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Η εκπαίδευση στην Κύπρο την εποχή της 

Τουρκοκρατίας 1571 - 1878 

Όταν μιλούμε για εκπαίδευση την εποχή 

αυτή δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με τα 

σημερινά δεδομένα. Δεν υπάρχει εκπαι

δευτικό σύστημα, ούτε κεντρική Αρχή, 

ούτε οργανωμένα σχολεία, όπως τα έχουμε 

σήμερα. Πρόκειται για απλά στοιχεία μόρ

φωσης, για προσπάθεια ανάμεσα σε τερά

στιες δυσκολίες και ελλείψεις με υποτυ

πώδη σχολεία, απλά να μάθει ο άνθρωπος 

να διαβάζει και να γράφει. Δεν υπάρχουν 

δασκάλοι με προσόντα, ούτε διδακτικά 

βιβλία ή αναλυτικά προγράμματα. Όμως 

ενάντια σ' αυτά υπάρχει η σταθερή πίστη 

rιως τα γράμματα φωτίζουν τον νουν, εξευ

γενίζουν την καρδιά και λεπτύνουν τον 

χαρακτήρα και οδηγούν τον άνθρωπο σε 

καλύτερη ζωrι φεύγει η αγροικία από τη 

ζωή και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικός 

άνθρωπος. 

Το κρυφό σχολειό που παρείχε τα φώτα 

της μόρφωσης ήταν ένας θρύλος, αλλά 

θρύλος που έδειχνε όλη την πραγματικό

τητα. Αμορφωσιά, κίνδυνοι, προφυλάξεις, 

μόρφωσης και πνευματι

κής ανάτασης. Ένας λαός δουλωμένος, 

καταπιεσμένος, φοβισμένος, φτωχός 

ταλαιπωρημένος. Κύρω φροντίδα η καθη

μερινή πάλη για φυσική επιβίωση πριiηα, και 

μετό όλα τα άλλα. Μεγάλη υπόθεση αυτοί 

οι ταπεινωμένοι και 6ασανίGμένοι άνθρω

ποι να σκέφτονται για πνευματικά θέματα 

Καλά η επιθυμία της μάθησης υrιόρχει αλλά 

ποως να Πού να βρεθούν δάσκα

λοι ή έστω και κάπως μορφωμένοι που να 

διδάξουν τα Ελληνόπουλα; εκεί που 

υπcφχει η και η δίψα για μάθηση 

βρlσκονταικαιτpόποικαιμέσα. 

Μια πλευρά της παιδείας στα 

χρόνια της μαύρης εκείνης σκλαβιάς εiνρι 

η καλλιέργεια κυρίως του εθνικο(ι φρονrΊ

ματος και ο Θεματοφύλακας της 

τητας της Κι:ιπρου μας. Αυτός ο 

χαρακτήρας ήταν απαραίτητος για ένα 

υπόδουλο λαό που αγωνίζεται και ελπίζει. 

Τι άλλο πρέπει να κάμει ο υπόδουλος λαός 

για να αποφύγει την καταστοοφή, πρέπει 

από το Χριστόδοuλο Πέτσα: 

να στραφεί μέσα του στην ιστορία και τη 

συνείδηση του. Να ανατρέξει στις ρίζες του 

και στην εθνική του ταυτότητα για να αντι

σταθεί στη δουλεία και αποκτήσει την· 

ελευθερία του, 

Στην εποχή αυτή, που αναφερόμαστε. 

όσοι ήξεραν γράμματα και δίδασκαν, μορ

φώνονταν σης ελληνικές σχολές όπως η 

μεγάλη του Γένους σχολ1'! στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, η Πςημιάς σχολή, η Ελληνική 

σχολή της Σμύρνης, η Θεολογικr') σχολή 

Ιεροσολύμων και αργότερα η Ελληνική 

σχολή Λευκωσίας, το μετέπειτα Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Πολλοί απ' αυτούς τους δασκά

λους ήταν ιερωμένοι και μετέπειτα έπαφ~ 

ναν υψηλές εκκλησιαστικές θέσεις. 

Πολύ σημανηκός και ίσως πρωτεύων καΓ 

μοναδικός για την εκπαίδευση στην Κι:ιπρο 

στάθηκε ο ρόλος της εκκλησίας. Αυτή είναι 

βασικά ο δημιουργός και ο συντηρητής των 

σχολείων. Επίσκοποι και aρχιεπίσκοπος. 

Φιλόθεος, (1734 -1759). ο Χρύσανθος . 
-1810), ο Κυπριανός (1810-1821), ο ΚύριΑ.,, 
λος ο Α' (1849-1854), ο Μακάριος ο Α' (1854· 
1865), ιδρύουν σχολεία, το προικοδοτούν 
και τα συντηρούν, τα παρακολουθούν κάι 

εργάζονται με απαράμιλλο ζήλο για διό· 

δοση των Ελληνικciίν γραμμάτων στη σκλα

βωμένη μας Κύπρο. 

Πολλοί από τους δασκάλους είναι οι 

ιδίως στα χωριά τα σχολεία λειτουρ· 

γούν με τον παπά. Τα μοναστήρια συντη

ρούν δικά τους σχολεία όπως ο Κύκκος, ο 

Μαχαιράς, ο μητροπόλεις, η Αρχιεπισκοπή 

εισφέρουν ακόμη για τη συντήρηση άλλων 

σχολείων 

Παρcιλληλα όμως, δεν πρέπει ν 

ξεχνούμε ούτε να ηεριφρονοίιμε και την 

ιδιωηκ1Ί πρωτοβουλία, που έπαιξε και αυτή 

σημαντικό ρόλο στην εποχτΊ της μαύρης 

σκλαβιάς. Ιδιώτες που ήξευραν γράμματα 

δίδασκαν στα χωριά αντί μικρής αμοιβής ή 

και δωρε_άν σε πολλές περιπτώσεις. Στην 
,, 



ιδιωτική αυτή συμβολή πρέπει να αναζητή

σουμε το ενδιαφέρο και την προθυμία των 

απλών ανθρώπων να μάθουν τα παιδιά τους 

λίγα γράμματα. Τούτο είναι χαρακτηρι

στικό που διακρίνει τους Κυπρίους Έλλη

νες σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. 

Τα γράμματα η μόρφωση, η εκπαίδευση 

δεν είχε επαγγελματικοι.Jς στόχους και 

τούτο σχεδόν μέχρι την εποχή μας. Από

βλεπαν περισσότερο στην καλλιέργεια του 

ανθρώπου, την ηθική, θρησκευτική, εθνική 

και πνευματική ανάπτυξη. Καλλιεργήθηκαν 

οι aνθρωπιστικές σπουδές, τα αρχαία κεί

μενα, η ελληνική ιστορία, η Γεωγραφια τα 

μαθηματικά και άλλα. Στην αρχή μετέδι..δαv 

απλές ξηρές γνώσεις, ιδίως στα χωριά, ενώ 

στα μεγαλύτερα σχολεία των πόλεων διν6-

ταν γενικότερη μόρφωση. 

Μιλούμε για την εποχή της Τοuρι<οκρα

τίας. Αλλά μήπως τις προηγούμενες επο

χές από τους Τούρκους η παιδεία στην 

Κύπρο βρισκόταν σε καλύτερη μοίρα; Η 

διανοητικι1 ανάπτυξη σ' ένα λαό παρακο

λουθεί σχεδόν κατα κανόνα τον πολιτικό 

και r;οινωνικό βίο. Λαός που στερείται την 

ελευθερία του λόγου και. της σκέψης, λα6ς 

πο~ι βρίσκεται. ι<άτω από εκμετάλλευ

ση, δεν είναι εύκολο να διαπρέψει mα 

γράμματα και να παράγει αξιόλογα πvεuμα .. 
ηκό Η ζωογοvει 

•ια φθάσει σε 

Η Κ(ιηρος από ΊΌ ~395 μ.Χ. μέχρι. το 1191 
στην εξουσία των Βuζαντιν(ί}ν και 

την οuδέποιε να 

γνωρίσει κω γαΛηνη, αηό την 

του 7ou, αιώνα, ότε άρχισαν οι Αραβι-
της V<..U.OVIJU'"#>C•> 

a<·'-'"·"''- ήταν εύκολη λεία των 

σι onoioι την 

της πλο(ιτοu και ποικιλότροπα εr;άκωσαv 

και εστέρησαν αυτή. παρατηρει σ 

Μaε Latrie: .«·Οι 
και τη φιλολογία στη 

Δαμασκ6, Κάϊρο και αλλοι:ι. Σ' 

κοινωνικού τους πολ;.τισμοι:ι. Σης 

της και στην 

Κύπρο, δεν συναντά μνημεία της !ωpιr:φ

χ!ας τοuς παρά μόνο ερεi.πια των 

και της ερήμωσης. Οι της εδηώθη-
i 
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καν, οι καταστράφηκαν, ο πληθυ

σμός εξωρiσθηκε και αναζητούσε τόπο 

στην Κωνστανπνούπολη και 

τα βάθη της Συρίας». Κάτω από τιf:τοιες 

συνθήκες κανένας δεν μποροίισε 

να γίνει η Κύπρος λίκνο ι.ιιΙ.ιη-

Οι Φpάγκο[ που τη Βυζαν-
τινή τα καλ(;τερα 

χωράφια (φέουδα). Η ορθόδοξη εκκλησία 

καταπολεμήθηκε και οι Κύπριοι υπέφεραν 

δοκιμασίες κάτω αrιό τη διακυ

βέρνηση τους. 

Ο W. Von O!denburg επισκέφθηκε τη vr)σo 
το 1211 και περιγράφει την 
λαού: "'Ολοι υπακούουν στους σΗν''"'"'υ 

και φόρους ως δοίιλοι. Όθεν 

βλέπετε όη οι Φράγκοι είναι γης, 

προς τους οποίους ω 

Αρμένιοι. υπακούουν ως 

Είναι τραχείς στους • """""'-' 
ως προς την αμφίεση, 

τας ηδονάς των». Με τι::τr.ιιcc 

θήκες που ζούσε ο 

δεν ήταν δυνατό να παιpc:κι;•ΛΙ.ουcημ;ι:.:ι 

πνευμαηκτ) αναγέννηση που άρχισε από το 

12ο αιώνα σ' όλο το κρcηος του μεσαιωvι .. 
κού Ελληνισμού. 

onou εδίδασκαν δόσκαi\σι nou αποστέλ· 
λονrαν από την Ενετl.α ιatrie Τ. 111. 559). 

Η Ενεηκ.J'i τη 

του κuηριακου λa.:J•.J. Ο Γερμανός Martor• 
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τον πrωχόν κατώτερον λαόν, 

ανέχεται την 

μας την 

γητές που επισκέφθηκαν την 

διάφορες εποχές. 

Ο Andre Theret (i 590) 

nou εηι
τηv 

576 
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τερα όλων των Ελλήνων αναφέρει: "·οταv 

την αμάθεια κω 

εις την οποίαν είναι βυθισμένοι οι 

χαι, οι Επίσκοποι και οι Ιεράρχαι της ελληνι

κι!c; φαντό.ζομω όη εισέρχομαι 

εις τον λαβίφινθοv της αιωνίου 

Δια να είπω την και χωρίς να αττα

τήσω τον αναγv6κrτη μου ζήσας εν Ελλάδι 

και τήδε κακείσε εν τη 

εν τη θαλάσση και εν ταις νήσοις, συνανα

κω εni πολλά 

είφον οίηε 

βιβλία του ΒησσαρiuJνος. του Λργυροπο(t·· 

λου και ;:ων άλλων 

ωραίοv κρητι.κ6-rι 

οίνον" (Excθrpίa 

Η κατάσταση του κυπριωωίι 

πριίηων ημερ<λΝ της κατακτήσεως 

μόζονταν τα τεχν{Jσματα 

αφαιρούν τας 

;ωηπΙΙi:σεωv και tως τσ 

κ6κιωλο. Τόσο μένει τα δυστυχή πλά-
σματα εκ τω~v ~;αρπι\Jv της 6σον εηαρ· 

κεί να ζουν rι να ηρομηθcuοντc:ι τα ατισλύ" 

τως δια να σπεiροuv και. ηιΊλιν 

τους των~-. (ΕχceΓρtει σελ" 

θ2). 

την πιο πό.vω περικοπή γιο 

!'] τελειοποιηθεί ηvευμαηκά. 

""""nτ·n,~ συνοψίζων ης εvτu

τοu από την όλη κατάσταση της 

νήσου αναφέρει: «Η κατάστασις 

και όψις της νήσου είναι τελείως διάφορος 

υπό την ο:ιίεσιν και 



της παλαιάς 

κατά το πλείστον είναι 

παρημελημέvη και 

ποτέ και 

μεγαλοπρεπιiJν 

με αρωόv πληθuσμόν. 

ερείπια 

πενία που μι.ίστιζε τους ΠΤ(UχοUς 

ολοένα ο r1urtel επισκέ· 

φθηκε την ΚίJπρο το 167'0 τταρατηρεi. 
και οι άλλοι χρισηαvο! κάτοικοι 

(ι.σχυρfζοvταi οι κύριοι 

εκ 

δε~.τοί, διότι 

τu.>v) αν 

θρησκεία αι δεκτοί στη 

των ηλαποι)ντο". 

περιφr)μου και ΚΙJηριοι 

λειτοuργοί;σε από της β 

iH' ωιiΝος. (Μαλοvδροκη 

σελ. 5) 

Ω Drnrηιηond που επισκέφθηκε την 

δεκάδες ετών μετά τον 

Hurtel (! 7Ε•Ο) κ6μvων περί της πvεu

του λαοι) 

«Τόση είναι η ομόθεια κάθε πλά

σματος που ζει στη vriσo ώστε ουδ<::ποτε 

ιJ.κοuσε ή Ουρaνίας Ιl 

οιουδ'ί]!Ίοτε που σχετ[ζετω με την aρχαιό

τητα· ακόμη και οι επίσκοποι οuδέv άλλο 

της Βlβλοu και του τυπι

κού, το οποίο δύνανται να αναγνώσκωσι, 

όμως και να εννοώσι περισσότερα ή 

όσα ο ημίονος τον οποίον Ιηηεύουσι». 
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Από του πρώτου ημίσεος της 17ης εκα-

τονταετηρίδας να 

δυο σχολεία Λάρνακα και 

v"v.;v·"~' αλλά οι μαθητές που φοιτούσαν 
σ' αυτά ήταν τόσο λίγοι ώστε δεν κατέστη 

δυνατό να η κατάσταση, 

από το 

έκαμαν οι της νήσου 

Υψηλήν Πύλη επέωχον να'""' '"ν'"'" 
δια φιρμαvίοu Ραγιά -
προστ(ηες του ποιμνίου τους .. 

Με τοίιτη την αναγν(iφιση 

ρι.J.)ν εις την 

ηια το 

του Ραγιά εις κάθε καιρόν άφοβοι» όπως 

σf the ortho(!Oχ 

συμπίπτει με κάποια δια

νήσο. Ο αρχι-

όλα τοίη:α όμως η του 

λαο~J παρέμε\νε σε 

στην Κύπρο 

- 17β7) και υ,., ..•. "~''"'~ 
κατόστα.(Ηl αποφα'.νεται με τα πιο κάτω για 

τη του κυπριακοι1 λαο(ι: 

ω επιστήμαι 

Νυν η κατέλαβε την θ:?.ση αυτάJv, 

βασιλεύει, Οι ;.;ιιιι.•>•c.•πιvv< 

ιδαvικόν των 

και της 

Εν Ίη vi]σω δεν ωιάρχουσι fί αι απαραίτη-

ΚΟ\ 

τέχνω, 

του βάμβακος 

ευφυiαc; και άτι να αvαγκό·· 

τιvα να aναμιμνήσκηται, οποίοι 

αυτών, αλλ' ελάχιστοι αυτών 

yινώσκουσι να εη' 

αγαθιίJ τος ιδι6τητι1ς των ταύτας. 

Εισί δε τόσον εις τον δόλον 

και την απάτην ώστε απαιτείται να έχη τις 

σμμα Άργου, δια να προφuλαχθiJ από τας 
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δολιότητας αυτών. Ελάχιστοι έχουσι μόρ

φωσίν τινα και ούτοι εισίν οι κληρικοί, οι 

--·r.iΙΊι uανθάνοuσι να αναγινωσκωσι την 

γραφομένην γλώσσαν αλλ' ι:-Λι'ι.)(ιστοι τού

των εννοοι)σιν αυτήν (Mariti ιravels μεταφ. 
Cobham σελ. 16). 

Ο Klarκe που επισκέφθηκε τη νήσο το 

1801, δίδει επιγραμματικότατα εικόνα της 
όλης καταστάσεως από την οποία μπο

ρούμε να κρίνουμε περί της πνευματικής: 

«Η γεωργία παρημελημένη- Οι κάτοικοι 

υπό πίεσιν - ο πληθυσμός κατεστραμμέ

νος - ο αήρ λοιμώδης - μόλυσμα - πενία -
οκνηρία -ερήμωση». Excerpta Cypria σελ 
380». 

Ο εθνομάρτυς Κυπριανός (1812) εν τη 
εγκuκλίω του (Κωδ. Αρχιεπ. σελ. 173) στην 
οποία κάμνει μνείαν περί της συστάσεως 

ελληνικού σχολείου στη Λευκωσία γρ6φει 

και τα εξής δηλωτικά της ηνευματικής 

καταστάσεως του λαού: «Βλέπεις μίαν 

αμάθειαν εις όλους γενικώς .και εις ιερω

μένους και εις λαϊκούς και κάποια ήθη σχε

δόν aνυπόφορα,. 

Ο Tυrner που επισκέφθηκε τη νήσο το 

1815 παροτηρεί: "Ο κυπριακός ελληνισμός 
είναι υπερβολικό δυστυχής. Η δuστuχiα 

τόu επαuξανει λόγω της επιδρομής των 

ακρίδων. Οι τπωχοί κάτωκοίδια να αvταπο
κριθι!κη εις τας αηαιηΊοεις των 

τυράννων των αναγκάζΟνΗ:ιι να 

σωοι παν διαθέσιμον ΊΌ οποίον 

(Excerpta Cyprίa σελ. 448). 

Η πνευματική κατάπτωση συνεχίζεται 

μέχρι τέλους της Τουρκοκρατίας. Από το 

1830 η παιδεία άρχισε να κάμνει βήματα 
κcn' αρχάς δειλά και αξιοση

έτη προ της αγγλικής κατοχής 

(1878). 

Q ~r"''"'"'·" 
στην 

ΜαρκιΊσιο η μεη:ι την 

κατάληψη της νήσου γράφει τα εξής σί(ε

τικά με την εκπαίδευση της νήσου. 

«Η κατάσταση της Ρ-κπαιί'\ι::ι'ιcrιc:(,,κ• 

νήσω εξεταζομένη με τας 

δέον να ως 

χαμηλόν επίπεδον. Η του 

αγροτικού πληθυσμού ουδεμίαν ή μικράν 

μόρφωσιv έλαβε. Εις πολλά χωρία δεν 

υπάρχει ουδέ εν πρόσωπον το οποίGν 

δύναται να δίaβάζη και να γράφη και η μόρ
φωσις είναι καθ' ολοκληρίον παρημελημέ

νη." Report by her Majesty's High Commis:sίo
ner for the year 1879 ρ. 23)." 

Σαν συμπέρασμα των προηγουμένων 

αποσπασμάτων είναι ότι η υλική παρακμή ; 
επέφερε και την πνευματική και αμάθει.~ ! 

δεινή εβασίλεuε στη δυστυχή μεγαλόνησο. 

Μα και η κυπριακή εκκλησία στην 

της οθwμανικής διοικήσεως όπως παρο:trι· 
ρεί ο σοφός συγγραφεύς Χάκετ της εκκλη· 

σιαστικής ιστορίας της Κύπρου ,,καη'JVΤη

σεν εις την εσχό.την παρακμή ν. Μόλις μετα 

περιφρονήσεως ανεκτή υπό των αλλο
θρήσκων, κατέrίί::σεν εκ της προτέρας uψη· 
λής καταστι'ισεως διατηρούσα μόνον την 

οκίαν της παλαιάς αυτής δόξας". (Ελ.λψ· 

νικrΊ μετάφραση σελ. 8). Πραγματικά όνκοι 
οι Το(ιρκοι της παραχώρησαν ελευθερία σε 

δράση στο δικό της κύκλο, δεν μπόρεσε να 

δράσει πνευματικά και να επιτελέσει έργα 
μεγάλα και υψηλά. 

Και τούτο, γιατί προtστατο λαού δούλου 

και δυστυχούς και εστερείτο κλήρου μορ .. 
φωμένοu. για τούτο τη 

της στην εκτέλεση των τύπων της Θρη

σκείας και σε προσπάθειες για 

και προστασία του χ<-<μ<.l<,t.ψι;ν 

της. 

ιστορικός Phίlippson αναφε

στην ηολιτωτικιΊ και πνευμαηι<Ι'J 

ανάπτυξη της Οθωμανικής 

γράφει τα εξής: «Οι σuμ

βολήν παρέσχον εις τον ηολιτισμόv αλλ' 

έδ_ρ_ασαν μόνον ωc: αωο)(αpείς και rφοσέη 
φαναηκοt και καταστροφείς 

του ηολιησμοιJ (He!l WH!ι::J's kulture geschl
chte r. 3 σελ. 711 Κ. - Ο Ελληνϊ
ομος κατά τον μεσαίωνα" 

Όλοι εκεiνοι που στην πολιη-

κή, στο στρατό, στο ναuηκό της Οθωμαvι-

Κupιαρχίας, προήρχονταν αηό εξισλα· 

και Αρμένηδες κτ.λ. Ο 

μη μωαμεθανών σε ανώτερες 

θέσεις αποδεικνύει την 

μορφωμενωv και να κατο-

τούρκικης απαιδευ-
σ(ας είναι και η άξιας λόγου τούρ-

κιι<ης φιλολογίας. Τα λίγα ποιητικά 



ιροϊόντα είναι κυρίως απομίμηση ηεpσι

;ι.ίιν προτύπων και μερικές δεκαετίες πριν 

ης δικής μας εποχής άρχισε να αναπτύσ

Jεται καθαρά τουρκική ποίηση. Δείγμα 

~κόμη της τουρκικής καθυστέρησης είναι 

1 ίδρυση πανεπιστημίου στην Τουρκία στις 
::φχές του, 20ου αιώνα ενώ η μικρή Ελλάδα 

5ιατηρεί τέτοιο από το 1837 από την πρώτη 
'),'καετία που απετέλεσε ελεύθερο κράτος. 

Όταν δε η Τουρκική διοίκηση έγινε π;ο 

:πιεικής ιδίως επί Σελήμ τοιι Γ 11789 -1807) 
που πρώτος από τους Σουλτάνους ανα

γv(.ίιρισε τα ελληνικά_ σχολε~α και διό~ ι
cc. Έλληνα επιtJεωρητηv αυτων 

C. Cha.sΙol.ιs unstructιon puplique et.r. σελ. 
39). Στη δε εποχή που οι 'Ελληνες άρχισαν 
με το εμπόριο και τη ναυτιλία να αναλαμ

βάνουν οικονομικά, τότε ιδρύθηκαν πολλά 

σχολεία σ' ολόκληρο τον Ελληνισμό. Σε 

σκληρές δοκιμασίες μπόρεσαν να διατη·· 

ρήσοuν το εθνικό τοuς φρόνημα, τη 

γλώσσα και ης παραδόσεις τους, και όταν 

ήλθε το μεγάλο ξεσήκωμα της επανάστα

σης, μπόρεσαν να σπάσουν τα δεσμό της 

σκλαβιάς και να δημιουργήσουν το μικρό 

ελλην;κό βασίλειο, που αποτέλεσε τον 

πι,φήνα της πολιτικής ενότητας του μεγά

λύτεροιι του Ελληνι· 
σμού. 

Ο Ι. Ρ. Νερουλός αναφέρει .το 1827 ότι: 
"Οι Το(spκοι απαγόρευαν αυστηpοτατα την 

· σχολείων, ωι(; φόβο ότι 
οι χριστιανοί αν θα εγίνοvτο 

δούλΟI επικίνδυνοι και 

το ι". Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνον ότι 

απαγόρευαν αλλά και δεν βοήθησαν ποτέ 

καθόλου και αυτά τα λίγα που ιδρύονταν με 

ατόμι.ι.Jν ή ιωιvοπ)τωv. Και 

19ο αιώνα που κάποια ελλη .. 
νικά ακόμη κω οι ΆγγλοΙ. στην 

αρχιΊ δεν τα εβοήθησαv. αλλ(ι βοηθοuσαν 

Το 18ο αιι.inια αλλάζουν 

ματ α 

με την αναγνώριση των 

του ποιμνίου τους και το 

δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονα mηv 

Ο Γ Κωνσταντ!νοu στο 

και κατάλογο σχο· 

λείων ηου mΌν Ελληνισμό 

το 1575 Ανάμεσα σ· άλλα και τη 

Λευκωσία με μια 

μοιες σχολές 

τα, Χ[ο, '""'"""'""'' 

Παρά· 

Άρ .. 
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Μυτιλήνη. Σε μεγαλύτερες πόλεις όπως η 

Κωνσταντινούπολη, Ιwάννινα, Θεσσαλονίc 

κη, Βοuκουρέστι,Ιάσιο, Καστοριά λειτουρ

γούν δfτμόσια κολλέγια. 

Η πpώ~η ·σχολή στην Κύπρο ιδρύθηκε το 
1741 στην Αρχιεπισκοπή από τον αρχιεπί
σκοπο Φιλόθεο (1734-1759) στην οποίον 
δίδαξε ο Εφραίμ ο Αθηναίος. Η σχολή τού
τη, που τη συντηρούσε η Αρχιεπισκοπή, 

ίσως σταμάτησε το 1784. Αρχικά ήταν 

σχολή μουσικής και διδασκάλων. τη διηύ

θυνε ο Εφραίμ ο· Αθηναίος και ακολοu· 

θούσε το πρόγραμμα της Πατμιάδος, γιατί 

ο Αθηναίος ήταν απόφοιτος τοί1της της 

σχολής. 

Επί χρ·~;--~Θ;;-υ (1767 - 181 Ο) που ήταν ο 
διάδοχος του Φιλόθεου, άρχισε πάλι να λει

τουργε.ί σχολείο στην Αρχιεπισκοπή για τη 

μόρφωση τwν κληρικών. 

Μετά το Χρύσανθο ο Κυπριανός (1810-
1821) ίδρυσε απέναντι από την Αοχιεπι
σκοπή σε χι.ί>ρο που ανήκε στην μονή 

Μαχαιpά Ελληνική Σχολή που την αφιέ

ρωσε στην Αγία Τριόδα. Η σχολή τούτη στα

μάτησε το 1821 με τον aπαγχονισμό του 
Κυπριαvο(ι και ανασuστόθηκε το 1830 από 
τον ο,ρχιεπίσκοπο (182Ί -1840). 

Σταθμός στη ζωή της σχολής στάθηκε το 

1893 οπότε σε γυμνάσιο καt 

από ίΌ Παιδείας 

της Ελλάδας σαν ισότιμο με τα Ελληνικά 

γυμνάσια. 

πολύ η κυπρωιοΊ αδελφόΊητα 

εγκαίνια με ιδιαίτερη μεγαλοπρέ-

πεια στις 12 1893 κcιι πήραν 

παγκύπριο χαρακτιΊρα. Πήραν μέ;ρος ο 

Αρχιεττίσκοπος και οι 

ο Αρμοστής της Κύπρου 

είχε ακόμη τον τίτλο της 

Kι)noou) Σερ Σένταλ, 

των ξένων 

(δεν εiχε τότε 

Κύπρο) μπόλληλοι και 

κόσμος. ΑνυψιiJΘηκαν οι σημαίες της 

Ελλάδας, Αγγλίας, Τουρκίας και Γαλλίας. Η 

έκφραση όλων Οι ομι-

του Ι. Δέλλιοu, του ·Αγ-

γλου Αρμοστή, του της '-'"''"''"'" 
κω του εκπροσώηου της Κuπριακης Αδελ

φι:Ίτητος Αιγύπτου ύμνησαν τα αγαθά της 

κλασσικής παιδείας και τα επιτε(.ιγuοτα της 

Ελληνικής Η ίδρυση του πριiηου 



γυμνασίου στην Κύπρο θεωρήθηκε μεγάλο 

vι>.,Jn~ιn{' για τη νήσο. Ο Αρμοστής μάλιστα 

ανήγγειλε την 1δρuση υποτροφίας για 

παvεπιστημιακ.ές σπουδές μιας απόφοιτης 

του η.ifΊ-ι.lατος θηλέι.ΟV,τοi.ι σχολείου. Η 
υποτροφία έμεινε γνωστή με το όνομα 

υποτροφία προς τιμή της τότε 

βασίλισσας της Αγγλίας Βικτιίφιας. 

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο έκτοτε προό

δευε σuvεχιίJς με αποτέλεσμα να εξελιχθεί 

σ' ένα από τα μεγαλύτερα τοu 

και να εκτιμάται. αηό πολλά 

πανεπιστήμια του 

και για πολλά το διε\JΙ3ιιναv έξοχοι 

εκπαιδευτικοί αηό την Ελλό.δα. Μερικοί aπ' 

στην Ελλaδα, 

κης, ο Άμαντος, ο 

το κατ' εξοχή 

και 

έδωσε ηγεη

κυπριακή κοινωνία. ποu 

είvω δίκαιο να σεμνύνεται για τα επιτεύγ

ματα τους. 

Εφραlμ ο Αθηναίος, δωπρεηJΊς του Γένους διδάσκαλος. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα αnό πατέρα Ηπειρ~ηη και μητέρα 

Αθηναία. Τα πράιτα μαΘήματα διδόχrηκε σης Αθι'Jνες από 

τους διδασκάλους Παύλο και Αγάπιο Βοuλισμό. Κατόπιν 

μεη\βηκε στην Πάτμο, όπου εμαθήτεuαε m·ηv Πατμιάδα 

mo Γεράσιμο Βυζάντιο, που ήταν πρότυπο διδα .. 
και cναρέτοu ανδρός. Μετό την αποφοιτησή τuu 

από την Πατμιόδα πολλt:ς πόλεις προσκάλεσαν τούτα ν' 

αναλάβει καθήκο~tτa διδσσκόλαu, αλλά εrφοτiμησε να 

έλθει σrην Κί'ίrφο. Στην ΚΟπρο δίδαξε γιο 19 χρόνια και 
ανέδειξε .άξιους μαθητές με παιδεία και μόθηση. Παράλ
ληλα με το διδακτικό του έργο εχρημάτισε και ιεροκήρυ

κας της Αρχιεrησκοrιής στην Κuπρό. Πολλοί αrιό τσuς 

μαθητές του (Ξφραίμ διετέλεσαν διδάσκαλοι σε διόφορες 

κοιvόπ 1 ;cς Κύπρου κω Ελλάδας. 
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ανάπτυξη του νησιού. Η κακή διοίκηση σuν·· ' 
τελοuσε στην αμάθεια του 

λαοίι. Η μικρr1 πνεuμαηκrΊ αφύπνιση 

άρχισε λίγο πριν από το 1821 δεν 
να περιλάβει και το γυναικείο πληθυομό. 

Η δεν περιλάμβανε 

για τις γυναίκες. Η 

των κοριτσιών απέβλεπε να 

τους ρόλους των μανάδων τους. Να 

εργατικές νοικοκυρές αφοσιωμέvες 

γοι και Με 

αντιλήψεις 

σιωπά η στη ζωή τους. Γι' r.nn6 
όταν στην εποχrι των Άγγλων η εκηι:Η

δευση κάποια πι)σοο'Ω 

και γενικι':t η κοινωνία δεν έδιδαν 

σημασία στη μόρφωση του γuvαικε!όυ 

φω .. οι;_ 

Τα κορίτσια_ τ6τε πήγαιναν στο σχολ.ε!οι 

όταν δεν είχαν άλλη δουλειά για va ηεμό .. 
oouv τον καιρό τους. Και αν εστέλλοvτσ 
σω σχολείο, όταν 

της διέκοπταν την 

τους .. Έτσι το 
αηαπούσαν ω 

«Να σuvαvα-

αγροτικού anέvavη 

εκπαίδευση με τα ακόλουθα λόγια. «Εν τη 

επαρχία rηv εποχή του θέρους στη 

Mα'tou και 

όη πλl:ον 

Νήσο. Εόν οηοτεδrJποτε οι γονείς των 

μαθητών λάβουν αναγκη για οιανδΙΊποτε 

το οχο-

Πριν αναχιιφήσει από την κ~Jπρσ τοu προσφέρθηκε ιο 

αξίωμα rov Αpχtεrησκόrι:ου, σε οντικσ.τάοτaση του (H1.Q~ 
βιιόσαvτος aρχιεπισκόπου Φιλοθέοu, αλλ(l ο Εφραιμ, 

πράοι; ~ι;aι ταπειν6ι~ τη καρδία, αρνfιθηκε το αξίωμα τσύτό_ 

Εγκατέλειψε την Κύπρο και με·rόβηκε στο l<:ροσόλuμι~ 

Cn1ou aρχικίι περνούσε ασκητικό 6ίο στη μονή του Αγιρυ 
Σάββα και αργότερα διετέλεσε δάοκολσς της Σχολής των 

Ιεpοσολtιμωv, ποιι διευθυντής ιjταv ο Ιάκωβος Αναστι;ι• 

σίοu, 

Το 1766 εκλέ .. γηκε μητροπολίτης Ναζαρέτ και σύντομα 
Πατριάρχης ΙεpοσοΛuμωv, ως Εφραίμ α Β'. Απέθανε '>' 
1771 κατόπιν αpρ\i}στει'f και τάφηκε στο Νξ:οχώριο οε 
~ο;νά. τάφο των Πατριαρχών Ιερολύμων. 



λείο για λίγες μέρες και επιστρέφουσι 
αργότερα. 

Τα κοράσια κρατούνται συχνά μακριά 

του σχολείου για να βόσκουν τα βόδια ή τα 

πρόβατα ή για να φυλάττουσι τα μικρότερα 

αδέλφια τους που δεν έχουν φθάσει στην 

·ηλικία της σχολικής φοιτήσεως, καθ' όν 

χρόνον η μητέρα τους εργάζεται στα 

χωράΦια». 

Στις πόλεις η κατάσταση ήταν διαφορετι

κή. Υπήρχε εδώ η μεσαία ολιγάριθμη τάξη 

rioυ συναναστρεφόταν με τις οικογένειες 

ξένων διπλωματών και άλλων εμπόρων που 
ζούσαν στη Νήσο. Αυτοί αναγκάζονταν να 

προσφέρουν κάποια μόρφωση, όχι μονάχα 

στους γιούδες, αλλά και στις κόρες, όχι από 

γνήσιο ενδιαφέρον για τη μόρφωση, αλλά 

για να προικίσουν τα παιδιά τους μ' ένα 

ακόμη στολίδι που θα τους άνοιγε πιο 

ευοίωνο μέλλον. Παρ' όλη την πίεση του 

κατακτητή και την έλλειψη οργανωμένου 

εκπαιδευτικού συστήματος εύρισκαν 

τρόπο να μορφώσουν τα παιδιά τους (να 

μάθουν ανάγνωση και γραφή) με τις ιδιαί

τερες παραδόσεις και στο τέλος του 19ου 

αιώνα τα κορίτσια εδιδάσκονταν και ξένες 

γλώσσες με τον ίδιο τρόπο. 

Στην απογραφή του 1891 8.5% των κορι
τσιών ηλικίας 5-14 χρόνων φοιτούσε σε 
σχολείο. "Ηταν η εποχή που η μόρφωση 

άρχισε να πυκνώνει και να επεκτείνεται και 

στα κορίτσια. Στην έκθεση του ο "Αγγλος 

επόmης Ιωσίας Σπένσερ αναφέρει ότι από 

τα 176 ελληνικά δημοτικά σχολεία που λει
τουργούσαν στην Κύπρο τα 10 ήταν σχο
λεία θηλέων, εκτός από τα παρθεναγωγεία 

της Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. 

Το 1859 ιδρύεται το πρώτο παρθεναγω
γείο από τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο Α" 

(1854 - 1865). Πρώτα στη Λευκωσία μετά 
στη Λεμεσό και ύστερα στη Λάρνακα. 

Πρώτη δασκάλα στο Παρεθεναγωγείο Λευ

κωσίας ήταν η Ερατώ Καρύκη. Δίδασκαν 
ανάγνωση γραφffαριθ'μητική, αρχαία Ελλη

νικό, και διάφορα χειροτεχνήματα. Ο επι

θεωρητής Σπένσερ που το επισκέφθηκε 

μιλά γι' αυτό πολύ κολακευτικά λόγια: ••Το 

εν Λευκωσία παρθεναγωγείο ευρίσκεται 

εις χείρας πολύ καλού δασκάλου και 

δασκάλας (συζύγων) και είναι σχολείC' με 

πολλή τάξη και διοικείται καλό». 

Το 1861 ιδρύθηκε το παρεθεναγωγείο 
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Λεμεσού. "Τ ο έτος :τούτο, η ημέρα αφίξεως 
· Παρεθαναγωγού ήταν μέpα πανηγύρεως 
για τις κόρες της Λεμεσού». όπως αναφέ

ρει η Πολυξένη Λοϊξιός. 

Στο σχολείο fόϋτοθα διδάσκονταν ελλη
νικό, γαλλικό, οργανική μουσική, χειροτε

χνήματα. Πρώτη διευθύντρια ήταν η 
Μαριγώ Λαζαρίδου (1861 - 68) μετά η Ελένη 
Καραγεωργιόδου (1869 -76) η Ελένη Αντω
νιόδου (1876- 78) και η πολύ γνωστή Πολυ
ξένη Λοϊζιός (1878 -1913). 

Το 1878 η Λεμεσός με 3.000 κατοίκους 
είχε 220 μαθητές. Γενικό τα σχολεία της 
Λεμεσού προόδευσαν και πρόσφεραν 

πολλά και απέκτησαν μεγάλη φήμη, γιατί 

είχαν την τύχη να έχουν πολύ καλούς 

δασκάλους. Υπήρχαν φυσικά και πολλά 

σχολεία σε χωριό της επαρχίας. Από τότε 
μια σειρά από δασκόλες εργάστηκαν yιά 
την εκπαίδευση των κοριτσιών και την 

καλυτέρευση γενικότερα της γυναίκας της 

εποχής. Δειλό- δειλό ξεκινούσαν οι πρώ

τες aριστούχες μαθήτριες για σπουδές 

στην Αθήνα και στη Σμύρνη και γύριζαν 
πίσω οι περισσότερες δασκάλες. Οι δυσκο

λίες για να σπουδάσουν τα κορίτσια ήταν 

πιο παραπάνω κοινω\ ικές παρά οικονομι

κές. Ήταν αρκετά τολμηρό για μια γυναίκα 

να πάει για σπουδές στο εξωτερικό μέσα 

στο κλίμα της εποχής που επικρατούσε. 

Τις πρώτες τούτες δασκάλες μπορού

σαμε να τις χαρακτηρίσουμε σαν προδρό

μους της γυναικείας χειραφέτησης στην 

Κύπρο. Γιατί τόλμησαν να σπάσουν το 

φραγμό που επικρατούσε της παραδοσια

κού συζύγου, μητέρας και να αφιερώσουν 

τη ζωή τους στο επάγγελμά τους, μένοντας 

aνύπαντρες, εφ' όσον ο περί παιδείας 

νόμος απαγόρευε στις έγγαμες να εργά

ζονται. 

Το 1860 ο Τούρκος διοικητής Ισχάκ 

Χαβούζ Χακκή ζήτησε κατ' εντολή της Υψη

λής Πύλης από τον αρχιεπίσκοπο να του 

υποβάλει κατάλογο των σχολείων που λει

τουργούσαν στην Κύπρο, ελληvιι<Φν και 

τουρκικών με αριθμό δασκάλων, μαθητών" 

και ποιος τα συντηρούσε. Ο αρχιεπίσκοπος 

αποτάθηκε στους μητροπολίτες και εκείνοι 

ύστερα από έρευνες του υπόβαλαν στοι

χεία και σχηματίστηκε ένας κατάλογος που 
δίνει πλήρη εικόνα. 

' . 
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Το 1879 σύμφωνα με πlνακα του F. D. 
Newham από εκθέσεις των διοικητών λει
τουργούσαν στην Κύπρο 83 ελληνικά και65 
τουρκικό σχολεlα. Σε άλλες όμως σύγχρο-
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εθνικό ιδεώδες ορμή του εθεωρή&η ·(Qς 

κάρφος εν τω οφθαλμώ της αγγλικl\ς &wι~ 
κήσεως». Ίσως στους αριθμούς αυταΟςνα 

μη περιλαμβάνονταν τα ιδιωτικά κοιVαtικό 
σχολεία. 

, νες εκθέσεις και λ!γο μεταγενέστερες ανα
φέρονται διάφοροι αριθμοί μικρότεροι για 

τα Ελληνικά στοιχεlα. Ο Λ. Φιλίππου αμφι

σβητεl αυτούς τους αpιθμούς που τους 
θεωρεl σκόπιμους για να μειωθεί η σημασία 

του ελληνικού στοιχείου που κυριαρχούσε. 

«Ο "Αγγλος επιθεωρητής Σπένσερ ... σκο
πίμως ηλάττωσε τους αριθμούς των ελλη

νικών στοιχείων, ίνα μειώση την υπεροχή 
του Ελληνικού στοιχείου, όπερ δια την 

πολλαπλή υπεροχή του και την προc το 

Σε εκθέσεις Άγγλων επιθεωρητών tων 

πρώτων χρόνων της αγγλικής K<Jt(lxt}ς 

γίνεται σύγκριση των ελληνικών και ταuρ~, 

κικών σχολείων όλες είναι ευνοϊκές yι~ το 

ελληνικά. Ο Newham γράφει σε έκθει::iη tαι.ι _ 
το 1879: «Από τις παρεχόμενες πλ~ 
ρίες φαίνεται ότι σε 8 από τα 15 μοt.$ · 
μανικά σχολεία της Λευκωσίας τίποτα· 

δεν διδασκόταν παρά απομνημόνευαητοtι 

Κορανίου. "Ενα μόνο υποσχόταν ότι iΊδα,~ 
σκε περισσότερο, στοιχεία ανάγνω~ ~οι 

Ο κατάλογος σχολείων που λειτουργούσαν στην Κύπρο το 1879 σύμφωνα 1J$ 

.. πίνακa του F.D. Newham. 

4. 
/(ατωτέρα lκπαlδευσις: 

Κύπρου κ&τοικοι 

Χωρ(α 

Δημοτικά σχολεία 

Δι/Ι&σκιχλοι 

1\f ιχθητιχι 
Διχπά.νιχι 

Δημοτικά κοινοτικά σχολεία 

ΔιΜσκσιλοι 

.Μα.θητοιι 

Δσιπάνα.ι 

5. 
ΛΕΤΚΟΣΙΑ 

ΛΛ.f'ΝΛΞ 

ΛΚi\lΕΣΟΣ 

ΛΜl\fΟΧΩΣΤΟΣ 

KTI'IINEIA 
ΠΛΦΟΣ 

γρ. 

γρ. 

Μέσης παιδεlας: 

150,000 Έλλ. Σχολεία 

103 Κοιθηγητιχί 

18 Μα.θητιχt 

1.8 Διχπά:νιχι γ ρ. 

350 
~.soo Προγιψι•άσια 

45 ΚιχΟηyητιχ! 

47 λfσιθηταt 

2,500 Διχπά:ν-χι γρ. 
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γραφής. Μόνο ένα απ' αυτά τα σχολεία είχε 
κάποια μικρή επιθεώρηση». 

Αντίθετα από τα τέσσερα ελληνικά σχο

λεία φαίνεται ότι «έδιναν μάλλο φιλελεύ

θερη εκπαίδευση και περιλάμβαναν όλα 

αριθμητική, γεωγραφία και αρχαία ελληνι
κό». 

Παρόμοια γράφει ο Cornel Gorton, διοικη
τής Λευκωσίας: «Υπάρχουν μόνο τέσσερα 

χριστιανικά. σχολεία. Τα βρήκα πάντα με 

καλή επίβλεψη, καθαρό και με τάξη. Φαίνε
ται ότι ο αρχιεπίσκοπος και οι ιερείς του 

φροντίζουν πολύ για την καλη τους συντή-

ρηση ........ Τα μουσουλμανικά σχολεία 

βρίσκονται επίσης κάτω από την επίβλεψη 

των θρησκευτικών τους αρχών. Το πρώτον 

aντικείμενον της τους είναι η 

ωτομvημόνεuση του κορανίου. Πολλές 

6ελτιώσεις είναι επιθυμητές». 

Παρόμοια καλή λειτουργία είχαν και τα 

σχολεία στις άλλες επαρχίες< Στα 1819 
ιδρύθηκε στη Λεμεσό ελληνική σχολή, με 

τη βοήθεια του αρχιεπισκόπου Κυπριανού. 

Πρώτος δάσκαλος ήταν ο Δημήτριος Θεμι

στοκλής. Δίδαξε στη Λεμεσό και Λάρνακα. 

'Ηταν εξαιρετικός δάσκαλος και τον εκτι

μούσαν όλοι. Είχε ποικίλη δράση και ίδρυσε 

βιβλιοθήκη στη Λεμεσό, όπως 

μοια η ΦιλολογικιΊ Σχολή Σμύρνης στην 

οποία σπούδασε. 

Το 1841 ιδρύθηκε το πρώτο δημόσιο στη 
Λεμεσό. ΔιευθuvηΊς διετέλεσε ο αρχιμαν

δρίτης Νικήφορος Ευγενιάδης από το 

Όμοδος. Αργότερα <1848- 65 ήταν ο Δημή
τριος Λανίτης, ποu μαθήτευσε στην iόνιο 

και στο πανεπιστήμω Αθηνών. Ήταν 

πολύ δραστήριος και μετό. την Αγγλική 

κατοχή εκλέγηκε δυο φορές βουλευτής. 

Από το 1870- 1913 διευθυvηic: της σχο-
ήταν ο πολύ γνωστός Ανδρέας Θεμι

στοκλέους σπουδασμένος της φιλολογίας 

στην Αθήνα και με μετακπαίδεuση στη Χαϊ-

δελβέργη και το Μόναχο. Το 1906 το σχο
λείο έγινε πεντατάξιο ημιγυμνάσιο, ανα

γνωρισμένο από την Ελληνική κυβέρνηση. 

Ο Α Θεμιστοκλέους είχε πλούσια κοινω

νική δράση και ίδρυσε στη Λεμεσό το 

Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμrηα (Γ.Σ.Ο.). 

Στη Λάρνακα φαίνεται ότι ιδρύθηκε η 

πρώτη σχολή της Κύπρου το 1733 από το 
διάκονο Φιλόθεο που σπούδασε mην Αντι-
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όχεια, σαν υπότροφος του μητροπολίτη 

Κιτίου Διονυσίου. Η σχολή λειτούργησε για 

άγνωστο διάστημα και ανασuστάθηκε ανά

μεσα στα χρόνια 1821 - 1830 πάντα κάτω 
από την προστασία του μητροπολίτη Κιτίου 

με σχολάρχη τον Α. Θεμιστοκλέους. Φαίνε

ται πως διδάσκονταν τα εκκλησιαστικά 

γράμματα, γιατί σώζεται κατάλογος των 

βιβλίων στη μητρόπολη που δανείστηκαν 

στο Φιλόθεο και είναι όλα θρησκευτικά. Το 

1859 ο Μελέτιος παραχώρησε για τα σχο
λεία τα έσοδα του i.ιοναστηpιού Αγίου 
Γεωργίου Κοντού, φαίνεται δε η μητρό

πολη Κιτίου βοηθούσε και σχολεία στα 

χωριά, ίδρυε και συντηρούσε. 

Τον Α Θεμιστοκλέους διαδέχτηκε ο 

πολύ γνωσίος Αθανάσιος Σακελλάριος 

(1849 - 1853) από τον Άγιο Πέτρο Κυνου
ρίας, πτυχιούχο του πανεπιστημίοιι Αθη

νών. Εργάστηκε με ζήλο υπέρμετρο και 

πρόσφερε πολλά με ης μελέτες nou 
<~γραψε για την Κύπρο< Έχει εκδώσει σε 

τρεις τόμους τα «Κυπριακά» και άλλα σχο

λικά βιβλία. Ο Λο"fζος Φιλίπποu νράdJει γι· 

αυτό: «Η επιμέλεια και η φιλοπονια τοιJ 

ανδρός ήταν αληθώς αξιοθαίJμαοτοι ... 
Δυνάμεθα να είπωμεν ότι ουδείς Κύπριος 

προσέφερε τόσος υπηρεσίας εις την ιστο

ρία και τη λαογραφία της νήσου, 6σας ο 

αείμνηστος Σακελλάριος». 

Το 1857 ιδρύθηκε το 
σχολείο Λαζάρου αηό έρανο και 

εισφορές, κτίστηκε δε μέσα σε έξη μ"ήνες. 

Αξιοσημείωτο οι:: ειναι το γεγονός μι:; ιvv 

τρόπο που aύξαναν οι πόροι του από την 

εκκλησία (άναμμα πολιιελαίων σε γάμους 

.10 γpόσια.από 6αητίσι-:ις κτύπημα της καμ
πάνας σε κηδείες 15-30 γρόσια). Το 1859 
λειτούργησε παρtιενιιyu.Jγείο. Το i878 τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία Λάρνακας - Σκά
λας είχαν 200 μαθητές, το σχολαρχείο 40 
και το παοθεναγωγείο 140 μαθήτριες. 
Το 1837 έχουμε αρκετές πληροφορίες 

για τα σχολεία της Λάρνακας από έκθεση 

του προέδρου Κιτίου Δαμασκηνού προς 

τον Αρχιεπίσκοπο. Σ' αυτή αναφέρει 

μεταξ(ι άλλων, ότι λειτουργούν ένα ελλη

νικό και δυο αλληλοδιδακτικά σχολεία και 

ότι συντηρούνται με έξοδα κάποιων. Αμερι.·

κανών οι οποίοι είναι χρηστοήθεις, δεν 

αναμιγνύοuvται στο πρόνοαμμα, οι δε 

διδάσκαλοι είναι ορθόδοξοι, δεν εισάγουν 

!_ 



δια των Λοuθηριανών, ότι οι μαθητές είναι 

ευσεβείς, εκκλησιάζονται τακτικά και 

παρακολόuθοίιν θρησκευτικές ομιλίες. Η 

επιστολή ήταν απάντηση σε τοu 

αρχιεπισκόπου από εγκύκλιο του οικοιJμε

νικού πατριάρχη για τη δράση Λοuθηρο

καλβινιστών. 

Στην Αμμόχωστο το πρώτο αλληλοδιδα

κτικό ιδρύθηκε. το 1850 και δίδασκε για 
πολλά χρόνια ο Κuκκώτης Ιερομόναχος 

Δοσίθεος. Από το 1870 ο Λουκάς Παίσιος, 
καλός όπως το χαρακτηρίζει ο 

διοικητής Αμμοχώστοu «\Λiell intorrηed and 
snι:>r\ι..,Ar όμως περιγράφει 

~·z..·vn•~·~· του 1879: 

την κατόπιν της 

υπήρχαν και σε πολλά χωριά της 

όπου δίδασκαν 

σε γενική στη Λευκωσία η 

αλληλοδιδακτικού στην 

6μως αυτό δε στα επόμενα 

όλο ποu κάθε χρόνο 

διδασκάλου. Το 1854 

άλλο στη 

και άλλο στην τ_ον μεν 

δϊδασκάλων να πληρ6Jνει ο 

τα δε του κάθε σχολε!ου να πληρώ-

σεως) (πολύ πιο 

πάλιν ο Ιωακείμ, ο Πετρακίδης 

μόρφωση) Δ. Ζάκας (από την Κεφαλληνιά) 

Ν. Τριανταφυλλίδης (παρακολούθησε 

μαθήματα στη σχολή της 

δάσκαλος) Θ. Μaκρίδης (ασήμαντος) Χρ. 

Παrιαδόη()uλος (αδεΔ_g>Qs__:r_()u αρχιεπισκό

που l'<uρίλλοu Β') {1909-1916) και ο Β. 
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Κεφαλλονίτης. Το σχολείο 

στην αυλή Αγίου ήταν 

ριο, με ελλείψεις, Σωζόταν 

1920. Από τον ηριίπο χρόνο της 
τίας ιδρύθΓ!Κε και παρθεναγωγείο <>rιοιι 
πρωτοδίδαξε η Πολυξένη Λοϊζιάς. 

Στην Κερύνεια ιδρίJθηκε αλληλοδιδα- 1 

κτικό στη Μύρτου στα μέσα rou 
19ou αιιί.Jvα και στην Κερύνεια. Το 1 ο 

επιθεωρηη1ς αφιερώνει πολλό. ι:ηο 

σχολείο της !<ερύνειας: «Ο 

είναι νέος 22 ετών ονομαζόμενος "'""'~"i'π'"' 
Καλλοvό.ς. Είναι 

'"'"'""'·'"'""c"".· αλλά 

απαιτούμενη προσοχrΊ 

λ.είοv:.". 

ηου ειrι:ς~ 

έστελλαν εκεί, στα ιοι)ρκικα σχολεiα 

δεν διδάσκονταν τίποτε. Μιλά 

την στενότητα του και την 

κειο: των επίπλων: «Οι μαθηταί ση~κοvτι:.v 

επί 

των Άγγλων ·rα 

γίνονται καλύτερα. 

τι.σν αναπτύχθηκε και συνειδητοποιήθηκε 

το εθvικ6 και γίνονται συνεχώς 

αγώνες ενάντια στα των Άγγλων 

που απέβλεπαν στον αφελληνισμό της 

Κύπρου. 

Στην αρχή rης αγγλικιΊς διοίκησης την 



ευθύνη για τα σχολεία είχαν οι Άγγλοι διοι

κητές. Το 1879 διορίστηκε ο Άγγλος ιερέας 
J. Sρencer επιθεωρητής των σχολείων στην 
Κύπρο. Ο διορισμός τοu έγινε ύστερα από 

σύσταση του Σαλισποuρή για περισσότερη 

συνεργασία των δυο εκκλησιών. Η 

κυπριακή εκκλησία είδε με δυσπιqτία την 

παρουσία του Spencer και αντέδρασε άμε
σα, γι' αυτό η προσπάθεια του σταμάτησε. 

Με την άφιξη του ο Spencer στην Κύπρο 
εισηγείται να αντικατασταθεί η ελληνική 
γλώσσα με την αγγλική σαν γλώσσα διδα

σκαλίας στα σχολεία. Δήλωνε δε πως η 

εισήγησή του δεν πολιτικά κίνητρα, 

αλλά για καθαρούς εκπαιδευτικούς 

λόγους, επικαλούμενος την πρόοδο των 

Ινδιών τα τελευταία τριάντα χρόνια που 

είχε εη_ιβληθεί εκεί η αγγλικήγλώσσα. 

Το 1882 δόθηκε η πρι.iJ1η οiκοvομtκή εm::
χορήγηση στα σχολεία f:2250 για τους Έλ
ληνες και Ε750 στους Τούρκους. Τον ίδιο 

χρόνο ιδρύονται Ελληνικό και Τουρκικό 

εκπαιδευτικό συμβούλιο. Το 1894 άρχισαν 
να γίνονται εξεταστικά συμβούλια για την 

κατάταξη των δασκάλων σε τρεις τάξεις, 

ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες 

τους. Τα συμβούλια αυτό αποτελούσαν ο 

γυμνασιάρχης και οι καθηγητές του Παγκu

ηρίοu Γυμνασίου και ο επόπτης του Γρα-

φείου Παιδείας. -

Μελετώντας την εκπαίδευση πριν από 

τον ερχομό των Άγγλων στην Κύπρο διαπι

στώνουμε πως ήταν καθυστερημένη η 

θέση των δασκάλων όχι αξιοζήλευτη. Τα 

ελληνικά σχολεία είναι καλύτερα από τα 

τουρκικά. Η ιδιωτική πρωτοβουλία για την 

εκπαίδευση είναι άξια επαίνου. Ότι χρειά

ζονται ικανοί και μορφωjlένοι διδάσκαλοι 
Ο διοικητής Λάρνακος Κώπαμ διείδε πως οι 

Έλληνες δεν θα δέχονταν την επέμβαση 

των Άγγλων στην εκπαίδευση, γι' αυτό 

εισηγείται να μη αναμιχθούν οι ΆrΎλοι 

Εισηγείται την ίδρυση αγγλικών σχολών 

ποu να επιχορηγούνται πλοuσιοηάροχα 

από την κυβέρνηση. 

Οι δάσκαλοι 1'1ταν άνθρωποι που ήξεραν 
γράμματα έστω και πολύ λίγα είχαν όμως 
ζήλο και δημ~σιο gυμφέp(). Πολλοι, ήταν 
ιερωμένοι. Μερικοί ήταν πολύ άξιοι της 

αποστολής τους. Υπήρχαν και μερικοί που 

δεν ήταν οίιτε ικανοί ,ούτε καλοί. Μερικοί 
δάqκαλοι έκαμναν παράλληλα και άλλη 
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εργασία: ήταν ιερείς, ή κουρείς, ή γεωργοί. 

Δεν ήταν παράξενο να δίδασκαν στο 

χωράφι ενώ καλλιεργούσαν. Αλλωστε οι 

μαθητές δεν είχαν δικαίωμα να αρνηθούν 

ο,τιδήποτε. Να τι γράφει ο I. 11εριστιάνης 
για ένα δάσκαλο στο Μαραθόβοuνο: «Ο 

διδάσκαλος εκάθητο πάνω στην τάβλα του 
(στρώμα), στο δωμάτιό του, κλώθοντας 

μάλλινο νήμα, στο αδράχτι του, τα δε παι

διά κάθονταν πάνω σε σάρακλο». 

Οι μισθο! των δασκάλων ήταν πολύ χαμη

λοί, ανάλογα βέβαια με την όλη κατάσταση 

της εποχής. Το δάσκαλο τον πλήρωναν οι 

γονείς των μαθη:rών. Εκτός από το μισθό 

έπαιρναν στο δάο'καλο κάθε Σάββατο διά

φορα είδη τα Σαββατιάτικα (ψωμιά, κρασί, 

χαλλούμια, αυγά κλ.). Καμμιά φορά τα είδη 

αυτά ήταν ανάλογα με τα γράμματα ποu 

μάθαινε ο μαθητής. Σε μια περίmωση έδω

σαν στο δάσκαλο μια σκάλα χωράφι να το 

καλλιεργεί. Άλλες φορές οι γονείς των 

μαθητών έτρεφαν το δάσκαλο εκ περιτρο

πής σε σπίτια. 

Συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας δεν 

υπήρχε. Συνήθως διάβαζε ο δάσκαλος κι 

επανελάμβαναν οι μαθητές χωρίς να το 

καταλαμβαίνοuv. Αποστήθιζαν το αλφάβη

το, κείμενα, ρητά, προσευχές, κανόνες. Και 

όλα τα μάθαιναν οι ταλαίπωροι μαθητές 
σrοτέλος κάτω από το φόβο σκληρών τιμω

ριών. Η γραφή χρησιμοποιόταν λryότερο 

από την ανάγνωση. 

Μια συνηθισμένη μέθοδος την εποχή 

αυτή ποu χρησιμοποιόταν στα σχολεiα 

ήταν η αλληλοδιδακτική. Βασικό. εδώ οι πιο 

ικανοί ή οι πιο μεγάλοι μαθητές δ!δασκαν 

τους πιο αδύνατους ή μικρούς. Η μέθοδος 

τούτη χρησιμοποιόταν στην αρχα!α Ελλά

δα, τη Ρώμη και στους ανατολικούς λαούς. 

Την είχαν επ!σης στο Βυζάντιο και στην 

Ευpώ1τη, μετάτη μεταρρύθμιση τ_()u_ΛQ!.Ι· 

θήροu,-οΠ61-ε έπρεπε να μορφωθεί περισ
σότερος κόσμος. Εγκαταλείφθηκε με τη 

γενική_ πρό_οδο να επανέλθει σαν λay,:_ 
καστριανή μέθοδος από τον Άγγλο Λάγκα

σϊεp. Στην Ελλάδα εισήχθηκε από τον 

Καποδίστρια για να καταργηθεί το 1880, 
γιατί σαν μηχανική παρεμπόδιζε την ανά

πτυξη του πνεύματος. Ήταν γέννημα της 

ανάγκης και της εξοικονόμησης χρημότων. 

Στην Κύπρο ο πρωτόσκολος δlδασκε και 
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aρχές και εκκλησιαστικές επι-

ίδρuσαv σε κάθε κοινότητα. 

Φιλίπποu στο βιβλίο του - Τα 

ελληνικά στην Κύπρο στην 

περίοδο της Τουρκοκρατίας- αναφέρει μια 

προς μια τις διάφορες κοινότητες που 

κατώρθωσαν να ιδρύσουν σχολεία και να τα 

συντηρήσουν κάτω από άθλιες οικονομι-

σuνθήκες ιδίως στο δεύτερο ήμισυ του 

19ou αιώνα ότε οι Τούρκοι παρεχώρησαν 
ελευΘερίες άρχισε να πυκνώνει η 

λειτουργία των σχολείων στα χωριά και έτσι 

έχουμε κατά επαρχίες: 

Λευκωσίας 22 

" 25 
Λάρνακας 14 

15 

" Πάφου 19 
7 

Ολικό 102 
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Στις κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας 
ωρισμένως περιλαμβόvεται κάι η κωμό
πολη της Κuθρέας που είχε λαμπρά παρά

δοση στα γράμματα, γιατί ανέδειξε μ~:γόλο 
αριθμό δασκάλων που δίδαξαν όχι μόνο 

στη γενέτειρα τους αλλά και e' άλλες κοι
νότητες της Κύπρου από τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας και της αγγλικής 

σεως στα χρόνια της ανεξαρτησlας μέχρι 

της εισβολής των Τούρκων, τον Αύγουστο 

του 1974 (8" εισβολή των Τούρκων στην 
Κύπρο). 

Τα πιο κάτω κε!μενα αποτελούν εκθέσεις 

του Spencer όπως 
αναφέρεικαιπn,"~'vn 

από την κυβέρνηση και οι εκθέσεις 
του είναι από τα rφώτα 

κρaτίαι::; και μαρτυρούν 

πως στην Κuθρέα 

σχολεία. ένα στην του 

Ανδρονίκοu και άλλο στην ενορία της Χcψ· 

δακιώησσας και το 

Μαρίνας. 

στην περίοδο της 

Φιλίπηοu τη βάσει. 

pο,φοpι\!Jν του διδασκάλου Ν. Mr1V"Ι,Ίflιr>> 

το 1855 

γούμενως σαν 

αλλά απέτυχε εκεί σης εαvα,σιε:c 

του και όταν στράφηκε στην Κύπρο επιδό

θηκε στο διδασκαλικό εηαvνει'\ut:ι. 

Ο Μιχαήλ Χριστοφίδης από το έτος 1873 

Χαρδακι.ιiηισσa εχρημόησε δάσκα.-

ο Κ. που από 

τη~ 

(Ο αε<μνηαως nατεpας μου Χ" Πετρής !lέtοας κατή·· 

γετο αnό τη Βώvη και γεννήθηκε το 1873 μαθι)τcιιι;ιε όλα 
του χρόνωσrο σχολ~(ο του Αγίοu Ανδρον!κοu επί θητειaι: 

του διδασκάλου Χ" Γω)ργrι και μσ.ς τον παρ{στανε εκλεκτό 

διδάσκαλο της εποχής τοu). 
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Και τα δυο σχολεία της Κυθρέας ήταν 

αλληλοδιδακτικό και κάθε μαθητής πλή

ρωνε από 60 γρόσια. 

Ο πρώτος Άγγλος επιθεωρητής Spencer 
παρέχει καλήν εικόνα της καταστάσεως 

των σχολείων Κυθρέας στο δεύτερο έτος 
(1879) μετά την αγγλική κατοχή της 

Κύπρου (1878)». 

Για το σχολείο Αγίου Ανδρονίκου γράφει 
τα εξής: 

«Υπάρχει ένα καλώς διοικούμενο σχο

λείο. Οι διδάσκαλοι λαμβάνουν ο μεν εις 

6000 γρόσια και παραχωρήθηκε σ' αυτόν 
ένα καλό δωμάτιο για διαμονή και ο έτερος 

3000 γρόσια. 

Το μητρώο το οποίο εγχεφίσθηκε σε 

μένα υπό του διευθυντού εδείκνυε τα ονό

ματα 64 αρρένων και 13 θηλέων κατατεταγ
μένων εις τάξεις ως εξής: 

-Άρρενες 

1ης τάξις (5) Γραμματική (1ο και 2ο μέρος), 
Γεωγραφία, Ιστορία της Ελλόδος, Αριθμη

τική (2ο μtρος). 
2α τάξις (6) Γραμματική (1ο μέρος), Γεω
γραφία, Ιστορία της Ελλόδος, Αριθμητική 
(1ο μέρος) Ιερό Ιστορία, Ορθογραφία. 

3η τάξις (20) Ιερό Ιστορία, •Ι<ατήχηση, Αριθ
μητική (1ο μέρος), Ανάγνωση (αnότο Γερο

στάθη) Γραφή. 

. 4η τάξις (14) Ανάγνωσις (Γεροστάθης και 
Καλός Πατήρ) Γραφή, Αριθμητική (1ο 

μέρος). 

5η τάξις (17) Ανάγνωση, Γραφή (επί πλα
κών) και προφορική Αριθμητική. Υπήρχαν 

ακόμη και δυο οι οποίοι ήλθαν δι' αριθμη

τική και γραφή μόνον. 

ΘΗΛΕΙΣ 

(1) Προχωρημένη ανάγνωση εκ 6ι6λίοu, 

Γραμματική Γραφή, Αριθμητική. 

(2) Ανάγνωση (Γεροστάθης) Γραφή, Αριθ

μητική 

(9) Ανάγνωση και Γραφή. 

Ήκουσα πάντα τα ανωτέρω μαθήματα 

και εκφράζομαι ευνοϊκό γενικώς δι' όλα. 

Διό το μάθημα της Γεωγραφίας το σχολείο 

τούτο έχει ανάγκη καταλλήλων γεωγραφι

κών χαρτών. Πράξεις πολλαπλασιασμού, 

διαιρέσεως και κλασμάτων εγένοντο επί 
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του πίνακος. Εν κορόσιον εξετέλεσε καλώς 

μίαν πράξη πολλαπλασιασμού. 

Οι γονείς των παιδιών επλήρωναν 6.500 
γρόσια, ο επίσκοπος 500 γρόσια και η «το
πική εκκλησία" 2000 γρόσια ενιαuσlως 
διό τα σχολεία. Τα ονόματα των διδQΟI(.ό

λων είναι Μιχαήλ και Χ" Γιώργης επειδή 
είναι δυο επικρατεί μεγαλυτέρα τάξις στΌ 

σχολείο και τα μικρό διδάσκονται υπό των 

διδασκάλων προσωπικώς, αντί υπό άλλων 

παιδίων, όπως γενικώς συμβαίνει. 

Ο διευθυνηΊς φαίνεται ότι προσπαθεί 

πολύ να κάμει καλώς το καθήκον του. Οι 
τρόποι του είναι ευχάριστοι και ευγενείς. 

Θεωρώ αυτόν άξιον πόσης ενθαρρύνσtως. 

Εις το «άνω» μέρος της Κυθρέας το Ο\110-

μαζόμενον Χαρδικιώτισσα υπάρχει σχολείο 

με 32 παιδιά 28 άρρενα και 4 θήλεα. Το σχο
λείο κατά το ήμισυ ή το πλήρες καυσοξύλων . 
και τα παιδιά ήσαν έξω. Ήκουσα δυο παιδ:γά 1., 

να αναγιγνάισκοuν Ξενοφώντος Κίιρο .· i 
Παιδεία, να ερμηνεύουν κgι να αναλίιο i 
αυτήν. Τρία παιδιά της επομένης τάξεως ,Ι 
ανεγίνωσκον Ιερόν Χρυσόστομον και επα- '\ 
νελάμβαναν τεμάχια Γραμματικής. Εν παι- 1 

δίον και εv κοράσιον ανεγίνωσκον Γ 1 

στάθην και απεστήθιζον τεμάχια Καιr 1"' · { 

σεως με τα συνήθη λάθη. Δύο παιδιά και 

δυο κοράσια της 4ης τάξεως ανεγίνωσκον 

από τον «Καλόν Πατέρα». Τρία παιδιά της 

5ης ανεγίνωσκον Καινήν Διαθι'\'κην (Πρά
ξεις 11) και 3 εν τη βη τάξει ανεγiνωσκον από 
την Κατήχησιν και Ιστορίαν του Ευαγγε

λίου. Τα υπολειπόμενα ήσαν μικρά με 
μαθήματα κατώτερα και διηρούντο εις 4 
τμήματα. Τα διανοητικά προσόντα του 

διδασκάλου ήσαν επαρκή και εφαίνετο ότι 

εδίδασκε τους μαθητός του καλώς». 

Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων στην 

Κύπρο από της Τουρκικής κατακτήσεως 

μέχρι της Αγγλικής Κατοχής (1571-1878}. 
I. Κ. ΠΕΡΙΗΙΑΝΗΣ 

Κυθρέα {Αρχαίοι Χύτροι) Κυθρία 

«Ο δοuς ημιν τας πληροφορίας σεβα

στός γέρων κυρ. Ζαμπακίδης ηλικίας 73 
ετών εκ Κuθρέας εφοίτησεν εις σχολείον 
ιδιωτικόν του Γραμματοδιδασκάλου Χ:' 

/ 
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·-----~----------·-------

Κωνσταντίνου τω 1856 ένθq 
εδιδάσκοντο οι παίδες Αλφαβητάριον 

ταωίαv) και Απόστο-

λον ήτοι τα «Κοινό. 

Τω 1860 ήλθεν εξ !εροσολύμων ο εκ 
Χ" Χριστόφορος Χ" 

nετρή ίδρuσεν Αλληλοδιδακτικήν 

Σχολήv Ιδιωτικήν και εδίδασκεν αλληλοδι

δaκπκά μαθήματα αντί διδάκτρων εκ 4 
yροσίων καθ' εβδομάδα από έκαστον 

μαθητήν. Τω 1868 ήλθεν εκ της αλλοδαπής 
·· Σμύρνης ένθα και εξεπαιδεύθη - ο εκ 

·~-- .. ~'''" καταγόμενος εuπαίδεuτος αδελ
ΜιχαΙiλ εις 

""'""'"'" ΠΟ{)(J;έiJ:)ει:ιε θέσιν διδασκά-

ρον. 

Οι 

ταύτη i)σαv: 

ται ανωτέρω: 

Πrχίη:η δ~δάξασα ε.ν 

κω δευτl:ρα η ΔέσπcΗνα Χ" 

Ακολουθεί του '"····""''''"'' 
ακpΙΙ:><ιJC: η !δια με την πιο ηόνω ησυ αvαφέ 

ρετcη και σrα 2 της Κοθρέαc; 

Φιλίπποu. 

Συγκρίνοντας τις δυο rιροηγοίιμενες 

αναφορές για τα σχολεία της Κuθρέι:ις, 

του Φιλίπποu με εκείνη τοu 

!ερώνuμοu Περιστιάνη υπάρχει αντίθεση 

μεταξύ τους σχετικά με το έτος ίδρυσης 

των σχολείων της Κuθρέας. 

Ο Φιλίπποu σύμφωνα με τον πλη-

ροφοριοδότη τοu Νικόλαο Μαντίδη αvα-

πως και τα δυο σχολεία της 

του Ανδpονίκου και της Χαρδακιώ

ησσας ιδρύθηκαν ταυτόχρονα το έτος 

'!855, ενώ ο !lεριστιάνης με τον 

πληροφοριοδότη του Ζαμπακίδη ηλικ.ίας 

τότε 73 (δηλ. το 1924 ··· 1926, γιατί 
δυο 
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σια καθ' εβδομάδα από τον κάθε μαθnτή. 

Ο πληροφοριοδότης του Περιστίάνη, 
γε-ρων Ζαμπακίδης είναι πιο αξιόπιστο 

πρόσωπο, γιατί αναφέρεται σε γεγονότα 

που έζησε ο ίδιος και δίδονται έτσι από 

rφώτο χέρι, ενώ εκείνος του Λοίζοu Φιλιπ

ποu ο Νικόλαος Μαvτlδης από τη Λάπηθο 

και υπηρετούσε τότε γύρω στα 1924-26 
δάσκαλος στο σχολείο Αγίου Ανδρονίκοu 

συνέλεξε πληροφορίες, τις οποίες ίσως 

δεν διασταύρωσε και να μη είναι πλήρως 

αληθείς. 

Μιας κ.αι δεχτήκαμε την αναφορά του 

Περιστιάνη πιο αξιόπιστη τότε 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως και τα 

τρία σχολεία της Κuθρέας του 

της Αγίας Μαρίνας και της 

χαοόιακιωτισcrαc: ιδρύθηκαν και λειτούργη

ο ι 

Δυστιιχώς σήμερα στην rφοσφuγιό που 

βρισκόμαστε όλοι οι ηλικιωμένοι που μπο

ρούσαν να μας πληροφορήσουν έχουν 

πεθάνει και δεν έχουμε καμμιά άλλn 

πληροφόρησης για να διοc~'", 

των 

νόποuλων nou κάτω από τη 

τους για να πάρουν ης απαραίτητες 

θεμέλιο της ιιόortJ,ωcmc 

σήμερα τα "fοuρκόπαιδα 

για να τους μεταδώσουν γvωσεις και 

να τους εμποτ!σοιιν την 

θεια και τη ενάντια σε μας 

τους 

φυλή. 

Μα δεν είναι μόνο τα σχολεία 'Που έντυ

σαν u.ε τούρκικο ένδυμα. Άλλαξαν τα ονό

ματα των χωριων και των πόλεων, των 

τοποθεσιών και των τοπωνυμίων, με tοίφ

κικες οi/ομασ!ες. Μετότρεψαν 30 από τις 
εκκλησίες σε ιερά τέμενη και οι εικόνες, τα 

εικονοστάσια, τοιχογραφιες και ψηφιδωτά, 

ιερά σιι;είιη και εκκλησιαστικά βιβλiα εσu

λήθηκaν και μεταφέρτηκαν· και πουλήθη-
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καν σε ξένες χώρες. Εκατοντάδες ναοί και 

μοναστήρια έχουν μετατραπεί σε δημόσια 

ουρητήρια, σε σται.Jλοuς, σε λέσχες, κοτέ- , 
τσια ή έχουν ερnμωθεί τελείως και στέκουν 

μόνον οι τοίχοι χωρίς Θύρες και παράθυρα. 

Είναι λυπηρό πως οι βιαιότητες και βαρ

βαρότητες τούτες στην πολιτιστικrι μ!1ς 

κληρονομιά καταγγέλθηκαν με τον πιο 

επίσημο τρόπο πολύ ενωρίς με την εισβολή 

του 1974 στο Συμβούλιο Ευρώπης, στο 
Συμβούλιο Εκκλησιών και στην Οuνέσκο, 

χωρίς όμως να ενδιαφερθεί κανένας μέχρι 

σημερα να θέσει φραγμό στην καταστροφή 

και βεβήλωση των ιερών και οσίων και περι

σώσει τέτοια πολύτιμα κειμήλια που μαρη.ι

ρούν πρόοδο και πολιτισμό, και ιδια!τερη 

προσήλωση των αρχαίων προγόνων στην 

ορθόδοξη και στα θεία , 
διδάγματα του ιερού ευαγγελίου. 

Δείχνουν με τη συμπεριφορά τους αυτή 

οι Νεότουρκοι, που διεκδικούν μάλιστα 

στον ευρωπαϊκό χώρο, πως 

"!' 

·"·~φη, την αρπαγtι 
,Υμ ... ~ • .Jί1-.Α.J να 

r!ποτα στην ανθρωπότητα. 

Daνid Brook που ""'"·w·<-m 
την με η) 

του απευθύνει επιστολή στην εΦπ

τimes του Λονδίνου ημερομη-

νίας 10.4.89 και καταγγέλλει πως πολλοί 
αρχαιολογικοί χιiιpοι 

σύρμα και σ' αυτούς απαν,οο.ει:ιι~

""',.'v'"'"' και η λήψη φωτογραφιών. 
<<'Αλλα μέρη», αναφέρει ο Brook, «ορ-

πεδ!α Βολής, χωρlς να ληφθεί uπόψη η 

αρχαιοτήτων. Το '"'""'"'.,."""'"' 
που 

στην επιστολή του, «ήταν η ισοπεδωμένη 

πάνω από τη ρωμαϊκή πόλη τt]ς 

Λάμποuσας, 15 περ!ποιJ χιλιόμετρα δυτικά 
της Κερύνειας. Όλα τα Θεμέλια των οικ:ι.ών 

και άλλα αγγείο κ.λ.π. να 

καταστραφεί. Και για ποιο λpγ~Αναρωτίt
ται ο επιστολογρόφος.""Ένα τέτοιο πεδίο 
βολής θα μπορούσε πολύ εύκολα να 

δημιουργηθεί σε κάποια απόσταση». 
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