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Μεγάλοιευεργέτεςτης Κύπρου
Η διαθήκη του Δημοσθένη
Χριστοδούλου Μιτζή
Α. Τηλλuρiδη, Δρα Φιλοσοψίας
Ανάμεσα στα ονόματα των Ελλήνων της

ετέρας διαθήκης του κατατεθειμένης εις

Κύπρου που τίμησαν την πατρίδα τους και

το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας, διαθέτει

προέβαλαν το τόπο τους στο χώρο της δια

10.000 λίρας

σποράς

αναμφισβήτητα

ήκουσα και από συγγενείς του Μιτζή, χρή

και ο Δημοσθένης Μιτζής. Στο χώρο της

ζει όμως περαιτέρω ερεύνης και αποδεί

ξένης από πολύ νωρίς ο Μιτζής δείχνει τα

ξεως». Το ίδιο aπόσπασμα δημοσιεύεται

συγκαταλέγεται

εις τον Εθνικόν Στ όλον. Τούτο

εξαίρετα προσόντα του και τις ιδιαίτερες

και στο άρθρο του Μ. Κωνσταντινίδη στο

ικανότητές του. Από τη Λεμύθου που ήταν

περιοδικό

ο τόπος της καταγωγής του ξεκίνησε πτω

Απρίλης

χότατος για να αναδειχθεί στο τέλος μεγά

μένο

λος ευεργέτης και δωρητής όχι μόνο της

Πατριαρχείου

Κύπρου αλλά και του Ελληνισμού.

όπου με μεγάλη ικανοποίηση βρήκα την

«Η

Κύπρος

1980 σελ. 39.

αυτό

μας»,

Γενάρης

-

Ύστερα από το δεδο

ερεύνησα

το

αρχείο

Αλεξανδρείας

στο

του
Κάϊρο

Επηρεασμένος από τις μεγάλες ευεργε

διαθήκη του Μιτζή. Δεν είμαι σε θέση να

σίες άλλων γνωστών Ελλήνων της Αιγύ

γνωρίζω αν δημοσιεύτηκε σε κάποια εφη

πτου που αφιέρωσαν τεράστια ποcιά για το

μερίδα του κα·tρου. Ζήτησα να μελετήσω

κτίσιμο, εκκλησιών, νοσοκομείων και σχο

την

λείων ο Μιτζής αναλαμβάνει κι αυτός να

θανάτου του Μιτζή αλλά δεν την βρήκα

ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Έτσι μια

ούτε ακόμα στο ίδιο το κτίριο που εκδίδε

εφημερίδα

«Φως»

της

εποχής του

πρώτη πρώτη του μεγάλη δωρεά προς την

ται. Έτσι δημοσιεύω την διαθήκη για να

Κύπρο ήταν η ίδρυση και χρηματοδότηση

παραδειγματιστούν οι νεώτεροι απόδημοι

της ιστορικής του Σχολής στη Λεμύθου. Η

της Κύπρου και να μιμηθούν τον Μιτζή.

αγάπη του για τα γράμματα και για την

Δημοσrα Διαθήκη

πνευματική άνοδο των παιδιών της Κύπρου

Δημοσθtνους Χριστοδούλου Μιτζή.

τον σπρώχνουν επιτακτικά στη θεμελίωση
της σχολής που φέρει το όνομα του και

Εν Καtρω σήμερον τη εικοστή δευτέρο
Μαίου

του

χιλιοστού

εννεακοσιοστού

συνεχίζει την επιθυμία του. Γνώστης κι

δεκάτου εβδόμου έτους, ημέρα της εβδο

αυτός της σπουδαιότητας των γραμμάτων

μάδος

ακολούθησε τα λόγια του Ρήγα Φεραίου

μεσημβρίαν, ο υποφαινόμενος Πρωτοσύγ

που έλεγε: η Πατρlς πρέπει να κάμη οχο

κελλος

λεlα σε όλα τα χωριά. εκ των γραμμάτων

τεύς των Πατριαρχείων Καίρου και χρέη

Δευτέρα

και

ώρα

πέμπτη

μετά

Νικόλοος Ευαγγελίδης, γραμμα

γεννάται η προκοπή, με την οποίαν λάμ

συμβολαιογράφου εκπληρών, εντολή του

πουν

εν

τα

ελεύθερα

·εeνη.

Επίσης

του

Κοραή τη φωνή ακολούθησε: Κάμετε σχο

λεία!

Κα"ίρω

Πατριορχικού

Επιτρόπου

Σ.

Μητροπολίτου Μέμφιδος κ. Νεκταρίου και
εις

οναπλήρωσιν

αυτού,

κωλυομένου,

Αφορμή μου έδωσε να παραθέσω πιο

ήλθον κατά πρόσκλησιν του κ. Δημοσθέ

κάτω τη διαθήκη του Μιτζή ένα άρθρο του

νους Χριστοδούλου Μιτζή, εκ Κύπρος, γεν

Ιωάννη Κοκόρη που δημοσιεύτηκε στις

23

νηθέντος εν Λεμύθω της Εκκλησιαστικής

Αυγούστου 1969στην εφημερίδα «Ελευθε

περιφέρειας Κυρηνείας και διαμένοντος

ρία». Γράφει λοιπόν ο Κοκόρης τα εξής:« ...

ήδη εν Καίρω, γνωστού μοι και τοις κάτωθι

Υπάρχει μάλιστα και πληροφορία, δημο

μνημονευομένοις μάρτυσι και επιθυμούν

σιευθείσα εις την «Ελευθερίαν» της 21ης

τος να συνάψη την διαθήκην αυτού, επίση

Ιουλίου

μον, δημοσία ν και κατά απρόσβλητον, εν τη

1923

κατά την οποίαν ο Μιτζής, δι
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κατοικία

αυτού

κειμένη

εν

Σακακίvη και οδώ

34,

τη

συνοικία

Πασά αριθμός

ένθα η κατοικία αυτού, εν τω δεuη:ρω

πατώματι ένθα εις η δωμάτιον της

ταύτης

τον ρηθέντα καλέσαvτά. με

Δημοσθένηv Χριστοδούλου

εισο

δηματίαv, επί ποδός ιστάμενον και εν τω
αuτώ δωματίω τους επί τούτω προσκεκλη

μένους μάρτυρας κ.κ. Χριστόδουλον Κου
ρέαν, εκ Λευκωσίας της
λην, Ανδρέα Θεοδούλου
Κύπρου, γεννηθέντα ενταύθα,
Βασίλειον

Κηπιόδηv,

Κύ_rφοu,

σuvταξιούχοv

εκ

uπάλληλοv, Χριστόδοuλον Παν .

ρίδην,

εκ

προu,

Προδρόμου

χωρίου

δερματέμπσρον,

rεωργιόδην,

εκ

οινοπνευματοπώλην, Νικόλαο ν

τριάδην,
Κύπρου,

εκ

και 6Λα τα έτιιη:λα και

χωρίου

έμπορον,

τα

χσντα εν τη ως άνω μvησθείση κατοικία

και

rεωργιάδην, εκ Χίου,

ορθοδόξους χριστιανούς,
αυτόν και προς εμέ, ασχέτοuς πάσης προς
αλλήλους συγγενείας, rιρος τον
και προς εμέ και εις ουδεμίαν του

εξαίρεσιν uπαγομένοuς.
ο

u<.vv'"""'"'

καλέσας με

φρένας, ενώπιον των

η ρώτησα αυτόν, εάν με
διά ποίαναιrίαν,
με εκάλεσεν,
αυτού και
λοv του
φανι.iiσι

των

αυτού. Διατάξας δε να κλεισθή η

δωματίου εν ω

του

του διαθέτοu και
σεΙ::.αιωtιειc ότι

κισα τους

και

την δια6ε6αlωοιv εν τη νnΗτ;rιηvι

δήσει των όη θα

ότι ήθελον ακούσει παρ(ι του
μέχρι του θανάτου του, nnω.,.,.",'"'

είναι η τελευταία και ""''nτ'κ"'
σις εις

μοιι είπε τα

ανηγράφιιJ αυτολεξεί:
Κληρονόμον

ΜΙ

την σύζυγό ν μ οι; ·Ιtόλι.aν
Μιτζή,

οποίαν

·ro

γένος

αφι'jvω

Frantzesco Laz.ziri,
το

εις την

εν

το τρlτον

της αδιαθtτο τρ!τον της αδιαθέτου
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να

τα

δια

λόγους,
μους

τους

νομίμους

αν έχη ανιόντας κληρονό-

να

αιηοίJς

μους ή να τους
μους

κληρονό-

δια τους νομίάλλως η διαθήκη του εινaι

άκυρος.

μοι προσέθηκε τα

ό.ηvα αντιγράφω αυτολεξεί: ότι ούτε

ή

δημοσίας

και

οίιτε ανιόντος

αφιερωμένας
κατιόντος κλη

!'1

ρονόμους, αλλό. χρήματα, χρεώγραφα, έπι
πλα και ιδιοκπjσίας ατομικός. Αύτη είναι

μοι είπε εν τέλει η οριστική και τελευταία
μσ.θητήv εξ εκε!.vων των πτωχών, οuς η

μου

και διaθr)κη ακuρούσα πόσιν
μου τοιαύτηv.

Διό προς βεβαίωσιν συνέταξα nuθωρεί
ενώ

δωματίω, ενι:i;πιον μόνον του δια

Θέτοu αι των

άνευ διακοπής την

παρούσαν διαθήκην, ην ανέγvων ευκρινώς
πάντων
~:ω της Λεuκω
το δ' αναλσγοuν αυτσί:c ποσόν αι εκάστοτε

ou

έλαβον ανά

αυτή ιδιοχείρως οι
και είηον όη έχει

υπέγρα-

φαν αυτήν ιδιοχείρως άπαντες μετ' εμού

των

τροφειών

Ίου συμβολαιογραφούντος.
Ο διαθέτης
Δημοσθένης Χ.
Μιτζής
(υπογρ)

Διορίζω και εγκαΘιστιίJ

τον

ανελλιπούς και κατά

Παη:;ηαρχικόν

Εηίτροπον σuμβολαιογρaφώv

'"'·'CtuUΙJ'<uι:,w'; Ίης

ΙοιιΙτΩιηΊ·νκι~λλ.Ωι:' Νικόλαος

""'"'""

ιuu,:.ιιΗ..Ιu Διαθήκη

αuηΊς.
Αύτη είναι είπε ν η τελευτοlα και

Θέλησις μου.

uηεvθύμισααυτιj)

τα κατά Νόμον, ότι δεν δικαιούται να δια
θέση

και

αφιερωμένων γαιών και όη
τέκνα, να

α υιό

και

Αριθ.
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aντίγραφον

Μαίου

1917
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