
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚAPABA - ΛΑΠΗΘΟΥ (1910-1912) 

 Σύµφωνα µε σχετικές µαρτυρίες, στα χρόνια της Tουρκοκρατίας οι κάτοικοι του 

Kαραβά µάθαιναν γραφή και ανάγνωση από τους µοναχούς της παρακείµενης Mονής της 

Aχειροποιήτου, ή από µερικούς εγγράµµατους συγχωριανούς τους, οι οποίοι δίδασκαν, ενώ 

ασχολούνταν και µε τις καθηµερινές εργασίες τους. Στη συνέχεια, γύρω στο 1855, 

λειτούργησε οργανωµένο σχολείο στο συνοδικό της Aχειροποιήτου, που παραχωρήθηκε για 

τον σκοπό αυτό από τον Mητροπολίτη Kυρηνείας (1852-1862) Mελέτιο A΄, τον άµεσο 

προϊστάµενο της Mονής, και µε πρώτο δάσκαλο τον Aθανάσιο Tριανταφυλλίδη από το 

Mεσολόγγι. Mερικά χρόνια αργότερα το σχολείο στεγάστηκε στο Mετόχιο της Mονής 

Kύκκου, το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία όπου αργότερα κτίστηκε ο ναός της Παναγίας 

της Eυαγγελίστριας. Tελικά, γύρω στο 1865, οι κάτοικοι ανήγειραν κοινοτικό σχολικό κτήριο 

και συνέχισαν να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη  της παιδείας στην 

κωµόπολή τους µε την πρόσληψη προσοντούχων δασκάλων. Στα χρόνια δε που 

ακολούθησαν, µέχρι και τη λήξη της περιόδου της Aγγλοκρατίας, η δηµοτική εκπαίδευση 

στον Kαραβά γνώρισε σταδιακή και σταθερή ανάπτυξη, µε την ίδρυση αρχικά 

Παρθεναγωγείου (1882), ενοποίηση στη συνέχεια του Aρρεναγωγείου µε το Παρθεναγωγείο 

(1944), και τη λειτουργία της A΄ και της B΄ Aστικής Σχολής Kαραβά (1959-60). 

 Mια σηµαντική πτυχή της ιστορίας της εκπαίδευσης στον Kαραβά των πρώτων 

χρόνων της Aγγλοκρατίας είναι και η σχετική µε την προσπάθεια των κατοίκων να ιδρύσουν 

Eλληνική Σχολή, που θα παρείχε τη δυνατότητα ευρύτερων σπουδών στους νεαρούς 

µαθητές, η οποία υλοποιήθηκε τελικά το 1910, ύστερα από αρκετές συζητήσεις και κοινή 

συµφωνία µε τους κατοίκους της γειτονικής κωµόπολης της Λαπήθου. Όπως αναφέρεται στο 

καταστατικό της Σχολής, οι κάτοικοι του Kαραβά και της Λαπήθου συγκεντρώθηκαν στις 17 

Iουλίου του 1910 και, αφού επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για ίδρυση Σχολής Mέσης 

Eκπαίδευσης, εξέλεξαν αντιπροσωπεία για την υλοποίησή της. Tην αµέσως επόµενη ηµέρα, 

οι αντιπρόσωποι αυτοί συνήλθαν σε σύσκεψη στο Aρρεναγωγείο της ενορίας Aποστόλου 

Λουκά Λαπήθου, υπό την προεδρία του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) Kυρίλλου 

(µετέπειτα Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1916-1933) Κύριλλου Γ´), και αποφάσισαν τις βασικές 
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διατάξεις λειτουργίας της Σχολής, που διαµόρφωσαν σε τελική µορφή και ψήφισαν στις 23 

Aυγούστου του ίδιου έτους. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο καταστατικό, η Σχολή 

αναµενόταν να λειτουργήσει στην ολοκληρωµένη της µορφή µε τρεις τάξεις και πρόγραµµα 

διδασκαλίας παρόµοιο µε αυτό των τριών κατωτέρων τάξεων του Παγκυπρίου Γυµνασίου, 

καθώς και µε επιπρόσθετα µαθήµατα γεωργικής φύσεως, για πρακτική µόρφωση των 

µαθητών. Kαθοριζόταν επίσης, ότι ο διευθυντής θα έπρεπε να είναι κατά προτίµηση 

θεολόγος ή φιλόλογος και να πλαισιώνεται από δύο δασκάλους ή καθηγητές, από τους 

οποίους ο ένας να έχει δίπλωµα της Γεωργικής Σχολής. Σηµειωνόταν ακόµη, ότι οι πόροι της 

Σχολής θα προέρχονταν από τις συνδροµές της Mητρόπολης Kυρηνείας, των εκκλησιών 

Λαπήθου και Kαραβά και των γύρω χωριών, από τυχόν ιδιωτικές εισφορές και από τα 

εισιτήρια των µαθητών. Tέλος, οριζόταν να διοικείται από Eπιτροπή, που θα αποτελείτο από 

ίσο αριθµό µελών των δύο κωµοπόλεων, ο οποίος δεν θα ήταν λιγότερος από δώδεκα και 

µεγαλύτερος από είκοσι άτοµα (βλ. Kώστα Kύρρη, Xρονικά της Λαπήθου 4 (1975-1977), σ. 

5-7). 

 Για την ίδρυση και λειτουργία της Eλληνικής Σχολής Kαραβά - Λαπήθου γίνεται 

αναφορά και στο τύπο της εποχής, όπου αρχικά δηµοσιεύτηκε σχετική ανακοίνωση της 

Σχολικής Eπιτροπής, ότι η Σχολή θα είχε µία τάξη και διευθυντή τον Nικόλαο Ξενή, 

πτυχιούχο δάσκαλο και «γεωπόνο», όπως σηµειώνεται, ο οποίος είχε πιθανότατα 

παρακολουθήσει κάποια επιµορφωτικά µαθήµατα του Tµήµατος Γεωργίας (βλ. Δηµοσίευµα 

αρ. 1). Όπως αναφέρεται σε άλλο δηµοσίευµα, το αµέσως επόµενο σχολικό έτος προστέθηκε 

και δευτέρα τάξη, οπότε προσλήφθηκαν δύο νέοι καθηγητές, οι οποίοι υπηρετούσαν 

προηγουµένως στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, ο Mακεδόνας φιλόλογος Δηµήτριος 

Παπαδόπουλος, που ανέλαβε και τη διεύθυνσή της, και ο Xριστόδουλος Iερωνύµου, 

γεωπόνος, όπως σηµειώνεται (βλ. Δηµοσίευµα αρ. 2). Σύµφωνα µε τα πρακτικά συνεδρίας 

της Eπιτροπής της Σχολής, που επίσης καταγράφονται στο προαναφερθέν κατάστιχο, ο 

αριθµός των µαθητών, που γράφτηκαν για φοίτηση κατά το σχολικό έτος 1911-1912, ανήλθε 

στους 27, όλοι άρρενες (βλ. K. Kύρρη, ό.π., σ. 16). 

 Bασική επιδίωξη της Σχολής ήταν η προετοιµασία των µαθητών, για να ασχοληθούν 

µελλοντικά µε διάφορα γεωργικά επαγγέλµατα, όπως αυτά της σηροτροφίας, της 

µελλισσοκοµίας και της κηπουρικής. Για τον σκοπό αυτό, τα µέλη της Σχολικής Eπιτροπής, 

όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, προσκάλεσαν, τον Aύγουστο του 1911, τον 
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καθηγητή των παιδαγωγικών µαθηµάτων του Παγκυπρίου Γυµνασίου Iωακείµ Παυλίδη, για 

να βοηθήσει στη διαµόρφωση κατάλληλου προγράµµατος (βλ. Δηµοσίευµα αρ. 3). Ένα χρόνο 

αργότερα, τον Iούλιο του 1912, παρόντων του Mητροπολίτη Kυρηνείας Kυρίλλου και 

πολλών άλλων επισήµων, διεξήχθησαν οι δηµόσιες εξετάσεις και των δύο τάξεων της 

Σχολής, µε άριστα αποτελέσµατα. Σε σχετικό δηµοσίευµα τονίζεται και πάλιν ο πρακτικός 

προσανατολισµός της, καθώς και η πρόθεση της Eπιτροπής να λειτουργήσει η Σχολή και µε 

τρίτη τάξη, κατά το νέο σχολικό έτος (βλ. Δηµοσίευµα αρ. 4). Δυστυχώς, τον Aύγουστο του 

1912, και ενώ οι βάσεις για την πλήρη ανάπτυξη της Σχολής είχαν τεθεί, η έλλειψη επαρκών 

οικονοµικών πόρων και οι διαφωνίες των µελών της Eπιτροπής συνέτειναν, ώστε να κλείσει 

οριστικά (βλ. Δηµοσίευµα αρ. 5). Στο προαναφερθέν κατάστιχο διασώζονται αντίγραφα τριών 

εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στη διένεξη, που ξέσπασε τότε, χωρίς όµως να 

διευκρινίζονται τα γεγονότα και να αναφέρονται µε σαφήνεια στα όσα διαδραµατίστηκαν 

(βλ. K. Kύρρη, ό.π., σ. 18-19). 

 Tο σχετικό ζήτηµα της λειτουργίας Σχολής Mέσης Παιδείας εξακολούθησε, όµως, να 

απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής, µέχρι το 1917, οπότε, ύστερα από προτροπή του 

νέου Mητροπολίτη Kυρηνείας (1917-1947) Mακαρίου (µετέπειτα Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

(1947-1950) Μακαρίου Β´), ιδρύθηκε η «Aνωτέρα Σχολή Λαπήθου», που εξελίχθηκε στη 

συνέχεια στο γνωστό Eλληνικό Γυµνάσιο Λαπήθου και στο οποίο φοίτησαν, µέχρι τον 

τραγικό Iούλιο του 1974, δεκάδες παιδιά, τόσο από τις δύο κωµοπόλεις, όσο και από τις 

γύρω κοινότητες (βλ. σχετικά στη µελέτη µας: «Τα Ελληνικά Γράµµατα στον Καραβά», 

Κυπριακαί Σπουδαί 69 (2008), σ. 111-135]. 

ΔHMOΣIEYMATA 
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ΣχολαρχεÖον Λαπήθου - KαραβÄ 

 ΠοιοÜντες γνωστόν τῷ φιλοµούσῳ κοινῷ τήν ¥δρυσιν Σχολαρχείου •πό τ΅ν 

κωµοπόλεων Λαπήθου καί KαραβÄ, περιλαµβάνοντος διά τό àρξάµενον σχολικόν 

öτος 1910-1911 τήν πρώτην ëλληνικήν τάξιν •πό ëλληνοδιδάσκαλον τόν 

πτυχιοÜχον διδάσκαλον καί γεωπόνον κ. N.I. ΞενÉν, δηλοÜµεν ¬τι αî âγγραφαί 

ôρχονται àπό τÉς προσεχοÜς Δευτέρας 13 Σεπτεµβρίου καί λήγουσιν τFÉ 20FÉ ¨δίου, 

¬τε θά γένηται öναρξις τακτικ΅ν µαθηµάτων. 

 \Eν Λαπήθῳ - Kαραβ÷Ä, τFÉ 7Fη Σεπτεµβρίου 1910. \Eκ τÉς \Eπιτροπείας. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 11/24.9.1910· Πατρίς, 16/29.9.1910. 
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^Eλληνική Σχολή KαραβÄ - Λαπήθου 

 Λίαν ïµαλή χωρεÖ ™ λειτουργία τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς Λαπήθου - KαραβÄ 

•πό διευθυντήν τόν Δ. Παπαδόπουλον καί µέ γεωπόνον τόν κ. Xρ. ^Iερωνύµου. 

ΠροσÉλθον ε¨ς αéτήν µαθηταί καί âκ διαφόρων χωρίων τοÜ ¬λου διαµερίσµατος 

Kυρηνείας· âνεγράφησαν δέ περί τούς 25 µέχρι τοÜδε. \AποτελεÖται ¦δη α≈τη âκ 

δύο τάξεων. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 1/14.10.1911. 
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^H ^Eλληνική Σχολή KαραβÄ - Λαπήθου 

 ^H âπιτροπεία τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς KαραβÄ - Λαπήθου προσεκάλεσε 

τελευταίως τόν καθηγητήν τ΅ν παιδαγωγικ΅ν κ. \Iωακείµ Παυλίδην, ¬πως 

προσφέρFη τήν πολύτιµον αéτοÜ πεÖραν, καί âπί τό πρακτικώτερον συνταχθFÉ τό 

πρόγραµµα αéτÉς, ο≈τως œστε οî âξερχόµενοι âξ αéτÉς τρόφιµοι νά δύνανται νά 

εrναι âπιδέξιοι καλλιεργηταί τÉς σηροτροφικÉς, µελισσουργίας καί κηπουρικÉς. 

\Eπί τούτω ï κ. Παυλίδης âπί ™µέρας ¦δη διατρίβει ε¨ς τάς ôνω κωµοπόλεις, 

καταγινόµενος ε¨ς τήν âπικράτησιν τ΅ν προτεινοµένων •π’ αéτοÜ âπί τFÉ βάσει τ΅ν 

καθεστώτων âν ταÖς πρακτικαÖς σχολαÖς τÉς Eéρώπης. 

 \Aπεκδεχόµεθα µετά χρηστ΅ν âλπίδων êδρά àποτελέσµατα âν τῷ πρακτικῷ 

βίῳ âκ τ΅ν τροφίµων τÉς ΣχολÉς, àλλά πρός τοÜτο δέον καί νά ληφθFÉ φροντίς νά 

προικισθFÉ ™ Σχολή καί µετά τ΅ν àπαιτουµένων διά τήν πρÄξιν çργάνων καί µέσων, 

±τινα ôφθονα •πάρχουσιν âν ταÖς πρακτικαÖς σχολαÖς, συµφώνως πρός τό 

πρόγραµµα τ΅ν ïποίων ïρίζεται ™ λειτουργία τÉς ΣχολÉς. Δέν πρέπει δέ καί νά 

παροραθFÉ, ¬τι η Σχολή δέον νά τυγχάνFη καί àντίστοιχος τ΅ν κατωτέρων τάξεων 

τοÜ Παγκυπρίου Γυµνασίου, âξ wς οî àποφοιτ΅ντες àπροσκόπτως νά δύνανται, âάν 

θέλωσι, νά συνεχίσωσι τάς σπουδάς α•τ΅ν âν αéτῷ. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 6/19.8.1911. 
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Aî âξετάσεις τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς Λαπήθου - KαραβÄ 

 Aî δύο αyται ½ραιότατοι âν φυσικαÖς καλλοναÖς κωµοπόλεις âν τFÉ àπό τινος 

âπαινετFÉ ïµονοί÷α κατώρθωσαν, πλήν ôλλων âπωφελεστάτων κοινοτικ΅ν öργων, νά 

öχωσιν, ½ς γνωστόν, καί πλήρη àνωτέραν ^Eλληνικήν Σχολήν. Πρό δύο âτ΅ν 

¦ρξατο α≈τη λειτουργοÜσα µέ µίαν τάξιν, τήν πρώτην, µέ καθηγητήν τόν φιλόπονον 

γεωπόνον κ. N. ΞενÉν. \Aπό τοÜ παρελθόντος öτους κατηρτίσθη µέ δύο τάξεις µέ 

διευθυντήν τόν εéπαίδευτον καί àκούραστον κ. Δ. Παπαδόπουλον, πρῴην 

καθηγητήν τοÜ Παγκυπρίου, καί µέ καθηγητήν τόν κάλλιστον γεωπόνον κ. X. 

^Iερωνύµου, διακρινόµενον καί âν τFÉ διδασκαλί÷α τ΅ν µαθηµάτων âν ταÖς τάξεσιν 
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^EλληνικÉς ΣχολÉς. TαÜτα âδίδαξε καί âπί τινα öτη âν ταÖς πρώταις τάξεσι τοÜ 

Παγκυπρίου Γυµνασίου. 

 Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âγένοντο αî âξετάσεις, καθ’ ±ς παρίσταντο ™ A. 

Mακαριότης ï Πρόεδρος Kυρηνείας, ï Πανοσιολογιώτατος \Aρχιµανδρίτης ΣινÄ κ. 

Προκόπιος, ï âπόπτης τ΅ν ëλληνικ΅ν σχολείων κ. \Aράπης καί οî καθηγηταί τοÜ 

Παγκυπρίου κ.κ. I. Παυλίδης καί I. Παπαπορφυρίου. Kατ’ αéτάς àπεδείχθη ùντως, 

¬τι λίαν φιλοπόνως ε¨ργάσθησαν οî καθηγηταί τÉς ΣχολÉς. Σηµειωτέον, ¬τι ™ 

^Eλληνική Σχολή Λαπήθου - KαραβÄ âν τFÉ διοργανώσει αéτÉς τείνει ε¨ς πρακτικήν 

µόρφωσιν τ΅ν τροφίµων αéτÉς ε¨ς πρακτικά öργα, προφαν΅ς συµφυÉ καί èφέλιµα 

ε¨ς τούς ½ραίους τόπους τ΅ν ôνω κωµοπόλεων, στηριζοµένη πάντως ε¨ς τάς 

θεµελιώδεις βάσεις τ΅ν àναλόγων àλλαχοÜ τοιούτων Σχολ΅ν, œστε οî τρόφιµοι νά 

δύνανται καί ε¨ς àνώτερα σχολεÖα νά φοιτήσωσιν. ^H διοργάνωσις α≈τη âγένετο àπό 

τοÜ παρελθόντος öτους •πό τοÜ διακεκριµένου àνά τό Πανελλήνιον παιδαγωγοÜ κ. 

I. Παυλίδου. 

 ^H àξιότιµος âπιτροπεία τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς, •πό τήν προεδρείαν τÉς 

A.M. τοÜ Προέδρου Kυρηνείας συνεδριάσασα τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν, 

àπεφάσισε νά ïρίσFη καί τρίτην τάξιν âν τFÉ ΣχολFÉ, ¬πως ο≈τως àποβFÉ α≈τη πλήρης 

^Eλληνική Σχολή. 

 Φωνή τÉς Kύπρου, 30/13.7.1912. 
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Διάλυσις ΣχολÉς 

 Mετά λύπης πληροφορούµεθα , ¬τι διελύθη ™ τόσον εéδοκίµως 

λειτουργήσασα âπί µακρόν χρονικόν διάστηµα ^Eλληνική Σχολή Λαπήθου - 

KαραβÄ. Kαί ½ς πληροφορούµεθα, ™ Σχολή α≈τη διελύθη ≤νεκεν àσυµφωνι΅ν τ΅ν 

κατοίκων, κυρίως δέ âλλείψει âπαρκ΅ν πόρων. \Aλλά καθ’ ™µÄς πόροι •πάρχουσιν, 

¬ταν •πάρχFη καλή θέλησις, διότι δέν δυνάµεθα νά âννοήσωµεν, ¬τι δύο εéποροÜσαι 

καί πολυάνθρωποι κωµοπόλεις àδυνατοÜσι νά συντηρήσωσι µίαν ^Eλληνικήν 

Σχολήν. \Eµάθοµεν ¬τι ™ \Eπιτροπεία τ΅ν Σχολ΅ν KαραβÄ - Λαπήθου προέτεινεν 

ε¨ς τόν Mακαριώτατον Πρόεδρον Kυρηνείας, ¬πως χορηγήσFη ε¨ς αéτήν âπ’ âνοικίῳ 

τήν Mονήν \Aχειροποιήτου, ≥ν σήµερον âκµεταλλεύονται πρός êπλοÜν θησαυρισµόν 

καλογÉροι, τό δέ •πέρ τό âνοίκιον πλεόνασµα τ΅ν προσόδων νά διαθέτFη ™ 

âπιτροπεί÷α •πέρ τ΅ν σχολείων. ^H πρότασις α≈τη τÉς âπιτροπείας εrναι κατά πάντα 

λογική καί δικαία, δέν àµφιβάλλοµεν δέ ¬τι ï Mακαριώτατος Πρόεδρος Kυρηνείας 

θά πράξFη πÄν τό δυνατόν, ±µα τFÉ λήξει τοÜ συµβολαίου. 

 \Eλευθερία, 18/31.8.1912. 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό του Δήµου Καραβά Καραβιώτικα Δρώµενα, τχ 7 (Λευκωσία 

2014), σ. 8-11.
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