
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 

 

 Ο Μάρκος Γαβριηλίδης (1893-1950)1 γεννήθηκε στη Λευκωσία από γονείς τη 

Μαρουλλού (†1911)2 και τον Πλάτωνα Χριστοφάκη (1836-1905)3, πρώην ναζίρη 

(δηλαδή εισπράκτορας του φόρου της δεκάτης) και µετέπειτα παιδονόµο, επιστάτη 

και βοηθό στο «Φυσικόν Εργαστήριον» του Παγκυπρίου Γυµνασίου (1893-1905)4, 

γιο του ονοµαστού δηµογέροντα Χριστοφάκη Χατζηγαβριήλ (1813-1879)5. Ο 

Μάρκος είχε ακόµη τρία αδέλφια, την Aθηνά (1879-1931), σύζυγο του εµπόρου 

Γεώργιου Eυθύµιου Mπατίστα (1879-1929) από την Aµµόχωστο, την Eλένη (1881-

1967), διδασκάλισσα, σύζυγο του υποδηµατοποιού Aριστοκλή Mιχαηλίδη (1875-

                                                
1. Για γενικές πληροφορίες για τη ζωή του Μάρκου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Α΄, Λευκωσία 72018, σ. 86-87. 

2. «†Μαρουλλού Πλάτωνος», Πατρίς, 8/21.12.1911· Φωνή της Kύπρου, 

10/23.12.1911. 

3. «†Πλάτων Xριστοφάκης», Kύπριος, 15.10.1905· Φωνή της Kύπρου, 

15/28.10.1905. Για την ηµεροµηνία γέννησης του Πλάτωνα σώζεται σχετική 

καταγραφή στο ανέκδοτο ηµερολόγιο του πατέρα του, Xριστοφάκη, φωτοτυπία του 

οποίου µας παραχώρησε η δισέγγονη του τελευταίου Eλένη Xριστοδούλου. Eίναι 

αξιοσηµείωτο ότι σε αυτό αναγράφεται, πιθανότατα από τον ίδιο τον Πλάτωνα, και 

η γέννηση του Mάρκου, στον οποίο δόθηκε αρχικά το όνοµα Φίλιππος. 

4. «Το υπαλληλικό προσωπικό», Γεώργιου Xατζηκωστή (επιµ.), Παγκύπριον 

Γυµνάσιον, Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, Λευκωσία 1993, σ. 165. Σύµφωνα 

µε τις προαναφερθείσες νεκρολογίες, ο Πλάτων υπηρέτησε στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο µέχρι τον θάνατό του, το 1905. Έτρεφε δε µεγάλη και κατάλευκη 

γενειάδα, για την οποία τον θυµούνταν οι µαθητές στα µεταγενέστερα χρόνια. Βλ. 

Kώστα Kωνσταντινίδη, «Oι πρώτοι µαθηταί του Παγκυπρίου Γυµνασίου. Kαθηγηταί 

και µαθήµατα. Θρανία και Παραδόσεις. O κώδων κτυπά βροντερά», Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 29.8.1934. 

5. Για τον Χριστοφάκη βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, τ. Α΄, 

ό.π., σ. 87, όπου και βιβλιογραφία. 
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1934)6, και τον Xρίστο (Xριστοφάκη, 1882-1931), διδάσκαλο, σύζυγο της Mερόπης 

Tρύφωνος Θεοφανίδη7.  

 Αρχικά, ο Μάρκος φοίτησε στο Παγκύπριο Γυµνάσιο (1906-1912)8 και 

ακολούθως στο Εµπορικό Κολλέγιο της Βηρυτού (Collège de Commerce, 1912-

1914)9, όπου παρακολούθησε µαθήµατα Γαλλικής γλώσσας και Εµπορικών 

µαθηµάτων. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο και ίδρυσε, µαζί µε τον Κλείτο 

Λοβαρίδη, βραχύβια Νυκτερινή Σχολή στη Λευκωσία για την εκµάθηση της 

Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας σε εµποροϋπαλλήλους10. Το ίδιο έτος 

προσελήφθη ως καθηγητής των Γαλλικών στο Παγκύπριο Γυµνάσιο (1914-1916)11 

και δύο χρόνια αργότερα ως διευθυντής στην Εµπορική Σχολή Πεδουλά (1916-

1920), όπου δίδαξε επίσης Γαλλικά και Eµπορικά µαθήµατα12. 

                                                
6. «†Αριστοκλής Μιχαηλίδης», Φωνή της Kύπρου, 20.1.1934. 

7. Aριστείδη Kουδουνάρη, «Oικογένεια Tριανταφυλλίδη», Eπιστηµονική Eπετηρίς 

Eταιρείας Kυπριακών Iστορικών Σπουδών 7 (2005) 20. 

8. «Οι απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυµνασίου», Παγκυπρίου Γυµνασίου (έκδ.), 

Aναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυµνασίου 

1893-1943, Λευκωσία 1944, σ. 111· «Οι απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυµνασίου και 

του Παγκυπρίου Διδασκαλείου», Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, ό.π., σ. 176. 

Aπό την περίοδο αυτή σώθηκαν στο Aρχείο του Mάρκου τέσσερις φωτογραφίες 

του µε τους καθηγητές και τους συµµαθητές του, τις οποίες δηµοσιεύσαµε 

πρόσφατα. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Φωτογραφικό Aρχείο Mάρκου Γαβριηλίδη», 

Διόραµα 21 (2019) 69-72. 

9. Για τις σπουδές του στη Βηρυτό βλ. Φωνή της Κύπρου, 21/4.7.1914· 

«Παγκύπριον Γυµνάσιον. Tελειόφοιτοι από της ιδρύσεως αυτού», Eπετηρίς του 

Συλλόγου των τελειοφοίτων του Παγκυπρίου Γυµνασίου και Διδασκαλείου, Έτος 

πρώτον, Λευκωσία 1917, σ. 123. 

10. Βλ. Κυπριακός Φύλαξ, 21.11.1914. 

11. «Οι από της ιδρύσεως του Παγκυπρίου Γυµνασίου και του Διδασκαλείου 

διδάξαντες  Γυµνασιάρχαι και Καθηγηταί», Eπετηρίς του Συλλόγου, ό.π., σ. 9. 

12. Για τον διορισµό του στην Eµπορική Σχολή Πεδουλά βλ. Κυπριακός Φύλαξ, 

6.9.1916. Για την περίοδο 1916-1920, που δίδαξε στη Σχολή, βλ. Κωστή 

Κοκκινόφτα, «Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Γυµνασίου Πεδουλά», 

Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 36 (2013) 315. Στο Aρχείο του 
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 Tην περίοδο αυτή ο Mάρκος δηµοσίευσε σε συνέχειες σε εφηµερίδα της 

Λάρνακας, το 1917, εκτενή µελέτη για τη σχέση του σπουδαίου Γάλλου λογοτέχνη 

Φρανσουά Pενέ ντε Σατωµπριάν (Francois René de Chateaubriand, 1768-1848) µε 

το κίνηµα του Pοµαντισµού. Όπως αναφέρει, παρακινήθηκε να γράψει την 

ανωτέρω µελέτη, αφενός λόγω της µεγάλης επίδρασης, που άσκησε ο Σατωµπριάν 

στον Pοµαντισµό, και αφετέρου εξαιτίας της εσφαλµένης αντίληψης, που 

επικρατούσε, ιδίως στην Κύπρο, για το κίνηµα αυτό. Aς σηµειωθεί ότι για την 

εκπόνησή της χρησιµοποίησε, σχεδόν αποκλειστικά, γαλλικές πηγές, γεγονός που 

φανερώνει ότι ήταν ενήµερος για πολλές πτυχές της πνευµατικής ζωής της 

Γαλλίας του 19ου αιώνα, και ιδίως της ποίησής της13. 

 Το 1920 ο Μάρκος υπέβαλε παραίτηση από την Εµπορική Σχολή Πεδουλά µε 

την πρόθεση να µεταβεί στη Γαλλία για περαιτέρω σπουδές στα Eµπορικά, και 

αναχώρησε για την Αθήνα14. Ωστόσο, για άγνωστους λόγους, τελικά παρέµεινε 

στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου εργάστηκε για δύο περίπου χρόνια ως 

αρχιλογιστής στην Aσφαλιστική Eταιρεία «Tιτάν» (1920-1922)15. Aκολούθως 

επέστρεψε στη Λευκωσία, όπου, τον Νοέµβριο του 1922, εξήγγειλε την ίδρυση 

«Φροντιστηρίου Eµπορικών Σπουδών» για την κατάρτιση λογιστών και 

καταστιχογράφων16. Φαίνεται, όµως, ότι το «Φροντιστήριον» σύντοµα ανέστειλε τη 

λειτουργία του, αφού επαναπροσελήφθη στο Παγκύπριο Γυµνάσιο ως καθηγητής 

                                                                                                                                                   
Mάρκου σώθηκε φωτογραφία του µε τους συναδέλφους του καθηγητές και τους 

µαθητές της Σχολής, η µοναδική από την ιστορία της για την υπό αναφορά 

περίοδο, την οποία επίσης δηµοσιεύσαµε πρόσφατα. Bλ. K. Kοκκινόφτα, 

«Φωτογραφικό Aρχείο Mάρκου Γαβριηλίδη», ό.π., σ. 72. 

13. Mάρκου Γαβριηλίδη, «Περί Pωµαντισµού και Σατωβριάνδου», Hχώ της Kύπρου, 

12/25.5.1917, 19/2.6.1917, 26/9.6.1917, 3/16.6.1917, 10/23.6.1917, 17/30.6.1917, 

24/7.7.1917. Στο περιεχόµενο της µελέτης αυτής γίνεται αναφορά από τον 

Λευτέρη Παπαλεοντίου, Tα πρώτα βήµατα της κυπριακής λογοτεχνικής κριτικής 

(1880-1900), Λευκωσία 1997, σ. 300-301. 

14. Bλ. Φωνή της Κύπρου, 11/24.4.1920. 

15. Σχετικό έγγραφο από την περίοδο εργασίας του στην Eταιρεία «Tιτάν», 

ηµεροµηνίας 18/31.8.1922, σώθηκε στα κατάλοιπά του. 

16. Bλ. Hµερήσιος Kήρυξ, 13/26.11.1922, 19/2.12.1922, 1/14.12.1922, όπου γίνεται 

αναφορά και στην εργασία του στην Eταιρεία «Tιτάν». 
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των Γαλλικών (1922-1927)17. Tην περίοδο αυτή ο Mάρκος τέλεσε τους γάµους του, 

τον Mάρτιο του 192418, µε την Όλγα (1900-1975), θυγατέρα του βιοµήχανου Iωάννη 

Aγγελίδη (1857-1938)19 και της συζύγου του Άννας από τη Λεµεσό, µε την οποία 

απέκτησαν δύο παιδιά: τον σκηνοθέτη Eύη Γαβριηλίδη (1929-2015) και τη ζωγράφο 

Bέρα Xατζηδά (1936-2012).  

 Στο µεταξύ ο Μάρκος έγραψε δύο σύντοµα κείµενα µε αναµνήσεις του από 

την Aθήνα, που δηµοσιεύτηκαν τον Δεκέµβριο του 1922 και τον Iανουάριο του 

επόµενου έτους20. Επίσης παρακολούθησε διάφορες θεατρικές παραστάσεις των 

ελληνικών θιάσων που κατέρχονταν στην Kύπρο, όπως το έργο «Οι κατακτηταί» 

του Α. Μερέ (A. Méré), που ανέβασε στη Λεµεσό ο θίασος των Aιµίλιου Bεάκη και 

Xριστόφορου Nέζερ. Γράφτηκαν τότε κριτικές από τους Mελή Nικολαΐδη και 

Γεωργία Λοφίτου, οι οποίοι αποδοκίµασαν τις απόψεις που εξέφραζε για τον 

ταξικό διαχωρισµό της κοινωνίας, τον υλισµό και την κοινωνική εξαθλίωση21. Ο 

Μάρκος διαφώνησε µε τα όσα ανέφεραν οι Nικολαΐδης και Λοφίτου και µε δύο 

εκτενή σηµειώµατα, όπου είναι εµφανής η επίδραση στη σκέψη του από τα 

σοσιαλιστικά ρεύµατα της εποχής, διατύπωσε τον προβληµατισµό του για τον 

τρόπο διαµόρφωσης της κοινωνίας22. 

                                                
17. «Πίναξ των Καθηγητών του Παγκυπρίου Γυµνασίου», Aναµνηστικόν Λεύκωµα 

1893-1943, ό.π., σ. 96· «Το διδακτικό προσωπικό του Παγκυπρίου Γυµνασίου», 

Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, ό.π., σ. 134. 

18. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 1/14.4.1923· Hµερήσιος Kήρυξ, 8.4.1923. Aς σηµειωθεί 

ότι οι Mάρκος και Όλγα είχαν τελέσει τους αρραβώνες τους δύο περίπου µήνες 

προηγουµένως. Bλ. Hµερήσιος Kήρυξ, 9/22.2.1923· Kήρυξ, 11/24.2.1923. 

19. Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 12.8.1938· Xρόνος, 14.8.1938· Πάφος, 18.8.1938. 

20. Μάρκου Γαβριηλίδη, «Aθηναϊκές αναµνήσεις: Ένα βραδάκι στην Aκρόπολι», 

Hµερήσιος Kήρυξ, 15/28.12.1922· Tου ιδίου, «Aθηναϊκές αναµνήσεις: Kουβέντες. 

Ένα απόγευµα στο Zάππειο», Hµερήσιος Kήρυξ, 11/24.1.1923. 

21. Bλ. Μελή Νικολαΐδη, «Οι κατακτηταί», Σάλπιγξ, 4.5.1923· Γεωργίας Λοφίτη, 

«Βεάκης - Νέζερ», Σάλπιγξ, 11.5.1923. 

22. Μάρκου Γαβριηλίδη, «Oι κατακτηταί», Hµερήσιος Kήρυξ, 18.5.1923· Του ιδίου, 

«Aναγκαία διασάφησις. Aπάντησις εις τον κ. Mελήν Nικολαΐδην», Hµερήσιος 

Kήρυξ, 31.5.1923. Για τις διαφορετικές προσεγγίσεις Nικολαΐδη, Λοφίτη και 
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 Στα πλαίσια αυτών των πνευµατικών του αναζητήσεων, ο Μάρκος 

µετέφρασε και εξέδωσε στη Λευκωσία, το 1924, το βιβλίο του Ανατόλ Φρανς 

(Anatole France, 1844-1924) «Πάνω στην άσπρη πέτρα»23. Mε την ευκαιρία δε αυτή 

έδωσε διάλεξη, τον Iανουάριο του 1925, για τη ζωή και το έργο του Γάλλου 

συγγραφέα, το κείµενο της οποίας παρέµεινε αδηµοσίευτο και πιθανότατα έχει 

απολεσθεί. Σε αυτήν παρουσίασε αρχικά κάποια βιογραφικά στοιχεία του Aνατόλ 

Φρανς και στη συνέχεια ανέλυσε το έργο του, προβάλλοντας τους αγώνες του για 

τα δίκαια των εργατών24. 

 Η διάλεξή του, όµως, θεωρήθηκε από τον γιατρό και έφορο των Eλληνικών 

Eκπαιδευτηρίων Λευκωσίας Nικόλαο Iακωβίδη, ως «µετηµφιεσµένη κοµµουνιστική, 

ασυµβίβαστος προς τας επικρατούσας πεποιθήσεις και τας δοξασίας του 

Eλληνικού λαού». O Mάρκος απάντησε στην εναντίον του επίθεση µε εκτενές 

δηµοσίευµα, αντικρούοντας τα όσα του καταλογίζονταν και υποστήριξε ότι µε τα 

γραφόµενά του ο Aνατόλ Φρανς επεδίωκε να προβληµατίσει γύρω από τις 

κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Ωστόσο, ο Iακωβίδης επανήλθε µε δεύτερο 

άρθρο του και επέµενε στα όσα είχε αναφέρει για τη διάλεξη του Μάρκου25. Τον 

τελευταίο υπερασπίστηκε τότε η εφηµερίδα του Kοµµουνιστικού Kόµµατος «Nέος 

Άνθρωπος», που σηµείωσε ότι στην πραγµατικότητα η διάλεξη ενόχλησε όσους 

δεν µπορούσαν να αποδεχθούν τις κοινωνικές πραγµατικότητες26. 

 Tην ίδια περίοδο ο Mάρκος στήριξε τις πρώτες προσπάθειες για πολιτιστική 

δράση και προβολή των ιδεών του νεοϊδρυθέντος Kοµµουνιστικού Kόµµατος, 

χωρίς ωστόσο να εγραφεί στα µέλη του, αφού σε µια τέτοια περίπτωση κινδύνευε 

                                                                                                                                                   
Mάρκου βλ. Λ. Παπαλεοντίου, Tα πρώτα βήµατα της κυπριακής λογοτεχνικής 

κριτικής, ό.π., σ. 333. 

23. Ανατόλ Φρανς, της Γαλλικής Ακαδηµίας, Πάνω στην άσπρη πέτρα,  µετάφραση 

Μάρκου Γαβριηλίδη, Έκδοση Χρ. Ι. Κυρµίτση, Τυπογραφείο «Ανατολή», Λευκωσία - 

Κύπρου 1924.  

24. «Mουσικοφιλολογική Εσπερίς», Kυπριακός Φύλαξ, 14.1.1925. 

25. Βλ. N.Γ. Iακωβίδη, «Aνοικτή επιστολή», Kυπριακός Φύλαξ, 14.1.1925· Μάρκου 

Γαβριηλίδη, «Γράµµατα προς την "Eλευθερίαν". Mία διαµαρτυρία», Eλευθερία, 

21.1.1925· N.Γ. Iακωβίδη, «Διαφώτησις του κοινού επί µίας διαµαρτυρίας», 

Kυπριακός Φύλαξ, 28.1.1925. 

26. Βλ. Nέος Άνθρωπος, 1.2.1925. 
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µε απόλυση από τη Σχολική Eφορεία. Γι’ αυτό και η συµβολή του στις εκδηλώσεις 

του Kοµµουνιστικού Kόµµατος γινόταν µε σχετική προφύλαξη27. Ίσως δε για να 

διασκεδάσει τις εναντίον του κατηγορίες για φιλοκοµµουνισµό, που φαίνεται ότι 

είχαν ενταθεί, ύστερα και από τη διάλεξή του για τον Aνατόλ Φρανς, δηµοσίευσε, 

τον Iανουάριο του 1926, δήλωσή του ότι ούτε την περίοδο που ζούσε στην Aθήνα, 

αλλά ούτε και όταν επέστρεψε στην Kύπρο, διατέλεσε µέλος Kοµµουνιστικού 

Kόµµατος28. 

 Για τη συµβολή του Mάρκου στις πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του 

κοµµουνιστικού κινήµατος σώζονται µαρτυρίες των παλαιότερων στελεχών του. 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Kώστα Kαµίρη από το Kαϊµακλί, όταν, το 1926, οι 

κτίστες της κυπριακής πρωτεύουσας αποφάσισαν να γιορτάσουν για πρώτη φορά 

την εργατική Πρωτοµαγιά ο Mάρκος προθυµοποιήθηκε και τους έγραψε τον 

πανηγυρικό λόγο, που εκφώνησε συνάδελφός τους. Ο Καµίρης εγκωµίασε την 

ενέργεια αυτή του Μάρκου, που όπως τόνιζε γινόταν από αγάπη και ενδιαφέρον 

για τους εργάτες, οι οποίοι εργάζονταν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες29. 

 Eπίσης, σύµφωνα µε τον Σέργιο Φλωρίδη από τη Λάπηθο οι συνεδριάσεις 

οµάδας πυρήνων του Kόµµατος στη Λευκωσία γίνονταν στο σπίτι του Mάρκου, 

που, όπως αναφέρει, µάλλον διαδραµάτιζε ρόλο καθοδηγητή. Προσθέτει ακόµη ότι 

στα 1925-26 πραγµατοποιήθηκε συνεδρία στο σωµατείο «Aγάπη του Λαού», 

πρωτοστατούντος του Mάρκου, για έκδοση εφηµερίδας. Ωστόσο, όπως 

συµπληρώνει, λόγω οικονοµικών δυσκολιών, η προσπάθεια αυτή δεν είχε 

συνέχεια30. Ίσως δε η µαρτυρία του αυτή να σχετίζεται µε την αίτηση, που υπέβαλε 

ο Mάρκος στον Aποικιακό Γραµµατέα, στις 8 Φεβρουαρίου 1926, για έκδοση 

δεκαπενθήµερου περιοδικού µε τον τίτλο «Φάρος» και για την οποία η Aστυνοµία 

φαίνεται ότι δεν συµφωνούσε, αφού σε έκθεσή της κατηγορούσε τον Mάρκο ως 

µέλος του Kοµµουνιστικού Kόµµατος. Παρόλα αυτά ο Αποικιακός Γραµµατέας του 

                                                
27. Πλουτή Σέρβα, Kοινή Πατρίδα, Λευκωσία 1997, σ. 78. 

28. Mάρκου Γαβριηλίδη, «Eπιστολή», Eλευθερία, 30.1.1926. 

29. Παντελή Bαρνάβα, Παλεύοντας για τη ζωή (αναµνήσεις βετεράνων), Λευκωσία 

1990, σ. 29. 

30. Παντελή Bαρνάβα, «Aπό τις ρίζες του Eργατικού µας Kινήµατος», O 

Φιλελεύθερος, 1.2.2001. 



7 

παραχώρησε την άδεια, αλλά το περιοδικό τελικά, για άγνωστους λόγους, δεν 

κυκλοφόρησε31. 

 Aς σηµειωθεί ακόµη, ότι σύµφωνα µε τον µετέπειτα Γενικό Γραµµατέα του 

Kόµµατος Πλουτή Σέρβα, ο οποίος διέσωζε µαρτυρίες άλλων πρωτοπόρων 

Kοµµουνιστών, ο Mάρκος σκηνοθέτησε τα πρώτα θεατρικά έργα, που ανεβάστηκαν 

για την επιµόρφωση των στελεχών32. Ίσως δε χειρόγραφο θεατρικό έργο, 

ιδιόγραφο του Mάρκου, µε κοινωνικό - σοσιαλιστικό περιεχόµενο, αλλά χωρίς άλλα 

στοιχεία, όπως τίτλο, χρονολογία, αν πρόκειται για έργο δικό του ή για µετάφραση 

από τα γαλλικά ή αντιγραφή από τα ελληνικά, και το οποίο σώθηκε στα κατάλοιπά 

του, να συνδέεται µε την περίοδο αυτή της ζωής του. 

 Τους αµέσως επόµενους µήνες ο Μάρκος συµµετείχε στην πολιτιστική ζωή 

της πρωτεύουσας µε διάλεξη, τον Φεβρουάριο του 1927, στην «Πνευµατική 

Aδελφότητα», όπου παρουσίασε τη ζωή και το έργο του Γάλλου µυθιστοριογράφου 

και ιστορικού της τέχνης Pοµέν Pολάν (Romain Rolland, 1866-1944)33. Έλαβε 

επίσης µέρος στη θεατρική παράσταση «Iφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη, που 

ανέβασε, τον Mάιο του 1927,  ο «Πνευµατικός Όµιλος Kυριών Λευκωσίας» σε 

µετάφραση στη δηµοτική του εκπαιδευτικού Nίκου Θ. Aντωνιάδη, γεγονός 

ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την εποχή. Τη διδασκαλία του έργου ανέλαβε ο 

φιλόλογος στο Παγκύπριο Γυµνάσιο και µετέπειτα καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης Bασίλειος Tατάκης από την Άνδρο, ο οποίος υποδύθηκε τον ρόλο 

του Oρέστη. Τα σκηνικά έγιναν από τον Διαµαντή Xριστοδουλίδη (τον µετέπειτα 

γνωστό ζωγράφο Aδαµάντιο Διαµαντή) και για τη µουσική µερίµνησε ο Xρίστος 

Πετρόπουλος, και αυτοί καθηγητές στο Παγκύπριο. Στην παράσταση αυτή ο 

Mάρκος υποδύθηκε τον ρόλο του Πυλάδη, ο συνάδελφός του µαθηµατικός 

Kωνσταντίνος Iωαννίδης τον Θόαντα, η Θ. Mιχαηλίδου την Iφιγένεια, η M. 

                                                
31. Bλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1: 585/1926· Aνδρέα Σοφοκλέους, H 

Λογοκρισία του Tύπου στην Kύπρο επί Aγγλοκρατίας (1878-1960), Λευκωσία 2014, 

σ. 296-297. 

32. Mαρτυρία του Πλουτή Σέρβα στον υπογράφοντα (καλοκαίρι του 1992). 

33. «Πνευµατική Aδελφότης», Eλευθερία, 23.2.1927. 
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Παπαπέτρου την Aθηνά, ο I. Mεταξάς τον Bουκόλο και ο K. Mιχαηλίδης τον 

Άγγελο34. 

 Φαίνεται ότι η κατάσταση, που είχε δηµιουργηθεί µε την πολιτική και 

πολιτιστική δράση του, συνέτεινε ώστε ο Mάρκος να αντιµετωπίσει προβλήµατα µε 

τα µέλη της Σχολικής Eφορείας του Παγκυπρίου Γυµνασίου. Για τον λόγο αυτό, το 

1927, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Λευκωσία και να αποδεχθεί πρόταση για 

εργοδότησή του στο Γυµνάσιο Πάφου35. Όπως πληροφορούµαστε από τις ετήσιες 

λογοδοσίες του Γυµνασιάρχη Πασχάλη Πασχαλίδη, κατά τη διετία που εργάστηκε 

στο Γυµνάσιο (1927-1929) δίδαξε µε ζήλο Γαλλικά σε όλες τις τάξεις του σχολείου 

και Eµπορικά στην E΄ και Στ΄ τάξη36. 

 Kατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο Mάρκος συνέχισε να ενδιαφέρεται για το 

θέατρο και την πολιτιστική ζωή και συµµετείχε στη θεατρική παράσταση 

«Aντιγόνη» του Σοφοκλή, που ανέβασε, τον Mάιο του 1928, ο καθηγητικός 

σύλλογος του Γυµνασίου, για την ενίσχυση της «Aεροπορικής Άµυνας» της 

Eλλάδας. Στην παράσταση συνεργάστηκαν οι καθηγητές µε τους µαθητές του 

σχολείου, καθώς και µε τους δασκάλους της πόλης, γεγονός που αντικατοπτρίζει 

τη συνεκτικότητα των δεσµών του εκπαιδευτικού κόσµου της τοπικής κοινωνίας. Σε 

αυτήν ο Mάρκος υποδύθηκε τον ρόλο του Tειρεσία, η δασκάλα Eυτυχία Kαθητζιώτη 

την Aντιγόνη, οι φιλόλογοι Nικόλαος Hλιάδης και Παύλος Παυλίδης τον Kρέοντα 

και τον Aίµοντα αντιστοίχως, ο µαθηµατικός Θεόφιλος Γιαλάφος τον κορυφαίο, οι 

                                                
34. Bλ. Eλευθερία, 7.5.1927, 18.5.1927, 21.5.1927, 25.5.1927· Bασίλειου Tατάκη, 

Aποµνηµονεύµατα. Bιογραφική Mυθιστορία, Aθήνα 1993, σ. 328, 337-339· Γιάννη 

Kατσούρη, Tο Θέατρο στην Kύπρο, τ. A΄, 1860-1939, Λευκωσία 2005, σ. 208-209. 

Στο Aρχείο του Mάρκου σώθηκε φωτογραφία µε τους πρωταγωνιστές της 

παράστασης, την οποία επίσης δηµοσιεύσαµε πρόσφατα. Bλ. K. Kοκκινόφτα, 

«Φωτογραφικό Aρχείο Mάρκου Γαβριηλίδη», ό.π., σ. 72. 

35. Βλ. Φωνή της Kύπρου, 9.7.1927. Για την περίοδο 1927-1929, που δίδαξε στο 

Γυµνάσιο Πάφου, βλ. «Καθηγητές / τριες Ελληνικού Γυµνασίου Πάφου 1905-2006», 

Επιτροπής Εορτασµού Εκατόν Χρόνων (έκδ.), Ελληνικό Γυµνάσιο - Λύκειο Α΄ 

Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου. Εκατό φωτεινά χρόνια 1905-2005, επιµ. Kώστα 

Iεροκηπιώτη - Kώστα Στεφάνου, Λευκωσία 2008. 

36. Μάγδας Κιτροµηλίδου, «Τα Ελληνικά Γράµµατα στο Γυµνάσιο Πάφου», 

Κυπριακαί Σπουδαί 48 (1984) 221-222, 226. 
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µαθητές Hρόδοτος Kυριακίδης τον Aγγελιοφόρο και Γεώργιος Λυκούργος τον 

συνοδό του Tειρεσία, και οι µαθήτριες Aµαρυλλίς Παπαδοπούλου και Ήβη 

Γεωργιάδου την Eυρυδίκη και την Iσµήνη, αντιστοίχως37. 

 Tελικά, ύστερα από παραµονή δύο χρόνων στην Πάφο ο Mάρκος επέστρεψε 

στη Λευκωσία, όπου εργοδοτήθηκε ξανά, ως καθηγητής των Γαλλικών, στο 

Παγκύπριο Γυµνάσιο (1929-1950)38. H πολιτιστική του δραστηριότητα, όµως, την 

περίοδο αυτή υπήρξε περιορισµένη, ίσως εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης που 

δηµιουργήθηκε, ύστερα από το κίνηµα των Oκτωβριανών του 1931 και κατά τον B΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο (1939-1945). Aναφέρεται µόνο να έχει µεταφράσει ένα 

σύντοµο αφήγηµα του Ανατόλ Φρανς, που δηµοσίευσε, το 1936, στο περιοδικό 

«Κυπριακά Γράµµατα»39. Eπίσης, εξέδωσε τρία τουλάχιστον βιβλία για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των µαθητών της B΄, Γ΄ και Ε΄ τάξης του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου, τα οποία κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις του σχολείου, το 1943, 1945 

και χωρίς χρονολογία, αντιστοίχως40. Aς σηµειωθεί ότι η συγγραφή των ανωτέρω 

                                                
37. Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 23.5.1928· Xρόνος, 1.6.1928. Eπίσης βλ. Mάγδας 

Kιτροµηλίδου, Tα Ελληνικά Γράµµατα στον Αλύτρωτο Ελληνισµό, Λευκωσία 1998, 

σ. 27· Γ. Kατσούρη, Tο Θέατρο στην Kύπρο, τ. A΄, ό.π., σ. 228. 

38. «Πίναξ των Καθηγητών του Παγκυπρίου Γυµνασίου», Aναµνηστικόν Λεύκωµα 

1893-1943, ό.π., σ. 96· «Το διδακτικό προσωπικό του Παγκυπρίου Γυµνασίου», 

Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, ό.π., σ. 134. 

39. Μάρκου Γαβριηλίδη (µετάφρ.), «Anatole France, H ρεζεντά του εφηµέριου», 

Kυπριακά Γράµµατα 1 (1936) 719-720. Περισσότερα βλ. Λευτέρη Παπαλεοντίου, 

Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, Λευκωσία 2001, σ. 

227. 

40. Tα βιβλία αυτά έχουν τίτλο: Μάρκου Γαβριηλίδου, Καθηγητού της Γαλλικής, 

Μon Livre de Francais - Το Γαλλικόν µου Βιβλίον, Διά την Β΄ τάξιν των Γυµνασίων 

και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων, Έκδοσις Παγκυπρίου Γυµνασίου, 

Εν Λευκωσία - Κύπρου 1943· Tου ιδίου, Μon Livre de Francais - Το Γαλλικόν µου 

Βιβλίον, Διά τας τάξεις Β΄ και Γ΄ των Γυµνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των 

λοιπών Σχολείων, Έκδοσις Παγκυπρίου Γυµνασίου, Εν Λευκωσία - Κύπρου 1945· 

Tου ιδίου, Morceaux Choisis des Classiques Français avec des notices sur les 

auteurs, des explications et des notes. Pour le Cinquième Classe des Écoles 

Secondaires, Nicosie χ.χ.έ. 
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βιβλίων υπαγορεύτηκε από τα προβλήµατα που δηµιούργησε ο Β΄ Παγκόσµιος 

Πόλεµος µε τη διακοπή της επικοινωνίας της Κύπρου µε την Ελλάδα, από την 

οποία γινόταν η προµήθεια µεγάλου µέρους των σχολικών βιβλίων. Tότε η Εφορεία 

του Παγκυπρίου σε συνεδρία της, στις 8 Ιουλίου 1942, κάλεσε τον Γυµνασιάρχη 

Κωνσταντίνο Σπυριδάκι να διερευνήσει τη δυνατότητα συγγραφής βιβλίων από 

τους καθηγητές, µε τον Mάρκο να ανταποκρίνεται άµεσα στη σχετική έκκληση41. 

  O Mάρκος απεβίωσε απρόσµενα από καρδιακό επισόδειο, σε ηλικία µόλις 57 

ετών, στις 10 Δεκεµβρίου 1950, αφήνοντας µνήµη αγαθή σε όσους τον γνώριζαν42. 

Tον αποχαιρέτησε µε επικήδειο λόγο ο συνάδελφός του φιλόλογος Xριστόδουλος 

Παπαχρυσοστόµου43, ενώ ο τότε µαθητής και µετέπειτα Aρχιµανδρίτης Λεόντιος 

Κκολής (Xατζηκώστας) δηµοσίευσε ελεγείο στη µνήµη του44. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό, Η Δέλτος τχ 4 (Λευκωσία 2019), σ. 7-12. 

                                                
41. Γεώργιου Χατζηκωστή, Κεράµιον Ύδατος, Συναγωγή κειµένων, Λευκωσία 2004, 

σ. 206. 

42. Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 12.12.1950· Έθνος, 12.12.1950· Eλευθερία, 

12.12.1950· «Γυµνασιακά Πένθη. Μάρκος Γαβριηλίδης», Μαθητική Εστία 1 (1950) 

53. 

43. O επικήδειος διασώθηκε στα κατάλοιπά του, από όπου και δηµοσιεύτηκε. Bλ. 

Xριστόδουλου Παπαχρυσοστόµου, Άπαντα, τ. E΄, Λευκωσία 2012, σ. 770-771. 

44. Λεόντιου Κκολή, «Ελεγείο (στη µνήµη του Μάρκου Γαβριηλίδη)», Μαθητική 

Εστία 2 (1951) 68. 


