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ΔHMHTPIOΣ BENETOKΛHΣ 

 H ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Λεµεσό στα νεότερα χρόνια ανάγεται στο 

έτος 1819, οπότε, υπό την επίδραση του νεοελληνικού διαφωτιστικού ρεύµατος, ιδρύθηκε η 

Eλληνική Σχολή της πόλης, µε Σχολάρχη τον εγχώριο Δηµήτριο Θεµιστοκλή (1792-1848), 

απόφοιτο των Σχολών Kυδωνιών και Σµύρνης. Σύµφωνα µε έγγραφα της εποχής, η Σχολή 

διέθετε βιβλιοθήκη και στεγαζόταν στο οίκηµα της Mητρόπολης, που παραχωρήθηκε από τον 

Eθνοµάρτυρα Mητροπολίτη Kιτίου (1810-1821) Mελέτιο B΄. Aκολουθούσε δε το πρόγραµµα 

του Φιλολογικού Γυµνασίου της Iωνικής πρωτεύουσας, ενώ τα έξοδα λειτουργίας της 

καλύπτονταν από εισφορές εκκλησιαστικών και τοπικών παραγόντων, καθώς και «φιλοκάλων 

εµπόρων». Διέκοψε, όµως, τη λειτουργία της κατά τα τραγικά γεγονότα του 1821, οπότε ο 

Σχολάρχης εγκατέλειψε την πόλη και κατέφυγε στη Λάρνακα . 1

 Mερικά χρόνια αργότερα, όταν οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες το επέτρεψαν, όπως 

είναι γνωστό από τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 4 

Nοεµβρίου 1830 στην Aρχιεπισκοπή, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της, ως παράρτηµα 

αντίστοιχης Σχολής, που θα ιδρυόταν στη Λευκωσία. Mάλλον, όµως, η απόφαση αυτή δεν 

. Oι σχετικές πληροφορίες για την ίδρυση της Σχολής περιλαµβάνονται σε επιστολή του 1

Iλαρίωνος Kυπρίου, «Προς τον Λόγιον κύριον Nικόλαον Θησέα», Eρµής ο Λόγιος 10 (1820) 

519-521, την οποία αναδηµοσίευσε ο Iεζεκιήλ Bελανιδιώτης, «Mία επιστολή Iλαρίωνος του 

Kυπρίου», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 2 (1912) 408-412, καθώς και σε αριθµό εγγράφων των ετών 

1819-1820, που εξέδωσαν οι Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος Mυλωνάς, «Aνέκδοτα 

Έγγραφα αναγόµενα εις την ίδρυσιν και συντήρησιν της πρώτης εν Λεµεσώ Eλληνικής 

Σχολής», Aπόστολος Bαρνάβας 3 (1920-1921) 24-29, 38-41, και Kώστας Kύρρης, «Aνέκδοτα 

έγγραφα περί της Eλληνικής Σχολής Λεµεσού (1819, 1820)», Kυπριακαί Σπουδαί 42 (1978) 

84-104. Για τον βίο του Θεµιστοκλή βλ. Γεώργιου Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 

1821 εν τη Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 49-52· Πασάλη 

Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 2002, σ. 140-141.



υλοποιήθηκε άµεσα. Oπωσδήποτε, όµως, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά νέας γενικής 

συνέλευσης, που συγκλήθηκε στις 22 Mαΐου 1839, ήταν τότε σε λειτουργία, µαζί µε 

Aλληλοδιδακτική Σχολή της πόλης για την κατώτερη εκπαίδευση . 2

 Aπό κείµενο του µετέπειτα Σχολάρχη της Λεµεσού Δηµήτριου Nικολαΐδη, γνωρίζουµε 

ότι το 1834 είχε ιδρυθεί στη Λεµεσό Aλληλοδιδακτική Σχολή, όπου δίδαξε ο Γεώργιος 

Σαλλουµίδης. Πληροφορούµαστε ακόµη, ότι το ίδιο έτος λειτούργησε Eλληνική Σχολή, την 

οποία διηύθυνε, µέχρι το 1838, ο Xριστόδουλος Bασιλειάδης από το Όµοδος, τον οποίο 

διαδέχθηκε, από το 1838 έως το 1841, ο Mάρκος Aνδρεάδης από τη Λεµεσό. Όπως αφήνει να 

εννοηθεί ο Nικολαΐδης, µέχρι τότε οι Σχολές αυτές ήταν ιδιωτικής φύσεως, ενώ αναφέρει µε 

σαφήνεια, ότι Kοινοτική Σχολή, που περιλάµβανε ελληνικό και αλληλοδιδακτικό τµήµα, 

ιδρύθηκε τελικά το 1841 . Ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας της Kοινοτικής Σχολής πρέπει 3

να πραγµατοποιήθηκε νωρίτερα, αφού, όπως αναφέρθηκε, η ύπαρξή της µαρτυρείται στα 

Πρακτικά της συνέλευσης του 1839. 

 Σύµφωνα και πάλιν µε τον Nικολαΐδη, από το 1841 µέχρι το 1848, διηύθυνε τη Σχολή 

ο πρώην µαθητής του Θεόφιλου Kαΐρη, Aρχιµανδρίτης Nικηφόρος Eυγενιάδης (†1861) από 

το Όµοδος, ο οποίος άφησε αναµνήσεις άριστου κληρικού, που όλοι σέβονταν και 

εκτιµούσαν. O Eυγενιάδης, όπως γνωρίζουµε από σχετικές µελέτες των Λοΐζου Φιλίππου και 

Iερώνυµου Περιστιάνη, που στηρίχθηκαν, κυρίως, σε προφορικές µαρτυρίες παλαιότερων 

. Tα Πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, των ετών 1830 και 1839, εκδόθηκαν και 2

σχολιάστηκαν από τον Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 74-82 (τα σχόλια), σ. 248-255, 262-266 (η έκδοση).

. Bλ. Δηµήτρη Nικολαΐδη, «Oλίγα περί της Nήσου Kύπρου», Nέον Kίτιον, 10/22.10.1879, 3

όπου παρατίθεται κείµενο, που είχε πρωτοδηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Kλειώ» της 

Tεργέστης. Παρά το γεγονός, ότι το κείµενο αυτό αποτέλεσε την κύρια πηγή για τη συγγραφή 

της ιστορίας των πρώτων χρόνων της εκπαίδευσης της πόλης, εντούτοις παρέµεινε 

αθησαύριστο. Γι’ αυτό, και λόγω της σπουδαιότητάς του, το σχετικό απόσπασµα για τα 

σχολεία της Λεµεσού αναδηµοσιεύεται στο τέλος της ανά χείρας εργασίας.
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κατοίκων, κληροδότησε στη Σχολή τη βιβλιοθήκη του, που εµπλουτίστηκε αργότερα µε τις 

δωρεές του Iεροµόναχου Mελετίου και του πρόκριτου Πέτρου Λαµπριανού . 4

 Mετά τον Eυγενιάδη, ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής, από το 1848 έως το 1864, 

που αποσύρθηκε οριστικά από την εκπαίδευση, ο προαναφερθείς Λεµεσιανός λόγιος 

Δηµήτριος Nικολαΐδης (1823-1888) , ο οποίος ήταν απόφοιτος της Iονίου Aκαδηµίας και του 5

Πανεπιστηµίου Aθηνών. Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, οι κάτοικοι της πόλης 

αποκαλούσαν την Eλληνική Σχολή µε την ονοµασία «Πάνω Σχολείο», επειδή στεγαζόταν στο 

ανώγειο του οικήµατος, που περιέβαλλε τον ναό της Aγίας Nάπας, και την Aλληλοδιδακτική 

ως «Kάτω Σχολείο», επειδή βρισκόταν στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου . 6

 Όπως γνωρίζουµε από επιστολή προκρίτων, ηµεροµηνίας 27 Aπριλίου 1850, προς τον 

Aρχιεπίσκοπο  Kύριλλο A΄ (1849-1854), κατά την περίοδο αυτή µέρος των εξόδων 

λειτουργίας της Σχολής καλυπτόταν από εισφορά της Aρχιεπισκοπής, που τότε ανερχόταν στο 

ποσό των 500 γροσίων . Eπίσης, από άλλη επιστολή, ηµεροµηνίας 29 Iανουαρίου 1860, και 7

πάλιν προκρίτων της πόλης, προς τον διάδοχο του Kυρίλλου A΄, νέο Aρχιεπίσκοπο  Mακάριο 

A΄ (1854-1865), πληροφορούµαστε ότι η Σχολή στεγαζόταν σε οίκηµα του ναού της Aγίας 

Nάπας και πως οι µαθητές της ανέρχονταν στους είκοσι άρρενες. Eπίσης, από την ίδια 

επιστολή γίνεται γνωστό ότι στη Λεµεσό λειτουργούσαν και δύο Aλληλοδιδακτικές Σχολές, 

ανά µία σε κτήρια των ναών της Aγίας Nάπας και της Παναγίας Kαθολικής, µε 80 και 40 

άρρενες µαθητές, αντιστοίχως. Όπως αναφέρεται, σε κάθε Σχολή υπήρχε ένας δάσκαλος, τα 

. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας 4

(1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 243 (για τους Νικηφόρο και Μελέτιο)· Iερώνυµου 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της 

Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 239 (για τον Νικηφόρο)· Δηµήτριου 

Nικολαΐδη, Οι Σωζόµενοι Λόγοι, Λάρνακα 1892, σ. 60 (για τον Λαµπριανού).

. Για τον βίο του Δ. Nικολαΐδη βλ. Π. Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 210-212· 5

Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Β´, Λευκωσία 72018, σ. 

551.

. Aγνής Mιχαηλίδη, Λεµεσός, η παλιά πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 153.6

. Iωάννη Παπαπορφυρίου, «Έκδοσις εγγράφων της Aρχιεπισκοπής Kύπρου», Aπόστολος 7

Bαρνάβας 5 (1922-1923) 29.
3



δε έξοδα λειτουργίας τους καλύπτονταν από εισφορές των εκκλησιαστικών παραγόντων του 

τόπου, των κατοίκων και των γονέων των παιδιών . Aκόµη, από άλλες πηγές γνωρίζουµε, ότι 8

στην Eλληνική Σχολή φοιτούσαν, κατά το σχολικό έτος 1863-64, µόνο πέντε µαθητές, οι 

οποίοι πλήρωναν ως δίδακτρα 500 γρόσια έκαστος, και πως, µεταξύ των ετών 1864 και 1866, 

διέκοψε τη λειτουργία της, πιθανότατα για οικονοµικούς λόγους . 9

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το 1859, κατά την περίοδο της Σχολαρχίας του Nικολαΐδη, 

ελήφθη απόφαση για την ίδρυση Παρθεναγωγείου στην πόλη, που λειτούργησε τελικά το 

1861 µε την ονοµασία «H Eλπίς» και πρώτη διδασκάλισσα, µέχρι το 1868, την Aθηναία 

Aρσακειάδα Mαριγώ Λαζαρίδου, µετέπειτα σύζυγο Δηµοσθένη Πηλαβάκη. Tη Mαριγώ 

διαδέχθηκε η επίσης Aρσακειάδα θυγατέρα του Γερµανού φιλέλληνα Έρµαν Έβερτ, Eλένη, 

µετέπειτα σύζυγος του γιατρού Iωάννη Kαραγεωργιάδη, η οποία δίδαξε µέχρι το 1876 . 10

 Στο µεταξύ, οι πρόκριτοι της Λεµεσού αναζήτησαν προσοντούχο εκπαιδευτικό για να 

επαναλειτουργήσει τη Σχολή και να αναλάβει τη διεύθυνσή της. Ζήτησαν για τον σκοπό αυτό 

τη βοήθεια των εγκατεστηµένων στην ελληνική πρωτεύουσα Kυπρίων, όπου βρισκόταν και 

το µοναδικό ανώτατο εκπαιδευτήριο του Eλληνισµού, κατά παρόµοιο τρόπο, που έπρατταν οι 

σχολικοί έφοροι της Λευκωσίας. Όπως γνωρίζουµε από πηγές της εποχής, οι τελευταίοι 

αποτείνονταν, κυρίως, στους αδελφούς Aναστάσιο (†1894) και Γεώργιο (†1896) 

Kωνσταντινίδη, καθώς και στον Νικόλαο Σαρίπολο (1817-1887), οι οποίοι µεριµνούσαν, 

τόσο για τη στελέχωση των σχολείων της κυπριακής πρωτεύουσας µε κατάλληλους 

. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Κύπρω, ό.π., σ. 242-243.8

. Aριστόδηµου Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 76.9

. Αρ. Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 115-123· Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 10

Γράµµατα εν Κύπρω, ό.π., σ. 246-253· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, 

ό.π., σ. 243-246· Αρ. Kουδουνάρη, «Αρσάκειος και Λεµεσός: Η Συµβολή του Αρσακείου 

στην Παιδεία της Κύπρου», στον τόµο: Σαλώµης Παπαδήµα - Σοφοκλέους (επιµ.), «H 

Παιδεία εν Λεµεσώ», Πρακτικά 2ου Eπιστηµονικού Συµποσίου Προφορικής Iστορίας 2006, 

Λεµεσός 2009, σ. 149.
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εκπαιδευτικούς, όσο και για την αποστολή σχολικών βιβλίων . Το ίδιο έπραξαν και οι 11

πρόκριτοι της Λεµεσού, οι οποίοι, µε τη βοήθεια του Σαρίπολου , επέλεξαν τελικά, για τη 12

διεύθυνση της Ελληνικής Σχολής της πόλης, τον Pόδιο Δηµήτριο Bενετοκλή, ο οποίος είχε 

πρόσφατα αποφοιτήσει από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών. 

 O Bενετοκλής γεννήθηκε στη Pόδο το 1836 και ήταν γιος του Φιλικού και παλαιού 

αγωνιστή της Eλληνικής Eπανάστασης του 1821 Bασίλειου και αδελφός του Mίνωα 

Bενετοκλή (1837-1920), απόφοιτου της Nοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών και 

δικηγόρου «παρά τοις Mικτοίς και Προξενικοίς Δικαστηρίοις Aλεξανδρείας», από το 1869 

έως το 1904. Ήταν επίσης ανεψιός εκ πατρός του λόγιου και ποιητή Παναγιώτη Bενετοκλή 

(1792-1874), ο οποίος είχε σπουδάσει στη Σµύρνη και εργάστηκε στη συνέχεια ως δάσκαλος 

στη Pόδο. Aς σηµειωθεί ότι ο τελευταίος εξέδωσε στην Aθήνα, το 1872, το βιβλίο «Bραχείαι 

παρατηρήσεις εις τινας λέξεις και παροιµίας της καθ’ ηµάς Eλληνικής γλώσσης, εκ των 

Aτάκτων του µακαρίτου σοφού Kοραή και εκ των Kυπριακών του καθηγητού κυρίου 

Σακελλαρίου», όπου συγκρίνει διαλεκτικές λέξεις και παροιµίες, οι οποίες περιλαµβάνονται 

στα δύο προαναφερθέντα έργα και τις αντιπαραβάλλει µε αυτές, που συνηθίζονταν στη 

Pόδο . Eίναι πολύ πιθανόν ο Pόδιος λόγιος να προµηθεύτηκε το βιβλίο του Σακελλάριου από 13

. Για µερικές τέτοιες περιπτώσεις βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ Σχολείων 11

Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, σ. 467-468, 477, όπου σχετικές αναφορές σε έγγραφα του 

κώδικα. Για τους αδελφούς Αναστάσιο και Γεώργιο Κωνσταντινίδη και τον Νικόλαο 

Σαρίπολο βλ. Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., τ. Α´, σ. 377-378, και τ. 

Β´, σ. 727-728, αντιστοίχως.

. Τη σχετική πληροφορία αντλούµε από επιστολή του Ν. Σαρίπολου, ηµεροµηνίας 24 12

Σεπτεµβρίου 1868, προς τους σχολικούς εφόρους της Λευκωσίας. Βλ. Θ. Παπαδόπουλλου, 

Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, ό.π., σ. 136.

. Για την οικογένεια Bενετοκλή βλ. Xριστόδουλου Παπαχριστοδούλου, Iστορία της Pόδου, 13

Aθήνα 1972, σ. 471, 489-490.
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τον ανεψιό του, Δηµήτριο, αφού η έκδοσή του πραγµατοποιήθηκε την περίοδο, κατά την 

οποία ο τελευταίος υπηρετούσε στην Kύπρο . 14

 H παρουσία του Bενετοκλή στη Λεµεσό διασώθηκε ανάµεσα στους παλαιότερους 

κατοίκους της πόλης και καταγράφηκε τη δεκαετία του 1920 από τους προαναφερθέντες 

Φιλίππου και Περιστιάνη, καθώς και από τον διδάσκαλο Aριστόδηµο Πηλαβάκη. Όπως 

αναφέρεται σχετικά, ο Bενετοκλής αφίχθη στη Λεµεσό από την Aθήνα το 1866, ή, κατά τον 

Περιστιάνη, το 1867, και υπηρέτησε στην Eλληνική Σχολή της πόλης µέχρι το 1870, που 

αποδέχθηκε πρόσκληση του Έλληνα Aιγυπτιώτη Tζων Aντωνιάδη, για να διδάξει τα παιδιά 

του κατ’ οίκον, οπότε ανεχώρησε για την Aλεξάνδρεια. Σύµφωνα µε τις σχετικές µαρτυρίες, 

υπήρξε λόγιος και άφησε φήµη καλού εκπαιδευτικού, ο οποίος εργάστηκε µε συνέπεια για την 

πρόοδο των µαθητών του . 15

 Σχεδόν αµέσως µετά την άφιξή του, ο Bενετοκλής έστειλε επιστολή, ηµεροµηνίας 8 

Iανουαρίου 1867, προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο (1865-1900), και τον ενηµέρωσε για την 

ανάληψη των διευθυντικών του καθηκόντων. Σε αυτήν εκφράζει µε κολακευτικά σχόλια τον 

θαυµασµό του για την παιδεία και τη φρόνηση του Kύπριου Aρχιεπισκόπου, σηµειώνοντας 

επίσης, ότι θα κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

φιλόµουσων κατοίκων της Λεµεσού, που του είχαν εµπιστευτεί τη µόρφωση των παιδιών 

τους . 16

. Πρόκειται για το βιβλίο: Tα Kυπριακά, τ. Γ΄, H εν Kύπρω γλώσσα, που τυπώθηκε στην 14

Aθήνα, το 1868. Για τον βίο του πρώην Σχολάρχη της Λάρνακας, από το 1849 έως το 1854, 

Aρκάδα στην καταγωγή, Αθανάσιου Σακελλάριου (1826-1901), βλ. Π. Kιτροµηλίδη, 

Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 234-237· Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., 

τ. Β´, σ. 721-722.

. Αρ. Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 78· Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 15

Γράµµατα εν Κύπρω, ό.π., σ. 245· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 

239-240. Tα ίδια µαρτυρεί και ο Δηµήτριος Nικολαΐδης στη µελέτη του, που, όπως έχει 

αναφερθεί, σχετικό απόσπασµά της παρατίθεται στη συνέχεια της ανά χείρας εργασίας.

. Aρχείον Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. Eκπαιδευτικά Aρχιεπισκοπικής 16

Περιφερείας, Aµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, αρ. 

28. Tο σχετικό έγγραφο δηµοσιεύεται στη συνέχεια της ανά χείρας εργασίας.
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 Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί ικανές αρχειακές µαρτυρίες για την ιστορία της Eλληνικής 

Σχολής την περίοδο της διεύθυνσής της από τον Bενετοκλή, που θα µας διαφώτιζαν για τον 

αριθµό των τάξεων και των µαθητών της, για τα µαθήµατα διδασκαλίας, ή και για άλλα 

σχετικά θέµατα. Προφορικές µαρτυρίες υποστηρίζουν ότι, η Σχολή ήταν τότε µονοτάξια και 

έτσι παρέµεινε µέχρι που ανέλαβε τη διεύθυνσή της ο διάδοχός του, Aνδρέας Θεµιστοκλέους 

(1843-1918), ο οποίος την ανέπτυξε σταδιακά σε πεντατάξια . Ωστόσο, η πληροφορία αυτή 17

µάλλον δεν ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα, αφού σε σχετική οµιλία, που 

εκφωνήθηκε, το 1911, από τον µετέπειτα Γυµνασιάρχη και γαµβρό του Θεµιστοκλέους, 

Aργυρό Δρουσιώτη (1880-1973), κατά τον εορτασµό της τεσσαρακονταετηρίδας του πρώτου, 

αναφέρθηκε ότι η Σχολή ήταν τότε τριτάξια, που είναι και το πιθανότερο . 18

 Oι µόνες σχετικές µαρτυρίες της εποχής προέρχονται από κώδικα, όπου 

περιλαµβάνονται έσοδα και έξοδα της Eλληνικής και Aλληλοδιδακτικής Σχολής και του 

Παρθεναγωγείου της πόλης, από τον Iούλιο του 1866 µέχρι τον Mάρτιο του 1867. Σε αυτόν 

σηµειώνεται, ότι ο µισθός για έξι µήνες, έως και την 1η Iουνίου 1867, του ελληνοδιδασκάλου, 

που δεν κατονοµάζεται, ανερχόταν στο ποσό των 5,800 γροσίων και πως το ταξίδι του από 

την Aθήνα κόστισε άλλα 897 γρόσια. Eπίσης, στον ίδιο κώδικα, περιλαµβάνονται έσοδα και 

έξοδα των σχολείων από την 1η Aπριλίου 1870 µέχρι το τέλος Aπριλίου 1871, όπου 

καταγράφονται ο µισθός του Bενετοκλή, για το εξάµηνο από την 1η Iουνίου έως την 1η 

Δεκεµβρίου 1870, του διαδόχου του, Aνδρέα Θεµιστοκλέους, µέχρι την 1η Aπριλίου, και του 

«γαλλοδιδασκάλου Σιµά» . Πρόκειται, όπως γνωρίζουµε από την παράδοση των 19

. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Κύπρω, ό.π., σ. 246· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των 17

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 240.

. Bλ. Αρ. Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 79, όπου δηµοσιεύεται 18

απόσπασµα της σχετικής οµιλίας. Για τον Αρ. Δρουσιώτη βλ. Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., τ. Α´, σ. 165.

. O κώδικας αυτός µελετήθηκε από τον Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, 19

ό.π., σ. 250-252.
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παλαιότερων κατοίκων, για τον διδάσκαλο Γεώργιο Σιµά από την Kρήτη, ο οποίος 

προσελήφθη στη Σχολή το 1867, όπου δίδαξε γαλλικά, έως το 1871 . 20

 Aπό τις ανωτέρω καταγραφές συµπεραίνουµε, ότι ο Bενετοκλής δίδαξε στην 

Eλληνική Σχολή της Λεµεσού από την 1η Δεκεµβρίου 1866, αφού ο µισθός, που του 

κατεβλήθη µέχρι την 1η Iουνίου 1867, αφορούσε συνολικά έξι µήνες. Eπίσης, βεβαιώνεται η 

σχετική αναφορά για άφιξή του από την Aθήνα, αφού καταγράφονται έξοδα ταξιδίου του από 

την ελληνική πρωτεύουσα για την Kύπρο. Aκόµη, µαρτυρείται η παρουσία του στη Σχολή 

µέχρι την 1η Δεκεµβρίου 1870, οπότε, προφανώς, παρέδωσε τα ηνία της διευθύνσής της στον 

διάδοχό του, Aνδρέα Θεµιστοκλέους, η προσωπικότητα του οποίου δέσποσε στη ζωή της 

πόλης, για πενήντα σχεδόν χρόνια. 

 O Θεµιστοκλέους είχε πραγµατοποιήσει λαµπρές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή 

Aθηνών, καθώς και στη Xαϊδελβέργη και το Mόναχο, και υπήρξε ακραιφνής ιδεολόγος και 

σπουδαίος κοινωνικός και αθλητικός παράγοντας. Eπί των ηµερών του, οι απόφοιτοι της 

Σχολής θεωρούνταν από τους πλέον καταρτισµένους, και ήταν περιζήτητοι, για να εργαστούν 

ως δάσκαλοι. Eπίσης, πολλοί άλλοι µαθητές του διακρίθηκαν στην εθνική και κοινωνική ζωή 

του νησιού και συνέβαλαν στην επαύξηση της φήµης του διδασκάλου τους. Εργάστηκε δε για 

τη σταδιακή ανάπτυξη της Σχολής µε την προσθήκη αρχικά τετάρτης και στη συνέχεια 

πέµπτης τάξης, και στη µετατροπή της, το 1906, σε Hµιγυµνάσιο, στο οποίο συνέχισε να 

υπηρετεί ως  διευθυντής, µέχρι την αφυπηρέτησή του, το 1913 . 21

 Η επιβλητική παρουσία του Θεµιστοκλέους στα εκπαιδευτικά ζητήµατα της Λεµεσού 

συνέτεινε, ώστε να επισκιαστεί η αντίστοιχη των προκατόχων του. Γι’ αυτό και πολύ λίγες 

. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Κύπρω, ό.π., σ. 246. H αναφορά των Αρ. 20

Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 89· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 240, για πρόσληψή του το 1866 είναι µάλλον λανθασµένη, αφού στον 

κατάλογο των εξόδων, στον προαναφερθέντα κώδικα, περιλαµβάνεται, για το έτος αυτό, µέχρι 

και το καλοκαίρι του 1867, µόνο µισθός για τον Bενετοκλή, χωρίς να γίνεται καµία αναφορά 

σε µισθοδοσία άλλου διδασκάλου.

. Για τον βίο του Α. Θεµιστοκλέους βλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Aνδρέας Θεµιστοκλέους: 21

H µεγαλύτερη µορφή της νεώτερης ιστορίας της εκπαίδευσης της Λεµεσού», στον τόµο: Σ. 

Παπαδήµα - Σοφοκλέους (επιµ.), «H Παιδεία εν Λεµεσώ», ό.π., σ. 175-176.
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αναφορές έχουν καταγραφεί για τον Δηµήτριο Bενετοκλή, όπως αυτή του νεαρού τότε µαθητή 

της Aλληλοδιδακτικής Σχολής Eυστάθιου Παρασκευά (1860-1943), που τον θυµάται να φορεί 

καπέλο, σε µια περίοδο που στο σύνολό τους οι ντόπιοι έφεραν επί της κεφαλής τους φέσι . 22

Tο γεγονός αυτό αντιπροσώπευε, στην τουρκοκρατούµενη τότε Λεµεσό, το αίσθηµα της 

ελευθερίας, που διαχεόταν από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Δεν έχουµε υπόψη µας αν 

προκάλεσε τη µήνι των Oθωµανικών Aρχών της πόλης, όπως είχε συµβεί την ίδια περίοδο µε 

τον ελληνικής υπηκοότητας διδάσκαλο του χωριού Eυρύχου, τον οποίο ο Oθωµανός 

διοικητής, Tαΐπ Πασάς, κατήγγειλε µε επιστολή, ηµεροµηνίας 24 Oκτωβρίου 1866, στον 

Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο ότι έφερε καπέλο αντί φέσι και ζητώντας να τερµατιστούν οι 

υπηρεσίες του και να αντικατασταθεί από υπήκοο της Yψηλής Πύλης . 23

. Bλ. Aλήθεια, 16.7.1939 [= Kώστα Πιλαβάκη, H Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, Λεµεσός 22

1977, σ. 73]. Για τον Ευ. Παρασκευά βλ. Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., τ. Β´, σ. 621. Eίναι ενδεικτικό του γεγονότος αυτού, ότι οι αναφορές στον Bενετοκλή, 

στα περισσότερα βιβλία για την ιστορία της Λεµεσού, είναι επιγραµµατικές. Για παράδειγµα 

βλ. Κ. Πιλαβάκη, H Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, ό.π., σ. 143.

. «Tω Mακαριωτάτω καί σεβασµιοτάτω Aρχιεπισκόπω Kύπρους Kυρίω Kυρίω Σωφρονίω, 23

Eἰς Ἄµόχωστον. Mακαριώτατε, Ὁ διδάσκαλος τής ἀλλιλοδιδακτικής σχολής τού χορίου 

Eὐρήχους τής επαρχίας λεύκας, ός ἐπλιροφορίθιν βάζι επιτής κεφαλής του καππέλλον καί 

κυρίττη ότι εἰνε υπίκοος έλλην, τονά έχουν τούτον διδάσκαλον τόν πέδον ξένης υπικοότιτος, 

αντιβέννη εις τήν έννηαν τίς βεζιρακής βασιλικίς διαταγίς τίν οπίαν µᾶς ἐχει κυνοποιήσι 

διατούτο, πρέπι νά διατάξετε τούς ιερίς και πατέρες τόν πέδον νά απολίσουν τόν ειριµένον 

διδάσκαλον καί νά λάβουν έτερον εκτόν υπικόον τίς υψιλίς πίλις. Δέξασθε παρακαλώ τούς 

ακριβούς χερετισµούς µου καί τήν διαβέβεοσιν τῆς εξερέτου ὐπολιψεός µου. λευκοσίαν τήν 

24 8βρίου 1282 / 1866, ο Διοικητίς Kύπρους Tταΐπ Ππασάς». Bλ. Aρχείο Iεράς 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον KΘ΄. Tοπικά Zητήµατα. Tουρκοκρατία επί Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου 1865-1900, αρ. 20. Όπως γνωρίζουµε από άλλες πηγές, πρόκειται για τον 

διδάσκαλο Mιχαήλ Iωαννίδη από τον Πρόδροµο, για τον βίο του οποίου βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «O δάσκαλος Mιχαήλ Iωαννίδης (1821-1892)», Φιλολογική Kύπρος (1993) 

160-163· Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., τ. Α´, σ. 251-252.
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 O Bενετοκλής παρέµεινε στη Λεµεσό µέχρι τα τέλη του 1870, οπότε ανεχώρησε για 

την Aλεξάνδρεια, όπου ανέλαβε, όπως αναφέρθηκε, καθήκοντα κατ’ οίκον διδασκάλου. 

Aκολούθως υπηρέτησε, από το 1878, ως διευθυντής των γυµνασιακών τάξεων και στη 

συνέχεια ως πρώτος γυµνασιάρχης του Aβερώφειου Γυµνασίου Aλεξανδρείας. Eπί των 

ηµερών του προσετέθη, το 1887, τρίτη γυµνασιακή τάξη και δύο χρόνια αργότερα τέταρτη, 

οπότε προσελήφθη επίσης ο φιλόλογος Γεώργιος Παλαιολόγος, ενώ το 1890 αναγνωρίστηκε 

από την Eλληνική Kυβέρνηση, ως ισότιµο µε τα τετρατάξια Γυµνάσια της Eλλάδας. Aς 

σηµειωθεί ότι στο Aβερώφειο Γυµνάσιο φοίτησαν και πολλοί νεαροί Kύπριοι, αρκετοί από 

τους οποίους ήταν υπότροφοι της Kυπριακής Aδελφότητας της Aιγύπτου . 24

 H συµβολή του Bενετοκλή στην προαγωγή της ελληνικής παιδείας στην Aλεξάνδρεια, 

µέχρι το 1905, που απεχώρησε, υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική, και για τον λόγο αυτό του 

απονεµήθηκαν πολλές τιµητικές διακρίσεις από την Πολιτεία και την Eκκλησία . Ένδειξη 25

της καθολικής αναγνώρισης για την προσφορά του αυτή υπήρξε και η κατασκευή προτοµής 

του, που τοποθετήθηκε, µαζί µε σχετική επιγραφή, σε χώρο της Tοσιτσαίας Σχολής . 26

 Kατά το διάστηµα της παραµονής του στην Aίγυπτο, ο Bενετοκλής ανέπτυξε ποικίλη 

πολιτιστική δράση, µε οµιλίες στα σχολεία της πόλης και σε κοινοτικούς συλλόγους, έξι 

τουλάχιστον από τις οποίες κυκλοφόρησαν σε έντυπη µορφή. Πρόκειται για τις µελέτες:  1. 

«Aυτοσχέδιος λόγος "περί φιλίας", απαγγελθείς εν τω Eλληνικώ Συλλόγω 

"Σεραπείω" (πωλείται υπέρ του Eθνικού Στόλου)» (Aλεξάνδρεια 1876), 2. «Oι Πέρσαι του 

Aισχύλου, λόγος απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 1880, κατά την εορτήν των σχολείων 

. Παντελή Λέκκου, Tο Aβερώφειο Γυµνάσιο Aλεξανδρείας από της ιδρύσεώς του έως το 24

1960, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 437-438.

. Iωάννη Xατζηφώτη, Aλεξάνδρεια, οι δύο αιώνες του νεότερου Eλληνισµού (19ος-20ός 25

αιώνες), Aθήνα 1999, σ. 163-164.

. Σήµερα, η προτοµή και η αναµνηστική πλάκα βρίσκονται στο κλιµακοστάσιο του κτηρίου 26

του Γενικού Προξενείου της Eλλάδας στην Aλεξάνδρεια (πρώην Mπενάκειο Oρφανοτροφείο 

Θηλέων). Στην τελευταία αναγράφονται τα ακόλουθα: «ΔHMHTPIΩι BENETOKΛEI / TΩΙ 

EK POΔOY / ΔIEYΘYNANTI TA ΣXOΛEIA THΣ KOINOTHTOΣ / AΠO TOY 1878 

MEXPI TOY 1905 / ΠPΩTΩΙ ΓYMNAΣIAPXHΙ TOY ABEPΩΦEIOY / H EΛΛHNIKH 

KOINOTHΣ / TIMHΣ ENEKEN». Bλ. Π. Λέκκου, Tο Aβερώφειο Γυµνάσιο, ό.π., σ. 456.
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(Aλεξάνδρεια 1880), 3. «Περί της Aρχαίας Aλεξανδρείας και της πνευµατικής αυτής 

αναπτύξεως (λόγος απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 1882, κατά την επέτειον εορτήν των 

Σχολείων)» (Aλεξάνδρεια 1882), 4. «Λόγος περί της σπουδαιότητος της του ανθρώπου 

σωµατικής, ηθικής και διανοητικής αγωγής και περί του προορισµού της µητρός και των 

καταστηµάτων των εκπαιδευτικών, απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 1884, κατά την επέτειον 

εορτήν των σχολείων» (Aλεξάνδρεια 1884), 5. «O Σωκράτης, λόγος απαγγελθείς τη 30 

Iανουαρίου 1887» (Aλεξάνδρεια 1887), και 6. «Περί φιλοπατρίας, λόγος απαγγελθείς τη 30 

Iανουαρίου 1894, κατά την επέτειον εορτήν των σχολείων» (Aλεξάνδρεια 1894). 

 Έγραψε επίσης ιστορία της γενέτειράς του, που θεωρείται το σηµαντικότερο έργο του, 

και αποτέλεσε την υποδοµή, για να γραφτούν µεταγενέστερα αρκετές άλλες. Eκδόθηκε, όµως, 

µετά τον θάνατό του, και πάλιν στην Aλεξάνδρεια, µε τίτλο: «Iστορία της νήσου Pόδου από 

των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της υποταγής αυτής εις τους Pωµαίους, 79 µ.X., συνταχθείσα 

επί τη βάσει των ακριβεστέρων πηγών αρχαίων τε και νεωτέρων συγγραφέων και 

ανακαλυφθεισών επιγραφών» (Aλεξάνδρεια 1930) . Δηµοσίευσε ακόµη εργασίες στον 27

τοπικό τύπο, όπως στο περιοδικό «Eικοστός Αιών» της Aλεξάνδρειας, που κυκλοφορούσε 

µεταξύ των ετών 1895-1896 . 28

 Mετά την αφυπηρέτησή του, ο Δηµήτριος Bενετοκλής απεσύρθη στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του Pόδο, όπου εγκατεστάθη και ο αδελφός του Mίνως. Eκεί, τα δύο αδέλφια, 

αξιοποιώντας τα χρήµατα που εξοικονόµησαν κατά το µακρό χρονικό διάστηµα των 

επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων στην Aλεξάνδρεια, πραγµατοποίησαν διάφορες 

αγαθοεργίες, χάριν του κοινού καλού, όπως τη µεταφορά νερού στις συνοικίες της 

Mητρόπολης και της Aγίας Aναστασίας της πρωτεύουσας του νησιού, καθώς και τη 

χρηµατοδότηση της ανέγερσης του κοιµητηριακού ναού του Aγίου Δηµητρίου. Kυρίως, όµως, 

επικέντρωσαν την προσφορά τους στη στήριξη της εκπαίδευσης της Pόδου και της ίδρυσης 

. O Eυγένιος Mιχαηλίδης, Bιβλιογραφία των Eλλήνων Aιγυπτιωτών (1853-1966), 27

Aλεξάνδρεια 21965-1966, σ. 22, 26, 27, 30, 41, 127, καταγράφει το σύνολο των 

δηµοσιευθέντων έργων του Bενετοκλή, εκτός από την έκδοση των Περσών του Aισχύλου, 

αντίτυπο της οποίας φυλάσσεται στη Bιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

. Ιω. Xατζηφώτη, Aλεξάνδρεια, οι δύο αιώνες του νεότερου Eλληνισµού (19ος-20ός αιώνες), 28

ό.π., σ. 327-328.
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Γυµνασίου. Ήδη από το 1901, τα δύο αδέλφια είχαν δραστηριοποιηθεί στον τοµέα αυτό και 

προσέφεραν, υπέρ των σχολείων της Pόδου, κτήµα τους στο χωριό Λάερµα, ενώ το επόµενο 

έτος ανέλαβαν να συναθροίσουν χρήµατα στην Aίγυπτο, για την οικονοµική ενίσχυσή τους . 29

 Στο µεταξύ, την περίοδο αυτή προστέθηκαν µερικές νέες τάξεις στο Κοινοτικό 

Σχολείο της Pόδου, µε αποτέλεσµα, στα τέλη της δεκαετίας του 1900, να λειτουργεί µε 

τέσσερις τάξεις Δηµοτικού, τρεις Eλληνικού και δύο Γυµνασίου, δηλαδή µε τη µορφή 

Hµιγυµνασίου. H συµπλήρωση, όµως, των τάξεων και η µετατροπή του σε κανονικό 

Γυµνάσιο προσέκρουε στην έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων, οπότε οι Δηµήτριος και 

Mίνως Bενετοκλής αποφάσισαν να συµβάλουν µε γενναία χορηγία, το σύνολο της οποίας 

ανερχόταν στα 31,600 χρυσά φράγκα, στην επίλυσή του. H ίδρυση του Γυµνασίου ήταν πλέον 

γεγονός και ο θεµέλιος λίθος του κατατέθηκε, στις 18 Iανουαρίου 1909, από τον 

Mητροπολίτη Pόδου Iωακείµ. 

 Tο σχολικό κτήριο ετοιµάστηκε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και το Γυµνάσιο 

λειτούργησε ως τετρατάξιο από το σχολικό έτος 1911-12. Tο αµέσως επόµενο έτος προσετέθη 

πέµπτη τάξη και διορίστηκε Γυµνασιάρχης, οπότε, τον Aύγουστο του 1912, αναγνωρίστηκε 

ως ισότιµο µε τα αντίστοιχα της Eλλάδας. Mε τη λειτουργία του κατέστη δυνατή η µόρφωση 

εκατοντάδων νέων, που αποκτούσαν έτσι τα κατάλληλα εφόδια, για να συνεχίσουν µε 

αισιοδοξία τη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, η κοινότητα της Pόδου ανεκήρυξε τους αδελφούς 

Bενετοκλή σε Mεγάλους Eυεργέτες, και έδωσε στο σχολείο το όνοµα «Bενετόκλειον 

Γυµνάσιον» . Aργότερα, όµως, κατά το σχολικό έτος 1947-48, όταν µε δωρεάν της 30

οικογένειας Kαζούλλη προσετέθη νέα πτέρυγα, µετονοµάστηκε σε «Kαζούλλειον». 

. Γεώργιου Bεργωτή, «"Bενετοκλείου" Γυµνασίου παραλειπόµενα», Δωδεκανησιακά 29

Xρονικά 5 (1978) 272. 

. Για την ίδρυση του Bενετόκλειου Γυµνασίου βλ. Χρ. Παπαχριστοδούλου, Iστορία της 30

Pόδου, ό.π., σ. 497-498· Πλάτωνα Kυπριώτη, Oι Bενετοκλείς και το Bενετόκλειον, Aθήνα 

1973, όπου και πολές άλλες πληροφορίες για τον Δηµήτριο Βενετοκλή (το βιβλίο µας 

υπέδειξε και παρεχώρησε προς µελέτη ο κ. Νικόλαος Μαστροχρήστος, τον οποίο και θερµά 

ευχαριστούµε)· Tου ιδίου, «Oι Bενετοκλείς και το Bενετόκλειον», Δωδεκανησιακά Xρονικά 6 

(1979) 353-368· Γ. Bεργωτή, «"Bενετοκλείου" Γυµνασίου παραλειπόµενα», ό.π., σ. 271-286.
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 O Δηµήτριος Bενετοκλής έζησε την υπόλοιπή του ζωή στη Pόδο, απολαµβάνοντας τον 

σεβασµό και την αγάπη των συµπατριωτών του. Aπεβίωσε το 1919, ενώ ένα χρόνο αργότερα 

απεβίωσε και ο αδελφός του, Mίνως. H κοινότητα της πόλης µερίµνησε για τη διατήρηση της 

µνήµης αµφοτέρων, µε τη φιλοτέχνηση προτοµών τους, έργο του γλύπτη Mιχάλη Θεοχάρη, τα 

αποκαλυπτήρια των οποίων τελέστηκαν στις 26 Oκτωβρίου 1933, στον εορτάζοντα 

κοιµητηριακό ναό του Aγίου Δηµητρίου . 31

H EΠIΣTOΛH TOY BENETOKΛH KAI TO ΔHMOΣIEYMA 

TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ NIKOΛAΪΔH 

1 

 Mακαριώτατε! 

 Ἐλθών εἰς Λεµεσόν, ὡς διδάσκαλος τῶν Ἑλληνικῶν, καθῆκόν µου θεωρῶ ἱερώτατον 

νά γράψω πρός τήν Ὑµετέραν Mακαριότητα καί νά γνωρίσω Aὐτήν δι’ ἐπιστολῆς 

τοὐλάχιστον, ἀφ’ οὗ προσωπικῶς πρός τό παρόν εἶναι δύσκολον νά ποιήσω τοῦτο. Xαίρω, 

Mακαριώτατε, καί χαίρω χαράν µεγάλην, διότι καί ἐν τῷ κλεινῷ ἐδάφει τῶν κλεινῶν Ἀθηνῶν 

εὑρισκόµενος, καί νῦν ἐνταῦθα, πολλούς ἀκούω ὑπέρ Ὑµῶν τούς ἐπαίνους, παρά τε τῶν ὑπό 

τῆς Ὑµετέρας Mακαριότητος ποιµαινοµένων καί παρά τῶν ἁπλῶς γνωρισάντων Aὐτήν. 

 Mεγίστη δέ ἐπικρατεῖ ἡ δόξα τῆς Ὑµετέρας φιλοµουσίας· περί τούτου δέ ἐγώ οὐδαµῶς 

δύναµαι νά ἀµφιβάλλω, φρονῶν ὅτι, καί τάς βαθµίδας µόνον τῆς ἐν Πειραιεῖ προκυµαίας ἐάν 

τις πατήσῃ, ἀρκεῖ, ὅπως πνευσθῇ αὐτῷ ἡ φιλοµουσία, πολλῷ µᾶλλον εἰς τόν µακρόν χρόνον 

πατήσαντα τό ἔδαφος τοῦ ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτηρίου, οὗτινος καί ἡ ἐξωτερική µόνον θέα 

δύναται νά ἐµπνεύσῃ καί ἐµπνέει ἀληθῶς σεβασµόν πρός τάς Ἐπιστήµας, οὐ µόνον εἰς τούς 

λάτρεις αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τούς ἁπλῶς θεωµένους αὐτό. 

 Ἀλλά καί οἱ Λεµήσσιοι οὐδαµῶς στεροῦνται φιλοµουσίας· διό καί ἐγώ ὑπό τούτων 

ἐνθαῤῥυνόµενος, θέλω προσπαθήσει, οὐδένος πόνου φειδόµενος, νά πληρώσω ὅσον ἔνεστι 

. Χρ. Παπαχριστοδούλου, Iστορία της Pόδου, ό.π., σ. 566.31
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τούς πόθους αὐτῶν. Eὐχόµενος τῇ Ὑµετέρᾳ Mακαριότητι πᾶν ἀγαθόν κατά τό µόλις 

ἀρξάµενον Nέον Ἔτος, µένω µετά τοῦ ἀνήκοντος σεβασµοῦ, 

 Ἰαννουαρίου 8, 1867. Ἐν Λεµησσῷ, 

 ὁ διδάσκαλος Δ. Bενετοκλῆς. 

Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. Ἐκπαιδευτικά Ἀρχιεπισκοπικῆς 

Περιφερείας, Ἀµµοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, ἀρ. 

28. 

2 

OΛIΓA ΠEPI KYΠPOY 

Ὑπό Δηµητρίου Nικολαΐδου 

Περί Σχολείων 

 ... Tά ἐν τῇ πόλει ταύτῃ [Λεµησσῷ] Σχολεῖα χρονολογοῦνται ἀπό τοῦ ἔτους 1819· 

πρῶτος ἐν αὐτοῖς, κατ’ ἰδίαν διδάξας, ὑπῆρξεν ὁ γνωστός ἤδη τῷ ἀναγνώστῃ Δηµήτριος 

Θεµιστοκλῆς. Ἀλλά, κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, καθ’ οὕς καί ἡ µεγάλη 

Kύπρος ἔχει τό αὐτῆς αἷµα, τοὐτέστιν ἀπό τοῦ ἔτους 1821 µέχρι τοῦ 1833, µόνοι ἐν τῷ τόπῳ 

διδάσκαλοι ὑπῆρχον οἱ ἱερεῖς. Mόλις δ’ ἐν ἔτει 1834 κατεστάθη ἐν Λεµησσῷ τό πρῶτον 

ἀλληλοδιδακτικόν Σχολεῖον ὑπό τοῦ µακαρίτου Γεωργίου Σαλλουµίδη, κατελθόντος εἰς 

Kύπρον ἀπό τοῦ ἐν Aἰγίνῃ ὀρφανοτροφείου· παρ’ αὐτῷ ἐδιδάχθην κἀγώ τά πρῶτα γράµµατα. 

Ἐν ἔτει 1834 ἕτερος Kύπριος, Xριστόδουλος Bασιλειάδης, ἐδίδαξε τήν ἑλληνικήν καί µετ’ 

αὐτόν ἀπελθόντα τῆς Kύπρου, προσεκλήθη ὁ µακαρίτης Mᾶρκος Ἀνδρεάδης, ὁ τόν βίον ἐπ’ 

ἐσχάτων ἐν ἄκρᾳ πενίᾳ ἐν Ἀθήναις τελευτήσας, ὅστις ἐδίδαξεν ἀπό τοῦ ἔτους 1838-1841, 

ἐνδούς τῷ φιλοµούσῳ ζήλῳ πολλῶν φίλων καί συγγενῶν, µεταπεµψαµένων αὐτόν ἐκ 

Λάρνακος. 

 Kαί µέχρι µέν τῶν χρόνων τούτων τά Σχολεῖα ἦσαν ἰδιωτικά. Mετά τόν εὐµαθῆ 

Ἀνδρεάδην ἐδίδαξεν, ὡς πρῶτος δηµόσιος διδάσκαλος, ὁ µακαρίτης Ἀρχιµανδρίτης 

Nικηφόρος Eὐγενιάδης, Kύπριος, µαθητής τῆς τοῦ Kαΐρου Σχολῆς, ὅστις ἐν ἔτει 1848, 

ἐπανακάµψαντος ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ γράφοντος τήν παροῦσαν διατριβήν, 

Δηµητρίου Λ. Nικολαΐδου, τακτοποιηθέντων τῶν Σχολείων καί τῆς παραδόσεως γιγνοµένης 

κατά τήν νεωτέραν µέθοδον, ἀπέστη τῆς διδασκαλίας, ἥν ἀνέλαβεν ὁ γράφων, ὅστις ἐδίδαξε 
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µέχρι τοῦ ἔτους 1855*, καί οὗτινος διάδοχος ἐγένετο ὁ ἐκ Pόδου κ. Δηµήτριος Bενετοκλῆς, 

ἀνήρ λόγιος καί τά µάλιστα δόκιµον διδασκαλίαν ἀσκήσας, κατά τήν µακράν αὐτοῦ παρ᾽ ἡµῖν 

διατριβήν. Tοῦτον δέ διεδέξατο ὁ καί νῦν τά ἐν Λεµησσῷ λίαν εὐδοκίµως διευθύνων Σχολεῖα 

κ. Ἀνδρέας Δ. Θεµιστοκλῆς, σπουδαστής τοῦ Ἐθνικοῦ τῆς Ἑλλάδος Πανεπιστηµίου καί τῶν 

τῆς Γερµανίας. Oὕτω λοιπόν τά ἐν Λεµησσῷ σχολεῖα χρονολογοῦνται ἀπό τοῦ ἔτους 1819, 

ἐκτός µικρῶν τινων διαλειµµάτων, γενοµένων ἐν χρόνοις διωγµοῦ καί φρίκης. 

 Ἀλλ’ ἀπό τοῦ ἔτους 1848 µέχρι τοῦδε οὐ διέλειπον καλῶς κατηρτισµένα ὄντα καί 

γενναίους φέροντα καρπούς. Ἐπειδή δέ ἀπό τοῦ ἔτους 1834 διετηρήθησαν τακτικῶς, καί ἐν 

συνεχείᾳ µέχρι τῆς σήµερον τά ἀλληλοδιδακτικά Σχολεῖα, φρονῶ ὅτι τά γράµµατα ὑπάρχουσι 

µᾶλλον διαδεδοµένα ἐν Λεµησσῷ ἤ ἐν ταῖς ἄλλαις τῆς νήσου πόλεσι. 

 Παρθεναγωγεῖον ἐν Λεµησσῷ κατέστη ἀπό εἰκοσαετηρίδος περίπου καί ὑπάρχει µέχρι 

τοῦδε, λίαν εὐδοκίµως διευθυνόµενον, θά ἠδικοῦµεν δέ τάς εὐγενεῖς καί εὐπαιδεύτους 

παρθεναγωγούς, εἰ µή ἀπονέµοµεν αὐταῖς δίκαιον ἔπαινον, ὅτι µετά προθυµίας καί ζήλου 

διδάξασαι, προσήνεγκαν ταῖς τῶν Λεµησσίων κόραις τά εὐώδη ἄνθη, ἅπερ ἐδρέψαντο ἀπό 

τῶν λειµώνων τῶν ἰοστεφάνων Ἀθηνῶν, τῆς φιλοµούσου καί φιλοκάλου Σµύρνης καί τῆς 

µουσοτρόφου Kωνσταντινουπόλεως. 

 Ὑπάρχουσι λοιπόν ἐν Λεµησσῷ σχολεῖα τρία, ἑπτά περιλαµβάνοντα διδασκάλους· 

τοὐτέστιν ἕν ἑλληνικόν µετά τριῶν Διδασκάλων καί τριάκοντα περίπου µαθητῶν· ἕν 

ἀλληλοδιδακτικόν µετά δύο διδασκάλων καί εἴκοσι καί ἑκατόν µαθητῶν· ἕν 

ἀλληλοδιδακτικόν µετά δύο διδασκάλων καί εἴκοσι καί ἑκατόν µαθητῶν καί ἕν 

Παρθεναγωγεῖον µετά δύο διδασκάλων ἐπίσης καί ἑβδοµήκοντα µαθητριῶν.... 

 [Tήν διατριβήν ταύτην ἀνεδηµοσιεύσαµεν ἐκ τῆς Tεργεσταίας «Kλειοῦς»]. 

Nέον Kίτιον, 10/22.10.1879. 

 *Σηµ. Προφανώς πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, αφού, όπως αναφέρθηκε, ο 

Nικολαΐδης δίδαξε µέχρι το 1864, ενώ ο διάδοχός του, Bενετοκλής, ανέλαβε τη διεύθυνση της 

Σχολής το 1866. 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας, τόµ. 81 

(Λευκωσία 2020), σ. 367-380.
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