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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

H ΣYMBOΛH TΩN KYΠPIΩN THΣ AIΓYΠTOY ΣTHN ΠAIΔEIA ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(β΄ µισό 19ου - αρχές 20ού αι.) 

 

 Aµέσως µετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως είναι 

γνωστό, οι Aρχές της Aιγύπτου ενεθάρρυναν τη µετοίκηση στη χώρα Eλλήνων σε 

µια προσπάθεια ενίσχυσης του εµπορίου και των µικροβιοτεχνιών, ώστε να δοθεί 

ώθηση στην τοπική οικονοµία. Oι περισσότεροι από αυτούς, ανάµεσα στους 

οποίους και αρκετοί Kύπριοι, εγκαταστάθηκαν στην Aλεξάνδρεια, όπου στις αρχές 

της δεκαετίας του 1830 ίδρυσαν ελληνικό σχολείο και νοσοκοµείο, τα οποία 

περιήλθαν αργότερα στην κυριότητα της ελληνικής κοινότητας, που συστάθηκε το 

18431. Aρχικά οι Kύπριοι εντάχθηκαν στις νεοϊδρυθείσες ελληνικές κοινότητες των 

πόλεων της Aιγύπτου, που αποτελούνταν από χιλιάδες µέλη, και 

δραστηριοποιήθηκαν µαζί µε τους υπόλοιπους Έλληνες σε κάθε τοµέα της ζωής 

της χώρας. Tο 1873, όµως,  οργανώθηκαν στην «Eλληνική Aδελφότητα των εν 

Aιγύπτω Kυπρίων», ώστε να αλληλοβοηθούνται και να συµβάλλουν 

αποτελεσµατικότερα στην οικονοµική, πνευµατική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της 

ιδιαίτερής τους πατρίδας2. 

 Mία από τις πρώτες ενέργειές τους για έµπρακτη ενίσχυση της Παιδείας της 

Kύπρου ήταν η απόφασή τους, τον Mάρτιο του 1881, να δαπανήσουν για την 

ίδρυση σχολείων σε χωριά του νησιού το ποσό των 5.000 φράγκων. Eπιλέγηκαν 

για τον λόγο αυτό τέσσερα χωριά, που γεωγραφικά βρίσκονταν σε διαφορετικές 

περιοχές της Κύπρου, όπου φοίτησαν, κατά το πρώτο σχολικό έτος λειτουργίας 

τους, 1881-1882, 312 µαθητές: 67 στη Δρούσεια της Πάφου, 72 στο Mονάγρι της 

                                                
1. Για την εγκατάσταση των Eλλήνων στην Aίγυπτο, κατά τον 19ο αιώνα, βλ. 

Γεώργιου Kηπιάδη, Έλληνες εν Aιγύπτω ή συγχρόνου Eλληνισµού εγκατάστασις 

και Kαθιδρύµατα εθνικά, 1766-1892, Aλεξάνδρεια 1892, σ. 12-63· Mανώλη 

Γιαλουράκη, H Aίγυπτος των Eλλήνων, Aθήνα 1967, σ. 93-210· Eυθύµιου 

Σουλογιάννη, H θέση των Eλλήνων στην Aίγυπτο, Aθήνα 1999, σ. 25-63. 

2. Γ. Kηπιάδη, Έλληνες εν Aιγύπτω, ό.π., σ. 60-62· Eλληνικής Aδελφότητος των εν 

Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα εορτασµού πεντηκονταετηρίδος 1873-1923, 

Aλεξάνδρεια 1924, σ. 18-29. 
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Λεµεσού, 115 στη Bατιλή της Mεσαορίας και 58 στον Πύργο Tηλλυρίας3. Για 

διάφορους λόγους, όµως, η χρηµατοδότηση της λειτουργίας του σχολείου στη 

Bατιλή διακόπηκε το 1886 για να ενισχυθεί το αντίστοιχο της γειτονικής Λύσης4. 

Tελικά, στις 2/14 Mαΐου 1893, η Aδελφότητα αποφάσισε να τερµατίσει τη 

χρηµατοδότηση της λειτουργίας των τεσσάρων σχολείων και να συνδράµει το υπό 

ίδρυση πρώτο Γυµνάσιο του νησιού, που λειτούργησε στη Λευκωσία, τον 

Σεπτέµβριο του 1893, εισφέροντας το ποσό των 200 λιρών και καθιερώνοντας 

ετήσια εισφορά για τα επόµενα έτη5. 

 Eκτός από τη συλλογική αυτή δράση των µελών της Kυπριακής 

Aδελφότητος, στον τοµέα της διάδοσης των ελληνικών γραµµµάτων 

δραστηριοποιήθηκαν και πολλοί Kύπριοι της Aιγύπτου, οι οποίοι µερίµνησαν για την 

ανέγερση και λειτουργία σχολείων στις γενέτειρές τους. Aπό ό,τι έχουµε υπόψη 

µας, η έναρξη της δράσης αυτής ανάγεται στο έτος 1863, οπότε ο Eυθύµιος 

Oράτης ανήγειρε την «Oράτειο Σχολή» στο χωριό Oρά, προς την οποία 

κληροδότησε επίσης οίκηµα για τη διαµονή του δασκάλου, καθώς και 40.000 χρυσά 

φράγκα για τη συντήρησή της, από τους τόκους των οποίων ανηγέρθη νέο 

ευρύχωρο σχολικό κτήριο, το 19066.  Tο ίδιο έπραξε και ο Xατζηθεόδουλος 

                                                
3. Bλ. Aλήθεια, 16/28.4.1882, 24/6.5.1882, 1/13.5.1882. 

4. Bλ. Σάλπιγξ, 29/10.9.1887. 

5. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 10/24.5.1893· Σάλπιγξ, 15.5.1893. Επίσης βλ. 

Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Iστορία του Παγκυπρίου Γυµνασίου», Aναµνηστικόν 

Λεύκωµα επί τη Πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυµνασίου 1893-1943, 

Λευκωσία 1944, σ. 7-19· Iωάννη Θεοχαρίδη, «Aπό την ιστορία της Kυπριακής 

Aδελφότητας της Aιγύπτου, µε έµφαση στη συµβολή της στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα της Kύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 6 (2004) 500-507. 

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

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 233-

234· Aντώνιου Oικονόµου, Ένα πάνθεον. Oι µεγάλοι ευεργέται και δωρηταί της 

Λάρνακος και των χωρίων της, Λάρνακα 1934, σ. 91-95. 
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Aνδρεάδης ένα χρόνο αργότερα µε την ανέγερση της «Xατζηθεοδούλειου 

Σχολής» στη γενέτειρά του Πέρα Oρεινής7. 

 Tο παράδειγµά τους ακολούθησε ο Nικόλαος Xριστοφίδης, ο οποίος αρχικά 

παραχώρησε τα εισοδήµατα µεγάλης οικίας του στο Kάιρο, για να 

χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση της Σχολής, που ίδρυσε ο προαναφερθείς 

Xατζηθεόδουλος Aνδρεάδης. Στη συνέχεια ανήγειρε, το 1885, το Παρθεναγωγείο 

των Περάτων, που ονοµάστηκε προς τιµήν του «Xριστοφίδειο»8. Eπίσης, το 1895 ο 

Θωµάς Παπαδόπουλος ίδρυσε Σχολή στο χωριό Aψιού και ανέλαβε τα έξοδα 

συντήρησής της, ενώ στη συνέχεια, το 1905, ανήγειρε κατάλληλο οίκηµα για τη 

στέγασή της9. 

 Kύπριοι της Aιγύπτου ίδρυσαν σχολεία στην Kύπρο και κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα. Για παράδειγµα, ο Oνησίφορος Mιχαηλούδης, γύρω στο 

1904, ανήγειρε στη γενέτειρά του Bάβλα σχολικό κτήριο και οικία για τον δάσκαλο. 

Για τον λόγο αυτό αγόρασε µεγάλο αγρόκτηµα στο χωριό Aλαµινός, για να 

χρησιµοποιούνται τα εισοδήµατά του για τη λειτουργία του σχολείου, προς το 

οποίο κληροδότησε επίσης µε διαθήκη το  ποσό των 1.800 λιρών. Aκόµη, το 1909, 

ανήγειρε σχολικό κτήριο και στην Aλαµινό, επεκτείνοντας την εκπαιδευτική του 

προσφορά και προς την κοινότητα αυτή10. Tην ίδια περίοδο ο Eυρυβιάδης 

Aντωνιάδης εισέφερε για την Παιδεία της Λάρνακας το ποσό των 300 λιρών, που 

επαύξησε στη συνέχεια στις 600 και τελικά στις 1.600 λίρες, και ανήγειρε, το 1906, 

                                                
7. Γιώργου Καµηλάρη, Τα Πέρα και ο Κόσµος τους, Λευκωσία 2010, σ. 131, όπου 

δηµοσιεύεται σχετική κτητορική επιγραφή. Ο Λούης Mηλιώτης, Γενεαλογία και 

Bιογραφία του χωριού Πέρα Oρεινής, Λευκωσία 1989, σ. 36, 85, συγχέοντάς την 

προφανώς µε την προϋπάρχουσα Κοινοτική Σχολή, αναφέρει ως έτος ίδρυσής της 

το 1861, χρονολογία που έχει υιοθετηθεί από µεταγενέστερους συγγραφείς. 

8. Bλ. Nέον Kίτιον, 10/22.7.1881· Aλήθεια, 3/15.8.1885. Eπίσης βλ. Γ. Καµηλάρη, Τα 

Πέρα και ο Κόσµος τους, ό.π., σ. 144, όπου δηµοσιεύεται η κτητορική επιγραφή. 

9. Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλοκρατίας 1878-

1946, Λεµεσός, 1946, σ. 263· «Aψιού - Iστορία και Παράδοση», Aψιού 1 (1995) 3. 

10.  Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/30.7.1904· A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 96-

98. 
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το «Eυρυβιάδειο Παρθεναγωγείο»11. Eπίσης, το 1910 ανηγέρθη σχολείο στο χωριό 

Λάγεια από το κληροδότηµα των 200 λιρών, που άφησε για τον σκοπό αυτό ο 

έµπορος στην Aλεξάνδρεια Παρασκευάς Xατζηπαναγή12. 

 H προσφορά των Kυπρίων της Aιγύπτου προς την Παιδεία της Kύπρου 

συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 1920, οπότε ο Aντώνιος Kουµίδης δαπάνησε το 

ποσό των 550 λιρών για την ανέγερση, το 1922, της «Kουµιδείου Σχολής» στο 

χωριό Kελλάκι13. Mερικά χρόνια αργότερα, το 1925, ο Mιχαήλ Γεωργίου, ο οποίος, 

εκτός από την Aίγυπτο, δραστηριοποιήθηκε και στο Σουδάν, εισέφερε 1.000 λίρες 

και ανήγειρε το «Mιχαήλειο Aρρεναγωγείο» στη γενέτειρά του Aθιένου, το οποίο 

συµπλήρωσε µε δύο επιπρόσθετες αίθουσες, το 1932, δαπανώντας άλλες 300 

λίρες14. Eπίσης, ο Tιµόθεος Xριστοφίδης ανήγειρε, το 1932, το «Tιµοθέειο 

Παρθεναγωγείο» στο χωριό Πέρα Πεδί, προς το οποίο κληροδότησε µε διαθήκη 

250 λίρες, που χρησιµοποιήθηκε για την ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου, το 1963. 

O Xριστοφίδης κληροδότησε επίσης το ποσό των 1.000 λιρών στη Σχολική Eφορεία 

Λεµεσού, που ανήγειρε το Γ΄ Παρθεναγωγείο της πόλης, το 193815. Aκόµη, ο 

Kωνσταντίνος Pούσος από τον Στρόβολο εισέφερε, το 1932, 300 περίπου λίρες  

για την ανέγερση του «Pούσειου Aρρεναγωγείου» και δύο χρόνια αργότερα άλλες 

180 λίρες για την ανέγερση του «Eλένειου Παρθεναγωγείου» και κατοικίας για τον 

                                                
11. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/15.4.1906· Kλ. Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν Kύπρω, 

ό.π., σ. 227-228· A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 41-46. 

12. Bλ. Iωάννη Xατζηιωάννου, Kύπρος. Λαογραφικόν Σύγγραµµα, τ. A΄, Λάρνακα 

1911, σ. 56· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, 

Λευκωσία 62010, σ. 656. 

13. Bλ. Σάλπιγξ, 17/30.12.1921· Aλήθεια, 15.4.1922· Φωνή της Kύπρου, 

23/6.5.1922. 

14. Bλ. Kαθηµερινά Φύλλα, 14.10.1932· A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 99-

104· Γιάννη Λάµπρου, Κεφάλαια από την Ιστορία και την Κοινωνία της Αθηαίνου, 

Αθήνα 2014, σ. 396-403. 

15. Bλ. Eλευθερία, 14.5.1932, 6.8.1932, 27.8.1932, 30.10.1936· Kλ. 

Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν Kύπρω, ό.π., σ. 206· Mαρούλας Xρυσοχού 

Kαθητζιώτη, Πέρα Πεδί Aγαπηµένο, Λεµεσός 2000, σ. 48. 
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δάσκαλο στο χωριό Tσέρι, όπου διέµενε η αδελφή του, Eλένη Xατζηµιχαήλ16. 

Eπίσης, ο Λουκάς Xριστοφίδης δαπάνησε το ποσό των 400 λιρών και ανήγειρε 

στον Kοντεµένο, το 1933, σχολικό κτήριο, το οποίο περιλάµβανε δύο αίθουσες 

διδασκαλίας και κατοικία για τον δάσκαλο17. 

 Aπό τους υπόλοιπους Kύπριους της Aιγύπτου, οι οποίοι ενίσχυσαν 

οικονοµικά τη λειτουργία σχολείων στις γενέτειρές τους, αναφέρονται ο 

Aλέξανδρος Kυρβελίδης, ο οποίος κληροδότησε ποσό χρηµάτων, που 

χρησιµοποιήθηκε για την ανέγερση του Α΄ Παρθεναγωγείου Λεµεσού, το 1911. 

Επίσης, ο Δηµήτριος Kυριακού, ο οποίος εισέφερε, στις αρχές της δεκαετίας του 

1910, για τη λειτουργία του σχολείου στο χωριό Λουβαράς, καθώς και ο Iωάννης 

Xριστοφίδης, ο οποίος, το 1935, εξόφλησε το δάνειο των 125 λιρών, που συνήψε η 

κοινότητα των Kαλλιάνων για την ανέγερση σχολικού κτηρίου18. 

 Tέλος ιδιαίτερη αναφορά για την προσφορά του στην Παιδεία της Kύπρου 

γίνεται στον Δηµοσθένη Mιτσή, ο οποίος ανήγειρε, το 1912, στη γενέτειρά του, 

Λεµύθου, Σχολή Mέσης Eκπαίδευσης, την περίφηµη «Εµπορική Σχολή Mιτσή», 

παρέχοντας µοναδική ευκαιρία για µόρφωση σε εκατοντάδες παιδιά από τα χωριά 

της περιοχής Tροόδους και της επαρχίας Πάφου. O Mιτσής εισέφερε για τον λόγο 

αυτό αρχικά το πολύ µεγάλο για την εποχή ποσό των 16.000 λιρών, στο οποίο 

προσέθεσε, το 1922, άλλες 4.000, καθιστώντας τη Σχολή οικονοµικά εύρωστη και 

σε θέση να λειτουργεί απρόσκοπτα19. 

                                                
16. Bλ. Eλευθερία, 19.6.1932, 5.5.1934· Kώστα Παπαγεωργίου, Tσέρι. Aπό χωριό 

προάστειο, Λευκωσία 1991, σ. 51-54. 

17. Bλ. Eλευθερία, 28.10.1933. 

18. Για την εισφορά των Kυρβελίδη, Kυριακού και Xριστοφίδη στην Παιδεία της 

Kύπρου βλ. Aριστόδηµου Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, Λεµεσός 1929, 

σ. 127, 130, 191-192· Σάλπιγξ, 19.7.1912· Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 7.8.1935, 

αντιστοίχως. 

19. Kωστή Kοκκινόφτα, H Eµπορική Σχολή Mιτσή Λεµύθου (1912-2004), Λευκωσία 

2005, σ. 23-61. Γενικότερα για την προσφορά των Kυπρίων της Aιγύπτου στην 

Παιδεία και την Eκκλησία της Kύπρου βλ. Tου ιδίου, «Οι Κύπριοι της Αιγύπτου 

ευεργέτες της Παιδείας και των κοινοτήτων της Κύπρου», Επετηρίδα Κέντρου 

Επιστηµονικών Ερευνών 33 (2007) 301-329. 
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 Όπως διαπιστώνουµε από τη µελέτη των ανωτέρω στοιχείων, η συµβολή 

των Kυπρίων της Aιγύπτου στην ανάπτυξη της Παιδείας του νησιού υπήρξε 

ουσιαστική σε εποχές δύσκολες για τον τόπο, όταν τα περισσότερα χωριά 

στερούνταν δηµοτικών σχολείων και η ύπαιθρος δεν είχε καµία Σχολή Μέσης 

Εκπαίδευσης. Oι ξενιτεµένοι αυτοί Kύπριοι χρησιµοποίησαν την περιουσία, την 

οποία απέκτησαν ύστερα από σκληρή και πολύµοχθη εργασία, για το κοινό καλό 

των κατοίκων της ιδιαίτερής τους πατρίδας και είναι άξιοι της ευγνωµοσύνης µας. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Διόραµα τχ 15 (Λευκωσία 2017), σ. 24-26. 


