
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘ• ·· 22 

Μνήμες και Βιώματα 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
(Κυρηνεicις) 1954-56 

Καλοκαίρι του 1954. Μετάθεση από το 
Δημοτικό Σχολείο Βατυλής στο Δημ. Σχο

λείο Αγίου Αμβροσίου (Διευθυντής). Είχα 

υπηρετήσει προηγούμενα σαν Διευθυντής 

Β' στο τριτάξιο Σχολείο Χαρδακιώτισσας 

για τρία χρόνια (1941-44) και σαν διευθυν
τής Α' για εφτά χρόνια (1944-51) στο Δημ. 
Σχολείο Μαραθοβούνου και στη συνέχεια 

στο Σχολείο για άλλα τρια χρόνια 

(1951-54). 

Σ' ένα ύψωμα, κοντά στη Θάλασσα, στα 

κράσπεδα της καταπράσινης η:ευκοφυτε

μένης βορινής πλευράς του αγέραστου 
Πενταδάκτυλου, βρίσκεται το όμορφο 

χωριό του Αγίου Αμβροσίου με την εκκλη

σία και το ψηλό της καμπαναριό να δεσπό

ζει πάνω απ' όλα τα πυκνοκτισμένα σπίτια. 

Με το μικρό Ford Prefect Α 709 διέσχιζα 
δυο φορές τη βδομάδα το δρόμο ανάμεσα 

στα όμορφα περβόλια της Κάτω Κυθραίας 

με τα τρεχάτα νερά που σχημάτιζαν 

μικρούς καταρράκτες, πέφτοντας από τις 

χαλοδησιές των ψηλών πετρόκτιστων aυ

λακιών των νερόμυλων. Προχωρούσα στην 

Άνω Κυθραία (Χαρδακιώτισσα • Συρκανιά) 
με τα αμφιθεατρικά σπιτάκια στην πλαγιά 

της καταπράσινης ρεματιάς με τα λεμονό

δεντρα, τις ελιές, τις λεύκες και τους 

καλαμιώνες κι έφταναν στη πλατεία του 

Κεφαλόβρυσου με τα κρυστάλλινα νερά 

και τα θε()ρατα πλατάνια. Συνέχιζα κατόπι 

τον ανηφορικό δρόμο προς τη Χαλεύκα 

έχοντας στ' αριστερό τους γυμνούς καγιά

δες του Πενταδάκτύλου και δεξιό τον απέ
ραντο κόμπο της Μεσαορίας με τα μικρό 

και μεγάλα χωριό και στο βάθος, πέρα στην 

Ανατολή, τη μαυρογάλανη θάλασσα του 

κόλπου της Αμμοχώστου. 

Σε κάποια στιγμή, η απότομη ανηφοριά 

του δρόμου με ανάγκαζε να βάλω τη δεύ
τερη ταχύτητα και στη συνέχεια την πρώτη 

ταχύτητα για να βρεθώ σε λίγο στη μαγευ

τική πλατεία της ΧαλεύκαςΙ Τώρα ο δρόμος 

συνεχίζεται, ανάμεσα στα πανύψηλα πεύ

κα, προς την κορφή του βουνού, απ' όπου 

προβάλλει, πέρα μακρυά, η γαλάζια 

θάλασσα και τα βουνά της Καραμανιάς 

μέσα από πυκνό σύννεφο ομίχλης. Αρχίζω 

τώρα τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 

οδηγεί στη Χάρτζια και στρίβω προς τα 

δεξιά για να πάρω το στενό χωματόδρομο 
που οδηγεί στον Άγιο Αμβρόσιο. 

Η διαδρομή τώρα γίνεται «απερίγρα

mη!». Περνά από ένα απότομο γκρεμό 

ανάμεσα από δυο πελώριους βράχους, που 

μου σφίγγει την καρδιά και μοιι δυσκολεύει 

την ανάσα, και προχωρεί τώρα σε ομαλό

τερο τοπίο που κυριαρχούν τα καταπρά

σινα πεύκα και οι πυκνοί aρωματισμένοι 

θάμνοι της μερσινιός, της λατζιάς, της 

ανδρουκλιάc. του θυμαριού! Μυρωδιές 

ξεχύνονται, στο απαλό αεράκι, που σου 

δροσίζει το πρόσωπο και σου γεμίζει την 

ψυχή με μια απέραντη γαλήνη. 

Ταξίδεψα σ' όλη την Κύπρο, στην Ελλάδα 

- Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο, 

Πελοπόννησο. Μόνο η διαδρομή από Χαλ

κίδα μέχρι το Προκόπι (όπου η Μονή του 

Αγ. Ιωάννου του Ρώσσου) μπορεί να συγ

κριθεί με τη διαδρομή Κυθραίας - Χαλeύ
κας- Α γ. Αμβροσίου. 

Πεντακόσια μέτρc. πάνω από το χωριό, 

ανάμεσα στα τελευταία πεύκα του απέραν

του δάσους που κατεβαίνει από την κορφή 

της οροσειράς, σε έκταση πολλών τετρα

γωνικών μιλίων, είναι κτισμένο το καινούρ

γιο Δημ. Σχολείο του χωριού. Εφτά αίθου

σες διδασκαλίας σε σχήμα Π με θεράντες, 

με θέα προς τη θόλασσα, με γραφείο Διευ
θυντή, με δυο αίθουσες χωριζόμενες με 

διάφραγμα, που μπορούσε να αφαιρεθεί 

και να γίνει μεγάλη αίθουσα για συγκεν

τρώσεις (σχολικές γιορτές- διαλέξεις) και 

με ευρύχωρο σχολικό κήπο, που είχε στις 

τέσσερις ακραίες γωνιές πελώριες χρuσο
μηλιές και μεσπιλιές. 



Εφτά δασκόλοι: Μ. Γερούδης, ( ο 

αρχαιότερος από τη γειτονική Καλογραία), 

Κύρος Χατζηκύροu, Γιώργος Παρασκευά, 

Γ. Κυριακίδης, Πα,~αγιώτης Καβαλλάρης, 

Αγγελική Χριστοφόρου. Εκτός από τον κ. 

Γερούδη- που βρισκόταν στα πρόθυρα της 

αφυπηpετήσεως, όλοι οι άλλοι, νέοι, 

γεμάτοι ζωή και δρ1':ωη, έτοιμοι για κάθε 

συνεργασία για την και την ανο

δική πορεία της μικρής Σχολικής κοινω

νίας. Τη δεύπρη χρονιά ο κ. Γερούδης 

αντικαταστάθηκε από τον νεαρό Ευαγόρα 

Κυριακίδη από τη Χάρτζια. 

Τα σχολεία άνοιγαν απότις 10 Σεπτεμ
βρίου για τις εγγραφές και ηροκαταρτικές 

εργασίες: Έλεγχος και καταγραφή βιβλίων 

της σχολικι'ις βιβλιοθήκης, ετοιμασία των 
Ετησίων Σχεδίων Εργασίας, Διανομή μαθη

μάτων και προγραμματισμός ενδοσχολι

κών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

(Σχολικές συγκεντρώσεις και εορτασμοί -
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, Εορτή του Δέν

δρου, Εορτή των Γραμμάτων, Εορτή των 

Γονέων με παρουσίαση παιδικού θεάτρου, 

και Μουσικών και. Γυμναστικών Εκδηλώ

σεων,- κοινός εκκληqιασμός, ίδρυση Συλ

λόγου Γονέων και Διδασκάλων, Εκπαιδευ
τικές εκδρομές, κ.τ.λ. 

Γύρω στα μέσα του Οκτώβρη, κατόπιν 

προσκλήσεων που διανεμήθηκαν από τους 

μαθητές στους γονείς τους, έγινε η πρώτη 

συγκέντρωση των γονέων στο Σχολείο και 

κατόπιν ομιλίας τ<>υ Διευθυντή με Θέμα 

«Σχολείο και Οικογένεια" Συνεργασία για 
τη λύση rφοβλημάτων της Σχολικής Κοινω

νίας έγινε ν η ίδρυση του ΣΥ ΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ και εξελέγη η 

υπεύθυνη Κοινή Επιτροπεία. 

Καταρτίστηκε το καταστατικό του Συλ

λόγου και κα6ομίσθηκαv κοινές δραστη·· 

ριότητες (Επισκέψεις γονιών σε ορισμένη 

μέρα, απόγευμα, για αλληλοενημέρωση με 

τον υπεύθυνο δάσκαλο για την πρόοδο και 

προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού 

στην τάξη, στην αυ~ι'μου σχολείου και στο 

σπίτι. Διαλέξεις αΠό ειδικούς γιατρούς σε 
θέματα διατροφής των παιδιών και Σχολι

κής Υγιεινής κτλ. 

ΑΗΓΡΟΣΗΊΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙτΑ 

1. Ο ΠΕΣΙΟΓΚΕΣ 

Μουκτόρης του χωρΊού. Μεσήλικας τότε. 

23 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Κτηματίας, παντοπώλης - ταβερνάρης. 

Πρώτος στα τσιαττίσματα στη γιορη:1 του 

Κατακλυσμού στην Κερύνεια. Και χιουμο

ρίστας ανεκδοτολόγος. 

Πόσες φορές μαζευόμαστε οι δάσκαλοι

κι άλλοι φίλοι -στην ημιϋηόγεια 

του για να τα τσουγκρίσουμε 

ζοντας τις ψητές τζί.κλες (που τις μάζευαν 

ορμαθοιJς στα βερκά) και τα γλυκά και ευω

διαστά κοκκιvομανlταρα! 

Ήταν και συνεργάσιμος ο μου .. 
κτάρης. Φιλοπρόοδος με rrραγμαηκό και 

αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του για την 

εύρυθμη λειτουργi.α \OU Σχολείου έτοιμος 

πάντα να συμηληρ(jJσει τον σχολικό εξοπλι

σμό και να προβεί στις δέουσες ενέργειες 

για να ανταποκριθεί στις του 

Διευθυντή του Σχολείου κ:αι του Συνδέ· 

σμου Γονέων σχετικά με τα ττpοβλ1Ίμοτα 

που παρουσιάζονταν για την λει

τουργία του Σχολείου. 

Σαν παράδειγμα αναφέρω την περίπτωση 

της δασκάλας που ήταν ασθενική - είχεν 

υποστεί την τρίτη εγχείριση εχινοκόκκου -
και του εισηγήθηκα να εξεύρει μέσα σΊο 

χωριό, κοντά στο mτίτι της, αίθουσα για την 

τάξη της, ιiJστε να αποφει)γει τον δρόμο 

rιρος το σχολείο που ήταν γι' αυτήν πολύ 

κουραστικός (κάπου μισό μίλι). 

πλήρη κατανόηση και διευθέτησε ευνοϊκό 

το ζήτημα. 

2. Ο ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΕΑΣ 

Ένας ψηλός ιερωμένος, με ασκητικη 

μορφή σαν Αγιορείτης καλόγηρος. Σοβα-

ρός, σεβάσμιος. Γαλουχημένος με τα 

κηρύγματα του ΘεανθράJηοu. Σφικτά 

δεμένος με τα πάτρια, ενθουσιώδης. Καθο

δηγητής του ποιμνίου του σrov λειμώνα 

της εθνικοθρησκευτικής παράδοσης, τολ

μηρός, ανένδοτος, ανυποχιS;ρητος αγωνι

στής, επιδοκίμασε και στήριξε τον απελευ

Θερωτικό Αγώνα του 55-59, τροφοδοτιiJν
τας στα κρησφύγετα τους αγωνιστές της 

περιοχής, παρέχοντας κάλυψη στους κιν

δυνεύοντες. 

3. Ο ΚΑΙΣΑΡ!-ΙΣ Ο ΓΙΑΓΡΟΣ 

Από την γειτονική Καλογραία, εγκατε

στάθηκε στον Αη-Γρόση, στο κεφαλοχώρι 

της περιοχής. Μοναδικός γιατρός, καλός 

παι:Jολόγος, πρόσφερε τις ιατρικές του 

υπηρεσίες σε εκτεταμένη περιοχiΊ από 

Κερύνεια μέχρις Ακαθούς. 



ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

Απόκτησε μεγάλη κτηματική περιουσiα, 
tγινεν ένας από τους προύχοντες του 

χωριού και διαδραμάτιζε ηγετικό ρόλο στα 

κοινοτικό ζητήματα. Με γνήσιο και υψηλό 

ενδιαφέρον για την πρόοδο και την κοινω
νικη ανάπτυξη του χωριού. 

4. ΟΙ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΔΕΣ 

Μεγάλοι γαιοκτήμονες - οι μεγαλύτεροι 

όλης της περιοχης και των γύρω χωριών. 

Πλούσιοι όχι μόνο σε κτηματα (περβόλια, 

ελιές, χαρουπιές, χρυσομηλιές και χωρά

φια) αλλά και σε λεφτά. Σωστοl φεουδάρ

χες ... Σ' αυτή την οικογένεια κατάφερε να 
μπει ο δάσκαλος Γιώργος Παρασκευά, από 

το έξω Μετόχι. 

5. σι κγΡΑΤΖΗΔΕΣ 

Μεγάλοι έμποροι και καταστηματάρχες. 

σ Κώστας ο Κυρατζής με τη μεγάλη, μαύρη 
λιμουζlνα του. Εμπορεύονταν τα χαρούπια 

της περιοχής και τα λάδια. Δραστήριοι κοι

νωνικοl παράγοντες. 

6. σ κύριος σικοvομlδης. Παντρεμένος 
με την αδελφή του κ. Τσαγγαρlδη, αξιωμα

τικού του Ελληνικού στρατού. Διατηρούσε 

μεγάλο κατάστημα αποικιακών. Το ζεύγος 

Οικονομiδη από τις ηγετικές μορφές της 
ψηλής κοινωνίας του χωριού. 

7. ΟΙ ΧΑΠΕΣΙΗΔΕΣ 

ΞΞεχωριστοΙ λαϊκοi τύποι. Ποιητάρηδες 

και βραβευμένοι τραγουδιστές στα τσιατ

τίσματα • τους λαϊκούς διαγωνισμούς σε 
τραγούδι και χορό. Διακινούνταν σε πόλεις 

και χωριό. 

8. σι ΧΑΤΖΗΚγΡσΙ 

Κύρος και Αντρέας. Η δυάδα των δυο 

αδερφών που διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο 

σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής 

ζωης. Ενθουσιώδης δάσκαλος ο ένας, 

Γραμματέας της Συνεργατικής Πιστωτικής 

Εταιρεlας ο άλλος, ήσαν οι δυο κύριοι 

μοχλοί της Συνεργατικής δραστηριότητας 

στο χωριό. Παιδιά μετανόστου, καλό εγκα

τεστημένου στη μακρινή Αυστραλ!α, δρα

στηριοποιήθησαν σαν μεγάλοι καλλιεργη

τές χρυσομηλιών και ελαιοδέντρων. 

9. ΜΙΧΑΛΗΣ σ ΦΤΧΩσΣ 

. Η ψυχή της Συνι:φγατικής Εταιρείας των 
Χρυσομηλοπαραγωγών. Φρόντιζε για τη 

συλλογή, την παραλαβή, το ζύγισμα, στη 
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διαβάθμιση και τη συσκευασία σε κατάλλη

λες κόφες των χρuσομήλων, που μεταφέ

ρονταν καθημερινά στις αγορές της Κερύ

νειας, της Λευκωσίας, της Αμμοχώστου, 

της Λάρνακος. Αεικίνητος, δραστήριος, 

ενθουσιώδης .. 
σ ΣγΝΕΡΓΑτJΣΜσΣ στον ΑΓΙσ 

ΑΜΒΡσΣισ 

Μπορώ να πω ότι ο Άης Γρόσης βρι

σκόταν στη πρωτοπορεία για την εξάπλωση 

του Συνεργατισμού στην Κύπρο. Νέοι 

άνθρωποι μορφωμένοι, προοδευτικο(, δρα
στήριοι, που έβλεπαν τις aρπαγές της 

τοκογλυφίας και τα πλοκάμια της εκμετάλ

λευσης να περισφίγγουν το λαιμό τόυ 
αγρότη - του χρυσομηλοπαραγωγού, του 

ελαιοπαραγωγού και του χαρουποπαραγω

γού, άδραξαν την ευκαιρία που πρόσφερε ο 

συνεργατισμός, και ίδρυσαν τη Συνεργα

τικfl Πιστωτική Εταιρεlα για να προστατέ

ψει τον γεωργό, προσφέροντας του δάνειο 

σπόρο, λιΠάσματα, ζιζανιοκτόνα φάρμακα, 

και άλλα εντομοκτόνα για την καταπολέ

μηση του δάκου της ελιάς και των ακόρεων 

και γεωργικό εργαλεία και ψεκαστήρες. 

Ίδρυσαν στη συνέχεια Συνεργατικό 
ελαιοπιεστήριο, Συνεργατικό παντοπω

λείο, Συνεργατική Εταιρεiα Χρυσομηλοπα

ραγωγών για τη συγκέντρωση, συσκευασία 

των χρυσομήλων και τη διάθεση του στις 

αγορές των πόλεων. 

Ίδρυrταν Συνεργατικό εργοστάσιο Μαρ

μελάδας χρυσομήλων και ακόμη Συνεργα
τική Εταιρεία Μεταφορών (αυτοκινήτων). 

Ψυχη και μοχλός του Συνεργατικού κινή

ματος στο χωριό ήταν - όπως ανάφερα πιο 
πάνω- οι αδερφοί Χατζηκύροι και ο άοκνος 
και εξαιρετικά δραστήριος ο αείμνηστος 

Μιχάλης Φτωχός. 

Η ει1<οσαετία 50-70 ήταν η Χρυσή εποχή 
του Αηγροσιού, που η εξάπλωση της χρυ

σομηλοκαλλιέργειας και η συστηματική 
συσκευασiα και εμπορία των Χρυσομήλων 

Α, δυο Α και η παραγωγή ελαιολάδου με 

σύγχρονα μηχανήματα προκάλεσε μια 
πρωτοφανή άνοδο tου βιοτικού επιπέδου 
και μιαν άνευ προηγουμένου εξύψωση της 

πολιτιστικής στάθμης και ευμάρειας, που 

ήρθε ξαφνικά να ανακόψει και καταστρέψει 
ολότελα η καταστρεmική θύελλα, η βία και 

η ερήμωση της βάρβαρης Τουρκικής 

Εισβολής του '74. 



Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩτΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 55 
κι ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

Την 1η Απριλίου του 55 με το ιστορικό 
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ άρχισε 

ο Τιτάνιος Αγώνας για την αποτίναξη το 
ζυγού της Αποικιοκρατ(ας. Τα ηρωικά παι

διά της ΕΟΚΑ, ττου ξεφύτρωσαν από τα 

Κατηχητικά Σχολεία, που οργάνωσε η 

Εθναρχούσα Εκκλησία στη δεκαετία του 

40, οργανωμένες σε aνταρτικές ομάδες σε 
κρησφύγετα με τη καθοδήγηση του αρχη

γού Διγενή. άρχισαν τον ένοπλο αγώνα στή

νοντας ενέδρες στις στρατιωτικές περιπό

λους των Βρεττανικών Δυνάμεων Κατοχής. 

Στον Άγιο Αμβρόσιο, ένα μίλι πέρα από 

το χωριό, μέσα στο δάσος, ήταν μεγάλο 

στρατ6πεδο των Άγγλων, περιστοιχιζό

μενο με πυκνά συρματοπλέγματα. 

Οι Βρεττανοί στρατιώτες με τα όπλα 

τους πάνω σε μικρά αυτοκίνητα τζίπς με 

συνοδούς Τοuρκους Επικουρικούς, οργά

νωναν περιπόλους στο χωριό και έξω από 

το χωριό προς τη θάλασσα και στο δρόμο 

Αη Γροσιού- Αγίου Επικτήτοu- Κερύνειας 

και Αη Γροσιού Χάρτζιας - Λευκωσίας και 
Αη Γροσιού Καλογραίας - Ακανθούς. 

Στη περιοχή δρούσε η aνταρτική ομάδα, 

στην αρχή, Γρηγόρη Αuξεντίοu και ύσrεοα 
του Θάσου Σοφοκλέους, που πολλές 

φορές έστηνε ενέδρες κοντά στην είσοδο 

του χωριού, που είχε ιδανικέ.ς συνθήκες για 

διαφιιγή στο σκοτάδι της νύκτας. Ήταν 

μεγάλη η φθορά των Βρεττανών εδώ. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΟΣ 1955-56 

Από την αρχή του χρόνου προγραμμα

τίσαμε μαζί με άλλες δραστηριότητες καί 

τον εορτασμό της εξόδου του Μεσολογ

γίου (1 Ο Απριλίου 1826, Σάββατο του Λαζά
ρου προς την Κυριακή των ΒαΊων) που 

έτυχε να σuμη!';σει με την ιδια ημερομηνία 

- Σάββατο του Λαζάρου - Κυριακή των 

Βα'ϊων. Αποφασ(σαμε νο παρουσιάσουμε με 

παιδιά της Στ' τάξης το δράμα του Βασίλη 

Ρώτα «ΝΑΖΕ! ΤΟ ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ» σε διδασκα

λία του Διευθυντή του Σχολείου. 

Στο μεταξύ φούντωσε και ξαπλώθηκε σ' 

ολάκερη την Κύπρο ο aπελευθερωτικός 

Αγώνας. Λύσσαξε η αποικιοκρατία. Κυβερ

νήτης της Κύπρου ανάλαβε ο στρατάρχης 

Χάρτινγκ αρχηγός του Βρεττανικού Επιτε

λείου. Τα μέτρα της aποικιοκρατίας έγιναν 
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πιο σκληρά, συχνότερες οι συλλήψεις και 

εγκλωβισμοί στα Κρατητήρια Κοκκινσφιμι

θιάς και ΠίJλας, οι κατ' οίκον περιορισμοί, 

τα βασανιστήρια στις φυλακές αθώων πολι

τών. 

Εμείς δεν πτοηθήκαμε< Παρουσιάσαμε 

στην μεγάλη αίθουσα των ΤελετιίJV του 

Σχολείου το δράμα «Να ζει το Μεσολόγγι» 

με ομιλία και ανάλυση της ιστορικής εξό

δου από τον δάσκαλον Γιώργο Παρασκευά. 

Σύσσωμο το χωριό παρακολούθησε την 

παράσταση και χειροκρότησε τα παιδιά, 

που έκαμαν όλους να ζήσουν στιγμές Εθνι

κού μεγαλείου και ενθουσιασμού. Όλα τα 

παιδιά του Δημοτικού και της Ανωτέρας 

Σχολής Αγγλικών του κ. Σαββίδη ήταν 

στρατευμένα στον Αγώνα: 

Πετροβολούσαν το Βρεττανικό στρατό

πεδο που βρισκόταν πιο πάνω από το Σχο

λείο. Πετροβολούσαν ακόμη και αποδοκί .. 
μαζαν με σφυρίγματα και φωνές τα στρα

τιωτικά τζιπς που περνούσαν από τους 

δρόμους του χωριού. 

Ο διοικητής του στρατοπέδου με 

άλλους αξιωματικούς ήρθαν στο σχολείο, 

συνομίλησαν μαζί μου και με παρ ε κάλεσαν 

να συστήσω στα παιδΙ.ά να μη πλησιάζουν 

στο στρατόπεδο και να μη πετροβολούν τα 

στρατιωτικά αυτοκίνητα. Υποσχέθηκα να 

το πράξω" 

Κάλεσα το προσωπικό σε έκτακτη συνε

δρίαση. Ανάφερα για την επίσκεψη των Άγ

γλων αξιωματικών και την παράκληση τους. 

Αποφασίσαμε ομόφωνα να καμουφλά

ρουμε τη στάση μας: Να γράψουμε σ' ένα 

πίνακα μια ανακοίνωση και τοττοθετήσουμε 

πάνω σε τρίποδα στην είσοδο του Σχολείου 

στον πίνακα με τις οδηγίες: 

Προσοχή! 1. Απαγορεύεται στα παιδιά 
του Σχολείου να πλησιάζουν το στρατό

πεδο των Άγγλων. Είναι επικίνδυνο. 

2. Προσέχετε στο δρόμο, όταν περνούν 
στρατιωτικά αυτοκίνητα. 

3. Μη πετροβολείτε τα στρατιωτικά οχή
ματα όταν περνούν στους δρόμους του 

χωριού. 

εκ του Σχολείου. 

Στην πρωινή προσευχή μίλησα στα παι

διά, για τον κίνδυνο που τα αττειλεί όταν 

πλησιάζουν ττολύ το στρατόπεδο, ττου είναι 

τριγυρισμένο με αγκαθωτά συρματοπλέγ· 
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ματα. Συνέστησα στα παιδιά να προσέχουν 

στο δρόμο και να παραμερίζουν όταν περ

νούν στρατιωτικά αυτοκίνητα. 

Στην τάξη του όμως κάθε δάσκαλος 

παροτρύναμε τα παιδιά όταν βλέπουν 

στρατιωτικά αυτοκίνητα να βγαίνουν από 

τον δρόμο και να τους ρίχνουν πέτρες και 

να αποδοκιμάζουν και σφυρίζουν τους Άγ

γλους στρατιώτες και να γιουχα'ϊζουν τους 

επικουρικούς. 

Έτσι οι πιτσιρίκοι έγιναν η τρομερή 

μάστιγα των Βρεττανών: «Δε μας απασχο

λούσαν τόσο οι αντάρτες της ΕΟΚΑ όσο 

μς:ις βασάνιζαν τα μικρά διαβολάκια του 

σχολείου» έλεγε κάποιος αξιωματικός. 

Και ο αγώνας της Εθνικής Οργάνωσης 

των Κυπρίων αγωνιστών ολοένα και φούν

τωνε και τον αγκαλιάζουν τα πιο πλατειά 

στρώματα των Κυπρίων. Οι τάξεις των 

Κυπρίων αγωνιστών πύκνωσαν και οι ενέ

δρες και οι μάχες γίνονται πιο σκληρές, πιο 

συχνές πιο αποτελεσματικές. Οι ανατινά

ξεις με βόμβες. που πυροδοτούσαν από 

μακρυά, των στρατιωτικών αυτοκινήτων 

σκόρπιζαν τον όλεθρο και τον τρόμο στους 

ξένους κατακτητές. Ολόκληρος ο λαός 

μπήκε στην παθητική αντίσταση. 

Λuσσομανούσε ο Χάρτινγκ. Ήταν ανί

σχυρος να καταπνίξει το κίνημα. Αποφά

σισε να αφοπλίσει τους Κυπρίους μαζεύον

τας τα κυνηγετικά όπλα. Μα σε μια και μισή 

νύκτα μαζεύτηκαν όλα τα κυνηγετικά από 

τις ομάδες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ο 

τομεάρχης με την ομάδα του είχε μαζέψει 

όλα τα κυνηγετικά όπλα από το χωριό σε 

μια νύκτα. 

Ο Διευθυντής της Παιδείας με εγκύκλιο 

του απαγόρεψε την ανάρτηση των Ελληνι

κών σημαιών στα Σχολεία. Στα σχολεία που 

θα κυμάτιζε η Ελληνική σημαία τα μαθ!Ίμα

τα, έπρεπε να διακόπτονται Έτσι σε όλα 

σχεδόν τα σχολεία στc;ιμάτησαv τα μαθήμα

τα, αφού τα παιδιά δεν μπορούσαν να προ

σέλθουν στα σχολεία τους εφ' όσον ήταν 

ανηρτημένη η σημαία! Οι δασκάλοι όμως 

ήταν υπόχρεοι να προσέρχονται. Αν κανέ

νας στρατιώτης κατέβαζε τη σημαία τα 

μαθήματα ξανάρχιζαν. 

ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Ήταν νύκτα. Βαθιά μεσάνυκτα. Μας 

ξύπνησαν συνεχείς κανονιοβολισμοί. 
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Μαύρα νέφη καπνού ανέβαιναν από το 

Βρεττανικό στρατόπεδο. Οι ηρωικοί αγωνι

στές της ΕΟΚΑ έκαμαν επίθεση με αυτό

ματα και παράδοσαν στις φλόγες με εμπρη

στικές βόμβες το βρεττανικό στρατόπεδο, 

που βρισκόταν στην άκρη του δάσους, ένα 

μίλι έξω από το χωριό. Έκαμαν σωστά την 

δουλειά τους, κατάστρεψαν τις αποθr';κες 

των πυρομαχικών του στρατοπέδου και 

γύρισαν με ασφάλεια στα κρησφύγετα 

τους. 

Ύστερα απ' αυτή την επίθεση των Αγωνι

στών στο Βρεττανικό στρατόπεδο στον 

Άγιο Αμβρόσιο ο στρατάρχης Κυβερνήτης 

αποφάσισε να επισκεφθεί την περιοχή. Μια 

επιστολή του Γραφείου Παιδείας μας ειδο

ποίησε για την επίσκεψη του Κυβερνήτη 

και μας ζήτησε να του κάμουμε υποδοχή, 

στο μέρος που Θα προσγειωνόταν το ελι .. 
κόπτερο, με τα παιδιά του σχολείου. 

Σε κοινή σύσκεψη του προσωπικού απο

φασίσαμε να παρακινήσουμε τους μαθητές 

να αναρτήσουν στον ιστό του Σχολείου την 

Ελληνική σημαία. Έτσι θα εδικαιολογείτο η 

απουσία των μαθητών. 

Τα παιδιά όχι μόνο αναπέτασαν στο Σχο

λείο τη γαλανόλευκη, αλλά με τη καθοδή

γηση της Τοπικής Επιτροπής του αγώνα 

γέμισαν με ελληνικές σημαίες και σημαι

οίιλες πάνω στα γύρω δέντρα, σ' όλη τη 

δωδρομή από το μέρος που θα προσγειω

νόταν το ελικόmερο μέχρι το χωριό και το 

στρατόπεδο, στη διάρκεια της νύκτας και 

τις aυγινές ώρες. 

Φρύαξε ο βρεττανός στρατάρχης , και 
κυβερνήτης σαν βρήκε την περιοχή να 

κολυμπά στο γαλόζιο! .... 

Εμείς βέβαια οι δασκάλοι βρεθήκαμε 

στην υποδοχή, αλλό χωρίς μαθητές, που 

σύμφωνα με τις εντολές του Γραφείου Παι

δείας δεν είχαν δικαίωμα να πάνε στο Σχο

λείο, όταν ήταν ανηρτημένη σ' αυτό η 

Ελληνική σημαία. 

Κατά το επόμενο σχολικό έτος είχαμε 

κάμει ανταλλαγή θέσεων μέσω του Γρα

φείου Παιδείας με τον κ. Χαρμαντά που 

είχε διοριστεί σαν Διευθυντής στην 

Κυθραία. Ήταν πολ<j δύσκολο για τον κ. 

Χαρμαντά να ταξιδεύει από Καραβά -
Λάπηθο στην Κυθρα!α. Με πλησίασε για μια 

κοινή αίτηση στο Γραφείο για ανταλλαγή, η 


