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ΚΥΘΡΑΙΩΊΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠPQTQN XPONQN ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑτΙΑΣ 
ΔQα Α. ΤΗΛΛ Ύ'ΡΙΔΗ 

'Α νά.μεσα ~J<τi~; μ.ε~άλε." κοινότητες τοϋ τό~ μαι; πυi1 ~ε'Uαν 
σrο πσ..ι!ελθον και που ~όσφ~αν στ~μ.αντ~ 6οήθειια στοοg κατοίκ~ τ~ 
είναι άναμφί6ο.λα καί ή Κ~i!σ.. Ή ώ@αία Κ~αία., ποο σήιμε@α 6ρί
σκετα.ι κάτω ά:.π·ό τa &01μa τού Το~ κατ«κτητη, δ όποίος; ,.....α:ταστ~ι 
1.00S θησα.u(!'ου;; μιfi3 μεyάληι;; καί ιστ~ικ.fjι; κλη~ονομιi%· (1) 

Σε t'Ο6τη τη σύντομη J.ι.ελέτη μ~ ~ίν :ιtα{tαθέJσοιrιμ.ε τα κεvμενά 
μα:; που σχετίζονται με τήν Κ uθρ.αία, θά δοομ.εν μέσα σΑ νεν~ ϊ'{t'UI/IIμAg 
τήν κατάσταση .ποο Μ~(!'α.τοο(W στην Κ~α(α τόσο έπt Τ~ΟΚI(!'ατ(ας 
οσο και tπι 'Αννλοκ.ρατίαι;, οσον άφο@ά τήν έκπαίδε'ΟΟ'η. 

Ση) διάρικε·ι.α τήι; Τ~ατίαs λειτο~σΟΟαν στήν Κ~αία. δuο 
~·;ανωyεtα. Και τα δ,;ο ίδρ(-6ησαν το 1855. Το fνα β@IJΟΚόταν στΟν 
"ΑΎ'ιο Ά~vκο κιαι το ω..ιλο στη Χ~αικιώτωσα. Σaν δw~ τοϋ 
α~εναΎ'ωνείου Άνίσυ Άνδρονf,Κο·ε διετέλεσε ό Χ' Ρ ~ιστοφi'jh Χ" .. Πετ@f\, 
ό όπο"i'ιχ.; καταΎ'όταν άπο τfιν ΚυΗραία. ΕΠχε κQμεΑ. στο Π·α@'Ελθθν πολλα 
τι:iξίδιια στο έSωτι>,ρtκό και οταν ~ισιε άσκοi"Ο"ε το έ.πά')''γελμα τοο δαισικti
λοt?. "Αλλοs δάιακαλος:; τoi'l ι:δι<Ου οχολείοt'> ήταν (Ι Μι.-χαηλ Χ~ι.ιστοφίδηι;;, ό 
όποί~ εlχε κ.άιμει lμπGΙQ~ Αίγu.ττο. Το 1856 λειτ~('Ο:ί3σε tδι;ωτι-
κο σχολείο μ8 δώσκαλο τ(}ν ' Κωναιαντίνον Παπά Hέτ·QO'IJ. τα παιδιιl 
στο σχολει:ο σ:ί)τό διδάσκοντα'\• Άλφαιβητά(!'ι, 'Οκτώηχο, Ψαλτήeιι. καi Ά
πόuτολο. Το 1860 8φθαισε στήν Κ\iπρο aπb τα 1..8(!'οσόλψα ό Χ'' Χρι.στό
φοpος:; Χ" Πε1:1ρή ό όποϊοι;:; ήταν Κuθ.(!'«ι.ώηts και ϊδ~ε άιλληϊ..ΟΟιδα:χτικfι 
σχολη στήν Κ'!.J.θρι:j.μ. Σaν δίδακτeα ρ,.πλή~ωναν όί μαθητeι;:; την έποχη i>.
κείνη τέσσεeα y.ρόttία. "Υ στερ.α ά,π.ο λίνα χρόνια και στη.<ΟΟ~ι:μl:ν·α το 
1868 ήλθε στη Ki>:mρo άπο Σ•μi{!'νη ό έκ Κ:uθ.ραίας Μιχα'fιλ Σ·ε6έιρ.ηs. Ή 
έκκλησ.ί·α τοϋ Άγί.ου Ά'\•δρον(κου i'κτωε τότε τiι αλλη.λοδιδακτι%0 σιι;ολεϊο 
εi.g τΟν περί6ολοv τfiι;:; έκικλησίαι;: και ό ό δά~·wλοg τοϋ 
σχολείου. 

Με τfis έκκλη•σίαι;:; της ' 
θενα~είο στον .ΠΡ.{tίβολο τfjς έκΨ.λησ·ί~. 
Παπα Ζαχα.ρίου και ή Δέσποινα Χ'' Αουικfί rmo 

κτίστη~ και Παe
σ' αi'πο ή Πολuξέ"\"~'1 
κ υθρ.αία, '&-ι:ί;στ~ το 

1. Ση~.αντιι<r) σνμδσJ .. η στήv ιr:nΌ;>fα τ<)ς Κυθ!pιΧι:ς ε1να• 1'] μ.ελέ:rη τc{J 1ιnοpικοσ Κ.Π Κύ.p

ρrι, «Ή Κυθρέα: Ίστορικο διόcηχΧΙμμα» τrα) δημοσ:ιεύτηκε crτόv «Κυιτpιακο Λόγο>, 

.Υ.αιπiοu --- Ίowiov 1976, σσ. 108-·116. 
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1868 ί~ύ&ψιε άJοοεναyο))Ι'εiiον, άλληλοοιδα:κ.τνκΟ αικολείο ~ν έ~ία τfίι;.; 
ΧΟQ<δα.κιώτ·~ τή{; Κυθ{!'αί~ δπου δίδαξε ό Κωνστ.αντϊνος; Παπ~'
~ άπΟ τiιν Κωνσταντι~η μέι,ωι το 1878. 

'Επι Ά~λ~τi~ Sιοuμε την σποοοαία έκθεση τοο "'Άyyλοο ΊΊμη
ματά.ρχη Παιι&ίαs Σπέ\-"σt>4! πoiJ τ'Ι)ν 3'001Qαθέτοφε πω κάτm. 

{(•r~χet f!ν :ιw.λ~ Κσ!Μ'i'ιος; δ~μενον σχολείον. Ot δ~οι 
λσιμιδάνουν ό εt~ 6000 ~ *l.t τφ π~(Ι)f!ήθη ~ iν καιιbν δω
μάτιον ΠQOS διαμον'Ι)ν και ό Ι!τεροs 300 ΥQόσιι.α. Το μητ~ t,ιχει
ο-Ιια'θΑν είg έJμέ Μιο του διευiθm>τού έδείκνυε τα όνόματα 64 άοοένων 
και 13 θηΜων κατ-ατετUf\'Ιμέναιν s~ τάi~ ώg ~;η~: 

_ .. Αρρενες. 

1η τ ά ξ ι ι,; (5) 'VQoGJ11μaτικ1) ( fσν καl 2ον ~) ' ~
φία, LστΟΟ'ία τη~ 'Ελλmδος, ά.eοιθμητική (2σν ~) • 

2α τ ά s ι ι; (6) ~μaτικη ( 1ον ~)' ~ω., ίισ-rο
Qία τfis ·~, ~ητικ'Ι) (1σν ~), ΊιΦ •ιστθ@(α, ~αφ(α. 

3η Τ ά s ι ~ (20) Ί~ Ίστ~ Κ~ησ~, ~ητική 
(iον μέρος), άνάyνι:οοιις; (άπο τΟν Ι'~άθην), ΥQαφή. 

4η Τ ά s ι s (14) άνάyν~ (Ι'~~ καί Κο.λός; ~ατήQ), 
yQαι~Jή, άgιιθμητικη (1ον ~). 

5η τ ά s t ι;; (17) ά~~ ~ (έπι πιλαο«ί)ν) και. ~
ψα(!ιΙ.ΙΚ.i) ~ιβμητι.ικ.ή. 

'r:πi'jeocoν και δοο, οι im:oi.oι "ίΊ1&ινν δι' ~ητ.w.cήν και. wαφην 
μόνον, 

))-Κοράσια. 

ίον Π(!'Ο'Κειωι:Jημένη άνάyν~ έκ 6ι6Μο-ο, 'ί'4l0f.i!Ρ..ατι.κή, ~. 
και ά!Qοιθμητι.κή. 

3 Άνάyναισιι; (Ι'εροστάθης) , ~. ~ηtι.κfι. 

9 ΆΑνάyνωσ~ nαι ~. 

"Ήκ<mσα :Ι"Ιiάντα τa άνωτέ@'αι μαθήματα και b.φράtομαι εύνο!:κώs 
γεvικώιi; δι' ολα. Διa το μάθημα τfis f'ε<ιη'~~ το σχολείον -rotifo 
lχ;ει ~~Μην άvάγκην Κ<ιτα.λ.λήλων ~~ν χ-αqτ-ών. ΙΙ@ά'ξει,g 
πολλαπλιrοιασμοu, διαιιρέσεωι;; και κλασιμόταιν έ~οντο eπι τΟΟ πί
νακοι;. "'Εν Κ(Ι!(tόσιον έsετέιλοο>ε κα.λώι;; μίαν ~ξ·ιν .τrολλωrλιw~. 

οι yονείs των :mαuδίαιν έπ.λή~ιWΟν 6500 wδσω, ό 'Επίιωοοπος; 
500, και ή <<τοπικη έκκληισία>> 2000 '\'(;!όσια ένια-οο,ίωg διά ..:α ιη;ολεία. 
Ta όνόματα των διδαισκά.λοw είναι Μιχαfιλ και Χα-rζηyιώννη~. 'Επει
δή εtναι δύο έπιn~ατεϊ. μεγ«λmέ.ροα τύ;ξ~ είι;; το σχ~ίον και τα μι
κ.ρα διδwσκονται mo τών δtδασικά.λων ~ΟΟI(ι)πικώs άντt 'όΜ ~ν 
παώίαιν, bαιι;; νενι~ ι:mμ;6αίνει. 
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Ό διιε\?θ1>ντfι~ φαίνεται δτι ~σ.ιθεί πολ-t ·να ~η καλίί)ς; το 
καθψών 't'OU. οι 'tt(!όzroι τΟ'\) εtvαι 'Ι!Jόχά@ι.στοι και ε~~' ~ 
αmbv δ.iιον ~ ~ 

Etg το <«iΥΦ)> ~ τi}s Κ~ το όvομια.ζ6ιμ:syσν ΧΟQ!διχu&
τισσα 'όπάQιχsι σχοWεϊσν .μέ 32 παιδtα: 28 ~α και 4 &ήλεα. Το 

. σχολείον κατα το i}μoot> ήτο π.λ~ καuσοiuλοw και -τa nιαι.δtα ήσαν 
q(l) . .,Ηκσοοια Μο ~tα νa άνα'\'ι'Υώισοcοuν Ξεvοφό)~~ Κ~ Παι
δείαν, να έQμηνεΟΟνν ~ι να άνσίλοονν α-tτήv. τ~ω παιδιβ -τfig έπσ
·μένηs τάi~ άνιενί'Υ(ι)(JIΚΟ'ν Ί~ ψοόστοιμον και έπανe~μ6ανον 
-τεμάχια wαμματικ~ .. Εν παι.δίον ~ι lv ΧΟ(!άσιον άνεyί'WIJΟ!Κον fi
{tOO'fάθηV και άπειοιτήθ!Jζον τειμάχιιια Καπrχ~ μέ .. τα σuνήθη λάθη. 
Δοο παιδtα και δ-6(). κΟQάσια της; 4ης; τάιi~ άwyί~ .άπο -τΟν 
<<Καλbν πατΘρφ>. T-Qtα mιιι.διά τijs 5ηs τάιiειος; άνeyίνC'ΔICJIΚOV Και.'νiιν 
ΔιΟJθήκην (ΙΙQάiεις; 11) και 3 έν 'tij 6η -τάiΘι iwεyίwooιcov άπΟ τήv 
κατήχησιν. ~ι την •Ιισtσ@tαν το\5 Ε-tαννελίοο. Τα -tΠ'Ολει.πόμε'ΥΟ ήσαν 
μ~ ιμβ μιαθήματα κατώτ8Qα και διη.QιΟWτο zι~ 4 τιμήματα. τα δι.α
νοητ~ ΠιQΟGόντα το\5 δι.δαιmcά.λ01) ήσαν bmQικij και έφαίνe-το δτι ~
δίδαισκε τσUg .μαθηταιe 'f()t) ~gl~. 

τα l~ ποο ~α.eέτοφε πιο~'((!)~ σχ8ση ιμέ την Κυ
θQέα και .μα~ δίνονν ιμιιά yενιιικη ειΙΜόνα της; δ@άσιη~ τη~ ~ηs αiJτiig κοι
νότητ~. τα δημοσιιεuοuμ.ε δπιωg ~tσχονται στο ά.Qχιοcό τ01)b ~-τ6τυπο. 

ΤΑ ΕΓΓΡΑ.Α. 

ι. 

ΜακΟ@u&τσ-τε και Ι:εJ6οοιμu6τατε 
Δ·βσιποτα c'f.yιε ~~ ~&· 

Μβ τclg τcrπιΘινάς; 1μ01) ~ννήσειις;, άν~ δτι lJ.ιo6ov την 
έπιιοt'rοίλήν της; •rμετέ@ιαs Μακσιtι6τη~ ίνα έSετάισΘ πe.Q1. σχο1εkινν 
ά.λληλοιδιδακ-τιικ&ν· ίlν ~αι. ειlιg τοο~ δοο Καζ~ fw:o«z 
τΟΟς; ~είs ~~ 'f«)VS δποίσι~ έπειQάσομ.εv και ~ ιμέ
Χ@'t 't'Ο'Με, Υ.ιαι όλί-vα σχ-ολεία &rου εtχαν π~-6θησαv. 

'Εκ τοο Κοtα Κuθι!αίαs im:ιά.ρχσuν τQοtα, α) .. Ayιog Άνιδ.Qόνικος;, 
δι.ιδάισχα).,ος; δ Κ~ Μιχαηλ :Σιe6έ@ιη, lχει μα&ητάς ~ 
δοο. Έi αm&ν lνα~, δνομ.σ.ς;6μzνοιe Ι:ολοmμιbς; Δη,μη'f@t01) πτcoχckorfos;. 
Ό ·μi!ΟiθΟς τοο δ~Ο'\) εtνα·ι πέντε 'V'Qόσιια και ~ι.δη τΟν μfiνα, 

2. Γιit τΟ: ΟJΧΟλε'iα στiιν Κυθρέα ISΛ. Λ. Φιλίτrποv, cTO: 'ΕλλιηνικΟ: Γράιι.ιιματα &, Κύιτρω 
καπα -ιήν 'Π'φίοδον τής ΤαΑρικοιφcπίας (1571-1878):., λαι<ωσlα 1930, σσ. 225--
227 1<.0!1 I .Κ. Πe.r ιιστιάvη, «' I crrορία τ &Ν 'Ειλλφιι<iών Γ.ραιμιμό:των άlτrο τής Τ .οvρι<"οοiς 

ιαχταικτήσιu.χ; ,μέχρι τής •Αγγλιιιci\ς Κdτοχιί1ς (1571-1878):., λεu<.ωσία 1930, σσ. 
167-169. Γενικ.Ο: yιΟ: Πιv Παιδεία crrf}ν Κύτφο έπ'Ι 'Αyylλιοιφατίας άΜοιιφέ,ροuμε τήv 

μεΜτη τοίί Κiλ. Μuιριιαn.eδπαh.οv, cΉ Παιιδεiα bι Κόπ,ρω έ-π'ί • Αyyλοιφατiας 1878-
1946:., 1\sμeJδ 1946 καί τοίί Ρ.Κ. Pe:tSianιis, Church aιnd state in Cypros edu-

cation, Nioosia 1978. 
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δσσι έχοι.'ν 
δοο'τt.'l,εi~. 

Εi.ι;; το 'Ιδά.λιιιw είναι ι) Κ~ Μιχαijλ Kw.oνas. "'Βχ;ει μαθη
τΟ:g 22. ΙΙαίι;?νει ά.πο έκσισrτιw .μσθητfιν ~~;α 3 κάθε μi'jνα. ΊΙ έκ
κ.λησία δ~ν πλ~ννει. 

Et<5 τiι Λύμπια είναι ό Δημήταιη~. "'Εχειι μαθητΟ:ς; 25. Ό μισθΟ:; 
τοο δ~άλου είναι π~ 5 wόσια κάθε ~μαθητής;. Ή έκκλησία δεν 
~U.:ηιfιώ\!ει. 

Εtς; τΟν Καζaν τη~; 'Ορεινή~ ύπάρχει έν σχολείον, χ~ίον ΙΙέ.i!α. 
Το δνομα τοi δι.δαιmά.λσu άyνοω. 'Έχει μ.α.ιθητ~ 40. Ό μιισθλs 1:0\i 

διδασκάλm; είναι yρ. 1200 χ~ι~ να πληρώνει. f} έκκ.λησία. 

Καζaι;; Κuθραί~: οcΗ.ι χω(!'ία είναι !ΑS'Υάλα έs li.λλou lχο-υν κ.αi. 
τa μ.έ.σα διά νa σιmτηθοϋν <W)tολεi;α. είναι το Καί:μακλt καt ό Στρό-
6ο~. 

Ό~ινή: Είς τaι;; Δεm~«ς, τον ΛuθρΟΟόντα και Πα.λαιιομέτοχον. 

Ταϋτα καi μένων π~σκυνών τijg '!)μετ~ Μακ~ιότητος; 
δσι"'Ιλο<;; π.ρόθ-Qμαι;; και ε'Ι)πε~ τέκνον, 

Ίωακιεiμ Ίερσδιάκm~ 
1872 ήί 25 Φειδρο~ίft' 

?_>,y. τij~ Κ υθρέ-«\; 

Κανένα 01.ολεiο δΑ,· 

2. 

Τφ Μακαριωτάτφ κα.i Σε{)ασμιωηiτφ 

'_t\ρχιε,πισικόπφ Κuρίφ μm.: Κ'V@ίφ ~ονίφ 

τΦ Σεδα'(Jτφ :μοι πα:tQi καi Δ~ότη 

ι?!ίg 'λeιχιεπwrκοπήν. 

IIf!OO'Κ\W'η'f~. 

Σfι~ον 8/20 76ρίου συνελθόντε~ οί κάτοικοι τών 5 tν~ ων Kt?· 
θ€?αία~ και των πέρ·ι'ξ χωρίων έsελεsάμεθα έπι:ι:4?ωtfιν δεκ-αμελή τoi>s 
K'IJρίm~ Κυ.ρίι:rυ~ τfίι;; μeν Άyίας "Αννη~,; τον ΠQωτοπαπdν Ζαχ~ιαν, 
τi'j~ δe Χοροδακιωτtσισηι; τον 'Αντώνιον Μιχαήλ. τοο δε Ά-vίσu f'eωιt
γίου το"' Χ" Ι'εώρ;vων ΙΙαπa 'Ιακώοm.:, τοο δΕ 'Αyίου Ά-ι~νίκου 
τΟν Ι. Φραv.ι-ωύς;, τήι; δε 'Ayίm:; ΜΦ!;!ίνr~ τον Χ' Ρ Σ~6~ 
6αν Ζαιμ,πάκκου, τής δe Χι;rι~σίδος τον Ί~>νι.~μον Χ" Χρίστοu, τοϋ 
δε Νέου Χωρίσι1 τον Χ" Χαρ·αλσ;μ,πfιν Ilαπii Λι.mκd, τοϋ δε Παλαικύ
θρm' τον Δη•μήτρην Χ'' Κ\11ρ~;ακοϋ, τοϋ δt!: "Ε'ξω Μ•ετοχίσv τΟν Χ"" 
Παύλου, τής δε Βό)νψ;; τi'Ιν Ηαπa Χρwιv:όδοuλον Βα·σιλείαι:ι t>,ίg το·ι,.,; 

ΟΟ'Ω'\Ιόc:ti'ιιιl':ν τiΊ να έρyάζωνται o'JJU) nιν Π@QεδQείαν 
M<i ετ~ ύπ~ρ τι'ϊ)ν άναyκών τού τόπου 

A..KUv••!!!'•'"''"' ύπ' εuθ('\1ην ήμffiν αuτών• διο και δίοομεν 
πληρεξούσιον. 1881 
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Αί τών 5 έ~ιών Κt--ιιθιιαίw;; ~ι 

Ι'ε~οs Μιχαηλίδη\;, Χ'' Κωσrιfi Μιχα1μ, Μ>t1;α'i)λ ~ιστο
φVδης;, Χ" Ι'·εώννWi; Χ" 'Ιωάννοο, Ι. Χ" ~lim'oφij, ΝιιιW
.λαι;; Μιχαη.λ, Κ«λλfiς; Χ'' ΣάJ66α, ~ίσ~ Πα:πd 'Ια~ου, 
Χ" Π~ Χ" Μι:χ.σ:ή:λ, K(l)l()"fήs K~i'j, Ν~ Ι\α
και:ιμi'j, MάQocoo, Χ' K~αvτfis Χ" Μι-χ.αήλ, Μι.t;αηλ Ζα
Χα.Q-(01) Γεωνναλλf\ς;. 

3. 

Λε't!Κ(ΟΟ(α 16.11.82 

πφς; την Μιτ~ήν τfiς; ~ιιστιανι:κi'jς; Σχολf\s .ΘLς; Kt.~ 
"Εtχω ν« σdι;; π.ληeοψ0'4}ήσ<ι> δτι ή Α'ότοο Μ~ότης ό 'Α42'Χιεπί· 

σκοπος; έλαβε yν{Ι)σ:ιν πε,ρi τήs ~αvτήσ~ τοο 'Τπο1:>~ τίi)ν 'Α
ποικιών άναφΟ(!'ικώς; τfis ΙΔQοο~ νενιικ& έπt τών σχ~ 0"1.1μ6ο"
λίο't! δι« την όποίαν π~μένετε. 

Δέν mάιιn;ει λοιπΟν τώρα Ο'ό&ιμία α.ίτία ν& ~ ~μποο{;ση το Υά 
ό.Jωιτήοετε την ΠΟ@αχι:Ο,ριησιν mρOs 6οή&ιαν τοi5 Σχο.λείοο σας, ·ή t}

ποία ήταν !τοΙJμη άπΟ τijs iηs 'Α~ιλ(Ο'I) τΟΟ τ~χοντοs lτουι;; *~ι τijς; 
όποίw;; εtναι μένα δ'ΟΟ"t'\Sχηιμα ν& στtιρηθη ιτι ~ωΟΟτeeον ή σχο
~:ή ~ 

Δέν !!χετε π·αι;ια ~ ν& στείλετε την ζητουμένην :Ν..ιηι~οφορίιαν 
έν της; αιοο το-5 Πα@!"J..θόvtοs Μ·αtοο -wονολοιyημένην. Ό 'Υπ~i; 
των 'Αποιικιών διέτasεν iνα ή πιλη~α α<(Πη &παι:tείται π* 
πά.~ :1:χ;ολfjς; λαμι6α'\."0'00ηs Κυβε.Qνητι.κ1)ν έπJικιο~ίαν. 

Ή έ7Ι'ΙΚ:όκλ~ος άντ' ~ας; ά.rrοι:rοοοε mληροφ~ίας; διlι το 
1881. Αι ίδ~αι φό{ιιμαι κάμνονν μs διΟ@θαιμένην ήιμιεeσμηνίαν διά 
ήμιισι:> έτος; ά.πό 1ην 'λ...rορι:λίο'Ό 'μέ'Χ'{!ι :Σ.επτειμβ@ί01:> 30 1882 διiι τήν 
δποίαν m'J@(οδον ή πλη@~tα δέν ά.πιαι:τeίται. 

( tJfO"V~·) Ι. "Ι νν1-.:ηι;; 
Διοι&ι(ητίιι;; 

Μέ α~τήν τfιν έπιισrοιλ:iΊν ά!1ι:ιοστέλλΟ'ν1:αιι και αί φό@Ι~ιαι. 

4. 

Μα~ιώτατε, 

Λα6όvu;ς; Ο'ήlμε@Ον .w~ τfig Κu6~ε~ έπιm:ολήν, 
σαν ήμiν, δτι ή }'. Μ~ιότης; έλαβε π~ το-5 mO'O@'?Oi5 των 
κιών ά.π.όφασιν ΠιQΟg σ'!Χnαισιν Ύπ~ίο'Ό της Παι&ιαιs, και δτι., 
σονεπεία τοιια'!Sτηs iz.ποφιiισειι)s, α~αι πάσα αιτία άφ' ήιμ.ών τo·i:i ν' 
άπαrιοιοόμεJθα την έ.πιχ{)(!ιfι~ιν τηs Κ'ΙJ6ερνήσεως ιδιαιτi'~ δε μ~ 
εcnειλε και τaς; φό(;ιμαι:;, ~ όνομ.άζει τάς ζητσι:ψ.ένα.~ πλη(!Οψ()@'ί~ 
ΠΕ@t των σιΟ\λε(ιι)ν, ώς; καt ~ε ιμ(iς ~ει.λε, λα6~ λοι:π0ν τοι
αύτην έπωτολ1)ν δέν ήθpλήσαιμεν να έν~Οiω!μεν τ~ιμ1) έsΟ{!'rώlμε-
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νον τijs ε~οσ'όνης; τij~ •r.μ. Μ~ιιότητοs. Δοο στi!.JJ..ομ;εν Αi>'ή 
τήν τε έπωτολήν, Uάi6ομεν ~α τijb Κυ6.ε.ρνή·~ και τag όδηy~, 
~αι άναμένομεν όδη,.ΟV τηg Ύμ. Μσικα{!'ιότητοs n)ν yνώ:μην *" τα~ 
σι:φ.~ 

Δέ:sου Μ~ι0τmε ·Δhσπmα ·τα t~ϊκ« ~αι 6αθύτατα ήμών ΠΙQΟ~ 
~mήματα .~ι την διψ}ε6αίιοοι:ν 'ι'ijS ~ τήν 'Υiμ.. Μα~ιιότητfι 
άφοο(mσίν .μας;. 

5. 

Μ ακΟQ<ιόταt"ε, 

Και ω.λην μ<m έπιστολi)ν ~τειλα τij Ύ:μ. Μ~αeιin:ητι.. ε~ την 
όποίαν τt imενθύμι.{;α J1'εl(!l τfίs έν ~:~αία ιμ.ε-tαθ~ ·μO'tf. 

'Ελπίζω οτι ή •r,.ι.. Μ~ιότη~ θ~t όμιιιλήσει ΠQOS τήν Amof: 
Έiοχότητα τΟν μέ-rαν 'Αeμοοτijν τΟ: δέοντα ύπ~ 8μοϋ δtά το έν κ,. 
~α(α νεοσtmτηθησό.μενον Κ~οδι~εϊ:ον, δντωs ιμεταθέσει έιμέ ~ί. 

Σ'όγνωθί μοι Μα:κ~ιότατε διότι έ"vχ;λώ ύμa~ δι<t των έπιιnοΜ)ν 
μοι, ύJ,λά πωτεύω δη. ή ''llμ. Μα~α.ριότηg δέν θέ.λει δt'!Ο'~θεί, 
.μa.λ.λον θέλει ε'όχα~ιστηθεϊ ο·ι:αν μανθάννει π~ι f;μο15 300>~; δώ~εvμαι. 

T'tj Μαnα(!'ιότφι, 
εt'ιπειΒ~ τmt'\i'O'V 

Χ~ιστοφdκη~ Μέλλιον 

6. 

Μ~ιώτατε '~χιιmί:σκοπε Noos Ί~ινιανi}ι;; ~ι πάση~ Κ~ 
Κ~ιε κε .Σ~ιε. 

Την σεt!.αιστfιν A\πij~,; Μακαρ.ιότητα "όϊκ~ και ταπε>ινώι; ΠΙQΟΟ'Κ\,νοομεν • 

.& ~ησικεt'η.κοi5 nαi. eθηκ.οο αtο-&ή~ιαtο{; ή ~οιvότη~ τη~ ΆΥατολι· 
~η~ Ό~θΟΟόξου Έκ.κλησίw;; τήs Κ~αίαις; και τών πέ,ροι:'{; :ιtω.Q'ί.ων σννελ
θοrοα ·σήμε.ρον έν τψ ιε.ρφ ναφ τοϋ Άγίου Ά~tκ.σu Μήλωσε δημσσί~ 
τ'Ι)ν λ'όπην τηg />,πl τij καταπατήσει τών έκκ.λησιαστικών Atn~ δικαι.ω
μmων 'ύπο τη~ Ύ. Πύλης;, πα.ροαχωρησάση~; π~α τά W5ν«wι-ιψkνα ~ι τ(, 
καθι>..στrοι; Πf!Ονόμια, ό;νήκοντα εtg τfιν Άνατολικην 'Ο~δο'Sσν Έκd.η
σ(αν . ει~ Μο Βουλ~οtJι; 'A~IJS@είg. 

.Σ:υνέταξε δε· ψήφισμα δι' ού διαμtψt~ται κατιΧ τi'jι;; έκνόιμου τήg 
Ύ. Ηύλη.;; ά:ποφΟΟε-ωs και UΠονf.!'άψασα τοmο έ~ίει τij παρ.οiιστJ και 
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παι:ακαλεί θ~μώς; την 'Ύ'. Μα~ιότητσ., 
-ιΌi:ιτο δποο δεϊ. 

Διατε.λοuμεν .μετα σΘ6ασμοο 
καΙ. τι:ι.:mεινότατοι &JQ>ώrοντες· 
Κ~αι:α 23.10 'Ιοtι"\'(>Ου 1894 

χ, , Ζαχα.Qί~ '}(ι)άν'VΟ\J 
θ.Ι. ~σ,yκm"=ις; 
Χ~ίίστο~ Άντων~ 
Νw.cολά.κηg Χ' ' Ι'εωι(Wίοο 
Χ" Πέηιιος; Χ" Nω«>Mio"D 
Ι'~ιοιι; Μιχαηλίδηs 

7. 

Σήμε@Ον την 7ην 96ρtου τοο σωτηρίου έτσυt; 1888 σ'Ρσκιέψ~ yενομέ·· 
νηg μ:ετα$1.? τινων έκ των Π(!<οiiσταιμένων των ls έ~W:Ίν τής; Κ~ίας; πε
@ί τής; etσπgόξεωs των aνέΚιαJθεν θ{!'ονvκων εLσοοημάτων, οt:ον .λειτΟU(!IΥ'ι
κων και ζητειών (έκτ~ τών Κανονικών τών ίε.>ριών 'Εικ.κλησιών lfηνα ό
φείλοtJσιν οι κατa κα~ύς;, Έπίτ:(.)αmπ νlι: πλη,ρώνωσιν έ.τησί~ dνε'' ού
δεμι«% ~οοεως; fι άντιλοyίας;) ένεκ.ρίθη να δΙιΟ{!•ιισθi;ί έν έκάιστη ένθ(?ία 
'Επιτροπη ~τι,ζομένη έκ τών ~'ξή·g: 

Έν τij ένοιι-ία Ι'~ιρl'ανι~, έκ τiδν ΑU&>..σψωτάτων Ι~οοt:απά. Ζαχα
(!'ίου Παπα Ι'εω.ρ"~ίου και Σιλ6έστροu 'Ι·ι>~αμον>άχ'ΟΟ και τ«ον ά'ξιιοτ~μrον ΚU· 
@!ίων Σοφοκλέους; Χ'' Μιχαηιλ κ.αi Στt:Ιλιανοο Α'Ι)γο-οοτή. 

Έν rij ένορίq. Χαρδα.κιωτισσης;, έκ τών Αίδεσιμωτάτων Πρωτοπαπά 
Ζαχα(!'ίοu, Πα:ιτ·i.i I'ε~;tou καi Σvλ6Θστ~ου Ί~μονάχοu, ~αι των ά.'ξιοτί
μrον κt.~ίων Άντωνίου Μιχαήιλ, Λ. Παπα Γr;(ι)ννίου, Γεωgνίο'ΙJ Κω'Υ(Ι11;αντί
νο'D και Χ"' Χιγήστου χο f'εωννίοο. 

Έν τij ένορίq. Άγίοv Άνδρονίκοο, έκ τοο ΑΙ.δεσΙJμωτάτοu Πα:rtά ~t
στοδούλο" Σ. Μ'Ι:1QΙμίντζη ~αι των aξιοτ(fwνν κορίων ΧQω-tοοούλ.ο'Ο Άντω
νιάδοο, θεμιστοκλέσυς; :ι Φ~~- r.εo.1if!Vίo1' Άντ(ιννtάδου κ;αi Ζαχ~W; 
Χ'" Νικολιάοu. 

Έν τ~ ένΟQ>ί~ Άγ(οι; f'θfO&rι'ίou, br. τοϋ ΑίδΘ41'ιιμωτάτοu Παπii XQιmo
~ ΝικΜάοu, Κιαi τών άsιοτίΙμ·ων κυρ-ίων Χ'' Ίωσηφ Χ'' Άντωνίαι1, 
:'Ιίικολάοu Χ'' Ι'ε~ί.οu καi Κ€Dν>σταντίνοο Χ"' 'Ιωάνν()t). 

Έν τij έν€ίflί~ ΆΎία~; Μαρί'\>ηΙ;, έκ τοο Αίδεσι;μαιτ·άτ·οu Παπα Κωνσταν
τίνου Παπά Πέτροο καi τών ά'ξιοτίμιι)V Κ1.1{!'ίων Νι?ωλάου Καικt>1.1'λλή, Βα
σιλείου Ίαισ·ήφ, Ν ικολάοο χ, Ά ντrον•ίου και Γf'~άrκη χ r F Χροοτοδού
λοο. 

Και έν ένορί~ Χρ1.J'σίδο~ έκ τoiS Αιδεσιμιωτάτοu ΙΙαπa Κωνσταντί-
νιι:η:: Πιεeι:.δαι.ι. κ.αi των άsι:οτίμαιν ΚΌ(.tίων Χ', Γεωρνί.ο'ΙJ Χ' Υ Πέτ~οu, Χ", 
Γεωcπίου Χ" 'Α-θανάση, Χ" Μιχαη.λ Χ'·· 'Αθανάιση καi Κωστfj Ταλλι:α
~ου- Οϊτινες; νa διανέiμΟtJσι δw.cαtωg και άναλό1ι~ τή(j; καταστ~ 
ένλι:; έκΟΟτου Χριστιανσi5 το τελιειτο"L~'\"ικδν κ-αι τfιν ζητεwν, και w έ-
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\'Β(rit'ι>σι\' iνα εί~άττηται κ.ατa την εi5λσyον Κ«t δικαίαν δ;,ανομην τ'fιν 
ώrοίαν έ~ίvει ή έν λόνω. mι:τ~η έκάστη~ ένΟQί~. Αί έπιτ~ι α-δται 
θα ώσιν ά\>α'\'V<Ι){!ιισμέvαι Όπο το όνομα <cέπιτ(!<ΟΠ'iι διΟ{!ισθεϊσα πιρ()\; εϊσ
Π(l«~ιν και διιι>JΙ..''!Κό:λυvσιν τών άνέκ<Dθεν θQ.ονι:Υ.ών δικ.αιωμάταιν ένε(!'\'οβσα 
Όπο τi}ν ~8δQίαν τοο άQ!μσδίου 1}π-αλλήλου τήg Ά~ι;ε:πισκ~. 

Αί έν λσyω έ~"tιτ@ΟΠ'αί, άφΟΟ συακsφθωισιν wro την π~tαν τοi5 ~
μοοίου -tπαλλήλσΌ τη,; 'Α(,!ιχιεmιισκοπή~,;, fι έν άτι:Ιο'οοiα α-ότοϋ, ύπΟ τήν πqο
εδQί·αν άλλου έ.πίτηδει;; έκ τη~ 'Α~ιεπΟCJΚQΠή~ άποοταλμένΟ'I.}, θέλοοοι σ1Jν· 
τάσσει κ-αταλόγου~ ~ίζοντεg το ποσόν έκάστου ~ι.σrτωνοο, ~ άνΦτ~(!) 
έοοέθη άν~ τήι;; κατσιστ~ αmών. Τότε ά.μέσως; έν~ι m ά
π~τtζοντα 't'Utf3 έπιΤQΟΠUt~ Π<ρό(J'(ι)Πα τήν εtσΠ(l'σ:~ιν· έν και~ ε'όθέτω, άτε 
είs χ(?-ήιματσ., είτε ειs εί:δοs π.χ. έ.λαία~. η έλσώλαδον οπωg Εκαιnοs εi»rο
λύνεται. 

Μετ& την εοοπραξιν το σuνwθροινθ&ν ποσΟν π«Qαδίνεται ειs χεί.Qας; 
το-6 tι:ι:α.λλήλου τής 'Αρχιι>-Πωκαιτήg και Μψ.6άνει ή έπι:τ~η άπ'όδειsιν 
π~λαβήι;; rοϋ :roσoiS, οπ~ :ιι;αρέδωκεν άν δe μένη Μόλοιπόν τι σημsι.ΟΟ
ται έ:τl τοi5 καταλόγου τfis είσπρά6ε~ και aν μεν tιπ.~ιmσι λόyοι δίκαιοι 
καί ε~λονοι άρνηισιι;;, διορθοmαι {) κατά.λ.σvο3 καi1 τροποποιείται έπι το δι
καιότερον εί δe μiι dν οί λόyοι ~ωνται τυχΟν έκ δ-uστ~ίας;, τότε έπι-
6άλλονται ει~ τοΌs δΟΟ'tροπ:οiWται;;. τα άνιJ."'ι"Καiα έκκλησι«W't'ικιά έπιτ(Jμω 
και liλλαι ποιναι έκκλησιαστικ.αί.. ·μέχρι;e m; νοιήσωισι πάντες; δτι <<m νόμοι. 
έτέθηισαν t~α τ~νταv>. "'Οθεν Π~ Π«Qαι6ά't'ηt; 'tΙJμω@8ίται. ά~ 
τιον άιμ~ημάτων αtιτοο. 

"'Απαντα έν νένει τα άξιότιιμα μέλη τών έν λόyφ έπc:tQ'ΟΠών ~
ται ιόg εν σιώιμα όJς; δντα τέ>κνα μιas και τήg α,;της; ίδιαι.τ~ πατ(!ι&g, διb 
και κ.αθηκον 8χ0'\ΚΙ"t και δι.καίαιμα όσάκις:; ή χ4/εία το καΜ,ισι;ι νά σννέι!ιιων
ται έπt το α:ότο, να m;σκέπτωνται, να συν~ωντα~ να Ο'tl<~ττωισι, να 
σuμ6'0ηθώνται, Καt έν νένει W Ο1tJ'\Ιυ!ΠοστηQ(t(ι)νται μετια$'15 'f(t)'V. 

Όι:J!άκιg ,εtναι άνά.yκη να ε.λθQ ό ύπιάιλλη~, ii W.οι;; τις έκ της; Ά.Q
χιεπισκοπήs ώυεσταλJμένοι;.; νά ζητij τaς:; έπιτQΟΠΟ).; έκά.σtηs ένΟiQ'ί«ς καl yι}; 
(J'1.)σκ,έπτηται .μετ' αtιτών uρΟ<;; εύκολίαν ά.μφοτέQ.ων τών με.Qών. 'Εφ' ιi» 
και έ-fένετο ή πα.ρ.οϋσα πράsιs και έ-νκρvθείσα ~{1-άφη π~ τών ά6ιοτ!:
μ0\' έπ·t:ι:ροπων. και έπεικ-ι'ρώθη i:JπO τής Α. Σ. 1\:Ι~ιότητος; Π'QΟς:; άποφt1-
γiιν πόΛ:Μ'}S π~οφάσε-(1)ς:; 11 άντιλσyίαι;;. 

8. 

Μακάριος "Ελέ(j) Θεοu • Α.ρχιεnίοκοnος 

Ε~έστατοι Ίερείι;, τuμώτατοι προοοτώτ.ι>λδ τών δΟΟ ένθ@'ιών Κ1:'
θ~ία.s ΆΛΎίο1.ι Άvδρονίκου κ.αί Άν~ας Μαρίνης;, πατ@ικώs ε-όχόμενοι ε~ 
νοi5μέν Σας;. Α~ισν μετa την θε;tαν λειτΟ'\JIQIΥ(«ν να Πα@ε~'tε sι~ τό 
ΜονιrοτήQ>ιον τfjι;; θοοτόκ.ου, οπου •είναι κ.~ ό ήμέτ~ 'ΙΡ-QΟδι~ Ί{Ι)
σrήφ, ν« n;ροοκαλΟΟητε τον Έλε11Ιθέριον Χ" .ΣάΜα άπο Ά-yιαν ΜαQ'ίνιαν, 
και να εtπητε π.ρδs αmitν, οτι {) νόμοι;; δέν Ο'"ΙJ!'\?Χ(Ι){!8ί ποτ~ να .Νάlβη την fk:ι
να~α Χ'' Ηα'όλου εί~ Ο""όζυιγον, έπεώη tιπάιριχει μετα$t'5 τΦν στενfι ~
-yένεια. 'Εα:ν δ~ ΟΟτοι;; άκούσ'ΙJ τάb Π!ρ'Ο't"QΟΠάς; Σαι;, και μετα;6ά.λ'Q cι:Φνη
μα, .(w.ώ~_; έχει, εί δλ μή, w ·ειί:rιi)τε ΙΞJ~ τον Μουδ(,ρην τοο Katd va τόν σ!fεί
λη δι.' ένbς ζαπτι11έ εiς; το Σαράyιον, δι& να δώση τον Μνον ένώπ·ιον τού 
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'''.Εστω tιμίν ~ον aywι Ίεeιεϊ:~ ;;ω.t τίiμιαι :ι.:ροiστόμενοι, οτι έπ\Θι.δfι 
τιw~ τών έν Κυ-θQ>αίq. ΙQ-ισtιανών κσλ τών ~~~i, A-t~ τολιμώσι. νά κ.mα~ 
~σι τα θιr..οδί)δακτα καt ~~α ένtοάλμ.α,τα, άπσιι;τούντεs να κά
μ\'0'\')ν παqάνομ« σιwοικοοια, Κιαi <{Ι"Uμ;6οW.ευόJ.Wνοι tιπο της; 'Εκ.W..ησίαιι; δέν 
cbt.OOO'IW • .οiSτε δι~ώνονται, ή 'Ε.κκ.λησία. θα. ~ ~λ,ς τ1Ίν ά..-rι:όλιπσν ά
νόιyκιιν νiι Ακδώση και ν' άJrοστείλη brei ά.φΟ(!ιισJμΟν οπ~ άναyνmρισθi;Ί έπι· 
σfιμως; έπi ~.ησιών, και το ~ίμ.α, και ή άι~τtα ΟΟ>τω ρ~ι τοο τQ«Ι~ 
έ:χε(wινν, οί όποi.οι :μη φοβούμενοι θΟΟν οiιδΑ έντρp,πό~ιενοι, ά~ τολ
μώ ;ι να yίνωνται πα~6άται τί.Ον έντολων τοο trψl:στου θεΟΟ ~ι;; τΟν άrrοί
ον eχοον νά άπολοyηθοw έν ~ Κ@(~ 

ΧρονΙά 2n, rεvάρnς-Αnρfλnς 1979, αρ. τεύχους 4, σσ. 3-11 

* 
XPONIA 21η ΜΑΗΣ·ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1998 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 62-63 

Εθελοντές του 1963-64 και παρελαύνουν την 1η Απριλίου 1964 
στο Σεράγιο-Κuθρέος 

-

' 




