
Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ AΠO THN KYΠPO ΤΟΥ MIKPAΣIATIKOY ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

«Ο ΜΕΝΤΩΡ» (1869-1874) 

 

 Mεταξύ των ετών 1869 και 1874 κυκλοφόρησε στη Σµύρνη, σε εξήντα τεύχη 

που συγκροτούν πέντε τόµους, το µηνιαίο περιοδικό «O Mέντωρ». Πρόκειται για το 

σπουδαιότερο, ίσως, περιοδικό της πρωτεύουσας της Iωνίας, που σταδιακά 

µετατράπηκε από έντυπο, που απευθυνόταν στους φιλοµαθείς νέους της πόλης, σε 

φιλολογικό - οικογενειακό, µε ποικίλη και πλούσια ύλη. Bασική επιδίωξή του, όπως 

προκύπτει από τα κείµενα που προτάσσονται σε κάποια τεύχη, ήταν να συµβάλει 

στην ηθική διαµόρφωση και πνευµατική ανύψωση των αναγνωστών, µέσα από 

χριστιανικό πρίσµα. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος, που, όπως διαπιστώνεται από 

τον κατάλογο των συνδροµητών, κυκλοφόρησε ευρέως στις τάξεις του κλήρου1. 

 Στο περιοδικό συνεργάστηκαν αρκετοί λόγιοι, οι οποίοι διέµεναν και 

δραστηριοποιούνταν στη Σµύρνη. Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και η Κύπρια 

διευθύντρια του Παρθεναγωγείου «Αγία Φωτεινή», Σαπφώ Λεοντιάς (1832-1900), η 

οποία δηµοσίευσε οµιλία και διάφορα ποιήµατά της2. Επίσης, συνεργασίες τους 

έστελλαν και συγγραφείς από άλλες περιοχές του Ελληνισµού, όπως ο Κύπριος 

απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Ιεροσολύµων και γραµµατέας του 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1865-1900) Σωφρονίου, Φίλιππος Γεωργίου (†1877), ο 

                                                
1. Για το περιοδικό και την ιστορία του βλ. Kωστή Kαρπόζηλου, «O Mέντωρ», στον 

τόµο: Λουκίας Δρούλια - Γιούλας Kουτσοπανάγου (επιµ.), Eγκυκλοπαίδεια του 

Eλληνικού Tύπου 1784-1974, τ. Γ΄, Aθήνα 2008, σ. 138-139. 

2. Πρόκειται για την οµιλία: «Αγόρευσις γενοµένη εν τω Αναγνωστηρίω "Η 

Σµύρνη"», O Mέντωρ 2 (1870-71) 253-257, 268-271, 322-325, 344-347, και τα 

ποιήµατα: «Ελεγείον εις τον αοίδιµον Μητροπολίτην Σµύρνης Χρύσανθον», O 

Mέντωρ 1 (1869-70) 54-55· «Η θεία Χάρις», O Mέντωρ 4 (1872-73) 193-194· 

«Έλεγος προς τας Μούσας. Επί τω πικροτάτω θανάτω του αειµνήστου συζύγου Κ. 

Καλβοκορέση», O Mέντωρ 5 (1873-74) 255-256. Για τη ζωή της Λεοντιάδος βλ. 

Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, 

σ. 302-303. 
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οποίος δηµοσίευσε µελέτηµά του για την ιστορία της Kυπριακής Εκκλησίας, που 

εξέδωσε στην Aθήνα, σε αυτοτελή τόµο και πληρέστερη µορφή, το 18753. 

 Στις τελευταίες σελίδες εκάστου τόµου του «Mέντορος», εκτός από τον 

πρώτο, δηµοσιεύεται κατάλογος «Φιλόµουσων συνδροµητών», που καταδεικνύει 

ότι το περιοδικό κυκλοφορούσε, κυρίως, ανάµεσα στους Έλληνες της Μικράς 

Ασίας και του Πόντου, όπως και σε άλλες περιοχές του αλύτρωτου Ελληνισµού. 

Ανάµεσα στους συνδροµητές αυτούς περιλαµβάνονται και κάτοικοι της Κύπρου ή 

διάφορα ιδρύµατα του νησιού, η µελέτη των ονοµάτων των οποίων παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, στον δεύτερο τόµο (1870-71) αναγράφονται 

17 συνδροµητές  από την Κύπρο, στον τρίτο (1871-72) 19, στον τέταρτο (1872-73) 

28, ενώ στον πέµπτο (1873-74) µόλις 10, ίσως λόγω προβληµάτων µε τους 

τοπικούς ανταποκριτές. Πρόκειται για τους ακόλουθους: 

 Τόµος Β΄ (1870-71): Από τη Λευκωσία οι Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, 

Έξαρχος Μακάριος Ανδρεάδης, Αρχιµανδρίτης Κυρηνείας Μελέτιος, Ιεροδιάκονος 

Μελέτιος Μοδινός, Οικονόµος Φανερωµένης Πέτρος, Ιεροµόναχος Μόρφου 

Χριστοφόρος, Eλληνική Σχολή Λευκωσίας, Γραµµατέας Αρχιεπισκόπου Φίλιππος 

Γεωργίου, Σχολάρχης Γεώργιος Κάλβαρης, Ν. Δηµόπουλος, Γ.Μ. παιδονόµος και 

Γιάγκος Λοβαρίδης· από τη Σκάλα - Λάρνακα οι Ιεροµόναχος - Ιεροκήρυκας 

Μακάριος, Ι. Πιερίδης, Θ. Κωνσταντινίδης και Βασίλης Μιχαηλίδης· από τη Λεµεσό 

ο Σωκράτης Φραγκούδης. 

 Τόµος Γ΄ (1871-72): Από τη Λευκωσία οι Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, 

Έξαρχος Μακάριος Ανδρεάδης, Αρχιµανδρίτης Κυρηνείας Μελέτιος, Ιεροµόναχος 

Μόρφου Χριστοφόρος, Δηµοτική Βιβλιοθήκη, Λέσχη Λευκωσίας, Γραµµατέας 

Αρχιεπισκόπου Φίλιππος Γεωργίου, Σχολάρχης Γεώργιος Κάλβαρης, Γιάγκος 

Λοβαρίδης και Άννα Τζικούρη· από τη Σκάλα - Λάρνακα οι Ιεροµόναχος - 

Ιεροκήρυκας Μακάριος, Ιεροδιάκονος Μελέτιος Μοδινός, Βασίλης Μιχαηλίδης, 

δηµοδιδάσκαλος Θ. Κωνσταντινίδης,  Θ. Φ. Κωνσταντινίδης και Ν. Δηµόπουλος· 

                                                
3. Βλ. Φίλιππου Γεωργίου, «Συνοπτική Iστορία της αυτοκεφάλου Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου και τινες βιογραφικαί σηµειώσεις των Aρχιεπισκόπων αυτής», O Mέντωρ 4 

(1872-73) 97-100, 161-165, 270-275, 321-326, και 5 (1873-74) 53-55, 82-87, 265-

267· Του ιδίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 1875. Για 

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

95-96. 
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από τη Λεµεσό οι Γιάγκος Ζ. Αποστολίδης και Αγαθοκλής Ν. Φραγκούδης· από την 

Κερύνεια ο Δηµ. Αλεξανδρίδης. 

 Τόµος Δ΄ (1872-73): Από τη Λευκωσία οι Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, 

Έξαρχος Μακάριος Ανδρεάδης, Ιεροµόναχος Μόρφου Χριστοφόρος, Ιεροµόναχος 

Κύκκου Αθανάσιος, Ιεροδιάκονος Μαχαιρά Ιγνάτιος, µουσικολογιώτατος και 

ιεροψάλτης Παλουριωτίσσης Στυλιανός, Δηµοτική Βιβλιοθήκη, Λέσχη «Πρόοδος», 

Λέσχη «Ελπίς», Γραµµατέας Αρχιεπισκόπου Φίλιππος Γεωργίου, Σχολάρχης 

Γεώργιος Κάλβαρης, Γιάγκος Λοβαρίδης, Γεώργιος Ιωαννίδης και Νικόλαος 

Γεωργιάδης· από τη Σκάλα - Λάρνακα οι Ιεροµόναχος - Ιεροκήρυκας Μακάριος, 

Αρχιδιάκονος Μελέτιος Μοδινός, Πίος Ουσµιάνης, δηµοδιδάσκαλος Θ. 

Κωνσταντινίδης, Θ. Φ. Κωνσταντινίδης, Χριστόδουλος Κουππάς, Γεώργιος 

Πιερίδης, Γεώργιος Ι. Δηµητρίου και Δ. Κουντούρης · από τη Λεµεσό οι Γιάγκος Ζ. 

Αποστολίδης, Αγαθοκλής Ν. Φραγκούδης και Χριστόδουλος Μοδινός· από την 

Κερύνεια οι Μητροπολίτης Μελέτιος και Δηµ. Αλεξανδρίδης.  

 Τόµος Ε΄ (1873-74): Από τη Λευκωσία οι Έξαρχος Μακάριος Ανδρεάδης, 

Δηµοτική Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριον «Ζήνων», Λέσχη «Ελπίς», Ιεροµόναχος 

Κύκκου Αθανάσιος, Ιεροδιάκονος Μαχαιρά Ιγνάτιος,  Διευθύντρια Παρθεναγωγείου 

Ευπραξία Θ. Παυλίδου, Δηµήτριος Μιχαηλίδης, Δηµήτριος Σ. Κραµβής και Νικόλαος 

Γεωργιάδης4. 

 Όπως παρατηρούµε, γράφτηκαν στο περιοδικό 41 συνδροµητές από την 

Κύπρο, 9 από τους οποίους ήταν κληρικοί, 24 λόγιοι, διδάσκαλοι και γνωστοί 

προύχοντες, 2 γυναίκες και 6 διάφοροι οργανισµοί και σωµατεία. Οι περισσότεροι 

από αυτούς προέρχονταν από τη Λευκωσία, αρκετοί από τη Λάρνακα - Σκάλα, πολύ 

λιγότεροι από τη Λεµεσό, ελάχιστοι από την Κερύνεια και κανένας  από την 

Αµµόχωστο και την Πάφο, γεγονός που αντικατοπτρίζει και την καθυστέρηση στην 

πνευµατική τους ανάπτυξη, η οποία παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα. 

 Οι εννέα κληρικοί - συνδροµητές είναι αυτοί, που διατηρούν και την πιο 

στενή σχέση µε το περιοδικό, αφού το όνοµά τους παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη 

συχνότητα στους σχετικούς καταλόγους. Πρόκειται για τον Έξαρχο της 

Αρχιεπισκοπής Μακάριο Ανδρεάδη (4 συνδροµές), τον απόφοιτο της Θεολογικής 

                                                
4. Βλ. O Mέντωρ 2 (1870-71) 400, 3 (1871-72) 396, 4 (1872-73) 392, 5 (1873-74) 

391. 
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Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο (3), τον Αρχιµανδρίτη 

και µετέπειτα Μητροπολίτη Κυρηνείας (1872-1878) Μελέτιο (3), τον Ιεροµόναχο και 

µέγα ευεργέτη των γραµµάτων της Μόρφου Χριστοφόρο (3), τον Ιεροδιάκονο και 

µετέπειτα Αρχιµανδρίτη της Μητρόπολης Κιτίου Μελέτιο Μοδινό (†1917) (3),  τον 

απόφοιτο της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Ιεροσολύµων και Iεροκήρυκα της 

Μητρόπολης Κιτίου Iεροµόναχο Μακάριο (†1874) (3), τον Ιεροµόναχο Αθανάσιο 

Κυκκώτη (†1884) (2), τον Ιεροδιάκονο και µετέπειτα Ηγούµενο Μαχαιρά (1862-

1900) Ιγνάτιο (2) και τον Οικονόµο Φανερωµένης Πέτρο (1)5. Ας σηµειωθεί, ότι ο 

Μελέτιος Μοδινός ήταν θείος του ποιητή Δηµήτρη Λιπέρτη (1866-1837), µε τον 

οποίο διατηρούσε στενή σχέση, αφού ο τελευταίος συνδεόταν άµεσα µε το 

περιβάλλον της Μητρόπολης Kιτίου, όπου υπηρετούσαν και άλλοι συγγενείς του6. 

 Από τους 24 λόγιους και άλλους συνδροµητές του περιοδικού οι Φίλιππος 

Γεωργίου, Γεώργιος Κάλβαρης, Θ. Κωνσταντινίδης και Γιάγκος Λοβαρίδης 

διατηρούν συνδροµή σε τρεις τόµους, οι Ν. Δηµόπουλος, Βασίλειος Μιχαηλίδης, Θ. 

Φ. Κωνσταντινίδης, Γιάγκος Ζ. Αποστολίδης, Αγαθοκλής Ν. Φραγκούδης, Δηµ. 

Αλεξανδρίδης και Νικόλαος Γεωργιάδης σε δύο και οι Γ.Μ. Παιδονόµος, Ι. Πιερίδης, 

Σωκράτης Φραγκούδης, ιεροψάλτης Στυλιανός, Γεώργιος Ιωαννίδης, Πίος 

Ουσµιάνης, Χριστόδουλος Κουππάς, Γεώργιος Πιερίδης, Γεώργιος Ι. Δηµητρίου, Δ. 

                                                
5. Από τους ανωτέρω κληρικούς, γνωρίζουµε βιογραφικά στοιχεία µόνο για 

ορισµένους. Βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 578 (για 

τον Σωφρόνιο)· Κωστή Κοκκινόφτα, Κυκκώτικα Μελετήµατα, τ. Α΄, Λευκωσία 1997, 

σ. 139-150 (για τον Κυρηνείας Μελέτιο)· Του ιδίου, «Η Μόρφου στα τέλη του 19ου 

αιώνα (1878-1900)», Κυπριακαί Σπουδαί 72 (2010) 53-54 (για τον Χριστοφόρο)· Tου 

ιδίου, «Η Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύµων και η Κύπρος», Κυπριακαί 

Σπουδαί 71 (2009) 104-105 (για τον Μακάριο)· Σωφρόνιου Μιχαηλίδη, Ιστορία της 

κατά Κίτιον Εκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 596-597 (για τον Μελέτιο Μοδινό)· 

Αθανάσιου Κυκκώτη, Ανέκδοτα Έγγραφα του εν Γεωργία Μετοχίου της Ιεράς 

Μονής Κύκκου, Λευκωσία 1998, σ. 15-16 (για τον Αθανάσιο Κυκκώτη)· Ιωάννη 

Τσικνόπουλλου, Η Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, Λευκωσία 

1968, σ. 155-166 (για τον Μαχαιρά Ιγνάτιο). 

6. Για τον Μελέτιο Μοδινό και τη συγγενική σχέση του µε τον Λιπέρτη βλ. επίσης 

Παύλου Παρασκευά, Δηµήτρης Λιπέρτης. Η ζωή και το έργο του, τ. Α΄, Λευκωσία 

1987, σ. 31. 
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Κουντούρης, Χριστόδουλος Μοδινός, Δηµήτριος Μιχαηλίδης και Δηµήτριος Σ. 

Κραµβής σε ένα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι γνωστοί από τη συµβολή τους 

στη µεταγενέστερη διαµόρφωση της πνευµατικής φυσιογνωµίας του νησιού. 

 Ο Φίλιππος Γεωργίου, όπως έχει αναφερθεί, υπηρέτησε ως γραµµατέας του 

Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, και υπήρξε συγγραφέας ενός πολύ σπουδαίου βιβλίου 

για την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, που αποτελεί µέχρι σήµερα πηγή 

αναφοράς. Ο Γεώργιος Κάλβαρης (1839-1898) συνδέθηκε άµεσα µε την 

εκπαίδευση του νησιού, όπου υπηρέτησε ως Σχολάρχης της Ελληνικής Σχολής 

Λευκωσίας (1868-1893) και ακολούθως ως καθηγητής στο νεοϊδρυθέν Παγκύπριο 

Γυµνάσιο (1893-1898). Ο Χριστόδουλος Κουππάς (1856-1918) εργάστηκε ως 

δάσκαλος στα σχολεία της Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εξέδωσε, στην ίδια πόλη, 

τις εφηµερίδες «Χωρκάτης» (1884-85) και «Ένωσις» (1885-1918). Ο Θεόδουλος Φ. 

Κωνσταντινίδης (1847-1900) συνδέθηκε άµεσα µε την ιστορία του κυπριακού 

τύπου, αφού εξέδωσε στη Λάρνακα την πρώτη κυπριακή εφηµερίδα «Κύπρος - 

Cyprus» (1878), καθώς και τη διάδοχό της «Νέον Κίτιον» (1879-1884). Eπίσης, 

υπηρέτησε ως δάσκαλος στην Αίγυπτο και τη Σµύρνη, όπου ανέπτυξε πλούσια 

εκδοτική και άλλη δρατηριότητα. Ο Αγαθοκλής Ν. Φραγκούδης (1841-1916) υπήρξε 

ένας από τους πλέον δραστήριους κοινωνικούς παράγοντες της Λεµεσού, όπου 

εργάστηκε ως δικηγόρος, και συνέβαλε στην ίδρυση του Λαϊκού Ταµιευτηρίου της 

πόλης (1901). Tέλος, ο Σωκράτης Φραγκούδης (1832-1911) ήταν από τους 

σηµαντικότερους εξαγωγείς της Λεµεσού, και υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως 

έφορος των εκπαιδευτηρίων της πόλης και µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου7. 

 Στον ανωτέρω κατάλογο περιλαµβάνονται και ορισµένοι, η παρουσία των 

οποίων παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού διασαφηνίζει άγνωστες πτυχές 

της ζωής τους. Για παράδειγµα, πληροφορούµαστε ότι ο εθνικός ποιητής Βασίλης 

Μιχαηλίδης (1849-1917) διέµενε στη Λάρνακα, από όπου γράφτηκε συνδροµητής 

στον «Μέντορα», για τα έτη 1870-71 και 1871-72. Aς σηµειωθεί, ότι ο Mιχαηλίδης, 

                                                
7. Για τη ζωή των Κάλβαρη, Κουππά, Κωνσταντινίδη, Αγαθοκλή και Σωκράτη 

Φραγκούδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 212, 259-

260, 285-286, 622-623, 626, αντιστοίχως. 
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όπως είναι γνωστό, συνδεόταν και µε το παράρτηµα του «Mέντορος», τον 

«Πυθαγόρα», όπου δηµοσίευσε τα τέσσερα πρώτα ποιήµατά του, το 18738. 

 Επίσης, πληροφορούµαστε ότι ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας της 

Κύπρου και εκδότης της εφηµερίδας «Σάλπιγξ» Στυλιανός Χουρµούζιος (1850-

1873) υπηρετούσε ως ιεροψάλτης στην Παλουριώτισσα και ξεχώριζε από τότε για 

τις γνώσεις του στη βυζαντινή µουσική, αφού αναφέρεται ως 

«µουσικολογιώτατος», παρά το γεγονός ότι, όταν γράφτηκε συνδροµητής για τον 

τόµο του 1872-73, ήταν µόλις 22 ετών. Tην περίοδο αυτή, όπως είναι γνωστό, 

νυµφεύτηκε στην Παλουριώτισσα την Άννα Xατζηχριστοδούλου, µε την οποία 

απέκτησε επτά παιδιά, όλα αγόρια9. 

 Τέλος, ανάµεσα στους 24 προαναφερθέντες συνδροµητές περιλαµβάνεται 

και ο παιδονόµος Γ.Μ., το όνοµα του οποίου εντοπίζεται στους καταλόγους των 

συνδροµητών του έτους 1870-71. Όπως έχει καταδειχθεί πρόσφατα, πρόκειται για 

τον ποιητή Γεώργιο Βιζυηνό, ο οποίος από το 1867/68 µέχρι το 1872 βρισκόταν 

στην Κύπρο, όπου ήταν γνωστός µε το επίθετο Μιχαηλίδης, από το όνοµα του 

πατέρα του Μιχαήλ (1813-1854). Με τα αρχικά Γ.M., άλλωστε, αφιέρωσε άτιτλο 

ποίηµά του στον προστάτη του Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, στο οποίο ο τελευταίος 

σηµείωσε ιδιοχείρως τα ακόλουθα: «\Eγκώµιον âπιδοθέν ™µÖν τήν 11 Mαρτίου 1872 

παρά τοÜ παιδονόµου Γ.M.»10. 

                                                
8. Για τη ζωή του Μιχαηλίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 365-366. Για τα ποιήµατα, που δηµοσίευσε στον «Πυθαγόρα», βλ. Γιάννη 

Κατσούρη, Βασίλης Μιχαηλίδης. Η ζωή και το έργο του, τ. Α΄, Λευκωσία 22002, σ. 

289. 

9. Για τη ζωή του Χουρµούζιου βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 665· Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο δηµοσιογράφος Στυλιανός Χουρµούζιος (1850-

1937)», Κυπριακή Βιβλιοφιλία 5 (2008) 9-12. 

10. Για την ταύτιση του παιδονόµου Γ.M. µε τον Bιζυηνό και το ποίηµα αυτό βλ. 

Πέτρου Παπαπολυβίου, «O Bιζυηνός στην Kύπρο: Mια µικρή προσθήκη», 

Mικροφιλολογικά 2 (1997) 16-19· Κωστή Κοκκινόφτα, «Ένα άγνωστο ποίηµα του 

Γεώργιου Bιζυηνού», Μικροφιλολογικά 4 (1998) 13-15. Για την παραµονή του στην 

Κύπρο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Γεώργιος Bιζυηνός και η σχέση του µε την 

Kύπρο», Aκτή 12 (1992) 513-526· Του ιδίου, «Eπίµετρο στις σχέσεις του ποιητή 
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 Είναι αξιοσηµείωτο, ότι η εφορεία των σχολείων της Λευκωσίας σε επιστολή 

της, ηµεροµηνίας 14 Φεβρουαρίου 1872, προς τον πρόεδρο του Ελληνικού 

Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ανέφερε ότι ο νεαρός Βιζυηνός ήταν 

ευφυέστατος και επιµελής µαθητής και ότι άξιζε σχετικής βοήθειας, για να 

µπορέσει να µορφωθεί, αφού ήταν άπορος: «Μαθηταί âπιδίδουσιν âν µέν τFÉ 

Δ΄τάξει τοÜ ^EλληνικοÜ Σχολείου οî κ. Γ. Μιχαηλίδης· ï νέος οyτος, Θρ÷Äξ τήν 

πατρίδα, εrναι εéφυέστατος µέν καί âπιµελέστατος, àλλ’ àπορώτατος, 

διατηρούµενος συνήθως διά προγυµνάσεως καί µικρÄς βοηθείας, χορηγουµένης 

αéτ΅ παρά τÉς ΣχολÉς, πρός τήρησιν τÉς εéταξίας κατά τήν àπουσίαν τ΅ν 

διδασκάλων· çργ΅ν δέ πρός µάθησιν εrναι ôξιος καλητέρας τύχης»11. Παρά την 

απορία του, όµως, ο Βιζυηνός κατάφερε να εξοικονοµήσει µερικά χρήµατα και να 

εγγραφεί στους συνδροµητές του «Mέντορος», ένδειξη και αυτό της φιλοµάθειάς 

του. 

 Συνδροµήτριες στο περιοδικό ήταν επίσης, σε ανά έναν τόµο, οι 

διευθύντριες του Παρθεναγωγείου Λευκωσίας Άννα Τζικούρη και Ευπραξία Θ. 

Παυλίδου (1854-1878). Στον σχετικό κατάλογο των συνδροµητών για µεν την 

Παυλίδου, µετέπειτα  σύζυγο Θεοχάρη Μιτσή, δηλώνεται η εκπαιδευτική ιδιότητά 

της, όχι όµως και για την Τζικούρη (ή Τσικούρη), για την οποία, όµως, γνωρίζουµε 

αρκετές πληροφορίες από έγγραφα της εποχής. Ας σηµειωθεί ότι η Τζικούρη 

καταγόταν από τη Σκύρο και υπήρξε διευθύντρια του Παρθεναγωγείου από το 1869 

έως το 1872, οπότε τη διαδέχθηκε η Παυλίδου, η οποία καταγόταν από το χωριό 

Ευρύχου, και υπηρέτησε µέχρι το 187612. 

                                                                                                                                                   
Γεώργιου Bιζυηνού (1849-1896) µε την Kύπρο», Aκτή 15 (1993) 364-365, όπου και 

η σχετική βιβλιογραφία. 

11. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Κώδιξ Σχολείων της Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, 

σ. 205. 

12. Για την Ευπραξία Παυλίδου - Mιτσή βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 363. Για την περίοδο, που δίδαξαν οι δύο διδασκάλισσες στο 

Παρθεναγωγείο βλ. Κούλας Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Παρθεναγωγεία και δασκάλες υπόδουλου Ελληνισµού, τ. Β΄, Αθήνα 1973, σ. 80. 

Σχετικά έγγραφα µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους δηµοσίευσε ο Θ. 

Παπαδόπουλλος, Κώδιξ Σχολείων, ό.π., σ. 148-153, 156-158, 161, 166, 170, 173, 

182-184, 192-193, 195, 204-205, 207-208, 210 (για την Τζικούρη), σ. 163-165, 167-

168, 235-240, 262-265, 268 (για την Παυλίδου). 
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 Επίσης στον κατάλογο των συνδροµητών περιλαµβάνονται η Δηµοτική 

Βιβλιοθήκη (σε τρεις τόµους), η Λέσχη «Ελπίς» (σε δύο) και η Eλληνική Σχολή, η 

Λέσχη «Πρόοδος», η Λέσχη Λευκωσίας και το Αναγνωστήριον «Ζήνων» (σε ένα). 

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι όλα τους λειτουργούσαν στη Λευκωσία. Η αναφερόµενη ως 

«Λέσχη Λευκωσίας» είναι πιθανότατα µία από τις δύο άλλες Λέσχες, αφού 

αναγράφεται ως συνδροµήτρια στον κατάλογο του έτους 1870-71, ενώ οι «Ελπίς» 

και «Πρόοδος», συνδέθηκαν µε το περιοδικό από το επόµενο έτος13. Για τη 

Δηµοτική Βιβλιοθήκη δεν έχουµε υπόψη µας οποιεσδήποτε πληροφορίες και κατά 

πόσο σχετιζόταν µε την ελληνική κοινότητα της πόλης ή µε κάποιο σωµατείο. Η 

λειτουργία της, όµως, όπως και των Λεσχών και του Αναγνωστηρίου, δηλώνουν τις 

τάσεις προόδου και πνευµατικής αναγέννησης των Ελλήνων της Κύπρου, που 

άρχισαν να παρατηρούνται στα τέλη της Τουρκοκρατίας, ως αποτέλεσµα της 

ολοένα και πιο συχνής επαφής των κατοίκων της µε το νεοϊδρυθέν ελληνικό 

κράτος και µε τα µεγάλα κέντρα του αλύτρωτου ή του παροικιακού Ελληνισµού. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Μικροφιλολογικά 30 (2011) 18-22. 

                                                
13. Για τις σχετικές πληροφορίες, που έχουν διασωθεί, ως προς τη λειτουργία 

τους, βλ. Κύπρου Χρυσάνθη, «Σωµατεία και Οργανώσεις της Κύπρου από το 1878-

1955», στον τόµο: Δήµου Λευκωσίας, Κυπριακά 1878-1955, Λευκωσία 1986, σ. 271-

274. 


