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O MEΓAΣ EYEPΓETHΣ TΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓPHΓOPIOΣ ΣINAΪTHΣ (†1866) 

 

 Tο 1854 εξελέγη στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Eκκλησίας της Kύπρου ο 

Mακάριος A΄, ο οποίος είχε υπηρετήσει προηγουµένως, ως Iεροδιάκονος, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1820 στη Mητρόπολη Πάφου και από το 1827 στην 

Aρχιεπισκοπή του νησιού. Άριστος γνώστης από την πολυετή υπηρεσία του στο 

εκκλησιαστικό περιβάλλον των διπλωµατικών ελιγµών, που απαιτούνταν για την 

αντιµετώπιση της οθωµανικής διοίκησης και των αυθαιρεσιών της, ο Mακάριος 

κατάφερε να χειριστεί µε σύνεση και υπευθυνότητα τα διάφορα θέµατα, που 

σχετίζονταν µε την αξιοπρέπεια και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

υποδούλων. Eκµεταλλευόµενος την έκδοση από την Yψηλή Πύλη του 

µεταρρυθµιστικού διατάγµατος του Xάττι Xουµαγιούν το 1856, µε το οποίο 

παραχωρήθηκαν θρησκευτικές ελευθερίες στις µειονότητες της Oθωµανικής 

Aυτοκρατορίας, φρόντισε να περιοριστούν οι καταπιέσεις των κατακτητών και 

πέτυχε να γίνουν δεκτές οι µαρτυρίες των Xριστιανών στα δικαστήρια. Aνάρτησε 

επίσης, το 1858, για πρώτη φορά επισήµως στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, 

καµπάνα στον καθεδρικό ναό του Aγίου Iωάννη, γεγονός που προκάλεσε 

αισθήµατα ευφορίας στους Xριστιανούς κατοίκους της Λευκωσίας1. 

 Aκόµη, αν και ο ίδιος στερείτο συστηµατικής παιδείας, επικέντρωσε µεγάλο 

µέρος των δραστηριοτήτων του στη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων, 

επιτελώντας σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο, ιδρύοντας σχολείο στη γενέτειρά του 

Πρόδροµο, το 18632, και παροτρύνοντας τους κατοίκους του νησιού να πράξουν το 

                                                
1. Για τον βίο του Mακαρίου A΄ βλ. Λοΐζος Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί 

Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 156-162· Aριστείδης Kουδουνάρης, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 325· Aνδρέας 

Mιτσίδης, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στο Θεόδωρος Παπαδόπουλος 

(επιµ.), Ιστορία της Κύπρου, τ. ΣΤ΄, Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 

2011, σ. 767-780. 

2. Για το σχολείο στον Πρόδροµο βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Κύπριοι κληρικοί 

κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ µισό 19ου - αρχές 20ού αι.)», 

Επιστηµονική Eπετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8 (2008) 83-85, 
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ίδιο στις κοινότητές τους. Mερίµνησε επίσης για τις σπουδές µεγάλου αριθµού 

νέων στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας - ανάµεσά τους και του µετέπειτα 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1909-1916) Kυρίλλου B΄ -, στους οποίους παρείχε 

φιλοξενία στην Aρχιεπισκοπή, και χρηµατοδότησε τις σπουδές στο Πανεπιστήµιο 

Aθηνών του διαδόχου του, Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1865-1900) Σωφρονίου Γ΄, και 

του µετέπειτα Mητροπολίτη Kιτίου (1868-1886) Kυπριανού Oικονοµίδη. Παράλληλα, 

κινητοποίησε Kύπριους κληρικούς του εξωτερικού, όπως τους Mητροπολίτες 

Σεβαστείας (1836-1838) και ακολούθως Πέτρας (1838-1867) Mελέτιο Mαττέο και 

Γάζης (1837-1860) Φιλήµονα του Πατριαρχείου Iεροσολύµων, καθώς και τον 

Aρχιµανδρίτη Iωαννίκιο Bατοπεδινό (†1871)3, και µε την οικονοµική ενίσχυσή τους 

και τη συνδροµή των Mητροπόλεων και των Mονών του νησιού, καθώς και των 

εκκλησιών της Λευκωσίας, µετά από απόφαση που ελήφθη σε γενική συνέλευση 

στην Aρχιεπισκοπή, στις 30 Aυγούστου 1859, αναδιοργάνωσε την Eλληνική Σχολή 

και το Aλληλοδιδακτικό Σχολείο της πρωτεύουσας και ίδρυσε Παρθεναγωγείο4. 

 Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής σώθηκαν αρκετά έγγραφα τα οποία 

διασαφηνίζουν το ιστορικό της ίδρυσης του Παρθεναγωγείου και της έλευσης της 

πρώτης διευθύντριάς του. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε αυτά, οι σχολικοί 

επίτροποι Λευκωσίας απευθύνθηκαν µε επιστολές τους, ηµεροµηνίας 13 

Σεπτεµβρίου και 26 Oκτωβρίου 1859, στους κυπριακής καταγωγής αδελφούς 

                                                                                                                                                   
107-111, όπου δηµοσιεύονται οκτώ σχετικά έγγραφα των ετών 1863-1865 από το 

Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου. 

3. Για τον ρόλο που διαδραµάτισαν οι Γάζης Φιλήµων και Πέτρας Mελέτιος στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Kύπρου βλ. K. Kοκκινόφτας, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες 

σχολείων», ό.π., σ. 87-88 και 89-91, αντιστοίχως. Για τον Iωαννίκιο Bατοπεδινό βλ. 

Kωστής Kοκκινόφτας, «O  Kύπριος Aρχιµανδρίτης Iωαννίκιος Bατοπεδινός», 

Aπόστολος Bαρνάβας 57 (1996) 391-395· π. Δηµήτριος Στρατής, Aρχειακά 

Έγγραφα Iωαννικίου Bατοπαιδινού του Kυπρίου (†1871), Θεσσαλονίκη 2005. 

4. Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της 

Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 191· Iερώνυµος Περιστιάνης, 

Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της 

Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 75-76· Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία 

Kύπρου, ό.π., σ. 245-246· Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, 

Λευκωσία 1991, σ. 417. 
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Γεώργιο και Aνέστη Kωνσταντινίδη, οι οποίοι διέµεναν στην Aθήνα, µε την 

παράκληση να µεριµνήσουν για να σταλεί στην Kύπρο, από την ελληνική 

πρωτεύουσα ή τη Σύρο, κατάλληλη διδασκάλισσα. Όπως σηµείωναν, αυτή έπρεπε 

να είναι απόφοιτη διδασκαλείου του ελληνικού κράτους και ικανή να διδάξει τα 

πρέποντα για την ανατροφή των κοριτσιών, καθώς και διάφορα χειροτεχνήµατα, 

όπως και τη γαλλική γλώσσα. 

 Πράγµατι, οι αδελφοί Kωνσταντινίδη βρήκαν ως πλέον κατάλληλη την 

απόφοιτη του Aρσακείου Eρατώ Kαρύκη, µε την οποία, όπως ενηµέρωσαν τους  

σχολικούς επιτρόπους, µε επιστολή τους ηµεροµηνίας 30 Nοεµβρίου 1859, 

υπέγραψαν σχετικό συµβόλαιο, αντίγραφο του οποίου και επισύναψαν. Oι 

εγγραφές των πρώτων µαθητριών έγιναν στις 26 Δεκεµβρίου 1859, ενώ την 

αµέσως επόµενη µέρα πραγµατοποιήθηκε η τελετή ανάληψης των καθηκόντων της 

Kαρύκη5. Στα χρόνια που ακολούθησαν το Παρθεναγωγείο µετετράπη σταδιακά σε 

εξατάξιο δηµοτικό µε τρεις γυµνασιακές τάξεις και τρεις διδασκαλείου6, και 

συνέτεινε στην επίλυση του µεγάλου προβλήµατος της µόρφωσης των κοριτσιών 

της Kύπρου, αφού αρκετές από τις αποφοίτους του δίδαξαν τα ελληνικά γράµµατα 

                                                
5. Tα σχετικά έγγραφα, που αφορούν στην ίδρυση του Παρθεναγωγείου 

Φανερωµένης, δηµοσίευσε ο Xαράλαµπος Παπαδόπουλλος, «Aνέκδοτα Έγγραφα 

περί των Σχολείων της Λευκωσίας κατά το δεύτερον ήµισυ του IΘ΄ αιώνος», 

Kυπριακαί Σπουδαί 18 (1955) ρη΄-ρθ΄, ριη΄-ριθ΄, ρκδ΄-ρκζ΄, ρκθ΄. Aργότερα 

περιλήφθηκαν σε ειδικό τόµο από τον Θ. Παπαδόπουλλο, Kώδιξ Σχολείων 

Λευκωσίας, ό.π., σ. 3-4, 20-21, 27-30, 32. Για τους αδελφούς Γεώργιο και Aνέστη 

Kωνσταντινίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 283-

284. 

6. Για την ιστορία του Παρθεναγωγείου Φανερωµένης βλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα, ό.π., σ. 216-218· I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, 

ό.π., σ. 136-139· Kούλα Ξηραδάκη, Aπό τα Aρχεία του Eλεγκτικού Συνεδρίου. 

Παρθεναγωγεία και Δασκάλες Yπόδουλου Eλληνισµού, τ. B΄, Aθήνα 1973, σ. 77-

87· Kωνσταντίνα Kωνσταντίνου, «Tο Παρθεναγωγείο Φανερωµένης», στο «O 

Φιλελεύθερος» (εκδ.), Λευκωσία. Tης νήσου η πρωτεύουσα, Xρύσανθου 

Xρυσάνθου (επιµ.), Λευκωσία 2012, σ. 66-75. 
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στα Παρθεναγωγεία, που άρχισαν να ιδρύονται, στα χρόνια που ακολούθησαν, στα 

χωριά και τις πόλεις του νησιού7.  

 Tο Παρθεναγωγείο λειτούργησε αρχικά στο οίκηµα του άλλοτε 

Aλληλοδιδακτικού Σχολείου Φανερωµένης8, που ήταν ένα παλαιό µικρό ισόγειο 

κτήριο µε δύο - τρεις αίθουσες διδασκαλίας9. Στα έγγραφα και δηµοσιεύµατα της 

εποχής συναντάται µε την ονοµασία Παρθεναγωγείο Λευκωσίας, από το όνοµα της 

πόλης, αλλά και εξαιτίας της εξάρτησής του από τη σχολική της επιτροπή, που 

χρηµατοδοτούσε τη λειτουργία του10. Eπίσης, αναφέρεται και ως Παρθεναγωγείο 

Φανερωµένης από τη γειτνίασή του µε τον οµώνυµο ναό, η εκκλησιαστική επιτροπή 

του οποίου µεριµνούσε για τη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας του, µε 

αποκορύφωµα την ανοικοδόµηση του κτηρίου του, που άρχισε το 1925 και 

ολοκληρώθηκε το επόµενο έτος11. 

 Όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της εποχής, εξαιτίας των δύσκολων 

συνθηκών ζωής, το Παρθεναγωγείο της Λευκωσίας αντιµετώπισε οξύ οικονοµικό 

πρόβληµα, που, κατά µεγάλο µέρος, επιλύθηκε το 1860, όταν ο Σιναΐτης 

Πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε δωρεάν 10,000 γροσίων, 

για τη στήριξη της λειτουργίας του. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το παράδειγµά του 

ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλοι κληρικοί, όπως οι νεοεκλεγέντες 

                                                
7. Για το ζήτηµα της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Kύπρο, κατά τον 19ο και τις 

αρχές του 20ού αιώνα, βλ. Παναγιώτης Περσιάνης, Iστορία της εκπαίδευσης των 

κοριτσιών στην Kύπρο, Λευκωσία 1998. 

8. Bλ. Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, ό.π., σ. 31-32, όπου 

δηµοσιεύεται σχετική για το θέµα επιστολή των µελών της Σχολικής Eπιτροπής 

Λευκωσίας προς τον Kυπριανό Oικονοµίδη, ηµεροµηνίας 23 Δεκεµβρίου 1857. 

9. Σε δηµοσίευµα εφηµερίδας των αρχών του 20ού αιώνα αναφέρεται ότι ήταν 

«µικρόν ισόγειον οίκηµα, παλαιόν, ακανόνιστον, περιλαµβάνον δύο-τρεις µικράς 

αιθούσας, εστερηµένου δε χώρου και κήπου». Bλ. Eλευθερία, 4/17.4.1915. 

10. Eνδεικτικά βλ. Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, ό.π., σ. 143, 

210: «το εν Λευκωσία Παρθεναγωγείον». 

11. Eνδεικτικά βλ. Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, ό.π., σ. 32: «το 

εν Φανερωµένη Παρθεναγωγείον». Για την ολοκλήρωση της ανέγερσής του βλ. 

Φωνή της Kύπρου, 11.9.1926, όπου δηµοσιεύονται οι εντυπώσεις επισκέπτη από το 

σχολικό κτήριο. 
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Mητροπολίτες Kυρηνείας  Xρύσανθος (1862-1872) µε 10 χιλιάδες γρόσια, στις 28 

Aπριλίου 186212, Πάφου Nεόφυτος (1869-1888) µε 100 χιλιάδες, στις 9 Iουλίου 

186913, και Kυρηνείας Mελέτιος (1872-1878) µε 20 χιλιάδες, στις 20 Iανουαρίου 

1872, µε δωρεές προς τα εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας, µε αποτέλεσµα αυτά να 

µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις µεγάλες δυσκολίες, που αντιµετώπιζαν στα 

χρόνια της Tουρκοκρατίας14. 

 Tο γεγονός ότι ο Πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος µπορούσε να διαθέσει 

χρήµατα για την ενίσχυση της µορφωτικής προσπάθειας του υπόδουλου 

Eλληνισµού της Kύπρου δεν πρέπει να παραξενεύει, καθώς το ιδιόρρυθµο σύστηµα 

λειτουργίας των Mονών της εποχής επέτρεπε στους µοναχούς  να αποκτούν 

περιουσία από την προσωπική τους εργασία στα διακονήµατά τους. Για 

παράδειγµα, ο Oικονόµος της Mονής Kύκκου και µετέπειτα Mητροπολίτης Πάφου 

(1890-1899) Eπιφάνιος στη διαθήκη του αιτιολόγησε την προέλευση του ποσού 

που κατείχε, ότι προερχόταν «εκ της φιλοπονίας του εις τα αλλεπάλληλα 

υπουργήµατα της Mονής, επί 40 έτη»15. Tο ίδιο συνέβη  και µε πολλούς άλλους 

                                                
12. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 204· I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 102· Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων 

Λευκωσίας, ό.π., σ. 432. Για τον βίο του Xρυσάνθου βλ. «Xρύσανθος B΄», Mεγάλη 

Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 19ος, Λευκωσία 22012, σ. 442. 

13. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 205-206· I. Περιστιάνης, Iστορία 

των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 103· Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων 

Λευκωσίας, ό.π., σ. 433-434. Για τον βίο του Nεοφύτου βλ. Iωάννης 

Tσικνόπουλλος, Iστορία της Eκκλησίας Πάφου, Λευκωσία 1971, σ. 96-97· Aρ. 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 402. 

14. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 208· I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 103-104· Kλεόβουλος Mυριανθόπουλος, H συµβολή 

της Mαραθάσης εις την Eκκλησίαν, Λεµεσός 1939, σ. 28-29· Θ. Παπαδόπουλλος, 

Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, ό.π., σ. 434-435. Για τον βίο του Mελετίου βλ. Aρ. 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 353· Kωστής Kοκκινόφτας, Η 

Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, 

σ. 156-159. 

15. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Mητροπολίτης Πάφου Eπιφάνιος», Kυκκώτικα 

Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 167. 
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µοναχούς, ορισµένοι από τους οποίους διέθεσαν τις οικονοµίες τους για την 

ανέγερση σχολείων στις γενέτειρές τους, όπως ο Hγούµενος της Mονής 

Tροοδιτίσσης Eπιφάνιος στον Άγιο Aµβρόσιο Λεµεσού, το 1909, και οι Kυκκώτες 

µοναχοί Mακάριος στην Tσακίστρα, το 1917, Φιλόθεος στη Γαλάτα, το 1919, 

Kλεόπας στο Πολέµι, το 1923 και Eπιφάνιος στο Mηλικούρι, το 193116. 

 O Γρηγόριος, µετά την ανακοίνωση της απόφασής του να στηρίξει τη 

λειτουργία του Παρθεναγωγείου, υπέγραψε σχετικό δωρητήριο έγγραφο, 

ηµεροµηνίας 24 Mαρτίου 1861, που σώθηκε στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε αυτό, ο Σιναΐτης Πρωτοσύγκελλος κατέθεσε το 

ποσό των 10,000 γροσίων, στις 18 Nοεµβρίου του προηγούµενου έτους, στην 

επιτροπή των σχολείων της Λευκωσίας, για να χρησιµοποιούνται οι τόκοι του για 

την κάλυψη των αναγκών του Παρθεναγωγείου. Σηµειώνεται ακόµη σε αυτό, ότι 

στην περίπτωση που διεκόπτετο η λειτουργία του για διάστηµα µικρότερο των 

τριών ετών, οι τόκοι θα ενσωµατώνονταν στο κεφάλαιο και όταν 

επαναλειτουργούσε θα χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη των αναγκών του 

σχολείου. Στην περίπτωση δε, που αυτό παρέµενε κλειστό, οι τόκοι θα δαπανώνταν 

προς όφελος των απόρων κατοίκων της πόλης, µέχρι την επανάληψη των 

εργασιών του σχολείου17. 

 Aς σηµειωθεί ότι σε βιβλίο της εποχής αναγράφεται, προφανώς από 

τυπογραφική αβλεψία, ότι το Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1857, χρονολογία η 

οποία επαναλαµβάνεται και σε άλλα σχετικά βιβλία18. Όπως προκύπτει, όµως, από 

                                                
16. K. Kοκκινόφτας, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων», ό.π., σ. 101-106. 

17. Για το σχετικό έγγραφο βλ. Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, 

ό.π., σ. 431-432. Aναφορά στο ποσό της δωρεάς και στη χρονολογία έναρξης της 

λειτουργίας του Παρθεναγωγείου γίνεται και σε έκθεση της διευθύντριάς του, 

Άννας Tσικούρη, ηµεροµηνίας 14 Φεβρουαρίου 1872. Bλ. Ό.π., σ. 204. Για το ίδιο 

ζήτηµα βλ. I. Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 102. 

18. Φίλιππος Γεωργίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 

1875, σ. 131· Iωάννης Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας κατά 

µετάφρασιν και συµπλήρωσιν Xαριλάου Παπαϊωάννου, τ. A΄, Aθήνα 1923, σ. 330. H 

αναφορά στη λανθασµένη αυτή χρονολογία επισηµάνθηκε και διορθώθηκε από τον  

Eυέλθοντα Γλυκύ, «Iστορία της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας (1808-1893)», 
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τα προαναφερθέντα έγγραφα, η ίδρυση του σχολείου ανάγεται στο 1859, οπότε 

και αφίχθη στην Kύπρο η πρώτη διευθύντριά του. 

 Σύµφωνα µε έγγραφα, που αφορούν στη διευθέτηση της διαθήκης του και 

για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ο Πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος 

καταγόταν από χωριό της επαρχίας Mαλεβίζι της Kρήτης19, όπου γεννήθηκε στα 

τέλη του 18ου - αρχές του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια, σε άγνωστο χρόνο, 

εγκαταβίωσε στη Mονή Σινά και εντάχθηκε στην αδελφότητά της. Aπό αντίγραφα 

τριών επιστολών, που σώθηκαν στο Aρχείο του Oικουµενικού Πατριαρχείου και τις 

οποίες ο νεοεκλεγείς Oικουµενικός Πατριάρχης (1830-1834) Kωνστάντιος A΄20 

έστειλε στον Γρηγόριο, πληροφορούµαστε ότι ο τελευταίος υπηρετούσε στην 

Kύπρο τουλάχιστον από το 1830 και ότι επέδειξε αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον για την 

αύξηση της κτηµατικής περιουσίας της Mονής του Σινά. Δύο από αυτές, 

ηµεροµηνίας 10 Σεπτεµβρίου 1830 και 4 Mαΐου 1832, αφορούν στην αγορά 

τσιφλικίων στη Bασίλεια και στα Kούκλια της Πάφου, ενώ η τρίτη, ηµεροµηνίας 14 

Iουλίου 1831, σχετίζεται µε τη µετάβαση αντιπροσωπείας κατοίκων της Λαπήθου 

στην Kωνσταντινούπολη, για τη διευθέτηση κάποιων θεµάτων της κοινότητάς 

τους21. 

                                                                                                                                                   
Eπετηρίς του Συλλόγου των τελειοφοίτων του Παγκυπρίου Γυµνασίου και 

Διδασκαλείου 1 (1917) 52. 

19. Για το Mαλεβίζι βλ. Nίκος Ψιλάκης (επιµ.), Tο Mαλεβίζι από τα προϊστορικά 

χρόνια µέχρι σήµερα, Hράκλειο 1998. 

20. O Kωνστάντιος υπηρέτησε επίσης ως Aρχιεπίσκοπος Σινά από το 1804 έως το 

1859, ενώ από το 1805 µέχρι το 1811 ή και µερικά χρόνια αργότερα διέµενε στο 

Mετόχιο της Aγίας Παρασκευής στη Bασίλεια. Bλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Oι 

σχέσεις των Iερών Mονών Kύκκου και Σινά», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς 

Mονής Kύκκου 5 (2001) 181. Για τον βίο του βλ. Θ.M. Aριστοκλέους, Kωνσταντίου 

A΄ του από Σιναίου αοιδίµου Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως του Bυζαντίου 

βιογραφίαι και συγγραφαί αι ελάσσονες εκκλησιαστικαί και φιλολογικαί, 

Kωνσταντινούπολη 1866· Mανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Aθήνα 21996, σ. 

608-611. 

21. Oι τρεις αυτές επιστολές εκδόθηκαν και σχολιάστηκαν από τον Θεοχάρη 

Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο και Kύπρος. Tα Πατριαρχικά Έγγραφα των 
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 O Γρηγόριος, όπως πληροφορούµαστε από ανέκδοτο έγγραφο, ηµεροµηνίας 

13 Iουλίου 1836, του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής, αγόρασε, επίσης προς όφελος 

της Mονής του Σινά, το Mετόχιο του Ψευδά, έκτασης 600 περίπου σκαλών22. Στη 

συνέχεια, για άγνωστο λόγο, απεκόπη από τη Mονή της µετανοίας του, γι’ αυτό 

στα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, που πραγµατοποιήθηκαν στην 

Aρχιεπισκοπή τα έτη 1839 και 1840, αναφέρεται ως πρώην Σιναΐτης µοναχός και 

πρώην επιστάτης Bασίλειας, αντιστοίχως. Aκολούθως, όµως, επανασυνδέθηκε µε 

τη Mονή, γι’ αυτό και στα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των ετών 1841 και 

1842 σηµειώνεται ως Πρωτοσύγκελλος των Σιναϊτών. Σύµφωνα µε αυτά, ο 

Γρηγόριος προσέφερε για τα σχολεία, που λειτουργούσαν ή θα ιδρύονταν σε 

διάφορες πόλεις του νησιού την περίοδο αυτή, ανά 500 γρόσια το 1839 και το 

1840,  και ανά 200 το 1841 και το 184223. 

 Στη συνέχεια ο Γρηγόριος µετέβη στη Pουµανία, όπου, σύµφωνα µε 

ανέκδοτο αντίγραφο εγγράφου του Iουνίου του 1847, που επίσης φυλάσσεται στο 

Aρχείο της Aρχιεπισκοπής, υπηρέτησε ως προϊστάµενος του Σιναϊτικού Mετοχίου 

στο Bουκουρέστι24. Aργότερα επέστρεψε και πάλιν στην Kύπρο, όπου, σύµφωνα µε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 9 Aυγούστου 1849, του Σιναΐτη Δικαίου Aναστασίου προς 

                                                                                                                                                   
ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001, σ. 168-172 (τα σχόλια), 390-391, 398-399, 404-

406 (τα έγγραφα). 

22. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον A΄, Mέρος A΄. Aρχείον 

Aρχιεπισκόπου Παναρέτου (1827-1840), αρ. 36. Για τα Mετόχια του Σινά στην 

Kύπρο βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Tα Mετόχια του Σινά στην Kύπρο», Πρακτικά 

Tρίτου Kυπρολογικού Συνεδρίου, επιµ. Iωάννης Θεοχαρίδης, τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, 

σ. 129-139· Γιώργος Φιλοθέου, «Tα Mετόχια της Mονής της Aγίας Aικατερίνης του 

Σινά στην Kύπρο», στο Iδρύµατος Όρους Σινά (έκδ.), Σιναϊτικά Mετόχια σε Kρήτη 

και Kύπρο, Aθήνα, χ.χ, σ. 127-141. 

23. K. Kοκκινόφτας, Η Μονή Κύκκου, ό.π., σ. 262-276, όπου παρατίθενται τα 

πρακτικά των τεσσάρων αυτών συνελεύσεων. 

24. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος Δ΄. Aλληλογραφία 

προς τας Aυτοκεφάλους Eκκλησίας και δη προς το Oικουµενικόν Πατριαρχείον από 

του 1781 και προς άλλους κληρικούς και επισήµους λαϊκούς, αρ. 552. 
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τον νεοεκλεγέντα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1849-1854) Kύριλλο A΄25, ανέλαβε τα 

καθήκοντα του Eξάρχου. Φαίνεται, όµως, ότι αποστασιοποιήθηκε ξανά από τη 

Mονή της µετανοίας του, οπότε εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, όπου και συνέβαλε 

καθοριστικά, µε τη µεγάλη δωρεάν των 10,000 γροσίων, στη στήριξη της 

λειτουργίας του Παρθεναγωγείου της πόλης. 

 Πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή του Γρηγορίου αντλούµε  από έγγραφα, 

που διαφυλάχθηκαν στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής και αφορούν, κυρίως, στη 

διαθήκη του. Aνάµεσα σε αυτά υπάρχουν και ορισµένα, στα οποία γίνεται αναφορά 

στον ναό της Παναγίας της Φανερωµένης, στον οποίο είχε κατατεθειµένο ποσό 

χρηµάτων. Tο πρώτο από τα έγγραφα αυτά είναι αντίγραφο της διαθήκης του, που 

συντάχθηκε στις 28 Aπριλίου 1866 και το οποίο υπογράφει δηλώνοντας την εκ 

Kρήτης καταγωγή του: «Γρηγόριος Πρωτοσύγκελλος Παπαδόπουλος Kρής». 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, είχε καταθέσει ποσό χρηµάτων στις Mονές Kύκκου και 

Xρυσορρογιάτισσας, καθώς και στον ναό της Φανερωµένης, που έπρεπε, µετά τον 

θάνατό του, να εισπραχθεί από τον εκτελεστή της διαθήκης και να διαιρεθεί σε 

τρία ίσα µέρη. Όριζε δε, το πρώτο από αυτά να σταλεί στη Mονή του Σινά, το 

δεύτερο να δοθεί στις αδελφές του, Mαρία και Eυγενία, ή στα παιδιά τους, και το 

τελευταίο να διαµοιραστεί εξίσου στους πτωχούς Λευκωσίας και Mαλεβιζίου. Ένα 

άλλο έγγραφο, που φέρει  ηµεροµηνία 5 Aπριλίου 1867, περιέχει πολύ 

περισσότερες λεπτοµέρειες από το προηγούµενο, γεγονός που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι συνέταξε και δεύτερη, νεότερη διαθήκη. Σε αυτό διευκρινίζεται ότι 

το ποσό των χρηµάτων, που είχε κατατεθειµένο στον ναό της Φανερωµένης, ήταν 

21,200 γρόσια26. 

 H πρακτική αυτή της κατάθεσης χρηµάτων στα µεγάλα εκκλησιαστικά 

ιδρύµατα του νησιού, κυρίως για φύλαξη και µελλοντική αξιοποίηση, ήταν συνήθης, 

τόσο στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, όσο και στις αρχές της Aγγλοκρατίας. Tο 

γεγονός αυτό οφειλόταν στην ανυπαρξία ενός αξιόπιστου χρηµατοπιστωτικού 

                                                
25. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον A΄, Mέρος B΄. Aρχείον 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου A΄ (1849-1854), αρ. 32. 

26. Tα δύο αυτά έγγραφα εκδόθηκαν από τον K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου, ό.π., 

σ. 334-335, 340-341, ο οποίος εξέδωσε επίσης άλλα δύο έγγραφα για τον 

Γρηγόριο και σχολίασε το σύνολό τους. Bλ. Ό.π., σ. 108-117 (τα σχόλια), 336-337, 

343-345 (τα δύο έτερα έγγραφα). 
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συστήµατος στο νησί µε οικονοµικά εύρωστους οργανισµούς, που να τα 

διασφαλίζει. Γι’ αυτό και όσοι είχαν τη δυνατότητα κατάθεσης χρηµάτων επέλεγαν 

να τοποθετούν τις αποταµιεύσεις τους στα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, που 

εγγυόνταν τη διαφύλαξή τους, µε την αξιοπιστία και τις δραστηριότητές τους. 

 Για παράδειγµα, ο Kύπριος Mητροπολίτης Eιρηνουπόλεως (1765-1791) του 

Πατριαρχείου Aντιοχείας Άνθιµος είχε κατατεθειµένες εντόκως, στα τέλη του 18ου 

αιώνα, τρεις οµολογίες στις Mονές Kύκκου και Xρυσορρογιάτισσας, που 

αντιστοιχούσαν στο ποσό των 2,000 γροσίων για την πρώτη και των 1,500 για τη 

δεύτερη27. Eπίσης, ο προαναφερθείς Mητροπολίτης Πέτρας Mελέτιος Mαττέος 

κατέθεσε, το 1867, 30,000 γρόσια στη Mονή Kύκκου, ώστε οι τόκοι τους να 

χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του σχολείου, που ίδρυσε την 

ίδια χρονιά στη γενέτειρά του Λεµύθου28. Ποσό χρηµάτων, που ανερχόταν στις 800 

λίρες, κατέθεσε εντόκως στη Mονή Kύκκου, το 1909, και ο Aρχιεπίσκοπος 

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

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιος Kρονίδης, για να χρησιµοποιηθεί για την 

ίδρυση Oρφανοτροφείου29. 

                                                
27. Kωνσταντίνος Σπυριδάκις, «O Kύπριος Eπίσκοπος Eιρηνουπόλεως Άνθιµος και 

η διαθήκη αυτού», Kυπριακαί Σπουδαί 17 (1953) 48 [= Mελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, 

Άρθρα, Tόµος A΄, Iστορικοφιλολογικαί Mελέται και Διαλέξεις, Mέρος A΄, Λευκωσία 

1972, σ. 263]. Για τη ζωή του Aνθίµου βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Oι Kύπριοι 

Mητροπολίτες του Πατριαρχείου Aντιοχείας Eιρηνουπόλεως Άνθιµος και 

Eπιφανείας Iωαννίκιος», Aπόστολος Bαρνάβας 55 (1994) 383-386. 

28. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 266· I. Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 271-272. Για τη ζωή του Mελέτιου Mαττέου βλ. 

Kωστής Kοκκινόφτας, «O Mητροπολίτης Πέτρας Mελέτιος Mαττέος (1785-1867)», 

Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 79-105· Ίδιος, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες 

σχολείων», ό.π., σ. 89-91· Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και 

Kύπρος. Eπιστολές (1731-1884), Λευκωσία 2007, σ. 268-270. 

29. Nέαρχος Kληρίδης, «Mεγάλοι κοινοτικοί ευεργέτες. O ευεργέτης της 

Oµορφίτας», Tάιµς οφ Σάιπρους 35 (1958) 31. Για τη ζωή του Mελέτιου Kρονίδη βλ. 

Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Mελέτιος Kρονίδης (1849-

1918)», Aπόστολος Bαρνάβας 54 (1993) 18-26· Ίδιος, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες 
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 Έγγραφα, που αναφέρονται στον ευεργέτη του Παρθεναγωγείου 

Φανερωµένης Γρηγόριο Σιναΐτη, διαφυλάχθηκαν επίσης στα Aρχεία του 

Προξενείου της Eλλάδας στην Kύπρο και του ναού του Aγίου Λαζάρου της 

Λάρνακας, από όπου κάποια αποσπάσµατά τους δηµοσιεύτηκαν και σχολιάστηκαν 

από τον Nεοκλή Kυριαζή. Aπό αυτά πληροφορούµαστε ότι ο Γρηγόριος ήταν 

Έλληνας υπήκοος και κάτοχος διαβατηρίου του έτους 1836, όπου αναγραφόταν ως 

τόπος καταγωγής του η Zάκυνθος, ίσως επειδή τα Iόνια νησιά ήταν τότε υπό 

αγγλική προστασία, γεγονός το οποίο καθιστούσε την υπηκοότητά του ευκολότερα 

αποδεκτή από τις Oθωµανικές Aρχές, παρά αν δήλωνε ότι καταγόταν από 

υπόδουλη περιοχή, όπως ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του Kρήτη30. Σε αυτά 

αναφέρεται ακόµη ότι είχε υπηρετήσει παλαιότερα ως προϊστάµενος του Mετοχίου 

του Σινά στη Bασίλεια, αλλά στη συνέχεια απεκόπη από τη Σιναϊτική αδελφότητα 

και ζούσε ως ιδιώτης στη Λευκωσία. Aσθένησε, όµως, γι’ αυτό και µετέβη στη 

Λάρνακα, στην οικία κάποιου Γλυκέριου Λοΐζου, όπου και απεβίωσε το 1866. 

Eπίσης, διαφυλάχθηκε αναθεωρηµένη διαθήκη του Γρηγορίου, που συντάχθηκε 

στις 12 Oκτωβρίου 1866 και η οποία περιέχει αρκετές πρόσθετες αναφορές, όπως 

οδηγίες για παροχή κληροδοτήµατος 4,000 γροσίων «εις τους Kρητικούς που 

πολεµούν, διά να έχουν να εξοδεύουν»31. 

 Aς σηµειωθεί ότι απόγονοι του εκτελεστή της διαθήκης µεταβίβασαν στην 

εκκλησία της Φανερωµένης, στις αρχές του 20ού αιώνα, την οικία του Γρηγορίου, 

που είχε δωρήσει µε τη διαθήκη του υπέρ των πτωχών της πρωτεύουσας. Όπως 

αναφέρεται στο σχετικό συµφωνητικό έγγραφο, ηµεροµηνίας 17/30 Mαΐου 1914, η 

εκκλησιαστική επιτροπή απεδέχθη τη δωρεάν και ανέλαβε την ευθύνη για την 

                                                                                                                                                   
σχολείων», ό.π., σ. 99-101· Aρ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., 

σ. 351-352. 

30. Για το ζήτηµα της ιθαγένειας και της έκδοσης διαβατηρίων από τις ελληνικές 

αρχές σε πρώην Oθωµανούς υπηκόους, που υπήρξε σηµείο τριβής στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, κατά τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του ελληνικού κράτους, 

βλ. Γιώργος Γεωργής, H πρώτη µακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη, Aθήνα 1996, 

σ. 133-171. 

31. Nεοκλής Kυριαζής, «Διαθήκαι και ελεηµοσύναι», Kυπριακά Xρονικά 6 (1929) 

297-299. 
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ετήσια παραχώρηση ποσού χρηµάτων στους πτωχούς της πρωτεύουσας. Aργότερα 

η οικία αυτή κατεδαφίστηκε και στη θέση της οικοδοµήθηκαν καταστήµατα32. 

 

 O Πρωτοσύγκελλος της Iεράς Mονής του Σινά Γρηγόριος Παπαδόπουλος 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στους µεγάλους δωρητές και ευεργέτες των σχολείων 

της Λευκωσίας33, αφού τόσο κατά το διάστηµα 1839-42, οπότε στήριξε µε ποσό 

χρηµάτων τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων των πόλεων του νησιού, όσο και 

αργότερα, µε την εισφορά των 10,000 γροσίων, συνέβαλε στη συνέχιση της 

λειτουργίας του Παρθεναγωγείου Φανερωµένης. Δικαίως λοιπόν στο 

προαναφερθέν έγγραφο της 24ης Mαρτίου 1861 εκαλούντο οι κάτοικοι της 

Λευκωσίας να µεριµνούν για τη διηνεκή µνηµόνευση του φιλόµουσου ευεργέτη. 

 

Δηµοσιεύτηκε στη Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, 

Εκκλησιαστικός Κήρυκας, τοµ. 22 ( Λάρνακα 2016), σ. 53-66. 

                                                
32. Για το ζήτηµα αυτό σώζεται συµφωνητικό έγγραφο, που υπέγραψαν οι 

κληρονόµοι του Mιχαηλίδη µε τα µέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής 

Φανερωµένης, καθώς και µεταγενέστερες σχετικές σηµειώσεις του γραµµατέα της 

επιτροπής, Σταύρου Iωνίδη, στις σελ. 9-12 ανέκδοτου χειρογράφου του, που 

φυλάσσεται στο Aρχείο του ναού της Φανερωµένης και αφορά στην ιστορία του. 

33. Eυ. Γλυκύς, «Iστορία της Eλληνικής Σχολής», ό.π., σ. 63· I. Περιστιάνης, 

Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 408· Γεώργιος Xατζηκωστής (επιµ.), 

Παγκύπριον Γυµνάσιον, Eκατονταετηρίδα. Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, 

Λευκωσία 1993, σ. 322. 


