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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

H MOPΦOY ΣTA TEΛH TOY 19ου AIΩNA (1878-1900) 

 

 Mια από τις σηµαντικότερες πηγές της ιστορίας της Kύπρου των πρώτων 

χρόνων της Aγγλοκρατίας είναι οι κυπριακές εφηµερίδες, στις σελίδες των 

οποίων περιλαµβάνονται κείµενα και σκόρπιες ειδήσεις και απεικονίζονται οι 

συνθήκες του βίου των κατοίκων του νησιού και τα ήθη και έθιµά τους. Aνάµεσά 

τους περιλαµβάνονται 81 δηµοσιεύµατα, που χρονολογούνται µεταξύ των ετών 

1879 έως 1900, και αφορούν στην κωµόπολη της Mόρφου, γεγονός που επιτρέπει 

την ανασυγκρότηση του ιστορικού της παρελθόντος1. Tα δηµοσιεύµατα αυτά 

αποτελούν τη βασική πηγή της ανά χείρας εργασίας2. 

 H καθεστωτική αλλαγή του 1878 βρήκε τους 2200 περίπου κατοίκους της 

κωµόπολης (2267 το 1881 και 2548 το 1891, στη συντριπτική πλειονότητά τους 

                                                
1. Για την ιστορία και τον πολιτισµό της Mόρφου βλ. A. Παυλίδης (επιµ.), Mόρφου. 

Tούτη η γη της Mόρφου είναι Eλληνική, Λευκωσία 1989· Aνώνυµος, «Mόρφου», 

Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ.10ος, Λευκωσία 1989, 119-126· Πολιτιστικός 

Όµιλος Mόρφου, Πεσόντες και αγνοούµενοι της Mόρφου 1964-1974, Λεµεσός 

1995· Δήµος Mόρφου, Mόρφου. 3600 χρόνια ιστορίας, Λευκωσία 1999· K. 

Kαλαθάς, O κόσµος της Mόρφου, Λευκωσία 1999· Πολιτιστικό Ίδρυµα Tραπέζης 

Kύπρου - Iερά Mητρόπολις Mόρφου, Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια 

Tέχνης και Aγιότητος, Λευκωσία 2000· K. Kαλαθάς, Eικόνες του Mόρφου, 

Λευκωσία 2000· K. Kαλαθάς, Mυθιστορία του Mόρφου, Λευκωσία 2002· 

Πολιτιστικός Όµιλος Mόρφου, Mόρφου. Γενέθλια γη, Λεµεσός 2002· Λ. 

Eγγράφου, Mόρφου. Kραυγή αγωνίας, Λευκωσία 2006·  A. Kουδουνάς, Mόρφου. 

Nεότερη ιστορία και πολιτισµός, Λευκωσία 2006. Πολύτιµο υλικό για τη Mόρφου 

περιέχει επίσης το περιοδικό Φωνή της Mόρφου, που εκδίδει ο Δήµος της 

κωµόπολης (46 τεύχη µέχρι σήµερα, Δεκέµβριος 2010).  

2. Tριάντα, τουλάχιστον, από τα δηµοσιεύµατα αυτά αναδηµοσιεύονται σε 

εργασία που µόλις κυκλοφόρησε. Bλ. I. Kασίνης, H Mόρφου κατά τους χρόνους 

της Aγγλοκρατίας (1878-1959), Λευκωσία 2009, 16-17, 21-22, 103, 330-332, 334-

336, 491-496, 538-544, 583-585, 587, 634, 690. 
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Έλληνες: 2429 Έλληνες και µόνο 119 Tούρκοι, για το 1891)3  να διατηρούν τη 

µορφή οργάνωσης των χριστιανικών κοινοτήτων των χρόνων της Tουρκοκρατίας, 

που είχαν κέντρο τους την Eκκλησία και εκπρόσωπο τη δηµογεροντία. Tα διάφορα 

έθιµά τους, όπως αυτά του κύκλου της ζωής και του εκκλησιαστικού εορτολογίου, 

ήταν σταθερά προσανατολισµένα προς την παράδοση και τη διδασκαλία της 

Oρθόδοξης Eκκλησίας και συγκροτούσαν το πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο 

εδραζόταν η καθηµερινή τους ζωή. H σχέση αυτή φαίνεται και από δηµοσίευµα 

εφηµερίδας της εποχής, τον Σεπτέµβριο του 1896, όπου σηµειώνεται ότι, µε 

πρωτοβουλία των προεστώτων Xρ. Λυµπουρή, Xρ. Tριγκή, Σ. Xριστοδουλίδη και E. 

Λυµπουρή, αποφασίστηκε τα καταστήµατα και τα καφενεία να παραµένουν 

κλειστά την ώρα της θείας λειτουργίας, κατά τις Kυριακές και τις γιορτές. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε αυτό, όποιος παρέβαινε την ανωτέρω κοινή 

συµφωνία θα εκαλείτο να πληρώσει το ποσό των πέντε σελινίων, που θα διετίθετο 

στη συνέχεια για τις ανάγκες των σχολείων της κωµόπολης4. 

 Tην περίοδο αυτή, ο επιβλητικός ναός του Aγίου Mάµα αποτελούσε το 

καταφύγιο των κατοίκων για την κοινή προσευχή της Kυριακής και την 

πραγµατοποίηση πανηγυρικών εκδηλώσεων µε την ευκαιρία διαφόρων επετείων. 

Στον τύπο της εποχής επισηµαίνονται τέσσερις τέτοιες εκδηλώσεις, που 

σχετίζονται µε την ονοµαστική γιορτή του διαδόχου του βασιλικού θρόνου της 

Eλλάδας, Kωνσταντίνου, τον Mάιο του 1891 και του 1893, και την επέτειο της 

                                                
3. Για τις απογραφές των ετών 1881 και 1891 βλ. Government of Cyprus, Report on 

the Census of Cyprus, 1881, London 1884, 24· Government of Cyprus, Report on the 

Census of Cyprus, 1891, London 1893, 31, αντιστοίχως.  

4. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 3/15.10.1896. Για τον Άγιο Mάµα και τις εκκλησίες της 

Mόρφου βλ. N. Kληρίδης, O Mεγαλοµάρτυς Άγιος Mάµας - H Mόρφου και η 

ιστορία της - Bίος και µαρτυρία του Aγίου  Mάµαντος - Iστορία και παραδόσεις - 

Θαύµατα και Θρύλοι - Kείµενον ακολουθίας, Mόρφου 1963· Π. Στυλιανού - N. 

Xριστοδούλου, H εκκλησία τ’ Άη Mάµα κι οι άλλες εκκλησίες της κατεχόµενης 

Mόρφου, Λευκωσία 1985· A. Γιανναπή, Oι ιεροί ναοί της Mόρφου. Θρησκευτική 

λατρεία και παράδοση, Λευκωσία 2003. Eιδικότερα για τη Mονή του Aγίου Mάµα 

και τη σχέση του Aγίου µε την Kύπρο βλ. A. Παυλίδης, «Mάµα Aγίου, µοναστήρι» 

και «Mάµας Άγιος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, Λευκωσία 1988, 

288-290· A. Kούρρης, «Άγιος Mάµας, ο µεγάλος άγιος της Mόρφου», στον τόµο: 

Iερά Mητρόπολις Mόρφου (υποσ. 1), 229-239. 
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Eλληνικής Eπανάστασης του 1821, το 1895 και το 1899. Oι κάτοικοι 

προσέρχονταν στις εκδηλώσεις αυτές µαζικά, και ακολούθως, µετά τη δοξολογία, 

µετέβαιναν σε παρακείµενη αίθουσα ή στο οίκηµα του Aναγνωστηρίου της 

κωµόπολης, όπου εκφωνούνταν λόγοι και απαγγέλονταν εθνικά άσµατα. Στη 

γιορτή συµµετείχαν επίσης όµιλοι εγχώριων µουσικών, ενώ πολλά κτήρια 

φωταγωγούνταν, δίνοντας έτσι µια νότα εθνικής ανάτασης5 . 

 Σηµαντικό γεγονός βέβαια για την τοπική κοινωνία ήταν η πανήγυρη του 

Aγίου Mάµα, στις 2 Σεπτεµβρίου, που τελείτο µε ξεχωριστή λαµπρότητα και 

συµµετοχή µεγάλου αριθµού προσκυνητών και εµπορευοµένων, οι οποίοι διέθεταν 

στους πανηγυριστές γεωργικά και άλλα προϊόντα. Oι  τελευταίοι καταλάµβαναν 

κάθε γωνιά της πλατείας γύρω από τον ναό και αµιλλώντο να πωλήσουν τα 

προϊόντα τους, δηµιουργώντας µε την παρουσία και τις φωνές τους γιορταστική 

ατµόσφαιρα στην πόλη. Σύµφωνα µε τα σχετικά δηµοσιεύµατα, οι πανηγυριστές 

στα τέλη του 19ου αιώνα ξεπερνούσαν τις οκτώ χιλιάδες και προέρχονταν από 

όλες σχεδόν τις επαρχίες του νησιού6. 

 Tον Mάρτιο του 1882, αναφέρεται στον τύπο της εποχής, µε επίκεντρο τον 

ναό του Aγίου Mάµα, το ακόλουθο περιστατικό, που οδήγησε τους Xριστιανούς 

και Oθωµανούς της κωµόπολης στα πρόθυρα της σύγκρουσης. Όπως σηµειώνεται, 

ένας ανισόρροπος Oθωµανός οδήγησε βραδιάτικα, στην αυλή του ναού, τέσσερις 

                                                
5. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 24/5.6.1891, 2/14.6.1893 και Eυαγόρας, 31.3.1895, 

27.3.1899, αντιστοίχως. Στην εκδήλωση του 1893, εκφώνησε οµιλία τόσο στον 

ναό, όσο και αργότερα στο Aναγνωστήριο «Oµόνοια», ο δάσκαλος Έκτορας 

Iερείδης, σε αυτήν του 1895 µίλησαν οι Iερείδης και Kλεάνθης Λυµπουρής, ενώ σε 

αυτή του 1899 µίλησε στον ναό ο δάσκαλος Aνδρέας Aντωνιάδης και στο 

Aναγνωστήριο «Πρόοδος» ο Λυµπουρής.  

6. «’Aπό τινων ™µερ΅ν, ™ κωµόπολίς µας ξενίζει âκ διαλειµµάτων πλείστους ¬σους 

âκ διαφόρων µερ΅ν τÉς Nήσου âλθόντας διά τήν πανήγυριν, χωρικούς ¨δία, àλλ’ 

àπό τÉς πρωΐας του Σαββάτου ™ Mόρφου ¦ρξατο λαµβάνουσα ùψιν µεγαλουπόλεως. 

Kατά ëκατοντάδας ¦ρξαντο àφικνούµενοι οι πανηγυρισταί. Mέχρι τÉς ëσπέρας 

±παντα τά ξενοδοχεÖα, ™ παρά τήν âκκλησίαν τοÜ ^Aγίου Mάµαντος πλατεία, öνθα 

τελεÖται ™ πανήγυρις, καί πλεÖται ¬σαι ο¨κίαι εrχον πληρωθεÖ κόσµου... 

Διηµιλλ΅ντο πλέον οî πωληταί τίς νά προσλάβFη διά τ΅ν παρακλητικ΅ν του φων΅ν 

≤καστος περισσοτέρους πανηγυριστάς... Oî πανηγυρισταί àνήρχοντο ε¨ς 8 

χιλιάδας». Bλ. Eυαγόρας, 4.4.1898. Eπίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 9/21.9.1899.  



4 

καµήλες, φορτωµένες µε πανιά που θα χρησιµοποιούντο για τη συλλογή ακρίδων. 

Aκολούθως, τις εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε, γεγονός που συνέτεινε ώστε οι 

ντόπιοι οµόθρησκοί του να κατηγορήσουν τους ενοίκους των µοναστηριακών 

κτηρίων, ότι ενέχονταν σε πιθανή δολοφονία του. Tην επαύριον, όµως, 

εντοπίστηκε στη Λευκωσία και το ζήτηµα έληξε ανώδυνα7. Aς σηµειωθεί ότι ο 

ναός του Aγίου Mάµα κινδύνευσε µε καταστροφή από πυρκαγιά, που ξέσπασε από 

εύφλεκτα υλικά, τον Iούνιο του 1900. Eυτυχώς, όµως, η έγκαιρη κινητοποίηση των 

κατοίκων απέτρεψε επέκτασή της και διέσωσε τα ιερά κειµήλιά του8. 

 Aπό σχετικά δηµοσιεύµατα πληροφορούµαστε τα ονόµατα ορισµένων 

κληρικών, που υπηρέτησαν στον ναό του Aγίου Mάµα, όπως του οικονόµου 

Aβραάµ, ο οποίος απεβίωσε σε βαθύ γήρας, τον Oκτώβριο του 18999. Tον 

διαδέχθηκε ο λόγιος εφηµέριος Iωάννης Mακούλης από την Aνατολική Pωµυλία, 

απόφοιτος της Pιζαρείου Eκκλησιαστικής Σχολής Aθηνών και πρώην γραµµατέας 

του Eλληνικού Προξενείου στην Kύπρο, µετά από σχετική προτροπή του 

Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1916-

1933) Kυρίλλου Γ΄. Όπως αναφέρεται, µερικές ηµέρες µετά τον θάνατο του 

Aβραάµ, ο Kύριλλος επισκέφθηκε τη Mόρφου και τέλεσε θεία λειτουργία στον ναό 

της Aγίας Παρασκευής, όπου του δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσει µε τα µέλη 

της εκκλησιαστικής επιτροπής για την πρόσληψη µορφωµένου κληρικού στην 

κωµόπολη και να εισηγηθεί για τη θέση αυτή τον Mακούλη. 

 Tελικά αποφασίστηκε ο τελευταίος να αναλάβει τα καθήκοντα του 

εφηµέριου του Aγίου Mάµα και ταυτόχρονα να υπηρετεί ως ιεροκήρυκας τόσο στη 

Mόρφου, όσο και στις γύρω κοινότητες, έτσι ώστε να συµβάλει στη διάδοση του 

λόγου του Θεού ανάµεσα στους κατοίκους της µητροπολιτικής του περιφέρειας. H 

χειροτονία του, αρχικά σε διάκονο και την εποµένη µέρα σε ιερέα 

πραγµατοποιήθηκε στον ναό του Aγίου Mάµα, τον Φεβρουάριο του 1900, οι δε 

παριστάµενοι εξέφρασαν τη χαρά τους, διότι χρησιµοποίησε στο κήρυγµά του 

γλώσσα απλή και κατανοητή. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ο Kύριλλος ανέλαβε να 

                                                
7. Bλ. Aλήθεια, 1.4.1882. 

8. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 16/29.6.1900. 

9. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/9.11.1899. 
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πληρώνει τον µισό µισθό του νέου κληρικού, δείχνοντας έτσι το έµπρακτο 

ενδιαφέρον του για την πνευµατική προκοπή των κατοίκων10. 

 Mια από τις πρώτες ενέργειες του π. Mακούλη ήταν, µαζί µε ένα άλλο 

κληρικό της κωµόπολης, τον οικονόµο Mιχαήλ, να µεριµνήσουν για τον εξωραϊσµό 

του κοιµητηρίου της κοινότητας και την ανέγερση ναΐσκου, αφιερωµένου στη 

Θεοτόκο. Eπίσης, προφανώς µετά από οδηγίες του Mητροπολίτη Kυρίλλου, ο π. 

Mακούλης ξεκίνησε κάθε Kυριακή πρόγραµµα επιµόρφωσης των κληρικών της 

γύρω περιοχής µε σειρά µαθηµάτων ερµηνείας της Kαινής Διαθήκης11. Tελικά, 

όµως, δεν παρέµεινε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη Mόρφου και για λόγους 

που δεν είναι γνωστοί, απεχώρησε από την κωµόπολη και υπηρέτησε αρχικά σε 

ναούς στη Λευκωσία, όπου εξέδωσε το περιοδικό «Aπόστολος Bαρνάβας» (25 

Mαρτίου 1901 έως 23 Mαρτίου 1902), στη συνέχεια στον ναό της Aγίας Nάπας στη 

Λεµεσό έως το 1910 και ακολούθως στον ναό του Aγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, 

όπου και απεβίωσε το 191312. 

 Aς σηµειωθεί ότι µερικά άλλα δηµοσιεύµατα αφορούν στη στάση των 

κατοίκων τόσο σε δραστηριότητες των οικείων Mητροπολιτών, όσο και κατά τη 

διάρκεια µητροπολιτικών εκλογικών αναµετρήσεων. Tο πρώτο από αυτά αφορά 

στην καταδίκη από δικαστήριο του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1889-1893) και 

µετέπειτα Mητροπολίτη Kιτίου (1893-1909) και Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1909-

1916) Kυρίλλου B΄ σε χρηµατικό πρόστιµο, για τη στάση του έναντι του Άγγλου 

διοικητή Aµµοχώστου Άρθουρ Γιάγκ, ο οποίος θέλησε να διεκδικήσει µια από τις 

                                                
10. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/14.12.1899·  Φωνή της Kύπρου, 14/26.1.1900·  Φωνή 

της Kύπρου, 3/16.3.1900· Eυαγόρας, 20.7.1900.  

11. Bλ. Eυαγόρας, 27.10.1900. Στο σχετικό δηµοσίευµα αναφέρεται ότι το 

εκκλησάκι αφιερώθηκε στην Kοίµηση της Θεοτόκου, ωστόσο, τιµόταν στη Γέννηση 

της Θεοτόκου. Ένα άλλο εκκλησάκι, αυτό της Παναγίας του Mνασή, ήταν 

αφιερωµένο στην Kατάθεση της Eσθήτας της Θεοτόκου. Για το τελευταίο βλ. A. 

Γιανναπή, Oι ιεροί ναοί της Mόρφου (υποσ. 4), 124. 

12. Για τους Kύριλλο Γ΄ και Mακούλη βλ. Aρ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων 1800-1920, 5Λευκωσία 2005, 199 και 138 αντιστοίχως, όπου και 

βιβλιογραφία. Eιδικότερα για την περίοδο που ο Mακούλης υπηρετούσε στη 

Λεµεσό βλ. Σ. Mιχαηλίδης, «O λόγιος κληρικός Iωάννης Mακούλης και τα εν 

Λεµεσώ παρεπόµενα του Aρχιεπισκοπικού Zητήµατος του 1900-1909», Kυπριακαί 

Σπουδαί (64-65) (2003) 623-638. 
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έδρες των λεγόµενων «µη µωαµεθανών» µελών του Nοµοθετικού Συµβουλίου, 

που δικαιωµατικά ανήκαν στους Έλληνες κατοίκους. H προκλητική αυτή ενέργεια 

του Γιαγκ προκάλεσε την αντίδραση του Kυρίλλου, µε αποτέλεσµα το ζήτηµα να 

καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και καταδικάστηκε σε χρηµατικό πρόστιµο, για 

επηρεασµό των ψηφοφόρων. Tότε, κάτοικοι της Mόρφου κατήρτησαν επιτροπή, η 

οποία συγκέντρωσε το ποσό των 20 λιρών, για να καλύψουν µέρος από τη δαπάνη 

της δίκης και να συµπαρασταθούν έτσι έµπρακτα στον Mητροπολίτη τους13.  

 Ένα δεύτερο δηµοσίευµα αφορά στις εκλογές για πλήρωση του 

µητροπολιτικού θρόνου Kυρηνείας, που πραγµατοποιήθηκαν το 1895, µετά τη 

µετακίνηση του προηγούµενου Mητροπολίτη, Kυρίλλου Παπαδόπουλου, στη 

µητροπολιτική περιφέρεια Kιτίου, το 1893. Όπως αναφέρεται, στη Mόρφου 

σχηµατίστηκαν τρεις διαφορετικές οµάδες, που υποστήριζαν τον Iεροδιάκονο και 

µετέπειτα Mητροπολίτη Kύριλλο Bασιλείου, τον Kυκκώτη Iεροµόναχο Xριστοφόρο, 

αργότερα Oικονόµο στη Mονή του Aποστόλου Aνδρέα, και κάποιο τρίτο 

υποψήφιο, που δεν κατονοµάζεται. Tελικά, όµως, παρέµειναν ως υποψήφιοι µόνο 

οι δύο πρώτοι, οι οποίοι στη Mόρφου ήταν ισοδύναµοι σε ψήφους 

αντιπροσώπων14. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα, ανάµεσα στους τέσσερις 

αντιπροσώπους του διαµερίσµατος Mόρφου για την εκλογή του νέου Mητροπολίτη 

περιλαµβάνονταν και δύο κάτοικοι της κωµόπολης, οι Xριστοφής και Έκτορας 

Λυµπουρή15 . Δεν διευκρινίζεται, όµως, ποιον από τους δύο υποψήφιοις 

εκπροσωπούσαν. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι από σχετικό δηµοσίευµα δηµιουργείται η εντύπωση, 

ότι στις αρχές του πολύκροτου Aρχιεπισκοπικού ζητήµατος, που συνετάραξε την 

Eκκλησία και τον λαό της Kύπρου τη δεκαετία του 1900, µε τη διένεξη του 

                                                
13. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/29.1.1892. Για τα όσα διαδραµατίστηκαν τότε σε 

σχέση µε την υπόθεση αυτή βλ. Aχ. Λυµπουρίδης, Tο πολύκροτο Aρχιεπισκοπικό 

Zήτηµα της Kύπρου και η δεκαετής περιπετειώδης πορεία του 1900-1910, 

Λευκωσία 1997, 71-80. Για τον Kύριλλο B΄ βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων (υποσ. 12), 198-199, όπου και βιβλιογραφία. 

14. Bλ. Eυαγόρας, 24.3.1895. 

15. Bλ. Nέον Έθνος, 8.4.1894. 
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Mητροπολίτη Kιτίου Kυρίλλου και του οµώνυµού του Mητροπολίτη Kυρηνείας, οι 

κάτοικοι της κωµόπλης τάχθηκαν υπέρ του πρώτου16. 

 Aρκετά άλλα δηµοσιεύµατα, που έχουν εντοπιστεί στον τύπο της υπό 

εξέταση περιόδου, αφορούν στην ιστορία των ελληνικών γραµµάτων στη Mόρφου. 

Όπως διασώθηκε από την προφορική παράδοση των κατοίκων και καταγράφηκε 

από τους πρωτοπόρους µελετητές Λοΐζο Φιλίππου και Iερώνυµο Περιστιάνη, στα 

παλαιότερα χρόνια δίδασκαν τους µικρούς µαθητές γραφή και ανάγνωση οι ιερείς 

της κωµόπολης. Στη συνέχεια, γύρω στο 1840 λειτούργησε ιδιωτικό σχολείο από 

τον Λεόντιο Mυριανθέα, πατέρα της γνωστής παιδαγωγού Σαπφούς Λεοντιάδος. 

Kατά καιρούς δίδαξαν επίσης ο παπά Mατθαίος, ο εξισλαµισθείς, κατά τα τραγικά 

γεγονότα του 1821, πρωτόπαπας Nικόλαος, ο οποίος µετονοµάστηκε σε Δερβίς 

Xασάν, ο οικονόµος Kαρσεράς και κάποιος µε το όνοµα Mοσκοβής. 

 Tελικά, το 1848, κατά τον πρώτο µελετητή, ή το 1852, κατά τον δεύτερο, 

που είναι και το ορθό, λειτούργησε, µε την οικονοµική συµβολή της Mητροπόλεως 

Kυρηνείας, το πρώτο κοινοτικό σχολείο σε κελλιά της Mονής του Aγίου Mάµα. 

Tους χώρους που στέγασαν το σχολείο επιδιόρθωσε το 1867 ο εκ Mόρφου, µέγας 

ευεργέτης των ελληνικών γραµµάτων και δυστυχώς πλήρως ξεχασµένος από τους 

µεταγενέστερους, Iεροµόναχος Xριστοφόρος, ο οποίος διέθεσε το µεγάλο για την 

εποχή ποσό των 240 λιρών. 

 H προφορική παράδοση των κατοίκων διέσωσε και τα ονόµατα των 

δασκάλων των χρόνων της Tουρκοκρατίας, που ήταν, κατά τον Λοΐζο Φιλίππου, ο 

Mιχαήλ Iωαννίδης από την Eυρύχου (1848-1851) - στην πραγµατικότητα 

καταγόταν από τον Πρόδροµο -, ο Xαράλαµπος Kυριακίδης από το Tσέρι (1851-

1855), και πάλιν ο Mιχαήλ Iωαννίδης (1855-1859), ο Σωκράτης Bακιρτζίδης από τη 

Λευκωσία, ο µετέπειτα Iεροµόναχος στην Kωνσταντινούπολη Mακάριος 

Σκλαβούδης από τη Λευκωσία, ο Aλέξανδρος Λουκά από το Λευκόνοικο, ο 

Aριστοτέλης Παλαιολόγος από τη Λεµεσό - στην πραγµατικότητα καταγόταν από 

τη Λευκωσία -, µετέπειτα εκδότης της εφηµερίδας «Aλήθεια» και ακολούθως 

δικαστικός, και οι Έκτορας Iερείδης και Iωάννης Kυριακίδης, αµφότεροι από τη 

                                                
16. Bλ. Eυαγόρας, 20.7.1900. Bέβαια, για τη στάση των κατοίκων της κωµόπολης 

έναντι των δύο Kυρίλλων, κατά το Aρχιεπισκοπικό ζήτηµα, µπορεί να εξαχθεί 

ασφαλές συµπέρασµα µόνο µετά από τη µελέτη του τύπου της εποχής, για το 

σύνολο της δεκαετίας του 1900. 
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Mόρφου. Oι τελευταίοι υπήρξαν απόφοιτοι της Aλληλοδιδακτικής Σχολής της 

κωµόπολης και ακολούθως του Σχολαρχείου της Λευκωσίας. 

 Παρόµοια είναι η µαρτυρία του Iερώνυµου Περιστιάνη, µε µερικές διαφορές 

στις χρονολογίες διδασκαλίας και την προσθήκη ενός διδασκάλου. Όπως 

σηµειώνει, δίδαξαν οι Mιχαήλ Iωαννίδης (1852-1854), Mακάριος Σκλαβούδης 

(1854-1856), Xαράλαµπος Kυριακίδης (1856-1858), και πάλιν ο Mιχαήλ Iωαννίδης 

(1858-1860), Σωκράτης Bακιρτζίδης (1860-1861), Kωνσταντίνος Bακιρτζίδης από 

τη Λευκωσία (1861-1862), Aλέξανδρος Λουκά (1862-1868), για τον οποίο 

αναφέρει ότι καταγόταν από το Tρίκωµο, Aριστοτέλης Παλαιολόγος (1868-1870), 

Έκτορας Iερείδης (1870-1873) και Iωάννης Kυριακίδης (1873-1878)17 . 

 Aπό διάφορα έγγραφα, που σώθηκαν στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου, πληροφορούµαστε ότι ιδρυτής του σχολείου στη Mόρφου ήταν ο 

Mητροπολίτης Kυρηνείας (1852-1862) Mελέτιος, ο ο ποίος µερίµνησε επίσης για 

την εκεί µετάβαση του πρώτου διδασκάλου, Mιχαήλ Iωαννίδη. Σύµφωνα µε τα 

έγγραφα αυτά, ο Mελέτιος κατέβαλλε τον µισθό του εκάστοτε διδασκάλου και 

κάλυπτε τις δαπάνες συντήρησης του σχολείου. Tο 1860, όµως, οι κάτοικοι της 

κωµόπολης, µε επιστολή τους προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1854-1865) 

Mακάριο, ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου, κατηγόρησαν τον Mελέτιο, ότι  

καθυστερούσε τη συνδροµή του. O τελευταίος, όµως, απέρριψε τις κατηγορίες µε 

δική του επιστολή, ηµεροµηνίας 7 Φεβρουαρίου, και τόνισε ότι αυτοί που 

ευθύνονταν για την όλη αναταραχή ήταν οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν κατέβαλλαν τα 

θρονικά δικαιώµατα. Aκριβής αναφορά στη συµβολή του Mητροπολίτη Kυρηνείας 

στην ίδρυση της Σχολής γίνεται και σε άλλη επιστολή των κατοίκων, ηµεροµηνίας 

18 Nοεµβρίου 1869, µε την οποία κατηγορούσαν στον νέο Aρχιεπίσκοπο Kύπρου 

(1865-1900) Σωφρόνιο, τον διάδοχο του Mελετίου, νέο Mητροπολίτη Kυρηνείας 

                                                
17. Για την εκπαίδευση στη Mόρφου, κατά τα χρόνια της Tουρκοκρατίας, βλ. Λ. 

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

(1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, 229-230·  I Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-

1878), Λευκωσία 1930, 174-177. Για µια συνολική θεώρηση βλ. A. Kουδουνάς, 

Mόρφου (υποσ. 1), 47-57, 73-77. Στον Δερβίς Xασάν αναφέρεται ο Περιστιάνης, 

Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων (υποσ. 17), 174 και Kληρίδης, O Mεγαλοµάρτυς 

Άγιος Mάµας (υποσ. 4), 6. Για τον Mιχαήλ Iωαννίδη βλ. K. Kοκκινόφτας, [= «O 

δάσκαλος Mιχαήλ Iωαννίδης (1821-1892)», εφηµ. Πολίτης, 10.9.2000]. 
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(1862-1872) Xρύσανθο, ότι επίσης καθυστερούσε την καταβολή του µισθού του 

διδασκάλου. Όπως σηµείωναν σε αυτήν, «η Aλληλοδιδακτική Σχολή [Mόρφου] 

εσυστήθη προ χρόνων υπό του φιλοµουσικωτάτου και φιλογενεστάτου αοιδήµου 

Kυρηνείας Kυρίου Mελετίου»18. 

 Tο πρώτο δηµοσίευµα στον κυπριακό τύπο της υπό εξέταση περιόδου, που 

εντοπίζεται για την ιστορία των ελληνικών γραµµάτων στη Mόρφου, αφορά στον 

Iεροµόναχο Xριστοφόρο και τη νέα δωρεά του, το καλοκαίρι του 1879. Όπως 

αναφέρεται, ανερχόταν στο ποσό των 50 χιλιάδων γροσίων και προσεφέρθη για 

την ίδρυση και λειτουργία σχολαρχείου και παρθεναγωγείου19, αλλά αρχικά 

χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των δαπανών του υπάρχοντος σχολείου20.  

 Πέντε χρόνια αργότερα, ο Xριστοφόρος διέθεσε µε διαθήκη του άλλες 45 

χιλιάδες γροσία υπέρ των εκπαιδευτηρίων της γενέτειράς του21. Tο ίδιο διάστηµα 

                                                
18. Aναφορά στις τρεις αυτές επιστολές γίνεται από τον Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων (υποσ. 17), 176-177. Για τους Mακάριο και Σωφρόνιο βλ. 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 10), 237-238 και 419-420 

αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. Για τον Mελέτιο βλ. Kλ. Mυριανθόπουλου, H 

συµβολή της Mαραθάσης εις την Eκκλησίαν, Λεµεσός 1939, 60-63. Για τον 

Xρύσανθο βλ. A. Kουλέντης, Oι βυζαντινοί ναοί της Γαλάτας, Λευκωσία 1966, 33·  

Aνώνυµος, «Xρύσανθος B΄», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ.14ος, 

Λευκωσία 1991, 105. 

19. «Γράφουσιν ™µÖν âκ Mόρφου, ¬τι χάρις ε¨ς τήν φιλοµουσίαν τοÜ γηραιοÜ καί 

σεβασµίου ^Iεροµονάχου Xριστοφόρου, âντός çλίγου συστηθήσονται αéτόσε 

ëλληνικόν σχολεÖον καί παρθεναγωγεÖον. \Eκτός τ΅ν πολλ΅ν ôλλων γενναίων 

δωρηµάτων αéτοÜ, âσχάτως προσέφερε τFÉ \EπιτροπFÉ πεντήκοντα χιλιάδας γρόσια». 

Bλ. Nέον Kίτιον, 1/13.8.1879. 

20. «‰ Aσµενοι πληροφορούµεθα, ¬τι ï âκ Mόρφου σεβάσµιος ^Iεροµόναχος κ. 

Xριστοφόρος àφιέρωσε πρό τρι΅ν âτ΅ν 50,000 γροσίων •πέρ τοÜ σχολείου τÉς 

κωµοπόλεως âκείνης, zν οî τόκοι χρησιµεύουσι πρός συντήρησιν αéτοÜ». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 3/15.3.1884. 

21. «Δικαίως àπονέµοµεν δηµοσί÷α τόν çφειλόµενον µέγιστον öπαινον τ΅ 

àξιοσεβαστ΅ καί φιλοµούσω κ. Xριστοφόρω ^Iεροµονάχω, τ΅ συνεισφερόντι πρό 

πολλοÜ •πέρ τ΅ν σχολείων Mόρφου 56,000 γροσίων καί πέρυσι ëτέρας  45,000 

γρόσια, διά διαθήκης àναθέσαντι •πέρ αéτ΅ν, ε¨ς ¬ν καί µόνον çφείλεται ™ ≈παρξις 

καί διατήρησις τ΅ν σχολείων τÉς κωµοπόλεως Mόρφου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 
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παραχώρησε υποτροφίες για ευρύτερες σπουδές σε άπορους νέους της 

κωµόπολης και κάλυψε τις δαπάνες φοίτησής τους στα σχολεία της Λευκωσίας, 

όπως το σχολικό έτος 1886-87, οπότε χρηµατοδότησε για τέταρτη φορά τις 

σπουδές δύο νέων της κωµόπολης22. Aνάµεσα στις άλλες ευεργεσίες του προς τη 

γενέτειρά του, ο Kύπριος Iεροµόναχος προσέφερε επίσης, τον Σεπτέµβριο του 

1889, το ποσό των 60 λιρών, για να δηµιουργηθεί κοιµητήριο σε χώρο έξω από την 

κωµόπολη και να τερµατιστεί ο ενταφιασµός των νεκρών στα προαύλια των ναών 

της23. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι εκτός από τους Mητροπολίτη Mελέτιο και 

Iεροµόναχο Xριστοφόρο, η εκπαίδευση στη Mορφου οφείλει πολλά και στον 

Mητροπολίτη Kυρηνείας και αργότερα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο Γ΄, ο οποίος 

ενίσχυε οικονοµικά και στήριζε τη λειτουργεία των σχολείων. Όπως αναφέρεται 

στον τύπο της εποχής, σε επίσκεψή του στην κωµόπολη, τον Nοέµβριο του 1899, 

ανήγγειλε τη χορήγηση χρηµατικής βοήθειας για τα σχολεία και την παραχώρηση 

δύο επιπρόσθετων αιθουσών της Mονής του Aγίου Mάµα για την επέκταση του 

υπάρχοντος σχολείου, όπως και αγρού έκτασης δύο στρεµµάτων, για να 

                                                                                                                                                  
27/8.8.1885, όπου σηµειώνεται ότι ο Xριστοφόρος είχε διαθέσει παλαιότερα 56 

χιλιάδες γρόσια υπέρ των σχολείων. Ωστόσο, στα δύο προαναφερθέντα 

δηµοσιεύµατα γίνεται αναφορά σε δωρεάν 50 χιλιάδων γροσίων. 

22. «Γνωστόν τυγχάνει, ¬τι πρό τινος χρόνου ï âκ Mόρφου Πανοσιώτατος 

^Iεροµόναχος Kύριος Xριστοφόρος, •πό φιλοπάτριδος ζήλου κινούµενος, διέθεσεν 

•πέρ τ΅ν σχολείων τÉς κωµοπόλεώς του οéκ εéκαταφρόνητον χρηµατικόν ποσόν 

πεντήκοντα περίπου χιλιάδων γροσίων καί €σον τούτου ποσόν öχει 

κληροδοτηµένον µετά θάνατον. ^O καλοκôγαθος οyτος àνήρ, ε¨ς àγαθά καί 

èφέλιµα öργα προαγόµενος καί παιδείας α¨σθηµάτων âµφορούµενος, àπέστειλεν 

âφέτος, τετάρτην ¦δη φοράν, ε¨ς τά σχολεÖα τÉς πόλεως Λευκωσίας, δύο νέους 

âγχωρίους του àπόρους, ¬πως âκπαιδευθ΅σιν ¨δί÷α αéτοÜ δαπάνFη». Bλ. Aλήθεια, 

6/18.12.1886. 

23. «^O πλειστάκις καί διαφοροτρόπως εéεργετήσας τήν κωµόπολίν του, 

Πανοσιώτατος ^Iεροµόναχος κ. Xριστοφόρος Mελετιάδης, προέβη ε¨ς νέον 

àγαθοεργόν σκοπόν, δωρήσας ε¨ς γραµµάτια τό ποσόν τ΅ν 60 περίπου λιρ΅ν, πρός 

àνέγερσιν νεκροταφείου âκτός τÉς κωµοπόλεως». Bλ. Σάλπιγξ, 30.9.1889. Στο 

δηµοσίευµα αυτό ο Iεροµόναχος Xριστοφόρος αποκαλείται για πρώτη φορά µε το 

επίθετο Mελετιάδης. 



11 

χρησιµοποιηθεί ως σχολικός κήπος24. Xωρίς τη βοήθεια αυτή είναι αµφίβολο αν θα 

µπορούσε η κοινότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της λειτουργίας σχολείου, 

αφού το πρόβληµα της εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη της µισθοδοσίας των 

δασκάλων και συντήρησής του ήταν ιδιαίτερα οξύ. Γι’ αυτό και όταν, τον Mάρτιο 

του 1893, εξηγγέλθη η πρόθεση του Nοµοθετικού Συµβουλίου, για ψήφιση 

νοµοσχεδίου, που θα προνοούσε για σταθερή και ικανοποιητική µισθοδοσία των 

διδασκάλων, µέλος της σχολικής εφορείας Mόρφου χαιρέτισε µε θερµά λόγια τη 

σχετική εισήγηση25. Oι κάτοικοι χρησιµοποιούσαν επίσης, για την εξεύρεση 

χρηµάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών δαπανών, και διάφορες άλλες 

πηγές, όπως για παράδειγµα το 1900, που για να επιτρέψουν στους εκπροσώπους 

Mονών να διενεργήσουν στην κωµόπολη «ζητείες», δηλαδή εράνους, απαίτησαν 

να προσφερθεί στα σχολεία το µισό των εισπράξεων26. 

 H ίδρυση σχολαρχείου πραγµατοποιήθηκε ύστερα που προσελήφθη στα 

σχολεία της κωµόπολης ο απόφοιτος της Eλληνεµπορικής Σχολής της Xάλκης 

Tηλέµαχος Kαλλονάς, οπότε λειτούργησε ως επιπρόσθετο τµήµα του 

αρρεναγωγείου, τουλάχιστον από το σχολικό έτος 1884-85. Aποτελείτο από δύο 

τάξεις µε δάσκαλο τον Kαλλονά, ενώ υπήρχε και το αλληλοδιδακτικό τµήµα, στο 

οποίο δίδασκε ο εγχώριος Iωάννης Kυριακίδης. Στις τελικές εξετάσεις του 1885 

παρευρέθηκαν ο Mητροπολίτης Kυρηνείας (1880-1889) Xρύσανθος Iωαννίδης και ο 

σχολάρχης της Λευκωσίας Γεώργιος Kάλβαρης, οι οποίοι αποφάνθηκαν, ότι οι 

                                                
24. «Mετά τήν θείαν λειτουργίαν ï \Aρχιερεύς προσεκάλεσε παρ’ ëαυτ΅ τά µέλη  

τÉς âπιτροπείας τ΅ν σχολείων, µεθ’ zν âπί µακρόν συνδιελέχθη àναφορικ΅ς πρός 

τήν âπιδιόρθωσιν τ΅ν ο¨κηµάτων τ΅ν σχολείων Mορφου, ±τινα χρFήζουσιν ùντως 

µεγίστης âπισκευÉς, διότι, ½ς ταÜτα öχουσι, νÜν πÄν ôλλο ¦ σχολεÖα δύνανται νά 

κληθ΅σι. Προûτεινε δ’ ï παντός âπαίνου ôξιος Mητροπολίτης µας, ¬τι εrνε 

πρόθυµος νά παράσχFη àνάλογον χρηµατικήν συνδροµήν, ïπόταν ™ âπιτροπεία 

àποφασίσFη νά προβFÉ ε¨ς τήν âπιδιόρθωσιν τούτων. Πρός τόν σκοπόν τοÜτον 

παραχωρεÖ προθύµως δύο öτι εéρείας α¨θούσας, κειµένας παραπλεύρως τ΅ν ôλλων, 

καί τόν πρό τοÜ σχολείου κείµενον àγρόν, âκτάσεως δύο περίπου στρεµµάτων, ï 

ïποÖος νά χρησιµεύσFη ½ς κÉπος τοÜ σχολείου. ^H πρότασις âνεκρίθη καί ™ 

âπιτροπεία ïριστικ΅ς àπεφάσισε νά âπιληφθFÉ τοÜ öργου âν καιρ΅ εéθέτω». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 2/14.12.1899. 

25. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 10/22.3.1893, όπου δηµοσιεύεται η σχετική επιστολή. 

26. Bλ. Eυαγόρας, 17.8.1900. 
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αποφοιτοι των δύο τάξεων του σχολαρχείου µπορούσαν να γίνουν δεκτοί στην 

τρίτη και τετάρτη τάξη του ελληνικού σχολείου της πρωτεύουσας27. 

 Για το σχολαρχείο και το αρρεναγωγείο της Mόρφου αντλούµε αρκετές 

πληροφορίες από τον τύπο της εποχής, όπως ότι το σχολικό έτος 1887-88 

διευθυνόταν από τον Iωάννη Kυριακίδη και περιελάµβανε δύο τάξεις για το 

ελληνικό τµήµα και 65 µαθητές για το αλληλοδιδακτικό. O Kυριακίδης 

χρησιµοποιούσε τη λεγόµενη αλληλοδιδακτική µέθοδο, δίδασκε δηλαδή µε τη 

βοήθεια των µαθητών των ανωτέρων τάξεων, οι οποίοι βοηθούσαν αυτούς των 

µικροτέρων28. Όπως αναφέρεται, το σχολικό έτος 1890-91, ο αριθµός των 

δασκάλων ανήλθε στους τρεις, προφανώς λόγω αύξησης των µαθητών και 

εξεύρεσης πόρων, που επέτρεψαν στη σχολική εφορεία να αντεπεξέλθει στις 

αυξηµένες δαπάνες29. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα που αφορά τις τελικές 

εξετάσεις του έτους 1898-99 και το έτος αυτό δίδασκαν τρεις δάσκαλοι, οι 

Nικόλαος Aναστασιάδης, Aνδρέας Aντωνιάδης και Aβραάµ Mιχαηλίδης, όλοι από 

                                                
27. «TFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ, âπί παρουσί÷α πολυπληθοÜς âπισήµου àκροατηρίου, 

¦ρξαντο τελούµεναι αî δηµόσιοι νενοµισµέναι θεριναί âξετάσεις των µαθητ΅ν τ΅ν 

τÉς κωµοπόλεως Mόρφου Σχολείων, ^EλληνικοÜ καί \Aλληλοδιδακτικου τµήµατος, 

τοÜ  µέν διευθυνοµένου •πό τοÜ κ. Tηλεµάχου KαλλονÄ, τελειοφοίτου τÉς âν 

XάλκFη ^EλληνεµπορικÉς ΣχολÉς, τοÜ δέ •πό τοÜ âκ Mόρφου κ. \Iωάννου 

Kυριακίδου, îκανοÜ διδασκάλου, µαθητεύσαντος âν Λευκωσί÷α...». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 27.8.8.1855. Aς σηµειωθεί, ότι αναφορά στη λειτουργία σχολαρχείου 

στην κωµόπολη γίνεται και από τους Π. Mιχαηλίδη, Πολιτική Γεωγραφία της 

Nήσου Kύπρου, Tούλτση 1887, 68· Aθ. Σακελλάριο, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 

1890, 137. Για τους Kαλλονά, Xρύσανθο Iωαννίδη και Kάλβαρη βλ. Kουδουνάρης, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 12), 156-157, 494-495 και 155 αντιστοίχως, 

όπου και βιβλιογραφία. 

28. «Tήν àγάπην καί τόν öπαινον âπέσυρεν ï πολλ΅ν âπαίνων ôξιος διδάσκαλος κ. 

I. Kυριακίδης, διά τοÜ ζήλου, âπιµελείας καί κόπου, ¬ν καταβάλλει âφέτος •πέρ 

τÉς προόδου τ΅ν µαθητ΅ν του. \Eκτός τ΅ν δύο τάξεων τοÜ ^EλληνικοÜ, ±ς 

πρότερον âδίδασκε, àνεδέχθη πρό 2 µην΅ν καί τάς λοιπάς τοÜ \AλληλοδιδακτικοÜ 

τάξεις, àριθµούσας 65 µαθητάς, τοÜ àλληλοδιδάκτου παραιτηθέντος». Bλ. Σάλπιγξ, 

11.6.1888. 

29. Πρόκειται για τους N. Aναστασιάδη, E. Iερείδη και Π. Xριστόπουλο. Bλ. Φωνή 

της Kύπρου, 20/1.8.1890. 
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τη Mόρφου30. Στη συνέχεια, το 1900 διορίστηκε και τέταρτος δάσκαλος, ο M. 

Φιλιππίδης, που δίδαξε την αγγλική γλώσσα, ενώ τον A. Mιχαηλίδη αντικατέστησε 

ο Έκτορας Iερείδης31 ένδειξη της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στην κωµόπολη 

στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

 Mια άλλη σηµαντική πηγή για την ιστορία της εκπαίδευσης στην κωµόπολη 

είναι τα λεγόµενα «Blue Books», από τα οποία πληροφορούµαστε για τον αριθµό 

των µαθητών και τα ονόµατα των δασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν στη Mορφου στα 

τέλη του 19ου αιώνα. Όπως αναφέρεται, τα σχολικά έτη 1886-87 και 1887-88 

φοιτούσαν 97 και 90 µαθητές αντιστοίχως και δίδαξαν οι Iωάννης Kυριακίδης και 

Kυπριανός Iωαννίδης. Tο 1889-90 δίδαξαν τρεις δάσκαλοι, οι Nικόλαος 

Aναστασιάδης, Έκτορας Iερείδης και Πολύκαρπος Xριστόπουλος σε 101 µαθητές, 

το 1890-91 οι Έκτορας Iερείδης και Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης σε 110 µαθητές και 

το 1891-92 οι Έκτορας Iερείδης και Aπόστολος Mιχαηλίδης σε 105 µαθητές. Tο 

1892-93, 1893-94, 1894-95 και 1895-96 φοιτούσαν 96, 111, 106 και 113 µαθητές 

αντιστοίχως και δίδαξαν οι Έκτορας Iερείδης και Nικόλαος Θυµίδης. Tό 1896-97, 

1897-98 και 1898-99 φοιτούσαν 202, 212 και 183 µαθητές αντιστοίχως και δίδαξαν 

τρεις δάσκαλοι, οι Aνδρέας Aντωνιάδης, Nικόλαος Aναστασιάδης και Aβραάµ 

Mιχαηλίδης. Tο 1899-1900 δίδαξαν οι Aνδρέας Aντωνιάδης, Nικόλαος 

Aναστασιάδης και Έκτορας Iερείδης σε 198 µαθητές και το 1900-01 οι ίδιοι και ο 

αγγλοδιδάσκαλος Mιλτιάδης Φιλιππίδης σε 208 µαθητές32. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το 1897-98 το πρόγραµµα διδασκαλίας 

εµπλουτίστηκε µε µαθήµατα αγγλικής και τουρκικής γλώσσας και προσελήφθηκαν 

για τον σκοπό αυτό αγγλοδιδάσκαλος, καθώς και ο πρώην διευθυντής του 

τουρκικού σχολείου της κωµόπολης, Tαχήρ Pεστέµ Xότζας, ο οποίος συνέχισε να 

                                                
30. Bλ. Eυαγόρας, 23.7.1899. 

31. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 25/7.9.1900· Eυαγόρας, 20.7.1900. 

32. Bλ. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for the year 1888, 422· Cyprus 

Blue Book for the year 1888-89, 422· Cyprus Blue Book for the year 1890-91, 386·  

Cyprus Blue Book  for the year 1891-92, 268· Cyprus Blue Book  for  the year 1892-

93, 288· Cyprus Blue Book for the year 1893-94, 264· Cyprus Blue Book for the year 

1894-95, 268· Cyprus Blue Book for the year 1895-96, 268· Cyprus Blue Book for the 

year 1896-97, 252· Cyprus Blue Book for the year 1897-98, 260· Cyprus Blue Book 

for the year 1898-99, 258· Cyprus Blue Book for the year 1899-1900, 258· Cyprus 

Blue Book for the year 1900-01, 264· Cyprus Blue Book for the year 1901-02, 262. 
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διδάσκει µέχρι τουλάχιστον το σχολικό έτος 1899-190033. O δάσκαλος αυτός 

υπήρξε ήρωας µιας κωµικοτραγικής υπόθεσης, ύστερα που λόγω δυσαρέσκειας µε 

τους οµοθρήσκους του ζήτησε να προσχωρήσει στη χριστιανική πίστη. O 

Aρχιµανδρίτης της Aρχιεπισκοπής Φιλόθεος Xριστοφίδης (1832-1918) θέλησε 

αρχικά να τον κατηχήσει και να αποδεκτεί το αίτηµά του µετά από δοκιµασία, 

ενέργεια που ξεσήκωσε τους φανατικούς της πρωτεύουσας, οι οποίοι ζήτησαν την 

άµεση βάπτισή του, κάτι που τελικά πραγµατοποιήθηκε, τον Iανουάριο του 190034. 

                                                
33. «TFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α, διερχόµενος âντεÜθεν ï κάλλιστος διοικητής µας κ. 

Kόλλετ öλαβε τήν καλωσύνην νά âπισκεφθFÉ καί τά σχολεÖα µας, âξέφρασε δέ πρός 

τήν âπιτροπείαν τούτων τήν ôκραν εéαρέσκειάν του âπί τFÉ προσλήψει âφέτος οé 

µόνον \Aγγλοδιδασκάλου, τοÜ ïποίου ï διορισµός ïµολογητέον çφείλεται 

πρωτίστως ε¨ς τάς προτροπάς καί âνεργείας αéτοÜ, àλλά καί Tούρκου διδασκάλου. 

^Ως τοιοÜτος δέ διωρίσθη ï τέως διευθυντής τοÜ âνταÜθα τουρκικοÜ σχολείου 

Tαχήρ Xότζας». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 30/12.10.1899. Ότι δίδαξε και κατά το 

σχολικό έτος 1899-1900 εξάγεται έµεσα από δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής: 

«^O âνταÜθα διδάσκαλος τÉς τουρκικÉς γλώσσης Tαχήρ Pεστέµ âκφράζει δι’ âµοÜ 

δηµοσί÷α τάς εéχαριστίας του πρός τούς χριστιανούς κατοίκους τÉς Mόρφου, διά 

τήν •ποστήριξιν, ≥ν εyρε παρ’ αéτοÖς, âν΅ οî ïµοεθνεÖς του εrχον παραγκωνίσει 

αéτόν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/9.11.1899. 

34. «\Eξοργισθείς διά τοÜτο ï λαός, πολυπληθέστατος, µετέβη παρά τFÉ 

\AρχιεπισκοπFÉ, àπαιτ΅ν τήν ôδειαν πρός τοÜτο, ≥ν äρνεÖτο ï \Aρχιµανδρίτης, 

âδέησεν δέ νά ζητήσFη ταύτην ï λαός παρά τοÜ \Aρχιεπισκόπου... ôδηλον δέ τί θά 

συνέβαινεν ôν µή àπεσόβει τόν κίνδυνον ™ âγνωσµένη τοÜ Mακαριωτάτου 

\Aρχιεπισκόπου σύνεσις, âπιτρέψαντος καί αsθις τήν βάπτισιν, ≥τις âγένετο 

πανηγυρικώτατα âν µέσω χιλιάδος λαοÜ». Bλ. Eυαγόρας 7.1.1900. «\Eνετάληµεν 

•πό τοÜ Πανοσιολογιωτάτου \Aρχιµανδρίτου τÉς \AρχιεπισκοπÉς κ. Φιλοθέου νά 

πληροφορήσωµεν τό δηµόσιον, ¬τι ï µόνος λόγος ¬στις âπέβαλεν ε¨ς αéτόν νά 

ζητήσFη, ¬πως àναβληθFÉ âπί τινας µόνον ™µέρας τό βάπτισµα τοÜ ε¨ς τήν 

\Oρθόδοξον \Eκκλησίαν α¨τήσαντος νά προσέλθFη Xότζα âκ Mόρφου, εrνε ¬τι öδει νά 

âκπληρωθ΅σιν οî τύποι καί τά κεκανονισµένα ε¨ς παροµοίας περιπτώσεις, ≤ν δέ 

τοÜτον, τό καί σπουδαιότερον, qτο νά κατηχηθFÉ ï περί οy λόγος •πό κληρικοÜ 

êρµοδίου καί εrτα νά •ποβληθFÉ ε¨ς τήν âξοµολόγησιν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

14/26.1.1900. «Γνωστόν τυγχάνει, ¬τι ï âκ Mορφου Tαχήρ Pεστέµ, διατελέσας âπί 

πολλά öτη Xότζας, âδέχθη κατά τήν ëορτήν τ΅ν Θεοφανείων τό ±γιον βάπτισµα âν 

Λευκωσί÷α, µετονοµασθείς Θεοφάνης. \Eνθουσιώδης âγένετο αéτ΅ •ποδοχή âκ 
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Έξι µήνες αργότερα, όµως, ο Tαχήρ Xότζας επανήλθε στην πίστη των προγόνων 

του και διορίστηκε ιµάµης στη Λεύκα, γεγονός που προκάλεσε γενική θυµηδία35. 

 Tόν Φεβρουάριο του 1912, ο Θεοφάνης N. Kαταλάνος, όπως ήταν το 

χριστιανικό όνοµα που του δόθηκε από τον Mανιάτη δηµοσιογράφο Nικόλαο 

Kαταλάνο, επανήλθε στον Xριστιανισµό36. Ωστόσο και αυτή τη φορά τα βαθύτερα 

αίτια για τη θρησκευτική µεταστροφή του δεν σχετίζονταν µε το ενδιαφέρον του 

για τη χριστιανική πίστη, αφού ο πονηρός Xότζας διεζεύχθη την οθωµανίδα 

σύζυγό του, που δεν ήθελε να τον ακολουθήσει στις νέες επιλογές του, και έξι 

µήνες αργότερα, νυµφεύθηκε, κατά τη χριστιανική τάξη37. Στη συνέχεια, όµως, τον 

                                                                                                                                                  
µέρους τοÜ λαοÜ τÉς κωµοπόλεως, ¬τε âπέστρεφεν οyτος âκ Λευκωσίας». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 14/26.1.1900. Για τον Φιλόθεο βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων  (υποσ. 12), 448, όπου και βιβλιογραφία.  

35. «^O κατά τήν ëορτήν τ΅ν Θεοφανείων βαπτισθείς âν τFÉ πρωτευούσFη Xότζας âκ 

Mόρφου âπανÉλθεν ε¨ς τήν θρησκείαν τ΅ν πατέρων του, τελέσας τά νενοµισµένα 

âν Λεύκ÷α, ¬που διορίσθη µεϊζίνης. Tό τοιοÜτον àποδεικνύει ïπόσον δίκαιον εrχον 

καί τινες τ΅ν âνταÜθα καί πολλοί τ΅ν âν τ΅ πρωτευούσFη µή âννοοÜντες νά 

âπισπευθFÉ ™ βάπτισις αéτοÜ καί ïπόσον çρθ΅ς καί χριστιανικ΅ς âσκέπτετο ï 

Πανοσιολογιώτατος \Aρχιµανδρίτης κ. Φιλόθεος, µή âκδώσας τήν àπαιτουµένην 

ôδειαν, πρίν ï Xότζας κατηχηθFÉ âπαρκ΅ς καί δεόντως». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

20/8.6.1900. Eπίσης βλ. Kύπριος, 18.5.1900.  

36. «Eίναι γνωστόν ¬τι ï Tαχήρ BεχµÉ, Xότζας Mόρφου, πρό δέκα περίπου âτ΅ν 

äσπάσθη τό \Oρθόδοξον Xριστιανικόν δόγµα, βαπτισθείς καί µετονοµασθείς 

Θεοφάνης N. KαταλÄνος, ½ς âπίσης ¬τι âπ’ çλίγον µόνον χρόνον παραµείνας 

Xριστιανός âπανέστρεψε πάλιν ε¨ς τόν \Iσλαµισµόν. ‰ Hδη âπανÉλθε καί πάλιν ε¨ς 

τούς κόλπους τÉς \Oρθοδοξίας, διαζευχθείς τÉς \Oθωµανίδος συζύγου του, µή 

πεισθείσης νά àσπασθFÉ τόν Xριστιανισµόν, µετέβη δέ τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν, 

συνοδεί÷α πολλοÜ πλήθους, ε¨ς τήν âκκλησίαν Mόρφου, öνθα, γενοµένης τÉς 

ïριζοµένης âν τοιαύτFη περιπτώσει τελετÉς, ½µολόγησεν τήν πίστιν του καί 

âπανέλαβεν τό àνωτέρω χριστιανικόν όνοµά του». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

18/2.3.1912. Για τον Kαταλάνο βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 

(υποσ. 12), 169, όπου και βιβλιογραφία. 

37. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, •πό τάς εéλογίας τÉς \Eκκλησίας, âτέλεσε τούς 

γάµους του ï τελευταίως âπανακάµψας ε¨ς τόν Xριστιανισµόν Xότζας, Θεοφάνης 

N. KαταλÄνος çνοµασθείς. Tό γεγονός τοÜτο ôς àναγράψFη ™ âκκλησιαστική îστορία 
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Aπρίλιο του 1913, εξαφανίστηκε, µαζί µε τη σύζυγο και το νεογέννητο βρέφος 

τους38, επιστρέφοντας πιθανότατα για άλλη µια φορά στην οθωµανική πίστη και 

εκθέτοντας αυτούς, που για φυλετικούς λόγους τον δέχονταν µε σχετική ευκολία 

στον Xριστιανισµό. 

 Eκτός από τον Tαχήρ Xότζα, κατά την υπό εξέταση περίοδο εντοπίζεται 

στον τύπο της εποχής και περίπτωση Oθωµανίδας κατοίκου της κωµόπολης, που 

προσχώρησε στον Xριστιανισµό σε µεγάλη ηλικία, για να παντρευτεί Xριστιανό 

συνοµήλικό της39. Oι υπόλοιπες αναφορές, που γίνονται για τους Tούρκους 

κατοίκους της Mόρφου, περιορίζονται σε µερικά σχόλια για την ευγένεια, το ήθος 

και τις ικανότητες του διευθυντή του κτηµατολογίου Zιά εφέντη και την 

επαγγελµατική ευσυνειδησία του υπεύθυνου του αστυνοµικού τµήµατος, λοχία 

Σαλήχ40. 

 Δυστυχώς, στις διενέξεις που παρατηρήθηκαν στην κωµόπολη, εξαιτίας των 

λεγοµένων «κοµµατικών παθών», που την εποχή εκείνη αφορούσαν διαφορετικές 

αντιλήψεις για ζητήµατα τοπικής διοίκησης, ενεπλάκησαν και τα σχολεία της 

Mόρφου, αφού, όπως αναφέρεται, οµάδα που αντιπολιτευόταν τα µέλη της 

σχολικής εφορείας έφτασε στο σηµείο να ζητήσει µε επιστολή, τον Aύγουστο του 

1896, από τον Aρµοστή το κλείσιµό τους, προφανώς επειδή ελεγχόταν από την 

αντίπαλη παράταξη41. Για τη λυπηρή αυτή υπόθεση δεν έχουµε υπόψη µας 

λεπτοµέρειες, που θα µας διαφώτιζαν περαιτέρω. 

                                                                                                                                                  
τÉς Kύπρου ε¨ς τά χρονικά της, διότι öχει καθ’ ™µÄς ¨διάζουσαν σηµασίαν». Bλ. 

Ένωσις, 8/21.6.1912. 

38. «^O àπό öτους καί πλέον âκχριστιανισθείς âξωµότης Θεοφάνης N. KαταλÄνος 

âξηφανίσθη πρό çλίγων ™µερ΅ν, συναποκοµίσας καί τήν σύζυγόν του, µόλις 

τεκοÜσαν. ^H διαµονή του εrναι ε¨σέτι ôγνωστος. Tό γεγονός τοÜτον, ¬σον êπλοÜν 

καί φυσικόν φαίνεται, àναδεικνύει µέ πόσην ëκάστοτε σοβαρότητα προβαίνοµεν ε¨ς 

τάς âνεργείας καί πράξεις µας». Bλ. Ένωσις, 3/16.5.1913. 

39. «MεσÉλιξ τις \Oθωµανίς âκ Mόρφου, σύζυγος καί µήτηρ, καλουµένη Ππεµπέ, 

äσπάσθη τFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α τόν Xριστιανισµόν, µετονοµασθεÖσα 

Xαραλαµπίνα. A≈τη προσεχ΅ς •πανδρεύεται µετά τινος XριστιανοÜ συνηλικιώτου 

της». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/9.2.1900. 

40. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 30/12.10.1899·  Eυαγόρας, 20.7.1900. 

41. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 8/20.8.1896. 
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 Eκτός από το σχολαρχείο και το αρρεναγωγείο, στη Mόρφου λειτούργησε 

και παρθεναγωγείο, τουλάχιστον από το σχολικό έτος 1884-85. Aρχικά, 

διευθυνόταν από τη θυγατέρα του κωµοδίκη της κωµόπολης, Όλγα Σαριπόλου και 

στις τελικές εξετάσεις, που διεξήχθησαν τον Iούλιο του 1885, παρέστη ο γενικός 

διευθυντής των σχολείων της Λευκωσίας, Eυστάθιος Kωνσταντινίδης. Όπως 

σηµειώνεται σχετικά, τα κορίτσια της εποχής διδάσκονταν επίσης ραπτική και 

πλεκτική, γι’ αυτό κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πραγµατοποίησαν έκθεση των 

«διαφόρων χειροτεχνηµάτων» τους42. Παρόµοια αναφορά γίνεται και σε 

δηµοσίευµα που αφορά στη λειτουργία του παρθεναγωγείου για το σχολικό έτος 

1886-87, όπου σηµειώνεται ότι διευθύντρια ήταν η Zωή Γεωργιάδου43. 

 Στο παρθεναγωγείο της Mόρφου αναφέρονται και αρκετά άλλα 

δηµοσιεύµατα, όπως για παράδειγµα επιστολή ανώνυµου επισκέπτη, που 

δηµοσιεύτηκε τον Iούνιο του 1888, όπου καταγγελόταν η παρθεναγωγός, ως 

ανίκανη να επιτελεί τα καθήκοντά της. Aντίθετη, όµως, ήταν η άποψη του 

προέδρου της σχολικής εφορείας, Xρ. Xριστοδούλου,  ο οποίος κατηγόρησε τον 

ανώνυµο επιστολογράφο για λανθασµένη πληροφόρηση44. 

 Aπό άλλα δηµοσιεύµατα πληροφορούµαστε ότι, τον Oκτώβριο του 1890, 

διορίστηκε στο παρθεναγωγείο της Mόρφου η Θεοδώρα Φυσεντζίδου από τη 

Λευκωσία45  και ότι, το σχολικό έτος 1893-94, δίδαξε η Eιρήνη Aντωνίου, επίσης 

από την πρωτεύουσα, η οποία, όµως, αντιµετώπισε αρκετές δυσκολίες, λόγω του 

µεγάλου αριθµού των µαθητριών46. Γι’ αυτό και στη συνέχεια προσελήφθη και 

δεύτερη διδασκάλισσα, όπως κατά το σχολικό έτος 1899-1900, που υπηρέτησαν οι 

αδελφές Eιρήνη και Eλένη Kωνσταντίνου. Tο έτος αυτό φοίτησαν στο 

παρθεναγωγείο 95 µαθήτριες, 20 από τις οποίες, όµως, εγκατέλειψαν τα 

µαθήµατά τους, πιθανότατα για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους στον σκληρό 

                                                
42. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 27/8.8.1885. 

43. «Tό âνταÜθα ΠαρθεναγωγεÖον ¦ρξατο καί âφέτος λειτουργοÜν πρό τεσσάρων 

περίπου ¦δη µην΅ν, διευθυνόµενον •πό τÉς àξιολόγου διδασκαλίσσης ZωÉς A. 

Γεωργιάδου. ^H προρρηθεÖσα διδάσκαλος, âκτός τ΅ν γραµµάτων, γυµνάζει καί τάς 

φοιτώσας µαθητρίας καί ε¨ς διάφορα χειροτεχνήµατα». Bλ. Σάλπιγξ, 22.1.1887. 

44. Bλ. Σάλπιγξ, 11.6.1888·  Kύπρος, 23/5.7.1888. 

45. Bλ. Aλήθεια, 2/14.11.1890. 

46. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 6/18.8.1894. 
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αγώνα επιβίωσης47. Oι δύο αδελφές συνέχισαν να διδάσκουν και κατά το σχολικό 

έτος 1900-0148. 

 Πολύτιµες πληροφορίες για τα ονόµατα των διδασκαλισσών, που δίδαξαν 

στη Mόρφου στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και για τον αριθµό των µαθητριών, 

που φοίτησαν στα σχολεία της κωµόπολης, αντλούµε από τα λεγόµενα «Blue 

Books». Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε αυτά, το 1886-87, 1887-88 και 1889-90 

φοίτησαν 22, 19 και 17 µαθήτριες αντιστοίχως και δίδαξε η Zωή Γεωργιάδου, το 

1890-91, 1891-92 και 1892-93 φοίτησαν 37, 42 και 40 µαθήτριες αντιστοίχως και 

δίδαξε η Θεοδώρα Φυσεντζίδου, και το 1893-94, 1894-95 και 1895-96 φοίτησαν 65, 

62 και 63 µαθήτριες αντιστοίχως και δίδαξε η Eιρήνη Xατζηαντωνίου. Tο 1896-97 

δίδαξαν δύο δασκάλες, η Eλένη Nικολάου και η Eυδοκία Mιχαήλ σε 107 

µαθήτριες, το 1897-98 και 1898-99 φοίτησαν 101 και 103 µαθήτριες αντιστοίχως 

και δίδαξαν η Πολύµνια Φυσεντζίδου και η Eυδοκία Mιχαήλ, και το 1899-1900 και 

το 1900-01 φοίτησαν 95 µαθήτριες την κάθε χρονιά καί δίδαξαν η Eιρήνη και η 

Eλένη Kωνσταντίνου49. 

 Tο µεγαλύτερο πρόβληµα, που αντιµετώπιζε το παρθεναγωγείο της 

Mόρφου, κατά την υπό εξέταση περίοδο, ήταν η στέγασή του σε κατάλληλο 

οίκηµα, αφού το υπάρχον εκρίνετο ως εντελώς ακατάλληλο. Γι’ αυτό, τον 

Δεκέµβριο του 1899, η σχολική επιτροπή προχώρησε σε διαβουλεύσεις µε την 

αποικιοκρατική κυβέρνηση για τη σύναψη δανείου 100 λιρών, που θα επέτρεπε την 

επίλυση του ζητήµατος50. Συµπεραίνεται δηλαδή έµµεσα, ότι το παρθεναγωγείο 

                                                
47. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 25/7.12.1899·  Eυαγόρας, 20.7.1900 

48. Bλ. Kύπριος, 14.7.1900· Φωνή της Kύπρου, 21.7.1900· Φωνή της Kύπρου, 

25/7.9.1900. 

49. Bλ. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for the year 1888, 422· Cyprus 

Blue Book  for the year 1888-89, 422· Cyprus Blue Book for the year 1890-91, 386· 

Cyprus Blue Book for the year  1891-92, 268· Cyprus Blue Book for the year  1892-

93, 288· Cyprus Blue Book for the year 1893-94, 264· Cyprus Blue Book for the year 

1894-95, 268· Cyprus Blue Book for the year 1896-97, 252· Cyprus Blue Book for the 

year 1897-98, 260· Cyprus Blue Book for the year 1898-99, 258· Cyprus Blue Book 

for the year 1899-1900, 258· Cyprus Blue Book for the year 1900-01, 264·Cyprus 

Blue Book for the year 1901-02, 262. 

50. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 9/21.12.1899. 
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δεν συστεγαζόταν µε το αρρεναγωγείο στη Mονή του Aγίου Mάµα, αλλά 

βρισκόταν σε ξεχωριστό κτήριο51. 

 Όπως είναι γνωστό, το έργο των εκπαιδευτικών των χρόνων της 

Aγγλοκρατίας επεκτεινόταν και στους τοµείς της επιµόρφωσης των κατοίκων και 

της ενδυνάµωσης και ενίσχυσης του εθνικού τους φρονήµατος. Για τον σκοπό 

αυτό, µε πρωτοβουλία κυρίως των δασκάλων της εποχής, λειτούργησαν στις 

πόλεις και στα χωριά του νησιού Aναγνωστήρια, τα περισσότερα από τα οποία 

διατηρούσαν µικρές βιβλιοθήκες, διοργάνωναν διαλέξεις και µεριµνούσαν για τη 

µόρφωση των αναλφάβητων ενηλίκων. Aπό ότι έχουµε υπόψη µας, στη Mόρφου 

λειτούργησε για πρώτη φορά Aναγνωστήριο µε πρωτοβουλία του δασκάλου 

Tηλέµαχου Kαλλονά, την 1η Iανουαρίου 1885, και είχε την ονοµασία «Oµόνοια». 

Σε αυτό γράφτηκαν αρχικά 38 µέλη, που ενίσχυαν οικονοµικά τις δραστηριότητές 

του52. 

 Φαίνεται, όµως, ότι η απόφαση του Kαλλονά να συνεχίσει τη διδασκαλική 

καριέρα του στην Πάφο συνέτεινε ώστε το Aναγνωστήριο να αναστείλει τη 

λειτουργία του. Eπανιδρύθηκε, µε το ίδιο όνοµα, µερικά χρόνια αργότερα, τον 

Mάιο του 1893, και πάλιν µε πρωτοβουλία των διδασκάλων της κωµόπολης. 

Γράφτηκαν τότε σε αυτό 35 µέλη, ενώ πρόεδρος εξελέγη ο δάσκαλος Έκτορας 

Iερείδης, ο οποίος, µαζί µε τον επίσης δάσκαλο N. Θυµίδη, ανέλαβαν να 

διδάσκουν δωρεάν διάφορα µαθήµατα στους αναλφάβητους κατοίκους, κατά τις 

βραδυνές ώρες. Στο Aναγνωστήριο παραδίδονταν, επίσης δωρεάν, µαθήµατα 

                                                
51. Tην άποψη αυτή ενστερνίζεται και ο Kουδουνάς, Mόρφου (υποσ.1), 52. 

52. «Kαθά γράφουσιν ™µÖν âκ Mόρφου, τFÉ àξιεπαίνω âνεργεί÷α καί πρωτοβουλί ÷α 

τοÜ αéτόθι διδασκάλου κ. Tηλεµάχου  KαλλονÄ, îδρύθη ^Eλληνικόν 

\Aναγνωστήριον, çνοµασθέν “^Oµόνοια”, ¬περ ¦ρξατο λειτουργοÜν àπό τÉς 1ης 

\Iανουαρίου». Bλ. Aλήθεια, 19/13.1.1885. «\Eν τFÉ κωµοπόλει Mόρφου λειτουργεÖ 

\Aναγνωστήριον, πρό τεσσάρων µην΅ν συσταθέν, •πό τήν προεδρίαν τοÜ âκεÖσε 

διδασκάλου κ. Tηλεµάχου KαλλονÄ, καλ΅ς ηéπρεπισµένον •φ’ ¬λας τάς âπόψεις. 

EéελπιστοÜµεν, ¬τι âκτός τ΅ν 38 µέχρι τοÜδε âγγραφέντων àξιοτίµων κυρίων 

συνδροµητ΅ν θέλουσιν àνοίξει τά βαλάντιά των καί ≤τεροι τ΅ν φιλοµούσων 

âπαρχιωτ΅ν, •πέρ τοÜ λαµπροÜ τούτου καταστήµατος». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

18/30.5.1885. 
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εκκλησιαστικής µουσικής53. Στον κυπριακό τύπο της εποχής αναφέρεται ότι στο 

οίκηµά του πραγµατοποιήθηκεν οι εορτασµοί για την ονοµαστική εορτή του 

διαδόχου του ελληνικού θρόνου, Kωνσταντίνου, τον Mάιο του 189354. Στη 

συνέχεια πρέπει να ανέστειλε τη λειτουργία του και γύρω στο 1894 ιδρύθηκε νέο 

Aναγνωστήριο µε το όνοµα «Πρόοδος», όπου εορτάστηκε το 1899 η εθνική 

επέτειος της 25ης Mαρτίου55. Στα τέλη του ίδιου έτους, όµως, το νέο 

Aναγνωστήριο κινδύνευσε να κλείσει, εξαιτίας του µειωµένου ενδιαφέροντος  των 

κατοίκων, οπότε κλήθηκαν από αρθρογράφο εφηµερίδας της εποχής να στηρίξουν 

τη λειτουργία του56. 

 Σταδιακά, υπό το νέο καθεστώς της Bρετανικής διοίκησης, η Mόρφου 

εδραιώθηκε ως το διοικητικό, οικονοµικό, εµπορικό και εκπαιδευτικό κέντρο των 

χωριών της γύρω περιοχής. Σταθµός στον τοµέα αυτό υπήρξε η ίδρυση 

δηµαρχείου το 1883, µε διάταγµα, ηµεροµηνίας 5 Δεκεµβρίου, µε το οποίο 

προνοείτο η λειτουργία και ενός δεύτερου λεγόµενου αγροτικού Δήµου, αυτού 

των Λευκάρων57. 

                                                
53. «Mετά σύντονον καί âπίµονον âνέργειαν τ΅ν κ.κ. E. ^Iερείδου, N. Θυµίδου, M. 

^Iεροδιακόνου καί N. XατζÉ XριστοφÉ κατωρθώθη âπί τέλους ™ âπανίδρυσις 

\Aναγνωστηρίου, âπωνοµασθέντος “^Oµόνοια”, οyτινος πρόεδρος âξελέγη παµψηφεί 

ï κ. E. ^Iερείδης. Συνδροµηταί âνεγράφησαν µέχρι τοÜδε περί τούς 35, 

âξακολουθοÜσι δέ νά âγγράφωνται, καθότι οî µέν διδάσκαλοι E. ^Iερείδης καί N. 

Θυµίδης αéτοβούλως àνεδέχθησαν νά διδάσκωσι δωρεάν, âν ¨διαιτέρ÷α α¨θούσFη τοÜ 

\Aναγνωστηρίου, âπί µίαν περίπου œραν, àνά πÄσαν ëσπέραν, οî δέ κ.κ. XατζÉ 

XριστοφÉς καί M. ^Iεροδιάκονος νά παραδίδωσιν âκκλησιαστικήν µουσικήν, âπίσης 

δωρεάν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 12/24.5.1893. 

54. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/14.6.1893. 

55. Bλ. Eυαγόρας, 27.3.1899. 

56. «Tό âπί πενταετίαν ¬λην τακτικ΅ς λειτουργοÜν âν τFÉ κωµοπόλει µας 

\Aναγνωστήριον “^H Πρόοδος” κινδυνεύει νά κλείσFη, ≤νεκα τÉς àδρανείας καί 

àδιαφορίας µας. Kαί âπειδή πάντες àναγνωρίζοµεν τήν äθικήν ¨δίως èφέλειαν, 

≥τις προκύπτει âκ τ΅ν τοιούτων îδρυµάτων, πρέπει ¬λοι νά προσπαθήσωµεν, âν 

πνεύµατι ïµονοίας καί àγάπης, νά •ποστηρίξωµεν αéτό». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

28/9.11.1899. 

57 Aνώνυµος, «Tα δηµαρχεία επί Aγγλοκρατίας», Mεγάλη Kυπριακή 

Eγκυκλοπαίδεια, τ.4ος, Λευκωσία 1986, 233. 
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 Δυστυχώς, από τις υπάρχουσες πηγές δεν έχουµε υπόψη µας τα ονόµατα 

των πρώτων δηµάρχων, πριν από τον Iούλιο του 1890, οπότε, από σχετικό 

δηµοσίευµα, πληροφορούµαστε ότι υπηρετούσε στη θέση αυτή ο Xριστοφής 

Λυµπουρής. O τελευταίος µερίµνησε για την κατασκευή δύο γέφυρων, καθώς και 

θρανίων και υαλοπινάκων στο σχολείο, µε δαπάνη του δηµοτικού συµβουλίου58. 

Για άγνωστο λόγο, όµως, τον Oκτώβριο του 1890, παραιτήθηκε, οπότε διορίσθηκε 

στη θέση του ο µουδίρης Xατζή Pασίφ εφέντης59 ο οποίος αναφέρεται να έχει 

µεριµνήσει, τον Mάιο του 1891, για τον σηµαιοστολισµό του Δηµαρχείου στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων της «επετείου εορτής» της βασίλισσας της Aγγλίας60. 

 Ένα από τα κυριότερα έργα των µελών του δηµοτικού συµβουλίου ήταν η 

εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την επιτέλεση κοινωφελών έργων, όπως η 

βελτίωση του οδικού δικτύου, ο επαρκής ηλεκτροφωτισµός του και η αναβάθµιση 

της αγοράς, που είχε τη µορφή λαϊκής εµποροπανήγυρης. Στην τελευταία 

µαζεύονταν κάθε Kυριακή παραγωγοί από τα γύρω χωριά, καθώς και από αυτά της 

Mαραθάσας και της Πιτσιλιάς, για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Διετίθεντο 

επίσης προϊόντα και από άλλες περιοχές, όπως λεµόνια από τον Kαραβά, τα οποία 

βρέθηκαν τον Nοέµβριο του 1899, να έχουν προσβληθεί από την ασθένεια της 

ψώρας, γι’ αυτό και κατασχέθηκαν από τους δηµοτικούς υπαλλήλους61. 

 H σηµασία της αγοράς για την οικονοµική ζωή της Mόρφου συνέτεινε ώστε, 

τον Σεπτέµβριο του 1899, να επιδιωχθεί από το Δηµαρχείο της κωµόπολης η 

                                                
58. «‰ Aξιος πολλ΅ν âπαίνων τυγχάνει ï πρόεδρος τοÜ âνταÜθα δηµοτικοÜ 

συµβουλίου κ. Xρ. ΛυµπουρÉς, ï àείποτε περί τÉς προόδου καί βελτιώσεως τÉς 

κωµοπόλεως µεριµν΅ν, ¬στις ±µα τFÉ α¨τήσει τÉς âπιτροπÉς τοÜ σχολείου, διέταξε 

νά κατασκευασθ΅σι, δαπάναις τοÜ δηµοτικοÜ συµβουλίου, νέα âν τFÉ σχολFÉ θρανία, 

νά âπισκευασθ΅σι τά παλαιά καί νά •αλωθ΅σι τά παράθυρα. Προσέτι δέ àνήγειρε 

δύο γεφύρας ε¨ς µέρη τά ïποÖα qσαν σχεδόν àδιάβατα τόν χειµ΅να». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 20/1.8.1890. 

59. «Πρόεδρος τÉς ΔηµοτικÉς \EπιτροπÉς Mόρφου διωρίσθη ï µουδίρης XατζÉ 

Pασίφ âφένδης, àντί τοÜ κ. ΛυµπουρÉ παραιτηθέντος». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

26/7.11.1890. O Λυµπουρής απεβίωσε τον Iανουάριο του 1900. Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 14/26.1.1900, 3/16.3.1900· Eυαγόρας, 21.1.1900. 

60. Bλ. Σάλπιγξ, 1.6.1891. 

61. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/14.12.1899. Για την αγορά της Mόρφου βλ. Kαλαθάς, 

Mυθιστορία του Mόρφου (υποσ. 1), 370-374.  
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εξασφάλιση δανείου ύψους 150 λιρών από την Kυβέρνηση, που σε πρώτο στάδιο 

θα επέτρεπε τη διεξαγωγή έργων για την αναβάθµισή της. Aνάµεσά τους 

περιλαµβανόταν, µε τη συνδροµή προσοντούχου µηχανικού, η εκτροπή χειµάρρου, 

που όταν πληµµύριζε κατέκλυζε τους δρόµους και προκαλούσε µεγάλες 

καταστροφές62. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του 1899, ο δήµαρχος Kωστής 

Γεωργιάδης και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου είχαν επιδείξει αξιέπαινο ζήλο 

στον τοµέα αυτό, καθώς και για την επιδιόρθωση των δρόµων και τον 

ηλεκτροφωτισµό τους, όπως και για τη δεντροφύτευση του κοιµητηρίου63. 

                                                
62. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 30/12.10.1899· Φωνή της Kύπρου, 14/26.1.1900· 

Eυαγόρας, 27.10.1900. Ένα από τα δηµοσιεύµατα, που αναφέρονται στις 

καταστροφές στην κωµόπολη από τις βροχές, είναι και το ακόλουθο: «TFÉ 

παρελθούσFη ΠέµπτFη, περί λύχνων àφάς, πυκνά, καταµέλανα νέφη âκάλυψαν 

α€φνης τόν ïρίζοντα καί àστραπαί θαµβωτικαί, µετά βαρυγδούπων βροντ΅ν, 

συνεχ΅ς διέσχιζον τόν àέρα, προµηνύουσαι δυνατήν βροχήν. Kαί ùντως µετ’ 

çλίγον ¦νοιξαν οî καταρράκται τοÜ οéρανοÜ καί βροχή ραγδαιοτάτη ¦ρχισε νά 

καταπίπτFη. Xείµαρροι ïρµητικοί àµέσως âσχηµατίσθησαν καί κατέκλυσαν πάσας 

τάς ïδούς τÉς κωµοπόλεως. Φωναί àνθρώπων, µετά κλαυθµ΅ν πανταχόθεν 

äκούοντο, âπικαλούµεναι βοήθειαν, καθότι πολλ΅ν αî ο¨κίαι âπληρώθησαν ≈δατος, 

τό ïποÖον äπείλει κατάπτωσιν αéτ΅ν. Tά ≈δατα τοÜ ρύακος, τοÜ διερχοµένου 

συνήθως âκ τÉς àγορÄς µας, τοσοÜτον âκ τ΅ν βροχ΅ν âξογκώθησαν, œστε, ¥να µή 

ε€πω •περβολάς, âκάλυψαν καί αéτά τά •ψηλά •πέρ τό µέτρον πεζοδρόµια, τά 

κείµενα öµπροσθεν τ΅ν καταστηµάτων καί µικροÜ âδέησε νά ε¨σρεύσουν âντός 

αéτ΅ν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 9/21.12.1899. 

63. «Xαίροντες βλέποµεν, ¬τι τό ΔηµαρχεÖον µας âκπληροÖ ôριστα τόν προορισµόν 

του, καθόσον âπιτρέπουν οî µικροί αéτοÜ πόροι. Xάρις ε¨ς τήν µέριµναν τούτου αî 

κεντρικώτεραι ïδοί τÉς κωµοπόλεως âπιδιωρθώθησαν καί οî φανοί πρός φωτισµόν 

αéτÉς ηûξησαν, οé µήν àλλά καί τό νεκροταφεÖον δαπάνFη αéτοÜ δενδροφυτεύεται. 

Δέν àρνεÖται δέ καί τήν µικράν του βοήθειαν ε¨ς πολλούς àσθενεÖς και àπόρους, οî 

ïποÖοι προσφεύγουσιν ε¨ς αéτό. \Eπί τούτω ôξιοι συγχαρητηρίων τυγχάνουσιν ï 

πρόεδρος αéτοÜ κ. K. Γεωργιάδης καί τά λοιπά µέλη, τά ïποÖα àόκνως âργάζονται, 

¬πως àναδείξωσι καί τό ΔηµαρχεÖον µας àντάξιον τοÜ προορισµοÜ του». Bλ. Φωνή 

της Kύπρου, 2/14.12.1899. Aς σηµειωθεί, ότι στον κατάλογο των δηµάρχων της 

Mόρφου για την περίοδο αυτή αναφέρεται, λανθασµένα, ο Iωάννης Kυριακίδης, 

αντί του Kωστή Γεωργιάδη. Bλ. Aνώνυµος, «Mόρφου», Mεγάλη Kυπριακή 

Eγκυκλοπαίδεια (υποσ. 1), 125. 
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 Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα, που απασχόλησαν τους κατοίκους 

της Mόρφου στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας ήταν αυτό της δηµόσιας υγείας 

και του διορισµού αγροτικού γιατρού, που θα συνέβαλλε αποτελεσµατικότερα 

στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των πασχόντων. Σχετικό αίτηµα προς την 

Kυβέρνηση διατυπώθηκε ήδη από το 1887, που ωστόσο δεν είχε καµιά συνέχεια64. 

Tην έλλειψη αυτή κάλυψε «ξένος εµπειρικός γιατρός», ο οποίος εργάστηκε στην 

κωµόπολη, κατά το διάστηµα 1888 έως 189165. Mε την επάνοδο, όµως, στην 

πατρίδα του δηµιουργήθηκε ξανά το ίδιο πρόβληµα, το οποίο φαίνεται, ότι δεν 

ήταν εύκολο να επιλυθεί, αφενός λόγω του µικρού αριθµού των γιατρών, που 

υπήρχαν τότε στο νησί, και αφετέρου εξαιτίας του περιορισµένου ενδιαφέροντος 

της ξένης Kυβέρνησης για τη δηµόσια υγεία. Προς το τέλος της δεκαετίας του 

1890, αναφέρεται ότι εργάστηκαν στην κωµόπολη τρεις ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι 

κατάγονταν από διάφορα µέρη του Eλληνισµού: οι A. Mπεθενόπουλος, 

τουλάχιστον από το 1895, Eµµανουήλ Δεσάρτος, ο οποίος αναφέρεται το 1900 να 

είναι εγκατεστηµένος στη Mόρφου «από πολλά έτη», και ο Δηµήτριος Γαζούλης 

από τις Kαλαµές (δηλαδή την Kαλαµάτα), ο οποίος αφίχθη στην κωµόπολη τον 

Oκτώβριο του 190066. 

                                                
64. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 25/6.8.1887. 

65. «Πρό τρι΅ν περίπου âτ΅ν àφίκετο âνταÜθα ξένος τις âµπειρικός ¨ατρός, ¬στις 

âξασκήσας τό âπάγγελµα του öν τε τFÉ κωµοπόλει Mόρφου καί τοÖς περιχώροις, 

κατά τό µικρόν τριετές διάστηµα, àνεχώρησε πρός ™µερ΅ν διά τήν πατρίδα του, 

κοµίζων µεθ’ ëαυτοÜ, âκτός τ΅ν διαφόρων âπίπλων κλπ., καί âκατοντάδας τινάς 

λιρ΅ν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 13/25.12.1891. 

66. Για τον Mπεθενόπουλο αναφέρονται τα ακόλουθα δηµοσιεύµατα: «Tό 

παρελθόν Σάββατον, 25ην Mαρτίου, ëωρτάσθη καί âνταÜθα ™ âπέτειος τÉς 

ëλληνικÉς παλιγγενεσίας, µετά µεγίστης âπισηµότητος. TFÉ πρωτοβουλί÷α τ΅ν 

διδασκάλων E. ^Iερείδου καί N. Θυµίδου, καί τFÉ συµπράξει τοÜ âνταÜθα 

διατρίβοντος âπιστήµονος ¨ατροÜ A. Mπεθενόπουλον, âστολίσθη διά µυρσιν΅ν καί 

ποικίλων àνθέων ï îερός ναός ^Aγίου Mάµαντος...». Bλ. Eυαγόρας, 31.3.1895. «\Aπό 

καθήκοντος âκφράζοµεν καί δηµοσί÷α τήν εéγνωµοσύνην ™µ΅ν πρός τόν âνταÜθα 

îκανώτατον ¨ατρόν κ. . Mπεθενόπουλον, τόν διασώσαντα τά τέκνα ™µ΅ν âκ 

µεγάλου κινδύνου, παθόντα âκ κοιλιακοÜ τύφου τοÜ µέν καί âκ τυφοειδοÜς 

πυρετοÜ τοÜ δέ. 6/19 Aéγούστου 1900. Oî εéγνωµονοÜντες γονεÖς: Σπυρίδων 

\Aντωνιάδης, XριστοφÉς \Iωαννίδης». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 1/14.9.1900. Για τους 

Δεσάρτο και Γαζούλη έχουν ενοπιστεί τα ακόλουθα: «Πρό πολλοÜ ™ Kυβέρνησις 



24 

 Tο ζήτηµα του διορισµού αγροτικού γιατρού τέθηκε κατά τρόπο επιτακτικό, 

όταν διάφορες επιδηµίες έπληξαν την περιοχή, όπως η οφθαλµοπονία και η 

ευλογιά, κατά το 189967 . Γι’ αυτό και ζητήθηκε από την Kυβέρνηση ο διορισµός 

γιατρού, ο οποίος είτε θα παρέσχε επί µόνιµης βάσης τις υπηρεσίες του στους 

κατοίκους, είτε θα επισκεπτόταν, κατά διαστήµατα, τόσο τη Mόρφου, όσο και τα 

γύρω χωριά. Φαίνεται δε, ότι το δηµοτικό συµβούλιο εξασφάλισε σχετική 

υπόσχεση του Kυβερνήτη, γι’ αυτό και συνήψε δάνειο και προχώρησε στην ίδρυση 

φαρµακείου, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Ωστόσο, λήγοντος του 1900 το 

ζήτηµα εξακολουθούσε να εκκρεµεί68.  

 Στη Mόρφου των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας, εκτός από το 

Δηµαρχείο, λειτούργησαν επίσης Kωµοδικείο και Kτηµατολόγιο, που 

εξυπηρετούσαν τους κατοίκους της περιοχής. H πρώτη αναφορά, από ό,τι έχουµε 

υπόψη µας, για τη λειτουργία Kωµοδικείου ανάγεται στον Σεπτέµβριο του 1885, 

οπότε η Kυβέρνηση, για αδιευκρίνιστους λόγους, έπαυσε τον κωµοδίκη Π. 

Σαρίπολο69. Στα επόµενα χρόνια υπηρέτησε στη θέση αυτή ο M. Kαραγεωργιάδης, 

τον οποίο ανακοινώθηκε ότι θα διαδεχόταν, τον Aπρίλιο του 1892, ο Iωάννης 

Φυσεντζίδης70. Tο 1893 ζητήθηκε από την Kυβέρνηση, από τον Mητροπολίτη 

Kιτίου Kύριλλο, µετά από αίτηµα των κατοίκων, να προχωρήσει στη σύσταση 

Eπαρχιακού Δικαστηρίου. Tο ίδιο αίτηµα επαναδιατυπώθηκε, το 1899, µέσω του 

τύπου και τονίστηκε η αναγκαιότητα της ίδρυσής του, κάτι που όµως δεν φαίνεται 

να υλοποιήθηκε τα αµέσως επόµενα χρόνια71. Tο Kτηµατολόγιο ιδρύθηκε τον 

                                                                                                                                                  
•πεσχέθη ¬τι θά διώριζεν âνταÜθα àγροτικόν ¨ατρόν. \Eπί τFÉ ε¨δήσει ταύτFη τό 

Δηµοτικόν Συµβούλιον συνÉψε δάνειον, äγόρασε παρά τÉς Kυβερνήσεως τά 

àναγκαÖα φάρµακα καί ¥δρυσε φαρµακεÖον. ^H âπίπλωσις, χρωµατισµός καί 

διαρρύθµισις τοÜ φαρµακείου τούτου, γενοµένη, •πό τάς ïδηγίας τοÜ âνταÜθα πρό 

πολλ΅ν âτ΅ν âγκατεστηµένου ¨ατροÜ κ. \Eµµανουήλ Δεσάρτου, καθιστ΅σιν αéτό 

âφάµιλλον πρός τά εéρωπαϊκά». Bλ. Eυαγόρας, 20.7.1900. «\Aπό τινων ™µερ΅ν 

âγκατέστη âν τFÉ κωµοπόλει µας ï ¨ατρός κ. Δηµήτριος Γαζούλης, καταγόµενος âκ 

Kαλαµ΅ν, πρός âξάσκησιν τοÜ âπαγγέλµατός του». Bλ. Eυαγόρας, 27.10.1900. 

67. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/9.11.1899·  Eυαγόρας, 20.7.1900. 

68. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 11/23.11.1899· Eυαγόρας, 20.7.1900. 

69. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 14/26.9.1885. 

70. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 29/11.5.1892. 

71. Bλ. Eυαγόρας, 1.5.1893· Φωνή της Kύπρου, 30/12.10.1899. 
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Σεπτέµβριο του 1899 και εξυπηρέτησε τους κατοίκους των χωριών των 

διαµερισµάτων Mόρφου και Λεύκας, καθώς και οκτώ χωριών της επαρχίας 

Kερύνειας, που µπορούσαν πλέον να επιλύουν τα διάφορα ζητήµατά τους, χωρίς 

να χρειάζεται να δαπανούν χρόνο και χρήµα, µεταβαίνοντες στη Λευκωσία72. 

 Άµεση εξέλιξη της ύπαρξης της αγοράς, µε τους πολλούς παραγωγούς και 

εµπορευόµενους, καθώς και της λειτουργίας Kωµοδικείου και Kτηµατολογίου, 

ήταν η ίδρυση µικρών ξενοδοχειών, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της 

κωµόπολης. Για τον λόγο αυτό, στις αρχές του 1900, εξηγγέλθη η λειτουργία των 

ξενοδοχείων του Nικόλαου Xατζηχριστοδούλου και του N. Παρούτη, τα οποία 

διέθεταν επίσης ξεχωριστούς χώρους για τις άµαξες και σταύλους για τα άλογα73. 

Προφανώς βέβαια, στα προηγούµενα χρόνια λειτουργούσαν στην κωµόπολη τα 

λεγόµενα χάνια, που ήταν ευρύχωρες κατοικίες µε µεγάλες αίθριες αυλές, για τις 

άµαξες και ειδικούς χώρους για τα ζώα. 

 Ένα άλλο θέµα που απορρέει από τη µελέτη των πηγών της εποχής 

σχετίζεται µε τη φιλοπατρία των κατοίκων και τη συµµετοχή τους στον 

ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. H εθνική εξόρµηση για απελευθέρωση των 

υπόδουλων ελληνικών εδαφών, που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 19ου αιώνα µε 

την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας και οδηγήσει µερικά χρόνια αργότερα στον 

πόλεµο του 1897, είχε συνεπάρει τους κατοίκους και έντεκα νέοι της κοινότητας 

µετέβηκαν µε πολλούς άλλους Kύπριους εθελοντές στην Eλλάδα, για να 

στελεχώσουν τα εκστρατευτικά σώµατα. Eιδική αναφορά γίνεται σε σχετικό 

δηµοσίευµα για έναν από αυτούς, τον Eυθύµιο Xατζηκτωρή, ο οποίος ήταν ο 

σηµαιοφόρος οµάδας 100 περίπου Kυπρίων, που αφίχθηκαν µέσω Aλεξάνδρειας 

                                                
72. «^H σύστασις τοÜ Kτηµατολογίου âνταÜθα, ¬περ àπό πολλοÜ âθρυλεÖτο, 

âξεπληρώθη, καί ¦δη πρό ™µερ΅ν àφίκοντο οî γραµµατεÖς αéτοÜ. Oî κάτοικοι τ΅ν 

δύο διαµερισµάτων, Mόρφου καί Λεύκας, καί οî κάτοικοι 8 περίπου χωρίων τÉς 

âπαρχίας Kυρηνείας δέν θά öχωσι τοÜ λοιποÜ àνάγκην νά µεταβαίνωσιν ε¨ς 

Λευκωσίαν, χάριν κτηµατολογικÉς •ποθέσεως, àλλ’ ïσάκις τοιαύτη παρουσιασθFÉ 

θά öρχωνται ε¨ς Mόρφου, öνθα πÄσα âργασία àφορ΅σα τό Kτηµατολόγιον θά 

τελειώνFη ¬σον τάχιον, µέχρι καί αéτÉς τÉς âκδόσεως τ΅ν τίτλων». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 30/12.10.1899. Eπίσης βλ. Eυαγόρας, 20.7.1900. 

73. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18/2.3.1900, 3/16.3.1900· Eυαγόρας, 18.2.1900, 

3.3.1900. 
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στον Πειραιά, τις πρώτες ηµέρες του πολέµου74. Aπό σχετική µελέτη 

πληροφορούµαστε και τα ονόµατα των υπόλοιπων δέκα: Xαράλαµπου Aβραάµ, 

Mιχάηλ Γεωργίου, Aντώνιου Iωάννου, Aντώνιου Kουτρουµπίδη, Mιχαήλ 

Kωνσταντίνου, Xρήστου Λούη, Στυλιανού Σάββα, Aντώνιου Σπύρου, Γεώργιου 

Σταυρινού και Γεώργιου Xατζηαβραάµ75. 

 Mερικά από τα δηµοσιεύµατα, που έχουν εντοπιστεί στον τύπο των πρώτων 

χρόνων της Aγγλοκρατίας, αφορούν στις γεωργικές δραστηριότητες των 

κατοίκων και αποκαλύπτουν τις δυσκολίες, που αντιµετώπιζαν στον καθηµερινό 

αγώνα τους για επιβίωση76. Aπό αυτά πληροφορούµαστε για τις διάφορες 

καλλιέργειες, στις οποίες επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους, για τις καταστροφές 

που προκαλούντο από κάποια θεοµηνία ή ασθένεια στα καρποφόρα δέντρα και τα 

σπαρτά, για τους τοκογλύφους, που εκµεταλλεύονταν τη δυστυχία τους και 

φρόντιζαν να τους δανείζουν διάφορα µικροποσά, τα οποία διογκώνονταν στη 

συνέχεια, για τους φόρους που πλήρωναν, ιδίως αυτόν της δεκάτης77, για τους 

                                                
74. «Kαί σήµερον περί τούς 100 àφίχθησαν διά τοÜ PωσσικοÜ, µέσω \Aλεξανδρείας, 

Kύπριοι, zν περί τούς 40 âθελονταί, οî δέ λοιποί öφεδροι. Πάντες àνεξαιρέτως àπό 

τοÜ λαµπροÜ τό παράστηµα σηµαιοφόρου αéτ΅ν Eéθ. XατζηκτωρÉ, µέχρι τοÜ 

τελευταίου, διαπνέει θερµόν •πέρ τÉς πατρίδος α€σθηµα». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

12/24.4.1897. 

75. Για τους εθελοντές αυτούς, καθώς και για τον Eυθύµιο Xατζηκτωρή, βλ. Π. 

Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον ατυχούς πολέµο:  H συµµετοχή της Kύπρου στον 

Eλληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, Λευκωσία 2001, 314, 320, 327, 331, 335-336, 

351-352, 359, 361. 

76. Για ενασχόληση τού συνόλου σχεδόν των κατοίκων µε τη γεωργία αναφέρεται 

σε οµιλία του ο εκ Mόρφου διδάσκαλος Έκτορας Iερείδης, κατά την υποδοχή του 

Άγγλου Aρµοστή στην κωµόπολη, τον Mάιο του 1892. Σε αυτήν, ανάµεσα στα 

άλλα, σηµείωσε και τα ακόλουθα: «≠Aπαντες σχεδόν οî κάτοικοι τÉς κωµοπόλεως 

ταύτης, \Eξοχώτατε, ε€µεθα γεωργοί, àλλ’ ≤νεκεν τ΅ν àλλεπαλλήλων 

àτµοσφαιρικ΅ν âπηρει΅ν ™ γεωργία, ™ πηγή καί ρίζα πασ΅ν τ΅ν τεχν΅ν καί 

âπιστηµ΅ν, àπό öτους ε¨ς öτος ïπισθοδροµεÖ. ‰ Eχοµεν µεγίστην àνάγκην 

àρδευτικ΅ν öργων...». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 9/21.5.1892. 

77. Δηµοσίευµα της εποχής αναφέρεται στον διορισµό υπαλλήλων για τη συλλογή 

του φόρου αυτού, που δέν είχαν, όµως, την απαραίτητη εµπειρία, µε αποτέλεσµα 

να ταλαιπωρήσουν τους κατοίκους. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 9/21.1.1885. 
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νερόµυλους, που υπήρχαν στην κωµόπολη και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους 

και πολλά άλλα. 

 Aξίζει να αναφερθεί, ότι η ζωή των αγροτών της εποχής ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη, αφού ανά πάσα στιγµή υπήρχε ενδεχόµενο, λόγω µιας θεοµηνίας ή 

κάποιας ασθένειας των καρποφόρων δέντρων, να καταστραφεί η γεωργική 

παραγωγή και να µείνουν χωρίς κανένα πόρο ζωής. Για παράδειγµα, τον Mάιο του 

1891, ξαφνική νεροποντή παρέσυρε και κατέστρεψε τα δεµάτια, που είχαν στους 

αγρούς και τα αλώνια, καθώς και άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως κουκιά, ενώ 

µεγάλου µεγέθους χαλάζι προκάλεσε τον θάνατο προβάτων και άλλων ζώων78. 

Όπως κατήγγειλε κάτοικος της Mόρφου, µε επιστολή του στον τύπο, πολλοί 

αγρότες µετά τη θεοµηνία αυτή είχαν συνάψει κυβερνητικό δάνειο, για να 

µπορέσουν να σπείρουν. Δυστυχώς, όµως, αντί στήριξης, οι ξένοι κυβερνώντες 

συµπεριφέρθηκαν χειρότερα και από τους ντόπιους τοκογλύφους και επεδίωξαν 

να αποκοµίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη από τους τόκους των 

δανείων που παρεχώρησαν79. Eπίσης, σε περιπτώσεις που κάποιος ήθελε να 

εκδικηθεί για οποιοδήποτε λόγο ένα συµπολίτη του, κατάστρεφε τη γεωργική του 

παραγωγή και έτσι του στερούσε τη µοναδική πηγή εισοδήµατος. Aυτό συνέβη τον 

Iούνιο του 1889, όταν τέθηκε κακόβουλη φωτιά στο αλώνι του Kτωρή Xατζηλοή 

και κάηκαν 200 κοιλά σιταριού και κριθαριού80. 

 Tην ίδια περίοδο, οι κάτοικοι της Mόρφου υπέφεραν επίσης από την 

ανοµβρία, που δυσχέραινε την καλλιέργεια της γης, όπως κατά τα έτη 1889 και 

1899, αφού µέχρι τότε δεν είχε αρχίσει ακόµη η συστηµατική εκµετάλλευση του 

                                                
78. «Aî προξενηθεÖσαι ζηµίαι εrνε µέγισται. Πολλά δεµάτια, κουκκία κλπ. âν τοÖς 

àγροÖς παρεσύρθησαν •πό τ΅ν χειµάρρων, πλεÖστα κατελασπώθησαν âντός τ΅ν 

êλωνίων, χιλιάδες στρεµµάτων σίτου καί ôλλων προϊόντων κατεκόπησαν ïλοτελ΅ς 

•πό τÉς χαλάζης, πολλά πρόβατα καί ôλλα ζ΅α äφανίσθησαν, καί âν γένει παντοÜ 

καταστροφή µεγίστη· ¨δίως âν τοÖς πλησιοχώροις Πραστι΅, Nικήτ÷α καί Mπάρακι ™ 

καταστροφή •πÉρξε γενική». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 10/22.5.1891. Kαταστροφές 

προκάλεσε επίσης νεροποντή, που ξέσπασε τον Δεκέµβριο του 1899. Bλ. Φωνή 

της Kύπρου, 9/21.12.1899. 

79. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 6/18.12.1891. 

80. Bλ. Σάλπιγξ, 24.6.1889. 
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πλούσιου υδροφόρου στρώµατος της περιοχής81. Παραπονέθηκαν δε, τον 

Oκτώβριο του 1891, στον Aρµοστή, ότι το µεγάλο πρόβληµά τους ήταν η έλλειψη 

επαρκών υδάτων, για το οποίο ο τελευταίος εξέφρασε την ευχή να λυθεί από τις 

βροχές του επόµενου χειµώνα82. Oι κάτοικοι, όµως, ζητούσαν την κυβερνητική 

αρωγή για τη δηµιουργία αρδευτικών έργων και σειρά πρακτικών µέτρων, που θα  

επέτρεπαν την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και όχι την έκφραση 

ευχολογίων83. 

 Tελικά, η λύση δόθηκε από τους ίδιους, που δηµιούργησαν είδος 

συνεταιρισµού και εξόρυξαν, το 1896, σε τέσσερα σηµεία φρέατα µε 

ικανοποιητική παροχή νερού, που επέτρεψε τη συστηµατικότερη καλλιέργεια 

λεµονιών, πορτοκαλιών, συκαµινιών και πολλών άλλων καρποφόρων δέντρων. 

Aξίζει να σηµειωθεί ότι στο έργο τους βρήκαν απρόσµενο συµπαραστάτη τον 

φιλοπρόοδο Άγγλο διοικητή της επαρχίας M. Kινγκ, που αρχικά τους παρεχώρησε 

χαµηλότοκο δάνειο για την έναρξη των εργασιών και ακολούθως τους στήριξε µε 

νέο δάνειο για την ολοκλήρωση του έργου84. 
                                                
81. «Mετ’ ôκρας àγαλλιάσεως πληροφοροÜµεν τήν φίλην «Σάλπιγγα», ¬τι καί 

âνταÜθα, καί καθ’ ¬λον τό διαµέρισµά µας, âγένοντο κατά διαλείµµατα àρκεταί 

βροχαί, ποτίσασαι âπαρκ΅ς τό διψαλέον τÉς γÉς πρόσωπον καί âµψυχώσασαι τούς 

γεωργούς, ο≈ς ï àπηνής Nοέµβριος öκαµε ν’ àποσύρωσι τήν χεÖρα âκ τοÜ àρότρου. 

\Aπό τÉς σκληρÄς φύσεως ε¨ς τούς σκληροτέρους τοκογλύφους καί àπό τούτους 

ε¨ς âκείνην παίζονται οî δυστυχεÖς γεωργοί, ½ς οî µÄλλον •πό τÉς φύσεως 

καταδιωκόµενοι». Bλ. Σάλπιγξ, 23.12.1889. Eπίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 

28/9.11.1899· Φωνή της Kύπρου, 11/23.11.1899. Aς σηµειωθεί, ότι σε κείµενα της 

εποχής αναφέρονται και χρονιές µε ικανοποιητική βροχόπτωση, όπως το 1900. Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 28/9.2.1900. 

82. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 1/13.11.1891. 

83. Eνδεικτική για το ζήτηµα αυτό είναι η προαναφερθείσα οµιλία του Έκτορα 

Iερείδη. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 9/21.5.1892. 

84. «\Aπό πολλοÜ, ½ς γνωστόν, οî φιλοπρόοδοι τÉς Mόρφου κάτοικοι, διά τÉς 

χαρακτηριζούσης αéτούς ïµονοίας, κατώρθωσαν, διά τοÜ συνεταιρισµοÜ, νά öχωσι 

τέσσαρα àρκούντως καλά ρέοντα ≈δατα, πρός ôρδευσιν τ΅ν γαι΅ν των, τFÉ àνορύξει 

φρεάτων, αî δέ ôλλοτε ξηραί, àλλ’ εûφοροι τÉς Mόρφου πεδιάδες, φαίνονται νÜν 

κατάφυτοι âκ λεµονε΅ν, πορτοκαλε΅ν, συκαµινε΅ν καί παντοίων ôλλων 

δένδρων...». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 24/5.1.1897. Eκφράζεται η άποψη ότι µε την 

αναφορά σε «τέσσερα νερά» υπονοούνται τα αρτεσιανά ύδατα, που υπήρχαν στις 



29 

 Mε παρόµοιο τρόπο, και πρωτοπορώντας στον τοµέα της ίδρυσης 

κοινοπραξιών, εξαγόρασαν, στις αρχές του 1898, έναντι του ποσού των 6000 

λιρών, τη λεγόµενη «Έπαυλη Mόρφου», που αποτελείτο από µεγάλη έκταση γης 

και πολλά εύφορα κτήµατα και ανήκε σε πλούσιους Oθωµανούς. Για τον σκοπό 

αυτό πραγµατοποίησαν από κοινού δάνειο και στη συνέχεια, µε τη βοήθεια 

πραγµατογνωµόνων, διεµοίρασαν αναµεταξύ τους τη γη85. 

 Στον τύπο της εποχής αναφέρονται και µερικά άλλα γεωργικά προϊόντα, 

που παρήγαγαν οι κάτοικοι της Mόρφου, εκτός από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, 

όπως τα σιτηρά, τα κουκιά και τα εσπεριδοειδή. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν 

τα λεγόµενα υδροπέπονα, δηλαδή τα καρπούζια, τα οποία διοχέτευαν στην αγορά 

της Λευκωσίας. Όπως αναφέρεται σε δηµοσίευµα, τον Aύγουστο του 1897, νεαροί 

καµηλάτες, που µετέφεραν το φορτίο προς πώληση, έπεσαν σε ενέδρα οθωµανών 

κακοποιών, οι οποίοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να τους ληστεύσουν86. Aπό άλλες 

πηγές είναι γνωστό επίσης, ότι παρήγαγαν και πολλά άλλα προϊόντα, όπως 

βαµβάκι, λινάρι, σησάµι, ρεβίθια, φασόλια, σύκα, ρόδια, βερίκοκκα και διάφορα 

είδη λαχανικών87. Aξίζει να αναφερθεί, ότι µέρος της γεωργικής παραγωγής 

                                                                                                                                                  
τοποθεσίες των «Γναφκιών», του «Σαντενή», των «Δραγοµάνων» και της 

«Ποδίνας». Bλ. K. Kαλαθάς, Mυθιστορία του Mορφου παραλειπόµενα (υποσ. 1), 

18. 

85. «\Eξηγοράσθη •πό τ΅ν κατοίκων τÉς κωµοπόλεως ™ âν Mόρφου àξία λόγου 

öπαυλις, ≥τις µέχρι τÉς χθές àνÉκεν ε¨ς τίνας çθωµανούς. ^H öπαυλις âξηγοράσθη 

•πό τ΅ν προοδευτικ΅ν καί âργατικ΅ν κατοίκων τÉς κωµοπόλεως ταύτης àντί 6000 

λιρ΅ν. Tό χρÉµα τοÜτο âξευρέθη διά δανείων». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 4/26.4.1898. 

«\Aπό τινων  ™µερ΅ν πραγµατογνώµονες καταγίνονται ε¨ς τήν διανοµήν τÉς 

àκίνητης περιουσίας τÉς âπαύλεως Mόρφου, µεταξύ τ΅ν συµµετόχων. Tό öργον 

τοÜτον, οéχί εûκολον, θά διαρκέσFη âπί πολλάς ™µέρας». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

14/26.7.1898. 

86. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 26/7.9.1897. Στους «µεγάλους και γλυκείς 

υδροπέπονας» της Mόρφου αναφέρονται επίσης και οι Γ.M. Kωνσταντινίδης και I. 

Iωαννίδης, Tοπογραφία της Nήσου Kύπρου, Λάρνακα 1897, 19. 

87. Δ. Mαργαρίτης, Περί Kύπρου διατριβή, Aθήνα 1849, 26, όπου γίνεται επίσης 

αναφορά στα προβλήµατα άρδευσης της πεδιάδας της Mόρφου, κατά τους 

θερινούς µήνες. Για τα γεωργικά προϊόντα, που παρήγαγε η Mορφου βλ. επίσης E. 

Φραγκούδης, Eγχειρίδιον χωρογραφίας και γενικής ιστορίας της Kύπρου, τ. A΄, 
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προωθείτο από τοπικούς εµπόρους προς εξαγωγή, µέσω του όρµου του 

Kαραβοστασίου, όπως το καλοκαίρι του 1900, οπότε φορτώθηκαν δύο πλοιάρια µε 

σιτάρι, κριθάρι και κουκιά88. 

 Aπό τα υπόλοιπα δηµοσιεύµατα, που εντοπίστηκαν στον τύπο της υπό 

εξέταση περιόδου, ένα αναφέρεται στον νερόµυλο, που διατηρούσε η Mονή 

Kύκκου στη Mόρφου και ο οποίος ενοικιάστηκε, το 1889, από τον εκπρόσωπο της 

Mονής, Iεροµόναχο Nικόδηµο, σε δύο κατοίκους της Kυθρέας. Ωστόσο, υπήρξαν 

αρκετές δυσκολίες για την οµαλή λειτουργία του, αφού, κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα, η µετάβαση σε αυτόν καθίστατο αδύνατη, εξαιτίας της υπερχείλισης 

παρακείµενων χειµάρρων και έλλειψης γέφυρων, που θα διευκόλυναν τη 

διακίνηση89. H ανυπαρξία γέφυρων στους χειµάρρους της κωµόπολης ανάγκαζε 

πολλές φορές τους ταξιδιώτες να διακινδυνεύουν να τους διασχίσουν µε ολέθρια 

µερικές φορές αποτελέσµατα, όπως τον Δεκέµβριο του 1890, οπότε παρασύρθηκε 

και πνίγηκε στη Mόρφου νεαρός Άραβας πωλητής90. 

 Eπίσης, ένα άλλο δηµοσίευµα αναφέρεται σε φόνο, που έγινε στην 

κωµόπολη, κατά τη διασκέδαση οµάδας κατοίκων, τη Δευτέρα του Aγίου 

Πνεύµατος, του έτους 1897, οπότε κάποιος από αυτούς µαχαίρωσε συνδαιτηµόνα 

του για ασήµαντη αφορµή και µε την κατηγορία, ότι κατανάλωσε µεγαλύτερη 

ποσότητα ποτού από τους υπολοίπους91. 

                                                                                                                                                  
Aλεξάνδρεια 1885, 25· N. Iερείδης, Iστορία της Kύπρου, Λευκωσία 1893, 83· Xρ. 

Kουδουνάς, «H γεωργία στην περιοχή Mορφου», στον τόµο: Mόρφου. Γενέθλια γη 

(υποσ. 1) 9-16. 

88. Bλ. Eυαγόρας, 20.7.1900. Για τη γεωργική παραγωγή, τη λαϊκή αγορά της 

Mόρφου και τους εµπόρους, ανάµεσα στους οποίους ξεχώριζαν οι Nικόλας 

Σπετσάρης και Xριστοφής Λυµπουρής, βλ. επίσης Γ. Λαντίδης, «Mόρφου: Iστορική 

διαδροµή», Δήµοι της Kύπρου 5 (1985) 18-19. 

89. «^O πλησίον τοÜ χωρίου µας κείµενος νερόµυλος τÉς ^IερÄς MονÉς Kύκκου 

âνοικιάσθη, παρά τοÜ âπιστατοÜντος Πανοσιολογιωτάτου ^Iεροµονάχου Kύκκου κ. 

Nικοδήµου, ε¨ς δύο Kυθραιώτας, àλλά τÉς πρός αéτόν àγούσης àδιαβάτου οûσης âν 

καιρ΅ χειµ΅νος, καθό àγεφυρώτων ùντων τ΅ν κατά τήν ïδόν χειµάρρων, 

äναγκάσθησαν ο¨ âνοικιασταί νά γεφυρώσωσι τούτους διά ξύλων». Bλ. Σάλπιγξ, 

23.12.1889. 

90. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 21/1.1.1891. 

91. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 16/22.6.1897. 
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 H µελέτη του κυπριακού τύπου των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας και η 

συνεξέτασή του µε διάφορες άλλες πηγές της εποχής, φωτίζει πολλές από τις 

πτυχές της ζωής των κατοίκων της Mόρφου και αποκαλύπτει τις προσπάθειες που 

κατέβαλλαν για επιβίωση και πνευµατικη προκοπή. H καλλιέργεια της γης και η 

από κοινού εκµετάλλευση και αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων, η εξαγορά της 

οθωµανικής έπαυλης, η ίδρυση Δηµαρχείου και το συνεχές ενδιαφέρον τους για 

τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και της δηµόσιας υγείας, η ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης και η στήριξη της λειτουργίας των σχολείων, η ίδρυση 

Aναγνωστηρίου και πολλά άλλα υπογραµµίζουν τους αγώνες τους για να 

αντεπεξέλθουν από κοινού στα πολλά και ποικίλα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν 

και να θέσουν τις βάσεις για την πρόοδο της γενέτειράς τους. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Κυπριακαί Σπουδαί 72 (2010) 47-71. 


