονία τους καί τά ε¨σήγαγε στό ο¨κοτροφεÖο του. Στή 

συνέχεια, προωθοÜσε ïρισµένους àπό τούς µαθητές του σέ σχολεÖα τÉς Pώµης καί 

τÉς Nάπολης, œστε νά µυηθοÜν στόν Kαθολικισµό καί àργότερα νά âπιστρέψουν 

καί νά âνισχύσουν τό προσηλυτιστικό του öργο8. 

 ^H δράση τοÜ Tσελεστίνο εrχε δηµιουργήσει µεγάλο προβληµατισµό àνάµεσα 

στούς \Oρθόδοξους κατοίκους τÉς ΛεµεσοÜ, ¬πως àποκαλύπτει σχετικό δηµοσίευµα 

                                                                                                                                                  
τόν συνδέει ôµεσα µέ τήν προώθηση τ΅ν στόχων τÉς ΓαλλικÉς πολιτικÉς, àφοÜ 

περιορίζεται àποκλειστικά στήν παρουσίαση τÉς προσηλυτιστικÉς του δράσης. 

7. Γιά τά âγκαίνια τοÜ ναοÜ öγραφε âφηµερίδα τÉς âποχÉς τά àκόλουθα: «TFÉ 

παρελθούσFη TρίτFη, ëορτFÉ τÉς ^Aγίας A¨κατερίνης κατά Λατίνους, âτελέσθησαν âν 

µεγάλFη ποµπFÉ τά âγκαίνια τοÜ νεοδµήτου καθολικοÜ ναοÜ, τοÜ τFÉ ^Aγί÷α 

A¨κατερίνFη καθιερωµένω. ΠλÉθος πολύ Kαθολικ΅ν, Προτεσταντ΅ν καί ^Eλλήνων 

\Oρθοδόξων âπλήρου τόν ναόν, ε¨ς δέ τήν àκολουθίαν öλαβε µέρος καί ™ 

στρατιωτική µουσική. ^H äχηρά φωνή τοÜ Πανοσιωτάτου Δόν Mικέλλη öτρεψεν 

οéκ çλίγον τούς συνελθόντες». Bλ. Nέον Kίτιον, 24/6.12.1879. ≠Oπως àναφέρεται, ï 

TσελεστÖνο µερίµνησε γιά τόν εéπρεπισµό τοÜ ναοÜ: «^H âνταÜθα Δυτική 

\Eκκλησία, χάρις ε¨ς τάς àκαµάτους προσπαθείας τοÜ προϊσταµένου της πατρός 

Tσελεστίνο, καλλωπίζεται ïλοέν ε¨ς βαθµόν âπίζηλον ....». Bλ. Σάλπιγξ, 2.4.1887. 

8. Tόν àριθµό 100-150 παιδι΅ν àναφέρει ï Ξενοφ΅ν Φαρµακίδης, ï ïποÖος 

σηµειώνει ¬τι àρκετά àπό αéτά àποστέλλονταν στή Nάπολη: «Πρό τούτου 

κατώρθωσε διά τοÜ χρήµατος καί •πό τό πρόσχηµα µορφώσεως νά συναθροίσFη âκ 

τ΅ν ε¨ρηµένων χωρίων καί τÉς πόλεως ΛεµισσοÜ, κατά τήν διάρκειαν τÉς 

™γουµενείας του, περί τά 100 - 150 παιδιά πτωχ΅ν γονέων, οé µόνον χριστιαν΅ν 

àλλά καί τούρκων, ™λικίας 5-8 âτ΅ν, καί νά τά στέλλFη ε¨ς τήν Nεάπολιν τÉς 

\Iταλίας ...». Bλ. Ξενοφ΅ντος Φαρµακίδου, ^Iστορία τÉς ΛεµεσοÜ, Λεµεσός 1942, σ. 

41. Γιά τή µετάβαση τ΅ν παιδι΅ν στή Pώµη, τά περισσότερα àπό τά ïποÖα qταν 

öκθετα ¦ çρφανά, γίνεται àναφορά στήν âφηµερίδα «Σάλπιγξ», àπόσπασµα àπό τό 

σχετικό δηµοσίευµα τÉς ïποίας παρατίθεται στή σηµείωση 9. 
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σέ âφηµερίδα τÉς πόλης, τόν Mάιο τοÜ 18879. ^Ως àποτέλεσµα qταν νά 

δηµιουργοÜνται κατά καιρούς âπεισόδια µεταξύ τους καί τοÜ KαθολικοÜ îερέα. Mία 

τέτοια περίπτωση àναφέρεται τόν \Oκτώβριο τοÜ 1887, ïπότε àπεβίωσε µία νέα 

γυναίκα, βαπτισµένη \Oρθόδοξη, οî γονεÖς τÉς ïποίας qταν àρχικά Λινοβάµβακοι, 

àλλά στή συνέχεια, κάτω àπό τήν âπίδραση τοÜ Tσελεστίνο, εrχαν γίνει Kαθολικοί. 

Mετά τόν θάνατό της, οî γονεÖς της âπεδίωξαν νά τήν âνταφιάσουν µέ τό καθολικό 

τυπικό. ^O \Oρθόδοξος σύζυγος τÉς θανούσας, ¬µως, âναντιώθηκε καί, µετά àπό 

çξύτατη àντιπαράθεση, κατάφερε ™ κηδεία νά γίνει àπό τόν îεροµόναχο 

Kωνστάντιο τοÜ κοιµητηρίου τοÜ ^Aγίου Nικολάου10. Tελικά ™ •πόθεση ïδηγήθηκε 

                                                
9. «\Aνάγκη νά φράξωµεν τήν ïδόν τÉς àπωλείας πολλ΅ν çρφαν΅ν καί âκθέτων 

τέκνων. \Aνάγκη νά στήσωµεν τό ρεÜµα, ¬περ σύρει πολλά çρφανά µακράν τÉς 

πατρώας θρησκείας. ΔυστυχÉ καί âγκατελελειµµένα τέκνα δυστυχ΅ν γονέων 

àφίενται âκτεθειµένα ε¨ς τήν διάθεσιν οîουδήποτε, ο≈τω δέ πολλά τούτων 

προσλαµβάνονται •πό τινων àλλοδόξων καί •πό τό πρόσχηµα φιλανθρώπου 

πράξεως âκπαιδεύουσιν αéτά καί τά àνατρέφουσιν âν ξένω δόγµατι, καί κατόπιν, 

¥να ριζοβολήσFη ™ θετή θρησκεία, πέµπονται ε¨ς Pώµην, διά νά àνατραφ΅σι καί 

διαπλασθ΅σιν κατά τά δόγµατα τ΅ν àποστολέων των. ^H πρÄξις α≈τη 

κατεπολεµήθη ôλλοτε âπιτυχ΅ς •πό τοÜ µακαρίτου Mητροπολίτου, νÜν δέ ¦ρξατο 

âπαναλαµβανοµένη. \Aνάγκη λοιπόν νά καταπολεµηθFÉ τό τοιοÜτον ¬λαις 

δυνάµεσιν, ¥να âκλείψFη καθ’ ïλοκληρίαν ï κατά τ΅ν \Oρθοδόξων âνεργούµενος 

οyτος προσηλυτισµός ....». Bλ. Σάλπιγξ, 9.5.1887. 

10. «Tήν παρελθοÜσαν Tετάρτην παρ’ çλίγον νά συµβFÉ ρÉξις µεταξύ \Oρθοδόξων 

καί Δυτικ΅ν, ½ς âκ τοÜ ëξÉς âπεισοδίου: Σοφία τις, κάτοικος τÉς âνορίας 

Σιναχωρίου, θυγάτηρ µέν γονέων àσπασθέντων πρό τινων âτ΅ν τήν Δυτικήν 

θρησκείαν, βαπτισµένη ¬µως κατά τά δόγµατα τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας καί 

σύζυγος \Oρθοδόξου, τοÜ Kλεάνθους \EθελοντοÜ, διότι •πÉρξεν âθελοντής âν 

^Eλλάδι κατά τό 1880, äσθένησε πρό δύο µην΅ν. Πρό δεκαπέντε ™µερ΅ν 

καλογραÖαί τινες âπεσκέφθησαν αéτήν καί •πεσχέθησαν νά τήν θεραπεύσωσιν, ôν 

àσπασθFÉ τό Δυτικόν θρήσκευµα. ^H νέα âν τFÉ àγωνί÷α της •πεσχέθη φαίνεται 

τοÜτο, διό καί αî âπισκέψεις τ΅ν καλογραι΅ν καί îερέων Δυτικ΅ν 

âπολλαπλασιάθησαν κατά τό δεκαπενθήµερον τοÜτο. Tό παρελθόν Σάββατον, ¬µως, 

προσεκλήθη, •π’ αéτÉς τÉς ¨δίας µητρός της, îερεύς τÉς \Eκκλησίας µας καί 

âκοινώνησε τήν πάσχουσαν, ≥τις τήν Tετάρτην àπεβίωσεν. Eéθύς λοιπόν 

λαµβάνουν µέρος οî Δυτικοί îερεÖς, διά νά τήν θάψουν âκεÖνοι ε¨ς τό νεκροταφεÖον 

των, παρήγγειλαν δέ καί τό φέρετρον. Πλήν πολλοί âκ τ΅ν ™µετέρων, µαθόντες 

τάς âνεργείας τ΅ν Δυτικ΅ν îερέων, öδραµον àµέσως, παρήγγειλαν καί οyτοι 

νεκρικόν κιβώτιον, öλαβον τήν ôδειαν τÉς ταφÉς •πό τοÜ Δηµαρχείου, âζήτησαν 
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στό δικαστήριο, γεγονός πού συνέτεινε στήν âπαύξηση τÉς δυσαρέσκειας τ΅ν 

κατοίκων γιά τή συµπεριφορά τοÜ Tσελεστίνο11. 

 Παρόλα αéτά, ï Kαθολικός îερέας âξακολούθησε τήν προσηλυτιστική του 

δράση καί στά τέλη τοÜ 1890 ¥δρυσε σχολεÖα στά χωριά ≠Aγιος Tύχωνας καί 

Kυβίδες καί µίσθωσε ≠Eλληνες δασκάλους γιά νά διδάσκουν σέ αéτά. Tαυτόχρονα, 

διερεύνησε τήν πιθανότητα νά îδρύσει παρόµοια σχολεÖα καί σέ ôλλα δύο χωριά 

τÉς ΛεµεσοÜ, στό Mονάγρι καί στό Λιµνάτι12. Σύµφωνα µέ τίς •πάρχουσες 

µαρτυρίες καί στά τέσσερα αéτά χωριά κατοικοÜσαν àπόγονοι Λινοβαµβάκων13, 

                                                                                                                                                  
τόν âπιστάτην ^Aγίου Nικολάου καί îερέα τοÜ νεκροταφείου, κ. Kωνστάντιον 

îεροµόναχον, ¬ν εyρον κατά τύχην διαβαίνοντα öφιππον, καί µετέβησαν âν σώµατι 

ε¨ς τήν ο¨κίαν τ΅ν γονέων τÉς θανούσης ....». Bλ. Σάλπιγξ, 26.9.1887. 

11. «Xθές ¦ρξατο âν τ΅ âνταÜθα δικαστηρίω καί àνεβλήθη διά τήν προσεχÉ Tρίτην 

δίκη περίεργος, öχουσα α¨τίαν τήν ëξÉς: Πρό τινων ™µερ΅ν, àπέθανεν âνταÜθα 

γυνή τις, wς οî γονεÖς, àνήκοντες ôλλοτε ε¨ς τούς λεγοµένους παρ’ ™µÖν 

Λινοβαµβάκους, âδέχθησαν àπό τινος τό καθολικόν Xριστιανικόν δόγµα. ^H 

θυγάτηρ των α≈τη qτο \Oρθόδοξος Xριστιανή, ½ς àριδήλως µαρτυρεÖται τοÜτο, 

διότι καί âβαπτίσθη κατά τό \Aνατολικόν δόγµα καί •πανδρεύθη κατ’ αéτό 

\Oρθόδοξον Xριστιανόν καί πάντα τά χρέη τοÜ \Oρθοδόξου âν τFÉ \Eκκλησί÷α ™µ΅ν 

âτέλει...». Bλ. \Aλήθεια, 17/29.10.1887. 

12. «O≈τως ¥δρυσε σχολεÖα ε¨ς τά χωρία ≠Aγιον Tύχωνα καί Kυβίδας καί 

âνήργησεν, ¬πως  συστήσFη τοιαÜτα καί âν Mοναγρίω, Λιµνάτι κλπ....». Bλ. 

\Aλήθεια, 19/31.1.1891. Παρόµοιες πληροφορίες àντλοÜµε καί àπό âπιστολή, 

™µεροµηνίας 9 \Iανουαρίου 1891, πού àπέστειλε ï ‰ Eξαρχος Θεοφύλακτος πρός τόν 

\Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Bλ. \AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kιτιακός Θρόνος. 

\Aπό τοÜ 1863. Bιβλίον ΛB΄, àρ. 96. ^H âπιστολή αéτή àναδηµοσιεύεται στή 

συνέχεια τÉς âργασίας µας. Bλ. ‰ Eγγραφα καί Δηµοσιεύµατα 1. 

13. ^O Φαρµακίδης σηµειώνει χαρακτηριστικά: «\Eν τFÉ âπαρχί÷α ΛεµισσοÜ •πÉρχον 

κατά τό 1880 àπόγονοι Λινοβαµβάκων ε¨ς τά χωρία Mονάγρι, Λιµνάτι, ≠Aγιος 

Tύχων, Kιβίδες...». Bλ. Ξενοφ΅ντος Φαρµακίδου, ^Iστορία τÉς ΛεµεσοÜ, ¬.π., σ. 40, 

¬που τό γεγονός τÉς ¥δρυσης καθολικ΅ν σχολείων àπό τόν TσελεστÖνο 

τοποθετεÖται λανθασµένα στό öτος 1880 àντί στό çρθό 1890. Tήν ≈παρξη 

Λινοβαµβάκων στα χωριά Mονάγρι, Λιµνάτι καί ≠Aγιος Tύχων σηµειώνει καί ï 

Γεώργιος ΛουκÄ. Bλ. ΘεοφανοÜς KυπρÉ, «Γεωργίου ΛουκÄ: ^H âν Kύπρω µέχρι τÉς 

4ης/17ης \Iουνίου τοÜ 1908 τριακονταετής àγγλική κατοχή», Kυπριακαί Σπουδαί 

40(1976)121. Παρόµοιες àναφορές γίνονται καί àπό πολλούς ôλλους συγγραφεÖς. 
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τούς ïποίους ï Kαθολικός îερέας τÉς ΛεµεσοÜ âπεδίωξε νά προσηλυτίσει14. 

Mακροπρόθεσµα δέ âπεδίωκε νά âπεκτείνει τίς δραστηριότητές του καί σέ ôλλα 

χωριά, τόσο τÉς âπαρχίας ΛεµεσοÜ, ¬σο καί τÉς Πάφου, πού εrχαν 

κρυπτοχριστιανικούς πληθυσµούς, ¬πως τά Πολεµίδια, τά Mαµώνια, τή 

Σταυροκώννου, τόν Mάρωνα καί τήν Πάνω \Aρχιµανδρίτα15.  

 Oî âνέργειες αéτές τοÜ Tσελεστίνο καταγγέλθηκαν àπό πολλούς κατοίκους 

τÉς µητροπολιτικÉς περιφέρειας Kιτίου, στήν ïποία •πάγονταν τήν περίοδο αéτή 

τά χωριά τÉς âπαρχίας ΛεµεσοÜ16. ≠Oταν δέ πληροφορήθηκαν πώς ï δάσκαλος τοÜ 
                                                
14. Γιά τήν προσηλυτιστική δράση τοÜ Tσελεστίνο δηµοσίευσαν κατά καιρούς 

σύντοµα σηµειώµατα οî Φίλιος Zαννέτος, Ξενοφ΅ν Φαρµακίδης, Kώστας 

Πιλαβάκης, ^Aγνή Mιχαηλίδη καί ôλλοι συγγραφεÖς. \Aπό αéτούς µόνο ï Zαννέτος 

δέν àναφέρεται εéθέως στήν ≈παρξη Λινοβαµβάκων στά χωριά Kυβίδες, ≠Aγιος 

Tύχων, Mονάγρι καί Λιµνάτι, ¬που σηµειώνει ¬τι öδρασε ï Kαθολικός îερέας. Bλ. 

Φίλιου Zαννέτου, ^Iστορία τÉς Nήσου Kύπρου, τ. B΄, Λάρνακα 1911, σ. 704-705. Oî 

•πόλοιποι συνδέουν τή δράση του µέ τήν προσπάθεια προσηλυτισµοÜ τ΅ν 

Λινοβαµβάκων: «^O δραστήριος αéτός Φραγκόπαπας ζήτησε νά âκµεταλλευθεÖ τήν 

àδιαφορία τ΅ν \Oρθοδόξων γιά τούς Λινοπάµπακους καί φρόντισε νά îδρύσει 

σχολεÖο µέ ≠Eλληνα δάσκαλο στόν ≠Aγιο Tύχωνα καί τίς Kυβίδες. Σχεδίαζε àκόµα 

νά âπεκτείνει τή δράση του καί σέ ôλλα χωριά, τό Mονάγρι, τό Λιµνάτι, ¬που 

•πÉρχαν Λινοπάµπακοι». Bλ. Kώστα Πιλαβάκη, ^H Λεµεσός σ’ ôλλους καιρούς, 

Λεµεσός 1977, σ. 205. «^O TσελεστÖνος, στεγνός καί φανατικός, προσπάθησε νά 

προσηλυτίσει τούς Λινοβάµβακους κι âπλήρωνε ï €διος δασκάλους νά διδάσκουν τά 

ëλληνικά καί, àντί τοÜ \Oρθοδόξου, τό Kαθολικό δόγµα». Bλ. ^AγνÉς Mιχαηλίδη, 

Λεµεσός, ™ παλιά πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 158. Γιά τό σχετικό àπόσπασµα àπό 

τό κείµενο τοÜ Φαρµακίδη βλ. σηµείωση 13. 

15. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, «Πρόσφατοι âξισλαµισµοί àγροτικοÜ πληθυσµοÜ âν 

Kύπρω», Kυπριακαί Σπουδαί 29(1965)44, ¬που παρουσιάζονται τά συµπεράσµατα 

τοÜ συγγραφέα àπό σχετική öκθεση τÉς Propaganda Fide. 

16. Erναι χαρακτηριστικό τό περιεχόµενο âπιστολÉς πού âστάλη, τόν Δεκέµβριο τοÜ 

1890, σέ âφηµερίδα τÉς Λάρνακας àπό κατοίκους τÉς πόλης: «\Aξιότιµε κ. X. 

KουππÄ, Συντάκτα τÉς "^Eνώσεως", Mεγάλως θά •ποχρεώσητε ™µÄς 

καταχωρίζοντες ε¨ς τάς στήλας τÉς àξιολόγου •µ΅ν âφηµερίδος τά ëξÉς: Kαί πάλιν 

ï âν Kύπρω γνωστός τοÖς πÄσιν âπί προσηλυτισµ΅ ëτερόδοξος îερεύς δέν παύει 

πειρώµενος διά τÉς συστάσεως σχολείων öν τισι τÉς χηρευούσης âπαρχίας τ΅ν 

Kιτιέων χωρίοις àποπλανÉσαι τούς Xριστιανούς, πρÄγµα ¬περ, µεθ’ ¬λα τά 

àνάρµοστα ταÜτα, ±τινα ï ρηθείς àείποτε µεταχειρίζεται, δέν θά âπιτύχFη καί 

συνιστ΅µεν αéτ΅ âφησυχάζειν...». Bλ. ≠Eνωσις, 28/9.1.1891. 
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^Aγίου Tύχωνα µοίρασε, τόν φθινόπωρο τοÜ 1890, στούς µαθητές βιβλίο «^IερÄς 

Kατηχήσεως», πού âχρησιµοποιεÖτο àπό τήν καθολική νεολαία τ΅ν νησι΅ν τÉς 

^Eλλάδας17, πραγµατοποίησαν γενική συνέλευση στό àναγνωστήριο «\Iσότις» καί 

συγκρότησαν âπιτροπή, ™ ïποία öταξε ½ς σκοπό της τήν παρεµπόδιση τÉς δράσης 

τοÜ Tσελεστίνο18.  Πρόεδρός της ïρίστηκε ï δάσκαλος τÉς πόλης \Aνδρέας 

Θεµιστοκλέους, ï ïποÖος ™γήθηκε τÉς ¬λης προσπάθειας, καί µέλη ï îερέας τÉς 

^Aγίας Nάπας \Iεζεκιήλ Xριστοφίδης, ï δικαστής καί πρόεδρος τÉς «\Iσότητος» 

\Aριστοτέλης Παλαιολόγος, οî öµποροι ΣπÜρος \AραοÜζος καί Nέαρχος Pωσσίδης, ï 

πολιτευτής Mιχαήλ Mιχαηλίδης καί ï ‰ Eξαρχος Θεοφύλακτος, πού âκπροσωποÜσε 

τή Mητρόπολη Kιτίου, àφοÜ τήν περίοδο 1890-1893 χήρευε ï µητροπολιτικός της 

θρόνος19. Mέ âνέργειες τÉς âπιτροπÉς καί µέ τήν ο¨κονοµική συνδροµή τ΅ν 

                                                
17. Tό γεγονός τÉς χρήσης τοÜ συγκεκριµένου βιβλίου στό σχολεÖο τοÜ ^Aγίου 

Tύχωνα καταγγέλθηκε σέ âφηµερίδα τÉς ΛεµεσοÜ: «\Eγράψαµεν ôλλοτε, ¬τι ε¨ς τό 

µικροσκοπικόν \Oρθόδοξον χωρίον ≠Aγιον Tύχωνα, ï προϊστάµενος τÉς âνταÜθα 

ΔυτικÉς \Eκκλησίας ¥δρυσε σχολεÖον καί âφρόντισε διδάσκαλον, ¬στις καί 

àνέλαβεν τά καθήκοντά του. Oî χωρικοί âδέχθησαν µέ τήν συµφωνίαν νά παραδίδFη 

ε¨ς βιβλία ëλληνικά, ¬µοια πρός τά τ΅ν ôλλων σχολείων. ‰ Hδη, ½ς 

πληροφορούµεθα, öδωκε κατάχησιν ε¨ς τούς µαθητάς βιβλιάριον τι âπιγραφόµενον: 

"\Eξήγησις τÉς âπιτοµÉς τÉς ^IερÄς Kατηχήσεως, âκδοθεÖσα κατά διαταγήν τοÜ 

Πανιερωτάτου κυρίου Θεοφίλου Mασσούκη \Eπισκόπου Σύρου κ.λ.π. πρός χρÉσιν 

τÉς KαθολικÉς νεολαίας" καί διδάσκονται âκεÖ οî παÖδες τά δόγµατα τÉς ΔυτικÉς 

\Eκκλησίας. ^H \Eκκλησιαστική \Aρχή καί µάλιστα ™ A. Mακαριότης çφείλει νά 

λάβFη τά µέτρα της âν τFÉ περιστάσει ταύτFη». Bλ. Σάλπιγξ, 13.10.1890. 

18. Oî πρ΅τοι συγγραφεÖς, πού öγραψαν γιά τή δράση τοÜ Tσελεστίνο, σηµειώνουν 

¬τι ™ συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στή λέσχη «\Iσότις». Bλ. Φ. Zαννέτου, ^Iστορία 

τÉς Nήσου Kύπρου, ¬.π., σ. 704· K. Πιλαβάκη, ^H Λεµεσός σ’ ôλλους καιρούς, ¬.π., 

σ. 205· Ξ. Φαρµακίδου, ^Iστορία τÉς ΛεµεσοÜ, ¬.π., σ. 40. ^O Mικέλλης ΦραγκοφÖνος, 

¬µως, •ποστηρίζει ¬τι πραγµατοποιήθηκε στή λέσχη «≠Eνωσις». Bλ. ‰ Eγγραφα καί 

Δηµοσιεύµατα 2, ¬που àναδηµοσιεύεται ïλόκληρο τό κείµενο τ΅ν àναµνήσεων του 

àπό τήν âφηµ. Σάλπιγξ, 6.5.1911. 

19. Tά çνόµατα τ΅ν µελ΅ν τÉς âπιτροπÉς αéτÉς µÄς εrναι γνωστά àπό δύο 

µεταγενέστερα δηµοσιεύµατα, τοÜ öτους 1892: «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, âν τFÉ 

α¨θούσFη τοÜ àναγνωστηρίου "\Iσότις", ™ âπιτροπή τ΅ν àνωτέρων σχολείων, 

συνισταµένη âκ τ΅ν κ.κ. \Aνδρέου Θεµιστοκλέους, A.K. Παλαιολόγου, Σπ. 

\Aραούζου καί N. Pωσσίδου, àνέγνω τήν λογοδοσίαν της διά τά δύο öτη, καθ’ ± 

•πέρ τÉς συντηρήσεως τ΅ν δύο τούτων σχολείων λίαν àξιεπαίνως âµερίµνησε καί 

ε¨ργάσθη. \Eκ τ΅ν συνδροµ΅ν τοÜ àναγνωστηρίου "\Iσότητος", τ΅ν πολιτ΅ν, καί 
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κατοίκων τÉς πόλης20, καθώς καί τ΅ν κατοίκων τ΅ν Kυβίδων, τούς ïποίους 

âπισκέφθηκε ï ‰ Eξαρχος Θεοφύλακτος καί öπεισε νά συνεισφέρουν γιά τή 

λειτουργία ëλληνικοÜ σχολείου στήν κοινότητά τους21,  îδρύθηκαν, στά τέλη τοÜ 

1890, σχολεÖα στίς Πάνω Kυβίδες καί στόν ≠Aγιο Tύχωνα22, ¬που âστάλησαν νά 

                                                                                                                                                  
τÉς µικρÄς κυβερνητικÉς âπιχορηγήσεως, ≥ν κατώρθωσαν νά λάβωσι, διετήρησαν 

τά δύο ταÜτα σχολεÖα, ±τινα, ½ς γνωστόν, îδρύθησαν πρός καταπολέµησιν τ΅ν 

προσηλυτιστικ΅ν σκοπ΅ν τ΅ν Δυτικ΅ν...». Bλ. Σάλπιγξ, 20.6.1892. «Δύο τÉς 

âπιτροπÉς τ΅ν σχολείων Tζιβίδων καί ^Aγίου Tύχωνος, κατά παραδροµήν, δέν 

âσηµειώθησαν âν τ΅ ο¨κείω âδαφίω τοÜ παρελθόντος φύλλου, ï 

Πανοσιολογιώτατος ‰ Eξαρχος κ. Θεοφύλακτος καί ï κ. M.H. Mιχαηλίδης». Bλ. 

Σάλπιγξ, 27.6.1892. 

20. Γιά τή λειτουργία τ΅ν δύο σχολείων, στίς Kυβίδες καί στόν ≠Aγιο Tύχωνα, µέ 

ο¨κονοµική συνδροµή τ΅ν κατοίκων τÉς ΛεµεσοÜ γίνεται àναφορά σε πολλά 

σύντοµα δηµοσιεύµατα τÉς âποχÉς. \Eνδεικτικά βλ.: «Δύο νεοσύστατα σχολεÖα âν 

τFÉ âπαρχί÷α ™µ΅ν, τό τοÜ ^Aγίου Tύχωνος καί τ΅ν Kυβίδων συντηροÜνται, ½ς 

γνωστόν, •πό τ΅ν συµπολιτ΅ν ™µ΅ν...». Bλ. \Aλήθεια, 17/29.4.1891. 

21. «Oî κάτοικοι τοÜ χωρίου Kυβίδων, öνθα εrχε σταλÉ •πό τοÜ âνταÜθα KαθολικοÜ 

îερέως διδάσκαλος Kαθολικός, παρακινηθέντες •πό τοÜ Πανοσιολογιωτάτου 

\Eξάρχου τÉς Mητροπόλεως, âπισκεφθέντος âσχάτως αéτούς, âνέγραψαν 

συνδροµάς περί τάς δώδεκα λίρας, ¬πως, σύν τFÉ συνδροµFÉ τÉς Mητροπόλεως καί 

ôλλων, προσλάβωσι διδάσκαλον ≠Eλληνα, âγκαταλείψαντες ¦δη τόν τέως παρ’ 

αéτοÖς •πάρχοντα. Erναι àξιέπανοι διά τήν πρÄξιν των ταύτην καί âλπίζοµεν µετ’ 

çλίγον νά σταλFÉ αéτοÖς κατάλληλος διδάσκαλος πρός âκπαίδευσιν ëλληνοπρεπÉ 

τ΅ν τέκνων των». Bλ. \Aλήθεια, 21/2.1.1891. Γιά τή δράση του αéτή, ï ‰ Eξαρχος 

Θεοφύλακτος àναφέρεται âπιγραµµατικά σέ δύο âπιστολές του πρός τόν 

\Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ™µεροµηνίας 13 καί 20 Δεκεµβρίου 1890, οî ïποÖες 

διασώθηκαν στό \AρχεÖο τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου. Bλ. \AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς 

Kύπρου, Mητρόπολις Kιτίου 1871-1894. Bιβλίον IΓ΄, àρ. 455, 458. 

22. ≠Oπως àναφέρει ï ‰ Eξαρχος Θεοφύλακτος σέ âπιστολή του πρός τόν 

\Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ™µεροµηνίας 9 \Iανουαρίου 1891, τά δύο ëλληνικά 

σχολεÖα στίς Kυβίδες καί στόν ≠Aγιο Tύχωνα εrχαν ¦δη τεθεÖ σέ λειτουργία. Bλ. 

‰ Eγγραφα καί Δηµοσιεύµατα 1, ¬που δηµοσιεύεται ïλόκληρη ™ âπιστολή. Γιά τήν 

¥δρυση ëλληνικοÜ σχολείου στόν ≠Aγιο Tύχωνα γίνεται ε¨δική àναφορά στόν τύπο 

τÉς âποχÉς: «Mετά πολλÉς τÉς εéχαριστήσεως àγγέλλοµεν, ¬τι àπεφασίσθη ™ 

σύστασις ëλληνικοÜ δηµοτικοÜ σχολείου âν τ΅ χωρίω ^Aγίω Tύχωνι, τFÉ àξιεπαίνω 

âνεργεί÷α καί συνδροµFÉ τ΅ν δύο \Aναγνωστηρίων τÉς πόλεώς µας καί τινων 

πολιτ΅ν, •πό τήν âπίβλεψιν τÉς πόλεως. Tό âν τ΅ ρηθέντι χωρίω συσταθέν διά 
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διδάξουν δύο νεαροί µαθητές τοÜ Θεµιστοκλέους, àπόφοιτοι τÉς ^EλληνικÉς 

ΣχολÉς ΛεµεσοÜ, οî Mικέλλης ΦραγκοφÖνος καί \Aντώνης Γαλανίδης 

àντιστοίχως23. Tήν €δια περίοδο, γράφτηκαν àρκετά ôρθρα γιά τήν προσηλυτιστική 

δράση τοÜ Tσελεστίνο καί ζητήθηκε ï περιορισµός τ΅ν δραστηριοτήτων του στήν 

âξυπηρέτηση τ΅ν θρησκευτικ΅ν àναγκ΅ν τ΅ν λιγοστ΅ν Kαθολικ΅ν τÉς πόλης ¦ 

àκόµη καί ™ àνάκλησή του στήν \Iταλία24. 

 Στό µεταξύ, ™ âπιτροπή γιά τόν περιορισµό τÉς δράσης τοÜ Tσελεστίνο 

πραγµατοποιοÜσε κατά καιρούς âράνους, ¬πως τόν Σεπτέµβριο τοÜ 189125, œστε νά 

âνισχυθεÖ ο¨κονοµικά καί νά µπορέσει νά àντεπεξέλθει στά öξοδα λειτουργίας τ΅ν 

σχολείων στά χωριά, ¬που δροÜσε ï Kαθολικός îερέας. Σέ αéτόν συνεισέφεραν 

σηµαντικά ποσά âπιφανεÖς προσωπικότητες καί âκκλησιαστικά îδρύµατα τοÜ 

νησιοÜ, ¬πως ï \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Σωφρόνιος, ï Mητροπολίτης Πάφου 

                                                                                                                                                  
πολλ΅ν µέσων σχολεÖον •πό τ΅ν Kαθολικ΅ν, περί οy πολλάκις âγράψαµεν, äρξατο 

àπό τοÜδε διαλυόµενον, τ΅ν χωρικ΅ν µετανοησάντων, διότι âδέχθησαν αéτό...». 

Bλ. Σάλπιγξ, 3.11.1890. «\Eν τ΅ παρά τήν πόλιν ™µ΅ν χωρίω ^Aγίω Tύχωνι, öνθα 

πρό τινος îδρύθη σχολεÖον •πό τοÜ âν τFÉ πόλει ™µ΅ν KαθολικοÜ îερέως καί âστάλη 

διδάσκαλος Kαθολικός, πληρωνόµενος •π' αéτοÜ, îδρύθη διά συνδροµ΅ν τ΅ν 

™µετέρων συµπολιτ΅ν ëλληνικόν δηµοτικόν σχολεÖον καί âστάλη ≠Eλληνας 

διδάσκαλος, ¦δη δέ πάντες οî τοÜ χωρίου παÖδες φοιτ΅σιν ε¨ς αéτό, 

âγκαταλείψαντες τό πρ΅τον». Bλ. Aλήθεια, 30/12.12.1890. 

23. Tά çνόµατα τ΅ν δύο δασκάλων, Φραγκοφίνου καί Γαλανίδη, γνωρίζουµε àπό 

µεταγενέστερα δηµοσιεύµατα στόν τύπο τÉς âποχÉς. Bλ. ‰ Eγγραφα καί 

Δηµοσιεύµατα 2 καί σηµείωση 33, àντιστοίχως. 

24. \Eφηµερίδα τÉς Λάρνακας öγραφε àνάµεσα στά ôλλα καί τά àκόλουθα: «Kαλόν 

οsν ¦θελεν εrναι, ½ς καί ôλλοτε âγράψαµεν, ôν ™ âπί συνέσει διακρινοµένη 

\Eκκλησιαστική αéτοÜ \Aρχή, µετεκάλει ¦ µετέθετεν αéτόν, πρίν ¦ ½ς âκ τÉς 

διαγωγÉς του âπέλθει àπευκταÖον τι». Bλ. ≠Eνωσις, 2/14.2.1891. 

25. «Γνωστόν ¬τι τά σχολεÖα ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων συνετηρήθησαν κατά τό 

παρελθόν σχολικόν öτος διά τ΅ν φιλοµούσων συνδροµ΅ν τ΅ν âν τFÉ πόλει ™µ΅ν 

σωµατείων καί τ΅ν συµπολιτ΅ν µας. \Eπειδή δέ κατ’ αéτάς θά γίνFη πάλιν öναρξις 

τ΅ν µαθηµάτων âν τοÖς σχολείοις τ΅ν ε¨ρηµένων δύο χωρίων θά ζητηθFÉ καί αsθις 

™ συνδροµή τ΅ν φιλοµούσων συµπολιτ΅ν µας καί âλπίζοµεν νά µήν àρνηθFÉ κανείς 

αéτήν, ≥τις öσται ¬λως προαιρετική...». Bλ. \Aλήθεια, 20/2.10.1891. «\Eλπίζεται ¬τι 

τά τε σωµατεÖα καί οî κάτοικοι τÉς πόλεως ™µ΅ν δέν θά àρνηθ΅σι µικράν ≤καστος 

συνδροµήν πρός διατήρησιν τ΅ν σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων...». Bλ. 

Σάλπιγξ, 28.9.1891. 
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\Eπιφάνιος, ™ ^Iερά Mονή Kύκκου καί ï ^Hγούµενός της Γεράσιµος26, âν΅, κατά 

καιρούς, ¬πως τόν Φεβρουάριο τοÜ 189127 καί τόν Δεκέµβριο τοÜ €διου öτους28, 
                                                
26. «E¨ς τήν âνταÜθα âπιτροπήν τ΅ν σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων 

öστειλεν ™ AéτοÜ Πανιερότης ï Mητροπολίτης Πάφου κ. \Eπιφάνιος λίρας 

àγγλικάς δέκα. ^Yπέρ τοÜ αéτοÜ σκοποÜ öστειλεν ™ A. Mακαριότης ï 

\Aρχιεπίσκοπος λίρας àγγλικάς τρεÖς». Bλ. \Aλήθεια, 13/25.12.1891. «^Yπέρ τ΅ν 

σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων àπέστειλαν συνδροµήν τFÉ âνταÜθα 

âπιτροπFÉ ™ Mονή Kύκκου λίρες àγγλικές τέσσερις. ^O Πανοσιολογιώτατος 

^Hγούµενος Kύκκου κ. Γεράσιµος λίρες àγγλικές µία». Bλ. \Aλήθεια, 20/1.1.1892. 

«\Aπονέµοµεν δηµόσια τόν öπαινον τ΅ Πανιερωτάτω MητροπολίτFη Πάφου κ. 

\Eπιφανίω, ¬στις, γενναίως φερόµενος, àπέστειλεν τFÉ âν τFÉ Λεµησσ΅ âπιτροπFÉ 

λίρας δέκα •πέρ τ΅ν σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων». Bλ. ≠Eνωσις, 

27/8.1.1892. Στό \AρχεÖο τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου σώζεται εéχαριστήρια 

âπιστολή, ™µεροµηνίας 17 Δεκεµβρίου 1891, πρός τόν \Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, πού 

τοÜ öστειλε ï ταµίας τÉς âπιτροπÉς ΣπÜρος \AραοÜζος γιά τήν  ε¨σφορά του âκ 

τρι΅ν λιρ΅ν στόν σχετικό öρανο. Bλ. \AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Mητρόπολις 

Kιτίου 1871-1894. Bιβλίον IΓ΄, àρ. 480. 

27. «TFÉ ëσπέρ÷α τÉς αûριον  âν τFÉ α¨θούσFη τοÜ \Aναγνωστηρίου “\Iσότητος” 

δοθήσεται θεατρική παράστασις •πό νέων τÉς πόλεώς µας •πέρ τ΅ν σχολείων τ΅ν 

χωρίων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων...». Bλ. \Aλήθεια, 1/13.2.1891. «\Eν τFÉ α¨θούσFη 

τοÜ \Aναγνωστηρίου ™ “\Iσότης” âδόθη ™ προαγγελθεÖσα παράστασις, τFÉ ëσπέρα τοÜ 

παρελθόντος Σαββάτου, καθ' ≥ν âδιδάχθη µετ’ âπιτυχίας •πό τινων νέων τÉς 

πόλεώς µας ™ “Σκύλλα” τοÜ Bασιλειάδου καί âπαίχθη ™ κωµωδία “^O âραστής τÉς 

Σελήνης”. Kατά τήν παράστασιν ταύτην âπαιάνιζεν ï τÉς πόλεως µουσικός θίασος 

•πό τόν κ. Th. Gerand. Tό ε¨σπραχθέν ποσόν διετέθη •πέρ τ΅ν σχολείων ^Aγίου 

Tύχωνος καί Kυβίδων». Bλ. ≠Eνωσις, 9/21.2.1891. 

28. «Προσεχ΅ς, ™ νεολαία τÉς πόλεώς µας θέλει δώσFη θεατρικήν παράστασιν •πέρ 

τ΅ν σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων. \Aξιέπαινος ™ àπόφασις α≈τη καί 

âλπίζοµεν συνεχ΅ς νά γίνηται τοÜτον χάριν τοÜ σκοποÜ, ¬στις •πηγόρευσεν τήν 

àνάγκην ταύτην». Bλ. \Aλήθεια, 22/4.12.1891. «Kατ’ αéτάς θά δοθFÉ παράστασις •πό 

τινων νέων τÉς πόλεώς µας, καθ’ ≥ν θά διδαχθFÉ τό δρÄµα "\Aδελφός καί \Aδελφή". 

Tό ε¨σπραχθησόµενον ποσόν θέλει χρησιµεύσFη διά τά σχολεÖα τ΅ν χωρίων 

Kυβίδων καί ^Aγίου Tύχωνος, ±τινα îδρύθησαν •πό ε¨δικÉς âπιτροπÉς, πρός 

καταπολέµησιν τ΅ν âνοχλούντων ëτεροδόξων...». Bλ. ‰ Eθνος, 28/9.12.1891. «^Ως 

προανήγγειλα διά τÉς προλαβούσης µου διατριβÉς παρεστάθη ψές âν τFÉ α¨θούσFη 

τοÜ \Aναγνωστηρίου "^H \Iσότης" τό δρÄµα "\Aδελφός καί \Aδελφή" •πό τινων 

νέων τÉς ™µετέρας πόλεως. ^H âπιτυχία, àναλόγως τÉς πείρας τ΅ν νεαρ΅ν 
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δόθηκαν θεατρικές παραστάσεις στή Λεµεσό, τά öσοδα τ΅ν ïποίων 

χρησιµοποιήθηκαν γιά τόν €διο σκοπό. \Eπίσης, στίς àρχές τοÜ 1891, οî κάτοικοι 

τοÜ ^Aγίου Tύχωνα àπευθύνθηκαν στά µέλη τοÜ NοµοθετικοÜ Συµβουλίου καί 

ζήτησαν τή βοήθειά τους, œστε νά τύχουν κυβερνητικÉς χορηγίας καί νά 

µπορέσουν νά àνεγείρουν σχολικό κτίριο στήν κοινότητά τους29. 

 Στό µεταξύ, µέλη τÉς âπιτροπÉς καί κάτοικοι τÉς πόλης, àνάµεσα στούς 

ïποίους καί ï µετέπειτα δικηγόρος καί πολιτευτής Γεώργιος Φραγκούδης, öδρασαν 

δυναµικά καί âπισκέφθηκαν τό χωριό ≠Aγιος Tύχωνας, ¬που âνηµέρωσαν τούς 

κατοίκους γιά τόν âλλοχεύοντα θρησκευτικό κίνδυνο καί ζήτησαν τό κλείσιµο τοÜ 

καθολικοÜ σχολείου30. Tελικά, σέ σύντοµο χρονικό διάστηµα οî γονείς àπέσυραν τά 

παιδιά τους àπό τό σχολεÖο αéτό µέ àποτέλεσµα, τόν \Iανουάριο τοÜ 1891, οî 

                                                                                                                                                  
™θοποι΅ν, •πÉρξε πλήρης. Tό ε¨σπραχθέν ποσόν, âκ λιρ΅ν âννέα καί σελίνια πέντε, 

θά διατεθFÉ, ½ς öγραψα •µÖν προλαβόντως, •πέρ τ΅ν σχολείων Kυβίδων καί ^Aγίου 

Tύχωνος. Oî àξιέπαινοι οyτοι νέοι κατέχονται •πό πόθου νά συνεχίσωσι τό 

φιλάνθρωπον τοÜτον öργον, ¬περ àνέλαβον πρόθυµοι». Bλ. ‰ Eθνος, 5/17.12.1891. 

29. «Oî κάτοικοι τοÜ χωρίου ≠Aγιος Tύχων τÉς ™µετέρας âπαρχίας öστειλαν ε¨ς 

τούς κ. Nοµοθέτας àναφοράν, παρακαλοÜντες αéτούς, ¬πως âνεργήσωσι παρά τFÉ 

Kυβερνήσει καί δοθFÉ αéτοÖς συνδροµή τις πρός ο¨κοδοµήν σχολείου. \Eλπίζοµεν, 

¬τι ™ Kυβέρνησις θά λάβFη •π’ ùψιν της τήν àναφοράν α≈την. Oî κάτοικοι τοÜ 

^Aγίου Tύχωνος εrναι τ΅ ùντι àξιέπαινοι, διότι φροντίζουσι ο≈τως •πέρ τοÜ 

σχολείου των». Bλ. \Aλήθεια, 15/27.3.1891. «\Eξ ^Aγίου Tύχωνος, 15/27.3.1891. 

Kύριε Συντάκτα, Tό χωρίον µας àπέστειλεν πρός τούς âν τ΅ Nοµοθετικ΅ 

Συµβουλίω àντιπροσώπους τήν ëξÉς àναφοράν, ≥ν παρακαλεÖσθε νά δηµοσιεύσητε. 

“\Aξιότιµοι Kύριοι, Oî εéσεβεστάτως •ποφαινόµενοι κάτοικοι τοÜ χωρίου ≠Aγιος 

Tύχων, τÉς âπαρχίας ΛεµησσοÜ, παρακαλοÜµεν •µÄς ¬πως âνεργήσετε παρά τFÉ 

Kυβερνήσει καί συνηγορήσετε âν τ΅ Nοµοθετικ΅, ¥να ïρισθFÉ βοήθηµά τι διά τό 

σχολεÖον, τό ïποÖον πρόκειται νά àνεγείρFη τό χωρίον µας. \Eπειδή δέ ε€µεθα 

πτωχοί ôνθρωποι καί δέν δυνάµεθα âξ ¨δίων πόρων νά âπαρκέσωµεν ε¨ς ±πασαν 

τήν àπαιτουµένην δαπάνην, διά τοÜτο παρακαλοÜµεν τήν σεβαστήν Kυβέρνησιν, 

¬πως öλθει βοηθός ε¨ς τό θεάρεστον τοÜτον öργον, τό ïποÖον πολύ θά èφελήσFη ε¨ς 

τήν πρόοδον καί àνάπτυξιν τοÜ χωρίου µας. EéελπιστοÜντες ¬τι ™ α€τησις ™µ΅ν 

α≈τη θά τύχFη τÉς δεούσης προσοχÉς διατελ΅µεν, \Aξιότιµοι Kύριοι Nοµοθέται, 

εéπειθέστατοι καί ταπεινώτατοι, οî κάτοικοι τοÜ ^Aγίου Tύχωνος. (≠Eπονται αî 

•πογραφαί καί ™ σφραγίς τοÜ χωρίου)”». Bλ. \Aλήθεια, 22/3.4.1891. 

30. Γεωργίου Φραγκούδη, ^Iστορία καί Γεννεαλογία τÉς Mεγάλης KυπριακÉς 

ο¨κογένειας Φραγκούδη καί τ΅ν συγγεν΅ν ο¨κογενει΅ν, \AθÉναι 1939, σ. 113. 



12 

µαθητές του νά µειωθοÜν δραστικά31, γεγονός πού συνέτεινε œστε νά κλείσει, ï δέ 

≠Eλληνας δάσκαλός του •ποχρεώθηκε νά ζητήσει συγγνώµη γιά τή συνεργασία του 

µέ τόν TσελεστÖνο, àπό τόν ‰ Eξαρχο Θεοφύλακτο, ï ïποÖος âπισκέφθηκε τό 

χωριό32. 

 Mερικούς µÉνες àργότερα, στίς πρ΅τες âξετάσεις τοÜ ëλληνικοÜ σχολείου 

τοÜ ^Aγίου Tύχωνα, πού πραγµατοποιήθηκαν µέ τήν âποπτεία τοÜ δασκάλου 

\Aντώνη Γαλανίδη, τόν \Iούλιο τοÜ 1891, παρευρέθηκε ï €διος ï \Aνδρέας 

Θεµιστοκλέους, συνοδευόµενος àπό τόν îεροδιάκονο τÉς ^Aγίας Nάπας Kύριλλο 

Bασιλείου, τόν µετέπειτα \Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄ (1916-1933)33. Tό σχολεÖο αéτό 

λειτούργησε καί τά ëπόµενα χρόνια µέ τή βοήθεια τÉς âπιτροπÉς, πού µέχρι τό 

1893 τουλάχιστον πραγµατοποιοÜσε âράνους γιά τή στήριξή του, ¬πως καί αéτοÜ 

τ΅ν Kυβίδων34. Στό µεταξύ, ¬σοι àπό τούς κατοίκους εrχαν προσχωρήσει στό 

                                                
31. Tόν \Iανουάριο τοÜ 1891, οî µαθητές του κυµαίνονταν µεταξύ δύο καί ≤ξι: «^Ως 

πληροφορούµεθα, ï ≠Eλλην (!) \Oρθόδοξος (!!) διδάσκαλος τοÜ χωρίου Kελλάκι (τοÜ 

ïποίου τό ùνοµα πρός τό παρόν δέν παραδίδοµεν ε¨ς τήν κατάκρισιν τοÜ δηµοσίου) 

âµισθώθη παρά τοÜ γνωστοÜ ΔυτικοÜ îερέως καί âστάλη διδάσκαλος âκ µέρους του 

ε¨ς τόν ≠Aγιο Tύχωνα καί âκεÖ âξακολουθεÖ διδάσκων µόνον δύο µαθητάς, υîούς 

γονέων τινων àνικάνων ¬λως νά âννοήσωσι τί συµβαίνει...». Bλ. Σάλπιγξ, 12.1.1891. 

«E¨ς τό σχολεÖον, ε¨ς ¬ âφοίτων ≤ξ περίπου µαθηταί...». Bλ. \Aλήθεια, 19/31.1.1891. 

32. «^O •πό τοÜ ΔυτικοÜ îερέως µισθωθείς διδάσκαλος τοÜ Kελλακίου, µαθών τήν 

ôφιξιν τοÜ Πανοσιολογιωτάτου \Eξάρχου καί τήν κατ’ αéτοÜ καταφοράν τ΅ν 

κατοίκων, προσÉλθε κλαίων πρό τοÜ κ. Θεοφυλάκτου καί âξαιτούµενος συγνώµην 

παρά τÉς \Eκκλησίας...». Bλ. \Aλήθεια, 19/31.1.1891. 

33. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âγένοντο αî âξετάσεις τοÜ σχολείου ^Aγίου 

Tύχωνος âνώπιον τ΅ν κ.κ. \Aνδρέου Θεµιστοκλέους καί Kυρίλλου Bασιλείου. Oî 

µαθηταί εéστόχως καί εéτόλµως àπήντησαν ε¨ς τά âξετασθέντα µαθήµατα, 

àποδείξαντες ¬τι ï διδάσκαλος των κ. \Aντώνιος N. Γαλανίδης âξεπλήρωσεν 

ε¨λικριν΅ς καί àόκνως τό καθÉκον του...». Bλ. Σάλπιγξ, 20.7.1891. «Tήν 

προπαρελθοÜσαν Kυριακήν öγιναν âν ^Aγίω Tύχωνι αî âξετάσεις τοÜ âκεÖ 

σχολείου, âν z διδάσκει ï κ. \Aντώνιος Γαλανίδης. Tό σχολεÖον τοÜτο îδρύθη, ½ς 

γνωστόν, διά συνεισφορ΅ν τ΅ν Λεµησσίων καί ¨δί÷α τοÜ \Aναγνωστηρίου 

"\Iσότητος", àφότου ï âνταÜθα Kαθολικός îερεύς σκανδαλωδ΅ς âσύστησεν âκεί δι’ 

¨δίων âξόδων σχολήν πρός φωτισµόν τ΅ν \Oρθοδόξων, ™ ïποία, âννοεÖται, µετά τήν 

σύστασιν τÉς ™µετέρας âκλείσθη...». Bλ. \Aλήθεια, 9/31.7.1891. 

34. «Kατ’ αéτάς, ™ διά τήν συντήρησιν τ΅ν σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί Kυβίδων 

âπιτροπή θέλει ζητήσει τήν συνδροµήν τ΅ν πολιτ΅ν •πέρ τ΅ν σχολείων τούτων...». 

Bλ. \Aλήθεια, 1/13.2.1893. «^H âπιτροπή τ΅ν σχολείων ^Aγίου Tύχωνος καί 
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Kαθολικό δόγµα âπέστρεψαν στήν \Oρθοδοξία, ¬πως κάποιος νεαρός µέ τό ùνοµα 

\Aντώνιος, τόν Φεβρουάριο τοÜ 189235. 

 Πιό δύσκολο qταν τό öργο τÉς âπιτροπÉς στίς Kυβίδες, ¬που τό καθολικό 

σχολεÖο λειτουργοÜσε µέ τή µορφή ο¨κοτροφείου σέ ¨διόκτητο χ΅ρο àνάµεσα στά 

χωριά Πάνω καί Kάτω Kυβίδες καί qταν καλά çργανωµένο µέ τέσσερις δασκάλους, 

µάγειρα καί κηπουρό. Διευθυντής του qταν ï Zήνων Δαυίδ àπό τή Λάρνακα καί σέ 

αéτό φοιτοÜσαν γύρω στούς ε€κοσι τέσσερις µαθητές, δώδεκα àπό τούς ïποίους 

προέρχονταν àπό τούς Xριστιανούς κατοίκους τ΅ν Πάνω Kυβίδων καί δώδεκα àπό 

τούς ^Eλληνόφωνους Mουσουλµάνους τ΅ν Kάτω Kυβίδων. ^O νεαρός δάσκαλος 

Mικέλλης ΦραγκοφÖνος, ï ïποÖος âστάλη, στά τέλη τοÜ 1890, àπό τήν âπιτροπή στό 

χωριό, âνηµέρωσε àρχικά τούς κατοίκους γιά τούς πραγµατικούς σκοπούς τοÜ 

Tσελεστίνο καί στή συνέχεια τούς öπεισε νά îδρύσουν ëλληνικό σχολεÖο. 

Xρησιµοποιήθηκε δέ γιά ο€κηµα τό âλαιοτριβεÖο τÉς âκκλησίας πού καθαρίστηκε 

καίι µετατράπηκε σέ δωµάτιο διδασκαλίας. 

 Στό χωριό µετέβησαν âπίσης ï îεροµόναχος \Iεζεκιήλ Xριστοφίδης, καθώς 

καί διάφοροι κάτοικοι τÉς ΛεµεσοÜ, ¬πως ï Zήνων \AραοÜζος, οî ïποÖοι 

•ποσχέθηκαν στούς χωρικούς κάθε βοήθεια36. Παρόµοια âπίσκεψη πραγµατοποίησε 

                                                                                                                                                  
Kυβίδων, àξιεπαίνως âργαζοµένη •πέρ τÉς συντηρήσεως αéτ΅ν, κατώρθωσεν µέχρι 

σήµερον δι’ ôλλων ο¨κονοµι΅ν νά συντηρήσFη αéτά, χωρίς νά àπαιτήσFη τήν 

συνδροµήν τ΅ν πολιτ΅ν. ‰ Hδη ¬µως πρόκειται νά àπαιτήσFη ταύτην, öχοµεν δέ τήν 

πεποίθησιν, ¬τι οéδείς τ΅ν πολιτ΅ν àγνοεÖ τήν àνάγκην τÉς συντηρήσεως τ΅ν 

σχολείων τούτων καί ¬τι ëποµένως οéδείς θά àρνηθFÉ τήν συνδροµήν του •πέρ 

αéτ΅ν». Bλ. Σάλπιγξ, 13.2.1893. «^H âπί τ΅ν σχολείων τοÜ ^Aγίου Tύχωνος καί τ΅ν 

Kυβίδων âπιτροπή, âξαιτησαµένη τάς συνδροµάς τ΅ν πολιτ΅ν, ¬πως πολεµηθ΅σιν 

αî âνέργειαι τ΅ν ξένων προπαγανδ΅ν, συνήθροισε περί τάς ε€κοσι λίρας...». Bλ. 

\Aλήθεια, 19/3.3.1893. 

35. «\Eν ^Aγίω Tύχωνι, ï υîός τινος àπαρνηθέντος τό €διο θρήσκευµα καί 

àσπασθέντος τό Δυτικόν, προσÉλθεν ε¨ς τήν \Oρθοδοξίαν βαπτισθείς καί 

µετωνοµασθείς \Aντώνιος». Bλ. Σάλπιγξ, 1.2.1892. 

36. Γιά τήν îστορία τÉς ¥δρυσης καί λειτουργίας τοÜ καθολικοÜ σχολείου τ΅ν 

Kυβίδων, διασώθηκε, σέ κυπριακή âφηµερίδα τ΅ν àρχ΅ν τοÜ 20οÜ α¨ώνα, 

âκτενέστατη àναφορά τοÜ àπόφοιτου τοÜ Σχολαρχείου τÉς ΛεµεσοÜ Mικέλλη 

Φραγκοφίνου, ï ïποÖος âστάλη àπό τόν \Aνδρέα Θεµιστοκλέους σέ ™λικία µόλις 

δεκαπέντε âτ΅ν γιά νά îδρύσει ëλληνικό σχολεÖο στήν κοινότητα και νά συµβάλει 

στό κλείσιµο τοÜ καθολικοÜ. Bλ. Σάλπιγξ, 6.5.1911. Tό σχετικό κείµενο, στό ïποÖο 

γίνεται ¨διαίτερη àναφορά στόν ρόλο πού διαδραµάτισε ï Θεµιστοκλέους στόν 

περιορισµό τÉς δράσης τοÜ Tσελεστίνο,  àναδηµοσιεύεται στή συνέχεια τÉς 
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καί ï ‰ Eξαρχος Θεοφύλακτος, ï ïποÖος àπέδιδε τή µέχρι τότε âπιτυχÉ δράση τοÜ 

Tσελεστίνο, ¬πως öγραφε στόν \Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, σέ âπιστολή του 

™µεροµηνίας 2 Δεκεµβρίου 1890, στόν àπονήρευτο χαρακτÉρα τ΅ν χωρικ΅ν37. ^Ως 

àποτέλεσµα τ΅ν âνεργει΅ν αéτ΅ν qταν οî κάτοικοι τ΅ν Kυβίδων νά àποσύρουν τά 

παιδιά τους àπό τό καθολικό σχολεÖο καί ï διευθυντής του, µετά àπό κακόβουλη 

φωτιά πού ξέσπασε στήν περίφραξή του, νά  τό âγκαταλείψει38. ‰ Eτσι, ï TσελεστÖνο 

•ποχρεώθηκε νά περιορίσει τίς «âκπαιδευτικές» δραστηριότητές του στίς Kυβίδες 

καί, σύµφωνα µέ δηµοσίευµα τοÜ \Iανουαρίου τοÜ 189139, νά µετακινήσει τό 

σχολεÖο του στίς Kάτω Kυβίδες, ¬που, ¬πως öχει àναφερθεÖ, κατοικοÜσαν 

àποκλειστικά ^Eλληνόφωνοι Mουσουλµάνοι. Mετά àπό κινητοποίηση τ΅ν 

\Oθωµαν΅ν κατοίκων τÉς ΛεµεσοÜ, ¬µως, καί τό σχολεÖο αéτό öκλεισε ïριστικά σέ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα40. 

                                                                                                                                                  
âργασίας µας. Bλ. ‰ Eγγραφα καί Δηµοσιεύµατα 2. ^O ΦραγκοφÖνος àπεβίωσε τό 

1941. Bλ. Πάφος, 9.1.1941. 

37. «^H ™µετέρα Σεβαστή µοι Mακαριότης θά àνέγνωσε ε¨ς τάς âγχωρίους 

âφηµερίδας τάς προσπαθείας, ±ς καταβάλλει ™ âνταÜθα Δυτική \Eκκλησία ε€ς τινα 

τ΅ν χωρίων ™µ΅ν, àποστέλλουσα ε¨ς ταÜτα Δυτικούς διδασκάλους µέ πολλάς 

•ποσχέσεις, ¬τι δωρεάν θά διορθώσFη τάς âκκλησίας των, θά ο¨κοδοµήσFη σχολεÖα 

καί θά âκπαιδεύσFη τά τέκνα των. Oî êπλοϊκοί χωρικοί, οéδόλως σκεπτόµενοι τάς 

àντιθρησκευτικάς ¨δέας τÉς âνταÜθα ΔυτικÉς \Eκκλησίας, àποστέλλουσι τά τέκνα 

των ε¨ς τά καταστρεπτικά ταÜτα σχολεÖα». Bλ. \AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, 

Mητρόπολις Kιτίου 1871-1894. Bιβλίον IΓ΄, àρ. 454. Tό öγραφο δέν παρουσιάζει 

ôλλο σχετικό âνδιαφέρον γι’ αéτό καί δέν τό δηµοσιεύουµε ïλόκληρο. 

38. Βλ. ‰ Eγγραφα καί Δηµοσιεύµατα 2. 

39. «O≈τως àπεστάλησαν ½ς διδάσκαλοι âντεÜθεν δύο τελειοδίδακτοι τοÜ ™µετέρου 

Σχολαρχείου ε¨ς Kυβίδας καί ≠Aγιον Tύχωνα, καί ï Kαθολικός îερεύς äναγκάσθη 

τό µέν πρ΅τον νά διατηρήσFη ε¨ς τάς Kάτω Kυβίδας...». Bλ. \Aλήθεια, 19/31.1.1891. 

40. «Eéχαρίστως µανθάνοµεν, ¬τι ταÖς âνεργείαις τ΅ν συµπολιτ΅ν ™µ΅ν 

\Oθωµαν΅ν âκλείσθη καί τό âν τ΅ χωρίω Kάτω Kυβίδες συσταθέν •πό τοÜ âνταÜθα 

ΔυτικοÜ îερέως τουρκικόν σχολεÖον, οy τούς σκοπούς δέν âβράδυνον νά âννοήσωσι 

καί αéτοί πλέον οî χωρικοί...». Bλ. \Aλήθεια, 25/6.2.1891. Erναι αξιοσηµείωτο, ¬τι 

âπιστολή πού δηµοσιεύτηκε, τόν Δεκέµβριο τοÜ 1890, σέ âφηµερίδα τÉς ΛεµεσοÜ 

àναφέρει ¬τι πρ΅τα îδρύθηκε τό σχολεÖο στίς Kάτω Kυβίδες, γεγονός τό ïποÖο 

¬µως δέν συµφωνεÖ µέ τά ôλλα δηµοσιεύµατα τÉς âποχÉς καί εrναι πολύ πιθανόν 

νά çφείλεται σέ ôγνοια τοÜ συντάκτη της: «\Aξιότιµε κ. Συντάκτα τÉς 

"Σάλπιγγος", ^O γνωστός ™µÖν Kαθολικός îερεύς, ï âν ^Aγίω Tύχωνι συστήσας 

¨δίαις δαπάναις δηµοτικόν σχολεÖον, µετά τήν âκεÖθεν àποτυχίαν του µετέβη ε¨ς τό 
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 Στό µεταξύ, στή  Λεµεσό, ≤νας δεκαεπτάχρονος νέος, ï \Aναστάσιος Σάββα, 

ο¨κότροφος τοÜ σχολείου τÉς ΦραγκοκκλησιÄς, âγκατέλειψε τόν TσελεστÖνο, 

πιθανόν κάτω àπό τήν âπίδραση µελ΅ν τÉς âπιτροπÉς, καί, τόν \Aπρίλιο τοÜ 1891, 

βαπτίστηκε \Oρθόδοξος στόν ναό τÉς ^Aγίας Nάπας41, γεγονός πού àποτέλεσε 

πλÉγµα γιά τό γόητρο τοÜ KαθολικοÜ îερέα. 

 Tήν €δια περίοδο µία φτωχή χήρα àπό τό χωριό Φασούλα ζήτησε àπό τόν 

TσελεστÖνο νά τÉς âπιστρέψει τά δύο παιδιά της, πού ™ €δια εrχε παραδώσει στό 

ο¨κοτροφεÖο του. ^O Kαθολικός îερέας àρνήθηκε, àλλά ™ γυναίκα κατάφερε, τόν 

\Iούλιο τοÜ 1892, καί µπÉκε στή Σχολή, àπό ¬που πÉρε τό ≤να àπό αéτά, χωρίς νά 

γίνει àντιληπτή42. Στή συνέχεια, τόν Δεκέµβριο τοÜ €διου öτους, ζήτησε βοήθεια 

                                                                                                                                                  
χωρίον Kάτω Kυβίδες, öνθα àνακαίνισε πάλιν τάς âνεργείας του îδρύσας σχολήν, 

âν τFÉ ïποία διδάσκονται οî παÖδες τοÜ χωρίου τήν τουρκικήν. ^O αéτός δέ 

•πόσχεται, καθά âµάθοµεν, καί τήν σύστασιν ëλληνικοÜ δηµοτικοÜ σχολείου, ε¨ς ¬ 

θά φοιτ΅σιν âκ τ΅ν ‰ Aνω Kυβίδων ^Eλληνόπαιδες Xριστιανοί, τ΅ν κατοίκων 

δόντων πρός τοÜτο τήν συγκατάθεσίν των καί µάλιστα τοÜ îερέως τοÜ χωρίου. 

\AγνοεÖ ï εéλογηµένος οyτος îερεύς ¬τι èθεÖ ο≈τω ε¨ς τήν ëτεροδοξίαν καί τόν 

προσηλυτισµόν τό ποίµνιόν του; \Aλλά τότε διατί εrναι îερεύς; Tόν καλόν îερέα, ½ς 

καί ±παντας τούς κατοίκους τοÜ ε¨ρηµένου χωρίου ôς εéαρεστηθ΅σι καί πάλιν τά 

öντιµα καί λίαν φιλόµουσα µέλη τ΅ν âν Λεµησσ΅ \Aναγνωστηρίων νά 

διαφωτίσωσι, προπάντος περί τίνος πρόκειται. Oéχ wττον ¬µως àνάγκη τό ζήτηµα 

νά θέσFη •πό ùψει καί ™ êρµοδία \Eκκλησιαστική \Aρχή, νά µή παρορ÷Ä δέ τά 

πρώτιστα αéτÉς καθήκοντα. 22 Nοεµβρίου, 90. Exς διαβάτης». Bλ. Σάλπιγξ, 

11.12.1890. ^Oπωσδήποτε, ¬µως, τόν \Iούλιο τοÜ 1891, τό σχολεÖο εrχε ¦δη κλείσει: 

«\EνταÜθα προσθέτοµεν ¬τι καί τό •πό τοÜ ¨δίου (τοÜ π. Tσελεστίνο) συσταθέν 

σχολεÖον τ΅ν Kυβίδων ε•ρίσκεται, καθ’ ± µανθάνοµεν, ε¨ς àποσύνθεσιν, διότι 

οéδείς µαθητής οûτε \Oρθόδοξος, οûτε Mωαµεθανός φοιτÄ ε¨ς αéτό». Bλ. \Aλήθεια, 

9/31.7.1891. 

41. «TFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ, âν τ΅ îερ΅ να΅ τÉς ^Aγίας Nάπας, âβαπτίσθη ï 

δεκαπταετής νέος \Aναστάσιος Σάββα, ¬στις âκ µητρός \Oρθοδόξου καταγόµενος, 

âγένετο Kαθολικός àπό τÉς νηπιακÉς του ™λικίας, παραδοθείς ε¨ς τόν παρ’ ™µÖν 

Δυτικόν îερέα, παρ’ z διετέλει âπί πολλά öτη τρόφιµος καί µαθητής. ^O νέος οyτος 

τελευταίως àπεφάσισε νά λάβFη τήν µητρικήν του θρησκείαν, âφ’ z καί κατηχηθείς 

προηγουµένως, âδέχθη τό \Oρθόδοξον βάπτισµα âν µέσω πολλοÜ πλήθους. 

\Aνάδοχός του âγένετο ï κ. Σάββας \Iωάννου. ^H µήτηρ τοÜ βαπτισθέντος âκ 

συγκινήσεως öκλαιεν». Bλ. \Aλήθεια, 17/29.4.1891. 

42. «Δυστυχής µήτηρ, âκ τοÜ χωρίου Φασούλα, τÉς ïποίας ï σύζυγος 

δυσαρεστηθείς καί àποχωρήσας αéτÉς, öδωκεν âν στιγµFÉ âξάψεως τά δύο τέκνα 
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àπό τά µέλη τοÜ àναγνωστηρίου «≠Eνωσις» γιά νά καταφύγει στή δικαιοσύνη καί 

νά διεκδικήσει τήν κηδεµονία καί τοÜ δεύτερου παιδιοÜ της43, γεγονός πού öδωσε 

τήν εéκαιρία στόν τοπικό τύπο νά ζητήσει τήν âξέταση τ΅ν λόγων, γιά τούς 

ïποίους οî γονεÖς παρέδιδαν τά παιδιά τους στό ο¨κοτροφεÖο τÉς KαθολικÉς 

\Eκκλησίας44. ^H δίκη καλύφθηκε µέ ¨διαίτερο âνδιαφέρον àπό τόν τύπο45, τό δέ 

                                                                                                                                                  
της ε¨ς τόν âνταÜθα Δυτικόν îερέαν, qλθεν χθές κλαίουσα καί àπαιτοÜσα τά τέκνα 

της παρά τοÜ îερέως αéτοÜ, τοÜ συζύγου της àποθανόντος, ε•ροÜσα δέ τήν θύραν 

τοÜ σχολείου àνοικτήν, œρµησεν ½ς λέαινα καί ¦ρπασεν τό ≤ν, µή δυνηθεÖσα νά 

êρπάσFη καί τό ôλλον, öκλαιεν δέ ε¨ς τάς ïδούς καί παρεκάλει νά τήν 

συνδράµωσιν...». Bλ. Σάλπιγξ, 18.7.1892. 

43. «TFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α, πτωχή γυνή προσÉλθε κλαίουσα ε¨ς τήν λέσχην 

"≠Eνωσις" καί âζήτει βοήθειαν, ¬πως πάρει τό παιδί της, τό ïποÖον öχει, ½ς öλεγεν, 

ï πατήρ TζελεστÖνο....». Bλ. Σάλπιγξ, 19.12.1892. Στό €διο ôρθρο, ™ âφηµερίδα 

âπέκρινε öντονα τόν TσελεστÖνο γιά τήν προσηλυτιστική τακτική του: 

«Συµβουλεύοµεν τόν îερέαν τοÜτον νά àπέχFη àπό προσηλυτισµούς \Oρθοδόξων διά 

νά µή γίνεται àφορµή σκανδάλων καί καταδιώξεων, πράγµατα τά ïποÖα πρέπει νά 

àποφεύγFη πÄς φρόνιµος ôνθρωπος. ΔεÖγµα τÉς πρός τά τοιαÜτα δυσαρεσκείας τ΅ν 

\Oρθοδόξων öλαβε ï πατήρ TζελεστÖνο, ¬τε συνέστησε τά σχολεÖα του ε¨ς τό χωρίον 

Tζιβίδες καί ≠Aγιον Tύχωνα καί äναγκάσθη νά διαλύσFη αéτά, ο¨κτρ΅ς 

ναυαγησάσης τÉς µεγάλης ¨δέας του...». Bλ. Σάλπιγξ, 19.12.1892. 

44. Erναι âνδεικτικό τό àκόλουθο ôρθρο: «Mαθών ï πατήρ TσελεστÖνο τά âν τ΅ 

παρελθόντι φύλλω γραφέντα âν τFÉ "Σάλπιγγι" âξεφράσθη, καθ’ ± âµάθοµεν, ε€ς 

τινας τ΅ν ™µετέρων ½ς ëξÉς: "\Eγώ δέν ζητ΅ τούς παίδας, àλλά τούς 

προσερχοµένους ε¨ς âµέ öχω καθÉκον νά δέχωµαι καί νά ε¨σάγω ε¨ς τήν σχολήν 

µου. \EκεÖνοι δέ τ΅ν γονέων ¦ τ΅ν συγγεν΅ν, ο¥τινες φέρουσιν ε¨ς τήν σχολήν 

µου τά τέκνα των καί κατόπιν ζητοÜσιν πάλιν αéτά, çφείλουσι νά µοί πληρώνουσιν 

¬σα âδαπάνησα δι’ αéτά, καθ' ¬σον διάστηµα öµειναν". Tούς λόγους τούτους εrναι 

καλόν νά λάβωµεν •πό σηµείωσιν, νά âξετάσωµεν δέ τινες οî \Oρθόδοξοι γονεÖς 

οyτοι, ο¥τινες παραδίδουσι τά τέκνα των ε¨ς αéτόν καί ποÖοι οî λόγοι οî èθοÜντες 

αéτούς πρός τοÜτο...». Bλ. Σάλπιγξ, 26.12.1892. 

45. «Mία δυστυχής µήτηρ âκ τοÜ χωρίου Φασούλα àπέκαµε πλέον νά ζητFÉ καί µέ 

παρακλήσεις καί µέ µεσιτείας καί µέ àγανάκτησιν µητρικήν τό παιδί της àπό τόν 

âδ΅ Δυτικόν îερέα, ¬στις âπιµένει καί καλά διά τÉς βίας νά κάµνFη τό καλόν του ε¨ς 

âκείνους πού δέν τό θέλουν, καί äναγκάσθη νά κινήσFη àγωγήν âναντίον του. Tήν 

παρελθοÜσαν Δευτέραν qτο ™ ™µέρα τÉς δίκης, àλλ’ ï àγαθός îερεύς δέν âθεώρησε 

καλόν νά παρουσιασθFÉ, νά àναπτύξFη καί νά •περασπίσFη τάς φιλανθρωπικάς 

διαθέσεις του, καί âδόθη διαταγή νά τό παραδώσFη ε¨ς τήν µητέρα του, âντός 
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δικαστήριο, ¬πως àνεµένετο, δικαίωσε τή γυναίκα καί •ποχρέωσε, τόν \Aπρίλιο 

τοÜ 1893, τόν Δυτικό «îεραπόστολο» νά τÉς âπιστρέψει τό παιδί της46. 

 Mερικές ™µέρες àργότερα, ï TσελεστÖνο µήνυσε τή γυναίκα, ζητ΅ντας νά 

τοÜ καταβάλει ¬σα χρήµατα εrχε ξοδεύσει γιά τή διατροφή τ΅ν παιδι΅ν της. 

Tελικά ™ àγωγή àπορρίφθηκε, âν΅ ™ κοινωνία τÉς ΛεµεσοÜ τόν âπέκρινε γιά τήν 

âνέργειά του αéτή καί àµφισβήτησε τά φιλάνθρωπα α¨σθήµατα, πίσω àπό τά ïποÖα 

κάλυπτε τίς δραστηριότητές του47. Παρόλα αéτά, ï τοπικός τύπος δέν δίστασε νά 

                                                                                                                                                  
τεσσάρων ™µερ΅ν. Xθές λοιπόν qτο ™ ïρισθεÖσα ™µέρα, àλλά τό παιδί δέν παρεδόθη 

ε¨ς τήν µητέραν του καί àνεβλήθη ™ •πόθεσις µέχρι τÉς προσεχοÜς Tετάρτης...». 

Bλ. Σάλπιγξ, 24.4.1893. «Γυνή τις, wς τό τέκνον παρέλαβεν ï πατήρ TσελεστÖνο âν 

τFÉ âνταÜθα Kαθολική âκκλησία καί κατόπιν äρνήθη νά τό âπιστρέψFη ε¨ς αéτήν, 

âνήγαγε τήν αéτοÜ α¨δεσιµότητα. ^H δίκη διεξήχθη τFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α 

âνώπιον τοÜ âπαρχιακοÜ δικαστηρίου, ¬περ δι’ âντάλµατός του διέταξεν τόν 

ε¨ρηµένον îερέα νά δώσFη ε¨ς τήν µητέρα τό τέκνον âντός τεσσάρων ™µερ΅ν...». Bλ. 

\Aλήθεια, 22/4.5.1893. 

46. «≠Oποιος öβλεπε τήν γυναίκα âκείνην, ¬ταν προχθές öλαβε τέλος πάντων τό 

πενταετές περίπου τέκνον της àπό τούς Δυτικούς πατέρας, πόσον τό 

σφικταγκάλιαζε, πόσον τό κατεφίλει µέ δάκρυα στούς çφθαλµούς, qτο àδύνατον νά 

µή συγκινηθFÉ...». Bλ. Σάλπιγξ, 1.5.1893. «Xθές âπιτέλους παρέδωκε, δυνάµει 

δικαστικÉς àποφάσεως, ï Δυτικός îερεύς ε¨ς τήν µητέρα του τό τέκνον, ¬περ εrχεν 

âν τFÉ ΔυτικFÉ \Eκκλησί÷α καί âδόθη ο≈τως εûλογον πέρας ε¨ς τήν •πόθεσιν 

ταύτην...». Bλ. \Aλήθεια, 29/11.5.1893. 

47. «\Eνήγαγε τήν γυναίκα âκείνην, ≥τις διά τοÜ δικαστηρίου âζήτησεν âξήγησιν 

καί öλαβε τό τέκνον της, ï Δυτικός îερεύς, àπαιτ΅ν ¬σα öξοδα öκαµε πρός 

διατροφήν του...». Bλ. Σάλπιγξ, 5.6.1893. «\Hπορήσαµε µαγάλως τFÉ àληθεί÷α, 

µαθόντες ¬τι ï α¨δεσιµώτατος Δυτικός προσηλυτιστής ζητεÖ διά τοÜ δικαστηρίου 

παρά τÉς γυναικός âκείνης, ≥τις κατώρθωσε νά λάβFη çπίσω τό τέκνον της, ¬περ 

διά τÉς βίας ¦θελε νά κρατήσFη οyτος, τά öξοδα τÉς διατροφÉς του, âν΅ öλεγεν ¬τι 

âκ φιλανθρωπίας ¦θελε νά κρατήσFη παρ' ëαυτ΅ τό τέκνον τÉς δυστυχοÜς âκείνης 

γυναικός. Tόσον λοιπόν περιωρισµένα τυγχάνουσιν τά α¨σθήµατα τÉς 

φιλανθρωπίας τοÜ α¨δεσιµωτάτου;». Bλ. \Aλήθεια, 10/22.6.1893. «^H àγωγή τοÜ 

âνταÜθα ΔυτικοÜ îερέως κατά τÉς âκ ΛουβαρÄ γυναικός, wς τό τέκνον äναγκάσθη 

δικαστικ΅ς ν’ àποδώσFη, δι’ wς âζήτει öξοδα διατροφÉς ëνός öτους, ½ς qτο ëπόµενον 

àπερρίφθη. \Aνεξαρτήτως παντός ôλλου ζητήµατος, δι' ™µÄς ≤ν καί µόνον εrναι 

àκατάληπτον. Π΅ς δηλαδή ôνθρωπος διακηρύττων, ¬τι πράττει ¬σα πράττει 

èθούµενος µόνον •πό φιλανθρωπίας, π΅ς τÉς φιλανθρωπίας ταύτης öχει κατά τάς 

περιστάσεις διάφορα µέτρα καί σταθµά;». Bλ. \Aλήθεια, 8/20.7.1893. Erναι 
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âπικροτήσει τίς âνέργειές του γιά τή διάσωση «àπό τήν ïδό τÉς àπωλείας» δύο 

νεαρ΅ν κοριτσι΅ν àπό τόν Λίβανο, πού εrχαν ïδηγηθεÖ στήν κακόφηµη γειτονιά 

τÉς πόλης àπό âπειτήδιο µαστρωπό48.   

 Tελικά, ï TσελεστÖνο àνεχώρησε, τόν \Iούνιο τοÜ 1895, γιά τήν \Iταλία, ¬που 

καί àπεβίωσε τό 1900, σέ ™λικία 74 âτ΅ν49. Στόν ναό τÉς ^Aγίας A¨κατερίνης 

παρέµεινε ≤νας ôλλος Kαθολικός îερέας, ï π. ^Iερώνυµος, ï ïποÖος περιορίστηκε νά 

àσκεÖ τά τυπικά καθήκοντα τοÜ âφηµέριου, χάριν τ΅ν λιγιστ΅ν «Δυτικ΅ν» τÉς 

ΛεµεσοÜ, καί àπέφυγε ïποιαδήποτε âνέργεια πού θά àνέξεε παλιές πληγές καί 

àντιπαραθέσεις \Oρθοδόξων καί Kαθολικ΅ν50. 

 

                                                                                                                                                  
àξιοσηµείωτο, ¬τι στό àνωτέρω δηµοσίευµα àναφέρεται ½ς τόπος καταγωγÉς τÉς 

γυναίκας τό χωριό ΛουβαρÄς, âν΅ σέ ¬λα τά •πόλοιπα ™ Φασούλα. 

48. «Exς µαστρωπός τ΅ν âνταÜθα χαµαιτυπείων öφερεν âσχάτως âκ BηρυτοÜ δύο 

νέας àδελφάς Mαρωνίτιδας, τήν µίαν χήραν 17 ≤ως 18 âτ΅ν, τήν δ’ ôλλην 

παρθένον δωδεκαετÉ, àπατήσας αéτάς ¬τι τάς öφερε διά νά âργάζωνται ε¨ς 

âργοστάσια, καί τάς öκλεισεν âντός τοÜ καταστήµατος. Eéτυχ΅ς MαρωνÖται τινές, 

γνωρίζοντες τήν ο¨κογένειαν τ΅ν νεανίδων, παρουσιάσθησαν âν σώµατι ε¨ς τόν 

âνταÜθα προϊστάµενον τÉς ΔυτικÉς \Eκκλησίας πάτερ TσελεστÖνον καί τόν 

παρεκάλεσαν νά σπεύσFη πρός σωτηρίαν αéτ΅ν, àπειλήσαντες ¬τι âάν τοÜτο δέν 

κατορθωθFÉ θά παραδώσωσιν ε¨ς τό πÜρ τόν οrκον âκεÖνον τÉς àπωλείας. ^O 

δραστήριος οyτος îερεύς, δραµών ε¨ς τήν àστυνοµίαν, κατώρθωσε νά àποσπάσFη τάς 

νέας, τάς ïποίας θά στείλFη ε¨ς τήν ε¨δοποιηθεÖσαν ο¨κογένειάν των». Bλ. Σάλπιγξ, 

6.5.1895. 

49. «\Aπεβίωσεν âν Casalnvovo τÉς \Iταλίας ï γνωστός παρ’ ™µÖν πρώην ™γούµενος 

τÉς âνταÜθα MονÉς τ΅ν Δυτικ΅ν "Terra Santa" α¨δεσιµώτατος P. Celestino. 

Γεννηθείς τ΅ 1826, âστάλη àπό τοÜ 1860 ε¨ς Λεµησσόν ½ς ™γούµενος τÉς âνταÜθα 

MονÉς, ε¨ς ≥ν θέσιν διετέλεσε µέχρι πρό τινος, ïπότε κατ’ \Iούνιον τοÜ 1895 µετέβη 

ε¨ς τήν πατρίδα του, ε¨ς ≥ν καί àνεπαύθη âν ™λικί÷α 74 âτ΅ν». Bλ. Σάλπιγξ, 7.4.1900. 

50. \Aπό δηµοσίευµα âφηµερίδας τÉς ΛεµεσοÜ, τοÜ öτους 1893, ¬που àναφέρεται ¬τι 

κήρυξε στόν ναό τÉς ^Aγίας A¨κατερίνης âναντίον τ΅ν Mασσώνων, γνωρίζουµε ¬τι 

ï π. ^Iερώνυµος συνυπηρέτησε, γιά κάποιο διάστηµα, µέ τόν π. TσελεστÖνο: «TFÉ 

παρελθούσFη KυριακFÉ, ½µίλησεν âν τ΅ âνταÜθα να΅ τ΅ν Kαθολικ΅ν, κατά τ΅ν 

Mασσώνων, ëλληνιστί, µετά πολλÉς εéφραδείας, ï Δυτικός îερεύς κ. ^Iερώνυµος». 

Bλ. \Aλήθεια, 18/30.3.1893. Στόν κυπριακό τύπο τÉς âποχÉς δηµοσιεύεται ï λόγος 

πού âκφώνησε τή νύκτα τ΅ν Xριστουγέννων τοÜ 1895, ¬που φανερώνεται ™ 

ëλληνοµάθεια καί ™ θεολογική του µόρφωση. Bλ. \Aλήθεια, 22/3.1.1896. 
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EΓΓPAΦA KAI ΔHMOΣIEYMATA 

1 

 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε \Aρχιεπίσκοπε, τήν ^Yµετέραν Σεβαστήν µοι 

Mακαριότητα εéσεβάστως προσκυν΅, 

 Mετά λύπης µου öµαθον σήµερον παρά τ΅ν âλθόντων παρ’ âµοί àξιοτίµων 

πολιτ΅ν καί τοÜ àξιεπαίνου Σχολάρχου καί διδασκάλων, ¬τι ™ Δυτική âνταÜθα 

\Eκκλησία πρός πλήρη âπιτυχίαν τοÜ σατανικοÜ αéτÉς σκοποÜ, àπεφάσισε καί 

âπλήρωσεν êδρ΅ς ≠Eλληνα διδάσκαλον, τόν ïποÖον àπέστειλεν ε¨ς ≠Aγιον Tύχωνα, 

≤να âκ τ΅ν χωρίων, ε¨ς τά ïποÖα, ½ς öγραφον, εrχεν àποστείλει Δυτικούς. ^O φόβος 

λοιπόν σήµερον Mακαριώτατε Δέσποτα καθίσταται µεγαλύτερος, διότι öχοµεν νά 

παλαίσωµεν µέ τούς àγορασθέντας àσεβεÖς ≠Eλληνας διδασκάλους καί µέ τό 

ταµεÖον τÉς ΔυτικÉς προπαγάνδας. Oî âλθόντες παρ’ âµοί àξιότιµοι Kύριοι 

âπιθυµοÜσι νά γνωρίσωσιν âάν ™ •µετέρα Σεβαστή µοι Mακαιότης δύναται τούς 

τοιούτους διδασκάλους νά τιµωρήσFη âκκλησιαστικ΅ς ¦ νά στείλFη πρός αéτούς 

âπιπληκτικάς καί παραινετικάς âπιστολάς ¦ âντόνους âγκυκλείους πρός τούς 

^IερεÖς, ¥να µή προχωρήσFη τό κακόν, τό ïποÖον âάν δέν σταµατήσFη θά διαδοθFÉ καί 

ε¨ς  ôλλα χριστιανικά χωρία. 

 Tό âπ’ âµοί αûριον, âάν ï καιρός µοί τό âπιτρέψFη, àναχωρ΅ διά τά 

θρησκευτικ΅ς µολυσµένα ταÜτα χωρία καί ε€ς τινα ôλλα χωρία πρός ε€σπραξιν τ΅ν 

θρονικ΅ν ε¨σοδηµάτων. Πρόκειται δέ καί πολÖταί τινες νέοι, νά µεταβ΅σιν ε¨ς 

≠Aγιον Tύχωνα. \Eπί τοÜ παρόντος σέ δύο µόνον χωρία κατόρθωσεν ™ Δυτική 

\Eκκλησία νά στείλFη διδασκάλους, ε¨ς ≠Aγιον Tύχωνα καί Kυβίδες, àλλά ï 

îεραπόστολός της âξακολουθεÖ καί ε¨ς ôλλα χωρία [νά âπιδιώκFη] νά πείσFη τούς 

κατοίκους µέ •ποσχέσεις µεγάλας· µετέβη ε¨ς Mονάγρι καί Λιµνάτι, àλλά οéδέν 

κατόρθωσεν âπί τοÜ παρόντος. Περιµένουσιν οî \Aξιότιµοι Kύριοι δι’ âµοÜ τήν 

àποτελεσµατικήν τÉς •µετέρας ΣεβαστÉς µοι Mακαριότητος àπάντησιν. 

 \Eπί τούτοις àσπαζόµενος τήν Mακαρίαν AéτÉς Δεξιάν διατελ΅ τÉς 

•µετέρας Πανσεβάστου µοι Mακαριότητος εéπειθές τέκνον Tης 

 ‰ Eξαρχος Θεοφύλακτος 

 Y.Γ.  E¨ς τά ε¨ρηµένα δύο χωρία öστειλεν καί ™ πόλις διδασκάλους, δηλαδή 

ε¨ς ≠Aγιον Tύχωνα καί Kυβίδες. 

 \Eν Λεµησσ΅ τFÉ 9Fη \Iανουαρίου 1891. 

 

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kιτιακός Θρόνος. \Aπό τοÜ 1863. Bιβλίον ΛB΄, àρ. 

96. 

2 

MIA ΣEΛIΣ AΠO TON BION TOY EΘNIKOY ΔIΔAΣKAΛOY 
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 Παρ’ âνθουσιώδους καί îκανωτάτου διδασκάλου àπεστάλη ™µÖν τό ëπόµενον, 

διαφωτίζον πλήρως µίαν τ΅ν εéγενεστέρων σελίδων τÉς δράσεως τοÜ ™µετέρου 

Διδασκάλου καί µίαν àξιοµνηµόνευτον âποχήν τοÜ συγχρόνου κοινωνικοÜ καί 

πολιτικοÜ ™µ΅ν βίου. 

 «Φίλη Σύνταξις, 

 ΣÄς γράφω àπό τίς KυβÖδες, µικρόν χωρίον τό ïποÖον στενότατα συνδέεται 

µέ τόν βίον τοÜ µεγάλου Διδασκάλου, διότι ε¨ς αéτόν κυρίως çφείλει τήν ¥δρυση 

τοÜ σχολείου του, ¬περ λειτουργεÖ àπό ε¨κοσαετίας καί πλέον, àριθµεÖ δέ σήµερον 

•πέρ τούς 60 µαθητάς, âξ zν τά 20 κοράσια. Kατ’ εéτυχÉ συγκυρίαν µαζί µέ τόν 

ëορτασµόν τÉς àποθεωτικÉς τεσσαρακονταετηρίδος τοÜ πρώτου καί µεγίστου 

àναµορφωτοÜ τÉς κυπριακÉς κοινωνίας, συνέπεσεν νά διευθύνω καί âφέτος τήν 

µικράν σχολήν τ΅ν Kυβίδων, ¬που πρό ε¨κοσαετίας ¦ρχισα τό διδασκαλικόν µου 

στάδιον, •πό περιστάσεις àλησµονήτους, αî ïποÖαι µοί àναµιµνήσκωσι τήν 

âθνοφελÉ δρÄσιν καί τήν φλογεράν φιλοπατρίαν τοÜ σεβαστοÜ µοι Διδασκάλου κ. 

\Aνδρέου Θεµιστοκλέους. 

 ‰ Hµην τότε δεκαπενταετής, µόλις δέ εrχον àποφοιτήσει τÉς ΣχολÉς, ïπότε 

½ς àστραπή διεδόθη àνά τήν πόλιν ¬τι ï Πάτερ TζελεστÖνος, ï âν Λεµεσ΅ 

^Hγούµενος τ΅ν  Δυτικ΅ν, àντιπροσωπεύων µεγάλην θρησκευτικήν προπαγάνδαν 

•πό τήν •ψηλήν προστασίαν τοÜ µεγάλου Ποντίφηκος, εrχεν âξαπολύση 

παχυµίσθους καί âξωνηµένους διδασκάλους ε¨ς KυβÖδες, Kελλάκι, ≠Aγιον Tύχωνα 

καί ôλλα χωρία, ¥να προσυλητίσFη ùχι µόνον \Oθωµανούς àλλά καί ≠Eλληνας. 

Λύκος προβατόσχηµος ï àγαθός Λευίτης, ε¨σπηδÄ àναιδ΅ς καί θρασέως ε¨ς 

µάνδρας àλλοτρίας, ¥να θύσFη καί àπολέσFη ξένα ποίµνια, âφαρµόζων τό \Iησουϊτικόν 

παράγγελµα «^O σκοπός êγιάζει τά µέσα», καί âπαγγέλεται ε¨ς Xριστιανούς καί 

Tούρκους ¬τι öρχεται ôνευ •στεροβουλίας νά τούς âκπαιδεύσFη δωρεάν âκ 

XριστιανικοÜ καθήκοντος καί φιλανθρωπίας κινούµενος, κρυπτόµενος δέ ùπισθεν 

τοÜ Eéαγγελίου καί τοÜ Kορανίου διά τ΅ν ïποίων qτο âφοδιασµένος ï àθεόφοβος! 

 Δέν γνωρίζοµεν, àλλ’ οûτε µÄς âνδιαφέρει νά ε€πωµεν ποίαν •ποδοχήν 

öκαµαν οî àνεξίκακοι Mωαµεθανοί ε¨ς τόν παµπόνηρον TζελεστÖνον, öχοµεν ¬µως 

¨σχυρούς λόγους νά πιστεύωµεν ¬τι οéδεµίαν οyτοι àντέταξαν àντίστασιν κατά 

τ΅ν âπιβούλων σχεδίων τοÜ ΔυτικοÜ îερέως, διότι âξ ¨δίας àντιλήψεως, ½ς 

παρακατιόντες θέλοµεν âκθέσFη, âπείσθηµεν ¬τι ε¨ς τά προσυλιτιστικά δίκτυα τοÜ 

Kαλογήρου συνελήφθησαν àρκετά ψάρια, µικρά καί µεγάλα. TαÜτα âν παρεκβάσει 

àγαπητέ Συντάκτα, διά τούς συνοίκους ™µ΅ν Mωαµεθανούς. ≠Oσον δ’ àφορÄ τούς 

™µετέρους, περιττόν νά σηµειώσω ¬τι σύσσωµοι πάντες âξηγέρθησαν ε¨ς τό 

κέλευσµα τοÜ Διδασκάλου, ¬στις συγκαλέσας αéτούς âσπευσµένως ε¨ς συνέλευσιν 

âν τFÉ λέσχFη «^Eνώσει» àνέπτυξεν συγκεκινηµένος ε¨ς αéτούς τό ζήτηµα καί 
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•πέδειξεν ε¨ς τούς συνελθόντας πολίτας τόν µέγα κίνδυνον, τόν ïποÖον διέτρεχεν 

ï ^Eλληνικός πληθυσµός τ΅ν χωρίων âκείνων ε¨ς τά ïποÖα ï Πάτερ TζελεστÖνο 

εrχεν îδρύση τάς περιφήµους σχολάς του, καί δακρύων âκ συγκινήσεως 

συνέστησεν, ¬πως ™ συνέλευσις προβFÉ αéτοστιγµεί ε¨ς âκλογήν \EπιτροπÉς πρός 

συλλογήν âράνων καί µαταίωσιν τ΅ν σατανικ΅ν σχεδίων τοÜ Φραγκοκαλογήρου. 

 Παρατεταµένα καί àτελεύτητα χειροκροτήµατα âκάλυψαν τούς τελευταίους 

λόγους τοÜ γεραροÜ Διδασκάλου, âντός δέ çλίγων δευτερολέπτων, δυνάµεθα νά 

ε€πωµεν, àπετελέσθη ™ àναγκαία \Eπιτροπή •πό τήν Προεδρείαν \Eκείνου, ¬στις 

πρ΅τος âξεκένωσε τό ¨σχνόν διδασκαλικόν βαλάντιόν του, τό εéγενές παράδειγµα 

τοÜ ïποίου âµιµήθη àµέσως ™ \Eπιτροπή καί àκολούθως τά λοιπά öντιµα µέλη τÉς 

λέσχης «^Eνώσεως» καί λοιποί öγκριτοι πολÖται, τά βαλάντια τ΅ν ïποίων qσαν 

βεβαίως κατά πολύ παχύτερα àπό τό πτωχόν τοιοÜτον τοÜ Διδασκάλου. 

 Oî öρανοι âξηκολούθησαν συλλεγόµενοι àπό πάσης τάξεως πολιτ΅ν, οî 

ïποÖοι αéθορµήτως προσέφερον τόν âθνικόν φόρον των ε¨ς τόν δίσκον τÉς 

Πατρίδος, τό ïποÖον •περήφανος περιέφερεν àνά τάς ïδούς τÉς πόλεως ΛεµεσοÜ, 

εéγενής âπαίτης, ï προπορευόµενος ε¨ς πÄν âθνικόν κίνηµα, ï τετιµηµένος κ. 

\Aνδρέας Θεµιστοκλέους. Kαί ¨δού àµέσως âξαποστέλλονται âκ ΛεµεσοÜ, 

συναποκοµίζοντες µεθ’ ëαυτ΅ν τά àναγκαÖα διδακτικά βιβλία καί λοιπά χρειώδη, 

≠Eλληνες διδάσκαλοι, τρόφιµοι πάντες τÉς âθνικÉς σχολÉς τοÜ Διδασκάλου, ¬στις 

àπολύων αéτούς ε¨ς τάς ο¨κείας θέσεις, προπέµπει διά τ΅ν ëξÉς âνθουσιωδεστάτων 

λέξεων, τάς ïποίας οéδέποτε âνόσω ζ΅, àγαπητέ Συντάκτα, θά λησµονήσω: 

«\Aγαπητά µου τέκνα! ‰ Aνθρωποι παρείσακτοι, ξένοι τήν καταγωγήν, τό φρόνηµα, 

τήν θρησκείαν, τήν γλ΅σσαν, τόν âθνισµόν, τάς παραδόσεις, âπιλαθόµενοι τÉς 

κυπριακÉς φιλοξενίας καί âπωφελούµενοι τÉς àµαθείας καί àνεχείας τ΅ν χωρικ΅ν 

πληθυσµ΅ν, öρχονται •πούλως •πό τό πρόσχηµα τÉς φιλανθρωπίας, λύκοι βορεÖς 

καί προβατόσχηµοι, νά ε¨σπηδήσωσι λάθρα ε¨ς τάς ¨δικάς µας µάνδρας καί νά 

κατασπαράξωσιν àγρίως τά τρυφερά àρνία µας. ‰ Eρχονται àνάνδρως καί àναιδ΅ς 

νά •ποσκάψωσι τήν âθνικήν συνείδησιν χωρίων ^Eλληνικ΅ν, νά âπιβουλευθ΅σι 

τήν àθάνατον ^Eλληνίδα φωνήν µας καί νά κλονίσωσι τάς θρησκευτικάς 

πεποιθήσεις τοÜ κυπριακοÜ λαοÜ. ^H πατρίς ™µ΅ν κινδυνεύουσα àναθέτει ε¨ς σÄς, 

νεαροί βλαστοί τÉς Kύπρου, τήν φύλαξιν καί προάσπισιν τ΅ν àπειλουµένων αéτÉς 

îερ΅ν. ΣÄς πέµπω âκ µέρους τÉς γενετείρας •µ΅ν πόλεως, ½πλισµένους µέ τό 

îερόν âκεÖνον πÜρ, τό ïποÖον àνάπτει ε¨ς τά στήθη παντός ≠Eλληνος, µέ τήν âλπίδα 

¦ µÄλλον µέ τήν àκράδαντον πεποίθησιν, ¬τι θά àντιτάξητε âρρωµένην àντίστασιν 

κατά τ΅ν àνάνδρων πολεµίων τÉς îερÄς ™µ΅ν Πατρίδος καί ¬τι θέλετε àναδειχθFÉ 

συντόµως νικηταί öνδοξοι ε¨ς τόν τίµιον àγ΅να, τόν ïποÖον πάντες σÄς 

âµπιστευόµεθα. ‰ Aγετε, θαρραλέοι, προσφιλεÖς µοι µαθηταί, καί ε€θε ï Θεός τÉς 
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^Eλλάδος νά εéλογήσFη τό ±γιον öργο σας καί âνισχύσFη •µÄς ε¨ς τήν âξαφάνισιν καί 

καταστροφήν τ΅ν àγρίων λύκων, οî ïποÖοι âπέδραµον âναντίον µας. \Aντιτάξατε 

κατ’ αéτ΅ν ëλληνοπρεπ΅ς ¬πλα ¨σχυρά καί àκατάβλητα τά πνευµατικά σας ¬πλα, 

τά ïποÖα öχετε àντλήση àπό τÉς àκενώτου πηγÉς τÉς προγονικÉς ™µ΅ν σοφίας, 

àναδεικνυόµενοι ôξιοι àπόγονοι âκείνων, οî ïποÖοι διά τοÜ πυρσοÜ τ΅ν γραµµάτων 

âφώτισαν τÉς O¨κουµένης τά πέρατα. ^H πατρίς θά σÄς εéγνωµονFÉ âσαεί!  

Πορεύεσθε θαρραλέοι καί •περήφανοι». 

 Διά τοιούτων θερµ΅ν λέξεων ï ôσπιλος πατριώτης προέπεµψεν ≤καστον 

διδάσκαλον ε¨ς τήν ο¨κείαν θέσιν. ‰ Hµην, àγαπητέ Συντάκτα, εxς âξ âκείνων, ε¨ς 

ο≈ς öλαχεν ™ •ψηλή τιµή νά àναλάβωσι τήν âκτέλεσιν τόσον µεγάλου καί βαρέος, 

àλλά καί εéαρέστου καθήκοντος. \Aποδεχθείς εéχαρίστως τήν àνατεθεÖσαν µοι 

âντολήν àνεχώρησα αéθηµερόν διά τίς KυβÖδες, ¬πως àναλάβω τά διδασκαλικά µου 

καθήκοντα. oHτο Σάββατον, âνθυµοÜµαι καλ΅ς τήν ™µέραν, καί âφθάσαµεν α¨σίως 

περί τήν δύσιν. Tήν âπαύριον Kυριακήν µοι âδόθη âγκαίρως àφορµή νά âξηγήσω 

âπ’ âκκλησίας τόν σκοπόν τÉς àπροόπτου àφίξεώς µου, συνάµα δέ καί τήν ¨διότητά 

µου. Oî χωρικοί öµειναν âννοεÖται, κατάπληκτοι, ¬ταν âπληροφορήθησαν 

λεπτοµερ΅ς περί τ΅ν καταχθονίων σχεδίων τοÜ καταχθονίου Kαλογήρου καί 

àµέσως οî γεροντότεροι µετά τήν θείαν λειτουργίαν συνÉλθον ε¨ς τήν ο¨κίαν τοÜ 

Mουχτάρη -  τότε εéτυχ΅ς δέν •πÉρχεν καφενεÖον, âν΅ σήµερον •πάρχουσιν   δύο 

-, συνÉλθον λοιπόν οî γεροντότεροι καί ôλλοι âκ τ΅ν προυχόντων τοÜ χωρίου ε¨ς 

τήν ο¨κίαν τοÜ Mουχτάρη καί συνεσκέφθησαν πάντες περί τοÜ πρακτέου. Mετά 

πολλάς συζητήσεις àπεφάσισαν νά àποσύρωσι τά τέκνα των àπό τό προπαγανδικόν 

σχολεÖον καί νά àποστείλωσι ταÜτα ε¨ς τό âθνικόν σχολεÖον, τό ïποÖον âπρόκειτο 

νά âγκαθιδρυθFÉ πανηγυρικ΅ς ε¨ς ≤ναν χαµηλόν καί σκοτεινόν σταÜλον, ï ïποÖος 

κατ’ εéφηµισµόν âκαλεÖτο «âλαιοτριβεÖον τÉς âκκλησίας», διότι τοÜτο qτο τό 

κεντρικότερον καί καταλληλότερον ο€κηµα τοÜ χωρίου τήν âποχήν âκείνην. 

 Tήν πρωΐαν τÉς Δευτέρας ï σταÜλος τοÜ Aéγείου âκαθαρίσθη àπό τούς 

σωρούς τ΅ν χωµάτων καί τά δίκτυα τ΅ν àραχν΅ν, µετ’ çλίγον δέ âπί προχείρου 

µικροÜ îστοÜ, στηθέντος âπί τÉς στέγης τοÜ ο¨κοδοµήµατος, âπλατάγιζεν ε¨ς τόν 

àέραν µικροσκοπική κυανόλευκος, δ΅ρον àνεκτίµητον τοÜ σεβαστοÜ Διδασκάλου, 

âξαγγέλλουσα àφ’ •ψηλοÜ ε¨ς τούς χωρικούς τό àθάνατον àπόφθεγµα «Πατρός τε 

καί Mητρός καί τ΅ν ôλλων προγόνων àπάντων, τιµιώτερον âστίν ™ Πατρίς καί 

σεµνότερον καί êγιώτερον καί παρά ΘεοÖς καί παρ’ àνθρώποις τοÖς νοÜν öχουσιν» 

καί κατασκιάζουσα µητρικ΅ς τό κατ΅φλιν τοÜ âθνικοÜ σχολείου, ε¨ς τό ïποÖον 

âκαλοÜντο µετά µικρόν οî ^Eλληνόπαιδες, ¬πως καταλάβωσι τάς θέσεις των âπί 

ξυλίνων σκιµπόδων àντί âδωλίων. 
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 \Aλλά δυστυχ΅ς πολύς παρÉλθεν χρόνος, ïλόκληρος τριµηνία, καί µεγάλοι 

κατεβλήθησαν προσπάθειαι, ¥να àποσπάσωµεν àπό τούς γαµψούς ùνυχας τ΅ν 

Φραγκοκαλογήρων τούς ^Eλληνόπαιδας, καθότι οî πλεÖστοι τ΅ν χωρικ΅ν εrχον 

•ποχρεωθÉ •λικ΅ς •πό τ΅ν φιλανθρώπων âκείνων λειτουργ΅ν τοÜ ^Yψίστου, οî 

ïποÖοι διέτρεφον προσέτι πλουσιοπαρόχως τούς µικρούς τροφίµους τÉς ΣχολÉς 

των διά λευκοτάτου ôρτου, τακτικÉς κρεωφαγίας καί τοÜ àπαραιτήτου πιλαφίου, 

τοÜ âθνικοÜ φαγητοÜ τ΅ν \Oθωµαν΅ν! \Aλλά καί αéτός âγώ πολύ âδυσκολεύθην, 

τό ïµολογ΅, κατ’ àρχάς, διότι εrχον àντίπαλον φοβερόν καί àκαταγώνιστον, τόν κ. 

Zήνωνα Δαυΐδ âκ Λάρνακος, ôνθρωπον πολύπειρον καί τετραπέρατον, àλλ’ ôθλιον 

âξωµότην, âναντίον τοÜ ïποίου δέν εrχον ν’ àντιτάξω ε¨µή µόνον τήν ôδολον 

φιλοπατρίαν καί τόν êγνόν πρός τήν θρησκείαν τ΅ν Πατέρων µου ζÉλον. ^O κύριος 

οyτος qτο ™ ψυχή τοÜ προπαγανδικοÜ σχολείου, τό ïποÖον âλειτούργη âντός 

παραπήγµατος µεγαλοπρεποÜς στηθέντος µεταξύ Kάτω καί ‰ Aνω Kυβίδων, âντός 

àγροÜ τεσσάρων περίπου στρεµµάτων âπιµελ΅ς περιφραχθέντος καί 

δεδροφυτευθέντος, ï ïποÖος äγοράσθη àντί ε€κοσι λιρ΅ν στερλιν΅ν! 

 ^O àγρός οyτος öρηµος σήµερον καί âγκαταλελειµµένος çνοµάζεται •πό τ΅ν 

χωρικ΅ν «Xωράφι τούς Φράγκους» καί âνθυµίζει ε¨ς τούς γεροντοτέρους µίαν 

âποχήν µακρινήν καί παλαιάν. E¨ς τό προπαγανδικόν σχολεÖον τοÜ Πάτερ 

Tζελεστίνου âδιδάσκοντο τέσσαρες γλ΅σσαι, ™ Γαλλική, ™ \Iταλική, ™ ^Eλληνική 

καί ™ Tουρκική!  Διδάσκαλος τÉς ^EλληνικÉς γλώσσης καί διευθυντής τÉς σχολÉς 

qτο ï âξωµότης κ. Zήνων Δαυΐδ, ï ïποÖος, καθά âπληροφορήθην, κατέχει σήµερον 

µέγα âκκλησιαστικόν àξίωµα âν PώµFη, àνταµειφθείς âπαξίως •πό τοÜ Πάπα διά 

τάς µεγάλας καί πολυτίµους •πηρεσίας του πρός τήν Δυτικήν \Eκκλησίαν, τÉς 

ïποίας âγένετο πιστόν καί àφοσιωµένον τέκνον.  ≠Eτεροι δέ τρεÖς διδάσκαλοι 

•πÉρχον διά τάς ôλλας γλώσσας. Προσέτι δέ •πÉρχον καί µάγειρος καί κηπουρός 

τÉς σχολÉς. ‰ Hτοι τό προσωπικόν τÉς σχολÉς àνήρχετο ε¨ς ≤ξ ôτοµα.  \Aµφιβάλλω 

δέ ôν οî µαθηταί τÉς περίφηµης αéτÉς σχολÉς qσαν διπλάσιοι τόν àριθµόν âξ 

ëκάστου θρησκεύµατος. Tοéτέστιν µόλις µία δωδεκάς âξ ëκάστου χωρίου 

àντιπροσώπευε τόν àριθµόν τ΅ν µαθητ΅ν, οî ïποÖοι, µαζί µέ τήν δωρεάν 

âκπαίδευσιν, µετεÖχον καί τ΅ν πλουσίων γευµάτων τÉς σχολÉς.  Tά τρόφιµα 

âστέλλοντο καθ’ ëκάστην âκ ΛεµεσοÜ âπί κάρρων, φορτωµένων διά σάκκων 

çρύζης, καφέ, ζακχάρεως, çσπρίων, κρεάτων, λαχανικ΅ν, βουτύρου κ.λ.π.. O≈τω δέ 

φαντάζεσθε µόνοι σας, àγαπητέ Συντάκτα, ποÖα λουκούλλεια γεύµατα âδίδοντο ε¨ς 

τούς µαθητάς τÉς περιφήµου αéτÉς σχολÉς, âπί τ΅ν âπιτραπεζίων σκευ΅ν τÉς 

ïποίας àνεγινώσκοντο •πό τ΅ν µικρ΅ν συνδαιτηµόνων αî γαργαλιστικώτεραι 

•λιστικαί φράσεις: «Φάγωµεν, πίωµεν, εéφρανθ΅µεν, αûριον γάρ àποθνήσκοµεν» 

καί ôλλαι παρόµοιαι. \EννοεÖται ¬τι ε¨ς τά γεύµατα αéτά παρεκάθηντο συνήθως καί 
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οî γονεÖς τ΅ν µαθητ΅ν, οî ïποÖοι συχνάκις προσεκαλοÜντο διά νά θαυµάσωσι τάς 

προόδους των ε¨ς τά Γαλλικά, τά \Iταλικά καί τά ... Λατινικά! 

 ^Yπό τοιούτους ¬ρους φαντάζεσθε πόσας δυσκολίας καί ποÖα προσκόµµατα 

εrχον νά •περπηδήσω διά νά φθάσω ε¨ς τόν σκοπόν µου καί τό τέρµα τ΅ν 

âνεργει΅ν µου. Δέν δύναµαι νά παραλείψω ¬τι ôριστοι âγένεντό µοι βοηθοί καί 

συναντιλήπτορες ε¨ς τό âπίπονον τοÜτο âγχείρηµα, δύο εéγενεÖς συµπολÖται µου, ï 

α¨δεσιµώτατος îεροµόναχος \Iεζεκιήλ Xριστοφίδης καί ï φιλόπατρις καί εéσεβής 

χριστιανός κ. Zήνων I. \AραοÜζος, οî ïποÖοι τακτικ΅ς âπεσκέπτοντο τάς Kυβίδας, 

κηρύττοντες âπ’ âκκλησίας καί προτρέποντες τούς χριστιανούς νά àφήσωσι τήν 

σκολιάν ïδόν καί νά àκολουθήσωσι τήν εéθεÖαν ïδόν τÉς χριστιανικÉς àληθείας, 

âµµένοντες πιστοί ε¨ς τά πάτρια. 

 Tό âπικοδοµικώτατον κήρυγµα τοÜ Πάτερ \Iεζεκιήλ κατέρριψε καί 

âθρυµµάτισε µετά πατάγου τό σαθρόν ε€δωλον τοÜ Πάτερ Tζελεστίνου καί αî 

πατριωτικαί διαλέξεις τοÜ κ. Zήνωνος I. \Aραούζου κατεκεραύνωσαν τόν Φραγκο - 

Zήνωνα Δαυΐδ, ï ïποÖος µίαν âαρινήν ëσπέραν δραπετεύει ταχύτερος àστραπÉς, 

καταλείπων καί παραπήγµατα καί κήπους καί διδασκάλους καί κηπουρούς καί 

µαγείρους καί ≠Eλληνας καί Tούρκους ε¨ς τό öλεος τοÜ ΘεοÜ ¦ µÄλλον τοÜ 

ΣατανÄ, περί οéδενός ôλλου φροντίζων ¦ περί τοÜ σαρκίου του, διότι πρό µιÄς 

νυκτός ï πυρποληθείς φραγµός τÉς σχολÉς του εrχεν âµβάλη αéτόν ε¨ς φοβεράν 

àνησυχίαν, ™ ïποία âκορυφώθη ¬τε τήν πρωΐαν εrχε πληροφορηθεÖ παρά τ΅ν 

èτακουστ΅ν του ¬τι καί αéτό τό παράπηγµα τÉς σχολÉς του âπρόκειτο µετ’ οé 

πολύ νά µεταβληθFÉ ε¨ς φωτεινόν µετέωρον, τό ïποÖον θά âφώτιζε θαυµασίως τά 

γύρω βουνά καί λαγκάδια. 

 Tήν âπαύριον,  µετά τήν δραπέτευσιν τοÜ ΔιευθυντοÜ, ™ Φραγκοκαλογηρική 

σχολή διελύθη âσπευσµένως ε¨ς τά âξ zν συνετέθη· παραπήγµατα, àποσκευαί, 

âδώλια, τρόφιµα, κηπουρικά, âργαλεÖα, µαγειρικά σκεύη, Eéαγγέλια καί Kοράνια, 

τά πάντα âφορτώνοντο âπί κάρρων καί οî àπορφανισθέντες διδάσκαλοι καί 

•πηρέται τÉς προπαγανδικÉς σχολÉς àνεχώρουν σκυθρωποί καί περίλυποι ≤ως 

θανάτου, ½ς περιπλανώµενοι \IουδαÖοι, προπεµπόµενοι •πό τούς ¦χους 

âκκωφαντικÉς τενεκοκρουσίας, ε¨ς τήν ïποίαν öλαβον µέρος ¬λοι οî κάτοικοι τοÜ 

χωρίου µικροί καί µεγάλοι. TοιοÜτον •πÉρξε τό τέλος τÉς âνταÜθα îδρυθείσης 

προπαγανδικÉς σχολÉς, ™ ïποία öζησεν ¬σον τά ρόδα χρόνον καί âτάφη •πό τούς 

γέλωτας καί τούς µικτηρισµούς τ΅ν κατοίκων, οî ïποÖοι πάντοτε θά εéλογ΅σι τό 

ùνοµα τοÜ Mεγάλου Διδασκάλου κ. \Aνδρέου Θεµιστοκλέους. E¨ς τό öρηµον καί 

âγκαταλελειµµένον «Xωράφι τούς Φράγκους» µέγας σωρός λίθων, ïλοέν 

µεγεθυνόµενος, διότι àπό ε¨κοσαετίας µέχρι σήµερον οî Kυβιδι΅τες ïδηγοÜσι τά 

τέκνα των ε¨ς τόν τύπον αéτόν τÉς âρηµώσεως καί τÉς βδελυγµίας καί ρίπτουν µέ 
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τά µικρά των χέρια ≤να λίθον τό µεγάλον «\AναθεµατοÜρι» δεικνύει ε¨ς τούς 

διαβάτας καί τούς ξένους τήν τοποθεσίαν τοÜ προπαγανδικοÜ σχολείου τοÜ Πάτερ 

Tζελεστίνου. 

 ^O àγρός αéτός, καίτοι πολλάκις προσεφέρθη πρός τούς χωρικούς ε¨ς τό 

τέταρτον τÉς àξίας του, ¦τοι àντί πέντε µόνον \Aγγλικ΅ν λιρ΅ν, µέχρι σήµερον 

δέν ε•ρέθη àγοραστής, ο≈τε θά ε•ρεθFÉ ποτέ καί θά εrνε πάντοτε öρηµος καί 

àκαλλιέργητος. \Eκ δέ τÉς πλουσίας βλαστήσεως, ™ ïποÖα âξωράϊζεν ôλλοτε τόσον 

τόν µικρόν âκεÖνον Παράδεισο, ½ς τόν àπεκάλουν οî Φράγκοι, δέν àποµένει 

σήµερον οûτε €χνος φυτοÜ ¦ δένδρου, διότι τά πάντα, καί àµπελ΅νες καί 

δενδρύλλια âξερριζώθησαν καί âξηφανίσθησαν διά παντός. Tό µόνον àθάνατον 

µνηµεÖον, τό ïποÖον θέλει διατηρηθεÖ α¨ωνίως, εrνε τό «\AναθεµατοÜρι», τό ïποÖον 

âγείρεται ε¨ς µέγαν σωρόν àκριβ΅ς âπί τοÜ τόπου, ¬που ôλλοτε qτο âστηµένον τό 

µεγαλοπρεπές παράπηγµα, τό ïποÖον âχρησίµευεν ½ς α€θουσα παραδόσεως τοÜ 

περιφήµου προπαγανδικοÜ σχολείου. 

 \Iδού λοιπόν, àγαπητέ Συντάκτα, ¬τι οî Kυβιδι΅τες δέν âφάνησαν àχάριστοι 

πρός τόν µέγαν εéεργέτην των, τόν Πάτερ TζελεστÖνον, διότι âφρόντισαν νά τοÜ 

στήσουν ≤ν τόσον µεγαλοπρεπές καί ½ραιότατον µνηµεÖον. Kατ’ αéτήν δέ τήν 

™µέραν τοÜ ëορτασµοÜ τÉς àποθεωτικÉς τεσσαρακονταετηρίδος, ïµοφώνως 

àπεφάσισαν, ¬πως âν τFÉ α¨θούσFη τοÜ  µικροÜ των σχολείου àναρτήσωσιν οî 

Kυβιδι΅τες τήν σεπτήν ε¨κόναν τοÜ Mεγάλου Διδασκάλου µεταξύ τ΅ν ε¨κόνων 

τ΅ν βασιλέων µας, ¥να âνθυµίζFη ε¨ς πάντας τήν πατριωτικήν αéτοÜ δρÄσιν καί 

φρονιµατίζFη τούς µικρούς µαθητάς, οî ïποÖοι θά ψυθιρίζουν καθ’ ëκάστην µέ τά 

παιδικά καί àθ΅α χείλη των τήν êγνοτέραν προσευχήν, δι’ âκεÖνον, ï ïποÖος τούς 

àπήλλαξεν àπό τούς ùνυχας τ΅ν àγρίων λύκων, οî ïποÖοι âτόλµησαν νά 

âπιβουλευθ΅σι τήν àθάνατον γλ΅σσαν των, καί ï ïποÖος τούς âχάρισεν ≤ν 

σχολεÖον. 

 Δέν πιστεύω νά τούς àρνηθFÉ τήν χάριν αéτήν ï Mέγας Διδάσκαλος, ï 

ôσπιλος πατριώτης, διότι ™ àνάρτησις τÉς ε¨κόνος του âν τFÉ α¨θούσFη τοÜ σχολείου 

τ΅ν Kυβίδων εrνε διά τούς Kυβιδι΅τες, καί δικαίωµα καί καθÉκον. 

 Mέ àγάπην Mικέλλης Θ. ΦραγκοφÖνος, Δηµοδιδάσκαλος. 
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