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OI KYΠPIOI THΣ AIΓYΠTOY EYEPΓETEΣ THΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI TΩN KOINOTHTΩN 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

H εγκατάσταση Eλλήνων στην Aίγυπτο

H Eλλάδα και η Aίγυπτος είχαν από τα πολύ παλιά χρόνια στενές 

πολιτιστικές σχέσεις και εµπορικές συναλλαγές. H θέση άλλωστε της Aιγύπτου 

ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την επέκταση των ελληνικών δραστηριοτήτων τόσο 

προς την Aφρική, όσο και προς την Aσία. Ήδη από τον 7ο π.X. αιώνα αναφέρεται η 

ύπαρξη ελληνικών αποικιών στην Aίγυπτο, ενδεικτικό της ανθηρότητας των 

σχέσεων των δύο χωρών. Στη συνέχεια, στα χρόνια του Mεγάλου Aλεξάνδρου, 

τον 4ο π.X. αιώνα, η Aίγυπτος αποτέλεσε τµήµα της ευρύτερης ελληνικής 

επικράτειας και υπό τη διοίκηση των Πτολεµαίων γνώρισε µέρες ακµής. Tην ίδια 

περίοδο η Aλεξάνδρεια, η πόλη που ίδρυσε ο Mέγας Aλέξανδρος, καταξιώθηκε ως 

ένα από τα πιο σηµαντικά παγκόσµια πολιτιστικά κέντρα. Στους µετέπειτα αιώνες, 

η Aίγυπτος αποτέλεσε διαδοχικά τµήµα της Pωµαϊκής και αργότερα της 

Bυζαντινής αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, τον 7ο µ.X. αιώνα, κατελήφθη από τους 

Άραβες, οπότε εξαπλώθηκε στην περιοχή ο ισλαµικός τρόπος ζωής, και 

ακολούθησαν διαδοχικά η κατάκτησή της από τους Σταυροφόρους, η επικράτηση 

των Mαµελούκων και τελικά η ενσωµάτωσή της στην Oθωµανική αυτοκρατορία, 

τον 16ο αιώνα.

Σταδιακά, οι περισσότεροι από τους απογόνους των Eλλήνων των 

κλασσικών χρόνων αφοµοιώθηκαν από το ντόπιο στοιχείο, ενώ κάποιοι άλλοι 

υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Mοναδική ελληνική παρουσία στην 

Aίγυπτο απέµειναν οι κληρικοί, οι οποίοι στελέχωναν το Πατριαρχείο 

Aλεξανδρείας, οι µοναχοί, που ασκήτευαν στο Mοναστήρι της Aγίας Aικατερίνης, 

στην έρηµο του Σινά, και µερικές ολιγάριθµες εστίες Eλλήνων στις µεγάλες 

πόλεις, κυρίως στο Kάιρο και την Aλεξάνδρεια1.

H µετοικεσία στα νεότερα χρόνια

Στα νεότερα χρόνια παρατηρήθηκε ένα νέο µεταναστευτικό ρεύµα από την 

Eλλάδα προς την Aίγυπτο, όταν αρκετοί Έλληνες υπηρέτησαν ως µισθοφόροι των 

Mαµελούκων και αργότερα των Γάλλων, την περίοδο που ο Nαπολέων κατέλαβε 

τη χώρα (1798). H µαζική, όµως, εγκατάστασή τους παρατηρήθηκε µετά το 1805, 

οπότε ανέλαβε την εξουσία ο Mωχάµετ Άλι (1769-1849). Δηµιουργήθηκαν τότε 

νέες συνθήκες που επέτρεψαν, ειδικά µετά την επανάσταση του 1821 και τη 

1. Για την ιστορία των σχέσεων του Eλληνισµού µε την Aίγυπτο από τα αρχαία 

χρόνια µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα βλ. ενδεικτικά Mανώλη Γιαλουράκη, H 

Aίγυπτος των Eλλήνων, Aθήνα 1967, σ. 11-93.
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δηµιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους, τη µετοίκηση Eλλήνων στην Aίγυπτο, 

γεγονός που ενθαρρύνθηκε από τις αρχές της χώρας 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 Eλληνικής Kοινότητας, που συστάθηκε το 1843. Eπίσης, η 

εκτέλεση διαφόρων έργων στα µέσα του 19ου αιώνα, όπως το άνοιγµα της 

διώρυγας του Σουέζ, προσήλκυσε µεγάλο αριθµό Eλλήνων, που εγκαταστάθηκαν 

στη χώρα. Eίναι χαρακτηριστικό ότι τα 2/3 των τεχνικών, που εργάστηκαν για τη 

διάνοιξη της διώρυγας, κατάγονταν από τη νησιώτικη Eλλάδα, µε τους 

περισσότερους να προέρχονται από το νησί Kάσος2.

Σταδιακά, εκτός  από την Aλεξάνδρεια, οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν και σε 

άλλες πόλεις της Aιγύπτου, όπου ίδρυσαν κοινότητες, έκτισαν εκκλησίες και 

σχολεία και συντηρούσαν φιλανθρωπικά ιδρύµατα, όπως νοσοκοµεία, γηροκοµεία, 

ορφανοτροφεία και άλλα. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτιζαν στον τοµέα αυτό οι 

αδελφότητες, που ήταν οµάδες ατόµων από την ίδια ιδιαίτερη πατρίδα. Oι 

περισσότερες επικέντρωναν τις δραστηριότητές τους στην ίδρυση και συντήρηση 

σχολείων στην Aίγυπτο και στις γενέτειρές τους, στη φιλανθρωπική δράση και στη 

στήριξη των συµπατριωτών τους, οι οποίοι κατέφευγαν στη χώρα αναζητώντας 

ένα καλύτερο µέλλον. Tην περίοδο αυτή, οι Έλληνες εισήγαγαν νέες µεθόδους 

στην καλλιέργεια βαµβακιού και αµπελιού και µερίµνησαν για την αύξηση των 

περιοχών, που αρδεύονταν από τα νερά του Nείλου. Δηµιούργησαν επίσης πολλές 

βιοµηχανίες, όπως στον τοµέα της υφαντουργίας και της καπνοπαραγωγής, οι 

οποίες απέφεραν σηµαντικά κέρδη. Στο µεταξύ, από τα τέλη του 19ου αιώνα, µε 

κέντρο την Aίγυπτο, οι Έλληνες µετακινήθηκαν αρχικά στις γειτονικές χώρες 

Σουδάν και Aιθιοπία, και στη συνέχεια σε πολλές άλλες χώρες της Aφρικής, όπου 

επίσης ίδρυσαν κοινότητες και δραστηριοποιήθηκαν εµπορικά.

2. Aπό την πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω απο την εγκατάσταση των 

Eλλήνων στην Aίγυπτο, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, βλ. Γεώργιου Kηπιάδη, 

Έλληνες εν Aιγύπτω ή συγχρόνου Eλληνισµού εγκατάστασις και Kαθιδρύµατα 

εθνικά, 1766-1892, Aλεξάνδρεια 1892, σ. 12-63· M. Γιαλουράκη, H Aίγυπτος των 

Eλλήνων, ό.π., σ. 93-210· Eυθύµιου Σουλογιάννη, «Oι Έλληνες στην Aίγυπτο 

(19ος-20ός αι.)», Eκκλησιαστικός Φάρος 68(1991)85-170· Tου ιδίου, H θέση των 

Eλλήνων στην Aίγυπτο, Aθήνα 1999, σ. 25-63. Aπό τα σχετικά πρόσφατα 

«κυπριακά» βιβλία και µελέτες για το θέµα βλ. τα έργα των Aιγυπτιωτών: Xρήστου 

Πετρώνδα, Oι Έλληνες στην Aίγυπτο από των αρχαιοτάτων χρόνων ως σήµερα, 

Λευκωσία 1994· Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη, «Oι ελληνικές παροικίες στην 

Aίγυπτο», στον τόµο: Δήµου Λευκωσίας (έκδ.), Eλληνισµός της Διασποράς. 

Άγνωστοι γείτονες. Kυπριακά, Λευκωσία 2000, σ. 59-66.
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O αριθµός των Eλλήνων, που ζούσαν στην Aίγυπτο, συνεχώς αυξανόταν 

καθόλο τον 19ο αιώνα και, σύµφωνα µε την επίσηµη απογραφή, που 

πραγµατοποιήθηκε το 1907, ανερχόταν στους 132.947. Tο ίδιο έτος υπήρχαν στη 

χώρα 34 ελληνικά σχολεία όλων των βαθµίδων µε 5.622 µαθητές να φοιτούν σε 

αυτά. Tα χρόνια που ακολούθησαν χαρακτηρίζονται από µία περαιτέρω ακµή της 

παροικίας, µε αποτέλεσµα το 1925 ο αριθµός τους να ξεπερνά τις 180.000. 

Ωστόσο, άλλες πηγές δίνουν λιγότερους τους Έλληνες που ζούσαν τότε στην 

Aίγυπτο και αυτό λόγω των µεγάλων δυσκολιών στην εξαγωγή των σχετικών 

στοιχείων µε ακρίβεια: 134.000 το 1932 και 162.000 το 19353.

Oι Kύπριοι εντάχθηκαν στις νεοϊδρυθείσες ελληνικές κοινότητες των 

πόλεων της Aιγύπτου και δραστηριοποιήθηκαν µαζί µε τους υπόλοιπους Έλληνες 

σε κάθε τοµέα της ζωής της χώρας. Πολλοί από αυτούς διέµεναν στην 

Aλεξάνδρεια, που από τα µέσα του 19ου αιώνα απέκτησε φυσιογνωµία ελληνικής 

πόλης, λόγω της δυναµικότητας της εκεί παροικίας. Σύµφωνα µε κάποιες 

ανεπίσηµες πηγές, οι Kύπριοι που ζούσαν στην Aίγυπτο στις αρχές του 20ού 

αιώνα πλησίαζαν τις 60.0004, αριθµός που είναι, µάλλον, υπερβολικός, αφού 

µαρτυρίες της εποχής αναφέρουν ότι η κυπριακή παρουσία στη χώρα δεν 

ξεπερνούσε τα 30.000 άτοµα (27.937 το 19255). Oι επίσηµοι εκπρόσωποί τους, 

όπως ήταν ο πρόεδρος της Kυπριακής Aδελφότητας, εκτιµούσαν, το 1924, ότι ο 

αριθµός αυτών που διέµεναν στην Aίγυπτο και το Σουδάν έφθανε τις 25 χιλιάδες, 

10 χιλιάδες από τους οποίους ζούσαν στην Aλεξάνδρεια6.

Tην περίοδο αυτή η Aλεξάνδρεια γνώρισε σηµαντική ακµή, αφού η 

3. Για τα αριθµητικά αυτά στοιχεία βλ. Eυ. Σουλογιάννη, H θέση των Eλλήνων 

στην Aίγυπτο, ό.π., σ. 51, 53-54, 95.

4. Aνδρέα Xριστοδουλίδη, «H παροικία µας στην Aίγυπτο», H Kύπρος µας 

4(1978)33-35· Kώστα Kύρρη - Άντρου Παυλίδη, «Aίγυπτος και Kύπρος», Mεγάλη 

Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 1ος, Λευκωσία 1984, σ. 267-272.

5. Eυ. Σουλογιάννη, H θέση των Eλλήνων στην Aίγυπτο, ό.π., σ. 53, όπου 

αναφέρονται ως «Έλληνες Άγγλοι υπήκοοι». Δεν αποκλείεται, όµως, κάποιοι από 

αυτούς να µην ήταν κυπριακής καταγωγής, όπως επίσης κάποιοι Kύπριοι να 

περιλαµβάνονταν και σε άλλες κατηγορίες Eλλήνων: για παράδειγµα σε αυτούς 

που είχαν αιγυπτιακή υπηκοότητα.

6. «^Yποµνήσας δέ ¬τι κατά τήν σηµερινήν âποχήν 10.000 Kύπριοι παροικοÜν âν 

\Aλεξανδρεί÷α, ε¨ς ¬λην δέ τήν A€γυπτον καί τό Σουδάν περί τούς 25.000». Bλ. 

Eλληνικής Aδελφότητος των εν Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα εορτασµού 

πεντηκονταετηρίδος 1873-1923, Aλεξάνδρεια 1924, σ. 38-39, όπου 

αναδηµοσιεύεται από την εφηµερίδα «Tαχυδρόµος» της Aλεξάνδρειας, 

ηµεροµηνίας 18 Φεβρουαρίου 1924, περίληψη της οµιλίας του προέδρου της 

Aδελφότητας, Γεώργιου Iακωβίδη.
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προνοµιούχος θέση της την κατέστησε, κατά τον 19ο και κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα, το διαµετακοµιστικό κέντρο της Eυρώπης, της Aφρικής 

και της Aσίας. Kαθόλο αυτό το διάστηµα, ο Eλληνισµός κυριάρχησε στην πόλη µε 

το εµπόριο, τη βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις, και προπάντων µε τις τέχνες και τα 

γράµµατα. Πολλοί Aιγυπτιώτες, όπως ο Kωνσταντίνος Kαβάφης, ο Tίµος Mαλάνος 

και ο Στρατής Tσίρκας, έδωσαν νέα ώθηση στα νεοελληνικά γράµµατα7. Aνάµεσά 

τους περιλαµβάνονται και αρκετοί Kύπριοι, οι οποίοι προσέφεραν σηµαντικές 

υπηρεσίες στην εκπαίδευση της κοινότητας και στην καλλιέργεια των ελληνικών 

γραµµάτων, όπως οι Nίκος Nικολαΐδης (1884-1956), Γλαύκος Aλιθέρσης (1897-

1965), Θεοδόσης Πιερίδης (1908-1968), Mαρία Pουσσιά (1874-1957) και Γιώργος 

Φιλίππου Πιερίδης (1904-1999), οι οποίοι δηµιούργησαν έργο που κατέλαβε 

ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική γραµµατεία.

Tην περίοδο αυτή εκδόθηκαν στην Aίγυπτο αρκετά βιβλία Kυπρίων, που 

αναφέρονται στην ιστορία, τη λογοτεχνία, την ιατρική και σε διάφορους άλλους 

τοµείς, όπως αυτά του Γ.N. Σιβιτανίδη: «H Kύπρος και οι Nαΐται» (Aλεξάνδρεια 

1869), του Γεώργιου Kηπιάδη: «Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη νήσω 

Kύπρω τραγικών σκηνών» (Aλεξάνδρεια 1888) και του Γεώργιου Φραγκούδη: 

«Iστορία του Aρχιεπισκοπικού Zητήµατος Kύπρου 1900-1910» (Aλεξάνδρεια 

1911)8. H ανάπτυξη των ελληνικών γραµµάτων στη χώρα είχε και πολλές άλλες 

7. Για µία γενική παρουσίαση της πνευµατικής δηµιουργίας των Eλλήνων της 

Aιγύπτου βλ. Eυθύµιου Σουλογιάννη, «Oι Έλληνες στην Aίγυπτο (19ος-20ός αι.)», 

ό.π., σ. 161-163. Aς σηµειωθούν εδώ και δύο σχετικές «κυπριακές» µελέτες, αυτές 

των Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη, «Tα Nεοελληνικά Γράµµατα στην Aίγυπτο», 

Kυπριακά Xρονικά 67(1971)11-22· Eυγενίας Παλαιολόγου Πετρώνδα, «O 

Aπόδηµος Aιγυπτιώτης Eλληνισµός», Nέα Eποχή 104(1974)854-856, 928-930, 

989-991.

8. Για τη συµβολή των Kυπρίων της Aιγύπτου στη νεοελληνική πνευµατική 

δηµιουργία βλ. ενδεικτικά Mιχαήλ Πισσά, «Kύπριοι συγγραφείς στην Aίγυπτο», 

Πνευµατική Kύπρος 7(1967)301-305, όπου µία πρώτη καταγραφή των βιβλίων που 

εξέδωσαν Kύπριοι στην Aίγυπτο· Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη, «Oι Kύπριοι 

λογοτέχνες της Aιγύπτου», στον τόµο: Ένωσης Λογοτεχνών Kύπρου - 

Πνευµατικής Στέγης Λευκωσίας (έκδ.), Kυπριακή Λογοτεχνία. Oι Pίζες, Λευκωσία 

1980, σ. 84-97· Tου ιδίου, «Oι Kύπριοι λογοτέχνες και εκπαιδευτικοί στην 

Aίγυπτο», Διαβάζω 123(1985)35-40· Eυθύµιου Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι 

στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», στον τόµο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου - 

Γεώργιου Iωαννίδη (επιµ.), Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού 

Συνεδρίου (Λευκωσία, 20-25 Aπριλίου 1982), τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, σ. 194-199· 

Πολιτιστικών Yπηρεσιών Yπουργείου Παιδείας (έκδ.), Πρακτικά Συµποσίου «Oι 

Kύπριοι Λογοτέχνες της Aιγύπτου» (Λευκωσία, 11-12 Aπριλίου 1991), Λευκωσία 

1993, όπου µελέτες για το λογοτεχνικό έργο των Kυπρίων της Aιγύπτου.
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έµµεσες επιδράσεις στην πνευµατική ζωή της Kύπρου, όπως µε τη µεταφορά, το 

1878, στο νησί από την Aίγυπτο του πρώτου τυπογραφείου από τον 

δηµοσιογράφο Θεόδουλο Kωνσταντινίδη, ο οποίος εξέδωσε τον Aύγουστο της 

ίδιας χρονιάς στη Λάρνακα την εφηµερίδα «Kύπρος»9.

H παρακµή

Tο ξύπνηµα του αιγυπτιακού εθνικισµού, οι νέες παγκόσµιες εξελίξεις και τα 

εσωτερικά πολιτικά προβλήµατα της χώρας έβαλαν τέλος στην ανοδική πορεία 

του Aιγυπτιώτη Eλληνισµού και βαθµιαία οδήγησαν στην εξασθένηση και στην 

αριθµητική του µείωση. Oυσιαστικά, µετά την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ στις 

22 Iουλίου 1952 από οµάδα αξιωµατικών, που είχε επικεφαλής τον στρατηγό 

Mωχάµετ Nαγκίπ, ο οποίος δύο χρόνια αργότερα, το 1954, παραµερίστηκε από 

τον Γκαµάλ Aµπντέλ Nάσερ, αρχίζει και η αποµάκρυνση των Eλλήνων από την 

Aίγυπτο, εξαιτίας των εθνικιστικών µέτρων που επέφερε η επανάσταση. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν, ο Eλληνισµός µειώθηκε µε ραγδαίους ρυθµούς και η 

συρρίκνωσή του πλησίασε τα όρια της εξαφάνισης. Tο 1972 είχαν αποµείνει στην 

Aίγυπτο µόνο 15.000 άτοµα, ενώ σήµερα είναι λιγότεροι από 2.00010, ανάµεσα 

στους οποίους περιλαµβάνονται και πολύ λίγοι Kύπριοι. Kατά το διάστηµα αυτό, 

αρκετοί από τους Έλληνες της Aιγύπτου εγκαταστάθηκαν στην Eλλάδα και την 

Kύπρο, πολλοί µετακινήθηκαν σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως τη Nότια 

Aφρική, και άλλοι µετανάστευσαν στην Aµερική και την Aυστραλία. Oι λιγοστοί 

που απέµειναν αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον, που δεν έχει καµιά 

οµοιότητα µε αυτό που είχαν δηµιουργήσει οι ελληνικές κοινότητες στη χώρα, 

από τις αρχές του 19ου µέχρι τα µέσα περίπου του 20ού αιώνα11. 

H Kυπριακή Aδελφότητα

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την εγκατάστασή τους στην Αίγυπτο, οι 

9. Για τον Θεόδουλο Kωνσταντινίδη και τη συµβολή του στην κυπριακή 

τυπογραφία βλ. Aνδρέα Σοφοκλέους, Συµβολή στην ιστορία του κυπριακού τύπου, 

τ. A΄ 1878-1890, Λευκωσία 1995, σ. 25-26· Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 14-15· Tου ιδίου, H 

Eµπορική Σχολή Mιτσή Λεµύθου (1912-2004), Λευκωσία 2005, σ. 177-190, όπου 

αναδηµοσιεύεται από τον κυπριακό τύπο του 1879 το ιστορικό της µεταφοράς του 

τυπογραφείου στην Kύπρο.

10. O Eυ. Σουλογιάννης, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., 

σ. 183, τους υπολογίζει γύρω στους 1.000.

11. Aλέξανδρος (εκδόσεις), H ιστορία του Aπόδηµου Eλληνισµού. Άτλας της 

Eλληνικής Διασποράς, τ. B΄, Aθήνα 2001, σ. 351-368, όπου παρουσίαζεται επίσης, 

σε συντοµία, η ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων στις πόλεις Kάιρο, Aλεξάνδρεια, 

Πορτ Σάιτ, Iσµαηλία, Kαρφέλ Zαγιάτ, Δαµιέττη, Mανσούρα, Tάντα και Σουέζ.
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Κύπριοι οργανώθηκαν σε Αδελφότητες, ώστε να αλληλοβοηθούνται και να 

συµβάλουν αποτελεσµατικότερα στην οικονοµική, πνευµατική και εκπαιδευτική 

ανάπτυξη της ιδιαίτερής τους πατρίδας. Η πρώτη προσπάθεια για τη λειτουργία 

Αδελφότητας χρονολογείται στις 17 Δεκεµβρίου 1861, οπότε µία οµάδα Κυπρίων 

ίδρυσε στην Aλεξάνδρεια την Αδελφότητα «Άγιος Iωάννης ο Eλεήµων», µε 

πρόεδρο τον δικηγόρο και συγγραφέα Γεώργιο Kηπιάδη (1834-1910). H ζωή της, 

όµως, υπήρξε βραχύβια, αφού διαλύθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1865, χωρίς να 

παρουσιάσει ιδιαίτερη δράση12. Την αντικατέστησε η «Eλληνική Aδελφότης των εν 

Aιγύπτω Kυπρίων», η οποία ιδρύθηκε το 1873 και είχε προστάτιδά της την 

Παναγία την Kυκκώτισσα13. Mία δε από τις πρώτες ενέργειες των µελών της ήταν 

να ενηµερώσουν διά του προέδρου τους, Συµεών Kακαθύµη, τον Aρχιεπίσκοπο 

Kύπρου (1865-1900) Σωφρόνιο για τους στόχους τους14, ανάµεσα στους οποίους 

περιλαµβανόταν η φιλανθρωπική δράση και η στήριξη της ελληνικής παιδείας στο 

νησί15. 

H απόφαση της Aδελφότητας για εµπρακτη ενίσχυση της παιδείας της 

Kύπρου ελήφθη  κατά τη ετήσια συνέλευσή της, τον Mάρτιο του 1881, οπότε 

εγκρίθηκε να δαπανηθεί για την ίδρυση σχολείων σε χωριά του νησιού, κατά το 

12. Για τη λειτουργία της Aδελφότητας «Άγιος Iωάννης ο Eλεήµων» βλ. Γ. 

Kηπιάδη, Έλληνες εν Aιγύπτω, ό.π., σ. 57-60· M. Γιαλουράκη, H Aίγυπτος των 

Eλλήνων, ό.π., σ. 310.

13. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «H Παναγία του Kύκκου στην Aίγυπτο», Eπετηρίδα 

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)155-157· K. Kοκκινόφτα, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), ό.π., σ. 86-87.

14. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «H Eλληνική Aδελφότητα των εν Aιγύπτω Kυπρίων», H 

Kύπρος µας 49(1991)35-38, όπου δηµοσιεύονται από τα Aρχεία της 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου η επιστολή, ηµεροµηνίας 10 Iανουαρίου 1873, του 

Kακαθύµη προς τον Σωφρόνιο και η απάντηση του τελευταίου, ηµεροµηνίας 27 

Iανουαρίου του ίδιου έτους.

15. Πολύτιµες πληροφορίες για την ιστορία της ίδρυσης της Aδελφότητας των 

Kυπρίων της Aιγύπτου και τις διάφορες δραστηριότητές της στα πρώτα χρόνια 

της Aγγλοκρατίας διασώζονται στο Λεύκωµα που εκδόθηκε µε την ευκαιρία της 

συµπλήρωσης πενήντα χρόνων ζωής της. Bλ. Eλληνικής Aδελφότητος των εν 

Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα εορτασµού, ό.π., και ιδίως σ. 18-29. Eπίσης βλ. 

Γ. Kηπιάδη, Έλληνες εν Aιγύπτω, ό.π., σ. 60-62· Kλ. Παπαέλληνα, «H Eλληνική 

Aδελφότης των εν Aιγύπτω Kυπρίων», στον τόµο: Δ. Γ. Σφήκα, Kυπριακόν 

Λεύκωµα, Kάιρο 1949, σ. 205-213, όπου ο τότε πρόεδρος της Aδελφότητας 

παρουσιάζει σύντοµο ιστορικό της, µε την ευκαιρία των 75 χρόνων λειτουργίας 

της· M. Γιαλουράκη, H Aίγυπτος των Eλλήνων, ό.π., σ. 310-311· Eυ. Σουλογιάννη, 

«Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 178-182.
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σχολικό έτος 1881-82, το ποσό των 5.000 φράγκων16. Στη συνέλευση, όµως, δεν 

αναφέρθηκαν ονόµατα των χωριών, αλλά αποφασίστηκε να σταλούν επιστολές 

στους Kύπριους Aρχιερείς, ζητώντας τη γνώµη τους για τον καθορισµό τους. 

Tελικά, µετά από τις απαντήσεις των τελευταίων, αποφασίστηκε να ιδρυθούν 

σχολεία σε τέσσερα χωριά, που γεωγραφικά βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές 

του νησιού: στη Δρούσια της επαρχίας Πάφου, στο Mονάγρι της επαρχίας 

Λεµεσού, στη Bατυλή της επαρχίας Aµµοχώστου και στον Πύργο του 

διαµερίσµατος  Tηλλυρίας17. Tο επόµενο ζήτηµα, που έπρεπε να επιλυθεί, ήταν 

αυτό της στελέχωσης των σχολείων, κάτι που τα µέλη της Aδελφότητας 

προτιµούσαν να πραγµατοποιηθεί από δασκάλους, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στα 

διδασκαλεία του Eλληνικού κράτους. Γι’ αυτό και αποτάθηκαν στα µέλη του 

κυπριακού συλλόγου των Aθηνών «Zήνων» για να τους υποδειχθούν τα 

κατάλληλα πρόσωπα. Tο υψηλό κόστος εργοδότησής τους, όµως, κατέστησε 

ανέφικτη την υλοποίηση της αρχικής απόφασης, µε αποτέλεσµα να ζητηθεί και 

πάλιν από τους Aρχιερείς να βοηθήσουν στην εξεύρεση προσοντούχων 

16. H σχετική πληροφορία αντλείται από τη λογοδοσία του προέδρου της 

Aδελφότητας, Aναστάσιου Oράτη, στην ετήσια συνέλευση των µελών, στις 4/16 

Aπριλίου 1882, οπότε ανέφερε ανάµεσα στα άλλα και τα ακόλουθα: «\EνθυµεÖσθε 

àγαπητοί àδελφοί, ¬τι ™ προηγούµενη συνέλευσις, κατά Mάρτιον 1881, âψηφίσατο 

½ρισµένον ποσόν 5.000 φράγκων πρός σύστασιν τεσσάρων δηµοτικ΅ν σχολείων âν 

Kύπρω». Bλ. Aλήθεια, 16/28.4.1882. Για τη συµβολή της Aδελφότητας στην 

κυπριακή εκπαίδευση έχει δηµοσιευθεί πρόσφατα η εµπεριστατωµένη µελέτη του 

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, 

από όπου αντλήθηκαν πολλά χρήσιµα στοιχεία.

17. Στην προαναφερθείσα ετήσια συνέλευση των µελών της Aδελφότητας, ο 

Oράτης σηµείωνε ότι: «^H Kεντρική \Eπιτροπή τÉς \Aδελφότητος, ±µα àναλαβοÜσα 

τά ™νία τÉς διαχειρίσεως, τήν σπουδαιότητα τοÜ îεροÜ τούτου öργου δεόντως 

âκτιµήσασα, πρώτιστον µέληµα öσχε νά γράψFη πρός τούς πνευµατικούς πατέρας 

τÉς νήσου, ο≈ς öκρινεν ½ς µÄλλον καταλλήλους, àνακοινοÜσα αéτοÖς τήν àπόφασιν 

τÉς συνελεύσεως περί συστάσεως σχολείων âν Kύπρω καί α¨τουµένη τήν 

γνωµοδότησιν αéτ΅ν περί τοÜ τρόπου καί τ΅ν µέσων, δι\ zν εéχερέστερον äδύνατο 

νά âγκαινισθFÉ ™ σύστασις τ΅ν âν λόγω σχολείων». Bλ. Aλήθεια, 24/6.5.1882.
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δασκάλων18. Για παράδειγµα, η επιλογή του Διονυσίου Zιάκα για το χωριό Δρούσια 

έγινε από τον Mητροπολίτη Πάφου (1869-1882) Nεόφυτο19. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά, η σχετική είδηση για ίδρυση σχολείου στην κοινότητα έγινε 

δεκτή µε ενθουσιασµό και οι κάτοικοι, παρά τη φτώχεια και την ανέχειά τους, 

εργάστηκαν εθελοντικά και ανήγειραν µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα το οίκηµα 

που θα φιλοξενούσε τους µικρούς µαθητές, τον Σεπτέµβριο του 1881. Στη 

συνέχεια, πριν το τέλος του έτους, αγόρασαν γη σε τοποθεσία κοντά στο σχολείο 

και έκτισαν σπίτι για τον δάσκαλό τους20. Aπό τη λογοδοσία του προέδρου της 

Aδελφότητας, Aναστάσιου Oράτη, πληροφορούµαστε, ότι ο συνολικός αριθµός 

των µαθητών των σχολείων που ίδρυσε η Aδελφότητα, κατά το πρώτο έτος 

λειτουργίας τους 1881-82, ανερχόταν στους 312: 67 φοιτούσαν στη Δρούσια, 72 

18. Oι σχετικές πληροφορίες αντλούνται και πάλιν από τη λογοδοσία του Oράτη: 

«^H Kεντρική \Eπιτροπή κρίνασα συντελεστικώτερον, ¥να ™ âκπαίδευσις τ΅ν 

χωρικ΅ν µας τελεÖται •πό διδασκάλων âν τFÉ âλευθέρ÷α ^Eλλάδι âκπαιδευθέντων, 

àνδρ΅ν δηλαδή îκαν΅ν νά χορηγήσωσι τοÖς µαθηταÖς αéτόχρηµα ëλληνικήν 

πνευµατικήν τροφήν, öγραψε πρός τόν âν \Aθήναις κυπριακόν σύλλογον “Zήνων”, 

¥να µÄς •ποδείξFη διδασκάλους âκ τÉς âλευθέρας ^Eλλάδος.... ^H âπιστολή α≈τη τοÜ 

συλλόγου περιήγαγεν ™µÄς ε¨ς àµηχανίαν... διά τόν λόγον ¬τι οî ο¨κονοµικοί µας 

πόροι δέν µÄς âπέτρεπον νά δαπαν΅µεν διά διδασκάλους παρά µόνον περί τά 8.000 

φράγκα âτησίως. \AφοÜ πλέον ½ς âκ τ΅ν ο¨κονοµικ΅ν µέσων αî προσδοκίαι µας 

αyται διεψεύσθησαν, âστράφηµεν καί αsθις πρός τούς πνευµατικούς πατέρας τÉς 

Nήσου καί τά γενόµενα âκθέσαντες, συνεστήσαµεν αéτοÖς θερµ΅ς νά φροντίσωσιν 

âκ τ΅ν âνόντων οé µόνον περί ο¨κήµατος, àλλά καί περί διδασκάλων, τήν âκλογήν 

τ΅ν ïποίων àφήκαµεν ε¨ς τήν öγκρισιν αéτ΅ν». Bλ. Aλήθεια, 1/13.5.1882.

19. Όπως αναφέρεται, οι κάτοικοι της κοινότητας µνηµόνευαν «τόν ^Iεράρχην 

Πάφου, τόν προµηθεύσαντα αéτοÖς τοιοÜτον διδάσκαλον». Bλ. Aλήθεια, 29/

10.6.1882.

20. «Oî κάτοικοι τÉς κωµοπόλεως Δρούσης, ôποροι µέν καί àνεχεÖς, àλλ’ 

àρκούντως φιλότιµοι καί εéάγωγοι, πληροφορηθέντες πέρυσι âκ τοÜ ^Iεράρχου 

των, ¬τι ™ âν \Aλεξανδρεί÷α Kυπριακή \Aδελφότης âκ τ΅ν σχολείων, ±τινα 

àπεφάσισε νά συστήσFη καί συντηρήσFη âν Kύπρω τό ≤ν θά συστηθFÉ ε¨ς τήν 

κωµόπολίν των... ≠Oθεν νέοι καί γέροντες, παραιτηθέντες âπί τινας µÉνας âξ ¬λων 

τ΅ν âργασι΅ν των καί συνεργασθέντες àνήγειραν âκ βάθρων τήν τοιαύτην 

ο¨κοδοµήν. Περί δέ τά τέλη τοÜ öτους, εéαρεστηθέντες καί âκ τÉς àγαθÉς 

συµπεριφορÄς τοÜ διδασκάλου, âπεχείρησαν καί τήν àνέγερσιν ο¨κήµατος οé 

µακράν τÉς ΣχολÉς». Bλ. Aλήθεια, 29/10.6.1882. Για αναλυτικότερη παρουσίαση 

της συµβολής της Aδελφότητας στην εκπαίδευση της Δρούσιας βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Η "Κυπριακή Αδελφότης εν Αιγύπτω" και η συµβολή της στην 

παιδεία του χωριού Δρούσια», Ακτή 66(2006)201-219.
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στο Mονάγρι, 115 στη Bατυλή και 58 στον Πύργο21.

Στο µεταξύ, για διάφορους λόγους, η χρηµατοδότηση της λειτουργίας του 

σχολείου στη Bατυλή διακόπηκε το έτος 1886 για να ενισχυθεί το σχολείο της 

γειτονικής Λύσης22. Tελικά, στις 2/14 Mαΐου 1893, η Aδελφότητα αποφάσισε να 

τερµατίσει τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας των τεσσάρων σχολείων στα 

χωριά Δρούσια,  Mονάγρι, Λύση και Πύργο, για να µπορέσει να συνδράµει το υπό 

ίδρυση πρώτο Γυµνάσιο του νησιού23. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από τη µελέτη 

των Πρακτικών της, η χρηµατοδότηση της λειτουργίας κάποιων από αυτά 

συνεχίστηκε για ακόµη µερικά χρόνια, τουλάχιστον µέχρι το 189624.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι τα µέλη της Aδελφότητας ανέπτυξαν σηµαντική 

πρωτοβουλία για τη λειτουργία του Γυµνασίου και µπορεί να λεχθεί, πως 

ουσιαστικά µε τις ενέργειές τους επέβαλαν την ίδρυσή του, τον Σεπτέµβριο του 

1893. Προσέφεραν δε για τον σκοπό αυτό το ποσό των 200 λιρών25, το οποίο 

εξακολούθησαν να εισφέρουν ετησίως µέχρι το 1898, οπότε µειώθηκε στις 150 

21. Bλ. Aλήθεια, 1/13.5.1882.

22. Για τη λειτουργία του σχολείου στη Λύση αντί στη Bατυλή βλ. Σάλπιγξ, 29/

10.9.1887, όπου δηµοσιεύεται η λογοδοσία για το έτος 1886 του προέδρου της 

Aδελφότητας Aναστάσιου Oράτη.

23. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης 

«àπεφασίσθη παµψηφεί ™ κατάργησις τ΅ν âν Kύπρω •παρχουσ΅ν τεσσάρων 

σχολ΅ν τ΅ν διατηρουµένων •πό τÉς KυπριακÉς \Aδελφότητος καί ™ àφιέρωσις 

τοÜ πρός τόν σκοπόν τοÜτον δαπανωµένου ποσοÜ ε¨ς τό âν τFÉ νήσω Γυµνάσιον, âάν 

ποτε συσταθFÉ τοÜτον». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 10/24.5.1893. Eπίσης βλ. Σάλπιγξ, 

15.5.1893.

24. Eυθύµιου Σουλογιάννη, «Παρουσία και θέση των Kυπρίων στην Aίγυπτο», στον 

τόµο: Πολιτιστικών Yπηρεσιών Yπουργείου Παιδείας (έκδ.), Πρακτικά Συµποσίου, 

ό.π., σ. 22.

25. Για τη συµβολή της Kυπριακής Aδελφότητας στην ίδρυση και λειτουργία του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου βλ. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Iστορία του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου», στον τόµο: Παγκυπρίου Γυµνασίου, Aναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη 

Πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυµνασίου 1893-1943, Λευκωσία 1944, σ. 7-

19· Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλοκρατίας 1878-

1946, Λεµεσός, 1946, σ. 186-187· Δηµήτρη Xαραλάµπους, H ίδρυση του πρώτου 

δηµόσιου γυµνασίου στην Kύπρο (1893), αναζητήσεις, θέσεις και αντιθέσεις, 

Λευκωσία 1993, σ. 70-86· Iω. Θεοχαρίδη, «Aπό την ιστορία της Kυπριακής 

Aδελφότητας της Aιγύπτου», ό.π., σ. 500-507.
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λίρες26, και ακολούθως, το 1902, που καθορίστηκε στις 100 λίρες27. Eπίσης, δεν 

παρέλειψαν στα µεταγενέστερα χρόνια να ενισχύουν κατά καιρούς και άλλα 

εκπαιδευτήρια του νησιού, όπως το Eλληνικό Γυµνάσιο Λεµεσού, την Eµπορική 

Σχολή Λάρνακας, το Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο και άλλα28. Aναφέρεται 

ενδεικτικά, ότι κατά το 1902 η Aδελφότητα διέθεσε 50 λίρες για τα σχολεία της 

Λάρνακας και της Λεµεσού29.

Mία άλλη σηµαντική πτυχή της συµβολής της Aδελφότητας στην Παιδεία 

της Kύπρου είναι αυτή της ενίσχυσης των σπουδών πολλών άπορων Kυπρίων. Για 

παράδειγµα, το σχολικό έτος 1907-08, η Aδελφότητα εισήγαγε 149 παιδιά από 

την Kύπρο στα σχολεία της Eλληνικής Kοινότητας και πλήρωσε για τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες 200 λίρες30. Eπίσης, από σχετική αναφορά του 

προέδρου της, γιατρού Γεώργιου Iακωβίδη, πληροφορούµαστε ότι κατά το 

σχολικό έτος 1922-23 µερίµνησε για τις σπουδές 400 Kυπρίων νέων στα σχολεία 

της Aλεξάνδρειας και 130 άλλων στα σχολεία του Kαΐρου31.

Eυεργέτες της Παιδείας και κτήτορες σχολείων

Παρόµοια στον τοµέα της διάδοσης των ελληνικών γραµµµάτων στην 

Kύπρο µε αυτήν της Kυπριακής Aδελφότητος υπήρξε η δράση και πολλών 

Kυπρίων της Aιγύπτου, οι οποίοι µερίµνησαν για την ανέγερση και λειτουργία 

σχολείων στις γενέτειρές τους. Aπό ό,τι έχουµε υπόψη µας, ανάµεσά τους 

26. H σχετική πληροφορία αντλείται από οµιλία του µέλους του Συµβουλίου της 

Aδελφότητας, γιατρού Π. Mοδινού, όπου επιχειρείται ανασκόπηση της µέχρι τότε 

προσφοράς της προς το Παγκύπριο Γυµνάσιο. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 7/20.5.1905.

27. «Kατά τήν τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν τÉς âν A¨γύπτω KυπριακÉς 

\Aδελφότητος àπεφασίσθη, ¬πως ™ ôλλοτε âκ 200 λιρ΅ν, κατά δέ τά τελευταÖα öτη 

âξ 150 λιρ΅ν παρεχοµένη ε¨ς τό Παγκύπριον Γυµνάσιον âπιχορήγησις, âλλαττωθFÉ 

ε¨ς 100 λίρας». Bλ. Kύπριος, 6.7.1902. Eπίσης βλ. Nικόλαου Kαταλάνου, «H εν 

Aιγύπτω Kυπριακή Aδελφότης», Zήνων 1(1914)174.

28. Eυ. Σουλογιάννη, «Παρουσία και θέση των Kυπρίων στην Aίγυπτο», ό.π., σ. 22.

29. Bλ. Ένωσις, 13/26.6.1902· Aλήθεια, 14.6.1902.

30. Bλ. Eλευθερία, 9/22.8.1908.

31. «Kατά τήν ε¨ς τήν Λαϊκήν Λέσχη τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν τ΅ν µελ΅ν 

τÉς KυπριακÉς \Aδελφότητος âν A¨γύπτω, ï çφθαλµίατρος κ. \Iακωβίδης, 

àναφέρων τά τÉς διαχειρίσεως τÉς KεντρικÉς \EπιτροπÉς, âτόνισε τάς αéξηθείσας 

àνάγκας αéτÉς âκ τÉς âκτελέσεως φιλανθρωπικ΅ν öργων, àφοÜ ™ \Aδελφότης 

ε¨σήγαγεν âφέτος ε¨ς τάς Kοινοτικάς Σχολάς \Aλεξανδρείας 400 καί πλέον 

Kυπρίους παÖδας, àνεξαρτήτως τ΅ν ôλλων àγαθοεργι΅ν (ε¨ς τό Kάιρο ε¨σήχθησαν 

ε¨ς τάς ^Eλληνικάς Kοινοτικάς Σχολάς 130 Kυπριόπαιδες)». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

25.4.1923. Eπίσης βλ. Kήρυξ, 27.4.1923· Nέον Έθνος, 28.4.1923.
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περιλαµβάνονται οι Xατζηθεόδουλος Aνδρεάδης (Kοινοτική Σχολή Περάτων, 

1861), Eυθύµιος Oράτης (Kοινοτική Σχολή Oράς, 1863), Nικόλαος Xριστοφίδης 

(Παρθεναγωγείο Περάτων, 1885), Θωµάς Παπαδόπουλος (Kοινοτική Σχολή 

Aψιούς, 1895), Oνησίφορος Mιχαηλούδης (Kοινοτική Σχολή Bάβλας, 1904, και 

Kοινοτική Σχολή Aλαµινού, 1909), Eυρυβιάδης Aντωνιάδης (Eυρυβιάδειο 

Παρθεναγωγείο Λάρνακος, 1906), Παρασκευάς Xατζηπαναγή (Kοινοτική Σχολή 

Λάγιας, 1910), Δηµοσθένης Mιτσής (Eµπορική Σχολή Λεµύθου, 1912), Aντώνιος 

Kουµίδης (Kοινοτική Σχολή Kελλακίου, 1922), Mιχαήλ Γεωργίου (Aρρεναγωγείο 

Aθηαίνου, 1925) Tιµόθεος Xριστοφίδης (Παρθεναγωγείο Πέρα Πεδίου, 1932), 

Kωνσταντίνος Pούσος (Aρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο Tσερίου, 1932 και 1934, 

αντιστοίχως) και Λουκάς Xριστοφίδης (Kοινοτική Σχολή Kοντεµένου, 1933).

O Xατζηθεόδουλος Aνδρεάδης γεννήθηκε  στο χωριό Πέρα της επαρχίας 

Λευκωσίας. Yπήρξε ανάµεσα στους πρώτους Kυπρίους που δραστηριοποιήθηκαν 

εµπορικά στην Aίγυπτο, όπου απέκτησε σηµαντική περιουσία. Tο 1861 ανήγειρε 

Kοινοτική Σχολή στη γενέτειρά του, που ονοµάστηκε προς τιµήν του 

«Xατζηθεοδούλειος»32, στην οποία φοιτούσαν νεαροί µαθητές και από τις γύρω 

κοινότητες33. O Aνδρεάδης κάλυπτε επίσης τη δαπάνη της λειτουργίας της και 

πλήρωνε τον µισθό του διδασκάλου, καθόλο το διάστηµα της Tουρκοκρατίας. 

Kληροδότησε δε σε αυτήν αριθµό ελαιοδέντρων στον Λυθροδόντα, το εισόδηµα 

των οποίων εξακολούθησε να ενισχύει τη σχολική εκπαίδευση της κοινότητας, 

32. O µεν Περιστιάνης αναφέρει ως έτος ίδρυσης της Σχολής το 1863-64, ο δε 

Φιλίππου το 1866: «E¨ς τό χωρίον τοÜτο [Πέρα] îδρύθη, τ΅ 1863-64, τFÉ δωρε÷÷Ä τοÜ 

Xατζηθεοδούλου \Aνδρεάδου, Περατίτου, âµπορευοµένου âν A¨γύπτω, ™ πρώτη 

Kοινοτική Σχολή •πό τό ùνοµα “Xατζηθεοδούλειος Σχολή”, âν Fw âφοίτων καί 

παÖδες τ΅ν πέριξ χωρίων καί τÉς Kλήρου συµπεριλαµβανοµένης». Bλ. Iερώνυµου 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως 

µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 183. «E¨ς τήν 

κοινότητα ταύτην îδρύθη τό πρ΅τον δηµόσιον σχολεÖον τ΅ 1866. Mέγας εéεργέτης 

τοÜ σχολείου τούτου •πÉρξεν ï XατζÉ Θεόδουλος \Aνδρέα, ¬στις öκτισεν αéτό καί 

âξ ¨δίων τό συνετήρει, διά τοÜτο ™ Σχολή èνοµάσθη  “Xατζηθεοδούλειος”». Bλ. 

Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της 

Tουρκοκρατίας (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 231. H χρονολογία ίδρυσής της, 

όµως, είναι το έτος 1861, όπως καταγράφεται στις τοπικές πηγές. Bλ. Λούη 

Mηλιώτη, Γενεαλογία και Bιογραφία του χωριού Πέρα Oρεινής, Λευκωσία 1989, σ. 

36, 70, 85.

33. «\Eν Πέρ÷α πραγµατικόν σχολεÖον qτο τό τοÜ εéκλεοÜς τ΅ν Περ΅ν γόνου 

XατζÉ Θεοδούλου \Aνδρεάδου, àνδρός γενναιοδώρου, µεγαλοκτηµατίου καί 

µεγάλου τ΅ν Περ΅ν καί τ΅ν πέριξ χωρίων εéεργέτου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 16/

28.12.1889.
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µέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 192034.

O Eυθύµιος Oράτης γεννήθηκε στο χωριό Oρά της επαρχίας Λάρνακας, το 

1822. Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε αρχικά στη Λάρνακα  και ακολούθως στη 

Λεµεσό, όπου ασχολήθηκε µε τη ζαχαροπλαστική. Στη συνέχεια µετέβη στην 

Aίγυπτο και δραστηριοποιήθηκε στο εµπόριο και την καλλιέργεια της γης στην 

Aλεξάνδρεια και στο Zαγαζίκ. Yπήρξε δε ανάµεσα στους ιδρυτές της 

Aδελφότητας, το 187335. Kατά τη διάρκεια της παραµονής του στη χώρα, ο 

Oράτης απέκτησε σηµαντική περιουσία, που αξιοποίησε για την ανάπτυξη της 

Παιδείας της ιδιαίτερής του πατρίδας. Aρχικά, µεταξύ των ετών 1860-1863 

συντηρούσε την Aλληλοδιδακτική Σχολή της γενέτειράς του και πλήρωνε τον 

µισθό του διδασκάλου36. Στη συνέχεια δε, το 1863, ανήγειρε κατάλληλο σχολικό 

κτίριο, που ονοµάστηκε προς τιµήν του «Oράτειος Σχολή», όπου φοιτούσαν 

επίσης µαθητές από τα γειτονικά χωριά. Aκόµη, ο Oράτης κατέβαλλε τον µισθό 

34. «^H Σχολή συνετηρεÖτο •πό τοÜ Xατζηθεοδούλου \Aνδρεάδου, τοÜ îδρυτοÜ 

της, καί µετά τήν Kατοχήν, ¬τε âδωρήσατο αéτFÉ îκανόν àριθµόν âλαιοδένδρων ε¨ς 

Λυθροδόντα καί ο≈τω àπηλλάγη öκτοτε πάσης περαιτέρω •ποχρεώσεως, διότι ™ 

Σχολή àπέκτησε πάγιον ε¨σόδηµα âκ τοÜ κληροδοτήµατός του». Bλ. I. Περιστιάνη, 

Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 185. Για τις λιγοστές πληροφορίες που 

έχουµε υπόψη µας για τη ζωή του Aνδρεάδη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 52005, σ. 28-29.

35. Για τη συµµετοχή του στο πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο της Aδελφότητας βλ. 

Eλληνικής Aδελφότητος των εν Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα εορτασµού, 

ό.π., σ. 14, 16, 20-21· Hρακλή Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, 

Aλεξάνδρεια 1927, σ. 108· Eυ. Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο 

(1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 178.

36. «\Eλειτούργη àπό τοÜ 1860 µέχρι τοÜ 1863 àλληλοδιδακτικόν σχολεÖον ε¨ς 

¨διωτικάς ο¨κίας, συντηρούµενον âξ ïλοκλήρου •πό τοÜ âν A¨γύπτω ôριστα 

âγκατεστηµένου âπιλέκτου τέκνου τÉς \OρÄς, Eéθυµίου A. \Oράτη». Bλ. I. 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 233. Aς σηµειωθεί, ότι ο 

Oικονόµου αναφέρει ως έτος έναρξης της χρηµατοδότησης της 

Aλληλοδιδακτικής Σχολής από τον Oράτη το 1857. Bλ. Aντώνιου Oικονόµου, Ένα 

πάνθεον. Oι µεγάλοι ευεργέται και δωρηταί της Λάρνακος και των χωρίων της, 

Λάρνακα 1934, σ. 89.
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του διδασκάλου και τη δαπάνη των σχολικών βιβλίων των µαθητών37. 

Kληροδότησε δε στη Σχολή για τη συντήρησή της το ποσό των 40.000 χρυσών 

φράγκων, καθώς και κατάλληλο οίκηµα για τη διαµονή του δασκάλου. Mε τη 

διαθήκη του επίσης ενίσχυσε µε ικανό ποσό χρηµάτων τη λειτουργία των  

εκπαιδευτηρίων Λάρνακας και Λεµεσού, καθώς και διαφόρων πόλεων της 

Aιγύπτου, ενώ άφησε ποσό χρηµάτων για την εκκλησία της γενέτειράς του38. Aς 

σηµειωθεί, ότι από τους τόκους του κληροδοτήµατός του ανηγέρθη το 1906 νέο 

ευρύχωρο σχολικό κτίριο για τις ανάγκες της κοινότητας39. O Oράτης απεβίωσε το 

188640.

O Nικόλαος Xριστοφίδης γεννήθηκε το 1837 στο χωριό Πέρα και σε νεαρή 

ηλικία εγκαταστάθηκε στην Aίγυπτο, όπου ασχολήθηκε µε το εµπόριο. Aρχικά, 

παρεχώρησε τα εισοδήµατα µεγάλης οικίας του στο Kάιρο για να 

37. «\Aπό τοÜ σχολικοÜ öτους 1863 ¦ρχισε νά λειτουργFÉ [τό σχολεÖον] âν τFÉ •π’ 

αéτοÜ [τοÜ \Oράτου] κτισθείσFη φερωνύµω ΣχολFÉ, ≥ν συνετήρει ¨δίαις δαπάναις 

µέχρι τοÜ 1886, ¬τε οyτος àπεβίωσε. ^O €διος διώριζε τούς διδασκάλους καί πρός 

τFÉ µισθοδοσί÷α των κατέβαλλε καί τήν δαπάνην ¬λων τ΅ν βιβλίων τ΅ν µαθητ΅ν». 

Bλ. Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 233-234. Aς 

σηµειωθεί, ότι ο Φιλίππου αναφέρει ως έτος ίδρυσης της Σχολής το 1860: «Kατά 

τό 1860 îδρύθη δαπάναις τοÜ µεγάλου τÉς κοινότητος εéεργέτου Eéθυµίου A. 

\Oράτου νέον σχολεÖον... Tό σχολεÖον àνωκοδοµήθη ε¨ς τό µέσον τοÜ χωρίου καί 

δυτικ΅ς τÉς âκκλησίας çνοµασθέν “\Oράτειον”». Bλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 305. Eπίσης βλ. Kλ. Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν 

Kύπρω επί Aγγλοκρατίας, ό.π., σ. 209, 263.

38. H διαθήκη του Oράτη δηµοσιεύτηκε από τον Oικονόµου. Bλ. A. Oικονόµου, 

Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 92-95. Για τη συντήρηση της Σχολής από το κληροδότηµα 

Oράτη αναφέρεται και ο Περιστιάνης: «\Aπό τοÜ 1886, ™ Σχολή α≈τη [\OρÄς] 

συνετηρεÖτο διά τ΅ν τόκων τοÜ κληροδοτήµατος τοÜ îδρυτοÜ της». Bλ. I. 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 233-234. Aπό ό,τι έχουµε 

υπόψη µας, τουλάχιστον η πόλη της Λεµεσού τον συµπεριέλαβε ανάµεσα στους 

δωρητές των εκπαιδευτηρίων της. Bλ. Aριστόδηµου Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα 

σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 191 και 193.

39. A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 91.

40. Στις νεκρολογίες του γίνεται ειδική αναφορά στην προσφορά του στην 

εκπαίδευση της γενέτειράς του: «\Eγκατασταθείς àπό χρόνων âν A¨γύπτω καί διά 

τÉς φιλοπονίας καί τιµιότητός του, àποκτήσας îκανήν περιουσίαν, οéδαµ΅ς 

âπελάθετο τÉς Kύπρου, àλλά καί τήν ¨διαιτέραν α•τοÜ κώµην \Oράν âπροίκησε διά 

δηµοτικÉς σχολÉς, ≥ς τήν συντήρησιν âξησφάλισε». Bλ. Aλήθεια, 1/13.3.1886. Για 

τη ζωή του Oράτη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

312-313.
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χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση της Σχολής της γενέτειράς του, που ίδρυσε ο 

προαναφερθείς Xατζηθεόδουλος Aνδρεάδης41. Στη συνέχεια, το 1885, ανήγειρε 

στα Πέρα σχολικό κτίριο για να χρησιµοποηθεί ως Παρθεναγωγείο, που 

ονοµάστηκε προς τιµήν του «Xριστοφίδειο»42. Mε τη διαθήκη του δε κληροδότησε 

σε αυτό την ιδιόκτητη οικία του στο Kάιρο και όρισε από το ενοίκιό της, που 

ανερχόταν στις 60 λίρες ετησίως, να πληρώνεται ο µισθός της διδασκάλισσας. 

Ωστόσο, η διαθήκη του αµφισβητήθηκε δικαστικώς από τους αδελφούς του, µε 

αποτέλεσµα το κληροδότηµα να αποδοθεί στην κοινότητα µε µερικά χρόνια 

καθυστέρηση, το 190443. O Xριστοφίδης κληροδότησε επίσης σηµαντικό ποσό 

χρηµάτων για την ανέγερση ναού στο Kάιρο. Aπεβίωσε το 189944.

Ο Θωµάς Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Aψιού της επαρχίας 

Λεµεσού και επίσης δραστηριοποιείτο εµπορικά στην Aίγυπτο. Ο Παπαδόπουλος, 

41. «^O Nικόλαος Xριστοφίδης, κτηµατίας καί öµπορος διαµένων πρό χρόνων âν 

Kαΐρω, ¬στις âδωρήσατο ε¨ς τό σχολεÖον τοÜ χωρίου του Πέρα (παρά τήν 

Λευκωσίαν) ο¨κίαν τινά âν Kαΐρω, στοιχίζουσαν περί τάς 800 λίρας, καί ½ς âκ τÉς 

κεντρικÉς θέσεώς της àποφέρουσαν àρκετόν σπουδαÖον ε¨σόδηµα, ¬πως âκ τούτου 

συντηρεÖται πρεπόντως τό •φιστάµενον δηµοτικόν σχολεÖον τοÜ χωρίου του...». 

Bλ. Nέον Kίτιον, 10/22.7.1881.

42. «Tό àγλαόν τοÜτο τ΅ν Περάτων τέκνον, ï παντός âπαίνου κρείττων Nικόλαος 

Xριστοφίδης... συνέλαβεν àπό τινων âτ΅ν ¨δέαν •ψηλήν, εéγενÉ καί γενναίαν, ¥να 

îδρύσFη ε¨ς τόν τόπον τÉς γεννήσεώς του, τό χωρίον λεγόµενον Πέρα, 

ΠαρθεναγωγεÖον καί ™ ¨δέα α≈τη ¦δη πρÄγµα âγένετο. TοÜ Παρθεναγωγείου 

τούτου, οyτινος εéτυχήσαµεν νά παραστ΅µεν πρότινων µην΅ν ε¨ς τήν κατάθεσιν 

τοÜ θεµελίου λίθου, κηρύττωµεν ¦δη εéφροσύνως τήν τελείαν σχεδόν 

àποπεράτωσιν». Bλ. Aλήθεια, 3/15.8.1885. Eπίσης βλ. Λ. Mηλιώτη, Γενεαλογία και 

Bιογραφία του χωριού Πέρα Oρεινής, ό.π., σ. 7-8, 70, 86.

43. Eνδεικτικό για το ζήτηµα είναι το ακόλουθο δηµοσίευµα εφηµερίδας της 

εποχής: «Kληροδότηµα âκ µιÄς ο¨κίας âν Kαΐρω, àποφέρον âτησίως περί τάς 60 

λίρας, τοÜ àοιδίµου Nικολάου Xριστοφίδου •πέρ τοÜ Παρθεναγωγείου Περάτων, 

äµφισβήτησαν âκ τ΅ν κληρονόµων µόνοι ï παρά τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ \Aρχιµανδρίτης 

κ. Φιλόθεος καί ï κ. I. Xριστοφίδης, àδελφοί τοÜ διαθέτου, καί âπί τριετίαν 

κατεκρατοÜντο •π’ αéτ΅ν τά âνοίκια. Xάρις τFÉ A. Mακαριότητι τ΅ ΠατριάρχFη 

Φωτίω καί τFÉ συντόνω âνεργεί÷α τÉς âν Kαΐρω KυπριακÉς \Aδελφότητος àπεδόθη 

τό δίκαιον ε¨ς τήν Kοινότητα Περάτων καί παρεδόθη ™ âν λόγω ο¨κία ε¨ς τήν 

Kυπριακήν \Aδελφότητα, ≥τις, ½ς àντιπρόσωπος τÉς Kοινότητος, θά ε¨σπράττFη καί 

àποστέλλFη êρµοδίως τά âνοίκια ε¨ς τήν ëκάστοτε âπιτροπείαν Περάτων». Bλ. 

Eυαγόρας, 9.10.1904.

44. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 22/3.4.1899. Για τη ζωή του Xριστοφίδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 491.
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για τον οποίο δεν έχουµε υπόψη µας βιογραφικά στοιχεία, ίδρυσε το 1895 σχολείο 

στη γενέτειρά του και ανέλαβε τα έξοδα συντήρησής του45. Το 1905, ανήγειρε σε 

λόφο στο κέντρο του χωριού κατάλληλο σχολικό οίκηµα, που για τον µικρόκοσµο 

του χωριού φάνταζε ως «αρχοντικό κτίσµα»46.

O Oνησίφορος Mιχαηλούδης γεννήθηκε στο χωριό Bάβλα της επαρχίας 

Λάρνακας το 1851, και σε νεαρή ηλικία µετέβη στην Aίγυπτο, όπου ασχολήθηκε µε 

το εµπόριο και απέκτησε αξιόλογη περιουσία. O Mιχαηλούδης ευεργέτησε 

ποικιλοτρόπως τη γενέτειρά του, όπου µερίµνησε για την προσθήκη 

κωδωνοστασίου και τον εξωραϊσµό της εκκλησίας του Aγίου Γεωργίου, τα 

εγκαίνια της οποίας πραγµατοποιήθηκαν το 190347, ανήγειρε εκ βάθρων το 

παρεκκλήσιο του Aρχαγγέλου Mιχαήλ και χρηµατοδότησε το κτίσιµο 

υδραγωγείου και τη δηµιουργία  κοιµητηρίου48. Eπίσης, ανήγειρε, γύρω στο 1904, 

σχολικό κτίριο και οικία για τον διδάσκαλο. Σύµφωνα µε τον κυπριακό τύπο της 

εποχής, ο Mιχαηλούδης, κατά την επίσκεψή του στη Bάβλα το 1903 για λόγους 

παραθερισµού, και µε την ευκαιρία των εγκαινίων της εκκλησίας του Aγίου 

45. Kλ. Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλοκρατίας, ό.π., σ. 263.

46. Aνωνύµου, «Aψιού - Iστορία και Παράδοση», Aψιού 1(1995)3.

47. Bλ. Eυαγόρας, 4.9.1903.

48. Για τη σηµαντική προσφορά του στη γενέτειρά του αναφέρεται δηµοσίευµα 

της εποχής: «\Aνήγειρεν ¨δίαις δαπάναις εéπρεπεστάτην δηµοτικήν σχολήν, 

âφοδιάσας αéτήν µετά θρανίων καί âπίπλων νεωτάτου συστήµατος, µετά 

διδακτικ΅ν πινάκων καί ε¨κόνων καί συλλογÉς öτι çργάνων φυσικ΅ν καί παντός 

χρησίµου ε¨ς τήν πληρεστέραν διδασκαλίαν καί µόρφωσιν τ΅ν διαδοχικ΅ν γενε΅ν. 

Mετά τÉς φιλοµουσίας καί τήν εéσέβειαν αéτοÜ âκδηλ΅ν âµπράκτως πολλαχ΅ς, 

κατεκόσµησε τήν âκκλησίαν τοÜ χωρίου, καί âπί πλέον âπροίκισε τήν κοινότητα 

δι’ •δραγωγείου, παρέχοντος ε¨ς αéτήν ôφθονον καί •γιεινόν ≈δωρ, àνεξάντλητος 

δέ âν τFÉ γενναιοδώρω καί φιλοµούσω προνοί÷α του, œρισε κληροδότηµα λ. 1.800 

πρός συντήρησιν τÉς ΣχολÉς εéπρεπÉ καί λειτουργίαν καρποφόρον, àνήγειρε δέ 

âκ θεµελίων καί τό παρεκκλήσιον “\Aρχάγγελος”». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

9.3.1921. Στην προσφορά του στη γενέτειρά του αναφέρεται και ο Aντώνης 

Oικονόµου: «\Aνήγειρεν ε¨ς Bάβλαν ½ραιότατον σχολικόν κτίριον, ο¨κίαν διά τήν 

κατοικίαν τοÜ διδασκάλου, συνέτρεξεν ε¨ς τόν âξωραϊσµόν τÉς âκκλησίας διά 

δωρεÄς âκ λ. 150 καί διά δωρεÄς του, âκ λ. 2.000, àνήγειρε τό κωδωνοστάσιον, 

öκτισε τό κοιµητήριον, διωχέτευσεν ≈δωρ ε¨ς τό χωρίον». Bλ. A. Oικονόµου, Ένα 

πάνθεον, ό.π., σ. 91.
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Γεωργίου, ανεκοίνωσε την πρόθεσή του να ενισχύσει τη σχολική της εκπαίδευση49. 

Tο δε αµέσως επόµενο έτος εξαγόρασε µεγάλο αγρόκτηµα στο χωριό Aλαµινός, 

τα εισοδήµατα του οποίου υπολογίζονταν ετησίως στις 120 λίρες περίπου, µε 

σκοπό να χρησιµοποιούνται για το σχολείο, που άρχισε να ανεγείρεται τότε50. Δύο 

χρόνια αργότερα, το 1906, επεσκέφθη ξανά τη Bάβλα και παρέστη στις εξετάσεις 

των µικρών µαθητών στο νέο σχολικό κτίριο, που αντικατέστησε το παλαιό51. 

Aκόµη, ο Mιχαηλούδης ευεργέτησε µε την ανέγερση κατάλληλου σχολικού 

κτιρίου, το 1909, και την κοινότητα Aλαµινού, όπου, όπως έχει αναφερθεί, είχε 

αγοράσει µεγάλο αγρόκτηµα52. Άφησε δε µε διαθήκη του κληροδότηµα 1.800 

λιρών για τη συντήρηση και λειτουργία του σχολείου της Βάβλας. Απεβίωσε το 

192153.

O Eυρυβιάδης Aντωνιάδης γεννήθηκε το 1857 στη Λάρνακα και σε νεαρή 

ηλικία µετέβη στην Aλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε τη λέσχη «Eλληνικό Kέντρο» και 

απέκτησε µεγάλη περιουσία. O Eυρυβιάδης υπήρξε ευεργέτης των σχολείων της 
49. «\Aφίκετο πρός παραθερισµόν âξ A¨γύπτου ε¨ς Bάβλαν ï κτηµατίας κ. 

\Oνησίφορος Mιχαηλούδης ο¨κογενειακ΅ς, τυχών âνθέρµου δεξιώσεως παρά τ΅ν 

âγχωρίων, πολλαχ΅ς εéεργετήσας τήν κοινότητα αéτ΅ν καί πλείονας âν τ΅ 

µέλλοντι προτιθέµενος νά παράσχFη εéεργεσίας •πέρ τÉς âκπαιδεύσεως τ΅ν 

τέκνων αéτ΅ν καί τÉς εéπρεπεστέρας διακοσµήσεως τοÜ îεροÜ ναοÜ». Bλ. 

Eυαγόρας, 10.7.1903.

50. «\Eκ Bάβλας γράφουσιν ™µÖν, ¬τι ï âν A¨γύπτω συγχώριός των κ. \Oνησίφορος 

Mιχαηλούδης, âπιθυµ΅ν νά φανFÉ χρήσιµος ε¨ς τήν γενέθλιον κώµη του, âξηγόρασε 

τήν âν \Aλαµιν΅ öπαυλιν, τήν àνήκουσα ε¨ς τόν κ. Mώζεραν, àντί 2.100 λιρ΅ν, âπί 

τ΅ σκοπ΅ ¬πως τό âξ αéτÉς ε¨σόδηµα, àνερχόµενον ε¨ς 120 λίρας âτησίως, 

χρησιµοποιεÖται διά τάς àνάγκας τÉς ΣχολÉς τοÜ χωρίου του». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 17/30.7.1904.

51. «^H κοινότης ±πασα, τιµ΅σα καί εéγνωµονοÜσα τόν εéεργέτην, âξÉλθεν ε¨ς 

προϋπάντησίν του, µετά τοÜ κλήρου, τοÜ διδασκάλου καί τ΅ν µαθητ΅ν, öξωθεν τοÜ 

χωρίου... Συγκεκινηµένος ï εéεργέτης âδέχθη τÉς κοινότητος και τ΅ν µικρ΅ν 

µαθητ΅ν τάς εéχαριστίας, ¬τι àφήρεσεν αéτούς àπό τοÜ àνθυγιεινοÜ παλαιοÜ καί 

ïδήγησεν ε¨ς τό νέον µεγαλοπρεπές τ΅ν Mουσ΅ν τέµενος». Bλ. Eφηµερίς του 

Λαού, 9/22.7.1906.

52. Eπισκέφθηκε τότε την κοινότητα, όπου του έγινε θερµότατη υποδοχή: 

«Mεγάλης καί πανηγυρικÉς δεξιώσεως öτυχε παρά τÉς κοινότητός µας ï 

εéεργέτης αéτÉς κ. \Oνησίφορος Mιχαηλούδης. Πάνδηµος δοξολογία âτελέσθη âν 

τ΅ δαπάναις αéτοÜ îδρυθέντι σχολείω µας». Bλ. Nέον Έθνος, 22/4.9.1909. Για το 

σχολείο αυτό βλ. επίσης A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 96-97.

53. Για τη ζωή του Mιχαηλούδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 276-277.
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Λάρνακας, όπου εισέφερε αρχικά το ποσό των 300 λιρών, που επαύξησε στη 

συνέχεια στις 600 και τελικά στις 1.600 λίρες, και ανήγειρε το «Eυρυβιάδειο 

Παρθεναγωγείο», το 190654. Aπεβίωσε το 190955.

O Παρασκευάς Xατζηπαναγή γεννήθηκε στο χωριό Λάγια της επαρχίας 

Λάρνακας και σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Aλεξάνδρεια, όπου απέκτησε 

σηµαντική περιουσία από το εµπόριο. Το 1902 κατέβαλε τη δαπάνη για την 

κατασκευή του εικονοστασίου, του αρχιεπισκοπικού θρόνου και του 

προσκυνηταρίου της εκκλησίας της Λάγιας και στη συνέχεια κληροδότησε στην 

κοινότητα το ποσό των 200 λιρών για την ανέγερση σχολείου56. Tο τελευταίο 

ανηγέρθη το 1910, δύο χρόνια µετά τον θάνατό του, που συνέβη το 190857.

O Δηµοσθένης Mιτσής γεννήθηκε στο χωριό Λεµύθου της επαρχίας 

Λεµεσού, το 1848, και σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα, όπου φοίτησε 

στα σχολεία της πόλης. Στη συνέχεια µετέβη στον Λίβανο για ευρύτερες σπουδές 

και εκµάθηση ξένων γλωσσών και ακολούθως, µετά από ολιγόχρονη παραµονή 

στην Kύπρο, εγκαταστάθηκε αρχικά στην Aλεξάνδρεια και αργότερα στο Kάιρο, 

όπου ασχολήθηκε µε το εµπόριο και στη συνέχεια µε τη βυρσοδεψία. Yπήρξε 

ανάµεσα στους ιδρυτές της Kυπριακής Aδελφότητας το 1873, ενώ διετέλεσε 

µέγας ευεργέτης και πρόεδρός της. Eισέφερε δε κατά καιρούς µεγάλα ποσά για 

την επιτέλεση έργων κοινής ωφελείας, όπως το 1899, οπότε διέθεσε το ποσό των 

1.000 λιρών και µετέφερε νερό από τις Kαµάρες της Λάρνακας για την ανάπτυξη 

των κήπων της Mονής του Aγίου Γεωργίου του Kοντού, τα εισοδήµατα των 

οποίων χρησιµοποιούνταν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της πόλης. Tο έργο 

54. «\Eτελέσθησαν µεθ’ ¬σης qτο δυνατόν µεγαλοπρεπείας τά âγκαίνια τοÜ 

Eéρυβιαδείου Παρθεναγωγείου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/15.4.1906. Για το 

σχολείο  αυτό βλ. A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 41-46· Kλ. Mυριανθόπουλου, 

H Παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλοκρατίας, ό.π., σ. 227-228· Aνδρέα Eυρυβιάδη, H 

Λάρνακα και ο κόσµος της, Λάρνακα 1993, σ. 33.

55. Για τη ζωή του Aντωνιάδη βλ. M. Kοντοπούλου - Δ. Mελά (επιµ.), Kυπριακόν 

Hµερολόγιον, Λευκωσία 1908, σ. 33· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 32-33.

56. «‰Aξιος παντός âπαίνου εrναι ï φιλόπατρις ïµοχώριος ΠαρασκευÄς XατζÉ 

ΠαναÉ, ¬στις οé µόνον τήν âκκλησίαν âκόσµησε διά λαµπροÜ ε¨κονοστασίου, àλλά 

καί 200 λίρας âδωρήσατο πρός àνέγερσιν σχολείου. ≠O,τι ™ γÉ τοÜ Φαραώ δι’ 

âντίµου âργασίας παρέσχε ε¨ς τόν ΠαρασκευÄν XατζÉ ΠαναÉν, τοÜτον προσεφέρθη 

•πό τÉς εéγενοÜς καρδίας του ε¨ς τήν µικράν καί πτωχήν Λάγιαν». Bλ. Iωάννη 

Xατζηιωάννου, Kύπρος. Λαογραφικόν Σύγγραµµα, τ. A΄, Λάρνακα 1911, σ. 56.

57. Για τη ζωή του Xατζηπαναγή βλ. Γιώργου Γιωργή, «Eυεργέτης της Λάγιας», 

Φιλελεύθερος 27.3.2003· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

475.
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κόστισε τελικά µόνο 800 λίρες, γι’ αυτό και το υπόλοιπο ποσό δαπανήθηκε από τη 

Σχολική Eπιτροπή της Λάρνακας για την αγορά οικοπέδου, επί του οποίου 

κτίσθηκε το «Eυρυβιάδειο Παρθεναγωγείο». Tο 1904, ο Mιτσής δώρισε για τις 

ανάγκες του Παρθεναγωγείου της γενέτειράς του ένα κτήµα, που βρισκόταν στο 

ακατοίκητο σήµερα χωριό Mαλούντα της Πάφου, συνολικής αξίας 500 λιρών, ενώ 

άλλες 50 λίρες προσέφερε στη συνέχεια για τον ναό της κοινότητας. Tο 1910, 

πραγµατοποίησε τη µεγαλύτερη δωρεά του, αποτελούµενη από 16.000 λίρες, στις 

οποίες προστέθηκαν, το 1922, άλλες 4.000 λίρες, για την ανέγερση και λειτουργία 

της Εµπορικής Σχολής Mιτσή στη Λεµύθου, ενώ κατά καιρούς πραγµατοποίησε και 

άλλες δωρεές για την ενίσχυσή της, όπως για τη µεταφορά πόσιµου νερού και τη 

βράβευση των άριστων µαθητών της. Δωρεές πραγµατοποίησε επίσης προς τη 

Σχολική Eπιτροπή Tρικώµου το 1918, προς την οποία µεταβίβασε κτήµατά του, 

αξίας 1.500 λιρών, και προς το Δηµαρχείο της Kερύνειας το 1919, προς το οποίο 

δώρισε δύο οικίες, αξίας 2.000 λιρών. Tο ίδιο έτος, δαπάνησε ποσό 800 λιρών για 

τη µεταφορά νερού στη γενέτειρά του, για να χρησιµοποιείται για ύδρευση και για 

άρδευση. Aκόµη, το 1923 προσέφερε 500 λίρες στο Γεωργικό Tµήµα για να 

χρησιµοποιηθούν για την καλλιέργεια διαφόρων νέων γεωργικών προϊόντων στην 

Kύπρο. O Mιτσής κληροδότησε µετά τον θάνατό του 2.000 λίρες για την ανέγερση 

σχολικών κτιρίων για τη µόρφωση των νεαρών ελληνοπαίδων, που κατοικούσαν 

στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, 500 λίρες για να χρησιµοποιούνται οι τόκοι τους 

από την Kυπριακή Aδελφότητα του Kαΐρου για τη βράβευση των άριστων 

Kυπρίων µαθητών της Aλεξάνδρειας και του Kαΐρου, καθώς και 100 λίρες στο 

Πατριαρχείο Aλεξανδρείας για την αγορά ιδιόκτητων γραφείων στην αιγυπτιακή 

πρωτεύουσα. Aπεβίωσε το 192358.

O Aντώνιος Kουµίδης γεννήθηκε το 1852 στο χωριό Kελλάκι της επαρχίας 

Λεµεσού και σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στο Kάιρο και ακολούθως στην 

Aλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε εµπορικό οίκο οίνων και οινοπνευµάτων. O Kουµίδης 

ασχολήθηκε επίσης µε την καλλιέργεια της γης και δραστηριοποιήθηκε από πολύ 

νωρίς στην Eλληνική Aδελφότητα των Kυπρίων Aλεξανδρείας, στην οποία 

διετέλεσε πρόεδρος από το 1916 έως το 191859. Yπηρέτησε ακόµη ως πρόεδρος 

58. Aναλυτική παρουσίαση της ζωής του Mιτσή και των µεγάλων δωρεών του 

προς τον Eλληνισµό της Kύπρου και της Aιγύπτου, µε έµφαση στη 

χρηµατοδότηση της ανέγερσης της Eµπορικής Σχολής Λεµύθου γίνεται στον τόµο 

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

2005 και ιδίως στις σ. 23-61. Στον ίδιο τόµο παρατίθενται επίσης όσα 

δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου έχουν εντοπιστεί για τη ζωή και τη δράση 

του. Bλ. Ό.π., σ. 177-481.

59. Eλληνικής Aδελφότητος των εν Aιγύπτω Kυπρίων (εκδ.), Λεύκωµα εορτασµού, 

ό.π., σ. 27-28· Hρ. Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, ό.π., σ. 308· Eυ. 

Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 180, 190.
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της ελληνικής κοινότητας Iµπραηµίας, από το 1918 έως το 1920, προς την οποία 

προσέφερε ποσό 200 λιρών και ανεδείχθη µέγας ευεργέτης του εκεί ναού των 

Tαξιαρχών µε εισφορά 250 αιγυπτιακών λιρών. Eυεργέτρια του ίδιου ναού 

ανακηρύχθηκε επίσης, το 1920, και η Kυπρία σύζυγός του, Aγγελική, µε εισφορά 

200 αιγυπτιακών λιρών60. O Kουµίδης ευεργέτησε ακόµη τη γενέτειρά του, 

Kελλάκι, µε την ανέγερση το 1922 σχολικού κτιρίου, δαπανώντας για τον σκοπό 

αυτό το ποσό των 550 λιρών.  Άλλες 60 λίρες προσέφερε για τον ίδιο σκοπό ο 

Xρήστος Σωτηρίου, επίσης εκ Kελλακίου και εγκατεστηµένος στην Aίγυπτο61. Tα 

εγκαίνια της «Kουµιδείου Σχολής», όπως ονοµάσθηκε προς τιµήν του, 

πραγµατοποιήθηκαν τον Aπρίλιο του 192262. O Kουµίδης επισκέφθηκε την Kύπρο 

το αµέσως επόµενο έτος, οπότε και εξήγγειλε την πρόθεσή του για την ανάληψη 

της δαπάνης µεταφοράς πόσιµου νερού για τις ανάγκες της κοινότητας, ύψους 

500 λιρών63. Aπεβίωσε το 194264.

O Mιχαήλ Γεωργίου γεννήθηκε το 1869 στο χωριό Aθηαίνου και αρχικά 

µετανάστευσε στην Aίγυπτο, όπου εργάστηκε για µερικά χρόνια. Στη συνέχεια 

µετέβη στο Σουδάν, όπου δραστηριοποιήθηκε εµπορικά στις πόλεις Tοκάρ, 

Kάσαλα, Γκεντάρεφ και Xαρτούµ. Στην Γκεντάρεφ ίδρυσε ελληνική κοινότητα και 

διετέλεσε πρόεδρός της, ενώ την ευεργέτησε ποικιλοτρόπως, όπως µε την 

ανέγερση ναού. Yπήρξε επίσης µέγας ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας 
60. Hρ. Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, ό.π., σ. 84· Eυ. Σουλογιάννη, 

«Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 183· Tου ιδίου, H 

Eλληνική Kοινότητα Aλεξανδρείας 1843-1943, Aθήνα 1994, σ. 343, 345.

61. «Παρεκλήθηµεν •πό τÉς κοινότητος Kελλακίου νά διερµηνεύσωµεν τάς 

θερµάς αéτÉς εéχαριστίας πρός τούς âν A¨γύπτω âγκατεστηµένους âγχωρίους της 

κ.κ. A.X. Kουµίδην καί XρÉστον Σωτηρίου διά τάς âκ 550 λιρ΅ν τοÜ πρώτου καί 60 

λιρ΅ν τοÜ δευτέρου δωρεάς των πρός τό σχολεÖον». Bλ. Σάλπιγξ, 17/30.12.1921.

62. «\Eν Kελλακίω âτελέσθησαν τά âγκαίνια τοÜ νέου σχολείου, τοÜ îδρυθέντος 

δαπάναις τοÜ âν \Aλεξανδρεί÷α συµπολίτου ™µ΅ν κ. A.X. Kουµίδου. ^Ωµίλησεν 

καταλλήλως ï διδάσκαλος κ. Στέλιος Παύλου, µεθ’ ¬ οî κάτοικοι àνεκήρυξαν τόν 

κ. A.X. Kουµίδη µέγαν εéεργέτην, çνόµασαν δέ τό σχολεÖον “Kουµίδειον”». Bλ. 

Aλήθεια, 15.4.1922. Eπίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 23/6.5.1922.

63. «^O καλός καί γενναÖος οyτος συµπατριώτης [\Aντώνιος Kουµίδης] καί νέαν 

δωρεάν θά παράσχFη ε¨ς τό χωρίον του. Θά µεταφέρFη âν αéτ΅ πόσιµον ≈δωρ, δι’ ¬ θά 

δαπανήσFη πλείονα τ΅ν λιρ΅ν 500». Bλ. Πατρίς, 15/28.6.1923. Eπίσης βλ. Aλήθεια, 

12.9.1924.

64. «\Aπεβίωσεν âν \Iµβραηµία τÉ A¨γύπτου σεβάσµιον µέλος τÉς âκεÖ πατριÄς, ï 

\Aντώνιος X. Kουµίδης, διατελέσας πρόεδρος τÉς KυπριακÉς \Aδελφότητος καί 

âπίτιµον µέλος αéτÉς». Bλ. Eλευθερία, 13.3.1942. Για τη ζωή του Kουµίδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 186.
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Xαρτούµ65. O Γεωργίου δεν λησµόνησε και τη γενέτειρά του, όπου δαπάνησε το 

ποσό των 1.000 λιρών και ανήγειρε, το 1925, το «Mιχαήλειο Aρρεναγωγείο», 

όπως ονοµάστηκε, καλύπτοντας έτσι τις εκπαιδευτικές της ανάγκες66. Tο 1932 δε, 

εισέφερε άλλες 300 λίρες και προσετέθηκαν δύο νέες αίθουσες στο αρχικό κτίσµα. 

Aκόµη, υπήρξε ευεργέτης του ναού της Φανερωµένης Λάρνακας, για την 

ανέγερση του οποίου εισέφερε το ποσό των 200 λιρών, ενώ άλλες 100 προσέφερε 

για το νοσοκοµείο της πόλης67. O Γεωργίου απεβίωσε το 193468.

O Tιµόθεος Xριστοφίδης γεννήθηκε το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα στο 

χωριό Πέρα Πεδί της επαρχίας Λεµεσού και σε νεαρή ηλικία µετέβη στην Aίγυπτο, 

όπου έζησε για τριάντα περίπου χρόνια και απέκτησε σηµαντική περιουσία. 

Aκολούθως εγκαταστάθηκε στη Λεµεσό και ασχολήθηκε µε το εµπόριο. O 

Xριστοφίδης υπήρξε µέγας ευεργέτης της γενέτειράς του, όπου το 1932 ανήγειρε 

Παρθεναγωγείο, το οποίο ονοµάστηκε «Tιµοθέειο» προς τιµήν του69. Mε τη 

65. Eυ. Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826-σήµερα)», ό.π., σ. 

184, 191.

66. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα σε εφηµερίδα της εποχής, ο θεµέλιος λίθος 

για το νέο σχολείο κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 1925. Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

18.2.1925.

67. «‰Eδωσε 200 λίρες ε¨ς τήν ^Aγίαν Φανερωµένην τÉς Σκάλας, 1.000 λίρες διά 

τήν àνέγερσιν σχολείου ε¨ς τήν \Aθηαίνου, öκανε πολλές ôλλες δωρεές, τόσον âν 

Λάρνακι, ¬σον καί âν \Aθηαίνου. Προσέφερε τελευταίως 100 λίρες διά τήν 

âπέκτασιν τοÜ Nοσοκοµείου Λάρνακος καί τώρα δηλώνει, ¬τι προσφέρει ôλλες 100, 

τίς ïποÖες θά θέσει ε¨ς τήν διάθεσιν τ΅ν êρµοδίων εéθύς ½ς κατατεθεÖ ï θεµέλιος 

λίθος. Διά τήν προσθήκην δύο àκόµη α¨θουσ΅ν ε¨ς τό “Mιχαήλειον 

\AρρεναγωγεÖον”, τό καλλιµάρµαρον αéτό τέµενος τ΅ν µουσ΅ν, µέ τό ïποÖον 

âπροίκισεν τήν \Aθηαίνου, προσφέρει ôλλες 100 λίρες σήµερον, πού âπαρκοÜν διά 

τόν σκοπόν». Bλ. Kαθηµερινά Φύλλα, 14.10.1932. Eπίσης βλ. A. Oικονόµου, Ένα 

πάνθεον, ό.π., σ. 102-103· Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, Kυπριακαί Σελίδες, 

Λεµεσός 1949, σ. 62· Aνωνύµου, «O Mιχαήλ Γεωργίου», H  Aθηαίνου 1(1990)47-

48· Δήµου Aθηένου (έκδ.), Aθηένου, Aθηένου 2001, σ. 49.

68. Για τη ζωή του Γεωργίου βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 68.

69. «\Eπιστέλλουν ™µÖν âκ Πέρα Πεδίου, ¬τι âπερατώθη τό ΠαρθεναγωγεÖον, τό 

ïποÖον àνηγέρθη διά δωρεÄς τοÜ φιλοµούσου τέκνου τÉς κοινότητος κ. Tιµοθέου 

Xριστοφίδου καί ¬τι θά λειτουργήσFη τοÜτο àπό τοÜ προσεχοÜς σχολικοÜ öτους». 

Bλ. Eλευθερία, 14.5.1932. Tα εγκαίνιά του πραγµατοποιήθηκαν στις 28 

Aυγούστου του ίδιου έτους. Bλ. Eλευθερία, 27.8.1932. Για το σχολείο στο Πέρα 

Πεδί βλ. επίσης: Eλευθερία, 6.8.1932· Mαρούλας Xρυσοχού Kαθητζιώτη, Πέρα 

Πεδί Aγαπηµένο, Λεµεσός 2000, σ. 48.
20



διαθήκη του δε, που ανοίχθηκε λίγο µετά τον αιφνίδιο θάνατό του, τον Oκτώβριο 

του 1936, άφησε ποσό 250 λιρών και για την ανέγερση Aρρεναγωγείου στην 

κοινότητα. Eπίσης, κληροδότησε στη Σχολική Eφορεία Λεµεσού 1.000 λίρες για 

την ανέγερση κατάλληλου σχολικού κτιρίου, 600 λίρες για την ανέγερση κτιρίου 

για να χρησιµοποιείται για Mαθητικό Συσσίτιο και 400 λίρες για τη συντήρησή του, 

καθώς και µικρότερα ποσά για διάφορους ναούς της πόλης, στον ναό της 

γενέτειράς του και σε συγγενείς του70. Aς σηµειωθεί, ότι τη διαθήκη προσέβαλαν οι 

τελευταίοι, το Δικαστήριο της πόλης, όµως, επεκύρωσε, τον Mάρτιο του 1938, 

µετά από συµβιβασµό, τις διατάξεις της71, οπότε µε τα χρήµατα του 

κληροδοτήµατος ανηγέρθη το Γ΄ Παρθεναγωγείο Λεµεσού, καθώς και κατάλληλο 

κτίριο για Mαθητικό Συσσίτιο. Eπίσης, το ποσό των χρηµάτων που κληροδότησε 

στη γενέτειρά του χρησιµοποιήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1963, για την 

ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου της κοινότητας72. 

O Kωνσταντίνος Pούσος γεννήθηκε το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα στο 

προάστειο της Λευκωσίας Στρόβολος. Δεν έχουµε υπόψη µας πολλές 

πληροφορίες για τη ζωή του. Γνωρίζουµε, όµως, ότι σε νεαρή ηλικία µετέβη στην 

Aίγυπτο και εγκαταστάθηκε στο Kάιρο, όπου απέκτησε σηµαντική περιουσία, την 

70. «Xθές äνοίχθη ™ διαθήκη τοÜ α¨φνιδίως àποβιώσαντος Tιµοθέου XριστοφÉ. Δι’ 

αéτÉς, ï µεταστάς κληροδοτεÖ λ. 600 δι’ àνέγερσιν µαθητικοÜ συσσιτίου καί λ. 400 

διά τήν συντήρησίν του, ε¨ς περίπτωσιν ¬µως κατά τήν ïποίαν •πάρχει συσσίτιον, 

τό ποσόν τ΅ν λ. 1.000 νά διατεθFÉ πρός àνέγερσιν σχολικοÜ îδρύµατος. \Eπίσης 

κληροδοτεÖ λ. 250 •πέρ τ΅ν σχολείων τοÜ χωρίου Πέρα Πεδί, λ. 30 •πέρ 

àνεγέρσεως τοÜ îεροÜ ναοÜ ^Aγίας Tριάδος καί διάφορα ôλλα ποσά •πέρ τÉς 

συζύγου καί τ΅ν συγγεν΅ν του». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 30.10.1936. Eπίσης 

βλ. Eλευθερία, 30.10.1936· Φωνή της Kύπρου, 31.10.1936.

71. «\Eδηλώθη χθές ε¨ς τό âνταÜθα \Eπαρχιακόν Δικαστήριον ï συµβιβασµός 

µεταξύ τ΅ν κληρονόµων καί κληροδόχων τοÜ àποβιώσαντος Tιµοθέου Xριστοφίδου. 

Tό Δικαστήριον, κατόπιν τοÜ συµβιβασµοÜ, âπεκύρωσε τήν διαθήκην, διά τÉς 

ïποίας κληροδοτοÜνται µεταξύ ôλλων 1.000 λίραι πρός àνέγερσιν τοÜ Γ΄ 

Παρθεναγωγείου ΛεµεσοÜ, 250 λίραι δι’ àνέγερσιν σχολικοÜ κτιρίου ε¨ς Πέρα Πεδί 

καί 250 λίραι ε¨ς âκκλησίας». Bλ. Eλευθερία, 6.3.1938.

72. «E¨ς τήν àνατολικήν πλευράν τÉς Γ΄ \AστικÉς ΣχολÉς âκτίσθη τό Γ΄ 

ΠαρθεναγωγεÖον διά δανείου καί γενναίας δωρεÄς τοÜ Tιµοθέου Xριστοφίδου, âξ 

600 λιρ΅ν. Δι’ ëτέρου ποσοÜ âκ 200 λιρ΅ν τοÜ ¨δίου εéεργέτου îδρύθη ε¨ς τό 

ΠαρθεναγωγεÖον καί ο€κηµα διά µαθητικόν συσσίτιον καί äγοράσθησαν τά àναγκαÖα 

σκεύη. ^H λειτουργία τοÜ Παρθεναγωγείου ¦ρχισε τόν Σεπτέµβριον τοÜ 1938». Bλ. 

Kλ. Mυριανθόπουλου, H Παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλοκρατίας, ό.π., σ. 206. Για τη 

ζωή του Xριστοφίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

491-492.
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οποία αξιοποίησε µε την ανέγερση Aρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου στο 

Tσέρι, όπου είχε δηµιουργήσει οικογένεια η αδελφή του, Eλένη. Tην περίοδο 

αυτή, λειτουργούσε στην κοινότητα Aρρεναγωγείο σε ακατάλληλο κτίριο, γι’ αυτό 

και ο Pούσος σε πρώτο στάδιο διέθεσε 300 περίπου λίρες για την ανέγερση νέου 

σχολικού οικήµατος73. H ενέργειά του, όπως ήταν αναµενόµενο, έτυχε γενικής 

επιδοκιµασίας από τους κατοίκους, οι οποίοι εξέδωσαν σχετικό ψήφισµα και τον 

ανακήρυξαν µέγα ευεργέτη της κοινότητας. Έδωσαν δε στο υπό ανέγερση 

σχολείο το όνοµα «Pούσειο Aρρεναγωγείο»74. Δύο χρόνια αργότερα, προσέφερε 

ακόµη 180 λίρες για την ανέγερση Παρθεναγωγείου και κατοικίας για τον 

διδάσκαλο. Aποφασίστηκε τότε να ονοµασθεί το νέο σχολείο «Eλένειο 

Παρθεναγωγείο», για να τιµηθεί η αδελφή του, Eλένη Xατζηµιχαήλ, η οποία, την 

περίοδο αυτή, διέµενε στο Kάιρο75. H τελευταία µιµήθηκε το παράδειγµα του 

αδελφού της και προσέφερε στην κοινότητα ένα ελαιώνα. Όρισε δε από τα 

εισοδήµατά του να δηµιουργηθεί σχολική βιβλιοθήκη, που να απαρτίζεται κυρίως 

από γεωργικά βιβλία, έτσι ώστε να συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

73. «Πρός τόν φίλτατον âγχώριόν µας κ. K. PοÜσον, ï ïποÖος µετά γενναιοδωρίας 

προσέφερε τρεÖς σχεδόν ëκατοντάδας λιρ΅ν δι’ àνέγερσιν εéπρεποÜς σχολικοÜ 

κτιρίου καί διετύπωσε τοιουτοτρόπως âµπράκτως τήν φιλοµουσίαν του 

âκφράζοµεν καί διά τοÜ τύπου τάς θερµοτάτας εéχαριστίας καί τήν διαρκÉ 

εéγνωµοσύνην µας». Bλ. Eλευθερία, 19.6.1932. Από µεταγενέστερο δηµοσίευµα 

πληροφορούµαστε ότι απαιτήθηκαν τελικά µόνο 235 λίρες: «Δέν παρÉλθεν àκόµη ≤

ν öτος àφότου ï âν Kαΐρω εéγενέστατος καί καλοκάγαθος συµπατριώτης µας κ. 

KωνσταντÖνος PοÜσος öκαµε τήν πρώτην του δωρεάν πρός τήν κοινότητα Tσερίου 

âκ λιρ΅ν 235 δι’ àνέγερσιν \Aρρεναγωγείου...». Bλ. Eλευθερία, 5.5.1934.

74. «^H κοινότης τοÜ χωρίου Tσερίου τÉς νήσου Kύπρου, πληροφορηθεÖσα, ¬τι ï 

âν Kαΐρω φιλάνθρωπος κ. KωνσταντÖνος PοÜσος διέθεσε ποσόν îκανόν πρός ¥δρυσιν 

σχολείου διά τό χωρίον Tσέρι, συνελθοÜσα ε¨ς τήν α€θουσαν τοÜ \Aρρεναγωγείου 

καί •πό τήν προεδρίαν τÉς χωριτικÉς καί âκκλησιαστικÉς âπιτροπείας ψηφίζει τά 

ëξÉς: α. \Aνακηρύττει τόν κ. K. PοÜσον µέγαν εéεργέτην τÉς κοινότητος. β. 

ΠροσωνυµεÖ τό σχολεÖον τÉς κοινότητος "Pούσειον \AρρεναγωγεÖον"...». Bλ. 

Eλευθερία, 19.6.1932.

75. «^O κ. KωνσταντÖνος PοÜσος] àναγγέλλει καί δευτέραν του δωρεάν âξ 180 

λιρ΅ν πρός τήν ¨δίαν κοινότητα, δι’ àνέγερσιν νέου Παρθεναγωγείου καί σχολικÉς 

κατοικίας. ^H κοινότης Tσερίου βαθύτατα συγκεκινηµένη, âπί τ΅ àκούσµατι τÉς 

νέας δωρεÄς, âκάλεσεν àµέσως ε¨ς συνεδρίαν τήν σχολικήν αéτÉς âπιτροπείαν, ≥

τις ïµοφώνως συνέταξε καί •πέγραψε τό κάτωθι ψήφισµα: 1. Tό νέον 

ΠαρθεναγωγεÖον νά çνοµασθFÉ “^Eλένειον ΠαρθεναγωγεÖον” âκ τοÜ çνόµατος τÉς 

προσφιλοÜς àδελφÉς τοÜ εéεργέτου κ. Xατζηελένης...». Bλ. Eλευθερία, 5.5.1934.
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κοινότητας76. O Pούσος απεβίωσε το 193877.

O Λουκάς Xριστοφίδης γεννήθηκε στο χωριό Kοντεµένος της επαρχίας 

Kερύνειας, το 1864. Σε νεαρή ηλικία µετέβη στην Aλεξάνδρεια, όπου δηµιούργησε 

βιοµηχανική µονάδα επεξεργασίας δερµάτων. Tο διάστηµα αυτό 

δραστηριοποιήθηκε στην Eλληνική Aδελφότητα των Kυπρίων της Aλεξάνδρειας 

και διετέλεσε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της78. Στη συνέχεια επέστρεψε 

στη Λευκωσία, όπου και ασχολήθηκε µε διάφορες εµπορικές δραστηριότητες. O 

Xριστοφίδης υπήρξε µέγας ευεργέτης της γενέτειράς του µε τη µεταφορά 

πόσιµου νερού από πηγή στη Mονή των Kαθάρων, δαπανώντας το ποσό των 2.000 

λιρών79. Eπίσης, το 1933 ανήγειρε µε δαπάνη 400 λιρών σχολικό κτίριο, που, 

σύµφωνα µε τον τύπο της εποχής, περιελάµβανε δύο αίθουσες διδασκαλίας και 

κατοικία για τον διδάσκαλο80. Mία δεκαετία αργότερα, ο Xριστοφίδης ανακοίνωσε 

την πρόθεσή του να ανεγείρει και Eµπορική Σχολή, κάτι που, όµως, τελικά δεν 

76. «^H προσφιλής καί âνάρετος àδελφή τοÜ πρώτου καί µεγάλου εéεργέτου τÉς 

κοινότητος Tσερίου κ. Kωνσταντίνου Pούσου âδώρησε πρός τά σχολεÖα, âκ τÉς âν 

Tσερίω κτηµατικÉς περιουσίας της, ≤ναν âλαι΅να σηµαντικÉς àξίας, ¥να âκ τοÜ 

ε¨σοδήµατος τούτου καταρτισθFÉ σύν τ΅ χρόνω σχολική βιβλιοθήκη, âκ διαφόρων 

èφελιµιστικ΅ν βιβλίων, ¨δίως δέ γεωργικ΅ν». Bλ. Eλευθερία, 12.5.1934. Για τα 

σχολεία, που ίδρυσε ο Pούσος στο Tσέρι βλ. επίσης Kώστα Παπαγεωργίου, Tσέρι. 

Aπό χωριό προάστειο, Λευκωσία 1991, σ. 51-54.

77. Για τη ζωή του Pούσου βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 379.

78. Eλληνικής Aδελφότητος των εν Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα εορτασµού, 

ό.π., σ. 28· Hρ. Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, ό.π., σ. 109.

79. «^O âκ Kοντεµένου ≤λκων τήν καταγωγήν öγκριτος πολίτης Λευκωσίας κ. 

ΛουκÄς Xριστοφίδης, ¬στις καί πρότερον διά δωρεÄς του âκ δύο περίπου χιλιάδων 

λιρ΅ν διωχέτευσεν âκ τοÜ Mοναστηρίου Kαθάρων ε¨ς Kοντεµένον τό •πό τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς δωρηθέν ε¨ς τό χωρίον του νερόν, àνεκτίµητον παρασχών 

εéεργεσίαν ε¨ς τήν γενέτειράν του...». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 1.4.1933.

80. «\Eτελείωσεν ¦δη ™ ο¨κοδόµησις τ΅ν σχολείων τÉς κοινότητος Kοντεµένου, ±

τινα àνήγειρεν ¨δίαις δαπάναις ï âκ τοÜ αéτοÜ χωρίου ïρµώµενος κ. ΛουκÄς 

Xριστοφίδης, µέγας εéεργέτης τÉς κοινότητος, προµηθεύσας αéτFÉ πρό âτ΅ν καί 

ôφθονον πόσιµον ≈δωρ âπί δαπάνFη 2.500 λιρ΅ν περίπου. Tό νέον σχολικόν κτίριον, 

στοιχίσαν περί τάς 400 λίρας âν ¬λω, εrναι εéρύχωρον, µέ δύο α¨θούσας, 

διευθυντήριον, ™λιακόν καί κατοικίαν διδασκάλων, δυνάµενον νά χρησιµεύσFη ε€τε 

½ς διδάσκαλον \AρρεναγωγεÖον, ε€τε ½ς \AρρεναγωγεÖον καί ΠαρθεναγωγεÖον». Bλ. 

Eλευθερία, 28.10.1933.
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πραγµατοποιήθηκε81. Aς σηµειωθεί, ότι το παράδειγµά του ακολούθησε και ο 

αδελφός του, Mατθαίος, ο οποίος επίσης δραστηριοποιείτο επαγγελµατικά στην 

Aίγυπτο. O τελευταίος διαπάνησε, τον χειµώνα του 1943, το ποσό των 100 λιρών 

για την αγορά παπουτσιών για τους µικρούς µαθητές, καθώς και 70 λίρες για τη 

δηµιουργία βιβλιοθήκης82. O Λουκάς Xριστοφίδης απεβίωσε το 194483.

Eυεργέτες ναών και κοινοτήτων 

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι Kύπριοι της Aιγύπτου προσέφεραν επίσης 

οικονοµική βοήθεια σε Mονές και ναούς του νησιού ή ανήγειραν εκκλησίες στις 

γενέτειρές τους και συνέδραµαν στη δηµιουργία κοινωφελών έργων. Για 

παράδειγµα, η επιδιόρθωση πηγής πόσιµου νερού στο χωριό Δρούσια, το 1934, 

πραγµατοποιήθηκε µετά από διεξαγωγή εράνου ανάµεσα στους απόδηµους  

κατοίκους της κοινότητας στην Aίγυπτο, που απέφερε το ποσό των 6.200 

81. «Συνεχίζων τάς µεγάλας αéτοÜ δωρεάς πρός τήν γενέτειράν του Kοντεµένον, 

ï κ. ΛουκÄς Xριστοφίδης ε¨ς δηλώσεις του àνέφερεν, ¬τι πρόκειται συντόµως νά 

διαθέσFη οîονδήποτε ποσόν, τό ïποÖον àπαιτεÖται διά τήν àνέγερσιν καί συντήρησιν 

\Aνωτέρας \EµπορικÉς ΣχολÉς âν Kοντεµένω». Bλ. Aνεξάρτητος, 1.5.1943.

82. «\Eκ µέρους τ΅ν κατοίκων τÉς κοινότητος Kοντεµένου, âκφράζω καί δηµοσίως 

τάς εéχαριστίας µου πρός τόν àξιότιµον κύριον MατθαÖον X. Xριστοφίδην âκ 

Kοντεµένου, àδελφόν τοÜ µεγάλου εéεργέτου τÉς κοινότητος Kοντεµένου, κ. 

ΛουκÄ X. Xριστοφίδη, καί νÜν ôριστα âγκατεστηµένον âν Kαΐρω, διά τήν âξ 100 

λιρ΅ν δωρεάν του πρός κατασκευήν •ποδηµάτων ¬λων τ΅ν µαθητ΅ν τοÜ 

ΔηµοτικοÜ Σχολείου, καί διά τήν âξ 70 λιρ΅ν περίπου δωρεάν του πρός 

σχηµατισµόν καί πλουτισµόν “Mατθαίειου” σχολικÉς βιβλιοθήκης. Kοντεµένος, 

10.2.1943. Συµεών K. Συµεωνίδης, διδάσκαλος Kοντεµένου». Bλ. Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 15.2.1943.

83. «Mετέστη πρός Kύριον, âν ™λικί÷α 80 âτ΅ν, ï öγκριτος τÉς Λευκωσίας πολίτης, 

ΛουκÄς Xριστοφίδης, ¬στις διαγαγ΅ν, ½ς γνωστόν, µέγα µέρος τοÜ βίου του âν 

A¨γύπτω, ¬που καί öχει ¨διόκτητα βιοµηχανικά âργοστάσια δερµάτων, öχει 

âγκατασταθÉ àπό âτ΅ν âν Λευκωσί÷α, τήν àρίστην ποιησάµενος χρÉσιν τοÜ πλούτου 

του, ½ς µαρτυροÜν αî διάφοροι µεγαλόφρονες δωρεαί του πρός τήν γενέτειράν του 

Kοντεµένον». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 23.12.1944. Για τη ζωή του Λουκά 

Xριστοφίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 490-491.
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γροσίων84. Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις Κυπρίων της Αιγύπτου, οι οποίοι 

ευεργέτησαν τις γενέτειρές τους προσφέροντας ποσά χρηµάτων για την ενίσχυση 

της παιδείας, την ανέγερση ναών και τη δηµιουργία κοινωφελών έργων 

αναφέρονται οι Χαράλαµπος Mαυροσκούφης στον Πεδουλά (1898 κ.εξ.), 

Aλέξανδρος Kυρβελίδης στη Λεµεσό (1901), Κώστας Σάββα στην Πενταλιά 

(1906), Μιχαήλ Τσολακίδης στη Βαβατσινιά (1907), Λαµπριανός Γρούτας στη 

Βάσα (1908), Δηµήτριος Κυριακού στον Λουβαρά (αρχές δεκατίας του 1910), 

Δηµοσθένης Βενεδούτσης στη Λάρνακα (1925), Ιωάννης Χριστοφίδης στα 

Καλλιάνα (1930), Ιωάννης Σαββίδης στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού (1935), Ανδρέας 

Νικολάου στη Δρούσια (1945) και Ιωάννης Σχίζας στη Λεµύθου (1959).

Ο Xαράλαµπος Mαυροσκούφης (1843-1916) εγκαταστάθηκε σε νεαρή 

ηλικία στην Aλεξάνδρεια, όπου ασχολήθηκε µε το εµπόριο85. Yπήρξε από τους 

ιδρυτές, το 1873, της Κυπριακής Aδελφότητας, αντιπρόεδρος και δωρητής της86. 

O Mαυροσκούφης δώρισε το 1898 το ποσό των 200 λιρών στη γενέτειρά του για 

τη µεταφορά πόσιµου νερού, θέτοντας ως όρο να κλείσουν τα καφενεία της, όπως 

και πράγµατι έγινε87. Στη συνέχεια µερίµνησε, το 1908, ώστε να κτιστούν βρύσες 

σε διάφορα µέρη του χωριού, καθώς και µεγάλη δεξαµενή για την καλύτερη 

υδροδότηση88. Tο 1915, πραγµατοποίησε επίσης αρκετές δωρεές σε ναούς και 

Mονές του νησιού για τη συντήρησή τους, όπως στην Aγία Nάπα της Λεµεσού89, 

84. «Erναι πράγµατι ôξια âπαίνου καί προκαλεÖ βαθεÖαν συγκίνησιν ™ φιλόστοργος 

διάθεσις, µέ τήν ïποίαν φέρονται οî πλεÖστοι τ΅ν âν τFÉ àλλοδαπFÉ âγκατεστηµένων 

Kυπρίων πρός τήν γενέτειραν... Πρόσφατον παράδειγµα τοιαύτης συµπεριφορÄς 

àποτελεÖ ™ âκδήλωσις τ΅ν âν A¨γύπτω Δρουσιωτ΅ν, ο¥τινες πρός τόν σκοπόν 

âπισκευÉς τÉς πηγÉς τοÜ χωρίου των διενήργησαν âν Kαΐρω öρανον, àποδώσαντα 

τό ποσόν 6.200 γροσίων διατιµήσεως». Bλ. Eλευθερία, 18.8.1934.

85. Hρ. Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, ό.π., σ. 108.

86. Eλληνικής Aδελφότητος των εν Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα εορτασµού, 

ό.π., 14, 20-21, 26, 29· Hρ. Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, ό.π., σ. 

310· Eυ. Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 

178· Tου ιδίου, H Eλληνική Kοινότητα Aλεξανδρείας, ό.π., σ. 290.

87. «^O  âν \Aλεξανδρεί÷α κ. X. Mαυροσκούφης προσήνεγκε δωρεάν âκ λιρ΅ν 200, 

ε¨ς τό âξ οy κατάγεται χωρίον ΠεδουλÄν, ¥να διοχετευθFÉ âν αéτ΅ ≈δωρ πόσιµον, 

•πό τόν ¬ρον ¬µως νά κλεισθ΅σι τά αéτόθι καφενεÖα. Oî κάτοικοι τοÜ ρηθέντος 

χωρίου àπεδέξαντο τόν ¬ρον». Bλ. Ένωσις, 11/23.2.1898.

88. Φαίδωνα Eνωτιάδη, «Iστορικές αφηγήσεις», Πεδουλάς 1(1986)31.

89. «\Eπισκεφθείς [ï Mαυροσκούφης] τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν τόν 

καλλιµάρµαρον ναόν τÉς ^Aγίας Nάπας öσπευσε νά δηλώσFη πρός τούς âπιτρόπους 

τοÜ ναοÜ, ¬τι θέτει ε¨ς τήν διάθεσίν των πεντήκοντα λίρας àγγλικάς, •πέρ τÉς 

διακοσµήσεως τοÜ ναοÜ». Bλ. Σάλπιγξ, 10/23.7.1915.
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στον Άγιο Γεώργιο τον Kοντό και τον Άγιο Λάζαρο της Λάρνακας90, καθώς και στη 

Μονή της Xρυσορρογιάτισσας91, ενώ ενίσχυσε οικονοµικά και τη λειτουργία του 

Παγκύπριου Iεροδιδασκαλείου92. Προσέφερε, επίσης, 200 λίρες στη γενέτειρά του 

για να κατατεθούν σε Tράπεζα και να τοκίζονται για µία εικοσαετία, ώστε να 

χρησιµοποιηθούν για την ανέγερση µεγάλου και ευρύχωρου ναού93. Οι εργασίες 

για την ανέγερση του νέου ναού, που αφιερώθηκε στον Tίµιο Σταυρό, ξεκίνησαν το 

193394 και ολοκληρώθηκαν το 1935, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια95.

Ο Aλέξανδρος Kυρβελίδης (1826-1901), ο οποίος ήταν από τους 

σηµαντικούς εµποροκτηµατίες στην πόλη Σιφτήν ελ Kοµ, ανεδείχθη ευεργέτης 

των σχολείων της γενέτειράς του Λεµεσού, προς την οποία κληροδότησε διάφορα 

ποσά χρηµάτων, το 190196. 

Ο Kώστας Σάββα δαπάνησε, το 1906, το ποσό των 800 λιρών και 

ανοικοδόµησε εκ βάθρων την εκκλησία του Aγίου Γεωργίου στο χωριό Πενταλιά 

90. Bλ. Nέον Έθνος, 3/16.10.1915.

91. Bλ. Nέον Έθνος, 20/4.3.1916.

92. Aνωνύµου, «Xαράλαµπος Mαυροσκούφης», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 

5(1915)391· Aνωνύµου, «Eυσεβείς δωρεαί», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 5(1915)424.

93. «^O κ. Xαράλαµπος Mαυροσκούφης àνήγγειλεν ε¨ς τούς συγχωρίτες αéτοÜ, ¬τι 

δωρεÖται ε¨ς τήν γενέθλιον  αéτοÜ κώµην λίρας 200, •πό τόν ¬ρον ¬πως τοκίζονται 

καί àνατοκίζονται âπί ïλόκληρον ε¨κοσαετίαν, µετά τό πέρας τÉς ïποίας τό 

àποτελεσθησόµενον κεφάλαιον νά χρησιµοποιηθFÉ πρός àνέγερσιν âκκλησίας». Bλ. 

Aλήθεια, 17.7.1915. Aναφορά στις κατά καιρούς δωρεές του γίνεται και στις 

νεκρολογίες που δηµοσιεύτηκαν µε την ευκαιρία του θανάτου του. Eνδεικτικά βλ. 

Aλήθεια, 19.8.1916· Kήρυξ, 19.8.1916· Nέον Έθνος, 20/2.9.1916· Eλευθερία, 20/

2.9.1916· Kυπριακός Φύλαξ, 23.8.1916· Πατρίς, 24/6.9.1916· Σάλπιγξ, 24/6.9.1916· 

Ένωσις, 26/8.9.1916.

94. «Xθές âγένετο ™ τελετή τÉς καταθέσεως τοÜ θεµελίου λίθου τÉς âκκλησίας 

τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ...». Bλ. Πρωτεύουσα, 22.8.1933.

95. «^H àπό καιροÜ àρξαµένη àνέγερσις τÉς âκκλησίας Tιµίου ΣταυροÜ âπερατώθη 

¦δη». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 12.7.1935. Για τη διεξαγωγή των εγκαινίων  βλ. 

Nέος Κυπριακός Φύλαξ, 3.9.1935. Για τη ζωή του Μαυροσκούφη βλ. Kωστή 

Kοκκκινόφτα, «O Πεδουλιώτης ευεργέτης Xαράλαµπος Mαυροσκούφης και η 

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

4.6.2000]· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 256.

96. Aρ. Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 127, 130, 191-192. Για τη 

ζωή του Kυρβελίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

194.
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της Πάφου, από όπου κατάγονταν οι γονείς του97. O ίδιος γεννήθηκε στη Λάρνακα 

το 1854 και σε νεαρή ηλικία µετέβη στην Aίγυπτο, όπου πρωτοστάτησε στην 

ίδρυση της Eλληνικής Kοινότητας Φακούς98, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος και 

ευεργέτης µε την ίδρυση σχολείου και την εισφορά ποσού χρηµάτων για την 

ανέγερση ναού. O Σάββα απεβίωσε το 193799. Mε διαθήκη του κληροδότησε 

διάφορα ποσά χρηµάτων για αγαθοεργούς και εθνικούς σκοπούς, όπως για την 

κοινότητα Φακούς, σε αγαθοεργό σωµατείο της Aιγύπτου, στον εθνικό στόλο, 

στον ναό της γενέτειρας των γονέων του, για την προικοδότηση απόρων 

κοριτσιών που κατάγονταν από χωριά της περιοχής Πενταλιάς, καθώς και για την 

καθιέρωση Mαθητικού Συσσιτίου στη Λάρνακα100.

Ο Mιχαήλ Tσαλακίδης (1840-1924), ο οποίος έζησε τα νεανικά του χρόνια 

στην Aίγυπτο, όπου διατηρούσε καπνοκοπτείο και καπνοπωλείο, ανήγειρε στη 

97. Tο έτος ανοικοδόµησης της εκκλησίας και το ποσό χρηµάτων που δαπανήθηκε 

αναφέρονται σε δύο δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας Πάφος, της δεκαετίας του 

1930: «^O ναός τοÜ χωρίου àνωκοδοµήθη τ΅ 1906 δαπάναις τοÜ âν A¨γύπτω 

âγκατεστηµένου κ. Kώστα Σάββα». Bλ. Πάφος, 3.2.1933 και: «^H âκκλησιαστική 

âπιτροπεία ΠενταλιÄς, ε¨ς âκδήλωσιν τÉς βαθείας της εéγνωµοσύνης πρός τόν 

àείµνηστον Kώσταν Σάββα, µεγάλον εéεργέτην τÉς κοινότητός µας, ¬στις διά 

δαπάνης λ. 800, àνωκοδόµησεν âκ θεµελίων τήν âκκλησίαν µας καί τήν 

âπροικοδότησε διά τÉς διαθήκης του µέ ποσόν λ. 10 âτησίως, âτέλεσε, κατά τήν 

παρελθοÜσαν Kυριακήν, κατανυκτικόν µνηµόσυνον ε¨ς τό ïποÖον παρέστη 

σύσσωµος ™ κοινότης». Bλ. Πάφος, 9.9.1937.

98. M. Γιαλουράκη, H Aίγυπτος των Eλλήνων, ό.π., σ. 348· Eυ. Σουλογιάννη, 

«Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 184.

99. Για τη ζωή του Σάββα βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 384.

100. «^O àείµνηστος Kώστας Σάββα, γεννηθείς âν Λάρνακι âκ γονέων καταγοµένων 

âκ ΠενταλιÄς τÉς Πάφου, κτηµατίας ε¨ς Φακούς, àποθανών τελευταίως ε¨ς 

\Aλεξάνδρειαν, διά τÉς διαθήκης του, ™µεροµηνίας 21.4.1936, διέθεσε τά àκόλουθα 

ποσά •πέρ δηµοσίων σκοπ΅ν: α. E¨ς τήν κοινότητα Φακούς λ. 200, β. ε¨ς τήν 

àγαθοεργόν A¨γυπτιακήν ëταιρείαν \Aλ Mοάσατ λ. 50, γ. ^Yπέρ τοÜ âθνικοÜ στόλου 

λ. 100». Bλ. Πάφος, 9.9.1937. «^Ο àείµνηστος KωστÉς Σάββα... •ποχρεώνει διά τÉς 

διαθήκης του τόν ΔÉµον Λάρνακος, ¬πως âκ τ΅ν ε¨σοδηµάτων τÉς àκινήτου 

περιουσίας του πληρώνονται κατ’ öτος λ. 60 ε¨ς τά χωρία Πενταλιά, Kελοκέδαρα 

καί Γαλαταριά πρός προικοδότησιν çρφαν΅ν çρθοδόξων κορασίδων, ½ς καί λ. 10 

âτησίως πρός συντήρησιν τÉς âκκλησίας ΠενταλιÄς». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

3.9.1937. Για το Mαθητικό Συσσίτιο, που ίδρυσε στη Λάρνακα βλ. επίσης Nεοκλή 

Kυριαζή, Kοινωνική Δράσις της πόλεως Σκάλα - Λάρνακα, Λάρνακα 1947, σ. 41.
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γενέτειρά του Bαβατσινιά, το 1907, ναό αφιερωµένο στον Άγιο Γεώργιο101.

Ο Λαµπριανός Γρούτας (1883-1912), ο οποίος περιλαµβανόταν ανάµεσα 

στους µεγαλέµπορους της Αλεξάνδρειας, υπήρξε µεταξύ των ιδρυτών της 

Κυπριακής Aδελφότητας και πρόεδρός της (1888-1894 και 1895-1901)102. Όπως 

αναφέρεται σχετικά, το 1908 επισκέφθηκε τη γενέτειρά του, Βάσα Κοιλανίου, 

οπότε και εισέφερε µεγάλο ποσό χρηµάτων προς τη νεόκτιστη εκκλησία του 

Eυαγγελισµού της Θεοτόκου103, προφανώς για να εξοφληθεί το χρέος που είχε 

δηµιουργηθεί από την ανέγερσή της. Σύµφωνα µε τις τοπικές µαρτυρίες, η 

εκκλησία αυτή είχε αρχίσει να κτίζεται µερικά χρόνια προηγουµένως, το 1897, και 

ολοκληρώθηκε το 1900104.

Ο Δηµήτριος Kυριακού, ο οποίος την περίοδο αυτή διέµενε στην Aίγυπτο, 

συντηρούσε, στις αρχές της δεκαετίας του 1910, το σχολείο στο χωριό 

Λουβαράς105. 

Ο Δηµοσθένης Bενεδούτσης (1855-1926), κάτοικος για πολλά χρόνια της 

Aλεξάνδρειας, όπου εργάστηκε στην αστυνοµία, στο διοικητήριο, στη δηµαρχία 

και στο πρωτόκολλο της βασιλικής αυλής106, ανεδείχθη µέγας ευεργέτης του ναού 

του Aγίου Λαζάρου, προς τον οποίο δώρισε τη διώροφη κατοικία του στη 

Λάρνακα, το 1925107.

101. A. Oικονόµου, Ένα πάνθεον, ό.π., σ. 104-106.

102. Eλληνικής Aδελφότητος των εν Aιγύπτω Kυπρίων (έκδ.), Λεύκωµα 

εορτασµού, ό.π., σ. 14, 16, 21, 24· Hρ. Λαχανοκάρδη, Παλαιά και Nέα Aλεξάνδρεια, 

ό.π., σ. 108-109· Eυ. Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - 

σήµερα)», ό.π., σ. 180. Για τη ζωή του Γρούτα βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 74.

103. Στέλιου Παπαϊωάννου, Iστορία του χωριού Bάσα (Kοιλανίου), Λεµεσός 1995, 

σ. 89.

104. Iεράς Mητροπόλεως Πάφου (έκδ.), Eκκλησιαστικό Mουσείο Bάσας Kοιλανίου, 

Λευκωσία 1999, σ. 6.

105. H σχετική πληροφορία αντλείται από δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής: 

«Mετά πολλÉς âπιτυχίας διεξήχθησαν αî σχολικαί âξετάσεις âν τοÖς χωρίοις 

Λουβαρ÷Ä καί MονFÉ, ¬που διδάσκουσιν αî âπιµελεÖς καί φιλότιµοι διδασκάλισσαι 

Mαρία καί ^Eλένη Mονιάτη. Tό πρ΅τον âκ τ΅ν ôνω σχολείων προστατεύεται •πό 

τοÜ âν A¨γύπτω âγκατεστηµένου φιλοµούσου âγχωρίου κ. Δηµητρίου KυριακοÜ». 

Bλ. Σάλπιγξ, 19.7.1912.

106. Eυ. Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», ό.π., σ. 

194.

107. Nεοκλή Kυριαζή, «Προξενικά έγγραφα. Δάνεια των θρόνων Kύπρου», 

Kυπριακά Xρονικά 13(1937)107. Για τη ζωή του Bενεδούτση βλ. Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 49-50.
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Ο Iωάννης Xριστοφίδης, ο οποίος ήταν εγκατεστηµένος στην Aλεξάνδρεια, 

ενίσχυσε το 1930, µε το ποσό των 50 λιρών, το κοινό ταµείο για την ανέγερση του 

ναού της Παναγίας της Iαµατικής της γενέτειράς του Kαλλιάνα και ακολούθως, το 

1935, εισέφερε άλλες 125 λίρες για εξόφληση του δανείου, που συνήψε η 

κοινότητα για την ανέγερση σχολικού κτιρίου108.

Ο Iωάννης Σαββίδης, ο οποίος διέµενε στην πόλη Mιτ Tαµπρ της Aιγύπτου, 

κατέβαλε, το 1935, τη δαπάνη για τη µεταφορά  πόσιµου νερού στη γενέτειρά 

του, Άγιο Θεόδωρο Αγρού109.

Ο Aνδρέας Nικολάου από τη Δρούσια ανοικοδόµησε εκ βάθρων τον ναό της 

Aγίας Mαρίνας στο γειτονικό στη γενέτειρά του χωριό Ίνια, το 1945110.

Ο Iωάννης Σχίζας (1868-1963) από τη Λεµύθου επίσης ανήγειρε εκ βάθρων 

ναό στη γενέτειρά του, αυτόν του Aγίου Nικολάου, το 1959, ενώ εισέφερε και 

ποσό χρηµάτων για την κατασκευή του εικονοστασίου του ναού της Παναγίας της 

Iαµατικής, στην ίδια κοινότητα111. O Σχίζας ευεργέτησε επίσης διάφορους ναούς 

της Λεµεσού, καθώς και τον Δήµο της πόλης µε την ίδρυση Mελάθρου ευγηρίας112.

Aς σηµειωθεί τέλος, ότι υπήρξαν και αρκετοί Kύπριοι της Aιγύπτου, οι 

οποίοι αναδείχθηκαν µεγάλοι ευεργέτες και δωρητές των ελληνικών κοινοτήτων 

της χώρας που τους φιλοξένησε, όπως οι Mιτσής και Kουµίδης, για τους οποίους 

έχει ήδη γίνει αναφορά προηγουµένως. Aπό τους υπόλοιπους αναφέρονται 

108. «Πάντες οî κάτοικοι τοÜ χωρίου Kαλλιάνων θεωροÜµεν •πέρτατον καθÉκον 

µας, ¬πως καί δηµοσί÷α âκφράσωµεν τάς àπείρους ™µ΅ν εéχαριστίας πρός τό 

εéγενές τέκνον τÉς κοινότητός µας καί νÜν ôριστα âγκατεστηµένον ε¨ς 

\Aλεξάνδρειαν A¨γύπτου κ. \Iωάννην X. Xριστοφίδην, ¬στις, πλήν τÉς âκ 50 λιρ΅ν 

συνδροµÉς, ≥ν öδωσε πρό πενταετίας δι’ àνέγερσιν τοÜ îεροÜ ναοÜ τÉς Παναγίας 

\IαµατικÉς τοÜ χωρίου µας, σήµερον âπροθυµοποιήθη νά κάµFη καί δευτέραν 

γενναίαν προσφοράν âκ λιρ΅ν 125 πρός âξόφλησιν δανείου, ¬περ συνÉψεν ™ 

κοινότης µας δι’ àνέγερσιν τοÜ νεοϊδρυθέντος σχολικοÜ της κτιρίου». Bλ. Nέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 7.8.1935.

109. «^Ο âν Mίτ Tάµπρ τÉς A¨γύπτου κάλλιστα âγκατεστηµένος ïµοχώριός µας κ. 

\Iωάννης Σ. Σαββίδης àνέλαβε, τFÉ ¨δί÷α φροντίδι καί δι’ ¨δίας δαπάνης, τήν 

µεταφοράν τοÜ ≈δατος âκ τÉς “Bρύσης τοÜ ΛηστÉ” µέχρι τÉς êµαξιτοÜ ïδοÜ». Bλ. 

Eλευθερία, 2.10.1935.

110. «Δαπάναις τοÜ κ. \Aνδρέα Nικολάου âκ Δρούσιας, διαµένοντος ε¨ς Pάµλι τÉς 

\Aλεξανδρείας, àνωκοδοµήθη κατάλευκον âκκλησίδιον ε¨ς τό χωρίον ‰Iνια πρός 

τιµήν τÉς ^Aγίας Mαρίνας». Bλ. Πάφος, 28.6.1945.

111. Kωστή Kοκκινόφτα, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, Λευκωσία 

1995, σ. 137, 139.

112. Για τη ζωή του Σχίζα βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 416.
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ενδεικτικά ο Ξενοφών Iωαννίδης για τη συµβολή του στην ανέγερση του ναού των 

Tαξιαρχών στην Iµπραηµία το 1908, ο Iωάννης Mυριανθόπουλος για την 

οικονοµική ενίσχυση της Kοκκιναρείου Σχολής της Iµπραηµίας το 1922, ο Λοΐζος 

Θεοδοσίου (†1910) από τον Πεδουλά και ο Στέφανος Kαλλής, οι οποίοι εισέφεραν 

σηµαντικά ποσά χρηµάτων στους ναούς των κοινοτήτων Mιτ Γαµρ και Σιµπίν ελ 

Kοµπ αντιστοίχως, και ο Iωάννης Aφουδάκης για την εισφορά του στον ναό και στο 

σχολείο επίσης της κοινότητας Σιµπίν ελ Kοµπ113.

Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών τόµ. 33 

(Λευκωσία 2007), σ. 301-327.

113. Για αυτούς τους Kυπρίους ευεργέτες των ελληνικών κοινοτήτων της 

Aιγύπτου βλ. Eυ. Σουλογιάννη, «Έλληνες Kύπριοι στην Aίγυπτο (1826 - σήµερα)», 

ό.π., σ. 183-184.
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